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csíki lapok 
POLITIKAI. KÖZGAZDASAGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség én kiudóhivuUl: 
8 Z V 0 9 0 D A J Ó Z S E F könyvkereskedése, 

liová ala? azelk-nti részét illető minden közlemény, 
vtilamini fürdetések  és előfizetési  dijuk is knldendűk. 

Megjeleulk a lup 
minden s i o r d á n 

Kc/irutok nem mlulnnk vissza. 

FELELÓ9 SZERKESZTŐ: 
D r . F E J É R A N T A L 

Qpyvéd. 

Nyílttéri csikkek 
soroitkint 40 fill.-ért  közöltetuek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

EloflsetéHi  ár: t ^ s évre 0 kor. (Külíöldro) 13 kor 
l'élévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeret Ion czégt-k hirdetési di.in előre tizett/ndó. 
Hirdetési dijak n IrgnksóMmti szúinHtatuak. 

V á l s á g . 

E'. e l tűnt luU a politikai ('K-tnek 
eseményekben gazdag ideje v o l t . .Már 
említettük ugyanis, hojry B.inlly Dezső 
báró teljes erejével a B7-es alapon álló 
pArlo!< egyesítésére törekszik. Ugy Ut-
azik, ezt a törekvését gr. Audrá-tsy Gyula, 
dissidenaek vezére ia elősegíti. 

Bánffy  gondolata, bár egy kissé 
merész, nem mondható kivihetetlennek ; 
a jelek legalább arra matatnak, hogy a 
jelenlegi válságos helyzetnek ide vagy 
oda fordulta  után ez n szövetség, mint 
n világon a legtermészetesebb bázison 
alapuló alakulás létre fog  jönni. 

Alig lehetne ugyanis kételkedni 
benne, hogy a pártok között ma duló 
tusa tulajdonképpen a personális unió 
liarcza a tényleges kapcsolat fennállása 
ellen, vagyis a 48 és 67 tusakodása. 

Bámulatos, hogy gr. Andrássynak, 
Bánffynak  éa a többi magukat Deák hívei-
nek valló politikusoknak, kik ina a koaliczió 
törekvéseit támogatják, ez nem jut eszébe ; 
de az események követ kezel essége minden 
esetre rálogja terelni Hz embereket ; kü-
lönösen pedig azokat, n kik reális politi 
tikát űznek. 

Bánffy  nézeteit több helyfltt  és nyíl 
v&nosan is kifejtette  éa szavai h;itás nél-
klll nem maradtak. Ez a hatás azonban 
korántsem a jelenlegi helyzet keretei 
mellett értendő, hanem az a politikai 
harezosok más czéljait tételezi fel. 

Igen nagy politikai naivság volna 
ugyanis feltenni,  hogy a kik még tegnap 
egymásnak ádáz ellenfelei  voltak, egy 
varázs szór» fegyvertársakká  váljanak. De 
meg más részről, ha valnlta, ugy most 

!á'|ák beigazoltunk, igaznak és helyesnek 
azok a 1)7 es politikusok meggyőződésüket 
kik st mostani válságos helyzet kiélesité-
srlx-ii egyáltalán semmi részt nem vettek, 
sőt ez ellen állást foglallak. 

A 67-esek egyesülése tehát szinte el-
képzelhetetlen akár a Bánffy  pártban, 
akár a másik kettőben, más részről pedig 
napjainkban időszerűtlen és korai volna 
róla álmadozni. 

Ezzel az akczióval hozzák össze-
függésbe  azt H nyugtalanságot is, melyet 
ujabban a sznbndelvU pátiban észlelnek. 

Igen sokan bomlási prnc/.essuit lát-
nak benne. Ez a következtetés azonban 
csak a koaliczió szempontjából teljesen 
érthelő, dc a tények tárgyilagos vizsgá-
lata nem jogosit Itat fel  senkit ily messze-
menő és egyoldalú állításokra. 

Az lény és a szahiidelvUpáitiak is 
belátják, liogy mint kormányzó párt előre 
láthatólag a jövőben nem érvényesülhet-
nek s így mar eleve gondoskodnia kell 
olyan programmról, ntely politikai hely-
zetüket, kétségét kizáróan megállipitsa. De 
meg a jelenlegi válságos helyzet is ért-
het övé teszi a mozgalmat A Nagy Fe-
renc/. elnöklete alatt tanácskozott töre-
dék határozata legalább ilyesmire mutat, 
mely egy pártértekezlet megtartásának 
szUkségi ss^gét hirdeti. Hogy azonban 
valóban cz a szándékuk, azt az idő lógja 
megmutatni, addig a jóslásnak kevés a 
jelentősége. 

Modern társadalmi pusztulás. 
E .-ni-i>kb:ifi  a IIMl társadalmi élet egyik 

legrombolóbb és legkáro*abb szenvedélyét-ül, az 
iszákosságró! szólónk. 

Vájjon csak a nii társadalmunk baja-e e/p 

vagy igaz az, hogy az iszákos-ág a/, emberiség 
egyik eredendő bűne ? 

Részeges embeivk mindig voltak, de az 
ujabb időkben az.t i.i|M*z.tal U'í, hogy a/, is/á-
kosság a< eoihrriséget uaüy tettleg.kl en hajija 
lárm-tha. K* valóságos töoi.g ji-lritség aia mér. 

il< a törvényszéki tárgyaló teremben né-
hány lőlárgyalásl. végig hallgatunk, ugy azt 
látjuk, hogy a bűn esetek legnagyobb részében 
a/. is/.Akossig utgy szerepet játszik. A vádlot-
tak megszokott védekezési módja, hogy ők 

ilkányosok" voltak. 
Még hagyján, midőn a részegesség által 

okozott feJb-viilésbeu  elkövetett büntettek for-
dulnak elő, de sokkal els/om uilóbbak azon 
esetek, midőn a bünö.-ön azt I.H|Uk, hogy ót az 
ts/.áko9ság telte rliisz.ör koldussá, aztán tolvajjá, 
csalóvá, rablóvá stb. 

Itt jövünk aztán rá az iszákosság nagy-
mérvű erkölcsi, társadalmi és gazdasági hát-
rányaira. 

A/. iszákosságnak azonkívül igen nagy 
romboló hatása van az emberi szervezetre is. 
Az őrülteknek 15 -20 "/oát az iszákosság viszi 
az örültek házába. S/.ámos ragályos betegség 
az iszákosok nözött .*okkal jobban terjed. A 
szellemi fogékonyság  sz iszákos szülőktől szár-
mazott gye: mekekuél rendszerint kisebb. 

Érdekes pl. az, liogy az. angol élet biz 
lositó társaságok a biztosítottak kőzött kü-
lömbséget lesznek, a szerint amint iszákosok-e 
vagy uein. Az utőbniak ugyanis átlag tovább 
élnek s igy ezekre nézve más halalo*.á*i táblát 
alkalmaznak. 

Különben u mindennapi életben IS >MII 
mel látható az iszákosáig káros Itatása. Hány 
családi boldogságot tett az i*zákosság töukre ; 
hány szép birtok kerüli miatta dobra, miiid-zt 
ha imnlosan megállapíthatnék, meglepő adato-
kat uyeiuénk! 

Az iszákosság és az elszegényedés epyüll 
jár; ez következik abból a léuybiíl, hogy az. 
isz.tkus embeiek mind kényelmi) ember.-k I 
Hisz. ktki tapasztalhatja inagáu, hogy így kissé 
íllas állapotban az. élet nagy gondjai rllörpiil-
nek, a nagy nehézségek kicsinyeknek tűnnek 
fel.  Mig ezen lelki állápul a iiein i*zako« mi 

beruél csak I úf-lejiő,  addig az. iszákos ember-
ben az már könnyelmű életfelfogássá  lejlödölt 
ki 9 m nél inkább iszákos lesz az illető, annál 
könnyelműbb is. 

Az iszákos* ig okai igen éoklélék. N<gyun 
sokai a fittalkori  ros*z példa, igen sok Hl a 
nyomoraság, szerencsétlenségek okozta bus ko-
morság, másokal az öröklött hajlam visz rá. 

Ma uiár az öiőklöll hajlamból eredő iszá-
kosság is mind nagyobb mérvű, minek egyszerű 
magyarázata az, bogy iszákos szülőknek a gyer-
mekei is rendszerint iszákosok. 

N'pűnk életében gyakran tapasztalható, 
hogy egészen kis gyermekeknek pálinkát adnak, 
fiatal  suhsuezok olt ülnek a pulik mellett s 
isznak a nagyokkal; aztán berúgnak a komisz 
pálinkától s rendszerint verekedés a vége, de 
gyakran a .Sárga házban* végződik a mulatság. 

Uz a rossz példa leggyakoribb esete; 
persze az élet itt is a maga csábító alkalmai-
val sokféle  váll o/.at ban jelentkezik, s rossz 
példa s alkalom nem hiányzik a társadalom 
egyik osztályánál sein. 

Érdekes a nyomor szerepét az iszákosság 
szempontjából vizsgálni. A nyomor és a pá-
lilika élvezele uagyjábau együtt jár. 

