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CSÍKI LÁPOK

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
S Z V O B O D A J Ó Z S E F könyvkereskedése,
liovú ii lap szellemi részét illető minden közlemény,
valamiut hirdetések és előfizetési dijak ÍH küldendők.

Megjelenik a lap

minden szerdán.

FELELŐS SZERKESZTŐ:

Dr. F E J É R

ANTAL

Elöfisetési ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre) 12 kor
Nyílttéri osUücek
Félévre 4 kor. Kegyedévre 2 kor.
soroukint 40 fill.-ért közöltetnek.
Ismeretlen czégek
z ec< hirdetési dfia előre fizetundÓ.
Egyes lap ara 20 fillér.
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak.

Kéziratok neiu adutuak
vissza.
POLITIKAI,
KÖZGAZDASAGI
ÉS TARSADALMI HETILAP.
ügyvéd.

nemzetek ezt régen tudják és e szerint
Ne áltassuk magunkat! intézik
belső ügyeiket s más nemzetNe áltassuk m a g u n k a t : ha a kor
mányon levő koalíció százszor is kikötötte, hogy a provizórium ideje alatt a
katonai kérdéseket nem szabad bolygatni,
azért azok mégis előtérbe kerülnek,
még pedig a legrövidebb időn belül és
igy lehetetlenség lesz előlük kitérnünk,
beléjük botlunk, tehát foglalkoznunk
kell velük akár szívesen akár kedvetlenül. Sőt sokkal helyesebb meggondol
tan foglalkoznunk azokkal, mint bosszúsan és kelletlenül; főképen pedig elég
jókor, míg időnk van a meggondolásra,
megfontolásra, a viszonyok és körül
mények mérlegelésére.
Eddig az volt a hibánk, hogy strucpolitikát k ö v e t t ü n k ; fejünket, fülünket
eltakartuk és bizonyos dolgokat nem
akartunk meglátni, észrevenni, bizonyos
dolgokról nem akartunk még hallani
sem és csak akkor tértünk észre, mikor későn láttuk, hogy azok a dolgok
nélkülünk és ellenünk mégis létesültek,
mert a körülmények, a viszonyok kényszerítő hatalma elkerülhetetlen szükségletekké változtatla azokat.
ttddigi kiegyezéseink gazdasági és
egyéb szerződéseink többnyire azért
ütöttek ki hátrányunkra, mert az okos
körültekintő és politikus megalkuvás
helyett eleinte mindig a merev vissza
uiasitó állapotra helyezkedtünk és inkább a semmit, mint a valamit akartuk.
Osztrák szomszédaink jól ismerik már
ezt a gyengénket és ki is használták
azt mindenkor a saját előnyükre és a
mi kárunkra.
Ne áltassuk m a g u n k a t : a katonai
kérdések nevezeteseta a létszámemelés
kérdése legközelebb utunkra fognak kerülni. Erre mutatnak a közös kül- és
hadügyi vezetőségben legutóbb történt
változások; erre kormányférflainknak
meg-megujuló hivatalos és nem hivatalos nyilatkozatai és az az idegesség, a
mely ezeknek a kérdéseknek emlegetésére a közélet minden tényezőjét elfogja. És ha mindez nem volna e l é g :
ott van, mint ultima ratio a király
óhaja, kívánsága, a k a r a t a : O felsége a
létszámemelést szükségesnek tartja.
Ezelőtt az argumentum előtt nagyon sok vastag nyak és merev derék
meg szokott hajolni, aki pedig nem hajlik, az félre áll az útból, fejét és fület
betakarja, hangosan kiabál és eszeveszetten rug-kapál, szóval: folytatja a
struccpolitikát, hogy mikor majd már az
egész „bajon* túlestünk, elmondhassa,
hogy ő biz nem engedett, de hát nem
tehet róla, ha a dolgot nála nélkül is
megcsinálták.
Nem volna-e okosabb dolog ezzel
hagyományos régi politikával már egyszer végképpen szakítani és az okos
kalmárpolitikát követni, illetve megkezdeni? Hisz a politika, mint fennen hirdetik, de nem követik, az existenciák,
a megalkuvás tudománya. Más müveit

hez való viszonyukat. Mi pedig nem
akarunk ismerni alkuvást, hanem csak
önmegadást vagy késői és minden áron
való megalkuvást.
Ebből a nemzeti nyavalyából ki
kellene már egyszer gyógyulnunk és
más nemzetek, más uépek példáján
okulva, a saját érdekeinket inkább
okos, körültekintő alkuvással megvédenünk, előmozdítanunk, mint makacs,
merev, visszautasító magatartásunkkal
minduntalan kockára teunllnk.
Ne áltassuk magunkat hangzatos
jelszavakkal, hanem ragadjuk meg az
első alkalmat arra, hogy nemzetünk
jogait, ha más uton nem lehet, okos
politikával, becsületes megegyezéssel a
hadseregben is érvényesítsük. Ujabb vér
és pénzáldozatra van szükség: ám jó,
ha nem lehetséges, hogy elkerüljük
ezt a keserű kényszerűséget, beleegyezünk, csak az a kérdés, hogy mennyit
adjunk és mi lesz az á r a ? Minél nagyobb
és sürgősebb a szükség, annál nagyobb
legyen az ár, az ellenérték. Még most
erről lehet beszélni, lehet alkudozni;
még most nincs késő. Ne várjuk mig
körmünkre ég u dolog; mikor már
mindkét részről megszűnik a jóakarat,
a jóindulat és a szükség, a kényszerűség fogja diktálni a föltételeket. Most
még meg van a jóakarat, a hajlandóság
az uralkodóban is, hisz csak most adták ki Bécsben a jelszót, hogy a néhai
kilences-bizottság programmját katonai
téren teljes egészében végre kell hajtani.
Mi más ez, mint jeladás arra, hogy
milyen irányban kell iudulnunk, ha célt
akarunk érni. Ezen a nyomon haladjunk
tehát további követelésünkben. Ne engedményekről beszéljünk, ha jogunk
van valamihez, akkor ne engedményekért könyörögjünk és ne vívmányokat
hangoztassunk. Neküuk jogunk van az
önálló magyar hadsereghez, jogunk vau
a magyar vezényszóhoz, ez sokszor megvitatott és bebizonyított tény. De az is
bizonyos, hogy a mai viszonyok között,
nemcsak az uralkodó jóakaratán és a
közösségen múlik, hogy ezeket a jogainkat teljes mértékben nem érvényesíthetjük, hanem magunkon i s ; mert a kiegyezés óta a „szabadalmi* uralom alatt
mit sem tettünk arra nézve, hogy a régi
szellemet a hadseregben megváltoztassuk, a régi intézményeket fokozatojan
ujakkal helyettesítsük. Már pedig márólholnapra évtizedes, sőt e tekintetben
évszázados hibákat kiküszöbölni, egész
intézményeket fenekestől
felforgatni,
hirtelen átalakítani, lehetetlen. Előbb a
szellemet kell megváltoztatni, amely a
hadsereget ma tőlünk elidegeníti, azután
vezetőket nevelni is, magyar érzést,
magyar gondolkodást beléjük oltani.

mellett a magyar vezényszó sem művelhet csodát. Inkább arra törekedjünk,
hogy kihasználván a kedvező alkalmat
és hangulatot, minél több eredményt
bírjunk azon a téren elérni, amelyre az
uralkodó is hajlandó rálépni és velünk
szóba állani.
A kilences bizottság programmját
ki kell javítani, ki kell bővíteni és különösen arra fektetni a fősúlyt, hogy a
közös hadsereg mindeu magyarországi
ezredében a magyar nyelv legyen az
ezred nyelve. Más szóval: hogy a tisztek és legénység egymással szolgálatban és lehetőleg azonkívül is csak magyarul beszélhessenek, érintkezhessenek.
Tapasztalásból tudjuk, hogy nincs ennél
alkalmasabb módszere nemcsak a magyarosításnak, hanem a magyar szellem
terjedésének sem. Ha azt elérjük, hogy
minden magyarországi ezred hivatalos
szolgálati nyelve írásban és szóban a
magyar lesz, akkor a magyarországi
közös ezredek szelleme nagyon rövid
idő alatt bámulatosan meg fog változni.
Még egyszer t e h á t : ne áltassuk
magunkat és főkép ne induljunk hangzatos és hamis jelszók után, hanem vegyük fontolóra, hogy mit é9 mennyit
lehet egyelőre elérnünk s iparkodjunk
minél többet elérni; de nehogy sokat
markoljunk egyszerre és keveset fogjunk. A mihez jogunk van, azt ne kérjük, hanem követeljük és ha kivívtuk,
ne tekintsük alamizsnáuak, hanem nemzetünket rég megillető természetes jussunknak.

