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KMrstok nem a d a t u k « f i k 

A delegációk. 
Készült közfigyelem  mellett alakul-

tak meg a mull heti -delegációk. Bőnek 
oka a külföldi  események voltak. Ugyan 
is a magyar delegátusok fogadása  alkal-
mával a király, a trónbeszédében, Bosznia 
és Hercegovina tartományok annektálá-
sát ünnepélyesen kijelentette és ez által 
e két tartomány sorsát egyszersminden-
korrn megpecsételte. 

A trónbeszéd ilyen tartalma nem volt 
meglepetésszerű. Politikai körökben, sót 
n külföld  előtt is már a bejelentés előtt 
köztudomásu tényként állott, hogy az 
annexió már befejezett  dolog. 

A trónbeszéd nugyon röviden végzett 
e nagyfontosságú  tény nyel. Hangsúlyozta, 
hogy a monarchiának semmi hódítási 
vngy terület foglalási  szándéka e cse-
lekményével nem volt és ennek bizo-
nyítására a határszéli szándzsák kerü> 
letnek kiürítésére hivatkozott. 

Mi magyarok tehát teljes megnyug-
vással fogadhatjuk  a király szózatát. 

Háborút nekünk nem jelent az annexio. 
És ennek van a legjótékonyabb ha-

tása. 
Harminc éven keresztül amúgy is 

elég pénz és vérálduzatot hoztunk Bosz 
niáért. Már magában véve nz okkupáció 
roppant költségeinkbe kerültek és az 
okkup&ció ideje óta pedig mindazok az 
úllniui és társadalmi intézmények, ame-
lyeket ott létesítettünk, súlyos teherként 
nehezedtek az országra. 

Pedig ha az áldozatokat és az ellen-
értéket egy mérlegre tennők, az előbbi 
igen könnyen lenyomná az utóbbit. 

Jóllehet, hogy a trónbeszéd lapidáris 
rövidséggel adta elő a megváltozott 
helyzetet, annál hosszasabb, tartalmasabb 
és érdekesebb volt Aehrenthal báró 
külügyminiszter expozéja. 

Az annexióhoz való jogainkat a ber-
lini szerződés 25-ik pontjából indokolta. 

Akkor a nagyhatalmak megbíztak 

minket, mint nagyhatalmat, hogy Bosznia-
Hercegovinában rendet és békét teremt-
sünk, mi e megbízást elfogadtuk,  aat 
teljesítettük és ezáltal a tartományok 
elfoglalására  és békés birtokára n jo-
gainkat megszereztük. 

A Törökországban történt események 
szükségessé tették, hogy e tartomá-
nyokra nézve Törökországgal tisztába 
jöjjünk. 

A helyzet tehát most már világos. 
Ezt a delegációk, kevés delegátus kivé-
telévei tudomásul is vették. 

E kevesek között első sorban a hor-
vát delegátus urakat találjuk, akik az 
annexióval azért nincsenek megelégedve, 
mert szerintök Horvátország jogai nem 
vétettek figyelembe. 

Hát ez egy ujabb találmány. 
Hogy Horvátországnak, amennyiben 

így beszélhetünk, mi köze vau az annexió-
hoz, azt nem értjük. 

Az annexíó a monarchia közjogi ténye 
volt, a monarchia e tényével, mint Ma-
gyarország és Ausztria jelent meg a 
külföld  előtt, már pedig horvát király-
ság a földöu  uem létezik, tehát Magyar-
országon kívül jogai nincsenek, nem is 
lehetnek. 

A delegációk a két állam közös ügyei-
nek tárgyalására kiküldött bizottságokat 
alkotnak. Az annexió is a két állam 
egyöntetű cselekménye lévén, a tarto-
mányok további kormányzása és belügyi 
igazgatása is e bizottságok hatáskörébe 
tartozik. 

Az idei delegációk tehát e fontos 
események hatása alatt állanak. 

Azonban nem hagyhatók figyelmen 
kivOl azok a kénlések sem, amolyek az 
elmúlt években, mint függő  kérdések 
szerepeltek és amelyek a Wekerle kor-
mány megalakulásával sem nyertek el 
intézést. Ezek a kérdések pedig a kö-
vetkezők : A vezérkari tisztek és a ina 
gyar nyelv; az ezrednyelv; a zászló és 
cimer kérdés és a magyar ipart meg 
illető szállítások. 

A delegáció hatáskörébe tartozik, 
felelősségre  vonni a közOs hadügymi-
nisztert aziráut, hogy a vezérkarban a 
rigyar államnyelvet biró tisztek száma 
szaporodott e; hogy a Magyarországon 
kiegészített csapatlestek közül a magyar 
nyelv érvényre jute. 

Erre nézve örvendetes állapotot je-
lent, hogy a 37. gyalogezrednél, 6 tábori 
vadászzászlóaljnál, az összes tábori és 
vártüzér caapattesteknél, az összes hu-
szárezredeknél az államnyelv érvényesül. 

A zászló és cimerkérdés eldöntése 
már régen függő  kérdés. A tárgyalások 
a két miuiszterelnök között még mindig 
befejezetlenek. 

Pedig ennek a kérdésnek a meg 
oldása nagyon egyszerű volna. A had 
vezetőség minden előítéletről mondjon 
le. Érvényesüljön a paritás. A magyar 
országi ezredek cimere és zászlója hár-
mas, nemzetiszínű legyen. Az osztrák 
ezredeké kettósszinO. 

Evvel meg van oldva a kérdés. 
A mielőtt a trónbeszéd a delegációk-

nak bejelentette volt Bosznia és Herce-
govina annektálását, bire járt, hogy 
ezzel kapcsolatosau a létszámemelés 
ügye is a delegációk elé kerül. A bir 
azonban alaptalanul bizonyult. Ugy lát-
szik, hogy a hadvezetőség is tudatában 
van annak, hogy létszámemelésről nem-
zeti engedmények nélkül szó sem lehet. 

Ha végtg-teknrtttnfc  a közős ügyek 
költségvetésének táblázatán, észrevehet-
jük, hogy azon fontosabb  változások, 
rendkívüli kiadások nem szerepelnek. 
Olyan az a költségvetés, mint a régiek. 
Évről évre bizonyos emelkedést mutat. 
Így például az idei kiadások is 19 millió 
val többet mutatnak, mint a tavalyiak, 
de ennek fedezésére  tekintélyes jöve-
delem többlet mutatkózik. 

Ennek az emelkedésnek azonban 
egyszer csak vége kell lenni. Mert 
amúgy is óriási összegeket áldozunk 
a közös hadseregre és ha az évről-

évre való emelkedésnek h a t á r a nincsen, 
akkor hová jutunk, 

A nemzet adózóképességét nem te-
kinthetjük mesebeli szarvnirtc. 

A l é ttflMWbblet  k i a t t s t a Ifntefc 
fizetésének  rendefcése  o k o z t a . Az erandt 
években fizetésemelést  kaptak m o n d -
hatni az Összes állami alkalmazottak, 
tehát a katonatisztekre sem tehettünk 
kivételt. Elvégre a megdrágult éldtet 
ők is éppen ugy érzik, mint mások 6B 
uagyobb fizetésre  nekik is éppen ugy 
van jogosultságuk, mint m á s t i sz tv ise-
lőknek. 1 

A katonatiszti pálya ma már nem-
csak a vagyonos iljmág szórakozó és 
kedvenc pályája, hanem valósággal élet-
pálya. Ott látjuk a középositáty gyer-
mekeit és dicséretére váljon a hazai 
ifjúságnak,  most már sokkal nagyobb 
számban mennek a katonai pályára, 
mint régebben. 

Általános panasi volt; hogy a ma-
gyar származású tisztek, nagy rangekat 
nem igen érnek el. 

Ezen a bajon is sokat enyhítettek. 
És mindeu ember ugy sem lehet vezér-
kari főnök. 

A polgári pályán is megvan a közép-
tehetségek emelkedésének határa. 

A kiváló tehetségek pedig ugy as 
egyik, mint a másik pályán előbb utóbb, 
mégis csak érvényesülnek. 

Az udvar. 
Budavárában trónol á magyar király... 

Sajnos tiz esztendőben egyszer, s akţor 
is csak röviden, hogy nehogy as emléke 
is megrögződjék bennünk. Pedig a tör-
vény ugy határozza meg, bogy a aş* 
gyar királynak az esztendő feleréaaM 
Magyarországon kell ' tölteni. KéTTT? 
Ha a parasztot a törvéuy maga eW nó> 
litja, s ennek dacára nem jelenik meg, 
a zsandárok elérángatjáfc,  dé a maxyttr 
királyt zsapdárokkat nem hozhatjuk Ma-
gyarországra félévenknrt  trónolni, tla 

li i . 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A kivándorlás következményei. 
Temetésen álltunk. A Hirka Vaszily tele-

sébe hunyt cl váratlanul s öl kenyérpusztitó 
apróságot hagyott anyátlanul éppen akkor, ami-
kor az utolsó a világra jött. A szegény ember 
temetése valahogy megrázóbb, mint a gazdagé, 
mert azon a halál keze nyomát nem hintik be 
rózsákkal s a bomló hullára nem raknak illa-
tos koszorút. De ez a temetés azóta nem megy 
ki az eszemből. Az idő is kegyetlen volt s a 
szél csak vagdosta arcukhoz a iagyos hódarát. 
A kántor búcsúztatója az egész falu  népét 
megríkatta, csak a férj  állt mozdulatlanul s 
bambán nézett a simára gyalult deszkakopor-
sóra. Arcának szine s petyhüdt vonásai elárul-
ták, hogy nincs egészen tisztában {magával s 
hogy álkos szenvedélye még a temetés napján 
is leverte lábáról. 

