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CSÍKI LÁPOK

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
B Z V O B O D A J Ó Z S E F könyvkereskedése,
hová alap szellemi részét illető minden közlemény,
• alamiot hirdetések és előfizetési dijak is küldendők.

Megjelenik a lap

FELELŐS SZERKESZTŐ:

minden szerdán.

Dr. F E J É R A N T A L

Blófisetéfli ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre) 12 kor
Nyílttéri osikkek
Félévre 4 kor. Kegyedévre 2 kor.
soronkint 40 fill.-ért közöltetnek.
Ismeretlen c/.égek hirdetési dlia előre íizetondó.
Egyea lap úra 20 fillér.
Hirdetési dijak a legolcsóbban számittatoak.

POLITIKAI,
KÖZGAZDASAGI
ÉS
TARSADALMI HETILAP.
Kéziratok nem
adatnak vissza.
(Igy véd.

don adtak kifejezést állambomlasztó sen, azt ellensúlyozza; hanoin a politi- létjogosultsággal, a mig képes és tud
kai élet színvonala lesűlyed a tártul- is a magyar nemzeti akaratnak érvényt
törekvéseiknek.
Ezek az urak képezik most a ma- uiatlanság mocsarába s u miuiszler urak szerezni.
A nemzeti kormány megalakulása gyar 01 szággyülésen az ellenzéket. 8 tevékenysége basáskodássá fajul.
óta az országgyűlés az ország háztartá- vajon miért ? Talán oly boldog helyA lmtalmat a kormány és a megEgyetemi táncestély.
sával kapcsolatos Qgyekkel foglalkoz- zetben vagyunk immár, hogy nincs bízást a képviselők kezébe nem azért
hatott.
szükségünk az erős nemzeties érzést adta a nemzet, hogy azzal visszaéljeKedves Szerkesztő Ur!
Az alkotás munkáját még nem kezd- kepviselő ellenzékre. Vájjon remélhető-e nek, lmnem hogy azt a nemzet javára
Mi'gliizntt
azzal, liogv az alig. 4-iki egyeegészséges
kormányzati
politika,
hazahette meg.
használják fel s annyit használjanak
temi esti'-lyről referáljak. I>e bevallom a riporteri
A Fejérváry-féle absolut rendszer fias szellemtől vezetett ellenzék nélkül ? vele, a mennyit csak tudnak.
111] 1 méjr nmiyira uj előttem, liogv félek, k. SzerTávol áll tőlünk, hogy a miniszter
szemétjének eltakarításában tevékenyHogy az ellenzéknek inílycn le- kesztő ur. hogy kitörli soraimat.
uruk
jó
hiszeraüségét
kétségbe
vonjuk,
sége kimerült; — a megoldásra váró
gyen közjogi alapja, az mellékes ; inert
Elcsapnak. Nem tehetem nagvgyá a vidéki
óriási feladatokra csak öszszel kerül a de akik olyan nagy engedékenységet nem lehet azt mondanunk, hogy mintanúsítottak követeléseikben, azokról dent elértünk, a mit a 67-es alapon zsurnalisztikát, lesülyed a lapok nivója. Nem kasor. —
nem lehet józan észszel föltenui, hogy kívánni lehet; azt még kevésbbé, hogy pok tiihli potya-jegyet. Még lizetést se? Pedig IsÁmde a lefolyt korszak is óriási
a felülről jövő nyomással szemben a u 48-as elvek diadalát csak egy lépés- ten uesc-se nem tudok irni. Megliaragusznak a látanulságokat rejt magában. Ezeket a
nemzeti akaratot mindig érvényesíteni sel is sikerült volua megközelítenünk. nyok. Ez kár vnlua. J Vagy olyunt irok megharatanulságokat a közvélemény már-már
;us/.nak a rendezők
Ezek jó barátaim tőlük is
fogják. Ók végre is az uralkodó tényeit
belátja. A nemzeti színű kormányzatból
Az őszre igen-igen fontos felada- félek
képviselik ; u nemzeti akarat uz orkezd kijózanodni — Belátja, hogy itt
Igy tépelődtem egész liétl'fl délután. Elliuszággyűlés intézményében testesül meg. tok várnak az országgyűlésre. A kirendszerváltozásról éppen nincsen szó ;
Olyan országgyűlést pedig, mely a kor- egyezési tárgyalások Magyarország sor- t.irn/t,im leimegyek u tenniszre. hát ha a nyári
csak a főszereplők mások; egyébként
mányt tűskön-bokron keresztül követi, sát politikai és gazdasági téren hosszú iilőlu-n szokatlan liíirgita szél nekem is fuj valami
