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Váluton. 
Egy idó óta ismét napirenden kez-

delt lenni a képviselői beszámolások meg-
cselekedése. Ma itt, holnap amott leszi 
tiszteletét ez a snájdig gavallér, s mind 
csak azért, hogy a lépre csalt matrónák 
tejét továbbra is zavarban tarthassa. 

Közelebbről Sümegi Vilmos ur a 
gyergyószentmiklósi választó kerület 
képviselője számolt el Gyergyótölgyes 
községben s mi ezt annál nagyobb 
jelentőségű lépésnek tartottuk," mert 
volt a képviselő urban elég érzék ig;tznt 
is mondani, habár ez az igazmondás a 
hangzatos Ígéretek után szerény kis 
helyen vonta meg magát. 

Mi ugy emlékezünk, hogy Sümegi 
képviselő ur is egyike volt azoknak 
akik programmbeszédükben az önálló 
vámterület mellett kardoskodtak s mégis 
a mult kiegyezés alkalmával belenyu-
godtak, hogy vámszerződés köttetett, 
nemcsak hanem ezt vívmánynak tekin-
tették az eddigi vámszövetséggel szem-
ben, mintha bizony nem mindegy volna, 
melyik csatornán eresztik ki vérünket 
s mintha bizony annak is az értékét 
porba nem rántotta volna az 1917-iki 
hosszít határidő. Mi ugy emlékezünk, 
hogy ó is egyike volt azoknak, kik 
azt mondották, hogy az önálló magyar 
vámterület ne csak jogi fogalom,  ne 
csak törvényileg biztosított engedmény 
(1899. XXX. tc.) legyen, hanem a vám-
sorompók felállításával  tettleg végre is 
hajtassék. És arra is emlékezünk, hogy 
állami önállóságunk kérdését Sümegi 
ur és a vele rokon nézetű képviselők 
nem abban látták megvalósítva, liogy 
a külkereskedelmi szerződések német 
és magyar nyelven hasáboson Írassanak 
meg, hanem az állami önállóság abban 
csúcsosodjék ki, hogy ama szerződé-
sekben Magyarország érdeke is egy-
forma  figyelemben  részesitessék. Sót 
arra is emlékezünk, hogy a független-

ségi programul fokozatos  érvényesülé-
sének első lépcsője volt Sümegi ur és 
társai elölt a magyar nemzeti önálló 
bank felállítása,  nem pedig az ország 
iránti jogának még csak nem is bizto-
sítása, hanem elodázása. Azután voll 
szó valami katonai kérdésekről s azok 
között holmi magyar vezényszóról, de 
ezek ugy látszik lekerültek a napi rend-
ről. Volt szó, de még milyen mérges, 
a vármegyék elveti jogainak visszaállí-
tásáról, valami alkotmány biztosítékok-
ról, s mégis az 1907. évi lágymeleg 
LX. tc. megnyugvással vétetett. 

Es Sümegi ur most mégis meg-
elégszik az önálló vámterület és a ma-
gyar bank megvalósításával, kijelentve, 
hogy ha a kormány ezt lenni nem 
tudná, ellenzékbe megy. Egyben azon-
ban türelemre is inti választóit, mivel 
ennek a koalíciós kormánynak csak ál-
meneti élele van s ntint ilyennek hiva-
tása előkészíteni az utat egy erős 48-as 
kormány részére. Hát ez igazán, mint 
nyilatkozat nem újság, ugy tűnik fel 
mint egy elvirágzott rózsatő. Ezelóll 
épen két évvel a főispáni  beiktatás al-
kalmával egyebek melleit ezeket is moi i r 
dolta, sőt mondotta azt is, hogy nem 
érez hivatást magában árkon bokFOÍi 
keresztül követni a kormányt. Jó! de 
a nemzet nem elégszik meg a képvi-
selő urak fenyegetőzéseivel,,  azoknak 
talán tenni is kellene valamit, nem a 
dekórumért, hogy nyilatkozataikat fed-
jék, nem a bizalom fentartásáért,  melyet 
a választó kertiletek készséggel előle-
gezlek. Immár két és fél  éve, hogv a 
tisztelt kormány hinti a port az ország 
szemébe, két és fél  éve, hogy Horvát-
országot nyakunkba zúdította s képte-
len engedményekkel sem tudja lerázni, 
két és fél  éve, hogy a nemzetiségek 
agyarkodásait tehetetlenül nézi, nem-
csak, hanem lápot nyújt fészkelődéseik-
nek, amely immár eddig csendes vár-
megyénkben is itt ott kezdi kimutatni 

arcátlanságait s e politikai tévedések 
'mellett az ország jogait egyre jobban 
és jobban áldozza fel  a németnek, kellő 
ellenszolgáltatások nélkül. Két és fél 
éve, hogy a nagy garral felállított  nem-
zeti követelések lassankint kezdenek le-
tűnni a látóhatárról s most mégis türe-
lemre intenek! Hát ugyan még mire 
várjunk? várjuk meg, hogy ami eddig 
meg volt arra is kezet tegyenek? Ez 
igazán furcsa  tanács! De jól van ez 
nekünk. Mi akik a fájdalmas  multakból | 
következtettünk s tudtuk, hogy vajmi j 
keveset kaphatunk vissza azoktól, kik 
mindenünket elvetlék, most nem min-
den sajnálat nélkül látjuk, hogy a vér-
mes remények hova tünedeznek, azért | 
ha a józan ész kezd. tömörülni annak 
a kevésnek biztosítására, örömmel kon-
statáljuk a jó akaratot. Minket ugyan I 
pártállásunknál fogva  semmi sem elégít 
ki ami a perszonál unión innen marad, 
de midőn a 48-as függetlenségi  kép-
viselő urak az önálló vámterület és 
magyar bank kérdését pártállásuk sine ! 
qua iionjául tűzték ki, ezen csak valódi | 
benső örömet kell éreznünk, mert lát- ; 
juk a jó akaratot és hamisítatlan haza- I 
fias  érzést, mely elhatározásukban vezeti. 

N̂ m vagyunk pesszimisták, nem 
akarhatunk egyszerre mindent, de azt 
sem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy 
bizony ideje volna már valami ered-
ményt fel  is mutatni, s miután ez egy-
hamar nem lesz, Sümegi urat szava-
tarló embernek ismerjük s már most 
ürömmel üdvözöljük Nagy György mel-
lett az ellenzék soraiban küzdeni a nem-
zeti jogokért. 

Az erűelyreszi képviselői: értekezlete*) 
CstkNzcrcdu, 1908. :ni£iis/.tiis 21. 

fc).  Azt olvasom az újságban, hogy 
Ferenczi Géza és Zakariás János kép-
viselők körlevelet intéztek a< erdély-

•) K cikk l.pu.k mult s.ámárk kiéit 
tár̂ yhilBJia ml.lt nem Tolt kVsBIbetâ. . felt  be « .kkur 

Hierfc. 

részi képviselókhez, hogy a Székely-
udvarhelyen tartandó székely követtségi 
közgyűlésen jelenjenek meg s az ez 
alkalommal tartandó külön képviselői 
értekezleten egységes eljárásban álla-
podjanak meg az erdélyrészi magyarság 
érdekeinek felkarolása  végett. 

Azóta ez az értekezlet talán meg 
is tartatolt s a képviselő urak el is 
döntötték a világ sorát. 

Az erdélyrészi képviselő uraknak 
ez a szeparatisztikus viszketege épen 
olyan, mint a fiumei  cápa, mely min-
den esztendőben megjelenik a kikötő-
ben anélkül, hogy valaki látná s talán 
még inkább olyan, mint a papházán 
a gólya fészek,  melyet mindenki lát 
— csak a pap nem látja. 

Mióta Magyarország alkotmányos-
dit játszik, azóta minden esztendőben 
legalább egyszer — ha nem is husvét-
táján — megszokott jelenni a hírlapok-
ban egy ilyen nagyképűsködő felhívás 
vagy kommüniké, mely liirt szokott 
adni arról, hogy az erdélyrészi képvi-
selők miben törik az okos fejeiket,  ha-
nem hogy ezen okos fejek  oktalan fej-
töréseinek valahol a teremtett világon 
valami eredménye is lett volna, azt te-
remtett lélek még nem látta sóha. 

Ezért én nem vagyok kíváncsi arra, 
hogy a tudós honatyák vájjon miben 
állapodtak meg s mivel kívánják bol-
dogítani ezt a nyomorult honhazát. Azt 
se kérdem, milyen lesz azaz .egységes 
eljárás", melyet az erdélyrészi magyar-
ság érdekeinek felkarolása  végett kö-
vetni fognak,  hanem egyszerűen azt 
mondom, hogy ne izéljenek és ne bo-
londitsák a szegény választókat ilyen 
nagyhangú sültelenkedcsekkel s ne nagy-
zoljanak a laikus világ előtt, mintha va-
lamit tenni csakugyan tudnának. Hiszen 
azt ma már minden valamirevaló és 
gondolkodni tudó ember látja, hogy 
manapság nincs akarata sem az erdély 
részi képviselő uraknak, sem más ordi-

A „SZÉKELYSÉá" TÁRCÁJA. 

