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Késiratok nem adatnak vlsaia. 

Izgató kérdések. 
Csikszereda, julius 9. 

A nagy átalakulások, fejlődések,  bi-
zonytalanságok emésztő lángja perzseli 
a végkimerülésig gyötört emberiséget. 
Gyötrődő jelszavak, emésztő vágyak, 
zavaros célok, tovatűnő eszmények dü-
börögnek végig az évezredes emberiség 
lelkén. Sehol megnyugvás, sehol pihenő 
hely. Az egyik történés kergeti a má 
sikat. Ami ma reménység, holnap már 
szertefoszló  ködkép. 

Hol lesz a megállás ? Hol le6z a rév, 
ahová a gyötrődő emberiség viharverte 
csónakja kiköthet? Éa hová fogja  ker-
getni a vérzivatar a magyarok imbolygó 
ladikját? Az örvénylő szirtek fölé? 
avagy a boldogság és a boldogulás 
szigetjére ?" 

Quo vadis ? Ez örök kérdés meredez 
az egész emberiség lelke eié. Da talán 
az emberiségnek egy fajtája,  egy nem 
zete elé sem tolul e tátongó kérdés 
meredélye oly emésztő belső tűzzel, 
mint a magyarság elé. Hisz nekünk a 
forrongó  emberiség tengerében csöpp 
nemzetnek, dicsőséges multunk, Küz-
delmes jelenünk, reményteljesnek Ígér-
kező jövőnk jobban kockára van téve, 
mint a döntő szavú, hatalmas sulyu nagy 
nemzeteknek. És nemzeti létünk e meg-
mérhetetlen jelentőségű fordulópontján 
a külső és belső viharok vad orkánja 
csapkodja létünk hajóját. 

A külső vihar hullámcsapásait fel-
fogta  nemzeiünk fiainak  ércfala.  A hő-
sök légiója öntestével és hulló vérével 
szerzett biztonságot a minket megsemmi-
síteni óhajtó áradat ellen. A külső el 
lenséggel szemben való viszonylagos 
biztonság érzete tett talán hagyományo 
san könnyelművé és merésszé bennün-
ket arra, hogy egymás között is belső 
emésztő harcot vivjuuk meg? Közibénk 
vetették ármányos ellenségeink a vi-
szálykodás Eris almáját. Ellenségeink 
Bzét akartak osztani és bontani bennün-
ket. Hós fiúink  kemény öklén meghiú-
sult kísérletük. Az egységes, hatalmas 
világbámulatot kellő erőkifejtésünkkel 
szemben kudarcot vallott a kísérlet, 
hogy nemzetünk testét apró elemeire 
bontsa. Szent István birodalmából hor-
vát, oláh, szerb, cseh, német meg talán 
meg magyar tartományokat szerettek 
volna csinálni. Fegyvereink ezt meg-
akadályozták. — Más utat kellett tehát 
választani megbontó terveik keresztül 
vitelére. Kitalálták, hogy a béke ára a 
népek önrendelkezési joga, kitalálták, 
hogy ez a demokrácia. Tehát nem a 
történeti jogon állammá forrasztott 
nemzet önrendelkezési jogát követeli a 
minket fegyverrel  legyőzni nem tudó 
unteote, hanem a népek önrendelkezési 

jogát. Már pedig, hogy a „nép" ós a 
,nemzet" nem azonos fogalmak,  azt 
ugy a politika elmélete, mint a politi-
kai gyakorlat igazolja. 

Az elmélet szerint: .nemzet alatt 
öntudatos akaratú s cselekedni biró 
oly emberi közületet értünk, melynek 
az egyetemes emberiről sajátos eszméje, 
s e sajátságnak az emberiségre értéke 
van s azt a maga öntudatos erejével 
valósítja. A népnél is megvan az em 
berinek valamely sajátos eszméje, de 
vagy nincs róla tudata vagy nem birja 
azt a maga erejével érvényesíteni vagy 
az összemberiségnek nincs semmi érdeke 
a sajátság fennállásában".  (Concha.) 

Vannak oly nép09szetételü államok, 
ahol egy nép más népeket külön szel-
lemének vezetése alá bírt hozni. Ily 
esetben a vezető nép a maga külön 
népi jellegével is nemzetet, a vezetése 
alatt álló többi népek, — megmaradván 
továbbra is a nép elméleti fogalmi  kö-
rében, — sajátosságaik tekintetében 
csak nemzetiséget és nem nemzetet al-
kotnak. 

Vagyi3 az elméleti megállapitást át-
vive a gyakorlatba Magyarországra vo 
natkoztathatjuk ugy, hogy Magyarország 
egy oly népösszetételü állam, ahol a 
nemzetté tömörült magyar nép más 
n^paket külön szellemének vezetése alá 
birt hozni. A vezető magyar nemzet 
szellemét uralja a többi itt élő nép. S 
ezek együttvéve alkotják a vezető nem-
zet szellemének uralma alatt álló poli-
tikai magyar nemzetet. 

Amikor tehát fegyveres  ellenségeink 
a népek önrendelkezési jogát követelik, 
nagyon tudatosan helyezik el a nemzeti-
ségi Összetételű államok ellen azt a 
robbantó szikrát, mellyel a politikai 
nemzetek felrobbantását  akarják elérni. 
Elérni azt, amit fegyveres  erővel ki-
vívni nem tudtak. Elérni azt, hogy a 
népek, vagyis nemzetiségek a vezető 
nemzettel szemben rendelkezési jogot 
nyerjenek. Tehát végeredményében a 
nemzeti állammá fejlődött  országnak 
népi vagyis nemzetiségi elemeire való 
felbontását. 

