
II (tyfolvHiii, (’sik-Szőrwla. 1901. márc/ius 27. 13. szítm.

TÁRSADALMI. Kö/riiAZlVAKÁlíl l-' SZfelMHODAI.Ml HETI LAP

KIJÍHZK.TKK1 DIJAK

Kiívsz »:v r i ........................  . . . . (> kort
FóU’v r e .................................................... :i hnn

Eg-yet s/ám Ara |4 fill. — Mcfgelen lutmlcn sxerdin

Társadalmi lclszogséííeU .'
A mindennapi étet zaju közhen 

eszünkbe kell jusson a mai Iwtqi lársa- 
clalom is. melynek hibái, pyenjn-séoei oly 
nagy mérvűek, s már annyira i«l vannak 
harapózva, hogy talán gyökeres orvoslás 
egyáitaláhan nem is lehetséges már.

Beteggé tette a társadalom önmagát, 
s a kör. melyet saját hibájából okozott, 
most már annyira idült s annyira veszé
lyes, hogy romlással, iszonyatos pusztulás
sal fenyegeti a létező rendel, erkölcsi sül
lyedéssel sújtja a benne élüket, s az egye
sek által pengetett jótékony eszmék már 
nem is használhatnak, nem pedig azért, 
mert legtöbhnyire süket fülekre találnak 
s illetve a társadalom félszegségeibe ma
gukat annyira beleélt egyénekre, kik még 
a javítás gondolatától is irtóznak nem 
hogy lelkűk az ezt megvalósító eszmékre 
fogékony lehetne.

S e zugó, elragadó árral szemben 
legyeit szabad nekem felsorolni azokat a 
társadalmi bajokat, félszegségeket, a melyek
nek kiküszöbölése, a társadalomból való 
kiirtása talán a javítást némileg előmoz
dítaná s a pusztító- kór nem l-nne annyira 
fenyegető.

Lehet, hogy az általam felsorolandó 
hibákon kívül vannak nagyobbak s lénye
gesebbek is, s az is lehet, hogy azt a mit 
én nagy hajt előidéző gyengeségnek tartok, 
mások csak kicsinyes dolognak tartanak, 
azonban mégis megpróbálom ezt lenni, az 
előbb említett akadályon keresztül küzdve 
magam azzal, hogy hisz annyi félszegség 
van, a melyet felsorolni talán nem is lehet

t á r c s a .
A halott Don Juan.

I r t a :  Freytagk László.
Éles fütty hallatszott, ntit száguldó őszi sze

lek kapdnstak el és röpítettek szerte a pusztít 
niaaságoii. A kanyarodénál sötét tömegként elő
tűnő hullaszállító vonat dörögve szaladt be az 
állomásra, hol már vártak rá a temetkezési egylet 
ilis/.egyeiiruháa szomorít embereit A néptelen pálya
udvaron csak a forgalmi liszt meg egy két ár 
lézengett, érdeklődőm nézve a koporsó elszállítását,

Elemén Tiltor hazaérkezett.
. . . . . .  I tolszor haladt végig a szép. szé

les utón. hol hajdan annyit időzött . . . Ez mt- 
szegélyzö nagy, öreg nyárfák lombjai kiteld sze
degette ki gyermek pajtásaival a szarka fészke
ket ; mint diák itt tanulta Tacitus! szép tavaszt 
hajnalokon . . ,  Talán megismertek a vén Iák 
hajdani pajtásukat, mert lágyan I,okoltak a össze
verődő száraz gályáik csörgésével valami különös, 
ismeretlen nyelven szólóik a halotthoz. Talált így 
beszéltek *

Hát haza jöttélV! . . Jói van Mól . . .  Ib
imnek is mentél e l?  — A buja illatos, forr.', le
vegő helyett, mely megölt, nem lett volna-e j"bb 
szívni a mi egyszerű, híves leheletiinket ép szít- 
vei. hosszú életet élve ?! . ..

He hát imir késő! . .  . késó . . . .
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pontostul. s én ezt lenni nem akarom, hit
nem csak egy pár lém. nősebbet veszek fel 
ismertetésem tárgyául, i mást útikon pedig 
azzal, hogy az épen e félsceg-égeklAl el- . 
vakítottak elölt a legnagvolih baj is kiesi- > 
nyesnek tűnhetik fel.

Az a mindent megölő közönyösség a 
mai társadalomnak egyik legnagyobb beteg
sége. a mely megakadóívozza a haladást, 
visszariasztja az életképes eszméket, s 
hogy oly általánosan el van harapózva, 
mely oly eszköz s illetve módszer kigon
dolásánál, a mely által írnek halasát csak 
némileg is korlátozni lehetne, megáll a leg
elevenebben gondolkozó agy i-. - lehetet
lenségét kénytelen beismerni már előre is. 
s ha akadna is valami üdvös eszme, mal
ii megvalósítás gondolatától ijedne vissza, 
hisz az első eszme utegpi-llriilése éppen e 
közünyün szenvedne hajótörést.

Nagy vonásokban vizsgáljuk meg te
hát. hogy tulajilonképt-n miben is áll en
nek a közönynek a társadalomra, annak 
életképességére gyakorolt romboló iiiieg- 
semmisitü hatása.

Megindul egy üdvös eszme, mely va
lamely mar létező dolgot akar jobb, biztos 
alapokra fektetni a Változott viszonyokhoz 
idomítani, azonban nem talál kővetőkre, 
mert magától az eszme újságától megijed
nek a minden napi élet egyhangúságában 
magukat beleélt emberek, irtóznak attól, 
hogy valami uj dolog tálal életbe lépni, a 
melyhez ismét simulniuk, alakulniuk kell, 
s ki kell zökkeni talán abból a kerékvágás
ból. a melyben menten minden iijiló zak
latástól. nem törődve mások dolgaival oly 
nyugodtan élhetek. Mindenki altitól az elvitől

is a fák sztumiriian sóhajtoztak. Ágaik kö
zött zokogva suhant el a szél,

............ \z ősi: kúria egyszerű. zöld tofnáczát
fekete pusztával vonták lat. NVhrz. fekete 
borita az Htrrlló íaltiil. m-litv. fekete *7.őnyejrck 
töritek Im* a padlót. Xajrv ezIiHttt* iry«*rtyatiirt*'k 
Kan óriási f.dn r itoiiiQ'ergyák estek a kojioi^o 
körül, mely a haldokló természet megmaradt 
virágaival v«dt teleliintvt*. A szemfeóó lt»eme|tnlüti 
liadii láaaák még egyszer ismerősei az utolmi 
Elemérvt - •

