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Az erőszak jegyebenuH!:.
A legideálisabb elel az volna, ha ezt a
világot tisztán szeretettel kormányoznák Ki
ről álmodnak a nagy emberbarátok, akik
persze maguk is tudják, hogy ezt az ideális
állapom! mindaddig, míg emberek vannak
emberi tulajdonságokkal, el nem lehet érni
Csak növelni lehet a szivjóságol. csak fej
leszteni a jóra vall) hajlamot az emberekben,
az emberek nagy tömegében, de az egész
emberiséget a szeretet korlátlan uralma alá
hajlani : olyan kívánság, melynek teljesíté
sét remélni nem lehel.
A hum anisztikus irány, melynek köve
tésével annyira hivalkodni szerel a mai kor
gyermeke, nem is törekedik másra, mint a
kitűzött cél felé való közeledésre, a nélkül,
hogy annak elérésére számítana. Azt kellene
hinni, hogy ez a törekvés, melynek eszkö
zei a tanítás általánosítása és tökéletesbe
lése. a műveltség terjesztése, a törvényke
zés javítása és számos kulturális, gyámolitó
intézmény létesítése, feltétlenül meghúzza
azt az eredményt, hogy a szivjőság fokoztalik és a társadalom, á köz szaturAItátik
mindama gonoszságoktól, melyek elkeserítik
életünket.
Csak egy pillantást kell vélni a mai
társadalomra, hogy ebből a tévhitünkből a la 
posan kiábránduljunk. A gyakorlati élet sutba
dobja, kénytelen sutba dobni a szerelet tör
vényeit. a melyekkel nem hogy érvénye
sülni, de még csak létezni is alig lehet an 
nak, akinek a kedvező sors kincsekéi nem
rakott bölcsőjébe. Mindenki másnak ki kell
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küzdenie azt a kis helyecskét, a melyen élni
akar. A birokrakclésnek, a helyszorilásnak
pedig nem fegyvere a szeretet, legfeljebb
zászlója, mely alatt álszcnteskedéssel vias
kodik. Erőszak az a fegyver, amelylyei kö
veteléseknek - jogosaknak, jogtalanoknak
egyaránt - érvényt szereznek Kérés, kö
vetelés iránt süket a fül. melyet meg nem
ráncigálnak. meg nem tépáznak. Még az
ágyndörgést se hallja, inig a romboló go
lyó nem éri. A magunk baja érzéketlenné
lesz a mások baja iránt és ha nem volna
hiúság, mely dicsekedni akar a hatásában
ponlosau kiszámított jöcselekedettel, a szűk
családi körön kívül ugyancsak keveset ta
lálkoznánk a szeretet hazug, külső jeleivel
az igaz. szívből fakadó szeretető! pedig
Így is csak a legritkább esetben találhat
juk ott.
A hum anizmus korában a szereletet
lábbal lipró erőszak mind tágubh téri hódit.
A társadalom minden osztálya ezt viszi harc
ba, hogy fenlarlhassa, vagy megszerezhesse
azokat az. előnyöket, melyek elölte ember
társainak rovására kiv.malosaknak látszanak.
Höl a régi előítélet, a régi privilégiumok
épségében tartásáért, hol a megélhetés ked
véért folynak a csatározások, de sohasem
az uton-ntfélcii hangoztatott szeretet, hanem
I l d i i d i g az erőszak jegyében, mert fájdalom,
a "null megmutatta, hogy gyökeres javulás
csak igy érhető cl.
A nagy tolakodás tülekedés közepette
pedig egyre z.üllenek a küzerkölesük, a jó
oktatás, a kitűnő törvénykezés, a terjedő
műveltség és humanizmus jelszavának guny-

— Az volna még szép! Talán nekem is van
jussom, mint Tóni bácsinak, a falu végére épí
teni. Igenis: a falu végére építek.
Az volna még a szép!
De csak kéi-húrom szobást ?
Az volna még szép. Köszönöm, miféle
Most már a sűrűn egymás után következő
követválasztások miatt ritkulnak a falusi kas szivar ez, Tóni bácsi ?
— Csak szidd, öcsém, ilyet te sohasem
télyok, udvarházuk, mivel lakt'»ik sürgősen fel
költöznek a fővárosba : de abban az időben, hogy szíhatsz. Iíegalitas
— No bizony, de nagy dolog! Az volna
a Vándor Gerzson pályája kezdődött, még a
legszebb virágzásukban voltak az ország min még szép. A kalocsai érseknél forintosat is szit
uim. Ót szobást építek. Itt a terv
den vidékén.
A nemes urak odatartották fejüket a kifes
A szegényebb urak helyt laktak a falu
közepén és nem restelték, hogy kastélyaik a tet házterv megszemlélésére és nagyokat nevet
rendes utcasorban foglaltak helyei; a gazdagab tek a piros, zöld, sárga épület fölölt.
— Itt, magyarázta Gerzson ur villogó sze
bak a falu alsó-felső végét szerették választani
és sűrű fák közé rejtették sárga kéményü zöld mekkel. re kötés kappni hangon, vékony csontos
zsalus házaikat; mig a legelőkelőbbek már ezt ujjaiva 1 nagyokat bökve a tervezet osztályain,
is kévéseitek és bár közel a faluhoz, de egy jó itt lesz két olasz ágy.
Gerzson, minek neked olasz ágy ? Nem
magas dombon vagy az oidő alatt, sokszor a
szabad mezőn építettek maguknak és örököseik tnegyen te hozzád senki.
— Az volna még szép! — nevetett is, bonek díszes várkastélyoeskát.
Minden harag, neheztelés, osztályos pörös- szankodott is a kis alacsony, szűk mellű, sziik
ködés, rangkülöbség dacára is egy famíliát ké válla férfin — olyan lányt kapok, a milyet aka
peztek és a hétnek, hónapnak bizonyos napján rok. Van száz, de ‘ezer. Ohó! drága most a
szeretetteljes tréfálkozások közt tartották meg férfi. Mióta minden családban csak leányok szü
lettek, nagy szeme van most egy házasulandó
családi gyűléseiket.
— Gerzson öcsém ! — csapott egy köpcös, férfinak.
— De te a pap leányát veszed el, Vándor
nehéz lépésű, magas termetű, bozontos szakáin
nemes egy kis rugyás emberke vállára — hát Gerzson.
Az volna még szép 1Olyan párt válasz
hallom, énitesz?
tok, a milyet akarok. Drága most a férfi
— Pipitek.
— Csak nem az ilyen, Gerzson bácsi Vágy
— A faluban persze?
el egy szép fehérnépet, egy csinos paraszt le
— A faluban. Itt.
ányt
az után oda járunk kártyázni.
A templom mellett? Hogy beláss a
Vidám hahotában tört ki a família és a
templomba ?