Már most a népek önrendelkezési 
jogában összpontosuló cél elérésére 
minő eszközt ajánlanak, követőinek a 
béke ára fejében  ellenségeink? A de 
mokratikus berendezkedést. Hi a de-
mokrácia azt jelenti, hogy a társadalom 
minden egyes tagja képessége, értéke 
arányában részesedjen a közhatalom 
gyakorlásbau, irányításban, mindnyáj;in 
demokraták vagyunk. Mert semmi sem 
kívánatosabb az államra nézve, mint az, 
hogy minden energia ható erejének és 
képességének megtelelő helyen érvé-
nyesüljön születésre, nemre, vallásra, 
nemzetiségre stb. tekintet nélkül. Érvó-
nyertllósének azonban egy szigorú, ha-

tározott korlátja kell, hogy legyen: a 
föltétlen  s megalkuvást nem ismerő 
nemzeti érdek és érzés. . Vagyis ná-
lunk, Magyarországon csak egy demok-
rácia érvényesülhet: a nemzeti demok-
rácia. És semmi esetre sem a népde-
mokrácia. 

Különösen és talán újszerűen hang-
zik a népdemokrácia és nemzeti de-
mokrácia közötti megkülönböztetés és 
éles határhuzás, holott az egyet látszik 
jelenteni. De csak látszik. Mert ha el-
fogadjuk  a nemzet és nép közötti el-
méleti és praktikus fentebb  kifejtett 
különbséget, — a magyar viszonyokra 
vonatkoztatva rögtön szembe ötlik e 
megkülönböztetés óriási horderejű kö-
vetkezménye. 

A népek önrendelkezési jogára ba-
zirozott demokrácia követelése jelenti: 
a nemzetiségi államoknak népekre va-
gyis nemzetiségekre való szétbontását. 
A nemzetek önrendelkezési jogát kö-
vetelő demokrácia pedig jelenti a de-
mokratizálódást ugy, nogy a vezető 
nemzet uralkodó pozíciója épségben és 
erőben fennmaradjon,  sőt ujabb és nem-
zeti szempontból aggálytalan társadalmi 
rétegek bevonásával a nemzeti energiák 
hatóereje fokoztassék. 

A nemzeti demokrácia már termé-
szeténél, alapjeilegénél fogva  óvatos, 
megfontolt  annak megítélésében, hogy 
mely társadalmi és néprétegek azok, 
amelyek a nemzeti élet veszélyeztetése 
nélkül az alkotmány sáncai közé beve-
hetők. A népdemokrácia az, mely szen-
vedélyes, az egyén egyenlő értékét, ér-
vényesülését főiébe  helyezi az általános 
jónak, a népdemokrácia radikális- A 
népdemokrácia érvényesülésének radi-
kális eszköze az általános, titkos, egyenlő 
választójog követelése, hogy a nép ön 
rendelkezési joga megvalósuljon. 

De nálunk Magyaroiszágon sok nép 
van, és csak egy neaizet. 

Föl van téve az izgató kérdés: me-
lyik demokráciához akar szegődni Ma-
gyarország: a népdemokráciához e ? 
avagy a nemzeti demokráciához ? 

— A csíki főispán  kinevezése. 
A budapesti lapok a mult héten mint 
befejezett  tényt közölték Ugrón András-
nak Csikvármegye főispánjává  való ki-
nevezését. Ennek nyomán budapesti 
tudósítónk megtávÍMtozta lapunknak is 
a hírt, mely azonban nem bizonyult való-
nak, mert egy néhány nappal később 
Ugrón Andrást Besztercze-Naszód vár-
megye főispánjává  nevezték ki. A csiki 
főispáni  állásra ujabban is a jelöltek 
egész sorát emlegetik, de a kinevezés 
egyre kéBik és azt megállapítani, hogy 
ki lesz a főispán,  e pillanatban nem 
lehet. Csupán annyit tudtunk meg, hogy 
Csikvármegye függetlenségi  (Apponyi-
párti) főispánt  kap. 
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Közigazgatási bizottsági ülés. 
Csikvármegye közállapota. 

Csíkszereda, julius 9. 
Csikvármegye közigazgatási bizottsága folyó 

hó 9-én délelőtt tartotta a román betörés óta 
első illését. Az illésen Gyalókay Sándor főis-
pán elnökölt, a jegyzőkönyvet Domokos Sán-
dor aljegyző irta. 

Elnöklő főispán  őszinte szavakkal mondott 
bucsut a bizottságnak, megköszönve a bizott-
ság tagjainak hét évi támogatását. A távozó 
főispán  érdemeit Fejér Sándor alispán és 
Schuster Olivér kir. pénzügyigazgató méltat-
ták. Indítványukra a bizottság Gyalókay Sán-
dor főispánnak  legmelegebb köszönetét és elis-
merését fejezte  ki eredményes működéséért, 
egyban őszinte sajnálkozásának adott kifeje-
zést távozása felett. 

Schuster Olivér kir. tanácsos, kir. pénzügy-
igazgató jelentette, hogy ugy az 1916 évi, 
mint az 1917. évi adókivetési munkálatok fo-
lyamatban vannak. A pénziigyigazgatóság és 
adóhivatalok kisebb létszámmal 1916 novem-
ber 16-én, teljes létszámmal 1917. április hó 
27-én kezdették meg működésüket. A vámhi-
vatalok a hadihelyzet miatt működésüket még 
nem kezdhették meg. A békási és gyimesbükki 
mellék vámhivatal vezetői az olábok hadifog 
Bágába estek és az ellenség által a betörés 
napján elhurcoltattak. Ugy e mellékvámhiva-
talok, mint a fővámhivatal  értékei az ellenség 
kezébe kerültek, az érték megállapítva még 
nincsen. A csíkszeredai és gyergyószentmiklósi 
m. kir. adóhivatalok, valamint az uzvölgyi és 
gyergyótölgyesi vámhivatalok értékei és kész-
pénzei mintegy 14 millió korona értékben meg-
mentettek. 

Csiszer Imre árvaszéki elnökhelyettes je-
lentette, hogy a vármegyei árvaszék a feldúlt 
irattárát nagyobb részben már rendbehozta és 
mult év október 17. óta rendes működésben 
van. Az ügyforgalom  állandóan növekedik. 

