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A politikai hétről.
As osztrákok sehogysem nyngosznak
bele, hogy mi ia létezünk a önálló nemzet akarunk lenni. KfllönOsen a Lueger
vezetése alatt álló had feni ránk a fogát.
Bécs városának legutóbbi gyűlésén is
olyan nyilatkozatokat tettek, ami a tapintatlanság, szemérmetlenségnek és tudatlanságnak netovábbja.
Amellett nem is következetesek a
tisztelt urak. Egyik a Magyarországtól
•aló teljes elsiakadást, a másik pedig
ellenkezőleg Magyarországnak bekebelezését követeli az oszrták kétfejű sas
gyomrába.
Mi lehet az oka ennek az igen merész beszédnek : a feledékenység és há1-tlilMság.
Elfelejtették az osztrák urak, hogy
alig félszázaddal ezelőtt a magyar hon
védek tönkretették az osztiák ármádiát
teljesen. Pedig bát a honvédság ifjú volt,
fejletlen volt, mig az osztrák hadsereg
begyakorolt és harcedzett. A nagy muszka
medvének kellett eljönnie, hogy a magyar
vitézséget, hazaszeretetet nagy erejével
meg tfldja törni.
Pedig akkor Ausztria gazdaságilag,
kultorailag és népességi számarányára
nézve a mostaninál sokkal többel fOlOtte
állott Magyarországnak.
Nem valószinO, hogy a muszkák
most is segitségUkre jönnének ; van nekik
otthon is elég bajuk, elég nyomorúságuk.
Ausztria pedig éppen nem igyekezett
tett szolgálatot meghálálni. Más nemzetről
sem tételezzük fel, hogy az osztráknak
segitségttl adná oda magát a szabadság-

kező alaki vívmánnyal szemben az osz- érvelt, hogy ő a Fejérváry-kormányt törtrákok követelése tette szükségessé.
vényesnek tartotta.
A magyar kormány győzelme tehát
Ez ugyan védekezésnek elég lanyha
ezen a téren is legalább még kérdéses volt, de a delegátus urak beérték vele ;
és a nagy mámort, a melyben uszlunk érje be tehát az ország is.
eddig, teljesen érthetetlennek tartjuk, hiVégre is nem az volt itt a fontos,
szen emiatt a csekélyke előrehaladás miatt Itogy a külügyminiszter ur Fejérváryékat
az osztrákok sürgetésére és fellépésére az törvényes minisztereknek tartja-e vagy
egész gazdasági közösség revízió alá kerül. nem, hanem az, amit a legutolsó közös
Természetesen megdől ezáltal a Széli éa hivatali írnok is láthatott, hogy a korKürber féle megállapodás is; pt-dig ezen mány alkotmányellenes, parlamenti többcsak egy hajszállal is túllépni és enged- ségre nem támaszkodhatik, az ország neDe Lueger ur és tsai hálátlanok is.
ményeket tenni, az ország érdekei ellen vében tehát nem cselekedhetik.
Elfeledik, hogy alkotmányukat Magyarvaló volna.
Amit a külügyminiszter hirdetett, az
országnak köszönhetik. Igaz ugyan, hogy
abszolutisztikus tan ; igazán elitélendő,
Az
osztrák
kormány
ugy
látszik
hajazóta az alkotmány egy részét gonosz
landó ugyan a szerződéses forma alapján hogy a magyar delegációnak ehhez semmi
játékkal eljátszották s a 14. §-al azon
tárgyalásba bocsátkozni, de szeretné a szava nem volt.
óriási rést (Itöttek, de az már a saját
közösséget 1917-én tul is biztosítani
hibájok.
Látni való, hogy itt az ország igen-igen
A polgári leányiskola évzáró
Ha Magyarországból valaha osztrák
lontos, szinte létkérdései kerülnek döntés
ünnepélye.
tartományt lehetne csinálni, az csak a alá; majd elválik mit akarnak az osztráA helybeli polgári leányiskola f. hó 24-én
nemzet megtörésével, alkotmányának el- kok és mennyire fogja a kormány az
tartotta tneg szokásos évzá.'ó ünnepélyét.
vételével volna lehetséges ; de akkor az
ország érdekeit megvédelmezni.
Örömmé! konstatáljuk, hogy ez az ünneosztrák alkotmány is oda veszne. Lehet,
*
pély a basonli ünnepélyek középszerűségén
hogy az osztrákok, ez a snvó vérll nép,
A magyar delegáció Uléseiuek érde- jóval felül állott. Általánosságban elmondhatjuk,
nem nagyon esnék miatta kétségbe;
liogy kedves, kellemes volt minden részletében.
kességet kölcsönözött az a hír, hogy a
A gondosan, ízléssel és és értelemmel összeálmert ki másnak szabadságát nem becsüli,
koalíció a külügyminisztert a magyar vál- lított műsor minden egyes pontja B a kedves
az a magáéról is könnyen lemond.
ságban való helytelen és törvénytelen s'/n >
| ü'< i i' Mmettsége, sok ügyessége igazi
Es még az ilyen had akarja Magyarmagatartása miatt megtámadja, söt bizal- k!!>i .lve/.i t i ajnjtott s gyönyörködtetett mindországot szabadaágától megfosztani.
matlanságot is fog neki szavazni. Mind- t égig. Ezért elsősorban a derék tantestületet
*
ebből azonban nem lett semmi. Zichy illeti meg az elismerés, élén Bisznernével, az
ideális lelkű, nemes és (enkölt gondolkozású
A magyar és osztrák kormány el- Jenő gróf nagy beszédet tartott s végén
igazgatónővel. Az iskola a jövendő társadalmi
nök? abban állapodtak meg, hogy szak- határozati javaslatot is nyuitolt be; de élet alapozója; mint ilyen, tehát elaörangu kulbizottságokat küldenek ki a két állam a beszéd külpolitikája miatt támadta a turális intézmény. Erős, boldog társadalmi élet
gazdasági viszonyaiban felmerült differen- minisztert és a határozati javaslat is erről csak ugy fejlődhetik, ha erős erkölcsi alapokon
uyugszik. Ha őszinték akarunk lenni s mi azok
ciák kiegyenlítésére. A szakbizottságokat szólott.
már meg is alakították. Hogy mi lesz
Gólucliovszky erre nagyobb beszédet vagyunk, kimondjuk, hogy a mi polgári iskoláuk e tekintetben semmi kívánni valót nem
tárgyalásaik anyaga, azt még tudni nem tartott, nmelyben tagadta, hogy 1i mahagy hátra, minek fényes bizonyítékát adta a
lehet, de egyet konstatálhatunk, hogy ezt gyar válságba befolyt volua, s a keres lefolyt ünnepélyen. Valamennyi tagja a tantesa tárgyalást a szerződéses formában jelent- kedelmi szerződések ügyében pedig azznl tületnek elég garancia arra, hogy a jövőben

rablás aljas munkájában. Sőt a nemzetiségeknél sem találná meg azt a hUséges
szövetségest.
Ha igy áll a dolog, akkor a Lueger
és társai riadójának éppenséggel semmi
értelme sincsen; hatása sem lehet, legfeljebb az, hogy a két szorosan szövetséges nép közötti viszony mindjobban
kiélesedik s végül a teljes szakadásra fog
vezetni: ami Magyarnrságnak semmiesetre
sem lesz kárára.

