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A mnukósvifszonyok  és k iván-
dorlá* m e g y é n k b e n . 

nr. 
Emlitseni-e itt újra és folyton  ismételve, 

birtokviszonyainkat s gazdálkodási rendsze-
rünket';' Hiszen fülelünk  jő nagy része most 
is miveletleniil és kihasználatlanul hever az 
ázsiai állapotok miatt. Ha szántóterületün-
ket tagosítás ntán belterjesebben tudnók 
használni s annak fi3  százaléka nem he-
verne ugarnak, vájjon nem többen élhetnénk-e 
meg annak jövedelméből s vájjon nem két-
szer annyi munkás kezet tudnánk-e foglal-
koztatni akkor itthon? Vájjon a belterjes 
gazdálkodás nem kétszerezné-e meg állatlét-
számunkat s nem teremtene-e virágzó állat-
tenyésztést, melyre utalva vagyunk, de me-
lyet ina csak a szabad természet isteni ke-
gyéből ííziink, — mert csak annyi állatot 
tarthatunk, a mennyinek a szabad legelők 
és a természet gondozta kaszálók (inként 
adják az élelmet? Hát erdei és havasi dús 
legelőink nem egyedül az isteni gondviselés 
kegyéből táplálják-e állatainkat? Forditiink-e 
vagy fnrditottunk-c  valaha legkisebb gondot 
azokra ? Vájjon valaki valahol dobott-e csak 
egy licngergő követ tovább, vagy tisztított e 
meg csak egy talpalatnyi tért az ott rot-
liadú iáktól és gályáktól azért, hogy a le-
gelő táguljon és tisztuljon ? Vagy a közle-
ndők rendszeres avagy rendszertelen trá-
gyázásával valaki törődött-e valaha nálunk ? 
Ks mégis azt képzelik, hogy sokan vagyunk 
s nem tudunk élni e területen ! ? Nem tu-
dunk élni azért, mert elmaradott gazdasági 
állapotainkban ma-holnap tulszárnyaltatunk 
még a szomszéd keleti tartományok által is. 
Ha a nemzetek nagy versenyében mi to-
vább is azon állapotok közt vagyunk kény-
telenek tengődni, melyet őseink magunkkal 
hoztak Ázsiából, csoda-e, ha elkoldusodunk 

s csoda-e, ha folyton  jajgatunk és könyör-
günk kormánynál és sajtóban, hogy segít-
sen rajtunk, mert elveszünk ! ? 

Meg is van a jóakarat úgy a kormány-
ban. mint a nagy magyar társadalomban s 
magában a törvényhozásban is, hogy a szé-
kelység bajait orvosolja. De mit ér cz ne-
künk, ha bajaink gyökerét soha sem orvo-
solja oenki, hanem csak afféle  zsibbasztó 
szereket kapunk orvoslásul. Majd a mun-
kásokat, majd a cselédeket csalogatják az 
ország belseje felé,  majd az iparosokat ke-
csegtetik munkára vállalatokhoz, de azt a 
22,000 földbirtokost,  kié a föld  s ki nem 
képes tovább küzködni a túlszárnyaló áram-
lattal, nem támogatja senki. Viszonyain nem 
lendít semmiféle  intézmény, semmiféle  tör-
vény. Az adó szaporodik. Egyes községek-
ben a pótadó az 50 százalékot is felülmúlja. 
Miből fizesse  azt az a gazda, a kinek meg-
élhetését most is éppen annyi és oly intéz-
mény támogatja, mint ezelőtt félszázaddal, 
mikor nem volt p >tadó s mikor az egyenes 
adó is a mainak 5 százaléka volt. 

Mert hogy gazdasági megélhetésünk 
alapját képező állapotaink gyökerében máig 
is éppen azon fokon  állanak, mint ezelőtt 
fél  századdal, azt nálunk senki sem fogja 
kétségbe- vonni. Sándour István rabonbá-
nunk idejében is ugyan ilyen két fordulós 
ugarrendszert követtünk s ugyanezen tér-
ségen gazdálkodtunk, legfennebb  inost na-
gyobb a szántóterületünk, mert a hegy ol-
dalokból kipusztítottuk a rengeteg erdősé-
geket és felszántottuk  a helyét minden má-
sodik esztendőben s legfennebb  most mo-
dernebb ekékkel és boronákkal porhanyit-
juk a földet,  mint akkor ősapáink, dc gaz-
dálkodásunk rendszerében alig tettünk vál-
tozást. Hogy lehessen most hát boldogul-
nunk ugyanazon alapon és ugyanazon rend-
szerrel ? 

Mikor a székelység bajait orvosolni lá-
tom olyképpen, hogy egy-egy csapat mun-
kást ide, meg amoda visznek és küldnek, 
úgy képzelem, mint azt a tékozlót, ki mi-
kor mindenét elverte, azzal fenyegetődzik, 
hogy öngyilkos lesz, feltarisnyálják  pénzzel, 
hogy felejtse  a kétségbeesett gondolatokat. 
Természetes, hogy legboldogabb gondjai 
közé fog  tartozni az újra tarisnyált pénzt 
is minél rövidebb időn elverni és annak 
nyakára hágni s akkor megint elől kezdő-
dik a jelenet. 

A kikecsegtetett munkások is szerez-© 
nck egy csepp pénzmagot s azzal hazajő-
nck. Két hét múlva újból ott állanak, a hol 
azelőtt. Az ilyen orvoslás nem ér semmit. 
Néhány paragrafus  törvény kell nekünk 
erre legelébb is, hogy gondoskodjunk azok-
ról itthon. Módot kell nyújtani arra, hogy 
a z e g é s z S z é k e l y f ö l d e t  ll á l ÓZZA 
be il VUSÚt! s liogy kihasználatlan erdő-
terményeink hivatott vállalatok által érté-
kesitt esse nck s hogy különböző gyárak lé-
tesitéso által a netán fölösleges  kézi munka-
erő foglalkozást  nyerjen. Igy megmentjük 
fajunkat  s meg leszünk kiinélve azoktól al 
oknélkiil való töprenkedésektől, melyekkel 
azt az úgynevezett székely kivándorlást 
állandóan kisérjük. 

A kiiclepitők kishitüségénél csak az ők 
jámborságuk és a székelység iránt táplált 
jóindulatuk nagyobb. 

Végtelenül csodálkozom az E. M. K. E. 
komoly és tudós férfiain,  kik a kitelepítés 
kérdésével most is mindegyre foglalkoznak, 
de a kérdés azon oldalát, hogy a székelyek 
bajain i t t h o n miképpen lehetne segiteni, 
nem igen vitatják meg. — A társadalom 
érdeklődésén e kérdés iránt egy cseppet 
sem csodálkozom, mert az könnyen hiszen 
és könnyen lelkesedik a tetszetős ideák iránt. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
A. menyecftke  és E x e l s i o r . 

i \ i sikazerudai Műkedvelő-Társulat 4U-ik előadása.) 
Két dolog van a világon, a mihez minden 

ember érteni akar : a doktorság és a színi kritika ; 
lia a tejünk, gyomrunk, vagy bármely testrészünk 

minden ember más-más gyógyszert tud aján-
litit • meggyógyitására, anélkül, bogy hasonló eset-
en az ajánlott gyógyszert önmagán alkalmazni 
ni'-̂ kísértené ; igy van ez a sziubirálattal is ; a ki 
a iii-iépti dijat megfizeti  nemcsak jogot formál  a 
bírálatra, de határozott tehetséget is vél magában 
lappangani e nehéz feladatra;  pedig minden mű-
v>r./.et közül a színművészet az, melyet sokkal 
könnyebb nézn i , mint m e g c s e l e k e d n i , és 
kukkal nehezebb megcselekedni, mint elbirálni. — 
Hivatott színészekkel szemben természetesen a 
szigorú bírálat nemcsak jogosult, de feltétlenül 
szükséges is, mert a színész alkotása pillanatában 
öntudatlanul is követhet el olyan hibákat, melyek-
éi a szigorú bár, de jóakaratú és objektív bírá-
l t figyelembevétele  után könnyen leszokliatik; 
de fájdalom,  a modern kritikának az a sajátsága, 
bogy inkább szigora, mint alapos; — inkább fe-
lületes, mint objektív; — inkább az egyént, mint 
az egyén által nyţjtott művészetet teszi bírálat 
tárgyává, és igy az egyén nem vonhatja le magá-
nak a tanulságot a szerep jövendő megalkotásánál. 