De Piacé József  vicomte gazdasági felügyelő 
jelentette, hogy Csik vármegye terület ón a 
folyó  évben várható termés, kalászosokból jó 
közepesnek mondható. Búzából és rozsból ka-
taszteri holdanként átlag 6 métermázsa, árpa 
és zabból átlag 7 métermázsa remélhető. Az 
állatlétszámban lényeges apadás észlelhető. 
1914. évben volt 86,215 darab szarvasmarha, 
1917. évben van 42,542 drb, apadás 43,673 
drb; ló volt 16,213 drb, 1917. évben van 
6570 drb, az apadás 9643 darab; sertés volt 

21,236 drb, 1917. évben van 7445 drb, apa-
dás 13791 drb; juh volt 92,453 darab, 1917. 
évben van 41,006 drb, az apadás 51447 drb; 
kecske volt 7965 drb, 1917. évben van 2921 
drb, az apadás 5044 drb; bivaly volt 350 drb, 
jelenleg van 205 drb, az apadás 145 darab; 
szamár volt 15 drb, jelenleg van 17 darab; 
a szaporodás 2. 

A vármegye alispánja bejelentette, hogy 
a törvényhatósági bizottság Mikó Bálint, dr. 
Fodor Anta!, T Nagy Imre, dr. Bocskor Bála 
és id. Pál Gábort újból megválasztotta a köz-
igazgatási bizottság tagjaiul. A gazdasági al-
bizottságba titkos szavazással ezúttal megvá-
lasztanak Mikó Bálint, Fejér Sándor, T. Nagy 
Imre, dr. Fodor Antal. A különböző albizott-
ságokba a régi tagok választattak meg. 

Wellmann Samu kir. ügyész jelentette, hogy 
műit évi augusztustól folyó  évi junius 30 ig 
vagyon elleni delictum miatt 6059 bűnvádi fel-
jelentés érkezett be, ami elszomorító képét 
nyújtja a megszállás alatt és után uralkodott 
vagyonbiztonsági állapotoknak. 

Végh István József  kir. műszaki tauácsos 
jelentette, hogy az oláh betörés miatt a vár-
megye területén levő közutak és miitárgyak 
egy részét katonai okokból megrongáltuk és 
felrobbantottuk,  az ellenség kivonulása alkal-
mával csupán a szúkelyudvarhely—gyergyó-
szentmiklósi állami közút 48- számú „Maros"-
hidját tudta felrobbantani.  Az okozott összes 
kár mintegy 300,000 korona. A közutak álla-
pota a nagy forgalom  dacára kielégitő. A kar-
bantartást a katonaság végzi. 

Dr. Berze Nagy János kir. tanfelügyelő 
helyett Zecha Aladár tollnok jelentette, hogy 
Hajdumegyébeu 12 menekült állatni elemi is-
kola jó sikerrel szerveztetett és a vizsgák 
megtartásával a tanitás már be is fejeztetett. 
Csíkmegyében a lakosság -visszatérése után 
a szépviz-csügési, a csikpálfalvi  állami, a c*ik-
borzsovai és csikdánfalvi  községi, a gyergyó-
szentmiklósi, gyergyóujfalui,  csatószegi, csik-
szentkirályi és gyergyóalfalui  róm. kath. isko-
lákban volt tanitás. 

Külön kiemelendő Geiszler Péter szépviz-
csügési tanító buzgalma, aki az ellenséges be-
törés alkalmával román fogBágba  esett, de 
onnan az őt kísérő őr megvesztegetése után a 
fogságból  megs^Jkvén, Szépviz-csügósre gya-
logolt és ott ágyúdörgés hangjai mellett hozzá-
kezdett a beiskolázáshoz, ugy, hogymár 1916. 
október hó 22-én az oktatást meg is kezdette 
és folyó  évi junius hó 6 án az évzáró vizsga 
megtartásával a tanítást sikeresen be is fejezte. 

A csikvármegyei tankerlilptben levő> 258 
elemi iskolai tanerő közül katonai szolgálata 
S t 65° Sneró. Nagy J 6 f  ef  ?y«gyóreme e 
ós Caedő Sándor gyergyóalfalui  tanítók_ hös 
halált haltak, Kristó Ferencz gyimeskozéploki 
tanító a harctéren szerzett betegségé követ-
keztében elhalálozott, K o n c s ^ Denes gyergvó-
csomafalvi  tanító hadifogságban  elhalt, bar-
kasné Novotny Mária csiksseredai polgánjs-
kolai tanitónő szintén elhalálozott, kinek em-
lékezetére férje  Ikafalvi  F 0 ^ , 1 ^ . 5 0 ^ ^ ; 
ronás alapítványt tett az iskoláná . Tőke Antal 
és Szlavkoszky Mária gyergyobékasi tanítókat 
az ellenség a betörés alkalmával meglepte és 
elfogta. 

A legutóbbi időben napközi otthonok ala-
kíttattak Gyergyócsomafalván  1S4 gyermekkel 
két csoportban, Csikszenttamáson 219 gyer-
mekkel három csoportban, Csikszentdomoko-
son 300 gyermekkel három caoportban, Szar-
hegyen 200 gyermekkel két csoportban, Csik-
ezentgyörgyön 400 gyermekkel két qsoportban, 
Csikrákoson 150 gyermekkel két csoportban, 
Gyergyóalfaluban  573 gyermekkel 5 csoport-
ban, Ditróban 1200 gyermekkel 2 csoportban. 
Folyamatban van a megalakítás Gyergyóre-
metén, Borzsován és Gyergyószentmiklóson. 
A szükséges pénzt a Pro Transsylvania- bo-
csájtetta rendelkezésre. A főzést  e célra fel-
fogadott  asszonyok végzik. Egy gyermekellá-
tása naponként egy korona. A Pro Transsyl-
vania egy vaggon élelmiszert már útnak in-
dított. 

Dr. Berze Nagy János kir. tanfelügyelő 
betegség cimén 3 havi szabadságot kért és 
kapott. 

A bizottság Wellmann Samu és dr. Nagy 
Béni indítványára elhatározta, miszerint fel-
iratban kéri a belügyminisztert, hogy a meg-
állapított hadikárokat károsultaknak a legsür-
gősebben fizessék  ki. 

