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Imádság* az iskolában.
Mint. néptanítót érzelmeim a leg

tisztább, legiöíiségesebb eszme köré 
vonzanak, és ez a nevelés. A jó ne
velésben keresem az összes emberiség 
boldogságát, s méltán, mert állításom 
igazsága mellett, megdönthetien tör
ténelmi adatok szóiénak.

A hol egészséges a nevelés, ott 
még a csapásokban sem lehet két
ségbe esett boldogtalan arezokat 
látni , gyilkossági rémhírek, botrány 
stb. nem létezhetnek.

Jé nevelés. Téged méltán nevez
nek az állami élet alapkövének. Te 
vagy a társadalomnak ragyogó-fák
lyája, az ember átalakító momentuma, 
egy megdönthetetlen oszlopon kell 
nyugodjál, és ezen oszlop az imádság.

Hála érte a maga sorsával keve
set törődő, a mások boldogságát iga
zán szivén hordozó tanítóságnak, ma 
a nevelés egyik fő eszközéről az imád 
ságrél többször szálának a tanügyi 
lapok, utat, módot jelölve arra, hogy 
uiikép használjuk azt, mint nevelé
sünknek ragyogó fáklyáját, a kétségbe
esőknek vigaszát, a tudománynak, a 
valódi tudásnak alapkövét.

De ez a nevelésnél nélkiilözhet- 
len fontos théma, még soha sincs és 
nem is lesz annyira kimerítve, hogy 
a hozzászólás heh én való ne lenne.

Az ima értéke, becse akkor vau 
uieg, ha az szívből jő.

Erre nézve egyik tekintélyes ta
nító igv ir : .Egy szívből jött fohász

T  A  R  C  Z, 4  >
A négy vérmérséklet a gyakorlati életben.

Tapasztalati tény, hogy lelki életünk kisebb- 
nagyobb, de folytonos váltakozásnak van kitéve 
Az ember érzeteinek folytonos hullátnzatai alatt 
áll, melyek irányadólag folynak be egész életére. 
Ezek ft változások lehetünk olyanok, melyek a 
kedélyt csendesen felderítik, megnemesitik, de 
lehetnek olyanok, melyek mint förgetegek, a ten
gert felkavarják.

Ezek a változások mint indulatok, érzelmek 
és szenvedélyek jelentkeznek, melyek annál erő 
sebben lépnek fel, minél nagyobb tért engedünk 
azoknak, minél inkább elveszíti az ész az azokon 
való uralmat. Az ember már természeténél fogva 
úgy van alkotva, hogy tulajdonképi közönyben 
nem is élbet. Belsejének nyilvánulnia kell akár 
ürömben, akár fájdalomban, de üres nem lehet. 
Olyan az emberi szív  — mondja Eötvös — mint 
a tenger: lm a vilmr és fergeteg elmúlt, mely 
azt tel véré, öndagályától fog emelkedni. S vala
mint a tenger emelkedése vagy esése magával 
emeli vagy sülyeszti a hajót is, ép úgy irányit
ják érzelmeink és indulataink életünk hajóját

A történelemben aligha találnánk annyi vé
res lapot, vagy mondjuk : annyi nemes vonást, 
lm az érzelmek, indulatok és szenvedélyek nem 
gyakorolnának oly nagy befolyást úgy egyesek, 
mint az összes lelki életére.

többet ér a napokig végzett, szóra
kozott hosszú imáknál-.

S ez valóban igaz, ezt olvassuk 
a tudós, szent életű íértiak irataiból, 
s azt elismeri minden, az ima értékét 
józanul mérlegelő ember.

Ámde, hogy az ima szívből jöj
jön, arra nevelni kell a gyermeket. ; 
a nevelésnél pedig fő eszköz a példa.

A példa rossz A tanité mint tü
kör áll a gyermekek előtt ; s ha a 
tükör tiszta, akkor az abban vissza
tükröződő kép is tiszta leasz.

Az imánál maga a tanító, legyen 
a t,el|os alázatosság, át kell szellemül- 
jön egész lényének, ki kell sugároz
zák belőille a legnagyobb jöttévé iránti 
egész szeretet és ragaszkodás: s ak
kor a gondjaira bízott, kis nyáj ima
közben. ima alatt annál a láthatatlan, 
mindenütt jeleu lévő, legfelsőbb lény
nél toz időzni, a ki mindeneknek 
Alkotója.

Azon gyermek, ki az ima érté
két felfogja, annak a szavait belső 
meggyőződésből mondja, ürömére vá
lik a szülök, tanítók és az egész tár
sadalomnak. mert vallásosságnak, 
az Isten iránti szeretet és tántorít
hat lan ragaszkodásnak megnyert 
gyermek mindig az e.é-z cleten ke
resztül irtózni fog a gouosz. tettől ; 
félni fog Isten és embertársainak meg
bánásától, s az a ki lelke egész he
vével szereti az ö Alkotóját, ros-z 
soha, de soha nem lehet.

Az- ima anyagára nézve eltérő 
nézetek vannak.

Valóban ! minél inkább tud va'aki indulatain 
uralkodni, annál inkább megfelel fÜnséges rendel
tetésének, de minél nagyobb rabja a/.nknak, mi 
nál közelebb áll az — állathoz.

Plátó az embert igy határozta meg: „Két
lábú tnllatlan állatw, migaz ontológiaiak Istennel 
egy rangra emelték. »S tényleg az ember mindkét 
meghatározásra elég okot szolgáltatott. Haynau 
a „bresciai hiéna" semmivel sem jobb, Afrika ös 
erdejében élő ragadozó állatnál, inig Hunyady 
ki burokra került ellenségének nagy h-lkücn meg
bocsát, méltán viseli az ember nevet.'

E kettő közötti tátongó Url még csak el 
képzelni is bajos. Ily nn.y különbség lehet em
ber és ember közt, ha a fékevesztett indulatok és 
szenvedélyek magukkal ragadjak az észt, mely
nek hivatása, hogy azokon uralkodjék. Mert rit
kán lesz az ember olya.ná, milyennek született, 
hanem inkább lesz olyanná, milyenné nevelik.

A mint tehát a nevelés más és mis, a «z< 
rint fog változni és irányulni a lelki élet is. Ez 
egyesekre úgy áll, mint egész nemzetekre.