Műkedvelőkkel szemben a birálúnak sokkal 
könnyebb a helyzete és feladata;  itt a jó akara-
tot, a szorgalmat, buzgalmat feltétlen  elismeréssel 
kell jutalmazni, mert a műkedvelő saját "mulatta-
tásán kivül mindig valamely jótékony ügy szolgá-
latában, — igyekszik másokat, — közönséget — 
mulattatni és ha ezt el nem éri, nem az ö hibája, 
hanem azon közönségé, mely már azon eleve föl-
tett szándékká! látogatja a műkedvelői előadást, 
hogy tulszigoru bírálatot fog  alkalmazni; és ha 
már valaki eleve elhatározta, hogy nem fog  mu-
latni, azt még csiklandozással sem lehet kacza-
gásra bírni. 

A műkedvelő hölgyek és urak tehát nyugod-
tak lehetnek; a mint az előzetesen mondottakból 
láthatják, nem leszek tulszigoru bírálójuk; felada-
tomnak ők képezik a könnyebb részét; sokkal ne-
hezebb lenne az előadott darabok részletes bírá-
lata, ha ugyan abba érdemlegesen belebocsátkoz-
nám ; de van bennem anuyi praktika, hogy ezt a 
t. szerkesztő ur határozott felkérése  daczára sem 
cselekszem meg. Miért is fárasztanám  jiiagamat., 
az olvasót és a nagynevű szerzőt; a kik a darab 
iránt érdeklődtek, azok megnézték az előadást, 
tarják a meséjét és megalkották már maguknak 
az egyéni véleményüket, melyet semmiféle  sopliis-
tikns bírálattal változtatni mái- nem lehetne; a 
kik távollétükkel tündököltek és a jótékony czélt 
néhány forinttal  megkárosították, azoknak nem 
szerzem meg azt az örömet, hogy birálatomból a 

darab meséjét és tárgyát d í j t a l a n u l ismerjék 
és élvezzék. 

Éu azt hiszem, a nagynevű szerző, e székely 
furfanggal  kieszelt bírálatommal annál inkább meg 
lesz elégedve, mert neki, ki a mesét és a tárgyat 
ismeri, sub rosa megsúgom, hogy a darab, már t. 
i. „A menyecske" erőteljes alakokból, néhány 
hatásos jelenetből áll; nyelve zamatos, magyaros, 
helyenkint — a drámai részletekben — erőteljes, 
és színészektől előadva, a jellemek tisztább ki-
domborításával, a műsoron is tarthatná magát. A 
monológról már nem ez a véleményem ; tagadha-
tatlanul szép a madarak szerelméről írott idylli 
részlet, de ez is inkább olvasva, gyakorolhatna 
nagyobb hatást. 

A közreműködők mindegyike teljes odaadás-
sal támogatta a nagynevű szerzőt, és M o l n á r 
György mint rendező is meg lehet elégedve, ki-
csinyke buzgó táborkarával; L a k a t o s Mihályné, 
T. Nagy Imréné, S p r e n c z Helén, P a p 
Györgyné, O r b á n Netti úrhölgyek; — P é t e r 
Árpád, J a k a b Jáuos Ba 11 ó Gábor és Dar-
vas Itéla urak valóban lelkismeretes és elisme-
résre méltó buzgalmat fejtettek  ki, és rászolgáltak 
a lapsokra, melyből mindegyiknek bőven kijutott. 

Az est hangulata kitűnő volt; sőt hajnal felé 
mái* szilajságba is csapott át, mert derék hölgye-
ink nemcsak a színpadon, de a kivilágos virradtig 
tartó táncz bau is elvitázhatlan érdemeket szerez-
tek maguknak. 

VerUűs. 

Lapunk jelen w&m&lioz egy iv regény melléklet.van csatolva. 
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Hát a statisztika még most is hiába 
jegyzi fel  síz adatait, melyek közt azt ta-
láljuk, hogy a székelyföldön  a föld  most is 
aránylag néptelen és kultiválatlan ? 

Ezzel szemben azt szokták mondani az 
okosabbak, hogy a „termőföld"  kevés. — 
Pedig ma már ilyeneket  beszélni együgyű-
ség. , Termőföld"  az mind egy barázdáig, 
ha nem is mind búzát, vagy szőlőt termik. 
Termik az erdőt, termik az ásványos vizet, 
termik az ásványt, termik az legelőt és a 
legeld termik barmot, melyekből egyformán 
nyerheti a földet  lakó nép az ő megélhe-
tését. 

Őseink is úgy tettek, mint akarnak 
tenni a ki telepi tők. Mikor marháik egy le-
gelőn leettek mindent, a mit a természet 
önként adott, akkor fölszedték  sátorfájukat 
s tovább mentek uj legelőt keresni. 

A kitelepitők is igy akarnak tenni. — 
Elhitették magukkal, vagy velük elhitette 
a felületes  gondolkodás és a vakon gondol-
kodó jószándék, hogy a székelyek már nem 
férnek  a „termőföldön"  s azért ki kell őket 
telepíteni egy jobb hazába. 

Ne uraim ! Ne űzzük tovább ezt a bo-
szorkányt, — hiszen a mai felvilágosodott 
korban nincsenek már boszorkányok. 

Hogy a székelység bajain segitni kell, 
ez már aktuálissá kezdett válni, de ez a 
segítség sem a munkára való kivitel, keeseg-
tetés, sem nem a kitelepítésben van. 

Hassunk oda kormánynál, országyülés-
nél, a sajtóban és a társadalomban minden 
rendelkezésünk alatt álló eszközzel, hogy a 
Székelyföld  közgazdasági, ipari, kereskedel-
mi téren azon tényezőkkel láttassék el, me-
lyek a lakosságnak itthon munkát és meg-
élhetést biztosítanak s akkor magától meg-
szűnik a munkás kezek vándorlása s rögtön 
meglátják, hogy azok a székelyek, kiket 
némelyek kivándorlóknak tartanak, egy szá-
lig itthon maradnak s akkor segítve lesz 
azon székelyföldi  lakosokon is, kik nem • 
szándékoztak ugyan kivándorolni, de foly-
ton küzdenek a létért itthon, mert megvan-
nak fosztva  minden oly országos intézmény 
jótékony gyámolitásától, melyek a közgaz-
daságot, az ipart, a kereskedelmet előmoz-
dítva a jólétet emelhetnék s igy iparkodá-
suknak valami sikert biztosithatnának. 