Ezzel az ülés véget ért. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Hadikár tárgyalások. Csíkszereda 

város hadikárainak tárgyalása julius 20-ig be-
fejeződik.  A hadikár tárgyalások április 23-án 
kezdődtek éa igy Csíkszereda város egymagá-
ban három hónapig vett igénybe. Julius 20-ika 
körül megkezdődik a szépvizi járás hadikárai-
nak megállapítása, első sorban Szépvizen. A 
bizottság elnöke dr. Márton László főszolga-
bíró lesz. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Levél G. Gereöffy  Gézához, a vitéz 82-esek 

höslelkü főhadnagyához. 
Gereöffy,  Maga derék, jó fiu,  Maga izig-

vérig 82-es, 
emlékszik-e még ránk? vagy a Magát 

most körülölelő véres dicsőségek, a most élő, 
jajjal vegyült, forró,  lihegve lobogó világnak 
impressiói elhomályosítják lelkében a közel-
múlt szelíd, egyszerű, melegen harmonikus 
képelt?? 

. . . Amikor még az a barátságos, fehérre 
meszelt ház, — tudja — mindjárt ott a gimná 
Bium közelében — fehér  függönyei  közül két 
kandi pillantású kislány mosolygott öntudatlan 
kacérsággal az ablak alatt álló komoly fekete-
szemű diákra . . . s mint változott át cz a te-
kintet megrebbent, vergődő pillantássá, ha a 
rossz szél, egy tanár, vagy tanárnőfélét  hozott 
arra . . . a dalos, BUgaras kirándulások a ked-
ves, bájos *8utá"-ba, — a verejtékes, halálos 
.drukkban" eltöltött pbisica órák . . . mind-
megannyi jóleső, csendes, meleg álom . . . fe-
hér hangilatfoazlányok,  . . . ezüstös bárány-
fellegek,  — édes, édes emlékezések ! — bá-
zis, — ebben a végtelen, vér, nyomor, jaj I 
sivatagban, ahol halk, muzsikáló gyönyörűség-
gel pihen meg ez a mi sokat szenvedett, Bokát 
gyötrődött, keveset örült fiatal  lelkünk az em-
lékezések e lombos, bqja fájának  üdítő, hűvös 
árnyékában... 

Ma az a ház — romhalmaz — a fehér 
fUggttnyők  a szemétdombon, — s a romok 

fölött  talán éppen annak a két kislánynak 
ebben a nagy, lázas forróságban  megégett 
bohó, játszi álmainak a fehér,  szálló füstje 
lebeg csöndben, reszketve . . . imbolyogva . . . 

Ma az a fiu,  — az akkori tipikus igazi 
„diák" a meleg, poétikus kedélyű fiu,  — a 
Bzeredai gimnásium közkedvelt ,Giczá"-ja, 
— ma, — a hirhedt 82-esek, legendás nevű, 
nagy-ezüst, arany,- s most legfrisebben  a Li-
pótrend nagykeresztjével decorált, lángoló hon 
szeretet s ezer véres, dicső roham tüzétől 
megbarnított arcú fiatal  főhadnagya  . . . 

S hát az a két kis polgárista lány?? Ma 
már nagyleányok, 18—19 évesek, szunyádé 
leiküknek szép, rózsásan üde tavaszi álmaiba 
a háború legszörnyűbb fázisának,  — a román 
inváziónak fekete,  bün, gonoszság, és vértől 
csepegő ujjaival beleszakitott s fölrázott  — 
szegény kis — menekültjei. . . földönfutó  kol-
dusai . . . 

Azt hallottam a múltkor Gereöffy,  — hogy 
Maga elesett a Brassót védő harcokban, — 
nemrég tudtam csak meg, — egy bakájától, 
— hogy ól, — él — hála Istennek I — En-
gedje meg jó Gereöffy,  — hogy nyiltan, lép-
lezetlenül örülhessek ennek a ténynek. — 
örülhessek elsősorban, mint ember, aki jóleső 
melegséget érez a szive táján, amikor azt 
hallja, — hogy egy másik ember, egy család-
nak féltő,  fáradságom  gonddal nevelt tagja él, 
megmaradt ebben a gigászi küzdelemben 1 

örüljek, mint egoista, mint boszut szomjazó 
székely leány, hogy a Maga életbenmaradásá-
val Gereöffy,  — sok, sok, elfajult,  élő oláhval 
lőtt és lesz kevesebb, — g aki megbőszülj* 

szent, erős, lankadatlan lelkesedéssel, gyer-
mekkorunk, ifjuságunk  ezer bűbájos, csengő-
bongó emlékeitől viszhangos, fenyőillatos,  kris-
tályos, egész lelkünk minden fanatizmusával, 
forróságával  szeretett Erdélyünk szent, BZÜZÍ 
fóidját  besszennyező ellenséges horda alávaló-
ságaitl 

S örüljek — örüljünk — (Gereöffy  kérem, 
most forduljon  félre,  hogy ne lásson engem) 
hogy egy fiatal,  délceg katonával maradt több 
a mólyen tisztelt hadseregben, — mert mi 
tagadáa? — biz' csak lányok vagyunk, hohó, 
kacagó szivü lányok, — akiknek lelkét ha 
meg is tépte, meg is szaggatta a menekülés 
szörnyű átélése, — az aranycsillag fénye  még 
visszatükröződik benne - s reflexet  ád 1 

. . . Boldog békevilág, drága letűnt idő Te ! 
Ariikor ha ropogtak is a puskák, hörgött is a 
haldokló mesBze, messze tőlüuk, valahol a 
galíciai, meg szerbiai hegyek között, — ná-
lunk, szépséges Csikorsaágunk gyö ;gyvirágos 
.völgyeiben még a nyugalom, a béke csendes, 
halvány sugarai világították meg a székely 
asszonyok, lányok arcát I 

Ha összekerültünk .ugy néha mi lányok 
összefűzött  lelkű volt IV.-esek s a kályha b* 
rátságos duruzsolása mellett el-elmesélgettünk 
egymásnak közös fájó  és boldog emlékezéssel 
a mi nedves derék pajtásainkról, a néhai jó 
VlII.-asokról..mint virágos, fakadó  tavasz-
szal a zsenge, fiatal  rügyek: ugy pattantak 
ki lelkeiakben a.visszaemlékezés meleg per-
metező esőjére a „fiuk*  már kissé poros, ho-
mályos alakjai... a jó Ferencay Béla a ge-
nláUi eminens, » gimnáiium btUikstége, M 
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— Kineveztetés. A magyarigşnl plébá-

niára Kádár József  caikmişdazentl aleaperest 
nevezték ki. 

