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csíki lápok 
POLITIKAI. KÖZGAZDASAGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BZVOBODA JÓZSEF könyvkereskedése, 

hová a lap szellemi részét illető minden közlemény, 
valamint hirdetések és előfizetési  dijak is küldendők. 

Megjelenik a lup 
m i n d e n s z e r d á n 

Kéziratok nem iidutnak vissza. 

FELELŐS SZERKESZTI): 
D r . F E J É R A N T A L 

i Igyvéd. 

Nyílttéri csikkek 
soronkint 40 fill.-ór;  k.'i/.ülietnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Előfizetési  ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre)  13 kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre '2 kor. 

Ismeretlen czégek hirdetési diia előre lizetendó. 
Hirdetési dijak II legoK-sóMnm számi ttatnak. 

Bizonytalanságban. 
Már több, mint két hónapja, liogy 

a nemzet ítélt ; több két hónapjánál, 
hogy az igazi hazafiak  reményvesztetten, 
borongó homlokkal kérdezgetik egymás-
tól, hogy .mi lesz p" Mintha a hazájáért 
jogosan aggódó honfi  lélekbe valaki a 
reménységnek csak a legkisebb szikráját 
is be tadná csempészni és azért nem 
szUnik meg ettől is, meg attól is egyre 
azt kérdezgetni : .mi lesz ?•* 

Hiába kérdezgeti, hiába tudakolja. 
Senkisem felelhet,  teljes sötétség boritja 
a jelent, szemünk a jövőben is hiába 
tekint kutatón, annak sötét ködén nem 
hatolhat át. 

De ha bizonytalan is a helyzei, 
nein reménytelen ; ha a válság szokatla-
nul hosszú időre nyúlik is ki, végre nem 
lehet kétség, hogy az alkotmányosság 
követelményének megfelelő  módon fog 
megoldást nyerni. A közel és messzi 
mult egyaránt példát nyújthat a felől, 
hogy Magyarország csupán az eaetben 
képezheti egy dinasztia hatalmának tá-
masztékát, ha alkotmányoa életet él ; ha 
a törvényekre felesküdött  kitály, a tör-
vények szerint kormányozza. 

Kellő mérséklet, tiszteletteljes őszinte 
azó kell, hogy az eszköz legyen, mi ál-
tal a nyugalom a rend helyreállását re-
mélhetjük. Hazafiaa  érzéshez államférfiúi 
bölcaeaég járuljon ; vágyainknak a béke 
áldásos volta szabjon határt s akkor az 
alkotmányos élet ismét a régi kerék vá-
gásba visszatérhet. 

Nem lehet, nem szabad bizonytalan 
előnyökért a nemzetet a romlás útjára 
taszítani, nem szabad állami életUnk 
szükségleteinek kielégítése elől mereven 
elzárkóznunk. 

Napok választanak el csupán a béke, 

a szeretet feltámadásának  emlékünnepétől, 
ez ünnepeken Magyarország békéjének is 
vissza kel térnie s hisszük is, liogy vissza 
fog  térni. 

Volt még a tiszta kék ég vészterhes 
felhőkkel  borítva. De a vihar ellllt ; s 
nyomán áldás fakadt. 

A zsibbadt test lassacskán kezdette 
visszanyerni elvesztett élet erejét ; nap-
ról-napra gyógyult és idők multán a 
kiállutt nagy betegségnek a nyomai is 
alig látszottak. 

Tehát a múltból is erőt meritlietllnk 
az elcsllggedés ellen. 

S ha lelkünket nem tudjuk vissza-
terelni a multak bűvös-bájos köréből ; 
ha ott tévelyeg és kutatni kiv&nja az 
okokat, azokat is könnyen megtalálja, 
abban az igazságban, hogy valahány-
szor a dinasztia és nemzet egyetértett, 
hatalomban az, ez pedig erőben és nagy-
ságban folyton  gyarapodott ; mig a 
béke megszűntével romlás és pusztulás 
jelezte az ellenségeskedés romboló mun-
káját. 

Deák Ferencz nagy alkotása ezt H 
veszélyt akarta kikerülni. Oly nyugvó 
pontot törekedett teremteni, a melyen és 
a melyben nemzet és király egyetertése, 
békés együtt muiikálása nngyon hosszít 
időre biztosítva legyen. 

Deáknak HZ Ő ellenielei fogunk 
nemsokára igazságot szolgáltatni, mert 
kiderül, hogy igazi nemzetpolitikát csak 
az általa megteremtett alapon lehet 
megrázkódtatás éa végzetes kísérletek nél-
kül csinálni. 

A megelőző 37 éven át nem volt 
ez alap veszedelemben, biztosítva volt a 
béke, s fejlődésünk  oly óriási valn, 
hogy a külföld  is bámulattal és csodá-
lattal nézett reánk. 

A fejlődésnek  ezt az útját kell biz-

tosítani ; hanem a honinkra építjük há-
zunkat, melyet a legközelebbi vihar már 
Ostizedöiithel. 

A többséget alkotó pártok által l>e-
lyujlott felirati  javaslat reményt nyújt 

arra, liogy a viszonyok természetét nznk 
is megértik, a kik eddig szemükkel 
mindig az égre néztek, a nz útjukba eső 
örvényekről tudomást sein vehettek. 

-- Polit ikai újdonságok, línnck uz 
elmúlt llelnek az elején is még mindig a külön-
böző korrnttny kombiii:ic î"k uhiltak igen sok 
hiszékeny kebelre. A li'gké|iii'lenebb hirek kerül-
tek forgalomba;  pvrsze mindenikről kitler-ih, 
liogy nincs slnpjuk. vuhnak csuk egy bizonyult, 
liogy a válsHg máig is lurl s l'ug larloní bizo-
nyára még hosszú időn keresztül, lm csak va-
lami csodálatos esemény kézbe nem jen. — Ih-
e hosszas várakozás immár idegessé u-s/i n vér 
mes rcmenyüoket, aggodévá a mérsekelielibekei. 
Végre ia az ország ügyéi nem lehet, nem sza-
bad aok ideig bizony talaiisáiibnii hagvni, 
mert ebből veszedelmes és sulin nem |i<<lolliii'ii-
bajok származhatnak. Kp|o-n ez n kiiriilniénv ml 
reményt azoknak a kedvezőbb felfogású  jtoliii-
kusuknuk. kik a válságban a hnsvéti sziini-t 
alatt fordulatot  remélui-k. A ké|i\iselőlniz iilé.seii 
k -l jHVualat largyitlusn foglalta  t-1, u in. a tm-g-
torló javaslaté éa a felirati  j ívnsluté. 

A választási hadjáratból győztesen kikerült 
ellenzék, a komohabli elemek ellenzése dnczárn 
kifejezetlen  é- határozatban akart kileje/.esl adni 
a november Ibiki eseinenyek iráni valn rossza* 
lásának. Igaz, hugy ennek most már semmi je-
lentősege nem vult ; de nz ellenzék* m«;g sem 
tagadhatta meg magáiul a legnlálib nemileg ki-
elégített bosszúnak kellemes érzésül. IgiU. hogy 
a morallal s eszteiikával nom igen fér  össze, 
de ez mellékeB volt eléltük. Vaijon deczetober 
13-ika jutott-o eszükbe, hát az julott-o es/iikhe. 
hogy a Bzabadelvü párton még 150 ember ül 
azoknak képviseletében, a kik november Ití-iki'u 
helyeselték ? Kgy szóval az ellenzék eljárását 
mennél jobban bonczoljuk, aiinnl fén.vesi-bhen  ki-
derül helytelen vollil. Kütvcs Knrulv terjeszu-lle 
elő a megtorló indítván) I a f.  h>> l'2-iki iili-en 
s a ház annak tárgynlását a következő ülés napi 
rendjére ki ia lüzte. Az ülésen tülnntn-n it-en 

