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CSÍKMEGYEI HÍRADÓ
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETI LAP.
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Félévre 6 koronn 
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V ir-n tcza , hova a lap sze llem i részéi illető közlem ények 

hirdetések kiildutidók. —  K éz ira to k  nem adatnak vissza
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és olcsd dijszaliM  sze rin t lesznek tn eg á lláp itra . K errakcdiik  és 
iparosok tölhhgzöri h irdetésnél árkadvezniénybeu  részesü lnek .

N y iltté r pe tit sora SO fillér

Szomorú párhuzam.
— Irta; ifj. Botár Béla.

V a pj Hirik hun véghetetlen sokat 
írtak a ezékelység érdekében egyes 
sajtó orgánumok. Telve a legszilárdabb 
fajszeretettel papirosra vetették a 
nyomort, a jósok szerepét megragadva 
eltemették, megsiratták a védbástyán 
a szegénység karjai között a létfen- 
tartásért harezoló népet. Eltemették, 
megsiratták, — majd feltárták a 
mentő eszközök halmazát, — vádolták 
a múltat, — melyben a nyomor 
első szálai talajt ragadtak, segít
ségért kiáltottak, mert látnoki szemek
kel a halál angyal korai megjelené
sét sejtették. Az én telkembe is a 
józan öntudatosság első szakától 
kezdve, a legizmosabb gyökeret vert 
a fajszeretet, az én lelki világomra 
is nagy nyomást gyakorolt a folyton 
növekvő panperiziuus, ámde a szó- 
szoros értelmében vett minden szo- 
czialistikus érzelem mellett, azt az 
éviilhetetlen igazságot is megkell val
lani, hogy a ezékelység nyomorában, 
mintegy titkos kéz a mozgató szere
pet maga a táj viszi, levetve magá
ról a fényes nemzeti bélyeget.

Szembe állítva a nemzedéket a 
letűnt múltnak hitben megedzett, 
szép erényekkel, tiszta erkölcsökkel 
felvértezett apáival, nyomban feltű
nik a tátongó űr, melyet áthidalni 
a jelen körülményeit között haszta
lan kísérlet marad. Míg az elődök a

Egy jellemteleni férfi áldozatai.
— Regény. — Irta: Rozrondái A Ifiért

(Folytatás.)
Egy pillanat alatt bőrig ásott,
— Nem tesz semmit — mondta magában. 

— De jaj neked Nagy Dániel, mert vagy te, 
vagy én, de egyiknek halála bizonyos!...

Gyors léptekkel haladt tova, a tágas utón 
egy lelket sem látott.

Végre megérkezett, czélkoz ért és egy ka
pualjánál befordult, eltűnt,

— Jaj neked Nagy Dániel! -  szinte vissz
hangozták a falak a tompa hangon hallatott 
szavakat.

VIH,
Az elbukás.

Nagy Dániel és Don Rodrigó a késő éj 
dácsára is fönt viraeztanak pokoli tervüket kí
vánva keresetül vinni, meg valósítani.

Az előszobában beszélgetnek egymás mel
lett ülve, mely pazar kényelemmel vsn beren
dezve, honnan jobbra és balra mellék szobák 
ajtói nyílnak.

Valami fontos dologról van szó, mert, da
czára, hogy magukra vannak, halk hangon foly
tatják thémáj ukat.

Kint zuhogva Omlik alá a zápor és csapkodja 
az ablakot. Vakító villám fénye hasítja szüntelen 
a totót eget, dörej-dörej után hangzik, raegresz-

jövőre vetett szemekkel kiizdeuok a 
megszilárdítás nagy munkájában, ínig 
leikükön hordozzák, hogy erkölcsök
ben gazdag jelen alapjain emelked
hetek fel a szebb jövő, addig az 
unoka az eltörpülés, a lelki pusztu
lás szomorú folyamatát önön kezével 
segíti elő, nem tiszteli az apák alko
tásait ; megtagadva hitét, elvesztve 
reményét a lét fentartás őrülete* har- 
czában saját hibája következtében 
erő nélkül senyvedezik,

A székely organizmus meg van 
támadva egész alapjában. A mentő 
eszközök alkalmazásba vétele meddő 
kísérlet marad mindaddig, inig a ta 
gok maguk belátva a lejtő szédítő 
ferdeségét, önkényt nem lépnek a job- 
bulás ösvényére.