a játék a régi, söt annál is csúnyább;
mely a pozsony—bécsi villamos vasút, időre elhatározzák. A választói jog re- ji'p gondolatot.
mert eddig fölfelé is, lefelé is 67-esek
Alig érek a tennnisz kertbe az egres boka lap elkobzások s hasonló dolgok fe- formja is megvalósításra vár s legnavoltunk, most azonban fölfelé a 67 es
lett szemet huny, nem lehet a nemzeti gyobb államférfiaink egyértelmüleg félve rok mögül párbeszédet hallok. Hangjukról luegalap közjogi híveinek valljuk magunkat,
közvélemény, a nemzeti akartt kép- nyúlnak e kérdéshez, a magyar nem- itiim-rteui. Vámsunk intelligenciájának két előkelő 17
lefelé azonban a 48-as eszmékkel hival
zeti konszolídáczió szépen fejlődő ültet- i'vi-s hölgy ta^ja suttogott inkább, mint beszélgetett.
viselőjének tekinteni.
kódunk.
Az én tárgyamról a szombat esti bálról.
Vagy azt gondolják azok az urak, vényét féltik tőle.
Hiába, bosszú utat tettünk meg, hogy a nemzet még mindig teljes egéA vármegyei önkormányzat kérNosza éu se voltam rest elővettem uoteszesok keserűséget szenvedtünk el, a mig szében s föltétlenül nz oldalukon áll; dése is megoldásra vár; hogy a nem- ulct és riporteri figyelemmel stenografálni kezdtem
eljutottunk ehhez a tanulsághoz; a ki- hogy nem látta át, hogy a lényegben zeti akarat ellen tomboló hatalomnak a beszédüket. Kevés csiszolás és egy két személyes
ábrándulás persze keserű. A mámor el változás nem, csak a személyekben törvény jegyébe való bújtatását meg- jelb-gü megjegyzés elhallgatása után bemutatom a
oszlik lassanként s megmarad a való, történt ?
gátolják ; nem is szólva azokról az ége- párbeszédet
a mely legalább traló lesz.
Ezt nem látni, a kormány műkö- tően szükséges igazságügyi, ipari, socíáEhhez az eredményhez az ut a dését ellenőrzés nélkül hagyni, vakság lis mezőgazdasági s más természetű
— Hallod Annus, igazán haragudhatsz a
delegáción éa országgyűlés tárgyalásain volna, mely előbb vagy utóbb keserű feladatokról, a melyek megoldásra vár- a papádra, a mért nem engedett el szombaton.
nak. —
keresztül vezetett.
Őrülten jól mulattunk.
gyümölcsöket teremne.
A sajtó utján gyakorolt ellenőrzés
Nem valami épületes látványt nyuj
— Ne beszéljünk erről. Ismered a papát,
Szükségűnk van lelkes erős ellen
tott, hogy párducoa vezéreket sima ud- zékre, melynek legyen a zászlójára irvu nem eléggé erélyes, a nemzetiségi kép- ha ö valamit kimond
varias mezben láttuk, de az egész já- az őszinteség visszaállítása a politiká- viselők akciójá nem hazalias, nekünk
Beszéljél nekem inkább csak az estéről.
tékban a legszomorúbb képet az nyuj ban ; a fattyú hajtások lenyesegetése, nem lehet a nemzeti közvélemény által Kik voltuk ott ? liogv mulattak? Milyen ruhában
totta, hogy a honnan eddig a nemzeti a hatalmi túlkapások megakadályozása támogatott, hazafias, lelkes ellenzékről voltak V Ti- ugye a fehér esipke ruhádban ? Halalkotmány, a hamisítatlan nemes szen- és legkivált az, hogy erős nemzeti ér- lemondunk, nem azért, hogy a kormányt 1 ottam J'il néztél ki. Jól is mulattál ?
hazafias működésében meggátolja, hanem
vedélytől hevülő szellemi harcokat hal- zést vigyen be a közkormányzatba.
Ne siess a kérdésekkel nem tudok rá ily
lottunk, most a nemzeti eszme ellen
Szűkségünk van ellenzékre külö- hogy unnak nemzeties irányban való gyorsan lelelni, de ha türelemmel hallgatsz elmonségei szólaltak meg, s ha nyíltan nem nösen azért, hogy a nemzetiségi kép- fejlődését elősegítse .Mert végre is a dom annyi időre, mig erről a bokorról az egrest
is, de elburkoltan annál érthetőbb mó- viselők garázdálkodásának gátat ves- legnagyobb kormány is csak akkor bir leesszük.