kevesen voltak jelen. Az ülés elején Gromon 
Dezső szólalt fól,  a ki beszédébeu tuegezáfolta 
Szatmári Mórnak azt az állítását, mintha ú no-
vember 18-án a szavazás után Szatmári Mórnak 
azt a kijeleutésl tette volna, hogy most oszlatják 
fol  Á képviselőháza*, mert A erről nem tud 
semmit, Szatmárival az nap nem ia beszélt; — 
lidiu-in csak azelőtt, mikor valami liivataloa do-
logban járt nála. Utána Szatmári tiltakozott az 
ellen, hogy ót Upiiuoti koinpromitáló színben 
akarja feltüntetni.  Az iilés nevezetesebb esemé-
nye gr. Tisza felszólalása  volt, ki lÍBaa Ivor 
kérdésére kijelentene, hegy aemmifélo  alkudo-
zást nem folytat  a kereskedelmi Bzersódéaek 
dolgában, inert a további tárgyalás meggyőző-
dése szerint az uj kormány dolga IOBZ. A 13-iki 
iilés a feiirnti  javaslatnak a Iiá2 eló terjesztésé-
vei kezdődött, uzutáu Kötvös mondta el meg-
okoló tu-szedét, a melynek során igen nagy vi-
har keletkezett aria a kijelentésére, hogy gr. 
Tisza István a Perczel Dezső nyugdiját fel-
emelle. Tisza sietett megnyugtatni a háborgó 
ellenzéket, elmondotta, liogy l'erczel, mikor a mi-
niszterségről lemundott, elmulasztotta kérni, hogy 
törvény hatósági szolgálatát ÍB azámitBák be, a 
azi most kérle utólag ; s ha akkor kérte volna, 
;ikkor is beszámították volna. Az ellenzék azon-
liitn nem nym-.odoit meg s roppant vihart pro-
vokált, u minek csak az ülés végű tudott véget 
vi-tni. Az április 1-t-lki iilcsen a megtorló javas-
lat voll napi renden. A szubadelvüpárt részéről 
Keglevich István gr. szólalt fel  a megokolta 
álláspontját. hogy a inegtorlo indítványt nem fo-
gmlju el. U.-szt-de folyamán  fejtegette,  hogy a 
no\emlier 1 H-i h'ilározut nz oOstrukczio megfé-
kezésére imiiyuit. s rámutatott arra a türtéueti 
tenyre. hugy uz obstrukcziót miuden külföldi  ál-
lam a parlament betegségének tartja, 8 mint 
ilyennek a gyogj iláaúra mindenütt megfelelő  in-
tézkedéseket ii tettek. Utána Babó Mihály szó-
lalt fel  a függetlenségi  párt részéről, majd gr. 
Tiszu István állott szólásra kijelentve, hogy hely-
telennek és czélszcrütleunek tartja Eötvös indít-
ványát. Tegyük fel,  ugyinoud, hogy valamely or-
szágban a turvónyeket ugy hoznák, liogy a ja-
vaslatukat csak akkor lehet elfogadottaknak  je-
lezni, ha 20-nál kevesebb azoknak a azáma, kik 
elvetik, a 20 ember mindig gátolná a javasla-
tok elfogadását:  vájjon nem gázolná-e keresztül 
a többség, bárha védi ia az alkotmány. Nos lé-
nyegileg ez volt a kormánynak ia az álláspontja 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 

M o r i a m u r . 
Kórágyon fekszem.  Fájdalmaim nem na 

gyök ugyan, de erőim gyengesége fogva  tart. 
Az alkonyatra tért napnak itt felejtett  világos 
aága ssobámban a aötétaéggel küzd ; mig as 
hova tovább miod erőtleaebb less, s engedni 
kénytelen a sötétség túlerejének. Csend van 
körös-körül; osak az Ara szabályos tik-takja 
tartja távol a zsibongó osendesség rémségeit. A 
nap világossága már alig-slig látásik s az a ke 
vés is, ami iu rekedt, félénken  bnsidik meg a 
fehérre  measslt szoba falain,  mint akiaek nem 
volna itt már semmi keresni valója. Végtér» ez 
is elmeoekiil, s osak hárman maradunk a szo-
bácskában : a sötétség, érám folytonos  egyhangú 
tik-takja és végül én magam. As álom volna a 
negyedik, de az Isten tudja most hol kóborol. 

Mit tehettem másat; elmémmel befutottam 
a nagy végtelenséget; terveket szőttem, liogy 
azok a következő perezben önmaguktól össze-
omoljanak. Asután gondolatbaa még egyszer át-
éltem a napi eseményeket ás végtére eszembe 
jutott mostoha sorsom, elhsgyatottságom. As óra 
csak tovább is tik-takolt, de asonkivül a meleg 
kemenose mellől még osak macska aem do 
rombolt. 

Hátha Igy hanyat feküdve  — jutott eszembe 
a gondolat — egyszerre osak meghalnék. Éa nem 

rémített meg a gondolat. Ugy einca aenkira a 
világon, aki nagyon köthetue az élethez; — 
bármerre is tekintek, kietlen pusztaságra találok 
B ennek közepében én magam egyedül állok. 

EB képzeletem továbbra is mind a halál 
gondolatával tépelődik, nem bír szabadulni tőle. 

Miért féluek  az emberek annyira az eluiu-
láatól, miért vau az, hogy annak puBzta emlí-
tése ÍB sokszor elégaégea arra. hogy az arezok-
ról lessedjo a virágokat, s a vigaságot komor-
sággá változtatja? Lám én szeretek hallani róla, 
én szívesen foglalkozom  aunak a gondolatával. 

Bzives olvasó, mielőtt tovább folytatnám, 
kérlek, bocsásd meg meggondolatlanságomat, hogy 
ilyen sötét és kellemetlen képeket mutogatok 
neked, holott első Boraimban ssebbet Ígértem, 
de cssk bátran jer tovább velem és majd meg-
fogod  látni, hogy uem is olysn elrettentő kép 
az, amelyet most elődbe tárok. 

Igen, éa szívesen foglalkozom  a halál gon-
dolatával, mert ebben látom a földön  a legna-
gyobb igazságosságot. Születés, méltóság, vagyon, 
oly annyira elkülönítik egymástól az embereket, 
hogy mig as egyik a jólét, tiszteltetés és bol-
dogság netovábbját élvezi, addig a másiknak 
megvetve, véres verejtékével kell keresnie ke-
nyerét, hogy éhen ne haljon. Mily széditó külöub-
ség, pedig mindannyian egy Atyának gyermekei 
vagyuak. De azért miaek a fájdalom,  miért lakik 
Irigység a szívekben, hiszen mindnyájan egyek 
vagyunk as életkor tartainábau és egyek vagyunk 
a halálban. 

Nem változtathat semmi ezen. sem a pénz, 
Bem a hatalom és tán egyedül ez nz, umelvik 
egyikre sem hallgat. 

Ka amint így tépelődöm, érzem liogy sá 
pndt urczoin kipirul, életszint kap s szájamat 
önkéuteleiiül linngok hagyják el, mintha szi-n 
vedd embertársaimnak akarnám odakiabálni a vi 
gnsztalásokat. 

Vájjon a halál földi  életünkben nem egyen-
líti-e ki az ürt, mely egyik embert a másikától 
oly annyira elválasztja? — fíizöm  tovább gon 
dolataimat. De igen éa ez a tudat még jobban 
magával ragad; fajdalmaimat  Bem érzem uiár 
éa kezdem szeretni megunt életemet, mert vau 
halál, megsemmisülés. 

Magam előtt látóin a gazdagot, ki fény-
pompában úszik éB semmiben szükséget nein 
szenved. Homlokán mégis mit keres a Bzomoru 
ség komor felliőjo  ? Azt is tudom. Eszébe jutott, 
hogy azt a gazdagságot, pompát, mindeut, ami 
a szivet és lelket gyönyörködteti, itt k«.ll hagyni 
meg kell válui tőle. Lelke mardosó kínja annál 
Inkább égeti, minél nsgyobb halmaza a földi 
javakuak veszi öt körül. 

Látom a szegényt, BorBÜldözöttet. Megsláz-
tatás as osztályrésze mindig éa% miudeuhol; az 
életküzdelemben majdnem ÖBBzerogy, — arczán 
mégis a megelégedés mosolya ül. Eszébe jutott, 
hogy mindes csak egy ideig tart, s azután kü 
vetkezik a megsemmisülés, mely levesz miuden 
terhet sebzett vállairól, megmenti mindentől, ami 

most fajdalommal  tölti el lelkét. És miuél nagyobb 
az élet kínja, unuál nagyobb a megsemmisülés-
ben talált vigasztalódás. 

Világos tehát, liogy az elmúlás gondolata 
ha nem is tudja teljesen összehozni az ellenté-
leket, de mégis nag>on közel hozza egymáshoz 
úgyannyira, hogy a azéditó távolságot alig egy 
lépésre zsugorítja össze. 

Szívem repeB az örömtől, hogy megtalál 
tam a gyógyírt, mely az élet folyamában  kapott 
sebeket azonnal éa oly biztosan képes enyhíteni. 

Mellőzés, guny, megvettetéa mit nekem 
már -, eszembe idézem egy volt gyermekkori ba-
rátom moudását, ki midőn látta, hogy az én élet-
pályám az övétől öltért, iiogy éa a világ fel-
fogása  Bzerint jobb viszonyok közé kerültem, 
mert tanulásom után külöubb helyzetet terem-
tettem magamnak, mint az övé, egy alkalommal, 
mikor találkoztunk éB szokás szerint a múltról 
beszéltünk, s eunek kapcsán a jelenre is átvit-
tük a beszéd fonalát,  azzal vigasztalta magát : 
„éu is holtig élek.* 

Szobámban teljea sötétség honol. Ablako-
mon kitekinte az égről a csillagok ezrei mo-
solyognak felém.  — Oly Bzép valamennyi, tán 
szebben tündóklene, mint más valamikor. E 
közben az álom lopózkodott meguehesült szem-
pilláimra. Elaludtam. Álmom nyugodt volt és 
boldog. 

B . . . k. 
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Buiálb Ferenci, Meiófl  éa Darényi Ferenoi 
beszéllek még ai índilvány mellet); • 16-llti 
ülésen pedig Bedóházy János, Zakariás János és 
Boza Barna; mira többasőnok hiányában ai elnök 
a vitát bezárta s a javaslatra elrendelte a szavazási, 
a mit psraia a többség elfogadott.  Eiaa az ülé-
sen Tisza István letette s hál asztalára Perosel 
Dezső nyugdíjazásának iratait. — Végül Jnath 
Gyula elnök iuditványára a Kaas Ivor hotsá 
aióláaa után a báz elhatárosta, hogy május 3-ig 
nem tart ülést. 

