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le) Nap nap után jobban és jobban elpos-
ványosodik a politikai és társadalmi élet orszá-
gunkban. Az embereket nem hevíti magasabb 
czélokra törekvő nemes lelkesedés, hanem le 
kezdenek szállni az önzés fertőjébe  s egymást 
kezdik marni, egymás becsületében gázolni, egy-
más elöl ;i konczot ellesni s ha lehet elkapa-
ritnni. 

Divattá vált manapság nálunk a leleplezés. 
Kuvik napon I'iehler képviselő leleplezi Mor-
zsányi képviselőt s átadja a politikai halálnak, 
mert amaz. mint ügyvéd, nagyobb közbenjárási 
dijat számit fel  egy kliensével szemben, mint a 
minő szokásos, de már a harmadik napon lelep-
lezik magát I'iehler képviselőt is, azzal gyanít-
ván üt, hogy egy hírlap kiadóhivatalában sik-
kasztott. Morzsányi abban keres rehabilitácziót, 
ling,v tijból megválasztatja magát képviselőnek s 
akkor a dicsőség magaslatán másnap lemond 
njból a képviselőségről. Píchler rehabilitáló nyi-
latkozatot veszen és tesz közzé Kossuth Fe-
reucztől, kivel szemben gyanúsították. Alig telik 
néhány nap már Taraóczy ügye kerül sző-
nyegre. kit egykor uiint választási elnököt ke-
reszteltek végig, most pedig egész kárörömmel 
hirdetik róla. hogy váltó utján csalásokat vitt 
véghez. Hloeli báró, ki szintén mint választási 
elnök követett el erőszakosságokat, most a tör-
vénykezel közé került s a nemezis bosszúját 
látjuk az ő esetében is. 

Így megy az napról-napra. 
Pedig nem a nemezis sújtó keze működik 

mindezen jelenségekben, hanem ádáz dühét önti 
ki az emberi gyarlóság elvetemtiltsége. Elvete-
mültek azok első sorban, kik a visszaéléseket 
különböző téren elkövetik, de elvetemültek azok 
is, kik az ilyen piszkos ügyeket nem irtóznak 
állandóan felpiszkálni  s azok örökös emlegeté-
sével a jó ízlés rovására a közönség szenzáczíós 
hajlamait táplálni s ezzel egyúttal lassan-lassan 
eltompítani a jó izlésii közönség nemesebb érzé-

sét. Az elvetemültség legalsó tokára lépik a 
nagy közönség is, mely az ilyen országosan fel-
emlegetett, sokszor mesterségesen felfujt  szenzá-
cziók olvasásába lassan-lassan beleszokik s ó 
maga is megbarátkozik a piszkok mélységes 
fenekéből  felhalászott  ilyen országos arcátlan-
ságokkal. Előbb felháborodik  olvasásukon, de 
később természetesnek találja s az emberi gyar-
lósággal összeegyeztethetőnek az ilyen dolgokat. 

így romlik a társadalom jó Ízlése és érzéke 
napról-napra és fokról-fokra. 

Maga a szemlélődő közönség a legkevésbé 
hibás ebben. Mit gondoljon az önzetlen hazafi-
ságról és minő fogalmakat  szerezzen a politikai 
és társadalmi becsületességről, mikor uton-utíéien 
látja, olvassa naponta, hogy azok az ő színében 
nagyoknak tartott férfiak.  — mi több, az őt kép-
viselő országos képviselők is űzik az ilyen fajta 
üzelmeket. 

Mit gondoljon a választó közönség, mikor 
untalan azt olvasva, hogy egyes országos kép-
viselők üzletnek tekintik azt n rangot és meg-
bízatást, melyet választóiktól nyertek. 

Mostanság az összeférhetlenség  feszegetése 
jött divatba az országgyűlésen. Egymást jelent-
getik fel  a képviselők, épen ugy, mint az iskolás 
gyermekek, hogy egyik = egyik koziilök a kép-
viselőséggel összeférhetlen  hivatalokat visel és 
üzleteket képvisel. Összeül az üsszeférlietlenségi 
bizottság és nevetséges határozatokat hoz, inert 
ott is meghasonlanak a tagok az írott és kétsé-
gen felül  álló törvény-szöveg magyarázatán. 
Ekkor még nevetségesebbé teszi magát az ország-
gyűlés azzal, hogy az eddig érvényes törvénynek 
a mai állapothoz való idomitását vagyis kaptáro-
zását határozza el. A puritán vidéki ész megáll 
ilyenkor s egy átkozott csömört érezve a politika 
elmerült posványa iránt, felkaczag  a nagy em-
berek bölcseségén s azzal nyugtatja meg felhá-
borodását, hogy hagyjuk az embereket élni, 
mert ahhoz mindenkinek joga van. Hogy kiki 
miként éljen, az legyen az ó dolga. Ezen leg-
újabb elméletü életbölcseség mellett aztán nem 

háborgatja az embert a hazafiság,  tisztesség éa 
becsületesség határvonalai felett  való elmélkedés 
gyötrelme. 

Hovatovább közelebb jutunk ahoz a határ-
hoz, hogy ilyen bölcseséggel szemléljük a köz-
viszonyokat és az abban felszínen  működei or-
szágos liirü férfiak  hazafias  erényeit, mert azok 
a közerények mind szűkebb és szűkebb körbe 
húzódnak össze, hogy összeütközésbe ne jöjjenek 
a nagy világi törekvésekkel. 

Ma-holnap az országgyűlései is csak egy 
alkotmányos játék számba fog  menni, mert te-
kintélyét veszti csak a legnaivabb emberek 
fogjak  azt komolyan venni. A tekintély csökken-
téséről bőven gondoskodik maga az országgyűlés 
s még inkább annak egyes hígvelejű tagjai, kik 
a személyes torzsalkodásban látják törvényhozó 
hivatásukat betölteni. 

= A vasú t megnyitása még nem lioztn 
meg mindazon kívánságainkat, melyeket jogosan 
tiipiáltunk. Mái- ti iniitanrendöri bejárás alkalmával 
elhangzóit egy pár óliaj a csíki kiküldöttek részéről 
és ugy tudjuk, hogy a fóispáu  e tekintetben tett is 
már előterjesztést az államvasutakhoz. I'] szerint a 
vasút mostani közlekedési rendjével szemben a követ-
kező javítások állanának be : 1. Csík-Szeredából 
legalább egy közvetlen koesi közlekednék Iirassóig 
és igy nem kellene már Sepsi-Szeiitgyörgyöu kiszál-
lani és egy más kocsiba átszállani. 2. A régi kocsik 
helyett járna minden vonaton ujabb szerkezetű kocsi 
iá, mely a kényelmes utazás szempoutjából elkerül-
hetetlen szükségesség. 3. A uyári menetreud alkal-
mából Tusnád fürdőről  induló vouat, mely a mostani 
két vonaton felül  járna, nein Tusnád fürdőről  indulva 
ki, hanem Csik-Szeredából ós igy megyénk szék-
helyének naponként háromszor volna összeköttetése 
a világlorgalmi vonatokhoz. 4. A díjszabás tekinte-
tében a Itrassón tul való viszonylatokban ugy a 
személy, mint áruforgalomnál  a székely vnsut és 
az államvasutak többi vonalai egységes voualként 
vétetnének és az igy mutatkozó szállítási díjhoz 
egyszerűen hozzá üttetnék a háromszéki vasút fuvar-
díja. Szó sem fér  hozzá, hogy ha e kedvezmények 
nx államvasutak részérói engedélyeztetnek, ebből a 
mcsyének és a csiki forgalomnak  olyan előnyei 
lesznek, hogy a közönség csak hálával lehet az ügy 
kezdeinényezéséért Mikó Bálint főispán  iránt. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA 

Adorján Imre. 
1837-1897. 

Crikvármegye szülötteinek több nemzedékre 
kiterjed) íntelligencziája állta körül könynye* sze-
mekkel Adorján Imrének, mint volt tanárának ko-
porsóját ápril 8-án. A fájó  érzésnek, mely annyi 
meglett és őszülő férfiú  szivét keserítette, az if-
jabb ne nzedék egyik leghivatottabb tagja Kassai 
Lajos főgimnáziumi  tanár oly szép szavakbtvn éb 
szivéből fakadt  hangon adott kifejezést,  hogy alig 
maradt szem szárazon. Szólunk mindnyájan a 
szónokkal együtt. Csorogtak könnyei az egész 
gyá9zolo közönségnek. Mindenkinek jutott eszébe 
egy-egy fájó  emlék, mely az elhunyt jóságos éle-
téből igazságot, szigort, elismerést, buzdítást, ta-
nácsot, védelmet vagy támogatást nyitott vala-
mikor a könnyezőnek, melvert most a hálás em-
lékezés a könnyet elfojtani  nem engedte. 

Adorján Imre nem volt sem országhirll tu-
dós, sem országos ügyeket mozgató férfiú,  ő egy 
vidéki főgimnáziumnak  egyszerű, lelkes tímára 
volt harmincz éven át. Ki jól találta magát hi-
vatasa mellett, de nemcsak tanitott, hanem ne-
velt is egyúttal. Nevelt az életnek, nevelt a ha-
zanak Az o sajátos lángoló hazafi  kehlének min-
den dobbanasat ügyekezett tanítványai szivébe 
oltani oly eszközökkel és oly visszautasithatlanul, 
hogy az 6 keze alól valaha kikerült tanítványok 
egy egeaz életen át nem volnának képesek, még 

a legromlottabb kor hatása alatt sem a legkisebb 
mérvű hazafiatlan  lépésre ragadtatni magukat; 
mert egész lelkűkből irtóznának azon intelmek 
súlyától, melylyel az elhunyt a hazafiatlanság  rut 
következményeit tanítványai előtt vázolta. 

Az iskolán kivttl önzetlen jó barát és sze-
rető rokon volt. Szabad idejét szívesen eltöltötte 
otthon saját házánál, avagy azok házánál; de a 
nyilvános helyek és mulatságoknak nem volt ked-
velője. Ha barátaival, vagy- rokonaival együtt le-
hetett, a közdolgokat, politikai és társadalmi ügye-
ket hévvel tárgyalta s egész felháborodással,  sok-
szor tűzzel mondott sújtó Ítéletet a közdolgok ban 
vagy társadalmi téren felmerült  visszaélések fe-
lett. Halála előtt másfél  órával még élénken tu-
dakozódott a vasút megnyitás ünnepélyéről s mi-
kor azt neki egyik rokona elbeszélte, még meg-
jegyzésekkel kisérte s örökös jó humorának meg-
felelően  még egy anekdótát beszélt el a falusi 
kosárkötőről. 

A székely anekdotáknak nagy mestere volt. 
Az élet semmi viszonyából nem lehetett előtte 
oly mozzanatot felemlíteni,  melyre a megfelelő 
anekdótát azonnal el ne mondta volna. — Ezen 
anekdotáinak színhelye leggyakrabban Menaság 
volt, az ó szülőfaluja,  melyről egész életében 
annyi sok kegyelettel beszélt. 

Ha egy-egy idegen utazó nyelvész, vagy 
ethnografus  fordult  meg a vármegyében, az rit-
kán ment el innen a nélkül, hogy a valódi ősi 
típus székely Adorjánnal meg ne ismerkedett 
volna B tőle egy-két jóizli székely anekdótát fel 
ne jegyzett volna. 

Az irodalomnak egész életén át lelkes tá-
mogatója volt. Mindig járatott politikai és szép-
irodalmi lapokat s a történelmi legújabb munkák-

t o p u n k m a i u á m á h o i u r féliv  mcUéklat v a n o n t o i v a n m 

nak mindig ő volt egyik legelső előfizetője.  A 
meghozatott munkákat pedig nemcsak elolvasta, 
hanem meg is tanulta. Mikor valamely ujabb 
munkát olvasott, abból szívesen beszélt el társa-
ságban sokszor egész fejezeteket,  sőt a beszél-
getés fonalát  mindegyre ügyekezett arra vissza 
terelni. Nagy tisztelője volt Kossuthnak, kinek 
Emlékiratait majdnem könyvuélkül tudta s abból 
szívesen idézett minden előforduló  alkalommal. 

