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POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMl HETOáAP.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
S Z V O B O D A J Ó Z S E F kdnyvkereakedéce,
hová a lap szellemi részét illető minden közlemény,
alamint hirdetések és előfizetést dijak is küldendők.

A jövő.
A képviselő választások képe megnyugtató, habár a nemzetiségek szineze
tében lebet egy kis aggályunk. A szászok
megtérnek, a történelmi alapra hivatkoznak, a mult idők halott dicsőségéből
részt követelnek, s argumentálnák, hogy
történelmileg Il-ik Oéza óta össze nőttek
velUnk, s a dákó-román, meg pánszláv
elemektől megvetéssel fordulnak el.
E körülmény az idők jele.
A magyar és horvát ellenzék fényes diadala öröm-mámorban ringatja lelkeinket, a 67-es alap katonái is alaposan nyomnak a latba, hogy a jövő támadások vissza veressenek.
Most előre. Minden perc megfizethetetlen ahhoz a munkához, melyben
Magyarország jövendő nagyságához a
létalapot felépítenünk kell. A pénzügyi
és katonai helyzet tisztázása után jövőnk
képének körvonalazása következik, melynél tekintetbe kell jönnie a történelmi
traditiónak, iaji jellegünknek kultúránkból
folyó pártikuláris rész leteknek, az érdemnek, közművelődési és közgazdasági viszonyainknak.
£,zek mérlegelése után születhetik
meg az általános, községenkinti titkos
választási jog.
A zug kormány — nem hiszem senyvedi poraiban is ne mardosná a kinos
vád — a nemzeti létalap cinikus elemeivel szövetkezett az emiitett jog leple
alatt zászlóján az anarchiával. Az anarchiát támogatta a közrendészet, s az diadal ittasan ráfekQdt még a sajtóra is a gon
dolat szabadság forrására.

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA.
Annuska találkára megy.
Világos rózsaszín ruhában, százszorszéppel díszített széles karimájú szalma-kalappal
fején, kecses léptekkel halad Annuska sz
ntcán.
Nem néz sem jobbra, sem balra, nagyou
sietős ám a dolga.
Most megy az — első találkára.
Fitos orrocskáját magasra tartja a kicsi
kezeivel parányit felcsipi a lenge nyári ruhát,
éppen agy, a hogy a nénjétól látta a .régi jó
időkben". (T. i. mikor Ilonka leány volt)
Aztán, bogy férjhez meat a nénje, bizton
hitte Annuska, hogy a mama összes ruháit ki
fogja toldani — de hasztalan várta.
Oh 1 mert a mamák nagyou kegyetlenek
és Annuska végtelen boldog, hogy zsarnoki
befolyásuktól OrOkre megszabadult
Ma — érzi, tudja jól — egészen nagy
leány lett. Hogyis ne I Először megy el ha
zulról a mama engedélye nélkül.
Milyeo büszkén mondu elinduláskor a
szobalánynak:
— Mondja meg anyuskának, ha vi <aza
jön, hogy sétálni mentem.
A Juci álmélkodva oézett rá, Annuska
szinte várta, bogy megszólal:
— De hát elengedte Annuska kisasszonyt
a nagyságos asszony?
Oh. bogy megtanította volna Jucit, hogyan
kall egy .nagy leánynyal" beszélni.
De a szobaleány nem szólt semmit s

Megjelenik a lap

mtndftn s z e r d á n .
Kéziratok nem adatoak vissza.
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NyÜttóri
soroukint 40 f(U.-ért közöltemet.
Egyes lap ára 20*^fillór.

Jogokot biztosítani oly elemeknek,
kik a nemzeti lét alap testén őrlő szu gyanánt élősködtek, égbekiáltó bün. A banda
az uj idők választásán meggyőződhettet,
hogy akna munkájuk sírba temette azokat, kik nem törődve se Istennel, se hazával vandilismussal támogatták rozogó
székeiket, melyekbe mégis csak becsapott
az igazságos biró menyköve.
Polonyi Géza igazságügyi miniszter
terve, mely a nemzeti lét alapot támadóknak az nj választási rendszerből való
kizáráaát bírói Ítéletre fekteti, megnyugvással töltheti el lelkeinket. A nemzetiségi pöffeszkedéseknek a geográfiái elférditéseknek gátul szolgálna, a.Jakabok
napja leáldoznék nagyobb mérvben, mint
a bogy leáldozott az nj választások idejében. Az alföld metropolisaiban nevetséges erőlködést vittek véghez Qoldner és
Bokányi úrék, mig anarchiát hirdető piros lobogóikat sárba tiporta a nemzeti
trikolor.
A magyar nemzeti állam eszme szilárdítása legyen a törvényhozás iő elve,
mert csak igy virulhat fel Magyarország
régi dicsősége. Essék az Ítélkezés latjába
súlyos teherrel az a legkisebb bün, megkicsinylés, elejtett szó is, mely a magyar
nemzeti államiságot sérti ; igy a nemzetiségi ábrándok soha valóra nem válnak
s szikla talajon fog felépülni egységes
magyar államánk szebb reményeket tápláló jövője.
A jogok kiterjesztésénél az életmestere a történelem lehet egyik biztos fonál
a nemzetiségek előkerülésénél. Ha forgatjuk a történelem lapjait önkéntelenül
rá jövünk a nagy igazságra: minden
nemzeti katasztrófának beköszöntésében

a nemzetiségeknek igen jelentékeny része
van.
Királyaink a kiváltságok osztogatásában fáradhatatlanok valának s a meg
;.em érdemlett dédelgetést azokra fecsérlék, kik a magyar nemzeti eszmének
legádázabb ellenségei valának. Az egységes magyar haza gondolata lanyhán
élesztc a sziveket.
Jóllehet a török és más népek elleni
küzdelmek igen igénybe vették az erőket s a betelepültek közé üszkölt dobni
nem lehetett, de mégis intézményekkel
arra a tudatra lehetett volna őket ébreszteni, mely tudat a nemzet nagy költőjének szózatában lüktet: „A nagy világon e kivül nincsen számodra hely."
Magyar szokás, ősi természet, ha vamit kivívtunk, ha tényleg, ha látszólag,
percekig tart az örömmámor s aztán jön
a zsibbasztó álmosodás.
E közben az ellenségek szervezkednek, tömörülnek s mikor ébredni kezdtlnk,
már állásuk feuyegetővé válik. Magyar
zamatu, erős nemzeti politika kell irány
elv legyen ; e tekintetben lángoló hittel
bizunk erős nemzeti kormányunkban. —
Megszűnt — keblünk dagad a tény hatása alatt — a gyűlölt elemeknek a r.em
zet ellen való szövetkezésre, a hydra
utolsó fején is elhamvadt az üszök ; előtérben áll jövő életünk alapjának letétele.
Az erők forranak, minden uj századnak uj irányeszméje van ; az eszme körüli küzdelem legyen erős nemzeti küzdelem, viruljon a nemzeti érzés ápolása.
Vesszen a ki ellenkezőleg cselekszik. Ereket kell vinni a nemzeti gyűrűbe, a kin
nem változtat annak termékenyitő vére,
minek annak jog ?

Polonyi Géza ' ' d ^ f f l t f ' ^
mely a magyar állameszmét, '"/oúőlmát
előtérbe helyezi a választói jog kiterjesztésével, jelentékeny részt fog követelni
Magyarország megújhodásának munkájában.

Annuska kissé elégOlellenül szaladt le a lépcsőn.
De az elégedetlenséget nyomban ujjongó
boldogság váltotta fel szivecskéjében, a mint a
kapu alá érve, kihúzta zsebéből a rózsaszínű
levelet, mely őt — az első találkára bivja.
Ragyogó szemekkel futotta át a fekete
sorokat, aztán elégetlen suttogta:
— Fél három óra. Háromra biztosan a
Bháday-parkban leszek. Milyen ideális lelkű is
ez a Gyurka. A virágok kőzött akar neki szerelmet vallani. És az illatos rózsák, meg a
büszke liliomok vele fogják bólongatni az .igent."
Aztán . . . Oh 1 az biztos, hogy meg
togja szöktetni Gyurka.
Talán még az esteli vonattal elindulnak a
valamelyik falucskában OrOk hűséget fogadnak
egymásnak.
Annuska aztán Imi fog a mamának, ki
azóta bizlon agyonairta magát. Ketten fogalmazzák a levelet.
Annuska még sohasem irt magában, csak
a mama diktálása után. Most meg a Gyurka
tog diktálni a Annuska minden tudását összeszedi, hogy csinos, gOmbOlyü betűkben örökítse
meg a Gyurka gondolatát.
És a mama biztosan meg fog bocsátani.
Hátha majd meglátja Gyurkál! Lehet, bogy
OrOmében a nyakába borul. Nem, azt nem
fogja engedni Annuska. Ahhoz egyedül neki
van joga.
Istenem, milyen boldog is lesz 0 akkor I
Iskolába nem kell tObbé járni, a ruháit mind
uszályosan csináltatja meg és Gyurkával karonfogva sétálhat az utcán.