A székely társadalom közönye 
E czim alatt a .Székely Tanügy' és sz 

„Udvarhelyi Híradó" czimü lapok legutolsó szá-
mában egy ezikk jelent meg; amely nagy ve-
hemencziávsl támadja a székely társadalmat, 
hogy „közönynyel nézi s székely akcziót; össze-
dngott kézzel vár s ha nem kap eleget kriti-
zál, kicsinyli azok munkáját, akik valamit tesz-
nek, daczára annak, hogy 6 nem tesz semmit.' 

Készséggel elismerjük a czikk nemes in-| 
tenczióit; azt sem vonjnk kétségbe, hogy sok 
igazságot mond. Engedjen meg azoaban, ba 
nem mindenben értünk vele egyet s ba épen 
s nemes czél érdekében egy néhány állítására 
felfogásunk  szerint pár megjegyzést teBzflnk. 

Azt mondja ngyanis, hogy a lapok kez 
denek a rontók szerepére vállalkozni. A .Csíki 
Lapok'-ban, „Erdővidék "-ben, egy kézdivásár-
helyi lapban s utánuk a fővárosi  lapokban 
indokolatlan, nem elég alapos okból.. . vágják 
az elómunkáaokal. 

Azt hisszük, hogy a lapnnkban megjelent 
pár közlemény nem nynjt ilyen állításokra kellő 
alapot. Azok a közlemények nem személyi no 
tivnmokból indultak ki, nem is érintenek sze-
mélyeket, hanem konstatálnak olysn egyszerű 
tényeket, amelyek vármegyénkben mindenki 
előtt ismeretesek. 

Végre is a hirlapirásnak nem csupán a 
dicséret a hivatása, kanra sokkal inkább a 
bajoknak feltárása;  az igazaak a megmondása 
még akkor is, ha az némelyeknek nem tetszik, 
vagy kellemetlenséget okoz. 

A czikk irója távol áll tőlünk, nem is-
meri. nem látja a nép nyomorát; nem érzi oly 
közelröl azt a veszteséget, mely véreinknél 
nap-nap óta mutatkozik. Tessék utána tuda-
kozódni, hogy bány székely hagyja itt a vár 
megyét útlevéllel, s hát hány, mert azok van-
nak igazán sokan, aki szökve megy át Romá-
niába. Hiszen a székelyakczió már ide-oda mind-
járt 1 éves. Ili történi azóta olyan nagy je-
lentőségű tény, ami a czél felé  közelíteni lát-
szanék. Hogy az állam ilt földműves  iskolát 
állított fel,  melynek alig van nebány növendéke 
B azt is idegen helyről hozták i Hiszen a vár-
Begye ezért odaadta a régi gazd. iskolát min-
den lelazerelésévvl. 

Mezőgazdasági léren még történt, ami tőr-
téat, de már sem az ipar, sem kereskedelem, 
sem kultura, semmivel sincs előbb, mint volt 
ezelőtt évszázadokkal. 

Tessék a szállítás olcsóságát biztosítani, 
a külképviselet ntján állataink számára külföl-
dön piaczot teremteni, az arányosítással járó 
néprontást megakadályozni, állami támogatás-
ra! iparvállalatokat létesíteni, a vasutat kiépíteni, 
az erdők kiirtását megakadályozol, életeié* 
forgalmi  központokat teremteni, a Brassóval 
való személy és áru lorgalmat a vasnti díj le-
szállítása állal megkőunyitení, egy szóval olyan 
reformokat  létesíteni, hogy a népnek az az 
osztálya is, mely a tőke káros befolyása  alól 
magát kivonni nem tudja, a melyei 3 holdnyi 
kis vagyonkájától is megfosztott  s nyomorúság, 
ne legyen kénytelen idegen államban megke-
resni kenyerét, hanem találjon itthon foglalko 
záal, munkát. 

Hiszen nálunk munkás osztály nincs is, 
a mi munkásaink az olábországi nemzetva-
gyónt gyarapítják véres verejtékükkel. 

Hallgassa csak meg a ozikkiró ur annak 
a bukeresti egyetemi tanárnak szavait, a ki a 
napokban nem ugyan tudományossága tévén, 
de azért lett ismertté előttünk, mert kimutatta 
egy előkelő angol folyóiratban,  hogy milyen 
nagy ellenségünk. Ez az ur azt mondja, bogy 
a székelység Eománia felé  buz, oda vándorol, 
onnan táplálkozik. Hát ha túlzás is ez a mon-
dás, ismerjük el, bogy némi slspjs vsn, mert 
a székely s különösen a csíki székely aem ro-
konszenvből, de kénytelenségből bizony sok-
szor felkeresi  a szomszéd államot. 

Ha tehát ilyen jelenségek láttára néha 
feljajdulunk,  ha rámutatunk, bogy a székely 
akczii nem folyik  abban a mederben, amely-

től tartós és- lényeges eredményeket várhatunk, 
ugyan ronlónak mondani lebet-e minket í 

Végre is tisztelet, de a székely akczíó 
vezetői ia az államnak Ozetelt fnnkczióná 
rusai, működésűk s közügy szolgálatában kell, 
bogy álljon; e nekik is az a czéljnk, bogy mű-
ködésük mentől eredményesebb legyen. 

Vájjon aki erre törekszik rontó-e, vagy 
az épilést ohsjtjs elősegíteni, ilélje meg s kő 
zönség I 

A czikk érdemi részével e ezikk kereté-
ben nem aksrnnk foglalkozni;  annak vizsgála-
tát, vájjon a társadalmat terheli-e a felelősség 
az akczió tőbbé-kevésbbé sikeres voltáért, lesz 
még alkalmunk fejlegelni. 

De már most jelezhetjük, hogy a társa 
dslom mint olyan merev, nagy éa állandó mű-
ködést igénylő dolgok keresztül vitelére teljesen 
alkalmatlan. Szervezeteket kell alkotni, egyle-
teket szervezni, s a társadalmst folyton  ébren 
tartani, mert a társadalom csak akkor jajdul 
fel.  bs már meg van a veszély ; addig hallgat. 

Vezetőkre, teremtő, ágilia egyéuekre van 
szükségűnk, skik áltsl a társadalomban rejlő 
erő felbasználtassék. 

Ezek a vezetők pedig vájjon kik legye-
nek; bizonyára nem a társadalom, hanem akik-
nek elsfi  sorban kötelességük a nép nyomorá-
nak enyhítése. 

Az alkohol ellen. 
Az 1903. év április havában Brémában 

tartott nemzetközi alkoholizmus elleni IX. kon-
gresszus elhatározta, hogy a nemzetközi X. 
kongresszus 1906. évben Budapesten fog  ülé-
sezni. A szervező-bizottság — főleg  a külföldi 
érdeklődők kivánságának megfelelően  — meg-
állapította, hogy a kongresszust 1905. évi szep-
tember hé U-iöl 16-ig bezárólag tartja meg. 

Eddigelé az alkoholizmus veszedelmének 
elhárításira nálunk, ngyszólváu semmi sem tör-
tént. Az a csekély társadalmi mozgalom, mely 
a bécsi hasonló tárgya kongresszus hatása foly 
tán hazánkban megindult, még alig mutat fel 
valamelyes eredményt s kttzd a kezdet nehéz 
ségeivel. Pedig az alkoholizmus kérdése immár 
régen kinőtt azou szűk keretből, melyben az 
elltne való védekezés kezdetén mozgott és nagy 
fontosságú  társadalmi kérdéssé fejlődött. 

Köztudomású, hogy az alkoholizmus min 
den társadalmi osztálynak végzetes csapása és 
sujt szegényt-gszdagot, műveltet, műveletlent 
egyaránt. Nem is egyesekhez, se nem egyes 
osztályokhoz, hanem mindenkihez, osztálykü-
lötnbség nélkül intézik hívó szózatukat a kon-
gresszus rendezői, bogy vegyen részt kongreaz-
szurokban, igyekezzék e fontos  kérdést minál 
slapossbban megismerni a velük arra törekedni, 
bogy az emberiség ezen puaztitő járványát kö-
zös erővel leküzdhee«űk. Társadalmi  beteg-
ségtől  csak öntudatos  társadalmi  küzdelem 
válthat  meg bennünket. 

E kongresszus czélja, liogy a tudomány 
erejével, a lölvilágositás és szervezés fegyve-
reivel síkra szálljon az emberiség legalattonio-
sabb ellensége, az alkohol ellen. Az alkohol nem 
az ellenség, de a jóbarál képében jelenik meg, 
behizelgi magát kelteméivel a észre sem vesz-
azük, miként vilik nz élvezet szokássá, a szo-
kás azeuvedélylyé, s e szenvedély miként so-
dorja szerencséi len áldozatát betegségbe, nyo-
morba, bDnlie, halálba. 

A szeszes itslok a szervezet legfontosabb 
alkatrészeit iániad|ák meg, miáltal a szervek 
életműködése csökken n a legkülönbözőbb sú-
lyos betegségek keletkeznek. A légutak és a 
tápcsatorna állandó butulja, a tnájnak, a vesék-
nek végzetes idült gyulladása, a szivizomzat 
túltengése és elfajulása,  a vérerek megkemé-
nyedése s e betegségeket oly gyakran kísérő 
tttnetek, mita vizibetegség, gutaütés, köszvény 
stb. mind az állandó alkobol mérgezésnek gya-
kori következményei. 