.lőttek ia sokan megtenni n végttf Iá- 
tojratásf............ Szép asszonyok, kik feled
hetetlen boldog órákat töltöttek »d a halottal. 
Rövid, jmih'konvttk voltak az órák. áni n ra való 
visszaemlékezés elkíséri őket a viriir Leiiinuk. 
kik hófehér, szűzi szobájukban -Írták el nuiLMik 
bán fojtott nagy szerelmükéi, fájó duhajként re 
bőgvén az imádott nevet . . . . .  Férfiak érkeztek 
méi: egyszer hiieaut mondani az irigyelt, de min
déi: dédelgetve szeretett barátnak

A halott csak mosoly írott. Félig lehunyt szem- 
pillái alól ki villanó, megtört tekintetében még ott 
volt az a csodá*, w»várgo rpedes, melynek *\ir'ot 
len pillantása vérrózsakat festett az asszonyok 
halvány orrújára: szerelmes ajkai még
pirosak voltak s nntwilygásB által előragyngtak 
a fehér, hegyes páiduez fogak. Halván) homlo
kára árnyékot vetett a esi-rákban gifcnHftrtiriö holló 
fekete haj.

Y.< az asszon) ok ngv szerettek volna sírni.
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indul ki. hogy hát tulajdonképpen mit i- 
törödjék A általános bajok javiLisavul. mii 
mliköiljék közben egy oly dologban, a 
melyhö! neki tahin semmi éppen semmi 
haszna legalábl) Így gondolja A 
nincsen.

Ez a nem bánomsag. az általános ér
dekekkel való m-mtörődés az, a int meg
akadályozza olv dolgoknak, intézméíiyek- 
m-k életbelépését, a melyek pedig képesek 
lennének ezt a beteg társadalmat, annak 
beteges, kárhoztatandó szokásaitregerenálni 
s a javulást minden tekintetben bevezetni.

Ma már annyira vagyunk fezzel a kö
zönyösséggel. hogy a kiknek lelkében meg 
i> fog amzik valamely a társadalmi életet 
más alapokra fektetni akaró intézmény > 
illetve ennek gondolata, nem liter előlépni 
vele. mert mar előre számit arra. hogy kö
vetni senki sem fogja s Így már csirájában 
kénytelen abba hagyni kezdett munkássá
gát vagyis inkább a társadalmi dolgok 
iránt való i r a i y i tó  érdeklődését > akarva 
nem akarva bele kell merülnie a közöny
nek elrútító sarlengerébe, a hol milliók fet* 
rengenek gyáván, lehetetlenül, nem bánva, ha 
az egész társadalom satnva elkore-ulásalatt 
ingadozik is. csak ok maguk élhessenek.

S a küzőnynyel karöltve jár az elfo
gultság i-. a mely szintén veszélyes mér
veket öltött ina már társadalmunkban.

Minek uji eszme, minek uj gondolat, 
hisz az úgysem vezetne ezétboz- Minek 
iijitaui. hisz a már ItcévődiiU bajokat úgy
sem lehet helyrebozni, nem lehet a meg
ingott rendet ismét helyre állítani. hogy 
ferdeségek. hibák ez utánra se legyenek.

így beszél az elfogultság s ezzel szerii-

Siratui e /i  a félelmetes, eile- ellenségéi. a ki 
c sak azért ólt, hogy aljában női sziveken taposson 
keresztül S azért hal! meg. hogy magával vigye 
azt is. a ki szerelmének ellen tudott állnni

........... Után h-zánák a koporsót. örökös
utegv irradhatatlan éjszakábaburkolva a pihenői. 
Papok jöttek . . . Külfseitiilill a .l ireitm tleilerunr : 
Eleit... Tibort letellek a kriptáim, ősei közé.

V koporso lábánál liefortliiák a.-zinti-r!
II.

Ugy anekkor l’árislmn ment végbe egy nagy 
szerll temetes. A harangok egész nap huniak, 
zokoglak . . . Már a kora délutáni órákban ellepte 
azon Megákat a számlnlliutatlan tömeg, melyen a 
temetes elhaladandó 'tőt. fsoportokha \ eredtek 
az emberek s magyarázgatták egymásnak útiért 
halt meg a csodaszép ( 'hantét grófné. Mindenki 
tudott valami óját. érdekesét mondani, pedig a 
napilapok kimerítő reszletességgel hozták az esr- 
tét. Egyes képes újságban látható V"b a meg-
lailitogtllt arezkepe; a másik lap szír rehat..... talon
juha el", miszerint a grófné este bezárkóztál szó 
bájába, telehintette ágyát egy különös ausztráliai 
virággá! » aztán lefeküdt a virágok köz*-, hogy 
ne keljen fel soha több' . . .

I.e volt Írva továbbá az, is. hogy a férj. ki 
nyáron a indusokon ez.ápát horgászik, teleti pétiig 
Afrikában űzi az oroszlánokat: mese. összegeken 
béreit külön hajol s futár vonatokon röpült haza, 
hogy jelen lehessen a temetésen . A rideg 
magáim zárkozott ember k ire ! azt hitte Iliin
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ben hiába akar valaki javítani, h e l y e n
I r á  n f  b a n u j i l a  n i. elzárkózik mén en
nek lomdolaMMI in. - íjív binba való tó-
r.-kvó- lenne e z z e l széniben miiulen javi- 
t .1111 e z é lz i l ' .

Ilarilliullk eveilure-eeill. félszogsogul al-
lihnii i,ile az enilierekuek revniiís iránti 
iryiiliilséiiét. kaján irigységét.

Il i valaki halmi, általános tiszteiéiben 
részesül, mert lelkében a nemes érzések
től hevített munkaszeretet él. (M in d já r t ezer 
irigv.- támad, kik iit azért, mert jó tnlai- 
•lon.sigai által kiemelkedik az ok hibával 
telt légkörükből. megutálják > mindent el
követnek arra nézve, hogy neki zaklatást, 
s/oi Tilsáéul szerezzenek.

