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Photographia.
— Irta: ilj. Botár Béla. —

Mióta korunk társadalmi életében 
a kiilöuczködés és a nevetséges ide- 
geuszeriiaködések nagymérvű lánczo- 
lata felépett a vakmerő, ugyazólva a 
vigvorgó cziur/mus iili iniuden téren 
a diadalát.

Elődeink dicső traditioit be borí
totta a szürke teledés, az érzelmi 
harmóniát megzavarta a kigyószerü 
alattomosság, mely a társadalmi sy- 
barita vázak egyensulvlalan lelkében 
titkon lappang és kárhozaton mun
kájában nem ismer határt. Szomorú 
haladás, a múltnak drága szülöttei el- 
porladtak, a jelen minden nap vise
lés, napfényre hozza a legrikitnbb 
bűnhalmazok sokaságát, melyeket a 
törpe unoka vak szenvedélylyel, mint
egy versenyre kelve per mutál és vá
riál, a jövő titkos szemével a csüg- 
gesztő folyamatot látva, ijesztő visió- 
kát támaszt, a társadalmi rend meg
bomlásáról rémképeket alkot,

Mű photographiát nyújtani a tár
sadalmi élet különböző phasisairől 
korunkban egy nemesebben érző lé
leknek oly félelmetes nyomás, mint a 
gyávának a kísértet, lőpten-nyoinon 
reszket, a bűnök sötét labyrithusába 
bele mély ed ve óhajtja a fényt, az oá
zist. A művész munkája könnyű, előbb* 
utóbb eltalálja az arcz vonásait, ered
ményt mutat fel, de az iró tolla tní- 
romszázhatvanötször kell, hogy ki- 
korigálja a társadalmi életről alkotott

y  Á 3 R C U .
„Ki mi nt  vet, úgy a r a t .“

Irtn ; Kntsa Róza.
— Elbeszélés a székelv  népétéiből* —

HL ’
Egy verőién)es nyári délután, « kertben 

gyomlált Burján Jillis, Erzsinek 17 éves buga, 
ki szépségben nem állott hátrább Rétijénél. S a 
mint szorgalmasan tisztogatta a gyomtól a véle
ményt. egyszer csak a szomszédból áthungzott 
hozzá ez a bús nóta:

„C sillag ragyog, hajnal hasad,
Szurclenm ek vége sza k ad t í . . .
S zak ad t volna b á r  m ég tóidig.
Szívom ne fá jt vo lna e n n y i t ! '

Kémenc Fi.ta kesergett oda át, ki saénu-
c.inálásból jött Iiuza 3 11 ezekérről a padlásra 
hányta fel a szénát,

.J ni is, ki nagyon sajnálta Pistát, hogy Erzsi 
cserben hagyta, a fájó hangúk hallatára úgy 
megszánta a buaongó legényt, hogy a künye is 
kicsordult. Nem is állotta meg szó nőikül Fél
ben hagyta munkáját s az alacsony deszkakor- 
tésen át oda szólott a legényhez :

— Hagyja el Pistiib0, no busulyon mindig 
Nem érdemli Erzsi, hogy a szivét rontsa miatta. 
Ö bizony olyan rósz leány, hogy apámuratuék- 
ról sem akar tudni semmit. Azt sión tudjuk, hol 
kereng, mert a gazdája, kinek Írattunk volt Erzsi 
arányában, azt irta vissza, hogy Erzsi, mikor az 
esztendeje kitelt, más uraságlioz szegődött s u 
azután nem is látta Erzsit.

tarka, uudok képet, mert mindeu nap 
bele vegyit ogy egy felest vonást, meg
állapodásira nem jut soha, mert orga- 
nisnm-ábun a nyavalya folytonos s 
csak néha-néha periodikus.

Ma a/ erény, tartósságára nézve 
álom, erőben hu társa a gyönge nád, 
megejti minden csábitó leválom. A hi
tet piaczra vitték, a rouiénv pillanat
nyi, eredménye keserű csalódás, az 
Isten törpe anyag, rézun. ezüstön, 
aranyon árulják, a hazaszeretet elcsé
pelt mese, alapja a szégyenletes kép
mutatás. a történelem dicső példáin 
megszűnt a hevülés, ha az ősök is 
oly rideg nemtörődömséggel lógták 
volna fel a honfi kebelnek legszen
tebb érzelmét Szettt-Istváu koronája
nem volna ma más: múzeumi ritkaság.

A vallás pokróca, takarodzuak 
vele, nemtelen czéloknak gyönge esz
köze, a múló anyagért cserélik-be- 
rélifc, uics benne állhatatosság A haza 
fogal ma eredeti tisztaságában megszűnt,
nagynevű Kölcseynket meghazudtolták, 
ma csak föld, mely testi vágyakat
elégít ki, s ha nem, fiai gyarló koz
mopoliták, s végeredményben szá
nandó proletárok. A családi tűzhely 
legtöbb esetben fertő, diadalt ülnek 
benne a titkos orgiák.

Fokosán a hitvestársi szeretet 
Vesta lángja a leggyakoribb eset,

Pista leszállóit a szekérről, odament n kér 
t-,1 léshez. Nézte, nézte a szép leányt, ki szakasz
tott olyan volt. mint Erzsi, csak a szemei voltak, 
jáffiborobhak a nagyút sóhajtva így szólt:

Áldjon meg az Isten (ingom, biztató 
beszédedért! Jól esik nekem arányomban való 
szánakozást) I Hej, de jó lenne, ha szivem meg
szabadulna a bubánattól ! . .. De inon megy ám 
olyan könnyen, a mint te gondolod.

— Dehogy nem, ha magi*, akarja Tudja 
Pista ha „gombbá z, ha leszakad lesz más." Van 
elég leány a faluban s ha itt szivéhez valót nem 
talál, ott vannak a többi faluk. A katonaviselt 
embert mindenütt megbecsülik.

— Bár Erzsi becsült volna meg engemet s 
ne tett volna a falu csúfjává! —sóhajtott busán 
Pista, — No az Isten áldjon meg Júlia ! Megyek, 
hogy hányjam föl a szénát, mert még egyszer 
ma ki kell fordulnom a mezőre.

Júlia hosszason nézte a távozó legényt s 
Úgy eltűnődött azon, hogy miként lehetett Erzsi 
olyan esztelen, hogy ezt a jóra való derék legényt
nem becsillto meg-