Otthon, ha magára volt, vagy olvasott, vagy 
kertjében nyesegette gyümölcsfáit,  melyeket na-
gyon szeretett. Kertjét é* belső telkét egy va-
lódi pocsolya-fészek  gödörből alakította paradi-
csommá. azt lehet mondani saját kezével és mun-
kájával. Ott, hol most az ő szeretétt gyümölcs-
fái  - virulnak, hajdan egy nagy gödörben széjjel 
járt egy patak, melynek partját ó saját kezűleg 
hosszán kirakva kőfallal  s egy ölnyi magasra 
feltötötte  földdel  a patakoii túlról elhordott domb 
földjéből.  A patak tetején fasineket  fektetett  ke-
resztül. erre pedig egy hengereken járó földhordó 
kocsit alkalmazott s azzal töltötte fel  kertjét és 
egész belső telkét. Mikor e munkát ezelőtt 35 
évvel végezte, és végeztette, barátai és tanártár-
sai gyakran meglátogattál; munka közben s ők 
is segítettek egy-egy taliga földet  elhordani. Néha 
egy-egy iskolai szünet délutánján tanítványai is 
eljöttek segíteni a munkában s ilyenkor gyorsan 
folyt  a íiiuuka s hirtelen teltek a gödrök. Ezen 
időből nincs egyetlen tanítványa, ki e munkában 
neki ne segített volna. 

Tanítványai férfias  nevelésére sokat adott 
s az anyámasszony viselkedésű gyávább növen-
dékeket sokszor le is csúfolta.  A férfla3  önbecs-
érzetet és összetartás erényét szerette felkelteni 
minden tanítványában. Ezt sokszor odáig vitte, 
hogy megpii'ougatta aioa taiiitványát, a ki val.i-
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= Telefon  felállitása  a megye közigaz-
gatása részére. Most, hogy a vasot megnyílt, az 
intéző körökben élénk vita és megbeszélés tárgyát 
képezi az, hogy az építési fővállalat  telefon  vese-
téke jutányos áron megsserezteasék i s igy lehetővé 
tétessék az állam részéről is a telefon  hálózatnak 
kiterjesztése Csikvármegyére. As ugyan köztndo-
másu dolog, hogy a kormányzatnak meg van az a 
szándéka, hogy minden megyébe behozza a távbe-
szélő hálózatot, de mintán a költségvetésben erre a 
czélra aránylag igen kevés összeg bocsáttatott a 
kereskedelmi miniszter rendelkezésére, igea termé-
szetesen első sorban azon megyék kapják meg a 
telefont,  a melyekben a legkevesebbe fog  kerülni 
annak felállítása.  Azt hiszszfik,  hogy Csikvármegye 
e tekintetben most kedvező helyzetben van, mert 
ha az építési fővállalattól  és az államvasutaktól is 
megszerezheti olcsón a vezetéket és azt ingyen 
átengedni a kormányzatnak, akkor lehetetlen lesz 
kikerülni a jó közigazgatás érdekében a telefon  beho-
zatalát. Már pedig, hogy a jó közigatás előmozdí-
tására milyen nagy befolyással  van egy telefon  há-
lózat, arról nagy és kézzelfogható  dolgokat tudnak 
elmondani azon megyék, a hol ezt már behozták. 
Reméljük, hogy ugy a főispánunk,  mint az alispá-
nunk megteszik e tekintetben a kellő tanulmányo-
kat, hogy aztán annak eredményéhez képest konkrét 
javaslattal álljanak elő. 

Osztrák politikai fogá». 
Az osztrák választások reánk magya-

rokra nézve nem valami kedvező eredmény-
nyel folytak  le. Azok a pártok kerti ltek 
ugyanis nagy számmal be a birodalmi gyű-
lésbe, a melyek többé-kevésbé két irányban 
viseltetnek Magyarország iránt ellenséges 
hangulattal. Az egyik irány a nagy több-
ségnek reakcziónárius természete ; a másik 
irány pedig az, hogy Magyarország quotáját 
fel  kell emelni. 

Nekünk magyaroknak pártkülönbség 
nélkül e két irány ellen kell küzdenünk. 
Mert akár a reakcziónárius politika kerül-
jön felfelé,  akár pedig anyagi megterhel-
tetésünk felemelése  : ez mindkettő csak ve-
szélybe dönt bennünket. 

Most, midőn az osztrák képviselőház 
összeült, mindjárt ki is tört a parlamenti 
forradalom.  A különböző pártok tömörülése 
a körül a sarkpont körül forgott,  hogy váj-
jon a reakcziónárius konzervativek kerülje-
nek-e uralomra. Mert, hogy a kvótaemelés 
ruinden pártnak a szent igéje legyei., arról 
gondoskodott az osztrák miniszterelnök. 

Nem lehetetlen azonban, hogy az osztrák 
miniszterelnök elszámította magát. Az általa 
felidézett  szellem esetleg erőaebb lehet az 
akaratánál, ő ugylátszik — Magyaror-
szágot és különösen a magyar kormány-
pártot sarokba pkarta szorítani azzal az el-
járásával, hogy a kvótának felemelését 
osztrák politikai szükségességnek jelentse ki. 

Tett-e B á n f f y D e z s ő e  tekintetben 
igéretét osztrák kollegájának vagy sem, azt 
nem tudjuk. Tény az, hogy a hirlapi híresz-
telés e tekintetben a kelleténél is több volt 
és hogy annak megczáfolása  határozott és 
korrekt formában  nem történt. 

Egy dolog azonban elvette az osztrákok 
politikai inyenczségének a kedvét. Ez pedig 
az, hogy a magyar képviselőház a kvóta 
tárgyalására ugyanazokat az embereket vá-
lasztotta, a kik a mult évben számszerű és 
hathatós indokokkal is kimutatlák, hogy 
Magyarország további kvota-emelést nem 
fogadhat  el. Es alig történt meg ez a vá-
lasztás, nyomban reá meg is jött Bécsből 
az ellentromf,  nevezetesen az, hogy a B a-
d e n i kormány beadta a lemondását. 

Nézetünk szerint ez a lemondás nem 
volt komoly. Mert az osztrák parlamenti 
többségnek összeállítása akár konzervatív 
alapon, akár pedig akként, mint azt Ba-
d e n i tervezte, semmiben sem ütközött aka 
dályokba. Hiszen a lemondás okául felhozott 
magatartása a nagybirtokosoknak annyira 
nem bir semmiféle  alappal és komolysággal, 
hogy alig 24 óra letelte után ugyanazok a 
nagybirtokosok elfogadták  a B a d e 11 i fel-
tételeit. 

B ad e n i miniszterelnök lemondásának 
nem volt más czélja, mint reá ijeszteni a ma-
gyar kormányra, ne hogy valami erősen 
tartogassa magát a kvóta kérdésben. Mint-
egy azt akarta elhitetni a magyar politikai 
közvéleménynyel, hogy nem állhat meg 
Ausztriában egy kormány sem, mely a ma-
gyaroktól nem tud nagyobb kvótát nieg-
kaparitani. 

Hát ez először nagyon kélsóges. De 
máskülönben is reánk tökclelesen közömbös 
dolog az, hogy vájjon nz osztrák kormány-
nak a saját parlamenti pártjaival szemben 
milyen a helyzete. Szemeink elölt csak az a 
főfontosságu  követelmény állhat, hogy egy-
részt Magyarország magasabb kvótát nem 
bír el, másrészt pedig ennek követelése tel-
jesen indokolatlan ugy közgazgasági, mint 
politikai szempontból. 

Bármiként gondolkozzék is a Bánffy-
kormány a kvótáról, a magyar közvélemény 
nem térhet el attól a felfogástól,  melyet 
F a l k M i k s a , a régi kvotn bizottság elő-
adója oly alaposan és részletesen kifejtett 
és a mi ezen kérdésben a magyar nemzet 
politikai programmját tartalmazza Reméljük, 
hogy ezt az álláspontot nem fogja  elhagyni 
sem az uj parlamentnek uj kormánypártja, 
sem az uj kvóta-bizottság. 

Ezt el is várjuk a kormánypárti kép* 

mely diákcsiny elkövetése alkalmával vissza hú-
zódott társaitól és szenteskedve jámborabb akart 
lenni a többinél. Hajdan szokásban volt a diákok 
közt, hogy egy-egy osztály eltávozott, — akkor 
ugy mondták, hogy megszökött. Ha az ilyen meg-
szökéskor egy-kót tanuló az ő óráján ott maradt, 
azokat retteneteden kikérdezte és megnyakgatta, 
végül pedig az összetartás erényéről hosszas lecz-
két tartott nekik. 

ő alapította a csiküomlyói főgimnáziumnál 
ma is virágzó ifjúsági  önképzőkört, melynek éve-
ken át vezetője volt. Igen szép volt az ifjúságtól, 
hogy ez érdemé-öl nem feledkezett  meg s mint 
a kör alapitóján tk ravatalára egy szép koszorút 
helyezett. 

ő volt a legjobb kardvivó az egész kör-
nyéken 3 annak idején ttlán egész Erdélyben. E 
tudását buzgalonmal osztotta meg tanítványaival 
s évtizedeken á az egétz gimnázium tanuló if-
júságát oktatta s kardviv tsban. Hetenként rendes 
vivó órákat ado t az ifjúságnak.  Gyönyörködött 
benne, mikor 103—200 1 övendékét katona sorba 
állitva vezényszóra oktatgatta a vívásban. Minden 
növendék maga készített 3 fakardját,  sót e fakar-
dot oldalára kö;ve bllazhén vitte szállásáról az 
iskolába. A nagyobb tanítványokat saját vas kard-
jaival és vivó fe  lszereléssel oktatta tovább. 

A magyar szólót és körmagyart egyetlen 
tánezmester se tudta Jobban tánczolni, mint ő. 
Még ezelőtt két évvel is láttam ót szólót tán-
czolni. Nagyon természetes, hogy e képességét 
sem rejtette véka alá, hanem ezt is megosztotta 
tanítványaival. A kik önként ajánlkoztak, azokat 
esténként buzg;ón oktatta a magyar tánezban. 
Azon időben alig levén alkalmas hely az ily ok-
tatásra, szivesen elvonult tanítványaival egy-egy 
csűrbe « ott ó járta elől a tánezpkat. Ml termé. 

szirtesebb annál, hogy az ilyen tanításaiért, me-
lytikkel éveken át annyi buzgósággal naponként 
órákat töltött el, soha senkitói egy krajezár díja-
zást sem fogadott  el. Pedig a vivás tanításért 
egy időben fegyelmi  vizsgálatot is indított ellene 
az akkori Smerling kormány. Azt fogták  rá sze 
gényre, hogy valami kormányellenes felkelésre 
készíti tanítványait elő s komolyan el is tiltották 
a vívás-tanítástól, sőt fogadalmat  tétettek vele, 
hogy semmi forradalmi  czéljai nincsenek. Az al-
kotmányos idók beálltával azonban újból elkez-
dette a vivás tanítását. 

1881-ben ülte 25 éves tanári jubileumát, mi-
kor volt tanítványai és tanártársai egy igen szép 
Ünnepélyen Ünnepelték őt s több értékes emlék-
tárgyat nyújtottak át neki. 

Harmincz éves tanárkodása idejének betöl-
t é s után, nyugalomba vonult s az óta csak mint 
a 2siksomlyói róm. kath. iskolák pénzalapjának 
péaztárnoka működött szorgalommal és ritka pon-
tousággal. 

A közelebb mult években gyakran beteges 
kedett. Különösen a tavaszi nedves időjárás al 
kalmával ujult fel  régi aszthmás baja. Ezelőtt 
négy héttel tájból előállott e baja, mely rövid időn 
ágyhoz szegezte. Életerős, SZÍVÓS természetén ha-
mar erőt vett a betegség, mig folyó  hó 6-án este 
6 órakor csendesen kimúlt. Halálát özvegye, ne-
velt fla  és nagy kiterjedésű családja gyászolja. 
Jobb hazafi,  egyenesebb lelkli jóbarát és példá-
sabb jeUerpü férfiú  porait alig fedi  föld,  mely ko 
porsóra hullott. 

Volt tanártársai, Jó barátai, rokonai gyö-
nyörű koszorúkkal halmozták el ravatalát. 

Nyugodjék békével! 

viselőktől, a kiknek igen tekintélyes Bzáma 
nem kötelezte magát programmjában a kvóta 
felemelésére,  illetőleg még czélzást sem tett 
arra, hogy az osztrákokkal való alkudozások 
folyamán  megtudna barátkozni a kvóta fel-
emelésével. 

