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Felhívás  előfizetésre. 
A „Csíki  Lapok" jelen  számával 

XIV-ik  évfolyamába  lép.  tehát  3 évvel 
több mint  egy évtizede,  hogy a köz-
érdek  szolgálatába  lépett  s különösen 
Csikvármegyének  és  az abban lakó 
csiki  székelységnek  érdekeit  igyeke-
zett  előmozdítani  az egész  vonalon. 
Hogy  a Csiki  Lapok miként  járt  el 
elvállalt  kötelessége  teljesítésében,  mi-
ként  tudott  megfelelni  a reá bízott 
feladatoknak,  azt megbírálni,  arról  íté-
letet  mondani  htpuak olvasó közönsé-
gének  áll  jogában, arra első  sorb** 
tisztelt  előfizetőink  vannak hivatva, 
kik anyagi támogatásukkal  nyújtottak 
módot  arra, hogy a kitűzött  czélt 
annyira, a mennyire megközelíthessük. 

Vissza  tekintve,  az elmúlt  13 évre 
annyit  talán  szerénytelenség  nélkül 
még  is elmondhatunk,  hogy a „Csiki 
Lapok" iránt  a lefolyt  évek  alatt  la 
pasztalt  érdeklődés  és  pártfogás  az 
évek  számával  folyton  növekedett  s 
kicsiny  kezdetből  kiindulva  előfizetőink 
száma folyton  gyarapodott,  mely kö-
rülmény  lehetővé  tette  azt, hogy a 
„Csiki  Lapok" ma már jóval  nagyobb 
alakban,  a közérdekű  dolgok  és  a köz-
ügyek megvitására  sokkal  kiterjedet-
tebb térrel  rendelkezve,  szolgálhatja 
a közérdeket. 

Midőn  mélyen  tisztelt  előfizetőink-
nek a múltban  tanúsított  kitartó  párt-
fogásáért  hálás  köszönetet  mondunk, 
a legmélyebb  tisztelettel  kérjük,  hogy 
a „CsikiLapok"-at  mint  Csikvármegye 
és  a csiki  székelység  érdekeit  szol-
gáló  orgánumot  jövőre  nézve  is szíves 
támogatásukba  részesíteni  szívesked-
jenek, mert minél  nagyobb, minél  ki-
terjedettebb  leend  a közönség  pártfo-
gása és  támogatása  a „Csiki  Lapok" 
is annál  intezivebben,  annál  nagyobb 
buzgósággal  fog  megfelelni  feladatának. 

A „Csiki  Lapok" nagy politikát 
nem űz,  ebben megakadályozza  a ren 

delkezésre  álló  igen szűkösen  kimért 
idő  és tér, de  azért  a szabadelviiség 
eszméi mellett  mégis rendületlenül 
kitart,  híven  és buzgósággal  támogat 
minden  olyan ügyet és kérdést  melyek 
a Magyarország  uj korszakát  megte-
remtő  tiszta és igaz liberalizmus  maga-
san lobogó zászlóját  ujabb diadalokra 
vezetik. 

A „Csiki  Lapok'  mint eddig,  ugy 
a jövőre  nézve is tárgyilagos  marad, 
a személyeskedéseket,  egyéni torzsal-
kodásokat  minden  részéből  kizárja 
azonban készséggel  helyet  ad  minden 
jogos és méltányos felszólalásnak. 

A „Csiki  Lapok"  jövő évfolyamá-
ban a mennyire a rendelkezésre  álló 
tér megengedi  minden  számában tájé-
koztatni  fog  ugy a bel- mint a kül-
földi  nevezetesebb eseményekről,  hogy 
azon előfizetőinek,  kik  csuk lapunkat 
olvassák,  igényeit  is kielégíthesse. 

Ezek  mellett  azonban a „Csiki 
Lapok"  ezutánra is első  sorban Csik-
vármegye és a csiki  székely  nép min-
den  igaz ügyének  log szolgá-
latában állani  s ezeknek  előbbvitelen 
a legnagyobb  buzgósággal  és a leg-
nagyobb szeretette]  munkálkodni. 

Hogy  e/t  n7 eilili"iiii!  nayvohh 
mértékben  tehesse, arra nézve tiszte-
lettel  kérjük  előfizetőinknek,  olvasóink-
nak és dolgozó  társainknak  szellemi 
és anyagi támogatását. 

Etiifl-.cténi  áruink lapunk  tuigyobh 
ulukjti  daczára  is innruilt.hk  « regiek,  u/iiy.: 

Ktjéaz  érre  S korona (4  f'rt). 
Féléére  . 4 korona (Mfrt). 
Kef/ifnlérre  '.! korona (1/rtJ. 
Külföldre  V.i  korona (tifii). 

Ugyanezen  alkalommal  tisztelettel 
felkérjük  azokat,  kik  az előfizetési 
dijakkal  hátralékban  vannak, liogv a 
hátralékos  ősszegeket  kiadóhivatalunk-
hoz (tiyörgyjakab  Márton  utóda  könyv-
kereskedése)  beküldeni  szíveskedjenek. 

A „CSÍKI  LAPOK" 
nzfrk'vsztűst'yf  kiii'ióhirtilii/n. 

Visszapillantás. 
Nagy beteg ágya mellett állunk. 

Az esztendő utolsó óráit éli, haldoklik, 
ki van mondva fejére  a szentenczia s 
niirc már e sorok napvilágot látnak, 
sz i lveszter a vén sirásó koporsójára reá 
vete t te az utolsó lapát Tőidet is. 1ÍKK). 
is követ te elődeinek nyomdokát , eltilnt 
megsemmisült és az enyészet tengerének 
hullámai összecsaptak feje  fölött. 

Nem sok okunk van kimúlása fe-
lett bánkódni és épen seninii okunk 
sincs megsiratni , inert a mennyi édes 
reményt keltet t megszületése pillanatá-
ban, t izenkét hónapra te r jedő é le te fo-
lyamán, épen annyi csapást , szenvedést , 
nyomorúságot és keserű csalódást ho-
zol; népekre , nemzetekre , társadalomra 
és egyesekre egyaránt . Rengeteg vért 
és áldozatot kövelel t ez is, mint többi 
telhetet len elődei s ezekke l szemben 
alig nyújtot t valamit, miért elmúlását 
sajnálni kel lene. 

A társadalmi állapotok nem sokat 
javul tak , az emberi nyomor földkerekség 
szerte te r jed s ezzel együt t t e r jednek a 
tévtanok, az anarkizinus, mely az egész 
társadalmi rendet felforgatással  fenve-
„erf  o a í j á .doza toka ' kö-
velel t magának, l 'mber to olasz királyt 
meggyilkolja Üresei, a németek fiatal, 
nagyra törő császárját , Vilmost egy sze-
rencsétlen asszony szekerczével akar ja 
levágni, az oroszok (-zárjának utóbbi 
betegségét némelyek szintén merényle-
teknek tula jdoní t ják, Sipidó a velszi 
herczeget a k a r j a lepuskázni, iSalson l 'á-
risban a perzsa uralkodó éle te ellen tör. 
A mivelr népek és nemzetek vál lvetve 
küzdenek a tévtanok ellen, az anarkiát 
tiizzel-vassal igyekeznek kiirtani és ez 
nem sikerül nekik, az átkos eszme inin-
.denfelé  híveket szerez magának és min-
denfelé  megtámadja a társadalmi rendet 
s a hova egyszer befészkelte  inagát, 
azt onnan kipusztítani nem lehet. 

Az oroszok fiatal  czár ja , humánus 
érzelmektől indíttatva az ember i sége t a 
háború nyomoruságaitól és veszedelmei-
től megmentendő, béke kongresszusra 
hivjaegyhe, a hatalmasságok megbízott-
jai t s mig ezek Hágában a talán soha meg 
nem oldható kérdésen fontos  képpel tár-
gyalnak, addig Déláfrikában  egy igaz-
ságtalan háború tör ki, mely tar t egész 
éven keresztül s melyben a gazdag, 
hatalmas angol nép gyilkolja a szegény 
szabadságszerető kicsiny bur népet . A 
háború már eddig is sok vér t s még 
több vagyont nyelt el s valószínűleg 
a burok tel jes kiirtásával, megsemmisí-
tésével fog  végződni. S mindez történik 
a világ nagy hatalmasságainak szeme 
lát tára. 

A messzi keleten, Ázsiának a csen-
des tenger mosta part jain, a 45U millió 
lakóssivl bíró Kínában kitör a boxer lá-
zadás, a mely az öaaaea európai nngy 
hatalmaknak bő foglalkozást  ad. Diplo-
mácziai nyelven ezt az eseményt kínai 
bonyadalomnak nevezik s ha a helyszí-
nén tekint jük nem egyéb, mint egy véres 
háború, melyben az eur. pai müveit né-
pek csapatai gyilkolják a gyáva kínaia-
kat olyan kegyet lenséggel , mely a nép-
vándorlás korára emlékeztet . E közben 

kvnlps inegold-isán a diplomaták szor-
galmasan munkálkodnak, igyekeznek az 
összekuszált szálakat szetbontaui s 
mindegyre világgá bocsátanak egy-egy 
liirt. hogy a dolog befejezése  már kü-
szöbön van. Ennek daczára azonban ma 
még korántsem lehet tudni, hogy a 
kínai bonyadalom hova vezet és hogy 
mi lesz a vége. Iizt csak a jó Isten tudja . 

A szomszédos Ausztriában a parla-
mentáris é letet az egész év folytán  még 
a legnagyobb erőfeszítéssel  sem tudták 
a maga jogaiba visszaállítani. Az ered-
ménytelen harezban megsebesülve egyik 
kormány a másik után bukott s az 
eredmény még is csak az, hogy az al-
kotmányosság mellőzésével az úgyne-
vezett császár paragrafus  dirigál. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Petőfi  és Bonaparte. 

A Iranczia és magyar politikai érdekek 
gyakran találkoztak össze a múltban. Államfők 
és Államférfiak  megcsinálták a kapcsot, mely a 
két nemzeteit közelebb húzta egymáshoz, mind 
két félre  egyaránt kiható események növelték a 
baráti viszonyt, rokonszenvnek, testvériesiilésnek. 
II. Rákóczi Ferencz XIV. Lajos franczia  királytól 
várta a kuruez felkelés  ügyének kedvező fordu 
latat s midőn benne csalódott, legalább menedé-
ket talált családja, kisélte és bujdosó társai szá 
mára a hatalmas uralkodó birodalmában. Később, 
a győri csata előtt, I. Napoleon Bzolitja fel  az 
insurgenseket Ausztriától való elszakadása. Ezut 
tal viszont az ő számítása csorbult meg a ma 
gyár nemesség szilárd hűségén, kitartásán. A 
pesti 1848. márcziUBi események — épen ugy. 
mint előbb egész nemzeti ujáébredésüuk a fran 
cziaországi eseményekből — a párisi forrad» 
lomból merítettek lelkesedést, rákövetkező sza 
badságharezuukat pedig a francziak  általános ér 
deklódése — a gyászos végnél őszicte részvéte — 
kisérte és kevésbe mull, hogy javunkra bele nem 
•vátkoztak. A további fejlődé»  folyainan  III. Na-
poleon császár biztatta igereiekkel az emigrán-
sokat, kiket a bujdosás egyik umgazaia — mim 
egykor Rakócziékut — siiulén Krancziaországba 
vezetett. A béke idején társadalmi utón fokozó-
dik • két nemzet egymás iránti tisztelete. Ba 
rátságoa politikánk mellett tudósaink a az iro 
dalmi éa művészvilág élénkilik a régi ósszi-füző 
lanexszemeket. A bamulat és hódolat, melylyel a 

francziákat  a czivilizáczió vezérszerepében oly 
régóta kisérjük, ma már netn viszonozailan. Ok 
is foglalkoznak  immár velünk. Megismerlek fa-
jnnk erejét és értékét, nemzetünk lovagin* voliti 
példa számbu megy náluk, csodálják szellemi 
nagyságúinkat, kik közül egyik másik épen I'ii 
rÍBbol hódította meg a világot Ma már keveseb 
bet nevethetünk a művelt francziák  uzon felüle-
tességén, melylyel elóbb a magyar viszonyokról 
beszéltek, maguk a tudósuk is 

A történeti háttér annak adná meg fonalát, 
hogy a két nemzet egy-egy közös c/.élért küzdő 
Ha, szelleinrokonok, kar vagy kartarsak közöli 
állítsuk fel  u párhuzamot. 

Mátyás király és IV. Henrik, mint legnép-
szerűbb fejedelmek,  Ziinyi Miklós és Tiireno, 
mint nemzeti húsok, Kossuth és Thiers, mint u 
szabadelvű haladás eszményképei, továbbá .lukul 
es Vidor Hugo. Ueményi Kde és Berlioz, Mun-
kácsy Mihály éa Delacroise, mim koszorús pálya-
társuk képezhetnek ilyeu kettfti  jellemrajz nrcz-
vonnlát. Megkísérlem érthetővé tenni, minő indító 
eküál fogva  állítok egy sorba két os<zeférhellnn-
uek látszó nevet, melyek: Petőfi  és Bonaparte. 

Az irodalmi éa termékenységnek, a törté-
neti adatgy üjtesek, viták, emlekiratok napról-
napra szembe tünóbb gyarapodásának, szóval a 
trunc/iak azon .-rókeber lelkesedéinek, inelyly.l 
I. Napoleon emlékei őrzik és korülrajaimjuk psrja 
esak a Petőfi  kultusz lehet. Amazok a hó» >k h« 
sét, mi a költóK királyát tanuljuk egyre jobban 
ismerni, tisztelni. Kgyik a világtörténelemnek len 
többet cuilegeiell alakja, másik a világirodalom 
nnk legérdekesebb jelenségé. A kozos vonás. mrly-
uek alapján őket párhuzamba állíthatjuk, az esz-

me, inely mindkettőjükéi vezette s a feladat, 
melyet usiyik is, másik H oly dicsőségesen l' rc-
kedett incuolduiii : a hazaszeretet. Bonaparte és 
Petőfi,  a katona és a poéta, legfényesebb  példák 
arra, miként kell a nemzetet imádni, érette 
iiaiiyralnriii és érette halni meg. A miben külön-
böztek ők: az a kot pálya eltérésében, a fejlő-
dési köriilinények, rendelkczesre álló eszközök 
eg\ forinátlaiiságubiin  és a kél jellem nem n/unus 
tii'zetii'iínylian keresendő. Napoleon, a hadvezér, 
a forradalomnak  köszönhette fr^ors  emelkedését. 
„Xotn le valál gvózö, hanem a kM* lelke: Sza-
bndság!* (Berzsenyi N jpoleonliozf.  Szerencsés 
vállulatok senitik öt abh in, lio^y a hatalom leg 
mamisahb fókáról  intézhesse a liailuziák sorsat. 
0, a nép tia, császárrá koronáztatja magút, azért, 
hogy annál inkább tehesse uasiyuyá, szabaddá, 
boldoguá nemzetét. Mint uralkodó nagy fényt  üz. 
szereti a p itnpát. udvarlartásab;in XIV. Lajoséhoz 
hasonlít puzarsimi. Vele ellentétben, l'otöli a 
koltó, a köztársaság liivo, teljesen demokratikus 
érzelmű. Bar ó muga egyik apai óse érdemoinei 
fogva  nemes volt, cnól sehol, soha említést uein 
teszen. Nem törekszik rang által kiemelkedni a 
népből, egészen egyforma  akar azzal lenni, ug\ 
van vele, mint n szel'ény ember az ócska kállai-
iul. Sorsánál fogva  szegénységben, uyaktán nyo-
morban él". Azért Peti !i rangban meg sem kis-
sebb Napoleonii..1. Fejedelem ó is. m 'g pedig 
num olyan, kinek hatalnu niulumló. A korona, 
melyet ú visel, tartósabb még az aruiiyuál is, 
lénycsebb mindennél s annyira biztos, hogy azt 
tőle senki eUeuni nem tudja. Ull szerezte a se-
gesvári csaiaban. midiin p.nyájái, költészetéi, ha 
zaszeretetet u legekesebb diudmnmel, liosi lialá' 
Iával tetézte be. 