O c i i M B i t i m «s t* 
- Elbeszélés. -

Az öreg Jakabot e csapás megtörte 
egészen. 

Az öreg ember, ki egész éleién keresz-
tül azon fáradozott,  hogy leányát boldoggá 
tegye s ki képes lett volna ezért a tőle 
lelhető legnagyobb áldozatot is meghozni: 
legérzékenyebb részén sújtatott. Az csalta 
meg, az játszotta ki, kit legjobban sze-
retett. 

Napról-napra fogyott. 
Szerető, gyengéd atyai szivén a szenve-

di* Ördögei rágódtak s siettették a Jó öreg 
végnapjail 

Terhiete meggörnyedt, haja néhány hét 
alatt teljesen megfehéredett  s szemeiből 
magánós pillanataibán folyton  gördültek 
alá a könnyek. Ha leáhyára gohdolt, külö-
nös, marczangoló fájdalom  szállotta meg. 
Kíváncsi volt megtudni, mi lelt belőle? 
Legalább boldog-e ? 

A nyomozások, keresések semmi ered-
ményre nem vezettek. Ugy eltűntek, minlha 
a föld  nyelte volna őket el. S Jakab, bár 
magának sem merte nyíltan bevallani, mégis 
litkon kívánta látni,- kivánt valamit haliam 
gonosz, elvetemedett leányáról. 

S hogy aztán hónapok multával sem 
tudta még meg, él-e vagy halva van-e, -
ez aztán egészen megtörte. 

Kedélye önmagával hasonlott meg: méla-
bús lett 

Napokon keresslül sem szólt senkihez, 
s lia mások szóltak hozzá, akkor is alig 
tudott hebegve valami feleletet  kihozni szín-
telen, sápadt ajkain. 

Néha találkozott Mártha volt vőlegény-
jelöltjével, kit szintén összezúzott, össze-
tört a csapás s ilyenkor gyermekes félelem  | 
szállotta meg. Remegve igyekezett előle I 
menekülni. Minlha ő tehetett volna róla a j 
jó öreg. 

A hosszú téli esték alatt órákig clüldö- . 
gélt kandallójánál, pipával kezében, sze- ! 
meit mereven egy pontra szögezve.-..L 

Miről gondolkozott? Semmiről."Maga 
sem tudta volna megmondani. Hallgatta 
öreg szivének dobogását. 

És az idd mult, haladt s Mártlia még 
sem hallatott magáról semmit. 

VI. 
Egy reggeleit az öreg még úgyábatl Ic-

küdt, midőn ajtaján halk, bátortalan kopo-
gás hallalszolt. . . . . 

Az öreg gépiesen kell föl  s nyitotta ki ( 
M ^ K i az? — kérdé reszkető, mély | 
hangján. •. 

A jövevény Mártha volt, bár alig lehe- i 
lett ráismerni. Termele görnyedt, össze-
lonnyadt. Sovány, bceselt ábrázatát a halál 
sápadtsága borilá. A hajdan hóditó szem-
pár tüze megtört, elhomályosodott. Egész 
lényén a testi és lelki szenvedés és kime-
rültség volt észrevehető. 

Sápadt, ránezos ajkai remegtek, midőn 
mondá: 

— Én vagyok, atyám .. . bocsáss meg... 

Az öreg összerázkódott. K n íjai önkén-
telenül kitárultak, aztán hirtelen, haragosan 
csapta le azokat. 

Az apai szerelet viaskodott i megsértett 
apai büszkeséggel. 

Szemei felvillantak  s arcza kipirult. 
Egy darabig szótlanul, némán állottak 

egymással szemközt, Mártha remegve, össze-
töpörödve, nyomorultan; Jakab büszkén, 
egyenesen. 

Végié .mégis győzött a szeretet. A 
nap sugarai eloszlatják a sötétséget, bár-
mily sürtl és zord. tegyen is az. Az öreg 
Jakab kinyújtotta jţTh.D karjât s egy székre 
mutatott: 

Ülj le — mondá édes hangon. 
Mártha engedelmeskedett. Félve, remegve 

sompolygott a székhez. Jakab is leült. Sze> 
meit szótlanul legeltette leánya megtört 
alakján. Mártha is hallgatott, A nagy csen-
det csak időnként szakította félbe  Mártha 
beesett melléből előtörő, éles, krákogó kö-
högés. 

Végre Jakab szakította meg a csendet: 
— Nos, beszélj... Hogy sülyedhettél 

ennyire; mi történt veled ? . . 
Mártha zokogni kezdett. 
— Nc sirj — biztatá az öreg a bánat 

már úgyis késő... Beszélj... 
Mártha fölveté  könnyes szemeit: 
— Mcgbocsájl, atyám? 
Az öreg Jakab kelletlenül rázta fejét: 
— Beszélj I. . . 
S Mártha beszélni kezdett: 
— Óh atyám, nincs fogalma  arról, meny-

nyit- szenvedtetett velem ez ember... Oh, 

nem is hiszem, liogy ember volt! Kiben 
ennyi gonoszság van, az csak ördög lehet... 

Itt a börtönben ismerkedtünk meg. Ne-
kem ismeretségünk elsö pillanata óla tet-
szeti, bár meg akkor hidegen fordultam  el 
tőle, a tolvajtól. 

Ekkor egy alkalommal egy történetet 
mesélt nekem, melyből ártatlansága tisztáb-
ban ragyogott. ki a napfénynél.  Együgyü 
hiszékeny lettem, szerető szivem, ösztönzé-
sére, hitelt adott az ámító, csalfa,  hazug 
szavainak. Ezután már mindennap találkoz-
tunk és én egyre jobban szerettem őt. Ek-
kor még elő sem nozta a szökés eszméjét, 
melv talán legott észre'téritett volna. 

Ekkor történt az, .hogy atyám engem 
akaratom * szivem ellenére férjhez  akart 
adni. Én elpanaszoltam neki keserveimet s 
mondtam, hogy s frigynek  semmifélekép 
sem tta bad megtörténnie, inkább megölöm 
magamat, Gusztáv .először arra bátorított, 
hogy födözzünk  fel  atyámnak mindent, sze-
relmünket, viszonyunkat és kérjem ki bele-
egyezését akkor kötendő frigyünkhöz,  majd 
ha ő kiszabadul. Én e tanácsot természe-
tesen, mint lehetetlent, visszautasítottam. 
Tudta ő ezt jól előre. 

Ekkor emiitette ő először szökési tervét. 
Mint a vizbeíufó  a szalmaszálhoz, ugy kap-
tam én is a tervhez. A kivitel nem volt 
nehéz, csak erős akarat és szilárd elhatáro-
zás kellett hozzá. 

Előre kicsináltunk mindeat- hova me-
gyünk, miből élfink,  mit dolgozunk. Eljegy-
zésem estéjén aztán meg is történt e szö- -
kés. A magammal vitt ékszereket elzálogo-
sítottuk reggel, azután a város végén egy 
kis viskóban hiiztuk meg magunkat 
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nárébb cajgnak, sem együtt, sem külön-
külön. Manapság parancsszóra megyen 
minden, ugy ahogy azt felülről  rende-
lik. Mit akarnak hát? Talán megakarják 
kenetni ellágyult derekukat valami tü-
römolajjal vagy türömhájjal, hogy az 
még jobban hajoljék, vagy meghajlás 
közben el ne törjék? 

Az .erdélyrészi magyarság érdeke!' 
Nagy mondás! Ehhez erős derék kell. 
Avagy talán meg akarnak alkudni a 
Cosocariu Sándorokkal az erdélyrészi 
magyarság érdekében, hogy a mandá-
tum tiz évre biztosítva legyen? Egyéb-
bel már ugy is elkéstek kedves kép-
viselő urak. .Egységes eljárással" már 
meghozták a végrehajtási novellét, meg-
hozták az erdélyi birtokrendezési tör-
vényt, még mit akarnak „egyységesen 
eljárni ?" 