A munka után való jövés-menés, vagy 
méginkább a természetes hajlamban gyöke-
rező kóválygás meg lesz a székelynél még 
akkor is. ha hazulról nem hajtja semmi kö-
rülmény. Ezt korlátozni sem társadalmilag, 
aem törvényes íiton nem szükség, sőt nem 

3 £ i é z t i s aaaenteaaa. é n ? 
Marczi kétszer húzta. A pályafelügyelő  be-

szólt az indóház megettí parkban épült vendég-
lőbe, hogy tessék beszállni, kik Keresztár, Seges-
vár és igy tovább egész San Francziskóig akar-
nak fttazni. 

„Marczi! háromszor", kiáltá hivatalos kar-
kötőjéhez hasonló komoly színezettel a helyiérdekű 
főnök. 

Marczi szokott egykedvűséggel rázta meg, 
nem a fejét,  hanem a kis harangot; hármat kop-
pantott, aztán hátnl trombita, elöl fütty,  záradé-
kol egy hatalmas „Mehet" (csak egy t vei, mert 
a tulajdonosa magyar) és megindultunk. 

Prüszkölt is ám a nagy kávéőrlő, akár egy 
szárnya lőtt csóka vagy normát végzett gyerek ; 
hogy miért, nem tudom. 

Én terhére nem lehettem ; volt ugyan velem 
két állami profeszor  is, kik testre, tárczára ne-
hezebbek, de lélekre nem. 

Talán apprehendált, hogy részvényei emelke-
désére nincs nagy kilátás, ritkán esik országos 
vásár, pedig ez csinálja a legnagyobb — személy-
forgalmat. 

Végre kisütöttem, hogy örömében, mert a 
„Székely naptár" Keresztnrra sokadalmat jelez. 

Sietett is a nyilt pályára érni, hogy annál 
vigabban haladhasson a — lejtön. 

. „Szervusz, szervusz," mondák a kollegák a 
kópéban. „Hová. mégy ?" 

— Én egyedül vagyok, ha megmondom, kettő 
is lesz belőle, hanem ti ketten vagytok, mondja-
tok bár egyet. 

Összenéztek, — mint a bölcs hallgatva fe-
dnek. 

is eszélyes; de hogy éppen Romániába 
menjenek, azt korlátozni tanácsos volna, 
annál inkább, hogy végre a jövő-menő haj-
lam az ország belseje felé  terelje a székelyt 
és ne idegen országba. — Hogy mi idegen 
ország munkás kezét szaporítsuk s annak a 
fejlődését  ntagnnk vérével segítsük elő, ak-
kor, mikor arra nálunk itt nagy szükség van, 
ezt a legszabadabb világpolgárság szempont-

I jából sem helyeslem. Eu sokkal szigorúbb 
korlátok közé szorítanám egyelőre a Romá-
niába kívánkozó munkások részére 
útleveleket. Ez ha ellenkezik is némely ál-
talános nemzetgazdasági elvekkel; (Je mert 
nekünk első és legelső sorban állauwíjfc  4m 
népünk közgazdasági érdekei kell hogy 
irányadók legyenek s mert ezze( alapjában 
munkásosztályunk érdekét egy perézig sem 
koezkázitfttöók,  mivel a Romániában kere-
sett munkát Jf^gyftrországoíl  is megtalálják 
munkásaink, hol nem kell az elzüllés-

' tői féltenünk,  itz ótlevi'Iadás szigorítás 
jeaen érdekünkben áll. Ez a szigorítás ki 
lenne terjesztve az iparosokra is, kik manap-
ság csakugyan kizárólag a kivándorlók kon-
tingensét teszik, mert a szőlészét} qláli kor-
mány csalogató kedvezmény ekkel kecsegteti 
el őket tőlünk. 

P o l i t i k a i mozgalmak. 
A tanitók nyugdija. A képviselőház julius 

17-én tartott ülésében nyújtotta be Csáky Albin gr. 
vallás és közoktatásügyi miuiszter a tanitók nyug-
díjazásáról szólv javaslatot. Az uj nyugdíjtörvény 
15. §-ból áll s az 187Ş. Ş2. tcz .-ben megállapított-
nál jóval kedvezőbb. Különöseu a tanítói özvegyek 
és árvák jutnak az uj nyugdíjtörvény által ked-
vezőbb helyzetbe*.. A tanitók legforróbb  óhajtása, 
hogy 30 évi szolgálat iţtâţ léphessenek nyugdíjba, 
úgylátszik- hogy nein volt teljesíthető, az óyeqlfétyt 
fizetendő  illeték azonban 2%-ban állapíttatott 
meg. A törvény 1892. január J-én lép életbe, ha 
az országgyűlésen az ideig le lehet târgyţlip. 

A kúria bíráskodása választási ügyeiben. 
Szilágyi Dezső igazságügyininlszter a képviselőház 

f8-iki  ülésében nyújtotta be a kúriai bírás-
kodásról szóty javaslatot két óra hosszáig tartó 
megokoló beszéd kíséretébe ,̂ — E tén^nyel a két 
ellegzÁk egyik igen sürgős kívánsága teljesítve van-

A képviselőházból. A képviselőház julius 14-éij 
tartott ülésében ktzdetle jneg a közigazgatási ja-
vaslat részletes tárgyalásit, s a miţlt héten tartott 
ülésekben a javaslat c z i m é v e 1 foglalkoztak  s 
a czim ellen még egy egész sereg szónok' fog  ber 
szédet tartani. 

Caik v á r m e g y e köz igazgatás i 
bizottságának üléséből . 

Csíkszereda, 1891. julius 14*). 
Vármegyéik közigazgatási bizottsága tegnap 

tartotta meg havi reildeş íjlését, melyen a főispán 
távolléte miatt Becze Antal alispán elnökölt,. 

*) Lapunk mult számára elkésve érkezett. | 

A konduktor azonban rögtőn útbaigazított. 
Kártyát vágni bejöLt hozzánk is s a kollegák je-
gyén észrevettem, hogy állami (!) zónajegyük van, 
szól Héjjasfalvától  — a miniszter előszobájáig. 

Kezdtem gondolkozói, de fennhangon:  én a 
hivatalos közlönyt olvastam, abban semmi nekik 
szóló kitüntetés nem szerepelt, miért mehetnek ők 
tehát ? ! Találgattam tehát. Csak köszönni ineani 
zalamit, igen nagy út; hej, bizonyosan kérnek, 
mert a czilindertartó is ott volt velők. 

Megvan! Mint küldöttség mennek csatlakozni 
azon reáltanárokból álló országos nagy küldött-
séghez, mely hivatva van megköszönni a minisz-
ternek a görög nyelvvel vivotl Decebal-Trajan-íéle 
győzelmét, s kérni egyúttal, hogy minden a görög 
nyelvet terrorizáló további rendeleteinek lelkiis-
meretes terjesztését a klaszika-filologusokra  bizni 
kegyeskedjék. 

És ők erre is hallgattak, éi} beleegyezésnek 
vettem annál is inkább, mert most már ok ostro? 
moltak keresztkérdésekkel, hogy hova megyek t 

— Éu, kedves barátim, kéjutazásra. 
— Kéjutazásra, feleség  nélkül ? 1 
— Igen, feleségemet  lathattátok az indóház-

nál, a mint megcsókolt; ez teljesen elég a plátói 
kéjútazáslioz, a többit majd elintézi Baross Gábor. 

De a mint a jegy nekem, úgy uekik is csal-
hatatlan detektivnek. uizouyult. 