A koporsó körül álló gyermekek kékre fa-
gyott arccal bámultak hol a papra, hol a ko-
porsóra s könnyes szemeiből annyi szenvedés 
kandikált ki, hogy szinte berzengés fogott  el. 

Megindultunk a temető felé. 
A templom mellett egy alacsony dombol-

dalba helyeztük a meggyötört asszony földi 
maradványait. A falu  népe eloszlott, a rokonok 
torra gyűltek s mire a fagyos  rögött felhantol-
ták csak a kántorral maradtam a temetőn. 

A kocsi már készen várt s mi is rögtön 
visszaindultunk a városba. Útközben a kántor-
tól hallottam a szegény asszony történetét. 

Ábrahámfalva  népét a kilencvenes évek ele-
jén szinte néptelenné tette a kivándorlás. A 
szomszéd város kivándorlási irodája előtt, (ame-
lyet hála Istennek megszüntettek i nem egyszer 
láttam öt-hat rutén szekeret, amelyen tagba-
szakadt katonasorban lévő ifjak,  a férfikorban 
levő gazdák búcsúztak szülőtől, családtól. Egy 
két évre aztán a Hernád és a Svinka völgyé-
ben nem egy beszögezett ablakú ház s öles 
burjánnal benőtt udvar beszélt a kivándorlás 
népsorvasztó nyavalyájáról. 

Hirka Vaszily is megunta itthon a munkát, 
mert hál bizony a mi hegyeink közt a rög 
kemény s ha az irtás bőven is termi a zabot, 
de azt bizony csak a verejték termékenyili meg. 

Ő is elprédált egy darabka földet  az úti-
költségre s az asszonyi egy csomó remény-
nyel és ígérettel, de egyébiránt Üres zsebbel 
hagyta otthon. 

Aztán mindketten megkezdték azt a fény-
telen, vigasz nélkül való életet, amely az el-
szakasztott családtagok sorsa. 

A férj  Amerikában, a bányában, az asszony 
odahaza. 

Küzdött mindkettő. A föld  az első évben 
felmondta  a szolgálatot, meri az asszony keze 
nem bírta az erős munkát, pedig egész nap 
künn izzadt s csak éjjel ért rl a házi munkára. 

A Vaszily meg csak gyűjtött. 
Az útiköltség már meg is volt takarítva, 

amikor Miskó István, a falubeli  szomszédja is 
odakerült munkára, ahol ő dolgozott. Tüstént 
rá is rohant. 

— Te Vaszily, hát pogány lettél, hogy 
megfeledkeztél  családodról ? 

Hát nem hagytam ott a földeket  meg 
a házat ? Az asszonynak is van keze — pat-
togott Vaszily mérgesen, mintha igaza volna, 
pedig már az ö lelkiismerete is megmozdult s 
eszébe jutott, hogy a föld  javát ő adta el, a 
házra pedig harmadéve igért pénzt, hogy az 
asszony rendbe hozassa. 

— Ne ne Vaszilykém, én nem akarlak lec-
kéztetni, annyit azonban bátran mondhatok, 
hogyha olyanforma  magamfajta  zsellérember 
lettél volna, akkor csak érettünk volna, hogy 
mit akarsz Amerikában, de akinek egy tenyérnyi 
földje  van is, annak otthon a helye, meri az 
szorgosabb kézben ízesebb kenyeret ad a csa-
ládjának, mint az amerikai dollár. 

— Jó ám a kenyér mellé a só is. Iván : a 
föld  mellett a dollár is elkel. 

— Persze, persze, különös-e akkor, amikor 
az asszony már nyomorékká lett a munkában, 
a férfi  meg elszokott az eke szarvától — tört 
ki Ivánból a keserűség, mert nagyon szánta 
az asszonyt. 

— Csak nem beteg az asszony ? — rőkö-
nyödött meg a Vaszily — hisz a nyáron azt 
irta, hogy egészséges. 

— Hisz még nem lekszik az ágyban, de 
majd nemsokára szemfedőre  kell a pénz, ha 
kenyérre nem küldesz. 

Az Iván beszéde nagyon szivén találta Va-
szilyt, napról-napra szomorúbb lett, ugy hogy 
Iván szinte meg is bánta, hogy annyira meg-
ijesztette, hát ha még húzta volna az asszony 
igy is? 

— Ej, mikor az egész falu  szinja, csak ö 

nem törődik vele — nyugtatta meg magát 
ilyenkor. 

A Vaszily meg csak tervelt, számítgatott s 
egy szép napon azzal 4Ut elő, hogy haza megy 
a falujába. 

Iván lebeszélte, s azt tanácsolta neki, hogy 
inkább az asszonynak küldje az útiköltséget, 
hogy magához jöjjön, de Vaszily többé nea 
hallgatott rá. 

Gyönge lelkQ ember volt, akit a pénz el-
vakította, a családja iránt közönyössé tett s 
mikor a baj rázudult, akkor legyőzhetetlen 
vágy fogta  el, hogy hazsmeitjen, segítsen raj-
tuk s mentse meg őket. 

Hja, ha a gyönge emberek tenni is tud-
nának, nemcsak sóhajtozni. 

Hazament 
Otthonn a pusztulás fogadta. 
Feleségéből görnyedt, köszvényes asszony 

lett, a gyerekek arcáról a nélkülözés rítt le. 
Az udvart a burján verte fel,  a háztető Is le-
kívánkozott 

A viszontlátás öröme helyett, mértieteden 
keserűség fogta  el a szivét s rárivall az asszonyra: 

— Hát igy viselted gondját a portádnak ? 
— Ember, nem félsz  az Istentói, ezért is 

engem vádolni, hit küldtél haza csak egy 
huncut krajcárt is? 

— Ugy, ugy mormogta Vaszily az orra 
alatt s kifordult  a szobából. 

A rossz lélek egyenesen a korcsmába vitte. 
Oda pedig csak az ejső Úpés a legnehezebb, 
többi valahogyan egyre szaporábban követke-
zik. Szive ugyan megdobbant, mikor kezét a 
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mégis eljön! Vakulj tn agyar. Már 
ez igy van! Magos a várpalota, erős 
a levegő, nem szereti, nem kívánkozik 
ide. Édesgettük. Mindhiába. Pedig, bogy 
mennyire szükséges Magyarországnak, 
de különösen a fővárosnak,  hogy ma-
gyar udvara legyen, hogy a király s 
környezete körünkben időzzék, az ki-
tűnik abból a hihetetlen elénk életből, 
mely az udvarnak a fővárosban  s az 
országban való tartózkodását jellemzi. 

Miként az üstökösnek kisérö társa a 
hosszú fénysáv,  éppen ugy az udvarnak 
a fővárosban  tartózkodása fényes  sür-
gés-forgást,  idegen forgulmat  s anyagi 
előnyöket' von maga után. 
- - Külföldi  uralkodók érkeznek.. Fogad-
tatásuk, UnnepeltotéaOk sok pénzt, fépyt 
hírnevet hoz. A külföldi  sajtó hasábokon 
keresztül foglalkozik  székesfővárosunk 
kai. Ezen alkalomból s ennél jobb 'reklám 
nţ!$g-tenger pénzen sem szerezhető. Így 
lessz ismert országunk a külföld  elótt. 
A váiva várt s valóban szükséges ide-
genforgalom  igy válik valóra s a jólét 
szinte előre veti árnyékát. 

.Ma a bolgár fejedelem,  holnap a 
spanyol király látogatása teszi emléke-
zetessé uz agg uralkodónak Budavárá-
ban való szé'kelését. ünnepélyek, mulat 
ságok, díszes színielőadások adják meg 
a külső fényt  annak, init bensöleg a 
magas vendégek látogatása kölcsönöz. 
Mindenki látja, mindenki érzi, hogy en 
nek .nemcsak-elvétve, nemcsak az év 
legkisebb részében kellene igy lennie, 
hanem miként egyéb székvárosokban, 
az egész- esztendő folyama  alatt 

Ha a kdlön. magyar udvartartás, a 
külön képviseletek állandóan föváro 
sunkban- tartózkodnának, akkor mindig 
élvezhetnök azokat az előnyöket, ame-
lyek fezekkel  együtt járnak. 