AZ .ŐRSZEM' TÁRCÁJA.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Letz János könyvnyomdája Csíkszeredában, hová a kéziratok
hirdetések és előfizetések küldendők.

járn. A képmutató, hazug társadalom osz
lopai ingadoznak, az anyagi haszonért való
szakadatlan küzdelemben megfásul a lélek,
romlanak az emberek és a tetszetős szili
alatt porladozó erkölcs foszlányok keltenek
undort mindazokban, kiket nem téveszthet
nek meg felfújt nagyságok csillogó köntösei és
a fennen hangoztatott fényes jelszavak, de a
káprázatos külső alatt is meglátják a pusz
tító férgeket.
Jobb társadalm at csak igaz emberszeretet teremthet. Emberszeretet, mely nem
várja be az erőszakot, hanem készségesen
megadja a munkállak és tehetségnek az őket
megillető jutalmai.

Városi képviselőtestületi gyűlés.
Csíkszereda r. t. város képviselőtestülete
f. hó 10-én tartotta idei őszi közgyűlését dr.
l Tjfalusi Jenő polgármester elnöklete mellett A
gytilés lefolyásáról következőket adjuk közre:
KI fogadtattak a város 1905. és 1900 évek
ről szóló gyámpónzlári számadásai, ugyancsak
megvizsgálás után elfogadtatott a város 1906.
évi közpónztári számadása, számadóknak a fel
mentvény megadatott.
A létesítendő városi óvoda épület céljaira
megvásárolt ingatlan lágyában kötött adás-vételi
szerződés névszerinti szavazás után egyhangú
lag jóváhagyatott. A városi rendőrség fizetése
személyenkint 500 koronáról 576 koronára kiegészittetett. mig ellenben a városi végrehajtó
fizetése emelése tárgyában tett tanács előterjesz
tése nem fogadtatván el, végrehajtó fizetése nem
emeltetettmegjegyzést mindenki megtolta még egy hami
sabbal.
— Az volna inég szép! Hűt azért vettem
meg a Borbély Gyuri hintóját?
Te a hiatót ? Ahhoz a harminc hold
foldecskóhez? Megesz az téged. Hát a ló? An
nak meg jó abrak kell. Gyere hozzám ispán
nak, s a mitskéd van, eltartalak érte holtig.
Köszönöm. Gergely bátyám. Hanem be
szélünk mi inét; egyszer máskép is.
A kis ragyás ember elszomorodott arc
ra! összehajtogatta a épülettervet; zsebébe tette ;
a vénebb kevélyebb uraknak dacosan hátat forilitott
és pattogó szavakkal tördelte; az volna
még szép! »Hyan pályái vág ma egy fiatal em
ber magának, amilyet akar.
A következő tavaszra Földvárról, Paksról,
Tolnáról hozott kómivesok, asztalosok, lakatosok,
bádogosok csakugyan nagy tűzzel buzgótkodtak
a Vándor Gerzson kastélya fölemelésén.
Mire valók a nagy kőoszlopok a fo
lyosón ?
Azok nem kőoszlopok, hanem öntött
vasoszlopok, biró uram és nem folyosó, hanem
veranda. Az volna még szép, ha valaki által
— senki altul
vagy némely obskúrus lej ál
tal korlátultatni hagynám magamat terveimben
— ki tudja, hogy kinek építem ? Hogy ide minő
asszonyt hozok f No bizony ! Az volna még szép,
lm olyan hölgyöt nem vehetnék el, a milyet
akarok, t j korszakot élünk. Uj világ, uj embe
rek. Tisztítani kell a levegőt.
Vándor Gerzson azzal a határozott iránynyul fogott uj pályájának megalapításához, mely
egy erélyes, öntudatos embert a köztisztelet te-
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marad annyi gyapjú felesleg, a mely egy
házi eszközöket, mindent, a mire csak szükség dig
posztógyárnak a szükségletét fedezhetné s a
voll. a bolti portékát csak hírből ismerték
De nagyot változott a világ. Az egykor csíki gazdának sem kellene akkor Brassóban
fényesen virágzott háziipar kivesző félben van, értékesíteni a gyapjúját. Csuk még a gyapjú
kivéve Udvarhely és Marostortia. vármegyék minőségét kellene fokozni, hogy versenyképes
egyes részeit, a gyári áru. a bécsi romry mind- j legyen.
Vúrmeirvcnk húziipimumk n székely kiállí
jobban hódit s az egykor állandóan működésben
levő osztováták apránként a padlásra kerülne k, tásún vall', niunn vi 1ván11lásából levonva a kon
zekvenciát.
szükségesnek tartom egy gyapjú
a családi lomtárba.
Bárki csak futólagosán végig szemlélte a feldolgozó gy mák n felállítását, melynek a fel
háziipari kiállítást, szemébe tűnhetett, hogy az tételei teljesen megvannak, '-síik vállalkozó kell
egyes vármegyékben a háziiparnak melyik neme j r.t s azt hiszem kereskedői körükben akad is.
Csak ennek az egy gyárnak a felállítása
dominál. A csíki kollekcióban legfőképpen festékcsek (gvopjuszőn vegek > a legkülönfélébb va kis/ániitliatlan hnrdcifivel bír vármegyénk kulturájábaii,
nem is számítva a fazekas ipart, mely
riációban : varrottaso’k, a melyeket már ma nem
nek olV nagy mennyiségit anyag áll rendelke
igen készít senki és szőttesek voltak elhelyezve
továbbá ásványvizek és a fazekas ipari tárgyak. zésére s ha it háziipariul eltekintünk, ott van
A háromszeki néprajzi csoportban úgyszintén még It eellnlo.se. játékszer és gyufagyártás, mely
az Udvarhely vám. *gyéj •ben már a szőttesek mindenikének feltételei vármegyénkben meg
voltak túlnyomó vauiban. Kzcn jelenség már. találhatok
I)r. Kontra József.
gazdasági tényezőkkel hozható összefüggésben, j
amennyiben Háromszék, Udvarhely és Marostordábau úgy a természeti, mint a birtokviszo- í Olvassa es terjessze mindenki az igazság és
nyok a len és kender termelésnek jobban ked
veznek, inig nálunk a gyapjú állván nagyobb függetlenségi eszmékért küzdő ..Örszem‘ -et.
mennyiségben rendelkezésre, a gyapjú-ipar fej
lettebb, mig ellenkezőleg a szomszéd vármegyék
szőttes-ipara a miénket jóval felülmúlja S amíg
KÜLÖNFÉLÉK.
Háromszék és Udvarhely vármegyékben már ma
a szövést és fonást gyárilag űzik, addig nálunk
I x é v j ü A* l a p u n k m i n d a z o n t. o l v a 
impról-nnpról vészit jelentőségéből. Kiég bizo
nyíték erre. ha a szövés időszakában egy pár s ó i t , k i k a z e lő fiz e té s i d i j a k k a l m é g h á t 
faluban egy-egy háznak a padlásán megnézzük r a l é k b a n v a n n a k , h o g y a m á r m e g k ü l 
a pihenő osztovátákat. Udvarhely és Háromszék d ö tt p o s ta u t a l vér n g o n a z e lő fiz e té s i d i j a k a t
vármegyékben virá^/o szövőgyárak vannak, a le h e tő le g f o r d u l ó p o s t á r a ! b e k ü l d e n i s z í 
melyek nem elnyomói a háziiparnak, hanem v e s k e d j e n e k .
egy u 11a I va sárcsa rt mka i.
Az első iiles. A képviselőház csütörtöki
A sepsiszentgyörgyi Klinger-féle szövőgyár
nem képes a szükségletet kielégi leni, ahol nem első ülésén sok képviselő jelent meg, akik az
csak a vármegyében termelt kendert és lent dol alkölinányhiztositékok iránt érdeklődtek a leggozzák fel, hanem egy néhány száz munkás is
elhelyezést talált (itt van még a Secptons-féle jnhban. Andrássy már a folyosón elmondta, hogy
posztógyár s ahol nincsenek arra kényszerítve ez a régen húzódó ügy teljesen rendben van.
a juhi n u ’sztő gazdák, mint nálunk, hogy a A gyűlés megnyitása után Justh elnök bejelen