A Háromszékmegyei árvaflu szereteth&zról.
Irta: B a l é n Béla.

A napokban ténylegoson meggyőződtem
arról, n mit addig is hittem és tudtam, hogy
Csikmegye vezető emberei a mi székely árváink és elhagyottaink iránt n legmelegebb
szeretettel és érdeklődéssel viseltetnek 9 sorsukat a szivükön viselik.
Ennek folytán jónak véltein, hogy a
sepsiszentgyörgyi igazán minta árvahazat részletesebben is ismertessem annál, a miket
ellóbbi cikkeimben általánosságban elmondottam.
K célból az intézet érdemes igagatójáboz,
Sipos Samu úrhoz, fordultam az intézeti élet
legutóbbi adataiért, miket ő azounal és készségesen megküldött, részint egy füzetben, részint okmánytárukból kikölcsönzött és egy évi
jelentést magukban foglaló ujságpéldányokban
s midőn örömmel konstatálom, hogy Csikmegye vezető emberei mily meleg szeretettel
karolják fel székely árváink és elliagjottaink
Ügyét, ép ily örömmel közlöm azt is, a mit
az igazgató úr kisérő levelében a többi között
— irt:
. Az elhagyottak — irja Sipos igazgató
úr — de különösen fajunk megmentésére iránynló törekvésre mindenkinek rendelkezésre
állok, annyival inkább kivel egy kenyéren voltam és kUzdöttUnk."
Ezeknek előrebocsátása után rátérhetek
az adatok felsorolására, azt is még megjegyezvén, hogy mint a Sepsiszentgyörgyön járt árvaházi igazgatók is kijelentették, közlésekből
Erre nézve pedig nem elég a ma- távolból sem lehet oly tisztán látni a bel éB
gyar vezényszót hangoztatnunk és ki- küléletet, mintha személyesen lát és tapasztal
vívnunk. A mai szellem, a mai vezetés az ember mindent

A mint már emiitettem, az intézetet
megyei pótadóból, alapítványokból létesítették.
Most módomban áll magának a „szabályrendeletének 2 § -át ide irtani, mely taxatíve
felsorolja a létesítési forrásokat.
„2. §. Az árvaflu — szeretetház fennállását és költségi fedezését biztosítják:
a) Az 1886. évi junius hó 16-án tartott
megyei törvényhatósági közgyűlésnek 78-jkvi
szám alatt hozott és 17703—887 számú belügyminiszteri leirattal jóváhagyatott határozata alapján kirótt l°/ a -os megyei pótadó.
b.) A rHáromszéki takarékpénztár" részvénytársaság 1886. évi junius 11-ik napján
kelt 10.000 forint örök alapítványa.
c.) A háromszékvármegyei gyámpénztár
tartalékalapjának 15.000 frt. alapítványa, mely
az 1877. évi XX. t. c. 298. §. értelmében
87340/VIII -14. 1891. évi belügyminiszteri leirattal jóváhagyatott.
d.) Hntolykai I'ótsa József HáromBzék-

megye főispánjának az árvafiu Bzeretetbázban
egy tauitói árva fentartására

tett 1000 fort.

alapítványa.
e.) Horu Dávid budapesti lakosnak 2000
frt. alapítványa.
A .Háromszékmegyei tanítótestületnek"
egy tanítói árva fentartására tett alapítványa
1000 frt.
g. llollaky Attila és nébni Földes Bálint által tett 100—100 frt. alapitváoy,
h. A még nyerendő alapítványok.
i. A magyar királyi kormány segélye.
j. Kegyes adományok és más jövedelmek.
k. Azon mérsékelt tartásdijak, melyeket
a vagy onnal biró árvák és szeretetházi növeudékek, illetve a róluk gondoskodni tartozó
családtagok vagy egyének, esetleg ellátásukra
vállalkozó emberbarátok, testületek, vagy községek fizetnek."
Ezekből a forrásokból szereztek 7 és '/«
hold ingatlant, építettek egy szép, modern,
egyemeletes épületet és melléképületeket s ma
már következők a

Vagyonleltár főbb adatai:
Ingatlan érték 47.367 korona 68 fillér.
Épület 107.724 korona 63 fillér. Hálótermek
felszerelése 7.433 korona 60 fillér. Betegek
szobája felszerelés 226 kor. 30 fill. Konyhaeszközök, konyhabútorok 772 korona 70 fillér.
Ebédlőfelszerelés 404 korona. Tanteremfelszerelés 307 korona 60 fillér: Ima-. Ülésterem
felszerelés 1197 kor. 70 flll. Irodafeszerelés
493 korona 60 fillér. Vendégszoba felszerelés
138 korona. Kamrák felszerelése 154 kor. 74
fillér. Gangok és slitőház 348 korona. Mosószobák felszerelése 110 korona. Cselédszoba
44 korona 10 fill. Igazgatólakás 192 korona
60 fillér. Mosókonyha 91 korona 24 fillér. Pincék 105 korona. Fürdőszoba 104 kor. 81 fill.
Gazdasági eszközök 1998 kor. 50fill. SzarvaBmarhaállomány 6998 kor. 04 fill. Sertésállomány 918 korona. Műhelyfelszerelés 186 kor.
53 fillér. Pénzalapitvány 70.427 kor. 17 fillér,

összes vagyonérték 247 916 korona 34 üli.
Szorgalom és okos takarékosság 12 év
alatt ide fejlesztette az intézetet.
8 hogy a kiket igy megsegített az Isten,
hogy magukon is meynyire tudtak segíteni,
igazolják a következő adatok, a melyek az
1905. év bevételeit és kiadásait tárják elénk,
főcímek szerint:

Bevétel:
1. 1904. évről átjött készpénz 303 kor.
95 fillér.
2. l°/,-os megyei pótadóból 7663 korona
65 fillér.
3. Gyámpénztári tartalékalap 2160 kor.
4. Vallás és és közoktatásügyi miniszter
segély* 2000 kor.
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Ambrus Szilveszternek .Őszi esték" cimü
fi. TakarAkpénztárilag kezelt alapok 698 ha arról esik szó, hogy valamely erkölcsileg vább I Vissza térek a beszédem közben han- szavalatáért gyűlés köszönetet szavaz. Úgyüdvös, anyagilag hasznos dolgot a nép közé goztatott téuyeknek abba hagyott okaira.
korona 44 fillér.
Hajnód Pálnak .A szép érzék fejleszHát ném-e a letűnt szabadelvű éra uszály- szintén
be kell vinni, vagy pedig a nép egyes rétegeitése a népiskolában" cimü tartalmas felolva6. Újévi Üdvözletek megváltáséból 491 ben
lábrakapott rossz szokások, tűnök kiirtása, hordozó, lelketlen hujesárai és lélekhuszárai sásáért. Elnök felolvastatja a gyűlésből elmakorona 89 fillér.
ostorozása csirába fojtása, vagy a megromlott, vitték belé az addig elé jámbor, józan és er- radt tagok igazoló leveleit, hogy az alcsiki
7. Faiskola és fOztelep haszonbér 650 K kihalófélben levő polgári erények visszaállítása, kölcsös életet élónépet az egyesek, családok, tanitó-testület melynek a kerületi főtisztelendő
életrekeltése, avagy a fennálló társadalmi ren- községek, társadalom élete, egészsége, teste, papság is rendes tagja, egy erkölcsi testület
8. Földhaazonbér 210 kor.
det végfelbomlással fenyegető veszélyes áram- lelke, erkölcse és vagyona szóval jóléteben és igy minden tagjától, de még a nagykászoni
9. Házhasionbér 293 kor. 38 fill.
latok tovaterjedésének megakadályozás» válik megmérhetetlen károkat okozó, alkoholnak im10. Varmegyei iparművészeti növendékek égető és el nem odázható szükséggé : ezeknek már védekezésre szoruló, de gátat nem vet- lelkesztól is elvárja, megköveteli, hogy igazolását. mely a kerületi főespereshez tartoznék
segélye 400 kor
a megoldását alapos keresztülvitelét jórészt a hető szertelen élvezetébe. A tiszta választások (ezt tudnia kellene, ha a korona gyűlésekre
11. „Sieolií" sz. k. p. segélye 160 kor. nép között élő, vele közvetlen érintkezésben örve alatt űzött hallatlaa itatások, vesztegeté- eljár ?) ne a saját kántortanitója rovására csi12. Magy-francia biztosító r. t s. 100 K. álló, ügyes-bajos dolgaiban készségesen segéd- sek és szertelen visszaélések közepette sze- nálja. Azt egy nyilvános gyűlésen egy-két írásmeink láttára keresztül erőszakolt képviselő
13. Fizető növendékektől 149 kor. 82 f. kezet nyújtó, löldi és földön tuli boldugságát Választások- gyászos emlékű napjaiban úgy- jel kihagyásáért megse bírálja, hanem lássa
szivén hordozó, minden körülmények között
14. Állattenyésztésből 1G00 kor. 98 fill. rendelkezésére álló, pap és tanítónak áll mód annyira, hogy a mostani, de fóleg a lefolyt meg önmaga szemében a szálkát s legalább
15. Mezőgazdaságból 713 kor. 66 fillér. jában a legeredményesebben elősegíteni.
választások izgalmai alatt, ahol áz alkohol ilyen igazolásait méltassa egy fél iv papírra.
Ezután jelentést tesz a kántori nyugdivitte a döntöszerepet fogant és született gene16. Kertgazda?ágból 290 kor. 11 fill
A hazai magyar kath. papság és a hit- rációval a harcot felvenni: egyenlő a képte- jakra vonatkozólag az elnökségre bizott teen17. Igazgató által kezelt nlapok kamatai vallásos
iskolák tanítóinak ugy ezen a téren, lenséggel. Megmondom az okát is hogy miért ? dők ellátásáról. Az egyesületi tagok változá18. Adományokból 105 kor. 75 fillér.
mint az Ur szöllójében és a keresztény, hazasáról, valamint, a magyarországi latin és görögNem vagyok tudós, doktor, jós, de azért szertartási róin. kath. tanitók segély-alapja
19 Vegyesekből 135 kor. 56 fillér.
fias népnevelés mezején eddig elé kifejtett Ugy
határozottan
merem
állítani,
hogy
a
gyermebuzgó összemunkálása alig hagy valami kívánni
középponti bizottságának az esperesi hivatal
Összesen 18.157 K 96 f.
valót fenn. Papok, tanítók ezernyi ágozatu, kek, akiket a szülök — mint ilyen — lett utján tett megkeresését, mely szerint a segélyKiadások:
mind megannyi súlyos felelősséggel járó s ép légyen, bármelyik fél is alkoholos állapotok alapba minden egyesületi tag lépjen be.
között, nemzenek még az anya méhében, fo1. Nevelőszemélyzet fizetése 3954 K 12 f. azért nehéz, de annál magasztosabb hivatásuk gantatásuk
Végül a tanítói fizetések rendezésére vopillanatában megkapják a fertőző
tudatának felemelő érzetében, nem térve ki
2. Ruházat 1750 kor. 17 fill.
csirát,
a szesz-méreg hatása alatt elvesztik natkozó elnöki intézkedéseket jelenti l>e. E16
ezek mellett a rájuk várakozó társadalmi baadja.
hogy a képviselőházhoz az egyesület
3. Élelmezés 5719 kor. 65 fill.
jok orvoslása elől sem, csak egy pillanatig is, ellenálló képességüket B igy a velők való küz- megbízásából kérést intézett, de még ezideig
4. Javítások, beruházások 692 kor. 36 f. kötelmeiknek eleget tettek mindenkor ! Temp- delem is meddőnek fog bizonyulni.
a kérés Borsa ismeretlen.
Vngy nem-e ók rontották, izgatták, bujlom, iskola helyt állott a múltban, nyitva áll
5. Közegészségügy 576 kor. 50 fillér.
Szánalmas sóhajban tört ki a visszafojtott
togatták
fel
és
vezették
félre
a
hiszékeny
néa
jelen
számára
is
és
ajtóját
.i
helyes
irányú
lélekzet, hogy a tanítóknak minden kérésérc
6. Taneszközök 65 kor. 90 fill.
philantropikus, társadalmi mozgalmak elöl nem pet mézes-mázos beszédek és soha be nem ez ideig csak fügét mutattak az intéző körök,
7. Tűielőanyag 562 kor. 17 flll.
fogja bezárni a jövőben sem. De beszéljenek váltott s részben soha he sem váltható Ígére- azonban még bizik a nemzeti kormány jóindu8. Világítás 182 kor. 96 fill.
a tények! Ugyanis: Pár év előtt a papságot tekkel, ugy, hogy ma már nem hallgat, sem latában s épen ezért elhatározza, hogy megés a néptanítókat rendeletileg felszólította a papra, sem tanítóra, elfordul a legjobb akarói- keresi a vármegye képviselőit, az ügy felka9. Szolgabérek 805 kor. 14 fill.
10. Gazdaság, kertészet, állattenyésztés kormány, hogy a nép között elterjedt nagy- tól, gyűlöli a kaputot és fizetett ellenséget lát rolására. A jelenlévő törvényhatósági bizottsági
mérvű pálinka ivásnak elejét veendő mozga- minden, még a legtisztességesebb hivatalnok tagokat pedig személyesen kéri, hogy a tör1336 korona 28 fillér.
lomban vegyenek részt és alakítsanak közsé- és a legbecsületesebb uri emberben is.
vényhatósági közgyűlésen az ügyet hozzák
11. Vegyesek 1719 kor. 96 fillér.
genkint mértékletességi egyleteket. Papok, tn\lig ellenben hiszen hallgat é9 felül még szóba és pártolólag álljanak a tanítói fizetés
12. Kihelyezett növendékek segélye 821 nitók nyomban hát nem-e? felvettük a küz- ma is az áuiitó, ön faja, vére, egyháza, val- rendezés Ugye mellé.
delmet ? Szószéken, iskolában lelkes beszédek, lása legnagyobb ellenségeinek, kiszipolyozóinak,
korona 75 fillér.
Több tárgy nem lévén, elnök köszönetet
felolvasásokban igyekeztek s törekednek ma gyalázóinak, legyen az bárki, aki azt hirdeti:
összesen 18.146 K 86 f.
is, a népet az alkoholnak romboló, veszélyes nincsen Isten, nincsen túlvilág, minek a tem- mond a megjelent kir. tanfelügyelőnek, Zsügön
60 növendék, az igazgató, az árvaanya, voltáról meggyőzni. S mi lett az eredmény ?
képzőint. tanárnak az összes megjelent tagokplom, minek n csuhások. Nép 1 Te vagy az
a két családneveid, a szakácsné, a szolga,
Az, hogy tudomásunk szerint Csikbnn egyetlen Isten! minden rajtad áll, bízzál bennem, tarts nak és gyűlést berekesztette.
két Bzolgáló, tehát 68 személy élelmezésére mértékletességi egyletet is nyélbe ütni senki- ki az urnáig s én megmutatom, nem lesz adó,
Csikszeutgyörgy, 1(106. november 16nek sehol nem sikerült. Na de mint minden katonáskodás, papbér, arányosítás, tagosítás
elhasznált élelmicikkek főbb adatai ezek:
Füstös Sándor,
fáradozásnak ugy ennek is megvan
egy\. jegyző.
Elhasználtatott 5.66 hektó köleskása, sikertelen
t\ maga sajátos oka, amire beszédem folyamán stb. s te örökre boldog leszesz.
Ne csodálkozzék £fnki azon, ha vasár72.10 kl. rizskása, 44 kl. buzakása, 18 liter még rá fogok térni.
es ünnepnapokon a templom üres, a nép elKÜLÖNFÉLÉK.
árpakása, 16 hektó török búzaliszt, 497 kiló
hanyagolja vallási kötelmeit, nem törődik a
búzaliszt, 242 hektó pityóka, (50 hektó ülteHa tehát a templom és iskola együtte- túlvilággal, lelki üdvével csak a jelennek él,
— Házasság. Fényes menyegző volt
tésre), 5 hektó fuszulyka, 3.41 hkt lencse, sen, pap és tanító vállvetetten, önzetlen oda- minden erejét a földi boldogság után való
Csikszépvízen, folyó hó 26-án. Dr. Zakariás
123 kl. zsir, 154 kl. szalonna, 1325 kl. marha- adással éa jobb ügyhöz méltó lelkes buzga- kapkodásban meríti ki és ahelyett, hogy a vett Manó, tehetséges és köztiszteletben álló helyi
hús. 275 kl. intézeti, 84 kiló hozatott sertés lommal teljesített közremunkálása dacára Í9 jótéteményekért istennek hálát adna és áldását ügyvéd vezette ugyanis oltárhoz Száva Kristóf
lépten-nyomon azt kell tapasztalnunk, hugy a
hns, 1977 intézeti, 4635 liter hozziott tej, 23 nép a kívánt anyagi és erkölcsi fejlődés he- kémé: megy és áldoz a molochnok.
caikszépvizi lakos kedves és müveit leányát
És mi ezeréves keresztény államiságunk- Rózikát. Este Deák György vendéglőjének ez
kiló kávé, 58 kiló cukor, 325 kiló só, 1113 lyett az elszomorító hanyatlás, visszaesői lej- nak létfenntartó
katholikus többsége ezeket a alkalomra csinosan feldíszített termében vadrb tojás, 8905 kl. kenyér. (Természetesen tőjére jutott és hogy ennek betetőzéséül tár- vészterhes időket, mert nem volt sulyuuk az