S igy nemcsak mi fizetnók  a civi-
listát, hanem viszont az udvar is elő 
mozdHÚná azt, hogy Budapesten s igy 
közvetve az egész országban pezsgő élet, 
idegenforgalom  gazdagítaná a polgáro 
kat. Igy azután szivesen járulunk akár 
még ahhoz is, hogy az udvartartás költ-
ségei emeltessenek, inert liiszen amit a 
révén veszítenénk, azt busásan vissza-
nyernók a vámon, az udvar, a külföldi 
képviseletek' költekezéséből. 

S dóha minden tényező egfyüttesen 
oda hat, hogy ez az álomszerű jogunk 

kilincsre tette, de indulata győzőit, meg aztán 
a falunak  is meg kellelt mutatni, hogy nem 
tért vissza üres kézzel. 

Késő ţste tért haza, S amikor az asszony 
meglátta, azt kívánta, hogy inkább sohse látta 
volna, minthogy . £ szorgalmas, józan Hirka 
Vaszilyt igy kellett látnia. 

Vaszily.meg ahogy az első lépésen túlesett, 
gyorsan próbálta a másodikat is nemsokára. 
Amikor a készpénz elfogyott,  a gyönge, elcsi-
gázott asszonynak nemcsak a gyerekekre kel-
lett dolgoznia, hanem a henyélő férjre  is 

Hirka Vaszilyon- is beigazolódott, az a szo-
morú igazság, hogy a legtöbb kivándorlóban 
üressé lesz a lélek, elernyednek az acélizmok 
s a föld  elveszíti előttük minden költészetét, 
szóval nincs erejük újra kezdeni a csendes, a 
boldog szántó-vető életet. 

Amíg a pénz tart, addig dinom-dánom; 
ha elfogy  szánom, bánóm. 

A napok Oassto'-perégtek, az őszi köd ép-
pen olyan lomhán'UK' a tájra, mint amilyen 
tunyán üldögélt Víszily a korcsma padján. 

Karácsony felé  járt áz idő, amikor a beteg 
asszony egy ötödik gyermeknek is életet adott, 
jobban mondva, amikdr az ötödiknek a maga 
fl.etét  adta, mert a szülés után nyomban meghalt. 

Eltemettük.- A Szomorú végtisztesség után 
a jó - szomszédok osztoztak a nagyobb gyer-
mekeken, az ötödik' azonban senkinek sem 
kellett. Hát a jó Isten vttte magához pár nap 
molva. 

Vaszily meg, nyakába akasztott1 egy tarisz-
nyát s elindult arra az útra, airiely a nyomorba 
a szégyenbe, sokszor-a bDflbe  vezet's'amely-
től a családi tűzhely megbecsülése, az Istenbe 
vetett bizalom és a kitartó munka mentheti 
meg a munkás .népet i * - ' 

Velük pedig a legszegényebb felvidéki  rög 
is terem olyan színaranyat, mint az újvilági 
aranybányák. 

megvalósuljon, mégis azt hisszük sok 
idó fog  eltelni addig, inig az önálló ma-
gyar udvartartás s annak -niindeu júiu 
lék a magyar hnzánkat megörvendeztet-
heti. 

A magyar haza felvirágoztatása  pe-
dig épen olyan elsőrendű érdeke az 
uralkodócsaládnnk, mint minékünk ma-
gyaroknak! 

Aki Bécsben a császár városban járt, 
elbámul azon kultur intézmények suku 
ságán, amelyek az uralkodóháznak kö-
szönhetik létesítésüket. Magámú Bécs 
városának többet építettek császárjaik, 
luiut aoicnnyi civilistát össgeseu nekik 
fizettek.  Ho Budapestnek — amelynek 
ösRzehusonlithata'lnnul szebb fekvése 
van, — ennyit áldoztak volna a liabs 
burg királyok, inn Budapest sokkal szebb 
volna, mint Bécs. Ha itthon Budavárá-
ban trúnolna u király, nem mondanák 
a magyarra külföldön  azr, hogy osztrák 
magyar. Fájdalom. Áldatlan ami rémé 
nyUnk. Ha egy unyának iker gyermeke 
van, s anya az egyiket jobban sze-
reti, csak az egyiknek az édes anyja, 
nem lakhatik egyformán  jól mind akót 
gyermek Az egyik mostoha s ez mi 
vagyunk 

Bosznia annektálása. 
Most, hogy Boszniát és Hercegovinát 

a felség  megdönthetetlen elhatározással 
a monarchiához csatolta, nem lesz ér-
dektelen visszaidézni ezeu szerzemény 
diplomáciái történetét, vagyis azt, hogyan 
jutott monarchiánk e két területhez. 

A Berlinben 1H7Ş nyarán tartott ein-i 
lékezetcs kongresszus idejében nagy' 
volt a szláv terjeszkedéstől a felelem. 
Különösen Angliát érintette kellemetlc 
nül nz orosz fegyverek  győzelme a tö 
röké felett.  A kongresszuson tehát a 
megzavart európai egyensúlyt olykép 
akarta helyreállítani, hogy a földközi 
tengeren is az akkori erőviszonyok el-
tolását óhajtotta — a saját javára ki-
vinni. E célból Cyprust akarta megszállni. 
Ehhez Németország és Ausztria-Magyar 
ország beleegyezésére volt szüksége. 
Nagyeszű miniszteréluöku Beasconfeld 
kárpótlásul felajánlotta  monarchiánknak 
Bosznia- és Hercegovinát, amelynek 
occupálásába az orosz kormány, az orosz-
török háborúban való semlegességünk 
miatt már előzőleg beleegyezett. A ne-
mes lord a kongresszuson előrebucsátva, 
bogy Bosznia magára hagyatva véres 
események színhelye lehet, ennek meg-
akadályozása céljából „Nagybrittania egy 
erős szomszéd nugybatnlmasságra appel-
lál, kinek érdeke a béke fentartásu". 
Lord Salisburg pedig azzal motiválta az 
okkupációt, hogy ez állal Törökország 

szörnyűséges veszélyektől" ovatik meg. 

Persze könnyű volt az eszes angol 
diplomáciának a porba sújtott Török-
ország területéből nagylelkű ajándéko-
kat osztogatni, s az egészben most 30 
év multával az a legsajátságosabb, hogy 
éppen Anglia vonakodik az annektálást 
tudomásul venni és ó protestál legjob-
ban ellene. Igy változnak az idők és 
érdekek. 

Az sem épen érdektelen különben, 
hogy miután Törökország sehogy sem 
akart az okkupációba beleegyezni, egy 
titkos szerződést kötöttek megbizottaink: 
Andrássy, Károlyi és Heimerle a portá 
val, melyben szószerint az áll, hogy uz 
okkupáció sehogy sem érinti a szultán 
souverenitását és csak ideiglenesnek 
tekintendő; Bőt az okkupáció részlet-
kérdései és keresztülvitele tekintetében 
is szerződést kellett kötni a portával 

Ezt a szerződéses jogát a belviszá-
lyok miatt éppen most meggyengült por-
tának — tette télre a felség  hatalmi 
szavával, mindenesetre az erő érzeté-
ben és pedig anélkül, bogy e felelősség 
súlyát a törvényhozó testületekkel meg-
osztani kívánta volna. Ámbár kétségte 
len, bogy az uj szerzemény megtartá-
sához szükséges áldozatok meghozata-
lában a törvényhozás nem lesz elfeledve. 

A közigazgatási bizottság ülése. 
A vármegye közigazgatási bizottsága folyó 

hó 12-én tartotta meg Fejér Sándor alispán 
elnöklete mellett rendes havi ülését. 

Elnöklő alispán a bizottságnak bejelentette, 
hogy Ö felsége,  a m. kir. főldmivelésügyi  mi-
niszter előterjesztésére Krajcsovics Béla m. kir. 
erdőfelügyelőnek  a föerdötanácsosi  cimet és 
jelleget díjmentesen adományozta. A bizottság 
a bejelentést örömmel tudomásul vette. 

Csikszentlélek község hivatalos helyisége 
megfelelő  községháza hiányában az elemi is-
kola épületében lévén, a törvényhatóság annak 
idején elrendelte egy hivatalos helyiség fel-
építését. A község képviselőtestülete az építési 
költségeket a község tulajdonát képezett és 
eladásra került erdők 96.000 korona vételárá-
ból akarta fedezni,  azonban az illetékes erdő-
rendészeti bizottság ezt nem hagyta jóvá, mi-
nek folytán  a község fedezet  hiányában mai 
napig sem tudta felépíteni  hivatalos helyiségét. 
A tárgyhoz dr Erös Vilmos bizottsági tag 
szólott hozzá, ki azt indítványozta, hogy ke-
restessék meg ismételten az erdörendészeti bi-
zottság egy oly értelmű határozathozatala iránt, 
hogy az építési költségek a község által a be-
folyó  regálé kártalanítási összegekből is fedez-
hetők legyenek, mi által a község szabadkezet 
nyervén, lehetővé lesz léve a hivatalos helyi-
ség felépítése.  Az indítvány egyhangú helyes-
léssel elfogadtatott. 

Az árvaszéki elnök és a törvényhatósági 
állatorvos liavi jelentése az állategészségügy 
állapotáról, a bizottság állal tudomásul véletett. 