Elárulta, hogy Gyulafehérvárra  megyek. 
— Ne tagadd na, szóiának, hogy nem roszba 

tőröd a fejed.  A somlyói direktort penzionálták ; 
nem te akarsz ürült nyomába lépni i 

— Állj meg tiu a sima dombon, ez jó kö-
penyeg lesz, de mégis igen korán volna, aztán 
oly előd után . . . na, ha még reverendás volnék, 
de nem, nem . . , 

A „ ~*<Ués szokatlan rövid ideig tartott, mi-
nek oka egyte."''1 a csíkszeredai Margit-napi vásár, 
másfelől  a gyűlés tárgyainak jelentéktelensége 
volt, melyek leginkább ™ egyes szakelőadói je-
lentésekre s néhány adóügye szorítkoztak. 

Az előadói jelentések is az ügyforgalmi  sta-
tisztikát tárgyalták, melyek a közönség előLt ér-
dekeltségge! alig bírhatnak; a főorvos  jelentésé-
ből azonban kiemeljük, hogy a junius havi közegész-
ség! 4llâpo|t ? njegelózött havinál kedvezőbb szín-
ben tüntettetett fel,  bârlţa a szemcsés köthártva. 
lob betegség szokatlan mérvben lett  a inegye it?-
rületén konstatálva. Ezen betegségben ugyanis 
szenvedett: a k.-alcsiki járásban llti tökéletes és 

kijfoku,  a felcsiki  járásban 15« tökéletes és 
JÉJ2 kisfökjj,  ţ ^er^yó! járásban 5? tökéletes 
trachomás óéíég, 

járványosán mutatkozó betegségen kí-
vül szoryáuyosao fordult  elő a liashagymáz, hűk-
hírűt, kanyaró ,és roncsoló toroklob. 

A megyei közkőrházban a lefolyt,  hó .dalt 
56 beteg ápoltatott, kik közül meggyógyult :):) 
további gyógykezelés alalt maradt i>:t. (>rvusreii.|' 
őri hullaszemle és bonczoMs (i esetben fordult  el.;. 

A csíkszeredai kir. fvszék  területén levü l.i-
rAş4«'0|f  limit havi személyforgalma  145 volt. ezek 
közül elítélt I2t?. — Bíjiitelés iijejét kiállotía (M, 
maradt letartóztatva <>4. 

Bűneset 48 jelentetett be, melyek köziil lan-
tosabbnak két gyújtás és egy gyerinekölés biin ti-t-
tét lelfet  tekinteni. Az egyik gyújtási eset teitesci 
á bíróság kézében vannak, a másik gyújtási esp| 
és a gyermekülés  elkövetői elleti pedig a vizs»á? 
lat a befejezés  stádiumában áll. 1 

A kir. tanfelügyelő  bejelentette, hogy a mull 
hóbnapban jelen volt a szereda városi elemi, a gaz-
dazdasági felsőnép-  és polgári leányiskola, — 
továbbá a gyószentmiklósi leánynö velde, a polg. 
fiúiskola,  az alfalvi  felsőnépiskola  és a csiksom-
lyói r. kath. tanítóképezde tanképesitő vizsgála-
tain, s ugy találta, hogy ezen vizsgálatul: ertú» 
ményé általában jó volt s a várakozásnak ugy a 
tanítás, mint az ifjúság  előlialadása tekintetében 
jól megfelelt, 

Á kir. p&izügyígazgató végül bemutatta m 
Ujabb tarifát,  melyet a m. kir. pénzügyminiszter 
fl.  közigazgatási bizottság ez évi május 'havi jrjii-
léséből kiadott tariffának  hatályon' kivül ^«"he-
lyezése folytán  adott le a regalebérlö-társaság 
által kiszolgálta)andő szesz és pálinka mavini.ilis 
és minimális árainak megállapítása tárgyában. 

Ezen tarílf.i  télelei csaknem az eddigi árak-
nak felelnek  meg s igy alig nyújt elmiu a ga/.-
dáközönségijek. Ugyanis ;t pálinka legmagasabb 
fok  tartalma 40%-ban 34 krral, a ' legkisebb lok-
tartalma 25%-ban 21 krral, a szesz legmagasabb 
fo^tartalnja  90°. „-ban 77 krral, legkisebb f'oktar-
talina 70%-baij <j4 krral állapíttatott meg a 100 
fokú  szeszmérő szerint — s az ezek között levő 
foktartalmak  ára a pálinkánál !)3 é.s 21 krajezár 
között váltakozik. 

Ezen tariffa,  miután annak egy-egy példá-
nyával a községi elöljáróságok a péuziigyigazgató-
ság által elláttattak, tndomásul vétetett. 

— Nemde eltaláltuk, ki a bokorból. 
— Oh nein, nektek Budapest, nekünk katli. 

tanároknak Gyulafehérvár  a góc/,, illik, h"gy a 
püspöknek már egyszer bemutassam bódulatomat. 

— Ez csak ráfogás,  akkor bizonnyára vala-
mi nyugalmazott ideálod van ott. 

— 4 világért sem, tisztán csak a fenieinl)-
tett ok vezeţ. S hogy világosabban megérthesse-
tek ti reáltanárok, hogy nem aspirálhatok 
gatói állásra egy latin czitácziummal élek; 

Longus est ante me ordo et idein petentiim 
decus. 

A gőzös  fúttyintett,  mi elváltuuk anélkül, 
hogy tisztába jöhettünk volua. 

• * 
Éu Fehérvárt elvégeztem dolgomat, jól mu-

lattam derék barátaim körében s harmadnap)'* 
már itthon valék. 

ük is eddig hazajöttek, én megvárom a la-
pokat, Ijogy missiójuk telöl olvassak valamit. 

Igy tettem egy kéjutazást feleség  nélkül bár, 
de üti eledelét megőriztem, haza is hoztam, visz* 
sza is adtam éppen oly tisztán, a mint kaptam. 

Valóban kéjutazás volt. Jártain gyalog 
kocsin, és vasbton, teljes jegygyei, mert Baross 
minket, gazdagabb (!) tanárokat kedvezményben 
nem részesít, arról azonban gondoskodott, hogy si 
gyors és személyvonatnak, meg a buraiinak kelle-
mes oldalát megismerjük. 

Igy lettem tiszteletbeli direktor-jelölt Csík' 
Somlyón. 

De hát miért is mentem ? Megmondom. 
Az irod. nagygyűlésen felolvasást  tartottad 

Embery Árpid, 
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L E V E L E Z É S . 
Sepsi-Szculgj örgy, 1891. julius 12. 

Köztudomású dolog a Alária-Dorothea-egye-
siilflt  derék működése, humánus és nemes czélja: 
otthont szerezni az állásnélküli szegény tanítónők-
nek, menedéket nyújtani azoknak, a kiknek a ne-
velés és tanítás erős munkája megőszitette haját, 
elsorvasztotta testi erejét, megrongálta idegeit. 

Nagy és szép czél! Méltó a nagynevű kez-
deményezőkhöz ! 

\ sepsiszentgyörgyi tanügyi jfjuság  felfogta 
ft  ueines eZélt és e hó 11-én egy nagyszabású és 
igen fényesen  sikerült hangversenyt rendezett az 
említett jétékonyczélra. 

A gazdag és változatos műsor érdekét emelte 
a/, ni körülmény, bogy a kolozsvári tanítóképző-
iuir/.ei négy lelkes növendéke, úgyszintén Kozma 

!:. a. az 01-sz. zeneakadémia növendéke (Ui\-
japestriil) a hangverseny mijsorábau tekintélyes 
iVsit töltöttek be. 

A műsor első pontja a Rákóczi induló vojt, 
„„ Ivet I'ál Rózák. a. i zimbalnion és HarmathIlona 
k a. zongorán adott elő s mely a közönség zajos 

s/ésével találkozott, Kzután vegyes karénekeit 
népdalokat, a mit megújráztak. A következő pont-
úm ll-rváth Miklós, Huszár János, KempfZoltáU 
pl l'liilippi Vilmos adlak elő magyar dalokat he-
j;,i|iii|iiartetll>eii nagy hatással és igen sikerülten. 

