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Halottak e«té|éii. 
November 1-én. 

(B. I ) Csipó's hideg szellő zizzen át az 
őszi természeten s az elszáradt levelek oldott 
kéveként omlanak a zörgő harasztra. A ter-
mészet késői haldoklásának végső mozzanata, 
haldokló sóhajtása ez. S e nagy haldoklás-
ban megkapó képet nyújt a halottak em-
lékezetének gyászos Ünnepe. 

Halottak napja ! fájó  emlékek, keserű 
könnyek gyászos ünnepe! Halottak éjjele, 
néma csendil őszi éjszaka, ki ne ismerne 
tégedet, midőn az elhunyt kedvesek emlé-
kének ünnepet rendez a kegyelet. Ki ne 
ismerné o napot, midőn talán még az is 
könnyel a szemben, fájdalommal  a szívben, 
s koszorúval a kézben siet a temetőbe, ki 
az egész év folyamán  egyetlen-egyszer sem 
könnyezett. E napot, melyen a földi  szen-
vedők fájó,  de szentségként megőrzött em-
lékeikkel látogatnak ki az elköltözöttek 
csendes birodalmába, hol a siron túl is élő 
tisztelet, hála és szeretet, virággal borított 
sirdomhok lobogó mécseinek fényénél  ke-
gyeletté átolvadó alakban érintkeznek a túl-
világi lelkekkel. 

Halljátok-e, mily zokogva zúgnak a 
templom harangjai ?! Látjátok-e, mily fény-
ár űzi el az éjszaka sötétségét s lepi el a 
temető sivár, néma birodalmát ? I Mind a 
kegyelet halvány s hivő jele ez. 

Oh jertek, jertek tehát ki ma a teme-
tőbe, a csend és örök nyugalom hónába, 
hol az egyenlőségnek az emberi mesterke-
dés által megzavart magasztos eszméjét a 
természet maga valósítja. Ide hiv ma a hal-
dokló természet; ide az elsárgulva, zörögve 
hullongó s a föld  ölén uj életre nyugvó 
helyet kereső falevél.  Ide hiv a harangok 

méla melódiája, a szivnek ..elüjuló fájó  ér-
zelme, kedveseinknek teled! jtlen emléke. 

Volna-e sziv nélküli ember, ki e hívás-
nak ellenállani tudna! 

Örök nyugalom megszentelt helye, mily 
élénkség, sürgés-forgás  uralkodik most ben-
ned, — halottak emlékezetőnek előestéjén; 
— mig alant mily niegtörhctlen, néma csend 
honol! l'edig mennyivel többen pihennek 
ott alant . . , Oh mert nagyon rövid, 
arasznyi e földi  lét s igen hamar, feltartóz-
liatlanul hozza meg az idő minden teremt 
ményre a hervadás, a halál óráját. Egyen-
kint kísértük és kísérjük el egymást a köny-
áztatott földbe.  A szeretett iuiyát, ki kelt-
lének puha bársonyán melengetett, ápolt 
és nevelt bennünket. A védő, fenntartó,  jó 
atyát; a gyöngéden szerető testvért, :t jó 
barátokat, kikkel oly szívesen megosztottuk 
az élet örömeit; s ha Ut a halál órája, mint 
egy korhadt, Iombjátől fosztott  fa  a fejsze-
csapás alatt, mi is úgy dőlünk egymásután 
a sírba és velünk együtt temetjük el álma-
inkat, ábrándjainkat, reményeinket és ifjú-
ságunkat. 

Most még élők és szenvedők, eljöt-
tünk tehát az örök nyugalom megszentelt 
országába, a túlvilági élet pitvarába, — el-
költözött szeretteink emlél ének sóhajjal, 
könnyel és rövid imával áV i-.ni s az üW>k 
elmúlás és túlvilági öröklét eszméjén pár 
perezíg elmerengeni. 

Örök elmúlás, túlvilági öröklét eszméi! 
— mily inegfoghatlanok  vagytok s ntégis 
mily bttvös, mily nagy és magasztos a ti 
hatalmatok! Titeket felfogva,  bennetek meg-
nyugodva, boldog, végtelen és örökké tartó 
az élet; nélkületek kietlen, sivár, rövid — 
nagyon rövid s emésztő a földi  lét. 

Kik előtt az egyéni lét szíík határa az 
elmitlásban összeolvad az örökkévalóság vég-
telenségével ; kik fényben,  gazdagság, gyö-
nyör és hatalomban úszva és dúskálva, 
gazd<t£sá£ és hatalommal a világfi  életet is 
O © O o 
megörökíthetni vilik : egyformán  hiába só-
várgják, iiogy örökre éljenek és soha meg 
ne haljanak. Mindenikre egyformán  eljön az 
idő, midőn a halál megrázó érzete megvérzi 
a szi veket és enyészetbe dönt boldogot, boldog-
talant ; koldust és gazdagot; iót és gonoszt; 
porban csúszót és hatalmast egyaránt. Eljön 
az idő, midőn :iz élet tavaszán hull az enyé-
szet karjába az, ki életében oly kedves 
volt előttünk és cíak akkor tudjuk meg 
igazán mily kérlclhetlen, kikerülhetlen min-
denkire ii végzet, mily kegyetlen a sors. 
Igen, kikeriillictlen és kegyetlen, mert na-
gyon sokszor épp akkor ragadja el áldoza-
tát, midőn legboldogabbak vagyunk. Oh 
pedig mily keserű ilyenkor a halál! — De 
midőn csalódásokkal van tele a sziv, és 
gyötrő keservek, kínok nehe/..iduek a bán-
kod) kob-lre, ekkor örökre megválni az 
élettől, s örökre megsemmisülni: — valódi, 
édes boldogság. S minden elmúlást követő 
éjnek rideg sötétségét a túlvilági boldog, 
öröklét szikrája villantja és melegíti át. Ez 
adja a dobogni megszűnő szivbe az édes re-
ménynek a*t a csitppjét, — hogyha örök 
is sí földi  elmúlás, örök lesz a földöntúli  vi-
szontlátás is szeretteinkkel. 

Halottak estéjén, midőn a szellemek 
sötét sirbörtönükből kikelnek, hogy az em-
lékezetükre égetett inécs és gyertya fénye 
állal megvilágított éj ködében itt hagyott 
övéiket, ismét körül lengi lessék, e merengések 
töltik cl s foglalkoztatják  a halandó szive-
ket. Oh jertek ide hát csak pár pillanatra 
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i. 
Édes hazám 

Édes hazám, elszakadtam tőled. 
Siratom a hűtlen szeretömet, 
Siratom az áldott jó szülémet, 
De legjobban siratlak én, 
Édes hazám, téged. 

Mikor látlak ? Mikor térek vissza ? 
Idegen föld  könnyem meddig issza? 
Tán meghalni sem jutok el hozzád. 
Szülőföldem,  édes hazám, 
Te szép Magyarországi 

II. 
Szól a felünk  harangja. 

Szól a falunk  harangja, 
De szomorú a hangja I 
Ha még soká hallgatom, 
Tán megöl nagy bánatom. 
Istenem, csak megölne! 
Úgysem élek örömre, 
A mióta szeretöm 
Kint nyugszik a temetőn. 
Teher nékem az élet I 
Már csak egy jót remélek : 
Nemsokára, szép halott, 
Temelletted porladok. 

III. 
Őszi szil zug. 

Őszi szél zug, zörgeti a harasztot, 
Édes anyám meleg szóval marasztott; 
De nem tudtam otthon ülni, hiába! 
Síró lelkem őszi tájnak 
Pusztaságát kívánta. 
Már énnekem úgyis puszta az élet, 
A mióta szép szeretőm másé lett! 
Ki-kijárok a letarolt mezőre. 
A hideg szél hadd zokogjon, 
Hadd zúgjon hirt felőle! 