Speczialiter a mi csiki képviselőinknek 
mindegyike megigérte, hogy semmi körül-
mények közt sem fogadja  el a kvota-emelést. 
Bízunk abban, hogy az adott szó semmi 
politikai erőszak elől meghátrálni nem fog. 

Miután a megválasztott kormánypárti 
képviselőknek több mint a fele  ezen az ál-
lásponton van, reméljük, hogy az osztrá-
koknak minden agyafúrt  taktikája kárbi« 
fog  veszni. 

Bármilyen gyönge legyen is Magyar-
ország közgazdaságilag Ausztriával szemben, 
azt az egyet nem lehet eltagadni, hogy van 
politikai belátásunk és ez a politikai belá-
tásunk nem engedi meg, hogy az ország 
anyagilag tönkre tétessék az osztrákokkal 
való úgynevezett, béke kedvéért 

Ha az osztrákok nem mondanak le in-
dokolatlan követelésükről, ám legyen közöt-
tünk politikai harcz s miután az igazság 
van a magyar felfogás  mellett, nem kerül-
het ki e harczból diadalmasan az osztrák 
kapzsiság. K.  B. 

K e váMár«l|unk idege i t ip«r-
e z i k k e k e t ! 

A mind azt tudjuk a kiegyezés és a kvóta 
ügy kérdéseinek megoldása végett nem régen az 
osztrák miniszterelnök Budapesten járt s azt sem 
vonják kétségbe, hogy a megegyezés teljes. 

Hogy vájjon e megegyezés a magyar iparra 
nézve kedvező lesz-e vagy sem, azt akarom most 
taglálás alá venni, mert nézetem szerint az eddigi 
állapot a magyar ipar javára nem szolgált. 

Nem vitázhatjuk el, hogy az osztrák iparosok 
kívánsága saját jól felfogott  érdekűkben igen ter-
mészetes. Hiszen az osztrák iparosok fogyasztó 
piacza Magyarország. Nem is mehetnek másfelé. 
Hiszen a más országok, Angol-, Franczia-, Oláh-
ország, Rvájcz és Belgium túlhaladják az osztrák 
ipart. Ezen országokba nem mehetnek. Egyetlen 
piaeznk van s ez Magyarország! Ezt az osztrák 
kormánynak mindenképpen biztosítani kell az 
osztrák iparnak Ennek az osztrák iparnak élet-
kérdése — tehát a közös vámterület, hogy minden 
vám nélkül ide szállíthassák iparczikkeikets Magyar-
országon minden községben szabadon értékesít-
hessék iparcikkeiket, éppen ngy, mintha Magyar-
országon s/.ülettek volna s itt adóznának. 

Ne is kérdezzük többé, hogy igazságos-e ez ? 
Hiszen tudjak mindnyájan, hogy nem ! De azt is 
tudjuk, hogy a magyar és az osztrák iparos sorsa 
között, nagy külömbség van. Nagy külömbség van 
az adófizetésben  is, mert a magyar iparosod agyon 
vannak zaklatva oly nagy adófizetésekkel,  minők 
az osztrák iparosokat nem terhelik. 

Az osztrák iparosok olcsó kölcsönhöz jut-
hatnak, de a magyar ilyenben sem részesülhet, 
csak nagy kamatfizetés  mellett kaphat kölcsönt. 
Az osztrák iparos ételét, italát is olcsóbban szerzi 
be, mini a magyar. Pedig a jó táplálkozás adja 
meg a munkaerőt. Tegyünk csak össkehasonlitást, 
mig nálunk a munkás egy pohár sörért 10—19 
krt fUr  t, addig az osztrák munkás azt 5—6 krral 
kapja ineg. A hu*, bor, sör, szesz, ezukor nincsen 
olyan nagy fogyasztási  adóval terhelve, mint Ma-
gyarországon. Még a „Taraflk"  is jutányosabb, 
mint Magyarországon. Már pedig, ha számba vesz-
szQk aU, hogy direkt, indirekt, vagyis egyenes és 
fogyasztási  adókban mennyit vesznek be a magyar 
iparosoktól, az egy igen feltflnő  Összeget tenne 
ki; ngy, hogy a magyar iparos bizonyára kere-
setének V-i-ed részét, akár az egyik, akár a má-
sik, de mind a két alakban adóba fizeti,  mert nem 
tarthatja fel  magát oly anyagok nélkill, melyek 
után t< gyasztási adót ne fizessen  ; mert másképpen 
el sem bírhatná a munkát. 

Már pedig, ha az osztrák ipainak szabad 
piacza lesz Magyarországon, mint eddig volt, ak-
kor a magyar ipar ép oly hanyatlott lesz, mint 
volt edlig, ép ugy fog  slnlődni, mint sinlődött 
eddig, marad minden ugy, a hogy régebb volt s 
igy jut koldus botra a magyar iparos sorsa. 

Baross, a megboldogult miniszter a magyar 
iparosok sorsán azzal kívánt enyhíteni, hogy szá-
litmányaikra nézve vasúti kedvezménybe részesí-
tette őket, de a boldog emlékezetű miniszter ha-
lálával ettől i" elesettek s most biztosítják az 
osztrák iparosok maguknak azt, hogy Magyaror-
szágban a magyar iparosokkal egyenlő kedvez-
ménybe részesittessenek, sőt még az állami válla-
latoknál is egyenlő tekintetbe jöhessenek. 

Én aţt hiszem, habár az ország többsége a 
meg vagyok győződve, bogy Osikvármegye tűr» 
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= Telefon  felállítása  a megye közigaz-
gatása részére. Most, hogy a vaavt megnyílt, a» 
intéző körökben élénk vita és megbeszélés tárgyát 
képezi az, hogy az épitési fővállalat  telefon  veze-
téke jutányos áron megszerezteasék és igy lehetővé 
tétessék az állam részéről is a telefon  hálózatnak 
kiterjesztése Csikvármegyére. Az ugyan köztudo-
mású dolog, hogy a kormányzatnak meg van az a 
szándéka, hogy minden megyébe behozza a távbe-
szélő hálózatot, de mintán a költségvetésben erre a 
czélra aránylag igen kevés összeg bocsáttatott a 
kereskedelmi miniszter rendelkezésére, igen termé-
szetesen éhé sorban azon megyék kapják meg a 
telefont,  a melyekben a legkevesebbe fog  kerülni 
annak felállítása.  Azt hiszszük, hogy Csikvármegye 
e tekintetben most kedvező helyzetben van. mert 
ha az épitési fővállalattól  és az államvasutaktól is 
megszerezheti olcsón a vezetéket és azt ingyen 
átengedni a kormányzatnak, akkor lehetetlen lesz 
kikerülni a jó közigazgatás érdekében a telefon  beho-
zatalát. Már pedig, hogy a jó közigatás előmozdí-
tására milyen nagy befolyással  van egy telefon  há-
lózat, arról nagy és kézzelfogható  dolgokat tudnak 
elmondani azon megyék, a hol ezt már behozták. 
Reméljük, hogy ugy a főispánunk,  mint az alispá-
nunk megteszik e tekintetben a kellő tanulmányo-
kat, hogy aztán annak eredményéhez képest konkrét 
javaslattal álljanak elő. 

Osztrák po l i t ika i fogás. 
Az osztrák választások reánk magya-

rokra nézve nem valami kedvező eredmény-
nyel folytak  le. Azok a pártok kerültek 
ugyanis nagy számmal be a birodalmi gy Il-
lésbe, a melyek többé-kevésbé két irányban 
viseltetnek Magyarország iránt ellenséges 
hangulattal. Az egyik irány a nagy több-
ségnek reakcziónárius természete ; a másik 
irány pedig az, hogy Magyarország quotáját 
fel  kell emelni. 

Nekünk magyaroknak páltkülönbség 
nélkül e két irány ellen kell küzdenünk. 
Mert akár a reakcziónárius politika kerül-
jön felfelé,  akár pedig anyagi megterhel -
tetésünk felemelése  : ez mindkettő csak ve-
szélybe dönt bennünket. 

Most, midőn az osztrák képviselőház 
összeült, mindjárt ki ÍB tört a parlamenti 
forradalom.  A különböző pártok tömörülése 
a körül a sarkpont körül forgott,  hogy váj-
jon a reakcziónárius konzervativek kerülje-
nek-e uralomra. Mert, hogy a kvótaemelés 
minden pártnak a szent igéje legyer., arról 
gondoskodott az osztrák miniszterelnök. 

Nem lehetetlen azonban, liogy az osztrák 
miniszterelnök elszámitotta magát. Az általa 
felidézett  szellem esetleg erősebb lehet az 
akaratánál, ő ugylátszik — Magyaror-
szágot és különösen a magyar kormány-
pártot sarokba akarta szorítani azzal az el-
járásával, hogy a kvótának felemelését 
osztrák politikai szükségességnek jelentse ki. 

Tett-e B á n f f y D e z s ő e  tekintetben 
igéretét osztrák kollegájának vagy sem, azt 
nem tudjuk. Tény az, hogy a hírlapi híresz-
telés e tekintetben a kelleténél is több volt 
és hogy annak niegczáfolása  határozott és 
korrekt formában  nem történt. 

Egy dolog azonban elvette az osztrákok 
politikai inyenczségének a kedvét. Ez pedig 
az, hogy a magyar képviselőház a kvóta 
tárgyalására ugyanazokat az embereket vá-
lasztotta, n kik a rnnlt évben számszerű és 
hathatós indokokkal is kimutatták, hogy 
Magyarország további kvota-emelést nem 
fogadhat  el. Es alig történt meg ez a vá-
lasztás, nyomban reá meg is jött Bécsből 
az ellentromf,  nevezetesen az, hogy a B a-
d e n i kormány beadta a lemondását. 

Nézetünk szerint ez a lemondás nem 
volt komoly. Mert az osztrák parlamenti 
többségnek összeállítása akár konzervatív 
alapon, akár pedig akként, mint azt B a-
d e n i tervezte, semmiben sem ütközött aka 
dályokba. Hiszen a lemondás okául felhozott 
magatartása a nagybirtokosoknak annyira 
nem bir semmiféle  alappal és komolysággal, 
hogy alig 24 óra letelte után ugyanazok a 
nagybirtokosok elfogadták  a B a d e n i fel-
tételeit. 

B ad e n i miniszterelnök lemondásának 
nem volt más czélja, mint reá ijeszteni a ma-
gyar kormányra, ne hogy valami erősen 
tartogassa magát a kvóta kérdésben. Mint-
egy azt akarta elhitetni a magyar politikai 
közvéleménynyel, hogy nem állhat meg 
Ausztriában egy kormány sem, mely a ma-
gyaroktól nem tud nagyobb kvótát rneg-
kaparitani. 

Hát ez először nagyon kétséges. De 
máskülönben is reánk tökéletesen közömbös 
dolog az, hogy vájjon az osztrák kormány-
nak a saját parlamenti pártjaival szemben 
milyen a helyzete. Szemeink előtt csak az a 
főfontosságu  követelmény állhat, hogy egy-
részt Magyarország magasabb kvótát nem 
bír el, másrészt pedig ennek követelése tel-
jesen indokolatlan ugy közgazgasági, mint 
politikai szempontból. 

Bármiként gondolkozzék is a Bánffy-
kormány a kvótáról, a magyar közvélemény 
nem térhet el attól a felfogástól,  melyet 
F a l k M i k s a , a régi kvóta bizottság elő-
adója oly alaposan és részletesen kifejtett 
és a mi ezen kérdésben a magyar nemzet 
politikai programmját tartalmazza Re méljük, 
hogy ezt az álláspontot nem fogja  elhagyni 
sein az uj parlamentnek uj kormánypártja, 
sem az uj kvota-bizoltság. 

Ezt el is várjuk a kormánypárti kép-

viselőktől, a kiknek igen tekintélyes száma 
nem kötelezte magát programmjában a kvóta 
felemelésére,  illetőleg még czélzást sem tett 
arra, hogy az osztrákokkal való alkudozások 
folyamán  megtudna barátkozni a kvóta fel-
emelésével. 

Speczialiter a mi csiki képviselőinknek 
mindegyike megígérte, hogy Hemmi körül-
mények közt sem fogadja  el a kvota-omelést. 
Bízunk abban, hogy az adott szó semmi 
politikai erőszak elől meghátrálni nem fog. 