Az egész székely társadalmat fel
tűnő mértékben meglepte egy koros 
vágy, a legalsóbb köröktől fel a tető
pontig, minden ellen állás nélkül 
grassál a tönkre juttatás legbiztosabb 
rugója : az a l k o h o l i z m u s .

Minden fajszeretet, minden forró 
ragaszkodás a székely rögökhöz nem 
tarthatja vissza a vizsgálódó ember 
agyában erőss tapasztalat után meg
született igazság kimondását. Ne 
vádoljuk a múltakat, a lappangó, de 
nem sokára diadalra jutó nyomor elő
készítésén a székely is dolgozott, s 
dolgozik a jelenben oly nagy mérv
ben, hogy egy szebb jövő bekövetke
zése teljes lehetetlen.

Mit fog érni a folyton óhajtott, a 
folyton felszínen tartott mentő esz-

kettetve az ablaküveget, inik csodás rezgésükkel 
teszik még félelmesebbé az amúgy is kísérteties 
rémes éjszakát. ,

Nagy Dániel arcza az izgalomtól vérpiros, 
mig a spanyol kapitány a félelemtói halotthal- 
ványan, összebutódva Ul barátja mellűit és min
den njabb dörrenés után haloványabbá válik 
arezszine.

Sülét tervük kiviteli módjának célszerűsé
gét vitatják s nem egyszer önkénytelenül hagy
ják a b b a  annak megvitatását, félbaszakittatVa az 
irtózatos égzengés által. Ilyenkor az időjárás 
borzalmas volta Vonja pár pereiig magára a tit
kolódzó két férti figyelmét s gyakran hallani 
ajkukról:

— Ah! Borzalmas idői... felkiáltásokat.
Aztán újból, meg újból viszatérnek beszéd-

tárgyukhoz, uz elejtett beszéd fonalát tovább 
Bízni, szőni,

— Alig hiszem, hogy eljön ily csúf, zivata
ros időben — volé Ncgy Dániel.

— Pedig el fog jönni, — felelte Don Rodrigó.
— Én bármennyire is huragudnám valakire, 

ily időben még sem indulnék el, elégtételt kérni, 
midőn az ember lépten-nyomon a villámcsapás 
veszélyének van kitéve. És ö mégis el fog jönni 
azt mondja Ön.

— igen, azt mondom, hogy el fog jönni. 
Látta volna mint tombolt dühében, midőn a 
színigazgató elmondta a kaszinóbeli dolgokat neki. 
Önhöz akart rohanni, hogy számadásra vonja

közök kőrösének teljesülése, a nem
zet egyik legnagyobb tagjónak a bol
dogulását vóve czől alá, ha a tag al
kotó elemei bűnös vágyaikat cincin 
temetik ? A hűn ápolt, dédelgetett 
alkoholizmus az anyagi és szellemi 
boldogulás felé vezető ut tilalom fája, 
meg ölűje az egészséges orgauismus- 
uak, buja tulaja a világot a társadalmi 
rendet felforgató bűnöknek. S nálunk 
mégis, mégis ez divatozik. Hát igy 
lehet bizalom a szebb jövő hajnalában 
képződhetik oly nemzet fen tartó elem, 
mely a sors forgatagjai közéj tette a 
népek sorában a sarat inegál ja 't Még 
ábrándnak, még illúziónak is végte
len nevetséges hiedelem.

A székely életnek jelenlegi folya
mata lassú, csendes haldoklás, mely 
a harmadik nemzedéknél a végenyé
szethez jut. Sok, megrendítő igazság 
van a kivándorlás okaiban is, melyek 
a székelyt mentik és nem vádolják, 
ámde igen gyakran a saját maga tor 
leje fölött pálosát s kénytelen elván
dorolni a szomorú száműzetésbe,

A t  alkoholizm us i r in a n d t  k u lt iv á lá s in a k  a 
megszüntetése e lső sorban a legeredményesebb 
m entő eszköz csak annak e ltüntetésével lehet le 
ra kn i a jövőnek sz ilá rd  a lap já t.