Elég jól ismersz. Tudod, hogy egyetlen
gyermek létemre elkényeztette!; odahaza, mint
egy keleti dezpotát. As törtéut körülöttem, amit
én akartam. És ekkor keletkezett aziveinben az
Egy szerelmi házasság.
a vad, bolond félelem : Szent Isten, ha valaha
ez megváltozik, ha más uralkodik, ha más paÉdes lilsskám I
rancsol felettem, máa akaratát, sieszélyeit kell
Ilikor es a levél keseidhes kerül, valóssi
elsseavednem I Soha, soha I Inkább nem megyek
afileg már szegény jó mamám vállán fogom el férjhes, kerülöm a férfiakat, vagy pedig
sokogni, hogy a világ legboldogtalanabb terem vagy pedig kiválaaitom ast, a ki ugy szere',
téae éa vagyok, pedig tudom, hogy ugyanakkor hogy egész lényéi lábaim elé teszi s a kinek
te moggyésódéael fogod állítani, hogy eaak
én leasek istene, ura és ssarnoka.
legbolondabb vagyok. As Igazság, angyalom
Ilyen volt Kasay. Elaó pillanatra felismerhogy válok as aramtól, mert utálom.
tem, bogy az én emberem. Igazad volt. Nem
Csak semmi oaodálat! Válok aa uramtól, volt sem előkelő, ae aiép, se gazdag ; a fórtlak,
a kibe* i i t M a olleniéM daoára aaerelembél kik egéaa lelküket egy leány lábai elé rakják,
mea tem éa alélom ait, kiről két évvel eselőtt — hidd el nekem, — rendeaen oly lelkiazegéast Írtam, bogy meghalnék a aserelme nélkül. nyek, hogy eaak egéss tókéjük'/el merik megHogy miért irom est ép neked és éppen vásárolni azt, mit egy igasi férfilélek kincseinek
most ? Vélj, megmagyarázom I Még nem voltam csak ragyogtatásával zsákmányul ejt. Én, szea Kasay jegyese, eaak suttogtak róla a városban, rénytelenség nélkül legyen mondva, nem voltam
mikor egyssor ast mondtad: ,Te gyerek, lebe ae csúnya, se ostoba, ae aiegéuy és esak kezetetlenség, hogy azt a szótlan, ügyetlen, semmi met kellett volna kinyújtanom, akadt volua min
den njjamra, aaép, szellemes, gaadag Su is. Egy
Kasayt steressed I Ninea azon ao szépség,
szellem, sem elókelóség, még pénse sincs I Egy' Be kellett I Hogy is ne I Annak a szelleme» fiu
sióval semmi." llegboesájtass, édesem, akkor nak, (tudod Z.-nak), kl annyi rlmbeu esküdött
örök szerelmet, as egéas város beasélt szerelmi
pofon sserettelek volna ütni, (jó darabig
beszéltünk egymással), de most, ebben as ideges, kalandjairól. A azép Pali oly öntelt volt, mint
örült állapotomban, jól esik, meg kell Írnom ne- egy jóllakott óriáskígyó. Kössönöm aa olyan férked : igaiad volt, ast aa embert nem szerettem jei, aki két éa félóra alatt köti a nyakkendőjét l
Igy a többi ial A kinek esse voll, nem volt
soha, soha I
Ast se tudom már, hol áll a fejem I Heg ssive, a kinek ssép bţjussa volt, nem volt esse,
a kinek pénze volt, nem volt sem esse, sem
akarok mindent irni, mindent magyarásni I Vaszép bajusza, legfeljebb egy-két primadonna balakinek, magamnak, de meg kell magyaráaaom
rátnéja. Fi dono! Mulatni mulattam velők, de
bogy ia jutottam ennyire, ide.
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komolyan venni őket, küiüuoseu az éu igényeimmel a szerelmet és hűséget illcsóleg ? Soha !
Kazay aztán egész más volt. Attól a pillanattól fogva, hogy megpillantott, nem létezett
számára máa a világon, csak éu. Megvallom,
fáj most visazaemlókeziiem uiiuderre és bosszaut,
hogy ezt leirom ép ily körülmények közöst, de
igazán igy volt; nagyon, tnlsigoaan, érdemtelenül szeretett, mert én, — borzasztó, ha elgondolom, —- nem szzrettem igazán soha.
Azt hiszed, augyalom, ugy-e, hogy egy
kicsit megbolondultam. Vagy hogy az uraui vert
meg a most mérgemben a francia drámák megtört azivü hősnőit utánzóm. Szó sincs róla ! Ép
az a bajom, hogy uem bolondultam kellőleg ; az
uram pedig, — a szerencsétlen I — jobbau rajong ériem, mint valaha. De azért niucs boszor
kényság a dologban. MoBt belátom, hogy soh'sem
ssoreltem ezt as embert, osak kiválasztottam a
rossz parthiet a sok kitűnő parthie helyett;
hozza mentem szüleim ellenzése és a kávénéuik
fejcsóválása mellett: mert azt akartam, hogy
azereaaenek. Ast láttam, hogy ez az ember ugy
azeret, a milyen szerelem nekem életszükséglet.
Az az ember kellett tehát. Niucs szebb érzés,
mint azé a leányé, aki érezi, hogy minden moz
ilulatával oly hatalmas szenvedélyeket tud kormányosni, mint a mély fórfiszereleoi. Erre
érzésre vágytam, igen I jól esett, hogy tudtam :
es az ember mindig, minden körülmény között
rabszolgám, rabszolga, a kiből mindent csinálhatok, még urat ia magamnak I
Lásd, angyalom, őszinte leszek és nem
akarok komédiázni. Elismerem, hogy mindezt
osak most, hosssu töprengés után állítom. Bizony