De ez az irigység inéin psati ilyen alak- 
ban lép fel, hanem más alakban i-. Kél ln- 
, atalliok lios-zn éveken keresztül egv pá
lyáit dolgozik az ■ évik lelkiismeretes, min
den idejét elfoglaló, lankadatlan -znrgitlolu- 
mal, a másik pedig lanyha, ki.-simv e g y  
kedvüséjígel esak azért. Imgy hivatalos 
óráit látszólag betöltve, s ne adjon okot 
hivatal főnőkéi esetleges megrovásaim.
S most már jón egy előléptetés. - a szor
galmas hivatalnok hivatalfönnkei jól meg
érdemeli támogatásai folytán ki lesz ne
vezve a magasa hh állá sra, a másik esak 
azért gyűlölt ellensége lesz az. illetőnek. - 
neki nem esak hivatalában, liánom társa
dalmi tereli is mimlenké|i artani igvek-zik 
neki. S ez az állapot nem esak ilyen, ha
nem egészen más okokért is m indennap 
fokozódik, s az elszomorító esetek szama 
a legkie-mvrsi-bh dolgokért i- ezrével sza
porodik, > ennek a társadalmi életre mily 
iszonyatos kihalasa van.

Az egymást gyűlölő emberek minden 
erejük höl igyekszenek egymás törekvéseit,
a közüli v és elfogul Hág Üli még e| ne....... .
működésűket megakadályozni. a torzsal
kodás nagyban megakasztja azt a m un
kál. a melyet az emberek egymással kar
öltve végezve M ik  a társadalom bot- 
dogulására vezetne. így azonban az
a szegény, elgyötört társadalom érzi meg 
ennek elbusitó. káros hatásait.

S végül iszonyatos nagy a társadalmi 
félszegségnek tartom én a pletykál, vagy 
fejezzük ki a székelv nyelvén a zuvatot.

Az alap nélkül indított pletykák áltál 
megrágalmazott, elhíresztelt - husadalmilag 
meghurezoll egyénnek bár később jó
hírneve helyre is lesz állítva kedve vég- 
kép elmegy azl a társadalmat szolgálni, ja 
vításán odaadással munkálni, a melyek 
egyes tagjai iiiiikodi—éiiek niéltanyolusa 
helyett esak nevél igyekeznek gyülültté 
tenni, törek-zenek megiiláUaliii őt em ber
társaival,

A sokszor nagyon ve-zélyes mérve
ket öltő - a lephoin nltahhan ö-szeszött 
pletyka által meghmvzutt ember im-ggvii- 
Dili a társ idahiii.it. - attól elhúzódni törek
szik. S ellnek hány példáját latjuk lilái lár- 
s iilalmiink lián. Az ilyen pletykák mellett iné 
az esetben is. ha az alaptalanul megragal- 
inazolt. akarná i- lovalili szolgálni ,1 társa
dalom érdekeit, nem lesz ideje reá mert •* 
helv-lt magát tisztázni kell. tisztáznia az. 
alaptalanul liiresztelé-ek alól. - ez nagyim 
sokszor minden idejét elveszi.

Ezeket tartom en igen fontos s min- 
deiiképi-n kiirtandó lár-.t<laltni felszígtségek- 
nek. a melyek ha a társadalomból, ha esak 
ki- mértékben is eltavolitvu lesznek a 
társadalmi élet kerekei vigabban fognak 
forogni, s jgy azután a minden irányban 
való gyökere- javítás könnyebben li-.-Z esz
közölhető. Ü|K

Kikeld.
M'-rii* napok * a napsiurár jótékony melege 

elvittek a vastag betakarót a főidről. a hegyek 
mar jóformán m egszabadultak ítéli ékességüktől, 
a terine«/.ct Ifii s/.uiim adásából. bágyadt ahdisa 
^alml ocsúdni kezd. a «/.é táradé napsugár min 
d m  fele \ illám hangulatot. jó kedvet kelt s a 
koim>r leli hangulat. im ly bizony a hideg. havas 
napokon r**a nobe/edett egesz viliikre* tá 
vozni latszik körünkből. - fölváltja a / iuazi vi 
dtiiiMig. méh «l«-riilt :m u -/.ai. luinsulvlyal üdvözli 
a termeszei ehri>déset

> mii\ egészen inas tavasszal az élőt. A 
villám gver**k sereg. im*l\ a hideg léjén a szo- 
I‘áklia bezárva i -en.l. s játékkal tölte idejét. ki 
szabadulva a rejtekh-l jókedvű kitt-zajjal tölti H 
a/ iite/ut. s a járókelők anzáll a/ öröm pír ja fut 
végig. látva a jókedvtől sugárzó apróságot. kikbe 
a kikelt i Hifin ereje ily eletet. a szokottnál é|é|j- 
kfbli pajzatisagni öntött.

Meg a madarak »lab»s csapata in-nt érkezeti 
••I. meg a fák zOldelo rügyei nem lak adtuk ki. 
meg a/ eLarrult füvek nem nyertek vissza regi 
zöldségükéi «. mégis a nap sugarain ah a derült 
ülővel megkezdi idült az aj. pezsgő elet..

> a tavasz csodalatos Itatása, átváltoztató

ereje. nit-K nemcsak a természetre vall behatás 
sál, n miilom eloszlatja* a komor teli felhöküt. tel 
oszlatja a hótakaről s eleire fakaszt füvet. fát. 
virágot, hanem az emberek kedélyére is. oly sze- 
peii vau aualooizmivá n/. emberi élet korban az 
ifin sáli által.

Yz itjUsiig ii«|e frisse-egc. tettereje. Hót ké
pessege altul vall hivatva azt a csodálatos vall - 
tiozasi előidézni ngv a hazalias. általános, emberi, 
társadalmi tlolmok. viszturvok terén, annak kell 
elolja rnia ■iiiniii mi tereli érett iiieiiíontnhisíol veze
teti nmukasstura, te\ekeny*éyf s mindent telid 
múló szorgalma által

Xasr.v fouiossáiru lui/.alias kenlések, általános 
társadalmi bajok siirtr*‘li-k az ifjúságnak fokozott 
iniiiikakeilvéi. tevékenységének liatványozásál > 
azt. Iin.y ott. a Ilid tetterejének latba vetéséről 
van sző. a Ind a körülmények e^véniséiíiikhez 
képest t'uifelaltlozö niunkássájrot követelnek, ne 
riadjanak vissza az esetleges aksulályoktől s bú 
torilsa az a ludat, hoiry az ti minden tekintetben 
Itn/.'o tevekenyx umid kifej te min iintnkássáiráni 
ejry nemzet néz remény nyel. várakozással, s ez 
:1! * a 1 neki a nemzet virít aává. .jövendő ini^ysá.tra 
lile-illajdtójúva kell tennie.

fsak lm ily niunkiissá^rsi bajlő akarat dtiz- 
zas/tja keblükt“t. Ijsisonlit az it.'iusá«r a kikeletltez. 
ellenkező esetheti, lm mindezekre nem irt md<»l 
s/ivtd.eu tiivábbrit is sivár tel honol s a remenye 
kei Hindi a \ástal- Itotiikarn.