Hogy mily biztos képe a romba 
omlásnak a székely falvak társadalmi 
élete, arról még a felületes vizsgáló
dás is teljesen meggyőz mindenkit. 
Egy vasárna|ii, egy ünnepnapi kirán
dulás megérlcli lelkűnkben az igazsá
got, hogy a székely mily uemtörődött- 
séggel lép a lejtőre. A székely ember 
szivében el fogyott őseitől öröklött 
hitének fénye, mely beragyogta egész

tette miatt » evük az igazgató nagy nehezen 
tudta vissza tartani, hogy hagyja előadás utánra 
a számadást.

— Hadd jöjjön csak, tűni félek töl#.
Kint erősen dörgölt, az esőcseppek folyvást

csapkodták az ablakot Don Rodrigó minden 
egyes dörrenésre összerezzent, Nagy Dániel még 
káromkodva emelte föl ökölbe szorított kezét 8 
parancsolni akart tehetetlen dühében az ele
meknek :

- Még ez az átkozott idő visszatartja ötét 
és felállított csapdánk Üresen marad ... Hah ! 
Nénjulj el te átkozott idő. Vagy az. ég akarja 
bosszúmtól megőrizni ötét. Úgy harcira kelek az 
éggel, iu elemekkel, az *..

E pillanatban irtózatos dörrenés hallatszott
Nagy Dániel halottlialványan állott s en

gedte le az eget fenyegető jobbját, aztán csen
desebben, de ugyanazon elvetemült magatartás- 
sál fejezte be mondatát.

Istennel. De tervemnek sikerülnie kell! 
Úgy akarom látni, mint leforrázott kutyát, mely 
a kapott sebek következtében, fájdalmasan vo
nítva rohan tova; szalad attól, kit bántani akart. 
Azt akarom, hogy lásson ü is, aztán a látottak 
után csalódott szívvel távozzon .. -

— De vájjon jól fogják-e felfogadott szí
nészei játszani szerepüket.

— Attól tettem függővé az adandó jutalom 
nagyságát.

— És hol tett szert rájuk, azt még nem is 
mondta — kérdő a spanyol.
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valóját, 8 biztatója vala a csüggedós- 
ben, A régiek templomait, melyeket 
ógü lelkesedés, hongzeretet emelt a 
dombtetőkre, egyre jobban kerüli. — 
kurta kocsmák dohos levegőjében kur
jongatnak az alkoholizmus merész 
titánjai, szánalmas metamorfózis kö
zepette, mely az fülntiassngba vezet, 
lerántják az Isten képét, vétkeznek a 
társadalom ellen, melyet, jó példával 
irányítani kellene, vétkeznek a haza 
ellen, melynek életerős, szép erköl
csökkel felfegyverzett gyermekeket 
kellene neveljenek. A hajdan kór 
megváltozott, a társadalmi élet oly 
mederben hömpölyög tova, melynek 
piszkos árjában a megnemesités arany
ere sehogysein férhet meg. Nem vol
na-e jobb a vasárnapi kocsmázáa 
helyett oly egyesületek kitejlesztése, 
melyek sztvképzőleg, nemesitőleg hat
ván, megismertetnék a székely embert 
saját énjének nagy horderejűvel, 
melyek az Összetartandóság és test
vériség nagy eszméjét mélyen a szi
vekbe gyök éreztetnék, a melyeknek 
jótékony melege a nyomor gőzét, el
oszlatná, s nyomában felragyogna a 
jobb léi sugara.

