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Keliratok nem adatnak tíssm. 

A munka ideje. 
Nemsokára összeül a képviselőház 

a hosszú szünet utáu. Elérkezett a inunku 
ideje. Minisztereink a hosszú szünet után 
elkészültek nagyfontosságú  javaslatok-
kal és most azuk letárgyalása követ-
kezik. 

Mindeneseire legnagyobb horderejű 
javaslat, Andrássy Qyula belügyminisz-
ternek a választási reformra  vonatkozó 
juvaslatn lesz. 

Ez u javaslat több tekintetből a iiw-
gynk nemzet, u magyur souverenitns 
élet és létkérdése. 

Elöször azért mert az átalakult vá-
lasztókerületek beosztásától függ,  hogy 
u túlsúlyban levő magyarság minden 
kerületben megkapja a szllkséges több 
séget. 

Másodszor azért, mert nemcsak a 
választókerületekben szükséges a ma-
gyurság túlsúlya, lianetu a képviselő-
házban is. 

Ugyunis az uj házszahuly szerint 
150 képviselő, ugy a tanácskozás, mint 
a határozathozatalt nemcsak befolyá 
solhatja, hanem a munkarendet és a 
tanácskozást meg is akaszthatja. Ha már 
most az uj választási javaskövetkeztében 
lat 160 nemzetiségi képviselőnek kike-
rülne a parlamentbe bejutui akkor egy-
szerűen összeegyezoéuek és bármikor 
sikeresen megobstruálhatuák mindazo-
kat a törvényjavaslatokat, amelyek egyik 
vagy másik csoportnak lakár politikai 
akár közgazdasági szempontból uem 
tetszik. 

Már pedig olyan fegyvert  a válasz-
tási reform  a nemzet elleuségeinek ke-
zébe nem adhat. 

Sok nyilatkozatot hallottunk és még 
több újságcikket olvastunk a választási 
reformról,  de őszintén megvallva feunti 
aggodalmaink nem osx\ottak szét. 

A képviselőház van hivatva, hogy 

ezt a javaslatot most a nagy munka 
idejön átgyúrva ugy emelje törvénnyé, 
hogy az minden tekintetben az állam, 
a magyar souverenitas teljes érvényre-
jutását eredményezze. 

A képviselőház mostani munkaideje 
kiterjed az uj ipartürvény revíziójára is. 

Ez a nagyfontosságú  közgazdasági 
és iptiri javaslat nem találkozik az or-
szág ipartestületei, nagyiparosai és kis-
iparosai előtt osztatlan megelégedessél. 

Ugyunis az egri ipartestület tiuára 
egy könyvalaku munkában kidolgozta 
mindazokul a reformokat,  amelyet ti re-
víziós javaslatnak magában kell hogy 
foglaljon. 

Ez az ipartestület megkereste az 
ország összes ipartestületeit, hogy a 
Budapesten november 10-én tartandó 
nagygyűlésen jelenjenek meg és fogad-
ják el mindazon javaslatokat, amelyek 
a Szterényi javaslataiban, vagy egyál-
talán nincsenek, vagy ugy vannak fel-
véve, hogy az iparosok érdekeinek se-
hogy sem felel  meg. 

K nagygyűlés feladata  tehát ugy 
előkészíteni a javaslatot, hogy az u kép 
viselőház elé ineiiteu minden osztrák 
szemponttól tisztán kerüljön. 

Legnagyobb szegénységünk az ipari 
téren az, hogy niucseuek iguzi szakfér-
fiúink,  vagy ha vannak is, igen kevesen. 

Szakerők és tapasztalt, világlátott 
iparosok hiányában kétszeres szorgalom 
és lelkiismereted rnuuka kell ahhoz, 
hogy az ipartörvény a kívánalmaknak, 
a különböző országos érdekeknek töké-
letesen megfeleljeu. 

Ez mindenesetre nagy baj ! Az t. i. 
hogy közös vámterületünk van Auszt 
riával. Nagyon természetes, hogy Ausz-
triának tökéletesebb ipara levén, az ö 
iparc.kketvcl, a sokkal kezdetlegesebb 
magyar készítmények uem versenyez-
hetnek, s ennélfogva  a közönség is a 
sokkal olcsóbb és tökéletesebb idegen 

gyártmányokat vásárolja és igy fogyasz-
tás hiányában iparunk lassú tempóban 
fejlődik. 

Mig ha felállitanók  a vámsorompó-
kat, akkor rá lenne a közönség utalva 

magyar gyártmányokra, mert a mé-
reg drága idegen ipari eikkeket csak a 
vagyonos osztály vásárolhatná 

E két nagy fontosságú  törvényjavas-
lat, mellett több apró de mindenesetre 
országos jellegű javaslat kerül az ujon-
nau összeillő képviselőház elé. 

A közjogi viták, amelyek évtizedek 
óta annyira megbénították a képviselő-
ház munkaképességét, szűnjenek meg. 

Azok a közjogi viták nagyobbára 
meddők vollak. 

Alig látunk valami haladást. De 
semmi esetre sem annyit, amennyit az 
a sok drága időből felemésztett. 

Elérkezett a munka ideje! Lássunk 
legalább egy olyan ülésszakot, amely-
ben a képviselőház munkaerői, a köz-
gazdasági javaslatok tárgyalásában me-
rülnek ki és nem abban hogy az 18CT. 
XII. t.-cikket hogy magyarázta volna 
Deák és miként értelmezte Andrássy. 

Ha közgazdaságilag erősek vagyunk 
akkor lehet ismét közjogi vitákkal szo-
rukozni. 

A meglevő állapotokon szóval se-
gíteni ugy sem lehet. 

Az idő meghoz mindent magával; 
csak arra vigyázzunk, hogy ha majd 
elérkezett az idő, akkor megragadva 
az alkalmat, azt a legjobban ki is hasz 
náljuk. 

A vármegyék beosztása. 
Legaktuálisabb kérdés gróf  Andrássy Gyula 

belügyminiszter reformjavaslatai  közölt minden-
esetre a vármegyék uj beosztása, mi a választó-
jog kiterjesztésével kapcsolatos. Ugy a várme-
gyék uj területi beosztása, mint a többes sza-
vazat megvalósítása aţmagyarsâg érdekét kí-

vánja szolgálni. A többes szavazat azonban 
nem nyújt elegendő garanciát a magyarság ér-
dekeinek megóvására, minél fogva  a fősuly  a 
vármegyéknek helyes beosztására esik. Andrássy-
nak terveit, bár kétségtelenül még nem ismer-
jük, mindazonáltal azokból a hírekből, melyek, 
eddig napvilágot láttak, elég szerencsésnek 
mondhatjuk. 

Az uj beosztás a nemzetiségek lehető ará-
nyos elosztását akarja keresztül vinni és ebben 
a tekintetben Andrássy kijelentéseivel már eleve 
a közvélemény megnyugtatására törekszik. — 
Fontos kijelentést telt a függetlenségi  pártkör-
ben, midőn azt mondta, hogy »a magyarság 
túlsúlyát a választókerületek beosztásával lehet 
és kell biztosítani». Kétségtelen, hogy az uj 
beosztás a magyarság érdekeinek nagy szol-
gálatokat tehet, de az is bizonyos, hogy a ma-
gyarul tudás a választójog reformjába  bele-
foglalandó,  mert e kikötés nélkül minden uj 
területi beosztás csak időleges, pillanatnyi se-
gítség az erőre kapott nemzetiségekkel szemben. 
Sajnos azonban a magyarul tudás nem kíván-
tatik meg a már készen álló törvényjavaslat 
szerint és igy Andrássynak reformterveit  nem 
tartjuk elégségesnek a magyarság érdekeinek 
kellő biztosítására. Pedig itt egy, talán száza-
dokra kiható reformtervezetről  van szó, mi hi-
vatva volna a magyarság túlsúlyát örökre biz-
tosítani. 

Az uj vármegyei beosztás szerint a Király-
hágón innen öt úgynevezett «magyar vármegye 
lesz. Ezek Háromszék, Brassó, Csik, Maros-
Torda és Udvarhely. 

A tervezet szerint Csikvármegye állana mos-
tani területéből, hozzáadva Maros-Torda vár-
megye régeni felső  járásának oláhlakta köz-
ségeit. 

Csíkba, a gyergyói és csiki havasok közt 
négy kapu nyílik Romániából: a gyimesi-, a 
bélbori-, a békási- és a tölgyesi-szoros. Eze-
ken jött ide az oláhság lassan a Felső-Maros 
leié húzódva, hol Gyergyóvárhegy és Gyergyó-
Vasláb egy félszázad  alatt magyar községből 
olábtöbbségüvé lett. Csíkban azonban még sem 
volt maradásuk az oláhoknak. Kikerülve az 
oltvölgyi székelységet, szivesebben telepedtek 

A „CSIKI LAPOK" TÁRQZÁJA. 
Rómeó. 

I. 
Téli holdvilágos estén 

Ablakod alatt, óh Istennőm 
Eltűnődöm, hogy boldogság. 

Vagy nátha lesz jövőm. 