E találkozásnak azután még gyakran volt 
folytatása s tassz inként a Pista szivéből az Erzsi 
képét kiszorította Juli*. A bús nótákkal felhagyott 
3  kezdett helyre épülni Esténként el-el jároga- 
tott Julidhoz s kiültek kettőn ue eresz alatt a 
ló ez ára s csendesen beszélgettek együtt, Júlia 
már az első találkozáskor nagyon megkedvelte 
Pistát szive hova tovább jobban In-vilit érte. Egy
szer aztán Pista igy szólott boZzá :

kialudt, csalárd utakon a léire veze
tés grawuil, szentségi jellegéről az 
ismertető jelek le vaunak rántva (el
burjánzott a nő erénynek titkos uieg- 
ejiése. A szeretet felváltotta a kaján 
irigység, a nemtelen érdek hareznak 
alap színezetet ad a fekete gyiilölség. 
A rokonszenvező lelkek legnemesebb 
megnyilatkozását békába szorították, 
nz első társulás, a jogi értelemben 
vett príma soeictas, mely alapját a 
házasságban leli az erőszak uralma 
alatt sínylődik, a s z í v  árverési tárgy 
s ha át akarja tenni magát 0 korlá
ton szomorú meghasonlások közepette 
a legtöbb esetben gyilok vagy golyó 
altatja el. A családi drámák szaka
datlan lánczolata, mind e mellett ta
núskodik, s a lársadalmi körök még
sem vesznek fel magukba egy parányi 
idealizmust. Az iskolák nemes törek
vése teljesen hasztalan, mit az embe
riség legnagyobb becsülésre méltó 
egyedei a tanítók alkotnak, otthon 
tönkre teszi a szülő, végtelen sok 
eset tanúskodik, hogy a szülő rósz 
példája megmételyezte a gyermeket 
is. Ma az atya felbujtja fiát a legvak- 
luerőbb tényekre és holnap vakmerő 
czininizmussal megtagadja. A hitves 
meglojtaja hitves társát, holt teste fö
lött sem szűnik a hosszú libegős, az 
érzéketlen hullán bemutatja az élet 
kioltás leggyalázatosabb formáját, rá
adásul fel akasztja. Az emberi szelíd
ség, béketürés, alázat keresztre ke-

— Júlia akarsz e a feleségem lenni ?
— Már hogyne akarnék, ha érdemesnek 

tart magára, — felelt boldogan Júlia.
— De ugy*e te mindig hűséges szívvel 

leszesz irányomban ? Nem fogod megkeseríteni 
az életemet V

— Megverne az latén engemet, ha egy 
olyan jó embert, mint maga elhusitanék.

Pista átölelte a forrón megcsókolta a piruló 
Júliát.

A pista szülői örvendettek, hogy fiók már 
nem kesereg 3 hajlandó a házasságra,' de na
gyobb volt az öröm Burjánoknál, hol Erzsi miatt 
annyit bánkódtak, mikor a Juli* kikérése meg
történt.

Farsang folyamán megölték vígan a lako
dalmit. Pista egy újon épült szép zsindelye* 
házba vitte Júliát, hova a szerető párral a boldog
ság is beköltözött,

IV.
Húsz óv pergett le »z idő orsóján. Ez alatt 

a Burján családnál nagy változó* történt. A ízű- 
lök, kiknek szivén örökös pecsét volt az Erzsi 
eltűnése, néhány óv óta ott nyűgös znak a csen
des temetőben A szülői házban a legnagyobb 
fiú: Sándor lakik családjával, mert az osztozko
dás alkalmával ez neki jutott. A harmadik leányt: 
Ágnest a szomszédfaluban vitték férjhez s a 
két kisebb iiu is rég családos ember.

A Mária Magdolna búcsii napját ülték 
Kilyenfalván. Vecsernye után Kémenes Pista 
családjával együtt Sándor sógorhoz ment, hogy 
együtt töltsék az időt.
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riiltek, akna munka folyik :i becsület, 
erény, szóval az ember féltett kincsei 
ellen. Az utóbbi századok nagy ta
lálmányaival lépést tartanuk a legse- 
cessiósabb bűnük, maholnap mindent 
eláraszt a bűnnel való kereskedés. 
A spártai karok elszáradtak, sokrat.es
erénye puszta hír, Leonidas rég elvér
zett. Eger asszonyainak nyomat elte
mette a századok forgó szele. A mull 
megvan sértve, bosszút áll a jövő !

Esküdtszéki főtárgyalások.
Első nap.

A Csíkszeredái kir. törvényszék., mint es* 
kiidtbiros&g ü jeleli év harmadik Ülésszakára 
utalt ügyek tárgyalását folyó hó lilé it kezdte 
meg. Tárgyalásra kerüli gyilkosság büntette miatt 
vádolt Fafaj* Tamás es ti a Fiiiop Ignác/ ügye. 
Apa es ti a állí tattak illetékes biruik elé. mert 1. 
évi július hó 3-án ejjel közös elhatározással 
Orosz István szomszédjukat kivel évek hossza 
során ut pereltek a gyergyődiírói határ ., Bükk
it vak a" nevű d üllője ben. mely a községtől 7 kilo
méter távolságra van s a hova az áldozat kis le
ánykájával szántani ment megölték olvkőp, 
hogy közülük Fiilöp lgnácz az ernyós szekérben 
> ; iitoiöldjeti alvó néhai sértettet töltött tbrgo 
pisztolylyal fejbe lőtte. Aliimban lepték meg ál- 
do/atiikat. a gviilölség és bosztitöl elvakult apa 
30 lépésnyi távolságban nézte, a mint *J7» eves, 
jobb sorsra érdemes, deli. szép legény fia az apa 
reábirásának és felhajtásának engedve, egy esat- 
tanással megszabadította ellenségének tapasztalt 
szomszédjától. Csak egyet szólít az áldozat elhaló 
hangon: .ja j istenem" s ezzel ajka örökre el
némult. A tettesek mint a kik jó  munkát vé
geztek kora hajnalban liaxarnennek s az éb
redő édes anyát a vén gonosztevő ezen szavak
kal serkenti fel álm aiból: „Orosz István nem
perel többé", hát miért nem kérdi az anya 
..azért, inért megölettem a fiammal s a fin en
nek a  drámának szomorú hőse és szánandó esz
köze — megerősíti az apa borzasztó vallom ását: 
.igen. megfogadtam az apáin parancsát".

Ez a dráma ma nyert folytatást a  varmegye 
házának e czelra berendezett közgyűlési term é
ben. hova a törvénytevő esküdt urak szomorú 
kötelességük teljesítése végett megjelentek.

Már a  terem pompás és kényelmes beren
dezésén meglátszik az esküdi bíróság elnökének 
dr, Perjessy Mihály urnák mindenre kiterjedő fi
gyelme, kittek utasítása szerint Balázs András 
törvény széki irodaigazgató jóleső csínnal és ritka 
szakértelemmel igyekezett eltalálni a terem és a 
rendeltetésének megfelelő alkalom közötti ősz
it an g o t .

Az esküdtbiroság következőkép volt meg
alakítva : Elnök: Dr. P erjést/ Mihály kir. tszéki 
elnök. S zarazób irák : Konics Lajos és Csi/ib s 
Árpád kir. tszéki bírák. Jegyző: /* m a i Mór kir. 
tszéki aljegyző. Közvádló : .S ' ta j i já Samu királyi 
ügyész. Esküdtek : Gyórffy Sándor. Málnás Antal.

védéije: Dr. .\<upj Béni ügyvédi gárdán 1 
je les  tehetségű tagja. Fiilöp Tamás védője : 
lgnácz nyug. kir. ügyész, jeles rriminálistái 
Orvosszakértök : Dr. Duhrilmn Antal és ,

Kopacz Lukács, Deér Venezel. Lukács István, 
Krntis/. Mihály, ifjabb t 1 vörpál János, Korda Mi
hály. Szász István. Lázár Márton. Dohai Antal. 
Kovács (Istváni Balázs. Helyettes esküdtek: Po- 
totezky Pál és Pototczky Alajos. Fiilöp lgnácz 
védéije : Dr. Béni iigvvédt gárdánk fiatal,

• ' • ^ ‘ - .... ~ ' Bartha
criniinálistánk volt.

Dr. Me-
Géza orvosok. Fegyvers'/akértó : .Vrr*wty//•*?!!!$ 

Miklós puskaiuüves.
Vádlottakat két szuninyos börtönőr vezette 

a terembe, kik a vádlottak padján foglaltak 
helyet.