Politikai kórság.

hangon mundta nekem : Kálmán 1 ne menj el, verődött össze s mi napi járásnyira elkóboroltunk a rengetegekbe.
megszakad a szivem, ugy fáj.
Talán már a harmadik napja voltunk
Oh
I
ha
eszembe
jutott
volna
egy
pillaInteger vitae . . .
távol a rendes szállásunktól, a mikor oly nagy
natra
is,
hogy
nem
látom
élve
többé
szegény
(JfonicÍHH
litriii, tzabtulon )
eső kerekedett, hogy a kunyhónkból, a hová
Anieliet, nem ineutem volna cl.
Fordította: FÖLDES ZOLTÁS.
Hanem akkor az egész lényeimet mind- beszurultunk, ki se tudtunk mozdulni Egész
Ki tisztán él alant s a biintöl mentesen.
nap hullott az esö, mintha üutütték volna.
Ijjakra nem szorul s a mór dánlnhrit sem. kettőnk jövőjének biztosítása, boldogságunk
Kártyáztunk és ittunk a medve bőrére.
\gagodtan élhet ő, — a fegyvert megveti. állandósításának gondolati töltötte el.
Ugy az esti szürkületben egy munkás
Fájt elválnom Amelietől, de felemelt az
A mérgezett nyiht tegez sem kell neki.
érkezett hozzánk. Az épitési irodánkból külda
tudat,
hogy
érte,
kettőnk
jövőjéért
dolgo.-1 forró Szilieken vigyen búr útja út,
zom és válunk most el, hogy aztán örökre ték utánunk. Nekem egy táviratot hozott,
Vagy járja szüntelen a zordon Ktuikózt.
egyesüljünk. Legyőztem a gyöngeségemet és ('surun viz volt ez a munkás. Egész nap
Vttgy menjen o azon mesés hegyek közi,
nemes önérzettel eltelve, nagy buzgósággal ütötte az esó. At volt ázva a ruhája és távMelyeknek széleit Hidasz/jesz öntözi.
irat papirosa szétmállott a kezemben a papidolgoztam a vnsut építésén.
Határaink mögött, mig énekelyetém,
Amelieuek naponta irtum, hogyha együtt ros, a mint felakartam bontani.
— Szabin hegyek között, — szeretett hilayéui.
Nem tulajdonítottam nagy jelentőséget
nem vagyunk is, legalább leveleimből lássa,
Egy farkas elfutott . . Pedig csnjján fialom
az egész táviratunk, azt gondolva, hogy üzleti
hogy minden gondolatom, örömem csak ó.
Volt, mely elűzte, az egyetlen hatalom
távirat s tovább kártyáztam. A táviratot egy
Munkálataink szépen haladtak előre.
Holott a mily vatlull e szörnyeteg vala.
Ismered ugy- a gyimesi vonalat'! A világ meleg kőlapra tettem a tüz mellé, ha megSem óv Daniász rengő tölgysudara:
legszebb tájainak egyikén vezet keresztül. szárad a papír, akkor talán sikerül felbontani
S a gyenyén éltető, vad Nnbián petliy.
Annyiszor kiszíneztem magamnak azt nz örö és kibetűzni.
tfroszlánt bár nevel, — ily szörny nem születik.
met, mely reám vár, mikor e vidéket, a kész
Szédületes szerencsével játszottam. MinDe sorsom bár sivár vidékre vetne el,
vasúton Amelienek megmutathatom.
den pénzt összenyertem, a mi a partnereimnél
.1 hol a siri szél száradt fiivet terel,
A felhőkbe furakodó sziklákat, az azokba volt. Meg is felejtkeztem volt a táviratról, a
Hol a fájom sötét, merem/ő fellef/e!(
vágott szédületes viaduktokat és a hegyek mikor egyik vadásztársam a kezébe vette és
S a bus időt hozók kereszt iillengenek.
oldalán elterülő hatalmas tisztásokat, melyek bontogutni kezdette. A papiros azouban fosz
Vagy arra dobna, hol kimért jiályttn halad mint oda teritett puha süppedő szőnyegek hi- lányokra szakadt. Előbb teljesen szét volt
málvu, a hirtelen száradástól pedig töredezett.
— A földközelbe' — a lohoyó lángú nap: vogatoak a pihenésre.
Ah, itt is, — mutdeniilt szeretni foglak én,
Vágyam nem teljesült. Én se láttam ké- Csíkban még ironnal írják a távirat szövegét.
Édesen nevető, szépszava Laku/ém!
szen a csíki vasutat. Nem jártam még rajta. A kis papiros darabkák belső oldalán teljesen
Ugy borzadok tőle, mintha mindig összeron- el volt mosódva az írás. Semmit sem tudtunk
Amelie.
kibetűzni a távirat tartalmából. Nem bántott
csolt
emberi holttesteken töretne előre.
Irta: Dr. Sándor Láaaló.
Már jól fenn voltunk a hegyek között, az eset. Naponta négy-öt táviratot is kaptunk
(Folytatás.)
a központi irodából, ki törődik azzal, ha egy
— Bncsazásnnk alkalmával megdöbben- a mikor kedvünk kerekedett egyik napon, meg is semmisül V
medvevadászatra,
Egy
egész
nagy
társaság
tett a leány kétségbeesése, amikor panaszos