Ámya végig surran néha, 
A hófehér  függöny  mögött, 

Te nem tudod, de hidd meg azt, 
A szivem megölöd. 

De nem !. . . Te kegyetlen vagy . . . 
Ah látom nyílik ablakod . . . 

Tudtam, hogy hő epedésem 
Hiába nem hagyod. 

Látom isteni alakod 
Amint az előtérbe lép, 

De többet nem, — mert fejemhez 
Vágódott egy cserép. 

Emlékezés. 
II. 

Együtt fllve  hallgattuk mi 
A madárkák dalát 

És szótlanul szívtuk 
A virágok illalát; — 

Téptünk ketten akác lombot 
Szedtük a levelet, 

S kérdeztük iőle szeret-e, — 
Nagyon vagy kicsikél ? . . . 

Hogy érdekelt akkor minket 
A.kis levél mit mond, 

Reánk hajolt kíváncsian 
A fáról  is a lomb. — 

És a csalfa  kis levélke 
Felelt de mindig mást, — 

Nem hittük el bármit mondott, 
Mert szerettük egymást. 

Nem szedtünk mi fűszálakat, 
Nem kötöttük bogba. 

Nem kérdeztük egymáséi 
Leszünk-e valaha ? ... 

Boldogok voltunk mi, abban 
Boldogság volt nekünk, 

Hogy tudtuk, hogy mind a ketten 
Igazán szeretünk. 

Majd ha egykor mindkettőnkre 
Ránk borul a halom 

És az esti csöndességben 
Támad hüs fuvalom. 

Elküldöm majd fölkeresni 
Drága nyugvó helyed, — 

S megizenem, hogy a lelkem 
Most is téged szeret. 

Ssiycthy  hu ff. 

Deák Ferenc kéme. 
Irta: CamW  (jtUjntr. 

A szentlászlói emeletes kastély parkjába 
egymásután perdül be a sok csengős, négyes 
fogat.  Hatalmas szál emberek kelnek ki a könnyű, 
agyagfutó  bricskából. A Deák-had — Tárnok-
ból, Kehidáról, Egerszegről. György, Lajos, 
József  az ismertebbek. Még egy, aki kiválik a 
famíliából,  bár fél  fejjel  kisebb a többinél, de 
mégis nagyobb valamennyinél: egész ország 
szeme függ  rajta, hite, reménye kíséri minden 
léptét ezekben a szomorú esztendőkben Deák 
Ferencnek. 

De hát most nem politizálni jönnek az urak. 
Húsvét máspdnapja van s ez a nap zalai ősszo-
kás szerint a familia  legidősebb tagjának van 
szentelve. Deák Klárának, Oszterlűber József 

feleségének.  Hozzája száll e napon vendégségbe 
az egész familia,  hetedhét vármegyéből. 

A politika irányában hát hasztalan szimatol, 
bujkál és fülel  most az urak közi az a karcsú 
szalongavallér, aki hívatlanul is legelsőnek ér-
kezett a házhez. Fiiess ur ez a barna legény, 
bécsi iudigens. Az ördög se tudja miféle  szél 
hordta ide ezt a németet ős Zala legrejtettebb 
zugába, a Deák-had göcseji fészkébe.  Nem tudja, 
ám nem is töri felette  a fejét  senki. A ven-
dégnek, mig tisztességesen viseli magát, nem 
néz itt a gyomrába senki. Még kezet is log 
vele minden Deák, mikor elibük ment s édes-
kés mosolyai segíti le őket a kocsiról Fiiess ur. 

— No György ur, mi újság van Tárnok-
ban ? 

— Hál' Istennek, szépen érik a répám, 
Fiiess ur. 

•Fliess ur« morog egy germán szakramen-
tumot, aminek ez a jelentménye: egye meg a 
kukac a répádat, nem arra vagyok én kíváncsi I 

Fliess ur tudniillik a természetes dolgokkal 
nem törődik. Ö titkokat kutat, minden áron 
rejtélyes tüneteket, sugást-bugást: komploltol 
szimatol Göcsejben. Ezért küldték, ezért fize-
tik, erről kell neki jelentést tenni Bécsben. Mert 
Fliess ur Bécsnek a spiónja, a Deákok, kivált-
képpen Deák Ferenc oldala mellé kirendelve. 
Olyan időket éltünk akkor, hogy fizetett  Fliess 
urakat küldözgettek felülről,  még a Deák Fe 
rencnek házi tűzhelyébe is! 

Deák Ferenc egyszerre tisztában volt e kül-
detéssel. 

— Ördögöt jött ez ide nyelvűnket eltanulni, 
földet  venni, közénk telepedni, ahogy mondja. 
Spión ez a Fliess ur, gyerekek, vigyázzatok 
előtte a nyelvetekre, még ha tréfáltok  is. Hej, 
tréfából  se szabad már magyarnak lenni! 

A «gyerekek, (a Deák-család tagjai voltak 
a Ferenc nyelvén) hamar bevették a haza bölcse 
intelmét s féléve  már, hogy Fliess ur közlük 
settenkedik, még se hall egyebei tőlük, mint-

hogy szépen érik a répa, ragyát kapott a do-
hány, hő ütötte Badacsony tökéit. Sőt brúdert 
ís ittak Fliess úrral, ölelgették, cirógatták; di-
csérték, mily hamar megtanult magyarul, már 
egész pompásan cl lehet vele diskurálni; fag-
gatták, mit csinálnak Bécsben, igaz-e, hogy a 
császár őfelségének  egész héten náthája volt, 
hogy a felséges  császárné tizenkét hólehér pa-
ripát kapott presentbe a török szultántól, hogy 
Smerling bajuszt növeszt és hogy Szent István 
tornyára aranykeresztet küldött a muszka cár? 

Fliess ur kétségbe kezdett esni. Ha soká 
igy megy, még majd el is csapják! 

— No majd az ebéd alatt! — reményke-
dett. A pompás ebéd, a tüzes badacsonyi, majd 
csak megnyitja a száját ezeknek a rejtélyes 
zalai sphinxeknek is. Majd csak kifecsegnek 
valamit. Várni és figyelni  tehát! 

A Deák-had pediglen ott állja már körűi 
a pipázó nagy tölgyfaasztalát.  — Asztalfőnél 
«Klára lant-, mellette Ferenc, balkezénél leg-
kedvesebb öcscse, Gyuri. Az urak húsvéti ke-
mény tojást falatoznak,  frissen  sült hófehér 
kalácscsal, meg sonkával. Csak imént szentelte 
föl  a templomban a lászlói pap. Még harma-
tos is a szentelt víztől minden falat. 

Melléje édes mosolygással, hamis szemve-
téssel kínálja sorba az urakat tüzes barack-
pálinkával Deák Györgyné, a csodaszép bécsi 
olaszvérü Profetti  Karolina. Udvari dáma volt 
a Profetti-lány,  ott akadt meg rajta a Deák 
Gyuri szeme, mikor feljárogatott  a császár-
városba gárdatiszt nagybátyjához. El is vette, 
haza is hozta Tárnokra, de soha meg nem bo-
csátottak neki érette a diákok. Hát nem akad 
elég szép magyar leány, akinek beköthette vőn' 
a fejét  az a Gyurka! 

Ám azért Karolina hamar szivébe lopózott 
minden Deáknak, akárhogy haragudtak miatta 
a férjeurára.  Olyan édes is volt az az asszony, 
mikor tört magyarul elkezdte »Tyuri«-zni 
Györgyöt, »té Lajsi«-zniLajost, »Fejkópácsi«-zni 
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meg Maros-Tordában, melynek 206 községe 
közül 77 ma oláhtöbbségű. Követve a Maros 
folyását,  melynek legkivált felső  szakaszát lep-
ték el, eljutottak Besztercébe s a Mezöségbe, 
melynek marostordai részén, húsz magyar köz-
ségből tizet cloláhositottak félszáz  év alatt. A 
Maros balparlján a Görgény havas csiki olda-
láról lehúzódlak Maros-Torda alvidékén a Nyá-
rid mellékéig. A Nyárád-völgy székhelyein meg-
tört az erejnk. 

Csikvármegye területét érintetlenol hagyta 
a 32 év előtti rendezés, itt léhát nincs helye 
a kombinációnak, ha azonban azt fogjak  látni, 
hogy az 1877. évi rendezéskor Marosszék és 
a volt Tordamegye egyesítésekor, az utóbbitól 
a mai Maros-Torda vármegyének éppen (első 
régeni járásához csatolt községek, továbbá a 
volt Naszód vidékéből, különösen pedig az 
ugyanakkor Kolozsvármegyéböl is hozzácsatolt 
községek oláh lakossága azóta tért hódított, 
akkor nincs mit örülnünk annak sem, ha e köz-
ségek most vármegyénkhez kerülnek. Annál 
kevésbbé látjuk ezt szívesen már eleve is, mert 
természetes összekötfkapcsul  szolgál nekik a 
Maros-völgybe egészen ai pláh Gyergyóvas-
lábig, Gyergyósalamás és Gyergyó«íárhegy oláli-
sága, amely három községben az egész eăilfj 
oláhságnak szinte egyharmada él együtt kevés 
magyarral. 