Hej, piros volt szép szeretőm orczája, 
Mint a pünkösd leggyönyörűbb rózsája; 
Most az is már de elhervadt, de sápadt: 
Azt se tudom: érte van-e 
Vagy magamért a bánat ? 

Rudnyánszky  Gyula. 

A M é t e l y u d v a r h e l y i a j 
g y n n a n i n m . * ) 

Székelyföldünk  îţjabb culturális mozgalmai 
között kétségkívül igen tekintélyes és nagy hord-
erql vívmány gyanánt áll a székelyudvarhelyi uj 
gymnasium. 

Hála a gondviselésnek, hála az erdélyi rom. 
kath. Statusnak, mely áldozatkészségét intézeteinek 
modern színvonalra való emelésétől nagymérvű 
kiadásait és aránylag szerény jövedelem forrását 

*) Mutatvány a .Csiki Székely Naptár'-bél. E naptár 
• jOffi  hét folyamán  megjelenik t kapható leu lapunk ki-
adóhivatalában. An 96 kr. 

tekintve, soha meg nem vonta, köszönet Udvarhely-
megye lakosságának, mely önzetlenül járult hozzá 
szép összeget tevő anyagi segélyével: a Múzsák 
colossál is csarnoka áll már a város szépségét és 
rohamos fejlődését  hirdető tényezők egyik legna-
gyobbika gyanánt. 

Az épület másfél  év alatt készült el, mely 
hosszas idö okát részben a tégla hiányának, rész-
ben a helyi nagymérvű építkezések által igénybe 
vett munkások okozta munkaerő hiányának tud-
hatni be, ideszámítva nem ritkán a mostoha idő-
járást is. 

Van körülbelül 24 szobája, nyolez a tanter-
meké és pedig oly formán,  hogy a mely osztályok 
közös szertartást igényelnek, azok a szertárral 
kapcsolatosau épitvék. Külön helyiségben van a 
tanári, ifjúsági  és kölcsön könyvtár; van 2 tanári 
szoba, tanácskozási terem, igazgatói szállás négy 
szobával, igazgatói iroda, külön csinosan berende-
zett tornahelyiség, diszterem és rajzterem Btb. Az 
épület egy emeletes, bár a nagy földtöltés  miatt 
mélyen emelkedik, bátran lehet két emeletesnek 
mondani. 

Vau az emeleten 1& m. hosszú balkonja, di-
szes faragványu  balluszterekkel. Villamos csengők 
jelzik az időt központi telepből vezetve az egyes 
osztályokba a sodronyokat. 

A tetőzet pléhlemezzel van behúzva. Az 
egész épületre G7.000 frt  volt előirányozva, de a 
földmunkálat  többlete miatt jóval többe fog  ke-
rülni. 

A felszerelések  praeliminaréja 12.000 frtra 
volt felvéve  s a tanári szobákat, tantermeket és 
tornacsarnokot, ezen összegből rendezték be, még 
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bár. Ide a temetőbe, hol annyi magasztos 
eszme, annyi teljesületlcn vágy, oly sok édes 
remény és égő szerelem, mennyi boldog 
emlék cs keserűség! eljes csalódás van e 
csendes helyen, a föld  mélyébe temetve. — 
Mily sok keserű és fájó  könnyet  csalnak a 
szembe e néma hantok és mégis — a bol-
dogság bizonyos nemét érezzük sziveinkben, 
ha átlépjük e csendes, nému ország küszö-
bét, hol egymásmelleit oly békésen megfér 
a szegénység s dúskáló gazdagság, b(ín és 
erény, gőg  cs alázatosság, hála és rút há-
látlanság; hol minden siremlék, magasra 
nyúló piramis, vagy dísztelen fejfa,  csak ezt 
a két szót suttogja felénk  : „Memento mori!" 

Jertek ide és bár egyszer egy évben 
gyűjtsük fel  az önmnguiikbaszállás tíízét és 
égessük az emlékazet világát háborgó keblünk-
ben, fájó  sziveinkben! 
CMlkvármegye törvényhatósági 

bizottsági gyülésérfil. 
Csikszereda, 1891. november 2. 

Megyénk törvényhatósági bizottsága október 
hú 30 és 31-én tartotta meg őszi rendes közgyű-
lését, melyen a tagok közepes számban jelen-
tek meg. 

A gyűlés főbb  mozzanatairól röviden fölem-
lítjük a következőket: 

Főispán ur d. e. 10 órakor a gyűlési terem-
ben megjelenvén, - - a gyűlést azon inditványnya! 
nyitotta meg, miszerint ő cs. és apóst. kir. Fel-
ségének csehországi útja alkalmából előfordult 
sajnos merénylet meghiúsulása s szeretett kirá-
lyunk teljes sértetlensége feletti  örömét a tör-
vény halósági bizottság egy alázatos feliratban  jut-
tassa a trón zsámolyához. 

Az állva hallgatott és köztrts/.éssel fogadott 
indítványt a köűgyiil-'s egyhangúiig magáévá tette. 

Bejelentette egyúttal főispán  ur azt is, liogy 
az utolsó közgyűlés óta Dájbukát Jakab közig, 
joggyakornokot megyei alszámvevőül, — Bartalis 
Ágost végzett joghallgatót a kászon-alcsikí szol-
gabírósághoz közigazgatási joggyakornokul és dr. 
Dobribán Jánost Gyergyó-Szentmiklósra járásor-
vossá nevezte ki. 

Ezután Becze Antal alispán ur olvasta fel  a 
közigazgatási ügyekről szerkesztett félévi  jelenté-
sét*) melynek első részében a közigazgatási tiszt-
viselők s különösen a segéd- és kezelőszemélyzet 
csekély javadalmazását, s az ebből származó sa-
nyarú helyzetet élénk színezéssel e csi l elte s hang-
súlyozta, hegy a midőn valami csekély elismerés-

*) E jelentésnek közlését helyszűke miatt csak jövő 
számunkban kezdjük meg. Szerk. 

pedig a modern követelményeknek, teljesen meg-
felelő  ízléssel. 

Vas padok vannak a termekben, melyek a 
tanuló írását és ülését nagyon kényelmessé teszik 
mosdók, fogasok  (vasból), podiunom díszes kathe-
rádák stb. szóval évtizedekig semmi kívánni valót 
nem mutat az uj iskola s a legapróbb és legké-
nyesebb müigényeket is kielégíti. 

S ha ezek után még hozzá vesszük a telek 
kisajátítására kiadott 12,000 frt  a gymnasiumi 
palota több mint 100.000 frtjába  került a tanul-
mányi alapnak. 

Tervezője az épületnek Gabányi Endre a 
status mérnöke volt, vállalkozója gyószentmiklósi 
Lengyel Gergely és tia János, kik közül az első 
hangya szorgalmával, az utóbbi építészi szakta-
pasztalataival, fáradságot  és pénzt nem kímélő 
önzetlen odaadással az ifjú  nemzedék háláját az 
épittető bizottság osztatlan elismerését vívták ki. 

Ezzel uj aera kezdődik a székelyudvarhelyi 
kath. gymnasiuin t̂örténetében s ezen nj aerára 
büszke leket a kath. status, mert ez az első épü-
let, melyet kizárólag tulajdonak tekinthet. (A töb-
biek többnyire szerzetesektől maradt ódonszerü 
iskolák. 