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA.

Ötödnapra tértünk haza a vadászatról.
Régen elfeledtük már az elmosódott táviratot.
A postám között az Amelie levelét kerestem. Nem találtam tőle egy sort sem. Megdöbbentett a dolog. De azzal bátorítottam magnat, hogy talán elkallódott a levele.
Táviratoztam neki a fővárosba. Választ
nem kaptam.
Ekkor táviratoztam a háziasszonynak,
kitől a lakást béreltük, hogy mi van Amálievel?
Az jött válaszul, hogy Amelie egy héttel előbb hazautazott Franciaországba.
Lehetlennek tartottam, hogy Amelie engemet csak ugy rövidesen elhagyjon. Hiszen
jobban szeretett az életénél. Ezt éreztem mióta
ismertem őt. Valami rettenetes dolog kellett
vele történjék. Ugy kezdtem aggódni érte,
hogy közel voltam az őrüléshez.
Gyötrődésem között jutott eszembe az
elmosódott távirat.
A táviróhivatalban csak annyit kérdeztem, nem jött az én cimemre egy (léten belül
egy francia távirat"?
A válasz igenlő volt. A postamester kikereste a táviratot. Az volt az elmosódott
távirat. Egy néhány szó volt, az egész franciául.
.Jöjj vissza. Temess el. Nélküled
nem tudok élni. Szeretlek. Amelie."
Két nap alatt a fővárosban voltam. Mint
az eszelős, ki haláloB ijedelemtől reszketve,
dadog éB közel van az összeesésbez, kérdezősködtem a háziasszonyomtól, mi történt
Amelievel ?