Az emberek megállnak és irigykedve néznek utánok:
— Nini a Blanday Annuska! Milyen fesa
asszony lett belőle. És milyen csinos férje van.
Igazán irigylésre méltók.
Gyurka gyöngéden fog rá nézni, ő meg
visszamosolyog éB mindkettőjük Bzivét mondhatatlan boldogság tölti be.
Csak az a kár, bogy az esküvőjükön Bem
koszorús leány, sem vőfély, de még zene sem
lesz. És Annnska rószaszin utcai ruhában kell
megesküdjön.
Van ugyan fehér ruhája kellő ÍB, azt inkább felvehette volna a valahol még koszorút
és fátylst is lehetett volna keriteni.
Ds hiába I Az egész garderobját összekutatta B ennél hosszabb ruhát, de még ilyen
hossznt sem talált.
Ezen a ruhán a fodor fölött még egy
hajtás is volt. Ebédulántól snnak a felbontásával fáradozott Annáska s íme, az eredmény
egészen kielégítő.
Majdnem bokáig ér a fodros szoknyáCBka.
De hát ilyeu hosszú ruha kell is egy menyasszonynak.
No hiszen I Szép is lenne rövid ruhában
esküdni.
. , Annuska hirtelen egy lökést kapott,
mi megzavarta az álmodozásban.
BoBsznsan pillantott fel B szeme találkozott Daragby Edith mosolygó tekintetével:
— Nini Annus I Szép, hogy észre sem
veszed sz embert. Olysn mereven mentél,
mintha hypnotizált állapotban volnál. Bocsáss
meg, hogy kissé meglöktelek, de felakartalak
ébreszteni. De mondd kicsi, hová mégy ?

Oh I bogy szerette volna Annuska odavetni Editbnek, hogy ő találkára megy, aztán
meg fog szökni Gynrkával, hogy vége a barátságnak, nem iskolás leány többé, hanem menyasszony.
De hát nem lehet. Edith irigységében bizton a mamához szaladna s mindent elbeszélne.
Akkor aztán adieu szOkés I
Annuska mindezeket meggondolva a lehető legközOnyösebb hsngon szólt:
— Emma nénihez megyek.
— És egyedül 1 — csodálkozott Edith.
Én még sohasem láttalak téged mamád vagy a
szobaleány nélkül kilépni az utcára.
— Hiába, növünk ? — szólt Anzua okoskodva s három ujjnyival meghosszabbított ruhájára mutatott.
Edith végtelen tisztelettel tekintett a
rózsaszín ruhára s hangja — mint ilyen űnuepies esemény látásakor elvárható, — elfogult
Idn, a mint Annushoz fordult:
— Sietős nagyon az utad? Elkísérhetnél
a divatflzletbe, viszont én elmennék veled a
nénihez. Legalább kissé kibeszélhetnők magánkat.
Annuskát rémület fogta el.
— No még csak az kellenél Biztosan
vége lenne a találkának. És a Gyurka kétségtelenül rá aem nézne többé.
— Nagyon sajnálom édesem, — sióit
sebesen — de nem tehetem. Fél négyre otthon
kell legyek.

Ifj. Botár Bála.

Válasz Dr Nagy Béni nyilt levelére.
Mindnyájan kivagyunk téve annak, hogy
alaptalanul megrágalmaztassuuk, mert ha valaki a .Csiki Lapok" 18 iki számában foglalt
„Válasz a Székelységnek" eimU nyilatkozatomat elolvassa — s aztán elolvassa az önnek
erre kiadott nyilt levelét: utálat ÉB undor
kell, hogy elfogjon mindenkit, azon minősithetlen és alaptalan személyeskedés miatt,
mely az egész cikkben végig vonul, s melyre Önnek se oka, se joga nincs B nem is volt
soha. —
Első sorban is, ami a sokat emlegetett
és hangoztatott szubvenciót illeti, ez éppen
azért lett a Csiki Lapoktól a Fejérváry kormány alatt megvonva, mert a lap politikai
cikkei folyton az emiitett kormányt s annak
törvénytelen intézkedéseit és rendeleteit támadták.
Aini pedig a főispánságot illeti, kijelentem, hogy a Kristóffy belügyminisztersége
alatt fóispánság után nem jártam, de azt
el sem is fogadtam volna. Megengedem, hogy
egy alkalommal, bizalmas baráti körben önnel az ürességben lévő főispáni állásról véletlenül beszélgettünk, de e diskurzus nem olyan
irányban és színezetben folyt le, a hogyan ezt
Ön feltálalja. Különben jegyezze meg, hogy a
privát társaságbeli diskurzusokat uri emberek
nem szokták a piacra vagy pláne hírlapba
vinni, mert Önnel is megtörténhetnék, hogy
az ilyen helyeken az Ön által tett s a diskreció pecsétje alá helyezett nyUatkozatait —
ha napvilágra jönnének — az egyik vagy má
sik kedves jó barátja nem köszönné meg.
A mi a megyei erdöeladás kérdését illetti,
én teljes meggyőződéssel és önzetlenül védelmezem és támogatom a Goetz cég ajánlatát,
mert ezt tartom a vármegyére nézve előnyösnek s ha önnek szabad a kliensei érdekeit
ily csúnya módon éB fegyverekkel védelmezni,
hogy ne lenne szabad nekem a megyére, a
közre előnyösebb ajánlattevőt venni támoga-