sadalmi életűnk testén még egy másik fertőző országban csak számunk, nem voltak hithű, csora volt, a melyen dacára családias jelleegy év alatt)
is megdöbbentő kortűnetei mutat- önzésnélküli igazi ker. katholikus ; népünk er- gének, hetvenen vettek részt. Hangulat kitUnő
S ha még idejegyzem, hogy egy árvá- betegségnek
volt, nóta és tánc járta; ebben igen nagy része
koznak : akkor a bajok okát fürkészni, távol
nak évi fenntartása (élelmezése) 81 korona 70 tartani, a közveszélyes jelenségeknek útját ál- kölcsi és anyagi boldogulását, előmenetelét van Iiáduly Béni zenekarának. KitUnóen játfillérbe, vagyis napi 23 fillérbe kerül és erő lani, minden keresztény hazáját, egyházát, hűen szivén viselő képviselőink. De ne sopánkod- szottak. játékukért elismerést, dicséretet érdejunk tovább. Adjunk hálát a Mindenhatónak,
sek, egészségesek, pirosak. Ha hll képét nem és igazán szerető müveit embernek szent és hogy az átkos lidércnyomás után, a jog, tör- melnek. Az uj párt a vőlegény nagybátyja
Fejér Manó sepsiszentgyörgyi esperes-plebános
is adhattam ennek a virágzó székely intézet- cl nem engedhető kötelessége.
vény, igazság és önzetlen hazafiság áldást hozó adta össze. Sok szerencsét éB tartós boldognek, hiszem, hogy soknak vágy támad lelkéfényeB
napját
újból
felragyogtatta.
Megmutatta
Igy állván a dolog és mert módunkban
ságot kívánunk I
ben megismerni ezt az intézetet s minél töb- áll a bajok forrására rámutatni egész jogosan egyben a biztos alapot a veszélyekből kive— H a t á r o z a t . A vármegyei iskolaszék
zető
utat,
a
melyen
haladva
kéz-kezet
fogva
ben követik Pál Gábor főgimnáziumi igazgató tesszük fel a kérdést, hogy váljon az elődei,
feltudjuk emelni az országot és népét a régi egy nagyon üdvös és figyelmet érdemlő hatáapái,
bitére,
erényeire,
tűzhelyére
oly
igen
naur példáját ki a tél folyamán tanulmányozni
rozatot hozott, ugyanis f. hó 24-én megtartott
gyon féltékeny, büszke magyar nép és székely- dicsősége, régen óhajtott boldogsága magas- gyűlésen
Dr. Fejér Antal iskolaszéki tag infogja az árvaházat, hogy ennek kipróbált véreinknek el nem titkolható, tényekkel bizo- latára.
alapelvei Bzerint teremtsék meg a csikmegyei nyítható imént jelzett útvesztőjére jutásában
Vájjon azért tömörüljünk, egyháziak, vi- dítványa folytán egyhangúlag elhatározta, bogy
a helybeli polgári leányiskola vezetését apáárvaházat is. Adja Isten, hogy bárcsak nekünk minő- körülmények folyhattak bele és játszót lágiak valamennyien egy táborba, az igazi ke- cákra
fogja bízni.
resztény liberalizmus táborába, mely :tzt hirIs mihamarabb meglenne :z árvaházunk. Meit tak közre?
— A v á r m e g y e i tisatviselők dologi
deti
:
.Gyámolitsa
az
erőss
a
gyöngét,
a
bolaz Ur Jézus mondotta: „Valaki az árvák
Hamarosan üssünk a Bzeg fejére, felele dog a boldogtalant és elhagyatottat, szabadítsa átalánya. A függetlenségi párt értekezletén
gondját felveszi az én nevemben, nekem veszi tül szegezzük le az okozatok legfőbb szülő okát fel a szabad ember az elnyomottat."
Horváth József marosujvári orsz. képviseld
és habozás nélkül nyíltan, bátran mondjuk ki.
fel gondomat."
Vegyük kezünkbe a ker. szociálizmus szóba hozta a vármegyei tisztviselők és külöMert megértük a boldog időt, hogy az igazsá- zászlaját, melyen u krisztusi szeretet jelszava nösen n főszolgabirák dologi átalányainak rengot mit a jók szive érez ; bünnélkül kimondani áll s amely felismervén a veszedelmek nagy- dezését. Bővebben indokolta a mai helyzet
Tanítói gyúlés.
szabad. Hogy ;i mai áldástalan, állam egyház ságát a ker. felebaráti szeretet jegyében akarja tarthatatlanságát, melynek szanálását a VárA kászon-alcsiki'r. kath. tanítói járáskör és társadalomra nézve egyformán közveszélyes a szenvedésektől vérző emberiség sebeibe az megyei Tisztviselők OrszágoB Egyesülete képfolyó hó 15-én tartotta meg rendes őszi gyű- állapotok, legnagyobb részben a mindenkori euyhitö balzsamot becsepegtetni, a bajokat viseletében már közel négy év óta sürgeti.
lésé; Csikszentimrén.
liberális kormányok és rendszerönző célokat orvosolni, u válaszfalakat ledönteni, a szegényt Wekerle Sándor miniszterelnök a távollevő
Reggel 9 órakor szent-misét hallgattak a szolgáló garázdálkodásának számlájára Írandók, a gnzdaghoz, a kis embert a nagyhoz, a mun- Andrássy Gyula gróf belügyminiszter nevében
tagok, mikor is feltűnt már jó előre n tagok amelyeknek zászlóvivői, aztán a szekértoló, kást a munkaadóhoz, a cselédet urához köze- kijelentette, hogy Andrássy e kérdéssel éppen
és vendégek nagyszámú megjelenéséből, hogy kouclesó, hitetlen, szabadkómives és más lebb hozni: egy uj keresztény társadalomban az orsz. egyesület bözbenjárására már foglala jeleni gyűlés az eddigieknél is élénkebb lesz. mübazaflak hűséges támogatása, segédkezése egyesíteni.
kozott és a dologi átalányokat legközelebb
Szent-mise után az összes tagok két bizott- mellett a „szabadság, egyenlőség, testvériség"
A szövetkezetek korában élünk. Szövet- rendezui fogja. Egyben 'pedig miután egyes
ságra oszolva a hely beli tanítók, Kászoni János hangzatos jelszava alatt három évtizeden ke- kezésben keresi és találja fel az erőt ma, min- helyeken tényleg égetőbb szükség van a renés Szőke Józr.ef gyakorlati tanítását baligatlák resztül, a hatalom fényes polc és zsíros állá- den jó és gonosz törekvés. Szövetkezzünk egy dezésre, a belügyminiszter már az 1907. évi
meg; mely után kezdetét vette a tulajdonké- sok mzgtarthatása és elnyerhetése kedvéért nagy kath. népszövetséggé és azután ennek költségvetésbe is kelleténél magasabb tételt
peni gyűlés az elnöki megnyitóval, melyet a szakadatlanul hamis bort töltöttek a nemzet keretében alakítsunk múlhatatlanul, gazda és állított be a személyi járandóságok szükséglegyűlés határozatából kifolyólag ide iktatok.
poharába, konkolyt vetettek a népközé; a jog, ifjúsági olvasókört, vegyUk fel újra a mérték- teinek fedezésére oly célból, hogy a fölösleges
törvény és igazság nevében az egyházat és letességi egyletek abbaszakadt fonalát és lé- már 1907. elején a sürgősebb, szükségletek
Mélyen tisztelt gyűlés!
papjait folyton támadták, üldözték, jogait nyir- tesítsünk mindenhol, a helyi kívánalmak, szük- kielégítésére fordítsa.
Minden kétséget kiaáró tény az, hogy a aálták; szent hitünket, vallásos intézményein- ségleteknek megfelelő tej, fogyasztási és más
— AB ú j o n c o k bevonulása. A most
nép erkölcsi, szellemi és anyagi jólétének, bol- ket iskoláinkat piszkolták, gyalázták, kicsi- szövetkezeteket ifjúsági és népegyesületeket.
besorozott újoncok bevonulási t 1907. január
dogalásáualc alapvető, tovább fejleBztő biztos nyelték. Létjogosultságát letagadták. Vagy biÁlljunk a mozgalom élére dolgozzunk 15-re rendelték el. A kiszolgált katonák pedig
utat és helyes irányt jelölő biztos műhelye zonyság is kell? Nézzük meg a Budapesti
első sorban a templom és annak előcsarnoka Hírlap XXIII. évf. 304. számában egy ősi ma- szívvel lélekkel, vegyük ki részünket a nép december elején szabadulnak. A jövő év eleaz Iskola.
meluk sóhaját, mely igy kezdődik „Hál isten- anyagi és erkölcsi megmentésének nngy mun- jén szabadulnak. A jövő év elején bevonuló
Elismerték és jól tudják ezt a népek sor- nek felekezetieBkedünk. Szegény felekezeti ta- kájából nemcsak a templom és iskolában, ha- katonák szolgálati ideje 1909. szeptember közepéig fog tartani.
sát kezökben hordozó állam kormányok, a tár- nítók megszakad értük a szivünk; szerencsét- nem a közéletben is.
— Kantorválasztáa CaUusenttmrén.
S ha mindezeket megtettük nyugodt lésadalon) intéző körei, felettes hatóságok egy- len politikájukkal az állam fenntartó népmillióit
aránt. Epen ezen szempontból kiindulva, min- az anyagi pusztulás örvényébe és az ezzel lekkel elmondhatjuk a költővel: .Istenünk A folyó év és hó 25-én történt kántor-tanitó
Bzenthazánk
I
megtettük,
megfizettük,
mind
választás alkalmával Hajnód Pál csatósxegi
den olyan, magát az életet közelről érintő kér- karöltve Járó erkölcsi romlás mocsarába sütanítót számos pályázóval etemben egyhangúdésnek felszínen tartása, tisztázása dolgában, lyesztette. S megvetette melegágyát egy má- mivel csak tartozásk t
lag
megválasztotta.
A
lelkes
megnyitó
beszéd
után
számos
melyek akár a köierkölcsiBég vagy közvagyo- sik fţjabb és nagyobb veszedelemnek, a ha— T a n i t ó k m o z g a l m a . A csikmegyei
noeodás emelését Izmosodását tűiték kl fel- zánkban is elharapódzott bőaratásnak ígérkező indítvány és hozzászólás következett. Szabó
adatni, akár a társadalmi jólét békés fejlődé- «székely népünknél is már-már észlelhető; István indítványozza, hogy egyesületünk rosz- állami és államilag segélyezett községi iskolai
Bének útjában felmerült gátló akadályok, ne- Istent hazát, vallást, erkölcsöt magánvagyont gzaţja az abaiţjmegyei tanitók határozatát és tanítókból álló tanítóegyesület csíki köri elhézségek, bajok elhárításit célozzák: mind- nem ÍBmerő; a felekezeti iskolák megszűnte ezen losszalásból kifolyólag gyűlés megvetését nöksége az egyesület legutóbbi gyűlésén hoannyian apellálnak, támaszkodnak a templomra tesétsa nyilvános iskolákban a vallás tanítás fejezi kl azon egyesület eljarása felett, mely zott határozat alapján a tanitók fizetése renegy pillanatra is megfeledkezik arról, hogy dezése tárgyában kérvénnyel fordult a kultuszés ai iskolára.
eltörlései követelő szocializmusnak szociáldeminiszterhez és az országgyűlés képviselőháMimién részről csak ez hangzik fel: szó- mokráciának, melynek sajnos országunk taní- tagjai magyar tanitók.
A mult gyűlés jegyzőkönyve felolvastat- zához, melyben kéri, twigy az állami tanitók
aaékre, kathedrára vele I S méltán. Mert hisz tói között is akadnak már hívei. De ne to- ván, -hitelesíttetett
már az 1907. évben Boroztassanak be az állami