Miután a megválasztott kormánypárti 
képviselőknek több mint a fele  ezen az ál-
lásponton van, reméljük, hogy az osztrá-
koknak minden agyafúrt  taktikája kárbh 
fog  veszni. 

Bármilyen gyönge legyen is Magyar-
ország közgazdaságilag Ausztriával szemben, 
azt az egyet nem lehet eltagadni, hogy van 
politikai belátásunk és ez a politikai belá-
tásunk nem engedi ineg, hogy az ország 
anyagilag tönkre tétessék az osztrákokkal 
való úgynevezett béke kedvéért 

Ha az osztrákok nem mondanak le in-
dokolatlan követelésükről, ám legyen közöt-
tünk politikai harcz s miután az igazság 
van a magyar felfogás  mellett, nem kerül-
het ki e harczból diadalmasan az osztrák 
kapzsiság. K.  B. 

mely diákcsiny elkövetése alkalmával vissza hú-
zódott társaitol és szenteskedve jámborabb akart 
lenni a többinél. Hajdan szokásban volt a diákok 
közt, hogy egy-egy osztály eltávozott, — akkor 
ugy mondták, hogy megszökött. Ha az ilyen meg-
szokáskor egy-kót tanuló az ó óráján ott maradt, 
azokat retteneteden kikérdezte és megnyakgatta, 
véglll pedig az összetartás erényéről hosszas lecz-
két tartott nekik. 

ő alapította a csiknomlyói főgimnáziumnál 
ma is virágzó ifjúsági  önképzőkört, melynek éve-
ken át vezetője volt. Igen Bzép volt az ifjúságtól, 
hogy ez érdeméből nem feledkezett  meg s mint 
a kör alapitóján ik ravatalára egy szép koszorút 
helyezett. 

Ő volt a legjobb kardvivó az egész kör-
nyéken s annak idején t ilán egész Erdélyben. E 
tudását buzgalomnál osztotta meg tanítványaival 
s évtizedeken á az egétz gimnázium tanuló if-
júságát oktatta s kardvivisban. Hetenként rendes 
vivó órákat ado t az ifjúságnak.  Gyönyörködött 
benne, mikor 100—200 t övendékét katona sorba 
állítva vezényszóra oktatgatta a vívásban. Minden 
növendék maga készített 3 fakardját,  sót e fakar-
dot oldalára kö;ve büszkén vitte szállásáról az 
iskolába. A nagyobb tanítványokat saját vas kard 
jaival és vivó Kiszereléssel oktatta tovább. 

A magyar szólót és körmagyart egyetlen 
tánezmester se tudta jobban tánczolni, mint ő. 
Még ezelőtt két évvel is láttam ót szólót tán-
czolni. Nagyon természetes, hogy e képességét 
sem rejtette véka alá, hanem ezt is megosztotta 
tanítványaival. A kik önként ajánlkoztak, azokat 
esténként buzgón oktatta a magyar tánezban. 
Azon időben alig levén alkalmas hely az ily ok-
tatásra, Bzivesen elvonult tanítványaival egy-egy 
cettrbe s ott ő járta elől a tánczQkat. Mi termé» 

szirtesebb annál, hogy az ilyen tanításaiért, me-
lyekkel éveken át annyi buzgósággal naponként 
órákat töltött el, soha senkitói egy krajezár díja-
zást sem fogadott  el. Pedig a vivás tanításért 
egy időben fegyelmi  vizsgálatot is indított ellene 
az akkori Smerling kormány. Azt fogták  rá sze-
gényre, hogy valami kormányellenes felkelésre 
késziti tanítványait elő s komolyan el is tiltották 
a vívás-tanítástól, sőt fogadalmat  tétettek vele, 
hogy semmi forradalmi  czéljai nincsenek. Az al-
kotmányos idők beálltával azonban újból elkez-
dette a vivás tanitását. 

1881-ben Ulte 25 éves tanári jubileumát, mi-
kor volt tanítványai és tanártársai egy igen szép 
ünnepélyen ünnepelték őt s több értékes emlék-
tárgyat nyújtottak át neki. 

Harmincz éves tanárkodása idejének betöl-
tése után, nyugalomba vonult s az óta csak mint 
a 2siksomlyói róm. kath. iskolák pénzalapjának 
péoztárnoka működött szorgalommal és ritka pon-
tousággal. 

A közelebb mult években gyakran beteges-
kedett. Különösen a tavaszi nedves időjárás al-
kalmával ujult fel  régi aszthmás baja. Ezelőtt 
né gr héttel újból előállott e baja, mely rövid időn 
ágyhoz szegezte. Életerős, szívós természetén ha-
mar erőt vett a betegség, mig folyó  hó 6-án este 
6 órakor csendesen kimúlt. Halálát özvegye, ne-
velt fla  és nagy kiterjedésű családja gyászolja. 
Jobb hazafi,  egyenesebb lelkű jóbarát és példá 
sabb jeUerpü férfiú  porait alig fedi  föld,  mely ko 
poraóra hullott. 

Volt tanártársai, jó barátai, rokonai gyö-
nyörU koszorúkkal halmozták el ravatalát. 

Nyugodjék békével! 

H e vásárol junk i d e g e n ipar-
e z i k k e k e t ! 

A mind azt tudjuk a kiegyezés és a kvóta 
Qgy kérdéseinek megoldása végett nem régen az 
osztrák miniszterelnök Budapesten járt s azt sem 
vonják kétségbe, hogy a megegyezés teljes. 

Hogy vájjon e megegyezés a magyar iparra 
nézve kedvező lesz-e vagy sem, azt akarom most 
taglálás alá venni, mert nézetem szerint az eddigi 
állapot a magyar ipar javára nem szolgált. 

Nem vitázhatjuk el, hogy az osztrák iparosok 
kívánsága sajái jól felfogott  árdekökben igen ter-
mészetes. Hiszen az osztrák iparosok fogyasztó 
piacza Magyarország. Nem is mehetnek másfelé. 
Hiszen a más országok, Angol-, Franczia-, Oláh-
ország, Rvájcz és Belgium túlhaladják az osztrák 
ipart. Ezen országokba nem mehetnek. Egyetlen 
piaeznk van s ez Magyarország! Ezt az osztrák 
kormánynak mindenképpen biztosítani kell az 
osztrák iparnak. Ennek az osztrák iparnak élet-
kérdése — tehát a közös vámterület, hogy minden 
vámnélkQlide szállíthassák iparczikkeikets Magyar-
országon minden községben szabadou értékesít-
hessék iparczikkeiket, éppen ugy, mintha Magyar-
országon születtek volna s itt adóznának. 

Ne is kérdezzük többé, hogy igazságos-e ez ? 
Hiszen tudjak mindnyájan, bogy nem! De azt is 
tudjuk, hogy a magyar és az osztrák iparos sorsa 
között, nagy külömbség van. Nagy külömbség van 
az adófizetésben  is, mert a magyar iparosoV agyon 
vannak zaklatva oly nagy adófizetésekkel,  minők 
az osztrák iparosokat nem terhelik. 

Az osztrák iparosok olcsó kölcsönhöz jut-
hatnak, de a magyar ilyenben sem részesülhet, 
csak nagy kamatfizetés  mellett kaphat kölcsönt. 
Az osztrák iparos ételét, italát is olcsóbban szerzi 
be, mint a magyar. Pedig a jó táplálkozás adja 
meg a munkaerőt. Tegyünk csak összehasonlítást, 
mig nálunk a munkás egy pohár sörért 10—19 
krt fl/.<  t, addig az osztrák munkás azt 5—6 krrnl 
kapja ineg. A hus, bor, sör, szesz, ezukor nincsen 
olyan nagy fogyasztási  adóval terhelve, mint Ma-
gyarországon. Még a „Taraflk"  is jutányosabb, 
mint M agyarországon. Már pedig, ha számba vesz-
szfik  a«t, hogy direkt, indirekt, vagyis egyenes és 
fogyasztási  adókban mennyit vesznek be a magyar 
iparosoktól, az egy igett feltűnő  összeget lenne 
ki; ugy, hogy a magyar iparos bizonyára kere-
setének V*-ed részét, akár az egyik, akár a má-
sik, de mind a két alakban adóba fizeti,  mert nem 
larthatja fel  magát oly anyagok nélkül, melyek 
után fi  gyasztási adót ne fizessen  ; mert másképpen 
el sem bírhatná a munkát. 

Már pedig, ha az osztrák ipainak szabad 
piacza lesz Magyarországon, mint eddig volt, ak-
kor a magyar ipar ép oly hanyatlott lesz, mint 
volt edlig, ép ugy fog  sinlődni, mint sinlődött 
eddig, marad minden ugy, a hogy régebb volt a 
igy jut koldus botra a magyar iparos sorsa. 

Baross, a megboldogult miniszter a magyar 
iparosok sorsán azzal kivánt enyhíteni, hogy szá-
litmányaikra nézve vasúti kedvezménybe részesí-
tette őket, de a boldog emlékezetű miniszter ha-
lálával ettől i« elesettek s most biztosítják az 
osztrák iparosok maguknak azt, hogy Magyaror-
szágban a magyar iparosokkal egyenlő kedvez-
ménybe részesittessenek, sőt még az állami válla» 
latoknál is egyenlő tekintetbe jöhessenek. 

Én aţt hiszem, habár az ország többsége s 
meg vagyok győződve, hogy Oslbvármegye tOr* 
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vényhatós&ga is a kvóta emelés kérdésében „He-
ve&vármegye Miratái" elfogja  fogadni  * a kvóta 
emelés ellen szavaz, de mégis a czél elérve nem lesz. 

Csak ugy tudónk Magyarország iparosain né-
mileg segíteni, hogy a mit az ország megmenteni 
nem tnd, mentsék meg azt az ország fogyasztó 
polgárai, az által, bogy honosiUak meg azt az 
eszmét ne vásároljunk idegen iparcikkeket a igy 
segítsük elö iparosainkat, figyelmeztessük  ezáltal 
az osztrák iparosokat arra, hogy a magyar piaczon 
nincsen számukra hely. 

Csedö  István, 
ügyvéd. 

* • 

Ámbár a szerzőnek legalább a jelen állapotot 
illetőleg nem osztjuk a tariffa  és direkt adók kér-
désébe» a nézetét és noha a jövó kiegyezés alap 
vonalait mély és sürii fátyol  fedi,  jelen közérdekű 
dolgot érintő czikket közlendónek találtuk, főleg 
miután a kanklusioval: .no használjunk idegen ipar-
cikket" egyetértünk. A szerk . 

sódat vegye, de csak hűlt tetemeidet csókolhatá; 
erre a gyászban hagyott hajlékra, mely boldog 
házi életednek volt csendes kis tanyája; erre a 
szép kertre, melyet szorgalmad a semmiségből 
kiemelve paradicsommá varázsolt s a melyben 
ápoló kezed már nem nyes, nem oltogat. Ints 
.Isten hozzád"-ot jó rokonaidnak, honvéd baj-
társaidnak, volt tanártársaidnak, barátaidnak és 
tanítványaidnak, és mondd, hogy a halál csak 
átváltozás s te csak megelőztél minkét Mondd, 
hogy a ki egész életét fölemelt  fővel  futja  meg; 
a kihez az erkölcsi törpeség szennye nem ta-
padt : annak nem rettenetes a halál éjszakája; 
mert emléke fölött  e földön  a jobb lelkek ke-
gyelete virraszt, nyugalmát pedig annak angyala 
védelmezi, ki ezt mondámagáról: „Én vagyok 
a feltámadás  és az élet". 

Isten veled! Isten veled! 

K Ü L Ö N F É I i É K . 

C l y á s s b e a z é d . 
.Adorján Imre nvatalán&l elmondotta: Kassai Lijoi tőgymn. 

tanár. 
Mélyeu tisztelt gyászgyülekezet! 

A mulandóság szomorú törvénye elól nem 
menekülhetünk. A ki született, annak meg kell 
halnia. 

•lói tudjuk ezt, s mégis megdöbbenünk, 
valahányszor azt a koporsót látjuk, mely szeret-
teink egyikét zárja magába. 