Kozma Ida kisasszonynak művészi zongora-
játéka — kivált a dassieus zenedaraboly míiértflit 

a vernek i'-chtiica bámulóit ragadta el. 
l:a,tvös > lóra k. a. szép szavalata nemkiílun-

I„.|| megtette a kellő hatâsţ. 
Végiil a Mán Anna k. a. gyönyörű éneke 

l',.j,./li; bu a tartalmas és élvezetes műsort. 
A prograinmot vidám tánczmiilatság követte 

s a tiszta jövedelem tekintélyes összeget juttatott 
a t a n í t ó n ő k o t t h o n a javára llth  J, 

üi v i I I LI a «. 
CsiI"'":rcda, lí'Jl. juliiu 21. 

ilis' F.gry Kálmán jól szervezett színtársu-
lta e hó 1 -i-é'n városunkba érkezett S előadásai-
nak sorozatát julius hó 15-én Sudermaun Henrik 
\ ezimii nagyhatású uj sziniiiiţv0iţe|i 

licnmlalásával kezdette meg, 
líégen láttuk közünségiinket olyan megelé-

gedve ia\ o/ni a szinhá/.ból, mint ezen előadásról. 
K dologban része van természetesen a kitűnően 
ut darai>nak is, de az oroszlánrész a társulat ki-
váló kfiizeitségú  miivezelőjét, Deréki Antalt és 
a társulat szereplő tagjait illeti, kik együttese^ 
mindent elkövetlek arra nézve, hogy az előadási 
kerekded éi élvezi,tos legyen. A nők közül ki kell 
i'inelniink O 1 á h il é t (I leineekéné), S z i l á g y i 
Szereiiát [Alma) és M i k I ó sy Ilonkát (Lteonora) 
kik iini\'"szi színvonalon álló játékukkal mindvégig 
élueu tartották a közönség figyelmét.  K e r ész-
té cy Amália (Amália) az összhatás érdekében 
jól működött közre, l'onipás, rokonszenves alakot 
mutatóit Le D e r é k y Amál a Trast-Saarberg 
gróf  szerepében ; higgadt és diskrét modorával s 
a legkisebb részletekig kidolgozott játékával ta-
imságot tett kiváló színészi tálentuniáról. Usa-
tár (úűz.) (MüJiliugk;. L i p t a y Lajos (Heineeke) 
és Szar v a s y Sándor (Róbert) szintén oszlopos 
evük gyanánt mutatták be magukat s már ezen elő-
adásból is kitűnik, bogy komoly tanulmánynyal 
rendelkező, képzett színészek. A három szélker-
getö: il i k 1 ó s y (iábor (.Kürt), K á t k a y Soma 
lliran lt) és B é k é s s y Gyula (Stengl) szintén 
c»iiio>;ui és ügyesen oldották meg feladataikat. 

«."sütörtökön (jul. 16-án) Muray Kálmán pom-
pás vígjátéka, a ..Huszárszerelem-' került szinre. 
Szil á g y.i Szeréna (Anna;, M i k 1 ó sy Ilonka 
isárikaj, K e r e s z t e s y Amália (Hüppigné) és 
• "Iáimé (Zsuzsi) a mii szerepekben mindnyájan e.\cel-
laliak. Méltán sorozhatjuk melléjük C s a t á r t , 
S / u n i t ssy t, K g r y t és il i k I ó s y t magas 
"/invonalon álló játékukkal. D e r é k y Autal az 

t iről metszett eredeti kálvinista papjával egyi-
ket mutatta be bravour alakításainak. Mindnyájan 
kedvvel jálsztak és a közöuség kitűnően mulatott. 

Vasárnap (jul. lil-éii) Follinusz Aurél „Náni" 
rziimi hatásos népszínműve került sorra. Ezen 
előadásról is csak dicséretest tudunk mondani. B. 
l ' r i e l l e Kornélia , (Náni) kedves jelenség a 
színpadon, kellemes haugon, iskolázottau énekel, 
•liskréteu és csinosan játszik. E g r y Kálmán (Jó-
zsi; kiváló erőnek mutatta be magát s talán nem 
mondunk sokat, ha azt állítjuk, hogy a vidéki 
színpadok népszínmű-énekesei közt alig akad pár-
ja. Mint eredetit és jellegzetest ezen előadásból 
ki kell emelnünk a „sváb tánezot," melyet kiváló 
ügyességgel B. Prielle Kornélia, Deréky és Lip-
tay lejtettek 

Hétfőn  (jul. 20-án) „Rip .Van Winkle" igen 
jó előadásban. Elsősorban ki kell emelnünk a sze-
replők közül Csatár Győzőt (Rip Van Winkle), ki 
ez*alkalommal egészen nj oldalról mutatta be ma-
gát,. Kellemesen csengő szép hangjával, nagy isko-
lázottságra valló énekével és pompás játékával za-
jos tapsokat aratott. M á t r a y Margit (Lisbeth, 
később Alice) ügyesen játszik és igen jól énekel. 
N y í r e g y h á z i Vilmos (Adrién) kellemes tenor-
ral rendelkezik. A többi szereplők is kitettek ma-

gukért. Még ki kell emelnünk az ügyességet, raely-
lyel 111 é s h á z y Margitka és B a k s a y Lajoska 
kicsiny, de nehéz feladatukat  megoldották. A má-
sodik felvonás  második feléuek  szép díszletei Csa-
tár Győzőt dicsérik. 

A felsorolt  négy előadásból ítélve: egy kiváló 
erőkh'l  álló  és  kitűnő  vezetés  mellett  mSködü  xziiüár-
sultJtal.  van dolgunk,  mely n pártfogást  a legnagyobb 
mértékben  megérdemli.  Mindazoknak, kik magasabb 
színvonalon álló előadásokat akarnak látni, figyel-
mébe ajánljuk a színház szorgalmas látogatását. 

A . B o r s z é k i fiirdff  és tartozékai 
arányesitásn." 
— Távirati tudósítás. — 

A borszéki fürdő  és tartozékai feletti  ará-
nyositási eljárás tárgyalása — melyet a gróf 
Lázár-család kezdeményezése folytán  vezettek 
be, — folyó  hó 20-án kezdetett meg. 

Az eljárás kiindulási pontját a vagyonnak 
a megyei törvényhatóság részéről kirendelt el-
járó biró kezéhez való átadása képezi. Ez e hó 
20-án d. u. kezdetét vette és előreláthatólag — 
az eljárás íonto-ságához képest — több napot 
ÍQg igénybe venni. A felügyelet  és ellenőrzés 
szempontjából egy gondnoííot fognak  kinevezni. 
A gondnok megválasztása, illetőleg kinevezése 
kiváló fontosságot  igényel, amennyiben ezer. 
állásba olyan egyént kell állítani, kinek kellő 
képzettsége mellett elég ideje is legyen a rá-
bisaHak pontos és lelkiismeretes teljesítésére. 
Ebből kifolyólag  természetesen igen nagy az 
erdeklődcs, melylycl az illető lelek a gondn,ok 
személyének kérdése iránt viseltetnek. 

E fontos  állásra több p^y&ó aspirál. — 
Ezek közt első snrbrvn dr. IS o c s k o r Béla, 
lapunk felelős  szerkesztője, ki kiváló képcssc-

Íjéncl és az ilyen dolgokban való jártas^gá'vM 
ogva ezen állásra leginkább ţgytţyt tarthat. A, 

kiszemeltek közölt vo^ dr. Molnár József  orsjs, 
gyűlési kfpviselö  is, ki azonban sok^crü elfog-
laltságánál lógva aligha foş  - e n i i i ^ s r a r e , t c k . 
talni. 