gyapjút eladjuk a brassói gyárnak * megvesszük tette. hogy Mezöti Vilmos interpellációt akar
a posztót j.. drágán. Fényes lendületet vett Ud tartani az általános választói jog ügyében. A Ház
varhelyen a Barcsai és Társa szövőgyára.
az interpelláció elmondására nem adott enge
Nálunk nem az előrehaladás, hanem a
visszaesés észlelhető. Mindenki a székelyföldi délyt. Wekerle azon bejelentése után, hogy a
kirendeltségtől várta háziiparunk rekonstruálását, pénteki ülésen az első ülésszakot berekesztik s
Háziiparunk.
melynek működése elé teljes reményekkel néz a másodikat megnyitják, az ülés véget ért.
A napokban lefolyt sepsiszentgyörgyi Szé tünk, de várakozásunk kimerült, reményeink el
- Csikvarmegye állandó választmánya a folyó
kely kiállításnak egyik legérdekesebb része volt oszlottak s mindenki csalódott Háziiparunk ma
hó 30-án megtartott állandó választmányi gyűlés
a háziipari osztály, mely felett egykönnyen napi radt, a hogy volt.
rendre nem térhetünk. Szükséges, hogy a látot
De ott, ahol a nagy apparátussal dolgozó után beérkezett ügydarabok közgyűlésre való
tak s tapasztaltakból kiindulva, háziiparunk fej bürokratizmus nem volt képes eredményeket el előkészítése céljából folyó hó 17-én délelőtt 10
lettségét s annak irányát vizsgálat tárgyává érni, ott a társadalom még mindig érhet el, a órakor vármegyeház kisebb tanácskozási termé
tegyük
i mint azt a szomszéd vármegyék példái is iga ben pót állandó választmányi gyűlést tart. melyen
A háziipari tárgyak előállítása volt a szé- zolják.
Nálunk lejtőképpen első sorban a gyapjú- főleg a magitnjak előterjesztései vétetnek tár
kelységnek a mezőgazdálkodás m*dlett a legfőbb
foglalkozása s a mely iránt különös érzékkel iparnak van a legnagyobb tere, hisz úgy va gyalás alá.
viseltetik a székely ember- A saját földjén ter gyunk, hogy az úgynevezett fcstékeseknek, a
Esküvő. Kardi) Gyula helybeli kereskedő
melyet a esiki asszonyok megvásárolnak, leg f. hó 20-án vezeti oltárhoz Péter István várnagy
mett kendert és lent
úgyszintén a gyapjút
ősidőktől fogva, a ház asszonya készítette kies nagyobb része nem szentkirályi, pálfalvi ésjenődolgozta fel s állította elő belőlük mindazt, a falvi asszonyok szövőszékéről kerül el, hanem Krzsike leányát. Sok szerencsét kívánunk a kö
mire egy háznál csak szükség volt. A férfi fúrt, cgv uagybeeskereki gyárból. Vármegyénknek tendő frigyhez!
faragott s előáilitotta a szükséges gazdasági és KKi.OOO darabból álló juhállományánál még rnhí
Törvényhatósági bizottsági tagak válasz
tása. A Ihlyó év végével megbízatásukat vész
rén mindenkor magasra omol Kis birtokos volt,
Salamon
annak most nem volt!
de nagy kastélya ; istállója üres volt még, de a
Tóni bácsi, Gyuri bácsi, Gergely bátyám ien avagy egyéb okok miatt kilépő törvényha
a hintát kellő időben megszerezte mar és leta- mosolygott és a kérő elé tartotta a dohány zacs tósági bizottsági tagok helyének választás utján
való betöltése határnapját a vármegyei állandó
kartatta a zárt színben, hogy a patkányokat kót, hogy tessék !
senki se háborgassa.
Az volna még szép, édes Gerzson öcsém, választmány f. évi november hó 11-ében álla
Vándor Gerzson ur azon újabb, törekvőbb ha volna pénzünk ! N ••<i könnyű, se felesé pította meg, mely napon a vármegye összes
ifjúinkhoz tartozott, kik a hitelműveletekben ged. se gyereked: neke l semmid ma-holnap az
alapos jártasságot szereznek és egészen a buda ég alatt Nem bánthat akkor senki. Te i"l ve községeiben a választások megejtetnek. A folyó
pesti szövetkezetek rejtek asztalára elnyújtják tettél. Az volna még szép, ha nem is arathat hó lS-iki törvényhatósági bizottsági közgyűlés
nál. Te boldog vagy . . . Lovad nincs
ahrak lesz illetékes a választási kitűzésének véglege
kezeiket.
Három-négy ismeretlen úri ember állított nem kell, béresed sincs, hogy a földjeidet el sítése, valamint a választási elnökok kiküldése
a fizetés iv*in báni. Mit csinálsz iránt intézkedni A választás a törvényhatósági
be Vándor Gerzson úrhoz egy szép nyári va adogattad
sárnap.
illést a Ilin; \al? Azt hallom, az egerek meg
— Szabad volna-e kérdeznünk Hiúságod ettük. legalább a gabonádban, lisztedben nem bizottság 117 választott tagjának felére fog meg
ejteni.
tól
kérdi az egyik - hogy ez a házacska teltek kárt. Te jól jártál!
nem volna-e eladó ?
Gerzson ur mély. cmbergyiilöloltel vált el
Törvényhatósági közgyűlés. Csik vármegye
az
önző
nemesektől.
Ks
felfogadta,
hogy
náluk
törvényhatósági bizottsága I. évi október hő 18-án
— Házacska ? Az volna még szép, hogy
eladó legyen!
délelőtt
ó n k o r tartja a vármegyeház tanácskozási
nélkül fogja lebonyolítani kuszáit ügyeit.
— Az volna még szép, ha félnék egy pisz- termében Őszi rend •» közgyűlését a kővetkező tárgySíi itt egy kis gyárat akarnánk
lolydurranástöl. Meg fogom mutatni, kegyetlenül sorozattal : I Alispánt jelentés. 2. .Jelentés a számon— Itt nem.
kérő szék eredményről, 3. Időközben szentesített tőr
Uraságo 1 vehetne aztán előnyösebbet megmutatom
vények kihirdetése |. \| kir. földmivelésUgyi minisz
bent a faluban.
Megállj, világ!
Ott a parasztok laknak. Az volna még
A napokban egy kis ember állított be hoz ter leirata az erdő eladások Ügyében foganatosított visz
gálatok eredményéről. 5. M. kir. kereskedelmi minis*
zánk. Képeket árult ráta-fizetésre.
A három közül a legöregebb odahajolt GcrA szürke haj, a deres szakái a meghajlott tér leirata erdei vasul előmunkálatainak engedélyezése
zon úrhoz és mosolyogva mondd:
nyak nem tudta elrejteni a valódi régi ismerőst. tárgyában Vas .lóz-cf részén*. G M. kir. kereskede
Mivel az olajnyomatokat kevésre becsülöm, lemügyi mi i';s tér leirata helyi érdekű vasút előmun
Ha ma adná el azt a kis házat, [tár
kálatainak eng. délyezesi* tárgyában Ihauni ily u la ré
ezer forintot meg lehetne marasztald
ki találtam a szájamon ereszteni e szót:
A kényszeritett eladási ajánlat mindig az
— Nem veszek.
szére. 7 M. kir. In-liJgy.ni liszter leirata az ebadó
No miért nem V Az volna még szép, alap jövedelmének felhasználása tárgyában. 8. Csikember arcába kergeti a vért. Haragosan kergette
éri közigazgatási, árva és gyámba
ki Vándor Gerzson ur a tolakodókat és rögtön ha ilyen remek képeket nem lehetne eladni! varmegye
Mondja:
nincs pénze? Adieu, uram. Az volna hatósági költség előirányzata, ü. A vármegye tisztvimegindult — a legjártabb útra
pénzt kérni
Az volna még szép, lm nem kapnék ! még szép . . .
velői nyugdíj alap I MOH. évi költség előirányzata. 10.
Ks haragosan vitte Vándor Gerzson ur Kő*«égi és körjegyzők nyugdíj alapnak 1908. évi
— felelt egy belső aggodalmas feltevésre.
lírá n a remek képeket.
A birő
az nem adott!
'doiráu^zata II \ vármegye árva- és szere-