Bonaparte Petólit uem ismerte. A szabadság 
dalnoka '20 hónappal azután született, hogy uz 
egykor nagyravágyó, hatalmas és rettegett csá-
szár számkivetésben, fogságban  meghalt. Meghalt, 
de feltámadt  szelleme, él a dicsősége, uagy neve 
s ina már az összes müveit uentzelek meghódol-
nak neki, holott élctébeu olleno küzdöttek, ül-
dözték. rabságba hurc/olták, sanyargatták. Egy 
angol államférfiú  szemére is vetette nemzetéuek 
azon bánásmódot, melyben N'apoleonuuk Szent-
Ilona szigetén része volt. Ki tadja nem átkozta-e 
meg valmnelyik emberséges orosz azt a kozákot, 
kinek dárdájn szubudságharezunk legdrágább ál-
dozatát némította el örökre. Petőfi  Nápoloout Ha-
nnibál és Bem up'> mellett a világ első hadvezé-
rének tartotta. (Bem apó pedig Homer és Sha-
kespeare mellett Petútit nyilvánította ki a világ 
legnagyobb költőjének. Kzeu elismerés Napoleon 
ajkarol scul hangzott volna máskéut, ha ő Petőfi 
fénykorát  véletlenségből megéri.) 

A nagy franczia  hadvezéri tehetségét bá-
mulják a jelenkor hadvezetői s harezmodorát ta* 
nitjak a hadapród- és harczászati iskolákban egy-
nrant. A nagy magyar költeményeit hasonlóképp 
ismeri a viliig Lefurdito'.ták  azokat minden mű-
velt nemzet nyelvére. Irodalmunkat a külföldön 
Petőfi  képviseli a leghatásosabban. Legnagyobb 
teret epen a francziáknál  hódított magának. Vau-
nak, kik Béraugernél is többre becsülik ót. Coppée, 
a hírneves poéta, csupán azért tanult meg ma-
gyarul. hogy ót eredetiben olvashassa. A párisi 
szalouokbuu franczia  zeneszerző által irt dallamra 
zongorázzak : 

„Heureuse nuit, je suis avftma  rose. 
Dans le petit jardiu uous nous divertissons. 
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A most folyó  választásoktól sem 
lehet sok jót várni. A mint a körülmé-
nyek mutatják a cseheket ezen válasz-
tások sem fogják  megszelídíteni és meg-
puhítani s így valószínűleg jövöre nézve 
is marad minden a régiben. Annyit lehet 
remélleni, hogy az ujjon összeülő par-
lament meg fogja  szavazni az állami 
szükségleteket s meg ejti a delegáczió 
és a kvóta bizottság megválasztását. A 
gazdasági kiegyezés szintén marad a 
régiben, egyébiránt e miatt nincs miért 
aggódni, mert a kiegyezés végleges 
megoldásáról biztosit a Széli Kálmán ki-
váló vívmánya, mely szerint a kiegye-
zés Ausztriával akkor jár le, mikor a 
külfölddel  kötött szerződések. Ez lesz a 
legalkalmasabb időpont az Ausztriával 
való sikeres tárgyalásra, ha lehetséges 
leend a közös, ellenkező esetben a ka-
lön vámterület alapján. 

A hazai viszonyok egyik, másik te-
kintetben határozottan javultak, a Széli 
kormány a legnagyobb következetesség-
gel igyekszik ígéreteit beváltani, számos 
üdvös törvényt hoztak, melyek közül 
különösen a földmivelés  és kereskede-
lemügyi miniszterek által benyújtott tör-
vények kecsegtetnek eredménynyel köz-
gazdasági életünk javulása iránt. Ezek 
konstatálása mellett nem ballguthatjuk 
el azonban a mult évnek elszomorító 
jelenségeit sem, melyek az év vége felé 
különösen a munka hiányban élesedtek 
ki s melynek folytán  a legszegényebb 
emberek ezerei és ezerei tétettek ki a 
nyomornak és nélkülözésnek. 

Ezeknek a szerencsétleneknek nyom-
ban segítségére sietett az állam és di-
cséretes buzgalommal a társadalom is, 
ez azonban a nyomasztó állapotnak csak 
enyhítése, a gyökeres orvoslást a jövő-
től várjuk és ez az állam és társadalom 
sürgős és kitartó munkásságát fogja 
igénybe venni. 

Vármegyénkben a lefolyt  1900-dik 
esztendő szintén nem hozta meg azokat 
az intézkedéseket, a melyektől közálla-
potaink nagyobbmérvü fellendülését  re-
méltük és vártuk. A folyamatban  levő 
arányosítás és tagosítás olyan veszedel-
mekkel fenyeget,  melyeknek elhári'ása 
a legnagyobb ügyeimet, tapintatosságot 
és körültekintést igényli. 

A hitelviszonyok talán minden kri-
tikán alul állanak, a vármegye területén 
feles  számmal felállított  takarékpénztárak 
és pénzintézetek aggasztóan nagy for 
galmat mutatnak ki, a részvényesek ja-
vára irt osztalékok, a pénzügyietekből 
származó perek pedig fokmérői  a lukós-
ság anyagi helyzetének. 

örvendetes jelenségként kell kon 
statálnunk a községi hitelszövetkezetek 
felállítását  a vármegye egyik és másik 
községében, de előre is kijelentjük, 

C S Í K I L A P O K 

Le MI E.ICTF esi pariuiit. Seula quelquea chii-u-
[iihuieiit.. . 

La haui »u fifTnainent 
tiellea.. . feeriqiii  m< nt 
Brillent. I» lune. Iu» i'niil. a." 

(UuldoK éjjel egyiiit vagyok rúg-ummn ') 
Napoleon, a hós. a tollat ia jnl foruuitu 

.Oi-uozea* czimmel nn-gji-lent üiiéletleirnsu egyike 
a legsikerültebb lcorr»j/.i>kiiuk s a tranczia iro-
dalom legbecsesebb hasuniieinü termékeinek. Pe-
tótt a kulit karddal ia szolgálta az eszm'it. Sze-
mélye* bátorsága ég vitézsége elismeréaéiil kapta 
a III. outályu érdemrendel, midóu Dévánál, érette 
rajongó lábornoka. Bem apó óvakojása ellenére 
ia harciba keveredett. 

Ha már oltára áll a két nemzet két fél-
istenének. Napoleont hazahozták: sírja a Dóine 
des Invalidei- ban van. Teljesítették kívánságát: 
.Je déaire que, mes cendres repoaent auc borda 
de la Seine, au milieu du peuple Iraocaia, que 
j' ai tani aimé.* (Óhajtom, hogy hamvaim a Szajna 
partján pihenjenek, szivébeu a Tranczla népnek, 
melyet anyira sierettem). A Petőfi  vágya, jóslata 
is megvalósult: Ott esett el 6 a harezmezején.* 
Sirját keresik, de meg nem találják. A fehér-
egyhási emlék csak sejteti helyét. 

Borosnyai K.  István. 
•) Petőfi  költeményei? fordította  Melchior d.' 

Pollgnadá eról, Francois Coppée előszavával, Paul 
Ollendorf  kiadása. Pária. Lgy-egy dalát különféle 
franczU  szenók zenésítették meg. 

hogy ezek humánus czéljaiknak csak 
azon esetben fognak  megfelelui,  ha a 
szövetkezetek vezetősége az intézmény 
intenczióját és alapszabályait folyton 
szem előtt tartja és különösen a köl-
csönök kiutalásánál a legnagyobb körül-
tekintéssel jár el, mert ha ezt nem te-
szik, akkor a vidéki szövetkezetek a 
már is meglevő bajt még nagyobbítani 
fogják. 

Mindenesetre szükséges lenne itt a 
vármegye területén egy olyan pénzin-
tézet felállítása,  a melyből a kisebb 
gazdák gyorsan és a jelenleginél kisebb 
kamatláb mellett kaphatnának kölcsönt. 

Sokat vártunk és sokat reméltünk 
a kereskedelemügyi miniszter ur látó 
gatásától. A körvasút kiépítését azon 
ban a mult év nem hozta meg s vérmes 
reményeinkből csak annyi teljesült, hogy 
a székely vármegyék részére külön ipar 
felügyelő  neveztetik ki és a csíki fiuk 
agyag és kóipari kiképzésére a székely-
udvarhelyi szakiskolánál állami támoga 
tás helyeztetik kilátásba és eshetőleg u 
kiképzett ifjak  a műhely berendezésé 
nél is támogatást nyernek. 

őszintén bevalljuk, hogy mi eg\ 
agyag és kö'pari szakiskola felállítását 
vártuk itt vármegyénkben, dehát egye 
lőre a fenti  intézkedésekkel is megkell 
elégednünk, a többit igazi székely tü-
relemmel a jövőtől várjuk. 

Közgazdasági viszonyaink fellendi 
tésén a vármegyei gazdasági e#yestllet 
a mult eszteudöben is szorgalmasan 
munkált, hogy ennek eredménye nagyobb 
mértékben nem észlelhető az egyenesen 
a székely gazdáknak tudható be, kik 
még a legüdvösebb kezdeményezés iránt 
teljes közönyösséggel viseltetnek. 

Politikai tekintetben a mult év fo-
lyamán különösebben kéteseméiig tar-
tunk figyelemre  méltóuuk. Az egyik, a 
vármegye közönségének azon megnyi 
latkozása, hogy a képviselői mandátu-
mokat lehetőleg esikinegyei illetőségű 
érdemes férfiaknak  juttatja, a másik pe 
dig a vármegyei szabadulviipárt szer-
vezkedése. Mind kettőtől a jövőben igen 
szép eredmények várhatók, ha követ 
kezetesen keresztül is vitetnek. 

Városunk életében nevezetes moz-
zanatnak tartjuk, hogy rövid idő alatt 
Csikvármegye egyetlen középiskolája 
ide fog  áthelyeztetni és hogy az annyira 
szükséges piucztér beszerzésére az ered-
ményhez vezető lépések megtétettek s 
igy városunk már a jövő évben alkal-
mas piucztérrel fog  rendelkezni. 

Elszomorító jelenség azonban az, 
hogy a város elöljárói részéről semini 
sem történik arra nézve, hogy a város 
jövedelmei szaporodjanak, hogy Csík-
szeredának, mint városunk feltarlhatása 
biztosítva legyen. Sót e tekintetben ha 
laruzott visszaesés eszlelhetó. Pedig hai 
Csíkszereda olyan fekvéssel  bir és mini 
központnak olyan helyzete vun, hogy 
kt'lló körülti'kiiitröSL'l alkalmas jövede 
mi lurrasokai lehetne megnyílni, mellek 
ImI nem csak a jelenlegi kiadásukul 
lenetne fedezni,  hanem e mellett a min 
denkent mostohán díjazott hivatalnokok 
anyagi helyzetét is meg lehetne javítani. 
De hát nem történik semmi. Azért-e, 
hogy a vezető férfiak  nem szeretnek 
vagy nem akarnak goudolkozni, avagy 
talán azért, hogy nincsen hozzá elég 
eszük ??1 

Sajnálattal konstatáljuk, hogy a 
most mult év végén már a pótadó réine 
fenyeget,  a mitől aztán csak egy rövidke 
lépés, hogy a több százados múlttal bíró 
város nagy községgé alakuljon át. 

Rövid vonalokban ez a mult esz 
tendó képe. 

Hogy milyen lesz a XX-ik század 
első esztendeje, az a jövendő titokteljes 
homályába van burkolva, hogy mi vár 
az emberiségre, hazáukra, nemzetünkre, 
vármegyénkre, városunkra az 1901 ik 
évben, arról a legjobb akarattal sem 
adhatunk számot. 

De azt igen is tudjuk, hogy az Is-
tenben vetett bizalommal és erős hittel 
kezdett, a szorgalommal és buzgósággal 

folytatott  becsületes munka előbb utóbb 
czélhoz vezet, tudjuk azt is, hogy a fel-
sőbbség és törvény iránti tisztelet és a 
forró  hazaszeretet meghozza a kívánt 
eredményt. 

Ha a beállott uj esztendőben hazánk 
és vármegyénk lakósságának szivében 
és elméjében ezek az erények fogják 
a vezérszerepet vinni, akkor a jövő 
évtől sokat várhatunk. 

Boldog uj esztendőt!!! 

= Szabadelvüparti szervezkedés. A 
csikkarczfalvi  orsz. gyűl. képviselő választó 
ker. ködön fellili  részében f.  hó 30-án volt a 
szabadelvű választók szervezkedő értekezlete. 
Az értekezletet Mihály István pártelnök hivta 
össze Karczfalván  a Gegó-féle  vendéglő nagy-
tiTiuebe. Elnök a tekintélyes számban megje-
lent választékút üdvözölvén, előadja az érte-
kezlet czélját s kéri a megjelent választók vé-
leményének nyilvánítását. Dániel József  és 
Ágoston József  felszólalásai  után az értekezlet 
határozatilag kimondotta, hogy képviselőjelöl-
tül isak olyant fogad  el, ki a megyének szü-
löttje s ki, mint ilyen a helyi viszonyokkal 
teljesen ismerős s kinek múltja biztosítékot 
nyújt arra nézve, hogy megválasztása esetén 
a kerület érdekeit szivén fogja  viselni. Erre 
e'nök ajánlatára nagylelkesedéssel dr. Fejér 
Antal ügyvéd kiáltatatott ki a ker. jelöltjéül 
< a jelöltség elfogadásának  felkérésére  egy 3 
tagu bizottság küldetett ki. Ezek után közsé-
gi nkint a végrehajtó bizottságok lettek meg-
választva. Az értekezlet lelkes hangulatából 
itelve a ker. szabadelvű pártja szép remények-
kel nézhet a közelgő képviselő választás elé. 