C S Í K I

tagnotna 6.
(Történeti hűség kelváért jelmem, hogy csak
innenMazültek jegyzeteim a többit csak elgondoltam.)
Hit tudod Annos a fiak már előre megmondták volt, hogy pontban kilenckor ott legyünk,
mert pontoaan kezdik. Addig jártam a papa nyakára, a mig kilencre kocsiba Oltunk. A Vigailó
előtt elfogott a lámpa lá*. Nem volt elaő bálom
Hdod, már a tavaly ia voltam, de Fiira annyit
beszált nekem bálokról, peatl bálokról, bogy én is
képzeltdni kezdtem. De alig láttam meg a fiakat
visszanyertem hideg véremet Senki se vett észre
rajtam izgatottságot, még ez a szemtelen Ernő se
pedig ugyan csak lUirozott Ott állt mindjárt a
jegyazedő asztalánál. MUyen jól állt neki a frakk V!
— Kikkel beszélgetett ?
— Azt sem tudom, hanem én sietek a mesémmel, mert azt mondta, jön mindjárt tenniszezni
s akkorra veled végemi akarok.
— Jó én hallgatok.
Alig értem be a parkettre — ezt milyen
szépen kilényesitették volt, —rázendiil a Rákúcy.
Kénlem Miklóst — ő vezetett be — hogy nekem hnzzáke, de ő megnyugtatott, hogy a papa
védnök és öt illeti hasonló tisztaég. És azntán
meg is figyeltem, többször is felhangzott
— Jó cigány volt
— Ne szólj közbei A terembe értem a kőiül néztem. Ott annyi idegen volt Teljesen ismeretlen arcok, ntczai ismerősök. Én Etuskával kezdtem beszélni. Kózsaszin kivágott ruhája volt ugyan
j<Sl nézett ki. Mindjárt elbeszélte, hogy még Radnótról, Marosvásárhelyről Tordáról ia jöttek leányok. Éa még milyen szépek s hogy táncolnak!
(Ezt a fiuk is mondták I)
Irénke azt mondta Gyergyóból is jött két
csinos lány, Tnsnádról is jönnek. Igazán kezdtek
drukkolni Én is féltem, hogy nem mulatok, pedig
minden táncom le volt foglalva. De aztán én is
eldicsekedtem, hogy a legszebb lány mégis velünk
lesz, mert tegnapelőtt jöttek Pozsonyból és a
mamája már megkérte a mamámat, Hogy gardírozza.
Az igazat megvallva féltem is, hogy konkurenciát
csinál nekem. A mig igy beszélgettünk, tényleg el
is jöttek mind. Minden két percben hangzott a
Rákóczy, csinosabbnál-cainosabb asszonyok, lányok
népesítették be a termet. Megismertem a radnótiakat Müyen kedves lányok! Mind kék ruhában
voltak. Marosvásárhelyről is jött egy. Sokat beszélt Margitról. Ugy látszik disztingvált lány.

Xa jó, hát mikor táncoltatok, ki kezdte ?
— Csakhamar jöttek a rendezők, vagy tizenöt
ügyea fin. Bála — tudod ö volt az elnök felkérte
Paulát éa rákezdtek az elaő csárdásra. Erre a többi
mintha össze lettek volna beszélve belekezdett Én
Ernővel kezdtem meg. Csak most láttuk milyen
jó cigány volt Xem hiába hozatták Kolozsvárról,
látszik, hogy több, mint huaz éve búzza a táncnótákat Remek egy csárdás volt: „Xem ütik a
jogászt agyon .
Ezután minden feltűnés nélkül keringőbe
csapott Gyurira és andalogtunk. Erről már nem
tudok beszélni. Én olyan boldog voltam. Nem ültem
egész éjjel. Egymás kezeibe adtak a jobbnál-jobb
táncosok. Azntán négyes jött, precízül rendezve
— Hát táncrendet kaptatok-e?
— Persze.
— Milyent ?
Az egyszerUen mesé& tiyönyöril kézifestéses
tulipán van az elaő lapján és luonogramm. Mondják,
hogy Pesten az egész ki volt állítva és minden
ember megbámulta.
— Mit? hallszik egy erős férfi hang. Ernő
volt —
A táncrendeket, — feleli Margit látszólagos nyngodtsággaL
— Ja, maga Anunskának referál szombat
estéről ? Bizony szép is volt minden. Milyen szupé
csárdást táncoltunk .' Ugy-e Margitka ? Hát még
Zsögödön! De ezen maga is ott volt s láttam jól
mulatott
— Igen, legalább a morzsából én ÍB kaptam.
Csak olyan rövid volt
— Hja, kifárad az ember két nap alatt
Hanem, ha parancsolják, hozzá kezdhetünk a tennishez.
— Menjünk, jerünk Margit
*
*