A kinevezés napja még bizonytalan. 

" " K X T L Ó A F E L É H . 
— Áthelyezés. A kereskedelemügyi m. kir. 

miniszter V é g h István kir. mérnököt Székely-
Udvarhelyről a csikvármegyei államépitészeti hiva-
talhoz, — Kolin Ármin kir. mérnököt pedig vá-
rosunkból az udvarhelyinegyei államépitészeti hi-
vatalhoz helyezte át. Koliu Annin társadalmunk-
ban is számot tevő helyet foglalt  el, mint kitűnő 
hegedűs többféle  jótékoiiyczélra számos alkalom-
mal közreműködött s élvezetes játékával kellemes 
órákat, szerzett közöuségünknek. Amennyire fáj-
laljuk Kolin távozását annyira örvendünk a Végli 
István idejűveteléuek, hiszen benue régi jó isme-
rőst köszönt. 

— Erdészeti kinevezések. A megyei erdé-
szeti hivatalnál a következő változások történtek: 
B o r s i c z k y Gyula a gyergyószentmiklósi erdő-
rendezőséghez segéderdőrendezóvé ; M á t h é Am-
brns erdögyakoruok a csíkszeredai erdöhivatalhoz 
erdészjelöltté s végre Kszlegár Bálint II. oszt. 
erdögyakoruok ugyanoda I. oszt. erdőgyakor-
nokká neveztetett ki. Szerencsét kívánunk a jól 
megérdemelt előléptetésekhez,! 

— Uj Igazgató. A csiksomlyói rk. főgymna-
sium ^igazgatójává Kandi Vazul, a székelyudvar-
helyi rk. fögyuinasiuiu  szubrégense neveztetett ki. 
Bándi Vazul, mint tauár és mint aligazgató hu-
zamosabb ideig tartó működése alatt jóhirnevet 
szerzett magának. Még javakorábau levő, munka-
bíró férfi,  ki azon toutos poziczióban, hova a 
felsőbb  tanhatóság bizalma állította, nagy hasz-
nára lehet a középtanodai oktatás ügyének s 
fontos  szolgálatokat tehet a székelyföldnek.  Ezen 
reményben fényes  állásán örömmel üdvözöljük. 

Színházi műsor Csütörtökön három rendkí-
vül érdekes apróság adatik : Muray „Viragfaka-
dás" című uj vígjátéka, — .A varázs-hegedű-4 

bájos zenéjü operette és „A miniszter előszó-
bájábau" dramolctte. Pénteken az előkészületek 
miatt nem lesz előadás.Szoinbaton adatik : «Pe-
pita" uj operette, melyben Mátray Margit Pri-
elle Kornélia. Keresztesy Amália, Csatár, Nyir-
egyházy és Liptay játszak a főszerepet.  Vasár-
nap díszes és fényes  kiállításban adatik: „Gá-
bor Áron a székely ágyuhős." Deréki legújabb 
látványos színmüve az 4ü-iki szabsagharc 
idejéből. E darab, mely egyik jeles székelyünk 
életét ecseteli történeti aiapokon, az erdélyi 
városokban, igy Kolozsvárit is óriási sikert ara-
tott és hisszüic, hogy nálunk sem téveszti el 
lelkesitő hatását. A jövő hctre ki vannak tűzve: 
„Az eleven ördög" és .Suhanc-* operettek, 
.Fene gyerekek* (Giegerlik) énekes Dohózat, 
„A nagy Galeotlo» világhírű színmű. 

— UJ templom. A miut Caikszépvizröl érte-
sítenek, az ottan 10 év óta épülő templom mun-
kálatai annyira haladtak, hogy a torony tete-
jére már feltűzték  a keresztet. — Ezen fontos  és 
örvendetes esemény a mnlt hó végén a lakosság 
élénk részvété mellett kellő ünnepélylyel folyt  le. 
Az ilyenkor szokásos egyházi szertartást Bálint 

Lázár plébános végezte'a töle megszokott ügyes-
séggel. A keresztfeltétel  után ebéd is volt, termé-
szetes, hogy kellő számú pohárköszöntővel. 

— A csikmegyei egyetemi ifjúság  által f.  hó 
4 én az EMKE székely kitelepítési alap javára 
rendezett tánczestélyen Bálint Lázár csikszent-
miklósi plébános ur felülli/.etett  f>  Irtot. E jelen-
tékeny összegnek nyugtázása tévedésből maradt 
ki lapunk mult számából — melyért őszinte kö-
szönetét nyilvánítja a rendezőség. 

— Irodalom. Az oláh diakok vádaskodásaira 
most jelent meg a magyar főiskolák  ifjúságainak 
válasza: „A magyar románok és a magyar nemzet" 
csinos kiállítású füzetben.  A mű egyidejűleg meg-
jelent franczia  és német nyelven is és megkülde-
tett a külföldi  főiskoláknak,  hírlapoknak, a poli-
tika, közélet és társadalom minden kiváló és ille-
tékes tényezőjének. A válaszirat, magyar példányai 
:J't kr beküldése mellett a szerkesztőbizottságnál 
(Budapest, Tud. és Műegyetemi olvasó kör, Lipót-
utcza 25. szám) rendelhetők meg. A nagyjelentő-
ségű lűzetet lapunk jövő számában bővebben is-
mertetjük. 

— Értesítés. A marosvásárhelyi keresk. és 
iparkamara áz érdekeltek tudomására hozza, mi-
szerint a sertéshúsnak — ideértve a szalonnát is 
— és mindennemű kolbászfélének  Németországba 
és Svájczba való szállításánál, amennyiben a szál-
lít ás postán és kisebb mennyiségben történik, az 
eddig külön származási bizonyítványok azon eset-
ben mellőzendők, ha az illetékes vámhivatalok a 
szállítmányt kísérő számlákból, szállítólevelekből, 
Vágy levelezésekből avagy más hitelt érdemlő mó-
don meggyőződést szerezhetni arról, hogy a kér-
déses sertéstermékek nem amerikai eredetűek. 

— Felvétel a képezdébe. A dévai állami ta-
nítóképezdébe felvétetik  minden oly ép testű nö-
vendék, a ki 15-ik életévét már betöltötte s a 
gymnasium, v&ál, vagy polgári iskola 4 alsóbb osz-
táb'i'.l jósikerrel elvégezvén, arról nyilvános iskolai 
bizonyítványt tud felmutatni,  azoknak, kik ily bi-
zonyítványt felmutatui  nem tudnak, felvételi  vizs-
gát kell tenni a magyar nyelv-, számtan-, föld-
rajz- és történelemből s legalább annyi készültsé-
get kell felmutatniok  e tárgyból, mint a közép-
iskola 4 alsó osztályában. Folyamodványok a ké-
pezdei igazgatósághoz czimzendök s felszerelendő  : 
a) keresztlevéllel ; h) orvosi- ; c) iskolai bizonyít-
vanyuyal; végül d) egy szülői vagy gyámi nyilat-
kozattal arról, hogy a szülök (gyámok) a felvett 
növendékek anyagi szükségleteit fedezni  fogják. 
Azok, a kik külön még pénzbeli segélyben is kí-
vánnak részesülni, kötelesek vagyoni állásukat fel-
tüntető telekkönyvi kivonatot, illétöleg szegény-
ségi bizonyítványt is csatolni. Az igy felszerelt 
folyamodványok  folyó  évi augusztus bó 20-ig, 
mint zárnapig alólirotthoz küldendők be. A folya-
modványban kérelmező lakása és utolsó postája 
pontosan kiírandó, ellenesetben választ nem vár-
hat. Bélyegtelen kérelmek és okmányok csak sze-
génységi bizonyítvány alapjáu fogadtatnak  el. 
Azok, kik az intézetbe felvétetnek,  szabad lakás, 
világítás fűtés  és mosás élvezetében, esetleg 
6 — f r t  pénzbeli segélyben részesülnek. A na-
gyobb fokú  ösztöndíjak jó magaviselet és szorga-
lom esetén a felsőbb  osztályokban megnyerhetők 
az esetben is, ha a belépéskor kisebb ösztöndi-
jat kapott is az illető. A kik felvétetnek,  tartoz-
nak az intézetbe lépésük alkalmával tankönyvek 
árába 12—14 frtot  magokkal hozni. A tanfolyam 
4 éves; a tanítás teljesen tandíjmentes. A felvé-
teli és pót vizsgálatok augustus hő 31-én tartat-
nak. A tanév szeptember 2-án nyittatik meg. 