Nem emelte, illetve l.>rvínyli:UiS»Aut folyó
év május -24-én *203 jkvi pont alatt hozott ha
tározatnak teljesítését megtagadta a képviselőtestület Kovács János r. kapitány fizetése ki
egészítése tárgyában.
A város 1908. évi költségvetését kevés mó
dosítással szintén elfogadta a képviselőtestület.
Kihatározta továbbá, hogy a helybeli postahiva
tal részére szükséges bérházat n (íeezöné-félc
beltel ken fclépitteti a város s 8UU0 korona évi
bérösszegért 20 évre a m. kir. kincstárnak bérbe
adja.
A városi legtöbb adótíizetök névjegyzéké
nek kiisrazitasa végett bizottság küldetett ki s
a bizottságba Gözsy Árpád, (iái József, id. Dá
vid Ignác, Káliul Károly képviselőtestületi tagok
azzal küldetnek ki. hogy müködésüköt 8 napon
belül kezdjék meg
A városi helypénzdijszabályzat némely pont
jainak módosítása tárgyában tett tanácsi javas
lat elfogadtatott.
Ugyancsak elfogadtatot t a városi állatoivos javaslata alapján a husvágási szabályren
delet módosítása tárgyában tett tanácsi javaslat.
Manősek Ferenc pozsonyi gyáros ajánlata
a városnak kőszéngáz közvilágítással való ellá
tása tárgyába megfontolás tárgyává tétetett s a
kérdés tanulmányozására bizottság küldetett ki.
Nagler Izidor 200 kor. felvételi dij ellené
ben a város kötelékébe felvétetett.
A m. kit . belügyminiszternek az 1007. évi
városi költségvetés tárgyába kelt leirata tud* másul vetetett.
A városi 1907. évi tenyészdij és apaállat
tartásdij kivetési lastrom elfogadtatott, úgyszin
tén az 1908. évi közmunka kivetési lajstrom.
Kzok után különféle kisebb kérések és
sürgős ügyek letárgya'ása után a közgyűlés vé
get ért.