Novellájukkal tönkretették az er-
délyi magyarság hitelét s kiszolgáltatták 
azt a proletariátus gúnyjának. Birtok-
rendezési törvényükkel megölték a kis-
és középbirtokos osztályt, felvirágoztat' 
Iák a tőke nélkül meggazdagodó̂  kap-
zsiságát. Még mit akarnak? Kit akar-
nak még megboldogítani ? Hol kapnak 
már megboldogitandó médiumot? Szá-
juk ize és tehetségük mérvéhez képest 
jól elrendeztek már mindent. Meg van 
alapítva a proletárok jövője. Meg van 
ölve a törekvő kisemberek hitele. Hát 
még mit akarnak a nagy honboldogi-
táshoz? .Egységes eljárással" hozzanak 
már törvényt arról is, hogy az általá-
nos titkos választások alkalmával maj-
dan szereplő minden kortes fehérnépnek 
legalább is három ura legyen s ez a 
három legalább harminc szavazattal bír-
jon. igy majd kitelik az általános 6» 
titkos többség s a mandátum biztositva 
lesz. Vagy hozzanak törvényt a csá-
szárjubileum alkalmából arról, hogy a 
korcsmákban legnagyobb sikert elérő 
bömbölő hazafiak  egy-egy érdemkeresz-
tet kapjanak. Hozzanak törvényt arról, 
hogy a képviselő választási kortesek az 
államhivatalnokok létszámába felvétet-
nek s a kapott sápok alapulvétele mel-
lett nyugdíjra jogosultak. A büntető 
törvénykönyvhöz még csináljanak egy 
rövid novellát s abban rövidesen mond-
ják ki, hogy minden nadrágba bujt 
ember rövidesen felakasztandó  (kivéve 
természetesen a képviselő urakat, ha 
nadrágban járnak.) Hozzanak törvényt 
róla, hogy minden család vagy gyüle-
kezet felkeléskor,  lefekvéskor  és étel 
után köteles a .Gotterhalte"-t karban 
elénekelni. Ennek ellenőrzésére nevez-
zenek ki falunként  cs. és kir. felügye-
lőket Milyen jól lehetne ezúton hono-
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rálni a falusi  kortesek egy részét! 
Mint látni méltóztatnak, még sok 

üdvös teendő vár az erdélyrészi kép-
viselő urakra, amiben .egységesen kell 
eljárniok". Az életbevágó dolgokat már 
ugy is elintézték az oktalan egységes 
eljárásukkal hozott ostoba törvényeikkel. 
Most vessék magukat a társadalmi térre 
s azt reformálják  meg egészen saját 
koáliciós képükre az előbb javasolt gyö-
nyörű és eddig követett irányuk sze-
rinti törvényeknek következetes meg-
szavazása által. 

Az a csömörletes undor, mely el-
fogja  az embert a mai politikai stréber-
kedés láttára, az erdélyrészl képviselők 
egységes eljárásában sem láthat egye-
bet, mint tehetetlen fogadkozást  és 
kapaszkodó akarhatnámságot, mert jó 
eleve tudja az ember, hogy ugy sem 
Ehetnek semmit, mert amit tenni szok-
tak, azt nem kötik az erdélyrészi kép-
viselők orrára. 

Mi meg itthon nyomorult válasz-
tők teljes joggal kérdjük azokat az egy-
séges urakat, hogy bp) voltak eddig? 
Hol voltak akkor, mikor 3* pletyi 
birtokrendezési törvényt hozlak? H&! 
voltak, mikor a végrehajtási novellát 
megszavazták? Vagy ha ők talán ott 
voltak, hát hol volt a z eszök és a jó-
zan belátásuk? 

Ezek után fJJQşt  már ne gyürkÓZr 
zenek ok nélkül s ne egysâgeşezze/jek 
hiába, mert eljátszották játékukat. Majd 
megválik á kivetkező választások alkal-
mával, hogy azok eredményét továbbra 
is a töltéseken folytatott  politika szó-
vivői döntik-e el? Mert, hogy koalí-
cióval már torkig vagyunk, az bizonyos. 

Erdélyrészí II, színikerület. 
Társadalmi életűnket közelről éf)ntö 

eseményről számolunk be. 
Főispánunk kezdeményezésére Csík-

szereda. öyergyószentmiklós, Kézdivásárhely 
Sepsiszentgyörgy, Pogargs, Nagyenyed váro-
sok és Tusnád, Kovászna, Élőpatak fürdők 
kiküldöttel lolyó hó 25-én, Tusnádfürdön 
értekezletre gynltek össze » gróf  Festelich 
Andor a vidéki színészet országos felügye-
lőjének elnöklete alatt' megalakították az 
.Erdélyrészi második szinikerületet», 

Ezzel a régi »sziniterület« helyébe a 
»s?lnllí#rtílet« lépett. 

Legalább 1» » címben, mindössze egy 
beta különbség van * ketlő Jfftzött.  Ez a 
betOkQlönbség azonban nagy váitozÁsi 
hivatva eszközölni szinházi életünkben. 

A régi területi rendszer hátrányait szük-
ségtelen ismertetni, oiyg&ó köjf/)nséf?ünkne]k, 
erről közvetlen tapasztalatai vannak, 
felsorolunk  azokból egyet-kettőt, hogy szembe 
tűnjék mit várunk a kirí)lettől, mi lesz annak 
a hivatása. 

Ott nem keresett senki. Háborítatlanul 
élhettünk szerelmünknek. És ez első napok 
oly szépek, oly gyönyölteljesek voltak, hogy 
— megvallom — nem gondoltam semmivel, 
senkivel a világon. Vétkes, könnyelmű, ha-
szontalan leány voltam. 

E szép idők csakhamar elmultak. A nap 
után éjszaka következett; hosszú, sötét, 
borzasztó éjszaka. 

Pénzűnk elfogyott  és Gusztáv pénzszer-
zés űrügye alatt hosszú napokon és éjjeken 
keresztül elmaradozott, mulatott czimborái-
val, a nélkül, hogy nekem egy falat  enni-
valót is hagyott volna otthon. 

S e czimborákról kezdtem megismerni 
kedvesemet. Beláttam, hogy Gusztáv nem 
az. akinek én őt  ismertem. Itt  magunk közi, 
megmenekülve a bajtól, gyakran levette ál-
jrczál t megmutatta igazi arczát, mely hí-
ven visszattütfözte  lelke ocsmányságát, al-
jasságát 

Ez azonban még csak kezdete volt szen-
vedéseimnek s ekkor még volt reményem, 
bogy minden reményem meg fog  változni.-

Keményeim azonban nem teljesedtek. 
Gusztáv mindjobban elaljasodott. Kártyázni 
kezdett s engem gyakran megvert — Ha 
könnyeket látott szemeimben, dühbe jött 
s dühe nem ismert sem határokat, sem kor-
látokat. 

Ha szerelemről, szerelmünkről beszél-
tem neki, kinevetett s durva gúnynyal 
mondá, hogy az, mit nekem a börtönben 
mondott, mind csak hazugság, ámítás volt. 
Szivemet éreztem összehúzódni ily szavak 
hallatára. Es kétségbeesésemen, nyomorom-
ben fölismertem  a bosszuló Itten gjjjtó jobb 

S még ezzel sem volt kiürítve a szen-
vedések kelyhe. 

Mikor már sehol sem tudott pénzt ke-
resni, engem akart aljas, erkölcstelen czé-
lokffl  /elhasználni. Engem, kinek örök sze-
relmet, örök hűséget esküdött... Mélyen 
megsértve s torkig eltelve ez aljas ember 
undok jellemtelenségeivel, becsületemre hi-
vatkoztam s ö gúnyosan nevetve felelte  rá: 
•Becsületedre ? . . . Hát van neked becsüle-
ted?... Neked, ki egy rabbal, egy tolvaj-
jal szöktél meg ?...« 

Ereztem, hogy igaza van. A vér tu-
czomb.a szökött, szemeim előtt összefutott 
a világ » ájulva rogytam a padlóra. 

Mikor felébredtem,  nem yplt senki kö-
zelemben. Magamon kivQl voltam s ewk 
egyet tudtam, egyet éreztem: hogy innen 
menekülnöm kell. 

S menekültem. 
. Hitem meg volt törve, reményem el-

játszva, szerelmem összetörve: öngyilkos 
akartam lenni, midőn egy jó ember meg-
ragadta a karomat. Megkérdezte, ki vagyok, 
aztán elvezetett ide, haza... 

És Mártha slbfs^éjését  bevégezve, ki-
merülten dőlt hanyatt' székében.. 

Az öreg Jakab könnyezett.., Megbo, 
csájtott! 

VII. . 
Mártha halálos ágyán feküdt. 
A testi és lelki súlyos szenvedések, ráz-

kódások, nehéz betegséget vonlak maguk 
után, melyből az orvosok szava szerint nem 
volt lehetséges a kigyógyulj. 

Ifjan,  testben-lélekben megtörve kdgflf-
dett sírja felé,  melyet ohajtott, s melytől-
nem remegett. 

A területi rendszer idején egy színi 
direktor koncessiót kapott a minisztertől bi-
zonyos területre, ahol kénye-kedve szerint 
barangolt. Kötelezettségei a terület, a kö-
zönséggel szemben megszabva nem voltak. 
Olyan társulattal játszott, amilyennel akart, 
azókat a darabokat adta elő, amelyek neki 
jór estek, szóval a közönség rá befolyást 
nem gyakorolhatott. 

A területi színigazgatóknak ilyetén sza-
badkeze szülte mindazokat a hátrányokat, a 
melyek a színi évadok beosztása, az előadá-
sok minősége, a darabok választéka, söt a 
színtársulat tagjainak a színpadon kívüli vi-
selkedése miatt is felmerültek,  — szóvá is 
tétettek, 

Nem akar ez célzás lenni ami »volt« 
területünkre; —általában mondjuk az összes 
területekről. 

A területi rendszer hibáit, hátrányait 
azonban még más, lényegesebb okok is szül-
ték. Olyanok, amelyekből az előbbieket is 
származtatni lehet. 