*

Elmentek, rövid idő múlva én is ott termettem a tolvaj Bzemtelenségével, mint a ki inások
titkait loptam el.
Megvan a hirlapi nívó ! Pista irigykedhetik !
Megvan a jövőm a lapnál éa megvan a gázsim !!
Szerkesztő ur kívánságára még itt közlöm a
jelenvolt hölgyek névsorát
Asszonyok : Antalffy Gúbonié (Deés), Birtba
Józsefné, Csanády Lajoané, Deák Ignácué (Radnóti,
özv. Dragui Liviuané, Dr Györgypál Domokosné,
Ferenczy Gézáné, Dr Filep Sándorné, Fried Sán— És csinos ?
dorné, Gombos Lászlóné (Torda), Gözsy Arpádné,
— Hogyne! Hát még Mariska! Az olyan
Gyarmathy Mózesné (M.-Sziget). György Arpádué,
volt, mint egy cukorbaba. És Paulai hóditó volt
Kolouics Dénesné, Kovács Antalné, Imreh Dénesné
Alaposan tarthattunk tőlük. Szerencse, liogy
Jakab
Józsefhé,
Magyarék
fiukkal jól voltunk, hanem bizony ülhettünk volna. (Marosvásárhelyi,
Antalné, Dr Nagy Béniné, özv. Nagy Sándorné,
— Kik?
Pap Andrásué (Tásnád-furdSl, Pap Domokosné.
— Hát Bzeredaiak. Pedig mindenki közülünk
Pál Gáborné, Sándor Gergelyné, özv. Szőcs Máris jól nézett k i Csak te hiányoztál Annus, te
tonné, özv. Sprencz Györgyné. özv. Rajz Antalné,
lettél volna a bálkirálynő. De a táncosok igy is
hűek maradtak, sokat táncoltunk, Dusi még rosz- Tóth Vilmosné, Vender Dávidué, Wolff Fereucné,
Leányok : Csiby Róza, Deák Ilonka, Deák
sznl is lett ííeki tudod ez volt az első bálja.
Hogy drakkolt szegényke. Határozott lámpaláza Erzsike, Deák Mariaka (Radnóti, Fried Erzsike,
volt De nem volt oka; az igaz, nagyon szép Gombos Mariska iTonla). Jakab Irénke, Jakab
Micike, Jakab Annuska, Imreh Margitka (Marosis volt