Közegészségügyünk javulásáról tesz tanú-
ságot a tiszti főorvos  havi jelentése. A jelentés 
szerint a járványok az egész vármegyében meg-
szűntek és az iskolalátogatások rendben foly-
nak. Általában a közegészségügyi viszonyok 
szeptember havában a lehető legjobbak voltak. 
Főorvosnak ápolási költségek méltányos elen-
gedése tárgyában telt előterjesztéseit a bizott-
ság egyhangúlag elfogadta. 

A kir. pénzügyigazgató előterjesztéseit a 
szeptember havi adójövedelinck kimutatásáról 
és igazolt végrehajthallanság dinén törlendő 
útadók tárgyában a bizottság tudomásul vette. 

Az államépitészeti hivatal szokásos jelen-
téséből kiemeljük azt, hogy a gyergyószent-
miklós—bék.isi törvényhatósági közút békási 
részének járhatóvá tétele végeit a bizottság el-
rendelte Békás községének, hogy a közút ki-
javítását saját közmunka erejével sürgősen esz-
közölje. 

Salamás község Galócás-tizese a székely-
körvasút kiépítése alkalmából rakodó-állomás 
létesítését kéri, a bizottság azonban ezt fölös-
legesnek tartotta és a m. kir. kereskedelemügyi 
miniszternek csupán feltételes  megállóhely lé-
tesítését javasolta. 

A kir. tanfelügyelő  jelentésében minden-
esetre legörvendctcsebb jelenség az, hogy a 
pusztító járványok megszűntek és a rendes 
iskolalátogatások megkezdődtek. A jelentés be-
számol arról is, hogy a vármegyében kél ujabb 
tanító állás szervezletett. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter Truca 
Miklós gyergyóhollói . tanító ellen a fegyelmi 
vizsgálatot elrendelte, mivel az iskolában a ma-
gyar államnyelv kiszorításával oláhul tanítod. 

Régen húzódó ügy a gyimesközéplok—hi-
degségi elemi iskola jellegének megállapítása. 
E tárgyban a kir. tanfelügyelő  részletes előter-
jesztését a bizottság egyhangúlag elfogadta  s 
tekintettel arra, hogy a község vásárolta a tel-
ket, fedezte  az építési költségeket és felsze-
relte az iskolát, a bizottság a község kifejezett 
kérésére az elemi iskolát községi iskolának 
nyilvánította. 

A községi iskolai tanitók államsegélyének 
megállapítását a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter elrendelvén, a Fejér Sándor 
alispán elnöklete mellett dr Balló István és 
dr Györgypál Domokos bizottsági tagokból 
álló kiküldött bizottság ismételten megbízatott 
az államsegély összegeinek pontos és kétség-
telen megállapításával. 

A folyó  ügyek letárgyalása után interpelláció 
nem tétetvén, az ülés véget ért. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Főispánunk Itthon. Kállay Ubul főispán 

folyó  hó 14-én családjával együtt állandó tar-
tózkodásra városunkba visszaérkezett. 

— Kinevezések. A pénzügyminiszter ve-
zetésével megbízott miniszterelnök, -Wéger Já-
nos és Tóth Vilmos csíkszeredai adótiszteket, 
jelenlegi állomáshelyükön való meghagyása 

mellett, adóhivatali s. elenőrökké nevezte ki; 
továbbá Mandl Jakab buziási adóhivatali gya-
kornokot a csíkszeredai, Mihály Lajos székely-
keresztúri adóhivatali gyakornokot a gyegyó-
szentmiklósi és Lázár Márton csikkozmási la-
kost, a kisjenői adóhivatalhoz ideiglenes mi-
nőségben adótisztekké nevezte ki. 

A közoktatásügyi miniszter Fröhlich Ottói 
a székelyudvarhelyi róm. kath. főgimnázium-
hoz, a fennálló  szerződésből kifolyólag  rendes 
tanárrá nevezte ki. 

— Az erdélyi püspök Cslksomlyón. Gróf 
Majlálh Gusztáv Károly erdélyi püspök, folyó 
hó 8-án délután P. László Polykárp definitor 
és Neurihrer Ödön apát kíséretében Csiksom-
lyóra érkezett. A gimnázium és tanítóképezde 
tanulói tanáraikkal együtt a temlomban várták 
a föpásztort,  aki vecsernye után beszédet in-
tézett az ifjúsághoz,  elmondta idejövetelének 
célját s itt idözésének pro<;rammját. Itt léte 
idejében naponként misét mondott az ifjúság-
hoz d. u. pedig szent olvasó és vecsernye 
volt. Az ifjak  naponként nagy számban áldoz-
tak. 10-én a Mária Társulat kápolnájában meg-
keresztelte és megbérmálta Weitz Andor kézdi-
vásárhelyi főgimn.  VII. o. tanulóját, akit hit-
tanára Asbotli Viktor készített elő a kereszt-
ség felvételére.  A keresztapa Köncey Benedek 
földbirtokos  volt. 11-én volt a Mária Társulatba 
való [elvétel. Az ifjúság  reggel 7 órakor misét 
hallgatott és áldozott, a felvétel  pedig 9 óra-
kor kezdődött szent misével, amelyet Neurichrer 
Ödön mondott. A felavalandókhoz  gróf  Mikes 
János székelyudvarhelyi főesperes-plebános  in-
tézett magas szárnyalású beszédet, amelyben 
azt fejtegette,  hogy igazán naggyá és boldoggá 
csak a bensőséges hit tehet. Ezután megkezdő-
dött a felavatási  szertartás! 36 ifjú  lelt a Má-
ria leventéje. A templomi szertartások elvég-
zése után a nagy számú közönség a gimná-
zium udvarára vonult, ahol a pápa ötven éves 
áldozó papi jubileuma alkalmából iskolai ünne-
pély volt. A megnyitó beszédet Pál Gábor 
igazgató mondotta, ismertetvén azt a viszonyt, 
amely Magyarország s a pápák közt volt. A 
mély gondolatokkal teli, ódai lendületű ünnepi 
beszédet pedig Kassai Lajos tanár mondotta. 
A szavalatok, ének- és zeneszámok is tetszet-
lek. A püspök kíséretével délután Székely-
Udvarhelyre utazott. 

— A Gazdasági Egyesület ülése. Csik-
vármegye Gazdasági Egyesületének, igazgaz-
gató választmánya, mint vármegyei mezőgaz-
dasági bizottság, folyó  október hó 21-én dél-
előtt 10 órakor kezdődóleg, a vármegyeház 
kisebb termében ülést tart. Az ülés főbb  tár-
gyai : I. Főldmivelésügyi m. kir. miniszter ur. 
1. Megküldi a «Takarmányban szűkölködő gaz-
dák figyelmébe,  cimü kiadványt. 2. «Magyar-
ország állami mezőgazdasági intézményei* fü-
zetet. 3. «Törvényjavaslat a mezőgazdasági 
kamarákról, füzetet.  4. Értesítés, hogy dr Tthan 
Albint, az egyesület Angol királyság és Fran-
cia ország területére, London székhelylyel szak-
tudósításul küldötte ki. 5. A tenyészállatok 
közvetítése és a takarmányhiány enyhítése ér-
dekében tett különleges intézkedések tárgyá-
ban kelt leirat. 6. Megküldi .Gyógynövények 
Magyarországon, cimü müvet. 7. Közli, hogy 
Koródy Mihály csikszentmiklósi lakost gazda-
sági tudósítói liszttel bizta meg. II. Keres-
kedelemügyi m. kir. miniszter ur. 8. Megküldi 
az alsóbbrendű vonatokról szóló törvényterve-
zetei. III. Székelyföldi  kirendeltség. 9. A né-
pies gazdasági előadások és mezőgazdasági 
háziipari tanfolyamok  megtartásáról véleményt 
kér. 10. Megküldi a kirendeltség helyi meg-
bízottjához a szavasmarha tenyészanyag bevá-
sárlása tárgyában intézett rendeletét 11. Kiss 
Ernő ur, a kirendeltség helyi megbízottja be-
jelenti tagnak a rákosi, csatószegi és lázárfalvi 
gazdaköröket. IV. Országos magyar gazdasági 
egyesület. 12. Megküldi Somssich Gyula gróf 
Amerikáról szóló müvét. V. 13. Gyakorlati 
gazdatisztek országos egyesülete megkeresése 
az érdemes, diplomátlan gazdatisztek érdeké-
ben. 14. Hontmegyei-, szilágymegyei-, pest-
pilis-solt-kiskunmegyei-, csongrádmegyei-, sop-
ronmegyei-, szathmlrmegyei- és abaujtorna-
tnegyei gazdasági egyesületek a mezőgazda-
sági kamarákról szóló törvényjavaslatra vonat-
kozó határozataikat küldik meg. VI. Folyó 
ügyek. 15. Csíkszereda város vásirrendtartási 
szabályrendeletére vonatkozó szakvélemény. 16. 
Vármegyei faiskola  felügyelő  tavaszi jelentése 
a faiskolák  ápolásáról. 17. Az őszi állatdijazá-
sok tervezete. 18. Az ipari munkák vasár- és 
ünnepnapi szüneteléséről szóló törvényjavas-
latra vonatkozó vélemény. VII. Bejelentések. 
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— Csak egy vlrágszálat. Hogy csak egy 
virágszálat adjunk a halottak koszorújából a 
halál jegyeseinek élete visszaváltására, — ezzel 
a jelszóval nagyszabású akció indul vármegyénk-
ben és városunkban. Vármegyénk alispánja ne-
mes szivétől indíttatva maga vette kezébe a 
belügyminiszter által engedélyezett könyörado-
mány gyűjtést. A vármegye összes főszolga-
bíróit fölhívta  közreműködésre. És ennek a 
buzgóságnak köszönhető, hogy még a legkisebb 
falucskában  is megindul az egyesület gyűjtő-
tarsonyába a gyűjtés. A tarsolyok Ízléses kivi-
telűek, oldalukon ezzel a fölirattal:  «Adakoz-
zunk a tüdőbetegeknek !« Van egy nyílásuk az 
adomány befogadására.  E hó 24-én indul ineg 
a gyűjtés s célja mintegy száz szegénysorsu 
folyamodó  tüdőbeteget azonnal szanatóriumba 
helyezni, ezenfelül  uj intézményeket, főleg  dis-
pansereket létesíteni a tüdőbetegeknek. Minden 
egyes ridikQlben megszámlált összeget az 
egyesület hivatalos lapja külön nyugtáz. Öröm-
mel írjuk, hogy az emberszeretet nemes ver-
senyében a mi vármegyénk és városunk elöl-
jár s nemeslelkű hölgyek a temetői gyűjtést is 
kezükbe vélték. Városunkban a gyűjtést Fejér 
Antalné és Riszner Józsefné  úrasszonyok vég-
zik, kik igazán nemes szivre valló buzgóság-
gal fáradoznak  azon, hogy városunk áldozat-
kész közönsége minél tekintélyesebb összeget 
juttasson a szegénysorsu tüdőbetegek megmen-
tésére. 