Minél nagyobb gond között nö fel valaki 
testi és lelki tehetségeinek kifejtését, illetőleg 
annál helyesebb ira.iyban fog akaratereje mű
ködni. Jele, hogy a nevelés nagy befolyást gya
korol az ember lelki életére.

Igaz ugyan, hogy valamely indulat, vagy 
szenvedély az emberrel születbetik, vagy közön
ségesebben mondva : vérében lehet, de épen arra 
való a nevelés s a neveléssel helyesen irányított 
ész, hogy azokon uralkodjék, mely uralom viszo

Lássuk mit is mond egy nem rég 
megjelent c/.ikk a/, ima anyagáról.

.Ne használjuk a régi és nem 
hangzatos vers formákat imáinknál, 
hanem keressünk újakat, hisz azok 
most elég szép számmal vannak, 
iratnak. “

Ezen néhány szóban foglalt uta
sítással egészen egyet érteni nem tu
dok, én ma is az imádság legzengze- 
tesebbikének, legtöbbet mondójának 
a „Miatyánkot“ tartom mint olyant, 
a melynél szebbet, zengzetesebber, 
lelkünket, a legfőbb lényhez felemelöb- 
bet ember nem irhát, mert annak 
minden szavai az isteni Mestertől 
származnak.

A .Miatyánk - után mondható az 
„Udvözlégy Mária”. Azt hiszem és 
azt kell higyje, minden a katholikus 
vallást, igazán szivén hordozó tanító
nak, hogy ez is bármely újabban irt 
imánál lélekemelőbb, szebb és fensé
gesebb, hiszen ebben tudattatott az 
emberiségnek iidve, a 4000 éves bün- 
át.kábéli megszabadulás.

Nekünk rőm. katli. tanítóknak 
és róiu.. katli. iskoláinknak szebb 
imákat nem írhatnak, nem adhatnak, 
minta , Miatyánk” és Udvözlégy Má
ria” ! azok magukban foglalják mind
azt, a mire csak szükségüuk van, 
épen azért, azoktól eltérni, azok he
lyett ujabbakat használni sem nem 
fogunk, sem nem akarunk soha — de 
soha.

Azok maradnak és lesznek a mi 
iskolai imáink, mert Jézus a mi ve-

nyitva az emberekhez a különböző emberi ér- 
dekek minden oldala helyes mérlegelésében áll.

Innen van, hogy az indulatos és szenvedélyes 
emberek nem képesek az őket környező dolgo
kat helyesen mérlegelni, azért megtörténik igen 
gyakran, hogy epen azt tartják erénynek, mi 
leni észeténél fogva arra nem is méltó. A lelki 
állapotok e sokféle jeleneteit a négy vérmérsék
letre vezethetjük vissza, csakhogy a vérmérsék
letek e. befolyását nem tekmthetjiik-mmtegy szilk- 
ségképileg meghatározóknak, sőt ellenkezőleg a 
lelkileg müveit embernél a lelki erő felsöbbsége 
mutatkozik a testi erő felett. De hogy mégis 
mennyire uralják a vérmérsékletek az ember ter
mészetét, mily nagy különbség lehet két külön
féle vérmérsékletű ember között, nagyon jól mu
tatja a következő székében ismert példa: József 
nádor egy alkalommal próbára akarván térni 
négy emberét, inindeniknek ablakán éjnek idején 
egy-egy zacskó pénzt dobott be. A szangvinikus 
a mint beesett szobájába a pénz. kiugrott ágyá
ból s a mint megismerte a zacskó tartalmát, 
azonnal összegyűjtötte barátait s nagy dorbézo
lást csapott. A cholerikus a mint megnézte a 
zacskót s meggyőződött annak tartalmáról a ar- 
ról, hogy azt csak az ablakon át dobhatták be, 
azonnal kidobta, mert önérzete tiltotta azt, m.at 
ismeretlen ajándékot elfogadni

A melancbolikus egész éjjel azon töpren
gett, hogy vájjon ki dobhatta be, inig a flegma
tikus egy tekintetet vetett a zacskóra, azután a 
másik oldalára fordult s aludt tovább.
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zérünk. O vele tizü n k  mindent, a 
mi a nevelésben boldogít. () nélküle 
pedig sem élni, sem meghalni nem 
akarunk.

Csik-Somlyé. x. E.

A legjobb szépítő szer
Lgv szerről akarok szólni, mely az 

arcznak mindig üde szint, soha el nem múló 
i ájt kölcsönöz. Hatása biztos, eredményébon 
utólérhetlenül felülmúlja az eddig alkalma
zásba került szépítő szereket. Ha valaki 
egvszer megszerezte s rendszeresen él vele. 
legyen a természet által bármennyire is 
elhanyagolva, egyszerre újra születik, tel
jesen átváltozik S mivel különösen a ímk 
azok, kiknél a hatalom súlypontja szépés- 
gökben fekszik, éppen nekik nagyon aján
latos. Nem is uj. uiár régi. Talán ismerik 
is. csak nem igen tesznek próbát vele. Az 
igaz, hogv sokkal több fáradságba, után
járásba kerül alkalmazása, de annál ható
kon vabb s háládatosabb. No meg aztán egy 
kis fáradsággal több vagy kevesebb akkor, 
midőn arról van szó. hogy szép legyen-e 
valaki vagy ne, ez azt hiszem, tekintetbe 
sem jöhet. Különben nagy előnye ennek a 
többi fölött, hogy nem külsőleg kell hasz
nálni, s igy nem foghatják rá az emberek 
senkire, hogy kifestette magát. Itt fontos 
szerepe van a léleknek. Az veszi előbb 
magához, az szíjjá föl, aztán úgy sugár zza 
ki az arczon. Hívják pedig ezt a nagyszerű 
szépítő szert e r é n  y  n e k.