Hit hazautazott, — felelt a legnagyobb akkor viselt, mikor utánnam jött, Látni akarnyugalommal. Azt mondta neki, hogy felhasz- tam ót magát
nálja azt az időt, a mig én a vasútépítésnél
Senki sem állapíthatta meg a személyleszek elfoglalva s meglátogatja szülőit.
azonosságát, csak én egyedül. Készséggel telDe hát akkor mit jelenthet a távirat jesítették a kérésemet.
tartalma? Az Amelie szülőihez nem mertem
Nincs a pokolnak az a kínja, a mi feltáviratozni, magam sem tudom miért. Maka- érne ez óra szenvedésével.
csul nem hittem abban, hogy Amelie elhaBevezettek egy nagy terembe, melynek
gyott volna engemet
egyik oldalában volt a lift elhelyezve. Azon
Mint rémes kisértet fagyasztotta meg emelték fel, hosszú széles márványasztalon a
ereimben a vért az a gondolat, hogy talán hullákat a boncterembe.
öngyilkos lett.
Már megindult a szerkezet, a lift emelRohantam a rendőrségre. Elém tettek kedett felfelé, a mikor a rendőrtisztviselő
egy nagy könyvet, a melyben a legutóbbi idő- megszorította a karomat és bátritólag mondta:
bér öngyilkossá lett lelkek voltak összeírva. legyen erós, a mit most látni fog, a legerőCsak forgattam ide-oda a lapokat, de sebb idegzetű embert is nagyon megrázza.
egy betűt kiolvasni nem tudtam a Borokból.
Elfordított az ablak felé s én láttam
Összefolyt előttem minden. A lapok száraz amint az Ollói-uton az emberek olyan gondtazizegése reszkető kezemben, figyelmessé tet- lanul járnak fel s alá. A szemem kinézett az
ték reám a rendőrtiaztviselóL Oda jött hozzám, ablakon, a fülem figyelt a legkisebb zajra, a
barátságos nézésével egy kicsit lecsillapított a mi a szobáaan történik. Hallottam, a mikor
és egy-két kérdésével megtudta kit keresek a liftről leguritották a márványasztalt és
Kettőt fordított a könyvben s tompa gördítették felénk, a világosság irányába. Halhangon mondta nekem : az a leány, kit ön lottam, a mikor jelentette az egyik alkalmakeres, valószínűleg azonos azzal, aki 10 nap mazott a tisztviselőnek, hogy készen vannak,
előtt leugrott egy dunaparti ház negyedik itt • tetem.
emeletéről a kövezetre. Felismerhetetlenül
Mindent hallottam és láttam magam
össze van roncsolva a teste. Még nem lehetett megállapítani a személyazonosságot. — előtt, de mozdulni nem tudtam. Meg voltam
Semmi Írás nem volt nála. Senki sem kereste dermedve, amit as idegeim elernyedése következtében nehéz zsibbadás kezdett felváltani.
eddig.
Megrázott gyöngéden a tisztviselő. Nos
Kimentünk eziel a rendórtísztvíselővel _ Uram 1 szólt hozzám.
morgueba. Legelőször Is a leány ruháit muMint egy bábot forditott a márványasz
tatták meg.
tal felé. Ketten tartottak a karomnál fogva.
Az Amelie ruhái voltak. A melyeket
A hulla nem volt letakarva. Ott feklldt
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váltosása, Mleg humánus eszmék és felfogások
elterjedése folytán lényegesen megváltozott.
Legnagyobb hóditását a gazdasági téren érte
el, alapjául Bzolgálván az önzetlen humánus
felfogás. A mint Bernát I. megjegyzi: az a
társadalom, amely tisztán az önzésre akarja
Siga. alapítani gazdasági rendjét, homokra építi jövőjét". A mely önzést évezredeken keresztül
a kereszténység fáradhatatlan munkássága
nem volt képes az emberiség lelkében megA tejssővetkezetekről.
dönteni, hanem is teljesen, de legalább annak
Irta : Kováee Jóasef oki. gazda.
egyoldalúságait mérsékelni sikerült a szövetKözgazdasági téren két főtényező mű- kezésnek.
ködik az egyesek érdekeinek, illetve az öszA szövetkezetek as egyedüli eszközök
szesség társadalmi, erkölcsi és anyagi helyze- ugy a gazdasági, mint a társadalmi viszonyok
tének javításán.
átalakítására ott, a hol még nagy a gazdasági
Ezen két tényező pedig az állam és tár- hátramaradás — mint nálunk is vagy a hasadalom. Az állam ugyanis a legmagasabb nyatlás is bekövetkezett, ott a helyzet elektársadalmi kulturközeg, melynek feladata a nek behatása következtében lényegesen megfejlődés azon feltételeit megvalósítani, melye- változik. A haladás utáni vágy ugy az anyagi,