Megilletődve állunk most is e helyen, hol 
a gyászba borult ház némán, de annál szivre-
pesztóbben hirdeti, hogy A, d ó r j á n I m r e nincs 
többé az élők között. Évei elfogytak  mint az 
árnyék, napjai elenyésztek mint a füst,  gordola-
tai elszéledtek, csontjai a porba hullottak, s oly 
uton vándorol, melyen nem tér vissza többé. 

Oh, hogy az erőseknek is ez a végsorsa! 
Már két tavaszon p óbált hozzá közelíteni [gondolkozású közönsége és szeretó 

a halál és nem tudá legyőzni; s most, mielőtt 
a harmadik kikelet ibolyát és gyöngyvirágot 
fakasztott  volna, megejté és elragadá ót, ót, a 
kit annyian szerettünk. „Hull a könny a ham-
vadó porára; alszik ó, s nem ébred fel  zajára". 

Igen, a mi barátunk alszik; sokat fáradó.,t, 
pihennie kell. Ah, de mily kin megbarátkoznunk 
avval a gondolattal, hogy az ó alvása több a 
nyugalomnál; hogy a nemes szív, mely oly égőn 
szerette hazáját, megszűnt dobogni; hogy a be-
szédes ajk, mely az elmúlt időkről oly sok szé 
pet regélt, örökre lezárult! Pedig ő vala a mi 
érző és mozgó krónikánk, élő lexikonunk; maga 
volt az idők tanúja, kinek szavain oly naiv hittel 
csüggtünk, mint az ós magyar az agg táltos igéin. 

S ha mindezért most a fájdalmas  emléke-
zet könnyeivel adózunk, le kell tennünk e ko-
porsóra a tisztelet és hála koszorúját is; mert 
ó hazájának két oltáron áldozott: a katonai vi-
tézség és a nevelés-oktatás oltárán. 

Az 1848/49-iki szabadságharcz a kir. táblai 
írnokok lelkes seregében találta mint 22 éves 
ifjút.  Az idők szellemének hatása alatt ó is — 
mint annyi más — az irodát a csatatérrel, a 
tollát a karddal cserélte fel  s mint honvéd-huszár 
kereste és osztogatta a halált védelmezve a 
megtámadott hazát mondhatatlan fáradalmak, 
alig elviselhető nélkülözések s hosszú éjszakák 
éber átvirrasztása között. Egy volt ó azon név-
telen hősök közül, kik a honvéd fegyverének 
dicsfényt,  a magyar névnek becsületet szereztek. 

Midőn elbukánk, neki elfogatás,  kényszer-
katonáskodás és az idegen föld  keserű kenyere, 
elbocsá;tatása után pedig sokféle  megpróbáltatás 
és hajlamaival meg nem egyező alárendelt fog-
lalkozás jutott osztályrészül. 

Jobb korának hajnala 1856-ban kezdett de-
rengeni. midőn a csiksomlyói róm. kath. fógym-
nasiumban megüresedett tanári székre meghiva-
tott. E göröngyös, de mégis szép pályára Bok 
jóakaratot, férfias  erélyt, gazdag élettapasztala-
tot, kitartó munkaerőt, eszményi lelkesedést s a 
szenvedések tüzében kipróbált forró  honszerel-
met hozott. 

Ki tudná kiszámítani, hogy e pályán töl 
tött harmincz év alatt a rábízott székely ifjúság 
elméjében mennyi világosságot gyújtott, szivében 
mennyi tüzet élesztett?! — Tőle tanulhattuk a 
kötelest égtudást, a becsületre való féltékenysé-
get, a férfias  jellemet, fajunk  becsülését, a vér-
rel áztatott magyar föld  szeretetét s a nemzeti 
múlthoz való hűséges ragaszkodást. 

Boldogult halottunk 1 Ne háborítsa nyugal-
madat, ha tanítványaid közül én a legkisebbik 
a magasztalás tömjénével közeledem dicsőült 
hamvaidhoz; mert, ha mást nem nyerhetett, 
legalább elismerést érdemel az, a ki munkássá-
gával egy egész nemzetet tőn adósává. 

Oh mint fáj,  hogy e földi  lét hatá-
rain tovább nem tartóztathatunk I Nagy utad van, 
mi még most nem követhetünk. De mielőtt vég-
kép eltűnnél szemeink elől, vess egy bocsupil-
lantást gyászbaborult özvegyedre, ki téged oly 
önfeláldozással  ápolt; derék nevelt fiadra,  ki a 
messze távolból sleteţt han, bogy utolsó áldá' 

— Előkészület a tavaszi közgyűlésre. 
A megyei állandó választmány a folyó  hó végén, 
esetleg május elsó napjaiban megtartandó törvény-
hatósági rendes közgyűlés tárgyainak előkészítése 
czéljából e hó 25-én a megyeház tanácskozási kis 
termében üléBt tart. 

— Gyászrovat. Csik-Szeutdoinokoson folyó 
hó 4-ikén halt el K a r á c s o n János birtokos, ke-
reskedő, vármegyei virilista a községi bizottsági tag, 
életének 40-ik évében. Temetése (i ikán délelőtt volt, 
ugyanakkor mutattatott be lelki üdvéért az engesz-
telő szent mise-áldozat is. 

— Ezüst mise. Fényes és diszes ünnepély 
folyt  le f.  hó 8-án Sepsi-Szentgyörgyöii. E napon 
mondotta el F ej é r Manó sepBi-szentgyörgyi esperes 
a város általános szeretetében álló plébánosa pappá 
történt felszenteltetésének  25 éves évfordulója  alkal-
mából jubiláris miséjét. Ez időpontot ugy a kerület-
ben paptársai, a kik ez alkalommal végozték a hús-
véti szent-gyónáat, mint a város nemeslelkü, fenkölt 

hívei alkalmul 
ragadták meg arra, hogy köztiszteletben álló papjuk-
nak üdvözlésére siessenek. A hálaadó isteni tisztelet 
d. e. 10 órakor volt a kerületi papság asBzUzten-
cziája mellett, mely alkalommal a kerületi papi tes-
tület áldozott s az ünnepelt a szent mise végeztével 
áldást osztott. Erre a nagy számmal jelenvolt kö-
zönség a plébániára vonnlt, a hol Háromszékvár-
megye főispánja  Po t sa József  ő exczellencziája 
először mint főgondnok  az egyház tanács nevében 
s azután a város közönsége részéről üdvözölte az 
ünnepeltet s átnyújtotta a város mivelt lelkű hol 
gyeiuek gyűjtéséből vásárolt saép arauykelyhet, arra 
kérvén, hogy tartsa meg továbbra is osztatlan sze-
retetében a város lakósságát s valahányszor kezébe 
veszi az Ur oltáránál e billikomot, emlékezzék meg 
a város derék közönségéről s hitbuzgó híveiről, a 
kik nem kevesebb ragaszkodással és páratlan sze-
retettel viseltetnek irányában. Szépen üdvözölte a 
vármegye főjegyzője  S z e n t i v á n y i a z unitáriusok 
nevében s a református  lelkész, B ó v a y hívei ne-
vében. Este dr. K ü n n 1 e Tivador a hitközség jog-
tanácsosa adott fényes  estélyt az ünnepelt lisztele-
tére. A jubiláns szerető testvéreit s nagyszámú ro-
konságát öcscse dr. F e j é r Autal helybeli ügyvéd 
képviselte az ünnepségen. 

— Kellemetlen hangulat a vasa t meg-
nyitása alkalmából. A miniszterek osiki látoga-
tása alkalmából egy pár olyan luozidens történt, mely 
némely helyen kellemetlen hangulatot okozott. Azon-
ban mindezen esetek akaraton kívül történtek és igy 
elnézhetők. Igy néhányan a háromsiékmegyei tagok 
közül nem kaptak a Cslkmegye által rendezett villás-
reggelire meghívót, a mi azonban osak egy sajnos 
véletlen folytán  maradt el, mert téuyleg a meghívók 
ki lettek állítva, de a nagy vendégsereg között a 
kézbesítéssel megbízottak nem találták meg az Illető 
urakat. Ez különben hasonló iudokból a legtöbb nagy 
ebédeken is elő szokott fordulni.  Második kellemetlen 
véletlen eset az volt, hogy Háromszékmegye főis-
pánjára a pohárköszöntő elmaradt, illetőleg benre-
kedt. Ennek magyarázatául szolgáljon az, hogy az 
államtitkár után a báromszékmegyei főispáura  került 
a sorrend, de alig hogy aa éljenzés Vörös Lász-
lóra elhangiott, felugrott  O tt rob á n dr. és mindeu 
megbízatás nélkül egy hosszú dikczióba kezdett, mely-
nek végeztével a miniszter felbontotta  az asztalt és 
igy lehetetlenség volt a pohárköszöntőt a főispánra 
elmondani. A harmadik rosz hangulatot, habár szük 
körben is, a mult számunkban közölt ártatlan, tréfás 
bon-mot idézte . elő, a mennyiben a kérdéses szám 
nak összeállítása alkalmából a szerkesztőnk Buda 
pesten lévén, onnan midőn hazaérkezett, elkezdve 
a segédszerkesztőtől aa utolsó nyomdász gyerekig 
mindenik előtt kijelentette, hogy máakor Ilyen bon-
mot-t ne kOzBljenek s arra olyan haragos szemöldököt 
vágott, hogy az egész személyzet, sőt a kiadónk is 
meglapult. 

— Eltűnt taní tó. V e r e s s Lţjos elemi 
iskolai tanító folyó  hó 6-lkén előadás után körül-
belől 4—5 óra tájban hazulról eltávozván, privát 
tanítványait látogatta meg, kiktől a tanítási dijakat 
felszedvén  — a mely összeg némelyek szerint 12—18 
frtot,  mások szerint 28—26 frtot  tett ki — hasa-
tért Ismét. Otthon azonban felesége  tőle a felvett 
pifllsket  kOvstilvto, airnak átadásét m«fts|ftfta  • 

bosznsan ment el újra. A különböző hírekből meg-
állapítható, hogy V e r e s s először H a j n ó d József 
korcsmájába tért be, hol többed magával körülbelől 
9 óráig iddogált s onnan a vasúti vendéglőbe vette 
útját, hol épen akkor ismerős asztaltársaság mulnt-
gatott. Veress egy fél  liter bort rendelvén, szintén 
letelepedett köséjük s egészen fesztelenül,  jókedvü-
leg beszélgetett, sót még balkan énekelgetett is a 
nélkül, hogy bármi elkeseredett hangulat látszott 
volna rajta s osak legkevésbé is be lett volna rúgva. 
S midőn a társaság 11—12 óra tájban felkerekedett, 
ó is kiitta maradék borát s velük együtt elindult. 
De künu nyomban elmaradt tőlük s hogy aztán merre, 
hova ment, senki sem látta s máig sem tudja senki. 
Azóta nyoma veszett. A nyomozást csak 7-ikén kez-
dette meg szerencsétlen neje — talán özvegye — 
mivel egy napi távolléte nem tűnt fel  annyira. Azóta 
azonban a rendőrség, csendőreég minden követ meg-
mozdít, hogy az eltűnt nyomára jusson. Az állomás-
tól kiindulva, szalmakazalokat, szomszédos épületeket, 
kutakat, patakokat felkutattak,  sőt az Olt folyóban 
is keresték. Mind hasztalan. Az eltűnt tanítót meg-
találni nem tudták. De azért a reményről nem mondtak 
le s a nyomozás lankadatlan erővel folyik. 

— A sorozás a gyergyói községekben. 
hó 3-tól 8-ig bezárólag a következő községek 

katonakötelesei állottak sor alá. I-aő nap: Csoma-
falva,  Újfalu,  Kilyénfalva,  Vasláb, ezekből előállott 
170; besoroztatott 56. II. nap : Oyergyó-Bzentmiklós, 
Salamás, Várhegy, melyekből előállott 195 ; beso-
roztatott 43. 111. nap : (Jy.-Remete, Szárhegy, elő-
állott 175 ; besoroztatott 53. IV. nap: Ditró, Teke-
rópatak, előállott 179 ; besoroztatott 42. V. nap : 
Qy.-Alfaluból  előállott 120, besoroztatott 88. E köz-
ségekből összesen 839 állott elő s alkalmasnak tu-
láttatott 232; a mi 27'65°/o-nak felel  meg. 