A mai kornak rendkívül nagy félszeg- 
sége, hogv csaknem teljesen nélkülözi ; nem 
akarja, vagy talán nem akarja átlátni, hogy 
ennek helyét semmi sem pótolhatja. Látszik 
is a következménye a társadalom egész 
vonalán. Mennyi csúnya ember, m«nnyi 
undorító alak! Szinte fázik az ember a gon
dolattól. hogy egy eszes lény annyira el
hanyagolja magát, annyira ne fordítson 
gondot magára. A társadalom a maga tel
jességében sápkórban szenved, egy nagy 
vérnélküli, klasszait alak. Innen van aztán, 
hogy dolgozni sem tud. mert ki van tá
radva az élvezetekben. Ez pedig kihat egész 
szervezetére. A gyomor nem emészt rende
sen; karok, lábuk kitanultuk, nincs bennük

rugékonysíg: a fej Uhuit, «<dal.El van 
gyengülve teljesen. Nem kell neki olyan, 
mi « lelket gyönyörködte*** : álmos mindig, 
csak Miminek. Ide hatalmas kúra, erfís 
gyógykezelés szükséges, lmgy javulás áll- 
jol, |»t.t f )e még mindig néni késő. meg erős 
a remény a lelgyógyulásra. A vér van m« g- 
mérgezve, azt kell kicserélni. Nem kell ide 
orvos, nem kell patika, ki-ki elvégezheti 
önmaga s csakis önmaga. Az orvosság min
den egyesnél ugyanaz, a használata is
ugyanaz.

Erényt kell plántálni, azt öntózgetm. 
ápolgatni gyakran, gondosan mindaddig, 
mig mélyen nem gyökerezik a talajba, inig 
erős törzs/sé nem fejlődik. így a haj meg
szűnik. a test rugékony és friss lesz, a lélek 
tiszta, mint a kristály. A vér megszabadul 
a fertőző anyagoktól, az arca üde és piros 
színét ismét visszakapja. Megjön a munka- 
kedv, hasznos és kellemes lesz tíz elet újból. 
Szépek, jók s barátságosabbak lesznek az 
emberek. Egy ilyen szer, ilyen orvosság, 
mely a mellett, hogy széppé varázsolja a 
legcsunyáldi embert is, a társadalom idült, 
szervezetében már régen mélyen beévtídött 
betegségét biztosan gyógyitoni képes: mely 
eredményében oly áldásos és hasznos: meg
fizethetetlen. Használata terhes ugyan, nagy 
türelem kell hozzá, de az ellenértékűi nyert 
haszon messze túlszárnyalja.

A huszadik század leendő vívmányai
nak méltóbb bekezdése, nagyszerűbb meg
nyitása nem leltet mint az erénynek dia
dalra juttatása.

Mindenféle.
— Kinevezés. A vallás és közoktatási ni. 

kir. miniszter ur esikszépvizi Balázs Bélát állanái 
tanítóvá nevezte ki. Gratulálunk.

— Köszönet nyilvánítás. A vall. és bözokt. m. 
kir. Minister ur Gróf Majláth Gusztáv erdélyi püs
pök urnák azon nagylelkű hazafias áldozatkész
ségéért. melyei a csik-gyimesközéploki. mindszenti 
és szentléleki rém kath. felekezeti népiskolák 
építési költségeinek fedezésére 20.000 koronát 
adományozni mólt őzt ütött, ös/.inte elismerését és 
köszönetét nyilvánította.

Házszámok. Már ezelőtt hetekkel megtehet
tük volna, hogy megemlítsük azt a nevezetes 
körülményt, mely városunk napról-napra haladó

rendelése, hogy ne mondjuk szépítése érdekében 
történt. Kis dolog az egész, de mégis most mikor 
azok n csinos kinézésű táblácskák ott díszeleg
nek a házak falain valamivel úribb kinézése vau 
az egész városnak. Hisz eddig is tel voltak szá
mozva házaink, de hogy ! Minden 20 vagy 30-ik 
házon volt egy elkopott fekete fa vagy pléhtábla s 
azon rajta a szám. Most legalább ez a külsőség is 
rendezve lett egy kissé • habár házszám nélkül 
is eltaláljuk egymás kapuját, legalább a külszín- 
nek elég van téve.

_ Öngyilkosság. Komáromi István in. kir.
honvéd számvivö őrmester folyó hó 4-én reggel 
4 órakor a kaszárnyában szolgálati fegyverével 
s/.iven lőtte magát s azonnal meghalt. Tettének 
oka szerelmi bánat volt. Tegnap szállították haza 
Székely-Udvarhelyre rokonai.

— Jurista estély Gyergyó-Szentmik lóion. 
Örömmel vesszük tudomásai, hogy a gy.-szent- 
miklósi jurisiák Lázár Menyhért országgyűlési 
képviselő elnöklete alatt folyó hó lö-án a Lau- 
renczy szálló nagytermében tanczeatélyt rendez
nek. A rendezők egyénisége már jó eleve azon 
reményt kelti bennünk, hogy remek mulatság 
lesz, a melyre városunkból is többen készülnék. 
Menjük el minél többen a gyergyószentmiklósi 
jnristák estélyére.

— Műkedvelői előadás. Csak elismeréssel, 
dicsérettel lehet szólani arról a műkedvelői elő
adásról, melyet a csik-szentmártoni műkedvelő 
társulat folyó évi február hó 2-án este rendezett. 
Egy oly nehéz darabban mutatkoztak be, mely
nek egyes szerepei a gyakorlott színész tehet
ségét is próbára teszik s mégis oly szép sikei rel 
oldták meg nehéz feladatukat, mely siker csak 
büszkeségükre válliatik. A „Betyár kendőjé“-nek, 
ennek a remek népszínműnek előadására gördült 
fel a ezentmártoni iskola nagytermében felállított 
csinos színpadon a függöny, hogy a szép számban 
megjelent közönség egy kellemes estében, kedves 
szórakozásbau, gyönyörködtető játékban merül
hessen el. El\ **zet volt látni ez előadást, u melyen 
látszott a szereplőknek igazi lelkesedése, oda 
adása az előadás sikere iránt s jól eső örömmel töl
tött el minden jelenlevőt a szép eredmény, mely 
a derék közreműködők fáradozását követte, s úgy 
hisszük, nem leszünk unalmasak, ha a főbb sze
replők alakításairól röviden megemlékezünk.

Orbán Mariska az Erzsi szerepében a sző 
valódi értelmében művészi alakitást nyújtott. 
Játéka a művészi színvonal magas fokán állott s 
magával ragadta a közönséget.