akkorában nem igy beszéltem én a magam hittem legjobban, hogy uagyon szerelmes vagyok
Kazayba. Ugy e különös ? Hát az ember hiheti
magáról, hogy szerelmes, mikor nem as ? Bizony
drágám, hiheti, sót többször hiszi, mint gondolná.
Az igazi szerelem végzetszerű, mint egy nagy
betegség, mely maradandó nyomokat hagy hátra
as ember lelkén egy életen keresztül. Aa igazi
kiválasztott férfi egyszer jön csak ulnnkba, de
akkor rabul ejti egész lényünket: szivünk hangosabbau ver, ajkunk tüzel, lélegzetünk szaporább lesz, valami különöa érzéa szorítja el keblUuket és szemünk fényesebbé válik és éget;
ugy állunk előtte, mintha hipnotisált volna,
agyuukban lüktet a vér és megszűnik minden
hideg számiláaa a ravasz, józan éaznek. Es az ;
ez az igazi, a természetea, a végzetszerű. A
másik? 3«esiély, szokás, - legfeljebb izgató játék
vagy számítás, esetleg haszonból, eaetleg hiúságból, esetleg bosszúból. Emlékszem, volt egy kis
jogász, a ki sokat sétált az ablakaim alatt és ha
megláttam, ugy a fejemhez tolult a vér . .
pedig nem ÍB ismertem. Oyerekszerelemnek hittem, most tudom, hogy ha azt az embert megismerem, igaaán tudtam volna azeretni, Kasayt
az eBzemmel szerettem, komolyan, mint a hogy
elhitettem magammal. Közönséges számítással
magamhoz akartam láncolni azt a nagy rajongást,
aat a rabszolgai hűséget s ezért magamra erőltettem egy szenvedélyt, melyet nem éreztem, de
kieszeltem s oly jól kieszeltem, hogy végül magam is hittem benne. Ma szinte mértani szabatossággal le tudnám irni, mint lelt ur felettem
ez a szerelemnek nevezett vaiami; mint növekedett aa érdeklódéa rokonazenvvé, • rokooas' nv
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Most pedig a nyújtott élvezetért mindenem lesz máskép a igy a szülők azzal a jóleső
tudattal hozhatják gyermekeiket ezntán ia, hogy niknek kellemes vakádózáat kívánunk s óhajtgondon kerek, éber sietnek felügyelete alatt juk, hogy jövőben is a szülők s mindnyájunk
örömére hasonló élvezetben részesítsenek, már
lesznek.
Helyén valónak találjuk az ünnepély le akik visszatértek.
folyását röviden ugyan, de azért lehetőleg bflen
bemutatni.
A madéfalvi veszedelem
Az ének- és zongoradarabok általában
története.
gondos s szakavatott vezetésre vallottak. A kis
Nemsokára egy 80—85 lapra terFejér Micike, Molnár Sárika, Merzs Juliska,
Schimek Bizsika, Gyenge Annuska, Kovács jedő füzet fogja elhagyni a sajtót E
Annuska, Szathmáry Irénke, Zakariás Aranka füzet irója dr. Balló István csiksomlyói
éa Lenke mindannyian ügyesen oldották meg főgimnáziumi tanár, ki már eddig is jó
feladataikat; kedvesek, bájosak voltak a zon- irói névvel dicsekedhetik. Tartalma pegoránál. A közönség e fölötti örömének éa meg- dig a madéfalvi veszedelem hQ leírása.
A történet az eddig ismert Összes
elégedésének kifejezést is adott: bó tapaaal ju
és még feltalálható levéltári adatok feltalmaztá a kis angyalkákat.
Dájbnkát Erzsike, Kozma Jolán, Bene használásával Íratott s irója a tárgyiMariska, Jakab Lujzika, Helvig Póli és Papp lagos történetíró szerepében kutatja a
Liviké sok ügyes 'éggel és biztossággal jászottak. való igazságot.
A füzet tehát már magában is érJátékukban a gyakorlat és fegyelmezettség
nyilvánult meg. A sok taps, melylyel a közön- tékes és élvezetes olvasmány leBz.
Balló dr. igazán tiszteletre méltó
ség megajándékozta, méltó volt játékukhoz.
A zongora-darabok kél kiemelkedő pontja feladatot végzett, mikor összefüggő,
volt: Sál Ferenc ,Rhapsodiá"-ja és a .Mereu részletes és tárgyilagos leírását adta a
gés Dankí Piéta dalai felett." Ez előbbit Jakab veszedelem és az annak emlékére emelt
Micika, az utóbbit Vértes Riza adta elő. Játé- szobor történetének.
E munkája pedig annál tiszteletre
kuknak fő karaktere az igazi zenei rnlin és
sok grációzitás. Jutalmul kaptak is olyan taps- méltóbb, mert azt teljesen díjmentesen
vihart, minél különbet Tőrök Ferenc aem ka a madéfalvi emlék-alap javára szánta.
A szobor-bizottság ugyanis dr Balló
pott a tavaszi törvényhatósági gyűlésen. Bflszkék lehetnek rá, hogy különösen a fiatal jogá- indítványára elhatározta, hogy a törszok és a magasabb osztályú diákok parola ténetet 2000 példányban kiadja s a
kiadási költségek fedezéséré a vármeversenye percekig tartott.
A szavalók közfii igen kedvesek voltak: gyei törvényhatóságot kéri fel; mely
Paláncz Joláu és Mihály Itózaika. Ady Irénke az eszmét ismert hazafias voltánál s álés László Ibolyka már igazi tehetséget miit .t- dozatkészségénél fogva bizonyára öröm•i.l'1 fogja üdvözölni s a szükséges öszlak be.
szeget
rendelkezésre bocsátja.
Előadásuk könnyed, szabatos volt a u
A 2000 példányt elsősorban a várdarabnak megértéséről éa átérzéséről tanúskodott. Különösen az Ady Irénke kellemesen megye lekosai között elárusítja, még
csengő hanja s a László Ibolyka abbeli ügyes- pedig igen mérsékelt — 70 fill —
sége, hogy az erősebb érzéseket igen frappán- ár mellett, hogy azt magának bárki
sul India kifejezésre juttatni, magával ragadta könnyen megszerezhesse s igy a széa közönséget. A sok lapson és éljenzéeen kivül, kely történelem e legjellemzőbb kormelyben szintén mlétóképpen részesültek, legyen szakát hiteles adatok alapján részletejutalmuk az is, hogy akik hallottuk és láttuk, sen megismerhesse.
mindig kellemeaen fogunk visszaemlékezni ez»
A postai szállítási dijak s efféle
replésökre.
csekélyebb kiadások levonása utáu
A műsor utolsó, befejező ponti* K>-jé- fennmaradó, előreláthatólag tetemesebb
Erzsike végzeit növendék búcsúbeszéde v.ili. K«. összeget pedig az emlék fenntartására
a beszéd méltó csattanója volt a műsornak fordítja és elsősorban egy uj kerítés
Ugy tartalmilag, miut formailag megállja a kri- felállítására, mert az emlékoszlop a
tikát. Igen ügyesen domborította ki, hogy rájok, rossz kerítés miatt nap-nap után ronkik moat odahagyják az iskolát, milyen feladat gálásnak van kitéve.
vár. Ápolni a hazafias érzést leikökben, maEz az eszme annál figyelemre mélgyarnak lenni minden cselekedeteikben, mert tóbb és annál inkább támogatandó, mert
csak ugy lehetnek méltó leányai a hazának s egyszerre két nemes célt szolgál, egyméltó utódai nagynevű elődeiknek.
felől a vármegye speciális történetének
Kivánjnk, hogy mindaz, mit Fejér Erzsike ismeretét, másfelől az emlék fenntartáa honleányi kötelességről oly ügyesen csoporto sát teszi lehetővé.
Bitóit s elösdolt, valósuljon is meg.
A füzet nomsokára teljesen kész
megszokássá, a megasokás utálatiá. És mindez
aaért, mert nem siereltem igaiáu senkii ós elhittem, hogy szeretem Kasayl.
Nevetni tuduék, ha nem volna oly szomorú
• történet. AgI hittem, hogy szeretem Katayt és
oly józanul tudtaai gondolkodni mollette, mint
egy sakkmatador. Ha egy leány jósanul Ind játszani és taktikáioi as udvariéival: ügyea és szerencsé» leány ; de ha a szerelmesével is olyan
hidegen éa józanul tud bánni, mint as udvarlójával, akkor sierenoaélleu és megérdemli ai én
aorsomat. Láttam a Kasay hibáit, filasegaégét
köiönséges siokásail, tudtam hogy minden tekintetben alattam áll . . és asl mertem hinui,
hogy aseretem. Boaaanl bántam vele, bosaaantoltam, gyötörtem . , . és ast hittem, hogy szeretem. Nem ; nem ót szerettem, hanem magami t,
asl ai Ideálképet, mely mely aserelméból felém
ragyogott a melyben örökké akartam gyönyörködni.
Megérdemeltem ami bekövetkesell I Két év telt
el háiaaságnnk óta és ma pokol aa otthonom.
As aa ember folytonoa «sereimével éa édeakedéseivel ugy megutáltatta velem miudasl, ami a
szerelemre csak emlékeslel ia, hogy reaaketek
ai idegességtől, ha rágondolok. E mellett —
sient ég — hogy sieret még mosl isi .Drága
kicsikém I Egyetlen angyalom" örökös becésgetéB
minden ssava. Éa milyen liaug éa milyon tekintet.
Gyiilölöm, ha látom, s ha nlues mellettem,
alrni sieretnék, ngy sajnálom. De num tehetek
róla! Erőaebb a szánalomnál ellenssenvem, utálatom ; nem ludok egy jé siót, egy jó tekintetet vetni feléje.
As első időben még talán boldog voltam,
de aztán . . . I Már egy félév múlva kinoalam,