A területi társulatok igazgatóinak bi-
zonytalan anyagi existenciája! 

A színi évadok be nem osztottsága miatt 
ki volt téve annak, hogy itt, vagy ott nem 
az illető helynek megfelelő  időben jelenik 
H)P£ — s ekkor vége a színház látogatás-
nak, vége a jtjviedelpmne!;. Miután pedig — 
sejtjük, hogy égy területi igazgató Sert] ban-
kár egyúttal — gondolhatjuk, hogy a ţagqk 
ff/eteşf  )ş ţhjjei" igazpdík. tyár pedig kevés 
taetesşef  - Ijfl  s?tfiés*[  fcapnj  n?rri Ileljet 

Továbbá — ps itt ţafânr  haza is beszel: 
hetünk «t egyes váresok semmi subvem 
cióban, kedvezményben nem részesítették a 
társulatot, az igazgatót. Jövedelmének nagy 
fittéi  3 dráea »teremdijak« emésztették fel. 
' Véeíl'|z.6l|arri is, Ujjr)t ţerOjeţi ieaz-

gft4t  pqtom 1ÖÓÓ korona segélyben része-
sítette; -._ jjg ijMn/ 

Ezeknek Ternfés?sttts  jfflypfjfejimgnye 
yolt, hogy a társulat tagjai, a d|«ipt£k, 
ggnelfaf,  ruházatra annyi gondot, |}ógy igé: 
nyeinket kielégítsék — np'f  fordi|hafotţ. 

A szinikerűlet megalakításával mind-
ezeknek a bajoknak orvoslását várjuk és re-
méljük, mert hát a hivatása, célja ez. 

prfp  tpljgs garanciát nyújt a szinikerű-
let szervezete iş, mejy áj) a központi sáifi.-
űgyi bizottságból és á helyi Sziiipártoló 
fgypşa|ştl?9l  ş epnek kebelében a helyj szin-
flgyj  választmánytól. 

Á kupont! bizpttság tagjai: a kerülj 
tel afrft&  yárosolf  pş f|lr3ő|i  fegy-egy  kép-
viselője, ezéken IţjyţM a* elnök | s titkár. 

A helyi sjiinpártoló egyesületnek tagjţ 
Itijnfţei}  Sjci'ttj|áj! IfttOgafp,  akik a sziniéyadía 
bérletét tartanak, s ştfik  magiig nljfcjt 

meg a helyi választmányt. 
A központi bizottság hatáskörébe tarr 

lojzik nyilvános pályádat utján — pg igaz-
gató megválasztása, a szerződés megkötésé, 
a sziní évadok beosztása, az előadandó dara-
bok kijelölése. 

A helyi bizottság fogja  a bérleteket 
kötni oly módon, hogy minden bérlő egy 
év ţfX'j  részletekben fizethesse  meg; 
gondoskodik az' áhantó tfisşJetekről  és a 
sziniéyadban előadandó darabok Vi'vijas^u-
sârş iş befolyást  gyakqrpl. 

Gyii rimfflffl  .enyiite«(ik ezeket, jpji: 
után modunkqafi  eţ /«Jószerint a'rész-
letekkel is szplgálni, de ezek az Irányelvek. 

Egy további fontos  dolog az állami 
súbvenció felemelése  5000 koronára és ese-
tenként, a szükséghez képest az egyes vá-
rosok állami segélyezése megfelelő  színház 
és felszerelések  beállítására. 

Végül az egyes városok által nyújtandó 
kedvezmények: ingyen terem, vagy ennek 
megfelelő  pénzbeli segély. 

Természetes, hogy ez gyökeres válto-
zást jelent szinházi életűnkben. 

A magasabb állami súbvenció, a váro-
sok segítsége, a nagyobb számú és állandó 
bérletek olyan anyagi existenciát biztosíta-
nák az igazgatónak, hogy egy jól szervezett, 
jó erőkből álló társulatot fenntarthat,  bevált-
hatja azokat a kötelezettségeket, amelyek 
művészi igényeink kielégítésére szükségesek. 

Módiában fog  állani ugy a központi, 
mint helyi bizottságoknak, hogy a színi-
igazgatót szerződésileg kötelezzék ezekre, 
azon előnyök ellenében, melyeket a kerületi 
szervezettel az nyerni fog. 

Módjában fog  állani annak ellenőrzése, 
hogy az igazgató társulatának tagjait olyan 
fizetéssel  szerződtesse, amelyből azok tisz-
tességesen megélhetnek, társadalmi kötele-
zettségeinek eleget tehetnek, a nagyon sok-
szor minden alapot nélkülöző megszólásokra, 
lenézésekre okot nem adhatnak. 

Társadalmi érdekűnk lévén az uj szini-
kerület megalakulása, — aqn̂ H fflMHWIW" 
4ását|aq is fész  keli vennţlnjş. 

Erre lesz alkalmunk a helyi szervez* 
kedésse). 

Kfljönben  olvasóinkat Időnkint fogjuk 
tájékoztatni a későbbiekről, s hozzá szólunk 
a kerületi szervezettel Csikszeredábán is 
szükséges és elodázhatlan változásokhoz. 

Helyén valónak tartjuk még megemlí-
teni, hogy az alakuló közgyűlésen Szászrégen 
uhqs, habár FŞf|tla)ţQZ$sâţ  ţjgjpleţlte'le flíül 
képviseltette magát, ş ^pţiisţlgtesţţllţti Iţatâ-, 
rpzattal adta a többi városoknak tu^opjásári, 
t)Qgy 4 kérületből kilép, il|etye annak meg-
alaKitásában' részt nem vesz. 

Éhhez nem solţ kommentár kell I Tud-
jHk, honnan fuj  fl  s^H' ţy|em2Pt¥^l fat-
kelödés! Nehogy drága szász atyafiáink  ya: 
lahogyan a színészet révén magyarosod-
janak! Azt hisszük, ezzel nem mi veszítet-
tünk I t-egalább bişţqsjtva van a Herfllel 
t̂ ákés és égyúnletü müköcjése; nei^^tiségj 
izetlenkedések' zavarni rierrj íqgják í ' 

Szászrégen helyébe, amint értesűlűrik, 
Ţpr4ş yagy Piesqs^entnţirton fqg  bejép'ni, 
kik már eföbb  is sjjvpsen psa(|iţkpzta|< Viglfiq. 

A? szji|i!(er!ll§t alakuló gyűléséről 
egyébiránt az alábbiakban s^ánidlupk 

' plnöknek egyhangúlag Kállay Ubwl 
fö'sp*ni.  iltkirpfllí  Józsa Géjját vAÍasztottáh 
meg, kik a |fpr(J|eltj  a|ak |̂lás mozgalmát 
megindították és vezettéjf. 

A köígyfliés  beosztotta a szini évadot 
is, mely Sipsi-gzentgyöfgyön  lolyó évi 
szeptemDer 10-ével kezdődik s Csíkszere-
dára vonatkozólag 1909. január 9-től feb-
ruár 25-ig állapíttatott meg. 

Elhatároztatott továbbá, hogy jövő év 
február  havában a Csíkszeredában megtar-
taná^ közppnfj  bizottsági gyfllésep  palyáza-
fö'i  hirdet'a KérÜlet elnyerésért, u^v W * 
mar 1909. szepte'mWrben kezddejo' szezonra 
3 rpégyá|as t̂fltt  sziiiigazgá|óval a szerző: 
qésf  fs  njé^köthessg. 

öreg afyja  ápo|t& pt, bjztgtya, reményt 
öntve az elcsüggedt szivbe. 

Pe Mártha e bízt3fásokra  csak néma 
fejbólintásokkal  felelt, 

Néha-néha ajkait is kinyitotta ş Inssţ), 
száraz hangon mondá: 

— Meghalok, jól tudom... s nyugod-
tan várom halálomat... Csak édes jó atyám, 
ugy-e megbocsájt... 

S az öreg Jakab könnyes szemei ilyen-
kor a legjobban tolmácsolták az igaz és 
teljes bocsánatot. 

pjérkezett az utolsó nap is. 
Mártha 'bocsánatkéréssel ajkain lehelte 

ki összekinzott, összetépett léikéi, melynek 
psak egy hibája ypjt: hogy nagyon ttfdoít 
szeretni; 

Az öreg Jakab 0tt térdelt U ágynál és 
csókjaival halmozta el a hideg teteifiét, 

E pillanatban lépett be ajtaján a börtön-
őr. Lassú, de tisztán érthető hangon jelen-
tette, hogy a 9. számú czella szökevényét 
— Gusztávot — elfogták  s a földalatti  ned-
ves börtönök egyikébe zárták. 

Az öreg, mintegy varázsütésre ugrott föl: 
— Hol van? — kérdé s szemeiből a 

düti viífímsi  PílKíftak-
A börtönőr még «gyszer ism^te, fjogv 

hova zárta a megkerült szökevényt-
S az öreg ott hagyva leánya holt tete. 

mét, gyors léptekkel sietett kl a szobából. 
vm. 