Az az átér/.ettség, a szenvedélyek hü rajzo
lása. a gondos játék meglepett, bámulatba ejtett, 
s elragadtatással néztük azt az alakitást, mely 
csak büszkesége lehet neki.

Sok elismeréssel kell szótanunk arról a gon
dos, csinos, eleven alakításról is, melyet Bocskor 
Irma Zsófi szerepében nyújtott. Kellemes hangja,

E példa nagyon jól megvilágítja a négy vér- 
mérséklet köztit ti különbséget De lássu kegyen kint.

A szángvinikus teljesen a változó érzelmek 
és indulatok uralma alatt áll. Mily hamar lángra 
lobban, oly hamar el is alszik. A mull nem I ántja, 
a jövő nem aggasztja, el a jelennek. Mindig a 
maua kárán tanul Fö jellemvonása a jóleikiiség. 
Ha látja, hogy embertársa szenved, ö is vele 
szenved » a szükölküdönck utolsó falatját is oda 
a Íja .Sir a sírokkal, nevet a nevetőkkel. De in
gerlékenyebb sincs a szángvinikusnál. Közönsé
gesen azt szoktuk mondáni, mily hamar meg
haragszik, oly hamar meg is békéi, de a pilla 
natnyi harag és ingerültség könnyen még ke
gyetlenségre ragadja.

Zsigtuond királyunknak jólelküségérö! szám
talan adat tanúskodik s mégis zsarnokabb feje
delmet nem találunk történelmünkben. Kálmán 
jó és nemes lelke mellett is megvakittatja Istvánt 
s ennek ártatlan fiát Bélát. Petőfi barátját „lel
kem megmaradt felé“-nek nevezi s nemsokára 
iszonyú elkeseredésében epébe mártott tollal írja 
ugyanannak a barátjának :

„Isten veled te elpártolt barát,
 ̂»'szett ebként, ki szivem megmarad.11 

Honnan ez elkeseredés? Mi az oka e heves 
kitörésnek? Talán becsületében sértették meg a 
nagy költőt ? Nem, hanem egyszerűen az, hogy 
barátja megtagadta tőle a háromszinU szalag át
adását, melyet ö egy színházba menetel alkalmá
val kalapjára akart tűzni. És kész volt a kegyet
len költemény.

A szángvinikus ember ingadozó, ritkán ta 
látunk nála jellem szilárdságot, annál kevésbbé 
pedig határozottságot. A pillanatnyi érzelmek és 
indulatok, mint csolnakot a szélvész, ragadják 
magukkal a szángvinikust.

Coríolán forrón szereti hazáját s később 
fegyvert fog ellene s miikor anyjával találkozik, 
ki öt niegkérlelui jött, könyekre fakad.

Ney megcsókolva XVIII. Lajos kezét, igy 
szólott hozzá; Kalitkába zárva fogom Napóleont 
idehozni s ment, hogy tönkre tegye, de másnap 
az ö táborához csatlakozott.

Ilyen valamennyi szángvinikus: heves, in
gadozó, változó. Érzelmeit takargatni nem képes 
» innen van, hogy a szángvinikusok között leg
több őszinte, nyílt embert találunk. A szángvi- 
nista szelid természete mellett sem képes indu
latain teljesen uralkodni. Szt. János, ki különben 
megtestesült szeretet, ki utolsó óráján is igy szó
lott a körülallokhoz : „Fiacskáim szeressétek egy
mást11, mikor a szamaritánusok városában szállást 
mm kapnának, e szavakkal fordul az Úrhoz: 
„Uram, akarod e, hogy mondjuk : tűz szálljon le 
az égből, s emészsze meg őket Vu De az Ur hoz
zájuk fordulva monda: „Nem tudjátok-e minő 
lelkitek vagytok? Az ember fia nem jött lelkeket 
veszteni, hanem üdvözíteni.11 Szt. Pál, midőn látja, 
hogy tanítása már-már kárba vesz a Galut&knál. 
Felindulásában igy szólítja meg őket: „Oh bolond 
Galaták! ki igézett meg titeket, hogy ne enge
delmeskedjetek az igazságnak ?« A szángvinikus

vérmérséklet főként az ifjú korban jelentkezik. 
Kisebb-nagyobb mértékben minden ember ifjú 
korában szángvinista, de az élet tapasztalatai, 
csalódások, meghiúsult tervek az előrehaladó élet
korral együtt nemsokára meghozzák a komolyabb 
megfontolást úgy annyira, hogy a szángvinikus 
nagyon könnyen változhatok flegmatikussá. Vagyis 
inkább mondhatjuk: a négy vérmérséklet az em
beri életkor négy szakával rendesen lépést tart 
és pedig úgy, hogy az ifjú korban a szángvinikus, 
férfi korban a choleriku*, az öreg korban a rne- 
Lncholiku*, az agg korban pedig a flegmatikus 
vérmérséklet a túlnyomó.

A melancholikus vértnélséklet az érzelmek 
tartósságát jellemzi. Tekintete uuigodt, beható 
átgondolás, hü emlékező tehetséggel.

Érzelmeit, indulatait és szenvedélyeit nagy 
akaraterejénél fogva az ész uralma alatt tartja. 
Hitkán tesz olyat, mit később megkellene bánnia. 
A csapások ritkán verik le; a szerencse verő
fénye nem kábítja el, mert tud esze által hely
zetén s önmagán uralkodni. Ilyen valamennyi 
bölcsész, tudós, államférfi és hadvezér.

Sokrateszt Athéné Gall ja vizsgálván, azt 
állitá róla, hogy gőgös, irigy s buja jeliemii, mire 
a jelenlévők nevetésre fakadtak.

(V ége küv.)
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s ém*k számai, úgyszintén a megkapó játék egy
aránt dicséretére válnak. Szépen hozzájárult a 
sikerhez a Hészeg Berta játéka is.

Benke Gyula Gyuri Bandi betyár szerelté
ben alaposan megállta helyét s reászolgált a 
tapsra, mely játékát követte. A többi női és férfi 
szereplőkről — sajnos, térszüke miatt részletesen 
nem írhatunk — szintén sok jót és dicséretet 
mondhatunk, játékuk minden tekintetben üssz- 
bangzó volt a fen vés sikerrel.