hogy szerelmének ujabb éa ujabb jeléi adhaaaa.
Hallatlan dolgokat easellem ki és ó — ah nyomorult — engedelmeskedett, mint egy őrült. Ai
után uem lícium többé reánéiui. Egy esilendó
alatt belefásultam ebbe ia. Végtelen oaömör fogott
el a folytonoa édeskedéa, örökös szerelmes hang,
állandó ssolgai lélek mellett, elfogott aa önvád,
hogy magam tettem sierenoséllenué magamat éa
bántott a lelkiismeret, hogy igazságtalanul korgelem el magamtól aaegény rabasolgáuiat. Kösel
állottam a megörüléshef.
Egy hónap óta nem b:rom tovább. Minden
érséaom fellásad ellene, Ha hossám ér boraadok,
mint a békától; a tekintetével, assal as aláiatos.
kivert kutyatekintetlel pedig felkavarja bennem
as epét.
Less. ami less, est nem bírom tovább;
hiába minden rábecaéléa, minden okoskodás.
Válnom kell, klllönben megörülök éa őrültté lenem est a aaerencaétleu félembert is, kisek
nincs más bűne, csak as, hogy engem oly gyáván, oly túlságosan aaeret.
. Itl ülök a benaflaliuoaott, rendetlen,
barátságtalan lakáaban. Beballatsaik a qarmadik
saobából valami mély, aaaggatotl aokogáa. Már
tegnap megmondtam neki asl, amit in leírtam,
de még kegyetlenebbül. Ha megveri volnál Nem;
annál gyávább, oda férfi kell, nem ö. Ugy állolt
előttem, mint egy gyerek, aki nem ársi, miért
kap verésl, dadogott, hebegett, lábaim elé vetette
magát, könyörgött, sokogoll . . irtóiatoa volt
Kikergettem.
Es must ugy szerelnék éu is airai,
sokogni, suani, törni; olyan beteg, ah, olyan aaerencsétlen vagyok . .
Péterffy

Tibor.
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les*. Külön ivea, fametszet után ábrázolni fogja az emléket magát is.
Az ára oly csekély, hogy nem kételkedhetünk, hogy az első kiadás rövid
idő alatt elkel. Mi a közönség figyelmét
szükségesnek találtuk előre felhivni.

26. szám.
egyetemi hallgatókat, hogy a rendezőségbe
való belépésüket juL 5-ig tudassák. Az estély
különben nagysikerűnek ígérkezik és augusztus 4-én tartatik meg. '