Október 15.
tetlinz igazgató váluH/.tm.inv.mik átirata, a gyúrpéztári
tartalék alap fölöslegének hová t iÜt/iM t irgvábau 12.
A fegyvoltartásiól készített vármegyei <'.'ili.ilvrendelet.
13. A gyergyÓH'.entmiklósi és
.ltrvosi » ■>/.,.!
gabirák előterjesztése egy -egy másod in-,.ki á!lis r-ml
gzeresitéso iránt. I I . Alispán tyllmtalnuzási. a hiztartási alap egyes tételeinek átutalási iránt. 15. A f. vő
év végével inegliizHtásnk it Vesztett l.’írvénvIntóxági i.i
zottaági tagok választásának kitűzés.. KJ. Kskttdt
bírósági tagok hj<troinának ilss/eáMitásáb
bizottság
kiküldése 17. Ö/.v. ll aigt 1Viliié Itália oklevelének
kibiretése. I 8. Antal Anni megyei utbiztos fizetésének
felemelése iránti kérése I ' T irs lö m ’*;ivliatósá«r,ik levelezése. 20. A magnó jav i!; k(•/.eléserül szétlő ügyviteli
utánit’s 19. g átiak mód i'ii i-í-i. 2 1 Ferene/.i István
megyei gazdatiszt nyugdija/..-is ■. 22 . M kir. igazság
iigi i miniszter leirata a gvergi ■ó</.eát mi kiősi kir. járáshírei-ág'l telek átadás tárgyaltán i. 2.'ií. Az országos inajrvar gazdasági egyesület keníse, az egyesületbe való
1,elé,lés iránt. 21. A ..Petőfi liá/.* • segélyezése. 25.
G yergy.’itölgyes kérése ut átlie! \ ezés engedélyezés iránt.
2ö. Az ..Árpád • szobor költségeihez való 11ózza járul áa.
J7. <irőt’ Bercsényi Miklós szol.rínak költségeihez való
lm './ájárulás 28. A in igánj:vak tu!- j lo iát képező ala
pok I H0(». évi számadási es azokri vonatkozó szám
vizsgáló bizottsági jelentések. 2>. A in igáopivak tulaj
donát képező alapok 11MH. évi költségelőirányzata 30.
A polgári leányiskola ta i*est i!„t -nek kérése korpótiékaik rendezése tárgyában 31. Szopós Mniiné kérése
lelnem vett múlt évi segély pénz kiutalása :rán*. 32.
l)r. Ljfalusi .fenő indítványa a vármegyei a! ipok ka
matlábának leszállítása tárgyában. 33 Iforszéken köz
ségi alapok tőkéjének köles'nn étele a gyergy ószeutmiklósi járásban. 3 1 Általában kölcsönfelvétel. 35. Ki
lyénf ilván ingatlanok felett a k : -ő irral k itott szerző(lés. Szülésznő fizetésének feleilK-lese l.-L e-z k öltöz
ködési költségeinek megtérítése. Öli. Remetén l ‘.u>7. évi
költségvetés Adószedő fuvar és nap;,lilának m egálhpitása. 37. ( iyer^yószeutmiklósie* tanítók napi és 111
vardijának megállapítás a. 3 ís. Szérliegyen ilj. Nyerges
(ívnia segély(>zése. 3'd. V aes'rcsibm népkönyvtár fél
állítása. 40. Zsögödön Oltliid újra építése 41. Sw ilt
iniliáiyon igatlanvásárlás. 4 2. ( lyimesközéplokon nép
könyvtár fölállítása Kiss István fe!>'-bezése. 13. Ma
darason népkönyvtár (elállítása l. 'tö é v is/ám a d is II.
Csikazentt imáson ingatlanok eladási 15 ( ’siktaplocán
közlegebö vásárlás. 4'J. Kóaznalti/eu községi 1-ir» és
esküdtek épületeinek tűzkár elleni biztosítása Ili ró és
belvettes biiai iroda általányának meg állapítása. Artal
inas vadak elejtüinek díjazása. Felliajtli itatlan tenyész
dijak törlése 4 7. Kászonaltizeii erdővétídár részlet e|
engedése. 4 8. ( 'si kszentgy örgy. Menaság. Szentkirály.
Szeiitimre Kászonujfalu és Jakabfalv* szervezési sza
bályrendideteinek módositása. 41*. Köazonujfalubaii ina
gánosokkal közös ingatlan megosztása. 50 Menaság.m
népkönyvtár felállítása. Caikszetgyörgy és Itáukbdva
községek nagyközséggé alakulása. 52 (’sikszelttgyűr
gvön esküdt-k ju: dm izása. 53 I/izárfalván 1906. évi
számadás 51. K i/.m 'ism 19 Jő évi szám i l\s .»5. C»ikszered a városban aszfalt járda építés jóváhagyása 5t>.
Magánosok kérvényei. 57. Közgyűlés nipjáé_'b •érkező,
halasztást nem tűrő ügyek. K iadta: S z á s z l. ' j o s
főjegyző.
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tén meghalt. Szterényi államtitkár is megjelent '
a romoknál. A katasztrófát a tehervonat vezetői
okozóik, kikot állásuktól felfüggesztettek.
Kétezeréves emlékek. Közel kétezeréves
régi leletek kerültek napvilágra Szamosujvárou,
ahol hajdan a rómaiaknak erődítményük volt.
A Szamosujvár határában levő Congri nevű ró
mai erődítmények ásatását 1901. óta most vég
zik harmadszor a telep uidományos feltárása és
táborhely részletes meghatározása érdekében. Az
erődítmények helyén két hét óta a szamosujvári
országos fegyintézet tizenkét fegyenee végzi na
ponkint az ásatásokat három fegyőr őrizete alatt
s az az eredmény már eddig is megvan, hogy
egy fürdőhelyiséget felfedeztek. Az eddig kiásott
régiségek szakértő vélemény szerint Kr. u. Hű
ből valók.
A hagyma. Egy orvos nagyban dicsérte
és mindenféle betegség ellen ajánlotta az almát.
I>e vesztére, mert egy másik orvos valamelyik
angol újságban igy torkolta le : ,.Hát a hagy
máról megfeledkezik *?Evett ön valaha hagymát ?
Tudja meg uram, hogy egyetlenegy hagyma,
úgyis, mint étel, úgyis, mint orvosság, fölér egy
féltucat almával. Látott már olyan gyomorbajos
embert- aki a hagymát szereti ? Én még soha
sem láttam, egyszerűen azért, mert olyan nincs !
Igen, a megvetett, a lenézett hagyma a legjobb
étvágygerjesztő és emésztőszer a világon : rend
ben tartja a májat, üdíti az agyat, előmozdítja
az álmot, az üreget megfiatalítja, a fiatalt tevé
kenységre serkenti, valóságos áldás !**