Más államokban, sőt még nálunk is 
egyes nemzetiségek között, mily nagy 
eredményűvel munkálkodnak a külön
böző egyesületek. Csak a székely 
vesztegel, az említett módokon ássa 
saját sírját, a melybe idő előtt bele 
temetkezve, oly unokákat hagy hátra, 
kik testben ener váltak, lélekben 
örökösei a nem fékezett, ideg pusz
tító atyai vágyaknak és szenvedélyek
nek. Mielőtt a mentő eszközök meg
jelennének, segítsünk mi is magun
kon. Ti tanítók, ti vagytok a nemzet 
szellemi életének lelkes mozgatói, 
ti vagytok a megbecsülhetetlen na
gyok, ti vagytok hivatva a megnesi- 
tés nagy munkáján fáradozni, eu,él
jétek fel a zászlót egyesült erővel, s 
mi bízunk, hogy nyomotokban a bol
dogulás enyhet adó forrása fog ta
kadni.

2-ík oldal.

— Russoti laknak ok is. Onnan hozattam 
fel. Megunták a vándor életet és ott letelepedtek. 
Névnapok é* nagy családi Ünnepek alkalmával 
azonban kül-oi meghívás folytán játszanak egy- 
egy stindarab töredéket, énekelnek is. szóval jó 
pénzért féri és feleség mulattatja a társaságot.

— Ebből élnek ?
— 0  nem. Vau nektik kis korcsmájuk pár 

hold földjük és abból élnek. A mit játékukkal 
keresnek. a2 csak olyan mellékes jövedelem. A 
Színész-vér fel-fel pezsdítésének tesznek eleget, 
midőn játszanak.

— Itten meg nem tesznek egyebet csak, 
szerelmeskednek és közelgő idegen férfi láttára 
a lámpát eloltják.

Ha akarja, megnézheti őket
A spanyol a jobboldali ajtón át távozott, a 

mclIéksZobáha, honnan pár peres a la tt visszatért.
— Minden a legnagyobb remiben van, csak 

neki kell megjelenni, szólt elégedett mosoly Ily ail 
a spanyol.

— Minden rendben van az igaz, de egytől 
mégis tartok. Ki fog derülni majd a rejtély és ö 
ismét csak boldog lesz.

— Én ellenkező nézeten vagyok. A látvány 
megfogja rendíteni és vagy öngyilkos lesz, vagy 
azonnal egy más lány nyal fog házasságra lépni, 
hogy ne hékülhessen többé meg Flórájával.

— Az meglehet. No, de most jó lesz vissza
vonulnunk, mert már tizenkettő az óra és ő bár 
mely pillanatban megérkezhet ik — szólt óráját 
megnézve Nagy Dániel.
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A székely kérdésről.
<Mát2iő Jó zse f könyve.)

A „maros-vásárhelyi székely társaság1* kia
dásában egy nagyon érdekes munka jelent meg, 
a székelj közművelődési és közgazdasági ügyek 
leglelkesebb harc/Ódának Máiké Józsefnek a  to l
lából. Nem légből kapott, nagyra tört) theoriák, 
melyeknek valősulása mese számba megy, nem a 
fantáziának, nem a képzelődésnek teljesedésre nem 
azétuitó műveletei vaunak a  halvány papírra 
vésve; a szerző közvetlen tapasztalatából meri 
te tt igazságok jelennek meg rideg betűkben, 
minden sorából kiolvasható a fajszeretet szülte 
szent lelkesedés az elmaradottságunk fölötti bá
nat ; mostoha viszonyaink fölölti keserv, páro
sulva a szebb jövő hajnalának epesztő vágyával,, 
szilárd bizalommal, reménynyel. Az úgy neve
zett nemes, a fajért, a szent ügyekért küzdő lélek
nek legjóságosabb kifakadása a kis munka. A 
szerző lelke — úgy érzik a műből, — ott csa
póiig a lassú enyészet felett, le*le ereszkedik a 
nyomornak kétségbeejtő dagályára, melynél, hogy 
apály következzék be a leghatásosabb eszkö
zöknek m egragadása szükséges.

Igazságos vádak, megszégyenítő korhol&sok 
a faji értéknek nem túlbecsülése, gazdasági siny- 
lödcs a  kultúrának ijesztő hiánya, a szellemi 
életnek pusztaszeri! pangása mind hangot ta lá l
nak a betűk lánczolatáíiati, melyek egy harmó
niába olvadva össze, csak segítségért kiáltoznak.