(Folyt, köv.)
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— Üdülőhelyek a aaékelyfőldön.
K Ü L Ö N F É L É K .
tás alá, akkor a midőn én a Qoeti cégnek a hogyan ön engem — minden alap nélkül
A Székelyföld 21 kies, egészséges helyén nyári
gem Ügyvédje, nem voltam, aem nem vagyok — tam adott, mert ha valamit teszek, viselem
s a midőn utóbbi cégből is csak egyetlen em is a következményeit, — de jelen kérdésben,
— Dr. Oyörgypál Domokos orss, üdülőhelyet szervezett a maros-vásárhelyi
beit — Pethó Oyula főmérnököt, ezt a min- sőt soha életemben semmi olyat oem tettem, képv. banketţje. Mult számunkban az idő székelytánaság elsősorban tanítók számára, de
den izében magyar ée uri embert, miot a cég ami privát érdekeim érvényesítését célozná, rövidsége miatt nem hozhattuk ama nagysza- igénybe vebeti azokat más, különösen hivatalvagy célozta volna s ismételten hangsúlyozom, bású bankett lefolyását, melyet dr. Györgypál
képviselőjét ismerem.
hogy az igaz ügyet nyiltan támogattam és tá- Domokos tiszteletem rendeztek választói ápr. nok-féle ember is. Ezen helyek rövid ismerteön különben is nagyon jól tudja, hogy mogatni
is fogom minden öntől kikérendő en- 30-án este, csak most van alkalmunk hozni. tés,eahozaá juthatás módja, élelmezési és lakási
a vármegyei erdőeladás kérdésében e lapoknélkül is.
Nagyon szép megnyilatkozása volt a választói viszonya stb. egy külön füzetben vannak megban megjelent cikkek közUl éu egyetlen egyet gedélySzerencsére
Csikmegye ma már iBmeri részéről ez a bankett. Az igazi lelkesedés írva. Ezt bárkinek készséggel küldi meg a
se irtam — hanem írták e lap belmunka- az embereit. Tudja,
hogy
kiben
mi
lakik,
társai; de tudta ezt a nagy közönség is, mert igy ha szászoros rágalommal halmoznak is el mely a függetlenségi eszmék szerény, de hú székely-társaság^ gazdája Szentgyörgyi Dénes,
férfla mellett megnyilatkozott, jól eső örömmel ha hozzá eziránt egy levelező-lapon felhívás
az illetők mindig jelentkeztek, mikor erre
Nagy Béni és társai mindenkit, akik töltötte
el lelkünket, mert idáig nem volt eset
szükség volt s igy ha akarta, vagy m e r t e dr
tiszta
igazságért
szállottak
síkra,
mindjárt
volna, felelősségre vonhatta volna az illetőket. todiák, mi annak a célja s mit kell felölök
rá, hogy a választók tiszteljék meg a meg- intéztetik.
— Tulipán-mulstság. A gyergyószentSőt midőn Önnek f. hó 6-én délelőtt a telekválasztottat s ne viszont. A Kossuth-Bzálló
mikiisi
fiatalság hazafias mulatságot tart. A tukönyvnél történt véletlen találkozás alkalmá- cikkeik felől tartani.
nagytermében
a
106
teríték
közül
egy
se
Dr. Fejér Antal.
val megmondottam, hogy e lap 17-iki számávolt üres. Dr. Györgypált belépésekor óriási lipán jegyében született a gondolat, a tulipán
ban megjelent cikknek nem én vagyok a
éljenzés fogadta. Az elBŐ fogás után az alis- által talált kivivőkre s tulipános lesz a jószerzője, hanem Márton Gábor ur, megmonán köszöntötte fel és éltette az ünnepeltet,
dottam tehát akkor, midőn a piszkos és förtel- Nyilt levél Dr. Nagy Bénihez. [elyre dr. Györgypál a meghatottság hangján kedv e hó 33-in. A határozat értelmében a
mes 13. számbeli nyilt levele még készen sem
beszédet mondott. Mondottak még po- táncmulatság jövedelme a Tulipán-Szövetség
K lapok hasábjain .Vármegyei erdőeladás* lelkes
lehetett világosan látszik ebből, hogy előre elhárköszöntőt Szigeti plébános, Csedő István céljaira fog kiutaltatni. A gyergyószeatmiklóai
határozott szándéka volt engem orrul meg- cinen megjelent cikkek szerzője éo vagyok. — ügyvéd, Körösi Géza, Taploczai plébános, dr. hazafias fiatalság példit állit; az első, megintámadni, mert erre e lap 18. számában meg Erről öuaek, mint a „Székelység* főszerkesz- Csiki József ügyvéd, Hajnod Ignácz és még dító mozgás ez, mely hivatva volna a mi tárjelent válaszom alapul nem szolgálhatott.
tőjének föltétlen tudomással kell birnia, ^bert többen is. Majdnem a reggeli órákig tartott sadalmunknak ez irányú tömörülésére, mert
Jegyezze meg magának, hogy engem hisz azt a birei nyílttéri polémiát épen Önök a lehető legjobb hangulatban, mit Jakab Ödön sségyenkezé* nélkül nem lehet emliteni, hogy
igen is mindenki ismer, önt pedig csak ezután ioacenirozták. Annál csodálatosabb, sőt kdlönöi, kitűnő konyhájának és jó borának volt kö- mindenütt ez országban, a hazafias lelkesedés e
fogják megismerni, s éppen ezért az én 24 hogy biztos jobb tudomása ellenére telelős szer' szönhető.
— Esküvő. Fényes esküvő volt az el napjaiban egybeforr az egész társadalom a maéves önzetlen közéleti működésem s több mint
8 éves hírlapírói ténykedesem után joggal kesztőnket támadja ki s teszi felelőssé a cik uralt szombaton, f. hó 6-én délután tél egy gyar eszmék védelmében, csak éppen minálunk
órakor a székesfővárosi belvárosi plébánia van halotti csend, mintha bizony magyarok se
mondhatom, bogy az ön kvalifikálatlan undo- kekért.
Nem annyira ennek koastatálásáért érez- templomban. Csikszentdomokosi Sándor Árpád volnánk. A fiataléig, melynek szűk hatiskOre
rító hangmodora senki, de senki előtt engem
kisebbíteni nem képes s igy nyugodtan nézek tem magam indíttatva jelea levelet Önhöz in- es. és kir. ndvari kamarás, a es. és kir. 16-ik a nagyobb mozgiat nem illesztheti keretébe,
huszárezred délceg kapitánya ekkor vezette ol
elébe minden támadásnak.
tézni, az érdemleges választ e tekintetben ol- tárhoz és esküdött OrOk hűséget léptómntiványi mulatsigot rendez, hogy mindazok, kik jól m Ai ilyen eljárás ellen csak egyetlen or- vashatja más helyen felelős szerkesztőnktől; de Szent-Ivány Kariának, liptó-szent-iványi Szent- lalozának ama napon, sohase felejtsék, hogy a
vosság van. Nem szabad az ily emberekkel mivel levelének egy pár vonatkozása személye* Ivány László nagybirtokos és neje szül. Tisehszóba állani, mert soha sem lehet tudni, ho- met — bár nem megnevezve — mindazonáltal ler Gábriella leányának. Gyönyörű nászkOzOn- háziért mulatói gyönyörűséges; tenni és gongyan fogja a legártatlanabb beszélgetést reproség kisérte az ifjú párt a templomba, a hol dolkodni dicső és fölséges.
dukálni. Jól jegyezze meg ezt magának Csík- közvetlenül érinti, szükségesnek láttam, bogy az apát plébános áldotta meg őket. Mintha
— Pánik a háromszékmegyei főisszereda város és Csikvármegyének minden egy pár dologra felvilágosítást kérjek s egy egy darab Csík tűnt volna egy pillanatra elénk pán bevonulásánál. Könnyen végzetes kalakósa.
úttal adjak is.
a gyOnyörüen ragyogó templomban, olyan volt tasztrófa történhetett volna szombaton SepsiDr. Nagy Béni ur nemcsak cikkének ci
Öo azt mondja levelében, bogy azoknak, a menet. Miké Bálint v. b. t. t. nr vezette az szentgyörgyön a főispáni bevonulásnál amiatt,
mél, hanem rágalmait is szándékosan válo- kiket leielös szerkesztőnk cikkirókként meg- örOmanyát éa őzv. Sándor Lászlóné nagyasz- bogy egy fuvaros lovai a tűzoltó-zenekartól
szonyt, a vőlegény édes anyját, Panszné Mikó
gatja.
nevezne, valószínűleg nem is válaszolna.
Ilka helyettesitette. A vőfélyek között Lázár megvadulva, a szekérrel és a megrémült fuvaNálam a lapszerkesztőt a magán emberMi ez? Föltételezem, hogy midőn e szaszolgabírót és báró Rndnyászky Sándor rossal — a menettel szembe vágtattak. A ketől és Qgyvédtől el lehet választani, mert vakat papírra vetette, teljes öntudatánál volt. Miklós
ujdonBŰlt orsz. képviselőt láttuk. A 16-ik hn- letkezett riadalom a lovakat még vadabbakká
nekem a Goetz-cég nem kliensem, s mert
teljes tisztikara, az ezredes vezetésé- telte s feltartóztatni nem lebetelt. Irtózatos
én soha egyetlen kliensemnek még csak a Eszerint igy állhat a dolog: vagy nem merne zárezred
vel és a vőlegény századának altisztjei állottak kavarodás timadt a vágtató lovak éa az öszjogos védelmét sem engedtem lapomba átvinni, válaszolni, vagy ez idő szerint még ismeretlen sorfalat
a templomban. A templom színes abde önnél Nagy ur e kettőt elválasztani nem személyi okokból nem tartaná érdemesnek s lakain átragyogó
nap-ugár repeave játszott a szetörött szekér liltira; a tömeg meoekűlni
lehet, mert ön Steinherznek is, meg Herz- szért nem válaszolna. — Tegyük fel, bogy öo tisztek gazdag aranyzsinorain
s a nászinduló igyekezett s a gyógyszertár mellé húzódott, de
bergnek is Ügyvédje, mindkettőnek védelmezi egy bátor férfla, ki nem riad vissza esekedetei- édes dallamától ittasulva, szerelmesen
simult a
az érdekeit ugy a lapjában, miot azonkívül
párhoz. — A templomot megtöltő nézők legrosszabb helyre, mert a lovak ideérve,
még akkor is, a midőn a közérdek szempont- nek következményeitől; akkor az első elesik, fiatal
persze olt voltak a fővárosba szakadt hirtelen fordulattal a nőkből és gyermekekből
jából ezt tennie nem szabadna; védi pedig a marad a másik alternativa. Én előlegeztem már kOzött
vagy éppen időző csíkiak teljes számmal, asz- illó lOmegre rohanlak. Szerencsére egy ott illó