Hadd lebegjen az uj felett  is Isten áldása, 
lengje át kétszáz évvel ezelőtti igazgatójának a 
a híres biblia fordító  Káldi Györgynek vallásos 
szelleme, lelkisitse ifjúságát  egykori tanítványa 
Baróthi Szabó Dávid költői szelleme, bogy száza-
dokon át újra a tudományok igaz hirdetője, az 
erkölcsi eszmék nemes istápolója és a székely 
hazafias  gondolkodás és érzés rendületlen terjesztője 
lehessen. Etnlrry  Árpád. 

ről van szó, mindig az állami tisztviselő jön elő-
térbe, s a közigazgatási tisztviselő az ő pár száz 
forintjával,  éhező, fázó  családjával nap-nap után 
várhatja az ígéret földjét. 

Érdekesen világította meg jelentése további 
részében kulturális, közgazdasági és ipari állapo-
tainkat, melyek világosan szólanak amellett, hogy 
e téren igen sok a tenni való, s az államkormány-
nak is az eddiginél nagyobb ügyeimet kellene for-
dítani a székely érdekek istápolására. 

A helyesléssel fogadott  alispáni jelentés ál-
talánosságban tndomásul vétetett s annak egyes 
pontjaiban hangsúlyozott hiányok és visszásságok 
megszüntetése czéljából a megye alispánja tüze-
tes javaslat kidolgozása és előterjesztésére útasit-
tatott. 

Az igazgató választmány által az 1892. évre 
összeállított és bemutatott legtöbb adót fizető  tör-
vényhatóság' bizottsági tagok névjegyzéke tndo-
másul vétetett; a választott tagok névjegyzékében 
elhalálozás folytán  megürült tagsági helynek vá-
lasztás útjáni betöltésére határnapul november hó 
14-ike tűzetett ki. Ezen választás Csikmadéfalván 
elhunyt László Sámuel helyett történik. Egyúttal 
utasíttatott az állandó választmány, hogy a tör-
vényhatósági bizottsági tagok és a választókerü-
letek számának megállapítása s illetve beosztása 
iránt a legközelebb mnlt. népszámlálási adatok te-
kintetbevételével javaslatot készítsen s azt a f. 
évi dcczember havában tartandó közgyűléshez 
terjessze elő. 

A bizottság kebeléből évenként többféle  al-
bizottság szokott kiküldetni s ezen bizottságok 
közül némelyek a következőkben alakíttattak ineg: 

1. Az év végéu a közigazgatási bizottság 
kebeléből kilépő dr. Fejér Antal, Györffy  Ignácz, 
Botli Ferencz, Száva Lukács és Kudes József  he-
lyébe, — titkos szavazás vitetvén keresztül, — 
ezek közül újra megválás/tátott: dr. Fejér Antal, 
Gyűrfty  Ignácz és Száva Lukács ; uj tagokul meg-
választanak : Molnár József  orszgyül. képviselő és 
dr. Bocskor Béla. 

2. Tisztiügyész helyettesül dr. Bocskor Béla 
választatott meg; — minthogy azonban nevezett 
ügyvéd a közigazgatási bizottsági tagságot tar-
totta meg, beir?tte dr. Dr. Szentpéteri Kristóf 
ügyvéd kiáltatott ki helyettes tisztiügyészül. 

3. A községek majorsági vagyonának meg-
vizsgálására elnökökül kiküldettek K.-Feltiz és 
Altiz községbe Balázsi Lajos, K.-Impérbe Veress 
Antal, K.-Ujfaluba  Bocskor Károly, K.-.Jakabfal-
vára András Lajos, Tusnádra dr. Betegh Antal, 
C'satószeg és Szentsimonra Endes Józset Szentim 
rére Bors Benedek, Szentkirályra T. Nagy Imre, 
Kozmásra Nagy József,  Csekefalvára  é.s Szent-
uiártonra Éltes Elek, Verebes és Lázárfulvára 
Bardocz István, Szentgyörgyre üzikó Sándor, 
Bánkfalvára  dr. Molnár László, Menaságra Szántó 
József,  Mindszentre Czikó János, Szentlélekre 
Nagy Sándor, Zsögödbe Erőss Elek, Várdotfalva 
és Csobotfalvára  Madár Imre, Csomortán és Pál-
falvára  Sántha Simon, Delne és Szentmiklósra 
Csedő István, Szép viz es Borzsovába Böjthy Endre, 
Szentmihályra Györffy  Ignácz, Szereda városba 
Székely Endre, Vacsáresí és Göröcsfalvára  Miniér 
Albert, lUkosra Balázs Dénes, Madéfalvára  Miniér 
Gábor, Csicsó és Taploczára Szász Károly, Ma-
daras és Dánfalvára  Mihály Ferencz, Karcztalva 
és .Tenőfalvára  Murányi Kálmán, Szentdomokos és 
Balánbáuyára dr. Fejér Antal, Szenttamásra Ko-
vács Lajos, Gyimes Felső- és Középlokra Zakariás 
Izsák, Gyimesbflkkbe  Dájbukát Antal, Gyóujfaluba 
Molnár János, Csomafalvára  Márton Lajos, Alfa-
Inba .Szárhegyi Nagy Imre, Tekeröpatak és Kilyén-
falvára  Nagy Tamás, Szárhegyre Lázár Menyhért, 
Ditróba Szentpéteri Kristóf,  Remetére dr. Tilt-
scher Ede, Salamás és Várhegyre Lörincz Vilmos, 
Gyöszentmiklósra Kedves Tamás, Borszékbe Tö-
rök Antal, Hulló és Tölgyesbe Lázár János, Zse-
dánpatak, liékás és Domukba Kábdebó Vidor, 
Vaslábra Ferenczi Károly, Bélborba Mühlfáy  S. 

(Vége köv.) 

A m a d é l h l v i e m l é k ü z o b o r U g y e . 
A madéfalvi  vértanuk sírjára emelendő em-

lékszobornak oly hosszú idö óta piüeuő ügye ismét 
felszínre  került s tekintve azon ifjúi  buzgalmat 
és lelkesedést, melylyel az ügy njolag felkarolta-
tott : hisszük és valljuk, hogy mindaddig napiren-
den fog  tartatni, mig eredményes megoldást nyert. 

Dr. Orbán Gyula kezdeményezése folytán 
m. hó 29-én városunkban, a Romfeld-féle  nagy-
teremben értekezlet tartatott, mely városunkból 
és Csik-Somlyóról a következők gyűltek egybe : 
Balló Gábor, Bándy Vazul, Benedek István, Bo-
gády Gynla, Dr. Csiky József,  Dávid Samu, Fü-
löp Árpád, Gecző Béla, GIósz Miksa, Győrgyjakab 
Márton, Haydn Hugó, Lakatos Mihály, Dr. Orbán 
Gyula, Szász Károly. Részt vett még az értekez-
leten Bajkó Mór is Gyó- Szárhegyről. 

Az értekezlet megállapodásáról a kővetke-
zőkben tndósitnnk: 

Az értekezlet megalakulván, Dr. Orbán in-
dítványára elnökké Benedek István, jegyzővé pe-
dig Dr. Csiky József  választattak meg. 

Benedek István az elnöki széket elfoglalván, 
az értekezletet egy lendületes beszéddel*) nyitot-
ta meg. 

Erre Dr. Orbán Gyula referált  azon lépé-
sekről, melyben a „madéfalvi  emlékszobor" ügyé-
ben ez ideig történtek. 