A sötét földalatti  börtönök egyikében 
fetrengett  Gusztáv. Holt-halovány ábrázatá-
tól kft  féMfóteff  sjem kandikált elő. Bor-
zas bosszú haja f&Hfetrânr'lpftjf̂  fyftöK-

ben kerítette keskeny, sovány arczát s pis«: 
Hps. sjakgatptt ruházatából aljas fiyómör 
tünt kj. - ' : 

h czella falairól  halk jşpppgfctjBn  m= 
metszett alá a nedvesség. S a szűk kís'he.-
lyet rothadt szalma kiállhatatlan bűze' töl-
tötte be. 

Borzasztó volt e hely. 
Gusztáv remegett fekhelyén.  A nagy 

csendet csak fogainak  hallható vaczogása 
zavarta meg. 

E pillanatban az ajtó zárja csikorogni 
kezdett. 

Gusztáv összerázkódott s aztán még 
ipbban összehúzódott fekhelyén. 

l á t o f Ö ! ^ 
nyat, nţelynek széniéi villogók' voltak. Ném 
bjrţ szólpi, torkjty összes'zorijótta ' ya(ápij. 
Kezeit óvólag terjesztette ki magg elí. • : Es az öreg Jakab lassú léptekkel koM* ledett feléje... 

* * 

Az öreg Jakab másnap reggel a vizsgáló 
bíró előtt állt. 

— Jelentem alássan — mondá lassú, 
mély hangon - a 9. számú szökevény tol-
vajt ma reggel a börtönőr halva találta 

"^jf  'vlzsgiffl  bifó  fürkésző  tekintetet ve-
tett Jakabra i r 

— Miben halt meg? 
Jakab tompa, érzéketlen hangon feleié  rá: 
— Én fojtottam  meg 1 . . . 

Consummatum esti 



. szám. S Z K E L Y S G 3-ik oldal 
A most megkezdődő évre 1009. augusz-

tus 31-ig — tekintettel, arra, hogy az idő 
rövidsége miatt a pályázat utjáni igazgató-
választás már nem lett volna eszközölhető 
— a központi bizottság Fehér Károly vólt 
területi igazgatóval szerződött, akinek kü-
lönben is konczessiója van 1909. szeptem-
berig a kerület területére, amit nem lehe-
tett figyelmen  kivül hagyni. 

Megnyugtatásul szolgál egyébiránt, hógy 
olyképen van az igazgató szerződésileg kö-
telezve, miszerint az igényeinknek megfe-
lelő követelményekel teljesíteni is fogja.  — 
Tekintettel pedig arra. hogy pályázni is fog 
a kerületért annak idején s annak elnyerése 
főérdeke  leend, amint megbízható helyről 
értesültünk, már most oly társulatot szer-
vezett hogy a mult évinek határozottan 
leiette' áll; azonkívül rendes 8—10 tagból 
álló zenekart log beállítani. E szerint hoz: 
zánk már egy összetanult megfelelő  társu-
lattal jön. Ezt mindenesetre el ig várjuk s 
hisszük, liogy várakozásunkban, — egy kel-
lemes színházi idényt illetőleg — nem fo-
gunk csalódni. — s—t. 

Ismét mellőzés. 
Természetesen Csikszemláról van szú.i 

Gyergyószentmiklós állami főgimnázi-
umot kap. Hirtelen, minden vajadás nélkül, 
született meg, ugy hogy már szeptember 
1-én működését megkezdi. Ezenkívül igényt 
tart a Csíkvármegyében törvény szerint fel-
állítandó pénzügyigazgatóságra is, sőt Csík-
szeredától váló elharácsolása iránt tudomá-
sunk szerint komoly lépések is történtek. 

Ezenkívül a Székelyudvarhelyen leg-
utóbb tartott székely kongresszus szintén 
Gyergyószentiqiklósra ipari szakiskolák fel-
dllításat vette tervbe. Mindezeket nem azért 
soroijuk fel,  mintha Gyergyószentmiklós vá-
rost ezekért irigyeinők, sőt ellenkezőleg ör-
vendünk, hogy a kulturális haladás terén rövid 
idő alatt ily nagy lépéseket tehet — Inkább 
Isltunietni akartuk olvasó közönségünk előtt 
azt a kirívó ellentétet, mely Csíkszereda és 
a rövid idő alatt nagy fejlődésnek  indult 
Gyergyószentmiklós között keletkezett. 

(Uikuereda nemcsak nem kap semmit, 
hanem lassankint azt is elveszik tőle, ami 
csekélységet az utóbbi évtizedek alatt sze-
gényesen össze tudott kuporgatni. 

Legutóbb a kereskedelemügyi miniszter 
fuguu  egyet rajta, még pedig olyant, hogy 
igen sok időre elmegy kedve a reményke-
déstol Pedig hát Szteréuyi államtit-
kár ur, ha emlékezetünk nem csal, mikor 
városunkban íáklyalűsttel és énjelygős dtt-
fiyrambusokkal  ünnepeltette volt magát, 
olyan komoly ígéretekét tett, melyeket ren-
des körülmények között megszoktak tartani. 

Csikvármegye közigazgatási bizottsá-
gnak több rendbeli feliratára  és sürgetésére, 
Csíkszereda város kérelmére, bizonyára sok 
fejtörés  és izzadás után végtére a kereske-
delemügyi miniszter ur kegyesen leirt, hogy 
ö semmit sem tehet a tekintetben, hogy 
jövőre Madéfalva  helyett Csíkszereda legyen 
a vasúti rendelkezési és telep állomás, to-
vábbá, hogy innen legyen a vasúti kiindulási 
központ. JVţindazonâjta], hogy (flég  şe ţniţtas; 
>oţl: egészen Arşs markot, hat ezután Madé: 
falván  átmeneti kocsikat alkalmaztat I. H 
11 o*zU'tlyn  utasok  rémiére, jiersze eytj ínqi 
tiirakutós  feiiniQrtéuiáfttf. 

Íi s m i n d e n t u d o j n á s ^ r a h o j a ţ i ( t g y á j : 
h e k ü g y h o s s z ú l é r e e r e s z t e t t í n d o k o -

U s ° k £ s é r e t é b e n , f n e l y b ő l  a l a i k u s , k i v é v e a 
í e n n t e b j ) m a g y a r u l " e l m o n d o t t a k a t , c s u p á n 
e n n y i t é i t m e g , h o p y a « v á g á n y s a a b y í n y a s 
f 3  i s ţ a b y â n y y á g á r i y q s « . 

h}a egy nyugati államban történnék 
meg, hogy égy város, egy vármegyei köz-
punt minden alapos ok nélkül, csekély anyagi 
áldozat miatt ily wellőztetesben résxesol, 
leltétlenül forradalmi  állapot következnék be, 
mert ott az emberek megtudják jogos igé-
nyeiket védelmezni. Mi azonban hallgatunk, 
válasszuk az itthon hangos függetlenségi 
képviselőket, kellő időben hajlongunk, hizél-
günk és talpal nyalunk, a hegvibe banktfţv 
.mik és légül Kékesen ratjOK,%iíkot"Mtbw-
(ton végig vernek és 'fát  vágnak1. Öizonyára 
ázért, mert észreveyés nélkül is a magas kör; 
nionünil/ hí,-./.,, i.xjx^'..'^! iValn 

lehet többet rémétai. 
Most, mikor a székely boldogulás cimén 

való járás-kelés és mozgás nagyobb, mint a 
tatárjárás idején lezajlott népmozgalmak; 
most mikor kilátásban van, hogy nem sokára 
minden székely iazakjiban MpoHUint tyţtlc 

(uni, {cefrét  HMHttittţdlni '-az adó !s 
|iidja'Jlstefl  M minMitfété  végrehajtó kellő 
Időben kiszedeget), ez az elmellőzés talán 

talán ez az egyetlen volt reális és olyân, 
mely nemcsak egy város, hanem egy egész 
vidék javára szolgált volna. 

Attrténtek «tto véleményünk sMrBfflf 

mi már csupán egyetlen-egyet tehetünk, a 
mely még eredménnyel kecsegtet, (".saljuk 
el Sümegi Vilmost képviselőnek Csíkszere-
dára és aztán kiáltsuk igazi lelkesedéssel: 
éljen a nagy nemzeti kormány. Ez a recipe 
biztosan bevállik, s miután, mindazt mit 
Csíkszeredának kellett volna a vasúti kor-
mánytól megkapni, Gyergyószentmiklós már 
helyette megkapta, kétségtelen, hogy ebből 
nekünk is jutna legalább egy bakterház. 

H Í R E K . 
-!T Királyi kitüntetés. Őfelsége  hetven-

nyolczadik születésnapja alkalmából elren-
delte, hogy kitűnő szolgálataik elismerésem, 
a legfelső  megelégedés kifejezés  elismerése 
tudtul adassék dFaskóczi és dolinái Dras-
kóczy István m. kir. I. osztályú honved-
százádos és csiktaploczai Lázár Dénes m. 