Egy jelen volt. 
= A főrendiház  ülese. A főrendiház 

deczember lió 21-én tartotta meg ez évben 
utolsó ülését Csáki albin grof  elnöklese mel-
lett. Az ülés elején Császár György kalocsai 
érsek kért szót s kijelentette, hogy az utolsó 
ülésenen nem zárhatja le a főrendiház  inéitól) 
ban az évet. minthogy a közelgő újév alkal 
mával alattvalói hódolattal üdvözölje a királyt. 
Kéri az elnököt, hogy a trón zsámolyánál tol-
mácsolja a főrendek  hódolatát, tántorithatlan 
hűségét és üdvkivánatait. Az elnöknek és az 
alelnököknek is boldog újévet kiván. Csáky 
Albin gróf  elnök kedves kötelességének tartja 
a főrendek  üdvözletét a trón elé juttatni s az 
elnökség nevébi.n köszönetet mond a jó kivá 
natokért. Erre  elnök jelenti, hogy a fóientliliáz 
pénzügyi bizottsága megalakult, elnöke Samas 
sa egri érsek, jegyzője ttudnyánszky József 
báró, helyettes jegyzője Harkányi József  báró. 
Ezután nem kevesebb mint hat javaslatot tár-
gyaltak le, nevezetesen, az indemnitiról, véd-
erő törvényről, horvát provizóriumról, az 1MÎI5. 
évi L. t.-czikk ineghoszabbitásáról, az Ínségei 
munkákról es az ujonezok megajánlásáról szóló 
javaslatokat, mindeniket megszavazták ugy ál-
talánosságban mint részleteiben. Az indemnitás 
tárgyalásánál Zichy Nándor gróf  szólalt M. 
kijelenté, hogy az ő pártja és a kormány kö-
zött oly nagy ür van, melyet bizalommal nem 
lehet áthidalni. Nagyot csalódtak a kormány 
ban. A földmives  osztály helyzete még rosz 
szabbodott, a katliolikus egyház ellen való küz 
delem nem szünetel s a mellett még a terhek 
is folyton  szaporodnak, az indemnitást nem 
fogadja  el, Széli Kálmán miniszterelnök felelt 
Zichynek, határozettan viszautasitja azon vádat 
hogy a kormány a katliolikus egyházat üldözné. 
A kormány valamennyi egyházzal szemben 
•gyeiilöcn, igazságosan és szabadelvüen jár el 
ŝ valamennyi érdekeit az állam nagy érdekei-

tek keretén belül respektálja, de  igenis ellene 
vnn h néppártnak,  mert u néppárt « mely 
l'i'lekexetiességen  alapította  törekvését,  ve-
^/eilfhnes  és vegzetes az ország békés  fej-
lődésére,  a lakosság  egyetértésére  és az 
ország jövőjére  nézve. A kormány  akkor 
ordemelne  bizalmatlanságot,  ha arra az útra 
lépne, melyen a néppárt jár. A véderő ja 
vaslatnál és az ujonczmegajánlásnál I'rónay 
Dezső báró sürgette az önálló magyar hadse-
reget, rámutat a felfordult  állapotokra Auszt-
riában, melyek előbb-utóbb szükségessé teszik 
az önálló magyar hadsereg felállítását.  Széli 
Kálmán kormányelnök szerint mindaddig, mig 
Ausztriábau az 18(17. évi XII. t.-czikkben előirt 
feltételeknek  eleget tesznek, nincsen ok a je-
lenlegi állapotok megváltoztatására. E mellett 
kijelenti azt is, hogy az önálló hadsereg in-
tézményét az adott viszonyok között sem po-
litikai, sem pénzügyi opportunitási és pedig 
elvi szempontból nem pártolhatja. Az ülés 
végén az elnök a főrendeknek  boldog újévet 
kívánt. 

= A képviselőház ülése. Akéviselő-
ház deczember hó 22-én Tallián Béla alelnök 
vezetése mellett formális  Ülést tartott. Az el-
párentalta Perczel Béni elhalálozott képviselőt 
és a ház részvétndilatkozatát jegyzőkönyvbe 
vétette. Ezután bemutattH elnök a főrendiház 
átiratát, melynek értelmében a főrendek  azakat 
a javaslatokat, melyeket a képviselőház tár-
gyalás czéljából átküldött változatlanul elfo-
gadták éa a képviselőház határozataihoz is 
hozzájárultak, miáltal az utóbbiak magas ha-
tározatokká váltak. A törvényjavaslatokat szen-
tesítésre terjesztik. Végül még kijelentette elnöfr 

1. Mám. 

hogy a képviselőház a szünet utáni első ülé-
sét a — görögkeletiek ujesztendejére való te-
kintettel — nem január hó 14-én, hanem 15-en 
fogja  megtartani, mert a görögkeletiek ujév-
napja jövőben már január 14-re esik. Ezzel az 
ülés véget ért. 

= A szentesítés alá kerülő törvény-
javaslatok átvizsgálására a képviselőház és 
főrendiház  által kiküldött bizottság deczember 
hó 22-én Perczel Dezső képviselőházi elnök 
vezetése mellett ülést tartott. Az ülésen részt-
vettek a főrendiház  részéről, Vigyázó Ferencz 
gróf  jegyző, a képviselőház részéről: Molnár 
Antal jegyző és Münnich Aurél előadó, a hon-
védelmi minisztérium részéről Terbócs osztály-
tanácsos. A bizottság megvizsgálta az indem-
nitásról, véderótörvény ineghoszabbitásáról, a 
horvát provizóriumról, az 1895. évi L. t.-cz. 
meghoszabbitásáról, az inség munkáról éB az 
ujoncz megajánlásról szóló javaslatokat, azok 
végleges szövegezését a két ház határozatai-
val mindenben megegyezőnek találta, mire a 
felsorolt  törvényjavaslatok a miniszterelnökség 
utján királyi szentesítés alá terjesztettek. 

A munkások és cselédek gyimolitása. 
Az DI század küszöbén alig Írhatnánk meg-

falelőbb  tárgyról, mint arról, melyet a gazda-
sági munkás és celédaegélyzö pénztirak létesí-
téséről szóló, 1900. évi XVI. t. cz. s ennek 
végrehajtására kibocsátott földmivelésflgyi  mi-
niszteri rendelet illesztett be közigazgatási ha-
tóságaink munka rendjébe. 

Három miniszteri rendelet ment szélyel 
karácsony elölt a vármegyékhez, melynek elseje 
az említett törvényi január l-ső napjával életbe 
lépteti, a másodika a részletes szabályokat tar-
talmazza a tajrolf  felvételére,  a segélyek kiszol-
gáltatására. beszüntetésére, a központi igazgató-
ság, a helyi bizottságok megalakítására, ügy-
rendjére, a tisztviselők és alkalmazottak javadal-
mazására, a harmadik pedig a munkaadók által 
fi/.etendö  segétypénztán hozzájárulási diiak sza-
bályozására nézve, mely két utóbbi rendelet a 
törvény nyel egyideittleg I p éleibe, végrehajtások 
előmunkálatai azonlian, nevezetesen az összeírás 
haladéktalanul foganatosítandó. 

Ez a agyszahása törvényhozási aktus azok 
érdekében jött létre, kiknek egzistencziájuk 
eddig a maguk éleire valósaguktól függött  a 
nélkül, hogy akár betegségük, akár elfé|*zege-
ilé-ük esetén a megélhetésre támpontot talál-
hattak volna. Ez a inankásilgyi akczió mint tod-
iuk a paraszt s/.oczialis mozgalmak hálása alatt 
vélte kezdeiél s egy általános s ina már érvény-
lien lévő munkás törvéiiynyel kezdődött, mioek 
végrehapása folyamán  mindinkább előtérbe to-
• ultak a buinániazliku" irany/.atok, nép könyv-
tarak helyi segély, és hitelegylelek szervezése s 
cseléd jutalmazások eszközlésére. 

A moai életbe lépő törvény már szerves 
intézkedésekkel vonja be az egész gazda tár-
sadalmat a kisgazdáktól a legnagyobb birtoko-
sokig abba a tevékenységbe, melynek irányát 
az élei beléptető miniszteri rendelet akép jel-
lemzi hogy az : a munkások  megbecsülésének 
és az emberszeretetnek  útja. 

E/zel az uiabb törvénynyel, azt mondhat-
juk, a törvén) hozás ttia'ib, teimékenyebb ala-
pokra fektette  le faj-  és emberbaráti szerete-
tünket, a nemzet alkotó részeihez való ragasz-
kodásunkat s arra akar bennünket tanitani, 
liozy a magyar haza határai között élő nép egy 
rétegét sem szabad a s"i s szeszélyére hagynánk, 
ha az a maga erejéből n>m képes sikeresen 
megküzdeni az életlel, mert a gyengék timo 
gatásával magát a nemzetet erősítjük. 

Ebből a szempontból a/, említett rendel-
teknek nemzeti létünk jövőjére nagy borderet 
tulajdoniunk, ba azok kellőképpen foganatosít-
tatnak is. 

Az első száma rendelet I. fejezete  a pénz 
tár tagjairól, Il-ik fejezete  a segélyezésekről 
szól, a törvénynek már lapunkban is röviden 
ismertetett ismétlésével, mire nézve njabban nem 
terjedünk ki; csak azt tartjuk szükségesnek 
tölemliteni, hogy a mely községekben a pénz-
iáinak legalább 50 tagja nem lesz, g a központi 
igazgatóság nem gondoskodik megbízott, vagy 
körjegyzőségi bizotttság hlakitása ólján a helyi 
ügyvitelről, olt a pénztár helyi igazgatását a 
községi elöljáróság látja el, vagyis a törvény 
életbe lépte idejéu az elaő teendőket mindenütt 
a községi elöljáróságok fogják  végezni. 

A niiut az elöljáróságok által felvett  tagok 
száma az 60-et meghaladja, rögtön előterjesztés 
teendő a képviselő testületnek, bogy a helyi 
bizottságba 4 tagot küldjön ki s felkéri  egyúttal 
az elsöfokn  felfigyeld  hatóságot, hogy a többi 
tagok megválasztása iránt intézkedjék. A tagok 
választását külön határidőben eszközük a mun-
kaadók, a rendes és rendkívüli Ugok. A ren-
delet 24. §-sa részletesen szabályozza a válasz-
tást, melynek megtörténte alán a hatóság leg-
feljebb  e nap alatt megalakítja a helyi bizott-
ságot, mely részint ülésekhen intézkedik, részint 
pedig végzi a folyó  dolgokat, A helyi bizottság 
leendőinek ellátására ott, hol ezen bizottság 
bármely okból meg nem alakítható, a központi 
igazgatóság megbízottat rendelhet ki, ki a töld-
mivelési miniszter engedélyével lálja el a teen-
dőket, ugyancsak a központi igazgatóság a 
szükségeshez képest miniszteri engedélyivel kör-
jegyzöségi bizottságot alakíthat, mely a kör 
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A helyi bizottság Utal Ölésben intézendők 
el • kOvetkezd ügyek : 

A segélyek felemelése  iránti kérelmek ; a 
végleges munkaképtelenség megállapítása iránt 
a pénztári orvus bizonyítványával felszerelt  ké-
relmek : a tagok kizárása tárgyában elsőfokú 
határozat hozatala; a kl zárt lag ojből valő 
felvétel  iránti kérelme a már utalványozott se-
gélyek megszűntetésére vonatkozó ügyek; a 
pénztári orvosok és gyógyszer Urak részéről 
közvetlenül a pénztár teibéie (elszámított ár-
jegyzékeknek, valamint a munkaadók részéről 
az általuk előlegezett gyógyítási költségekről 
és segélyekről kiállított és felszerelt  számláknak 
tárgyalása; a törvény 43. §-sa értelmében az 
egy összegben kifizetett  tagsági dijak vissza-
utalványozása iránt kérelmek elsőfokú  megvizs-
gálása s a központi igazgatósághoz való fölter-
jesztése; magán orvosoknak a pénztári orvos 
teendőivel leendő megbízása iránti előt erjeszt é 
sek; az igazgatóságba a helyi bizottságuk által 
megválasztandó 4 tag helyének betöltése czél-
jából a töldmivelési miniszter által egybe hívandó 
közgyűlésre meghatalmazott kiküldetése, esetleg 
szavazatának Írásban leendő beny oltásáról való 
gondoskodás. 

Av Ölési határozatok előkészítését, vala-
mint a folyó  irodai és nyilvántartási leendőket, 
a felekkel  való érintkezést az iotézö végzi. 

A hatósági felügyeletet  kis és nagy köz-
ségekben főszolgabirák,  rendezett tanácsa váró 
pokbeo az alispánok teljesilik, s kötelességük 
a helyi bizottságok működését éve»kint legalább 
egyszer megvizsgálni. 

A kö/ponti igazgatóságot a töldmivelési 
m:aii>zter  alakítja meg, ki az 1901. évre ki is 
nevezte a tagokat s az ügy vezeiő igazgatói 
teendőkkel dr, Fay Hyula miniszteri seged tit-
kárt bizta meg. 

A második rendelet mindenek elölt a mun-
kaadók, valamint a szolgálatban álló. 120fill-r 
évi dl) télel alá eső gazdasági (klilsó) cseled-k 
összeiiásat rendeli el, melyet kis é» nagy köz-
ségek > en a községi közegek, városokban a vá-
rosi hivatalok fogauatositnak. 

Az összeírás az általános adó összeírással 
együtt s annak szabályai szerint megy, össze-
írás alán a kivetés foganatosíttatik. 

A lajstrom 8 napi közszemlére kerül s 
azután 15 nap alatt a kivetés ellen az első és 
másodfoka  hatósághoz lehet felebbezni,  mely 
Utóbbi hatóság végérvényesen dönt. 

A kivetett dijak ípi-it. 1—n e—d-k -ek 
Ha ni-í Q 5 g II II fi  - I-m k kn<.,<l>>k. 
nio-lj • • h. • MIM.>.i K - d'-iin. Kdiu.-iL iie.aUi Ini 
tatnak be. 