— A székely háziipar. A kereskedelmi 
kormány a székely háziipar fejlesztései  nagy 
gonddal űzi s az iparfejlesztési  osztály szak-
avatott munkásságának nagy része van abban, 
hogy a székely háziipar a székelység nagy réte-
gének jövedelmező foglalkozásává  lett. Nem-
csak a szűkebb Erdély, de a nagy Magyaror-
szág, sőt az ország határain tul is nagy keres-
letnek örvendenek a székely háziipar készítmé-
nyei olyannyira, hogy a háziipar termékeinek 
értékesítésére alakult szövetkezetek elég szépen 
fejlődnek  s mindjobban terjednek. Ha a magyar 
kereskedelem forgalomba  hozza ezeket a készít-
ményeket, nemcsak hazafias  dolgot végez, de 
olcsóbban is szerezheti be ezeket a tárgyakat, 
a melyeket eddig Németországból a hazai ter-
méknél sokkal drágábban vásárol. 

— A vlrlllsek névjegyzékének összeállí-
tása. A törvényhatósági bizottság legtöbb adót 
fizető  tagjai 1909. évi névjegyzékének alapját 
képező adóhivatali himutatások az 1886. évi 
XXI l.-c. 25 a értelmében betekintés és ne-
táni felszólamlások  megtehetése végett folyó 
évi október hó 13-tól kezdve 8 napon át a 
vármegyei kiadóhivatalban közszemlére lesznek 
kitéve s ezen határidő lejárta után folyó  évi 
október hó 23 és 24-én naponkint délelőtt 8 
órától kezdődőleg fogja  azokból a vármegyei 
igazoló választmány a legtöbb adót fizető  tör-
vényhatósági bizottsági tagoknak az 1909. évre 
érvényes névjegyzékét összeállítani, illetőleg 
kiigazítani. Erről az érdekeltek azon figyel-
meztetéssel értesíttetnek, hogy mindazok, kik 
az idézett t.-c. 26. §-a értelmében adójuknak 
kétszeres beszámítására igényt tartanak, folyó 
évi október lió 23 és 24-én a vármegyeház 
kisebb tanácskozási termében ülésező igazoló 
választmány előtt a hivatalos órák alatt jelent-
kezzenek és ott jogosultságukat szóval, vagy 
írásban azért is igazolni igyekezzenek, mint-
hogy különben az adó kétszeres beszámításá-
nak kedvezményétől ezen egy alkalommal el 
fognak  esni. 

— UJoncbevonulás. Folyó hó 5-én és 6-án 
nagy lárma és énekszó zavarta meg a szoká-
sos csendet városunkban. Meglepetés számba 
nem vehető ez a kellemes szórakozás, mert 
minden évben október hó első napjaiban ré-
szünk van belök*, megismétlődik az ujoncbe-
rukkolás, ami rendőrileg engedélyezett duhaj-
kodással jár. Ezért nem kerülnek a legények 
a dutyiba. 

— FŐM rengés. Október 6-án nemcsak Csík-
szeredában volt részünk a földrengésbe,  hanem 
több közeli és távolabbi helyen is. Kézdivá-
sárhelytt, Gyergyószentmiklóson szintén három 
erős hullámszerű lökés volt Brassóban szintén. 
Sepsiszentgyörgyön a színielőadás alatt történt 
a rengés, mely valóságos rémületet keltett a 
közönség körében és jajveszékelve futóit  ki a 
szabadba. Bukarest-, Bécs- és Triesztben is 
kisebbszero földrengés  volt. Gyulafalva,  Ko-
vász na felett  a havasokban 1000 m. magasság-
ban két egymást követő földrengés  volt érezhető. 

— MffeqJ.  Sümegi Vilmos és Urmanczy 
Nándor orsz. képviselők pénteken délután 4 
órakor a Fodor-féle  korona herceg-utcai vívó-
teremben kardpárbajt vívtak. A bárbajra, mint 

beszélik az Urmánczy contra Ditió birtokos-
sága pernek a Curián történt tárgyaláson fel-
merült és inkább magántermészetű összeszó-
lalkozás adot okot. Sümeghy segédei voltak 
dr Lovászy Márton és Csizmadia Endre orsz. 
képviselők, Urmanczyé pedig Zboray Miklós 
és Gaál Sándor orsz. gyül. képviselők. A pár-
bajnál dr Nagy Albert és dr Kovách Aladár 
orvosok segédkeztek. A párbajban Sümegi Vil-
mos fején  és kezén sebet kapott. Urmanczy 
sértetlen maradt. 

— Dltróiak pere. 9-én kaptuk a távirati 
értesítést Budapestről, hogy a Ditró község és 
Urmáncy János nagybirtokos közölt folyt  erdő 
per utolsó fórumban  is befejezést  nyert. A 
Curia hatályon kivül helyezte a táblai ítéletet, 
s helyet adott Dilró község jogos keresetének, 
reá helyezkedvén arra az álláspontra, amelyre 
a csíkszeredai kir. törvényszék első fokú  íté-
lete helyezkedett volt. A pertárgy értéke kö-
rülbelül egymillió korona. Dr Csiki József 
csíkszeredai ügyvéd, aki a pert vezette, a vele 
kötött dijlevél szerint 10 százalékot, teliül 
mintegy 100,000 korona ügyvédi honoráriumot 
kap. Ditró felkavart  község birtokosságát a per 
kedvező ítélete nagyon megnyugtatta. Remél-
jük ezek után ott is helyre ált a béke. 

— Színészetünk. Az erdélyrészj második 
szini kerül igazgatóságát az 1908—909. évre 
Fehér Károly színigazgató kapta meg a vele 
már előbb megkötött szerződése kötelezettsége 
folytán.  Amint értesülünk Fehér Károly társu-
latával most Sepsiszentgyörgyön van, s hoz-
zánk körülbelül január közepén log jünni. Tár-
sulata igen jó, az elözű évi — még*ter()leli 
ditektorsága idejében levő — társulataihoz ha-
sonlítani is alig lehet. Kedves megjelenésű, 
szép hangú és temperamentumos énekesnői, 
fess  és tehetséges férfi  színész gárdája már 
eleve biztosítják neki Csíkszereda közönségéi 
Nyolc tagból állú külön zenekara és teljesen 
uj díszletei vaunak. Fehér Károly társula-
tával me gakarja nyerni magának a kerületébe 
eső városok közönségét, hogy a jövö évben a 
kerületre biztos kilátással pályázhassék. 