Felemiitette, hogy egy ily emlék felállítására 
már a 60-as években mozgalom indnlt meg s hogy 
talán már ekkor gyűjtések is eszközöltettek. Hogy 
azonban kik voltak a mozgalom intézői ? Volt-e 
a gyűjtéseknek eredménye s ha volt, miként lett 
ez elhelyezve? — azt a legnagyobb utánjárás da-
czára sem sikerült megtudnia. 

A 70-es évek közepe táján a csíkszeredai 
műkedvelő-társulat vette kezébe az ügyet, felolva-
sásokat és elődadásokat rendezett s az ezek nt-
ján begyült pénzt „madéfalvi  emlék alap" címén a 
csikmegyei takarékpénztárban helyezte el. A mű-
kedvelő-társulat gyűjtése 1833. végén 59 forintot 
tett ki. 

A 70-es évek végén a csikmegyei születésfi 
egyetemi hallgatók buzgólkodtak az ügy érdeké-
ben. Az általok rendezett mulatságok anyagi ered-
ményeként Györffy  Gyula mintegy 52 frtot,  Or-
bán Gyula pedig 31 frtot  helyezett el ugy»zon 
említett takarékpénztárba. Az előadottak szerint 
mintegy 142 frt  áll a szobor-alap rendelkezésére. 

A Dr. Orbán Gyula által előadottakat La-
katos Mihály, miut a műkedvelő-társulat titkára 
aként egészíti ki, hogy a nevezett összegek most 
a műkedvelő-társulat által együttesen vannak el-
helyezve a csikszerc dai takarékpénztárba. Még 
pedig a műkedvelő-társulat 59 forintját  T. Nagy 
Imre társulati igazgató már 1883. végén e taka-
rékpénztárba téteményezte le és 1886 ban a 
Györfly  és Orbán által elhelyezett összegeket is 
ugyancsak ő ebhez csatolta. A nevezett összegek 
az 1890. évi leróvás szerint 211 frtot  tesznek ki. 

Ezen összegekőn kivűl a „Csiki Lapok" 
kiadóhivatalában, mint ujabban eszközölt gyűjté-
sek eredménye: 17 frt  és 40 kr. áll a szobor-
alap rendelkezésére. 

Az értekezlet tagjai e jelentéseket őrömmel 
vették tudomásul. Ezután az einlékszobor intéző-
bizottságának megalakítása vétetett tanácskozás 
alá. E dologra vonatkozólag Bándi Vazul a csik-
somlyói főgimnasium  igazgatója egy nagyobb sza-
bású indítványt terjesztett az értekezlet elé, mely-
nek első pontja, hogy : az emlékszobor ügyeinek 
egy szélesebb körű bizottság választassék. Többek 
hazzászólása után elfogadtatott,  az indítvány töb-
bi pontjai felett  való érdemleges határozat a meg-
választandó bizottság számára tartatott fenn. 

A bizottság tagjaivá választattak Csik-Sze-
redából: Antalffy  Gábor, Becze Antal, Benedek 
István, Balló Gábor, Balázsi Lajos, Bartha Ignác, 
Dr. Betegh Antal, Dr. Bocskor Béla, Csedő Ist-
ván, Dr. Csiky József,  Erőss Elek, Éltes Elek, 
Gál József,  Gecző Béla, GOzsy Árpád, György-
jakab Márton, Lakatos Mihály, T. Nagy Imre, 
Szász Lajos. — Csik-Somlyóról: Dávid Samu, Fü-
löp Árpád, GIósz Miksa, Haydn Hngó, Szász K, 
— Csatószegböl: Bálint Lajos. — Csík-Tusnádról : 
Koucz István. — Kászonból: Balázsi Lajos, Csá-
szár Károly, — Szentdomokosról: Dr. Filep Sán-
dor. — Csík-Rákosról: Murányi Kálmán. — Sz.-
mártonról Búzás Mihály. — Karczfalváról:  Rancz 
János. — Madéfalváról:  Császár Nándor, Miklós 
Balázs, Sárosy Gergely. — Csik-Szépvizről Mi-
hály Ferencz, Fejér Sándor. — Csik-Szenmiklós-
ról: Bálint Lázár. — Szenttamásról: Ágoston Jó-
zsef.  — Gyó-Szentmiklósról: Ferenczy Károly, 

*) £ szép beszédet lapunk jövő számában kSiöljak. 
S M Í 
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Hochschild Lajos, Lázár Menyhért, Simon Balázs. 
__ Gyó-Ujfaluból:  Molnár János, Csergő Gyula. 
_ Gyó-Szárhegyről: Bajkó Mór, Both Ferencz. — 
Gyó-Ditróból: Takó János, Bajkó Qynla. — Re-
metéről : Veress Antal. — Tölgyesből: Dr. Lázár 
Jánus. 

A felsoroltakon  kivül még k&ltagok is ho-
zattak ajánlatba. Ezeknek kijelölése, illetőlek fel-
kérése azonban a megalakult bizottságnak tarta-
tott fesn. 

A választás után az értekezlet felkérte  el-
nökét és jegyzőjét, hogy a fentebb  megnevezett 
urakat megalakulás czéljából november hó 15-ik 
napjának d. u. 2 órájára Csíkszeredába hívják 
össze. 

A felmerülendő  költségek fedezését  Bándy 
Vazul és Györgyjakab Márton voltak szívesek 
magukra vállalni. 

Az értekezlet végén dr. Orbán Gynla mon-
dott a megjelenteknek meleghangú köszönetet — 
mire elnök a gyűlést bezárta. 

Ezzel a madéfalvi  emlékszobor figye  a meg-
választott bizottság kezébe van letéve. Ezen bi-
zottság lelkes munkálkodásától és bnzgóságától 
várjuk, hogy az összes székelységet közelről ér-
deklő flgy  miuélelőbb eredményesen megoldassék. 
Mi részünkről « legjobb sikert kívánjuk! 

K t L Ő H Í F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emiikszobor JavAra. 

A nagyszebeni honvéd „Asztal-társaság" 6 frt; 
UnuiiUdUSLászló tanítójelölt Csik-Somlyóról 1 frt; 
s igy őszesen: 17 frt  40 kr. 

— A kegyelet ünnepe. Folyó hó l-én?a - ha-
lottak estélyét városunkbat is a szokásos kegye-
lettel ülték meg. A sirokan rendbe hozták, zöld 
galyakkal és koszorúkkal felékesítették  s a setét-
ség beálltával sok száz gyertya és lámpafény  tol-
mácsolta az elhunyt kedvesek iránt az emlékezet-
nek a jók és kegyesek szivében soha ki nem alvó 
tüzét. A sírhantok között nagy közönség járkált 
és kellő megindulással hallgatta a sirok eb'tt vég-
zett megható egyházi szertartást. F. hó t2-án dél-
előtt a hivők nagy számban látogatták a tem-
plomot. 

— Látogatás az ablakon keresztül. Benkő 
Ferencz baróti születésű kereskedő segéd, ki né-
hány napig itt városunkban, Szultán Gergely ke-
reskedésében volt alkalmazva — miután az eny éin-
t i éd fogalmával  nem tudott megbarátkozni a-
c z é r állapotba jutott, s mint ilyen a s z a b a d 
k e r e s k e d é s r e adta magát; de vesztére, mert 
már első ilynemű üzlete is siralmas eredménynyel 
végződött. Mást akart befonni  és ö lett becsapva 
a d u t y i b a . A dolog egyébiránt igy történt: 
Kószálgatásai közben szaglálódott s műveleteinek 
szinteréül a Pál András helybeli dohányárudáját 
választotta. Mult hó 28 án délelőtt — a mint 
szemes ragadozóhoz illik — látogatást tett az aj-
tón keresztül dohányt vásárolt s eközben terep-
felvételeket  eszközölt. Ugyanazon napon, a sötét 
éjszaka mélységes csendjében ismételte látogatá-
sát, csakhogy most már az a b l a k o n k e r e s z -
t ü l s mivel ez alkalommal a háziak közül senki 
sem állott szolgálatára: sajátkezüleg magához vett 
14 frt  69 kr készpénzt, 3 pakk dohányt, 6 cso-
mag szivarpapirt és egy pár inggombot. S mint 
ki dolgát jól végezte, ugyanazon űton, a melyen 
bement, nagy csendességben távozott. A jó üzlet 
sikere feletti  örömet különböző korcsmákban él-
vezte, de csak rövid ideig, mert a mindig éber 
kakastollas földi  gondviselés már kora reggel párt-
fogása  alá vette s hosszasabb pihenésre beszol-
gáltatta a helybeli kir. törvényszék fogházába. 