— Érettségi vizsgálatok eredménye. A csiksomlyói róm. kath. fő-

gimnáziumban az érettségi szóbeli vizsgálatokat dr. Szamosi János egyetemi
KÜLÖNFÉLÉK.
tanár elnöklete alatt Mikó Bálint v. b.
t. t., mint statuai képviselő jelenlétében
— Kinevezés. A marosvásárhelyi kir. f. bó 25—27. napjain tartották meg.
ítélőtábla elnöke Jakab Jenőt Jakab Antal Vizsgálatra 22 if]u jelentkezett, kik
csiksomlyói tanár fiát a helybeli kir. törvény- közül Balázs Lajos, Balogh Ignác és
székhez díjtalan joggyakornokká nevezte ki. Kádár Ferenc jelesen, Balogh Lajos,
— Kézdiváaárhely díszpolgárai. Bálint Vilmos, Ferencz Sáudor, Fodor
Kézdivásárhely város képviselőtestülete a na- Gábor és Qál István jól, 10-en pedig
pokban tartott kőzgyllléséa Andrássy Gyula egyszerűen érettek. Négy iQu egy-egy
grófot, Apponyi Albert grófot, Kossuth Fe- tárgyból 3 hó múlva javító vizsgálatra
renczet, Wekerle Sándor miniszterelnököt és utasíttatott. Végleg tehát senki sem buJusth Gyulát egyhangú lelkesedéssel a város kott el, a mi igen szép eredménynek
válik
ugy az
díszpolgárává választotta és elhatározták, hogy mondható. Díszére
az erről szóló okiratokat küldöttség fogja ifjaknak, mint a tanári testületnek.
átadni.
— Jegyző választás. A Szabó Jánoa
— Áthelyezés. A pénzügyminiszter felmentésével megüresedett: gyimesfelsó- és
Oláva György facseti járási számvevőt, ki a középloki jegyzői állás a napokban töltett be
helybeli számvevőségnél, is alkalmazva volt, a szokott uton és módon. A választás elnöke
szamtiszti minőségben, a temesvári pénzügy Becze Imre főszolgabíró volt, aki a jelölteket
igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez egytól-egyig kandidálta. A jelöltek között uz
osztotta be.
állásra legkomolyabban aspiráltak Balázs Dé— Bsküvő. Élthes Károly, Élthes Zsig- nes tusnádi, Györgypál Árpád csikszentdomomond helybeli ügyvéd fia, jelenleg csikszent- kosi és Vertán középloki s.-jegyzók. A válaszgyörgyi földbirtokos szombaton vezette oltár- tás eredménye az lett, hogy Balázs Dénest
hoz László Aodrás helybeli polgár leányát választották meg a két község jegyzőjévé.
Annát.
— Térzenét állandóan minden szerdán
— Eljegyzés. Teutsch Frigyes csik- a szokott helyén, ha az időjárás nem gátolja,
azépvizi gyógyszeréz jegyet váltott özv. Theil Béni Árpád zenekara a közönség szórakoztaFrigyesné leányával, Miczikével.
tására megfogja tartani.
— Halálozások, özv. Gecző Glekné ez.
— Nemzetközi bizottság kiszállás i
Sárosy Veronika 1906. évi junius hó 22-én d. határsértés miatt. = A mult évben Vojka
u. 2 órakor, életének 61-ik évében hosszas havason román alattvalók által elkövetett ha9zenvedés után elhunyt. Temetése f. bó 24-én társértés ügyben a napokban szállott ki a
d. u. 3 órakor történt a csíkszeredai temető- nemzetközi bizottság, melyben Magyarország
ben, általános részvét mellett. Schier Ferencné részérói Fejér Sándor főjegyző, Kőszeghy
az elhunytban édesanyját gyászolja. — Deák László mérnök, Körtvélyesi csendőr-százados
János tud. egyet, gazdasági hivatali ellenőr és Ruaz Sántha János jegyző, mint tolmács
tart. tüzér-hadnagy folyó hó 18-án este fél 9 vettek részt. A bizottság vagy két napig tárórakor, életének 38-ik és boldog házasságának gyalt a román küldöttekkel, mig végre a te8-ik évében, váratlannl elhunyt. A megboldo- rületi szuverénitáson ejtett sérelem elenyészi
gult hűlt tetetemeit folyó hó 21 én a budapesti tett, mivel az elfoglalt terület Magyarors4:i£
tud. egyet. kórb. intézet előcsarnokában a r. részének ismertetett el.
kath. vallás szertartása szerint beszentelték
— Magyar társaság kirándulása
és onnan Csikszépvizre szállítva folyó hó 24-én
Bukarestbe. Marosvásárhelyt dr. Sebess
d. u. 3 órakor a családi sírkertben örök nyuDénes orez. képviselő elnöklete alatt alakult
galomra helyezték. Áldás és béke poraira. —
társadalmi bizottság kezdésére julius 6-án 300
Merza Vilmos és neje Jákobi Gizella a követfőből álló társaság gyűl össze Brassóba és
kező megható szavakkal búcsúztatják f. hó
indul másnap reggel külöu vonattal Bukarestbe.
23-án elhunyt kis fiukat: Kicsiny koporsónkra
Az erdélyréBzl magyar társadalom intelligenborulva, zokogva jelentjük, hogy családi fészciája csoportosul e társaságba, köztük 15 orez.
künk legkissebb lakója, az édeB jó Palika
képviselő. A cél a bukaresti román nemzeti
alig három évig boldogítván minket, tegnap
kiállítás és Románia közgazdasági viszonyaieste 9 órakor angyaltársai közé költözött A
nak tanulmányozása. A társaság egy jó része
sokat szenvedett piciny porhüvelyt holnap déla feketetengeri és dunai kikötőket, hazajövet
előtt 10 órakor tesszük a másik édesanya
pedig Románia moldvai részét is bejáija. Ez
ölébe, mig mi vonagló ^jakkal csókoljuk áldott
tömeges látogatás magyar részről egyben kezkezét annak, aki őt nekünk adta s a kinek:
dés is akar lenni a közöny megtörésére, mely
„utai nem a mi utaink a gondolatai nem a
a szomszédos két nemzetbeli társadalom kömi gondolataink . .
Gyergyószentmiklós,
zött eddig fennállott. A társaság a kiutazáskor
1906. junius 24-én. Merza Vilmos és neje
Sinaiában 5 órát tölt s hazajövet Tusnád széJákobi Gizella.
kely fttrdőn tart pihenőt A társaság fogadá— Az n j főispán. A hivatalos lap ju- sára Bukarestben, Braillában és Galatzon binius hó 22-iki számában jelent meg Kállay zottságok alakultak. A társaság tagjai féláru
Ubul 48-as képviselőnek főispánná történt ki- kedvezményes jegyekkel utaznak.
nevezése. Ugyancsak ekkor értesiti Andrássy
Harmadik oaztâly a gyoravontokGyula gróf Csik vármegye közönségét ahhoz nál. Már régobben elhatározták, hogy a máv.
alkalmazkodás végett Végre valahára az oly egyes gyorsvonataihoz harmadik osztálya kocsisok időn keresztül huzodó kinevezési Ugy be- kat csatolnak. Kossath Ferenc kereskedelemügyi
fejezést nyert. Kállay Ubul kiváló szakkép- miniszter most elrendelte, hogy harmadosztálya
zett egyéniség. Eredeti tősgyökeres nemesi kocsikkal kísérletezéseket folytassanak s állapítcsalád sarja; a vármegye közönsége bizalom- sák meg, hogy mennyiben nehezítik meg a
mal tekinthet feléje. Megjöttével helyre fog kocsik az egyes gyorsvonatok súlyát. A kisárle
állani a vármegyében a béke és nyugalom. teaéaeket a napokban a máv. Budapest—MarsÖrömmel és lelkesedéssel fogjuk mindnyájan hegg és Budapest—Brncki vonalain kezdik meg
zengeni: Isten hozta.
egyelőre még személyszállítás nélkül.
— Ail&mvlm*ga. IQ. Botár Béla vár— Adókivető bizottság működése.
megyei levéltárnok folyó hó 18-án tette le az A Csíkszereda adóhivatal-kerület adókivető
államtudományi államvizsgát szép sikerrel a bizottsága működését julius hó 4-ikén megkolozsvári tudomány egyetemen.
kezdi és folytatja julius 30-ig mindennap a
— Bgyetemi estély. A vármegyei vasár- és Ünnepnapokat kivéve. Az erre voegyetemi ifjúság az idén is megtartja Bzoká- natkozó pénzügyminiszteri rendelet a közsésos nagysikerű mnlatságát Kolozsvárt május geknek és az adókivető bizottság t«flj»i"«ir
13-án megtartott előkészítő összejövetelen leendő kézbesítése végett Élthes Zsigmond bimegalakult a rendező bizottság, melynek ered- zottsági elnöknek megküldetett
ményekép Pap Béla műegyetemi hallgató el— A helységnevek megmmgyarodnöknek, Elekes Márton, Nagy Imre és Zaka- tása. Andrássy Gyula gróf belügyminiszter
riás Jenó joghallgatók alelnököknek, Fejér rendeletet intézett az összes vármegyék első
Kálmán jh. pénztárnoknak, Zareczky Jenó és tisztviselőihez, hogy vármegyéik helységneveit