— Uj köntösben jelenik meg ezután a „Ma-
gyar Nök Lapja" melynek Braukovics György 
jeles irótársunk a főszerkesztője.  Az újítás követ-
keztében 3 oldallal bővült a lap szellemi része s 
igy sokkal élénkebb és gazdagabb a tartalma, 
mint eddig volt, a miről a hozzánk beküldött 27. 
szám már is eléggé tanúskodik. Ebben a költe-
mények, az elbeszélések, az egészségügyi, nevelés-
ügyi és társa ialmi czikkek igen kellemesen válta-
koznak a háztartási czikkekkel, az orvosi tanács-
adóval s egyéb hasznos tudnivalókkal. Nagyon 
csinos a „kis gazdasszony" illusztrácziója is, mely 
az első oldalon látható. — Az elegáns borítéknak 
a berendezése, a sok, de szükséges aprósággal, 
szintén szakavatott kézre vall. Mindezeknél fogva 
őszintén ajánljuk a „Magyar Nök Lapját" művelt 
hölgyeink figyelmébe,  A kitűnően szerkesztett lap, 
melynek 6 frt  az'évi előfizetési  ára, megérdemli 
a támogatást. Mutatványszámot a kiadóhivatal (Bu-
dapest, Erzsébetkörát 36. sz.) bárkinek is szívesen 
küld, a ki egy levelezőlapon fordul  hozzá. 

A „Vállalkozók Lapja" és annak német ki-
adású „L>er Bauunteruehmer und Liet'erant" cimü 
Budapesten megjeleuö'szaklapok 1891. julius el-
sejével fennállásuk  12-ik évfolyamába  léptek. Ezen 
lapokban közölve vannak a minisztériumok és 
azok alárendelt hivatalai, nemkülönben a várme-
gyék, városok községek hatóságai, társulatok és 
egyesek altal kibocsátott összes építkezési-, szál-
lítási-, el- és bérbe adási hirdetések. 

_ wmr ÜZENET. B. F. urnák Odkuratmiklóa. 
Ha meg ran az akarat, solia sem kell feloi  mástól. Hajoáljnk, 
hogy korábban nem kaptuk, bárba olyan alakban akkor nem 
tudtak volna adni Ax eaeméuyről egy rövid hírben megem-
lékeztünk. — V. K. umak. Lapnak jelen számár* későn 
zett. A jarîben adni fogjak, 
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A mulandóság tengerében njra eltűnt 2 év. 
Oh e két év Emiliára nézve a megpróbálta-

tások és gyötrelmek idősszaka volt. 
Azon naptól számítva, melyen a jegygyűrűt 

visszaküldték, egy évre a Wertheim-kasszát reg-
gel teljesen kirabolva találta atyja, a ki halálsáp-
padtan kiáltá': 

— Tönkre vagyok téve! 
Aztán eszméletlenül rogyott össze. 
Két emberre bizonyult a bűntett elkövetése. 

A könyvvezetőre, a ki eltűnt, sehol nem akadtak 
nyomába és — Havasi Oszkárra, a ki ily sorokat 
hagyott bátra: 

„Völgyi Arthur ur! Ön most egy éve mnlt, 
hogy visszaküldte jegygyűrűmet. Nos ez nem 
nagy bjy rám nézve, mert nekem nein lányára, 
de vagyonára volt szükségem. Üssék, ha tetszik, 
nyomomat. Ugy bemaszkiroztam arczomat, hogy 
még Emilia, egykori kedves jegyesem sem volna 
képes rámisraerni." 

Hogy mit érzett Emilia, midőn e sorokat el-
olvasta, azt tollam gyenge ecsetelni. 

Szegény Völgyi Arthur a nagy megrázkód-
tatás következtében nehéz beteg lett, sokáig fe-
küdt; midőn aztán végre elhagyhatta az ágyat, 
akkor ügyeit kezdé rendezni. 

Az elrablott vagyon nagyobbrészt értékpa-
pírokból állott, de pénz is jó nagy összeg volt. 
Völgyi éppen a fővárosba  készült volt, hogy üz-
lete számára nagyobbmérvű bevásárlásokat tegyen; 
az elrablott pénzt e czélból tette félre,  — mert ő 
nem igen vásárolt hitelre, minélfogva  sokkal ol-
csóbban jutott az eladó portékához, mint üzlet-
társai, a kik hitelre vásároltak. Ily nagy veszte-
ség után nem utazott a fővárosba,  hanem levélben 
tett megrendelést, persze hitelre. Küldtek a nagy-
kereskedők a fővárosból  szívesen annyi áruczik-
ket, a mennyi csak kellett. 

Hanem sajnos, — évek folytán  a hitelezők 
száma annyira felszaporodott,  hogy szegény Völgyi 
Arthur azt sem tudta, hol áll a feje. 

Szerető hű neje — a ki vigasztaló angyala 
volt — egész önfeláldozással  a saját ékszereit 
adta át neki, hogy nagy zavarából némileg kise-
gítse. De sokáig nem lehetett húzni, halasztani a 
dolgot, mert a végrehajtók jöttek s egyszer ezt. 
máskor meg amazt irták fel. 

A bukás tehát kikerülhetlen volt. 
S a szerencsétlen Völgyi Arthnr — akinek 

auuyi éven át fáradtsággal  szerzett vagyonát egy 
éjjen elrablák — rendbe szedte könyveit, bezárta 
üzletét s a kulcsot elküldte az illetékes törvény-
székhez. 

Aztán olyan bánat nehezült lelkére, mely 
vagyonának elvesztésénél sokkal kínzóbb volt. — 
Semmi vigasztaló szó nem volt képes öt azon 
gyötrő tudattól megmenteni, hogy becsületben ra-
gyogó nevéhez folt  tapadt. 

S minthogy a lélek a testtel szoros össze-
köttetésben van, az egyiknek kóros állapota, a 
másikra is kihat; ennélfogva  a mélyen gyötrő 
lelki bánat folytán  súlyos beteg lett a szegény 
ember. Gyógyulásához nem volt többé semmi gyógy-
szer, semmi remény. 

Es a szerető férj,  a boldog atya e szomorn 
földi  létet fölcserélte  az örök élettel. 

A hü nő, a drága jó anya, forrón  szeretett 
férje  elvesztése miatti nagy bánata folytán  — a 
férj  halála után két hó múlva — szintén jobblétre 
szenderült. 

Szegény, szegény Emilia. 
Ma temették el anyját. Sirba szállt hát ö 

is, kihez fájó  szive a gyermeki szeretet egész 
rajongásával vonzódott. 