De még borzasztóbb a pusztítás, melyet 
az alkobol az idegrendszerben idéz elő. Kisebb 
mennyiségben is leszállítja az agyvelő finomabb 
működési képességét, nagyobb menoyiaégbeu 
pedig mérgező hatáss nyilvánvaló. Már az egy-
szeri alkohol mérgezés, az ittasság is meg. 
fosztja  sz egyént hoaszabb-rővide bb ideig ön-
tudatától, itélő és tájékozó képességétől, észé. 
tői; a szeszes italokkal való állandó visszaélés 
pedig megbénítja, megfojtja  az idegsejteket, as 
okos embert butává, a becsületest becstelenné 
teszi, előidézi az idegeknek, az agynak, a lé-
leknek és elmének súlyos, legnagyobbrészt 
gyógyilbatlsn betegségeit, 

Éi még ez sem tetőzte be pusztításainak 

borzasztó sorozatát: megtámadja a szervezet 
legfontosabb  sejtjeit, a eiirsejteket s sz utódok 
egész serege ebben leli nyomorúságának forrá-
sát. És épen az ntódokra kifejtett  ezen elkor-
csosiiö hatása teszi a« alkobott az emberiség 
legborzasztóbb ellenségévé, mert itt már nem 
az egyén, hanem ax egész faj  állandó, biztos 
romlásáról és elfajulásáról  vsu szó. 

De hadd beszéljenek a tények, a számok. 
A felnőtt  férfiaknak  több mint tizedrészét a 
közvetlen alkohol okozta betegségek poszt itják 
el. E mellett tanúskodnak a kórházak és bonez-
termek statisztikái s nz orvosi gyakorlat ta 
pasztalatsi. E tekintetben a versenyt az alko-
holizmussal csak egyetlen betegség vebeti fel  : 
a tuberkulózis. S az emberiség e két öldökló 
cispá«s között szoros összefüggés  is bizonyult 
be, mert az alkohollal mérgezett szervezet 
jóval csekélyebb elleutállást képes kifejteni  a 
tüdővész és egyéb fertőző  betegségek csiráival 
szemben. 

Az elmebetegeknek löbb mint harmincc 
százaléka saját, vagy elődjeinek alkohol mér-
gezésében találja betegaégéaek okát. A hülyék 
éa elmegyengék, a nyavalyatörések, a vizfe-
üek, törpék pedig túlnyomó nagy azámbau al-

koholista szülőktől származnak. De az utódok 
elkorcsosulása nemcsak ebben nyilvánul, hanem 
főleg  abban is, hogy szervezetük elgyengüli, 
sem testi, sem szellemi ellentáilásra nem képes. 
Sőt mint legújabban kiderült, az anyák szop 
látási képességének elvesztése is legnagyobb-
részt a szülők alkoholmérgezésének képezi 
egyik gyászos következményét. 

As Igazságszolgáltatás még más elrettentő 
képét mutatja az alkoholnak. A bűntényeknek 
állag véve 411 százalékában kimutatható az al-
kobol végzetes szereplése, s mint a szerencsét-
len házasélet, sz elválások, sz öngyilkosságok 
egyrésze is az alkobol rovására írandó. 

Az angol és amerikai élelbiztoaitások 
statisztikája pedig világosan éa megczáfolbat-
lannl bebizonyította, bogy az alkohol élvezel 
az élettartamot megrövidíti. 

Mindez mily retteneten perspeetivájit 
nynjlja a jelen és jóvő nyomorúságának, nz egyén 
és társadalom pnsztn'ásának B a faj  fokozódó 
elkorcsosulásának. 

Mi a teendőnk tehát, hogy otját állbsssnk 
ezen romlásnak ? 

Mindenekelőtt fel  kell világositannuk a 
népet, hogy ledöntbessűk azon elterjedt tévbi 
tet, mely ezen emberirtó mérget a legjelesebb 
éa leghaszuosabb tulajdonságokkal ruházza fel. 
El kell fojtanunk  e vészt épp a legfontosabb 
lorrásábsn : a társsdalom minden osztályában 
elharapódzott ivási szokásokban. Ezen szoká-
sok tartják fönn  és terjesztik leghalásossbbsn 
az alkoholizmust s csábítják az embereket már 
zsenge ifjaságnkbnn  a rossz példa utánzására. 
Meg kell győzni embertársainkat az alkobol 
nélküli társas élet lehetőségéről és előnyeiről. 
Beá kell mulatnunk azon végzetteljes módra, 
amelylyel az egyes állsmok kormányai, de kü-
lönösen az nlkoholtőke és az alkobol fogyssz-
tásbsn anyagilag érdekeltek, a szeszes itslok 
fogyasztását  elősegítik. 

Mindezen kérdések tárgyalását czélozza 
az alkoholizmus elleni nemzetközi kongresszus. 
E kongresszusra összegyűlnek a művelt világ 
mindeu iájáról a tudománynak s e társadalmi 
küzdelemnek legkiválóbb képviselői, hogy ország 
világ szeme előtt föltárják  az alkoholizmus té-
nyeit, veszedelmeit a megvitassák az alkohol-
kérdés főbb  tételeit s utat éa irányt szabjanak 

veszedelem elleni küzdelem számára. 
Igy tárgyalni Ingják az nlkoholnak be-

folyását  az emberi szervezel ellentálló képes-
ségére, a test munkaképességére, valamint az 
alkoholnak viszonyát a nemi élethez és az át-
örökléshez. Bendkivül érdekesnek ígérkezik az 
alkobol tápértékéről tervbe vett eszmecsere, 
valamint a különösen hazánk gazdasági viszo-
nyait érdeklő műbőr kérdésének egészségügyi 
jelentősége. Nem kisebb érdeklőd issel tekint-
hetünk az alkohol halásának büntetőjogi meg-
ítélése elé, melynek ugy tisztán iogi, mint el-
meorvosi megvilágítása a kongresszusnak mun-
karendjébe felvétetett. 

De legfontosabb  és legjelentóségteljeaebb 
a kongresszus szocziálpolitikai része. Az nlko-
holnak hátráltató befolyáaa  a munkásság kul-
turális fejlődésére,  az alkohol fogyssitásbau 
érdekelt tőke felhasználásának  uj iránya, mint 
az alkoholnak ipari felhasználása  stb. valamint 
ennek alapján az italmérés reformja  és az is-
kolának belevonása sz alkoholismus elleni küz-
delembe, oly fontos  és életbevágó társadalmi 
kérdések, hogy azok tárgyalása éa megvitatása 

előreláthatólag nemcsak az állampolgárok szé-
lei körének, hanem az államhatalomnak érdek* 
lődését is fel  fogja  kelteni. 

Végül a kongresszus rá fog  matatni ai 
alkoholizmus elleni küzdelem szervezésének 
szükségességére ós birálat és megítélés tár-
gyává fogja  tenni az egy ciél felé  törekedő, 
de két uton — s mértékletesség vagy a tsljes 
tartózkodás utján — baladó küzdelem irányáti 
eredményét és jövőjét. 

A kongresszus nem egy irány szolgálatá-
ban áll. Működésében egyesül minden törekvés, 
mely az alkohol itmus leküzdését czélozza, akár 

mértékletesség, akár a teljes abstioentis ntián. 
Tárgyalásai nem ölelik föl  az alkoholizmus iisz-
szes kérdéseit; az anyag immár oly nagy, hogy 
lehetetlen minden részletre egy kongresszus 
keretén belül kiterjeszkedni. A brémai kon-
gresszus fényesen  bevált mintájára csak a főbb 
pontokat, a leginkább aktuális tárgyakat aze-
melték ki megvitatás czéljából, melyekben kép-
viselva van a kérdés szocziális, paedagoglai, 
bygienikns, jogi és orvostudományi része, s igy 
minden résztvevő megtalálhatja az őt leginkább 
érdeklő fejezeteket. 

A megtartandó kongresszus fontos  kultur-
misszióra hivatott nem csak Msgyarornzágbau, 
hanem általában Kelet Európában, kllön&Mi a 
Balkán államokban. Ezen országokban vagy 
épenséggel nem, vsgy nagyon kevéssé Ismerik 
az alkoholellenes törskvásek áldásait is esért 
különösen is felszólítják  őket, használják fel  az 
alkalmat azon nemzetek tspasilalataiuak meg-
ismerésére, melyek a küzdelmet már évtliadek 
óla folytatják. 

A kongresszus tiszteletbeli elnökei; Dr. 
Berzeviezy Albert v. b. t. t., t>. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, Márkus Jóssef  Bn-
dspest főpolgármestere,  Halmos János Budapest 
polgármestere. 