. honvéd-főhadnagynak.  A királyi kegy e leg-
magasabb kitüntetésekkel két igen kiváló 
és derék katonát jutalmazott meg, kik arra 
teljesen érdemessé tették magukat. 

— Kinevezések. Révész Gyula törvény-
hatósági m. kir. állatorvos főállatorvossá 
neveztetett ki. - Laurentzy Oszkár végzett 
joghallgatót Beszterczenaszód vármegye fő-
ispánja Besztérczére dijas gyakornokká ne-
vezte ki. 

— Halálozás. Szász József  nyugalma-
zott kántor-tanító folyó  évi augusztus hó 
25-én délután 5 órakor, életének 78-ik, há-
zasságának 52-ik évében, rövid szenvedés 
után Csikszenlmártonban meghalt. Temetése 
27-én délelőtt 10 órakor -volt. Az elhunyt-
ban Szász Lajos vármegyei főjegyző  édes 
apját gyászolja. 

— A taploczal plébánia betöltése. Az 
ujonan rendszeresített taploczai plébánia, 
mint lapunk egyik régebbi számában közre-
adtuk volt, első helyen Körösi Géza addigi 
adminisztrátor, második helyre Fekete Imre 
rákosi, harmadik helyre pedig Török Ferencz 
csomafalvi  választatott volt meg. Az erdélyi 
püspök ur, hová a választások eredménye 
a kinevezési jog gyakorlása czéljából felter-
jesztetett, csiks7entléleki származású Márkos 
Endre javára, ki negyedik helyre kapott 
szavazatokat s kinek választói közül a sza-
vazás alkalmával a név hibás vagy nem 
teljes megjelölése miatt többen visszautasit-
tattak — kiegészítést rendelt el, annak meg-
állapítása czéljából, hogy a visszautasítot-
tak megállapítása és számításba vétele mel-
lett beleesett volna a három elsők közé. Ér-
tesülésünk szerint a kiegészítés pozitív ered-
ménynyel járt, minek következtében a ki-
nevezés is ennek alapján történt meg. Az 
erdélyi püspök, élve azon jogával, hogy a 
három elsö helyen megválasztott közül bár-
melyiket kinevezheti, taploczai plébánossá 
a felterjesztettek  mellőzésével Márkos Imrét 
nevezte ki. Körösi Géza eddigi adminisztrá-
tort pedig áthelyezte a szinten újonnan 
alakított gyimesfelsőloki  fiókplébániára. 

— Eljegyzés. Szopos László tanító a 
napokban jegyezte el Orbán lluskát Csík-
szeredában. 

— UJ főgimnázium.  Varmegyénkben 
jégj yáfy?  teljesül a gyergyóiaktiak azzal, 
hogy uyergyószentmik|óson folyó  évi szep-
tember hó 1-én megnyílik az állami főgim-
názium. A piţilt napokban Gyergyós?ent-
mijdóson járt a főgipipájippi  ügyeben dr, 
Bqrkőĉ y Sándor báró miniszteri tanácsos, 
titkára dr Németh Artúr miniszteri fogal-
mazó kíséretében és megállapodott a város 
vezető embereivel a jövő évben építendő, 
lehetőleg Internátgssal kapcsolatos (ögimná-
;iumi épület telkére nézve, Addig," Is, mig 
a? uj épület él nem készül, a főgimnázium 
a városi polgári iskola épületében kap el-
helyegést, hol a főgimnázium  igazgatója 
dr Pongrácz Károly már a mult héten meg-
kezdette hivatali működését. A minisztérium-
ban megígérték a II. osztály felállítását  is, 
ha kellő számú — körülbelül 30 — jelent-
kező alád. A gyergyószentmiklósi állami 
főgimnáziumban  folv^  s«epiember' l.i 2. 
és 2.-án -délelőtt és délután 3—5-ig 
tesznék iz L"és II. osztályba szóló beírá-
sok; ezeket megelőzőleg augusztus 
és 31-én a délelőtti ó r ^ á n fcfnák  « feb 
yétéh yusgá|aiuk a |aţiŢţ ţiyglvPol áíOk fé' 
s^éie, wkela I, osztályából a 

Eí n i n á í i u m 11. e s a t á l y á b a k í v á n n a k l é p n i . 
geptember <l-én az Istenitisztelet után lesz 

az Iskolai év ünnepélyes megnyitása, szep-
tember 5-én osztályrendezés, a tanóra renc| 
kihirdetése, a rend- s frgK.lţni  waDályok 
közlése s szeptember f-éJÍRezdödnek  a ren-
^ J Í ^ E r t i é l y l Kárpát-Egyesület szep-
tember hó 6-án délután 3 ó p k w ^ f g y ö . 
Szentmiklósón; a ^jJfQíhÍM  nagytermében 
famSWIíftTést  taft.  A Közgyűlés 
Uttri, swptember 7-én, az egyesület Borszék-
fűrdöre,  a ÓVtlksstóhoz, SzovátafOrdőre,  Tus-
nádfürdőre  és Marosbévizre k i r ándu lás t 
rendez. 

— Káatmunki* kiillltaa. Csil vármegye 
WívénytürtAtá^'ISiOMí.fauWt  KMvazott még 

' í g y Calkajeredában, a tanítók réajére roodacesdA 

kézimunka tanfolyam  céljaira. A gyakorlott kezi-
inuukára neveién eszméi», uj 07. egész országban 
s mikor vármegyénk löivényliiiiósága a három-
négy hétre tervezeti taniolyum költségei fedezé-
sére akadálytalanul megszavazin a kért összeget, 
jóformán  nem is tudta uz uţ es/mének gyakorlati 
fontosságát  s igfm  sokan bizonyos kétkedéssel 
néztek a megviilúsítiLs elé. Az eredményt n lulyó 
hó 27-én és 28-án tiefejezésttt  rendezett kiíillllásou 
volt utkntinnuk tál ni. .Meggyfizíidtilnk,  liogy a 
viínnc-ye ii-nies 1 ilo/.nt.líés/.séiíi; nein veszett 
kúiha. A kiállítást, in*.lylum 16 né|.Uiiiitó vett részt, 
n helybeli pulsuri lcúiiyiskotu ternieitien rendezték, 
hol a négy licti tanfolyam  alatt a műhelyek is voltak. 
Általában elmondhatjuk, hogy a rövid tanfolyam 
alatt tanítóink bámulatos eredményt értek cl. l'gy a 
puhafa,  mint a papír- és agyngiparbuu hihetetlen 
kézügyességet sajátítottuk el s tekintettel az elő-
állítóit produktumok gazdaságilag is előuyöseo 
hasznosítható voltára, csak annak adhatunk kife-
jezést, hogy a kézimunkára nevelésnek a uépisko-
lákha leendő bevezetése egy eddig ismeretlen ós 
a gyakorlati életben igen fontos  uj világot tár fel 
ifjaink  elölt. Ennek mielőbbi megvalósítása taui-
tóínk feladatát  képezi. Elismerés illeti meg a tan-
folyam  vezetőjét Lohr Lajos tanárt, valamint 
Xántus Klek assistensét, a kiknek tulajdonítható 
az eléct. kiváló eredmény. Iteméljtik, liogy illeté-
kes tényezőink módját fogják  ejteni még több ha-
sonló tanfolyam  rendezésének, inert a nevelés ez 
irányától meg nnpy eredményeket kell várnuuk. 
A taiilof  vauiban reszt vettek Pctrcs Sándor (Ditró), 
tieeze Ferenc (Szépviz), Pálosi Géza (Madaras), 
Pap József  (Oyergyóalfalul,  Gábor Oyuta (Szépviz), 
Bakó Tamás (Bulánbánya), Imre .Iftuos  (Csiktap-
locza), Pálosi dános (CsfkdÂnfalval,  Ferencz József 
(Karczfatva),  Király István (Madaras), Mihály 
István (Gyergyóvárhegy), Péter  Sándor (Csik-
fomlyó),  iejér Sándor .Gyimesközéplok), Ambrus 
Ferenc (Csobotfalva),  S..I1Ó Albert (Zsfigöd),  és 
Fodor Gáspár (Madéfalva). 