Pontban í* órakor dr. Perjéssy Mihály es- 
kiidtbirösági elnök a főtárgy alánt megnyitotta s 
a vádlottak személy azonosságának megállapítása 
után megalakult a fen úti tagokból álló esküdt
szék. kiknek részvételevei a tó tárgyalás a déli
órákban igénybe vert két órai szünettől eltekintve 

egész napon át szakadatlanul folyt a termet zsufo- 
lásigmégtőltött előkelő női és férfi közönség élénk 
érdeklődése mellett, melyet elnök ritka tap in tat
tal. tehetségének és tudásának meggyőzé) erejével 
előkelőén és szépen vezetett, iigy hogy az es
küdtek hivatásuk és kötelességeik teljesítésében 
mi kívánni valót sem hagytak fenn.

Mélyen megindító és megrázó hatású volt 
a vádlottak Yeturiájának a hitvesnek és az 
édes anyának lelki fajdalma és vergődése a 
szerető anyai szívnek a hitvesi hűséggel és kö
telesseggei való mégha són lás a. midőn egyetlen 
fiának .sorsán óhajtva segíteni, feltárja a bíróság 
előtt mindazon rugókat, melyek a férjét bosszu- 
vágyának kielégítésére •■sz.tönözték. reá mutatva 
arra. hogy a fin ezen szenvedélyeknek meggondo
latlan eszköze volt sStipá" s a kesergő édes 
anyai szív a  férj részéről reá zúduló átkok da
czára esdöleg kéri hitestársát fiára mutatva : 
„vallja meg az igazat, ne legyen olyan lelketlen" 
mire a férj kitörő haraggal azt feleli: „mától 
fogva nem vagv felesegem-. . . . Csoda-e. ha ilv 
jelenetek után felhő borult nem csupán a hölgyek 
szemére.

Nagyszerű, fenséges és magasztos volt az 
a fitani küzdelem, melyet az állam érdek képvi
selője a kir. ti gyász es a védelem elszánt liar- 
ezosai a védők - folytattak egymással, miíi- 
denik a maga legjobb meggyőződésének erejével 
vitte har/.cba fegyvereit, mely mérkőzésnek ered
ményét az esküdt urak döntötték eb

Pontban este h órakor Deér Wenczel az es* 
kötitek doyenje és főnöke remegő hangon, látható 
megindítItsággal hirdette ki a ju ri ama határozatát, 
hogy Fiilöp lgnácz, mint tettes Fiilöp Tamás ugyan
ezen eseb-kniénvhen vagyis a szándékos ember
ölés bűntettében, mint felbujtó bűnösöknek talál
tattak.

Az esküdt bíróság Fiilöp lgnácz vádlottat szá
mos eny bitó körülmény figyelembe vételével 5 
évi és Fiilöp Tamás vádlottat 1 I évi fegyház
büntetésre ítélte a megfelelő! mellékbüntetések 
alkalmazásával. A fi 'tárgyalás V/J órakor ért 
véget.

Vásod k nap
(Hitves Kj-ílkrwaág.)

F. hó Til-én az esküd tszéki juri elé került 
gyilkosság büntette miatt vadolt gyergy ó-reme tel 
Frrmcz (Csők) Ján<» bűnügye, ki feleségét Por

tik Katalint f. évi július ti és 7-ike közötti é jje 
len ágyában előbb megfojtotta s hogy az öngyil
kosság látszatát keltse fel nyakába borjú kö
telet hurkolt s a padlás gerendájára felakasztotta 
s azután a köteleit léggé hullához a  legczvniku- 
sabb nyugalommal oda szállva: -K ató te. én 
megyek a havasba a marhákhoz. te pedig ügyelj, 
a  tehenet fejd meg és hajtsd ki a csordába, ne
hogy elaludj és holnapra hívj két kaszást", a ta
nanyát nyakába vette és a havasra indult. Talán 
ki sem tudódott volna ez a rejtélyes dráma.

melynek hátterében az asszonyt daemúii er
kölcsi ziilöttségcbcn és rom lottságában riasztó 
példaként bukkan elő. ha dr. Mezei Géza 
ditrói községi orvos éles szeme az erőszakos ki
múlás tüneteit nem észleli a hullán, kinek je len
tése folytán a vizsgálat megindult és kiderítette, 
hogy a legmodernebb Desdemonát, ki mint fér
je s  ‘asszony &% éven át élte világát Moldovaiam 
a  falu egyik legényével, inig az ráunt és két 
gyermekkel ajándékozta meg s a  ki férje távol
létében Moldovába szökése előtt a falu delibb 
legényeit tokáimul, mézes pálinkával és pénzzel 
szokta honorálni s férjének két keze munkájával 
megtakarított filléreivel esáki szalma módjára 
szokott bánni a  legmodernebb Dthelló —  a  
férj ölte meg.

Az eskiidtbiröság következőleg volt meg
alakulva: E lnök: Dr. Perjéssy  Mihály kir. tör
vényszéki elnök. S '.avazó b írá k : Éltes Zsigtnond 
kir. táblai és Csipkés Árpád kir. tszéki birák- 
Jeg y zö : Borsai Mór kir. tszéki aljegyző. Köz. 
vádló ; Dr. Knűrr Ferenc/, kir. aliigyész. Védő : 
Bartha lgnácz ügyvéd. K d’Udtrk: Ferencz Lajos, 
Bácz Lajos. Miklós Balázs. Deér Wenczel, Kransz 
Mihály. Csutak Bálint, Sípos Sándor, Dimény La
jos. Dobál Antal. Lukács István, Húsz János, 
Minier Albert. PoteM/lt-ek : Korda Mihály és 
Málnás Antal. OrvusszakMük: Dr. Dobribán An
tal, dr. Mezei Géza, dr. Veres Sándor és dr. 
Filep Sándor orvosok.

Pontban 1* órakor nyitotta meg elnök a fő
tárgyalást és az esküdtszék m egalakítása után a 
szuronyos börtönőr kíséretében a  fogházból elő
vezetett öles magasságit vádlottat hallgatta ki. a 
ki elég folyékonyan és érthetően beszélte el élete 
sorsát a vizsgálóbíró előtt ismételten te tt vallo
másaival megegyezöleg egészen addig, inig az 
elkövetési cselekményről kellett beszámolnia, itt 
azonban hirtelen megakadt, óvatosan kerülgetni 
kezdte mindazt, a mi az előre megfontolt szándék 
kát igazolhatná vele szemben, önkéntelenül nya
kához kapkodva, mintha Báli Mihály m ester u ra
mat pribékjével maga előtt látná s azon legújabb 

még a  bíróság előtt is ismeretlen mesével 
állott elő, hogy ő kalákából ittas állapotban ment 
haza. lefeküdt, de aludni nem tudott, mert a 
szesz kikivánkozott belőle s felesége tanácsára 
az udvarra a hils levegőre ment, míg a felesége 
kikiserte az udvaron lefektette s zekéjével be
takarta s a inig neje visszament a házba ő az ud
varon a hiiH levegőn kábnltság&ből kissé magá
hoz tért s egy fél órai künn tartózkodás után 
miliőn a házija bemenni akar az ajtót zárva ta
lálja. azt lábaival berúgja s szemei elé tárul az 
„Ezer egy éjszakai je len e t“ a  maga borzalmas, 
Hágában, úgy a mint azt Roccambol m egírta és 
Boceacio megénekelte. s egy legény karcsú ma
gos termetének köralakja Lón látható, am int az 
ablakon kimászott. A gazda sem rest’ kinek a

Kedélyesen disk uralva fogyasztották a „búcsú 
1 ot s a  jó  „házi pálinkát*4, midiin egyszer 

csak kocsizörgés hallszik az utezáról s a künn 
játszó gyerm ekek közül beszalad egy kis fiú s 
lelkendezve je le n ti:

— Egy „kocsiszekér44 állott meg a kapunál 
a a nagyságos ténsasszony, a ki benne Uh, ide 
jö tt  be az udvarra.