November 28.
tiaztviaelók IX., X. te XI. rangfokozatába
1400 korona korona kezdőflzetéssel és 4 évenkinti előléptetéssel, megfelelő lakbérrel B az
igazgatói teendőkért két-négy tanitós iskolánál
200 korona, több tanitós iskolánál 400 borona
nyugdíjba beszámítható tiszteletdíjjal. A községi és felekezeti tanítók javadalmazása az
igazság és méltányosságnak megfelelóleg szintén az államiakéval egyidejűleg és egyformán
rendeztessék. Az ligy támogatása végett mind
a négy kerület országgyűlési képviselője megkerestetett.

— A Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesülete választmányának
üléae. Fozakas Ágost Pestvármegye alispánja
a Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesületének választmányát december bó 3-ára Illésre
bivta egybe Pestvármegye székházába. Tárgysorozat : 1. A hitelviszonyok szánálása. 2, Jelentés a dologi átalányok rendezésének kérdéséről. 3. A törvényhatóságok átiratai az 1686.
XXI. t.-c. revíziója tárgyában. 4. Indítványok.
— Nyilvános elszámolás. Csikvármegye törvényhatósága által i. bó 18-án néhai nagy fejedelmünk II. Rákóczi Ferenc 9
bujdosó társai emlékezetére rendezett Ünnepélyen tetszés Bzerinti adakozásáéi begyült
összesen 332 kor. 36 fillér, kiadás 88 korona,
megmaradt 244 korona 36 fillér, mely összeget a mai napon gyUmölcsözés végett elhelyeztem. A tiszta jövedelem a törvhat. közgyűlés terme részére megfestendő Rákóczi és
Kossuth-képek részbeni költségeire fordittatik.
Adakoztak: Kállai Ubul és neje 40 korona,
Zborai Miklós, Szacsvai Imre 10—10 korona.
Fejér Sándor, Pap Domokos, Dr. Gaál Endre,
Trohán József 5—5 kvrona, Csihl József, Dr.
Fejér Antal, Paál Gábor, [Szabó Géza 4—4
korona. Kovács Antnl, Kovács Antalné, László
Péter, Dájbukát Jakab, Dájbukát Jakabné. Dr.
Márton László, Cseh Vilmos, Hajnód Ignác,
Csiszér Imre,, ifj. Nagy Imre, Dr. Veress Sándor, Veress Árpád, Hajós Károly, Csedő István,
Dr. Fodor Antal,,Murányi Kálmán. Dr. Filep
Sándor, Gözsy Árpád, Dr. Dobos Ferenc,
Fülöp Istvánné, Sántha Simon, Péter Istvánná,
Nagy Lajos 2—2 korona, Kisebb itt fel nem
sorolt adakozásokból 80 kor. 26 fillér és Kovács János ur gyUjtó-ivén 108 borona. Csíkszeredán. 1906. nozember 23-án, n rendezőbizottság nevében: Dr. Gaál Endre.
— Elszámolás és nyngtázás. A folyó
évi november bó 18-án az iparos ifjúsági önképzőkör által rendezett mulatság jövedelme
1003 korona 40 Dll. Kiadás 340 kor. 20 1111.
Tiszta jövedelem 663 kor. 20 fill. FelUIHzettek
Henzberg Károly 50 kor, Kállay Ubul 17 kor.,
ilr. Györgypál Domokos 14 k., Wender Dávid
10 kor., Székely Népbank és Központi Takarékpénztár 7—7 kor., dr. Bocskor Béla 4 kor.
4 kor., Agrár Tnkarékpénztár és Vákár P.
Arthur 3 - 3 koronát, Józsa Géza, Harmat Leo.
Fried Samu, Gál József szeredai, Rudics és
Yéesey 2—2 koronát, Lörincz Sándor, Frey
Zoltán, Jakab Ödön, Nagy Bálint, Kánya Lajos. ilr. Ujfalusi Jenő, Niszel Jakab, Gál József pálfalvi. Eróss Domokos, Rosenfeld Samu
l - l kor. FUlöp Alájos 1 k. 20 fill., llyés István 80 fillér, Snlló Albert 50 fillér, Dávid
Gyula 40 fillér, Nagy Jakab 20 fill. és Morvái
látván 1 kor., melyért ez uton is köszönetet
mond, a rendezőség.