— Fehérek és feketék  harcza. Ez a tör-
ténet isinél nem Afrikában  vagy Ameriká-
ban esett meg, ahol a fehérek  és feketék 
élethalál harezot vívnak. Sokkal, de sokkal 
közelébb, mondjuk a leghihetetlenebbet: itt 
Csíkszeredában. Színhelye természetesen a 
város közepén levő vendéglő, mely köz-
tudomás szerint az örökös harezok szín-
helye. Egyetlen hely még, ahol az ősi eré-
nyek nemcsak, felébrednek,  hanem érvénye-
sülhetnek is. Érvényesülhetnek ugy, miként 
a tradíció megköveteli. Szigorúan és kemé-
nyen. Egy-egy behorpadt fej  csupán kedé-
lyeskcdés. Nem régen a harcz kitört patriota 
jellegéből és nemzetközivé fejlődött,  a nél-
kül azonban, hogy diplomácziai konfliktu-
sokra adhatna alkalmat. Ugy értesültünk, 
hogy nem régen városunkban időzött czir-
kusznak egyik fehér  tagja az illető vendég-
lőbe nem cppen az elfogadott  szigorú euró-
pai konvencionális etikett-szabályoknak.meg-
feielően  lépett be. Ebből az a baj szárma-
zott, hogy a vendéglő gazdája a csikmegyei 
etikett-szabályok értelmében fenyítette  meg, 
mely tudvalevőleg nem a XIV. Lajos udvará-
ban követett mély hajlongásokból és bókolá-
sokból áll, hanem egy rövid, félre  nem magya-
rázható és velős csattanásból azon okból, 
hogy a dobhártya annál hamarább tudomására 
hozza gazdájának meg nem bocsátható bal-

_ lépését. Egy bajból persze kettő támad és 
itt következik a fekete-fehér  háború. A cir-
kuszbeli fehérrel  volt egy fekete  is, akit 
szappannal sem lehet fehérre  mosni, tehát 
néger. Ebben felfortyant  a fekete  vér és 
megbántott fehér  társa segítségére sietett. 
Úgy mondják, gyilkot ragadott s előrebo-
csátván, hogy ö is a saját hazájában szo-

i kásos hagyományokat fogja  követni — véT-
ben forgó  szemekkel ordított vérbosszú után. 
Hogy aztán mi minden történt, nehéz lenne 
leírni. A székely ember ugy mondaná finom 
nyélven és finom  nűánszszal: «bimboloz-
tak a nagy forgalomban  és végül ajtón ki-
vül kerültek.* Vér azonban még sem folyt 
annyi, mint amennyi az előzmények után 
várnaió volt, mert a néger helyére tévén a 
gyilkot, másnapig felfüggesztette  a bosszú 
müvét. Kilátásba helyezte mindazonáltal, 
hogy ha másnap délig nem kap kellő elég-
tételt, olyat még nem látott Afrika,  aminőt 
ő fog  niivelni. Most a város természetesen 
érthető kíváncsisággal várja a kilátásba he-
lyezett további fejleményeket,  mely leg-
újabban vett értesülésünk szerint, a kitűzött 
határi (tő w a/ertnem következett be, .mert 
a néger forró  vére csillapítása czéljából egy. 
előre hűvösre került. 

— Nagy ttem) esapás. Augusztus 16-án 
ţstş K^iönujtalu község határában több 
jţbţn megismétlődő nagy felhőszakadás  és 
jégeső volt. A jégeső a még aratatlan levő 
összes őszi és tavaszi gabonatermést telje-, 
sen tönkre tette, az összes gytyntölcsöt és 
kerti veteményt megsemmisítene. A hirte-
len jött nagy csőaéa a hegyi patakocská-

I kaţ Árviué dagasztotta, amely nem kimélv^ 
semmit, rontott, zűzott mindent, aţţ\\ htjába 
esett. Embereket ragadptţ ţwgjvdi^ épülete-
ket spdort tova. A féwkén  a lü- és sarju-
termést ugy férsaapolta,  hogy kaszálásról 
mí'tí álmodni sem lehet, sőt még jövőre is 
csak nagy munka és fáradság  mellett lehet 
termővé tenni. A kár megbecsülhetetlen. 
Kászortujfalu  községét emberemlékezet óta 
ily elemi csapás nem érte. 

— A végrehajtási novella szentesítése. 
Ai «Országos Törvénytár* augusztus 26-ik\ 
számában adta közre az uj végre|̂ tá&) eb 
járá&FóI szóló szentesiţţţt türvenyczlkket, 
amelynek cţţiţft  leu i 1908, évi XLL tör-

zényezikk. Szeptember 9-én lép életbe az 
uj végrehajtási eljárás. A törvényben fog-
lalt átmeneti intézkedések fontos  határidői 
azonban a megjelenés napjától számiitat-
nak. Augusztus 26-ik napjától számitott egy 
éven belül kell az oly kielégítési végrehaj-
tást foganatosítani,  amelynél ínég a régi 
szigorúbb eljárás szabályai alkalmazhatók, 
ha a végrehajtás alapjául szolgáló közok-
irat augusztus hó 26-ika előtt keletkezett, 
vagy ha az ugusztus 25-ig lejárt követelé-
sekre nézve 26-ától számított harmíncz nap 
alatt a végrehajtás elrendelését kérik, vagy 
pedig ugyanezen idő alatt az adós lakó-
helyét a járásbíróságnál bejelentik. Ezekre 
az átmeneti intézkedésekre vonatkozó igaz-
ságügyminiszteri rendelet a hivatalos lap 
augusztus 26-iki számában jelent meg. Mint 
félhivatalosan  jelentik, az emiitett bejelen-
tésekre nézve a rendelet akkép intézkedik, 
hogy a járásbírósághoz benyújtandó beje-
lentésben a követelés felemlítése  után kérni 
kell annak az 1908. XLI. törvényezikk 31. 
szakasza alapján való tudomásul vételét. A 
bejelentéshez a rendeletben közölt minta 
szerint értesítést kell csatolni, még pedig 
annyi példányban, hogy valamennyi érte-
sítendő félnek  és a bíróságnak is egy-egy 
példány jusson. Az értesítéseket a bejelentő 
hitelező kellően kitöltve tartozik csatolni be-
jelentéséhez és a bíróság az értesítést alá-
írva, abból egy-egy példányt kézbesít az 
érdekelteknek és egy példányt visszatart. 
Ugyanazon bejelentéssel, ugyanazon' adós 
ellen fennálló  többrendbeli követelést egy-
szerre lehet bejelenteni. A bejelentés bélyeg-
köteles és az értékhez képest 40 fillér,  ille-
tőleg 1 korona bélyeggel látandó el. 

— Kegyelem a halálra ítélt bakának. 
Iszlai Ferenczet a marosvásárhelyi 62-ik gya-
logezredben tizedest, ki márczius havában 
kedvesét lelőtte s aztán önmaga ellen kö-
vetett el öngyilkossági kísérletet, ezen tette 
miatt a hadi törvényszék kötéláltali halálra 
ítélte. A súlyos ítéletet azonban őfelsége 
most születésnapi ünnepe alkalmával három 
évi nehéz várfogságra  változtatta. 

— A humoros óngyllkos. Egy, a vi-
lággal meghasonlásba jött öreg fővárosi 
esőernyő foltozóról  szól a história. Hívták 
pedig Latonavecz Imrének. Származásra nézve 
tót, amig élt, mert hétfőn  este nyolez óra-
kor vált néhaivá. A fővárosba  érkező egyik 
gyorsvonat elé vetette magát, amely dara-
bokra szaggatta testét. Hagyatékát egy kis 
papírlap képezte, amelyen a következő ál-
lott : »A pokolba megyek, hol meleg lesz; 
bár igaz, hogy jaj annak, akinek ott fűte-
nek. A mennyországba is kerülhettem volna, 
ahol bájos kis angyali nócskék enyelegnek, 
de roiéií csináljak én ott konkurrencziát a 
papoknak?... 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 
Köszönetnyilvánítás. 

Fogadják hálás köszönetemet mindazok, 
kik drága jó feleségem  halála alkalmával 
részvétükkel enyhítették mély fájdalmamat. 

Csíkszereda, 1908. augusztus 22. 
Dr Balló  István. 
kir. tanfelügyelő. 

Kiáltvány a Mlkó-utca lakóihoz. 
Az istenszerelmére kérem Önöket szí-

veskedjenek felvilágosítani,  hogy azokat a 
legényeket, akik minden este és minden éjjel 
egymást nyakon ölelve a mi utcánkon végig 
bömbölnek. Önök fogadták-e  fel?  Ha fel 
fogadták  őket, engem miért nem vettek fel 
a felfogadó  gazdák közé, hogy a bömbölt 
nóták kiválasztására én is valami befolyást, 
vagy szerény utasítást adhatnék? Minden 
este épen azokat a rettenetes nótákat böm-
bölik, a melyeket én ki nem állhatok. Ha 
pénzért bömbölnek, én is szívesen fizetnék 
néhány koronát havonkint, ha legalább a 
Gotterhaltet, vagy a Kossuth nótát bömböl-
nék a rendőrkapitány úr tiszteletére. 

Ha nem Önök fizetik  őket, tehát nem 
közkívánatra bömbölnek, akkor miért nem 
tesznek Önök lépést, hogy a rendőrkapitány 
úr állítson nekik egy kappelmaisztert is, 
mert ifiy  a nagyon hivatott parlagi tehétsé-
gük kárba vesz és elzüllik I Vagy tán a nép-
nevelés szent ügye iránt egyik lakó sem ér-
deklődik I Ingyen dalárdát a népnek! Ez 
legyen a MÍkó-utca lakóinak a jelszava. 
Dal&rdi&ták vannak, csak kappelmaisiter kell. 
Pffe  adakozunk, hogy a nép szilaj fiai  szeb-
ben bömböljenek és addig "bömböl jenek, mig 
a rendőrkapitány úr la meghallja. A bömbö-
lök közül eúwn, még a rendőr hiányaik, 
azt is egyet közköltségen kellene beállítanunk, 
hogy velők együtt bömböljön. 