Bosszul tápláló a rossz.nl elkészített ele-
delekkel élő munkások pálinka nélkül egyálla-
Wbau ueui igen képesek élni. Ennek magyará-
zata az., hogy a hiányos táplálékból a gyomor 
csak lassan tud el-gendő lápanyagot kivonni; 
a páhuka tehát a gyomrot kell izgassa seré-
uyeüh munkára ; a hiáuyos táplálékból a gyo-
mor nem képes továbbá elegendő zsíranyagot 
kivonni, meunyi a tesi melegének fenntartására 
szükséges, s ez.t a munkál is lassan végzi el; 
a pálinka szesztartalma pedig gyorsau a szer-
vezetbe jul s gyorsau elég a szervezetbeu 8 
igy a nteleg hiányt pólólja Ha még mindekhez 
nagy hideg, rossz lakás, rossz ruházat játul, 
ugy érthelő a pálinka élvezele. Kunek előnye 
bár nagyon szeuibe öllő, de mégis csalóka, mert 
a pálinka élvezete lassankint lerombolja az em-
beri szervezetet. 

Jő és i/.letes életekkel élő ember rendsze-
rint iium vágyik pálinka vágy mis hasonló sze-

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJÁ. 
Apróságok a nőkről. 

Irta: BÁLÁS BÉLA. 

Hibbant agyvelókben megfogamzott  a nő-
emsnczipáczió bogara s a virágok legazebb vi-
rágait, a nőket a modern társadalom felakarja 
dolgozni takarmánynak. Kiket az Uriaten a küzdő 
férfi  enyhitótiraának, feleségének  a aa emberi 
faj  fentartnjának,  anyának rendelt, napszámosokat, 
rabszolgákat, gépeket akar formálni  belőlük a 
nóeinanczipáezió sásksjérása. 

Hirdetik, hogy a nő egyeoJÓ a férfival. 
Nem Igsa. 
A tndóeob elfogulatlanul  állnják. hogy a 

nők sgya könnyebb, mint a férfiaké,  an pedig 
magunk le tudjuk, hogy testileg gyöngébbek, a 
tapasztalás pedig inutaija, hogy akaritcrejük, a 
szellemi muekához való lelki energiájuk nem 
oly kitartó, mint a férfiaké.  Kgyssóval sem tes-
tileg, sem lelkileg nem alkalmasak éa nem valók 
arra aa erős éa sokszor durva küzdelemre, a 
melybe a férfit  az élet ssűkségezeriien — mint 
arra hivatottat — belesodorja. 

Sokan s fanatikus  femiuiaiák  közül odáig 
mennek, hogy a lársadalombao olyan jogokat 
vindikálnak a női testnek a a léleknek, mint a 
milyeneket birnak, vagy lulajdouitanak maguk-
nak a férfiak.  Azt a eiabadságot követelik a 
nőknek, amellyel a férfiak  birnak, élnek; de 
elfelejtik,  hogy minő más következményei vau 
nak a aők életmódjának, mini a férfiakénak. 

S aa Ilyenek a női nem felszabadítóinak 

tartják éa tartatják magukat. Pedig legnagyobb 
ellenségei — akár ludvu, akár öntudatlanul — 
a női nemnek. Letépik a rózsái, liliomot, ibo 
lyát, Itoay elfakuljoti  a színe, elliiojék az illata 
a társadalmuk közgstdaaágában bedobják a lu-
czernu lakarmáuy közé. Kiszakítják a leányt szü-
léi hajlékából, az asazonyt gyermekei mellől 
poroa iskolákba dugják, irt-aszinlok mellé pör 
nycsziik, hogy az a színes noi lélek megfakul-
jon, uz uz érzésdus sziv elfásuljoii,  megszáiad 
jou, a lélek erényei eltűnjenek s kiszoruljanak 
miattuk iskolákból, hivatalokból a családapák, a 
férjek,  a kenyérkeresők ezrei éa ezrei. 

Nem, nem. Es nein uormális állapot. 
Kz természetellenes dolog. 
A nőknek, sz Igaii nőknek kell es ellen 

felit  pníők. szervezkedniük. 
Az olyan lapokat, könyveket, melyek a 

nőben csak állatot, igavotiót akarnak látni és 
láttatni s csak trágár és perverz dolgokról tud-
nak irni. tűzbe kutl dubit: s olyan lapokat és 
könyveket olvasni, terjeszteni, hol a nő mint 
magasabb iduália fogalom  vau glorilikálva. 

Fel keJI ujilaui u keresztény nőkulluszt 
Ai idősebb nők* olvassanak komoly dolgo-

kat a ii0i lelek szépségeiről. a fiatalok  mulat 
tassák általlan. liszta lelküket könny ií, vidám, 
szellemes dolgokkal. 

Megjön igy ismét a férfiak  hásaaodási 
kedve, fclz  a világ rendje. 

• 

As előbbi aorok a leányos mamáknak alól-
lak, a következendóket már ugy ollóstam össze 
flatai  aasionyok és leányok számára. — illetve 

a lintal emberek számúra. Io ii.emelkedjenek 
azokkal, akiknek az árnyékban kuiizálnak. • 

A ii ó e r e d e t e . 
A hindu inithologia igy beszéli el a nő 

megteremtését: 
l'unidráhmn, a világ tereiméjo beméül mű-

helyébe, hoiíy a uői is formálja  ineg s hát ak-
kor \es>.i észre, hogy a féifl  tnegleruiiitésénél 
minden , j anyagot folhaszuált.  semmi sem ma-
radt. Mit tegyen most ? Sok töprengés után ig) 
állította össze a női: Kikért» a hold gömbölyű 
ségét, a kígyó hajlékonyságát, a folyondár  ta-
padó lulsjdonségát, a nád iugatag voltát, a fü 
puhaságát, a virág diazét, a nap enyelgő, meleg 
sugarait, a galamb stelidségét, u felhők  köuy-
i.yeit, a uyul félénkségét,  a tigris könyorlelen-
*égét, a páva hiúságát, a pupagály bébeszédü-
ségét, a macska alattomosságát s ezeket l'arad-
rahma összekevervén, olkottu a nőt. 

K ö z m o n d á s o k a h á z a s s á g r ó l . 
Dajkát kereB, ki vén korában házasodik. 

(Magyar.) 
Istentől sem fél,  ki feleségétől  uem fel. 

(Magyar.) 
Nem szereti feleségél,  ki uein félti.  (Magyar). 
Olyan a házasaág. mint az ostromlott vá-

ros : Szeretne kijutui aki benu van s bejutni, 
aki künn vau. (Arab) 

Tuuácaot a feleségedtől  kérj, de a magad 
esze után cselekedj. (Arab). 

Ba törpe sz asszony, hajolj le hossá, de 
minden ügyed beaaéld meg vele. (Keleti). 

Jobb a több feleség,  mintha c.tsk egy van; 

legalább le nyugton vagy. mig ók ha jba kap-
ónk. (Keleti). 

Sz.épség lelke az asBZonyuak, a lélek szép-
sége a férfiúnak.  (Keleti). 

Olyan zsák a házasság, melyben 00 vipera 
közölt akad egy angolua. (Spanyol). 

Czukorból is keserű az anyósod. (Spanyol.) 
Mint a koicsmaczégér, olyan a féltékeny 

férj  : arról tudod, hol inérik a jóborl. (Spanyol). 
Néma asszony, süket férj:  ez a nagy földi 

boldogaág. (Román). 
Aki hisz a feleségének,  az csalatkozik, aki 

uem Insz, azt megcsalják. (Pranczia). 
Kemenczének, asszonynak : otthon a helye. 

(Német). 

S z e r e l m i v a l l o m á s o k 
A d i p l o m a t a igy vall szerelmet: Oh, 

egyezzék bele, hogy örökös szövetségre lépjünk. 
A k a t o n a : Gyógyíthatatlan sebet ütöttél azl-
veincn. Vagy : Jöttél, láttalak, győztél. A t e u -
g e r é B z : Szép leáuyka, uálad találom fel  a 
révet az élet tengeréu. As é p í t é s z : Építsünk 
fészket  magunkuak. A t u d ó s : Oh, hadd meg-
vizsgálnom szivedet a üdvömet olvasom ki sze-
meidből. A k o r c s m á r o s : Caordulásig töltöt-
ted szivein poharát. A s z o b r á s z : Ha niucs 
márványból a Bzived. engedd, hogy benne lak-
jék az enyém. Aa é k s z e r é é z. Egy arany-
gyűrű jelképezze frigyüukit.  A k o r t é s z : Oh, 
bár Hyinen rózsaláuczai kötnének hozsám. A k o-
c s i s : Ha feleségem  l^sz, le tartod a gyeplőt. 
A p é k. Akarod-e megoaztani kenyeremet, örö-
memben. búmban 5 A l á i n p a g y u j t ó . Te 
vagy életem féuye  I És igy tovább. 



n n italok után, azt pár pohir bor vagy sör 
kielégíti. 

Itt felmerül  i kérdés, vájjon ikik nilunk 
pálinkát isznak, azok mind rossz ételekkel 
élnek ? 