— Halálozás. E r ö s s Antal, városi polgár 
és timár-mester f.  év és hó 3-án a déli órákban 
hosszas szenvedés után megszűnt élni. Temetése 
f.  hó 5-én lesz. 

— Orvosgyülés. A csikmegyei orvos-, gyógy-
szerész- és természettudományi-egylet mult hó 
24 én Gyergyószentmiklóson népes gyűlést tartott 
Szatbmáry János elnöklete alait. A gyűlés több 
kebli ügyet tárgyalt le; legkiemelkedőbb pontja 
dr. Fejér Dávid gyergyószentmiklósi orvos tudo-
mányos szakíelolvasása volt. 

— A farkas  és a bárány. Holló községében 
Triff  Gergely odavaló földmives  embernek a sza-
badban legelésző bárány káját Miron Nikulae sze-
mélyében egy kétlábú farkas  elragadta. Az ártat-
lan bárányka a régi sorsra jutott: szétmarczan-
goltatott és a Miron Nikulae gyomrában elemész-
tetett. Miron Nikulae tettét a csendőrség előtt 
beismervén, most a gyószentmiklósi járásbiróság 
börtönében elmélkedik az orvul ejtett bárány-pe-
csenye felett. 

— Testvérgyilkos. Csikjeaőfalvi  Kozma Ist-
vánt saját édes testvére kaszájával karján úgy 
megsebesítette, hogy a szerencsétlen elvérzés kö-
vetkeztében egy óra múlva meghalt A tettest a 
csendőrök letartóztatták és Csíkszeredába kisérték. 

— Gyergyói hírek. A gyergyószentmiklósi  „sze-
gény tanulókai  Jsegélyező  egylet"  m. hó 16-án tar-
totta meg rendes évi közgyűlését. Több egyleti 
flgy  letárgyalása után a tisztikart választotta meg, 
Elnök Orel Máté, alelnökök Ferenczy Györgyné. 
Görög Joachim; jegyző : Orel Dezső, s. jegyző : 
Kritsa Konrád, pénztárnok: Fenczel János, gazda: 
Kálmán István, s. gazda Kálmán Istvánné; fel-
ügyelő bizottsági tagok: Orel Máténé, Lázár Za-
kariásné, Merza Kristófné,  ifj.  Vákár Istvánné, 
özv. Römer Gyuláné, Kritsa Klára, Ferenczy Kn-
roly, Bocsánczy János, dr. Tiltscher Ede, Lázár 
Z. István, Kritsa Zoltán, Deér Kálmán és Len-
gyel János. — Esküvő.  B a r a Kristóf  gyótölgyesi 
kereskedő m. hó 27-én vezette oltárhoz Gyergyó-
Csomafalván  odavaló Bogdán Mari kisasszonyt, 
özv. Bogdán Antalné leányát. Fogadják szerencse-
kivánatunkat 1 — Estély.  A gyergyószentmiklósi 
szegény tanulókát segélyező egylet a mult szom-
baton kezdette meg jótékonyczélu estélyeinek so-
rát. Az elsőnek szép sikere azzal biztat, hogy 
ezen estélyek ez évben is sikerülni fognak,  s keliő 
pártolásban részesülnek a közönség részéről. Az 
első estélyen meglepetésül: Fejér Róza játszott 
zongorán két szép darabot, tetszéssel; Gencsy 
Arnold a „Hajnal uram" czimü hatásos melodrá-
mát szavalta szépen, érthetően s kellő színezés-
sel, zongorán pedig Csergő Venczelné kisérte pre-
cziz játékával. A közönség jókedve meg inéltó ke-
retül szolgált az estély programmjának, Második 
társasestély november 7-én lesz, rendezők : ifjabb 
Vákár Istvánné, Medgyesy Vilma, Kritsa Konrád 
és Lázár István. Ajánljnk az érdeklődő közönség 
figyelmébe.  — A gyószentmiklósi  „Kereskedői  kör•' 
már felköltözött  elegánsan berendezett Deér-féle 
ház első emeletébe s a kört ünnepélyesen, disz-
lakomával fogják  megnyitani. — Szegény  tanulók 
segétyetése.  A gyergyószentmiklósi „Veres kereszt 
egylet" mult hó 27 én tartotta beszámoló gyiilé-
lését ezen évi fillérestélyeiröl,  mely alkalommal 
ezen évi jövedelmének nagyobbrészét, löu forintot 
a szegény tanulók téli felruházására  határozta; 
8 frtot  pedig a helybeli polgári fiúiskola  szorgal-
mas tanulóinak jutalmazására adott. 

— Köszönetnyilvánítás. Csikszrntkirályi és 
Krasznnliorkai gróf  Andrássy Gyula országgyűlési 
képviselő a csikszentkirályi hitközségnek iskola-
építésre 200 azaz kétszáz forintot  adományozott. 
Midőn a nemes gróf  és jótevőnek ezen, a nevrlés 
ügye előmozditáa érdekében tett, nagylelkű és 
nagyszükséget pótló adományát nyilvánosságra 
hozom, egyúttal fogadja  a hitközség nevében szi-
vünk legbensőbb érzelmeinek hálás köszönetét. 
H o s s z ú Ferencz plébános. 

— Helyreigazítás. Lapunk mull számában 
özv. Sándor Lászlóné aláírással közölt bérleti hir-
detményben árverési határidőül n o v e m l> e r 
8-áuak délután 2 órája olvasandó. 

C S A R N O K . 
Miért nem szereti Benkő bácsi a kolbálszt ? 

Elmondom, a hogy történt. 
Vasárnap délután volt.. 
Künn zuhogott a zápor, a szél bősz harag-

gal lépdeste a fákat,  rázta az ablakokat. 
A mezőváros kaszinójában észre sem látszot-

tak venni az elemek harczát. Az egyik csoport 
fennhangon  vitatkozott arról, hogy vau-e, nincs-e 
p r a g m a t i k a szánkez ió? A merész kérdést 
nyilván a n a g y ö r e g irataiból vonszolták elő. 

A másik csoportban, jobbára hegyes bajuszu, 
villogó szemű fiatal  emberek tracscsoltak jó ízűen. 
A sűrűn előtörő kaczaj s a társaság növekvése 
jelenté, hogy a tárgy rendkívül érdekes lehet. 

A szomszéd tekeasztalnál is félben  hagyták 
a játékot, hogy meghallgassák mint adott a rövid-
látó városi tanácsos saját anyósának 1 é g y o t t-ot. 

A kártyaasztalnál minden hely be van tölt-
ve. Vigan űzik a p a g á t-ot, kontrázzák a m i-
z e r t, harsogtatják a k v a r t o k a t . 