Az előadás után egy varázs intésre eltűntek 
.1 székek a teremből, megszólaltak a sepsi-szent- 
györgyi bandából kiszakított (3 szál czigány he
gedűjén a táncznóták s kezdetét vette egy ke
délyes, jó mulatság, hol örömárban úszott min
den, s oly jól mulatott mindenki, Köszönet az 
élvezetes estééit a műkedvelőknek s a rendező
ségnek.

— Mulatság Csik-Mindszenten. Az idei bu
sáiig vidéki báljai oly szépen sikerültek minde
nütt, hogy szinte azt a meggyőződést kelti ben
nünk, hogy maholnap ithon Szeredában nem is 
mulatunk, hanem megyünk ki vidékre hálózni. 
Egy remekül sikerült vidéki mulatságról szól 
ismét uz ének, melyet Csik-Mindszenten február 
hó 3-án rendezett az ott való intelligentia. Va
lódi jó mulatság volt, hol jól mulatott mindenki 
s melyre most is kedves emlékekkel gondolunk 
vissza. Csapongó hamisítatlan jókedv, derült 
kedély, szép lányok, jó czigány egyáltalán bizto
sították az est szép sikerét s dicsérik a rende
zőket, kik ezt a mulatságot összehozták.

— Tánczestélyek a vidéken. A nagykászoni 
ifjúság folyó évi február 10-én este dr. Györffy 
Gyula orsz. gyűlési képviselő védnöksége és liel- 
ley János volt országgyűlési képviselő elnöklete 
alatt a k.-feltizi iskola termében tánczestélyt ren
dez. Az élvezetesnek ígérkező mulatságra, melyen 
a zenét Szőke Pista k.-vásárhelyi zenekara szol
gáltatja. felhívjuk közönségünk figyelmét.

Csik-Madarason folyó hó 10-en (vasárnap) 
Antal Albert vendéglője helyiségében zártkörű 
tánczestély lesz.

—  Főtárgyalások jegyzéke a Csíkszeredái k ir. törvény
széknél. 1901. év i feb ru ár 1 1 -é n : 93 —901. bf. W olf .Tanúsító 
jo g ta lan  elsa já títás . 167—901. bf. S zéke ly  Istvánná becsü le t- 
sérté s v. 176— 901. bf. sz . P é te r  Is tv án  becsüle tsértés vét
sége. 165—9 0 J . bf. sz , A ndrás K áro ly  közcsend e ll. kih 
164—901,  G yörfl F ere n cz  becsüle tsértés vétsége. 156 — 901. 
bf. sz . E szto jk a  A ndrásné könnyű  testi sértés. 38 7 —901. 
bf. Sim on Jó z s e f  s ik k a sz tá s  v  388—901. bf. sz . M ajevszki 
S ándor és tá rs a  könnvii te s ti sé r té s  v. F e b ru á r  15 é n : 352— 
901. bf. sz. C sobotb  Já n o s  és 3 tá rsa  ham is vád bün te tte . 
237 901. bf. sz. K link Sándor csalás b ü n te tte . 2 - 'l —90 .
bf. sz. L ak a to s  A ndrás (pá lya ) lopás bün tette .

— Verekedés Szentmártonon, Februári áuak 
éjjele két szempontból emlékezetes Szentmárto
non, akkor volt az a szép műkedvelői előadás, 
melyről lapunk más helyén megemlékeztünk. De 
volt egy szomorú dolog, mely sokáig emlékeze
tes lesz György Ignácz csikszentmártoni gazda 
ember előtti Csekefalva község felső részében 
mulattak egy korcsmában többen, s hogy történt, 
hogy nem egyszer csak szegény György Ignácz 
az utczára került, hol egy nyírfa csatlóval rá
mért csapás következtében összeesett, s úgy kel
lett hazavinni. Állapota nagyon súlyos, s talán 
életbenmaradásához sincs sok remény. Az eset 
részleteit bővebben uein tudjuk s azt sem, hogy 
kik voltak a tettesek.

— Egy könyv a romániai székelyekről. Múlt 
számunkban megemlékeztünk a székely kiván
dorlásról s annak már veszedelmes mérvet öltő 
hatásairól. Most kerül a kezünkbe egy füzetecske 
melyet „Romániai székelyek" czimen a maros 
vásárhelyi székely asztal társaság ad ki. Benne 
van abban a könyvben kivándorlót! székely test
véreinknek mindenféle viszonya, állapota ott a 
távol idegenben, fel van tüntetve mindenféle 
nyomoruk, bajuk. Feltalálhatok e fÜzetecskében 
az orvoslás módjai oly szépen, oly beható tanul 
inány alapján, hogy igazán megérdemli, hogy azt 
a füzeteeskét mindeu székely elolvassa.

— Tisztviselők temetési járuléka. A belügy
miniszter rendeletet intézett a törvény hatóságok
hoz, melyben fölhívja ezeket, hogy a legközelebbi 
közgyűlés elé szabályrendeletet nyújtsanak be a 
törvényhatósági tisztviselők temetés járulékainak 
rendezése tárgyában. Előzetesen értesíti a bel 
ügyminiszter a törvényhatóságokat, hogy a sza
bályrendelet jóváhagyásának előfeltételét képezi 
az^ hogy 800 koronánál magasabb temetési költ
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séget a tisztviselők nem kaphatnak s hogy első 
fokulag ez ügyben az alispán, másodfokukig pe
dig a közgyűlés intézkedik.

— Országos tornaverseny. Wlassics Gyűl* 
vallás és közoktatásügyi miniszter rendeletére — 
mint halljuk a kultuszminisztériumban már 
megkezdték az ezen esztendőben tartandó orszá
gos ifjúsági tornaverseny elkészületeit. A minisz
ter már évekkel ezelőtt rendeletet aduit ki, a 
mely szerint u. n. kerületi tornaversenyek évente, 
országos ifjúsági tornaversenyek pedig üt éven- 
kint tartandók. A legutóbbi országos verseny u 
milteniumi ünnepségek keretében 189G. júniusban 
volt. Az idei verseny ez évtavaszán fog megtartatni. 
Wlassics miniszter körrendeletét ad ki, a mely 
ben utal az országos versenyek jelentőségére, 
nemcsak azon szempontból, hogy az ifjúság ne
mes versengése a testedzés terén fokozódik, ha
nem nemzeti szempontból, a mennyiben alkalmat 
adnak arra, hogy a haza minden tájékairól « gy- 
begyült ifjak egymást megismerjék és nemzeti 
szolidaritásuk tudatában megerősödjenek.