Nem ; népünk jórészí általábsn kielégítően 
táplálkozik ; konyhája jé, ételei Ízletesek ; de i 
baj az, bogy a különben józan természetű em 
berek nem lévén képesek s szeszes itsllól egy 
általiban tartózkodni, szegénységük folytán 
azonban borhoz, sörhöz nem juthatnak, tehát 
az olcsó pálinkát isszák. 

Nálunk ugyanis s bor és sír ngy meg vsn 
adóztatva, hogy azokst állandóan a szegény-
nép nem képes élvezni. 

Pénzügyi érdekek állanak útjában ez adök 
leszállításának, azonban ezen érdekek nem ér 
nek fel  azon nagy haszonnal, mely abbAl szár-
maznék, hogy ha a népet jó, egészséges s még 
mértéktelen élvezés esetén is nem oly romboló 
italok élvezetére szoktatjuk s azt neki lehetővé 
tesszük. 

Az iszákosáig elleni barez különben a 
társadalom feladata  is. Ujabb időben, különösen 
külföldön  a nagy gyárak kiterjesztik gondos-
kodásukat arra is, bogy a munkásoknak jó táp-
lálékok és lakásuk legyen. Szövetkezés utján 
is sokat lehet e téren alkotni. Angliában nép-
kávéházak alskultak részvénytársasági alapon, 
melyek a munkásnépnek olcsó és jó itali s 
kellő szorakozást adnak. Nálunk nagyobb vá 
rosainkban vannak népkonyhák, ahol olcsó és 
lipliló ételek kaphatók. Általiban ide tartozik 
mindazon tevékenység, mely a nép jólétet elő-
mozdítja s mely a népi t arra szoktatja, hogy 
igyekezzék jól s jóizüeu étkezni. 

Nem ros9Z eszme a mértékletességi egy-
letek alakítása sem; ezek nilunk kevésbbé 
vannak elterjedve; külföldön  a uagy müveit 
illamokban nagy eredményeket értek el velük, 
így pl. Angliában a mértékletességi egyletek 
tagjainak száma tlibb mint 4 millió. Hasonlókép 
ez egyletek Amerikában is el vannak terjedve. 

Természetes az ily egyletek összehozása 
lelkes apostalokal kiván, hisz mi nehezebb mint 
az emberi szenvedélyek ellen küzdeni I 

Egyetemi tánczestély. 
Tliepaikoré a tánez éa zene istennője fé-

nyesen vonult be a caaiculuris időben a még 
ifja  vígadó ragyogó termébe, hol liivói dobogó 
szívvel várták s izzadság közepette áldoztak fón-
ségének. A pazar féuyuyel  beözönlőit terem igen 
szép látványosságot nyújtott a sikamlós parketten 
a tánczok egész variatiója perdült le. hab ruhák-
ban Buliogó selyemben, rózsába borulva lejtettek 
tova a szabatos keríligók hangjaira az édes te-
remtések. Tündér világgá varázslódon át a más 
kor hallgatag terem, n vig tiindérecskék kedv. 
teléaét argua szemekkel leaitk az öregebb tün-
dérek ia. kik idők folytán  az auyai szerepkort 
tölték be. Ráduj Béni képzett bandájával a síin 
padon ugyancsak dolgozott, míg az arany ifjú-
ság ai estély elnökének. Éltes Gyulának precziz 
rendezése mellett a legnagyobb szabatossággal 
felelt  meg kötelességének. Ai istennő iráuli von-
zalom nemcsak a székhelyből, hanem Tuauidról, 
távúi Gyergyóból ia sokakat vonzolt a közponiba. 
kulonöaeo kitett magáért Ditró község, amely-
nek szép leáuyai. igaián nagyot uyomtak a hölgy 
korczent latjába. 

A bál védnökei a kővetkezők voltak : Mikó 
Bálint. Hecie Antal, Fejér Sándor, dr. Fejér 
Antal, dr. Bocskor Béla, dr. Györgypál Domokos, 
Török Ferencz, Sümegi Vilmos, Élthea Zsigmond, 
dr. Fodor Antal, dr. Uullya László, Pap Domokos, 
Pál Gábor. 

As ealélyen részt vettek asszonyok: Dr. 
Györgypál Domokosáé. Dragoi Liviusni (Lázár-
falva),  Zareesky Pilné, Becie Antalné, Sümegi 
Vitmoané. Birtha Jőiaefaé,  Sioatagh Jóaaefué, 
Kovács Autalné, özv. dr. Molnár Láazlóué, özv 
Nagy Sándorné, Fejér Sándorué, Aczél Ödöuné, 
Fereoczy Giiáné, Gál Uiklősné (Ditro). Uajnód 
Ignáczué, öív. Qeczó Jánoané (Budapest). öz«. 
Booakor LáaJóné. Pap Domokosáé, dr. Fodor 
Antalné, dr. Gullya Láazlóué, Silivik Ferencmé, 
dr. Nagy Béniné, Millig Mátyásáé (Arad), Weader 
Dávidoé, Nagy Lajosné, tteraa Rezaóné. ösv. Éll-
hea Jakabué, Krilsa liidorné, dr. Iioecs Jánosáé. 
Köllő Jánoané (Ditró). 

Leányok: Élthee Juditka, Zareozky 
Annuska, Krilsa Melitta, Jakab Uilduaka. Nagy 
Irénke, Nagy Etuaka, Vegéry llargii. Gil Ilonka, 
Gil Irénke, Bajnód Berta, Qecsó Ilonka, Geoaó 
Annuska. Booakor llonks. Bocskor Irma, Köaseghy 
Mariaké. Köllő Annuska, Köllő Erssike. P.p 
Margitka, Ferouoay Hona, Millig Qisuka, Milllg 

Paula, Inoze Annuska, Molliloriai Mariska (Arad) 
Simő Irénke (Brassó), YVender Laura, Ssakios 
Palma (Szilágysomlyó), Sümegi Böske. Madár 
Irma. 

Ilyen szép hölgykossorut ritkán látott együtt 
Csíkszereda intelligens közönaége. Méltó, hogy 
ugy as ai anyagi, miat a> erkölcsi sikerirt a 
reodezőaégnek tisztelettel éa bálival adószunk. 
Hzen alkalommal nein mulaszthatjuk el elisme 
rÓBsel adózni a .Vigadó* bérlőiuek, a kik elő 
zékeaységükkel a jó konyhájukkal éa pontos 
saemélyseltel mindenkinek dioséretét vivtik kl. 

Vasárnap az ugyaeveiett „morzsabil" von-
zotta le Caikazereda azine-javát Zsógödfürdóru, 
hol az estélyen öröklött jókedv as ójréli órikig 
ia kitartott. Az arauy ifjúság  erszényileg talán 
megfagyva  bár (?) de törve nem, bebizonyította 
.mégis magyar a magyar*. (?) 

Zsögödfürdővel  minden téren ineg volt 
elégedvo a közönség, csak igen nagy volt a hely-
sziike, ugyannyira, hogy igen sokon kénytelenek 
voltak távozni s ha megkísértették, hogy egy, 
asztalooakát vagy egy székeoíkét kapjanak, a 
legdurvább gorombaság volt oaztályrészük. A 
faluról  összeszedett fesió  iuas, libapásztor, szo-
mélyzettel oly temérdek vendéget a minő vasár-
nap ott összpontosult, nem lehet kielégíteni, fel-
hívjuk a tulajdonos illetve a bérlő figyelmét  az 
in elósoroltakra, különösen arra, hogy goromba 
embereket, kik még hölgyekkel Bzembeu ia dur-
ván járnak el, alkalmaiul annyit lesz, mint a 
fürdő  jó hírnevére fekele  leplei vonni. 

Papiranyai (cellnlose) nír Csiivtaota. 
Csikvármegye gazdasági éleiében egy uj-

kor kapni nyílnak meg. Egy papíranyag (cellnlose) 
gyir létesítése végett részvénytársaságot alapí-
tanak Csikvármegye gazgasági életében eddig 
is igen jelentékeny szerepet vivő 20 olyan 
egyén, a kiknek személyiségében a terv meg-
valósításának biztositéka feltétlenül  meg van. 

Fölösleges ismertetnünk külön e tei v meg-
valósításának Csikvánnegyében igazi szükséges-
ségét, annak igazolására álljon itt az alapítók 
állal kibocsátott „alapítási tervezet és aláírási 
felhívás". 