— Vetések állása Alcsikon. A mult év 
őszén uralkodott nagy szárazság miatt a szántóföldek 
nagymérvbun galyason maradtak, különösen a havas-
alyi községek határán, e miatt nagy részben ritkán, 
néhol ki sem kellek. A vetéseket csak felerészben 
inoudhatui kielégítőnek, a többi nagyon ritkáson ma-
rad B nagy részit ki kell szántani, ba a gazda nem 
akarja, hogy földje  üressen álljon. 

— Felhívás. Azon csík-somlyói gimnázisták, 
kik 1848. ápril hó 5-én a várdotfalvai  és környék-
beli községekből a kétfejű  sasok elröpitésében közre-
működtek; továbbá azok, kik 1849. ápril 10-tól 
janius 18-ig a csik-szentmártoni hadi iskolában 
Bruchmillcr N és Bókai Imre honvéd tisztek veze-
tése alatt mindennemű fegyvergyakorlatra  taníttattak, 
szíveskedjenek bár egy levelező lapon magukról 
életjelt adni. A tervet, melyet ez által elérni aka-
rok, mindegyikkel külön közölni fogom.  Borszék, 
1897. ápril hó 5-én. Deák János, nyug. tanító. 

— Gyergyó-ditrói műkedvelői elő-
adás. A gyergyó-ditrói műkedvelő színtársulat f. 
hó 4-én Szigligeti: .a Házassági három parancs" 
ozimü 8 felvonásos  vígjátékának előadásával ismét 
kedves emlékű estélyt szerzett Dltró és vidéke kö-
zönségének. A játazók közül Miklós Bóza k. a. (Otí-
lia) és Fülöp Adél k. a. (Viktória), mint fiatal  csiuoa 
úrnők már puszta megjelenésükkel is lebilincselték 
a uézőket; feladatukat  kellő ügyességgel oldották 
meg, daozára, hogy ily nagy szerepben most léptek 
fel  először s a próbákra fordított  idő is rövidre volt 
Bzabva. Fülöp Mariska k. a. (Czili szobaleány), a 
közönség kedvenoze, ez alkalommal is nála meg-
szokott routint tüntetett fel.  Száva Károlín k. a. 
(Bereginé) az öreg anyóst mutatta természetesen fé-
lelmetes alakban. Lukáta Gizella k. a. (Magdolna) 
szintén elismerést érdemelt. És a közönség nemcsak 
tapssal, de gyönyörű virágcsokrokkal ki is fejezte 

szereplő nők iránt méltánylását. A férfiak  közül 
dr. Szathmáry István (Dörgei) ur a féltékeny  férj 
szerepébe is egészen beletalálta magát, mint elóbbi 
előadásoknál láttuk. Nem szólhatunk egyebet Gábosy 
László úrról sem, ki mint Viola ellenőr irgalmatlauul 
megkesergette Dörgeit, volt tanuló társát. A > inas 
közül Peti, kit Fülöp Ákos ur személyesített, sokszor 
jóízű nevetésre indította a publikumot. András inas : 
Málnási Vilmos ur, mimikájával hatott. A mily ki-
tartással s hazafias  hajlandósággal állnák a ditrói 
műkedvelő színtársulat tagjai a közművelődés szol-
gálatára, éppen oly elismerésre méltó jóakarattal 
látogatja a t. közönség e szinielóadásokat, mi által 
természetesen nemcsak saját magának szerez kedves 
órákat, de a humánus ozélu törekvéseket sikeresekké 
teszi, mert bizony, nem megvetendő eredmény, hogy 
pl. a megelőző és jelen előadásból jótékony ozélra 
138 frt  gyűlt össze. Maga a műkedvelő társulat ré-
gibb keletű Több éven át néhai Puskás Ferencz 
(alkirálybiró), majd ennek fia  Puskás Kálmán volt 
igazgatója. Pnskás Kálmán elfoglaltsága  miatt őzen 
tiszteletbeli állását odahagyni kényszerülvén, a jelen-
legi igazgató, Bajkó Mór vette kezébe a vezetést, 
kl egész odaadással fáradozik  a társulat felvirágoz-
tatásán. Az egész szervezet természetesen tisztán 
hazafias  alapon épül. Hazafiságtól  rajzolja a szép 
díszleteket Tasohek Oyula ur, hazafiság  vezérli Za-
kariás Istvánt, a társulati ügyek tevékeny ezermes-
terét. Ez indiţja arra a rendezőket, szereplőket, IVogy 
szabad idejük esen kulturális ccélra szenteljék. A 
legközelebbi előadás fehér  vasárnap szombatján van, 
a mely alkalommal az .Árvalányhaj* kerBl színre az 
itkoM kOloMoUnytér Jtriff. 
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S e e r l c e s z t ö l -CLz«n.©telE. 
K. B. B. kQldeméoyét kaptak a nagyon köszAnjak 

szives érdeklődését. Közleményeit bármikor szivesen látjuk, 
de megbocs&it, ha nem mindjárt következő azámonkban kS-
rtljttk, de hát I6bb bekalddtt tárczának időbeli elsőbbségi 
joga van az 6né földtt.  Üdvözlet I 

Érdeklődő. Lapunk 11-ik számiban megjelent vezér-
czikk czimét nem Meze; Imre nr adta. 

J. A. Igéretít kOszAnjak, de megbocsájt, ha egy színi-
előadás referádájának  vagy más ilyenféle  csikkeknek basábo 
kat nem szentelbetBnk. Érdekesebb themának igen. 

C S A « N O K. 
Nagyböjti pletykák. 

Irta: Dániel latrán. 
Most, hogy Carneval ur téli álmát alussza, 

a laikus ember azt hinné, hogy az asszonyoknak 
már nincs is többé miről beszélniük. Jó magam 
is már azon törtem a fejemet,  hogy a böjti ele-
delek készítési módjáról fogok  Pejacsevics Lenke 
grófnő  legújabb „modern szakácskönyve" után 
komoly hangú, figyelemre  méltó értekezést írni, 
mindig szemelótt tartva a századvégi poéta ama 
mondását, hogy most már „böjtölni kell a szív-
ben és gyomorban egyaránt I* 

A sors azonban formálisan  beavatkozott e 
szándékomba. Most mióta a nagyböjt beállott 
egy pénteki napon asszony-zsuron voltam, hol 
egyebek közt azt a régi igazságot is sikerült 
felfedeznem,  hogy az asszonyok nyelvét ínég 
nagyböjtben sem lehetne lekötözni. 

Hét év elótt nagy port vert fel  asszonyi 
körökben az a — különben eléggé mindennapi 
dolog, hogy Bárczai Jenő, a delitermetü fiatal 
földbirtokos  eljegyezte az ország egyik leggaz-
dagabb vaskereskedójének aranyos leányát, Idát. 

Ida — én nem láttam, de ugy mondják — 
eltekintve nagy mennyiségű aranyaitól, páratla-
nul szép volt; főleg  pedig gyönyörű szép fürtei-
vel általános consternatiót keltett az ifjúság 
között. 

A boldog vőlegény szintén örökös bámulója 
volt a szép fürtöknek. 

— Pompás, páratlan selyem fürteid  vannak 
kedves Idám! — mondá egy alkalommal szép 
menyasszonyának. — Ezerszer ha látom, ezerszer 
csodálom., 

— És reméllem nem kétkedel benne, hogy 
igazán az én fűrteim? 

— Hát lehetne rajtad és benned valami 
hamis V Különben jól tudod mennyire irtózom a 
kendözéstől, a kölcsönkért uói bájaktól. Még ál-
haju hölgy sem lenne soha a feleségem! 

— Xo no! Csak ne rezonirozzon oly na-
gyon maga csúnya ember! — mondá az ifjú 
hölgy boldog mosolygással s befogta  kis kezével 
a férfi  száját. 

Ez meg átölelte ót és a mi ezután követ-
kezett (a jegyesek közt eléggé sablonos dolog), 
azt a kedves olvasó is igen könnyen elképzel-
heti : csók, csók és csók. 

Szóval, nagyon szerették egymást, de mégis 
volt köztük egy kis dissonantia. Jenő ugyanis 
rendkívül ragaszkodott Villám nevű kutyájához, 
viszont ki nem álhatta a macskát, — mig Ida -
pedig állítólag csak 20 éves volt — imádta bor-
zos kis macskáját, a Czilit, de szívből gyűlölte 
a kutyákat. 

E miatt aztán napról-napra halasztották a 
mennyegzót. mert mindenik azt várta, hogy a 
másik majd engedni fog. 

Jenő nem engedett azért, ne hogy fellépjen 
az első lépcsőfokra,  mely a papucskormányhoz 
vezet. 

Sok baj is volt a két szelid háziállattal. 
Czili megkarmolta a Jenő kezét, Villám még 
megugatta Ida kisasszonyt. Az ellentéteket alig 
lehetett elsimítani. 

Egy alkalommal, egy szép tavaszi napon a 
kert árnyas fái  között sétálgatva, a szerelmet 
lehellő napsugarakban gyönyörködött az iflu  pár. 
Egyszerre csak egész váratlanul megérkezik 
Villám s örömében gazdájára ugrik, miközben 
farkát  megelégedetten csóválgatja. A kisasszony 
persze dühös és napernyőjével jót sóz villámra, 
ki is fájdalmában  elordítja magát. 

— Kedves Idám, uo ez ugyan nem volt 
szép magától. 

— Nem veit Bzép ? Hát hányszor mondjam 
még, hogy nem szenvedhetem az ebeket, s igy 
a maga kedves Villáiqját sem. Most is hogy be-
piszkolta a ruhámat 

— Én vagvok-e oka, hogy ide jött ? 
— Nem mondom. Nem is azért vágtam rá, 

hogy maga hozta. 
— Szegényt a szeretet ösztöne vezeti, — 

szólt sajnálkozva Jenő. 
— Bánom is én I Ha nem tud tőle meg-

válni szeretett vőlegény uram, akkor sétádon 
vele s nem velem. 

— Ida! Ne légy igazságtalan. Lásd én is 
gyűlölöm a macskádat, de nem mutatom, mert 
te szereted. 

— Oh az egészen más I Az én Czilim ked-
ves, fürge  kis állat, de a te kuţvâd csúnya, utá-
latos. Nem is maradok többé vele egy helyen. 

El is indult . . . a vőlegény persze utána 
és igyekezett ót kibékíteni, de nem sikerült. 
Haragosan váltak el. 

Másnap, harmadnap Jeno kerülte az Idaek 
házát, de aztán belátta, hogy mégis csak jobb 
lesz kibékülni és pompás bokrétát küldött meny-
asszonyának, csatolván hozzá egy rossz szerel-
n cs verset is. 

A hatás megvolt! Csakhamar jött a valasz 
e rövidke felirattal:  „Jövel". 

Igy álltak a dolgok egész a mult farsangig. 
Ekkor már oda fejlődött  a viszony, hogy min-
denki azt hitte, miszerint az esküvő mar csak 
néhány'nap 1 érdése. 

Azt is tudta mindenki, hogy a farsangi 
bálok egyikére maga Jenő fogja  kísérni meny-
asszonyát. Nagyon természetes, hogy ennek a 
fiatal  pár örvendett a legjobban. Alig várták, 
hogy a bál napja elérkezzék. 

Végre aztán elérkezett! Jenő már 7 órakor 
a legújabb divatú frakkban,  kifogástalanul  vasalt 
nadrágban bekopogtat menyasszonyához és a 
mint belép — oh szörnyűség — Ida kisasszony 
a pamlagra borulva keservesen zokog. 

Az Isteuért mi bajod kedves Idáin? 
Mi bajom ? Hát semmi. 
De Ida kérlek, moiüd mi történt? 
Mondtam már, hogy semmi! 
vól jeny e^ész elképeuve állt szép 

menyasszonya előtt, s a mint nézi nézi, egy-
szerre csak fülu'nik,  hogy Ida ma nem olyan 
szép, mint máskor szokott lenni. Majd közelebb 
lépett hozzá, hogy vigasztalja, de Ida eltaszí-
totta magától. 

— Menj haza! szólt szenvedélyesen. — 
Menj egyedül a bálba, én nőin megyek. 

— Ugyan Ida! 
— Hagyj magamra! Nem akarok ma látni senkit. 

én ? — Mit tettem 
— Semmit. 
— Haragszol reám? 
— Nem. 
— Hát akkor mondd mi bánt? 

Ugyan menj már te _ te bamba. 
— „Erre már a fiatal  urban is felfortyant 

a vér. Ó bamba?! Hm Ezt neki nem 
mondta senki. 