„Székelységben*, tehát abban a lapban, melynek önnek egy jó adagfizikai bátorságot — lehet- szonyok,
leányok, nagyok éa aprók. A fiatal fiskker fogta fel a rohamot, a mire több bátor
ön a szerkesztője, de a melynek még a nyom- nek, kik mosolyogni fognak ugyan rajta, — pár Franciaországba
nászútra. Boldog- férfiú megfékezte ugy a megvadult lovakat,
tatási költségeit is, a mint hallom, Herzberg elvárom tehát, bogy azokat az ismeretlen személyi ság, áldás legyen széputazott
frigyükön.
mint a riadozni kezdő fUkkeros-lovakat is. —
fizeti.
okokat részletezze s alkalmat adjon nekem,
— Halálozás. Csikborzsovai Kovács Hogy katasztrófa nem történt, az valósággal
Ne rontson tehát ily gálád módon nekem hogy a kérdésbei én Is hozzászólhassak.
István volt vármegyei főszámvevő jelenleg nagy- csodának mondhátó a néppel megtömött Utca
és a .Csiki Lapok'-nak, mert a Gyönös Gyula
Már most jelezhetek annyit, hogy egy va- szebeni p. 0. számvizsgáló neje szül. Szsicz és más iránybanfigyelő csoportosulás mellett.
csődbejutása után, tehát alig pár hónappal
ezelőtt dr. Nagy Béni ur azon ajánlattal jött lódi gentlemann nem hátairól, bokor mellől szo- Ilona f. bó ő-én a kolozsvári Károliua kórház— Aki háron száladban élt. A héten
hozzám, hogy ő belép hozzám a .Csiki La- kott lövöldözni ellenségére, banem tisztáz he- ban súlyos szenvedések után elbnnyt. A rokontemették el a Bereszkhez tartozó kies ojtozi
pok'-hoz társszerkesztőnek s mivel tudja, lyen azemtől-azemben állva.
szenves szelidlelkü nő nyugalma legyen csendes 1
telepen őzv. Réti Jáoosné hosszú Katát, aki
hogy a .Csíki Lapok* kiadója, valamint éu,
— A központi választmány ülése,
A mit ezután fogok irni, az részemről
mint szerkesztő a kaució után kamatot tizevalóban Mathuzsálemi kort ért el. 1796-ban
központi
választmány
a
csikszentmártoni
tünk, ó hajlandó a „Székelység* kaucióját leaz felvilágosítás.
született s meghalt 1906. április 92-én a igy
átengedni. Dr. Nagy Béni ur, a kifogástalan
Alávaló, hitvány rágalom az, mintha a képviaeiő-választás megtartása ügyében a najellemű gentleman, beakart hozzám — az ön- nyilttérben megjelent s többi cikkeim közlési pokban tartott ülést, melyben a választás ha három azázadban élt A 110 éves halottat nagyszámú ivadéka, kOztük 6 unoka, 19 dédunoka
érdek képviselőjéhez — állani társszerkeszdijaiért akár Dr. Fejér Antal, akár más jót- tárn pját f. bó 16-ára tűzetik ki. Választási kisérte el Örök utjira.
tőnek.
állóit, vagy pláne azt kifliette volna — Ez elnök dr. Bocskor Béla, kűldOttségi elnök dr.
— Négyszáz leány székely ssőttesÉn ezen ajánlatot nem fogadtam el, mert is egyike azon piszkos módszereknek, melyek- Ady Endre, jegyzOk : Kömény István éa Puskás
ben. Ha a leány anyákat ugy nevelik, hogy
tudtam, honnan fuj a szél, s nem akartam
Lajos.
Dr.
Albert
Sándor
éa
Nagy
György
aiok modernek legyenek olyan értelemben, hogy
lapomat magánérdekek képviseletére átengedni. kel a .Székelység", ez a szerencsétlen újdon- jelűitek kőzött nagy kűzds'emre van kilátás.
minden faji jelleg kihaljon saivűkból jobb, he s
S ugyan ez a kifogástalan gentleman ön- ság utóbbi gyászos siereplését megkezdette s
— Iroda átbelyenés. Csedő István
magát tolja fel, mint az önzetlen hírlapírói folytatja ma is. Hiába való a palástolgatás
betűvetést aem tanulják meg. Fajunknak egy
munkálkodás mintaképét! Nem is kell ezt Nem törődni semmivel és senkivel; félre rúgni ügyvéd tudatja ügyfeleivel, bogy irodáját régi magyar aaaaony nagyobb hassnára lxhet, mintegy
lakásáról
építkezés
miatt
ideiglenesen
Rákoczymegcáfolni, csak mosolyogni lehet rajta.
tisztességet és az igazságot; meggyanúsítani
nemaatköai modern nő. Örömmel jegyeaaűk föl,
Dr Nagy Béni ur cikkének célja a kö- mindenkit, csakhogy a bűnös erdőmanipnlátió utcza 327. szám alá (Romfeld hál mellé:) hogy leányiskoláink jó réaie ia már megértette
vetkező kijelentésben domborodik ki: .Stein- ügye- dűlőre vitessék, ai volts as ma is átit- helyezte át. —
a kor szellemet és mindenekfölött arra töreksieherznek teljesen igaza vau.* Ez megmagya- kos jelszó Igy van ez tisztelt Nagy ur 1 Nem
— Szekely fürdők én ásványvizek
ráz mindent. — Hiába tagadja, hogy ó más lehet itt kertslgetni, kinek szeme van, látja, bakaresti kiállításon. Mivel a székely aak, hogy fanatikus magyar lányokat neveljeask.
Igy — a mint értesülünk — a koloaaviri állami
mint Ügyvéd, s más mint hírlapíró, — mindig
bogy oi van a háttérben. Lehet, bogy ön a fürdő és ásványvíz források tulajdonosai taláu polgiri leányiakola növendékei — 400-au — kiegy ő: Steinherz és Herzberg ügyvédje.
a költségre való tekintettel nem mutattak hajA dr Nagy Béni ügyvéd cikkére ellehet kezdet kezdetén mind ennek még aem volt tel- landóságot arra, bogy a bukaresti kiállításon mondották, hogy nyári ruhájukat haaai aaövetbOl
mondani: .a kép az Ezsaué, de a hang. az a jesen tudatában, most meg nem tnd szabadulni.
késiittelik, még pedig székely saótteaből, hogy
réBZt vegyenek, a m. kir. földmivelésügyi
Jákobé 1»
Szomorú, de nem sajnálatra méltó, ön is Miniszter megbízta a székelyföldi kirendeltséget a legszegényebb ia hoazájathasaon, de meg a
Hallottuk mi már ezt a hangot, — a •gy öntudatos élőlény, miért adta oda magit
tanulótársi visaony is kifejenáet nyerjen, mig
bogy a fürdőket és ásványvizeket gyűjtemé.Székelység* minden eddigi cikkében benne
pedig olyan módon, hogy osztályonként egyforma
foglaltatik, a mely megakaija gyanúsítani eszköznek ? Mégis caak sokkal valósziuűbb, nyesen mutassa be 8 fedezze a kiállítással mintázatú saótteaből ednálják ruháikat, melyeGoelzöt s meghamisítani a közvéleményt, csak hogy uem a jelenlegi tirsasiggal fogja leélni felmerülő költséget A magyar kiállítási bizottbogy Steinherz kaphassa meg a vármegyei az életet s milyen furcsa helyzet lesz majd ak- ság előzékenységből rendelkezésre bocsátott ket eaak itthon kéasittetett csipkékkel díszíthetnek. Gz elhatároaás asért ia figyelemre méltó,
erdőt. Hogy igaza legyen Steinherznek, akkor kor. — Ezúttal ennyit.
előnyös helyen megfelelő dlsses elrendezéssel
másokat rágalmazni kell, mert rágalom nélkül
mert ebben a gaadaaigi elv ia kifejesiaie jut,
Marton
Oábor.
kiállításra
kerülnek,
ennélfogva
az
idegenek
előtör a valódi igazság.
bogy a köaelUukben óló munkást juttasauk elaőbefogadására is alkalmas nagyobb fürdők
A közhangulatot nem én csináltam, az
aorbau munkához, mert eaek viazzont hamarább
aquarelben
festett
látképei,
a
székely
fürdőkkialakult mindjárt az árverés után. Anyagi
veaalk igénybe a mi munkánkat. Még megemlitNyilatkozat.
ről felvett fényképek, képes levelező lapok,
hasznot nem várok s nem kapok semmiből
Jük ast ia, bogy eaek a derék, haaafiaa leányok
és Benkitől, mert erre nem vagyok ráutalva, s
Alattirt mint a .Csiki Lapok' kiadója, prospektusok, ismertető fUzetek és ugyanott
igy rágalom az, hogy én a Goetz céget anyagi ezennel kinyilatkoztatom, bogy e lapok hasáb- az összes ásványvizek. Kzen kívül gondoskodni választhattak volnafinomabb haaai aaöveteket ia
de győzött aa az elv: a miak van, ue saégyel
haszonért támogatnám.
jain a „Caikmegyei erdfieladáa* kérdésében meg- fog a kirendeltség, hogy az összes székelyfölHogy a Csiki Lapokból bizonyos számo- jelent sem első cikkért, sem további cikkért di ásványvizek a látogatóknak nyilt palackból jük, ha szeretettel felkaroljak a gyengét — majd
megerősödik. A miat értesülünk, ebbeo aa iskokat, kjnek és ki küldött, nem tudom.
Én soha senkinek egyetlen számot se egyetlenfillért sem kaptam s kijelentem, hogy poharonkiut is mindig behűtve felszolgáltassa- lában a visagálatokoa már mindenik leáoy agyküldöttem, ilyeneknek elküldésére soha senkit a Márton Gábor nr álul irt oyilttéri közlemé- nak és az összes kiállítási vendéglőkben asért azékely saőltearahábaa fog megjeleaoi. vanem kértem, s a cikkeknek átvételére sem nyek dijáért dr. Fehér Antal nr sem jót nem árusitassanak. Reméljük, hogy a kiállításon
egyeseket, sem lapokat soha sem írásban, sem állott, sem azokat ki nemfizette, mert a nyilt* való eme részvétel a székely fürdők és ásvány- lamint a haaaflas, kötelességtudó éa lelkes
tanitónói kar is. Ások a viasganapok valóban a
szóval meg nem kerestem : szóval ezekről a
dolgokról még csak annyit se tudok, mint ön téri cikkek dijait Márton Oábor ur rendezte. vizek forgalmára nem lesz hatástalan, ez uton magyar fajsaeretetaek leasoek ünnepnapjai. Itt a
felhívjuk
a
székely
fllrdő
és
ásványvis
aki alaptalanul és undort geijesztő merészpélda... kövessétek I
Ssroboda JAaaef.
tulajdonosokat, hogy fürdőink és ásványvizeink
séggel ezen tényeket felém dobálja.
kiállításának Bikerét, a. mi első sorban is az ő
— Pályázati hirdetés. A nagyszebeni
Soha embert oly galádul és oly orozva
érdekük, igyekezzenek előmozdítani.
maré kutya módjára megnem támadtak, mint
tanitóaőkipsOintézet I-ső osztályába a következő