Megrendíti az agy minden idegaZálát, meg
rázza a szív minden burját, ama alapot nem nél
külöző panasz, mely a székely nép el hagyato tt
sága fölötti töprengéstől fakad, egész mivolta 
bau előtűnik az az ember a ki gondolat viliágá
ból nem száműzi a  szív szavát, s Ítél, mérlegeli 
a népet, melyet Clio vitéznek iktato tt be, s még 
is osztályrésze az, hogy a  hontalanság keserű 
kenyerén, történelmileg, politikailag beteg népek 
között rabságra van kárhoztatva.

M egragadó bangón mélyed bele a szerző a 
bajok forrásukba, a naély tapasztaláson épít, Íté
letei következetesek és a legtisztább igazságo 
kát re jtik  magukban.

Hasztalan van meg az öa erő, tehetség, a 
szorgalom, az "«ó birtokoknak tengernyi páfcZel- 
Iák ra való darabolása a túl népesedés következ
tében nem képes a mindennapi kenyeret biztosí
tani, megszületik a nyomor, oda a reménység, 
el vesz a hit, a várni írszerep a székelyé, uttabui 
utakon fenyegeti az elpusztulás. E rdő , mező sza
badságát par&graphu-iokhoz m érték , egész teri- 
toriumokat össze vásároltak, tagöaitottak Az utób
biba helyezte a nép a job bulás reményét, ámde 
mindennap csak újabb keserű csalódásra ébredett, 
a tehetősek, a hatalmasok uralták  a helyzetet. 
Minden életfentartáshoz szükséges dologra bilincs 
lévén verve, az elzártság okozta azt, hogy a

— Az inast nem ártana  figyelmeztetni, hogy 
bárm inő zajt hall, ne mutassa magát — mondta 
a spanyol,

— Igaz. Szinte elfeledtem  — szólt Nagy 
és csengetett

— Parancsol valamit uram — kérdé a inas.
— Igen. Figyelj. Bármiféle hangokat vagy 

zajt hallasz, meg ne je len j, ne kutasd az okát, 
hanem aludj. M e g é r te tte d ? .. .  Azt akarom  pa
rancsolom, hogy a lu d já l . . .  Én most barátommal 
szobámba megyek, te eloltod itten a lámpát és 
távozol,

— A jobboldali szoba lám pája égve m arad?
— 'Persze. Hisz ott van a színész pár — 

szólt Nagy* Dániel.
— Mintha lépteket hullanék — figyelt 

a  spanyol.

Mind hárman figyelni kezdtek,
— Jön , — suttogta Nagy Dániel és sietve 

ment a spanyollal szobájában, m elynek ajtóját 
bezárták.

János gyorsan H oltotta a lám pát és behu- 
pódott a paml&g alá.

A szobában sötét volt, csak a jobb  oldalról 
Hatott be gyenge fény.

Az ajtó inegnyillotl. Egy férfi lépett a 
szobába.

Rónay Endre volt.
Csurron viz volt ruhája. A mint belépett 

megállótt és körül tekintett a szobában.
— .Sötét van — suttogta.

pénzintézetek előcsarnokai vézna szomorú a la 
kokkal vannak tele s hogy az uzsorások nagy 
m értékben elszaporodtak. Az oláh bankok te lje 
sen kiseipolyázták az anyagi erőt. a szellemit, 
meg a lelkit a belső nyomor, az el nem zetietle
nedén teszi tönkre.

E  bajok orvoslását, a kivándorlás csökken 
tését vette czélba az iró lelkes, de m egható 
hangú röpiratában.

A jövő niunk&ját uégy pontba csoportosítja : 
1 birtok rendezés; 2 a nevelés- es oktatásügy 
rendezése; 3. ipar- és kereskedelem fejlesztése ;
4. a telepítési kérdés helyes megoldása

Vegye kezébe a kis könyvet a  két hazának 
minden gyermeke, egyesült erővel kell küzdeni 
mentési barezb&n, mert csak úgy lehet b iztosí
tani létét a nagy nemzet szilárdító elemnek.

ii). e. b.