Erre is költség kell, melynek össze-
hozására ezennel adakozást nyitok s felhí-
vom a rendőrkapitány urat, szíveskedjék • 
bömbölök élíre állani, mig-a kappelnuusater 
megţffeewk  a taktust veretni. 

Tfóatekttet:  „ 
BfltSfíitÓ-utfi  títÓK. 

Lap tulajdonodén ftonakatin:  Oft  M&QT aftMI. 
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Kisküküllömenti saját szüretelt borok 
literje 64 fillértől  fölfelé.  Asszu bor 2 kor. 40 fill. 

Kapható : - - - —1 

Simon Ede kereskedőnél, Csiktaplocán. 

Hölgyek részére nélkülözhetlen legjobb szépitöszer a 

Földes-féle Margit Greme. 
Páratlan és csodás hatású! Óvakodjunk az utánzásoktól! 

Pár nap alatt biztosan eltávolít szeplőt, májfoltot,  pattanást, bőratkát 
(Mitteser) és minden más bőrbajt. Kisimítja a ráncokat és az arcot feliérré, 
sinnnává varázsolj;!, iidit és fiatalit.  Ára: kis tégely 1 kor., nagy 2 kor. 

Kiváló toilette-cikkek: Margit hölgypor (3 szinben) I kor. 20 fill. 
Margit szappan 70 fill.  Margit fogpép  I kor. Margit arcviz I kor. 

Kapható minden gyógyszertárban, drogériában és illatszerkereskedésbcn. 
Postán utánvéttel vagy a pénz elözelcs beküldése mellett küldi a készitő: 

FÖLDES KELEMEN (SYÓÓYSZERÉSZ, ARAP. 
Kapható: Gözsy Árpádnál Csíkszeredában és Vákár Fivéreknél Gy.-Szentmiklóson. 

FISCHERÉSTARSA NAGYENYED 
FA eJ S Z O L O I 5 K O L A K 

150.000GYUMOLCSFA CSEMETE, 
1000.000GYÜM6ICSFA- ALANY, 
1000.000 ÉLÖ SÖVÉNY CSEMETE 

SLTÁNYrÁK DÍSZCSERJÉK. 
RÓZSÁK TÜLLVLLÜFÁK.STB. 

1000.000 SZÖLO OLTVÁNY 
EURÓPAI ÉS AMERIKAI SIMA. 

ÉS GYÖKERES VESSZŐ. 
ÁRJEGYZÉK ÉS MIVELÉSI UTASI-

= TÁS I N G Y L N . = 

626—1908. végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. j 
Alulirl bírósági végrehajtó 1881. évi LX. I 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré j 
leszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1908. évi Sp. II. 182'3. számú végzése kö- ; 
velkeztében dr Nagy Béni ügyvéd csíksze-
redai lakos javára, ifj.  Kánya József  csikdel-
nei lakos ellen 128 korona 65 fillér,  s jár. 
erejéig 1908. évi julius hó 20-án foganato-
sított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  ; 
és 720 koronára becsült következő ingóságok 
u. m.: 2 drb fekete  szörü kanca, 2 hám 1 
szerszám, 2 drb 2 éves ökör borjú, nyil- i 
vános árverésen eladatnak. I 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. 
járásbíróság 1908. évi V. 715. számú vég- ! 
zése folytán  128 korona 65 fillér  tökeköve-
telés, ennek 1908. évi március hó 7 napjá-
tól járó 5"/« kamatai, '/, • o váltódij és eddig I 
összesen 63 korona 60 fillérben  bíróilag I 
már megállapított költségek erejéig végre- j 
hajtást szenvedett lakásán Csikdelne község-
ben leendő eszközlésére 1908. évi szeptem-
ber hó 22 napjának délelőtti 10 órája 
határidőül kittlzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénz-
fizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szük-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat mások is le- és felülfoglaltatták  s azok- , 
ra kielégítési jogot nyertek volna, ezen ár-
verés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a értel-
mében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1908. évi augusztus 
24-ik napján. M o , n i r s á n d o f 

kir. bírósági véj:reIiHjtő. 

Erdélyi íriss turó. 
I. min. erdélyi turó 10-100 klgr. Kor. 95 -
II. • » m » » » 84.— 

2 - 1 5 • ».10 
1. » » ' / , - 1 » 130 

Megrendelésnél szállít postafordultával: 

Naftali  Vilmos, 
turó- és terménykereskedése, 

Balázsfalva  (Erdély). 

A készlet gyorsabb eladhatása miatt 
Casparl Frigyes és Társai, Medgyea* 

(Nagyküküllömegye) 

FAISKOIiÁI 
leszállított áron ajánlják összes faiskolai 
cikkeiket, u. m.: magonc, kőmagu és 
csontár gyümölcsfákat,  pöszméte és .ri-
biszke cserjéket, málnákat, földi  epret, 
díszcserjéket, gyUmölcsfa-vadoncokat, 
sövénynek valót, tűlevelű fákat,  rózsákat. 

Árjegyzék kívánatra bérmentve. 
> — . >/ 

AZ AGRÁR TAKARÉKPÉNZTÁR  RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
M A R O S V Á S Á R H E L Y T . 

FIÓKINTÉZETE: CSÍKSZEREDÁBAN. 
101 fogad  ez idő szerint takarékbetéteket 
5 százalék kamatozás mellett. 

A 10 °o tőkekakainat-adót az intézet sajátjából fizeti. 
Uj perselybetét rendszer. — Szelvény-beváltás. 

Osztálysorsjegyek főelárusitó  helye. — E l ő l e g e t ad értékpapírokra és 
betárolt árukra. — Fo lyószámlá i hitelt nyújt elfogadható  biztosítékra. 

_7 Az igazgatóság. 

Ş A VILÁGHÍRŰ K Á S Z O N - I M P É R IH 

RÉPÁTI ( ÍYÓŐY-ÁSVÁNYVIZ 
kizárólagos elárusitását átvettük s azt naponta íriss töltésben házhoz 
is elszállítva helyben 12 fillérért  literes üvegekben árusítjuk. Felkérjük ? 
a nagyérdemű közönséget, liogy napi szükségletét, mindennap reggel 
8 óráig értésünkre adni szíveskedjenek, hogy igy a viz hazaszállítását a 
délelőtt folyamán  eszközölhessük. Bármily kevés legyen is a napi szük-
séglet, kérjük azt csak előjegyeztetni, mert egy palackot is készséggel 
hazaszállítunk. A forgalom  könnyebb lebonyolítása céljából bármilyen 
ásványvizes üveget - kivéve a budai-vizes üveget - cserébe visszafogadunk, 

j Maradunk kiváló tisztelettel: ' 

( Niszel Fivérek, vegyeskereskedése, Csíkszeredában. 

K Ö V É R G Y Ö R G Y 
G É P L A K A T O S G É P J A V Í T Ó 

CSÍKSZEREDÁBAN, KOSSUTH LAJOS-UTCA 382. SZÁM. 

Elvállalok mindennemű komplikált gépek, kerékpárok, varrógépek, 
zárak, fegyverek  és minden a szakmámhoz tartozó javításokat. 

Készítek tervrajzokat is épületrácsozatokról. 
Vállalkozom bármilyen gőz-, benzin- és műmalmi, valamint fflrészgyárl-
gépek felállítására,  azok csapágyaitlak kopás eseténi kiesztergálására! 

A n. é. közönség szives pártfogását  kérve, maradok kész szolgálattal 

KÖVÉR (SYÖRdy, GÉPLAKATOS, CSÍKSZEREDA. 

'11/ \lt/ \U< víi> »11/ MJ» \ll< 

M Á M B O H N M . É S T Á R S A I S T 
S W H l N A G Y K I K I N D A É S Z S O M B O L Y A . 
Legrégibb, legnagyobb és legjobb telep e szakmában Ausztria-Magyarországon a 

B O H N - F É L E T É G L A G Y Á R A K 
N I « Y K I K I ; \ D Í ( M É N K N O n i l O L V i S . 

Ö t v e n m i l l i ó é v e n k é n t i g y á r t á s 
a oswíssz. ú s k i r . s z n l m d . H O H N - f é l e  b i z t o n s á g i á t f e c l 6 c « e r e p e U l » ő l . 
6 - 1 0 Yasoxvd természetes vörös szinben vagy kátrány ózva, 

wagykikindai gyártmány, Gyártmányok: Holin-féle  szabadalmazott biztonsági átfedőcserenek 
H'ili ii-frli  v/ubni) bi/.lonsági - t  ...  . . . . . . I •  â  1  •  .  '  < 

ui. ,I„, „ r.,, 272 Legelőkelőbb referenciák. Képes árjegyzék és minták kívánatra Ingyen és bérmentve. Legolcsóbb, legszebb tetőzet. 9„b " ^ 0 ' ! * ' .„{Sypmatfltt  Szvoboda. József  könyvnyomdájában, Csikszeredábán. 