Itt a tavasz mely iniiulenf életre keli 
< az ifjusnu életrekeliö munkásságának is keztle- 
tei kel! vennie liouy a neinztá eirén is fel
virrsuljon euyszer a felhőktől, uairy v«*szély«*ktő| 
mentes ruuyouo kikelet.

Al indenféle.
I j alldfái állás. A esik szentmurtoni kir. 

jarasbirosui-btiz az eddiui létszájiion felül idria:- 
lenesen e^v albiroi állás rendszeresitetett. a melyre 
a pályázat már a iiapokbaii mejr fttir jelenni a 
liivatab>s lapban.

kil'emb'iev S/tipos Lajes esik-sziuttmár- 
tniii kir. jarásldni!»aüi jooiryakt»niok a esikszi’iit 
marti mi járásbirösau' lniinfetö osztályánál alkaljtm- 
zntt ügyészségi meirbizott állandó Iielyetteséiil 
rendeltetett ki.

Halálozás. (»zv. Peteb v lVterne sz. Lá
zár Maririt folyn évi iiiáre/.itis i!7-eti 74 eves ko
rában szivs/.eliiiidés következtében C.sik-Koziuá- 
sün elhalt. Halálát üaiívs/ámu rokonság gyászolja.

I j liilelsziiv el kezet < >Ík Szentdoniokosun
i. hu *J.“t au a szi-p számum] összejött részvénye
sek László l-'erem z kurelliökse-re alatt hitelszö
vetkezetei alapifutlak. Tisztv iselőknek niegválasz- 
tattak : iuaziratusjur : Fut. Lukács Vilnius. Kraiisz 
Mihály. Karda l'eter. id. Marton János. Kedves 
István. Felügyelő bízottsán : 1 lőjte Lajos. I'sászár 
hullát, ifi liődó Imre. Könyvel..: lládnly Hetija 
min. I'eiizt arnuk : Xantus hávbl,

Kntáfgyalásuk jegyzéke a rsikszeietlai 
kir. törvéiivs/ékllél. HMM márezius 29. 814 9t»l. 
bt*, s/. Künk Sándor csalás büntette, 4S3/W1. 
Hand Árpiid közokirat Iminisitás. 984 IHJL Kodé 
Imre es 4 társa súlyom tesiisertés Inintette. liáM. 
nián zitis *k». I Imi ’.o»1. 1‘uskás Hábor súlyos testi
sértés bűntettéért.

de tiki. hogy nincs szive halálostul kapta a
csapást; pár nap alatt mentort, ősz aggastyán 
lett s viilősziniileg nem sokam ö |s követni l«>gja 
! tejet a sirbs. . .

Ilyes formán írtak a lapok s npárisi nép. mely 
olv éltes a szenzációm, hogy inaradbatoiT volna 
cl a temetésriYL Türelmesen Vilii, símig alkonyat 
előtt a temetési menet elindult - nezle addig 
inig el nem tiiut szemei elől. . .  A gyaszhintot 
nyolc/, hófehér mén hiizta. titánná jött a koszorú 
kocsi, mit a fogatok beláthatatlan sora követett . . 
A koporsó mellett egy férfi lépdelt egy szerű vnmum 
zubbonyban öltözve, idétlen, nagy reges csizmák 
kai a lábain. Fejet lehajtá s verala flltním . / r ■ 
Hifivel In-leégCxr-ve m-zte n kujier-ul. >/nrimg;T 
«il uiMlálv* Irpteii. mrlynek mindegyike kiwr 
lebb vitte nz örök elválibihiiz átlói, ki nóki u 
iifdrtgilib vi.lt a fiiblön.......

l»f liut nem így keiitódik n  a tiirtcni-t! . . .
III.

Két <■»<■ elniiilt, hngy Eli-méry Tibnr l’ánaba 
kiiltüríitt- Ke/ilelbi-n kevés isiiK-mtségi- ynh. «j.< 
nippnut KttíliagsuL-a « véKhi-tcili-n i-Ingaiicziájti 
Immunként megnyitott nlöttn mimlrn ujtiit. Di-ilol- 
gi-tett keilvenrzo lett a szalmnoknak. mert tigy 
(ünczi.ll. aokiii jobban nálánál, u.on.lt;,k a iiárisiak 
« társalgás buti senki sem tudta vele feli.-mii a 
versenyt. Értett a lovakhoz, a turfim sohsi- ve«z- 
M-tt még fiiguilást: tintán négy lovat a li-gnagyobb 
tolongásban is villámgyorsan hajtani: goiu.jn 
biztosabban talált a halálnál. X xQld asztal m, l
™  111..... . uSsZt’ gi-ket Veszten lllosoh ogvu  és f , -

ti'lkdlvi- menti-getn- mngai, lm az n t'rrh i-n. . 
hogy nn-gko|insziá a jiártnen-t.

Ennyi tiiiloniáiivniik ki indán ellent állani?
. . Keni i» állt ellen senki. A f-mimii 

hölgyek vt-rsi-ny.-zn-k egynátssnl liirhtnásaén. 
Divatlei jiiií -á szeretni, t* \ olt a társaságok liiisc. 
Pária kintivá. A tuilyea nihálutn i-gyszer megjelent 
nz előkelő iQti'ág rögtön olyat esináltatott maga 
nuk » a büszke tintás nniesok niindenikt- ilriilt.
lm valamik lló Elei.... után ól talaszlá szi-tn-tö-
jeiil . . .  A mi érdekes szalon pletyka közszájon 
forgott az mitől o róla regeit persze isiik ti 
tokban, mert Klemért bárttn-h hölgy liecriiloii-r 
inegtinlta véib-ni kardjával

\ olt a többek kiizt egy telivér párisi gént- 
léniáim nevszeriot I Itatnia; lierc/i-g. a ki sehngv- 
sem nulla niegl,loesajtatii. Eleinérynek. hogy túl
szárnyalta ot. Mimiig nihilt ki valamit ennek 
iMMzuntAsAra s bar magát a iogjobb buráinak 
mutálta, alánomban örökösön azon volt. hogy 
ennek mulatságai! megkeserítse. Egy este követ
kező párbeszéd folyt le kö/.tiik a Park klub egy ik 
lllellekhely iségetien:

Monilja lírain! önöknél niinsl ilvt-tt csino
suk a férfiak V! . .