A kongresszuson való részvétel, valamint min. 
dennemU más bejelentés d r. 9 t e i n Fülöp főtitkár 

i a nemzetközt alkoholizmus ellent X. kon-
gresszua Irodájába (Bodapeat, IV-, Központi Táros-
ház) intézendő, mely minden irányban szívesen szol-
gál felvilágosítással.  (Hivatalos órák naponta d. n. 
4—6-ÍR). A kongresszussal kapcsolatban rendezendő 
kiillttáara vonatkozólag bővebb felvilágosítást  és 
bejelentéseket elfogad  d r . K o v á c s Gyula kir. 
tanácsos, a keresked. muzeura igazgatója (V., Yú-.zi-
kfirut  82.) A tagsági dlj 6 korona. Pénzküldemények 
a végrehajtó bizottság pénztárosához, T a n f f e r 
Károly gyógyszerész úrhoz (VI., Teréz-körut 39. az. 
intézendők. A tagok a kougresszQa valamenyennyi 
nyomtatványát ingyen kapják. 

Legújabb. 
A „Csíki Lapok" eredeti táviratai. 

Budapest, április 18. d. u. 2 óra 50 porca. 
Caikazereda, április 18. d. o. 3 óra 30 perez. 

A vezérbizotts&g értekezlete. 
Kossuth Ferenczet, a vezérbizottság 

elnökét, ma délelőtt a vesérbizottnág több 
tagja kereste fel  a vele hosszasan érteke-
zett. Hír szerint a képviselőház legkö-
zelebbi munkaprogrammjáról folyt  a 
tanácskozás én elhatározták, hogy a ve-
zérbizottságnak ajánlani fogják  a szak-
bizottságok megválasztását; hogy a fel-
irati vita bezárása ntán akadály nélkül 
megkezdhessék as autonom magyar vám-
tarifának  és választói fog  reformjának 
előkészítő munkálatait tekintet nélkül 
arra, hogy a válság megoldódike vagy 
nem. 

Visszavont petitiók. 
Skicsak Ferencz dobnói és gróf 

Eszterházi Kálmán gyalui mandátuma 
ellen beadott petitiókat ma a kérelmezők 
visszavontak ; mire a curia megszüntette 
az eljárást. 

Sikkasztó könyvelő. 
A budapesti rendőrség ma csalásért 

és sikkasztásért letartóztatta Senscheim 
Miksa könyvelőt. 

Tengeri ütközet előtt. 
Londonból jelentik, hogy as oroszok 

éa japánok közt a tengeri ütközet meg-
kezdését minden pillanatban v&rják. 

K 0 L Ö N_F É L É K . 
— Klneveaéa. A aaékeljnűvarhelyi m. 

kir. pénzügylgazgstóság Csiszár Ábel uíkizeot-
királyi lakost a székelyudvarhelyi m, kir. adó-
hivatalból díjtalan gyakornokká nevezte ki. 
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— Elboosátás a magyar állam kö-

telékéből. Bukovina Isten segíts nevű magyar-
csángó hitközségben alkalmazott gyimesbükki 
Bilinl Péter segédlelkész a magyar illám kö-
telékéből való elbocsáttat kérelmezvén, a bel-
ügyminiszter az elbocsátást engedélyezte. 

— Püspöki bérmakörnt . Gróf  Majláih 
Gusztáv Károly püspök nr bérmakörutját vár-
megyénkben ez évben is folytatni  fogja  és pedig 
ezúttal az alcsik-kászoni esperesi kerület plé-
bániáit fogja  hivatalosan meglátogatni s azok-
ban a bérmálás szentségét a bivek között ki-
osztani. A sorrendet a következőkben állapí-
totta meg: Hájas 16-án érkezik Kászonjakab-
falvára,  hol másnap délelőtt bérmál, 18-án Nagy 
kászonban, 19-én Kászonujfalnban.  21-én Koz-
máson bérmál s délntán iskolát látogat, 23 án 
Lázárfalván,  24 én Tasnádnn, 25-én Tusnáduj-
faloban,  96-án Verebesen, 27 én C-atószegen 
bérmál és iskolát látogat, 28-án Szentsimonon, 
29, 30 án Szentinrén, 31-én Szentkirályon, 
juniaa 1-én és 2-án 8zentmártonon, 3. és 4 én 
SzentgyOrgyOn, 6. és 6-án Menaságon, 7 én 
Mindszenten, 8-án Szentléleken bérmál, honnan 
Somlyóra ntazik és 10-én a tanaié ifjaság  bér-
málását folytalja  és szt 12-én Szereds város-
ban bevégzi. Ezek szerint tebát őméltósága a 
pünkSsti szent Ünnepeket körünkben tölti s ott 
lesz Somlyón a nagy bacsó lefolyása  alatt. 

— Halálosás. Pololzky Alajos a csík-
szeredai takarékpénztár igazgatósági lagja f. 
hó 14-én Csíkszeredában elhalt. A csíkszeredai 
társadalmi életnek egyik tipikus alakja volt. 
Halála mindenütt részvétet keltett. Temetése f. 
bó 16-án (vasárnap) történt a csíkszeredai sír-
kertben ; ahol Csíkszereda társadalma igen nagy 
számban, úgyszintén a vidékről is sokan jelen-
lek meg, bogy az elköltftzOltel  utolsó útjára 
elkísérjék. A család a kővetkező gyászjelen-
tést sdts ki: 

„Alólirtak szívtuk mérhetetlen fájdalmá-
val tudatják, bogy a jő lelkfi  jó térj, szerelő 
és hűséges testvér, s gyengédlelkii rokon és jó 
barát P o t o t z k y A I a j o < kereskedő, bir-
tokos és takarékpénztári igszg. tag életének 
69-ik boldog házasságánsk 36 ik évében türe-
lemmel viselt hosszas szenvedés és a balotti 
szentségek ájtatos felvétele  ntán folyó  hó 14-én 
éjjel 2 érakor megszűnt élni. A boldogultunk 
fOldi  porai folyó  hó 16-án délután 3 órakor 
fognak  a róm. kalb. szertartás szerint s csík-
szeredai köztemetőbe nyugalomra helyeztetni. 
Az engesztelő szentmise-áldozat pedig folyó  bó 
17-én reggel 8 Arakor fog  az egek Urának be-
mutattatni. Nyugodjék békében, az firOk  vilá 
gosság lényeskedjék neki I Csíkszereda, 1905. 
évi április bó 14-én. Ozv. Pototzky Alajosné 
szül. Dávid Margit, mint neje. Pototzky Kristóf, 
Pototzky Péter és családja. Pototzky István, 
mint testvérei. Ozv. Jakab Alajos. Ozv. Pototzky 
Oergelyné szili. Jakab Teréz és gyermekei. 
Ázbé Antalné szül. Pototzky Mária, férje  és 
gyermekei, mint sógora és sógornői.* 

— Halálosás. Hozó Ignácz csikszent-
mártoni lakos folyó  hó 10 én hosszas szenve-
dés után 70 éves korában elhunyt, 

— Tavasai közgyűlés. A törvényha-
tósági bizottság tavaszi rendes közgyűlésének 
legkésőbb május első felében  mindig megkellet-
vén tartatnia, amint értesültünk már megtétel-
lek az élőintézkedések s gyűlés tárgyainak elő 
készítésére, mennyiben e 30 tagu állandó választ-
mány májas bó l-sfi  napján a czélból ülésezni 
fog  s s tagok Össze is hivattak. 

— A madéfalvi  emlék oszlop ügye. 
Mint értesülünk a madélalvi emlék-oszlopot ter-
helő adósságok fedezésére  szükséges Összeg 
együtt vsn, a mit sz s nagylelkű adomány 
tett külOnOsen lehetségessé, melyet Dr. Erős» 
Vilmos ügyvéd ajánlott fel.  A bizottság most 
már a felavató  ünnepélyre szükséges Összeg 
begyűjtéséről kiván gondoskodni s e végeit el-
határozta, bogy a .Madéfalvi  veszedelem" cz. 
színmüvet műkedvelő elősdás keretében színre 
bozzs. Az ünnepély megtartása végett azonban 
határozni nem lehetett, mert az összehívott ér-
tekezleten a bizottság tagjai igen csekély szám-
ban jelentek meg. 

— Ugrón Gábor megtámadójá. Is-
meretes olvasóink előtt, hogy a mult év októ-
ber havában Demeter Zakariás munkása Ugrou 
Gábort Fenyéd községében fejszével  annyira 
megsértette, hogy karja eltörött; majd a 
haza térő Ugronra revolveréből háromszor rá 
Is lőtt. Ugrón meréoyWjét a székelyndvarhelyi 
kir. törvényszék két napi tárgyalás után Ot 
évi legyházra ítélte, mert egy izben ember-
ölésért meg volt büntetve. 

— Néptanítói jutalomdijak. Az K 
M. K. E. igazgató választmánya több 200, 100 
és 50 koronás néptanítói játalinakra hirdetett 
pályázatot, melyek az egyesületnek jnnina 12-én 
Erzsébetvároson tartandó rendes közgyűlésein 
fugnak  kiosztatni Pályázati határidő május 7-ike. 
Feltélelek : nemzelíleg veszélyeztetett vidéken 
való minél hosszabb és eredményesebb népneve-
lői működés és az erről szóló ajánlatok és bi-
zonylatok. Aki sz Eötvös-alap tagja s évi tag-
sági diját már legalább 10 izben beszolgáltatta, 
vagy 40 kor. örökös lagsági dijat befizetett, 
avagy 50 koronás részjegyéi teljesen lörlrsz 
tette, erról külön igazolványt csatoljon, miután 
az egyik dij az Eötvüs-slappal egyelértöleg nsz-
talik ki. A pályázatok Kolozsvárra az E M. 
K. E. bez czimezendők. 