A vázolt módon indult meg hazánk ezen 
erőleljewn szervezett humanitárius intézményé-
nek működése, a minek végreha|lása nem lesz 
könnyű munka. Iliért is a töldmivelési miniszter 
közigazgatásunk morális és bazaflias  jó tulajdon-
ságaira apelált, midőn életbe léptetési rende-
letében azon reményének adott ki felezést,  hogy 
a munkások megbecsülésének és az embersze 
retetnek útját követve, mind>-n hatóság, minden 
tisztviselő meleg rokonszenvvel togja a gazda-
sági munkások és gazdasági cselédek jóvollára 
alkotott uj intézmény Ügyét szolgálni s feladatait 
hazafias  buzgalommal s fokozott  kötelesség tu-
dással teliesttve, minden hivatott tényező azon 
lesz, bogy az állami és társadalmi szempontból 
egyaránt fontos  uj iutézmény felvirágoztatásához 
munkálkodásával legjobb tehetsége szeriül hozzá 
járuljon. S. 

A közigazgatás egyszerűsítéséhez.*) 
A Nagyméltósága M. Kir. Belügyminiszter 

umak 126000/900. számú körrendeleténél fogva 
a közigazgatás egyszerűsítésére vonatkozólag 
szaklapjainkban is már számos javaslat tétetett 
s igv a magyarországi községi és körjegyzők 
országos központi egyletének elnöksége is 106/ 
900. szám alatt az egylet választmánya által 
szerkesztett javaslatot minden megyei egylet 
elnökségének megküldötle s igy az hozzánk is 
valószínűleg eljutott vélemény adás végett, de 
sajnos egyletünknek ez ideig csak a neve volt 
meg, semmi működését nem tapasztalhattok 
semmi irányban, s igy eme fontos  kérdésben is 
nem volt alkalmunk, hogy tanácskozhassunk. 
Azt hiszem nem kell mondanom, tudjuk mi esik-
megyei körjegyzők, bogy más szomszéd vár-
megyékhez is viszonyítva, mennyire tol vagyunk 
terbelve. Minden vármegyében, bol összetartás 
és egyetértés van, a jegyzők vállvetve segítet-
tek és segítenek magukon, mindenütt kértek s 
ma ii kérnek s jogos kérelmük meghallgatásra 
tatáit és talál annyira, hogy a napról napra 
rájuk nebesedö terheket mégis könnyebben vi-
selhetik el, csak mi maradunk tétlen és várjak, 
bogy valaki segítsen rajtunk, azt hasztalan vár-
juk ,a néma gyermeknek az anyja sem érti a 
szavát." 

Ha nem illőit is módunkban, bogy a megyei 
jegyzői egyleti gyűléseken bajaink orvoslása fe-
lett tanácskozzunk — hála az égnek — járási 
főszolgabiráiik  ki minden ügyünket, bajunkat, 
ugy a községek ügyeit bajait szivén-lelkén hor-
dozza, azokat mindig figyelemmel  kíséri, módot 
nyqjt nekünk arra, bogy időnként a járásszék-
helyén összegyűlve, minden hivatalos ügyet meg. 

•) Készséggel tért nyitunk e fontos  kérdésnek 
minél szélesebb karben való megvitatására, azért 
ngy ezen, mint az ezután bekQldendA csikkeket is 
azivesen közreadjuk. Szerk. 

beszélhessünk, azok minél egyszerűbb és gyor-
sabb elintézbetésa felelt  tanácskozhassak, mily 
könnyebbség ez is, „a bány ház, annyi szokás," 
leglöbbszOr egyes dolgokat a mennyien vagyunk, 
annyifélekép  fngnnk  fel,  de fgyOntetűen  járva 
el, ez által felettes  halóságaink ügyvitelén is 
segítve, könnyítve van, szóval az ügyek elinté-
tézése gyorsabb. 

E hó 19-ére Bartalis Ágost lőszolgabiró 
ur a kászou-allizi jegyzői irodába bivol*. össze, 
hol kászon-alcsUi jegyzők mindannyian össze-
gyűlve, a főszolgabíró  nr elnöklete alatt érte-
kezletet tartottunk, értekezletünk tárgya levén 
a közigazgatás egyszerűsítése felett  tanácskozni, 
habár a közigazgatás gyökeres átalakítása több-
léié akadályok folytán  ez idö szerint nem is 
vihető keresztül, örömmel tölt el mindnyájunkat 
az a tudat, hogy közigazgatásunk egyszerűsítése 
már biztos kilátásba van van helyezve s éppen 
azért ezen fontos  kérdésben, mi is nyilvánít hat-
lak szerény véleményünket. . 

Az értekezleten a községi ügyvitel minden 
ágára kiterjeszkedtünk a ezulial minden jegyző 
megbízatott, hogy javaslatát Írásban is terjeszsze 
e ő, a javaslatok összegyűjtésével és feller|esz-
té ével Csiszér Karoly szentmártoni körjegyző 
bízatott meg. 

Nem mulaszthatom el ez úttal, hogy sze-
rény nézeteimet egy pár esetben elő ne adjam, 
melyekkel a községi közigazgatás javítására 
valóknak tartok. 

Legfontosabbnak  tartom először is az ad-
bgyet, mely teljes-n államosítandó volna, ma 
már az 1883. évi XLIV. I. cz. végreha|iásara 
a napról napra szaporodó teendők miatt, a inuiikn 
halmaz miatt a jegyző képtelen, a legkisebb 
körjegyző-égben is az adóügyek ellátás» eg\ 
ember ide|éi teljesen összeférhet  el lennek tartom, 
tuég pedig azon okból. Imgy a jegyző a kóz.-ég 
ben a lakósság gyamolitója. minden ügyében 
bajában segítőié, |óakarója, tanacsadóia szóval 
a nép ntyia kell hogy legyen. eg\má» iráni 
odaadó .szereteti kell viseltesek, mái pedig 
hogy legyen egyik másik ember szeretel t el a/on 
|egyzo iraul. ki az adók végreliajlá-át alk .lma« 
elnliaró hiányában maga kell teljesítse, tudjuk 
azt, hogy a falnsi  einbei mennyire barátia, s 
mennyire kedves vendégének láija a végrehajtói, 
azt mindennek képzeli, csak a maga neméből 
valónak n-m, minek nézze az az ember jesyző 
jét, ki előbb gyámolitója, segítő e VOLT s később 
a ma már annyira felszaporodott  kinc-tán kö-
vetelésekért azon leb'nkéjei foglalja  le s később 
— nem fizeté-  eseten — árveiezteti el, melyből 
leibe» csaladját leijei elláthatta, bizony n̂ -tn 
ió»kai ójának, hanem ellenségének nézi és hány 
esetben fordol  elő, bogy végrehajtás alkalmával 
botot fejszét  s tudi-< Isten még mit emelh-tnek 
ellene, mely esetben a jegyző karhatalomhoz 
kell (ordul|on miből kifolyólag  a vegrehajlasl 
szenvedő boszszuállásra törekszik s igy el nem 
képzelhető kellemetlenségeknek is ki van téve. 
szóval számos hasonló példákkal világíthatnám 
meg. hogy az adó kezelés és végrehajtás, nem 
lehel már tovább a jegyző hivatása, a kormány-
zatnak mindenesetre oda kell törekednie, hogy 
a jegyzőket el ne áraszsza oly teendőkkel kö 
telességekkel. melyek öt a nép előtt elsötétíteni 
képesek. 

Mint jegyzők csaknem mindnyájan anya-
könyvvezetők >ag\unk, kérdem, hogy fér  ossz 
az anyakonyvvezetői állás az adóvégrehajtói ál-
állással. Hizony ez két ellentétes dolog. 

Az adó ügyek ma már a jegyző minden 
idejét igénybe veszik, az adók kivetése előírása, 
beszedése, elkönyvelése, nyilvántartása, adófő-
könyvek lezárása ez annyi dolgot ad, Imgy 
egyéb közigazgatási teendőket az estéli és éjjeli 
órákban kell elvégeznünk. 

Nézetein szerint az adóügyek ellátására az 
állam terhére minden kör|egyzőségbe és jegyző-
ségbe egy arra alkalmas egyén volna kiueve-
zendő és járásonként egy ado végrehajtó, mely-
esetben az évente befolyandó  adóbehajtási ille-
tékek át állam pénztárában volnánk elszámo-
landók, ebből és a belolyó késedelmi kamatokból 
fizetésük  az állampénztárának külön ínegterhel-
tetése nélkül kijárna, továbbá az ellenőrzést sem 
kellene oly gyakran teljesíteni az esetbeu s igy 
ez által is sok napi és szivardij lenne megtaka-
rítva, mely szintén fordítható  a kinevezendő, 
tisztviselők fizetésére,  Ily formán  fizetésére  az 
adók is pontosabban folynának  be s ez álial 
az állam és a községek jól fellogott  érdeke is 
nyerne. 

Mily hasznos és üdvös dolgokat volna ké-
pes a kör és a községi érdekeben tenni, de a 
leghatározottabban állítom, bogy arra a soktéle 
adóügyi teendők miatt képtelen, miért is az 
adóügyek feltétlenül  államositandók. 

Ennyit az adóügyekről. 
Az 1886. évi XXII. t.-cz. szerint a községi 

és körjegyző csaknem agy tekinthető mint a 
falusi  biró tollnoka, a törvény azon rendelkezései, 
melyek a körjegyző hatáskörét oly szűkre szab-
ják, hatályon kívül belyezendők, a községi és kőr-
jagyzö legyen a község feje,  a képviselőtestület el-
nöke sa községi birói állás eltörlendő, mivel számos 
községben a községi biró az ügyek ellátására 
képtelen, sőt még írni sem tud s az ő teendőit 
éa a jegyzőnek keli elvégeznie, ez esetben köz-
ségi tanácsosok volnának beállilandók, kiknek 
munkaköre azabályrendeletileg volna megállapí-
tandó, a gyűléseken a jegyzőakönyvel a jegyző 
mellé kinevezendő, vagy választandó községi 
írnok vezetné. 

Nézetem szerint mindazon kihágásos ügyek 
é< polgári peresűgyek, melyek az elöjárósághoz 
vmnak utalva, azok ott meghagyandók s az 
Ítélkezéseknél a jegyző mint a leendő község 
feje,  önálló hatáskörrel rahazandó fel,  mert ma 
is legtöbb községben az Ítéletet a jegyző szer 
keszti s a biró csak aláirja. 

U 1886. évi XXII. t. cz. 110. §. eltörlendő, 
hogy ez által a községek vagyon szerzési joga 
megkötve legyen, ezt szűkégesnek tartom külö-
nösen azért, mert jól tudjuk azt, hogy Erdély-
ben, de nem csak itt, kanem az egész hazában 
az idegen nemzetiségit bankok gyökeret, honnan 
polgáraink birtokaik e.l/.álagositása mellett, köny-
iiyen kölcsönhöz juthatnak s igy gyakran tör-
ténik nrg, hogy a birtok idegen nemzetiségek 
kezébe kerül. A törvény ezen merev rendelke 
xésének eltörlése esetén, minden községuek jo-
gában állana, — a mennyiben módjában volna, -
hogy az ilyen árverés alá kerülő birtokokat 
megvásárolja, fenntartván  a tulajdonosoknak a 
visszavásárlási jogát, mely id-ig a volt tulajdo-
nos, ha ezen birtokát használni kívánná, a köz-
ségnek évente haszonbéit fizetne,  igy a község 
anyagi helyzete is javulna B inkább haladna a 
boldogulás felé  a kivándorlás is meglenne aka-
dályozva nagy részben. m»rt többnyire ma már 
azok vándorolnak ki, kik anyagilag igy tönkre 
mentek a már csak idegen földön  remélhetnek 
megélhetési forrást. 

A községi ügyvitelnél sok volna egyszerű-
sítendő, igy pld: egy példányban volnának ké-
szítendők a tankötelesek összeírása, útadó, köz-
munka, eliadó, tenyészallnlok összeírása stb. 

Végül a kör- és községi jegyzők hivatalos 
levelezéseire általános purtómeiitesség volna en-
gedélyezendő, mert ma már nincs oly ügy, a mi 
a legyzö ke/.en meg ne fordulna,  miért a portó-
mentességre vonatkozó helyes záradékolás meg 
s-m allapnliutó s igy többször tordnlha; elő az 
az eset, hogy a poslalnvrtal a leveleket — a 
mellett hogy a |egyzö alaposan rádolgozik, — 
ni"g|ioi liizza, vagy pedig visszxküldi, s igy az 
ugy tn-nele nagy hátrányt szenved. 

Nem mulaszthatom e| ez alkalommal a 
tkts. járásási lőszolgnbiió u.liak kösziíuelel 
nyilvánítani kartársaim nevében is, hogv tekintve 
a napról-napra szaporodó terhes teendőket, en-
gedélyezni méltóztatott azt, hogy a beküldendő 
kézbesítési ivek, okmányok, felszerelésre  kiadott 
ügy darabok stbnél a jelentéseket mellőzhessük, 
csak mi ludiuk. hogy ez által is mennyire köny-
tmlve vau rajtunk, ha után gondolunk, hány 
oly jeli-illést kellett eddig tennüuk, melyek ed 
ilig valóban fölöslegesek  Voltak s elegendő lett 
volna a vonatkozó iktató számoknak az okmá-
nyokra való leljegyzese. 

Az éitekezlel végén Pu-kás Lajos esik 
szenigyiirgyi kör|egyző indítványozta a járás-
köri jegyzői egylet megalakítását s egy alap-
szabály mintát terjesztett elő; a járásköri egy-
let megalakítása elhatároztatott s az alakuló 
gyűlés a közel jövőben meg fog  tartatni, ugy 
hogy az egylet már a jövő évben működéséi 
megkezdheti. 

Ezeket kívántam röviden előadni s a meny-
nyiben különösen az adóügyre nézve, a ina ter-
hes kötelezettségtől a jegyző felmentetnék,  akkor 
hiszem, hogy egyéb a közigazgatást érdeklő 
teendőkben előrehaladás lenne s inkább lenne 
a jegyzőnek ideje, hogy községében különféle 
egyletek, társulatok stli. megalakításánál közre-
működjék, az ellen'éteket kibékítse s a község 
javára, boldogulására szolgáljon. 

Adja a jó Isten, bogy az uj század ha-
zánkban uj közigazgatási renddel kezdődjék. 

Puskás  Lajos, körjegyző. 

A tőrvényhatósági bizottság 
üléséről. 

Csíkszereda, decz. 29. 
Vármegyénk törvényhatósági bizottsága az 

l'JUO. évi utolsó közgyűlését ma tartotta meg. 
kevés érdeklődés mellett, miJ.iii Mikn Bálint fő-
ispán ur a gyűlést megnyitotta, ínég alig volt 
a terembeu 15 tag a csuk a gyűlés folyama  alatt 
szaporodott föl  a tagok száma 45-re. 