Többnyire, Válaszolt Eloim-n,
N'o ngy nem szeretném, hogy Párisim 

legyek át székhelyüket kuezngntt Uialeimy — 
mert akkor nekünk nem maradna asszony . Ónok 
a ttelve.lerel.ea lévé iniliii Vénást is clhóiliiiinák 
elótiiak. Kiilöniien — folt taiá én bámulom az
iiii előnyeit s ...... róla gyiizőilve. hogy ön
••lőtt se...... arat li-tii-teüi-11 . . .  Az a halat mán

mágnes, a mi önben rejlik, a It-gliiilegrlih vér- 
itiérsi-klctii, legjozniiabbul gonilolkozó mit is ment- 
liiTi-tli-niil inagiihoz ragadja . . . Azonban linloiii 
magamriü. hogy a Irgólvezetesclih dolitg is. lm 
gyakran részestlliiiik benne, utóvegre megszokottá 
válik s nem ttvttjt seiiinii ingert többé : giniiloloin 

igy van most öa a nőkkel. Valami újság kel 
lene. Éppen azért felhívom figyelmét egy asz- 
'zonwa. a ki bár tiiiiratéiiyes szép s férjét hó
napokig nélkülözi, inindeziileig annyira iiiegtinlta 
őrizni erenyet. hogy kö/iiliiiik senki sem iliese-
ke.lli.-tik kegyeié i ........ I'mbálja meg!.......  lm
sikerül önnek az. a mi nekünk, semmit sem nytij- 
n.tt; agy meglehet önmagával elégedve, oda te- 
heti iiutjd eddigi lioditiisui fölé korona gyaiiíint.. .

A frutic/.i:* megcsflltu niagűt. midőn azt gun- 
dedu. hirgv Klettiér\ inóhoit fog kapni az elébe 
nyújtott iíjdonsjioon . . . .  A magyar ifjú olyan kü* 
zöiiibiifi. semmit mondó arcze/.al hallgatta ennek 
előadását, mintha csak valami favorit idomainak fej 
lődésérwl szólott voliia előtte. Fliatenayt didibe hozta 
e/a Ida/.irtsai: s gúnyos hangon csípett egyet rajta.

Ne kiesittyelje uram! a mit én az előbb 
mondtam. Nemi olyan csekélység az. hogy figye
lembe sem lehessen venni. Ismétlem önnek, hogy 
Páris leghíresebb gavallérul semmire sem tudtak 
menni ezen alkalommal. Én bár mindeniknél 
többre becsülöm önt teljes sikert mégsem jó
solhatok : sót mi több annyira nem bízom a 
diadalban, hogy ötven üveg pezsgőben merek 
fogadni önnel. T e tsz ik ?!....

tVíga kíír.j
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l.’ekét. miiir ;* iHMn/t'ii
»■* az riiilirri szeik'in i’i’l^zalmi|ulu>juial. n:l^\ 
napjat. a rkiMzrmm*rt<>n rwk.-ístlvi |..JS ,,|
vaxnkör i* lélrkt-mi-ló móilmi iiiiui.[>,-1i........
«• y Árukár lium-pélyf-* Ut.-ni tiszKiJi-tet tartott 
tiisztolenrlo Molnár Miklós . l.-|k*-./ nr. amit r.- a 
kór uojiii zászlójuk alatt szép sorban vonultuk 
tol. Este a mii sor ez volt; 1, Jlvmuiis". Éne- 
kolíi* a dalkor, ‘J, Megnyitó beszed. Tartotta Bar- 
talis Ágost ur. az olvasókör elnöke. .4. „Lingelee- 
Hegedűn jáls/ta «lr Bardoc/. Gyula ur. zongorán 
kísérte nej.- o nsgn. 4. Felolvasás rnnrczitis 
L» r»d„ Tartotta «lr. Részpgh Lajos ur, A. „Tn- 
ln»fz;ó". Énekelte a dalkör, ti. .Talpra magvar 
Szavalta Vadai László ur. 7. „ Kossut li-nota. Sir 
a Tisza. sir a I>una» Búsától. Énekelte Ilonáik 
ítéli k. a. ; hegedüli kísértek : Hóira Jn/.sríue •>
llsga fs Puskás Lajos ur. 8. .Indus", Varad} 
Antaltól. Szavalta Marion Erzsiké k. a. y. „Honfi 
dal." Énekelte a dalkör. 10. „llonsztFelet". Tar
kanyitól.. Szavalta Készeirh Berta k. a. í I. ..Lari- 
leito". bre tagié u dal. Énekelte Bardot-z Lat" Ha 
k, a.: heged ii n kísérte líardoez Gyula sir. li*. ..A 
burukröl". Szavalta Boga József ur. 1,4. A mo
hácsi koldus", történelmi románé/. Nyi/siivaytól. 
Énekelte dr. Bardocz Gyula ur : zongorán kisérte 
neje ö usga. 14. „A bűnös éjszakája'. Képlet, 
előadta Puskás Lajos ur. Iá. ..Szózat ', Énekelte 
a dalkör. Teriink nem engedi, hogy minden egy es 
szereplőt érdeméhez képest méltassunk : azt azon
ban öröm mól jelezhetjük, hogy a program ul min
den pontja kitünően sikerült, úgy annyira, hogy 
a nagy közönség, mely az eléggé tágas termet 
Zsil tolásig megtöltötte, teljesen meg volt elégedve. 
Nem hagyhatjuk említés nélkül azon nagyszerű 
meglepetést, melyet a miisoron kivid V. M. tusnádi 
fa kereskedő nr .gramnudbn-jával szerzett. V ze
nélő, éneklő- és beszélő-gép legelső magvar szí- 
nésztiőink és színészeink kitűnő darabjai! produ
kálta. Nagy hatást idézett elő a „Talpra Magyar" 
szavalata, melynek végével a gép kiáltotta : Él
jen a haza ! mit természetesen a közönség is há
romszorosan viszonzoir. Éljenek a rendező-és 
a mii ködök!