Ennyiben érinti vármegyénket az uj vár-
megyei területi beosztás. Maga a beosztás szük-
séges, azonban sokkal kissebb horderejűnek 
tartjuk, mint a minő eredményeket Andrássy 
ahhoz füz.  Legtöbb eredményt nemzeti érde-
keink biztosítására mégis csak a magyarul tu-
dás törvénybe iktatása hozna. 

A szinpártolé-egyesület 
— megalakulása. ( 

Polyó évi október hó 31-én tartotta 
a törvényhatóság nagytermébeu alakuló , 
közgyűlését a csíkszeredai szinpártoló- < 
egyesület. A közgyűlésen Kállay Ubul 
főispán  elnökölt, ki lelkes agitációjával i 
létrehozta az .Erdélyrészi II. Szíuike- { 
rűlef-et  s most megalakította ennek 
szükséges segédszervét, a szinpártoló- ' 
egyesületet. A közgyűlés iránt élénk 
érdeklődés nyilvánult. A megjeleutek i 
között láttuk Fejér Sándor alispánt, , 
Oyalókay Sándor kir. törvényszéki el- , 
nököt, Hajnód Ignác országgyűlési kép- | 
viselőt, Szász Lajos főjegyzőt,  dr L'j- | 
falussi  Jeuő polgármestert és a hölgyek | 
közül többet. 

Elnöklő főispán  a közgyűlés meg-
nyitása után tárgyalás alá bocsájtotta i 
a megalakult szinpártoló-egyesület alap- i 
szabály-tervezetét, melyet lapuuk 41-ik t 
számában már közöltünk. Általában el : 
mondhatjuk, bogy a tervezet lényegében i 

elfogadtatott  éa atou a közgyűlés M-
: veset változtatott A tervceet egyes ré-
szeihez boczá szólottak és módosító in 

, ditványokat tettek Kállay Ubul főispán, 
dr Ujfalusi  Jenő, dr filthes  Zoltán, dr 

, pai Gábor, Kormos Emil, dr Eltbes 
Gyula és még többen. A megállapított 
alapszabályok jóváhagyás végett a m. 
kir. belügyminiszterhez felterjeszteitnek. 

A közgyűlés dr Ujfalusi  Jenő pol-
i gánnester indítványára Jegyzőkönyvi 
• elismerést és kOszrnetet szavazott Kállay 
, Ubul főispánnak  azért a fáradhatatlan 
i buzgalomért, melyei szinOgyOnk érde-
i kében a kerületet és a szinpártoló-
egyesületet létrehozta. 

A megalakult szinpártoló egyesület 
tisztviselőit egyhangú kikiáltással vá-
lasztotta meg. Elnök lett fejér  Sándor 
alispán, aleluök Oyalókay Sáudor kir 
törvényszéki elnök, Ugyvezetó-alelnök 
Jurkovics Olbtuár kir. törvényszéki bíró, 
titkár tjr Oaal Endre, ügyész dr Élthes 
Zoltán, gHZdu Józsa Géza, pénztárnok 
Vákár Lajos, ellenőr Potplíky Pál. Vá 
laszttnáuyi tagok lettek; Mikó Bálint, 
dr Bocskor Béla, Hajnód Ignác, dr Pe-
jér Antal, Szász Lajos, Merzu Rezsó, 
Pap pouiokos, Fekete Imre, Kállay Ubul, 
Becű Aulai, Ţ. Nagy Imre, gíacsvny 
Imre, dr Oyörgypál Poniokos, dr Szántó 
Samu, Bilcher Adolf  és PqryHS Béla 

A Minügyi-bizottságlm megválaszfa» 
tolt: Jeuey Látízló, dr Iiuecs Jáuos, 
Kószeghy László és dr Éltljes Uyula 

K szinUgyj bizottságnak lesz feladata, 
hogy a szinpártoló éfl  színházlátogató 
közönség érdekeit és jogos klvât}«âgiţit 
képviselje. Ez fog  gondoskodni a bér 
letek gyűjtéséről is, mivel a közönséget 
sokféle  kellemetlenségtől megszabadítja. 
A bérltítelőjegyzesek a január-febriíári 
sziniévadru már u napokban kezdetűket 
veszik. 

Szóba jött u közgyűlésen egy mű-
kedvelő elöudáB rendezése, melyen 
szinre kerül Molnár Perene kitűnő víg-
játéka, a .Doktor ur" A szereplók fel-
kérésével dr Gaul Endre titkár biza 
tott meg. Célja lenne első sorban, liogy 
az egyesűletuek valamelyes alapot biz-
tosi tsou, melyből a nagyon erezhető 
diszlel hiány és főképen  a meg nem fe-
lelő színpad átalakítása fedezhető,  illetve 
keresztülvihető volua. A színpad átala-
kítási terveit Kószegyby László mérnOk 
vállalta magára. 

A közgyűlés végén Szász Lajos vár 
megyei főjegyző  egy igen egészséges 
iuditványt tett. Nem régiben alakult meg 
a „Szabad Lyceuio" egyesület, melynek 
3—400 korona vagyona van. Minthogy 
azonban az egyesület nein bizonyult élet-

Csak áll a haza bölcse, csak remeg, csak 
könnyezik. Egyre hajtogatja; 

Nem lehet... Nem hiszem ! 
Igy zokogott, igy rázta az élettelen nagy 

testei a legnagyobb Deák. Még a kő is meg-
indult rettentő fájdalmán.  Fliess ur is majd-
nem könnyezett, annyira — szégyelte magát. 
Hogy erre ilyen emberre tudott 0 hónapokig 
kémkedni, erre az ţjnberre, aki fájdalmában  is 
ilyen nagy! A bécsi rendorpraefekliţs  borotvált 
arca örökre eltűnt Fliess ur szeme elől. Odar 
térdelt a kém a halottas ágy mellé és meg-
csókolta Deák Ferenc lecsüngő erős kezét: 

— Ne sírjon, tekintetes ur,,, zokogta a 
vigasztalást. 

Az ünneplő rokonság mindjárt ott marad-
hatott — temetésre, 

A fiatal  szép Proletti Karolina pedig gyá-
szos özvegységre. 

Alig vették észre síró bánatában. Csak Fliess 
ur, a hü udvarló, az tartott ki hűen mellelte 
bánatában is. Hűen, soliáig, teljes esztendeig. 
Széttépte a bécsi nóteszt, nem «jelentett* többé 
egy kukkot se Bécsbe. Ott maradt Zalatárno-
kon szolgálatkész udvaroncnak, ingyenes jó-
szágkormányzónak a fiatal  özvegy oldala mellett. 

A gyászfátyol  viseltes is lett. A hulló köny-
nyek kiapadtak. Egy év múlva már azt irta 
Profeţii  Karolina Deák Ferenchez, az ő «Ked-
ves Ferkó onkli«-jához, hogy mi tűrés-tagadás, 
férjhez  szeretne menni. Ferkó onkli visszafe-
lelte: gyere át húgom, majd megbeszéljük. 

Oti áll már iruiva-pirulva a gyönyörű olasz 
asszony a nagy ember előtt. SzégWli egy ke-
veset, hogy ilyen hamar eltudta feledni  azt a 
másik nagyot Remegve is jön ki a szó fehér 
gerezdes fogsorai  közOl: 

-- Nagyon fiatal  vagyok még, édes Ferkó 
onkli, hogy férfi  nélkül maradjak. 

Deák Ferencet megejtette ez a pironkodó, 
majdnem sţbii vallonfás,  mosolyogva nézett a 
szép asszonyra I 

— Hit szeretsz valakit, Liiţaji 
A kis menyecske most' se birt mást mon-

dani, csak azt," amiért már nem haragudott meg 
előbb ez g nagy ember: 

— Nagyon fiatal  vagyok még, édes Perkö 
onkli, hogy férfi  nélkül maradjak... 

•Ferkó onkli« most már szeretettel vonta 
ölébe a remegő galambot: 

Jó, hát kis húgom, nem bánom nq I Aztán 
leihez akarnál menni, te kis bolond ) 

A Fliess úrhoz... 
•Kis bugát- ugy eltaszította magától Deák, 

hogy felbukik,  ha nirtelen meg nem kapja. 
— Ahhoz a spionhoz I Nem siégyenled 

magad ?! 
— Ne ... ne... ne... édes Ferkó onkli! 

Ne bántsa Henriket! — emelte fel  most már 
tiltóan a kezét az özvegy is. 

Most, mikor szerelmesét bántják, bátor sas 
már a remegő galamb I  Eddig remegő  ajksj 
érces szavakra nyjljk, lehajlott fejét  büszkén 
veti fel  a hatalmás Deákia s a kifsi  tţste su. 
gárként kiegyenesül, mintha fejjel  nőtt volna 
meg pillanat alatt. 

— Henrik nem spion 1 Becsületes magyar 
ember lett belőle, erre esküszöm! Es engem 
ugy szeret... 