— Márczius 15. A .szabadság ébredése nap
jának évfordulója közéig. Városunkban az öreg 
honvédek ünnepélyén kívül e nagy napon más 
ünnepély soha sem volt, legalább is nem hosszú 
idők óta. Az általános közöny, elfogultság nap
jaiban lévén úgy hisszük nem veszi rósz néven 
tőlünk városunk életrevaló ifjúsága, ha arra kér
jük, hogy az idén mindent kövessenek el, misze
rint e nagy napon egy hazafias ünnepély rendez- 
tessék. Hiszen csak rajtunk függ s semmi aka
dályokba nem ütközik, csak egy kicsi lelkesedés 
kell hozzá, s miért legyünk mi a közönybe, az 
elfogultság mámorába annyira elmerülve, hogy 
a szabadság hajnalának évfordulóján ne legyen 
nekünk hazafias, lelkesítő ünnepünk, lliszszük, 
hinnünk kell, hogy városunk fiatalsága az idén 
ki fog tenni magáért s uiárczius lő-ére ünnepélyt 
fog rendezni. Úgy legyen !

— Meghívó. A gyergyói róna. katli. tanító
egyesület téli rendes közgyűlését 1901. évi feb
ruár hó 13-áu (szerdán) d. e. íélkilencz órakor 
kezdödöleg a gyergyó-kilyénfalvi népiskolánál 
fogja megtartani. T á r g y s o r o z a t :  1. Reggel 
fél kileucz órakor szentmise hallgatás. 2. Gya
korlati tanítást tartanak: Salamon Joacliim szám
tanból az I. vegyes-, Bálint Sándor^magyar nyelv
tanból III. vegyes osztályban, 3. Elnöki meg
nyitó. 4. A múlt gyűlések jegyzőkönyveinek 
felolvasása és hitelesítése. 5. A gyak. tanítások 
bírálata. 8. A tagsági dijak befizetése. 7. Egyik 
múlt gyűlésről elmaradt felolvasás megtartása P. 
A. által. 8. Önképzököri jelentések. 9. A létesí
tendő Erdély egyházmegyei róni. katli. ált. taní
tóegyesület alapszabályainak tárgyalása. 10 In
dítványok, méhészeti ügyek.

— Uj könyvészeti munka. A magyar könyv- 
kereskedők egyesülete még a múlt év tavaszán 
elhatározta, hogy kiadja a kiadásában már koráb
ban megjelent 18(30—l.*7»>. és 187(3 -1885. „Ma
gyar könyvészet- folytatásaként az 1880 -1900. 
években megjelent magyar könyvek kimutatását 
és a munka szerkesztésével Petrik Gézát bízta 
meg, akinek régebbi könyvészeti müvei mar évek 
óta közkézen forognak. Az egyesületnek ezt a 
határozatát nem lehet eléggé méltányolni, mert 
jól tudjuk, hogy nálunk az ilyen munkának még 
sokkal kisebb a vevőköre,semhogy magánkiadó 
vállalkoznék a nyereséget nem ígérő könyv ki
adására. E mellett nagy fontosságú az egyesü
letnek ez a vállalkozása azért, mert mint egy
leti kiadvány, hivatalos jellegű lesz és mint ilyen, 
minden tekintetben megbízható. Petiik most föl
kéri az összes magyar írókat, különösen pedig 
azokat, akik munkáikat saját költségükön adták 
ki, hogy szíveskedjenek vele (Budapest, 11.. 
Zárda-utcza 59.) az 1880—1900. években meg
jelent müveiknek pontos eziinét — jelezve a 
terjedelmet (oldalszám), évszámot, megjelenési 
helyet és nyomdát, valamint a könyv bolti árát 
— az ügy fontossága érdekében mentül előbb 
közölni hogy igy az esetleges hiányokat még 
pótolhassa. A munka még ez év folyamán sajtó 
alá kerüli.

—- Ism ertetés. A m agyar parasztoaztály  em elése, irta  
W iener M os/kő  (külön  lenyom at a  „H uszadik S z á z a d - 1900. 
évf(dya.náb.’d . Hudap< st 1901. E , genücrger-féle könyvke
reskedés. 77 1.. á ra  1 korona 60  fillér. A m agyar paraszt- 
os/.tálv so rsával fog lalkozik  n sze rző  legú jabb  tan u lm án y a . 
Kis k ere tb en  gondosan k idolgozott re n d szeré t m u ta tja  be 
m inden p arasz tg azd aság ain k  em elésére szo lgáló  i-szközn< k.

Midőn a korm ány é# a  társadalom  •* téren  foganatosíto tt in 
tézkedése it és azok eredm ényeit röviden je lle m z i, m indenek
előtt D arányi tiddinivolésügyi m iniszterünk áldásos m űkö
dése önkénte lenül dom borodik k i. A szerző  azonban tö r
ténelm i visszapillan tása ibau  rám uta t arra  is, hogy mily nagy 
m érvben hnn vámoltatott el a nem zeti állam unk vele jé t k é 
pez.! p arasztrend  s m ily nagy  té r nyílik a jövő  teendők 
egeaz sorának . E tek in te tb en  a meggyőző tárgyilagosság  
m eleg hangiéval ré sz le tesen  körülírj*  az állam  és a tá rsad a
lom fe ladatá t ugyanakkor a m egszokott körü ltek in téssel a 
m ár ism ert them ak  lényegét tá rgyalja , s g yakorla tilag  h asz 
nos eredeti gondolatokat p end ít meg. Az agrárszoczializiuus 
s a  k ivándorlás okai és gyógyító  eszközei az éle tből merít* 
tetők. A kisgazdaság! term elés állapotáró l, a növényterm elés 
es álla ttenyésztés kü lönböző ágaza ta inak  em elését ezélzó in
tézkedésekrő l k ik e re k ite tt képet ad . M egszívlelendők a sze r
ző nézetei különböző ip a rá g ak  m eghonosításáról, az ér té k e
sítés szervezéséről, a term elési eszközök és tőkerészek  czél- 
szorii fe lhasználásáró l, az  adó reform járól, a szakértelem  
em elése és a hitel ügy rendezésérő l. Fontos fe jtegetései a 
kisbirtok m ajorsági épüle té irő l és a m unkás-lakásokró l az  irá 
nyadó köröknek  teljes ügyeim ét érdem lik, végre gyakorla ti 
jav a sla ta i a k isgazdaságok berendezéseirő l biztos u ta t m u
ta tn ak  kis üzem eink  oksze rű  s gyorsíto tt fejlesztésére.
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A csiiggedésben.