.Műkedvelői előadás. A gyergyó-ditrói ál
lami polgári iskola tantestülete a nagyobb nö
vendékekkel Híjból érdekes tantiImáimitni készül. 
Ez évi záróvizsgák után Gvimesbe, Tusnádra, a 
Szt.-Aiina-tavához, a torjai barlang- s a Bálvá
nyoshoz fognak utazni. A költségek fedezésére 
kér színiéi óad ást terveztek : az egyiknek a ren
dezése már megtörtént, mely alkalommal Szigli
getinek .A csikó*" r/.ililii népszínművet állták 
elő. a népiskolai tautestiilet s műkedvelők köz
reműködésével. Az előadás igen jól sikerült s a 
közönség is kellő érdeklődést tanúsított iránta. 
Az előadás főszereplői a következők voltak : Ver 
tes Gizella, liiró Jolán. Fíilop Ilona. Csíki Ro/a. 
(iaál Irén ke. Jözsu Mariska. Ke resy.tes Róza kis
asszonyok. Diviaczky Rezső. Vitda Gábor, Jozs:i 
Sándor, László István, Vértes Lajos. Borka La 
jós, Barabás Rajmond. Küllő Karolt . I’aizs Jó
zsef urak. A jövedelem löd koronát tett ki. a mi 
Ditró viszonyaihoz kepest teli színházat jelent. 
Ez alkalommal a következő feliilfizelesek voltak ; 
Dr. Tijtseher Ede 10 kor.. Cányi Gusztáv ‘J kor.. 
Puskás Antuliié I kor,, Szent-Feremv,rendi zárda 
Szárliegy 1 kor.. X. X. I kor.. Székely János 1 
kor.. Botli Ferenc/ kanonok .4 kor. Bt fül.. Ve
ress Sándor 1 kor.. Mélik Andor *)<) lül.. Grbán 
Dénes 80 fillér, mely adományokért ez utón is 
köszönetét mond a tantestület. A nuisodik e|o 
adást május lm elején fogják rendezni, a mikor 
Csiky Gergelynek .. .V nagy mama " eziinli -zin 
müvét fogják előadni, ugyanakkor lesz egyszers
mind az uj polgári iskola épületének a felava
tása is.

A csiksoinlyói szent gyakorlat uh. Gróf 
Máj lát Ii Gusztáv Károly erdélvi püspök ur a ta 
niiló-ifjwság iiiryét IV,pásztori szívón liunloztúti, 
Miillinszkv .liuweí pozsonyi jt-nsuiiii atyát kém- 
fel Imgy u csiksnimlyói ..... . kmI, iskolák tanu
lóiunk *»-ni gjnkmlatitkirt ttirisnn K Ilin* atya 
folyó hó 20-tól 24-éijf összes,m, ló sznii l,,‘-z, 
ilet tartott. Ereknek lárjryai a kóvrtki'zók vol
tak : I. A szent gyakorlatok czéljn. a nuigány 
liasznit. 2. Az ember eredete, földi léte és ezeljis, 
3. Az eagrdelinesség és enftetlétlenség. 4. A Iliin 
következményei Krisztus halálát tekintve, íi. A 
bűnöst magát tekintve, li. A pokol bizonyítékai 
Krisztus tanításából, a pokidtngadok eleteti,,|

halálából. T V jó ifjn tulajdonsá-ui •> y i„ if|a 
tulajdonsiiL-aiiiak ellentétei. V/ elátkozott

A kall, egyház méltóság;,, ta, \ halat, II 
Az utolsó Ítélet. 12. A gyónás lő, A szett áldo
zás 1; „zep teletekről a je . nitn „tv gvonvórti 
lieszedeket tartott, nielyeket Mmplnminin altig 
Imii,ittunk még s melyek gazdiig eszméi hálás 
e- fogékony talajra találnak irpi.águnk bdkélien 

Imi

- a jittalonildij kel lom,,mires/e az erdnsites költ 
segeit visel*,

ÍSe,

erdőtulajdonost. cgv harmadrésze 
ig nz erdősítést teljesítő rrd*« ii'/trt fogja

Hédii.
A jutjilnisikiit az országos főerihmioster vagy 

lirlvettosriiek idnÖkl*“tf alatt ordőtis/fi'klud ala- 
kilőtt öttagú bizottság iteli oda nz erdémites sike- 
roiifk beiga/.olasa után a foljosjfrtt rhlositis
közérdekű bérsének sorrendje és minősege szerint.

A bíráló bizottság Ítéletének alapjául ^zo| 
iratnak az illetékes közig, erdészeti bizottságnak 
h illetve a kiír. erdófelUgvelőnek a versenyre bo
csátott i-rdositcsi-k lelett mlott javaslatai es a bi 
rahi-bizottsag reszen'd esetleg teljesitendö helyi 
szemlék.

V kik a kitűzött jutalmakra pályázni kíván
nak. azok a folyó év tavaszán történő erdősítést 
legkésőbb foly ó ev július ho \ égéig, a l'oly ii ev 
őszen törten.i erdősítést pedig legkésőbb bilyó 
évi dev/.ember h" -•’» i- az erdősítés beívellek

A vármegye alispánjának 
P.HHi évi október InI -8-án keli 1 szalun 
iurezkedésével a vármegye területen felállitandó 

darab intutabla oszlopukr, való frlludye/.esi 
munkálatra 215 kor. összeg erejéig .mgedelvez- 
tetett. \ fentenditett mimkal.it lőganatosiiásuiiak 
biztositúsii czéljából az UHU ■ vi április hó V ik 
napjának d. e. 10 ..rájara a -ikmegyei m, kír. 
államépiteszeti hivatal helyist It.-n tartandó zárt 
ajánlati verseiivtúrgyalás li!r«l*-n, tik: A versenyezni 
óhajtók felhivat mik. hogy i'mteblii munkálat 
végrehajtásának elvállalásáni vonatkozó, az en
gedélyezett költség mán számítandó. * •, részié 
t*-s feltételekben előiri 0%-nvi bánátpéuzz.i-l ellá
tott /art ajánlataikat kitűzött nap d. e U órájáig 
a ueviv.ett hivatal hoz annyi-.:! inkább igyekezz 
zenek beadni, mivel a k«'sóbl,en érkezettek tigve- 
Jeuibe nem mguak vetetni. A -/óban ft»rgó műn 
ka latra vonatkozó műszaki művelet es részletes 
feltételek a nevezett magy kír allaiuepiiés/eti 
hivatalnál a rendes hivatal.- ..rákban, naponkint 
megtekinthetők. Kelt Csik-Szenohin. 1001 évi 
márczius h«» lM -en.