Eddig tartott a •vakmerőség*. Ennél a szó-
nál újra a szemérmes, bátortalan asszony lelt 
Profetti  Karolinából, aki sírva temeti arcát 
kezébe, ugy közelit ringó, lassa léptekkel vissza 
ahhoz a szigora vasemberhez, hogy megkérlelje. 

Deák Ferenc haragja eltünt s ujta sntfu 
gátja már azt a remegő galambot, azt a gyö-
nyörű virágszálat: 

No, ha csakugyan annyira szeret az a spi... 
az a Fliess ur, hát erigyj. hozzá Lina búgom, 
elmegyek a lakodalmatokra I 

képesnek, Szász Lajos azt indítványozta, 
hogy kerestessék meg as egyesület a 
végett, miszerint vagyonát, mely amúgy 
is kulturális célok elérésére szolgál, 
bocsássa a sziupártoló egyesűlet rendel-
kezésére. A közgyűlés as indítványt 
egyhangúlag magáévá tette és elhatá-
rozta, hogy a .Szabad Lyceum'-ot meg-
keresi vagyonának átengedésére. 

A megalakult gzippártoló-egyesület-
ben — meg vagyunk gyAsAdve — egy 
életképes kulturális egyesület jött létre, 
mely a szinpártoló közönségnek lépten-
nyomon nagy szolgálatot fog  tenni. 

A közgyűlés Kállay Ubul fOispán 
lelkes éljenzésével ért véget. 

A rendezett tanácsú városok polgár-
mesterei m>k kongresszusa. 

A rendezett tanácsú városok országos egye-
sülete ez évi október 26-án délelőtt 10 órakor 
tarlotta alakuló közgyűlését az újvárosháza dísz-
termében. A közgyűlésen tevékeny részt vett 
városunk polgármestere, dr Ujfalusi  Jenő is, 
kit a közgyűlés a számvevő-bizottságba bevá-
lasztott. A közgyűlést dr Szentpáli István nyi-
totta meg, ki szívélyesén Üdvözli a városok 
megjelent képviselőit és tudatja a közgyűléssel 
azon örvendetes hírt, hogy a kormány és az 
országgyűlés a jövő évi költségvetésbe 2,000.000 
korona segélyt vett föl  a városok közigazgatási 
költségeinek részbeni fedezésére.  Majd kifejti, 
bogy a városoknak még sqk megoldandó kér? 
jjése van; ilyenek a várúsi kölcsön biztosítása, 
a kötelező tsabUlositás és a községi takarék-
pénztár fölállítása.  Az alakuló kózgyülét jegy.' 
zöiül Esztergom, Losoncz és Újpest városok 
föjegyzűü  Iféfj  fel.  Ez után jelenti, hogy az 
egyesületbe eddig 39 város lépeti be, de azon 
reményének ad kifejezési,  hogy a közel jövő-
ben u|ég srjkkal több tog belépni; azonkívül 
tagjai az egyesületnek Íl7 polgármester, 471 
városi tisztviselő és 8 orszgy. Képviselő. 

A tárgysorozat következő pontja értelmében 
iijegyálaszlatott a tisztikar. Elnök: dr Szentpáli 
István. Alelnökök: Wiinmer Imre, Mayerszky 
fjéla.  Titkár: Váíhidy Lajos. Qgyész; 0r föld-
váry István, Megválasztatott az'otikivül még 21 
tanácstag: Dr Bogdán Zsivkó, Csenne Gyula, 
Debreczcny István, Folgens Kornél, dr Franfisci 
Lajos, Gödry Ferenc, Hiemesch Ferenc, Janko-
vits Dezső, Kludik Gyula, dr Mátéffy  Ferenc, 
Wagner Sándor, dr Zádor János, báró Diószeghy 
Zsigmond, Farkas Jenő, Fincsicsky Mihály, 
Marsovszky Árpád, Mészáros Károly, Döff  Al-
bert, Gerisits Zoltán, dr Ugró Uyula és Vécsey 
Zsigmond polgármesterek. Póttagok: Somossy 
Béla, tyqzsnay Béla és Palkovits Emil. Szám-
vevő-bizottsági tagok: Ródogh Lajos, dr Mak-
ray Mihály, dr Ujfalussy  Jenő. Póttagok: Eiselt 
Antal, Schöpp János és dr Sramkó Andor. 

Várhidy Lajos (gyesOleti titkár a jövö évi 
költségvetési előirányzatot plyţssa föl,  amit a 
közgyűlés elfogad;  az egyesületi pénzeket f) 
Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálog-
bankja fogja  kezelni, A jővö éyi közgyűlés 
helyének és idejének meghatározását a tanáesra 
bízták. 

Osváth Andor esztergomi főjegyző  fölolvasta 
a belügyminiszterhez intézendő memorandumot 

a városok rendelkezéséről szóló uj törvényről. 
Többek hozzászólása Mén a föliratot  teljes szö-
vetségben elfogadták.  A vitában dr Ujfalusy 
Jenő polgármester is élénk részt vett 

Á városok állami támogatásának módja te-
kintetében két módozat merfllt  fel.  1. A rekom-
penzáció, amely szerint minden város igényt 
tart kárpótlásra az állami föladatok  ellátásáért 
2. A szükséghez mért segítség, például a fede-
zetlenhiány 50 százalékának az állam részéről 
való fedezése, 

A kongressus mereven egyik megoldási mó-
dolt sem fogadja  el, hanem a kettőnek az ösz-
szeegyeztetésére törekszik, $ asért azt javasolja, 
hogy az összes városoknak állami leiadatok 
végzésééit járó kárpótlás fele  asatassék töt a 
városok között, a másik lele pedig osstassék 
fel  azon városok kötött, amelyeknek 50 száza-
léknál magasabb pótadójuk van, még pedig a 
pótadó nagysága szerint 

A városi hitelviszonyok rendezésénél szó 
volt a megalakítandó «városok országos bank-
járól-, a városi kölcsönök konvertáálásáról, a 
községi takarékpénztárakról, 

A városi tisztviselők fizetésrendezésénél  egy 
olyan törvényjavaslat benyújtása vált scOksé-
gessé, amelyben a városi tisztviselők olyan 
fizetési  osztályokba osztatnának be, miként az 
a vármegyei tisztviselőknél történt s ezen |ör> 
vény oly időben tárgyalandó hogy as 1909, 
január Mől életbeléptethető legyen. Hogy pe-
dig a városok ezen törvényt végrehajthassák, 
ennélfogva  előlegül a 2 millió koronából olyan 
összeg volna adandó az egyes városoknak, ami 
a jelenlegi fizetések  összege s a rendezett fize-
tések összege közti kűlömbségnek mţgfcţel. 
amely előleg pedig u 1903. jullus l.'-ig meg-
állapítandó illBimllofació  összegének végleges 
megállapításakor az egyes városoknak jutandó 
összegekbe beszámítandó yoliw, 

A szegény nép Tája. 
Amit néhány nap előtt olvastunk, ag elő. 

hívja tollúnkat," hogy ne menjonk el mţlleltţ 
szótlanul. Néhány sor volt az egész. Kis em-
berek nagy bajáról: szegény embereknek a hit 
deg ellen való küzdelméről, azoknak a szegény 
embereknek, akiknek legnagyobb vágya a meleg 
.szoba. Valóban a nélkülözés és sanyargás iie, 
héz rţsze: a hideg elviselése és ha télén nett) 
pattog a tűz, mikor az ablakon a jégvirág ta= 
karja el a nyomort az valóban szivettépo, 
Jó példát adott a földmlvelésűgyl  miniszter, 
mikor azt rendelte el, hogy a kincstári hulla-
dékfát  nem kell eladni, hanem a szegénység-
nek adni. 

Az állam nagy erdőtulajdonos. Sok ezer 
boldiră megy rrdöje. Sok helyen ezek az erdők 
adják a családnak á henyerét, a boldogulási. 
A máramarosi fatermelő,  famunkás  arról isme: 
iretes, bogy a kincstári prdeí pepiben nemcsak 
jó munkát végez, de maga is oly tisztessége: 
şen keres, hogy van mit aprítani a tejbe. De 
szegény oti Is van, máS|ltt tOpp VP. A 
szegénynek életét elviselhetőbbé tenni a job> 
bak gondoskodása, a szív kötelessége, Parányi 
miniszter ugy intézkedett, hogy az évenkint 
mintegy tizenkétszer koronára tehető hulladék-

Deák Ferencet. Meg nem állta volna mosoly 
nélkül a kőkereszt se, mikor magyar szóra nyí-
lott vérpiros ajka. 

Fliess ur is Karolinának csókolt kezel meg-
lepetésében a háziasszony helyett. És Fliess 
untak is saját parányi kacsójával tolta szájához 
a pálinkás kupicál. 

— Ityék, Fliess ur, ketves egesegire! 
Tessék már most kémkedni! 
Az a pár szó, az az egy asszonyi pillantás 

végkép megbomlasztotta Fliess urat Már maga 
sem tudta, mit mond, mikor mondta: 

— «ég egyet! 
Az olasz menyecske kacagva töltött neki 

másikat: 
— Tesék, natyon szívesen! 
Fliss ur árnyékként követte innentul min-

den mozdulstát a csodaszép teremtésnek. Annak 
sem eseti terhére. 