Előfizetési felhívás
Október 1-ével az uj negyed év meg

kezdődött. A „Caikwpgyei Hinul(5“ szer
kesztősége nyugodt megelégedettséggel te
kint vissza múltjára A székely' érdekek 
melletti önzetlen h a  re zol ás, társadalmi, gaz
dasági életünk bajainak, hibáinak lelkiis
meretes feltárása hiven bizony itják azt, 
hogy a jövőben is megérdemli a n. é. ol
vasó közein ség lelkes támogatását. A ne
mes és a szép, az  igaz és becsülésre méltó 
karöltve lát világot hasábjain, nagyratörü 
theoriák nem jelennek meg a holt betűk
ben. a  „Csikmegyei Híradóu a férfias mun
kálkodást tűzte zászlójára, a mely mun
kálkodás hivatva van lelkesen szolgálni a 
szegény székely haza ügyeit, előmozdítani 
a nuagvar állam eszme diadalát. Kittben 
megedz ve, honszerelemtől áthatva üdvözöl
jük olvasó közönségünk minden egyes tag
ját az uj negyedév küszöbén é» kérjük, 
hogy azt a kis anyagi áldozatot nem saj
nálva, az előfizetést teljesíteni, illetve meg
újítani szíveskedjenek.

Az előfizetési dijak a következők:
Egész é v r e .......................6 korona.
Fél évre. 3 „
Negyed évre . . . . 1 „ 50 fill.

A  S ze rke tz lé té g  és k ia d ó h iv tta k

Mindenféle.
— Kinevezés. A gyergyó-szentmikJóó pol

gári iskolaszék az igazgatói kinevezéssel ürese
désbe jö tt tanári állásra Fodor János polg. iák. 
tanárt h ív ta meg. (Gratulálunk

-  Idő járás. I iomha. nehéz köd borong a 
tájon, a vén Hargita fölött elvonuló barna fel-

Majd észre vett«  a  szomszéd szobában levő 
lámpa-fényt és örülni kezdett, hogy ellenfelét 
még ébren találhatja. M egtapogatta zsebeit mi útba 
valamit keresett volna.

— Itt vagyok hát! végre üt a bosszú órája  
a megalázom azt a gazembert, ki még a  párbaj 
után is sértegetni merészelt engemet, E ljöttem  
ezer villám között, patakzó zápor daczára is . . . 
Bosszúm ide hozott, űzött, kerge te tt a nem fogok 
nyugodni, mig az ki nem elégittetik ! . . .  A ten 
ger kicsiny, a világűr nem elég nagy arra , hogy 
befogadhassa azt a bosszút, mely kebleimet dúlja, 
fe s z ít i! . . .  Elérkezett az idő, midőn egyiknek 
buknia kell. Kényszeríteni fogom, hogy most 
inegverekedjen velem, m ert egyiknek pusztulnia 
kell és az ö lesz, én érzem. A hosszú aczéllá 
teszi izmaimat és én fogok, győzni ! mert velem 
van az ig a z sá g ! .,.  A h! e szobában sötét van , 
de a u n i ó k b a n  é b r e n  van a csclszövö, Annál 
jobb, legalább hamarabb eldől a kocaka.

Megindult a világosság felé, mely m int a 
Betlehembe utazó pásztoroknak a  csillag, vezér
fényül szolgált neki. I ár lépést alig te t t  előre, 
az elíbe táru lt látványtól visszatántorult. O da 
kapott kezével szivéhez és zokogni kesdett,

A mid lékszobából szerelmi suttogás, csóko- 
lódzás iiftllatszot át hozzá.

Ó csuk siratta elvesztett boldogságát. F á j 
dalma végtelen volt. Odatám olygott a pamlag- 
hoz, melynek körvonalait a mellékszobából b e 
ható fény sejtetni engedte és belerogyott.

(Folyt, kor.)