Különben is u gyűlés rövid lefolyású  volt, 
felszólalás  nem történt B elnöklő főispán  ur is a 
uyiilést röviden megnyitva annyit jelentelt ke, 
hogy Csiszér Imre és Márton László végzett jo-
gászokat közigazgatási joggyakornokokká nevezte 
ki, s elűljbit a központba, utókbit a gyó.-szeut-
iníklósi szolgabírósághoz osztotta be. 

A gyűlés továbki folyamán  előadottakból a 
következőket tartottuk felemlitendóknek. 

A magán orvosi díjazás legkisebb mértéké-
nek megállapítása végett a mult gyűlésből egy 
bizottság volt kiküldve, mely bizottság idevonat-
kozó javaslatát, el is készítette. Minthogy pedig 
időközben a belügyminiszter ezen dijakat az egész 
országra kibatólag szabályozta s ebbeli szabály-
rendeletét a vármegyéknek mihez alkalmazkodás 
végett megküldötle s ebben vármegyénket a 4-ik 
fizetési  fokozatba  sorozta s igy a btzottság javas-
latával a kérdés érdemébou egyezóleg intézkedett, 
a közgyűlés a bizottság által előterjesztett sza-
bályzat felett  napirendre tért, azonban mind a-
mellett, hogy a miniszteri szabályzatban feltün-
tette» dijak csak pörös esetekben nyernek alkal-
mazást és sem az orvos ós beteg között létrejött 
megegyezést, sem a községi es körorvosoknak az 
1876. évi XIV. t.-cz. 145 §-sában megállapított 
azon kötelességét, hogy a község, illetve a kör-

be egyesült községek vagyonos lakósait a díjazás 
iránt a községekkel előzetesen kötött egyezség 
szerint, vagy a szabályrendeletig megállapított 
dijakért kötelesek orvosolni, nem érinti és ezzel 
a kiküldött bizottság aggályait ia részben elosz-
latta, mégis mivel a szabályzat a fejlődésben  lévő 
közegészség ügynek hátrányára leend s a szegény 
lakósság semhogy a legkisebb fokozatú  díjtéte-
leket is flizesse,  inkább a betegséget elfogja  tit-
kolni B fókép  mivel különösen a rágályoa és jár-
ványos betegségeknél fogja  esen intézkedés ma-
ţi i megbőszülni, a törvényhatósági közgyűlés a 
kiküldött bizottságnak ezen szempontokból kife-
jezett aggodalmait méltányolva, azokat belügy-
miniszter urnák tudomására hozni s fölkérni  ha-
tározta, hogy a szabályrendeletnek megyénk te-
rületén leendó végrehajtásától eltekinteni méltós-
tasaék. 

Csik-Szentmiklós község képviselőtestülete, 
mivel a számadások megvizsgálására több isben 
meghívatott, de arra vagy határozatképes siám-
kau nem jalent meg, vagy tagjainak nagy réaze 
a gyűlésből indokolatlanul eltávozott s igy a szá-
madások megvizsgálása mindannyiszor meghiusult, 
az 1880. évi XXII. t.-cz. 61. 9 a értelmében bel-
ügyminiszter urnái feloszlattatni  javasoltatott. 

A kászon-alcBiki szolgabírósághoz a felsza-
porodott ügyek elintézhelése szempontjából a gya-
kornoki fizetés terhére két segéd munkásnak fél-
évi időtartamra való felvétele  engedélyeztetett. 

C«ik-k'arczfalva,  Jenafalva  és Szenttamás 
községeknek külön községekké alakolása tárgyá-
ban hozott határozataira nézve a közgyűlés ki-
mondotta, hogy egyelőre csak Szenttamás község-
nek önállósításához járul hozzá s Ágoston József 
eddigi körjegyzőnek községi jegyzőül való alkal-
mazását fogadja  el. Jenőfalva  és Karczfalva  kőz-
nének átalakulását pédig egyelőre függőben  tartja 
s csak akkor fog  a felett  érdemlesen határozni, 
ha a körnek megválasztott s jelenleg állásától 
felfüggesztve  lévó jegyzőjének fegyelmi  ügye vég 
elintézést uyert. 

Ez után a törvényhatóság a kővetkező bi-
zottságokat és illetve funkczíoaáriusokat  válasz-
totta meg. illetve küldötte ki, a jövi évre : 

1 Az árvaszéki ülnökök mellé dönti sza-
vazattal biró tagokul: Dr. Fejér Antalt és Nagy 
Sándort. 

2. Árvaszéki elnök helyettesül: Kovács 
Antal árvaszéki üinököt. 

3. Tiszti ügyész helyettesül: Qál István 
szentinárioni ügyvédet. 

4. Csíkszereda város területéu szükséges 
választások vezetésére Becze Antal alispánt, aka-
dályoztatása esetén Mihály Ferencz főjegyzőt. 

5. A Bzeredai és gyó-szentmiklóst szókhe-
lyekkel szervezett ló avató bizottságok elnökeiül: 
tiyó szeotmíklósra szárhegyi Nagy Imrét, Szere-
dába Lázár Domokost. 

ü. A megyei lótenyésztési bizottság elnökéül 
fölkéretett  Mikó Bálint főispán. 

7. Az igazoló választmányba megválasztot-
tak tagokul: Nagy Sándor, Dájbukát Antal, Becse 
Imre, Kovács István és dr. Csiki József,  főispán 
ur állal kineveztettek : eloökül: Mihály Ferencz, 
tagokul; dr. Fejér Antal, Szántó József  és T. 
Nagy Imre. 

8. A községek ez évi számadásainak meg-
vizsgáltatására eluökökül kiküldettek: K.-Al- és 
Féltízbe ifj.  Csobot István, Impérbe Szauiszló 
Kálmán, K.-Újfaluba  András Lajos, Jakabfalvára 
Pálfi  Audrás, Tusnádra Éltes Jakab, Szentsimon, 
Csalószegbe Beke Mihály, Szentimrére Incze lg-
uácz, Szentkirályra Birtha József,  Caekefalva, 
Szeutmártonra Nagy József,  Kozmásra Csiszér 
Károly, Vereboa. Lázárfalvára  Sáudor Gergely, 
MenaBágra Bartaliet Ágost, 8zentgyörgy, Bánk-
falvára  Tompos János, Hindszertre Balló Oabor, 
Zsőgödre Szántó József,  Szi-ntlélekre Nagy Sán-
dor, Várdotfalva,  Csobottalvára Sániha Simon. 
Csomortáo, Pálfalvára  Kóvári László, Dclne. Szent 
iniklosra Fejér Sándor, ázépvi*, Szenimihalyre 
Dájbukát Jakab, Borzsovára dr. Zakartáa latvau, 
Vacsúrcsi. Göröcsfalvára  k'ouce József,  Bakosra 
Csiszér Nándor, lludéfalváro  Lakatos Károly, 
Csicsóba Lázár Miklós, Taploczára Balázs Dénes, 
Madarasra Antal Oergely. Dánfalvára  Bara János. 
Karczfalvára  Ágoston József,  Jenófalvára  Mihály 
István, Szenttamásra Dániel József,  Ssentdomo-
kosra dr. Fejér Antal. Oyimesfelsó  és Középlokra 
Száva Kristóf,  Oyimesbükkbe Ssebeni Péter, Qyó-
Ujfaluka  Szász Lajos, Caomafalvára  Lórinoz Vil-
mos, Alfaluba  Bajkó Péter, Ditróba szarhegyi 
Nagy Imre. Szárhegyre Csergő Qyula, Remetére 
dr. Színi János, Tekerópatakra Puskás Adolf, 
Vasláb, Kilyénfalvára  Szilveszter Albert, Várhegy, 
Salauiásra Fülöp István, Oyó-Szentmiklósra Lázár 
Meuyhért, Borszékbe Kölló János, Holló, Tölgyesre 
Ferenczi Istváu, Békásra dr. Lázár János, Bél-
borba Mühlfay  Sándor 

9. A közigazgatási bizottság kebeléből az 
év végén kilépő Lázár Menyhért, Láiár Domokos, 
Nagy Sándor, Nagy Jóssef,  és Barta Ignácz, he-
lyébe szükséges tagok megválasztására titkos 
szavazás rendeltetvén el, megválasztattak szava-
zat többséggel Lázár Domokos, Nagy Sándor, 
Lázár Menyhért, Nagy Jóssef  és Pál Gábor. 
Ezeken kívül 14 szavazatot kapott Barta Ignáos, 
1—1 szavazatot Csedó István és dr. Zakariás 
lsván. 

Háromszék vármegyének a nemzetiségi egyén-
jogosultságról szóló 1808. évi XLIV. t.-oz, mó-
dosítása iránt a képviselőházhoz intézett felirata 
hason Bzellemü felirattal  pártoltatni határoztatott 

Ditró községnek, valamint közbirtokosságá-
nak 1901. évre előterjesztett költségvetés tei töl 
a jóváhagyás megtagadtatott. 
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Ugyancsak Ditró községében az idei tiszt 
ujilás alkalmával llyés Alajosnak kogyáin és ren-
dórbiztossá történt megválasztása a felebbezés 
mellőzésével jóváliazyalott. 

A nemzet nagy költője Vörösmarty Mihály 
szobrára 100 korona a havasok jövedelméből 
megszavaztatott. 

Balló Gábor alszámvevő és Miklós Sándor 
segéd levéltárnoknak egyenkint 200—200 korona, 
a hivatal szolgáknak 20—20 korona segély meg 
azavaztatott. 

A gyergyószentmiklóBi kórház bizottságnak 
a korház építése körüli sikeres működéséért, va 
lamiut a nyergyó vidéki első takarékpénztárnak, 
a hitel- és népbank igazgatóságának adományai 
kért jegyzőkönyvileg köszönet szavaztaiott. » 
egyúttal a kórház bizottság tagjaiul az l'.Mil. év 
tói kezdődőleg 3 évi időtartamra megválasztottak : 
Ferenczy Károly főcaperes.  Simon Balázs k. biró, 
id. Tiltsher Ede ügyvéd, dr. Fejér Dávid közs 
dr. Fejér Mihály ügyvéd. Lázá Menyhért ügyvéd 
Lázár János főszolgabíró,  dr. Dobribán Antal 
járásorvos. dr. Veress Sándor tnegyei túurvus. 

Kzek és más községt ügyek elintézése után 
a gyűlés d. u. Val órakor végetért, mit főispán 
urnal közebéd követett. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
HoUlog  ujért-t.'  T.  előfizetőinknek, 

lapunk  barátainak,  olranóinkiiak  én 
in iinka tárnainknak  boliloţf  njéret ki-
váltunk. 

— A székelyföldi  képviselők ak-
caioja . A mint tudjuk a székelyföldi  képviselők 
még a jelen országgyűlés elején egy terjedelme* 
emlékirattal fordultak  volt a kormányhoz, fel 
túrván abban a székelyföld  közgazdasági, köz 
müvelődesi, közlekedési, ipari stb. bajait a ki 
fejlvén  amaz ohajtasokat, melyek teljesítésével 
a bajok legslabb reszbeu orvosolhatók lennének 
Az időközben beállott kormány változás követ-
keztében a megindított akczióban szintet állott 
be s már már arra lehetett következtetni, hogy 
az egész mozgalom nem volt egyéb szalmatűznél. 
Értesülésünk szerint azonban a székelyföldi  kep 
viselők Daniel (iábor kép.iselóházi alelnök elnök 
lete alatt közelebbről ülést tartottak s az elejteti 
kérdést ujbol felvéve  kimondottak, hogy u korábbi 
emlékirat fclha»znalásaval  egy ujulib im-inuráiiiliitii 
szerkesztessék s a kormány hoz tieuv ujiassek. mi-
végből az emlekiral euyes fejezeteit  kinönboz' 
előadok ko/ötl osztónak meg liuii> azokra nézve 
|. S/K les jav.islatokul terje ./szenek elő 

— Szolgabiroi k ibe lyezesek . A tör-
vényhatóság mull uva.szi kö/.^ylilese.i i11• *v.i-
l.isziatt Sándor Gyula .s/ol ̂ a Imn, a ki ••^i (-w 
inikeiilr-si szolgalatra i> -\ .in.11:. il • i.l n, </. > M 
betegeskedése miatt Wliucsan alotl. i \.ii\n 
föispauja  által a tóigye.st luszul^.iiiiro ihelie 
osztatott be. Veres ..ajiis idi'ij;luarsuii u.la ki-
helyezve volt szolgaim m pedig; a s/.eívcLu s:;ol-
gabirusaghoz ismét vissza helyeztetett. 

- Kinevezes. üsikvanni-gye főispánja 
egyik iiresi-desheu allú közigazgatási joggya-
kornoki állásra a szulialyszeni illetményekkel 
csobott'alvi Csiszér Imre végzett juhászt a be-
mutatott állam tudományi sy.igonat leteteléról 
szóló bizonyítványa alapjan kinevezte s szol-
gálattételre a központi közigazgatáshoz osz-
totta be. 

— E s k ü v ő k . Dr. Klug Gyula pozsonyi 
kereskedelmi akadémia tunar Karaesuny har-
madik napján tartotta esküvőjét CsÍK-Somlyoii 
szűkebb családi körben Jakali Antal íbgiinuá-
ziumi tanár és neje Xagy Berta miivelt us ked-
ves leányával Jolán kisasszonnyyal. A hatni 
pár a polgári kötés, egyházi áldás és ezeket 
követő villás reggeli után Szeredából a délu-
táni 1 órai vonattal egyenesen l'ozonyha utazott. 

— Csibertics Imre alapvizsga* tanárjelölt, 
a helybeli államilag segélyezett gazdasági felső-
népiskola derék tanára folyó  lió 27-én vezette 
oltárhoz Kozma Viktória kisasszonyt. A polgári 
kötés Csíkszeredában Székely Károly anya-
könyvvezető helyettes előtt történt, az egyházi 
áldást pedig Török Ferencz plebenos adta rá 
az ifjú  párra a helybeli tóm. katli. templom-
ban. Az esküvőt Csiksomlyón a meny-uszony 
édes anyjának lakásán lakoma követte, me-
lyen szebbnél szebb pohárköszöntőkben kíván-
tak szerencsét, boldogságot és hosszas életet 
az ifjú  párnak. 