— Póttárgysorozat az 1908. október liián 
tartandó rendes őszi türvh. közgyűlésié. 1. 
Magánjavak 1907. évi számadásai (6.) 2. Magán-
javak felhajthatatlan  követelések törlése. 3. A 
tisztviselői nyugdíj alap 1907. évi számadása. 
4. Dr Gaál Endre lapszerkesztő és dr Éllhes 
Gyula főmunkatársi  minőségének összeférhetet-
lensége. 5. Csíkszereda város előterjesztése a 
kir. pénzügyigazgatóság felállítása  tárgyában. 
6. Esküdt bírósági tagok kisorsolásához bizalmi-
férfak  kiküldése. 7. (Üresedésbe jött törvény-
hatósági bizottsági tagsági helyek betöltése 
iránti intézkedés. 8. Madélalva vasúti rendel-
kező állomás áthelyezése. 9. Csikszentgyörgy 
és Bánkfalva  szétválasztása. 10. Csíkszereda 
város 1908. évi pótköltségvetése. ll.Gyergyó-
szentmiklós város 1908. évi pótköltségvetése. 
12. Gyergyószentmiklós város rendőralap 1909. 
évi költségvetése. 13. Lázárfalváu  tanító fize-
tésének kiegészítése. 14. K.-alcsiki főszolgabiró-
ságnál írógép beszerzése. 15. Kászonujfaluban 
haszonbérclengcdés. 16. Csicsóban ingatlanok 
adásvétele. 17. Szépvizen kölcsön felvétel.  18. 
Ditróban rendőrbiztos helyettesítése. 19. Tus-
nádon, Rákoson, Pálfalván  iskolák államosítása. 
Csíkszereda, 1908. október hó 13-án. Kiadta 
Szász Lajos, főjegyző. 

— Meghívó. A csiki róm. kath. tanítóegye-
sület felcsiki  fiókköre  1908. évi október 27-éu 
Csomortánban, az iskolahelyiségbcn fogja  ren-
des őszi gyűlését megtartani, melyre a kör tag-
jait, valamint tanügy barátait tisztelettel meg-
hívjuk. A gyűlés tárgyai: 1. Délelőtt 9 órakor 
gyakorlati tanítást tartanak a helybeli tanitók. 
2. Elnöki megnyitó. 3. Elnöki jelentések. 4. 
Szaval György Balázs szenttamási tanító. 5. 
Felolvas Péter Sándor várdotfalvi  tanító. 6. A 
hátralékos tagsági dijak beszedése. 7. Indítvá-
nyok. 8. A jövö gyűlés helyének és tárgysoro-
zatának megállapitása. 9. A gyakorlati tanítások 
zártkörű bírálata. 10. A mull gyűlés jegyzőköny-
vének felolvasása  és hitelesítése. Karczfalva, 
1908. október 6. Fetencz József,  elnök. Pálosi 
Géza, jegyző. 

— Szüreti mulatság. A csíkszeredai ifjúság 
önképzőköre II-én este tartotta meg az előre 
fényesnek  ígérkező zártkörű szüreti mulatságát 
a Vigadó összes termeiben. A mulatság beve-
zető része, nagyon bevált s elismerés illeti 
ugy a rendezőséget, mint a szereplőket. Nem 
hagyhatjuk azonban említés nélkül a táncrend 
megállapításának felületességét,  mert hogy egy 
csíkszeredai ifjúsági  önképzőkör annyira ne 
kívánjon haladni a korral, hogy táncrendjébe a 

négye .eket felvegye,  azt fel  nem tételeztük 
volna. Továbbá több figyelmet  kellett volna 
fordítani  a rendezőségnek arra, hogy az illem-
mel össze nem illő cigarettázol a táncterembe 
megtűrje. Reméljük jövőben minden, az itt fel 
nem emlitekre is több figyelmet  fognak  fordí-
tani. Máskülönben a mulatság jól sikerültnek 
mondható. 

— Cabaret. A mult héten városunkat megint 
megtisztelte egy cabaret társaság. Wassennann 
igazgató és még hárman voltak a társulat tag-
jai. Kél előadást rendeztek. Egy nagy előadást 
és egy bucsu előadást. Akik ott voltunk álta-
lánosan abban a meggyőződésben voltunk, 
hogy Csíkszeredát soha igy be nem csapták. 
Először azért, mert 2 korona volt a beléptidij 
és e mellett háromszor tányéroztak, másodszor 
mert egy pár igen rossz viccnél és skandalo-
sus éneklésnél egyebet nem hallottunk. Mi 
ugyan mindig (elfogadjuk,  hogy ilyen csepűrá-
gók előadását többet nem látogatjuk, de ritkán 
tartjuk be. Ezután az lesz a legjobb, hogy 
minden ide jövö társulattal először ingyenes 
próba előadást tartatunk és szinikerfllctünk 
bizottságából 2 tagot kiküldünk, hogy mond-
janak véleményt és ha elfogadják,  akkor láto-
gatni fogjuk,  ellenkező esetben magunkat töb-
bet becsapni nem engedjük. 

— Nagy Idők tanuja. Kastal Dávid 48-as 
nemzetőr székelygazda, ki reszt vett a nagy-
szebeni csatákban, október 6-án meghalt. Te-
metésére kivonultak a 48-as zászló alatt, a 
még életbe lévő üreg 18-asok. 

— Felhívás a földrengés  bejelentése ér-
dekében. Az orsz. ui. kir. meteorológiai inté-
zethez érkezett tudósítások szerint e hónap ti. 
napján, kedden este \ i l l óra körül Erdély 
délkeleti vármegyéiben földrengés  volt észlel-
hető. Ezen természeti tüneményt figyelemmel 
kisérni és az egybegyűlt adatokat feldolgozni 
az intézet feladatai  közé tartozik, miért is a 
tudomány érdekében azon kérelemmel fordul 
a meteorológiai intézet igazgatósága a füld-
rengéses terület lakosságához, hogy szívesked-
jék megfigyeléseit  az intézettel tudatni (Buda-
pest, II. Fö-ulca ti. > A (üldrengési megfigyelé-
seknél az időadatokon kivttl (ontosággal bir 
annak ismerete is, vájjon megismétlődött-e a 
rengés, továbbá voltak-e hangtüncmények hall-
hatók. Nagy súlyt kell helyezni a jelentésben 
oly adatokhoz amelyekből a földrengés  erős-
ségére lehet következtetni igy pl. felfüggesz-
tett tárgyak kilengtek, ajtók megmozdultak, 
bútor recsegett, edény csörömpölt, egyes al-
vók, esetleg sokan felébredtek,  órák megállot-
tak, bútorok eltolódtak, vakolat repedezett illetve 
lehullott, kisebb repedések a falakon,  harangok 
megkondultak, nagyobb íelrepedések, kémé-
nyek ledőlnek, általános ijedelem, kutak, [or-
rások vize megváltozott, rombolás stb. Mind-
ezen megfigyelések,  más melléktüneményck 
felsorolásval,  levelbelileg is közölhetők az in-
tézettel, de érdeklődőknek utasítással és nyom-
tatványokkal készséggel szolgál az intézet igaz-
gatósága. 

— Az uj fajta  árverési hirdetések. SürQii 
közli inár a hivatalos lap azokat az árverési 
hirdetményeket, melyekre a végrehajtási no-
vella vonatkozó liatározmánya értelmében az 
árverést szenvedő neve nincs kitéve. Valósá-
gos torzsszülöttei ezek a hirdetések az íróasz-
tal mellett okoskodó, az élet követelményei-
vel nem számoló jogászi bölcseségnek. A sok 
között kiragadunk egy példát: Hirdeti a vég-
rehajtó, hegy a Budapesti takarékpénztár javára 
4400 korona követelés erejéig alperesektől le-
foglalt  csikók, lovak, szekerek, takarmány stb., 
Dadóc községben alpereseknél október 8-án 
inegtartandói birói árverésen elfognak  adatni. 
A hirdetmény felhívja  azokat, akik a vételár-
ból való kielégítéshez elsőbbségi jogigényt 
formálnak,  hogy ezt a végrehajtónak jelentsék 
be. Már most a jogigénylök ha vidéken az ár-
verezni szándékozók nem tudják, hogy a köz-
ség melyik házában tartatik meg az árverés, 
olvasnak egy árverési hirdetést, amelynek az 
árverést szenvedők neveinek kitüntetése nélkül 
semmi értelme és kár a pénzért amibe a közzé-
tétel kerül. Ha ez sem bolond gomba, akkor 
nincs bolond gomba a világon. 

— A néma bűn. Egy onanista vallomásai. 
Öngyilkos ifjú  végrendelete. Közrebocsátja: 
Váradi Endre Ára 2 korona. Ma amidőn a 
modem törekvések mind azt a célt szolgálják, 
hogy az ifjúság  •— mely a jövőnek erős osz-
lopa kell hogy legyen, — felvilágosítást  nyer-
jen a sexuális élet mistikus homályba burkolt 
rejtelmeiből, nem érdemetlen munkát végzett 
a fenti  mű kibocsátója qkkor, amikor az ifjú-

kor egyik legsúlyosabb — és végeredményben 
legveszedelmesebb — bűnét viszi a közönség 
elé igaz történet alakjában, hogy felvilágosít-
son mindenkit — úgy â szülőket, mint gyer-
mekeiket — mily veszedelembe rohan az, aki 
szervezetével bűnös manipulációt végez. A 
szülő, ha súlyt helyez arra, hogy ép értelmű-
ségek szolgálják a jövő nagy céljait gyerme-
keikben ; az ifjú,  aki saját vesztébe rohanni 
nem akar, mind olvassa el ezen ocsmány szen-
vedélyt tárgyaló müvet, melyet éppen a riasztó 
hatása mellett kellene különösen a városban 
élőkkel megismertetni. A könyv díszes kiállí-
tásban jelent meg és kapható a bizományosnál: 
Schimkó Gyula könyvkereskedő Budapest, VI., 
Teréz-körut 32. 