&

Május 9.
1906/7. tanévre felvételért folyamodhatnak 14.
életévlket betöltött olyan leiayok, kik a felső
leányoépiakolát, a polgári- vagy felsőbb leányiakola, vagy leánygimnázium négy alsó osztályát
sikerrel végezték. Felvételi vizsgálat nélkBI, de
pályázati kérvéuyek alapján Urténik a fölvétel.
A fölvételi kérvényhez a ' kOvetkezö okmányok
csatolandók: 1. Keresztlevél. 2. Iskolai bizonyítvány a megelőző tanévről • az idei első félévi
értesítő. Az évvégi bizonyítvány junius bó 30 án
feltétlenül bekOldendő. 3. Orvosi bizonyítvány
a folyamodónak a tanítói pályára alkalmas
voltáról. A kérvényben kiteendő, hogy bennlakó
vagy bejáró,akar-e lenni a nOvendék. Bennlakási
havidíj 36 korona (18 forint). A kérvényeket
az intézeti igazgatósághoz jnnins bó lő-éig
kell benyújtani. A fölvétel jolins hó első napjaiban lesz elintézve, miről az érdekeltek azonnal
értesítést nyernek. A II., III, és IV. osztályba
szintén vehetők fel tţj tanulók, ba kimaradás
folytán hely Iraaedik. A III. oazUlyba felvehetők
olyanok is, akik kisdedóvónői oklevelet szereztek
vagy a felsőbb leányiskola, esetleg a leánygimnázium bat osztályát végezték. Az ilyen tanulók
az I. és II. évfolyam kOlőnbőzeti tárgyaiból
vizsgálatot tesznek. A bennlakásról prospektust
szívesen küld az igazgatóság. Nagyszeben, 1906.
májas 1-én Dr Biilnszky Lajos képzőiotézsti
igazgató
— Boldogító örökségek. X. Károly
97 éves városi hivatalnok volt, mikor váratlanul
nagy Örökség birtokába jotott. Ugyanekkor egy
barátja utolsó óráit élte és a gazdag örököstől
a következő szavakkal
búcsúzott: .Tudod,
bogy leánynővérem szegényen marad hátra.
Beád bizom őt I" a miután barátjának szavát
adta, hogy K. Lujzárjl minden tekintetben
gondoskodik, barátja nyugodtan lehunyta szemét.
Károly magával vitte a 17 éves leányt legéuylakásába, ahol társalgónőjével külön lakosztályokat readezett be részére. A szép leány és
a gazdag fiatal ember megelégedésben éltek
együtt, mintha testvérek lettek volna és a vonzalom már szerelemmé változott mindkettőben,
anélkül, hogy egymásnak ezt elárulták volna.
X. Károly nem akart visszaélni helyzetével.
Lujza pedig szegény volt s nem is mert arról
álmodni, hogy Károly valaha elveszi feleségül.
Eg; napon Lujza ebéd után elmerült az újságolvasásba és egyszerre felkspta az újságot,
kiterítette az asztalon s bango<an felsikoltott:
.Károly I a sorsjegy, melyet Török bankházában
vásárolt nekem, megnyerte a 600,000 koronát,
li ost már nincs akadálya annak, hogy egymáséi
legylnk" és szenvedélyesen átölelte boldog barátját. .Való h á t . . . Teljesen . . . egészen örököltelek?" kérdé Károly. .És én", válaszolt a
leány csengő hangon „nem a sorsjátékon nyertelek-e meg ?" Nincs most boldogabb pár e
világon.
— Pályázati hirdetés. A V. K. M.
39366—1906. számú rendelete alapján. A szé
kelykereszturi m. kir. állami tanitóképző-intézet 1-BŐ osztályába az 1906—1907. iskolai évre
felveszünk oly éptestü, épszervezetü, egészséges ifjakat, akik 14 ik életévüket betöltötték,
de 18 évesnél nem idősebbek és a gimnázium
vagy reáliskola vagy a polgári iskola legalább
4 alsó osztályát vagy a felső népiskolát jó si
kerrel elvégezték, vagy a jelen év junius hó
végéig elvégzik. A felveendő 30 ifja közül ingyenes ellátás (bentlskás, reggeli, ebéd és vacsora), 4 pedig évi 105 kor. ösztöndíj kedvezményében fog részesülni. A kedvezmények a
középiskola vsgy polgári iskola IV. osztályát
végzett kitűnő és jeles előmenetelő növendékeknek fognak sdomáayoztstni. A bentlakók ingyen
lakást, fűtést, világítást és mosatást élveznek.
Ingyen gyógykezelésben minden rendes tannló
részesül. A felvételért sájátkezüleg irt és 1 ko
ronás bélyeggel ellátott folyamodások a nm.
vall. és közokt. miniszter nrboz címezve a jelen év május 31-éig alulírotthoz küldendők be.
Minden folyamodó mellékeljen a kérvényéhez
egy helyesen megeimzett levélboritékot is, bogy
a nagy szünidőben a felvételi értesítést, esetleg az okmányait biztosan megkaphassa. A tel
vételrOl szóló értesítést minden folyamodó a
miniszteri döntés leérkezése ntán azonnal fogja
megkapni (legkésőbb augusztus 90-ig.) Székelykeresztur, 1906. évi április bó 24. Újvári Mihály, állami tanitóképzS-intézeti igazgató.
— A XVLLL m. U r . Osztálysorsj á t é k hivatalos j á t é k t e r v e . A m. kir. szab.
Osztálysorsjáték igazgatósága a sorsjegyek
iránt egyre fokozódó kereslet folytán elhatározta a mostani XVIII-ik sorsjátéktól kezdődő
leg a nyereménytervezet megnagyobbitását. Kibocsátásra kerül 196,000 sorsjegy, melynek fele
— agy mint eddig — tehát 62,600 nyereménynyel lesz kisorsolva. A nyeremények főösszege
1,998.000 koronával nagyobbodott és most
16,467.000 koronára rag. Az tény, hogy a
világ egyetlen aorsjOléka még megközelítőleg
Bem bir oly kedvező játéktervvel, mint a m.
kir. szab. Osztálysorsjátéka; miáltal a sorsjegyeket mosze külföldön is előszeretettel vásá
tolják és ezért a sorsjegyek minden egyéb sorsjátékot kiszorítottak. — Mindezek dacára a
sorsjegyirak változatlanok maradtak.

C S Í K I
C S A R N O K .

l a p o k

19. mám.