Alig végző szavait, belépett egv 
öltözött, középkorú uö. Halvány beesett 
az egykori szépség nyomai látszottak, de bágyadt 
tekintetű szemei körül a kék karikák, a sietve 
élésről tanúskodtak . . .  Ingadozó léptekkel köze
ledett, az asztal körül ülő, meglepetésében hang* 
tálán társasághoz » fátyolozott hangon igy szó lo tt:

— Nem ismertek reám ? Vagy talán meg 
ijedtetek, hogy körötökbe jö ttem ?

— Erzsi ! — hangzott a meglepettek ajkairól.
— Igen, én vagyok. Szülőimhez tértem 

vissza. De hol van anyáin s apám ?
— Hej, sokat búsultak ők m iattad — 

monda dorgálólag Sándor. Velük m ár csak a ’ 
túlvilágon találkozható!! . .  . De neked látom 
nem ment rosszul a  dolgod ; jól ki vagy ö ltözve...

— Megérdcmlem a korholást — sóhajtott 
Erzsi egy székre roskadva — De ne szidj to
vább, m ert megbántam tettem et. A mardosó 
önvád s a  sóvárgás szülőföldem után betegé te tt. 
Azért tértem  vissza, hogy szülőimtől bocsánatot 
kérjek s itt legyek eltemetve, ha meghalok. Ne 
Uz* el magadtól Sándor ; engedd, hogy húzódjam 
meg a szülői házban. •

— No itt meg nem telepedsz, azt mondom! 
— felelt élesen Sándor. Nem ;i karom, hogy csú
foljanak a faluban. Térülj vissza oda. a hol ed
dig v o l t á l ! . . .  Az o lló z á sk o r nekem ju to tt a 
ház A te jtlsodra kezet nem te ttünk  ; azt a bíró
ság gondozta eb

Erzsi fájdalmas zokogásban tört ki.
Júlia összesúgott Pistával, ki aztán oda ment 

Erzsihez s szolid hangon igy
— N»* csügged ezz Erzsi, 

hatsz itt a faluban, ha arra van kedved, Hh 
Sándor fógor nem vesz magához, megtérhetsz 
nálunk. Én nem haragszom reád, pedig engem 
bántottál meg leginkább. Nem felbányásképpen 
mondom Erzsi, de cselekedeted miatt olyan bű 
rágódott szivemen, hogy megutáltam  az életemet !

A falubeliek elön púdig mutatkozni eem 
mertem üEégycneiBben, hogy úgy csúffá tudott 
tenni ej'}' leány engem, u becsületben felnőtt 
legényt, kihez a katonaságban a  feljebb valók 
is kegyesek voltak. De a jó  Isten megsajnált 
bánatomban s megvigasztalt. A mit benned el
vesznék, vissza pótolta nekem Júlia által, kivel 
niindeaideig békével megfértünk együtt, mert 
nem azért m ondom : de Ju lis olyan fehérnép, 
hogy . . .

— H agyja el már P ista ne kcsörgesse E r
zsit — szakító félbe Julis az urát —- mondja 
csak azt, a mit együtt megbeszéltünk.

— No hát Erzsi, azt akarom mondani, hogy 
je re  hozzánk, ott megférhetsz velünk. A jó Isten 
kirendeli a m indennapinkat s juttatunk abból 
neked :is.

Sándor megszégyelte magát, d u rra  bánás- 
módja m iatt s mentegetőzve inondá Erzsinek:

-  Sógor Pistánál jobb dolgod lesz mint 
nálam, m inekutánna beteg vagy, mert há t az én 
bitestársam mégis csak idegen hozzád ; Júlia pe- 
dig édes testvéred. Ő tehát téged jobban elgyá- 
inolit Aztán sógor Pista sokkal módosabb, mint 
én. Azért tehát nehezkedésed ne legyen irántam.

— Szent a béke. nincs semmi harag! — 
telelt Pista Erzsi helyett, kinek szive a P ista jő* 
lelküsége miatt, annyira elfogódott, hogy képta- 
ien volt a  szólásra. — No de készülj Ju lis; 
igazítsd össze a  gyerm ekeket. Menjünk haza, 
hogy telepítsük le már Erzsit.

Erzsinek nem lehetett oka panaszra, olyan 
jó bánás módban részesítették P istá ik . Lassan
ként egészsége helyre állott, de a kedélye soha
sem vidult fel. A kedves gyerm ekektől, kür- 
nyozett, egyetértésben élő, boldog házastársakat 
látva, titokban gyakran hullatott keserű kisnyé
két, hogy úgy eljátszotta a s z e r e n c s é jé t . . . !  
pillanatnyi gyönyörükért feláldozta élete boldo*-. 
•ágát, jövőjét, m in d e n é t! . ..

Az Erzsi élete uagvon kalandos volt. Első 
gazdájától egy előkelő vendéglőbe állott he pin- 
czérlránynak, honnan egy magános ur vette 
magához; . zután még több helyen megfordult, 
mig végre felkerült Budapestre. I tt  egy gazdag 
ur tarto tta ki. Midőn aztun a bájait veszteni 
kezdett leányra ráunt, egy összeg pénzzel k ie lé 
gítve, a faképnél hagyta Erzsit.

A szerencsétlen leány el beteg esedett s az 
utóbbi időben annyira megszálta a  honvágy, hogy 
nem volt maradása. így  kerü lt vissza kicsiny 
falujába, a síépségéről egykor híres Burján Erzsi,
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szesz hirtelen kipirolgott fejéből, utánna iruiin- 
(lik egy nagy bottal, de mindenkori »z..ren.wi- 
lensegére ennek a szegény entliernek |,..
gény köxáporral Üdvözli, még m»« U ......látszik
a nyoma . . .  a zekéjén . . . eg» óra hosszai álíia 
az ostromot, azután bemegy a házba es Otlu-lló
a szelíden alvó moldovai liesdeinona szájához _

tévém az atyafi bal kézzel „gv hozzá 
csap, hogy szent-Péter hinidalmáhaii ' találta 
magát. .. !

A tárgyalás egész napim át folyt. A na-v- 
számban beidézett tanuk kik ez esetnek nem 
voltak közvetlen tényfanui — a vádlott és a n. 
hai sértett házas életére vonatkozó adatokat szol
gáltatták a bíróságnak, kiknek vallomásából az 
elhalt festeti élete és a vádlottnak :i polgári élet
ben elfoglalt jámbor és becsületes szerepe és jó 
magaviseleté nyert beigazolást: de mindezen ada
tok vádlottnak a csendőrök és a vizsgálóbíró 
előtt tett töredelmes beismerésével szemben nem 
toltak képesek vádlottat a gyilkosság gyanúja 
alól tisztázni, mert az orvosszakertók lelete és 
véleménye a vádlott védekezésének teljesen el
lene mondott Dr, Knörr Ferenez kir. aliigyész 
fénves jogászi elmével csoportositotta mindazon 
•Tveket és bizonyítékokat, miket a főtárgyalás 
felszínre vetett és meggyőző erővel igyekezett az 
esküdtek előtt demonstrálni, hogy vádlott a tet
tét előre megfontolt szándékkal követte el s en
nélfogva gyilkosságban való bűnösségét kérte ki
mondani.