Nincs mozgósítás. Városszerte beszélik, 
hogy az erdélyi hadtestei, melybe a mi fiaink 
is tartoznak, mozgósították. Jó forrásból  eredő 
értesülésünk alapján írhatjuk, hogy ebből a 
mozgósítási hírből ez idő szerint semmi sem igaz. 

A budapesti főiskolai  Székely Kór, 
október 3-án nagy érdeklődés mellett tartotta 
meg ez évi alakuld közgyűlését, melyen a 
mull évi elnökölt Elekess Jenőt választották 
meg újból tiszteletbeli elnöknek; az uj tiszti-
kar a következőképpen alakult meg: Elnök 
lelt Kovásznai Gábor, alelnök ifj.  Jancsó Be-
nedek, Gagyi Sándor, Főtitkár Benkő Gyula, 
titkár Nagy Károly, főjegyző  Zágoni Dezső, 
jegyző Körtvélyláy József,  pénztáros Káduly 
Dénes, ellenőr Koós Ernő, könyvtáros Bardóc 
Jilzsef,  háznagy Zsigmond Béla. Végül több 
disztagot választolt meg. 

— Az Istenkáromlásról és az erkölcsös 
életről. Kecskemét városát a XVII. század 
vége felé  döghalál, háború és egyéb veszede-
lem erősen megfogyasztotta.  Hogy tehát a ha-
ragvó Isten, aki csapásaival sújtotta a népet, 
kiengeszteltessék, nemes Kecskemét város bírái 
összegyülekeztek és a következő rendeletet 
hocsájtották ki a bűnös emberek javítására: 

valaki az Isten ellen való káromkodásokat, 
szilkozódásokat, az melyek már anakelőtte is 
sokszor tilalmaztattak, nevezett szerint: Ördög-
adta, Teremtette, ördög lelkű, eb lelkű és ezek-
hez hasonló Istent haragra indító, eget-földet 
reszkettető szitkokkal szitkozódik; ide mivel 
igen kicsiny megszűnése láttatott ez ideig) 
ennekutána cl nem szenvedik, akár városon, 
akár mezőn hallattassék, azt ki fogjuk  keresni 
és aki ebben tapasztaltatik, minden kedvezés 
nélkül száz pálca lészen büntetése, sőt ha inás 
módon ki nem találtatnék is, az mezőre ki-
menvén, egyik szolgát az másikra esküdtetvén, 
ugyanazokon clkövettyük az büntetést, az kik 
ebben találtatnak Azt sem engedjük meg 
tovább, hogy ezentúl akármely öreg ember, 
rideg legény (agglegény) özvegyasszonynyal 
magánosan csak ketten lakjanak egy házban, 
hanein külön-külön más háznál, onnét is süt-
het, főzhet  neki! Mindezeket akarjuk, hogy 
minden igazán, tisztán éljen és jámborul váro-
sunkban, hogy az Ur Istennek erős büntető 
ostorát mindenekben eltávoztassuk, ellenben az 
Ö lelsége áldását naponként minden tapasz-
talhalóképpcn (ha igy cselekszünk) rajtunk meg-
érezzük, kit az Ur Isten engedjen jó voltából 
és irgalmasságából. Ámen! Dátum et confir-
maluni hoc mandatum in Oppido Kecskcméth 
Tempore Judicis praedicti Nobilij Pauli Deák. 
Anno 1678. 7. Auguszt.» 

N Y I L T T É R . 
(E roviillmii kö/Jüttuliért nem felelős  n s/.crkcR/.lő). 

ÓVÁS. 
Az utóbbi időben több oldalról az általá-

nosan ismert és kedvelt Bluestar és Aida szi-
varkapapirok hamisítványait hozzák forgalomba. 

A t. szivarkapapir eladó urakat tisztelettel 
figyelmeztetjük,  hogy a szivarkapapir vételénél 
különösen arra ügyeljenek, hogy a csillagos 
papírnál egy nagy kék csillag felett  Bluestar 
felírás  van, míg az Aida papírnál minden egyes 
lap a kard viz jegygyei van ellátva. 

Kereskedők, kik hamisítványokat forgalomba 
hoznak, a büntető jogi üldöztetés veszélyének 
vannak kitéve. 

Nyilatkozat. 
Szász István volt községi rendőrbiztos 

Gyergyószentmiklós r. t. város közgyűlésén 
ittas állapdtban jelent meg. 

Illetlen viseletéért elnöki rendreutasitásban 
részesült, másnap á Csikvármegyében is szóvá 
tettem Szász Istvánnak, mint képv. t. tagnak 
illetlen viselkedését. Ezért találta meg a «Szé-
kelység»-et nyilatkozatával. Miután -a részeg 
ember elől a Megváltó is kitért, csodálkozom, 
hogy a szomszédban a Székelység neki he-
lyet adott. 

Gyergyószentmiklós, október 6-án. 
IViívír P. Arttmr, 



Október 14. C S I K I L A P O K 42. az4m. 

KÖZGAZDASÁGI. 
A . H M M " Magyar A Italásol V*ltóA;let Re»z 
«éayttr«Mé|, Ba^apctt, heti jalantéia a töndf-

fartalwarM  n péaiplaciról. 
UtiJ.'posl. 1H08. oklúln r K. 

A budapesti értéktőzsde az elmúlt hét folya-
mán a bulgáriai, valamint a boszniai esemé-
nyek alatt hatása alatt állott és az ártolyamok 
a külpolitikai helyzet megítélésének fázisai  sze-
rint váltakoztak. Általában a tőzsdén a bnlkán 
kérdést elég nyugodtan Ítélték meg és nem igen 
tartanak bonyodalmaktól. Eleinte fedezésekre, 
később pedig külföldi  kedvezőbb tőzsdehírekre 
az árfolyamok  mindinkább szilárduló irányza-
tot követtek, mig később nagyobb bécsi és ber-
lini eladási megbízásokra ismét cllanyhullak, 
mely lanyhulás utóbb a sajtó pessiinistikus 
közleményei folytán  is állandó lelt. A külpo-
litikai események hatása alatt leginkább szen-
vedett a 4* ,-os magyar koronajáradék, valamint 
a két hitel részvény árfolyama,  melynek az 
elmúlt hctiekhez képest lényeges változást mu-
tatnak fel. 

A helyi értékek közül élénkebb kereslet 
folytán  a Danubius és bcocsini részvények alig 
szenvedtek árváltozást. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők: okt l. oki k. 
4°[u  magyar koroiiajnratlék  — — 92 75 
Magyar liilel ré-zvény — — — 740 7í> 
Osztrák liitel részvény — — — 1)45 25 
Danubius hajógyár rószvénv — 258-50 
Itaocsiul criiicnipyHr részvény — 5ţKi" 

91 75 
735 25 liJÜ — 
257 — 
492 50 

Üzlet áthelyezés. 
Van szerencsém a mélyen lisztéit 

vendégeimmel tudatni, miszerint 
borbély és fodrász-üzletemet 

áthelyeztem s a j á t házamba , a 
Hargita-utca 39. házszám alá. (a 
pénzügyőri laktanya mellé). 

Kérem az igen tisztelt közönség szí 
ved pártfogását  és vagyok 

kész szolgálattal 
BORSODI GÉZA, 

1—(J fodrász. 

|Tanító  urak figyelmébe! | 
Van szerencséin az igen tisz 
telt taniló urakat értesíteni ini-
miszerint az iijonan elrendelt 

| ISKOLAI NYOMTATVÁNYOK  | 
úgymint: felvételi,  elöme-
teli, mulasztási, haladási 
és látogatási napló, ig. n jó 
minőségű papíron nyomva, ná-
lam olcsó áron szerezhetik be. 
Minél tömegesebb megrende-
lést kérve, vagyok tisztelettel 

I S Z V O H O D A J Ó X S K F 
k<"» 11 y v- ói-» i>«-i | > i r U o r r s k c i l t i 

. A legolcsóbb bevásárlási forrás 

EKETE V I L M O S 
illatszertárában, Csíkszereda 

Kaphatók a .cgfiiiomabli  ill:it>zfii-k 
(Ifkagramniiliént  és niiniteam'inü 
ii re/.- és kézápnln szerek, üyófí.v-  ''s 

--• virágsziippanuk 
Az Inda-sósborszesz fólerakata. 
Petrol-hajszesz kui|>a es ImjKi 
hullás ellen Hajrak-repenerator 
jiz ösziilü lüijiitik visszaadja az itc-
ileti irjukiiri szillét, val:niiiiit inill-
deiuit'iiiil killiinlegmégek raktara. 
A Thymol és Stomatín fogápoló  sze-
rek a lepjobbak. A Trifoleum  (haj 
petrol) hölgyeknek állandó hajapo 
lathoz nélkülözhetetlen A Honey 

ielly a legjobb kéiflnomitó 
Vidéki megrendelések lespoDlosatitian îszkiiîiiIltliM. 