— Ugy látszik, kisasszony, ma nagyon 
rossz hangulatban van! Xem is fogom  soká 
zavarni. 

— Jól teszi, uram ! 
A fiatal  ur felkapta  fényesre  vasalt ezilin-

derét s egyenesen hazavágtatott. Otthon beleve-
tette magát a divánba, hogy kissé higgadtabban 
mérlegelje az imént lefolyt  eseményeket. A mint 
igy belebámult a semmiségbe, egyszerre csak 
föltűnik,  hogy hü kutyája, Villám, ki éppen előtte 
hevert, makacsul szorongat valamit lábai között. 

— Mi van nálad, Villám? 
A kutya persze nem tudott felelni,  csak 

okos szemeivel gazdájára nézett. Szegény hü 
állat, ha szólni tudott volna, bizonyára elmondja 
a következőket: — Hát kedves gazdám, mint 
te magad is jól tudod, már régóta pikkem van 
a menyasszonyod macskájára, Czilire. Elmentem 
hát oda, hát ha meg tudnám csípni ő nagyságát. 
A mint ott várok várok, egyszerre nagy 
sikoltást hallok a menyasszonyod szobájából, s 
a következő pillanatban kiugrott az ablakon Czili 
kisasszony. Én, ki állásomnál fogva  is nagy 
ellensége vagyok a macskáknak, rávetem magam 
a Czilire s nyakon csípem. Persze ó nagysága 
nyávogott szörnyen, s karníaival pofonokat  osz-
togatott orromra. Midőn már megelégelten a 
doi got, elbocsátottam Czilit. Ez, mit itt tartok, 
a macBka szájában volt, a én, mint győzelmem 
legfényesebb  jelét, elhoztam, hogy lábaidhoz 
tegyem, ó uram 1 

— Ni, ni, hiszen azok az Ida fürtjei!  ? . . , 
szólt mély ámulattal a fiatal  ember. — Ahá, 
szép kisasszony, most már értem az ön bánatát. 
Jól nézünk ki, mondhatom!? 

Aztán mellét büszkén kifeszítve,  megvere-
getve hü kutyáját. 

— Derék flezkó  vagy, Villám! — Különben 
mondtam én már, hogy álhqju nő sohasem lesz 
az én feleségem. 

Aztán leült íróasztalához, egy aranyból ké-
szült kis karikát, a szép fürtökkel  együtt, gon-
dosan becsomagolt s elküldte a legilletékesebb 
helyre, mellékelvén hozzá még e röpke szót is: 
.Adieu I' 

Még csak ismételni akarom azt, a mit már 
előbb is megmondottam, hogy én azt egy pén-
tei napi a s s z o n y - z s u r o n hallottam, s igy — 
bocsánat kedves hölgyeim — nem állok jót érte. 

FELKLÖS SZERKESZTŐ: 
M O L N Á R J Ó Z S E F . 
FŐMUNKATÁRS GYEBGYÓBAN: 

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- fa.  LAPTULAJ DOSOS: 

QYÓRQYJAJLAB MÁRTON. 

C s i k - T u s n á d f ü r d ő n 
1897. május 2-án d. e. 9 órakor nyil-

vános árverezés utján bérbe adatnak : 
1. A fürdők  az uj Rczső-fürdiívul  együttesen 30i»0 frt 
2. A gyógycsarnok vendéglójo 
3. A gyógy csarnok kávéháza 
4. A gyógycsarnok épületben liat boltlielyi-

ség egyenkint 
5. Az erdei ezukrázda . 
6. A csolliakázó tó, halászati joggal'együtt 
7. Játékhelyek n. in. : két tekepálya, két 

Croqulle és egy Lawn-Tenig hely 
kikiáltási árak mellett. 

Bánatpénz (0°/0. 
Árverezni szándékozók a feltételeket  megtekint-

hetik és bővebb felvilágosítást  nyerhetnek Brassó, 
Vár-utcza 7. sz. és az igazgatósági irodában Tusnád 
fürdőn. 

A fürdő-igazgatóság. 

•2500 frt. 
700 frt 

150 frt. 
300 frt. 
•250 frt. 

200 frt 

1—2 

Szám 296—1897. á. 

Hirdetmény. 
A közúti kerületi kir. felügyelő  ur 1897. évi 

ápril hó 4-én kelt 107. számú rendeletével a h-j. 
jasfalva-gyimesi  és kolozsvárszászrégen tölgyesi 
Allamutakra szükséges 1171 drb kőkerékvetők fel-
állítását 3494 fi  t 71 kr összeg erejéig engedélyezte. 

A fentemiitett  munkálatok foganatosításának 
biztosítása czéljából az 1897. május hó Il ik nap-
jának d- e. II órájára a Csikmegyei m. kir. Ál-
lamépitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy a 
fentebbi  munkálatok végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó, az engedélyezett költség után számí-
tandó, s a részletes feltételekben  előirt 6" u-ny i 
bánatpénz letételét igazoló adóhivatali nyugtával 
ellátott zárt ajánlataikat kitűzött nap d. e. 10 órá-
jáig a nevezett hivatalhoz annyival inkább igye-
kezzenek beadni, mivel a későbben érkezettek figye-
lembe nem fognak  vétetni. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó mű-
szaki müvelet és részletes feltételek  a nevezett 
magy. kir. államépitészeti hivatalnál, a rendes hi-
vatalos órákban, naponkint megtekinthetők. 

Kelt Cs.-Szeredán, 1897. ápril hó 10-én. 
Csikmegyei m. kir. építészeti 

hivatal. 

Sz. 9 897. 

Árverezési hirdetmény. 
Csik-Somlyó sztpéter-egyházmegye tanácsának 

elhatározásából Bálváuyos nevü nagy havasa nyilt 
árverésen legtöbbet ígérőnek 1897. április 27-ik 
napján d. e. 10 órakor fog  2 évre kiadatni. Kiki-
áltási ár igy évre 1000 frt.  Az 1897. és 1898-ik 
évre a feltételek  a csiksomlyói lelkészi hivatalnál 
bármikor ki által betekinthetők. 

Kelt Csik-Somlyón, 1897. április ll-én. 
Csiszér Fái, Győrpál János, 

algondnok. főgondnok. 

H 1 B D E T H É N T . 
A csik-nagyboldogasszonyi templom tulajdo-

nát képező „Tarkő" havas kaszáló része az 1897. 
évre folyó  évi ápril hó 20-án délután az egyház-
tanács gyűlésében, nyilt árlejtésen a legtöbbet Ígé-
rőnek haszonbérbe fog  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik eme haszonbérlet 
iránt éideklődéssel bírnak, hogy az irt időben Csik-
Karczfalván  az egyháztanács helyiségében szemé-
lyesen, vagy megbízottaik által 10°/a-os óvadékkal 
jelentkezni; vagy zárt ajánlataikat 10°/0-os bánat-
pénzzel kellően felszerelve  az egybáztanács elnöké-
hez benyújtani szíveskedjenek. Az árlejtésre vonat-
kozó feltételek  a uagyboldogasszonvi plébánia hi-
vatalnál a hivatalos órákban megtekinthetők. 

Csík- Karczfalván,  1897. ápril 8-án. 
Mihály István, Rancz János, 
számadó-gondnok. plébánoséinak. 

Egy darab 3 éves bika Gyer^yo-
Ujfaluban  Dobribán-testvérelcnól 
eladó. 

Egy jó karban lévő vasút; te-
herszállító (Streif)  szekér nagyon 
erős vastengelyü olcsó árban eladó. 

Megtekinthető G á l J á n o w keresk. 
dőnél Székely-Udvarhelyt. 

Nyomatott Crik-Szeredáhan a laptulajdono* és kiadó Oynrgyjakab Márton Wi.yvnymndAjáhan"wÍ7 

500 kiló jó minőségű turó 
eladó Roth-testvéreknél 

Gyergyó-Alfaluban.  1-2 



Melléklet a „Csíki Lapok" április 14-iki 15-ik számához. 
N ¥ I L T T É « • • ) 
Pirostojás Albert Béninek. 

Albert B. a „Csíki Lapok' 13. sz. „Nyílt-
terében" újból vakaródik,  csürcsavar, tanuzik és 
hazudik. Bár kár érte  a nyomdafesték  . . de bogy 
megismerjék azok is, a kik oem ismerték, — le-
gyen kívánsága szerint. Szapnlóra hát vele. — 
Megérteit valamit a versegetésből . . . De Bo-
dóné mossa szennyesét és félrebeszél  . . . Ha 
nincs „szeg" a zsákban nem bnjik ki. Ha nincs 
„szél", nem tuj . . . Miért fuj  a szél, megértjük 
az alábbiakból. Adat van bőven. Ezen annyi bizo-
nyító erővel bírnak, mint kiállítóik. — A. B. irja, 
hogy a vele szemben felhozottak  „semmi bizo-
nyító  erővel  sem bírnak,  s alattomos,  tehát 
ne/ii tisztességes  uton lettek  megszerezve." 
Én az általuk kiállított nyugtákat és kézbesített 
szeszárakat közöltem, bogy ők semmi bizonyító 
erővel sem birnak, alattomos, tehát nem tisztes-
séges uton manipuláltak: azt én nem disputálom 
cl, de, hogy azok igazak A. B. és a következők 
bizonyítják. Vegyük sorra. András I. és Bocskor 
D. 1. és 2. alatt bizonyítják, hogy A. B. nem 
volt jegyzőkönyvezett bérlő. Igaz. Ezt senki sem 
is állította. De nem igazolják, bogy tényleg az 
nem volt. Ezek igy kárba vesztek. 

Azután sok emésztödás után A. B. maga 
vallja be, hogy: „felesége  András István felkéré 
sére a laképületben (itt van jegyzői iroda is) he-
lyet  ndott  a raktárnak  s egyúttal  bizomá 
nyosit, azaz: a jegyzőné András I. esküdt urnák 
korcsnmárosa — is volt,  de csak 1895-ben 
Brávó 1 

S ezt az elöljárók és engedményesek 1. 2. 
bizonylatban ráduplázzák, igy: „neje 1895-ik 
évben szesz és sör raktárt  turtott,  de  azóta 
el'élékkel  ö se foglalkozik."  — Tehát foglal-
kozott. Így, a mit A. B. a 3515— 95. sz. végzés 
szerint letagadott e lap 8. számában „valótlan" 
nak mondott, mindazokat ő és pajtásai triplán 
bizonyítják. Ezek hiteléhez csak A. B. aláírása 
hiányzik, azaz fölösleges,  ngy is tndva van, hogy 
ő irta és hogyan Íratta alá. 

Ügyes. Ámuljatok és nevessetek szentkirá-
lyiak. Sok csűrés után kilyukadt, hogy a kjzöné 
1895-ben Audrás I.-nak korcsmárosa volt. A 
szeszárulás tehát nem volt „állítólagos." 

De hogy a jző A. I.-nak tényleg társa volt; 
kifogástalan  tanú rá Bálás B., ki felek  közt a 
nyereményt e czimen osztotta két egyenlő részre, 
s konstatálta, hogy egyik-egyik állítólag 300— 300 
frtot  ivott meg 1895-ben. 

Aztán az a falusi  böl selkedés (mentalis 
reservátio), — mennyiben elöljárók és engedmé-
nyesek ugy értelmeznék bizonyitványnkat, bogy a 
jzöt nem látták kimérni, vagy ő síjátkezűleg nem 
mért ki, — nem állja ki a józan kritikát, mert 
íentartva a mnltkor mondottakat, azok a kjző 
sajátkezű nyugtái, bárcza s más aláírásai, a szesz-
árokért ellene vezetett (480 és 417 fitos)  kere 
setek stb. a fogyasztási  adók elkezelése tényleges 
bériőségét, igazolják. Aztán nem is él elváltán 
nejétől . . 

De fenntartom  azon határozott állításomat 
itt is, hogy A. B. és neje 1896. folyamán  és 
1897. febr.  22-ig bort és szeszt mértek. Adatokat 
és neveket csak azért nem közlök, mert nem 
akarok A. B. jzönek az esetleges hamis tanuszer-
zésre és egyesek zaklatására— már is izenget rá 
juk — alkalmat szolgáltatni, de egy törvényes 
vizsgálat esetén állok elébe. — Újból is állítom, 
hogy itt minden tagadása a legvakmerőbb hazu-
dozás s a közönség félrevezetésére  van szánva. 