— Visszaköltözik a kormány biatos 
ság. Az erdélyrészi kormánybiztosi hivatal, 
melynek élére Széli József  főispán  került, 
visszaköltözik Marosvásárhelyre, ahonnan pár 
bó előtt távozott. 

— Kinövéséi. A pénzügyminiszter Tom-
pos Gábor csíkszeredai ügyvédjelöltet a csík-
szeredai kir. pénzügyigazgatóeághoz adóügyi 
biztossá kinevezte. 

— A budapesti Böqkh-emlék lelep-
lezése. Most leplezték le a fővárosban  a Föld-
tani Társulat Stefánia-uti  palotáján a társulat 
néhai elnökének és a Földtani Intézet Igazga-
tójának, nagysuri Böckh János miniszteri ta-
nácsosnak dombormű emlékét. A leleplezés 
rendkívüli közgyűlés keretében történt; na-
gyobb ünnepséget a háború miatt nem ren-
deztek. Szontagb Tamás tartott emlékbeazé-
der, amelyben méltatta Böckh munkásságát s 
kiemelte a híres geológusnak azokat az érde-
meit, amelyeket külföldön  a magyarságnak 
szerzett. Böckh Erdélyben is sokat munkál-
kodott, a székelyföldi  .hegyek kőzeteit alapos 
vizsgálat alá vette, amiről hatalmas irodalmi 
munkássága tanúskodik. A beszéd után történt 
a leleplezés. A dombormű másfélszeres  nagy 
ságban ábrázolja Böckhöt, kezében amonittal 
éa közetvizagáló. nagyitóval. A mű elhelyezése 
a palota néhai épitőjének, Lechner Ödönnek a 
terve. Rípolti Lajos szobrászművész faragta 
magyar márványba a hatalmas domborművet, 
ez a munkája egyik legsikerültebb alkotásai 
közé tartozik és a palotának értékes díszévé 
lett. Talán akadnak Felcsikon, akik még em-
lékeznek Rápoltira, aki jó néhány eBztendő 
előtt a csikszentdomokosi kőbányánál dolgo-
zott • a munkálatokat vezette. Azóta a Stróbl 
mesteriskolának volt a tagja s művészi kész-
ségéről több állami díj és a Ferenczi István 
dij tanúskodik. A Műcsarnoknak a a Szalon-
nak évek óta állandó kiállítója. Nem minden-

oiasz fronton  hősi halált halt ifjú  tüzér, a 
mindég kacagó Szőta Jóska, akinek örökös 
mosolya talán most először fagy  meg a Bzibé-
riai hómezók jeges, sikoltó szelétől... az 
elegána Fejér Károly, a gorombán őszinte Vass 
Piata, a nótáskedvü Fejéi Manó, — s Gareőffy 
— a jó fiu,  a rossz diák, a rajongó, tüzea 
lelkű gyerek, most büszke, öntudatos .nyolc-
vankettea", — a régi hősi székely virtus uj 
fényben  tündöklő renaiasence . . . 

Bizony, bizony jó Qereőffy  furcsa  világot 
élünk 1 Szerteszórt valamennyiünket a háború 
rettenetes számumai Vájjon ösBze tudunk-e 
verődni jövőre Szeredában, a Jgrgffibolt,  leg-
többet szenvedő kis városban — a mindnyá-
junk leikében £ai»aíosr fdss  virágként ápolt 
— 5 éves találkozónkra? Elalszik-e .pár .va-
laha, sokáig lobog-e még ez a kárhozatoa, r\it, 
önzés és hatalomravágyás élesztette, kéklő 
határainkat is hamvasztó Tüz ? ? Mennyi vér-
nek, mennyi könnynek ţcpll pég hullapia, ţiogy 
eloltsa ezt a folyjţna-fbjyjţqn  /iyjqUbanó j&g 
özönt? ? 

Most pedig Ge;eőffy,  Jegyen * rţfcţga, 
meg az, én lelkem js vifágoa,  pvosoljgó, ara-
nyosan .csillogó tündérkapu, — : hadd suhan-
jon, hadd repüljön,el alatţa şok. Bok sfenvqdő 
menekült bajtársin Iplkeşţâţljqn />da ,iţiin-
deoegyşs 82-es, minden egyes drága testvér, 
minden, egyes hős homlokára: simogassa meg, 
tfrQIje  le onnan a kínzó jfohampk  véjpsen 
ggQpgyfző  vefţej^^t.a  wíregongllgk ^M* 
éstjfajofgó,  Ü%ske ÜWBZÍÍIIÓ, testvéri is 
megértő — imádeágos Szeretete . . . 

Vgj  Ctikazeredaban  tégx«tt 
IVcikiti&bit*: 

napi az a lendület, amely a csikszentdomokosi 
kőbányától idáig hozta Rápolti Lajost. 1 

— A brassói csendőrkerület köréből. . 
A király megengedte, hogy Szabó Tamás, ! 
Beblea Pantilimon, Vankó Mihály alőrmesterek 1 
a braşs0i VII. számú csendőrkerűletben, a né- i 
met barcos érdemérmet elfogadhassák  éa vi- ; 
gelheasék. 

— Kitüntetés. Lukáts Károly huszárszá-
zadosnak, egy repülőosztag parancsnokának, 
az ellenséggel szomben tanúsított kiválóan vi-
téz és eredményes magatartásáért a vaske-
resztet adományozták. 