tal beéljük ; tapsoljon is neki, aseresae ls öt, Szám 1655—1906. polg.
s-s
mert a poéta Lakos Imre, a páholyban ülő
Ideálja pedig — ön 1
Az ébredés.
Csikbánkfalva község közhelyeinek
(As utébbi siavakkal Éss ur, gyorsabban, arányosítása és úrbéri elkttlönitéaének
mint jött. eltávosott. Mariska pedig felébredt
éa megszeppenve tekintett körül; különösen ai megengedhetősége iránt inditott ügyben
ajtót vizsgálta nagy rettegéssel, de aa nagy meg Kovács Lajos kir. törvényszéki bíró által
nyugvására zárva volt.)
tartandó tárgyalásra határnapul 1 9 0 6 .
Mi as ? — likoltott e pillanatnyi meg évi május hó 25-ik napjának d.
nyugvás után.
e. 0 Órája Csikbánkfalva község házáAz ajtén ugyanis félénk kopogás hallathoz ezennel kitüzetik, mely határnapra
siott.
— KiaasBionykám, kisasszonykára, teisék érdekeltek a törvényes következmények
terhe alatt azzal idéztetnek meg, hogy
kinyitni aa ajtót.
Maga as Zsuzsa ? — ngrott fel megköny- a mennyiben az egyénileg megidézett alnyebbuiten Mariaka ia sietve nyitotta ki ai aj- peresek sem magok, sem kellő meghataltót benfentea ssobaleányának,
mazott által meg nem jelennek, részttkre
Csakugyan a Zauisa állott szepegd arccal
az elj. ut. 38. §-a alapján ügygondnok
kezében egy tulipán bokrétával.
— Booaáaaon meg kisaaaaouykám, hogy fog kineveztetni.
újra elfogadtam, de mikor olyan aiépen és olyan
A kir. törvényszék üléséből:
nagyon nagyon szépen kért ai ifjú ur ,. . és azt
Csíkszereda, 1906. április hó 3-ik
mondta, hogyha kidobja eit la, mint a többit, A
nem bánja, a fő, hogy as aranyos kaoséi öljék napján.
meg ép ugy, miut a szivet.
Gyalókay Sándor,
Balog
litván,
Zsuzsa ezt oly meghatóan mondotta, mintha
elnök.
jegyső.
csak ó maga lett volna Lakos Imre, mert hát
termésietea, hogy ei a halálosan azerelmes poéta
gyermek küldötte ismét, ki tudja hányadsior,
a szép virágokst.
A csíkszeredai m. kir. állami erdőDehogy is tudta volna aiokat iménti álma
után Mariska kihajítani. Iigatoltan vette kesébe hivatal helyiségéhez tartozó 1 hold 464
a bokrétát. Nagy, liiui szemei tüibeu égtek, • -«I kiterjedésű kaszáló három egymásmiközben a boldogságtól remegő haugon azt után következő évre (1906—1908-ig)
augta a szobaleény felé:
haszonbérbe adatik.
— Isten mentsen, ZsuzBa I Már hogy is
E célból folyó évi május h ó
dobnám ki I Várjon csak még.. mondja meg . .
Imrének, hogy estére kimegyek magával Bétálni 13-án d. 6. 10 Órakor a csíkszeredai
a fasorba, a hol szeretném ha nekem . . . egy m. kir. állami erdőhivatal helyiségében
nehéz algebrai definíciót megmagyarázna.
nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.
Sz. 1014—1906.
Kikiáltási ár 13 korona.
Az árverési és szerződési feltételek
megtekinthetők az állami erdőhivatalnál.
Alólirt községi elöljáróság közhirré
Csíkszereda, 1906. április 29-én.
teszi, hogy Gyergyóalfaluban 1 9 0 6 . ÓVÍ
MegbisáabAl:
május bó 27-én délután 2 órakor
Máthé,
kezdődő nyilvános szó- és írásbeli árve- 1—2
m. kir. főerdéu.
résen eladja a gyergyócsomafalvi erdőrészben az alfalvi erdőkkel közvetlen Szám 626—1906.
1-2
határos, az 1904. évben kijelölt rendkíkej.
vüli vágásban eladni szánt lábán álló
fenyőfáját.
Kikiáltási ára összesen 34100 kor.
A részletes árverési és szerződési
Az alólirt község elöljárósága közteltételek — melyektől eltérő vagy utó- hirré teszi, hogy Csobotfalva közbirtokosság
ajánlatok nem fogadtatnak el — az alól- tulajdonátképező.Galamhalma, Bálintsarka
irt elöljáróságnál a hivatalos órák alatt és Med véstelek" nevű erdőrészekben futótűz
megtekinthetők.
által szerzett 4299 drb. haszon fenyőfát
Tájékozásul szolgáljon, hogy a ki- 6779 kor. kikiáltási ár mellett Csobothasználás alá kerülő terUlet mintegy 108 3 falva község házánál 1 9 0 6 . mséjiiH
k. hold kiterjedésű, a tutajazható Maros- h ó S S - á n d . « . 9 ó r á t ó l kezdődőtól 16-5 km., a legközelebbi vasúti állo- leg megtartandó szó- és Írásbeli árverémástól pedig 68*8 kmnyire van és hogy sen el fogja adni.
az eladófa lucfenyő s csak kis részben
A kikiáltási ár 10%-éka bánatpénzjegenye-fenyő 14,400 darabnak mell ma- képpen leteendő.
gasságban kéreggel 10—100, átlag 31
Utó- vagy távirati ajánlatok figyecm. átmérőjűnek és 8318 köbm. haszon- lembe nem vétetnek.
fát tartalmazónak van becsülve.
Árverési teltételek a községi elölGyergyóalfalu, 1906. április 29-én. járóságnál a hivatalos órák alatt megLőrtucz Vilmos.
Kiss Antal, tekinthetők.
biró.
Csobotfalván, 1906. május 1.
Szám 451—1906.
Pálffy András,
Csisxér Pál,

Hirdetmény.

Mariska Urna.
(Mariska, a felsőleányiskola koronásatlaa
királynője vlssgára készül; ami ait jelenti, hogy
miután jól magára sárta kis szobájának ai ajtaját — ne hogy ssvarják I — Keiébe vette
egyik könyvét, asak ugy találomra ledőlt a pamlagra és álmodozni keidett. Odakint lángolt a
juniusi nap, a melynek melege minden lefűggőnyöiés mellett la tikkaaztian siürődött be a falakon, as ablakon át; igy tehát megboosátható,
hogy Mariska álmodosását osakhamar édes szendergés követte.)
Az álom.
Alig hunyta le asemét, sslve elaiornlt, mind
két halántéka erősebben lüktetni keidet!; egysserre rémülten látja, hogy nyílsebesen felpattannak a uemköitl ajtó «árnyal és egy kifő
gástalanul öltöiött, kiborotvált arou, ovikkeres
ur lépett be nagy komolyan, majd mintán éles,
fürkéssö siemelvel rátekintett, kalapját, botját,
keaityGjél egy aaitalkára tette és feléje tartott.
Mariika bonongva könyökölt fel él ninte hlpnoUiálva a rejtéljes idegen aroába meredt.
— Bocsánat — keidte ei, hideg, metiió
hangján — hogy minden bejelentés nélkül merésskedtem üde ssiue elé; de kit sem találtam
as elössobában, amit ugyan egy oseppel sem
bánok — tette hosiá gúnyosan és rejtélyeien.
Mariika akit as idegen érdea hangja végképen megrémített, néhány értelmetlen siót hebegett el válaasul.
Ai idegen hidegen, mereven moiolygott.
— Pardon 1 Még be nem mutattam magamat. Nevem ai Ési; se több, ie kevesebb, de
ha megengedi helyet foglalok ebben a karosaiékben.
—Tessék, tessék — késuégeskedett tágított kíváncsisággal Mariska.
— Tehát igen. Éss a nevem, paripám a
Reálitái; tudja olyan uürke, laisan járó, asélei
patáju, soha meg nem botli hegyi önvér. Persie
— no ne piruljon — ön Inkább aiokon legelteti aiép saemeit, akiknek a lába siárnyakkal
szálló, felbők kön járó: — a Pegaiui. Igai,
azebb a repülés a kooogáanál, de haj, hányaior
nem követi ait — uörnyli leiuhanás I
Mariska ijedt moidulatol tett.
— Én, bevallom, sseretném ba végig as
égési világon esak hegyi Olivéren lovaglókkal
találkoinám; és aion is vagyok, bogy lehetőleg
kilopom a poéta urak alél a Pegasust. Ámde a
legtöbbje nyakas legény és hogy megköielithei.
sem, oselhei kell folyamodnom. Igy ai egyiknél
iiigorn kritikus alakját öltöttem magamra; mivel es a poéta barátom elárulta egyik veriében,
hogy ai ó síivé egy uinhái, melynek néiőterén
aiámoa a padsor, sok ai erkély, lót mig kariat
Is van, de páholy egyetlen egy; a színpadon
pedig ó gitárosik, a palsorokat, erkélyeket, kar•atot sűrűen ellepő barna éa aióke leányseregnek — bol vigan, hol pedig bnsan . . . ám egyegy sóhaja mindég oda-oda surran nagy titkoaan
ai egyetlen üroa páholy felé; hogy haj, ha ott
ülne valaki, ó, aa Ideál, mindjárt kiürítené aa
egéss aiinháiat és osak neki dalolna, csak neki
élne boldog, mámoiba ringó életet.
Mariskának égett már as aroa ia, a melyuek minden forrósága Én ur felé csapott, de a
kii., ugy lálaiik, mindéi hidegen higyott, mert
nyugodtan folytatta:
— Én hamar késsen voltam tervemmel.
Felcsaptam a poéta uram iiiuháiában nini kritikusnak, mondhatom, alig tudtam egy kii helyet
szorítani csekélységem résiére a hátsó padsorokban a tenger sok leáay miatt, a kik liösött bisony csak nagy neheien tudtam fentartani tekintélyemet, pedig a vérem a legkifogástalanabb
halvér exti-aotum. Ai volt a taktikám, hogy iejegyző.
biró, bírt elnOk.
giteni fogok aflatai embernek feltalálni ai Egyetlen-egyet. Aiért tehát kritikáimban a publikuA közúti kerületi felügyelő urnák az 1906.
mot és a neki lengett dalokat egyképen alapo- évi május hó 9-án kelt 394. számú rendeleté- 3s. 12.
imn lehordtam. Perne ó mindég igaial adott vel a brassó—Csíkszereda—topliczai állami közút
nekem, de másnap megint oiak újra keidte a 171—173 km. szakaszín levő 200. és 902.
ledér éleiét. Síinte aajniltam, hogy nem ssen- számú műtárgyak helyreállítását 2180f2990
Alattirt oaikmenasági áll. el. népisk. gondnoka
telhettera neki mindeu időmet; de hát a többi kor. és a marosvásárhely—gyergyószentmiklósi
közhirré teaii, hogy ai 1906. évre az iakola
betegeimet ae hanyagolhattam el.
állami közút 92—93 kmt. szakaszán levő 30, ezennel
hátulBÓ havas (Rövidláb) düllöben as ará— Igy tehát köibe-köibe kimaradtam a 31, 32. számú műtárgyak helyreállítását 1600f részére
folytán kissakkdt 101 bold 487 nu. öl
síinháiból. Meg is bűnhődtem érte. Minden jé 1698f900 kor. Összesen 9368 kor. és brassó— nyosítás
területű kaaiáló helyet május hó 10 Ón nyilt
ssáudékom kudarcot vallott. Ugyauis, amint egy Csíkszereda—toplicai állami közút 113—114 árverésen a legtöbbet Ígérőnek haasonbérbe adja ki,
Ilyen máanál töltölt uap után a poéta uram ssln- km. szakaszán levő 127. számn hid helyreállí- kikiiltáai ár 101 korona. Árveresni isándikoháiába akartam bemenni, ai össies fő és mel- tását 2260 kor. összeg erejéig engedélyeite. aók köteleaek a kikiáltási árnak 10°/,-át a gondA fentemlitntt munkálatok kivitelének biz- nokság keiibei letenni, egyéb felvilágoaitáasal
lékbejáratokat lárva találtam. Iigatottan jártam
fel i alá, mig végül egy kii hasadékra leltem, biztoBitása céljából az 1900. évi j u n i u s hó bármily időközben nivesen ssolgálok.
a melyen bekukuosálhaltam a ailnpadra, hol l-sfi n a p j á n a k d. e. 9 ó r á j á r a a csíkszeCslkmeoaságon, 1906. április hó 18-án.
poéta barátom uenvedélyei őrjőngésael verte redai m. kir. államépitészeli hivatal helyiségégitárját, mikösbeu arcán aa ai önkívületi Iái ben tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás
Csedő Oábor,
hirdettetik.
pirja égett, a mely a korai sirbos veset.
3—1
h. elnök és gondnok.
A versenyezni óhajtók felhivatnak, bogy
— Boriasitó — aiólt Mariska ; aroának,
nemének tűse világosan elárulták, hogy még a fenti munkálatok végreh <jtásáuak elvállalá- Sz. 91—906. v. árv.
sára vonatkozó zárt ajánlataikat a kitűzött
álmában is megbotránkoiása igai és Assinte.
— Éa mindezt ai okolta, aki a néidtér- nap d. e. 9 órájáig a nevezett hivatalhoz annyi
Árverési hirdetmény.
ről pussta megjelenésével kisergette a leányae- val is inkább igyekezzenek beadni, mivel a
Alulírott vároBi árvaszék közhírré teszi,
reget as utolsó siálig és beleült a páholyba — későbben érkezettek nem fognak figyelembe
hogy néhai Szultán Lázár-féle beltelek 26.280
Ideálnak éa a ki a poéta dsengő dalait tetszés, vétetni.
Az ajánlathoz az á talános feltételekben kor. kikiáltási ár mellett 1906. év májn hé
tapa nélkül, jég hideg ssivvel hallgatta. Mily
csalódás reám és a poétára. Mig soknak dalolt, előirt, az engedélyezett költségősszeg 6%-ának 15-éa d. a. 9 érakor az árvaszék hivatalos helyiségében megtartandó nyilvánoB árverésen a
igai, nem volt meg — Ö, ám ai érte való gya- megfelelő bánatpénz csatolandó,
A szóbanforgó munkálatokra vonatkozó legtöbbet ígérőnek elfog adatni.
kori aohajtások aiinte elvesatek a megdalolt
A feltételek az áürvaszéknél megtekintleánysereg tapsaiban éa enyhitette őket a ni- műszaki művelet és részletes feltételek a nevezett hivatalnál a rendes hivatalos órákban na- hetők.
vekből kiáradt meleg.
Csíkszereda, 1906. év április 29-én.
ponkint
megtekinthetők.
— Siegény, asegény 11 — uhajtolta ujolag
A városi árvaszék.
Tavirati ajánlat nem fogadlalik el.
Mariska és nyujtéikodnl keidett, mintha csak
Csíkszereda, 1906. évi'május hó 6-én.
karját nyújtaná ki réulvevőeu a megsajnált felé.
Árpa Lajos
Jakab Ferenci
Ugy-ugy I Ám ne blgyje, hogy a sajnálatM. Ur. illsmépitésietl hivatal.
h, elnOk.
tf^n^