Mire kifogyott  a barackos kristályüveg, 
Fliess ur elfeledte  Bécset, el Bécsnek hatalmas 
rendőrprefektusát  és a hatalmas prefektus  atyai 
intelmet, hogy kivált a magyar menyecskéktől 
őrizkedjék, mert azok hamar megejtik, elcsa-
varják a lejét s olyan rebellist csinálnak Fliess 
úrból is, mint a Deákok, pedig azok is Bécs-
ben nevekedtek, a felséges  udvar közelében. 

...A pecsenyénél megkezdődött az élénk dis-
kurzus. A legélénkebb Iracscs, mint mindig, ha 
Deák Ferenc olt Olt az asztalnál. Ö vitte a 
szót ma is. ~ Szó szerint igy figyelte  meg 
Fliess ur: 

— Kitűnő mégis ez a magyar konyhai-
Deák Lajos rámondta: 
— Sokkal jobb az erdélyi. 
Cyuri, aki Bécsben sihederkedett, megrázta 

bozontos fejét: 
— A bécsi sniclit nem engedem! 
Fliess ur sápadozott Mit jegyezzen föl 

ezekből? A magyar konyhát, az erdélyi kony-
hát, vagy a bécsi sniclit? 

Az ebéd már végelelé jár, a rebellis Deák-
had még mindig — a kolozsvári káposzta tár-
gyalásánál tart. Nagy kérdés, elvi ellentét tá-
madt köztük: kell-e tejföl  is a kolozsvári ká-
posztába, vagy csak paradicsom? 

Fliess urat már a «jóféle  zalai« környékezi, 
idegei kimerültek a lelkiismeretes fűlelésben, 
a szeme káprázik, hozzá még a gyomra is 
korog. Nem evett tudniillik semmit, annyira 
hűen figyelt  Már bontani is kezdik az asztalt, 
még sincs semmi! Még mindig az az átkozott 
kolozsvári káposzta. A bécsi borotvált arc újra 
ott táncol már szegény Fliess szemei előtt, a 
fehér  abroszon, a velencei kristálypoharak közt. 
S ez a lánc, érzi már Fliess ur, az ő halál-
tánca,.. 

Dehogy is az övéi Másé, sokkal derekabbé! 
Éles sikoly metszi át az ebédlő fülledt  le-

vegőjét. A sikolyt tompa zuhanás követi, ez-
meg rémOlt lárma, urak, asszonyok felugrálása, 
feldöntött  székek dübörgése a kemény padlón, 
eltört, levert kristályüvegek csörgése, majd 
asszonysirás, férfiak  fájdalmas,  tagolatlan kiál-
tása. 

Profetti  Karolina sikoltott. 
Deák György zuhant le a székről. 
Az előbb még kacagó galamb busán zo-

kogó özvegy már, 
A családi vendégségbe hál másik hívatlan 

vendég is furakodott  be. A bécsi kém mellé 
a halál. — Ez is olyan sötét és ennek se 
hisznek. 

A halálnak. Nem is ejthet az meg ilyen 
könnyen egy Deákot I 

Deák Ferenc hófehérré  vállán, remegve ál-
lott meg a telem fölött.  Az a megrepedt sziv 
az ő szive. Az a hidegülő teste az I testa, 
Ugy érzi. Szivéhez volt nőve, lelkébe fonott 
a Gyuri. 
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lát ezentúl ne adják el, hanem engedjék a 
szegény lakosoknak ingyen elhordani téli tü-
zelő szernek. Ezt a hulladékfát  csak az szed-
heti, aki szegény és minden, egyes embernek 
csak annyi jussa van hozzá, amennyil eltüzel. 
Üzletre jogtalanságra a miniszter nem ad al-
kalmat, sőt szigorúan felügyelted,  hogy jószán-
dékából ilyesmi ne legyen. 

Tudjuk, hogy a miniszternek felügyeleti 
gondja két irányú, egyrészt az állami javaknak 
minél jobb kihasználása, értékesítése; másrészt 
számot kell vetnie azokkal a uagy köztekin-
tetekkel, amelyeket az egész ország a kincs-
tári gazdálkodás minél nagyobb anyagi sikere 
érdekében méltán támaszt. Tudjuk, hogy mióta 
Darányi földmivelésügyi  mihiszter az ország 
mezőgazdaságát kormányozza, a kincstári erdei 
üzemek jövedelmezősége hatalmasan felszapo-
rodott. És lám e mellett milyen jól elfér  a 
szegény embereken való segités emberbaráti 
elve is. 

Hogy a kincstár, mint eredeti birtokos a 
hulladékfát  a szegény embereknek tűzre valóul 
•ingyen adja, ez csak egy dolog. De igen be-
szédes és felettébb  jellemző. Jellemző arra, 
hogy minálunk a szegény néppel igenis törőd-
nek és érdekeit a kormány szeretettel gondozza. 
Ennek a népsegitésnek a szelleme több irány-
ban mutatkozik. Bizonnyal mindenki elhiszi, 
hogy a legfőbb  jó, amit tehetünk: munkához 
segíteni azokat, akik dolgozni szeretnek. Ennek 
az elvnek a jelentőségét alig érezték valaha 
Ugy át, mint ahogy a mostani kormányzat 
teszi. A mezőgazdasági munkás, ha dolgozni 
akar, kaphat munkát, mert minden faluban  olt 
van részére az igyenes munkaközvetítő, aki 
munkához segíti. Mutassunk-e arra az igyeke-
zetre, amellyel az okszerű gazdasági ismerete-
ket télen át terjesztik; elmondjuk-e újra, hogy 
a téli háziiparral való foglalkoztatás  érdekében 
mily mélyreható és körültekintő intézkedések 
történnek? Pedig mindezek a föld  népének 
Jobb létéért történnek. 

A szegény ember fája  csak egy dolog igy 
magába, de ha.csak egy kicsit tovább nézzük 
a dolgot, megfogjuk  látni, hogy amily ember-
séges szándék szülte meg azt, ép olyan ember-
Keretet szolgál vezérlő csillagul a szegény em-
ber minden rendű bajának intézésében. Ha az 
ember ezeken a dolgokon végig néz, kényte-
len beismerni, hogy bizony nálunk joggal nem 
lehet elmondani, hogy: >a szegény emberrel 
nem törődik senki 1« Hál persze hulladékfát 
pem adhat az állam mindenkinek, de ad okta-
tást, kiképzést, közvetít munkaalkalmat, csinál 
segélypénztárt, igazságos törvényeket alkot, 
P?óval a boldogulást mindenkinek lehetővé 
(eszi. A sült galamb várása helyett azonban 
meg kell fogni  a kapanyelet. Erról a kapanyél-
föl  pg g tréfás  mondás járja, hogy néha a kapa-
nyél Is elsül. Bohócos tréfa  ez, de az igaz, 
hogy a kapanyél s más egyébb szerszám bol-
dogságot és jólétet ad, ha — az ember akarja. 

|£Ü LÖN FÉLÉK. 
— A király elutazása. A király a napok-

ban Bécsbe fog  utazni; ezzel a királynak kö: 
«él kél hónapi' itt tartózkodása vegét "ér. 

— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Beke András képesített gazdasági 
szaktanítót a csongrádi önálló gazdasági is-
métlő iskolához gazdasági szaktanítóvá pţ-
yezte ki, 

— Bgyvédl kamarák köréből. A maros-
vásárhelyi' ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy 
dr Botár Adolf  ügyvédet Csikszentmárton szék-
helyei, dr Raffingér  Şândor ügyvédei sjintén 
Csikszentmárton székhelyei a kamaránál veze-
tett ügyvédek névjegyzékébe felvette. 

— Államsegély az erdélyi róm. kath. stá-
tusnak. A vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium az 1909. költségvetésbe az egyházak 
segítségére 8,873.422 koronát irányozott elő. 
melyből 82000 az erdélyi róm. kath. státus javára 
ftig  adatpj. 

Meghívó. A csiksomlyói róm. kath. fő-
gimnázium tanuló ifjúsága  Szent Imre herceg-
nek, az ifjúság  védőszentjének tiszteletére folyó 
évi november bó 8-án a. e. 11 órakor az in-
tézet nagytermében iskolai ünnepélyt rendez, 
amelyre az érdeklődő közönséget ez utón hívja 
meg az igazgatóság. Az ünnepély műsora: 1. 
Ének Szent Imréről, vegyeskar harmónium kí-
sérettel. 2. Ünnepi beszédet mond László An-
tal VIII. oszt tanuló. 3. Románc, Nyisznyaitól; 
lenor-szoló harmónium kísérlettel, énekli Fe-
repcv Sápdor VIP- os?t tanuló: 4. ţlarayAlajos: 
Ment Imre berceg, szavalja: Rusz Sántha Ist-
ván VI. oszt tanuld. 6. Audencío és allegretto 
Marastól; hegedűn előadja: Fekete Endre III. 
oszt tanuló. 6. Mindszenti Gedeon: A gerle-
pér, szavalja: Sándor Gergely VL oszt tanuló. 
7. Nemzetidal, férfikar  harmónium kísérlettel. 
8. Kurucdalok, előadja: az ifjúsági  zenekar. 