Nagy a szurkolás a k i b i c z e k között. 
Mindenik azt akarja, hogy az előtte ülő játszó 
nyerjen. Lélekzetét visszafojtva  gusztálja a kár-
tyát s a szerint vág derült vagy savanyu gri-
m á s z o k a t , a mint, az előbukkanó kártya 
gyöngyöt vagy s z i l v a m a g o t sem ér. 

Bámulatos az a kitartás, az az odaadó ér-
deklődés, melylyel a játékot s minden alakulatait 
kisérik. A végén mindenik előáll a maga tanácsá-
val, ha t. i. p á r t n e r e vesztett. „Igy kellett 
volna." „Várni kellett volna." „Ütni kellett vol-
na." stb. 

Akárhányszor megtörténik, hogy a kibiczek 
vesznek össze a játékosok helyett. 

• ki nem tud egy helyen megülni, a kinek 
lényege nem olvad össze a játékoséval, ki egyik 
asztaltól a másikhoz koborolván, minduntalan vál-
toztatja p á r t n a r é t, az nem igazi, az csak 
f a l u s i  k i b i c z. 

Ilyen volt Benkő urambátyánk is, ki fő-
leg azért nem szerettek, mert ha rossz kedvében 
volt, midegyre megzavarta a játszókat. Elárulta 
a kártyát, beleszólott a hivásba s mikor valame-
lyikre nézve balül ütött ki a játszma, szidta az 
illetőt, mint a bokrot. 

Ő maga soha sem játszott, de azért megle-
hetősen ismerte a kártyajáték titkait. 

Azt mondják, nem volt mindig ilyen szolid. 
Fiatalabb éveiben több időt töltött a kártyaasz-
talnál, mint a gazdasága körül. 

És az a különös, hogy mindig nyert. 
Közmondásos szerencséje boszantani kezdé. 

Játszótársai folyton  évelődtek vele. Sokau a meg-
kopasztottak közül, kik gyakran b e c s üle t s z ó-
val f i z e t t e k ,  kerülték. 

Pedig, dehogy követelte volna tartozásaikat; 
Hisz ő volt a megyében a leggazdagabb földes  úr; 
lett volna bőven miből veszíteni s ö e helyett nyert 
majdnem szakadatlanul. 

Elkeseredetten zúgolódott szerencséje ellen. 
Megtette, hogy a veszteseknek visszakínálta 

a pénzt; majd hogy párbaja nem lett belőle. 
Ezután azt eszelte ki, hogy játék közben 

kevesebbet vallott be, mint a mennyije volt. Mind-
járt az első alkalommal rajtakapták. Nosza volt 
mit hallani a kibiczektöl! „De már ilyet! 21-nek 
nézni a 31-et! Ha itt nem vagyunk, kiszalasztja 
ezt a szép kasszát. Mekkora szerencse! Hallatlan I 
Megfoghatlan!"  S igy tovább. 

Ez a rajtakapatás annyira zavarba hozta a 
mindenáron veszíteni |akaró Benkőt, hogy a játé-
kot nein volt képes figyelemmel  kisérni. A miatt 
agodott, vájjon nem vették-e észre a többiek, hogy 
ilyentéu képpen akarta pénzüket úgyszólván vissza-
csempészni ? Hibát hibára halmozott; a szerencsé 
elfordulni  látszék tőle; vesztett. 

Hajh mint dobogott szive a titkos örömtől ! 
Nosza rajta, meg kell ragadni az alkalmat, két 
kézzel segiteni a p e c h n e k , hogy százassait, 
ezreseit el ú s z t a s s a. 

Lön nagy ámulás a társaságban. „Benkő 
vesztett ? Hihetetlen ! Eret vágtak a szerencséjén ! 
Megfordult  a koczka!" stb. 

Benkő meg ujogott örömében. Soha oly nyu-
godtan nem aludi, azon az éjszakán. Tündéri ál-
mai voltak összes nyereségét visszavesztette. 

Ám hiábavaló volt minden igyekezete. F o r-
t ii n a istenasszony ellen hasztalan indított vá-
lópört; nem tudta lerázni nyakáról. 

Másnap negyvenezer forintot  nyert. 
Harmadnap legjobb barátja lőtte magát 

agyon. 
Azóta húsz tavasz iramlott el feje  fölött. 
Az a fényes  haj uiegderescdett, villámló 

szemei elhomályosodtak, bajusza szálai ernyedten 
borulnak ajkaira, hangjának ércze elkopott, járása 
lassú, nehézkes. 

Elhízott liustömeg lett a régi leventéből. 
A híres D o n J u a n ineglmzodott felesége 

mellett s visszavonulva az örömek és vigélet za-
jától, minden idejét kis lányának s rengeteg nagy 
gazdagságának szentelé. 

Egyedüli szórakozása az volt, ha naponkint 
néhány órát a kaszinóban elsakkozhatott. Ezt az-
tán egész szenvedélylyel kultiválta. 

De öröme ebben sem volt teljes. 
Az egész városban csak egyetlenegy ember 

akadt, ki sakkl udomány misztériumaiba némileg 
be volt avaiva s ez az adóvégrehajtó vala. 

Az a körülmény, hogy nein nagy leleményes-
séggel folytatta  a figurákat,  még nem lett volna 
baj. Benkő urambátyámnak különös p a s s z i ó j a 
telt abban, ha — nunt ő nevezte — a v é r s z ó -
pót kénye-kedve szerint e 1 k ef  é 11 e. De az már 
semmiképpen sem volt ínyére, ha hivatalos dol-
gai miatt a v é r s z o p ó egy-egy délután ki-
maradt. 

— A J é b u z e u s s á t ! — tört ki belőle 
a türelmetlen malom — Hol kószál megint az a 
nadály? Addig csavarog, inig agyonütik valahol. 

Nem is volt tanácsos ilyenkor kikötni vele. 
Csípett, mint a csalán. 

A mondott napon is valóságos ne u y u l j 
hozzám kedvében volt Benkő bácsi. Megtudta, 
hogy a vé r s z o p a t csakugyan bajba keverte 
hivatalos ügybuzgósága. Kegyetlenül elpüfölték.  Az 
orvos ágyba fektette  s ráparancsolt, hogy 6 hé-
tig a fülét  se mozgassa. 

Benkő bácsi majd megpukkadt a méregtől. 
Felforgatta  az egész kaszinót; rettenetesebben 
bömbölt, mint künn a vihar. 

— A Jébuzeussssát annak a doktornak! Mit 
csináljak éu 6 hétig ? Elköltözöm ebből a komisz 
városból; nincs itt semmi élet, semmi műveltség I 
Az ördög látott ilyen kaszinót! Nem akad három 
ember az egész környéken, a ki sakkozni tudjon. ! 
Szörnyű elmaradottság! Még a Hottentották is 
szégyenleuék. Gyalázat! A Jébuzeussssát ennek 
a világnak! 

Benkő bácsi mikor mérges volt, iszonyú tö-
megben és erővel lökte ki öblös tájt' pipájából a 
füstöt,  hogy a teljes rémitöségében dühöngő V e-
zuv csak párolgó v i r s l i volt ő hozzá képest. 
Néhány pillanat alatt a kaszinó összes tárgyai és 
alakjai siirü füstfelhöben  fuldokoltak. 

A biliárdposztó megrepedt; Pálmay Ilka pi-
káns szobrocskája leszédült az állványról; a rö-
vidlátó városi tanácsost a s k i c z e 1 lesújtó párt-
nere hatalmasan főbe  suhintotta. 