Rartha Ignácz védő a. tölle már megszokott 
ékesszóllással a legtárgyilagosabb modorban igye
kezett védencze javára ennek szerencsétlen sor
sából kikapott életeseményekkel bizonyitani perez- 
röl-perezre. óráról-órára. minő erkölcsi és anyagi 
romlásba vezette a néhai a szerencsétlen sorsra 
jutott vádlottat, ki tettét szándékosan ugyan, de 
nem előre megfontolt szándékkal és ezt is erős 
felindulásban követte el. Ezen érvelés az esküd
tek leikébe annyira bevésődött, hogy midőn kö- 
riilbelő! este 8 óra tájt verdikt hozatalára vis
szavonultak, főnökük Deér Wenczel az esküdtek 
bevonulása után kihirdette, hogy vádlottat az es
küdtek az erős felindulásban elkövetett szándé
kos emberölés bűntettében találták bűnösnek.

Az eskiidtbiróság ezen verdikt alapján Fe
renc z (csók) János vádlottat 6 évi fegyházra és 
10 évi hivatal vesztésre Ítélte. Az Ítélet jogerős.

Harmadik nap.
(Üwrine k-gy tikossá g.)

A mai napon vagyis f. hó 20-án összeülő 
esküdtszék előtt gyilkosság büntette miatt vádolt 
Ferenc: Jstvinné bűnügye fog tárgyalásra kerülni. 
Lapunk zártakor az esküdtszék még nem volt 
megalakítva. Erről lapunk jövő számában fogunk 
megemlékezni. . . i ... r.

Erdőgazdaság a Szébelyfflldöu
— Irta ? Káthé József. —

Süni erdő komor sötétsége a székely 
borongös kedély Hangulatát tükrözi vissza,

Ezelőtt hazája volt. Szomszéd, koma, 
sógor társaságában heteket töltött ott. 
Főzés, hálás, minden ott történt.

Hegyi patak dugása mellett primitív 
fűrésze állott. Egész- héten deszkát vága
tott azon, olyan méretben, a mint kialkudni 
a város asztalosaival .* fényűidből, tölgy
fából, bükkfából sokszor diófából . .

Távolabb fejszecsapások vegyültek a 
fürészmalom zakatolásába. Zsindelyt fara
gott ott egy más család.

Emítt a tisztáson kaszapengésétöl hang
zott a táj. a mint készültek a megérett 
hegyi ftt letárolására. Túl nagy füstgomo- 
lyok tarkították a levegór, jelezvén a szén
én mész-égetők tanyáját..

Élet volt az erdőn. Asszony, leány nép 
vig dalától hangos élet. 8 ha néha egy
értelmű egyhangúságba veszett a zaj, 
legelő nyájak kolompja verte fel az erdei 
csendet.

Nem látták ezek a falut tavasztól őszig. 
Ott fektette meg a pásztor esteliden a 
kosárban, bekerített éjjeli szálláson. Csak 
őszi vásárra kerültek haza, hogy a mi nem 
elkötni való, télen által ne fogyaszsza a 
kóstot. . ,

Minő más képe van ma az erdőnek, a 
székely bérezeket koszoruzó erdőknek,

Tilalomfák állanak a párczellák szélén. 
Csak engedélyivel lehet oda belépni és 
csak §-os időben.

C a i k m e g y e j  B i r a d . d ,

I v;l i (lilék. a ki azt Ili unt*, hojjv a raMó 
fíiizdiilkodaa iuiatt van ez igy. Oh nem ! 
Azelőtt szebb volt az erdő mint ma. A 
támlás azóta nagyobb mérvű, mióta a 
tilalomfákat felállították.

Most Ugyanis nem a nóp, — a töke 
dolgozik benne.

Bei ura ködöt t oda, ránehezedett az erdőre 
egész súlyával. Még eg\ borsika ostornyé- 
lért is megszámoltatják sok helyt a székelyt.

Nem mondom el, hisz elmondták qlőtteiu 
sokan, Írtam róla magam is, miképpen 
fosztották meg legdrágább kincsétől az 
erdőtől — a székelyt . . .

Csak elég az hozzá, hegy meg van.
A primitív ÍUrészmnlmok helyén modern 

fűrésztelepek zakatolása jelzi, hogy ez igy 
van, Olyik hegyen sikló szállítja a kész 
árut le a völgybe, hogy a közeli vasúton 
pénzzé tegye az üzér.

Milliók úsznak idegen földre. Még a pénz 
sem magyar, a mivel ezer rejtett rengete
geket a forgalomnak megnyitották.

A birtokos ur szívfájdalmak között nézi 
nap-nap után, hogy mint viszik cl a vagyont, 
mii ö töke híján értékesíteni nem tudott, 
a falu, a nép sírva tekint utána.

Munkássá lett a milliókat hajtó válla
latok mellett.

És milyen munkássá ?
Uram Isten ! Hát ez egyenesen sziv- 

szaggafő,
A nép egy része kézi erővel dolgozik. De 

vannak olyanok a kik szék erese ég gél re
mélnek nagyobb jöxedelemhez jutni.

Ezeknek, ha nincs marbáj ok — legtöbb
ször nincs — bérbe veszik a vállalkozótól.

Azután szerződésre lépnek, hogy mit. 
hol, mikor, mennyiért végeznek, a mar
hákért mennyi bért űzetnek, sőt urambocsá’, 
hogy a pálinkát, élelmet honnan tartoznak 
beszerezni.

Talán mondanom sem kell, hogy a vál
lalkozók gondoskodnak, hogy a rengetegek
ben kantonokat állítsanak fel a szegény nép 
számára.

Itt aztán monopolizálnak minden árut. 
Sőt, hogy a munkások máshonnan ne vá
sárolhassanak, Jancsidban kovái pléh*pénz) 
fizetik őket. a melyért csak a saját kan* 
tinban adnak élelmet és pálinkát.

Mikor eljött aztán a rideg ősz, hideg 
szél didergésbe hajtja a lerongyollott erdei 
munkásokat, a boldogított szegény nép le
számol, kisül, hogy : a marhabérlet, élelem 
és pálinka, bocskor, s más ruházat fel 
emésztette az egész keresményt. Sokan 
beadásodnak a jövő évre. Szerencsésnek 
érezheti magát a ki a nyáron át elfogyasz
tott élelem árán megmenekült a vállalkozó 
karmaiból.

Nem vér lázitó, hogy életerős emberek, 
nehéz erdei munkával egész időn át csak 
azért dolgozzanak, a mit megesznek ? !

Hát még hogy bánnak velük? Ritka 
nap, hogy a fa agyon ne üssön egy-egy 
sok gyermekes apát. A fűrésztelepek siklói 
épen sok áldozatot követelnek. Naponként 
hal, *agy szerencsésebb esetben bénul 
meg ott a munkás.

Ha pedig a hozzátartozók számon kérik, 
a betegsegély zcí pénztárból táppénzt, gyógy
kezelést, vagy éppen kárpótlást kérnek, 
akár százával állítják elé a tanukat, hogy: 
„megvolt mondva, mit és hogy csináljon, 
nem ügyelt, ő a hibás,u

Megtörtént már, hogy a tanuk Idzonyi- 
tottákazellenkezőt. Mikor azonban törvényre

3-ik oldal.