Hívó harangszó h an g ja  zu g  a légben ,

A tzokog itt a csendes tá j fe le tt;

Az istenség őrszem e fenn az égen 

Im ára hívja csüggedt telkem et.

Im ádkozom  Oh h át tudok-e  még,

Mint egykor, a inig lelkem  tisz ta  volt,

Mig álm aim at riugatá  az ég  ,

8  hitem ben a gonosz m eg nem rabolt.

Im ádkozom . T a lá n  a hujdosásra 
K árhoztato tt sóhajtás ajkam on 

Iíeá  ta lá l a d rá g a  Messiásra,

A ki a porból szebb  hazába von.

Jö v el tehá t, Isten  bá rán y a  te .

Ki a világnak b ű n é t elveszed.

Sóvár lelkem  kétségtő l fekete.
T isz títsd  m eg ú jra  csügged t telkem et !

O h érzem  én m ár. érzem  áh íta tta l,
H ogy szen t kezed  sim ái á t  szivem en.

L ebornlok . Á ldásod m egvigasztal.

Egv pereznyi b ék e  bő áldás nekem ,

Mély csendbe boru l az  egész világ,

K öröttem  m inden, m inden szunnyad , és 

M ig lelkem  á ld ja  az  ég  nagy (iát.

Szivem ben a lsz ik  a kétségb 'esés . . .  Sz i

A múltúk em léke.
TUnőtlüm :» joloii sivárságán, reménytelen• 

sógéii, az élet egyhangúságán, a szenvedések 
milliói, hegyről lezuhanó lavinaként rohannak 
reáni, a kétségbeesés iszonya fogja el egész va
lómat, a boldogtalanság Gbtuitó érzete uralkodik 
gondolataimon, tetteimen, eszméimen s e behatások 
nyomása alatt gondolataimban visszasírom a múltat, 
visszalépőtök abba az időbe, a mikor a szenve
dések bár sújtottak is, de nem utaltatták, gyü- 
löltették meg azt az életet, a melyet most úgy 
szeretnék tdrongy It köppenyként eldobni magam
tól s rataposni unit egy semmit érő tárgyra, 
hogy az se legyen meg már, ha nem lehet szen
vedésektől, a megvetéstől s az emberek gyűlöle
tétől s/.abadon lemorzsolni azt a pár röpke percz-t, 
a melyet az isteni gondviselés életünk határául 
szabott ki,

A múltra gondolok, onnan akarok erőt 
nyerni a további küzdésre, a tűrés és a szenvr- 
désekre. Eszembe jut az a boldog gyermekkor, 
a mikor boldogságról én is beszélhettem volna, 
a mikor a szülök rajongó, gyöngéd szeretette fo 
gott körül s e szeretet sugaraitól melengetve ta
nultain megismerni mindazt, a mi jó és nemes, 
s utálni a gonoszát.

Előmhu ötlenek azok az iskolai évek, melyek
nek lefolyása alatt menten mindentől töreked
hettem arra, hogy későbh megfelelhessek az Isten, 
haza és társadalom által előirt hármas nagy cZél- 
nak, a melynek pontos, kötelességtudás által való 
elérése boldoggá tehetett volna. Gondolataim 
most visszatéved n^k oda. a midőn a kis vidéki 
íaltlhól felkerültem a nagy város elragadó zajába, 
a hol a gyerekkorban szerzett jó erkölcsök s a 
szülök és a tanárok intő, buzdító szózata vezé
reltek, a melyek akkor m g visszhangra, fogékony 
talajra találtak bennem, a mi ön most már meg
ingott hitem szilárd, akaratom erős volt * küz
désre. a mikor a szenvedések nem elkeseríteni 
tudtak, hanem mintegy sarkaltak a további küz
désre, felvillanyoztak ez élet nehézségeivel való 
bátor sZerabeáilásra, a midőn a t< pasztáit meg
vetés, gyűlölet nem az **mberek kerülésére, liá
néin a hozzájuk való közeledésre, a szenvedett 
méltatlanságok pedig arra ösztönöztek, hogy ezek
kel szemben szívességgel, emberszeretettel lép 
jek fel.

A fájdalom csak fokozódik minél tovább iüzöiu
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gondolataimat. minél jobban vijWiuirnegvok a múlt
ba. annál jobban látom a jelen hiábavalóságát, u 
aaen v ed rek k el való *Zciul»e állás lehetetlenségét, 
látom gyengeségemet az élet súlyos terheivel sz ni 
ben, s midőn egy j»ár pillanatra kibékülni látszom 
ezzel a sorssal, az embereknek iránt* mi gyűlölete, 
megvetése ismét visszatasait a szenvedés, a «• i- 
Jogtalanság pokoli kínjaiba. Vagy ér-e már vala
mi? a/, az élet, midőn mindenki ív sz rö! e*ik 
^Uliyt. gyűlöl séget kell ta{*as/.t.tlio, a midőn 
senkit nem bántva, mindenkitől bántatva kell 
élni. A múltak emlékei még egy szer körül zsoug- 
11ak, még egyszer fájóan, éles torszuráskent hat
nak a jelen mostohasaga közepette, s még jo!> 
han meggyUtöltetik ezt az eletet, a melyben 
semmi megnyugtató, s unni biztató nincsen, s a 
vég elkeseredéssel, kéts.ghee-iéssel szemben egye 
düh ellensúlyozásul csak a bit, a vallás vigasz
taló szava áll. ez ad erőt a további küzdésre, a 
sivár sorssai való szembeállásra > a békés, oda
adó munkálkodásra.