— Betöréses lopás. Ezen a címen 
derült ki a napokban Várdolfalván  egy mészá-
ros legénynek sikkasztása, melyet munkaadója 
Balogh István gymnaainmi élelmezővel szemben 
elkövetett. Az élelmező ngyan is, ki mészáros 
iparüzletet is folytat,  székálló legényét száma-
dásra hiváu fel,  utóbbi azon ürügy alatt, bogy 
pár nap múlva egy helyről nagyobb kontó be-
fizetéséi  várja, s azzal együtt fog  elszámolni, 
a (elhívásnak nem leli elegei, mibe az üzlet-
tulajdonos is bele nyugodott.. Más nap azonban 
a mészáros legény azzal állított munkaadója 
elé, hogy a mészárszékbe azon éjjel ismeretlen 
tettes betört 8 az ott tartott pénzt ellopta, AZ 
élelmező ezen bir hallatára csemlörséget kért 
kutatás eszközlése végett, mire kél csendőr a 
helyszínén meg iq jelent B alaposan megvizs-
gálva a betörés színhelyét, miután az állítóla-
gos hátrálékost kihallgatták, a mészáros le-
gényt vették vallatóra, ki csakhamar beismerte, 
hogy az ablakok felf»szitését  ő maga követte 
el, de nem azért, hogy pénz ntán kutasson, 
mivel azt ő elköltötte, hanem azért, hogy a 
gyannt magáról elhárítsa és liUnét elpalástolja. 
Tettest a csendőrség egyelőre szabadon hagyta, 
de az másnap elszökött. A kár jelentékeny s 
nincs remény s visszatérítésre. 

— Vendéglő átadás. A .Nemzeti kávé-
ház", melyet a közönség az eddigi tulajdonos 
Helwig G. János nevéről ismert, gazdát cseréli; 
folyó  bó elsejétől kezdve annak eddigi lőpinczére 
Messer Jakab vette át az üzletel, s Ízletes 
konyhájával, jó italaival és ponlos kiszolgálá-
sával a közönség megelégedését eddig is kiér-
demelte. Nagypénteken is böjti ebéd gyanánt 
öt különféle  hal fog  az élkező publikum ren-
delkezésére állani. 

— Allatklvitel vasúton. Bár az or-
szág belsejével és a külfölddel  is vasnli össze-
kötetésben állnnk és vármegyénk lakóssága in-
kább az állattenyésztésből tartja fenu  magái, 
nagyon rilka eset, hogy pisczainkról akár az 
ország távolabbi vidékeire, akár a küllőidre 
tömegesebb vásárlások és szállítások történné-
nek. A közelebb mnlt hónapról csak is már 
czins havát jegyezhetjük fel,  a midiin a szere-
dai piaczról egy höltövényi kupecz által 14 
darab nagy marha vásároltatott össze és szál-
líttatott levágásra egyenesen Bt'csbe. 

— Jutalom ipari munkások számára. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara, 
a kereskedelemügyi m. k. miniszter urnák 1902. 
évi decz. 31-én 60117. sz. a. és illetve 1906. 
évi január 2-án 70423—904 sz. a. kiadott ren-
delete értelmében 4 egyenként 100 koronái 
jutalomra pályázatot hirdet. Pályázhatnak a 
munkaadójuk ajánlásával, (mely esetben a pályá-
zatok a m. k. pénzügyminiszter 17455—905 
sz. rendelete értelmében bélyegmentesek) a ka-
mara kerületében (Maroslorda, Csík, Három-
szék és Udvarhelyvármegyékben) illetékes ma-
gyar honos ipari munkások, akik legalább 15 
évig megszakítás nélkül ipari munkával foglal-
koztak, keresetűk összege évenk int a 2000 ko-
ronát meg nem haladja s akik kiváló szorgal-
mat és hűséget tanúsítottak. Pályázhatnak 
olyan ipari munkások és illetőleg segéllek is, 
akik 16-évig löbb műhelyben, vagy gyárban a 
esetleg más munkakörben is hűséggel és szor-
galommal dolgoztak. A jutalom odaítélésénél 
azonban elsősége van a/okuak, akik a 15 évet. 
esetleg löbb időt egy és ugyanazon helyen töl-
tötték el. Művezetők, munkavezetők, pallérok, 
előmnnkások s ezekkel egyenlő gazdasági hely-
zetben levő alkalmazottak kérései csak is kivé 
teles és rendkívüli méltánylást érdemlő esetben 
vételnek figyelembe.  A pályázatok mnnkskötiyv 
vei és egyéb hitelt érdemlő bizonyítványokkal 
felszerelve  1905. évi janin* 1-éig a marosvá 
sárhelyi kereskedelmi és iparkamarához annyi-
val inkább beadandók, mert a késöhli érkezet-
tek figyelembe  nem vétetnek. 

— Gyergyóssentmiklós képviselőtes-
tülete legutóbbi gyűlésén a Gyergyószentmikló 
son felállítandó  gimnázium ügye is szóba került. 
A képviselőtestület ugyanis kimondotta, hogy 
újból felveszi  az elejtett eszmét, s illetékes he-

lyen szorgalmazni fogja  a tárgyalások felújítá-
sát. Teljes elismeréssel közöljük lapunk nlján 
is ezt a bírt. Megyénknek igen fontos  kultu-
rális érdeke volna, ha az az eszme minél hama-
rabb testei öltene, ajánl|uk az illetékes körök 
figyelmébe. 

— IngyeneB filzdugványok.  Csík 
szentgyörgy község a határában levő vízmosá-
sos helyek megkötésére a kormányhoz ingyenes 
füzla  dugványok adományozásáért folyamodván, 
a lölilmivelési iniuiszter 20O0 drb dugváuy kül-
dését csupán a szállítási és csomagolási kölu-ég-
Utánvétele mellett elrendelte. 

— Hegrendeléseknek vásári álláshe-
lyen való átvétele tiltott megrendelés gyűjtés-
nek, a kereskedelmi miniszter 51882/904. sz. 
elvi határozata szerint nem tekinthető és a 
keltűé és fonálfestő-iparnál  a hetivásáron való 
megrenilelésgyiljtés a hetivásár látogatás szem-
pontjából egyéb iparosok állal való árusítással 
egyenlő elbánás alá esik. 

— Fizetési halasztás. Az 1899. évben 
Tapliiczán elólorilult nagy tűzvész károsultjai 
részére a kormány által engedélyezett 20.000 
korona kamatmentes ínség kölcsön visszafize-
tésére Tisza István belügyminiszter a tagosítás 
miatt is kimerült érdekelt lakosságnak 10 évi 
fizetési  halasztást engedélyezett oly ké|ipen. 
bogy a 20000 korona emez évek alalt évenkiut 
egyenlő 2000 koronás részletekben fizetendő 
vissza. 

— Szülők figyelmébe.  A .Kolozsvári 
Középiskolai Tiiiiárji-löltek Segélyzö-egyt-siil>-ie" 
a szülők becses figyelmébe  ajánlia, hogyha gyer-
mekeik mellé nevelőre, korrepetitorra van szük-
ségük, egy — a javadalmazást is feltüntető  le-
vélben forduljanak  az Egyesülethez (Kolozsvár. 
Egyetem), mely lelkiismeretes és szakképzett 
nevelőről fog  gondoskodni s a közvetítést díj-
talanul végzi. — Va|ha a szülök minél többször 
nyújtanának alkalmat, bogy gyermekeik helyes 
irányú neveltetésének érdekében szíves szolgá-
latukra lehessünk. Szemerei Gergely e. i. elnök. 
Száva Kristóf  e. i. titkár. 

— A községi- és körjegyzők által 
végezli-tö magán munkálatok díjszabályzata 
kemény kártya-papira ragasztva, kapható: 
Szvoboda József  könyv- és papirkereskedé-
sében. 

Utánzó mánia. Ha egy készítmény 
számos utánzókat teremt, ez legjobban bizo-
nyítja annak jóságát I Igy vsn ez a hírneves 
Kriegner féle  arczszépitö különlegességekkel is, 
— vessenek hölgyeim egy pillaulást a napi 
vagy szépirodalmi lapok hirdetési rovatába s 
ugy meggyőződést szerezhetnek arról, bogy 
hány mindenféle  arczcrémeket ajánlanak külön 
léle czégek. Még 1885. évben vett szabadalmat 
készítményére s feltaláló  néhai Kriegner György 
gyógyszerész éa creálta, a hírneves Créine de 
Marguerilet, mint az első zsírtalan etemet a 
continensi-n. Bármint erőlködnek is némelyek 
ezen szerrel concuiTálui, annak finomságát  és 
hatályosságál elérni uein tudják, mert annak 
titkos készítési módját csakis a Magyar Ko-
rona gyógyszertár, Budapesten, Calvin-tér bírja 
és szigorúan őrzi. — Egy nagy tégely ára 4 
korona. 

IRODALOM, MŰVÉSZET. 