— Értesítés. Dr Harmath Leo járási tiszti-
orvos külföldi  útjáról haza érkezvén, orvosi 
gyakorlatát megkezdette. 

— A cselédtörvény életbeléptetése. A gaz-
dasági cselédtörvény november hó 1-én lépett 
életbe. Az uj törvény értelmében minden egyes 
gazdasági cselédnek cselédkönyvet kell váltania. 
A cselédkönyvet a község állítja ki, ahol a ké-
relmező a legutóbb egy teljes évig lakott. 

— A székely háziipar. A kereskedelmi ker-
mány a székely háziipar fejlesztését  nagy gond-
dal üzi s az iparfejlesztési  osztály szakavatott 
munkásságának nagy része van abban, hogy a 
székely háziipar a székelység nagy rétegének 
jövedelmező foglalkozásává  lett. Nemcsak a 
szűkebb Erdély, de a nagy Magyarország, sőt 
az ország halárain tul is nagy keresletnek ör-
vendenek a székely háziipar készítményei oly 
annyira, hogy a háziipar termékeinek értéke-
sítésére alakult szövetkezetek elég szépen fej-
lődnek s mindjobban terjednek. Ha a magyar 
kereskedelem forgalomba  hozza ezeket a ké-
szítményekéi, nemcsak hazafias  dolgot végez, 
de olcsóbban is szerezheti be ezeket a tárgya-
kat, amelyeket eddig Németországból a ha?aí 
terméknél sokkal drágábban vásárol. 

— Áthelyezés. Imrch l'erenc m. kir. er-
dészt a sepsiszentgyörgyi erdőhivalaltól ha-
sonló minőségben Csíkszeredába helyezték át. 

— A mezőgazdasági kamarák és a kis-
gazdák. A -Magyarországi Kisbirtokos Szö-
vetség- megdöbbenéssel értesült arról a körül-
ményről, hogy a Gazdasági Egyesületek Or-
szágos Szövetsége Budapesten megtartott évi 
nagygyűlésén gróf  Andrássy Sándor, gróf  Hoyós 
Miksa, gróf  Dessewffy  Emil. gróf  Keglevich 
Gábor nyiltan állási foglallak  a mezőgazdasági 
kamarákról szóló törvényjavaslat ellen. Miután 
pedig ezen törvényjavaslat mielőbbi törvény-
erőre emelkedése éppen a magyar kis- és kö-
zépbirtokos osztály sürgős érdeke, visszaulasi-
tandónak tartja éppen gróf  Almássy azon ki-
jelentéseit, mely szerint ő a kisgazdák érde-
keivel is indokolta az említett törvényjavaslat 
elódázását. A napokban megtartott igazgató-
tanácsi ülésén a -Magyarországi Kisbirtokos 
Szövetség* Hunyár László igazgató javaslatára 
egyhangúlag kimondotta, hogy az ügyet ösz-
szes szervezetei népgyülése elé terjeszti, a ka-
marai törvényjavaslat megmagyarázása érdeké-
ben alkalmas szónokokat küld ki s a magyar 
kisbirtokosságot ugy a megtartandó gyűléseken, 
mint sajtója utján is felvilágosítja  a nagybirto-
kosok ezen ellenakciója helytelenségéről. Óhaj-
tásai! egyúttal írásba foglalva,  monstre depu-
táció utján juttatja ugy a földmivelésügyi  mi-
niszterhez, mint a magyar országgyűlés kép-
viselőházához. 

— A takarmányhiány. Darányi földmive-
lésügyi miniszter ujabban ismét megkereste az 
összes vármegyei közgazdasági előadókat és 
gazdasági tudósilókat, hogy a takarmányhiány-
ban szenvedő vidékek állártarló gazdaközön-
sége érdekében a vidékükön eladásra szánt ta-
karmány''észletekröl, az eladási ár pontos fel-
tűntetésével még november hó folyamán  is és 
pedig 5. és 20, napjára, a miniszterhez értesí-
téssel szolgáljanak. Az igy bejelentett takar-
mánykészletek kimutatásba foglaltan  a jövő hó 
folyamán  is kiadandó ujabb kimutatásokkal ki-
egészítve az ínségben szenvedő vidékek gazda-
köZönsége részére rendelkezésre fognak  bo-
csáttatni. 

— Döntvény vadászati flgybtn.  A belügy-
miniszter egy felmerüli  eset alkalmából elvi 
jelentőségű határozatban mondotta ki: Enge-
dély nélküli vadászat miatt nem büntethető az, 
aki előzőleg a kérdéses területen a vadászatra 
engedélyei birt. bérösszeget is fizetett  és a bér-
lók °gyik« által azután a vadászatra cltiltaloll, 
amely tilalomról azonban a vadőr által érte-
síttetett. 

— Az állltáskötelesek figyelmébe.  Felhí-
vatnak az 188$., 1887. és 1888. években szü-
letett. 1909. évben fősorozás  alá kerülő álli-
iáskötelesek, hogy a lörvényes következmé-
nyek terhe alatt folyó  évi november hó 15:ig 
a rendőrkapitány, mint kalonaügyi előadónál 
jelentkezzenek, Egyben tudtul adatik az is, 
hogy az esetleges kedvezményre jogosultak is 
ebbeli igényűket ugyanezen napig bejelenleni 
kötelesek. 

— A tulipánmozgalom számokban. A 
m. kir. központi statisztikai hivatal közzétette 
a magyar szent korona országainak folyó  évi 
julius havi külkereskedelmi forgalmára  vonat-
kozó adatokat. Ezen adatok szerint behozata-
lunk értéke ez évi január--julius hónapokban 
az előző évi 816 ) jTÜllió koronával szemben 
878-fi  millió korona volt s ebből 674'4 millió 
korona Ausztriából való behozatalunkra cşik, 
Kivitelűnk az 1908-ik év első hét havában 804 
millió kor. volt, mely összegben Ausztria 573-7 
millió koronával részesedett. Árumérlegünk e 
szerint ezen hét hónap alatt 74-6 millió beho-
zatali többlet a mult évhez képest 107-7 millió 
korona. Behozatalunkban legnagyobb összeg-
gel a textilipar kész gyártmárnyai szerepelnek. 
Ezen áruk behozatalai értéke a folyó  év első 
hét hónapjában 237-4 millió koronát tett ki s 
ezen összegben Ausztria nem kevesebb, mint 
232'3 millió koronával részesedett. A tulipán-
mozgalom harmadik évében tehát a magyar 
piac naggyobb mérvbe veszi igénybe Ausztria 
gyártmányait, mint az előző -években. 

— Tűz. November hó 2-án este fél  bóra-
kor Orbán Sándor csiksomlyói földmivelő  gaz-

dának a csűre és egyéb gazdasági épületei 
tüzet fogolt  és porrá égett. Az oltást meg sem 
kísérelhették, mert a vízipuska megtagadta a 
szolgálatol és e iniatt csupán a szomszéd épü-
letek biztosítására szorilkozott a nagyszámban 
kivonult luzoltó közönség. Az épületek ugyan 
biztosítva vollak, de a bennégett nagy meny* 
nyiségü takarmány neln térül meg. — A tűz 
messze bevilágította a vidéket és városunkból 
is igen sokan kimentek Csiksomlyóra. 

— Az Ipartestületek országos nagygyű-
lése lolyó évi november hó 10-én lartatik meg 
Budapesten. A csíkszeredai ipartestületet Hajnód 
Ignác orsz. gyűl. képviselő fogja  képviselni. 

— Ázsiai sötétség. Csíkszereda legöregebb 
emberei sem emlékeznek olyan vak sötétségre, 
mint amilyen a napokban városunkra szállott. 
Este hat-hét órakor az emberek már egymás-
sal karamboloztak az utcákon, meri a legéle-
sebb szeműek sem bírlak egy lépést előre látni. 
Nyugodtan lehet állítani, hogy nincs egy em-
ber a váiosban, kit a jogos felháborodás  érin-
tetlen hagyott volna, meri az utcára kimenni 
valósággal közveszélyes volt. Nem égett egyet-
len egy lámpa sem, pedig még a naptár sze-
rint is világítani kellelt volna. A város nemes 
elöljárósága azonban kutyába sem veszi az 
adózók jogos kívánságait és inkább akkor vi-
lágit, mikor nem kell, de soha sem, mikor 
annak szüksége van. Hadd lapogatózzaunak 
az utcán járók házról-házra, míg valahára meg-
találják portájukat kitűnő tapintó érzékükkel. 
Az asphalt levezetőinek fedelei  is igen sok 
helyen hiányoznak és mi csak azon kell cso-
dálkozzunk, hogy nincsen tele a csíkszeredai 
közkorház lábtöröli szerencsétlenekkel. Ezen 
sürgősen orvoslandó mizériákat a napirendről 
az elöljáróság kellő gondosság állal levezet-
hetné. 