— Hangverseny. A csíkszeredai dal- és 
zeneegylet 1901. év jauuár C-án a Csillag nagy-
termében saját pénztára javára htngversenyt ren-
dez, a következő műsorral. 1. Himnusz, előadja 
• dalkör. 2. Szavalat, előadja Nagy Miczike k. a. 
3. Száll a madár, is is is, előadja a dalkör. 4. 
Gordonka szóló. 5. A esnnakos, szóló, négyes dal 
6. Monológ, előadja Pap Mariska k. a. 7. Hegedű 
szóló. 8. Dalár induló, előadja a dalkör. Értesü-
lésünk szerint a Száva József  által hegedüli elő-
adandó régibb magyar népdalokat fuvolán  dr. Nagy-
Jenő fogja  kisrrni. Nagy Uyulu gordonka szólóját 
• ozigány zenekar fogja  kisérni. Helyárák : Oldal-
éa körszék 1—2. sor 2 korona. Zárwzék 3—4. 
sor 1 kor. 60 fill.,  5. éa további sor 1 kor. 20 
fill..  Allókely 60 flllér  Felülfizetések  köszönettel 
fogadtatnak  és hirlapilag nyugiáztatnak. Kezdete 
este fél  8 órakor. Jegyek előre válthatók György-
jakab Mártou utóda Dresznándt Viktor könyvke-
reskedésében, este a péuztáruál. Az érdekesnek 
Ígérkező dalestélyrre ujolag felhívjuk  a közönség 
figyelmét  B tisztelettel kérjük, hogy azon intnél 
nagyobb számmal menjelonni szíveskedjenek, hogy 

az ujjon szervezett egyesület, mely itt városunk 
ban oly annyira sviikséges intézmény, anyagilag 
is táinogatiossék. 

— Al t i ss t i bal . A Csíkszeredában állo-
másozó m. kir. honvédség és csendőrség altiszti 
kara a cs. és kir. 50. Gyalogezred zenekarának 
közreműködése mellett a hely beli „Csillag" szál-
loda nagytermében 1001. évi január hó 12 én 
zártkörű altiszti bált rendez. A bál anyui tisztet 
Pausztié Mikó Ilona, Almáim Zsigmondnó, Korn 
haber Adolfné,  ifj.  Lázár Dénestié ónagyságuik 
szíveskedtek elvállalni, a rendező bizottság el 
nöke Kornháber Adolf  őrnagy. Alelnökei Denieny 
Béla, Deák Árpád századosok. Almassy Zsigmond 
főhadnagy.  A rendező bizottságban beniivauiiuk 
Lázár Dénes löhadnagv, Crenian Aurél és Has 
litmer Miklós hadnagyok, a Csead'rs> g és hon 
vedség nagyobb rangú altisztjei. A nálunk ujdoii 
sag számba iiionó mulatságot ajánljuk városunk 
es viiléke nag.séreemii közönségének ügyeimébe 
és pártfogásába.  Az 50 ik gyalogezred zenekara 
mint halljuk a báli követő napon hangversenyt 
rendez. 

— A közegészségügy államositasa. 
Alig, hogy befejezést  nyert az állat egészség-
ügyi teendők államosítása, egy budapesti fél 
hivatalos újság közleménye szerint a belügy-
miiiiszteriiiiiiban lázas sietséggel dolgoznak mal-
is a közegészségügy allatnositasnra vonatkozó 
javaslatok kidolgozásán. Szeli Kálmán miniszter 
elniik. mint belügyminiszter oly fontosnak  tartja 
a kozegészségiígy államosítását. Itogy ezt mal-
most. a közigazgatás altalanos rendezese előtt 
megakarja csinálni, s mar is sikerült elvi meg-
állapodásra jutni az egészségügyi állami kö-
zegeknek a niunk-zipalis közigazgatás keretébe 
való beillesztese iránt, mely alapon aztán ha 
ladi'ktalanul megtörténhetik a közegészségügyi 
közigazgatás államositasa. ugy ezen tervbe 
vett intezkedes. valamint ugyancsak a minisz-
terelnök abbeli törekvése, hogy a közigazgatási 
iigykezeles a mostani keretben törvényhozás 
utján egyszeriisittesék, azt mutatja, hogy az 
altalanos közigazgatás államosítására egy ha-
mar szaniitani nem lehet. 

— NepnevelOS. Napjainkban a népneve 
lés szállóigévé vall. A mily nehéz ezen szent 
iigy epen olvaii magasztos a siker, mely a fára 
ilozast jutalmazza. Kgy ily szép példának vnli 
laouja Csik-Iiorzsova közönsége docz. 2li-án este, 
mikor is a liniai, de lelkes, nemes amliicziovnl 
telt, iig.es népnevelő Incze Dénes semmi fárad-
ságot nem ismerve, növendékeivel szép rs sike 
rult l'iis/'orjatékol adaton elő. Klisaior.-s illeii 
'11.-̂  a tell.es t :I r 11 f  ,'l'. ki a li v agi1 ag Is sOsTlt 'e*' 
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I is .TU. I J'.esei e' 
ou e iileke". ki ,ek . Ma-

g. i v >]| -z" .'fti  >ia :i k nrii esig 
g!i i i i»mi h iiU.«t"k < gv részei. Bamii 

ÍM. ug . S S . ' Î F i'ejleii"I; ki a szereplők köziil 
l'eior -laaos, mini király Szakács Balazs (111. o.), 
rni'ir udvrtíi bolend. Péter Arp.-id (Ili. o} mint. 
pászior és Tamás Kitdolf,  mint Simon jeruzsálemi 
polgár, különben eléggé bizonyítja a fáradozás 
sikerét a jámbor alyaliak azon megjegyzése, hogy 
.Istenem milyen szép! még rrggelig is elnézném 
A rendező tanitut előadás végén lelkesen meg 
éljenezték. 

— Honvéd lóvásár. A maro-vásárhelyi 
honvéd huszárezred lósziíkségletétiek fnlezese 
czéljábol január havában az erdélyi részekben 
pótlóvásár tartatván, vármegyénkben a vásár 
ideje január ít-ik napjának délelőtti S órája 
tűzetett ki ('sikszereiiálian a városháza elölt. 
Pótlovaknak ;i és s r-ed évet betöltött s 7 évet 
meg nem haladott, 1">H centimétertől Ilii» cint. 
magas, jól táplált, jól ápolt és jó testalkatú 
lovak avattatnak fel.  Minden egyes lóról mely 
felavatás  végett előállittatik a szabályszerű lo-
levél Készen tartandó. 

— Asszonyok, leányok, kiket jöven-
dőjük éidekel, hozassák meg Zit.-KI.Ldiia most 
most megjeleni szellemes jósló könyvét. Kentl-
kivfil  szenzácziós I t korona beküldése ellenében 
(bélyegekben is) hériinentve /.Art boríték1 an 
küldi: Odeon András kfinyvkereskeilése  Mis-
kolezon. Utánvéttel 40 fillérrel  több. 

— A „Lurdi gyógybalzsam" cziinii imakönyv, 
böl, mely ti lurdi csodulevő szepli'ilelen szenl Sziiz 
liszieletenek emelésére van szánva s kiinirsonvi és 
újévi iijiLodúkul is igtai iilkulmiis. ininlegy âlRi durali 
rbidásra vár. Kapható (jyürgyjuknli Márton iliódánál 
Csikszcreredálniii, Uetcgb Pálnál Székely-t'Jvtirlielyt 
és u sz.-r/.ö Vitos Mózes ny. lelkésznél Csik-Szent-
Királvon. 

YERESS SÁNDOR dr„ 
meoei tiszti főorvos 

orvosi rendelője (n fogorvosi  uiil terme 
(-«'] o -in Csik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Keiules orvosi tanácskozási idő naponta dél-

után 2—4 óráig. 

Tiszta bort, 
likőröket, cognacot, rumot venni 
akarók, kérjenek bérmentes árjegyzéket 

Székelyborkereskedéstó'l, 
Baekely-Keresztnr. [2n)| 9-10 

S
. ^ • " v ü u j u i g j j u . a u j u u - . 

ton utóda könyvkereskedésében Csik- P 
Szeredában. Ára 1 korona  20 fillér,  J 

1 postán küldve 10 fillérrel  több. • 
w r r r r r r i r r r r r r r J 

Nyomatott Csik-Saeredaban. a lapkiadó (Jyörgviakah Vlartúo utóda, könyvnyomdájában IÍ401 

Sz. -'2111 — 11HKI. kj. 

Árlejtési hirdetmény. 
Clyimes Felsőlok község képviselő 

testületének 1900. évi deezember hó 
10-én 2. jegyzőkönyvi szám alatt hozott 
határozata alapján a öyimes-Felsölokon 
felépíteni  szándékolt római katholikus 
templom építésére nyílt szóbeli árlejtést 
hirdetünk. 

Az árlejtés Gyimes-Felsölok község 
hivatalos házában 1901. évi január hó 
:i án d. e. s órakor fog  megtartatni. 

Kikiáltási ár 17000 korona. 
Vállalkozni kivánók kötelesek a ki-

kiáltási ár 10"'u ának megfelelő  1700 ko 
rónát készpénzben, bánatpénzül, a bizott 
ság elnökének kezéhez, az árlejtés meg 
kezdése előtt letenni. 

Az árlejtés kizárólag szóbeli, 
írásbeli zárt ajánlat nem fogadtatik  el. 
Az árlejtésben kizárólag hazai vizs-

gázott építészek vehetnek részt. 
Az építési terv rajz és ezzel kap-

csolatos költségvetés, valamint a rész-
letes árlejtési feltételek,  tekintetes Péli 
Lajos községi tanitó nr lakásán, (iyimes 
l'VIsölokon, bármikor megtekinthetők. 

Ezen árlejtésben való részvételre 
a T. építész vállalkozó urak tisztelettel 
meghívatnak. 

Kelt (íyinies-Felsölokon, 1900. évi 
deezember 17-én. 
Szabó János, 

kör jegyző . 
Iiizol I ság jegyzője. 

Sz. 7160-1900. 

Benke János, 
róni. kulli. 1«'lkész. 
líizoMsúiji elnök. 

K l ö l i z e U ' s i f e l h í v á s 

társadalmi 69 müveszeti ólclapra. 
Élclap, iiH'lyiu'k Miî ryar-

-/uu'Oii nincsen juuja. 
Elclap, mely nem n ]»o-

liiikn iin'/ejcn keresi u 
liuniur 1 árnyát. 

Élclap, a mely nem :i pi-
kantéria lorrú^úbóí ine-
rili táriryát. 

Élclap, mely uem l-úiit 
személveket. 

Élclap, ti melynek egye-
düli c/öl í;i az. liojry ma-
lutiásson, összcliorvlva 
a társailaloin dei'iis je-
leneteit , olykor-olykor 
tollhegyre szúrva eirv-
e«íy íúl s zegséir e t is. 
hojry okuljon rajta az. 
a kit illet. 

A „PILLANGÓ" " <-•-«'»•' ''Vi»-
" A pa. un va 

run ke/.él'e adhat ák e lapot serdülőknek 
és a kirsinveknek is. Nincs lienne semnii, 
ii mi megmételyez, száműzve van hasáb-

jairól a kéiérfelniüséj:. 
A „PILLANGÓ" i'.1.1 !̂ 

" 1 elkeJnek aktil-
föhl  liasonió kiadványaival ós miinlen 

szalon díszéi képezik. 
A 1MI,I .AN(!( ' ) K L Ő F 1 Z K T K S I Á l i A : évre 

Kélévre 
Ncuvedévro 

koron/l. 
(i korona 
3 korona. 

Legceélsserübb postnutalvánnyal előfizetni. 
A PILLANGÓ KIADÓHIVATALA 

Budapest, VIII., Kerepesi-ut 09. SE. 
Ingyen küld mutatvánvszámot. mindenkinek, a 

ki erre felszólítja  e«:v levelező-lap uiján 

Csiki szilvórium 
esik-gyimesi fíkdémbe  készült valódi 
szilvóriumot eladok literenként 60 
krért, 25 literen felüli  mennyiségben. 

Kasztner I3enjamin, 
1201] l - l Caik-Gyimes. 

Most jelent meg : 
A n é m e t o r s z á g i \ A n é m e t o r s z á g i | 

l mezőgazdasági szövetkezetek i 
ti 

Ş irta 1'árÍH  Frlynen,  csik-szeredai kir. ™ 
ügyész és kapható Györgyjakab Már-

tikvi. 
Hivatalos jelentés, arról, hogy • c»ikz»0-

Bödi kö/hnlyek arAnyoaitáxa folytán  szflk^gHKgé 
vAlt tflekkönyvi  átalakitá" foganatosittatrin  a 
24.366/1883 7m azAm a. kiadott szabályrcndelft 
112. §-Abnn elön t hirdetmény immAr kibooitbató. 

Hirdetmény. 
Csík-Zsíigöd község HÜ4 szAm telekjeeyző-

kónj've liirtuk szaliályn/.As következtében At a la-
ki ti atutt és ez/.el egyidejűleg azokra nz ÍDS*t-
lanukra nézve, a melvekre az 1886. XXIX. t.-
r.zikk, az 1889. XXXVIII, t-czikk éa az 1891. 
XVI. t.-czikk a ténvlegea liiinkiii in'ajdonineA 
ti k bejegyzését i-eniieii. az 1892. XXIX. t, czikk-
lien szülialyozolt, eljArán s tek|j|Heyznkftnyvi  lie-
legy/ések helyesbítésével kapcsolatoson toga-
natositiatolt. 

Kz azzal a felhívással  tétetik k5/zé. 
1. Ii"2y mindazok, kik az 1886. XXIX. 

t.-c/ikk 15. és 17. § sui ala|>jAn ideért.»* e. §. 
oknak az 1889. XX<lVllI. t.-c/ikk. 5. és 6 § ai-
han és 1891. XVI. t. cz. 15. §. a) p lltjAI'an fcifr-
lalt kieges/.itésél is, valamint a/. 1889. XXXVIII, 
t. cz. 7. § a és az 1891. XVI. t.-cz. 15. §. I.) 
pontja aU|i|All eszközölt. lie|tgyz.ése|j vagy az 
IbSli. XXIX. t -cz. 22. §-a alapján történt tör-
U-sét ét vényteleiiséget kimutat hatják e végtiöl 
törlési k é r é s e tökét lial hnnap alatt, vagyis az 
1901. ovi januar hó 4-ik napjaig liezAró-
lag a telekkönyvi hatósághoz n)U|tsak lie, mert 
,iz ezen meg nem hosszatiliilliató záros határ-
idő eltelte után indított törlési kéréséi Min k a 
haimailik s/.emelynek, a ki idő közben nyilvnn-
könyvi jogot szerzett, liátrányára nem szolgálhat. 