Száva István joghallgatók ellenőröknek válasz tegyék beható tanulmány tárgyává, s ha olyatattak. A blzotttság már megkezdte mfiködé- nok fordulnak elő, melyek a magyarosaágot
sét az estély sikere érdekében és felhívta az nélkülözik, tegyenek azokra nézve elóterjeaz-
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tésL Igy valaha elérhető leu, hogy az a sok nyílt piacán hat oláhlegény utánuk szö- lovagias ember követelhet s lovagias ember
nemzetiségi község lagaláob nevében felveszi kött és Tamás Ferencet öt szúrással és magáról meg nem feledkezik soha."
a magyar köntöst.
Kijelentem azt is, bogy nevezett urnák kőházakra, azántóföldekre és rétek (legeegy QtéBsel leterítették s társát is több
lőre). — Közvetít egy elsőrangú banktól
— A tolipánkert csíkszeredai helyen megsebezték, de végezni vele várom hozzá méltó lépéseit.
legolcsóbb kamatláb mellett alant irt.
Csíkszeredán, 1906. junius 25-én.
fiókja jövő, julius bó l-ső napjára nem tudtak, mert a segélykiáltásra a
Már fennálló kölcsönt konvertálok
tűzte ki alakuló közgyűlése határnap- szomszédházból a még fennlevők kifuDávid Ignác
és olcsóbb kamatra átveszem.
ját, de a mint most értesQlflnk, a ren- tottak, Tamás Ferenc egy óra múlva
áll. tnnltó.
Szükség esetben kérem egyszerit ledezőség a közgyűlés megtartását elha- meghalt. A tetteseket elfogták. Hat vérvélben fordulni :
lasztotta. A hazafias mozgalom vezeté- szomjas tigris ! Hogy mily állatiassággal
sében ugyanis a vármegye ujoo kine- végezték munkájukat, látszik abból is, Szám 7058—906. tlkvi.
Dresznand Viktor,
vezett főispánja, Kállay Ubul is részt bogy .munka* közben a sötétben egyXaffifsxeben,
liinsnóili-utca 17. ax.
A kebelbeli lelekkönyvvezelö jelentése
kíván venni; a mi által a cél valóban mást is megszurdalták. Pl. az egyiknek
arról,
hogy
a
csikcsicsói
közhelyek
arányosítása
sokat nyer s igy a vezetőség eljárását jobb keze a csuklóban teljesen ké- folytán szükségessé vált telekkönyvi átalakításbizonyára mindenki megnyugvással veszi résztől van szúrva. A tettesek közQl ról készített tervezetet az lttö'J. évi április hő
tudomásul.
három beismerésben van. Bevallották, 8-án 2679 szám alatt kelt szabályrendelet 13.
— Hazafias ünnep a Nerg este tőn. hogy ezt azért tették, mert Tamás Fe- § a értelmében beterjeszti.
Alólirt község közbirtokossága közAs aleaiki székelyek anţ. 6-én nagyszabásn ba- renc erdöór korában közUlök az egyihírré teszi, hogy Csikmenaság község
Hirdetmény.
ziSas ünepélyt rendeznek a nyergestetői emlék- ket erdólopás miatt bejelentette. N'agyközbirtokossága a Nyilénk nevű erdő
oszlopnál. Az Onnepi beszédet Dr Nagy öyórgy, kászonnak két év óta
rész mintegy 40 k. hold területen levő
helyreállott
Az arányosított csikcsic-x'ii közhelyeket az 8130 drb lucfenyő haszonfa, melynek
a kerület orsz. képviselője fogja mondani. As
csendjét és közbiztonságát igy akarják általános belyszinelési Alla;ot szerint foltQntető
ünnepélyen Calk vármegye és Háromszékmegye
kO/ség 762 számú tljkvben «z A f köbtartalma 3597 m.-re becsültetett 7178
közönsége testületileg megjelenik A részletes az oláhok ismét feldúlni. És ha a bíró- Ci-ikcsicsó
6938., G947., 6*50. hrszám a foglalt ingalla korona 40 fill. kikiáltási ár mellett Csikság
a
törvény
teljes
.szigorával
ezt
meg
műsort küzölni fogjnk.
vonatkozólag, ugyancsak a Csikcsicsó menaság község hivatalos házánál folyó
nem előzi, e munka nekik sikerülni fog nokra
község 794. számú tjkvben az A -j- 1, 5241,
julius hó 16-án d. e. 10 óra— A háal asszonyok figyelmébe.
— Árlejtés. A csíkszeredai hon- 6093/1, 6143, 6191, 6200. 6201, 6284; 6285, évi
k o r megtartandó ezó- és zárt írásbeli
Nap-nap után megtörténik, hogy egyes hely6286,6287,
6296,
6404.6405,
G4II.
6412,
védlaktanya kezeld tiszti irodájában
nélkllli kóbor cselédek a szolgálókkal meg6495, 6496, 7497, 6498, 649!). 6500, 6501, árverésen el fog adatni. A kikiáltási ár
egyezve az éjjeket különböző családoknál töl- 1906. évi julius hó 4-én d. e. 10 óra- 6602, 6503. 6604. 6505, 650G, 6507, 6508. 10°/o-a bánatpénzképpen leteendő.
kor
100
mm.
széna,
61
mm.
alom6509 6610, 6511, 6512, 6513. 6514, 6615,
tik el s rosz példával a még igen csekély jó
Utó- vagy távirati ajánlatok nem
cselédséget is igyekeznek elrontani s a tol- szalma, 56 mm. ágyszalma és 254 köb- 6516, 0517, 6518, 6519, 6520, 6521, Gr,22, vétetnek figyelembe.
6523, 6524. 6525, 6526, 6627, 6528. 6529,
méter
kemény
tűzifa
nyilvános
versenyvajlásukban társul fogadni. Igen gyakori eset
Az árverési és szerződési feltételek a
6530, 6631, 6532, 6633, G534. 6535, 6536,
városunkban a majorság lopás. — Mint hírlik tárgyalás utján árlejtés alá kerül. Ki- 6537, 6538, 6580, 6682, 6583, GG00.1, 6702, birtokosaiig elnökénél tekinthetők meg.
ezen lopások szintén a kóbor cselédek által zárólag csakis írásbeli ajánlatok vétet- 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6729/2, 6731,
Csikmenaság, 190G. junius 24-én.
követtetnek el. Mindenkinek érdeke tehát a nek figyelembe, melyekre nézve a ker. 6741, 6877, 6<J37, 6951. 70'7, 7018, 1019 és
7286.
hrsz.
alatt
foglalt
ingatlanokra
vonst
Ferencz János,
cseléd ellenőrzés, niert csak ugy lehet a vagyon parancsnokság ajánlati mintát bocsát a kozólag átalakitlaiik és ezzel egyidejűleg mind- Erdély József,
biztonság érdekében a köznek is hasznára versenyzők rendelkezésére. A kitűzött azon ingatlanokra nézve, amelyekre az 1886.
birt. jegyző.
k. b. elnök.
lenni.
terminusig külön borítékban 1 koronás évi XXIX.. az 1889. évi XXXVIII, és az 1891.
— Méhészek figyelmébe. A gödöllői bélyeggel ellátva és bánatpénzzel fel- XVI tórvényczikkek a tényleges birtokosok tu
Isjdonjogának bejegyzését rendelik, a/. 1892.
ni. Ur. állami méhészeti gazdaságba a folyó szerelve beadandó az ajánlat, különben évi XXIX. törvénycikkekben szabályozott eljáévben szeptember hó 15-én megkezdődő két figyelembe nem vétetik. A részletesebb rás a telekjegyzökönyvi bejegyzések helyeséves méhész munkás tanfolyamra a pályázat feltételek a nevezett kezelő tiszti iro- bítésével kapcsolatosan fogana'.bsiitatik.
julius 31-ilci határidővel kihirdettetett. Fel fog dában bármikor betekinthetők.
literenként 50 liter vételnél
E célból az átalakítási előmunkálat hitevétetni 6 olyan egyén, kik 16 életévllket belesítése éa a helyszíni eljárás Csikrsicó kőz
1B06 julius hó 0 lk napján fog megtöltötték, de 35-lk életévüket még tnl nem
kezdődni.
haladták. — A felvételt kérő és egy koronás
Pototzky Lászlónál
A tervezet hitelesítésének valamint általábélyeggel ellátott folyamodványokat a m. kir.
KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*)
Calkkosmás.
1—3
ban a belysziui eljárások foganatosítása végett
ÍSldmivelésügyi miniszterhez julius hó 31-ig
Bocskor Antal kir. törvényszéki albiró és egy
a következő okmányokkal felszerelve kell beFelkérettünk a kivetkező sorok köz- szakközegből álló bizottság küldetik ki.
nyújtani; 1. keresztlevél, 2. az elemi nép- lésére :
Ennélfogva felhivatnak
A ".Jrikiii „National" lajstromozó pénz1. Az összes érdekeltek, hogy a hitelesíiskola 4 osztályának elvégzéséről szóló bizoTek. Szerkesztő Drl
tárak iránt érdeklődők felkéretnek vétési
tárgyaláson
személyesen
vagy
meghálál
nyítvány. 3. Hiteles bizonyítvány arról, hogy
Szíveskedjék alábbi soraimnak becses lap- mázott által jelenjenek meg és az uj ti-lek telszándékukat, az ujabbi áremelkefolyamodó valamely mező, kert, BZÓIŐ vagy jában egy kis helyet engedni.
\0nyvi tervezet ellen a netaláni észrevételeket
dés, e hó 28-ika előtt saját érdekükerdőgazdaságban, mint segédmunkás vagy
A .Csíki Lapok" egyik közelebbi számá- innál bizonyosabban adják elő, mert a régi