én tanuk elővezetésére került a sor. a ke
gyes vállalkozók gondoskodtak, hogy a 
bénult munkás tanai a határon túl legye
nek. Nem volt eset, hogy ilyen pert meg
nyerni lehetett volna.

A székely csak eszköz. Akár az állat 
Hajtják mig él, azután nem törődik senki 
vele. Árváival sem. És azok, a kik itt szü
lettek vérszerinti ágból, nyomorult páriák 
módjára térnek meg az anyafoldbe, mely 
s/ámukra csak három síiig nagyságban 
jutott tulajdonul.

Utánuk simák árvák, nőnek czellen-
gök.

Az őserö, a kincs pedig fogy napról - 
napra; viszik a tőkepénzesek jobb hazába,

A tilalomfák itt-ott, nagyon sok helyt 
már letarolt párczellák mellett éktelen
kednek.

Istenem, mikor lesz itt még egyszer 
étet ? . . .

Mindenféle.
Élthes Ja k a b  halála. Villámsze- 

rüleg járta be ina a bír városunk minden 
zege-zugát, hogy Élthes Jakab Csik-Sze- 
reda városának polgármestere meghalt. Min
denki kezdetben a nem hívest vette fel 
leikébe, de midőn a szomorú eset hiteles
sége meggyözöleg hatott, a mély megdöb
benés és részvét hangjai: keltette a szivek
ben. A tegnap még virágzott az életerős 
térti, ma már porba omlott, meglepte a 
halál bizonytalansága. A munkás élet meg
szakadt, jutalom gyanánt jutott a sir, az 
örök álom, a esendessfcg országa. Pihe

nése legyen édes. őrködjék felette a leg
tisztább kegyelet.

— Halálozások. C-ók-szeiitiiiártoni özv. Boci
kor Fereuczné, az. fancsali Fancaaly Polixéna 
életének 72ók, özvegységének 14-ik évében az 
Urban jobb létre szenderllH. Földi részeit f. hó 
17-én d. u 2 urakor hántolták el a esik-Somlyói 
templom kerítésében általános részvét mellett. 
A megboldogultat a nagyszámú rokonságon kí
vül gyermekei Bocskor Antal törvényszéki jegyző 
és Bocskor Erzsiké gyászolják. Az isteni gond
viselés adjon enyliet szivük fájdalmára!

F. hó 16-án hunyta le örök álomra szemeit 
Meránban Geczü Albert m. kir. állainvasuti gé
pész mérnök. Mikor a őzéiért való tusában a 
diadalt megnyerte, mikor nemes szellemébe be 
raktározta a valódi tudást, mikor az *rany ifjú
ság deléről jól eső gyönyörrel szemlélhette volna 
a megtörött utat melyen sohasem hiányzott az 
eszmények iránti lelkesedé?, — bele hullott az 
örök éjbe, hol hli lakó* a rideg némaság, hova 
a hón táplált vágyak és remények foszlányként 
szakadoznak be. Ót* a távolban Mórán kék ege 
alatt, hová a megujhodö élet erős reménye vont, 
hová n romboló k*<r hatalma legyőzésének biztat
ható sejtelme vezetett, virrasztgasson feletted a 
béke szelíd angyala.

— Hangverseny Csik-Somlyón. A csik-somlyói 
rám. kath, tanítóképző-intézet ifjúsága zene szer
tárának kiegészítése szoljából 1901. évi november 
hó 23-én (szombaton) a gyakorló iskola disz ter
mében „Hangversenyt*4 rendez, a melyek műsora 
a következő : 1. Erkel F. Hunyadi induló, elő
adja az intézet zenekara. 2. Arany J. „Walesi 
kardok." Szavalja: Simó Benedek. 3. Wagner. 
„Nász kar" Lobén gr in operájából. Előadja az ének
kar, 4. Haydn J. „Serenadó“ quartett. Előadják. 
Lacz Kálmán, Knlivoda Dezső, Albert József és 
Gábor Gyula, 5. Italian duett. Éneklik: Bene
dek Imre és Be re ez ki László. Harmóniámon ki
séri: Be ke András, ti. Gabányi. „Kakas ülön“ 
monolog. Előadja: Hallay Imre. 7. Schubert. 
,Serenadc.u Előadja: a zerekar. 8. Yradier. „La- 
Paloma,u Előadja: a zenekar. 9. Br. Eötvös J. 
„Vár és kunyhó.*1 Szavalja : Varga F. 10. Nép
dalok Énekli: az énekkar- 11. Tréfás jelenet. 
Előadják; Kalivoda Dezső és László Ambrus. 
12. G. Braca. „La Serrnata.** Énekli: Hallay 
Imre. Hegedűn: Gábor Gyula. Ilarmoniumon ki
séri: K&szoni JAuos. 13. Melodráma. Szavalja; 
Györbirő István. Kiséri a zenekar. 14. Induló.
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Játosa a zenekar. Kezdete este fel 8 órakor* Be
lépő-jegyek, számozott ü lőhely: 1 kor 60 611. 
ülőhely : 1 kor. állóhely : 60 All

— Szini á lfádé i és táncittfély  Ciik-Sfépvi- 
zen- A vidéki színi előadások a legtöbb esetben 
sokat ígérnek, de keveset adnak. Alkalmazást 
tAlal e napjainkban már közmondássá vált k ije 
lentés m m denatt, de a esik-szópvizi műkedvelő 
társulattal szemben ha a' legszigorúbb bonczkés 
alá is vesszük a látottakat, alkalmazásba venni 
nem lehel, A kritikus feladata a megjelenített 
dolgokat híven, részre hajlaüanságjgal hoznia 
nap fényre, s mi a legfőbb mindennemű érdeket 
kizárva. A caíkszépvizi műkedvelő társulat egy 
nagy lépesre határozta el a napokban magát. 
Erős vágya és cZelja vala a színpad deszkáin 
megjeleníteni Csíki Gergely nagyszabású, a lég 
jobb művészi erőket is próbára tevő v igjátékát a 
„Nagymamát*. A vágy teljesült, u ezél szente
sítve lett, folyó hó 17 én nagyszámú, a vidékről 
is IVíMzesereglett közönség jelenlétében a fent je l
zett színműben a esikszépvizi mlikedvelö társulat 
bemutatta erejét Részrehajlásból avagy érdekből 
jövő tömjeuezés nem kísértünk meg, mert a/.t 
Tiiália úgy •.enné, mint hajdan az l ' r  Kain á l
dozatát, szemünk előtt lebeg a kritikai közép
út, a végletekbe menni nem akarunk A színpadi 
berendezés, mely a drámai je lenetek  hatására 
kétségkívül befolyással van, e«lu s volt, korlá
tolt tér, mi a vidéki színpadok hibája, nem aka
dályozta a szereplők mozgását. Az egyes szemé 
iyek miként állották meg helyüket a követke
zőkben adjuk. A czimszerrpet Veres Eliz elis
merésre méltó preczizitáuai töltötte be Já ték á 
ban érvényre ju to tt a higgadt drámai alakítás 
Nagybjiíi emelte az est sík- rét Szabó Ferencz 
mint Örkényi Vilmos báró, ezredes, Minden moz
dulatában a nyers katona j-llom hüen domboro
dott ki. Méltán osztozik a sikerben Szász Díváimé 
Mártha, Szász István Kálmán és Antal Anna 
Piroska szerepében, s az állandó hűséget képvi
selő *1 odorka Szilárd Teutseh György személyé 
ben. Lukacs Kristóf játéka 'ég ig  természetes és 
jellemezem volt. E  keret nagyon rövid, hogy 
minden szereplőt teljes megvilágításban mutas
suk be, csak annyit mondhatunk, hogy az elő- 
adásban a művészi öszhaug kellőleg megvolt és 
végig minden egyes szereplő igyekezett megtar
tani. Az előadást a táncz követte, a jó kedv ki
tarto tt kivilágos virradtig. A vendéglői kiszolgá
lást Deák György teljesítette, a jó italok és íz
letes ételekkel teljesen kiérdemelte a közönség 
m egelégedjél, A jövűre nézve kitartást lm sikert 
kivárjunk.