Hirdetmény.

Faeladási hirdetmény.

Árverési hirdetmény.

Hirdetmény.

Árverési hirdetmény.
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Májas 9.
Vizsgalapok:

Szvoboda József

kaphatók
künyvkereskedésíbcn

Caiksaeredában.
Szám 3106—1906. tlkvi.

A bánatpénz a vételár teljes kiegyenlítése alkalmával számíttatik be.
7. Vevő tartozik a vételár teljea lefizetéséig a lak- éa mindennemű gazdasági épülete
ket tűzik ár ellen valamely hazai intézetnél saját költségén biztosítani, s annak megtörténtét
a végrehajtó bíróságnál az árverés jogerőre
emelkedése ntán legalább 15 nap alatt igazolni.
8. A vétel nlán járó illetéket a vevő
köteles fizetni,
9. A mint a vevő az árverési feltételeknek minden részben eleget tett, tulsjdonjoga
hivatalból fog telekkönyvileg bekebeleztelni.
10. Ha a vevő az árverési feltételeknek
a kitűzött időben és módon eleget nem tenne,
bánatpénzét elveszíti és az érdekelt felek valamelyikének kérelmére ezen jelenlegi föltételek mellett vevő kárára éa veszélyére ujabb
árveréa fog elrendeltetni,
b) Árverési feltételek a csikbáDkfalvi
2922, a csikszentgyörgyi II. R. 613, a csikszentgy'rgyi I. R. 1107, a csikszentgyörgyi I.
R. 1360 számú tjkvben felvett ingatlanokra,
tekiutettel a végrehajtató által javaslatba hozott tervezetre:
1. Árverezni száudékozók tartóznak min
den egyes ingatlan kikiáltási árnak lO'/o-át,
mint bánatpénzt készpénzben vagy értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.
2. Vevő köteles a vételárt két egyenlő
részle'.lien és pedig az el."öt az árverés napjától s/Amitandó 15 nap alatt, a másodikat ugyanazon naplói számítandó 30 nap alatt, minden
egyes vételári készlet után az árverés napjától
számítandó 5% os kamatokkal együtt a csíkszeredai m. kir. adóbivataluál mint birói letétpénztárnál lefizetni.
Kiadta a csikszentmárloni kir. jliiróság,
mint tlkvi halúsága.
Csikszentniártou, 1900. április 29-én.
Oözsy, alliiró.

TÖRÖK SZERENCSE KOYACSA!
Fel'Cxlaaa.'iT.lll sctsctle-aa.

az a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt 25 millió
k o r o n á n á l több nyereményt fizettünk ki nagyrabecsült vevőinknek; ezek
között a 2 l e g n a g y o b b n y e r e m é n y t és pedig:
kétszer a nagy jutalmat a
koronás főnyereményt,
a legnagyobb
koronás főnyereményt,