— A székelyudvarhelyi m. kir. állami 
kő- éa agyagipari szakiskola igazgatósága 
készséggel küldi meg értesítőjét az érdeklődő 
szülőknek. 

— Kitüntetéseg a volt kormánybiz-
tosságnál. A király a nagyszebeni katonai 
parancsnokság területére és az I. hadsereg-
parancsnokság mellé kirendelt kormánybiztosi 
hivatalhoz beosztott Vajna Miklós országgyű-
lési képviselőnek és ugyancsak ezen hivatal-
hoz beosztott dr. Betegh Istvánnak, buzgó és 
sikeres szolgálataik elismeréaeül a II. osztályú 
polgári hadiérdemkeresztet adományozta. 

— Megszűnt az Erdélyrészi Vissza-
telepítő Bizottság. A hivataloB lapban kor-
mányrendelet jelent meg, mely megszünteti a 
román betörők kiverése után szervezett Erdély-
részi Visszatelepítő Bizottságot éa annak ügy-
körét az erdélyi kormánybiztosra ruházta át 
A visszatelepítés munkája Erdélyben be van 
fejezve,  mindössze néhány csiki község az, a 
hová még nem térhetnek vissza a székelyek, 
mert földjeiken  ágyúállások éa lövészárkok 
vannak. — A rendelet kiadásával egyidőben 
a földmivelésűgyi  miniszter visszarendelte a 
ministeriumba dr. Koós Mihály miniateri taná-
csost, a kolozsvári éB marosvásárhelyi kiren-
deltség vezetőjét és munkakörével Széli József 
főispán,  kormánybiztost bízta meg. Koós Mi-
hály hosszú ideig volt az erdélyréazi miniateri 
kirendeltség vezetője és ugy ebben a minő-
ségében, mint a Visszatelepítő Bizottság mun-
kájának vezetésében igen nagy és hasznoa 
tevékenységet fojtett  ki. Ennek kapcsán kell 
megemlékeznünk, hogy Lázár Miklós, kit saját 
kérésére kormánybiztosi megbízotti állásától, 
buzgó és eredményes szolgálatai elismerése 
mellett, már előbb felmentettek,  most meg-
vállik a Visszatelepítő Bizottság, csikmegyei 
megbízotti állásától is. Lázár Miklós rendkívül 
tevékeny ÓB eredményes működést fejtett  ki 
a mezőgazdasági munkálatok elvégzése körül 
és igen nagy réazben neki az érdeme, hogy 
kiváló szakképzettaégével a vármegye mező-
gazdasági munkálatai a várakozáson felül  el-
végeztettek és ma a legszebb reményekkel 
nézünk az uj termés elé. 

— kitüntetés a Magyarós-ma-
gaslat elfoglalásáért.  A március hó 
10-iki Höfer-jelentés  hirül adta, hogy a 
román határon levő közel másfélezer 
ajójteces ..Magyaros magaslat ellen már-
«ţus 8-^nj intézett támadással 13 tisztet 
éa 991 főnyi  legénységet elfogtunk,  17 
gépp^sjiit, öt aknavetőt, egy gránátvetőt 
ţok <Jtőgzeft  és hadidért, zsákmányoltunk. 
A magaslat elfoglaţgţşâpâl  a tüzérség uj 
jpróbiaggyfival  oly kittlnő munkát vég-
zett, hogy a gyalogság veszteség nélkül 
rohamozhatott. A lövetést csaíai Csatay 
Lajos cs.ţ$B kir.'tőr^fkari  tüzérszázadps 
i|âqyitoţta, |iliit a kijrály moataz ellen-
ség előtt tanúsított vitéz éa eredményes 
magatartásáért a hadiéfe  itménnyel és 
kardokkal diszitett III. osztályú vaskó 
rsna-rsnddel jftntette  ki. 

— A*, erdélyi ^oripányblff  oa hatás-
körének kiterjesztése. A m.kir. ministerium, 
amely a mlnistertanácsnak folyó  évi juniua 
21-én kelt határozata alapján Szóll József 
Fogaraa vármegye főispánját  Marosvásárhely 
székhellyel a nagyszebeni cs. és kir. katonai 
parancsnokság éa az I. számú hadseregnek 
Magyarországra eső egész parancsnoklási te-
rületére, valamint ezen utóbbi parancsnokság 
mellé kormánybíztoB&á nevezte ki, a minister-
tanácsnak folyó  évi juliua 5 én kelt határozata 
alapján nevezett kormánybiztosnak fent  kör-
vonalazott kormánybiztosi hatáakörét kiter-
jesztette, illetve őt a VII. számú hadseregnek 
Magyarországra eső egéaz parancsnoklási te-
rületére, valamint ezen parancsnokság mellé 
is kormánybiztossá nevezte ki. 

— Letartóztatott cigánymuzsika*. 
Gál F. csikdánfalvi  gazda tegnap eBte a ko-
lozsvári Monoatori-uti Moskovitz-kávéházban 
mulatott, közben jó kedve lett és becsípett. 
Amikor a kávéházból kijött, rémülten vette 
észre, hogy pénztárcája: 7000 korona tarta-
lommal eltűnt Azonnal a rendőrségre sietett 
a hol följelentést  tett az ismeretlen tettes 
ellen. Az ügyet Varga JózBef  detektivnek 
adták ki, aki a károsulttal viaszament a kávé-
házba B ott azt az értesülést nyerte, hogy 
egy muzsikig cigány settenkedett Gál Ferenc 
körül. A személyleírás alapján a detektív kö-
rülbelül már tudta, hogy ki lehet az illető a 
miután végigkutatta utána az összes éjjeli 
lokalitásokat, hajnalfelé  kiment a cigánysorra, 
ahol otthon találta a zenészt, aki rövidesen 
azelőtt ért haza. A muzsikus eleinte kertelt, 
később azonban bevallotta a tettet Előadta a 
pénzt is, amelyet a szomszéd ház ereBze alatt 
rejtett el. Az illető notórius bűnös régebben 
hegedűt s egyéb tárgyakat is lopott Nevét a 
nyomozás érdekei miatt nem Írhatjuk ki. 