Alapítási  tervezet  és aláírási  felhívás. 
Székely népünknek egyáltalán, de különö-

sen vármegyénk lakosságinak a megélhetés 
egyetlen lorrisa századokon ál a mezőgazdaság 
volt. Ma is csak az. Miutáu pedig a m"zőgaz-
daságilag megművelhető területe megyéuknek 
kicsiny volt, ellenben a népessége surd, ennél 
Ingva népünk megélhetése mindig nehéz volt. 
És mégis népünk e kis területen 1648 elölt 
nem csak képes volt megélni, hanem az anyagi 
jólét bizonyos tokára ludott euHkedni s olt 
megmaradni. De csak az illám segítsége és 
támogatásával. Akkor még az állam tudta mél 
tányolni azt az éri éket, melyet a székelység, 
e szívós, eleven és életerős faj,  a nemzeti élet-
ben és az. államra nézve képviselt és a mi kü-
lönösen azon szolgálatokban njilváunll, melyei 
népünk a nemzeti védelem körül századokon 
ál fáradhatatlanul  teljesiteit, s melyet az állam 
soha sem nélkülözhetett és nem pótolhatott. 
Természetes volt tehá', hogy az illám mindent 
elkövetett, hogy a székelységel a tőle telhető 
módon segi'se, anyagi és kulturális fejlődésében 
maga részéről támogass. Mindennemű állami 
teher alól mentesítette. Közigazgatása egyszerű, 
jó gyors és ingyenes volt. Nemkülönben igaz-
ság szolgáltatása és mindkettőt saját Önkor-
mányzati Hatáskörben, maga a székelység intézte 
a az illám e hatáskört tiszteletben tai tolta, 
valamint a minden egyest megillető ueuiesi 
jogokat, kiváltságokat és a szabadságot. Az 
állam azzal is segítségünkre jött, hogy a kincs-
tár kir. haszonvételi jogokat, monopóliumokat 
nálunk nem gyakorolt. Mindezen inlézméuyek 
védelme alatt és segítségével mindazt, a mit a 
székely véres verejtékes szorgalmával termelhe-
tett, kizárólag a maga és családja javára for-
díthatta, a mi egyúttal hatalmas ösztön volt 
srra is, hogy termelő képességét tovább fokozza. 
Ez az ösztön és a sürü népesség, mely utóbbi 
a vagyoni jólét természetes következménye, 
megteremtette nilunk az ipart, mely kezdetben 
csak a helyi szükségletet elégítette ki, később 
ellenállhatatlanul elfoglalja  és maga szimira 
biztosítja, az akkori olib fejedelemség  — ma 
Bominia — piaczait. Sajit nyers terményeit 
msga dolgozta fel,  — msga hozta forgalomba  ; 
a kész iparczikket külföldön  ia ő értékesítette 
minden közvetíts nélkül. Tehát a termelő f0-
kőzött baszna, a feldolgozás  munkabére és a 
munkába fektetett  intelligejtia értéke, _ » 

kereskedői és fuvarozási  baszon mind az A 
zsebében maradt s nem lebet csodálni, ba a 
nép ily kis területen és oly sűrűsége mellett is 
nem csak jólétet élvezett, de határozottan gaz-
dagodott is. Meg is litszott népünkön e jólét 
külsőleg és kultnrájában. Mir a 18. szizad 
közepén községeinkben mindenütt díszes községi 
iskolaépületek emelkednek, a községek gazda 
gon gondoskodnak a papokról, templomokról, a 
szegényügyet nem ismerték, mert szegénység 
nem vala. A népnevelés általános elterjedését 
bizonyítja, hogy községenkint alig volt az írni-
olvasni nem tudók száma 5°/o, és hogy minden 
széknek legalább egy főgimnáziuma  van, né-
melyiknek keltő is, hová az <lemi iskolákból 
bőven jnt tauuló. _ Erős, hatalmas néposztály 
uevelődik, innen kapja Erdély mind-D felekezete 
a papot, kántori, tanítót és szerzetest; innen a 
birtokosok a gazgatiszt, »et, — az állam a 
tisztviselőket, tői Magyarországon is mindenüvé 
elszéled a székely értelmiség. Erdélyt a migyar 
nemzet számira jobaan biztosította, mint bir-
mely hadsereg vagy Eroke. 

Ezen egészséges állapotnak és fejlődésnek 
egy csspásssl véget vetett az 1848, melyért 
pedig a székelység ontotta vérét legbővebben 
Söt a jobbágyság felszabadítása  és ennek folyo 
mánya az általános védkötelezettség és köz-
teherviselés, mely az állam össznépességének 
javára váll: a székelység létfeltételeit  limadta 
meg. Az általános védkötelezettség kővelkezté 
ben munkabíró iljuiágnnk besorozta tolt, sőt a 
mi ifjrságunk  pótolta és pótolja ma is azt a 
conlingest, melyet némely vidék maga részéről 
soha kiilblaiii nein tudott. Viszoul az összes 
egyenes és közvetett állami adókkal megter-
heltettünk és ennek daczára magunknak kellett 
tovább is gondoskodnánk a községi és kultu-
rális terhekről, de annak a méreteit már nem 
mi, hanem a mi teherviselési képességünk szimba-
vétele nélkül, az állam állapította meg. A mi 
adónk is hozzájáiult és jóvd'sma kártalanítási 
összeghez, melyet a jobbágyaknak jnlolt földért 
a földes  uraknak fizetett  az állam, noha egy 
székely sem kapóit senkitől egy tslpalalnyi 
földet  sem, a miért flzeluia  kellene a földleher-
menlesilést. 

Ezeket a terheket a mi népünk akkor 
sem bírta volna meg, ht az 1848. előtt élvezett 
gazdasigi előnyök és szabadalmak a birtokéban 
meghagyattak volna. Azonban a székely véren 
is ki vívott közszabadsig nem tü te meg, hogy 
népünk az élvezett előnyök birtokában továbbra 
is megbagysssék és azok egymásután vonattak 
meg lőlttnk; legutoljára a szabad pálinkafőzés, 
melyet pedig az osztrák uralom sem bántott, 
pedig ennek az uralomnak ugyancsak bőséges 
okot adlunk 1848 ban, hogy minket gyűlöljön. 
Mezőgazdaságunkra et mérte a halálom csapást, 
Eilenben az osztrák ipar termékeit az alkot-
mányos magyar uralom saját területünkön zudi 
totta reánk és itthon ölte meg iparunkat. 
Románia pedig saját területéről a mi iparunkat 
egyenesen kitiltotta. 

Népünk anyagi romlásának tehát, mintán 
az állam nem jött segítségére, kikerülhetetlenül 
be kellett következnie. Pedig jönnie kelleti 
volns, mert s magyar nemzet szempontjából 
soha sem lehet közömbös az államra nézve, a 
székelység sorsa, különös tekintettel arra, bogy 
hol és miként van elhelyezkedve ez a faj.  De 
különbeu is kötelessége lett volna, biszeo bár-
mely anyagi javakat, előnyöket vett és v e B Z 
el közérdekből az egyesektől, azért megfelelő 
kártalanítással tartozik. A földes  urakkal szem 
beu ezt a kötelesságét teljesítette is, az úrbéri 
séget, a kisebb kir. haszonvételeket megváltotta. 
Egyedül a azékelységgel szemben nem gondolt 
arra soba, bogy a tőle elvett anyagi előnyökért 
a székelységnek is kirpótlással tartozik. 

Azonban, ha az illamnak eme tényeitől 
eltekintünk, még ngy is mostohin bánt el velünk 
s legmoslohábban a mi vármegyénkkel. Az el 
mult 50 év alatt, a mig gazdasági életűnk nap-
ról-napra hanyatlott, addig a hanyatlással egye-
nes arányban fokozódlak  az állami és mis köz 
terhek, s meri az illám nem jött segítségünkre, 
tökevagyouuukat is idegen tőkék nzsoris üzle-
teinek doHa martalékul. 

N.ncs a mi vármegyénk terület in egyet-
len ipari alkotás, egyetlen oly gazdasági intéz-
mény, mely népűnk anyagi gyarapodását elő-
mozdítaná, s melyet az állam alkotott volna, 
avagy támogatna. És ugylitszik, hiábn is vár 
luk, mert a mig a mi jó és ép tojisnnkért cse-
rében adott illami tojásokon gazdasigi életünk 
felleudűl,  addig uépűnkel a nyomor szétszórja 
a viligon ngy, hogy nem lesz ittbon többé 
székely, ki majd az állami csirkéket fogyassza. 

Hogy pedig népűnk anyagi romlása mily 
mértékben következett be, arról siralmas han-
gon beszélnek a tények. Községeinkben haj-
dan, sőt nem is oly régen, szegény ember 
számba ment az, kinek egy pir ezimerea ökre 
nem volt, ma ritka az ökrös gazda és a ki-
nek van : már az sem czimeres. Azelőtt njjal 
mutattak s fslnban  arra, aki adós volt; az 
egész fain  tnilta, kinek mennyivel tartozik, 
mily kamatot, mikor törlesztett és a tökét mi-
kor, hogy fizette  vissza. Ma kivétel és pedig 
ritka kivétel a falnban,  a ki nem adós. Hogy 
az eladósodás mily méreteket öltött, arról te-
lekkönyveink és takarékpénztáraink tanúskod-
janak. összes gazdasági termelésűnk és tevé-
kenységünk minden eredményét felemésztik  a 
közterhek és ezek a kamatok; a leggyakoribb 
esetben nem is elég. És ha azt kérdi valaki, 
miből élünk: feleljenek  erre az árverések légiói : 
élünk a lörzsvagyonból, a inig tart s akkor 
•negyünk világgá. Ugyauigy togyasztjnk el a 
közvagyont is, mely eddig községi ás kulturá-
lis terheinket hordozta, de már nem bírja. Er-
dőségeink óriási kincset képviseltek, s bogy 
közterheinken valamit könnyíthessünk: egymás-
után adogattuk el, melyet az idegen töke mo-
hósággal és potom áron vásárolt meg. Milliókat 
nyertek így rajtunk az idegenek, kik most ezen 
a pénzen vásárolják össze az árveréseken a 
székelység lába alatt megmozdult földet  ugyan-
csak potom áron s midőn így ők lettek nrrá, 
a koldus székelyt már azzal is boldoggá te-
szik, ka silány bérért rabszolgájukká lebet. Az 
1848 tehát mig a uemzet nagy rétegeit sza-
baddá, vagyonossá lette: addig minket az 
atiyugi boldogulástól és szabadsignnktól fosz-
tott meg, hogy ma az idegen tőke rabszolgái 
legyünk ; s mert erre még a kellő hajlandósá-
gunk biinyzik: bit elvándorolunk inkibb más 
hazába. 