A in. kir. nihlniivelesiigyi miniszter az
országos enlei alapból a magasabb ln*gvsegek 
feusikjainak, tet.iinek gerin.v.einek. vagy me
redek oldalainak > közgazda"agt érdekből erde 
szetiíeg művelendő oly terület .dinek bei-rdósiiesere. 
ilielvi'keii hikgy omlások, ho vagy kő görget egek 
megakadályozása, s/elves/ek • - vi/ek ronibola>a- 
mik . .ü’imiiit a fut.'dnnimk tovább lerjedesiMo^k 
meggatlása v .gett az Isi71*. .vi XXXI, r. ez. I 
ü-ubaii ineg j. liili érd. »sites köZ'gaz.lasagi szem 
pontból szükséges, a fo|yo eyre hat migy ju 
talmat es tizenkét elismerő jutalmat tűzött ki es 
pedi g :

két elsőrendű nagy jutalmat egyenként 
1 itt Hí koronára.

két másodrendű nagy jutalma! egyenként 
8t w t koronára.

kei harmadrendű nagy jutalmai egyenként 
• »tJO koronára,

három idsőrendii elisnnTo juialiimr egyen 
ként koronára.

három másodrendű elismerő jiifalnmt egyéni
ként HH» körmi ura.

iiárom barimwlremlü ehsnierói juialttwir egyen
ként ‘Mm koronára.

három negy edrendű elismerő jutalmat egyen
ként óuo korona.

Versenyre bocsáthatók mindazok az erdő- 
sitesek. a melyek a folyó övben nem állatni költ 
srgeii toganarositva leltek, meg pedig a nagy 
jiiraltiiakra. ha egy tagban legalább k. holdra, 
az elismerő jutái makra pe«lig. ba egy vagy két 
tagban legaiabb |ü  k. holdra terjednek.

\ ersenv e/.hetnek erdőbirtokosok, birtokos 
testületek, polgári, egyházi, vagy urheres közsé
gek s illetve erdőfis/.jok. kiknek költségén - 
illetve, kiknek tanácsa szerint és felügy elete alatt 
az erdósin-s te|j«‘sittetett té|te\‘*. hogy a jil 
talont odidteles. nelk idejében azok az újból léte 
siiett os jiituliiiazott erdőnek tiuvg birtokában 
vannak, illetve az erdótis/ti minox gbt ii kezelik 
s az érd. isitett területet a beerilósités biztos ik• • 
rétiek elősegítése végett a folyó évtó! vagy a/ 
első munkaiatoktól kezdve a jutalom o»laítoh-s«
nek idejéig állandóan gondozták. a versenyző 
területen netalán pótlólag szükséges újabb erdő
sítési munkálatokat is evenként foganat*kitoltak 
s a létrejövő erdőnek az erdőtörvény l*. illetőiéi;
4. §-a szerint való ke/elese iránt intézkedtek.

A jutalmak IS»h». évben fognak odaiteltetni

3-ik oldal.

felekköitvvi szamának, a terül**! nagyságának tk. 
lioldakban az erd.eiitesr** használt fanemek il 
h'tve fanénieknek >» utóbbi osrtbeu azok elegy- 
arányának pimtos iii»vgj*döb'se molh tt nálam je 
b uis.-k be, A palvazati föltételek inog nem tar
tása a versenyből való kizárást vonja maga után.

— Általánosan elismerik úgy nálunk, mint 
külföldön, hogy a Mattiliner t.de gazdasági é« 
kerti magvak gyakran háromkor akkora ter
mést adnak, mint *ok uvíodoh* magvak kUlönö- 
s. n impregnált csillagjegy ii rúpamagjai ritkítják 
párjukat és össze nem tévesztendők ma* utánzóit 
hasonló véiljegyü, de nem impregnált répám* 
gokkal. A Mauthner féle magok tehát feHilmul- 
liatatlanok és gazdáink csak helye 
szenek, lui tnagszfik-églelllket mindig Maiit lm 
Í*‘de M'iagukkal fedezik.

CS A i  X () K.
Lem ondás.

ttsszefont kezekkel állok,
Nem remélek, nem is várok
Szebb jövendőt, jobb életet.
így töltőm el az eveket.

Előttem köd. a iniilt setet.
Kiraboltuk lelkem hitét,
lla volt is fény. kömtől ázva.
Nedves szentem azt sem látta.

Boldogságul nem ismerek.
Kirabolták az emberek.
Bizalmamat elárulták.
Hogy fájdalmam kiknezagjak.

De ne tudja egyik se meg.
Mint táj szivein, miliő beteg.
Emelt lejjel, büszkéi) jarva.
Gondolok a megváltásra !

8. R e m e in  fv

Üzennék én . . ,
I /ennék én s/ép Krdeh országba.
8zep Erdélynek egy kis falujaba ; 
Megüzennem az édes anvanmak.
Egy levelet írjon a tíáiiMk.

Egy levelet messze idegenbe .
Én Istenem, most jut csak eszembe.
1 g> elmentem, híremet se hallja 
Hej. ki tudja, fordulok-e arra J

Nem tudom én. fordulok-e arra ;
\zt csupán csak a jó Isten tudja.
Ma* a világ nem olyan, mint otthon. 
Meg a nap **■ jár azon az áron.

Kit Istenem, mennek mar a fecskék. 
Hej. ha en is ki* fecske lehelnék. 
Haza szállfick. haza a fecskékkel
> jio anyámtól többe nem válnék el.

Kis fecskéim, majd ha Csikba értek
> fes/keirkbe lljra VÍssZateflek- 
Moli'ljatok el üzeneten* Ueki.
Hisz tőletek biztosan niegki-nli.

Megkérdi, hogy láttatok 
S lu»gy tőletek n*'ki mit üzentem V

Mondjatok meg. Imgy levelét várom.
> ha megkapom, mt leszek a 
Legboldogabli pacit a világon,

r. I.