— A kozmás! kath. IQnsági egyesület ti.lyó hó 17-én újonan alakult egylete
javára tánczmulatsággal egybekötött színielőadást rendezett. — Az általános hangulatnak
hodolva irom, hogy úgy az előadás, mint a
tánczmulatság lehető legjobban sikerűitek. A
szereplő személyek egytői-egyik dicséretet érdemelnek. AZ alakítás fölötte Ügyes volt. Az
előadásnál tanúsított gond és figyelem legnagyobbfoku elismerést érdemelnek. Különösen
lélekemuló az ifjúságnak nagymérvű odaadása,
melylyel igyekezett újonnan Ültetett fájának
első gyümölcsét nemessé, izleteBsé tenni a
mélyen tisztelt közönség számára. Nehéz napi
munkája után, midőn mások átadták magukat
az édea álomnak, ez önzetlen kis sereg feláldozva pihenése egy réBzét, fáradhatatlanul
dolgozott, tanult. Ily tett, különösen a mai
anyagias, haszonleső világban, a legnagyobb
örömre hangolja az embert Megilletődve veszem le a kalapom előtted Kozmás önzetlen
ifjúsága. Csak haladj továbbra is az önzetlenség tövises, de lélekemelő utján, légy mintakép továbbra is az önzetlenségben, mert ily
ifjakra várnak az egyház és a haza. Isten segítsen benneteket. Kömény Gyula tanító nr,
kié a siker oroszlánrésze, dicséreten felUl áll.
Az estélyen felülfizettek: Potovszky László 12
korona, Incze Ignác 10 korona, N. N. 3 kor.,
Albert Zsigmond, Bartalis Ágoston, Udvari
Rudolf 2—2 korona, Nagy N., Cseh Vilmos,
Kaka N. 1 kor. 20 fillér—1 kor. 20fillér, Imre
Jenő, ifj. Udvari Károly, Gyarmathy Károly,
Sóos Lajos l—l korona, Ikim Gábor, lluntyán
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György, Mihály József 60- 60 fillér. Fekete
Márton, Orosz Dénes 30—80 fillér. Anda Géza
80 fillér. Fogadják a vezetőség hálás köszönetét. A teljes bevétel: 223 korona 10 fillér.
Ebből kiadás: 159 korona 10 fillér. 8 így az
egylet javára egeit: 64 korona.