, ' . A „Gyakorlati Közigazgatási 
Könyvtár és Döntvénytár" április 15 én 
megjelent 8. számában a „Könyvtári részbe!!11 

dr. Halász Sándor miuiszteri tanác-os. a posta* 
tukarékpénztár aligazgstéja befejezte  kitiiuó 
monográfiáját  „A közigazgatási hatoságok pénz-
ke/éléso a pnsiakarékpéiiztár clieque- éa clearing 
forgalomban"  csini alatt. Ebben a füzetben  a 
szerkesztőség jelentést tesz a községi éa városi 
remlóraég lészére írandó kézi könyvre pályázat-
ról. mely eredménytelen maradi. Nyomban uj 
pályázat hirdettetik és pedig két kiilön álló 
rendőrségi kézi könyvié, u. m. : I. „Kézi könyv 
a községi rendóraég részére'. II. „Kézi könyv a 
városi rendőrség részére". Mind s két munka 
két részből kell. bogy álljon. Az első rész a 
rendőrségi hatóságok feladatait  öleli fel.  A má 
aodik ré6*z pedig „Oktató könyv" legyeu a rend-
őri közegek (őrszemélyzet, detektívek) részére. 
Ezzel az oktató-könyvvel külön is lehet pályázni 
Az első dlj 1200 (Kgyezerketifozáz)  korona azon 
munka szerzőjének, kinek müvét elfogadják  ki 
nyomatAsra. A II. dij 200 korona ; III. díj 10U 
korona szorgalmi dij azon két legjobb munka 
szerzőjének, ki elsó dijat nem nyert. A pálya-
művet 1905. évi november 15-ig kell beküldeni. 
A pályázati hirdetményben részletesen fel  vau 
sorolva, hogy a pályaműnek mit keli tarlal-
masuia. Ennek s füzetnek  .Döntvénytári részé-
ben" folytatódik  a fegyelmi  ügyekre vonatkozó 
elvi jelentőségű határozatok közzététele. A „Gya-
korlati Közigazgatási Könyvtár éa Döntvénytár" 
előfizetési  ára egész evre 12 koroua, félévre  0 
korona, uegyedévre 3 korona, 1 hóra I korona. 
Az egész árfolyamra  lehet előfizetni.  Az elő-
fizetéseket  éa kéziratokat a szerkesztő és kiadó : 
Dr. Doleneci József  ügyvéd, Budapest, VIII.. 
Józaef  körút 74. sz, a. II. em. II. ajtó kell 
küldeni. 

.*. A Magyar Hirlap újítása. Érde-
kes hitt közölnek velünk a fővárosból.  A Ma-

gyar Hírlap 15 éves fennállásának  jubileumát 
azzal ünnepli, hogy f.  hó 17-étól kezdve füg-
getlen politikai iráuynyal reggel helyett este je-
lenik meg a fővárosban  s reggelre odaér minden 
vidéki város vagy helységbe, tgyuttsl a világ-
lapok mintájára egy specialitást is létesít, mely 
abból áll, hogy mindeu érdekes eseméuyt fény-
képfelvételekben  ad közre. Mutatványszámot egy 
hétig ingyeu kiild bárkinek. 

*,* A „Képes Családi Lapok". Szá-
zával ét kezték előfizetőink  részéről a kérdések, 
bogy mién adtunk dupla czimel a 27 év óta 
feunálló  „Képes Családi Lspok'-nak. Sokan be-
cses elöfizeiöinkböl  szinte kértek, bogy hagy-
juk meg a régi jó .Képes Családi Lapok" czi-
mét. Ezen számtalan oldalról jött kívánságnak 
lelelünk meg, midőn tudomására adjuk becses 
előfizetőinknek,  hogy a uéhány számon ál meg-
ielent „Az Élet" (Képes Családi Lapok) czimét 
megváltuztsttuk és megmarad a régi, de min-
dig friss  és változatos tartalmú .Képes Családi 
Lapok". 

KÖZGAZDASAG. 
+ Nemzetközi nagy lóvásár Ér-

sekújváron. A Nyilratnegyei Gazdasági Egye-
sület által a folyó  évben reudezendő XXIIl ik 
nemzetközi lóvásár Érsekujvárott (Budapest és 
Bécstől gyorsvonaton 2—3 órányi távolság) 
máius bó második hétfőjén  s az ezt megelőző 
vasárnap délután vagyis május hő 7 én délután 
és május hó 8-án fog  megtartatni. Ezen lóvá-
sár Magyarországon a legjelentékenyebb éa a 
legkeresettebb, melyet a tenyésztők és keres-
kedők egysránt fölkeresnek.  Főként a külföldi 
lókereskedők szokták sz érsekújvári lóvásárt 
fölkeresni.  A mait évben is 500 darab külön-
féle  használatra való ló adatolt el. Lakások 
és istállók az érsekajvári polgármesteri hiva-
laluál rendelhetők. 

Jól tejelő tehenek a Székelyföl-
dön. l-m- retes, hogy a földmivelésügyi  minisz-
ter 500 000 koronái bocsájlolt a marosvásárhelyi 
székely kirendeltség rendelkezésére, bogy sz 
összeg olcsó személyi hitelként a szegénysorán 
székelyek közölt kiosztassék, illetőleg, hogy az 
összegen |ó tejelő tehenek szereztessenek be. 
Eddig 1029 gazda közölt 1286 darab tehén 
osztatott ki 317.000 korona értékben, a ren-
delkezésre álló 183.000 korona összegen ; a 
további beszerzés és kiosztás most folyik.  Nem 
s pénzt kapja a támogatásra érdemes kisgazda, 
de az eredeti beszerzési árban a tehenet és a 
székelység éi demesuek mutatkozott a segítségre, 
mert jóllehet ínséges gazdasági esztendő van, 
fizetési  halasztást ritkán kell adni, a székely-
ség adósságát dicsérendő pontossággal fizeti. 

+ Oyergyószentmiklóson folyó  bó 
12., 13. és 14-éu megtartóit baromvásár igen 
lanyha lefolyású  volt. A székely kormánybiztos-
ság képviseletében Lickl Károly állatfelügyelő 
s Kiss Erűé kirendeltségi képviselő csak 6 gaz-
dának vásároltak 6 darab tenyésztehenet, bárha 
sokkal többnek megvétele volt előirányozva. A 
többi tehén beszel zését későbbre halasztották, 
mivel a kijelölt gazdák megfelelő  állatokat a 
vásáron nem talállak. A vásárra fel  lett hajtva 
3220 drb szarvasmarba, eladatott 810; ló 340 
drb, eladatott 138 drb; juh és sertés 203 drb, 
eladatott 63 drb. 

Sz. 3005/1905. tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy az Al-
bina nagyszebeni takarék és hitelintézet 
végrehajtalónak Dr. Lukács Antal abrudbányai 
végrehajtást szenvedő elleni 1888 kor. lőkekO-
zeleíés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszék területén levő 
Csikkarczfslva  község balárán fekvő  a esik-
karczfalvi  34. és 33. sztjkvben foglalt  A f  72, 
73, 74, 69, 70, 71 és 462. hraz. épületes belaS-
ségre az árverést 3200 kor. ezennel megálla-
pított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fen-
tebb megjelölt ingatlanok az 1806. évi május 
hó 10 napján délelőtt 9 órakor Csík-
karczfalva  községházánál megtartandó nyilvá-
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni nem fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10-át vagyis 127 korona 
90 fillért  készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 
42. g-ában jelzeit árfolyammal  számilolt és az 
1881. évi november hó 1-én 3333. ez. a. kelt 
igazságügy-miniszteri rendelet 8, gában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
let-nni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a 
érlelmébeu a bánatpénznek a bíróságnál előle-
ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis-
mervényt átszolgálialni. 

Kell Csíkszeredán, 1905. évi márczius hó 
31 nspián. 

A csíkszeredai kir. törvényszék telek-
könyvi hatóság. 

László Géza s. k. 
kir. tszki bíró. 

Haszor bérbe adás. 
Caikbánkíalva községében a Fisák 

vizén két járgányu t i s z t e lő m a l o m és 
két járgányu fŰré8Z  m a l o m hozzátar-
tozó épületekkel haszonbérbe kiadó. Ér-
tekezhetni K e r e s z t e s O y u l a csíksze-
redai lakosnál. i 2 



16. szám. 

Sz. 257—íio.i mj 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, lt"gy a vármegye 

magántulajdonát képező „ Haskn havas" 
nevll kuszáló és legelő folyó  évi ápril. 
hó 29-én delelótt 9 orakor « 
megyei magánjavak i;_';iz;;al.isái;áiiak iro-
dáiéban tartandó nyilvános szóbeli ár-
verésen a folyó  év tartamára haszonbérln-
log adatni. 

Kikiáltási ára J00 korona, melynek 
10" "-ka nz árverező bizottság ke/éhe 
bánatpénz fejében  leteendő. 

Csikvártnogye magátijazainak igaz-
gatósága. 

Csíkszeredán 1905. ápril. 18-án. 
Dr. Csiky József, 

ÓRIÁSI SZÖVETYÁSÁR 
nagyban és kioaínyhen 1 

Csak tavaszi és nyári divatujdonaágok! 
Legjobb minőség!  Legolcsóbb árak! 
Kerje sa ja t erdekében czegem nagy 

min tagyü j teménye t ! 
K' a legszelili szövetek és muséát'ak óriási 

válas'tékAI mulatja be. 
M INL JILÍVIIJL i'iiiényiMiicL iniíVL-n és liérmi'iilve 
U M . H U . lm kéri n.leiii és IIICF:jif;Y/.i.  bofry  «I-
, sé v.i(_-v litmiiiiiMi ilrâpi s/."n'elekl»'il 

i-liajl -c mini likul '! 
Siessen tehát , bogy mintakéreset 

idejekorán m e g k a p j a m ! 