Kivül tombol a vihar, bent egy velőt rázó 
ordítás lebenti ineg a füstöt 

— Gyilkos ! Segítség ! 
Felugrálnak székek, asztalok dőlnek fel,  dá-

kók törnek össze. 
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Mi-mi az ? hangzik ötven torokból egyszerre. 
A pamlagon egy görnyedt alak rázza lábát. 
Az a marha! Mert olyan lábai vannak, mint 

egy ökörnek — rivalg az allevéltárnok, tigris 
szemeket Benkő bácsi felé  forgatva,  kit azonban 
nem volt képes felismerni. 

— De hát mi történt? 
— Mi ? Az, hogy tönkre vagyok téve! Mind 

az öt oda van ! 
— Mi van oda ? Pénz veszett el ? Öt fo-

rint ? Kérdik többen egyszerre. 
— Ja/ a tyúkszemeim! sziszeg az allevél-

tárnok. 
Az az obligát h o m é r i n e v e t é s lön rá 

a felelet  Egyik pajtása nagy méltatlankodással 
mondja: 

— Mit! Öt rongyos tyúkszemért csnpsz ak-
kora lármát, mintha legalább is ötven vasvillát 
nyeltél volna el? 

— Menj a pokolba ! hangzik rá az elbicz-
czenö allc.eltárnok őszinte kívánsága. 

Benkő bácsi ezalatt az olvasó terembe hú-
zódott, azon szándékkal, hogy ott majd kifújja 
magát s az/.al öli el az időt, hogy az összes la-
pokat végig böngészi. 

A teremben nem volt senki. 
— Annál jobb! — dörmögó magában — 

gyűlölöm az egész emberiséget! 
Végig csoszog az asztalok mellett, felkap-

kodja a napilapokat, élczlapokat, szépirodalmi la-
pokat, beleveti magát egy kényelmes divánba, na-
gyot ásit, 3 azzal neki fanyarod.k  az újságolva-
sásnak. 

Benkő bácsi szuszog és olvas. 
Észre sem veszi, hogy a terem ajtaja lassan 

megnyílik s azon egy eléggé csinos külsejű, sze-
rény magatartású itju lép be. Körüljártatja nagy, 
világoskék szemeit s óvatosan, nehogy zajt kelt-
sen, majdnem l:\lmjjhegyen közeledik az olvasó 
asztalhoz. 

A szanaszét heverő njságokat vizsgálgatja, 
nem látja meg Benkő bácsi kinyitott oszlopos 
végtagjait. Alig iép néhányat s széditő gyorsaság-
gal vágja magát az anyaföld  kebelére. 

Benkő bácsi erélyes kapaszkodásokat érez-
vén a térdei tájékán, inkább az ijedség, mint a 
meglepetés hangján kiáltja : 

— A Jébuzeusát! Mi t akar az ur ? 
— Bocs — bocsánatért esedezem, — szól 

a felfelé  iparkodó ifjú,  — de én igazán nem va-
lék az oka. 

— Talán én vagyok oka? 
— Az most mindegy, hogy ki az oka, elég 

hozzá, hogy pocsékká tettem az orromat. 
— Miért nem czurukkoltatta vissza idejében ? 
— Hiszen czurukkoltattam, de már késő volt. 
— Nó hadd látom a dudáját. Biz egy kicsit 

el van kámpicsorodva ! 
— Nem dagadt? 
— Nem, csak a hegye el van kunkorodva. 

Várjon, hadd igazítom helyre. 
— Köszönöm, én ahhoz jobban értek. 
— Hogyhogy? 
— Ugy, hogy orvos vagyok. 
— Állatorvos? 
— Nem mindig, csak kivételesen. 
— Nem értem. 
— A magyarázat az, hogy páczienseim kö-

zött kivételesen akad oly durva és neveletlen em-
ber, kire a barom név inkább rá illenék. 

Most a Benkő bácsi orra kezdett félre  kun-
korodni. — Nem tetszett a magyarázat. 

— Ugyan — ugy-e? S hát eszerént ön dok-
tor ur volua? 

— Uraságod szolgálatára. 
— Ejha! S hát aztán hol tetszik lakni ? 
.— Két nap óta a helybeli kórháznál vagyok 

alkalmazva, mint kisegítő orvos. 
— Ne tekintse kérem tolakodásnak, hogy 

a becses neve után tudakozódom. 
Benkő bácsi a saját mulatsága okáért csa-

pott át hirtelen e sclineidig tónusba. 
— Oh — kérem, — felel  a initsein sejtő or-

vos, — kegyeskedjék elnézni, hogy eddigelé nem 
mutattam be magamat, de oly infámis  névnek va-
gyok a tulajdonosa, hogy sokkal tanácsosabb el-
hallgatnom, ha nevetség tárgya lenni nem akarok. 
Kik ismernek, mind rajtam mulatnak. Mikor szi-

gorlatra állottam, a vizsgáló bizottság órahosszán 
&t kaczagott; alig tudta a kérdéseket feltenni. 
Röviden: roppant sok kellemetlenségem volt ne-
vem miatt. 

Benkő bácsi arcza egy hatalmas kérdőjellé 
kacskaringósodott. 

— Ez az oka — folytatá  a doktor, hogy 
csak kénytelenségből mutatom be magamat; mint-
hogy azonban uraságod ugy is előbb-utóbb meg 
fogja  tudni a nevemet, hasztalan csinálnék titkot 
belőle, azért én magam mondom meg inkább, hogy 
sem másoktól, tán többek jelenlétében hallja elő-
ször. 

Szemeit lesütve, a legnagyobb resignáczió 
hangján igy szól: 

— Nevem D r. Kolbász Zsófi. 
Benkő bácsi szája egy pillanatig tátva fe-

lejtődött. 
— Miíf  — miiféle?  S szemeit a doktorra 

dülleszté mintha nem hallotta volna jól. 
— Dr. K o l b á s z Zsófi. 
Benkő bácsi csak az ismétlés után ébredt 

tudatára annak, hogy miről van szó. A feje  hirte-
len eltűnt, tátongó üreg maradt a helyén, mely-
ből elementáris erővel tört ki a hahota. 

— Ko-ho-ho-hol-báliáhász ? Haha-ha-ha! 
Brruliáhá-há-há '. brrrö hö-hö-hö-hö ! És még ho-
hozzáh-há-há Zső-lio-li-hi-hi-lu-hi! Jézus Mária ha-
ha-ha-ha ! 

Hát a bizony ezt a nevet nem is leheteti 
valami komolyan végig hallgatni. A liatal ember-
nek eszébe sem jutott a keltett derültség miatt 
neheztelni. Régen hozzászokott az ehhez hasonló 
jeter"lekhez, melyek kisebb-nagyobb mértékben 
mindig egyformák  voltak. 

Benkő bácsi egész világéletében ekkorát 
sohasem kaczagott. A pamlagon vergődve rúgott, 
kapált; majd a hasát, oldalát, szorongatta, nehogy 
kifakadjon.  Levegő után k ipkodva, ide oda vetette 
magát, minden ize vonaglott, azt hitte, meg kell 
fuladnia. 

Sok időbe került mig elnémulhatott. Orra, 
bajusza, egész arcza tele volt könynyekkel; azokat 
törölgette. Azonközben ismét elöl kezdé a kacza-
gást. Fokozottabban badonázott, a magas C-töl le 
a kontra C-ig valamennyi hangon végig skálázott. 
Kezével intett a doktornak, hogy menjen távozzék, 
nem bir inár a nevetéssel s ha őt látja nincs ereje 
e kínos, görcsös kaczagásnak véget vetni, de a 
doktor nem értette meg a gesztust, azt bitt-e, 
hogy Benkő bácsi most a kezével is kaczag. 