Árverési üriűetmeyi és feltételet kvionata.
A csikazentmártoni kir. járásbiróaág, mint
tlkvi hatóság Páter György végrebajlatónak
Páter Barabáa éa oeje szül. Keresztes Magdolna
végrehajtást szenvedők elleni végrekajtásos
ügyében végrebajtatö kérésére a végrehajtási
árverést 253 kor. 53 fillér töke és járulékai
erejéig a csíkszeredai kir. törvényszék a esikazentmártoni kir. járáabiréság területén lévő
a Csikszentgyörgy község bstárán fekvő I. a
csikbánkfalvi 334. az. tlkjkvben A f s) felvett
966., 1578, 1579, 3846, 4062, 54Î3, 5498,
5929, 5930, 6635, 6889, 7139, 10280, 10281,
10673, 10874, 10876, 10876. brsz. ingatlanokra
együttesen 1700 kor., II. a csikbánklalvi 992-J.
sz. tlkjkvben A f 6718. hrez. ingatlanra 17
kor., III. a csikszentgyörgyi II. R. 613 sz.
tlkjkvben A t 1481. hrsz. ingatlanra 34 kor.,
IV. a csikazentgyörgyi I. R. 1107. sz. tjkvben
A f 9441. hrsz. ingatlanra 40 kor., V. a csikazentgyörgyi I. R. 1360. az. tlkjkvben A f
3367., 3358. brsz. ingatlanra 08 koronában
ezennel megállapított kikiáltási áron elrendeli
szzal, hogy az árverés a bánkfalvi 2932. sz.
tjkvben e/l, a csikszentgyörgyi II. K. 613. BZ.
tjkvben c/l, a csikszentgyörgyi I. R. 13G0. sz.
tjkvben c l alatt Péter Ferenc javára bekebelezett életfogytiglani haszonélvezeti jogot nem
érinti.
Az árverésre határnapul 1906. julius
hó 25 Ik napjának délelőtti 9 ó r á j a
Csikszentgyörgy község házához kitiizeök.
a) 1. Az árverési feltételek a csikbánkfalvi 334. BZ. tjkvben fekvő ingatlanokra, tekintettel a magyar földhitelintézet által javaslatba hozott tervezetre az 1687. évi XXVI.
t.-c. 11., 47. éa 48. §§-ai alapján következőleg
állapittatnak meg.
9. Az ingatlanok a fenti kikiáltási áron
alnl ia eladatni fognak.
3. Az árverezni szándékozók tartoznak
az ingatlanok becsárának 10"/0-át készpénzben
vagy ővadékképes értékpapírokban letenni. A
bánatpénzül letett értékpapírokat tartozik a
vevő az árverés jogerőre emelkedésétől számított 30 nsp alatt az ingatlan becsárának
lO'/g-át tevő készpénzzel kicserélni, minek elmulaaztáaa a 10. pont jogkövetkezményét vonja
maga ntán. A bánatpénz a lefizetések kötelezettsége alél azonban a Magyar földhitelintézet
felmentetik.
4. Vételi bizonyítvány vevőnek csak jogerőre emelkedett árverés foganatosításától számított 15 nap elteltével fog kiadatni.
5. A vevő köteles a vételárt a következő
módon kiegyenliteDÍ.
Az árverés jogerőre emelkedésétől számi
tott 30 nsp alatt a bírói át felosztást (sorrendi
tárgyakat) be nem várva, köteles a vételár
'/,-adát közvetlen a Magyar Földhitelintézetnél
(Budapesten, Bálvány-utca 7. sz.) lefizetni, az
árveréa jogerőre emelkedésétől számított 60
nap alatt tartozik a vételár második '/,-adát
ugyanazon időtől számilott 90 nap alatt a
vételár utolaó Va-dát a csíkszeredai m. kir.
adóhivatalnál lefizetni.
6. A vevő a vételár ntán az árverés napjától számított 5°/0-os kadialot fizet, mely az
egéaz vételárra vonatkozólag az utolsó vételár
réazlet levonása alkalmával számítandó ki és
fizetendő be.

10. SE&m.

L A P O K

600.000
400.000

továbbá 5 á ÍOO.OOO, 3 á 90.OOO, 2 á 80.OOO, 3 á 70.000,
3 á 60.000, több 60.OOO, 40.000, 30.000, 2B.OOO, 20.000
5.000, és ezeken kivül számtalan 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 600 koronás
és. egyéb nagy nyereményt. — Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb
kezdődő, a világ legesélydusabb osztálysorsjátékában vegyen részt és rendeljen nálunk egy szerencseaorsjegyet.
A most kezdődő 18. -jOK AAA sorsjegyre ŰO
pénznyeremény
magyar osztálysorsjátékban l ü ü i V v U
ismét
U ü i U V V jut és összesen

QflC^ 14 m i 11 i ó 459.000 k o r oX'a
hatalmas összeget sorsolnak ki.

Rendelje meg a ne?e mellett B g a r s s w s ? ' J ? arat!
' szereflcseszamotfte.'rr..,1^

Mám, Adél
4040
ádalár, ágiaa
6814
álalt, ágola
9007
áiaalea, ámálla 19162
Aladár, áaaa
20446
álbart, ánatalla 21019
Alfréd, ápolleala 2« 15
ákoa. Aranka
'
212S5
Aabraa, Berta 2*881
áiáráa, llazka 8W.-.2
ástál, Itrbala 8« 151
i n a l t Borlaka SM2J
áriád, Bstü
asitiii
ártkar, Bella
áirél, Brigitta 41794
41938
lecuu
AlUla. Oaci
Baláis, Canalia 84309
84778
Bállat Déri
880«
liiaiUi, brittyi 101404
Béta, Oacllii
106999
BinM, tihnii 12:15115
Bánát, Emma rmon
Dániai, Eroaaitli 124518
Dávid, Éva
123517
Dénes, Evelin
5tu;
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Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai,kir. tőrvényszéknek 1904. évi 10121. polg. számú végzése
folytán ilr. Nagy Jenő ügyvéd által képviselt
Székely népbank részv. társ. végrebajtatö részére Bocskor Antal s társ. Csíkszeredán végrehajtást szenvedők ellen 360 kor. követelés s
jár erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás
folytán alperestől lefoglalt és 864 kor. ra becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 1905. évi V. 997. sz. végzésével a további
ellátás elrendeltetvén, annak az alap- és felül
foglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok
kielégítési jogot nyertek volna, végrehajtást szenvedő lakásán leendő megtartása határidőül 1906.
május hó 21. napján délutáni 5 érája kiiüzetik,
a mikor a bíróilag lefoglalt ingók és pedig:
könyvek, wertbeimszekrény a legtöbbet ígérőnek készpéuzlizetéH mellett, szűkség esetén
becsáron alul is el fognak adatni.
Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követessél megelőző kielégítéshez jogot tartanak,
a mennyiben részükre a foglalás korábban
eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, bogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulaszák, mert különbeu csak a
vételár fölöslegére fognak utaltatni.
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2098a
dia. Báróin
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B4288
Emit. Franciska 22032 lóiael, Karolta 24265 Péter. Oln t (4277
Endre, Frida
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41921
Gáspár, Beiéit 3M73 Lio. Kaníganda 41»19 Sándor, Beulla 88891
Bereelv. Heiriell 4i.»5 Lipit. Laura
64201 Simon, Sári
S4>«a
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nfmény^esetleg 6 "1,000.000OSOXO^SL.
Továbbá 1 jutalom O O O . O O O , 1 nyer. 4 0 0 . 0 0 0 , Í O O . O O O ,
2 i\ Í O O . O O O , 1 i » 0 . 0 0 0 , 2 á S O . O O O , 1 i 7 0 . 0 0 0 , 2 á
« O . O O O , 1 ii S O O O O , 4 0 . 0 0 0 , 5 á 3 0 . 0 0 0 , 3 á. 2 5 . 0 0 0 , 8 á
S O . O O O , 8 á 1 5 . O O O , 36 it Í O . O O O korona és sok egyéb nyeremény.
Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:
1

, eredeti s o r w í r t — . 7 5 v. tor. 1.50,

i

^ eredeti sorsjeo Irt 1.50 v.tor.

3 -

2

i,
ii 3.
„ „ 6. , il íi
„
i,
»„®,—» »
•
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. — Hivatalos tervezet díjtalanul. — Megrendeléseket
eredeti sorsjegyekre kérünk azonnal, de legkésőbb
FOLYÓ ÉVI MAJTS HÓ 15-1«
t g
hozzánk bizalommal beküldeni, miután ienti szerencseszámok gyorsan elfogynak.
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Kelt Csíkszeredán, 1906. május 3-án.
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Keresztes Gyula,
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Bankháza,
Budapest
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BQrţtiDycilm:

kir. bir. végrehajtó.

Törökét, BBdapest,

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.
Főárudánk oszlálysorsJáték-Uzletei: Központ: Teréz-körut
-í6 a. 1. fiók : Váczikörut 4a. II. fiók: Muzeum-körut
11,a. III. fiók: Erzsébet-körut
54a.

Hirdetmény.

Ezennel közhirré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyközegei a Magy. Kir. Szab. OsztályHorsjálék
osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták,
azok a főárusitóknak árusítás végett kiadattak.
Az I. osztály húzása 1 0 0 6 . m á j á n h ö 2 3 . én 2 5 é n tartátik meg. A húzások a Magyar királyi állami ellenőrző hatós á g és kir. közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a Huzási
teremben (IV., Eskü-tér, bejárat a Duna-utca ielől). — Sorsjegyek a
Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusitóinál kaphatók.

minisztérium ellenőrző
(Xviil. sorsjáték) I.

Budapest, 1906. évi április hó 29-én.

Magy. Kir. Szab Osztálysorsjáték Igazgatósága.
Tolnay.
Hazay.

Mélyei leszállítón írat
lilét Urait régett

Hélrtn lmillllotl árak
Í3le! attelysíts végeit.
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íízlet

álhelyeiísl

rőfös és d i v a t á r u üzlete az Olcsósághoz, Csikszereda.
Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, hogy üzletemet
a Szultán féle házból, a Kőhíd mellől, őzv. Konosag Györgynó h á z á b a
helyeztem át a volt Simon Jenő cég tőszomszédságába, a hol a bútorraktár volt.
Egyben sikerült egy nagy tömeg-árut olcsón vennem, melyet ez alkalomra meglepő árakban árusítok.
Szives látogatásért esd

s
ar

il
ii

Leichtman Sándor.
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Tessék siemélreseo meegrsiödni, hogy olcsói csakis nilam
leket vásárolni, a KoicsaHéle listai.

Üzlet áthelyezés.

Hossznrovó Cement Födélcserép
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födóanyag, olcsó áron kapható

I r e d a : Kapu-utea 15.

A BRASSÓI PORTLAND

CEMENTGYÁRNÁL

Iroda:
Nyomatott Szvoboda József könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 190«.
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