H I R D E T E S E K 
olcsó árszámitás n ellett 
közöltetnek s felvetetnek 

A K I A D Ó H I V A T A L B A N . 

Faárverési hirdetmény. 
A csikszépvizi Szentli.iroiiisíijí segély 

egyesület igazgatósága, az 1908. évi 
október hó 31-en délután 2 óra-
kor, az egyesület saját helyiségében 
tartandó nyilvános s"ó- és zárt Írásbeli 
árverésen eltulja az egyesület litlajdo 
nát képező, csikszépvizi határ „Hosszít-
sarok" nevű erdejében körül határolt 
tovön álló körülbelül :í-"»:$il darai) -Jolt 
iu3 lucfenyő  baszoiilájál 

Kikiáltási ár :i<H)0 korona 
Bánatpénz ennek Ki százaléka 
Az 1 koronás bélyeggel ellátott Írás-

beli zárt ajánlatok, melyek a szóbeli 
árverés megkezdése elölt az árverező 
igazgatósághoz nyújtandók lie, szintéit 
megfelelő  bánatpénzzel látandók el. Az 
ajánlatokban kiteemlö. Iiogy ajánlattevő 
az árverési ós szerződési feltételeket 
ismeri és annak magát aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Árverési és szerződési feltételek  az 

egyesület pénztárnokáuál megtekinthe-
tők. 

Az erdőben fat'elvétel  az igazgatóság 
előzetes engedélyével eszközölhető 

Fejér János, 
1- - J liiiizjiatii 

«11» m1/ Mf  «U/ vlf  ^ «II» Mi» Ví> «U/ WHwl \14< & >M/ í í ií 

gőz-, HŐLt<Z  ÉS gyÓgYFÜRPÓ A SZOBÁBAN! 
Száz és száz orvos korszakot alkotonak jelentette ki 
az e g é s z s é g i i p o l á s terén. — Közismert dolog hogy 

REUMA, CSÚZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t á s ú szer a höfürdők 
:::: (gőz- hólég és gyógyfürdők)  rendszeres használatú:::: 
A „Banitás- szobafiirdó  készülékkel otthon A készülék megtekinthető vétel-
Inkásánitk bármely szobájában a leghutá- kötelezettség nélkül Szvoboda 
soanbli gőz  ea hőteg fürdőt  készítheti Józs. képviselőmnél helyben, sőt 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költséggel. A 1 ' f  * ' ' " 1 ' ' " "' 
lakásban a kényelem netovábbja. Kipróbált 
biztos hatású szer nátha, torokfájás,  bei-
renyheség, álmatlanság eseteiben, stb. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható éB valamely szekrény mögé állítható. 

kívánatra háznál Is bemutattatlk. 

FÖRSTNER ALAPÁR 
a „Sanltás" szobagóziúrdó-
készfilék  egyeJQII gyártója. 

Budapest, VII. kerület, Alsó-
erdősor 30. sz. Telefon  97—51. 

KERESKEDŐ TAflUltÓflflK 
egy jó családból való 13—14 
éves iskolázott flu  felvétetik 

Trolin Józsel faeitasMiíiiel, Csikszerefláb̂ n. 

L O T T \ \ I ) A k A T , 
mini császár tnadanil. ío^olvt, nviil;ik:it. 
özei és medvékéi ei»ósz télen ál utánvét 

melleit veszek ál. 

Kuschmann Ferenc vadkereskedő. Brassó. 
O O O O O O O O O O 0 O O O O O © 
tmi r^Jo^j-faíGnai  rgrm^irtajmsi úaia^gtíBiaBnajaEiiDíiUiiiái -cjjcigiíBitaisiiaiBisiiMBiBiiBiBiBitBi 

Első Ferlachi Fegyvergyár 
Wernm Péter cs. és kir. mirări sráUiló (árasig t 1 . 

l ' \ > i - l n c l i . ( K n r i n t l i i . ' i ) . 

Ajánlják világhírű, általánosan 
elismert jóhirii és elsőrangú gyárt-
mányaikat, mind Wernig négycsövű 
(egvverei nagyszerű lóképességgel, 
mindennemű vadász és céllövőfegy-
verek, liáromcsövii fegyverek,  Main-
meriin fegyverek,  golyós fegyverek. 
Mannlicher és Mannlicher Schönaui 
fegyverek  minden többnagyságban 
felszerelt  céllá leső vei, vagy a nélkül. 

Miiilen iatilásl elvállalunk és olcsAo Hkit i t t 
Árjegyzék ingyen. fJagyar  levelezés. 

m 

Czáka Béla. mészáros és hentes. Csíkszereda. 
A íkj ív li) szíves figyelmei  íViliivni 
k;\,iiioni évek óla fennálló  mészáros üzletemnek 

m H E N T E S - Ü Z L E T T E L m 
való kibővítésére, melyet teljesen uj gépekkel sze-
reltem lel és nem kíméltem semmi anyagi áldozatot, 
hoLi\' a iniiv.i->/l»t ií(')/iiiiséL;et lis/t.ái l<e/ell. leui/.le-
te lm. in . hentesárukkal szol^nllia.v-uUii ki. u. ni. 

Párisi, lengyel, füstölt és szalámi-kolbász, virsli és slbi cikkekből. 
I;uli'trck\ésem, a in̂ vjsztó közönség legké-
nyesebb idényeit is minden a lienies-iizletlieA tar-
tozó árukká kieieuillieŝ em. \ersenyké|ies árakkal. 

í'itlri:i  ni r.} >r tt ti cl cst-L'  it is tt  hyjíontfisfitibtui  í>:/,  it'-htl;. 

[mj isíajüti Ijáionnj Isi^rajlÉiliüal ISimn^i LSILlŞl LSISJSJ QăMl^J [5ÎSM (5@JS) 

Nagy raktár magyar gyármányu nói, férfi és gyermek cipőkben. 

Vnn fizerenceem  u nngyérdemü kö^öneój; ssivea tudomására boani, hogy as 

ŐSZI ÉS 1ÉLI IDÉNYRE AZ ÖSSZES ÚJDONSÁGOK 
noi- C8 r c r f i - d i v a t c i k k c k b c u ,  rendkívüli nugy vólaeztekbaa megérkeztek. 

Szép valasztek különleges női diszkalapokban. 
/'í/ffbrii  tis'.tr/rttcf  i'firsitcm,  h*Kjţf  ó-bmtni /.'iifölth'tjvsui'tj  név fthltt 
uj m intisrf/ü  rúszott  kerül  fon/afotiibtt,  ittcfif  nz ó-bttihtt  felterítő 
t-s eshto'.ó  f/ffárhan  i<sv eföuflitrtt.  s itwhf  h iratra  tutit  ttijij  jó ttti-
tiosct/crrf.  rata m int o leső  ;trtii'il  jot/ett  tt  f:i'tlfölt!  röf  f/ijak  tutit  uttt-
ţ/ffar  in-r aluli  l)(  < sattjiés'Jrf  hásottht  aritkttf  teljesen lsis'.oritant, 
Gyárosom Csikmegye részére kizárólag engem bízott meg ennek árusításával. 

Teljes tisü'clcitul 

Pototzky Márton noi cs férfi-divatraktára.  Csíkszereda. 
Nagy raktár magyar gyártmányú nói. férfi és gyermek cipőkben. 

-

ooa- Van szerencsém a iiâ yi iiluiiiii közünsés liccses tudomására hozni, 
liojjy Brassóban saját telkemen (Vasut-utcza, 
a trailiway elágnzásánál) bel- és külföldi 

in á f  v á ti y b ó 1 faragtatok  és csiszoltatok :::: 

BÚ TOR-JW A RVflfi  Ylifl P 0 K AT 

ÉS S Í R E M L É K E K E T 

lakaritás érliető el. -
N A G Y J Ó Z S E F 

Továbbá raktáron tartok: Gránit, 
Sionii. Labrador és Andesyl kemény 
közetu siremlékeket, amelyek kap-
hatók 20 koronától 2U00 koronáig. 
Mind első kézből a legolcsóbban sze-
rezhetők be. — Cgynökük mellőzé-
sével kérem egész bizalommal hoz-
zámfoi'ditlni,  mert ez által nagy meg-

Szives |)árlfo«ását  kérve, vagyok tisztelettel: 
kőfaragó  mester :: B R A S S Ó B A N . 

Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Cementet ajánl olcsó aron a 

PORTLAND-CEMENTdYÁR  BRASSÓBAN. 
Csíkszeredában kapható: - ^ . l T s e x t B a l á z s é s F i © - urak kereskedésében. 

Nyomaton 8*v«boda Jóuor kAajTnyondájáhiui. CmkHzr.ifil^bitn.  lii(i8 