Most következik Amerika fölfedezése.  Szörnyű 
dolog. 

Az utolsó nyilatkozat, hogy én a „Csikme-
gyei Fűzetek" 8. sz. 221. 1. „valótlant"  mond-
tam, midőn irám, hogy: „a Lncs lecsapolási mnn 
kálatát 1896 tavaszán megkezdhettem;" mert 
semmit se tettem, se arra senkit fel  nem hittam.— 
Ugyan, ngyan, akkori biró nrat nem fogta  el va-
lami agylágyulás féle?  Lássuk. A birtokossági 
tanács 1895. máj. 86. a jegyzőkönyv III. p. sze-
rint előterjesztésemre kiküldötte : Bocskor Dénes 
bíró,  György  Ágoston  bbiró, Csiszér A. éa Ta-
más, Méhes A. lauácsosokat és a 2 erdöör,  hogy 
8 lucsi  vadvizek  lecsapolására  nézve  tegye-

*) Az • romban kSaltttakért aa aláíró Melói. 
Bisrk. 

nek javaslatot  s ehez képest  a birtokosság 
által  a lecsapolás  véghez viendő  leszen."  Ezt 
jegyző körmeivel vakarta. Végrehajtás végett 
máj 28-ról átkfildtem  Bocskor D. bírónak. Hivat-
kozom a birt. tanácsrn, hogy sokszor sürgettem 
meg a gyűlésen ás azon kivül. Még  sem tettem 
semmit? Végrehajtó nem vagyok. A t. urak csak 
nem kívántak, hogy fejs.ie,  ásó, csákány, kapá-
val stb. kiállják Lncs-lecsapolni ? Aztán már 
azt is elfeledték,  hogy a vasútépítés is közbe 
jött? — Bár a közbejött mulasztásra nem szá-
mítottan), a mit tettem mégis csak kezdet volt 
és a mit a jegyzőkönyv alapján megirtam, azt 
minden öndicsekvés nélkül megtehettem. 

Hol itt az ötidicsekvés és nagyzás ? 
Nyilt dolog, hogy nálunk a biró le a gyű-

lési meghívókig azt a nótát tánczolja, mit a jző 
fuj.  Miért nem fujt  neki lecsapolót is ? Itt enge-
met a mulasztással vádolni: ez aztán „a szándé-
kos rosszakarat". 

Itt ők mulasztottak. E fegyverük  is csü-
törtököt mondott, azaz hátul sült el. És t. nyi-
latkozó urak nem akarok szemrehányásokat tenni 
önöknek azért, mert a nyilt köztudattal szemben 
a hiszem saját lelkiismeretök ellen is e bizonyít-
ványok alá nevűket hallatlan  könnyelműséggel 
odadobták, de engedjék megkérdeznem itt a nyil 
vánosság előtt, ba ama állításaik igazolására meg 
kellene esküdniök: mivé zsugorodnék össze az 
önök lelkiismerete, önérzete és hivatali hitele? 
Ismerve A tényállást a köztudat megbotránkozással 
és elpirnlással tekint önökre. Ilyen szánandó 
könnyelműségbe csak A. B. hajszolhatta bele, 
hogy fedezze  m«gát s ilyennel csak öt szolgálhat-
ják. Mi a község részére ilyent még saját jóhir-
nevök érdekéhen sem várunk, nem kérünk. Ez jó 
az idegenek tanítására, de mások szánalmasan 
mosolyognak. 

A .Csikm. Füzetekében egyszerűen konsta-
táltam egy mnnkálat megkezdését. U ezt nagyzási 
liobortnak nevezi. Ez oly kevéssé talál rám, mint 
találna akkor, ha annak idején esetleg megirnám, 
hogy Szentkirálynak 1877 —1897-ig volt egy A. 
B. nevü kjzője, ki azt jobbágyá telte, lelketlenül 
kihasználta, sokat közülök demorálizáll éa rosszra 
kitanított, hivatAlát önkényűleg, hanyagul, feliile 
tesen végezte, mint szolga kenyéradó nrát: a köz 
séget ngy tekintette, hogy ez van érte s nem meg-
fordítva.  Önző czéljai, rejtegetett utjai biztosítása 
végett mindent hozzáférhetlenül  kezén tartva, sen-
kinek semmi községi ügybe beleszólást nem enge-
dett stb. 

Ez sem lenne nagyzás, hóbort, vagy eszte-
lenség. 

A. B. féltékenyen  aggódik, hogy „egyénisé-
gemet a községi  ügyekben  mindenkire  rá 
akarnám tukmálni."  Oh! Oh! Mi igazolja élén-
kebben, bogy A. B. ült rá a község egyeseire, 
mint a fennebbi  nyilatkozatok aláirói, kik alig tud-
ták mit tesznek. Hát A. B. miért nem nevezeLt 
meg egyetlen tényt, hol, mikor? Nem tette. Mi 
bántja hát a böjtöt, miután nekem vele aoha sze-
mélyi összeütközésem nem volt a ma sincsen ? Ne-
kem, mint községi polgár és képviselőnek csupán 
a felfelé  csnszó-mászó, lefelé  zsarnok kjző szédel-
géseivel van dolgom, kinek a pénz és vagyon az 
istene, kinek ez : „tedd  és tagadd"  lévén egyéni 
erkölcsi  elve, önmaga képezi minden hivatali té-
nyének ia rngóját. Ö csak viszontszolgálatokért 
tesz. Isten, tOrvény, kötelesség, igazság, mást er-
kölcsileg vagy anyagilag tönkre tesz ? mindezekkel 
ő nem törödik. Pl. olcsóbb szeszt árusít. Jót tesz. 
Csempészetre tanit; lelki kárt okoz. Mit, bánja. 
Használ, megnyeri az embereket ügyének. Kit ez 
és más utakon meg nem nyerhet, azokat üldözés, 
zaklatás, fenyegetés  a más módon teszi tehetet-
lenné. Ezek és hasonlók teszik az ő zsarnokságá-
nak és némelyek félelemből  való vele tartásának, 
népszerűségének (?) nyitját. Az ördöggel is csak 
haszna legyen. Aztán a ki vele czimboraságba lép, 
nem tnd azabadnlni. 

S mik azok a községi ügyek, melyekben fél, 
hogy egyéniségemet másokra is rá akarnám tuk-
málni? Álljon pár adat. 

Sipoa I. 1886-ban elbnkván, A. B. mint Sí-
pos kezese 100 frtért  2 lovat (1 megvan, a mást 
eladta 80 írton), 1 bikát (rátukmált a községre 
116 frtért)  és 2 tehehet (ezeket átadta másnak) 
lefoglalt,  de a kézségét a 113 frt  *8 krt nem biz-
tosította. Innen ellene e bukkártta ttló kOiremtt-

ködés, a hitelezők és kezesek megkárosításának, s 
a községnek járó fa-  és szénahelyárak 113 frt  28 
kr tartozás biztosítása elmulasztásának vádja 188C. 
óta daczára, hogy a számadások rendjén és egye-
bütt évenkint sürgetve volt, — fennáll.  (L. 1051 — 
892. 697. sz. is). 

Az 1891. évi számadásokban egy 82 frt  50 
kros tételt számolt el a község terhére, melyet az 
adók kezelésénél elkövetett tévedések miatt rárót-
tak volt. Nem nyuszott el. Visszafizetésre  kötelez-
tetett, de máig nem tette egészen. 

Az 1890—91 ben a község által vágat ott öl-
fákból  elkölc9önzott oly öleket, melyeket 7 év óta 
még nem jelentett be a k. képviselőtestületnek, 
sem vissza uem fizetett. 

1894 böl Bogádi úrtól oly failletéket  vett 
meg, mire n*zve soha sem igazolta magát. 

1894-ben marha-leveleket hamisittatott. 
1892-böl 14. pontban 2790—92. 697. sz. 

1174—93. sz., 3513—95. kisz., majd belügymi-
niszteri intézkedésfel  elrendelt 944—96. sz. 12/111-
ról oly vizsgálatok hevernek ellene a szolgabiró-
ságnál eliutézetlenül, melyeket önérdekében kellett 
volna eddig tiszláztatni. Többszöri sürgetésre sem 
történt semmi. 

Nem is oly rég történt, hogy nyilt miniszteri 
rendelettel szemben a képviselet félrevezetésével 
759 frt  63 krt, majd bizonyos napi dijakat stb. 
utalványoztatott stb. Nyilt dolog, hogy mikor ha-
sonló kivinni valói vannak, jól kikeresi az alkal-
makat, hogy egyik-másik ne is lehessüuk jelen a 
gyűléseken. 

Azok bántják, hogy miért nem űzheti szé-
delgéseit beleszólás nélkül. 

Azok a szemérmetlen hivatali és pálinkás 
erőszakoskodások, melyeknek pl. a községi képvi-
selő és elöljárók vádasok, melyekuek pl. a községi 
képviselő és elöljárók választásánál tanúi valánk, 
csak A. B. vezetése alatt történhettek meg. Itt a 
közérzületnek adott kifejezést  — fen  tartva sze-
mélyes véleményemet — igazán A. B. egyénisége, 
lukmálmánya érvényesült. . . Övé az érdemdicsíret 
és dicsőség! . . . Az embert barátairól . . . 

Már 10 év óta figyelem  A. B. telhetleu kap-
zsiságait. Semmi vigasztalásom és gyönyörűségem 
bennök. 

Itt-ott útjában talál. Lehet érteni mi fáj  neki, 
miért vádol „rosszakaratusággal,kérdő- és felki-
áltójelezi meg lelkiismeretemet, félrevezetem  a köz-
séget a fél  egyéniségemtől. Szánandó vergődés. A 
rágalmazás, hazudás, ráfogások  pedig nem bizo-
nyítékok. 

Tessék csak egyetlen lelket előállítani, a kit 
rosszra tanácsoltam, félrevezettem,  felbujtottam 
„izgattam, kire egyéniségemet rátukmálni akartam, 
kit törvényes eljárásaiban, jogai, szabadságában 
szóval, teltei, bármi módon sértettem a köz-, vagy 
egyesek közt a békét, egyetértést zavartam volna." 
Tessék! ki vele! A lecsapolásnál másabbat. 

Ugyan, ha egy jző egyéniségét rá nem tuk-
málja községe nyakára, lelkiismeretesen teendői 
után lát, nem erdőltet (éveukint 3-4-szer), épít-
tet, gazdálkodik folytonos  kalákákkal, nem kár-
tyázik,  korteskedik, sápol, cserél-berél, nem üzér-
kedik tégla, szesz, élelmi igazgatóság és külön 
bérletekkel, ha a törvény és felek  jogos érdekei, 
s nem a neki tett szolgálmányok mértéke szerint 
ítélkezik, bizonyitváuyoz, ad osztalékot a köréből, 
oszt hivatalokat, nem él vissza hivatali hatalmával 
honnan a szolgai meghunyászkodás, félsz,  jobbágyi 
alárendeltség, kényszer, átkos panasz ? s lehet-e 
szert tenni oly (30-35 ezer frt  érő) nagy va-
gyonra, melylyel pl. A. B. kérkedik? Soha. S az 
a jzői hivatal ttgymeuete aztán milyen is? Itt fel-
világosítással szolgálhatnak a hozzáutalt községiek. 
Semmi okom irigykedni e bokros teendők s ezntáu 

befolyó  pausalék miatt; de kihívják a józan kri-
tikát a nélkül, hogy a „rosszakarat, lelkiismeret-
lenség, szeretetienség" vádjai fejünket  jogosan 
érinthetnék. A. B. azonban fejemhez  veri. Jó, jó I 
vakaródzik. Ha ezek a közjó terhére nem esné-
nek egy betűt se irnék. De igy nekem ngy, mint 
minden a „szeretet  vallásának  szolgálatában 
álló"  és becsületes gondolkozá-u embernek egyút-
tal polgári kötelessége a rosszat az igazság „mér-
gével"  kiégetni, a korrupezió fejét  lemetszeni, a 
rothasztó rákfenét  „az epe mérgé"-ve\  még ak-
kor is kiölni, ba~ ez fájó  sebet okoz. 

Ezt egy korcsmákról kommandirozott község 
•rkOleil és Mjrtgl érdeke még akkor is megklván/i, 