•2. hogy ttiind-iziik. kik az 1880. XXIX. 
l.-ivikk 16. és 18. §-ának eseleilwii ideéi tl'e HX 
uliil'l'i g nak az. 1889. XXXVIII, t.-czikk n és 
K. § áliaii toglalt. kiegészítését is a tényleges 
tulajdonjogának bejegyzése ellennében ellentmon-
dással kívánnak élni, írásbeli ellentmondásaikat 
hat hnnap alatt., vagyis 1001. évi julius hó 
4-ik napjáig bezárólag a telekkönyvi hatóságá-
hoz n)U|lsák be, mert ezen meg nem knss/abil-
üató záros halál-idő eltelte után ellentmondások 
többé figyelembe  vetélni nem fog 

3. hogy mindazok, kik a telekkönyv át-
alakítása lárgyábaii tett intézkedések által, nem 
különben az.ok a kik az I. és 2. pontban körül-
írt eseteken kívül az 1892. XXIX. t.-czikk 
szerinti eliárás és az ennek folt  A mán történt 
beiegvzések állal elólili nyert nyilvánkönyvi 
jogaikat más mely arányban sértve vélik ide-
étive azokat is, kik a tulajdonjog arányinak 
az 1889. XXWIl l t.-czikk 1G. § a alapján tör-
tént bejegyzését sérelmesnek talal|ák-e tekintet-
ben íel-zúialá-ukirt tartalmait kérvényüket a t e -
lekkönyvi hatósághoz U hónap alatt, vagyis 
1901. IUIIUS hó 4-ik napiáig bezárólag nyújtsák 
be, nieit az ezen meg nem hosszabitliató, záros 
határidő elmulta ntán az átalakításkor közbe-
jött léves bevezetésből szAt mazó bármi némü igé-
nyeket jóhiszemű harmadik személyek irányá-
ban többé nem éi vényesithetik, az emiitett be-
jegyzéseket p»dig csak a törvény rendes utján 
is csak az idő közben nyilvánkönyvi jogokat 
szerzett harmadik személyek jogainak kérelme 
nélkül támodhaiják meg. 

Kgy úttal figyelmeztem-k  azok a felek, 
kik hitelesítő bizottságnak elrendelő okiiatokat 
.<iltak át, hogy A mennyiben szikhoz egyszers-
mint másolatokat is csatollak vagy ilyeneket 
pótlólag benyújtanak az eredetieket a telekkönyvi 
hatóságnál átvehetik. 

A kir. tvszék tnitit llkönyvi hatóság. 
Csíkszereda, 1900 évi november hó 19-én. 

Gecző Bél" 
|-2Í>H] 3 - 3 kir. tvszéki biró. 

Nagyérdemű közönség tudo-
mására kivánom hozni, hogy az 

1901-ik évre 
megérkeztek a legkedveltebb és legelterjedtebb 

na-eLptáirsLlE 
ii melyek neincsttk kedvelt olvasmányokkal, 
hanem kitiiuó atlomákkul is meglehetősen el 
vannak látva, közülök a következők: 

Képes Családi Napt.-r. Regélő bácsi naptár. 
István bácsi naptár. Honvéd naptár. Magyar 
N'épnaptár. I'etöfi  naptár. Szent Család 
naptár. Székely egyleti naptár. Kis Képes 
Nepnaptár. Keresztény képes. Kis Kossuth. 
Budapesti Kis Képes. Magyar Mesemondó 
Kis Szűz Mária. Magyar Xépdal Naptár. 
Atlieneuin nagy képes naptár. Mesemondó. 

Humoristikus Naptár. 
Továbbá az országos vásárokat látogató 

kereskedő urak figyelmébe  a legmelegeb-
ben ajánlom a Stein János-féle 

„Erdélyi Képes Naptárt" 
darabját 30 krért, a inely az országos vásárok 
előjegyzésében pontosságra nézve eddigelé a 
legelső helyen áll. 

Magainat b. pártfogásukba  ajánlva marad-
tam kesz tisztelettel 

Cxik*xeredán. 
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Egy átok. 
(Folytatása is vége). 

V. 
A falu  kis utczái takarosan ki vannak 

Beperve. Ez a a harangok ünnepélyes, hivó 
hangjai méltón hirdetik a vasárnapot. 

A kis templom zsúfolásig  telt keresztény 
hívőkkel s zengett a zsoltár sokak ajkain. Ki 
ki fújta  Bzivvel-lélekkel, de tán senki ugy, mint 
Juliska, no meg Szentjánosi. Csengett ennek 
erós bariton hangjától a szentegyház — s Kuti 
Kata ugy-ugy megrázkódott. 

Mindnyájan énekeltek, csak ó nem egyedül. 
Fülében folyton  két hang csengett. A 

Juliskáé s a Szentjánosié s feledte  a zsoltárt, 
feledte  a szentegyházat, szive meg telt gyűlö-
lettel. Eszébe jutott a közel mult, mikor az 
az erőteljes hang csak neki szólott, bejárva 
szive legtitkosabb rejtekét, feldúlva  égi nyu-
galmát, hiszen az az édes, erőteljes hang oly 
hosszan csengett fülébe...  s a mig az ott vissz-
hangzott, addig a szive hevesen lüktetett, vére 
zajongott B az álom kerülte szempilláit. 

S most?... 
Most ez édes hang nem létezik többé 

számára. 
Hetenkint most is hallja ugyan egy nap 

— vasárnap — de hallatára a boldog inosoly 
helyett, keserű köny ül szempilláiru s romboló, 
szenvedélyes szerelmének helyét a még rom-
bolóbb gyűlölet tölti el B szeretné ilyeukor 
megfojtani  azt az előtte ülő ártatlan kis Lányt. 
Csak ne rettegne ugy valakitől. 

A zsoltár elhangzott és Ádám Károly — a 
falu  lelkésze — nyugodt, ki mért léptekkel 
ment fel  a szószékbe, csendes könyörgésben 
köszönve meg, hogy az egek Ura, a természet 
hatalmas kormányzója oly szép terméssel ál-
dotta meg a határt s oly bó szűreire nyújt ki 
látást. Majd felvette  a bibliát s felolvasá  a 
textust, óh te minden álnoksággal és gonosz 
cselekedettel teljes ördögnek tija, minden igaz-
ságnak ellensége, nem szünöl-e meg az Urnák 
igaz utait elfordítani?  (Apostolok cselekedetei, 
13-dik rész, tizedik vers) s erre egy hatalmas 
prédikácziót tartott, épen alkalmast arra, hogy 
a templom sötétebb helyén üló vén nénikék 
— megemészthetlenség mia' — egy kis hor-
tyogó elrneJkedés között szálljanak az Úrba 
(már tudniillik, mig a pap áment mond). 

— Hát Kuti Kata vájjon nem elmélkedik 
a prédikáczió felett?... 

— Szent Isten! hallja is ö a prédikácziót?.. 
De azt még is meghatotta, inikor a lel-

kész befejezve  predikacziójat es könyörgését, 
valami fehér  lapról olvasui kezde: Házasulan-
dók hirdettetnek először... 

Szerette volna, ha tiz füle  leent1. — pedig 
kettó is igen sok volt szegenyuek — hogy 
mind annyival hallja, kit hirdetnek, Uló helye-
búi elobajolt s ugy hallgatta. 

...Szentjanosi János, özvegy Szentjánosi 
Andrásné sz. Jánosi Kata fia  és Molnár Juliska. 
Molnár Mihály es l'ap Hona Hajadon lánya ha-
zassagra lépni óhajtanuk... 

De Kuti Kata tovább már nem hallotta. 
Ha tiz ágyút sütöttek volna el egyszerre füle 
mellett, csendes merengése közepett, meg ak-
kor se riadt volna lel annyira, mint e innietes 
hullatára. Ártva uoi sar^a, iiol zont szint öl-
tött. Eiobo S/.eotj..Uusiru, inajd Momur Julis-
kara nézett, aztan szeme fénye  elhomályosodott 
ég görcsösen esett vissza üló helyébe. Csuk 
mikor a falu  kántora ébreszgette — az ajtót 

.bezárandó — eszmélt megint s szét nézve az 
templomban, csendesen bámult maga elé. 

Aítán támolyogva haza ment. Csak hogy épen 
haza érkezett. 

Erős láz vett rajta erőt és szegény az 
ágyba került. Már élet-halál közt volt. Köze-
lebb a halálhoz, mint az élethez s mégis, cso-
dák csodája — a koczka fordult  — élve ma-
radt, hiszen hátra volt még valami... 

VI. 
Minő örvendő arezok?.... Miféle  lótás-

futás  ?... 
lţja, ugy?... Kisaszzonynap van ma. 
Igen, Kisasszony napja van, csakhogy ez 

ma mellékes. A fő  az, hogy ma van Szentjá-
noei János és Molnár Juliska esküvője. 

...Már a templom előtt megy a násznép. 
Emitt a vőlegény. Daliás testéhez amúgy 

feszül  a fekete  atilla. Kis ezüst sarkantyús 
csizmájában lépdegélve, egész lényén látszik 
a duzzadó életerő. Göndör fekete  hajának 
egy-egy fürtje  hamiskásan kacsint elő a pörge 
kis kalpag alul. 

Amott a szende menyasszony, az ártatlan, 
üde szépség — egyszerű megyszin köntösben — 
hajlékony karcsú derékkal. Ébenfekete  gyö-
nyörű nagy haja ketté választva, igéző szép-
Bégben omlik alá. Szemében tüz, fényözön. 
Ajkán leplezhetlen lágy mosoly. 

Apa B anya szeme örömkönytelt. 
örvend itt mindenik s gyönyör nézni 

mindannyit 

De hol van az özvegyasszony, a vőlegény 
anyja? 

— Az?... 
Kuti Katáéknál van. Családias körben 

szapulják az uj menyasszonyt. De Kati nincs 
ott?... Ottan csak az öregek tere-ferélnek.  Hol 
van Kuti? 

Amott áll a templom udvarán, egy szög-
letben kiemelkedő dombon. Arczán a betegség 
s a szenvedés bélyegével, szeme be esve, de 
különös fényben  égve. 

— Most... most... 
Most fordul  be az njpár a templom ajtón. 
E pillanatban Kuti Kata szeme egyet 

villan... karját feltartva,  hörgő hangon kiáltja: 
„átkom legyen rajtatok!"... s össze rogy... 

Benn a templomban szól a szent ének. 
A pap Isten áldását kérve le, künyes szemek-
kel adja össze a boldog, az istenfélő,  a min-
denkit szerető s a mindenkitől szeretett uj párt. 
Szívökre kötvén az örök hűséget, hitben való 
megnyugvásra s örök szeretetre intvén, keb-
lükbe csepegteté az egy élet öltön vezető re-
ményt. 

Boldogsággal telt kebellel indul vissza 
a már férj  s feleség  s az egész nász vendégség. 

Es oh, sors... ekkor megdördült nz első 
villám a felhőtlen  égen : 

...Kuti Kata ravatalon fekszik  — szállott 
végig a hír a faluban  — átkát kiöntve, meghalt. 

Vajh' raegfogamzik-e  az átok ?!... 
VII. 

A nász vigalom elmúlt. Kuti Katát is 
eltemették. 

Egy-két nap még beszéltek erről is, amar-
ról is, aztán elfelejtődött  ez is, az is és a ren-
des kerék vágásba haladt minden. 

Minden? — oh, nem. 
Az ilju pár előbb a Szentjanosi özvegy 

anyjánál lakott, de meddig? 
Három nap. 
Tovább már nem hirta kiállani .Juliska, 

ez ártatlan kedves teremtés, az anyósok min-
den furfangjával  biró özvegy asszony hoszan-
tásuit és kötekedéseit. 

Szentjánosi előbb szépen kérte édes anyját, 
majd meg — bár miként szerette is ezt — ki 
fogyott  türelméből; látva, hogy mily Krisztusi 
türelemmel viseli kedves neje az anyja szidal-
mait s ez ? 

Annál jobban pattog. 
És az ártatlan teremtés soha egy zok 

szót, soha egy legkisebb panasz hangot si-ni 
ejte ki ajkan, hanem néma türelemmel. Isten-
ben vetett bizalommal, csendesen viselte a lét 
e keresztjét. 

S még is... 
Egy reggel az anyósok leggonoszabbja 

megint csak pattogott. 
— Te sem vehettél egy dolgos, gazdag 

leányt, hanem elvész egy koldus tarisznyát 
— hogy egyből kettőt esinálj — s ez meg 
liagyjan, de bar dolgozna a kis asszony! 
— Hová? Egész nap a bibliát bújja, mintha 
tán az hozna valamit a/, asztalra. 

Ez pedig olyan hangon volt mondva, 
hogy még a szomsztdok is hallhatták, nem 
hogy a szobaban foglalatoskodó,  szorgalmas 
Juliska ne hallotta volna. Hanem erre már 
az ö birka türelme is megtört s künye zápor-
ként hullott alá bánatos arczára. 

Szentjánosi csak elsápadt. Egy szó sok. 
tle még annyit sem szólott, hanem be ment 
szobájokba s látva ártatlan neje keserves zo-
kogását, lelke mélyéig felháborodott  s a mi 
kis apróságuk volt összeszedte s még az nap 
átköltöztek a falu  végén levő (elhalt édes apja 
után reá maradt) kis telekre. 

Egy szegényes falláz:  egy szobával és 
egy konyhával. Az udvaron egy rozoga csűr 
s a csűr végén egy elhagyott kis kert. Ennyi-
ből állott egész gazdaságuk. 

De volt két szorgalmas kezük, szivük sze 
relme feledteté  a szegénységet s Istenbe veteti 
hitök reményt öntött szerető szivükbe. Nagyon 
szegények, de — nagyon is boldogok voltak. 

Mint a zöld kis bokorban fészkelő  füle-
mile páré, oly csendes volt az ők boldogságuk 
is. Nem zavara nyugalmas fészküket  többé az 
orkánként (luló, pattogó anyós nyers hangja. 

És megkezdették a mesébe illó életmó-
dot, hogy a semmiből szerezzenek valamit s 
a mellett még az asztalra is jusson nz Isten 
áldásából. 

VIII. 
Mikor három év múlva megszületett az 

első kis teremtés — egy fekete  szemű, szőke 
kis lányka—már akkor jókora vagyonkájok volt. 

A faház  helyét egy csinos — három szoba, 
konyha, kamraból álló — kőház tülté be. Az 
udvar takaros, a csűr kiépítve s az egykor oly 
sivár kert egész paradicsomkint nézett most 
ki. Majorság az udvaron, jószág az istálóhan, 
szóval minden arra vallott, hogy a szorgalmas 
pár kezemunkáján rajta van az Isten áldása s 
mikor a kis lánykának — kinek a nagymama 

(de nem az özvegy) óhajára Ilonka nevet adtak 
tartották keresztelőjét, biz' a jó módii Szent-
jánosiéknál csak amúgy sürögtek, forogtak  a 
komák s koma asszonyok. 