Szerkesztői üzenetek.
S/.„ nek. \ versek egyáltalán nem kö 

zölhetok. V próza Imii irt czikkre szives • hir/esi-re 
csak jövő szániniikbati fogunk választ

F f "«■ eke */.tő es kisflidllbíjdodos;
‘‘Zvnbod.i József.

II 1 K D É T  ÉS EK.
Jakab  Lajosná l C s ik -S ze re d á b a n

tiu la  jerptett n íite  essa^t lÉpsnh
azoliil áron kHplialii
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X Van szrrenrsem a natíyérclrmii k«>- > * 1
|  zónst>|í be< >«•> tmltHnásara hozni, tnyy *
- C s i k - T a p l o c z á n

^ t.obtás%  muasiVaVo^ m ü\ve\^
nyitottam ezen agban bármily b ú 
to rd a ra b  kc-'Ziti'-i'l elvállalom. ~zava- 
tos.stgol vallat van azuknak alrgmapas.ib 
igényiknek megfelelő előállításáért.- 

Bármily alakban készítek ■ varró-, 
sza lo n -, v irág- é s  névjegytartó- 
a szta lk ák at, - kiilniiii-a’il ajnalnin a 
nagyérdemű ki'/'iiiM-L'in-k a leg cs in o -  
sa b b  kivitelű eb éd lő -a sz ta la im a t.

□  vállalok k ö n y v szek rén y ek -, iro 
dai. g y ó g y sz e r ta n  tV más üzleti 
b e r e n d e z é se k e t  - egy.-zövid mindazt, 
a mi egy m ü a sz ta lo s  szakmája ke
retébe vág.

. Mar most i- készítenem tö b b  d isz-  
|  tárgyát, a melyek üzletemben bánni-
> kor megtekinthetők. > igy mar előre 
|  meggyőzöl illetik a/ igeit lisztéit vevő 
|  közönség arról, bogy pariál-ara r- ta- 
|  mogalasara érdeme* leszek.
t  Kúlfölibiil szerzel! lapas/talaloin- e- 
|  gyakorlati képi-ségeimnel oda fogok 
í  halai, hegy m űvészi kiállítású bu- 
{ toraim m al hizb>*itha*--ani inagaiin.ak 
|  a n. é. közönség |mrtolasát.
|  Maradtam a n. é. közönségnek
|  te l je s  t is z te le tid

> J u h á s z  I s t v á n .

(

i

\ W v w \  W VW  ✓  W  */

a ,,^CuWeT"-sxá\\oiá9a\ sxetnW.

s
Bátor vagyok a ti. *•. kb/.tiust‘.ír b. tmlnnuisára hozni, miszmiu toulii- 

pi*sti fs ht-csi utatiiViól haza irko/.vt* ii/l«*tfiiui tavasai ós iíyAfi szezonra 
újólag heretidozb4111.

Nairv választéki! női sziivelek és Itozzüvalé díszek, lioi knháftik, sálié
rt,k. ind iii>zkalii|iuk. féi*ll és női fehér néninek. férH kalapok, uvnkkendók. 
va«./n;ik stlh. stb. iihi:v választékban kapliáfék.

Kit nem nkunnn a nagy reklámok é* a lapuk hasábjain üzletem hir 
nevét meirs/.ereziii. haliéin a

sz.oV\á, jö i s  pon\as Vvsw\gá\ás
ált.il ;ikaroln iiagvraliecsült vetőimet ... ggyözöiltetni »z lizleieinh™ lévé
ujdoiisá írókról. Maradta ni mély tisztelettel

SwVeVjVviy S>í "4ot,
m i .■< ívni li%rftn'l.sr.. «•- S i ,-ruiW l.au.

S

l _ ü —  \úsí,o\gá\ás.
------------------------------ —

J
;W  n r  J ' : :  ^  -Ve- ■ !l > ;

Inlirott tisz te le tte l int Int out ii nagyérdem ű k özönséggel, hogy

TEMETÉSEKET RENDEZŐ VÁLLALATOMAT
tP

4 *

Y ,

;i inni kor igén yeinek  te ljesen  m egfelelö leg  njif ottani.

je le n le g  azon helyzetben  vagyok, liogv n legegyszeriih ii tem e té s i, mint n legfényesebbet. k e |ies  

vagyok rendezni.

( /lé té in é l felszerel lem  m iin icnléle kész erez- és lako|>nrsnkknl. sze in fed clek kel, m indenfele gynsz- 

e - koszom  sznllngnkkiil : sit kos/.oritk nagy v  la s/ték h a ii. Saját gyász kocsiul a szü k ségh ez  k ép est kék w L

vagy fekete  d isz itésse l bocsátom  a mtgyérdeuni közönség ren delk ezésre, A ravatalok fe lá lliiá sá t helyben  '  

mint v idéken  szem élyesen  eszközlöm . f  ^

H ogy ezen hirdetésem  t cm csak a lenuapság szokássá  váll reklám hajhnszás, arról a m élyen  

tiszte lt közönség, ha üzletem et becses lát ogat ásávnl sz ives lesz szeren csé lte tn i ; m eggyőződ hetik . f

A m elyen tisztelt közönség sz iv es  pártfogását kérve, maradtam tisztelettel á  l

K i l ó  K . ó r o l . y .
>-» (Saját Ház.)
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Húsvéti ajándék tárgyak, • • • • . . .  ........................................

O B O  1 >
__________könyvnyomdája. könyv>, papír- író. rajz-, hangsier- és díszműáru kereskedése Csik-Szeredaban.

\iiii sz«irt*iK*s«étii ;i na^yénliMiiii mély un lisztéit kiixönséjí szivrs li^yolmél felhívni az Rontván moAerti W- 
ViiWe\ hiTumlezPlt

ö Y O ^ l l  i z i M K A ,
bol ,i legkényesebb munkák i- ízlésesen a legszolidabb árak mellett készítettnek el. Továbbá van 
szerencsém jól berendezett könyv-, pupir-. Író-, rajz- és hangszerkereskedésoinet is a mélyen tiszteli közönség szi- 
v,,s pártfogasába ajánlani. Végül pejig midőn még jól hen-nile/i'll nagy nyom tatvány-raktárom at feientlileni 
bátor vagyok, szives jóimbllilttl pártfogásért esedezni kiváló tisztelettel

Szvoboda József.
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Nyoiadatulujdono* dzvoboidu. -logief ^yoriiHjtóján Ivöik-.SZ'Tttibibun.