— Kaszlnó-estély. A helybeli Uri Kaszinó 
vigalmi bizottsága, Gyalókay Sándor elnöklete 
alatt, lolyó évi október hó 30-án illési lartolt, 
melyen végleg elhátározta, hogy az első cs-
télyél november hó 7-én rendezi. A jóliirü 
estély iránt nagy fokú  érdeklődés mutatkozik 
ugy a városban, mint a vidéken. Az előjegy-
zési évek már szétmentek s azokból megálla-
pítható, liogy első kaszinó-estély népes és láto-
gatott lesz. Az estélyen Ráduly U. Árpád zene-
kara muzsikál, ki már löbb ízben bebizonyí-
totta, hogy akár lalp alá, akár fülbe  muzsikálni 
jól tud. 

— A csikszentmárton! gyógyszertár gaz-
dát cserélt. Mini értesülünk a csikszentmár-
ton i gyógyszertárt eddigi tulajdonosától átvette 
Szeremley Tihamér okleveles gyógyszerész, ki 
tehetséges fiatal  szakképzett gyógyszerész és 
igy alapos remény van arra, hogy a csikszenl-
inártoni közegészségügyi kör, a megbízhatóság 
tekintetében óriási! haladott előre. 

— Óriási tökök. A «Székely Nép. irja: 
Komolló községnek csodája van. Tök János 
odavaló lakosnak kertjében két darab sütőtök 
termelt, melyeknek egyike 57, a másika 50 ki-
lói nyom. A község csodájára jár az óriási tö-
küknek, melyek most a termelővel együtt hár-
man vannak. 

— Zsögöd-ffirdón  november 1-töl kezdö-
dóleg fsak  szombaton és vasárnap lehel me-
legtürdőt kapni. 

— Kérelem a zongorajátszókhoz. »A ma-
gyar nemzeti zene miilormáil és sajátszerűsé-
geit- szándékézom megírni es ezért hazafias 
tisztelettel felkerem  a zongorajátszók közül 
azokat, akik cigányos modorban, vagy natural, 
ista-módou játszanak, hogy a magyar nóta játék-
modorát, zamatos, szenvedélyes karakterét ne 
hagyják elveszni, elrejtve m ismeretlenség ho-
mályában, hanem akár kótába foglalva,  akár az 
általuk használt magyaros futamokat,  átmene-
teket stb. ismertetve örökítsék meg. Ha más 
népek nemzeti zenéje oly sajátszerűségeket 
tüntet lel, ami faji  karakterüket büszkeséggel 
tölti el, a magyar is joggal követelheti, liogy 
zenéjét, a délibábos rónák csapongó, sirva vi-
gadó nótáit, a magyar lassú és friss  csárdás 
játékmodorának nemzeti jellegét egész Európá-
val elismertessük és a? utókorszániára meg-
mentsek. KOíiralokat, kólákat vagy szívesség-
ből átengedett saját szerzeményeket méltóztas-
sék címemre (Erdős Tivadar tanár, Besztercze-
bánya) küldeni. Hisz minden városnak megvan 
a maga nólaköllője és cigánya, aki a dalt meg-
zenésíti. Ne hagyjuk elveszni nemzeti kincsc-
inkel ! Gyűjtőknek megküldöm viszonzásul: 
• Uj és brilliáus zenei hatások a zongoratáték-
ban- cimü népszerűen megírt és hangjegymin-
lákkal ellátott művemet. 

— Á macska, mlnţ' a dHterltlsz terjesz-
tője. A macskának a difteritiszre  nagy hajlan-
dósága van. Nemrég Angolországban difteri-
tisz pusztított és mint később kitűnt a beteg-
ség a difleriabeleg  macskáról ragadt át az em-
berekre. A macskánál e betegség köhögésben 
jelentkezik, azért az ilyen állattól óvjuk gyer-
mekeinket és egyáltalában nem egészséges és 
tanácsos a gyermekeknek kutyával, macskával 
barátságot kötni. 

- Oktató táblák tűzvész esetére. Berlin 
mellett, Wilmersdorban, a tanács plakátokat 
készíttetett, melyeket ingyen osztott ki a ház-
tulajdonosoknak, a kapuk aljában leendő kifüg-
gesztés céljából. Nagy betűkkel négy körül-
ményre hívják föl  ezen a plakáton a lakók fi-
gyelmét : 1. Minden tűzesetet, ha még oly kicsi 
is, illetve ha keletkezésekor még oly jelenték-
telennek látszik is, azonnal jelezni kell a tűz-
oltóknál. 2. A házhoz legközelebbi nyilvános 
tűzjelző állomás vagy telefon  itt meg ill van. 
3. A lángbaborult helyiség ajtaja a tűzőrség 
megérkeztéig maradjon zárva, s ha a kitóduló 
fűst  a lépcaőt már elárasztotta, maradjon min-
denki a lakásban, melynek a lépcsőre nyiló 
ajtaja hasonlóképpen betcendő. 4. Aki füstön 
keresztül megkísérli a menekülési, az ne a 
szájon, hanem az orrán keresztül vegyen lélck-
zetet és lehajolva iparkodjék kifelé. 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Hermes" Magyar Általános Váltóúilet Rész-
vénytársaság, Budapest, heti jeleotise a tőzsde-

forgalomról  és pénzpiaciról. 
Budapest, 1908. október 29. 

A budapesti értéktőzsde az elmúlt hét fo-
lyamán ismét visszaesel! a teljes űzlettelen-
ségbe és változatlan árfolyamok  mellett a hely-
zet is változatlan maradt. Egyedüli érdeklődés 
tárgyát az ultimó prolongáció lefolyása  képezte, 
mely azonban szokatlanul simán folyl  le, mint-
hogy egyrészt a pénzviszonyok várakozáson 
felül  kedvezők, másrészt pedig a kötelezettségek 
a minimumra redukálódlak. Általában az irány-
zat barátságosnak mondható és az árfolyamok 
tartottak is maradlak, azonban az üzlet fejlődé-
séről szó sem lehet, ugy hogy nemcsak a 
helyi értekek, hanem a vezető értékek árfo-
lyamai is névlegesek. Az üzlettelenség folya-
mán forgalom  tárgyát csak néhány helyi pa-
pir képezte, és ezek közül ieltüuö árfolyam-
változást mutatnak a budapesti közúti vaspálya 
részvények és a beocsini cementgyári Unió 
részvények. Mindkét részvény árfolyama  tartós 
javulást mutat, előbbieké 557-ig utóbbiaké pe-
dig G14 koronáig, emelkedett. 

Lényegesebb árfolyamváltozást  tűntetnek fel 
továbbá a hadfelszerelési  gyár részvényei, me-
lyeknek árfolyama  nagyobb eladásokra 235 
koronáról 220 koronára csökkeni. 

A pénzpiac helyzete változatlan és a sors-
jegypiac teljesen el van hanyagolva. 

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t 
P. J. S/.ékutyiiiU-iirliety. Versei igeu jók. de egy-

"/.ci-iv ih'iu hozlmljuk. Majd sorát ejtjiik iDÍndculkuek. 
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Hirdetmény. 
Csikszenlimre községre nézve az 1882. XXIX. 

t.-c. értelmében a tényleges birtokosok tulaj-
donjogának a telekjegyzőkönyvben való bejegy-
zése iránti eljárás befejeztetvén,  ez azzal a fel-
szól itlással tétetik közé: 

1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. t.-c. 
15. és 17. §S-ai alapján, -- ideértve e szaka-
szoknak az 1889. XXXVIII, t.-c. 5. és 6. §-ában 
és az 1891. XVI. l.-c. 15. 8- a) pontjában fog-
lalt kiegészítéseit és valamint az 1889. XXXVIII, 
l.-c. 7. §-a és az 1891. XVI. t.-c. 15. §. b) pontja 
alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 1888. 
XXIX. t.-c. 22. §-a alapján történi törlésére 
érvénytelenségét kimutathatják e végből törlési 
keresetüket hat hónap alatt, vagyis az 1909. 
évi április hó 10-lk napjáig bezárólag a 
Ilkvi hatósághoz nyujtság be, mert az ezen 
meg ncin hosszabithaló záros határidő eltelte 
után inditott törlési keresel, annak a harma-
dik személynek, aki időközben nyilvánkönyvi 
jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhat; 

2. hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. t.-c. 
16. és 17. §-ainak eseteiben ideértve az utóbbi 
$-nak az 1883. XXXVIII, t.-c. 5. és 6. §-ában 
foglalt  kiegészítéseit is — a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzése ellenében ellent-
mondással élni kívánnak, írásbeli ellentmondá-
sait hat hónap alatt, vagyis az 1909. évi áp-
rilis hó 10-lk napjáig bezárólag a Ilkvi ható-
sághoz nyújtsák be, mert ezen megnem hosz-
szabbitható záros határidő letelte után ellent-
mondásuk többé figyelembe  vétetni nem fog; 

3. hogy mindazok, akik az 1. és 2. pont-
ban körülirt eseteken kívül az eljárás csak an-
nak folyamán  történt bejegyzések által előbb 
nyert nyilvánkönyvi jogokat bármely irányban 
sertve vélik, ideértve azokat is, akik a tulaj-
donjog arányának az 1889. XXXVIII, t.-c. 16. 
§-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek 
találják e tekintetben felszólalásukat  tartalmazó 
kérvényüket a tlkvi hatósághoz hat hónap alatt 
vagyis az 1909. évi április 10-k napjáig be-
zárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem 
hosszabbítható záros határidő elmulta után az 
említett bejegyzéssel, csak a törvény rendes 
utján és csak az időközben nyilvánkönyvi jo-
got szerzett harmadik személyek jogának sérel-
me nélkül támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek,  akik 
a kiküldöttnek eredeti okiratot adtak át, hogy 
a mennyiben azokhoz egyszersmind egyszer 
másolatokat is adtak, vagy ilyeneket pótlólag 
benyújtanak az eredetieket a tlkvi hatóságnál 
átvehetik. 