Hp.

S z e r k e s z tő i  ü z e n e te k .
K. A CV.U Szentuükló.-. A unlósitást k s. önjük. azon

ban "lv;ui alakban  #zenu*lyi-» iránya m iatt !>■ n haszn álh at
tuk  lel. A jánlatát nagyon szívesem vesszük. > tjit'rtíte bevál
t á s i t  elvárjuk.

Felelős szerkesztő e.< kiadótulajdonos;
S z t o b o d a  J ó z s e f

117. szám.

C t i i k m e g y  e i H i r a d <5.

zésével a további eljárás elrendeltetvén, 
amink az alap- és telülfoglaltatók követe
lés erejéig is. a mennyiben azok kielégítési 
jogot nvertek volna, végrehajtást szenvedő 
község házánál leendő m egtartása határ
időül 1901. évi február 16-ik napjának dél
után 4  Órája kitUzetik. a mikor a bíróikig 
lefoglalt ingók és pedig : wertbeim szekrény 
ős vizi fecskendő a legtöbbet ígérőnek kész- 
pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehaj
tató követelését, megelőző kielégítéshez jo 
got tartanak, a  menny iben részükre a fog
lalás korábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
hogy elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban 
beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne 
mulaszszák, mert különben csak a vételár 
fölöslegére fognak utaltatni.

Kelt Csik-Szeredán. 1901. évi január 
hó 27-ik napján.

K e r e s z te s  ( iy u la ,
k i-, bírósági végrehajtó

Sz. 39— 1901. tikvi.

i. 'szám.

belsőségre 200 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban az ár- 
\ erest elrendeltetett, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1901. évi április 
hó l-ső napjáu d. e. 9órakor ezen kir. 
törvényszék tik vi hatóságának hivata
los helyiségében megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 százalékát 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 
12, §-ában jelzett árfolyammal számí
tott és az 1881. évi november hő
1-én 3333. szám alatt kelt igazságügy- 
miniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni avagy a bánat
pénznek a bíróságnál való előleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű el
ismervényt, átszolgáltatni.
A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság.

Csik-Szeredán, 1901. évi január 
hó 5-ón.

1901.
Árverési hirdet meny.

Alulirt kiküldött nir. végrehajtó e z e n 

nel közhírré teszi, hogy a C s í k s z e r e d á i  

járasbiróságnak Sp. 1. 132 ... sz v é g z é s e  

folytán Cselló István ügyvéd által képvi
selt Kovács Mózes esikmadéfalvi lakás 
végrehajtató részére ( >i k Szentmiklósközség 
végre a j tó s t  szenvedő ellm  17.í korona 90 
tiliér követelés s jár erejéig elrendelt ki 
elégitési végrehajtás lolytáu alperest t le
foglalt 700 km oltára lieesiilt ingóságokra 
a cs.-s/.eredai kir. járásliiróság fenti sz vég-

Arveresi hirdetményi kivonat.
A Csíkszeredái kir: törvényszék, 

mint telekkönyvi hatóság közhírré 
teszi, hogy Hancz Antal telpercsnek 
lluncz József hagyatéka elleni közös
ség  megszült tetőse iránti ügyében a 
Csíkszeredái kir. törvényszék terüle
tén lévő Csili-Szereda város határán 
fekvő iíj. Hancz István, Hancz Antal 
Hancz József, Hancz Veronika nevén 
álló a Csíkszeredái 120. számit tjkv- 
ben A f  1. rendszám 187, 188. hisz.

Gecző Béla,
kir. törvényszéki bíró.

I C T Í S X l f Y Pa  m

legjutányosabb árban a

c s ík m e g y e i  h ír a d ó
közöl csak egyedül.
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„SZÉKELY KÖNYVNYOMDA**. S Z V O B Q D A  J Ó Z S E F
könyv papír-, rajz-, hangszer-kereskedő és nyomdatulajdonos 

Csik-Szeredábnit. f V á r - u t c z a . )

„CSIKMEGYE1 HÍRADÓ'
k iad ó h iv ata la .
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an szerencsém a uie lyen tisztelt n. é. közönség becses figyelmet felhívni folyton növekvő és mindig a
legújabb újdonságokkal felszerelt

Könyvnyomdámra, Könyv- és Fapirkereskedésemre.
K önyvnyom dám at ;« mai kor igényeinek teljesen megfelelően ujjoiian rendeztem be ; u m. legújabb rend- 

8/crü gyorssajtókkal, melyeken a legszebb, csinos és tiszta olvasható nyomtat vány okot készítek birmily színben.
L ^yszintén a legújabb divata betűkkel és igv azon kellemes helyzetben vagyok, hogy bármily e szakba vágó
nyom iái miink.it, u m..: müvek, fo lyó iratok, szépirodalm i lapok, körlevelek, meghívók és gyászjelenté
sek előállítását a legnagyobb csínnal és Ízléssel állítok elő

A tasangi idény alkalmával báli-, esküvői- és eljegyzési meghívókat úgy a helybeli, mint a vidéki 
közönség részére díszes kiállításban, a megrendelők által kívánt színekben, a legjobb papírra gyorsan és a leg-
jtttányosabb áritan számítva készítek.

Ügyvédi, egyházi, iskolai, bírósági, körjegyzői és községi nyomtatványokban, a legújabb minták
szerint, jó irópapira készítve

■ l a i f . v  n y o m t í i t v á n y - r a k t ü r t
állítottam tel s a legjutányosabb árban árusítom el. Bármilyen nyomtatvány bekötve, kemény táblába kapható.

I ^ a p i r f e e r e w  k e d é s e m  b e n
k“l>h"'" mindennemű irodai szer. dísztárgy, iskolai tankönyv és kiadásomból megjelent Csikmegve Föld 
rajza Iképekkel illusztrálva.) Bárhol megjelent mü, folyóirat, zenedarabok dús választékban K é n e s  le v e le ™  
lapokban mindig újdonság. H

Magamat s üzletemet i n, é. közönség pártfogásába ajánlva, maradtam mély tisztelettel
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Nyomatott a k.adótalajáono. Szvobod* József Kyors.ajtójin Csik-Ssaradában.