H< ezt a néppusztnlást, ha ezt a földin-
dulást felakarjuk  tartóztatni: vissza kell tér-
nünk az ősi erények ama forrásához,  mely több 
mint egy ezredév baja, és viszontagságai között 
megtartotta a székelyt. A magunkra hagyatott-
ság tudata és az Isten segedelmében való bi 
zodalum adta meg nekünk mindig az eiöt,bogy 
magunkon segítve, az Isten segedelméhez is el-
jussunk. 

Magnnk akarnok sajit népünkön segíteni, 
midőn elhatároztuk, hogy liból a papíranya-
gok előállításira egy alkalmas gyirat létesít-
sünk és pedig azért, mert népünknek a gyár-
iparra szüksége van. A gyár kénytelen az élelmi 
czikkeket helyben, tehát tőlünk megvisárolni 
és kénytelen a munkát nekünk adni. És ha 
mi magnnk csináljuk a gyirat: ngy a töke és 
gyári termelés haszua is miénk marad. Minlin 
pedig a papíranyagok (cellulos) előállítására 
szolgáló gyár épen azt a faanyagot  dolgozza 
fel,  melyet eddig még az idegen tőke megve-
Lett és a nyakunkou hagyott, mely nálunk még 
nagy bőségben van s melyet ipari feldolgozás 
utjáu lebet a legjobban, értékesíteni, mivel a 
feldolgozás  iltsl nemcsak értékében nyer, de a 
nagy szállítási költség sem térbéli tflbbé:  ngy 
kétségtelen, bogy sz általunk tervezett gyár 
létesítése sürgős érdeke az egyeseknek, a köz-
ségekuek, az egyházmegyéknek, a közbirtokos-
ságoknak és a vármegyének, mert ezek mind-
annyian erdőtulajdonosok és oly fa  értékesíté-
séről van szó, melyet ma alig lehet eladni, a 
akkor is igszán nevetséges árért. 

Az előrebocsáloltak arra az elhatározásra 
bírtak minket, hogy egy ily gyárat kalákába, 
vagyis részvénytársasági alapon állítsunk fel, 
bogy mind'nki abbau résztvehessen, ki fáját 
értékesíteni akarja és maga részére a gyári 
termelésből hasznot akar biztosítani. Mert mi a 
hasonló gyárak tapasztalatai és a mi számítá-
sunk szerint a befektetendő  tökének 80°/, évi 
jövedelmét minden körülmények között remél-
jük s ezenfelül  oly faárakat,  melyet eddig el-
érni nem tndtuuk a 90 czm. alóli fenyőfa 
anyagnál. 

Beméljük leliái, hogy e kalákában részt 
vesznek vármegyénk egyesei, a közbirtokossá-
gok, a községek, az egyházmegyék és a me-
gyei havasi javak. És megragadja az illaui is 
az alkalmat, hogy rettentő mnlasztisaink velünk 
szemben helyrepótólja s kalákánkat minden tör-
vénye» módon támogatni fogja. 

A gyárat á következő terv szerint lóg-
juk létesíteni : 

1. Papíranyagok gyártáársa szulgiló (czelln-
los) gyárat létesítünk réazvénytársnsigi alapon. 
60 évi időtartamra és pedig a vármegye te-
rületén. 

2. Az alaptőke 1,000.000 koronában ál-
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lapittalik neg, mely 200 koronás részvényekre 
oszlik és 10.000 ily részvényből fog  állani és 
• mely iSke részvény aláirts ntján szereztetik be. 

3 Minden aláirt 10 drb. részvény egy 
szavazásra jogosít. 

4. Az aláíráskor részvényenkint 10°/o ez, a 
nal, ÍO'/o az alaknlá közgyűlés napján, a 70°/, 
az igazgatásig által meghatározandó időben 
és részletekben lesz fizetendő. 

6. Az aláírási felhívás  1906. évi jalins 
bó 10 én kibocsáttatik és 1906. évi szeptember 
h6 15-én záratik le. Ha az alaptőke megfeleld 
aláírás által biztosítva lesz, ngy az alaknló 
közgyűlés Csíkszeredában 1905. évi október hő 
l-én meg fog  tartatni; miről az aláirék kfllön 
•egbivő álul is értesíttetnek. 

6. Ha az alaptőke nem jegyeztetnék, ak-
kor az aláírások ntán befizetett  lO0^ ot az ala-
pitök 1906. évi október bó 16-ig kamat nélkül 
visszafizetik.  Viszont túljegyzés esetén az ala-
pilék fogják  a rednktiét saját belátásuk nze-
rlnt gyakorolni. 

7. Az aláirt részvények ntán fizetendő 
10*/e, vagyis részvény ntán 80 korona Csík-
szeredában s csíkszeredai takarékpénztár, Gyer-
gyószenlmiklóaon : Agrárbank fiókja  és Csik-
szentmártonon az A lesik i banknál flzetendő  be. 
Az alapiték csak azon fizetésekért  vállalnak 
ezavatosságot, a melyek a megjelölt intézetnél 
teljesítettek. 

Alapítók fentartják  maguknak a jogot, 
bogy az igazgatóságot az első 6 évre msguk 
nevezzék ki. 

Kelt Csiktaploczán, 1905. jnlim 9. 
Nagy Imre s. k., András Lţjos a. k., 
Márton Lajos a. k, Hodor Andrái s. k. 
Köllő János a. k., Madaras Albert a. k. 
la ida lálhály s. k., Tqmpos János a. k. 
Dr. Györffy  Oynla a. k., Baláas Dénea s. k. 
KSISnte Láasló s. k., Sál JAasef  a. k. 
Kőlló Ignáea s. k., Oláh Alajos a. k. 
Pál Lajos s. k., Páll Jóiaef  s. k. 
Pnakáa Adolf  s. k., Bléneai Albert s. k. 
Böjté Lţjoa s. k., Antal Gergely a. k. 

Legújabb. 
A „Csikl Lapok" eredeti táviratai. 

Budapest, aug. 0. d. n. 2 óra £0 perez. 
Csíkszereda, aug. 8. d. u. 8 óra 30 perez. 

Honvédelmi miniszter rendelete. 
Biliar honvédelmi miniszter rende-

letet bocsájtott ki, a melyben megengedi, 
hogy a honvédséghez való önkéntes be-
lépés esetén az előirt belépési bizonyít-
vány esetleg születési és illetőségi bizo-
nyi tványnyal ; vagy egy a belépni szán-
dékolt felavatása  előtt felveendő  jegyző-
könyvvel pótolható; mely jegyzőkönyv 
két tanú aláírásával igazolandó. Illetőségi 
bizonyítvány be uem szerezhetősége a 
felvételre  akadályul nem szolgálhat. Mint-
hogy a belépési bizonyítványt a hatósá-
ságok állították ki és minthogy a ható-
ságok ennek kiállítását megtagadták, a 
honvédminiszter fenti  rendeletével teszi 
lehetővé hatóságok kikerülésével az egy 
évi önkénytegek és öukényt jelentkezők 
belépését. 

Lányi miniszter megválasztása. 
Liptószentmiklóson tegnap folyt  le a 

képviselőválasztás. Az eredményt este 
7 órakor hirdették k i ; a mely szerint 
Lányi 1578 és Stodola 1545 szavazatot 
kapott, igy Lányit 33 szótöbbséggel kép-
viselővé kiáltották ki. 

Vasúti katasztrófa. 
Sprenbeigből jelenlik, hogy 2 gyors-

vonat az éjjel összeütközött. Húsz ember 
meghalt sokan megsebesüllek 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— Kitüntetés idegen rendjellel. A 
király megengedte, bogy Miké Bálint v. b. t. 
t., nyugalmazott főispán  a román királyi korona-
rend nagy tiszti keresztjét viselhesse. 