Csikszentmárton, 1908, évi szeptember 19. 
Dr Szabó, 
kir. j&riablró. 
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. A legolcsóbb bevásárlási forrás 

E K E T E V I L M O S 

'illatszertárában. Csíkszereda 
kaphatók a legfinomabb  illatszerek 
dt-kagrunniiikéiit és mindennemű 
arc/.- és kezápuló szelek. Uyúgy- és 
= - = - — virágs/:i|ipani>k 
Az Inda-sósborszesz fólerakata. 
Petrol-hajszesz korpa és hajki-
hullás ellen Hajrak-regenerator 
az üsziilu hajnak visszaadja az ere-
deti ifjúkori  sziliét, valamint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Thyiaol éa Stomatin fogápoló  de-
rek a legjobbak. A Trifoleum  (haj 
petrol) hölgyeknek állaodó hajapo-
lashoi aelkülázhetetlen. — A Honey 

Jelly a legjobb kéiflnonitó. 
Vidéki mesreBilelések lEpontoatitiari tsslWHeüiek. 

Üzlet áthelyezés. 
Van szerencsém a mélyen tisztelt 

v e n d é g e i m m e l t u d a t n i , miszerint 
borbély és fodrász-üzletemet 

á the lyez tem s a j á t h á z a m b a , a 
Hargi ta-utca 39. házszám alá, (a 
pénzügyőr i l ak tanya mellé). 

Kérem :iz igen tisztelt közönség szí-
ves pártfogását  és vagyok 

kész sziil̂ iWatful 

4 n 
BORSODI GÉZA, 

fodrász. 

n Első csikme»yei nüi- es férfi  foöm-iM. 

FIGYr: LF.M! 
A fővárosban  és nagyobb 

vidéki városokban kedvelt 
ondulations legújabb divatú 
női hajviseletekről és fésü-
lésről, külön bciciidoMI nöi 
fodrász-iizlelembeii  készséggel 
díjmentesen kellő utasítások-
kal és oktatásokkal szolgálok. 

Kiváló tiszteletiéi 
Szabó bajos nöi- és férii-fodrász 
C s i l v s z ü i f f l á  I m i i . 

a KzreliuMü taajdk kiríni símre [csittnek. 

OSZTÁLYSORSJEÓYEK 
a X X I - i k s o r s j á t é k r a k a p h a t ó k 

Szvoboda József 
kiiiiyviivoindnjiilmCsiks/.fiviljibuii. 
Húzás 1908. november hó 19 és 21-én. 

(SÓZ-, HŐLÉ(j ÉS gyÓgyFÜRPÓ A SZ0BÁBAN1 

Száz es száz o rvos korszakot a lkotonak j e l e n t e t t e ki 
az e g é s z s é g á p o l á s t e rén . — 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 hófúrdók 
:::: (gőz- hólég és gyógyfürdők)  r e n d s z e r e s haszná l a t a : : : : 
A „Sanitáa* szobafiirdó  készülékkel otthuu A készülék megtekinthető vétel-
lakásának bármely szobájában u leghntá- kötelezettség nélkül Szvoboda 
sósabb göz- es bölég fürdőt  készítheti Józs. képviselőmnél helyben, sőt 
bárki, 5 perez aluu 5 fillér  költséggel. A kívánatra háznál Is bemutattatlk. 
lukasban » kényelem netovábbja. Kipróbált r n n ( T U r D - . . . 4 . 
biztos hatású szer nátha, torokfájás,  bél- r U K o I N L K A L AI/ A K 
renyheség, álmatlanság eseteiben, stb. Nél- a „Sanltás" szobagózfürdő-
kiilözhetellen minden egészséges ember- készülék egyedüli gyártója, 
nek is. Használat után teljesen összehajt- Budapest, VII. kerület, Alsó-
hmó és valamely szekrény mögé állítható, erdősor 30. sz. Telefon  97—51. 

KARÁCSONYI 0CCASI0! 
Tudomására hozom u t. vevő közönségnek, hogy tul nagy ál-uruk tárom nrru kész-
tet, hogy folyó  évi november és december hónapokban áruraktáromnak igeu nagy 
részét a rendes áraktól eltéróleg tetemesen leszállítsam. — Ez alkalomból tehát 

KARÁCSONYI OCCASIÓT RENDEZEK. 
1 méter igen jó mosó kreton minden színben 24 krtól feljebb. 
1 méter legfinomabb  »Co9manos" levantin 29 „ „ 
1 mtr tiszta gyapjú Delaiu nzép választékban 60 , „ 
1 méter nagyon jó mosó Delain (bordürös) 34 „ „ 
1 nitrüO cm. széles taft  selyem minden sziobeu I frttól  feljebb. 
120 em. széles gyapjú 9zór-szövetek GO krtól feljebb 
120 cm. széles gyapjú Zibelin posztók . 85 . 
140 cm. széles zsolnai tükör posztó kostümnek 2 forint  95 kr. 
70 cm. széles gyapjú angol flanel  mosható 90 krtól feljebb. 
120 em. széles félgyapju  Loden nöi ruhának 53 „ , 

Továbbá felhívom  a t. vevő közönség b figyelmét  más árucikkeimre is, úgymint: 
nöi kabátok, kalapok, eiörme colier és boák, téli nagy kendik, háráox é« plfioch 
kendők, ferfl  téli kabátok ée ruhák, valamint minden minőségű dptkbea igeu 
nagy választékot tartok. — liec.se." látogatásokat kérve, maradok teljes tisztelettel 

NURIPSANY MÁRTON, 
n ő i - á e f ó r f l d l v a t - í i z l e t s ,  C e l k s z e r e d á b 

Hirdetmény, 
Kzennel közhírré tétetik, hogy miután a M a g y a r Királyi Pénz-

ügymin i sz té r ium ellenőrző közegei a Magyar Kir. Szabad. Osztály-
sorsjáték (XXIII. so r s já ték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felül-
vizsgálták, azok a fóárusitóknak  árusítás végett kiadattak. 

Az 1. osztály húzása 1908. n o v e m b e r h ó 19. és 21-én tartatik 
meg. A húzások a M a g y a r k i rá ly i állami e l lenőrző h a t ó s á g és 
királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a liuzási teremben. 
Sorsjegyek a Mugy. Kir. Szab. Osztályso'rsjáték valamennyi árusítóinál 
kaphatók. — Budapest, 1908. évi október hó 25-én. 

MAGY. KIR. SZAB. OSZTÁLYSORSJÁTÉK IGAZGATÓSÁGA. 
LUKÁCS HAZAT. 

Egy a l i g h a s z n á l t , 
de jó á l lapotban levő 

H A R I S N Y A K Ö T Ő G É P 
j u t á n y o s á r o n e ladó 

Lázár Krisztinánál, Csikdelnén. 

farold  [fj@g  1 El a s E í í^y 

HIRDETÉSEK 
olcsó á r számi tás mel le t t 
közö l t e tnek s f e lvé te tnek 

A K I A D Ó H I V A T A L B A N . 

Czáka Béla, mészáros és hentes, Csíkszereda. 
A fogyasztó  közönség szives figyelmét  felhívni 
kívánom évek óta fennálló  mészáros üzletemnek 

G3 H E N T E S - Ü Z L E T T E L m 
való kibővítésére, melyet teljesen uj gépekkel sze-
reltem fel  és nem kíméltem semmi anyagi áldozatot, 
hogy a fogyasztó  közönséget tisztán kezelt, legízle-
tesebb, friss  hentesárukkal szolgálhassam ki, u. m.: 

Párisi, lengyel, füstölt  és szalámi-kolbász, virsli és stbl cikkekből. 
Főtörekvésem, hogy a fogyasztó  közönség legké-
nyesebb igényeit is minden a hentes-üzlethez tar-
tozó árukkal kielégíthessem, versenyképes árakkal. 

Vidéki  mef/reniléléneket  ím h liyimutoMibbdu  enxkOxliik. 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
j m ^ ^ j m m m-m a.a*mjm majdnem határ ta lan tar tósságu, igen könnyű födóanyag,  olcsó áron kapható 
Iroda: Kapu-utca 15 sz. P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N . Iroda: K ^ p T u t c T ^ ? r r r r ^ r r a v n 
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