Ám a mulatság sokkal gyászosabban végző-
dött, mint azt gondolni lehetett. 

Benkő bácsi ábrázata teljesen eltorzult, meg-
telt vérrel, a guta kerülgette. 

Egy ujabb roham aztán leverte lábáról. Ke-
tőt tátintott s mint tehetetlen tömeg zuhant a 
pamlagra. 

Benkö bácsi hat hétig nyögött ágyában. A 
guta egy hajszálnyira suhant el mellette, érezte 
is a fuvallatát. 

A k o l b á s z szót kitörölte az ő és házné-
pe szótárából. Magát a dolgot i z é-nek neveztette 
el, úgy okoskodván, hogy eddigelé volt egy fölös-
leges szavunk, az izé, mely nem jelentett sem-
mit, jelentse tehát ezután a k o l b á s z t . 

Felgyógyult bajtársát, a v é r s z o p ó t oda-
haza k e f é l g e t t e .  Világért sem ment volna a 
kaszinónak tájékára. Rettegett a gondolattól, hogy 
azzal az i z é v e l találkozhatnék. 

I z é t persze soha sem evett. A családja is 
csak dugva élvezhette. 

Mert nem lopta ö ezt a rougyos életet! 
Kópé. 

K Ö Z Ö N S É G K Ö R É B Ő L . * ) 
•) Fi rovat alatt megjelentekért csak a aajlóhatóaággal 

szemben vállal felelősséget  a Szerk. 
A csíkszeredai húsfógyasztó  szövetkezet t. 

elnökét — ha talán elfeledte  volna — figyelmez-
tetni kívánjuk, hogy a rövid időre összehivandónak 
határozott közgyűlési határidő már néhány hó-
napja hogy letelt, tehát felkérjük,  miszerint a ne-
bézményelt számadásoknak a kiküldött bizottság 
általi előterjesztése s az egyesület további fenn-
maradása vagy teljes megszüntetése iránt a köz-
gyűlést összehívni szíveskedjék. 

Több  szövetkezeti  tag. 

A . IdLs l u t r i í v ú / s ó s a 
BrOnn, 1891. október 28. 

15. 52. 65. 60. 69. 

K Y I L T T É B . 
E rovat alatti közleményekért semmi felelősséget 

nem vállal a Szerk. 

A „Csíki Lapok" 44-ik számából olvasom a 
László Ferencz válaszát s látom, hogy az olvasó-
közönséget, hogy akarja tévútra vezetni s magát 
tisztázottnak tekinteni. 

Hogy minden lovagiatlan, gyáva ember, vagy 
a bíróság, vagy a csendőrség szárnya alá húzódik 
az régi dolog, hogy ő is a biróságnál kér elégté-
telt ez nem alterál, sőt örvendek, legalább alkal-
mam lesz ott is viselt dolgait elmondani. Hanem 
még embert, ki nyilvánosan lapban hazudjon csak 
most látok. En ugyanis nem azért kértem elégté-
telt, hogy ellenem felfnlyamodott,  hanem azért, 
hogy engem „jött mentnek nevezett s doktori dip-
lomám kétségbe vonta", ezt a tárgyalásnál tannim 
igazolni fogják. 

Jól tudom, hogy az olvasóközönség elitélt, 
hogy egy olyan emberrel, mint László Ferencz 
becsületbeli dolgot lovagiasan akartam elintézni, da 
megtörtént s beismerem, hogy blamiroztam ma-
gamat. 

Csik-Szentdomokos, 1891. október 31. 
Dr. Filep  Sándor. 

C s i k s z e n t d o k o s i L á s z l ó F e r e n c z 
postamester, kir. békebiró, törvényhatósági tag, 
m. állandó választmányi tag, n9. csikmegye tisz-
teletbeli jegyzője, miniszteri iskola látogató, gaz-
dasági tudósító, a megyei gazdasági egylet tiszte-
letbeli titkára, a csikszentdomokosi kaszinó elnöke, 
községi képviselő testületi tag, közbirtokossági 
elnök, egyháztanács és iskolaszéki jegyző, a kép-
viselő választók összeíró küldöttségének elnöke, 

számadást vizsgáló elnök stb. urnák 
Csikszentdomokoson. 

Ön a „Csiki Lapok" f.  évi 44. számában 
Dr. Filep Sáudor uru.tk adott válaszában kegyes-
kedett csekély személyemről is — habár csak 
K . . jelzővel, megemlékezni, felemiitvén  oly 
tényt, melyért pár évvel ezelőtt büntetve valék, 
s igy lovagias ügyekbea való közreműködésre „né-
zete szerint" képtelenné váltam. Erre nézve min-
denekelőtt kijelentem, hogy önnek t. uram voltak 
és vannak mindég külön nézetei, de tapasztalhat-
ta saját hátrányára azt is, hogy nézetei a nagy 
közönség előtt soha sem voltak irányadók s jelen-
ben sem lesznek azok ; s hiszem, hogy a bírálat-
ra képesebbek az ön „nézetével" ellenkezőleg fog-
ják a kérdést javamra eldönteni ez úttal is. 

Az ön által használt azon kifejezésre,  hogy : 
„ez okból a vele való érintkezést joggal tagad-
hattam meg," kijelentem, hogy velem szemben 
az érintkezést meg nem tagadta s midőn elégté-
tel adásra szóllitottuk fel  társammal arról, hogy 
büntetve voltam s igy velem az ügyben nem érint-
kezhetik, mit sem szólt, hanem egyideig ötölt-ha-
tolt mig kisütött 3 meg nem állható kifogást,  me-
lyek alapján az elégtétel adást urszinváltozások 
közt megtagadta. Nó tisztelt Uram! nem a hazug-
ság mesterségéhez folyamodott  ön, midőn figye 
tisztázásánál más mentő deszkát nem találhatott 
s nem oly dolgok előliozásával szeretné az ügy 
ódiumát magáról elhárítani, melyek meg nem tör-
téntek ? 

Látja tisztelt nram én is találhatok önben 
kifogásolni  valót, még pedig alaposabbat, mint 5n : 
Tetszik visszanmlékezni, hogy önt tisztességes 
társaság előtt egy uri ember egyszer „hitvány 
gazembernek" összeszidta; nem tudom, vett-e ez-
ért elégtételt magának s ha igen mi módon? 
Most nem régen esett meg pedig önnel ez a kis 
epizod, hogy szintén egy uri ember ezen kifejezést 
használta önnel szemben : többek jelenlétében „nem 
verekszem meg önnel, mert a kezemet nem akarom 
bepiBzkolni a pofáján!"  Hát ez a kifejezés  mit tesz? 
Gondolkodott telette ? Tett-e lépéseket a fogalmak 
tisztázására ? Vagy ezen elvet követve: „bölcs 
hallgat" a hallottakat zsebre rakta ? 

Végül csak azt az egyet vagyok bátor még 
kijelenteni, hogy én kifogásc'.t  tényem ntán sok 
egy czimü, de tisztességes nri emberrel érintkez-
tem s ezek közfii  csak az ön magas személyével-
történt érinkezésre nem vagyok büszke. Továbbá, 
hogy megbüntetésemet is azon kényszer-helyzett 
okozta, hogy a becsületemben történt.sértésért tör-
vényes vagy más tisztességes uton elégtételt nem 
vehettem s daczára a történteknek, nem fogok 
jövőre sem visszariadni az adott viszonyok között 
szerezni meg a sértésért az elégtételt 1 

Csik-Karczfalván,  1811. november 1-én. 

Kovács  János. 

Ny. Györgyjakab Márton gyorssajtóján Csik-Szereda. 189L 