—  Műkedvelői előadás Csik-Zsögüdín Na
BJ011 a művészetekért, a nemes eszmékért 
való lelkesedés, de olt. hűl azt nem értik ineg 
csak visszavonást és gyűlöl taéget támaszt. Ősik 
Zsögödnok egy lelkes gárdája folyó hó I8-án 
színi előadással egybekötött táuezestélyt rendé, 
zett, s fájdalommal kellett .  rendezőknek ta 
pasztalniuk, hogy éppen azok, a kiknek a ne 
mes czélokért leginkább kellett volna küzdeniük 
távol maradásukkal a legfeltűnőbben tűntettek  
és semmi pártolásban nem részesítették, süt még 
az iskolai teremnek használati diját, a jótékony 
ezél daczára is érzékenyen felemelték. A remény 
elvan téve, hogy jövőben nem fog igy történni 
mert az először is a társadalom részéről is el
ítélendő, s másod sorban csak a közjónak ária- 
nak. A mi az előadást illeti, ha anyagilag nem 
a legfényesebben i«, de erkölcsileg elég jól sike
rűit. A szereplő személyek' tekintve a kezdet 
nehézségeit, igyekeztek megállani helyeiket. K ü
lönös elismerés illeti meg F f i l ö p  Anna k i,- 
asszonyt, ki a cziraszerepet kedvességgel és tér- 
tnészftes alakítással játszotta meg, nemkülönben 
osztozik az elismerésben Gál János és Nagy Ká
roly, kik fáradságot nem kímélve mindent elkö 
vettek az estély sikeréért.

.  I - *,a4? ' un‘  " • " " ‘i*- Mielőtt még Ütötte 
Ü T  í  ae,e< a tel ' ' “"b  meBÍialt, észrevétle

nül beroskadt az árokba és titkon most is ott ál- 
modozik Nincs erő, mely uj életre keltse, »zo. 
morkodó fényét nem szórja a jám bor utazó felé.
0  meghalt é ,  mégsem kél részvét a szivekben 
a közjót szolgálta oz még sincs elism erés? Mi

K i í 1 ,aka' kT 0“ '‘ » » k i *em tudja. Azt 
mondjak valatm őrié szu lepte meg tag já t a 
hajdani időkben, az okozta a csendes elmúlást 
némelyek szermt meg a mi még a legbiztosabb 
a szeszből jó l beraktározott atyafi szekerének 
tengelye szakította el élete fonalát H alából be
szelek, ■ még kt étét nem í. .m iitettem . Bocsá
nat az első szemlélés benyomása alatt nagyon 
megvoltam hatva és nem jö tt előbb ajkam ra a 
Ü l  i r * 1"  most jelenthetem . A megboldogult 
terhet T k o t Ut*z",' » töprengésre i, szolgai
wöieknüs ZN L-U  kl « ■  •rg itik  romjaiból 
r i t  A l l  l kísértetnék és megboszulja m a
gát. A hulla a vasútra vezető ut végén van ott 
meglátogathatják a részvét kifejezők. ’
-------~  >»*k«lt a s iti l- tá rm á , Batttpestsa A

szőke* fővárosi székely hivatalnokok körében 
nagy fontosságú eszme nyert elismerésre méltó 
teljesülést. M egalakult egy székely asztal-társa* 
ság, melynek törekvése és czőlja egyike a leg- 
iniigaszfosabbakuuk. Tapasztalva, hogy a fő- és 
székvárosba jövő vidékiek lépten-nyomon & leg
kellemetlenebb inzultusoknak, becsapásoknak van
nak kitéve, elhatározta, hogy' atyánkfiainak ol
talmat a a szellemi szórakozáson kívül erkölcsi 
támogatást is nyújt, sőt az anyagi küzdelmekben 
segítségére lesz. Csak köszönettel tartozhatunk 
a derék székely hivatalnokoknak, s működésük
höz szilárd kitartást kívánunk, A ki esetleg va
lami tekintetben feavilágositást akar nyerni for
duljon a társasághoz. (Budapest V. kér Szabad
ság tér 6. sz.)

— testvér-gyilkosság. Csik-jenőfalvi Farkas 
Gergely saját testvér-báty ját folyó hó 13-án az 
erdőn annyira megverte, hogy annak következté
ben folyó hó 16 án meg is balt.

- Vissza vont estid megnyitási kérés A mint 
hiteles forrásból értesülünk, a székely-udvarhelyi 
törvényszékhez Ugrón Gábor ellen beadott esőd 
megnyitási kérést vissza vonták, mert kiegyezés 
jö tt  létre.

— A Csik-Somlyoi Tanítóképző-intézet védö- 
a/entjónek tiszteletére f. hó 24 én Umepélyt ren
dez; az üuepély műsora: 1. Ima, W é bértől. Előadja: 
az intózlézet énekkara 2. Ünnepi beszéd. Tartja: 
K önkii Mihály IV  éves növendék. 3. „Hullámok 
felett44. Irta: Kassay Lajos tanár. Előadja: Györ- 
biró István. IV’. éves növ. í’». nAve Maria Stella44, 
E lőadja: az ifjúsági énekkar. 6. Részlet Vörös
marty „Csongor és Tünde4* czimü drámai költe
ményéből : Fejedelem : Bardóez Endre IV. éves. 
Csongor: Vitos Domokos IV. éves. Tudós: Föl
des Zoltán III. éves. K alm ár: László Ambrus 
II éves. növ, 7, „Az ifjú vágya44, P. Tintától |EIöadja: 
-•z ifuaági énekkar. 8. A zene hatalma. Felol
vassa : Pap István IV7. éves. riöv.9. Induló. Játsza 
az ifjúsági zenekar. Ez utón is tisztelettel m eg
hívja az igazgatóság az érdeklődőket.

— Iskola be tiltás. Csik-Szentmártonban, m i
vel nagy mérvű kanyaró járvány  lépett fel és a 
gyermekek között áldozatait nap-nap után szedi 
a községi iskolát bizonytalan időre betiltották

— ünnepély a polgári leányiskolában. A megyei 
polg, leányiskolába f. óvi nov. 19-én, m intáz el
hunyt Király asszony védszentjének napján, <1. 
e. Hl órakor félek emelő emelek ünnep folyt le. A 
csinosan össze vállogatott műsor minden egyes 
pontjából ki érezhető volt ama belső ragaszko 
dós, mely az iskola vezetőit, s a  növendékeket 
boldogult Nagyasszonyunk emlékéhez fűzi. Nyitány 
képpen, .E rzsébet emléke- ez. dalt énekelte a 
növendékek karú, a melyet üzv, Kiszner Ödönné 
igazgatói megnyitó beszéde követett. Szokolay 
Margit III. o. t. Várady „Erzsébet- ez, költem é
nyét szavalta el igazi kedvességgel, melynek nyo
mában felhangzott „1 Inllassatok könnyet" ez. dal.
A tiszta üszbang, a Ints accordok igazán a szív
hez beszéltek, A műsor ö-ik pontjaként Élthes 
Margit I \ .  o. t. tarto tt talpraesett felolvasást, 
a mely után szomorúan zug a szellő ez. nép dal 
zárta be a minden tekintetben szivet, lelket meg 
ragadó ünnepélyt.