— Tanitóképesi tő vlasgálatok. A csik-
somlyói róm. kalh. tanítóképzőben a lenltóképe-
sitó visagálatok a követkesA sorrendben tartat' 
nak meg: aug. 24-én a IV. évesek javító vizs-
gálata; aug. 26. és 2U-án Írásbeli, szeptember 
4, 6, 8-án szóbeli tanltóképeelló vizsgálatok. As 
ezen vizegálalobra jogosultak a szükséges okmá 
nyokkal ás 40 kor. vlisgadijjal jelentkezhetnek 
•ug. 24-én aa Igazgatóságnál. As I, 11, III. éve 

sek javító vizegálata saept. 7-én, a beiratkozások 
mind a négy évfolyamon  és a gyak. iskolában 
szept. 7. éa 9-én leesnek. Az i g a z g a t ó s á g . 

A Székely-Társaságok Szövet-
sége. Agusztua 22 én, Sepsiszentgyörgyön tartja 
meg elaó közgyűléséi. Tárgysorozat ; 1. Elnöki 
megnyitó. Mondja Deák Lajos királyi tanáosoa 
elnök. 2. A azövetaégben levő társaságok éa 
testületek képviselőinek Igazolása. 3. A középponti 
iroda {jelentése a szövetségben lévő társaságok 
(testületek) működésének ismertetésével. Előadó: 
Háthé József  főtitkár.  4. A székely vasutak ki-
épitéaének kérdése. Előadó: Borszéky Soma 
nyugaţmazolt miniszteri osztálytanácsos. 5. Három 
azék vármegye píaoképea oikkeinek forgalomba 
hozása. Előadók : Benkó Pál gandasigi szaktanár 
éa Csinádi Lajos igazgató-tanító. 0. A székely 
kongresszus határozataiuak végrehajtása tárgyában 
való előterjesztés. A székelyföldi  miuisteri kiren-
deltség eddigi müköbéséuek ismertetése (a kiadott 
jelentések nyomán). Előadó : Kömőcai József  dr. 
alelnőli. 7. A sepsiszentgyörgyi székely tanító képző 
intését fejlesztéae  tárgyában való fölirati  javaslat. 
Előad.': Kardltórdó László tanár. 6. Számadás, 
költsóf  vetés. Előadó :Sárkány Miklós dr. pénztáros. 
9 A j< vő évi közgyűlés idejének és helyének 
megállipitása. II. Indítványok tárgyalása. Végül 
a se| siszeutgyörgyi Sékely-Társaság reudezle 
iparkii litáa megtekintése. A közgyűlés alkalmából 
több klrádulás lesz a közeli fürdőkre,  ipartelpokre. 

részvonni óhajtauak, augusztus 0 áig je 
Végli Endre főgimnáziumi  tanár, 

gi elnökuél Sepsiszentgyörgyül]. Sepsi-
örgyre érkezés a budapest—predeáli gyors-

vonatod augusztus '21-én délután 4 éra. 

— Szinelöadással egybekötött táno-
estély. A csíMaploczai tanuló ifjúság  főtiszt. 
Kőrösy Géza, Btlázs D^nes, dr. Györgypál 
Domokos, dr. Diradics Félix és Gegö Sándor 
urak v"duöksége alatt folyó  évi augusztus hó 
12 én szombaton) a helybeli leányiskola tan 
terméb-n a madélalvi emlékoszlop feuntarlási 
slspja javára színi előadással összekötött zárt 
körfl  t inc/.estélyt rend-z, mely alkalommal szilire 
kerül: .Kósza Jutka" eredeti népszínmű dalok-
kal, b4 rom felvonásban.  Irta : Lukscsy Sándor, 

A kik 
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Györiry 
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szerzetté: El kel Elek. Személyek : Kon' 
té falu-M  liiió Tsmls Simon, Tii>i Gábor 
mester Antal Domokos, M-trczi fia 

pál Károly, Figura Jancsi, gazdaember 
Gergely. Erzsi felesége  Gegö Klára, 
Tamáa esküdt ember Bálá/.s Liios, 

lutka árva leány Imre R'izs, Bogárdiné 
ultska, Borcsa leányi Csedő Juliska, 

HudlscJek Janó, drótos tót Sárosy József,  Piu 
les Isti án, korcsmáros Vass János, Árva Gyui i 

gény Gegő Dávid, Kiucaes Pisla luló 
N. N. Kövesiné Kondor gazdasszonya 
>ál Erzsike, Egy legény N. N., Egy 
nre Erzsike, Kis t-iró N N., Czigány 
í. N. Legények, leányok. — Történik 
ravidéki faluban,  reggeltől estig. A baza 

érdekében felhívjuk  a közönséget a 
ámogalásra. 
Telefon.  A szepsi szeutgyörgyi állami 

nyilváni a telefon-hálózatot  a közhasználatnak aug. 
ák át, egyplőre 27 előfizetővel.  A liely-
lefonállomások  miudeuikéről d. e. 8—12 
2—0 óráig lehet beszélni. Nemsokára 

a Sepsisientgyörgy—Csíkszereda és 
özölti vonal építését is B körülbelül ok-
íjén Sepsiszentgyörgy már a fávárossal 
lesj kötve. 

IQtuági tanozestély. A felcsiki 
tannló ijfjU'ág  Csikkarczfalváu,  1905. évi aug. 
15-én (tedden) Tötök Ferencz orsz képviselő, 
Rancz , ános esp.-plehátio", QeczS Béla lörv. 
bíró, Bi Iló János plébános, Hankó Antal gyógy-
szerész, Dr. Székely Hanó körorvos nrak véd-
nöksége alatt a községháza nagytermében jó-
tékouyctélu tánczestélyt rendez. Belépőjegy 1 
K. 60 flll.  Cssládjegy (3 személyig) 3 korona. 
Kezdetei este fél  8 őrskor. 

—' Székelyünk iparos pályára, A 
marosvásárhelyi kereskedelmi éa iparkamara, 
mint jeleztük, szeptember hóban eszközli a szé-
kelyflukaak  mesterségekre fölvételéi.-  A kamara 
moat arjól értesiti lapuukat, hogy ebben as év 
ben csak azok számíthatóak elhelyezésre, akik 
augusztus végéig a vármegye főispánjához  be-
küldik keresetlevelüket és iskolai bizonyítványu-
kat. Folyamodhatnak 13 évet betöltött éa leg 
alább 4 elemi oastályt végzett egésségea fink. 

— Szárazság. A mily dus esővel kez-
dődött s nyár, éppen olyan tikkasztó száraz-
ság lett a végén. Vármegyénkben is elviselhe 
tetlen a bőség. A legöregebb emberek sem em-
lékeznek ilyen bő nyárra. Az emberek alig tud-

nak nappal dolgozni a borzasztó hőség miatt. 
A szárazság a sarja termést teljesen ki aszalta, 
a az a kevés kukoricza is, mit megyénkben 
termesztenek, teljesen kárbs fog  veszni. A nsgy 
szárazság miatt napi renden vannak az erdő 
égések, még az az áldott szerencse, hogy egyik 
községben sem fordult  elő tüzeset, melynek 
ilyenkor igen romboló a hat.isa. A közrendé-
szeti hatóságok figyelmét  felhívjak  a száraz-
ság folytán  elöállhatő veszélyekre ; jó lesz, ha 
ideje korán elrendelik, bogy belyenkiul állán 
dóan vízzel lelt kádakat tartsanak készen. Ez 
és egyéb intézkedésekre bi:ony nagy szűkség 
volua, s fájdalommal  tapasztaljak, hogy arra 
senki sem gondol. 

— A osikszeredai Iparos ifjúsági 
önképzőkör — mint már n mult számban 
jelezve volt — auguszltH hó 13 án, azaz vasár-
nap este a „Vigadó" összes termeiben világpos-
tával egybekötött tánezvigalmat rendez. Kezdete 
eate 8 órakor, A nagy szünet alatt egy élé ber 
béos fog  a rendezőség által kisorsoltalni, melyet 
a Bzerencses nyerő ott a helyszínén azonnal át' 
vehet. Ezen élvezetesnek ígérkező mulatságra 
felhívjuk  olvasóink figyelmét. 

— Értesités. Belügyminiszter uruak 1901. 
év szeptember 14-én 100.000. szám alatt kiabott 
magas körrendelete alapján közhírré toszein, hogy 
s maros-vásárhelyi községi közigazgatási tan-
folyamra  felvehető,  a ki: a) a fégímuáziuin,  fő-
roálískola uyolez osztályát vsgy ezen kiizép-
lauodákkal egyenrangú uiás középfokú  iskolát, 
vagy megfelelő  kotoiiai tanintézetet sikeresen 
véglett; b) az iskolai tanulmányok befejezése 
uláu valamely községi jegyzői (községi vagy 
körjegyzői, vagy rendezett tanácsú városi jegyzői) 
irodában mint aljegyző (segédjegyzó. jegyző Bogéd) 

jegyzői iruok, vagy jogyzőgyakoriiok legalább egy 
évi gyakorlatot töltött; c) az állam hivatalos 
nyelvét szóval és Írásban ; d) fcdhetleu  előéletű ; 
e) tanfolyam  hallgatási szándékát augusztus '20. 
éa 31-ik napja között az igazgatónál Lkmáiiyeiuuk 
bemutatása mellett szóval vagy irásbau bejelenti. 
Az I-) pouldan meghatározott reude6 határidőben 
jeleukezők felvételét  a belügyminiszter engedheti 
meg. Az évi tandíj 40 koroua, a moly összeg 
fóléveuként  előre fizetendő.  Szegéuysorsu hallga-
tók landij eleugedéebeu réazoaiUetnek. A tau-
folyain  hollgatók részére a mull 1004—6. tanév 
kesdetével tépiniézetiel egybekötött beulakás 
létesíttetett. Kzen intézetben jó mugavUeleiü és 
előtnenetelii szegény sorsú Itullgatók lő teljesen 
ingyenes, 10 fél  díjas helyen fűtés  és világítás 
sal egybekötött lakást, reggeli, ebéd és vucsoiá-
ból á'lo ellátást kapnak. A fúl  dijis helyért havi 
20 kor., és az egész díjas helyért 40 koroiiu 
őzeteudó. 