tudományok minden ágát népszerűsítő Italen- kek viharos zenéjU kompozíciókat teremtettek.
dáriom a közönaeges naptáraktól. A Kincses A viális kedélyek szerzeményeiből pedig naKalendáriom gazdag tartalmában bizony nin- gyon is kiérzik szerzőiknek derűs, fellegtelen
csen regény, nincs egyetlenegy novella, sőt életfelfogásuk B világias optimizmusok . . .
nincs benne egyetlenegy versecske sem; közMég a laikus közönség is a lelki állapoleményei egytől egyig mind Bzámot tartanak tának megfelelő zenedarabokat kedveli. A mai
— Váltó lopás és érvényesítése. arra, hogy tudományos értéküket még a tudó- ledér, érzelgős társadalom szereti az olyan
Abban a kérdésben, hogy okimtok lopás tár- sok is elismerjék és még sincB közöttük egyet- muzsikát, a melynek nemcsák a hozzáirt szögyát képezhetik-c, megállapodott a jadikatura, lenegy se, a melynek megérténéhez vagy él- vege, de a dallama is bámulatosan erotikus.
és ily esetekben, habár az', eltulajdonított ok- vezéséhez előző tanulmányok volnának szük- Mert a zene is lehet epedő és kérő, síró és
Iratnak forgalmi értéke nincsen, például lec- ségesek. Embertan, fejlődéstan, nyelvtudomány, kacagó, szomorú, mint a félleges ég és vidám
kekönyv, iskolai bizonyítvány, csclédkönyv, csillugászat, statisztika, földrajz, politika, tör- és virágos, mint a szépséges kikelet . . .
De valamint az összhangos lélek nem
bíróságok mégis oly okiratok jogtalan eltulaj- ténelem, művelődés-történet, néprajz, heraldonítása esetén lopást állapítanak meg. Most dika, műtörténet, jogtörténelem, építészet, bo- barátja a harmóniát zavaró bUnnek éppen ugy
bárom olyan eset fekszik előttünk, melyek tanika, orvosi tudomány, sport, robbantó kémia nem szereti a harmónikus lélek a bűnnek álmindegyikében a vádlott váltót jogtalanul el- szobrászat, dramaturgia, színészet, népművé- dozó, ledér zenét Sem azt, a melyikben vitulajdonított és pedig az I. alatti esetben a szet, BzociálizmuB, tőzsde-spekuláció, artisz- gasztalan világfájdalom van kifejezve, mert az
váltót további hozzáirás nélkül érvényesítette, tika, természetrajz, csillagászati földrajz, min- összhangos lélek vallásos lélek s a vallásos
n II. alattiban a részben kitöltetlen váltóürlapot den van a Kincses Kalendáriomban, nem isko- BZÍV nem látja reménytelennek a létezést,
kitöltvén, azt érvényesítette, végUI a 111. ala- lás, nem is akadémikus modorban, hanem mivel a világrendszerek felett egy örökszép
tti esetben oly váltót lopott el, melyen ő mint egy-egy izgató érdekességü problémával kap- Hazát sejt.
kötelezett szerepelt. Bár mind a három eset- csolatban. Például emberszármazástan, az
A lelket fegyelmes bármőniában tartani
ben váltók jogtalan eltulajdonításáról van szó, antropogunezis minden modern tanítása le van csak a vallás tédja. Azért mondottam csak a
mégis mindegyik eset másképen minősíttetett. írva annak az esetnek az ismertetésénél, hogy vallásna embernek lehet meg az a nagy, végAz I. alatti esetben a törvényszék csalást álla- Newyorkban egy Indiából érkezett hajó két hetetlenül nagy kincse: az öBszhangoa lélek.
pított meg, a tábla azonban a jogtalan el- olyan utasát tartóztatták föl, a kiről csak lioszMivel az összhangos lélek harmóniájának
tulajdonítást, de nem ravasz fondorlatot vévén szas tudományos vizsgálat után állapították alapköve a vallás, azért mi sem természetebizonyítottnak, lopásban mondotta ki n vád- meg, hogy ember-e vagy állat? A naprend- sebb, mint az, hogy az összhangos sziv és érlottat bUnösnek és azt a körülményt, hogy a szer útját a Kincses egy érdekes teóriával telem a vallásos zenének hódol és áldozik. De
vádlott a váltót érvényesítette is, a minősítés knpcsolatban ismerteti, a mely szerint 104.000 nem veti meg az olyan mázsikát sem, amely
szempontjából figyelembe nem vette. A tábla éves periódusokban az egész naprondszer min- világias ugyan, de komoly, szerelmes ugyan,
ítéletét n Kúria is helybenhagyta, 1317/190C. den bolygója átmegy n jégkorszakon. A geográ- de idálÍB. Undorodik azonban az émelygős, az
sz alatt. A II. alatti esetben Bzintén jogtalan fiából kit nem érdekelne annak leírása, hogy érzelgős, a könnyelműen viális s rémségesen
eltulajdonítás érvényesítés kitöltvén, a B. T. a Föld száraz területének még mely réaiei is- világfájdalmas muzsikától. A reménytelenül
K. 404. illetve 403. §-a 1. pontjáuak esete meretlenek ? Meglepő, hogy a kontinensek te- pesszimisztikus zenének sem pátrónusa, mivel
lépett előtérbe és mindhárom bíróság (Kúria rületének egy ötödrésze még ma is fölfede- a vallásos szivet eicsóséges, szép remény
4383/1902. sz.; a vádlottat váltóhamisítás cí- zőre vár. A nemesi jelvényeket, a melyeket táplálja!
mén mondotta ki bűnösnek, azt a mozzanatot Magyarországon a tudós heraldikuBokon kívül
Gregorio Palesztrina bizonyára egyike
pedig, hogy vádlott a nem teljesen kitöltött Benki sem ismer, hetvenöt kép és érdekeB volt a legvallásosabb kedélyeknek, mert az a
cikk
ismerteti.
A
mütörténeti
részben
a
leghíUrlaphez is jogtalan módon jutott, figyelembe
nyugalmas összhang, a mely a gregorián-dalnem vették. VégUI a III. alatti esetben az ok- resebb francia és spanyol festők vannak is- lamokat jellemzi, a vallás által fegyelmezett
iratlopás kérdése elvileg el lett döntve, ameny- mertetve és főbb müveik, igen sikerült famet- lángoló lélekre enged következtetnünk.
nyiben itt érvényesítés nem történt és vádlott szetekben. Az épitó stíl és építőművészet egész
És Palesztrina nagy volt . . . És mindnzzal a védekezésekkel szemben, hogy n váltó fejlődését feltünteti egy másik tanulmány, mintörökké Isten iránti lelkes szeretetre fogja
mint papírdarab lopás tárgyát uem képezheti, egy nyolcvan képpel. Igen bőven vannak leírva
gyújtani :> halandó embernek hallhatatlan réa Kúria 2659906. kimondotta, hogy a felfogás az idei aténi olimpiai versenyek, melyeknek
szét, Az ilyen komoly, fönséges dallamnak
az
újságok
ekkora
figyelmet
nem
szentelhethelytelen és az e miatt emelt semmiségi patek. Hogyan készül egy szobor ? Hogyan ké- hatása alatt nem egy emberi szívben kelnek
naszt elutasította.
szül egy színdarab ? Hogyan készül egy ki- életre nagy és szent elhatározások — a tökéletesedésre 1 A bűnös, de hivő lélek Bzivóben
— A székesfehérvári sóbamisltás tűnő színész szerepére? Erre u három kér- gondolkodásában előnyös változás állhat be,
désre
három
kitűnő
tanuímányifelel
meg,
Ligeti
és a zsidóság. Egy székesfehérvári újságban
ha felcsendül az oratóriumban a fönséges éB
olvassuk, bogy a Székesfehérváron felfedezett Miklós. Bérezik Árpád éB Molnár László tollá- malasztosan magasztos melódia:
ból.
Egy
nagy
cikk
a
magyar
nép
művészetét
sóhamisitás leginkább a város ortodox zsidó
„Tantum ergo Sacrameatnm
lakosságát érintette kínosan, mert a zsidó val- ismerteti, hatvannál több képpel. A modern
Vcneremur cornul
lási rítus szerint az összes evő- és főzőedények szociális elméletekről, a Mars-csatornákról, a
Et antlgnum documentara
valamint a znirkészletük, ha a sóhamisitás nagy börzék milliós spekálánsairól, a Föld
Novo
ccd&t rital . .
súlyának
megméréséről,
a
nugy
forradalmak
tényleg bebizonyul, hasznavehetetlenné váltak.
keletkezéséről
és
II.
Rákóczi
Ferenczról
nagyA sóhamisitás ugyanis szalonnáról levakart
sóval követték el. A székesfehérvári ortodox érdekosségU, bátran mondhatjuk, hogy nagyzsidóság körében mozgalom indult meg aziránt értékű tanulmányokat közöl a Kincses KalenVasúti épitkezési éa élelmezési
hogy a BÓUgyet országos rnbbigyülés elé viszik dáriom, mely mint látni való, csakugyan megérdemli
a
nevét:
a
gyakorlati
élet
általános
réwvény-táxsaaig
határozathozatal végett s attól teszik függővé
utmutatója.
A
Kincses
ára
az
idén
is
annyi,
a tozábbi intézkedéseket. Már több rabbi nyif. évi d e c e m b e r 14-én d. e. 10 ó r a k o r
latkozott ebben az ügyben. A bonyhádi rabbi mint máskor: bekötve két korona, vászonköa Kossuth-szállodában
téBben
három,
bőrkötésben,
arany
metszéssel
kijelentette, hogy a szalonnasóval kevert asztalisó vallási vétségbe Ütközik s amely ház- pedig négy korona negyven fillér. Kapható
tartásban ezzel főztek, ott az edények hasz- minden hnzai könyvesboltban.
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nálhatatlanok. Többen máris elhatározták, hogy
kártérítési pört fognak indítani Bernilorfer
ellen.
— Révai K a l e n d á r i u m 1907. Nagy
népszorüségre tett szert az évek folyamán a
Révai Kalendárium, amely november havában
évról-évre hu tükrét szokta adni az elmúlt
esztendő irodalmi életének ÉB megbízhatóan
tájékoztatja a könyvváeárló közönséget n megjelent és készUlő uj irodalmi munkákról. Az
1907. esztendőre BZÓIÓ uj évfolyam most jelent
meg, Egész sereg jelentós, nagyszabású irodalmi újdonságot ismertet s ezenkívül kimerítő, szakszerű, könnyen áttekinthető leltárát
tartalmazza a magyar könyvpiac összes számottevő tudományos, ismeretterjesztő, művészeti, szépirodalmi és ifjúsági munkáinak. —
Mikszáth Kálmán, Ambrus Zoltán, Balla Mihály, Tímár Szaniszló, Mikes LajoB és inások
cikkei és novellái gazdagítják az uj kalendáriumot, amelyet minden érdeklődőnek kívánatra
ingyen kUld meg a kiadóhivatal: Budapest,
VIII., Cllói-ut 18.
— Kincses K a l e n d á r i u m 1807. Régi
kedves ismerősünk, a Kincses Kalendáriom,
ismét megjelent, hogy figyelmeztessen bennünket ez esztendő végének e az uj évnek
közeledésére. Tizenegyedszer jelenik meg a
Kincses Kalendárium, a mely most már országszerte annyira ismerős, hogy fölment
bennünket annak biriUásától, hogy miben különbözik ez a minden izében gyakorlati és a

A zenéről.
Irta: Földei Zoltán.

Az emberi lélek csudálatos szerkezetű.
Végtelenül egyszerű, mert anyagtalan. De eme
egyszerűségében fölötte mithikus, fönségesnn
csudálatos. Az emberi lélek akkor van minden
nemesre helyesen diszponálva, ha összhangos
A lelki összhang pedig nem egyéb, mint a
liliomos kedély, a léleknek bűntelen állapota.
Az a lelki helyzet, a midőn a lelkiismeret
nyugodtan pihen a tiszta nyoszolyában, — ez
az n fölaégeB hármónia . , .
MásBzóval: az erény az, a mi a lélekben
harmóniát teremt; a bün pedig, mint egy
disaonáns hang a muzsikát, megzavarja, megbontja a gyönyörűséges összhangot.
Csudálatos dolog, hogy milyen benső
kapcsolat van az emberi lélek és a — zene
között. Mert a zene nemcsak felvidámítja a
borongó lelket s viszont sírásra fakasztja az
elébb vigadozót, bánom pszichikai szoros összefüggésben áll azzal.
Elsősorban a zeneszerzők (compositeurok)
erre élő tanuk. Heydn-nak az olvasófüzér
imádkozása közben merUltek fel a lelkében a
legszebb és legeredetibb zenemotivumuk. Nos,
mert ezek a vallásos lélek inspirációi voltak,
a Heydn darabjai áhítatos lelkének bélyegét
hordják magukon. Az ő darabjai lelki egyéniBégének hü kifejezői. Mig a szenvedélyes lel-

melyre a t. részvényes tagok meghívatnak.
Egyidejűleg a felszámoló-bizottság
tagjai 1 4 - é n és 1 5 - é n működésüket
megkezdik és a gyűlés határozatához képest a kifizetést eszközlik.