ben is közölni
mint egyéb alkalmazott legalább egy évet ban a jenőjalvi községház építéséről egy kevés telekkönyvek végleges átalakítása mán a téres
gyakorlatilag eltöltött, s használhatóságának s szó esett kiatán a közleméuy szerzősége és átvezetésekből eredhető kifogásokat jóhiszemű
személyek iiányábau többénem érvémegbízhatóságának tanújelét adta. A fdldmi- annak beküldése nekem tulajdoníttatik, az igaz- harmadik
nyesíthetők.
ves, vagy kertmunkás iskolát végeztek előny- ság érdekében és a félreértések kikerülése véképviselőnél
Felhívatunk továbbá
ben részesülnek. 4 Akik szülői vagy gyámi gett kijelentem, bogy a cikket nem én inam,
2. mindazok, nkik telekkönyveikben elő BRASSÓ, Hosszu-utca 14. szám.
gondozás alatt vannak, az emiitett községi bi- annak beküldéséről mitsem tudok. Egyébiránt lordulő bejrgyzé>ekre nézve okadatolt előter- Rendelések késölilii szállitásra ia a mai olcsó
zonyítványon kivül beleegyező nyilatkozatot legyenek nyngodtak érdekeltek, nekem nagyon jesztést kiváltnak tenni, bogy a tlkvi hatóságok árakon felvétetnek. líés/letHzetéáek
hóig in
elölt a kitűzött hatánispon kezdődő
elfogadhatók.
is kötelesek felmutatni. 5. Csatolandó továbbá mindegy lesz akár kőből, akár téglából, akái kiküldöttjei
eljárás folyama alatt jelenjének meg és az előorvosi bizonyítvány munkára edzett testalkat- pedig vályogból épüljön is az. Ahol a k >zérdek terjesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fel.
ról. 6. A hadköteles sorban levőknek igazol- legtöbbször a magánérdekeken szűrődik át,
Továbbá felhivatnak
niok kell, hogy a katonaszolgálat teljesítésé- ahol zsebkendő szavazással — ba a uiagán
3. mindazok, akik valamely ingatlanhoz 289-906. vhtó.
nek ideje a gazdaságban töltendő két évvel érdekek ngy kívánják — a legnemesebb ügy tulajdonjogot lartannk, de telekkönyvi bekebeÁrverési hirdetmény.
ném esik össze. A tanfolyamra felveéndó is leiuvatik : ott a közérdekért küzdeni n-mcsak lezésre alkalmas okiratok niucsenek. hogy az
átírásra az 1886. XXIX. t.-a, 15—18. és az
egyének a telepen szabad lakást és állam- céltalanság, de esztelenség is volna
Alulírott
birósági végrehajtó az 1881.
1889. XXXVIII, t.-c 5., 6, 7. és 9. §-si érlel
költségen teljes ellátást és felszerelést kapnak.
mében szük>éges adatokat inegszernzni ipsr- évi LX. törvényeik 102 §-a értelmében ezenFerenci József. kodianak és azokkal igényeiket a kiküldöttek nel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir.
Ezenkívül minden növeniék ruhapénz gyanánt
előtt igazolják, avagy odahassanak, hogy a2 jiirásbiróságak l'JOö. évi V. 907. számú végGO koronát kap. Ezen üdvös intézményre felátruházás lélreföttél a kiküldöttek előtt szóval zése következtében dr. Nagy Jenő csikazenthívjuk a székely ifjak és gazdák figyelmét.
ismerje el és a tulajdonjog bekebelezésére eu- míntoni ügyvéd által képviselt a székely népNYILTTER.*)
gedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat bank részvénytársaság javára Bocskor Antal
— Óriási viz arad aa Lóvéten. A leg
ezen az uton nem érvényesíthetik és bélyeg és és társa helyi lakosok ellen 360 kor. s jár.
utóbbi nagy esőzés 10 emberélet áldozatot
Válasz
erejéig 1906. évi január hó 22-én foganatosíilleték engedési kedvezménytől is elesnek.
követelt magának Lövétén. A Vargyas patuk
tott kielégítési végrehajtás utján le- és felttla „Csiki Lapok" folyó évi 26-ik számában
És
végül
felhívatnak
foglalt és 864 koronára becsült következő
a hegyekről lezuhanó esővíztől úgyannyira ktzzélett nyilt levélre:
4. azok, kiknek javíra tényleg már meg ingóságok, u. m. Bocskor Antalnál 12 kötet
megdagadt, hogy Lövéténél szük medréből kiHabár a hirlabi levele é»be nem szívesen szűnt követelésre vonKlkozó zálogjog vagy meg- Pallas Lexikon, 82 kötet Jókai munkái, 82
lépett s az utcákot teljesen elborította. Vesze- bocsátkozom; a, félreértések kiket ülése végett szűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, drb. Mikazát folyóirat. Tauber József ügyvéddelmes volta itt azáltal is fokoztatott, hogy szükségesnek tartom kijelenteni, bogy nevezett úgyszintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingat- nél 1 drl>. Wertheim szekrény nyilvánoB árrendkívüli gyorsasággal rohan Homorúd almás Szabó Dénes nr a rajta elkövetett inznltusért lanok tulajdonosai, hogy bejegyzett jognak tör- veréBen eladatnak.
lését kérelmezzék, illetőleg bogy törlési enge
felé. Az alacsonyabban fekvő lakások vízzel segédei álul provokált, de én mindennemű elég dély
Mely árverésnek a bsikszereeai kir. jányilvánítása végett a kiküldőnek előtt
megteltek s a járókelők közül vagy 10 em- tételaddáat megtagadtam.
jelenjenek meg, mert elleneseiben a bélyeg rásbíróság 1906. évi V. 997/7. sz. végzése
folytáo 360 kor. ^tőkekövetelés, ennek 1904.
bert ragadott magával az ár; — jóllehet a
mentesség kedvezményétől elesnek.
Megtagadtam pedig a következő okoknál
évi április hó 30. napjától járó 6°/a kamatai,
csendőrség erélyesen dolgozott a mentési
Csíkszereda, 1906. junins 1.
V,°/o váltódij éa eddig ÖBszesen 85 kor. 10
fogva: Fent nevezett ur f. hó 11-én udvarunakcióban.
fillérben bíróilag már megállapított költBégek
kon — két Ízben — nők és gyermekek előtt S - 3
Lássló
Géaa
erejéig a végrehajtást szenvedők lakásán
— Oaatrák földrajzi ismeret. A na- oly trágár szemtelenséget kűvetett el, a minek
kir. törvényszéki biró, Csíkszeredában leendő eszközlésére 1906. évi
pokban egyik bécsi kerttleti törvényszék egy leirását tiltja jó Ízlésem s mely ízléstelenség a
julius hó-ik napjának délután 4 ó r á j a
átiratot intézett egyik helybeli hatósághoz, a lovagiassággal Összeegyeztethető nem volt és
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szánmely átirat igen fura módon tesz tanúbizony- nem is lesz suba.
A osikszeredai m. kir. földmivesiskola dékozik ezennel oly megjegyzéssel hivatnak
meg, lívgy az érintett ivgóságok az 1881. évi
ságot airól, hogy az osztrákok műveltebb eletejgazdaságában kapható
Másik ók miért a lovagias elégtételadást
LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készmeinél is a földrajzi ismeretek még égbekiáltó megtagadtam az, hogy a kihívás szabálytalanul,
pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükosinos fabödönőkbe csomagolva
módon kultiváltatnak. Az osztrák szerint: 34 óra elmultával tOrtént, habár nevezett ur az
ség esetén becsáron alul ia el fognak adatni.
CsikszentgyOrgy — Giksztgyöigy, fekszik Co- iuznltus ntán nyomban kijelentette, hogy segéAmennyiben az elárverezendő igóságokat
mitat Hermaosladt. Szóval Nagyszeben megyé- deit 24 érán belül elfogja küldeni.
mások is le- éB felülfoglaltatták és azokra kiben. Nem lehetetlen az is, hogy valamelyes
elégítési
jogot nyertek volna, ezen árverés az
Ezekután, azt hiszem, joggal tagadhattam
zöld szász térképről mentik e badarságokat.
1881. évi LX. j.-c. 120. §. értelmében ezek
meg a lovagias elégtételadást, mert szerény vé- k l l é g r n a a o n k l n t Q O
fillérén javára ia elrendeltetik.
— O l á h o s e n d é l e t E hónap leményem szerint: .lovagias elégtételt csak Ugyanott kapható naponkint teţjes
Kelt Csíkszeredán, 1806. évi június hó
23. napján.
24-én — vasárnap — este 0 óra után
•) £ rovatok alatt kOzlOttekért felelőBaéget nem tehén tej, literenkint 14 fillérjével
éa fél tíz előtt Tamás Ferenc mostoha
Molnár Sándor,
a Szerkesztő.
i-a
bátyjával hazafelé tartott. Kászonáltiz vállal
Ur. blr. végrehajtó.
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Faeladási hirdetmény.