APRÓSÁGOK.

•SV»v< tintlógltiuU Vendégei jöttek a pap
nak s mint ilyenkor falun szokás, nagy eszemiszom volt.
Estvére kelve, éppen mikor a vendégek
távozni akartak, nagy mennydörgés és villmálás
után megered az eső.
— Hej, ezt már szeretem, nem mentek el
ma, itt maradtok, holnap is jól elérkeztek, —
szól örvendezve a pap s koccint örömére a vé
letlennek.
Az eső úgy bulldogéit egész estve, egész
éjjen, másnap szakadatlan s a kövezetlen ut úgy
fölszakadt, hogy most már semmiképpen ki nein
mozdulhattak a faluból.
A vendéglátás második napja is csak el
telt, de mikor a harmadikon is még mindig szi
táit az ég, a vendéglátás huzgőságában teljesen
kimerült lelkiatya kiáll a tornácra s feltekintve
a szürkén borongó égre, igy fohászkodik mélyet
sóhajtva:
— Te menybeli szent Isten, hát neked
sulisé voltak vendégeid ?
*

.1 legújabb dimt. Jogász: Majszter uram,
egy pár cipőt akarnék csináltatni, de a legújabb
divat szerint. — Cipész: Úgy nem csinálok. —
Jogász : Miért nem *? —Cipész : Mert a legújabb
divat az, hogy az ifjú urak adósak maradnak a
cipő árával.
•