— Tánozestély Csikszentmártonon. 
A csikszenimártoni iljuság lolyó évi su°usz.ius 
hó 12 én (szouibatop) az olvasókör n.tgj termé-
ben zártkörű tánczestélyt rendez, melynek liszta 
jövedelme a csikszeiilmártoni föléi  tn felállítandó 
kilenczszá/ados keresztény Magyarország emlék 
oszlop alapja javára fordillalik.  Zenét a csík-
szeredai 1. zenekar szolgáltalja. 

— Felhívás. A h. rendőrkapitány a kö-
vetkező felhívást  bocsátotta ki u városi vendég-
lősökhöz, szállodások és kávéhazasokhoz : Azon 
sajuos tapasztalat, liogy sz ilalinérési iizletckbou 
alkalmazott piiic'érnók és pétiztárosiiők, hova 
tovább vakmerőbben folytatják  erkölcstelen üzér-
kedéseiket; a vendégek ougyfoku  költekezését 
uemosnk elGuiozdiijók, sőt néhol a való néven 
nevezett kizsebelési rendszert űzik : arra indítja 
alulirt reudórkapitányt, hogy az iialmérési üzlet 
tulajdouosokat eien visszaélésük meggállására 
kötelezze. Ennek folytán  felhívom  az üzlettulaj 
douosokat, hogy az üsletükben alkalmazott pin-
ozér láuyok, pénztároanők magatartását ugy az 
üzletben, mini azou kívül éber figyelemmel  kísér 
jék a ha tapasztalják, hogy uz alkalmazott uö, a 
tisztességes vendégek jó ízlését sértő, vagy köz-
erkölcsiség rovására eaő magatartást követ: azt 
üaletükből szounal távolítsák el és az eltávolitáa 
okát a hatéságuak hozzák tudomására. Atneny 
uyiben pedig a rendőrhatóság azou tapasztalatra 
jutna, hogy a jelzeti visszaélések az üzlettulaj 
donoaok vagy megbizottjaik állal nem caak el-
nésésben részeaülnek ; sőt azok fenuálláaát  ók 
maguk elősegítik : ama viaazaélések törvényazabta 
módon való megtorlásával késői nem fog  éa leg 
végső esetben az italmérési jogosultBág elvonása 
Iránt törvényes alapou iutézkedéa fog  tétetni. 
Jeleu felhívásban  foglaltak  teljeBÍtéseért elsó 
aorban megbízottak tetetnek felelőssé.  Csíksze-
reda, 190&. julius 28-án. K o v á c s J á n o s , 
h. rendőrkapitány. 

— Hókaságok. Dunai Jánosnak.- Mókasá-
gok, vagy tréfa  ai élet balzsama, képekkel 
illusztrált humoros munkája ötezer példányban ter-
jedt el eddig. A kozóhajnak sietett szerző eleget 
tenni, midőn eleő könyvét egészen uj alakban 
megint kiadta. Legalább fele  egészen uj gyen-
gébbeket kidobta a ujakkal pótolts, az előbbi 
könyvben 41 kép volt, ebben 32 tréfa  van fel-
képelvo, mely képek müvészkezek alkotásai. 
Erénye a munkának, bogy a Bzokásos kétértelmű-
ségek telyes kizárásával egészséges tréfákat  nyújt 
az olvaainak. Ara n 20 ivre, 320 lapra terjedő 
nagy kötetnek csak egy koroua, portómentea 
küldéssel ; a migrendeléa akár a nyomdába; 
Barcza Józsűf,  Budapest. IV, ker. váci-utca 6C., 
akár a szerzóhöz : Dunai Jánosi, BudapeBt, I. k. 
Istenhegyi ut 32. szám alá intézhető. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 

A uoe. 
Gyeigyószeulmiklősról irják lapunknak a 

következőkel: A kó/.ség háztartásának fenlar-
tilsára az eddigi gyakorlat szerint az arányosí-
tandó közhelyekben történt erdő eladások által 
a felveti  mérnöki munkál ltokban beállott vál-
tozásoknak pólbecsléssel és oszlályozásssl való 
kiigazítása, helyesbítése, valamint jövőre a köz-
ségi kázlartás fentarlására  egyezségileg meg-
állapított kiszakítandó 5000 kath. hold terület 
megbecslése iráuti mérnöki kelysz.iui munkálatok 
fulyamalban  vannak s 2—3 hétig elfognak  tar-
tani, a melyeknek befejezése  ntán azok gondos 
kiszámítása s felülvizsgálata  következik ngy, 
hogy a végrehajtás toganalosilási mérnöki mun-
kálatok, melyek kibállauságol igényelnek, azok 
nagyobb kalmazolUága miatt jelen év szeptem-
ber hó végéig, mely időig azok elkészítése a 
működő mérnökutk meghagyatott, aligha elké-
szíthetők lesznek ; de ha elkészíthetők lennének 
is, azok hitelesítése (ile uein értve á műszaki 
részét érintőkéi) nem egyköunyen fog  keresz-
tül menni, meri a mint már a közhangulatból 
észlelheini a nagybirtokosoknak vélt egyéuek 
külön területének kiszakilási tervezete elleu 
egy pár száz „feutiebhiró  kisbirtokos akad, kik 
óvási lógnak euielui, jogorvoslattal fognak  élni, 
minek aztán kövelkezméuye lehet, hogy az 
eddigi eljárás s elhelyezkedési tervezel meg-
semmisítésével a közbelybeli illetményeknek 
arány sz.erinl való megállapiása s azou arány-
részek kiszakilá-a csak a tényleges birtok-
inttiuyiségnek megfelelöleg  redukálódik s több 
véli nagybirtokos kisbirtokosnak, léhát csak 
közös használatra jogosultuak fog  minősülni, a 
mely redukálás a mérnöki munkálatoknak ujabb 
elkészítését, megtelelő helyesbítését vonja maga 
uláu; e kőiben a község ujabb erdő eladásai 
arány osilandó közhelynek ujabb pótbecslését, 
osilé.lyozás&t eredményezi, ugy, hogy tévednek 
azok, kik azt his/.ik s másokat azzal hitegetnek, 
hogy az arányosilási eljárás egy pár hónap 
alatt belejeztelh -lik, mert a feulorgó  körülmé-
nyek kö/.öu még 1—2, söl több évig is elbu-
zódhaitk éppen azon egyének eljárása miatt, 
kik a kisbirtokosok közbelybeli baszuálali jogát -
összevásárolták, avagy a törvény által meg nem 
engedett, színlelt alakban a módon magukat 
nagybirtokosoknak minősítették, hogy igy a 
nagyobb haszonnal értékesíthető külön terület 
kiszakitásaboz juthassanak s azokat már eJeve 
idegen üzérek kezére adhassák. 

0 tempóra, o móres 11 
*) E rovat alalt közdöttekért felelősséget  nem 

vállal a S z e r k e s z t ő 

* * * * * * * * * 
Teljes ellátást nyernek 

az iskola idényre 
jó családbeli izraelita fiuk. 

Czim : ÜST. WeMeíltT HtTUIií 
1—3 Brassóban, Árvahás-u. 39. 

L á t k é p e s l e v e l e z ő - l a p o k 
kapható 

Szvoboda József  könyvkereskedésé-
ben, Csíkszeredában. 



Augusztus 9. 
3 . szám. 

Faeladási hirdetmény. 
Szentpéter egyházmegye gondnok 

Hága közhírré teszi, hogy a rakottyás 
Kitkucza éa Vet eget ő alja legelőn talál-
ható mint egy 31U0 köbméterre becsült 
luczfeiiyő  haszonhi tömeg eladása czéljá-
ból folyó  évi augusztus hó 26-ik 
napján délután 3 órakor Csik 
Somlyón a plébániai hivntal helyiségében 
nyilvános szóbeli és zártirásbeli verseny-
tárgyalás fog  tartatni. 

Kikiáltási ár fi380  korona azaz hat-
ezer hároinszáznyolczvan korona. 