— Cipőkészletek bejelentése. Az 1917. 
április 3-án 1077/1917. M. E. az. alatt meg-
jelent kormány rendelet előírja, hogy mindazok 
akik cipőárukat, készítenek, vagy raktáron tar-
tanak, úgyszintén azok is akik ily célra szánt 
cipőáru készleteket vámkttiföldról  behoznak, 
vagy más részére tartanak őrizetben (ide tar-
toznak a közraktárak, vámraktárak és a köz-
forgalmi  közlekedési vállalatok is) öSBzea ily 
célra szánt cipőáru készletüket a Cipőköz-
pontnál bejelenteni kötelesek. Az a cipész-
mester, akinek raktárában csak megrendelésre 
készített cipőáruk vannak, az Uyen cipőáruk 
tekintetében ninca bejelentésre kötelezve. A 
bejelentéa megtételére szükséges nyomtatvá-
nyok a Cipőközponttői kérendők, mely azokat 
közvetlenül megküldi. A bejelentésnek aján-
lott levélben kell megtörténnie. 

— A számlák bélyegzése. Amióta az 
uj bélyegtörvény van érvényben, kereskedőink 
éa iparosaink sokszor nem tudják milyen azám-
labélyeget kell használniok. Ezért közöljük 
hogy a számlabélyeg az uj illeték törvény 
dacára is változatlan marad. 100 koronán aluli 
összegeknél ivenkint 2 fillér,  100 koronán felüli 
összegeknél ivenkint 10 fillér.  A 20 koronán 
aluli összegekről szóló számlák, melyekről 
téveBen azt hitték, hogy bélyegmentesek, szin-
tén bélyegkötelesek. 

— Hogyan javítsuk a romlott iatt 
bort ? Vegyünk annyi tele pohár búzát, ahány 
hektóliter romlott borunk van, pörköljük meg 
barnára a amint levesszük, öntsük egy hosszú 
zacskóba. A zacskót a hordó száján keresztül 
a borba engedjük, zsineggel a dugaszhoz erő-

I sitjük és meghengergetjük a hordót, hogy a 
, bor benne mozgásba jöjjön, utána nyugodtan 

állni hagyjuk. Két óra múlva kihúzzák a zacs-
kót és tapasztalni fogjuk,  hogy a romlott ist 

1 a pörkölt gabona magába Bzivts, a borban 
pedig nyoma sem leaz annak. As eljárás atáa 
oélszertt a bort lefejteni 
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— A belügyminiszter Erdély 
uj j&teremtéséröl . Egy hírlapíró meg 
interjuvolta Ugrón Gábor beiü^ymiiiisz 
tert arról, hogy az uj kormányzatnak 
mind programmja van Erdély helyre 
állításáról. A belügyminiszter többek 
közt igy nyilatkozott: 

— Az egéBZ kár megtérítése nem 
szándékunk. De fölösleges  is. Vau er-
délyi ember, akinek vagyona tízmillió. 
Ha ennek elpusztult félmilliója:  helyén-
való volna azt megtéríteni? Ugyebár, 
nem. Akinek C9ak ötven vagy ötszáz 
korona volt mindene: azzal szemben 
egészen más álláspontra helyezkedünk. 

Célunk az, hogy minden erdélyit, 
aki kárvallottja a háborúnak, talpra se-
gítsünk, belevigyük élete régi rendjének 
a medrébe, módot adjunk neki pályája, 
mestersége folytatására,  egyszóval, hogy 
ott vehesse föl  és szöhesse tovább sor-
sának folyását,  ahol a román betörés 
szétszakította. 

— S mikor kezdi meg a kormány 
ennek a tervnek a gyakorlati megva-
lósítását? 

— Ez a munka már folyamatban 
volt, már régen folyik.  A régi kormány 
elkezdte és ahol abbahagyta, mi ott 
folytatjuk. 

— HalálozáB. Vincze András folyó  évi ju-
lius hó 7-én, 73 éves korában, Csíkszeredában 
meghalt. 

— Vigyázat—hamisítvány. Azoknak a 
szerencséseknek szól ez az intelem, akik száz 
koronásokat forgathatnak.  Az Oaztrák-magyar 
bank 1912. kibocsátású százkoronás jegyeinek 
ugyanis meglehetősen sikerült hamisítványa 
került forgalomba.  A hamisítvány csak alapos 
megfigyeléssel  ismerhető fel  arról, hogy ma-
gyar szövegében a .Bárki" szón hiányzik az 
ékezet és a magyar szöveg betűi keskenyeb-
bek, a fehér  szegélye ellenben szélesebb. 

— Amerikai kishirdetés. Hogy aa ame-
rikai ember élelmes, az már nem újság. De 
hogy egyetlen egy olcsó kishirdelésbe mtkkoi'i 
tömörséggel képes hat hirdetés anyagút bele-
szorítani és ezzel pénzt megtakarítani, ennek 
klasszikus példája az a kishirdeté3, t-invly az 
amerikai „Sun" lepban jelent meg és a;aeiy 
igy hangzik: 

— Tudatom kedves barátaimmal és üzlet-
feleimmel,  hogy szeretett nőmet a halál éppen 
akkor ragadta el tőlem, amikor egy egész-
séges fiúnak  adott életet, akinek részére 
ezennel egy egészséges dajkát keresek addig 
is, amíg egy fiatal,  csinos élettársat találok 
legkevesebb húszezer korona hozománnyal, 
amelyet jóhirü mosoda-üzletembe fektetnék 
főleg  azért, mert mosodámat XII. kerületi 
174. számú és újonnan épített saját házamba 
helyeztem át, ahol augusztusra pompás ura-
sági lukások bérbe adandók. 
— Hány éves korában öreg a nö ? 