Miért irii/i/li. Bemegy a paraszt a nagysá
gos úrhoz és látja, hogy ez leveszi a haját és
odaadja inasának, aki rögtön fésülni kezdi. Fel
sóhajt magában: „En Istenem, de jó is urnák
lenni!
*
Falusi dobot mondoktíibol,. „Közhírré tétetik,
hogy biró uram keményen megfogja azokat
büntetni, kik a marhát az ólakban égő pipával
Közönség köréből.’11)
etetik.*
*
Válasz a tusnádfiirdöi ház- és birtoktulaj
Sincs részre. \ szakács matróz komoly
donosok cimü cikkre.
arccal lép a kapitány elé. — Kapitány ur, el
A kazár „B r a s s ó i L a p o k“ folyó évi veszettnek lehet azt mondani, ha valamiről tudja
2 IS ik szeptember 24-iki számában, egy — biz az ember, hogy hol van ? — Természetesen,
tosra veszem
kazár névtelen igénytelensé hogy nem. — Akkor legyen nyugodt az ezüst
gemet kiemelve a homályból és Tusnádfürdő teakészlet felől, mert az a tenger fenekén fekszik.
árnyas berkeiből fel magasztal egészen a nyil
vánosság közterére. Különben csak onnan tu
dom, hogy én volnék a kiválasztva megtisztelt
egyéniség, mert a közelebbi „Fürdő-szövetkezet**
A csikszentdomokosi rom. kath. kántori
közgyűlésünkön más „papi személy* nem volt
állásra pályázat hirdettetik
jelen
Javadalom :
Az igaz, megvallom őszintén, úgy szeretem
a minden téren kizsákmányolás és világ ura
1 Készpénrfizetés 800 korona, félévi
lomra. szép magyar hazánkat sáska módra pusz utólagos részletekben a kepe alapból.
tító, csak a saját hasznát és érdekét leső „Fon
2.
110 terű lágy tűzifa á 1 kor. 60 f
unsere lajbokat" : mint Mózes midőn összetörte
a tiz parancs két kőtábláját, látva faja gyönyö 176 korona, 70 napszám á 80 fillér: 56
rűséges lényeit a Sinni hegy tövében!
korona.
8 . Kántori stóla, mely legkisebb őszKimondhatlanul örveudek, hogy méltónak
találtattam a „Brassói Lapok*-ban helyet fog szegben 300 kor.
lalhatni, az ott kiirt értelemben ; mert az a gya4. Mise alapítványi k a m a t: 9 kor. 40 f.
lázás és valótlanságok teljes litdmaza rám nézve
5. 4 koiona évi regálé kötvény kamat.
felemelő dicséret. Büszke vagyok r á !
6 . 13 hold 415 □ öl területű szántó
Amit tettem a közgyűlésen, a fürdő érde
kében tettem Ezerszer is úgy teszek felemelt és kaszáló.
7. Jó lakás és gazdasági épületek.
fővel s nyugodt lelkiismerottel; mert a fürdő
érdeke és jövőjét igaz lelkén viselő minden tagKötelessége :
társam helyeslésével találkozott az s találkozand
Az összes kántori teendők lelkiismere
jövőben is.
Tehát csak folytassa a kedves kicsi név tes végzése. Szükség esetén a hitoktató he
telen adat gyűjtéseit ellenem szorgalmasan s ki lyettesítése az állami iskolában. A tanuló
velők minél nagyobb mértékben! Állok elébe! ifjúság egyházi énektanítása.
lligyje el, ennek arányában fog növekedni örö
Pályázni óhajtók pályázataikat folyó évi
mem. mert legalább lesz Tusnádfiirdőnek egy
október 22-ig alulírott egyháztanács elnöké
kis önkénytelen reklámja!
Azonban az adatgyűjtéssel nagyon siessen hez kötelesek benyújtani. Ének és orgona— megsúgom azt is
mért különben hamar próba október 20-án délelőtt 10 órakor lesz.
jában úgy elhegedülik a drága névtelen s „le g - Az erdélyi róni. kalh. kántori nyugdíjalapra
é r d e m e s e b b k é t z s i d ó j á n a k** nótáját, jogosullak pályázhatnak.
mint éppen Szent Dávid tette egykor.
Csikszentdomokos, 1907. október hó
Végül figyelmeztetem hangsúlyozva, a név
telent — bár egész faja
megértené!: hogy 13-án.
a „vallási modern** szerinte tiszta magyarsággal
Lukács Vilmos,
fltolleráiiciá“-nnk díszes köpenyét ne merészeljék
egyháztanács cinük.
magukra ölteni, midőn ország-világ tudja, látja :
hogy a tolakodás, zavar és békétlenség minta
képei minden téren, hol csak megvethetik lá
bukat. Legközelebbi viszontlátásra, ha úgy
tetszik !

Pályázat

I
|
1
\

— A kiegyezés. A király !>*1‘^sége miatt
.a kiegyezésnek a parlamentek elé terjesztése
ital tisztást szenvedett. A két kormány megálla
podása szerint ugyanis e hó 10-án, szerdán kel
lett volna sí kiegyezési javaslatokat a képviselőházak elé terjeszteni, de a két miniszterelnök
kölcsönös megegyezéssel ezt elhalasztotta.
— Másodvirágzás. Marosvásárhelyi Kovács
József október hó első napjaiban, szépen kifej
lődött al művirágot mutatott be. a „Székely \ ilág“ szerkesztőségében A/. almain tehát másod
szor is virágzott. Fehéres rózsaszín virágja má
sodszor is kinyílott, hogy gyönyörködtessen,
azután lehulljon meddőn, gyiiinolcstelenül, mint
a csokros viola szokott: a molyn-'k utódja nem
marad. A néphit és a babona azt mondja, hogy
ha az almafa kétszer is virágzik, hosszú ősz
lesz A nép hisz és a nép meg van győződve
az almavirág jóslásának igazságában. Az alma
virágzik másodszor. liusszu ősz lesz. \ ajjon a
mi őszünk is meddő gyümölcstelen marad-e ?
— Vasúti katasztrófa a fővárosban. <Jsütörlököu délben nagy vasúti szerencsétlenség tör
tént a soroksári nton, a hol a zimonyi gyors
vonatba beleszaladt a vonatvezető vigyázatlan
ságából egy tchervonat. Az összeütközés mind
két vonatot porrázuzta s többen vesztettek éle
tüket. A végzetes találkozás helyén egy átjáró
Ilid volt, a melyet a vonatok felfutott kocsijai
összetörtek. A mint a romokat eltakarították,
azonnal három halottat találtak. A sebesültek
száma igen nagy volt. A Szerencsétlen fűtő, a
kinek könnyelműsége a katasztrófát okozta, szin
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Tusnádfürdő, 1907- október 9-én.

felvétetik egy jó családból való,
2 — 3 gimnázium ot végzett fiú
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forráskezelosége tisztelettel tu
dúlja, Csíkszereda város és vi
déke fogyasztó közönségével,
hogy közkedveltségnek és álta
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KERTÉSZ 6 AB0 R
Csíkszereda. Míkó-utca 238. szám.

lános elismerésnek örvendő ás
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Kisebb megrendelések azonnal,
ta
nagyobb megrendelések 4 napon
{?
belül — szóbeli vagy levélbem
megrendelésre
- a fele érték
»
elöleges lefizetése után szállítR
tatnak. Levélbem m egrendelésgj
nél elegendő a m egrendelendő
csokor vagy koszorúért tizelendö
j£!
értéket közölni és azt megírni.
!s
hogy a csokor vagy koszorú
%
milyen célra készíttessék.
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„RÉPÁTI GYÓGYSAVANYUVIZ"

jutanvoS árban és a legcsinosabb kivitelben
•

I

ványvizét naponta friss töltésben
hozza forgalomba
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Főraktár: NAGY GYULA kereskedése
Csíkszereda.