(Az özvegy hárpia még a keresztelőre 
sem jött el, még most se engedett a 48-ból). 

E kis. aranyos baba volt ezután a leg-
nagyobb kincsük, l'gy őrizték, mint két szemük 
fényét.  Az édes anya egész valóját betülté az 
öröm, a boldogság, a megelégedettség. Knny-
telt s/emekkel, letérdelve adott hálát a teremtő 
Istennek áldó jóságáért. 

Hogy nőtt a kis Ilonka, ugy nőtt a va-
gyon is. 

.Szentjanosi már kereskedést is űzött. De 
miként-? 

Gyertyán s szappanyon kezdve az üzletet 
— s mire a kis Juliska már két éves lett, ott 
állott Szentjánosi üzlete a falu  közepén — a 
nngy-utezán — telve mind ama áru-ezikekkel, 
a mire csak a faluban  szükség volt 

Bolt ajtaja lelett pedig ott ékeskedett az 
az annyi szerénységet magában foglaló  czimer: 

Szentjanosi János kiskereskedő. 

IX. 
A folyton  gazdagodó Szentjánosiék jósá-

gát suk szegény ember áldotta s sok hálálko-
dott érettük, tle tán e hálálkodóknál is nagyobb 
volt az irigyei száma, a mi a csendes, szolid 
asszonykát egy kissé izgatta, (hiszen ő szerette 
mindenkivel jót tenni, szeretett segíteni a szii-
kölküdőkiin, szerette enyhíteni a nyomorgók 
fájdalmát,  mért irigykednek még is?) de Szen-
jánosi az ö férfias  szilárd természetével azt 
számba se vette, sót mint egy jól esőleg mon-
dogatta: adjon Isten sok irigyet s kevés szállót. 

X. 
Emberek-emberek! ne irigykedjetek. Xe 

irigyeljétek senki jó létét s boldogságát, hisz 
mint minden e földön,  ugy ez is mulandó. 

Nézzétek! nyáron teljes felhőtlen  az ég. 
tüzeseit s t a nap, a legkisebb szellő sem leb-
ben - s csak egyszerié megdördül valami, 
kezdenek a felhők  tornyosulni s kitör az égi 
háború. S tudjátok meg, liogy a legnagvobb 
zivatar, mindig a leghevesebben sütő nap su-
gár nyomában jár. 

Emberek-emberek! mondom ne irigyked-
jetek. I'elhót sem látok s mégis aligha nem 
zivatar készül... 

XI. 
Szentjánosi János útra készen áll. "Aru-

ezikket beszerzendő Brassóba megy. Szorongó 
szívvel vesz a kis asszonyba liucstt kedves 
férjétől  s nem kisebb érzékenységgel emez is. 

Isten adjon erőt utadon s hordozzon bé-
kével !... 

Szenijánosi alig ért az elsii faluba,  mikor 
kedves nejei iszonyú fájdalmai  agyba d intütlék. 
Az nap, s azon ejjel elet s halál közt forgott. 

Kinja kétségbe ejtő... si!.olya velőtrázó... 
Szült. 
Fia lett. 
Nyomorék fia,  béna az egész jobb felén. 
...Itne! az átok bélyege (!?l 
Inie, a ki tül l zivatar, az ádáz jégverés! 

Mi az egész évi termést semmivé tette, liogy 
kik annyi verejtéket izzadtak mellette s oly 
szép reményt táplálták felőle,  megtűrt kebellel 
alljanak, a sóhaj avagy szitok szálljon fel 
ajkukon. 

Szegény apa. szegény anya! 
Ti boldogtalan szülők, kiknek nemcsak 

egy évi zülil remény hajtását, hanem egy em-
ber olton vezető remény szövétnekét kuszálta 
üssze az ádáz sors! 

Szerencsétlen apa ! Lesz-e erőd haza tér-
ni? S ha lesz, tnaratl-e még annyi erőd, liogy 
egészen le ne sújtson e csapás? 

Megismered-e azt az elhervadt rózsát, 
melyet te teljes virágzásban hagytál el? 

Nem fogja-e  összetörni kebled s szived 
e látvány? 

S hanem töri össze, lesz-e erőd a tovább 
küzdésre? Folytathatod tovább is a lét harczát, 
ha nem lesz. ki veled egyiiit harczoljon s ér-
ted imádkozzék ? 

S mi óvja meg szived a megrepedt stól 
s eszetl a megőrüléstől, ha béna gyermeked 
élve s kedves nőd a ravatalon találod? 

Oh sors, oh végzet, oh jövő! 

S vajha ez egy átokért lenne?! 
Boldizsár  András. 

K Ö Z G A Z D A S Á G é* I P A R 
A székely kamara közgyűlése. 

Márosvásárhely, 1900. decz. 10. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-

kamara f.  évi deezember 19-én tartotta meg ez 
évben ntolsó teljes-üiését Tansz ik B. Hugó 
kir. tanácsos elnöklet' alatt saját helyiségében. 

A tárgyalást elnöki bejelentések előzték 
meg, melyek aurán örvendetes tulomi-ni */nl-
gall, hogy a kereskedelmi kormânv a kflpec/j 
— fütöeiöre  versenytársainál gyengébb barna 
szén állami fogyasztása  és fogyasztó  érdekeltség 
odaterelése által hajlandó a köpec.i szénbánya 
üzemét lehetőleg biztosítani. E< a kormány in-
tézkedés Erdöviilékre nagyon fontos,  a mennyi-
ben székely lakóinak nagy része onnan él. Nem 
kevesebb érdeklődéssel hallgatta a teljes-Síé* a 
keresk. miniszternek Csikinegye iparfejlesztő 
bizottságának konkrét javaslataira adott vála-
szát, mely szerint a székelv ipari viszonyok ja-
vítása czéljábol már a jövő 1901. évi költség, 
vetésben bíztosititta ft  négy székely vármegye 
területére kiterjedő hatáskörrel külön ipar fel-
ügyelő kinevezését e hajlandó a csikmegyei 
*K.V'ag- és kőipar javára a közeli Székelyudvar -
helyen, székely ifjak  kiképzését támogatni s 
indokolt esetekben a kiképzettek műhely beren-
dezését megkönnyíteni. Ez is egy lépés rolna 
előre, mig a székely érdekek fokozatosan  na-
gyobb támogatásban részesíthetők. Elvben he-
lyeslőleg vette tudomásul a kisiparnak a köz-
szállításokban való nagyobb aránya részelte té-
séröl szóló miniszteri leiratot is, illetve annak 
azon részét, hogy szövetkezés utján erősíteni 
kell a magyar iparosok szállító képességét, mint 
a köz.szállitási arány emelkedésének egyedül 
biztos alapját. 

A tárgysorozat rendén a kamara megbí-
zatásának lejártáról, a választók névjegyzékének 
szétküldéséről és általában az 1H0I. évi májos 
31-ike elől ti választások előkészítéséről lett je-
lentés nlán a székely fink  ipari pályákra való 
kiképzésének Ügyét vették behatóbb tárgyalás 
alá, melynek sninniájakép: a székely egyesülettel 
közös felterjesztést  intéz a kamara a keresk. 
miniszterhez ezen magyar nemzeti ügy tovább-
vitelének és állami támogatásának módozataitól. 
A felterjesztésben  a fokozatos  fejlesztés  szem-
elött tartásával nagyobb részt azon elvek dom-
borulnak ki, melyeket a lapunkban is ismertetett 
kereskedelmi miniszteri rendelet szab a két 
testület elé. 

Folytatólag pártolólag fogadták  az ipar-
osztálynak Weinricb Frigyes szászrégeni gör-
léc/.gyárának. valamint Kercsó József  és társa 
-zcivátai faipanisok  ipartelepének állami t'ino-
gxtasára vonatkozó javaslatát. Mindkét Ügyet 
H keresk. kormány figyelmébe  aiáiilmk, Ezután 
liejelenleltH a titkár, bogy a székelyföldi  ipar 
fe||eszté-e  cz.éliából a kerületben lolytalott tár-
gyalások mái befejeztett-k  és az erről szóló 
iniliikalnt uiai annyira elkészült, hogy közelebb-
ről feltei  jeszi lietó lesz a keresk. kormányhoz; 
egy S/ékely liei-e-zluion felállítandó  kölszövö-
gyár éiilekélien Udvarlielyniegye és á/.ékelyke-
resziu1* közönségével lolttatott tárgyalások annyi 
eredményre vezettek, hogy Székelykeresztnr köí-
ség ingyen telket, ingyen luvart, a megyei ipar-
fejlesztő  bizottság pedig állam*, gély ég ingyen 
kötőgépek kie*zkö/le.*éi ajánlotta fól.  ha fiaboa 
Elek vállalkozó a megtelelő tökéről gondos-
kodik. 

Örvendetesen vétetett tndomá-al Tanszik 
elnök azon jelentése, bogy nov. 18-án a kamara 
közreműködésével Marosvásárhelyt ipari hitel-
szövetkezet alakíttatott, Berzenczey Istvánnak 
a vármegyei házi ipar fejlesztési  czéljából szer-
kesztett emlékiratát pértolással terjeszti vissza 
Marostuldavarmegye alispánjához, az eszmét 
üdvösnek és megtelelő tőke biztosítása mellett 
a siker reményével megvalósíthatónak nyilvánít-
ván. A javaslat keresztül viteléhez a kamara 
szerint egy miuden körülményre kiterj-dő üzem 
és üzleti terv, a magántőke bizalmának fekel-
tése és állami támogatás székséges. Érdeklődés-
sel tárgyaltatott a kereskedelmi és iparosztály 
javaslata egy a kamara székhelyén, léles.tendő 
munkaközvet í tő intézet felállítására  vonat-
kozólag. 

Az ügyet behatóbb tanulmányozás és alapos 
előkészítés czéljábol egy bizottságból lett" il 
a teljes ülés, melynek javaslala k keresk. m> 
niszteriuuihoz. telterjeszletik. A székely manka* 
kérdés és egyben a székely kivándorlás meg 
akadályozására rendkívül fontos  a kamara ezen 
nkeziója, óha|tandó, bogy várt sikere legyen. 
Végül Dávtdovils Ferencz és Ozv. Reich Károlyné 
kereskedőknek végeladási engedély megadását 
javasolván, a gyűlés az elnök üdvözlö szavai 
után véget ért. 

Laptulajdonos: 

GYÖRGYJAKAB ÖBÖKÖ8E. 
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Györgyjakab Márton utóda, 
O X S B S Z 2 i T ^ . l í T 3 D X V I K T O R , 

könyvnyomdája, könyv-, papir-, Írószer- és díszműáru kereskedése 
Csíkszeredában. 
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Elvállalok mindennemű nyomdai munkál, u. 111.: könyvek, füzetek,  röpiratok, gyászje-
lentések, meghívók, falragaszok,  tánczrendek, üzleti felhívások,  hivatalos nyomtat-
ványok stb., nyomtatását legjutányosabb árakon, választás szerint jóminőségii papíron ós ízléses kivitelben. 

A dus  nyomdai  berendezés,  a legszebb  alakit  és  legcsinosabb  kiállitásn  betűk,  a 
teljesen megbízható szakértő személyzet, minden  időben  képessé  tesz, hogy még  a legkényesebb 
igényeknek  is a lehető  leggyorsabban  megfeleljek. 

A rendelkezésemre álló nagy papirraktár arra is módot nyújt, hogy a különböző nyomtatvá-
nyokat minden áremelés nélkül készíthessem, daczára annak. hogy a papíráru utóbbi időben több mint 

M E ^ e z ^ e l I k r e c L e t t , 
sőt újévtől kezdve a mindenki által eddig is mérsékeltnek ismert árakat is 

Q Ş T L E J E B B G Z Á L L I T O M . - 2 Ş ® 
Nagyobb és tömegesebb megrendeléseknél hivatalok, iskolák, kereskedők üzletem-

berek és magánosok részére is árkedvezményt nyújtok. 
-

Könyv-, papir-, iró- és rajzszer, valamint díszműáru kereskedésemet 
a legnagyobb körültekintéssel és figyelemmel  ujonan rendeztem be. 

A használatban levő iskolai  tankönyvek,  füzetek,  irkák,  iró- és  rajzszerek,  a legjobb 
minőségű  iró- és  rajzpapirok,  kitűnő  minőségű  elegáns  és diratos  levélpapírok  üzletemben  a 
legjutányosabb  árakon minden  alkalommal  kaphatók. 

Raktáron tartok imakönyveket.  regényeket,  ifjúsági  iratokat,  naptárakat  a legnagyobb 
választékban.  — Ezenkívül bárki által kiadott és bárhol található könyveket az eredeti árban a lehető 
legrövidebb idő alatt megrendelek. Kiterjedi összeköttetéseimnél lógva e tekintetben a legpontosabb 
kiszolgálást  Ígérhetem.  — Felhívom a nagyérdemű közönség ügyeimét 

bronz-., bor-, fa-  és japáni díszműáru és egyéb czikkeimre, 
melyeket elsőrendű forrásokból  beszerezve szintén a legjutánvosabb árakon vagvok képes kiszolgálni, 
ily enek: névjegytartók és tárczáb, varró-, dohányzó- és Íróasztal készletek a legdísze-
sebb kiállításban, etazserek, fali  f  nyképtartok, kesztyű-, zsebkendő- és levélpapír 
dobozok, diszes kiállítású hőmérők, toll állványok, kézi és asztali tükrök, himző 
eszközök, fénykép  keretek, fali  dísztárgyak czelluloz, bronz és majolikaból, diszes 
fénykép  és levelezőlap albumok, emlékkönyvek, japáni kézi és díszítési legyezők, tajték, 
borostyánkő és ezüst szivarszipkák, dohány, szivar és pénztárczák bőrből vagy fémb  31, 
burnót szelenczék, női kézi- és oldaltáskák, utazó bőröndök, zsebkések, óralánczok, 
ollók, ruha-, haj- és bajuszkafél,  lüsük, szemüvegek stl>. stb. 

«•nyomtatványokból nagy raktárt tartok-mi 
melyre mély tisztelettel felhívom  a hivatalok,  főtisztelendő  papsáq. tanitó.  községi  és körjeqyző 
urak becses figyelmét.  — A felsorolt  tárgyakon kivül nagy választékban kaphatók: 

Rózsalevelek és selyempapírok, Ima- és Képes könyvek a legdíszesebb kivitelben. 
Magamat a nagyérdemű közönség becses ügyeimébe és pártfogásába  ajánlva, maradok 
Csíkszereda. 1Í)()0. deezember hóban 
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GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA, Dresznándt Viktor. 