—  Uj községi gazdasági isko lák. A  kultusz- 
miniszternek egyik rendelet* értelmében a  jövő 
évben tizenhat uj gazdasági iskola felállítása ter
veztetik Az uj gazdasági iskolába őnnálló szak
tanítót nevez ki az állam, a ki busz k. hohlnyi, 
e czélra külön fölszerelt gazdasággal kapcsolat
ban oktatná a kiízság 13—15 éves iskolaköte
leseit, Mielőtt a miniszter határozna arra nézve, 
hogy hol állítsa fel a tizenhat uj gazdasági isko- 
lát, fölhívja a közigazgatási bizottságokat, hogy 
az erre alkalmas községekkel érintkezésbe lépje
nek. A kultuszminiszter leirata szerint abban a 
községben hajlandó uj iskolát állítani, a hol a 
község busz katasztiális hold területet adhat az 
iskolának, gondoskodik a szaktanító la k á jró l ,  
az iskolaszoba elhelyezéséről és a dologi kiadá- 
sok ellátásáról. A szaktanítót az állam fizeti 
esetleg ha a község lakást nem adhat, akkor a 
lakásdijat is az állam adja. A szaktanító a gaz
dasági telep tiszta jövedelmének húsz százalékát 
kapja, a  többi jövedelem s községé. Eddig m ár 
huszonnégy ilyen önálló gazdasági szakiskola van.
A Dunán túl kettő, Erdélyben szintén kettő, 
ezenkívül egy-egy Bcregben és Sárosban a  többi 
az A Holdén. Az uj gazdasági iskolák közül né 
gyet tavaszszal és tizenke'tő t a jövő őszön szán

dé koz nak megnyitani A közigazgatási bizottságok 
deczember hó elejéig terjesztik he az iskolák 
hely óre vonatkozó ̂ véleményüket.

—  Orgona M e n te ié t. Szenteejrházas-Öláh falu 
r. k. hitközség templomában felállított 10 válto
zatú uj orgona f. hó lU-ém lett felszentelve. A 
felszentelést Jung-Csáké Lajos apát-pJebános vé
gezte. A felszentelési Ünnepélyen a község összes 
lakói m egjelentek, s a felszentelési szertartások 
végeztével Jung Cseke egy igen szép beszédet ta r
tott. Az orgona bírálatát P. Tima Dénes esik* Som
lyói tanító-képezdei- és Morascher H. sz,-udvar
helyi középiskolai zenetanár végezték, kik ennek 
eredményéről nemsokára nyilatkozni is fognak. 
Az orgona építője egy jobb sorsra érdemes, sze
rény, ismeretlen, fiutal művész, a kinek az itt 
épült orgona már n harmadik önálló müve. A 
művész neve Böda József jelenleg esik szeredai 
lakos, kinek szerénysége nem engedte, hogy m agá
ról beszéljen s üzlete érdekében reklámot csinál

jon; azonban egy valóságos művész és minden 
tekintetben megbízható ember, s épp azért meg
érdemli, hogy Ifgnlábh itt, a székely földön a leg
nagyobb felkarolásba" —- — ni: a..részesüljön

C S A R N O K .
I I .  o m l e k e z o t o

— Irta : III. Botár Sála. —
U toljára a M agdolna.var ormán látható, volt 

az őszi bágyadt búcsúzó napsugár fenyőn glóriát 
vont feje fölé. Ábrándos éjszaka szemét a szürke 
távolra szegezd, [nerengett némán, hosszan, csen
desen . . ,

Egy titkon jövő, lágyan sziszegő szellem 
je len t meg a völgyeken, valamit súgott s resz
kető kézzel Pán homlokára ir ta ,- óu vagyok a 
lassú, de biztos liervadás. A lomb lel,örült, a dal 
elvessett, a virág édes álma megszakadt, zörgő 
avaron, egyhangú lájon csalfa já tékot űzött a 
megfogyott, rideg őszi fény. Jö tt a nagy teme
tés, dér, majd hó pulykáit lepték el Pán meg
viselt homlokát, csacsogó, ereit bilincsbe verte a 
tél kíméletlen czenzuráju. A szellem hangja 
mintha öt is érintette volna, mintha raiuden ideg 
sz ilá t m egragadta volna az a reszkető kéz zzép 
Em ma a rcaiján  is m egjelent a  lassú, csendes 
liervadás. A kemény czenzor fékveszteit tu s ijá t 
a t fáradta, inig egy szép rózsa Íves hajnalon egy 
ú jra titkon jövő szellem jelent meg a tö lg y e 
ken, láthatatlan ajkéról elszállett egy lehelet, 
megcsókolta nagy Pán homlokát, fülébe súgta : 
én vagyok a dicső feltámadás. Nyomába virág 
omlott, csattogott a dal lelkesen, smaragd gye
pen, hangulatos tájon ébresztő csók öztint osz
togatott az enyhe tavaszi fény. Szép. Emma ar- 
arezán e jt  m aradt a régi kép, a virult rózsákat 
egyre lépegette a komor liervadás, elveszett min
den, csak a bit nem, a remény ágain még virult 
egy-egy tó id  levél. N yár lett, forró, égető nap
sugár tűzött be, ringó, arany kalászokon vigan 
simult á t egy-egy szellő rohanni, a m adár fész
kén magzatot nevelt, vig nóta közben tanitgatá 
szembe szállni az élet viharával. Szép Emma meg. 
halt. Ábrándos éjszaka szeméből kialudt a fény, 
nagyszivében megszűnt a láng, jóságos lelke tu í 
ment a csillag pályán, az e lvirigzott rózsa a 

kérlelhetetlen czenzor kezétől leszakítva ott 
feküdt a fehér téritől!.

U toljára a Magdolna váron látta az ábrándéi 
1JU 18, virulom, fényes glóriában. Elszakadtak, 
ajkukon szó nem fakadt, egy-egy felcsillanó 
fcöny, egy forró kézsznritáa jelző a bánatos bucsu- 
zast. Az ifjú ment, az alkotandó nép jövőért 
a mohó vágyak egyre kergetik , lelkén a vihar 
sem fogott, izmait nem ölte el a munka tikkasztó 
heve, minta megbünhödött nép láng oszlopát 
szellem utón szép alakját oly híven köveié.

(Folyt, k í v j

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:
Sznobod a József.

Hirdetmény.

Nyomatott .  laptulajdooo. Sznobod, gyormajtóján Csik-Szeredábau

A megyei közkórház 1902. óvi élelme
zésére vonatkozólag a kórházi bizottság el
nökségének megbízásából árlejtést hirdetek, 

Ari ejtési és élelmezési feltételek a kór
ház igazgatósági irodájában naponta dél- 
előtt 12 óráig megtekinthetők.

A szó- és írásbeli ajánlatok tárgyalá
sát f. hó 28-án délelőtt 9 érakor tar- 
tóm meg.

Veress Sándor dr.
______________k& rhiiii igm yatri.