Ember emlékezet óta próbálkozna'* e nehez 
kérdésnek a megoldásával, de miudig siker-
telenül. Most végrá az angol kormány döutött-j 
ei a kérdést, de olyan formán,  hogy abban 
aligha lesz örömük a nőknek. Abból az ai 
kálómból, L.»gy sok nőt alkalmaztak a huburus 
ipar gyáraiban, az angol kormáuy rendelete: 
küldött az'úgynevezett BmunkáabQ.'-zeii"-tiez .-i 
kimondja banne, hogy csakis életerejük te-jes 
birtokában levő uóket lehet alkuim.tzui éj kor-
határként a negyvenedik évet állapítja meg. 
Ez az udvariatlan magáliapitás aí  an^oi nő. 
körében élénk visszhangot keltett. Áiiarohiva-
talok es bankválialatol; meg tovább mo-iiek 
az udvariatlanságban éd a kompromittáló kor 
határt még lejebb szállították. Amint sejthető 
volt, ez a kritikus határozat nem maradt vá-
lasz nélkül az érdekeltek részérói. Ezért a 
negyven évei: felüli  angol asszonyok neui 

nagyon liizelgó hangon beszélnek a kormány-
ról. A kérelemtől e!i«kintve azt is kifogásolják, 
hogy a kormány az ó rovásukra előnyben ré-
szesíti a fiatal  leányokat. Beadványok, tilta-
kozások, feliratok  mennek nap-nap után-és azt 
hiszik, hogy a suffragettek,  akik többnyire a 
megsértett korosztályhoz tartoznak, az eddigi 
szigorúan respektált pártközi békét meg fog-
jak bontani. 

— Az .Erdélyi Szemle", S. Nagy László 
szerkesztésűben, a következő gazdag tarta-
lommal jelent meg : Jékey Aladár : lovasnóta. 
(Vers). Kázméri Kázmér: Prológ, a 62-ósök 
ünutpelyére. Pajzs Elemér : Kis fehér  színésznő. 
(Novella). S. Fodor Erzsébet, Wojticzky Gyula, 
Bárdos László, Kelemen Viktor: versek, Major 
Henrik karrikaturája. Könyvkritika, színház, 
müvtszet, tarsadalmi szemle. A jövő héten 
speciális közgazdasági számot ad az „Erdélyi 
Szemle". Mutatványszámot küld a kiadóhiva-
tal : Kolozsvár, Maiyáá kir.-utca 5. Kapható 
minden tőzsde ben. 

— Kiadós esők. Varmegyénkben az utóbbi 
hetekben bóaegeseu esett az eső, mely a ter-
méskilátásukat rendkívül megjavította. Az eső 
oly bőséges volt, hogy akar kölcsön is ad-
hattunk volna, például az Alföldnek. 

Az intel l igens magyar uri közönség 
napilapja a 

BUDAPESTI HÍRLAP. 
37 éves rendületlen és változatlan programmja: 

A magyarságért. Ezt állja és tartja és küzd érette 
idegen áramlatoknak minden rokamávul szemközt. 

Programmoikk-i egységes politikai gondolat cmel-
Kedett megnyilatkozásai. 

Tárcacikkei, friss  regenyei irodalmi értékűek és 
szórakoztatók. 

Tudósításai frissek,  kimeritók és megbízhatók. 
Saerkesztéseben ízléses, komoly és gondos. 
A Budapesti Hírlapnak, mely julius elsejével uj 

előfizetést  nyit, előfizetési  ara: egész évre 36 K., 
félévre  19 ü , negyedévre 9 korona 50 fillér,  egy 
hónapra 3 korona 30 fillér.  A kiadóhivatal cime: 
Builapest, Vili , tíökk-Szilúrd-utea 4. szám. 

NAGY FERENC 
vegyesáruk kereskedése 

Csikszereda, Apafii  Mihály-utca I. szám. 
Özv. dr. Filep Sáudorné házában (Sarok-üzlet). 
Ablaküvegezés mérsékelt árban. 

Szám: 839-1917-

Árverési hirdetmény. 
Alulírott községi elöljáróság közhírré 

teszi, hogy a Csikszentgyörgjr é«. Csík-
bánkfalva  községek tulajdonát képező 
a a Piactéren fekvő  349 összeirási szára 
alatt levő korcsmaház mellékhelyiségei-
vel és mellék épületeivel együtt folyó 
évi julius hó 22-én délelőtt 9 ora 
kor a caikszentgyörgyi jegyzői irodán 
egymásután következő 6 évre haszon-
bérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 500 korona, azaz öíszáz 
korona. la'; mérési engedélyről a község 
fog  gondoskodni. 

Árverezni szándékozók az árverési 
feltételeket  a caikszentgyörgyi jegyzői 
irodán a hivatalos órák alatt megtekint-
hetik. 

Csikszentgyörgy, 1917. évi juliua 
hó 8 án. 

CsikbánkTalra részérái: CsiíszentiForgy részéről 
Bálint Ferencz s. k., Miklós János s. k., 

k. biró. k. biró. 
Potyó Antal s. k„ Puskás Lajos s. k., 

k. jegyző. k. jegyző. 
Sz. 30—1917. 

Hirdetmény. 
A kir. törvényszék 1552/2—1917. 

Fesz. számú megkeresésére ezennel 
közhírré teszem, hogy Csikszereda vá-
ros rendőrkapitányságánál folyó  év i 
jul ius h ó 18-án készpénz fizetés  mel-
lett elárverezés alá kerül 1 drb tehén 
idei borjával. Venni szándékozók d. e. 
9 óráig az árveréshez megjelenhetnek. 

Utóajánlatok figyelembe  nem vé-
tetnek. 

Csikszereda, 1917. évi julius hó 8-án. 
Kovács János, 

rendőrkapitány. 

Egy darab kétlovas fűkaszáló 
és egyszersmind 

kéverakó aratógép 
kitűnő állapotban, e l a d ó . Érte-
kezni lehet Fosztó Géza tulajdo-
nossal, Csikvárdotfalván.  i_3 

„£iA 

I R D E T E S E K 
olesó árszámitás 
mellett közöltet-

s felvétetnek 
kiadóbiv/atalbai). 

Nyomatott Vákár L könyvnyomdában, Cslksaeredáb̂ T 