Bor eladás nagyban
52 és 56 fillér

Riemer

„székely havasi juhturó"

Ede

C S Í K I

Junius 27.

Sz. 1106—1906. kjzői.
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Arlejtési hirdetmény.

gyógyfürdő

Alólirott kOzségi elöljáróság a községi képviselőtestületnek 1906. év április
hó 26-én 8—906. kgy. szám alatt kelt
határozata alapján a csikszentmihályi közCsillag
védjegyű. ségi elemi népiskolának 20448 kor. 03
összekötve a megfeleli és itt feltalálható kisegitó
Steril.*
^ x fii. költséggel való felépítésére árlejtést
gyógyeszktizökkel (meleg és liidegfiirdók, viz
hirdet.
gyógyintézeti, kezelfa, mas98ge, svédtorna, diiiti
kuB étrend) rendkívül kedvéiö eredményt mutat a lejjobb és leplcsóM) Morsavas mfitráoa,
Az árlejtés folyó hó 30-án d.
f«L Fiirdó-idéuy : május 15-től, sieptanber
U.
3
Órakor Csikszentmihály községminden
kalászos,
kapás
cs
takarmány|5-ig. VaBUli állomás: Földvár éi Sepsiszentgyörgy,
honnan állandó olcsó kocsiközlekedés van. Lakás,
növény (lóliere, lucerna etc.) részére,
házánál a községi képviselőtestület által
ellátás olasó, választékos. Az elö- és utóidényi
valamint szőlő, gyümölcsfa, kerti velesz megtartva, felhívatnak az ezen épíben (míjus 15 tói junius 15-ig és aug. 20 tó
temény és ugar trágyázására is.
szeptember 15 ig) a gyógy és zenedijsk fele
tésre pályázkó, hogy a kikiáltási ár 10
fizetendő, lakások 50°/o zl és ellátás ia sokkal Szíveskedjék a védjegyre, ólomzárra éa százalékának megfelelő bánatpénzzel, vagy
elcsóbb. Az elópataki ásványvii, mely Bzónsavdus, égvényes vasas vizek között első helyei ——— tartalomjelzésre Ügyelni. — —

Thomas salak liszt

gyomor,
vese, hólyag is a méh hurutot bántalmalnáJ,
máj- és lépbajoknál, kősiveny és csutnél. altesti
pangásoknal, valamint birmely az Idegesság
alapján fejlődő betegségeél. A nagyhírű elópataki gyógyvizek orvosi javallat sierinti ivása,
kitálóan jó eredményoyel haaiuálliató a

foglal el, mint gyógyesiküz, háznál is busználható ás idilá, kellemes ital lisitáo vagy borral
vegyítve nagy kedveltségnek örvend. Itthon és a
külföldön évenkiut egy millió palacknál tóbb
terül forgalomba. Szétküldési hely Klópatak, de
kapható a legtöbb városbau és nagyoba keres
kedésbeu.
4-4

óvadékképes értékpapírokkal felszerelt és
a képviselőtestülethez címzett pályázati
kérvényüket az árverés napjának déli 12
óráig a szépvizi köijegyzíhöz annál is
inkább adják be, mivel a kéaőbb érkezettek figyelembe nem vétetnek.
A szóbeli árlejtés teljesen ki van
zárva. Az építési terv és költaégvetés
ugy az árlejtési feltételek, mint az építési
szerződési tervezet a szépvizi körjegyzői
irodában a hivatalos órák alatt bármikor
megtekinthetők.
Csikszetitmihály, 1906. junius 18-án.

Sóflalvi József,
körjegyző.

Sándor András,
2—2

k. biró.

KALMARJ VILMOS,
Budapest, VI., Teróz-körut 3.
a Tlioniaspliosplialfabriken <~>. in. b. H.,
Berlin, vezérképviselője a magyar korona
— o r s z á g a i n a k területén.

Prospektust kívánatra ingyen
küld az igazgatóság.

K Á M O N J A K A

,Szexet

BFALVI

Xdá.szló
OfiSJLH.2<CEQ- SE I 1 ! HTTfrT.

V* Égvényes,földes, vasas, szénsavas gyógy viz.
Tirtalmai egy liler Tlibci u oraágos ID kir. kémiai iitiiet éi regrkúérletl illomii tlcniéu ueriit:
Kénsavas káliumból
Chlor káliumból
Chlor nátriumból
Kettcd szénsavas nátriumból
Ketted szénsavas mészből
^Kettcd széusavas vftsélecsböl
Timföldből
Kovasavból
Jódból
Szilárd alkotó részek összege
Szabad szénsav tartalma
Fajsúlya !.">• C-nál

üzeme megkezdődött és ai i-]0n tisztelt szeszvásárló közönség

TT

rendelkezésére állvan, nagybecsű rendeléseit készséggel eaikőilöm.
Melyek mán \agyuk a

é. kö/önség kész szolgája

= ZIMMERMANN |ADOLF. =
PPBUE

m

H Az Agrár Takarékpénztár
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Csíkszeredai
FŐTÉH.

Fiókintézete

CSÍKSZEREDÁN.

ü

Váltókat a lelieto k-pjutányosulih kumatlál» îuclh'tt.
Olcsó jelsálog kölcsönöket
nyujt íöltlliirtokra és lielyi
forptlinusulili lielveu fekvó
koliúznkra 4'/»*/• alapkamata
ainortizúcziés kölcsönt utl.
K Öl osont nyujttűzsdcii jegy
zott óriók|»a|.irokra.
Veas és elad értékpapírokat,
kíilíoMi pénzeket es értéket.
Elfogad takurékliotétrket s
ezokut 4»/ö-kftl kamatoztatja
és íelwoudiU nélkül fizeti
vissza.

23- 2ü

zöldség
= és cseresznye

dennap friss

kapható

SZULTÁN (AER<SELYNÉL
Gsllsezered.sk.

UU0U6

,.

00790
nyomokat.
4-0175 gramm
1-7834

1-004

Mérték adó orvosi vélemények szerint a „Szent László forrás"
vize szerencsés összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényes és földes sókban való gazdagságánál fogva kiváló jó hatású a légző, emésztő és hugyelválasztó utak és szervek, mindennemű hnrutos bántalmai ellen.
Tas és jódtartalom miatt kiváló előnnyel használható bármiféle eredetű
vérszegénység ellen és alkoti, valamint fellödési gyengeségeknél.
Oazdag azénsavtartalma egyrészt a szilárd alkotó oldhatóságot, a viz
tartósságát, összetételének állandóaágát, másrészt ható anyagainak a szervezet által való feldolgoztatását biztosítja.
Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „Szent László forrás" vize
kellemesflditő ital, amelynek élvezete bármikor, de kóros csiráktól való mentessége folytán, különösen járványos időben felelte ajánlatos.
Kapható a „Szent László forrás" vize kezelősósénéi:

Csutak Albert és Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva.
U. p. Kátzonujfalu; vasúti állomás: Cslktusnád és Kázdtoásárlnly.

A 3"iros magyar. jelzálog sorsjegyek
convertáíása a jövő héten fog végbemenni. ftz új játékterv szerint a főnyeremény

FŐTÉR.

LESZÁMÍTOL

0-0283 grammot
00239
0-0114
21760
1-6517
„
0-040U
„

1 millió korona
lesz, mig 5 0 0 0 0 0 , 3 0 0 , 0 0 0 * 2 0 0 0 0 0 , 1 0 0 . 0 0 0

xlí&
xll/
xii,

yU,

koronás

nyeremények,

mint melléknyeremények szerepelnek, s igy a játékterv az eddigi összes sorsjegyeknél sokkal kedvezőbb.
Tekintettel azon körülményre, hogy a nem convertálandő sorsjegyekért egy
nyereményjegyen kivül csak 200 koronafizettetik vissza, minden s o r s j e g y l u l a j d o n n c ,
ki sorsjegyeit idejekorán nem convertáltatja, ezáltal nagy kárt szenved.
Felhívjuk tehát az összes sorsjegytulajdonosokat, hogy sorsjegyeiket ccnveitálás
céljából saját érdekűkben nekünk mielőbb átadják, mert az óriási érdeklődés mellett
előreláthatólag csakis a jelentkezés sorrendjében a legkoiábban jelentkezők fognak
figyelembe vétetni.
Előjegyzéseket az új j-Izálogsorsegyekre, — melyek körülbelül 142 koronával
kerülnek kibocsátásra — a mai naptól kezdve 10 korona biztosíték lefizetése mellett
elfogadunk.

Adler L. Jakab és Testvére
bankbetéti társaság.

K I l H u ő mi N Ő S É I G 0 éa l * K o i « K M , a b b ullárdaágu Portland-Cenentet ajánl
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Brassói Portland-Cement-Gvár Brassóban
Nyomatott Szvnbadi
József könyvnyomdájában,
1906.kereskedésében.
Csíkszeredán kapható:
Albert
Balázs ésCsíkszeredában,
Fia urak