Ott ül szobájába, mély fájdalomba  merülve. 
A lámpa fénye  arczára veti világát. Oh meny-

nyire megváltozott arcza! Oly sáppadt, oly be-
esett az, mintha a sírból kelt volna fel;  szemeit 
könnyek homályosítják. 

Oh be tenger nagy az ő bánata! Mily iszo-
nyú sok szenvedést mért rá a sors! 

Szeretett egyszer életében, szeretett forrón, 
kimondhatatlanul, de rutúl csalódott, Oda lett 
hite, oda az ábrándos lelkület, helyét elfoglalta  a 
kétkedés, a szomorú való tudata, mely kímélet-
lenül rántotta le az ábiándok honában bolyongó 
lélekről az arany szálakból szőtt fátylat.  . Kút 
csalódásában azt hitte, hogy mindaz, mi szép, jó 
és nemesnek látszik: csak álcza, mely alatt undok 
önzés és hazugság lappang; szerelem, férfiúi  jel-
iem : merő képtelenség! 

Árván, elhagyatva áll a nagyvilágon. Az ősi 
lakra ki van tűzve az árverezés napja. 8 a ki 
ennek potom áron tulajdonosa lesz, mily lené-
zőleg fogja  majd siettetni az egykor gazdag Völgyi 
Arthur egyetlen gyermekét, hogy szedje össze cse-
kély holmiját és tisztaljon e házból, mert ennek 
most korlátlan nra $! 

Az az átkos szerelem okozta a szerencsét-
lenséget, a súlyos csapást, melyet szülőivel át 
kelle szenvednie; ez tette koldussá őket. Forrón 
szeretett, drága szülőit a bánat taszította sirba; 
igen, a bánat, melyet annak az alávaló embernek, 
a kit ő egykor képes volt ábrándos lelke egész 
erejével szeretni — ördögi gazsága okozott! Oh, 
tehát nem elég a kiállott sok szenvedés; — nem 
elég, hogy mindentől meg vau fosztva,  most még 
az önvád is gyötörje lelkét azért, hogy szeren-
csétlen szerelme miatt történt mindez ! ? 

Szive elszorult. Valami csuklásszerü zoko-
gás tört ki kebléből. Lelkét sötét kétségbeesés 
tölté el . . 

Egy kis üvegcse tartalma néhány méregcsepp 
minden megaláztatásnak, gyötrelemnek, kétségbe-
esésnek véget vetne. 

Ekkor tekintete a fájdalmas  szűz anya ké-
pére esett, mely gyönyörű aranykeretben függött 
a falon,  vele átellenben. Eszébe jutott, liogy édes 
jó anyja mennyit beszélt neki gyermekkorában a 
szűz Mária szenvedéseiről, midőn szent fiát  ke-
resztre feszítették. 

Tűrni, szenvedni! ez a nemes lélek sajátja. 
A vallás tiltja az öngyilkosságot. Gyáva az, ki 
nem tud szembeszállni az élet harczával! 

Nem ! . nem ! , . . élni fogok!  . 
S térdreomlott a szűz képe előtt s kezeit 

imára kulcsolva, igy fohászkodott: 
— Vigasztalj, oh sziiz anyám! Vigasztald a 

szegény árvát! , Segélj meg. liogy a létért 
való küzdelemben, a szenvedések közepette le ne 
győzzön a kétségbeesés! 

Es ti drága jó szülőim! imádkozzatok éret-
tem ott fent  az örök Isten zsámolyánál! , 

Arczárói eltűnt a kétségbeesés kinyomata, s 
mintha a szűz anya sugallt volna egy jó tanácsot, 
hirtelen egy eszmétől megkapatva, felállott  s az 
asztalhoz ülve, írni kezdett. 

Egyik fővárosi  lap szerkesztőségének irt, 
hogy lapjába tegye közzé, miszerint egy jó csa-
ládból való árva leány, valamely jó házhoz, kis 
gyermekek mellé nevelönőül ajánlkozik stb. 

Borítékba helyezve a levelet, ráirta a ezi-
met s asztala fiókjába  tevé. — Aztán megeredtek 
künyei s darabig csendesen sirt. Es úgy érezte, 
mintha lelke megkönnyebbült volna. Azt. is érezé, 
hogy nagyon ki van merülve, tehát ágyára dőlt. 
S az álom jótékony angyala le foga  szempilláit.. 

Heggel tudata nagynénjével, atyja nővérével, 
— ki néhány hét óta a háznál tartózkodott — 
hogy mire határozta el magát. 

— De édes gyermekem! — mondá a néni 
könyezve — te oly gyenge, oly törődött vagy I 
nem való neked kis gyermekekkel bíbelődni. Van 
nekem boldogult férjem  után csekély nyugdíjam, 
megélünk abból kettecskén. — Ne menj el gyer-
mekem ! 

— Érzem, hogy azon tudat, miszerint létein 
nem egészen haszontalan, hogy gyermekeket ok-
tathatok, jótékony hatással lehet lelkemre. Ne el-
lenezze hát édes néni, elmenetelemet, mert e ha-

tározatomat úgy sem másítom meg. Bemélem ren-
del az árvák Istene valami jó helyet. 

A jó néni zokogva öleié keblére a szegény 
sokat szenvedett teremtést; szerette volna még 
tovább iN lebeszélni szándékáról, de tudta, hogy 
ez úgyis hiába való fáradtság  lenne. Ismerte hú-
gának határozott jellemét, hogy a mit egyszer 
föltesz  magában, azt többé meg nem változtatja. 

Emília postára adta a levelet és várta, hogy 
az mit eredményez. 

(Vége köv.) 

Icis lutri litízása 
•Szcbcn, 1891. juliiM 15. 

55. 81. 79. 4. 32. 
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E rovat alatti kozlemónyckúrt semmi fclclííssóget 
nem vállal a Szerk. 

Az „Első magyar gazdasági gépgyár rószvénytár-
sulat tek. Igazgatóságának 

ZBu-d-apes t en , 
G) kfllső  várzi-iit 7. 

A nC. S." jegyű 31/., lóerejü gőzeséplögép, 
melyet Önöknél a mult évben vásároltam, 

minden várakozásomat felülmulta 
mivel többet képes végezni, mint más sokkal 
nagyobb gépek, miket uiár alkalmam volt munká-
ban látni. 

Az önök készítményeit legjobban ajánlhatom. 
I'riblaka. 1891. februárius  1. 

Stajnovic Stipon. 

Csikvármegye alispánjától. 
Sz. 1442 — 1891. bgy. 

Qálijámti  ftirdehriénn. 
Csikváriiiegyi'bcn Csíkszereda székhely-

lyel rendszeresíteti s lemondás folytán  üre-
sedésbe jött 

megyei állatorvosi 
állásra ezennel pályázatot hirdetek, s fel-
hívom mindazokat, kik őzen állást elnvenii 
óhajtják, hogy az 1888 évi VII. («•/./1.33 
§-a értelmében felszerelendő'  folyainmfrá-
íiysiikiit. 1891. évi augusztus lió llO-ig 
hozzám nyújtsák be. 

Ezen állás 400 frt  évi rendes fizetéssel 
és 200 frt.  úti általány élvezettel van egy-
bekötve. 

Csíkszereda, 1891. julius 15-én. 
(1—3) BtiCZE ANTAL, 

alispán. 
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„Első Székely Gépraktárában" 
SZÉKELY-UDVARHELYT. 
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Ny. yörgyjakab Márton gyorajtójá Csik-Szereda. 1891. 