W e i n e r M á t y á s 
női divatiiruháza 1 — 2 

BUDAPEST, Andraesy-út 3. sz. 

8 

l 

Menjünk az u j és olcsó botba ! 

Olcsó 1 Uj üzlet nyitás T Olcsó! 
Van szerencsém a n. é. kézénsée szíves luitnniásiirn hozni, IIOBV Csík-

szeredában a Szultán Lázár »r házában » hY.liiJ mellen, Kossuth uiczahnii 
eey a utai korunk me f̂elelé 

= röfös-,  divat- és vászonüzletet ^ ^ 
nyiluk, miután csakis készpénzért vásárlók, vagyok bátor a n. é. közüueégnek 
ezen alkalom vételeket jutányos Arakban l>. reiidelkezéaitkre bocsátani. — To-
vábbá kapható karion, szatén, ilelsin szérs/öveteli, szótes vásznak, csijikeazallae, 
ing. gallér, nyakkendők és még oiás IIMMéle czikkek. 

Üzletnyitás április hóban lesz, = 
mely alkalomkor több czikkvt bocsátok mélyen leszállított á tban a n. é. közön-
ség rendelkezésére. 

A nagyérdemű közönség becses párlfogásút  kérve 
maradok tiszteletlel : 

2-8 LEICHTMAN SÁNDOR. 
Elvem : Kicsi haszon, nagy forgalom  ! 

J ón ii I lőségíl | >ii 1 >i i o 11 

VIZSGALAPOK 
*>*• kaphatók «-ras-

SZVOBODA JÓZSEF 
k<»ti)'vkt'rcakedétu'Wn 

Csíkszeredában 
(.\jjafj  Milmlj-uie/u.) 

X g ' a . z i " u u r i n a . ő 
irczának, kehlének, kezeinek alapos ápolására sohasem használjon 

tnásl, mint a vílághiiil 1885. éta töt v. véilett 
K l t l K<i l> T KR-fé l«* 

Créme de Margueritet. 
K/en NAGYSZIL ii kfr/iinu'n.vt  kiváló lnUj<l<»»ságfti  miatt. S/AIIHHHII 
utánoz/Ak. ez okból óva intem a u. é. kiuimsHjr t̂ » -ilány utánzatok-

(/>). imiiiliir baUio/utUn KRIEONER-félet 
\ Créme de Marguerite előnye, hogy mindennemű fém  és festő 
anyag mentes, tehát teljesen ártalmatlan, igy éveke .1 át hassuálva 
sem támadja meg egészségét. Artulimii UII^II^ÜI li:TI<>s:i<ri L>i/uu\II VÍUI\ 

î il/.üljit. 
Eredet i nagytégely 4 kor. — Fróbatógely 1 korona. 

Kriegner György . ^ " E , ' ™ ^ , 
BUDAPEST, VIII., Kálvin-tér. 

II-i-i ni jiosi^i széikiildi's na|K»nta ! 7-t:i 

W * POLGÁRI ÉS EGYENRUHA KÉSZÍTŐK. & 

ÚJ ÜZLET. szerencsénk a mélyen lisztéit 
OOOOOOOOOOOO közönség szíves tudomására hozni, 

miszerint. Csíkszeiedában a Jakab Gyula ur házában (a 
„Hutter Sz.iillodá'-val szemben) — 

férfiszabó  üzletet 
nyitottunk, a kérjük a mélyen tisztelt, közönséget, hogy becses 
megrendelésükkel pártfogolni  szíveskedjenek. 

Miután :t legkényesebb igényeknek is meglelelílnk, főtö-
rekvéstlnk leend becsületen munkát jó ,myag liozzándásH mel-
lett jutányos áron készíteni. 

A mélyen tisztelt küzöiis.V becses párt fogását  kélve, 
maradtunk tisztelettel : 

E a l a s í é g 
léttiszahók. a -3 

M - U J F E R F I S Z A B Ó - Ü Z L E T . _ 

Egy jó család-
ból való Kii, aki 

legalább két gim-

náziumot végzeit, 

n y o m d á s z 

t a n n í 0 n a k 

felvétetik 

CSÍKI LAPOK 
kiadóhivatalában. 

A JELENKOR LEGJOBB TETOFEDESI ANYAGA 

MAGYARORSIAGI KOZPONT: 

ETERNIT iAÜ VEK HAT5CHEK LAJOS 
B U D A P E S T V I . , A N D R Á S S V - O T 3 3 

Óriási szerencse Töröknél! 
«?. a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt 19 millió 
k o r o n á n á l löbb nyereményt tizettUnk ki tingyrabecaillt vevőinknek; egye-
dül 

az utóbbi 6 hónapban a 2 I c g i i A g y o b b n y ^ r ^ m é n y t ^s pedig : 
a 6 0 2 , 0 0 0 koronás nagy jutalmat a 98924. sz. sorsjegyre, 
a 400,000 j koronás legnagyobb főnyereményt  a 83451. sz. sorsjegyre." 

legesélyduaabb osztálysorsjátékában vegyen részt és rendeljen nálunk egy 
sz-crencsesorsjegyet. g^-^ ţg j f ] 

A most kezdődő 16. ^ A AAA sorsjegyre KK A A A pénznyemény 
magyar oszlályaorajátékban l l U i V U U ismét UÜiUUU J u t és összesen 

1 4 m i 1 l i ó 4 5 9 . 0 0 0 k o r o n a 
hatalmas összeget sorsolnak ki. 

Jtiindenki keresse nevét! 
imlyst a. b. a. Mmedbea •eftalálhat). 

. HindaaU klaSrtlia meg asc 
azsn u i m a i a l , Mely sevs saagy oa j 

" tádtagjatnah MM mellstt éli. V | 
mu auu (718 BU7 I!1M ZDttll turn 
•mn sum i'iSIsft T2IÍIS 
S.-V16 Ĥfil 
Mi» HSI ifJI t-191 2IU3 -n.'iT n.'.v.i 
inlil 
Í1I1I4 
m:U Ui.1l !10.' Hl] I143S >1111 ZWH 
ntn >K4I Miit »161 

Q«U«it I t a n t a 

Ojöií OynU Hedvig Belem, Beurltttto Henrik Hermuui Hermina 
Hilda Hnbert 0 Hugó Humbert Koolyka Idusba Igneo lika lUés nma Hona 
Imre Ion Ipely 

latrán KabeUa Zaldor lTtn Jakab Janka 

DM) «UII 
•rm HU 13»! »1» aois tna n«3 óttíi i»lsi 7ZKSa Í̂Wl 
'211 HIM :ui7 ZH077 2I17H 2M7 M» iSIH 7!tU «»45 
ma ER7I 
H l ! Illtl Í1II8 
am S4U1 4M4I HÍM »303 72611 

m ina •Hit ittn UBi tn« &771I MI) 

nm 
MM !«M 
M7K9 

Hstl 
STÍSS 
«•71 SÍM7 taicn nm UI8 IKO tMa !UII 

r L e S y e s b e t l e I e - l - 0 0 0 . 0 0 0 I C O X O Z C L S L . 
Továbbá I jttlnloni O O O . O O O , 1 nyer. 4 0 0 O O O , 3 0 0 . 0 0 « , 

2 â Í O O . O O O , I â O O . O O O , 2 h S O . O O O . 1 i 7 0 0 0 0 , 2 ü 
ttO.OOO, 1 îi 5 0 O O O , 4 0 . 0 0 0 , 5 it 3 0 . 0 0 0 . 3 a 2 5 . O O O , 8 á 
2 0 . 0 0 0 , 8 il 1 5 . O O O , 36 ii Í O . O O O és még sok egyéb nyeremény. 

Az 1. osztályú sorsjegyek tervszerű árai: 

' s eredeti so r s j eoü t—.75 v. lor. 1.50, \ eredeti sorsjeo frtL50  v.kor. 3 -
2 ii ii 3. „ „ 6. , i „ „ „ 6. „ „ 12. . 

A sorsjegyeket utánvéttel v»gy az összeg előzetes bekül-
dése ellenében kllldjilk, — Hivatalos tervezet díjtalanul. — Megrendeléseket 
lenti eredeti szerencsesorsjegyekre kélünk azonnal, de legkésőbb 

M - F O L Y Ó É V I M Á J U S H Ó 2 - 1 « - m * 
bizalomtnal hozzánk beküldeni, miután ezen szereticseszámok gyorBan elfogynak. 

T Â B Â V A T ^ B a n k h A z a > 

A V H v A A a ÉS M — 
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete. 

Föárudftnk  ngitályaorsjáték-fliletBl:  Központ: Teréz-körut  46 a. 1. fiók  : Váczí-
körut  4a. II. fiók:  Muzeum-körut  11a. III. fiók  : Erzsébet-körut  54a. Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Oementet ajánl olcsó 

aron a 

Brassói Portland-Cement-Gyár 
B R A S S Ó B A N . ^ 

C s i k 8zeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 
Nvomatott Cúksaeredában. 8«oboda Jósi»fl«n,vnyomdáiáh«,. 