A felszámoló bizottság.

J
Szám 2261—906. kib.

Hirdetmény.
A gyergyóalfalvi, gyergyóujfalvi,
valamint az uzvölgyi és veresvizi erdők
eladása körűi panaszolt állítólagos visszaélések kivizsgálását a m. kir. földmivelési minisztérium elrendelvén, Csikvár*
inegye közigazgatási bizottságának e r dészeti albizottsága ezennel közhírré
teszi, hogy mindazok, kik ezen ügyekben visszaélésekről tudomással birnak,
panaszaikat december hó 14-ig ezen albizottság elnökénél délelöttönkint 10—12
óráig a főispáni hivatalban adják j e g y zőkönyvre.
Csíkszeredában, 1906. évi november
hó 20-án.

Kállay Ubul,
az erd. biz. elnöke.
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A legjobb kézfinomitó!

tíz. 1886 — 1906. kj.

A Honey Jelly ára 70 fill.

MEGÉRKEZTEK

AmerikaiPorcellánkenőcsáraBK.
púder „ „ „
kaphatók
Fekete Vilmos

az 1907. évre szóló

7-U

NAPTÁRAK

illatszertárában Caikaseredu.

Több

Árverési hirdetmény.
Kászonaltiz, Kászonfeltiz és Kászonimpér község tulajdonához tartozó
dászterületek

va-

egymásután

következő évre Kászonaltiz község há-

1906. évi december hó 2-án
délelőtt 8 órakor nyilt árverésen

E L A D Ó .

-

Hol ? Megiiioudja a kiadóhivatal.

SZYOBODAJÓZSEF

(3)

zánál

Csíkszeredai Központi Takarékpénztári Részvény haszonbérbe

ós dus választókban kaphatók

három

fog adatni.

Az összes vadászterület

évi

ha-

szonbér kikiáltási ára 9 korona.
Árverési

feltételek

a

körjegyzői

Földmives iskolát végzett, irodán a hivatalos órák alatt bármikor
románul tökéletesen beszélő nőt- megtekinthetők.
len egyén, gazdai vagy felügyelői
Kászonaltiz, 1906. november 24.
állást nagyon kedvező feltételek
mellett azonnal elfoglalna. Cim : Balnsi Lajos
Pataki

könyv- és papírkereskedésében

CSÍKSZEREDÁBAN.

„Szorgalmas" posztresztant Csíkszereda.

körjegyző.

k. bíró.

A C S Í K I L A l ' O K
kiadóhivatala.
Hirdetések j u t á n y o s áron felvétetnek.

CSIK-SZEREDA VÁROS ÉS VIDÉKE

P P
KÁSKOX J A K A B F A L . VI
„ S z e x e t
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=

f o r r á - s "
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• V Égvónyes,földes, vasas, szónsavas gyógyvíz, "feg
Tirtalmaz egy liter tiiben is oraiíos m tir. kémiai inlézet és vegylcisérleti állomás elemzése szerint:
krnMivns káliumból
Clilor káliumból
Clilor nátriumból
Ketti'd szénsavas nátriumból
Kötteti szénsavas inőszbul
Kclti'J szénsavas vasélccsbül
Timlöljból
Kovasavból
Jódból
Szilárd alkotó részek üss/.egc
Szabad szénsav tartalma
Fajsúlya 1;>* C-nál

szeszfogyasztó közönsége becses tudomására van szerencsém
hozni, hogy a legnagyobb szakavatossiggal berendezett

IHi'JMt grnmniol

OlJMÜ
lilllH
21760
.1Í..17
0114)»:
IIIKII'II;
0117110
nyomokat.
4'0rí*> gramm
1-7NM+
l-m 14

H"

CSIKZSÖGÖDI

ZESZGTÁR
üzeme megkezdődött és az igen tisztelt szeszvásárló közönség

rendelkezésére állván, nagybecsű rendeléseit készséggel eszközlöm.
Melyek után vagyok a n. é. közönség kész szolgája

= ZIMMERMANN ADOLF. =

Mérték adó orvosi vélemények szerint a „Szent László forrás'
vize szerencsés összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényea és földes «ókban való gazdagságinál fogva kiváló jó batásn a lígzö, emésztő ía bngyelválasztó utak és szervek, mindennemű hnrntos liáiitalmai ellen.
Vas és jódtaitalma miatt kiváló előnnyel basználbató Mrmiléle eredetű
vérszegénység ellen és alkoti, valamint fellődési gyengeségeknél.
Gazdag azénsavtartalma egyrészt a szilárd alkotó oldhatóságot, a viz
tartósságát, összetételének állandóságát, misrészt ható anyagainak a szervezet által való feldolgoztatását biztosítja.
Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „Szent László forrás" vize
kellemes Qditő ital, amelynek elvezete bármikor, de kóros csiráktól való mentessége lolytán, különösen járványos időben felette ajánlatos.

Agrár Takarékpénztár r. t.
csíkszeredai fiókintézete.

Kapható a „Szent László forrás 1 ' vize kezelőségónél:

Csutak Albert és Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva.
U. p. KAszonujfalu; vasúti állomás: Csiktusnád is Kézdivásárhely.

Stámlalai elsa mattal és iüamewletttl MnteHe.
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KALMÁR ÉS ENOEL
=

MOTOR ÉS GÉPGYÁRA. (7-2rt
BUDAPEST, V., LIPÓT-KÖRUT 18.

Ajánlja ugy cséplőgép, mint mftlomÜKemre
legegyszerűbb benei nmotorjait, benălnlokomobUjait, valamint uivógúmotOTjalt, melyek V.
Lipót kÖrut 18. bármikor Üzemben megtekinthetők.

Csíkszeredában, Apafi utca.

Magyar Általános Hitelbank
alaptőke: 44.000,000, tartalékalap: 20.000,000

Lz.cn motorok egyenletes jti.*á>uak és bámulatos
egyszerű 9zerkczetíik folytán bármely legváratlanabb einbcr által is azonnal könnyen kezelhetők.

Árjegyzék ingyen I Olcsó árak részletfizetésre

3

Uj persely-betét rendszer.

keayvketéaeete

brassói fiókja

I ^ Z I ^ EOBflnl létező ujdonsái!

Jelzálogkölcsönöket nyújt 300 koronától kezdődőleg félévi tőketörlesztést és kamatot inagábau foglaló részletfizetések
ellenében 10-től 65 évig terjedő időre 4'/,"/o alapkamaton. Magasabb kumatu előző kölcsönöket konvertál. Mimién kölcsönt a
leggyorsabban folyósít.
Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb
kamut mellett.
Takarékbetéteket naptól-napig 4°/ 0 -kal kamatoztat és
azokat rendszerint felmondás nélkül fizeti vissza.

elvállalja mindennemű tőzsdei műveletek
keresztülvitelét, váltók és szelvények
bevételezését, értékpapírok őrzését, előlegeket nyújt értékpapírokra, kiállít
hitelleveleket és csekkeket a bel- és
külföld összes piacaira és elfogad betéteket kamatoztatásra.
10-10

KltOnC niafiaégü éa I c g M K a s a b b

Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra.
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadható biztosítékra.
Foglalkozik a bank- és pénzváltó-üzlet minden ágával,
u. in.: vásárol és elad a legméltányosabb áron

értékpapírokat, sorsjegyeket, idegen pénzeket stb.

Elad sorsjegyeket csekély havi részletfizetésre (az első
részlet lefizetése után a nyeremény már a vevőt illeti.)

Szelvénybeváltás. Osztálysorsjegyek főelárusitó helye.
Utalváuyok és hitellevelek u bel- és külföldre.
Elvállal .tózsdeimegbizásokat és átutalásokat bármely
piacra. Az intézet képviseli az ország legrégibb és legnagyobb
„Trieszti általános biztosító társaságot" és eszközöl tüz-,
üveg-, jég-, betörés, élet- és baleset biztosításokat.
8 . 2s
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Brassói Portland-Cement-Gyár Brassóban.
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében.
Nyomatott Szvnboda József könyvnyomdájában, Csíkszeredában, li)OU.
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