A fatönieg  becsáron altil eladatni 
nem fog. 

litónjáulatok nem fogadtatnak  el 
A zártajánlatok közvetlen a szól» li 

árverés megkezdése előli iiynjlaiidök be. 
A részletes árverési /a szerzői Isi 

leltélelek megtekinthetők az >-jyliá/im «>•<• 
plébániai hivatalában C'siksoinl v'ti. a 
becslési kimutatás pedig megtekinthető 
Csíkszeredában a járási erdőgondnok-
ságnál. 

Csiksonilyó, 1905. aug hó 3 án 
Murányi Kálmán, Csiszér Pál, 

t,',.-s]>crL-s-|il«-l,ános 1 goo'Inok. Eladó 
aGecző-utczaban 73. számú ház 

beltelekkel együtt. 
Tudakozódni lehet a lakónál. 

E L A D Ó 
Csíkszereda—Zzögöfl  között 

egy puszta beltelek 
j u t á n y o s árban. 

Felvilágosítással szolgál e lap kiniló-
iiivatala. 1 -3 

A R E K L Á M 

é 
ÁlUmKi. é*z:*7.eiü én ügyes rebUmozAs 

minden gyári, kereskedelmi, ipari vállalni-
nnk, iizktnek A lelke, iu?»'»jrt, HZ éllelú I 

— Hogyan, hol mikor lindntliHö I 
n l*g;»ikei>>»»l»ben, IfgjuliWan  és leţnU'^li. I 
ban. megtarili iK» H/, 

Altalános Tudósitó 
h i rde té s i o sz t á lyáná l 

tnldidonos l e o p o l d g y u l a szerkesztő. 
BUDAPEST, VII., Erisébet-körut 54. sz. 

almi kiváló azakéi iel>-iiiiii> I. IMIMJHIÚ lelki-
ismeretességgel, |ioiilnssáegal és olcsón 
eszközölnek liiideléseket és reklámokat az 
összes budapesti, vidéki és kflllolili  lapok-
ban és naptárakban. 0 - f> 

KÖLTSÉGVETÉSEK 
ÉS TERVEZETEK INGYEN ! 

^ ^ ^ ^ ^ 

Árverési hirdetmény, 
A csikszentsimoni közbirtokosság ne-

vében alulírottak ezennel közhírré teszik, 
hogy n birtokosság tulajdonát képező 
„Czifrabükk"  nevil erdőrés/.ben m. kir 
földmivelésllgyi  miniszter urnák 66086 — 
:i()4 s-zániu rendeletével megadott enge-
dély alapján 150 kat. holdon becslllt 
13770 m3 gömbölyll luezfenyő  haszon fa 
és 2011 ni3 luczlenyö kéreg 659H8 (Hat 
vanötezerkiler.czszáznyolczvnnnyolcz) ko 
romi kikiáltási árban az 1905. évi Szep-
tember hó 7-én délelőtt 9 órakor 
a községházánál uirglarlnudó nyilváno 
ín-verésen szó és zált Írásbeli ajánlatok 
mellett a legtöbbel Ígérőnek el fog  adatni. 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat 
pi'nzképin az árverezési vevető bizottság-
hoz leteendő. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott Írás-
beli zárt ajánlatok szintén 10 száznléko 
bánatpénzzel vagy megfelelő  ovadékképes 
értékpapírral látandók el és abban kije 
leütendő, hogy ajánlattevő IIZ árverési és 
szerződési feltételeket  ismeri és azoknak 
magát nláveti. 

Utón jánlatok nem fogadtatnak  el, 
alainint ttz erdőség fntöincge  becsértéken 

nini eladatni nem fog. 
Az árverési feltételek  és a becslésre 

vonatkozó közelebbi nilnlok n község elöl-
járóságánál a hivatalos órák nlatt meg-
tekinthetők 

Csikazentsimon, 1905. julius hó 21. 

András Ferencz Veress József 
birt. jeiryző. 2 — 3 birt. elniik 

E l s L d . 0 . 
A Szereda—Zsögöd közötti uton 

EGY FÖLDSZINTES KŐHÁZ, 
mely áll 4 szoba, 1 konyha és 

pinczéból szabadkézből olcsó áron 
eladó. 

Bővebb lelvilágositást e lap kiadóhivatala 
3 4 ni ujt. 

Csikcsomortán község-
ben egy ház üzlethe-
lyiséggel átköltözkö-
dés végett eladó. Ér-
ii tekezhetni lehet Şţ 

FARKAS GYQLA TULAJDONOS-
sal Csikcsomortán. 2—3 

E L A D Ó 
negyven család-

ból álló 

müméhészet 
teljes felszere-
léssel, kedvező 
ár és fizetési  fel-
tételek melleit. 

Bővebbet a 
kiadóhivatalba! 

A JELENKOR LEGJOBB TETOFEDESI ANYAGA 
* . « tu _ 

MAGYARORSZÁGI KÖZPONT: 

EIERNII MÜVEK HAISCHEKlJUOS 
BUDAPEST VI..ANDRASSY-UT 33. Tusnádfürdő birtokossága az ügyészi állásra 

ezennel pályázatot hirdet. Pályázatok folyó  hó 16-ig a fttrdöigazgatósághoz  beadandék, ahol 
a feltételek  is megludbatők. 

TusnádfOrdö,  1905. augusztus 2-án. Az igazgatóság. 

Ő s z i t r á g y á z á s h o z 
;  i 

T H O M A S S A L A K L I S Z T = 
e » i I I a tS » v í d j e g y g j e l 

(ö—20.) 
Stern* larlta 

helyesen alkalmaiva, minden növénynek legjobb és legolosóbb fossforsavas 
műtrágyája. Kívánatra Bsakmunkákkal és ár-ajánlattal késsségesen ssolgát: 

W* Mt" KALMÁR VILMOS, BUDAPEST 
~ VI. Terés-körut, 3. eaám. 

A ThotnessalakgyArak, Boriin, vezérkójiviaeMje a mtigyar korona országainak 
terűidén. DC Óvakodjunk a h a m i s í t á s o k t ó l és figyeljünk  a 
védjegyre ! Minden z»ák ('•lomxárrnl éö turtulcm jehépse) vau i'llétva. 

1 

í 
i 

A „Magyar Olaj-
ipar Részvény-
= társaság" = 
a tisitell ipartelep- és ca'-plő-
g'\> tulajdonosoknak a j á n I ja 
ezennel — kiváló minőségű 

g é p o l a j 
— termékeit, 
melyek eredeti gyári árban 
kaplmtók : Niszel Lórincz 
és Testvére, olajgyári-rak-
táráiian — Csikszeredán. 

6 - 2 0 . 

Egy jó család-
ból való fin,  aki 
legalább kél gim-
náziumot végzett, 

n y o m d á s z 
t a n u l ó n a k 

felvétetik  a 
CSÍKI LAPOK 

kiadóhivatalában. 

X g a u z i  U L x i a ^ L O 
arczánik, keblének, kezeiuek alapos ápolására sohasem használjon 

mást, mint a világhírű 1885. óta törv. védett 

B4F» K B I E G J Í E R - K l e " M 

Créme de Margueritet. 
E/m naffyazeiü  készítményt kiváló Luhjd'>oságai miAtl Mánio*an 
atáuo/zák. ez okból ÓVA INL̂m A n. é. közönséget a silány utánzatok-

tól. — Kérjen min'liţ haUiozotian KRIEGNER-félét. 
A Crem© de Murguerite előnye, hogy mindennemű fém  és festő 
anyag mentes, tehát teljesen ártalmatlan, igy éveken át hassnálva 
sem támadja meg egéssségét. Artulmuilunsúgát hatósági bizonyitváuy 

igazoljii. 
Eredeti nagytégely 4 kor. — Próbatégely 1 korona. 

Kriegner György jSSST^^ 
BUDAPEST, VIII., Kálvin-tér. 

Dserét postai szétküldés naponta! ti —13 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
* * 
X  AGFJMI  Van szerencsém a 11. é. közönség becses tudomá- JjJ £ j f i  'Mit I s ' " n ' ' " ü n ' i h o g y s a j á t t e l k e m e n B r a s s ó b a n , ( V a s n t -
X  j H ^ f f l j ^ ^ t í »  utcza), a tránváj elágazásánál, bel- és külföldi  már-
^ ványokból faragtatok  <'n csiszoltatok síremléket és 
& •ElMnSPBiaf  mindennemű butormárvány lapokat. 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
X 
X * 
X * 

Teljes tisztelettel: IFagJP kőfarngómester,  Brassóban. X 

XXXXXXXXXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Továbbá raktáron tartok : Gránit, 
Syenit, Labrador éa Andesyt kemény 
kőzetll síremlékeket, amely kaphatók 1 0 ko-
ronától 2 0 0 0 koronáig. 

Mind első kézből a legolcsóbban be-
szerezhetők. — Uíiynökök mellőzésével kér-
ném egész bizalommal hozzám fnrdiilni, 
mert ez által nők megtakarítás érhető el. 

Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Cementet ajánl olcsó áron 

Brassói Portland-Cement-Gyár 
B R A H R Ö B A N . 

— Csikszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 
Nyomatott Csiksseredibaa, Ssvoboda József  könyvnyomdájában. 1006. 