H I R D E T É S E K
mérsékelt díjazás mellett felvétetnek
a kiadóhivatalban.

0
,,,
jgj W V Ü P o x i t c s E C L t i E t l r a . !
fi—
—
fi
Vau szerencséin liszleletteljes lu
f i dom ására hozni a nagyon tisztelt I öfi. zönségnek. m iszerint

| SZABÓ ( Zl,ETEMET
a legm odernebb igényeknek megfelelöleg berendeztem.
Minélfogva a legpontosabban és
jutányos áron vagyok képes lisztéit
vevőimet kiszolgálni.
hgyszersm iiit bátor vagyok a főt.
Papság szives figyelmébe ajánlani,
m iszerint: papi ruhákat, reverendát.
X I^Cjpidát *lb. slb. a l e g j o b b c s í n fi ‘"ái ,a fgkészitek el, miről az alábbi alá- a igil'snlr elismeréssel tam iskodnak :
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•Titkolt L a jo s ,

F á r a ó S im o n ,

a!,* j ere.—.-lelinnus.
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l i o r á r s M i/ iá /t/,

A nagyrabeesült közönség szives
jóindulatába m agam at ajánlva, vagyok

FERENCZy ISTVÁN,

fi:

fi

I D

^ I I B

X

T T S

f i ' v ” e r s s a y k é p s s a . r ! " gpA g s
fi
■'<- r> f i

f i f i fi fi<;fi fi fi f i f i fi fi fi fi fi fi fi fi f i

Hántoló- és hegyező gép.
Törvényesen vedelt uj fekvő

úri M/jibó

Csikszépvizen.

szerke

zettel. nmnkuközben s z a b á l y o z li a ló
surlaköpenynyel cs surla-verökkel.
N p l k f l l r i 7 h p t p t l p n óképpen vámmalmokban és minden olyan malomban, ahol
IsC IM IlU IM C lP U D lI egymásután többféle gabona kerül feldolgozásra, mert a
surlaköpeny bármikor rögtön szabályozható szükséghez mérten, munka közben is. —
Egyetlen más hámozégépnek sincsen meg ez a tulajdonsága.
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REPÁTI ÓYOóySAVANyUVIZ
naponta friss töltésben kapható

N i s z e l L ö r i n c z és T e s t v é r e
Kereskedésében Csíkszeredán.

Referenciákkal, árlappal, ajánlattal és adatokkal szívesen szolgál:
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műszaki iroda és raktár. Gépszij-gyár. BUDAPEST. V-ik kerület. Váci-körut 26. szám.
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JA K A B JÓ Z SE F,
polgári és egyenruha készítő
Csíkszereda, Főtér.
Van szerencsém tisztelettel tudom á
sára hozni a n. é. közönségnek, hogy
férliszubó üzletemben m inden idényre
a legszebb és legjobb hazai gyártmányú

V an szerencsém a mélyen tisztelt helybeli
és vidéki közönség becses figyelmét felhívni a
a Csíkszeredában, Ádám József férfiszabó ur liázaba nyitóit

UJ ÓRAJAVITO
ÜZLETEMRE,
melyben saját magam fogok a leglelkiismeretesebben végezni m indennem ű érajavi-

tásokat a legmérsékeltebb árak mellett.
Hosszas, e téren szerzet! gyakorlatom
és szakképzettségem elég garanciát fog
nyújtani, hogy a teljes bizalmat kiérde
meljem.
M indennemű javításukat jótállás
melleit végzek s igy a in. I közönség meg lesz k i m é i v é azon kelle
metlenségtől. hogy drága pénzen rossz m unkát kapjon.
Midőn teljes bizalommal fordulok a m. t. közönséghez, balhalós tá
mogatásért. egyben ígérem, hogy törekedni fogok n belém helyezett bizal
mát m inden időre kiérdemelni.
Kiváló tisztelettel

VJ

fififififififififififififififififififififififififififii

S£0 ® ö

gyapjú és kamgarn szövetekből
nagy raktárt rendeztem be, melyekbö
a legcsinosabb kivitelben öltönyöket ol
csó árak mellett készítek. Nemkülönben
nagy raktárt tartok még mindenféle
egyenruházati szövetekből is elvállalom
katonai, vasúti és egyéb egyenruhák
nak a legrövidebb idő alatt való elké
szítését is.
Ajánlom továbbá a nálam raktáron
levő és nagy kelendőségnek örvendő
karikahajós patent

Singer-féle varrógépeket,
melyeket gyári áron hozok forgalomba,
három évi jótállás melleit, havi részletlizctésre.
Úgyszintén nálam ol
csón beszerezhetők a géphez szükséges
mindenféle kellékek, u. in. szíjak, ola
jozok. csavarhuzók, hajók slb.
Becses pártfogást kérve, vagyok

S Z A L K A y DEZSŐ

Nyomain!! l.élz .Iáim- könyvnyom dájáb :n Csíkszeredában. 1907.

kiváló tisztelettel

J A K A B J Ó Z 8 E F.