ket az egyes önmagának meg nem szerezhet mint erkölcsi téren fogja el és tölti be a lels hol az egyes, vagy a társadalom nem elég keket ; e vágy fokozza a munkásságot és munerős, annak segélyezése támogatása. Kezét a kakedvet, jobban ébreszti as öntudatot az
gazdasági élet üterén nyugtatva feladatát ké- egyesekben, hogy az emberek egymásra vanpezi a gazdasági élet irányítása. Ezt eléri jó- nak utalva, együtt dolgozva, mUködvc mozdíttörvények által. A társadalmat egy magasabb ják elé az egyesek és az összesség ugy anyagi
személyiséggé emelni, hogy annak minden ré- mint erkölcsi jólétét, s hol érvényre jut a tusze a lehető legmagasabb szellemi és anyagi dat, ott kihal a szivekből a gyűlölet és az
fejlődésnek örvendezzen, szintén az állam fel- irigység, a közös tudat és érzet élvezet a köadatához tartozik. Ezen feladata nem válto- zös cél együttes elérésére.
zik soha, csak az irány, melyben érvényesíA szövetkezésnek legfőbb indoka a gazteni kell.
dasági viszonyokban keresendő — mint fenA másik tényező a társadalom, ez az tebb emiitettem — az elkülönítve álló termeúgynevezett organízált önsegély, melynek ki- lők a létért való küzdelemben gyengébbek, de
induló pontja az, hogy a kis tőkék, az elkü- az erőknek fokozása, azoknak tömörítése állönítve álló termelők, a létért való küzdelem- tal hatványozott mértékben történhetik. A korben gyöngébbek, az erőknek fokozása, — látolt gazdasági helyzetnél fogva a kis töke
azoknak tömöritéBe végett egyesitteasenek. annyira korlátolt, hogy a nagy tőkével egyEzen önsegélynek Bzervezetei az egyesületek, általán nem versenyezhet, s ezen versenyből
társulatok és szövetkezetek. Ezeken a szer- való kimaradása a kis tőke tulajdonosának, a
vezeteken nyugszik az állam által el nem ér- kis gazdának romlását elsenyvedését vonja
hető gazdasági helyzetnek a javitása, fokozása, maga után, sokaknak ilyen romlása általános
mely kétféle irányban nyilvánul: A szervezet gazdasági pangást, visszaesést jelent
szerveinek — tagoknak — részint szellemi,
Ki ne hallotta volna hírét a rochdalei
erkölcsi előhaiadása és lelki szórakoztatásá- takácsoknak ? Midőn az éhséggel küzködve a
nak, részint a tagok anyagi érdekeinek istá munka nem hozta meg a saját jutalmát, s a
polása és előmozdítása által. Ezen feladatokat tőke nélküli munka tőkét nem gyűjthetett,
ezen szervezetek, különböző módon, különböző azoknak az egyszerű takácsoknak és Jánosokeszközökkel oldják meg.
nak nem volt Bzivttk ahhoz, hogy kivándorolEzen Bzervezetek közül, melyek a tagok- janak és elhagyják az édes anyaföldet, forranak mind szellemi, mind anyagi istápolását dalomra sem gondoltak, hanem élt szivükben
magukban foglalják, legfontosabbak a szövet- az erős elhatározás és akarat A mire egyenkezetek. Ezek egyedüli biztos eszközei a kis kint nem voltak képeBek, azt közösen víBzik
tőkék gazdasági téren való hathatós érvénye- ki, s tőke nélkül kereskedőkké leBznek. A társülésének. Ez az eszme szövetkezéB mindig saság első felszólítására nem gyűlt ugyan be
és mindenkor élt az emberek lelkében, s külső annyi pénz, a melyen egy zsák zabot vagy
életben való megvalósulását különböző formá- lisztet vehettek volna, de ma már a szerény,
ban látjuk. De mig a régi korban a szövetke- de becsületes rochdalei takácsok társaságázés a rideg egoista felfogáson alapult B csak nak évenkint egy millió koronát meghaladó
az erőszak keresztülvitelére s idegen javaknak tiszta jövedelme van.
a lefoglalására irányult, addig a közgazdasági
(Folyt, höv.)
viszonyok fejlődése s azoknak ugy külső formájuk, mint belső tartalmukban történt megKÜLÖNFÉLÉK.
vásárhely), Lukács Juliska, Madár Irma, Márton
Emilia, Márton Berta (Gyergyószentmiklósl, Nagy
Etuaka, Nagy Irénke, Pip Irma (Tusnád tttrdő),
Pap Margit, Perjéasy Steiner Palika (Pozsony),
Rajz Mariska, Rajz Matild, Sprenc Olga, Sándor
Margit, Szatmáiy Olga, Wolff Dusika, Tóth Gizella.

Bál itfi.
előttem az én életem boldogsága. Szemem ugy
kimeredt, mintha a pilláim kiakadtak volna a
(Ellesve.)
sarkukból, a szájamban a kiáltás hörgéssé
Az egyetemi-estélyen történt.
omlott össze.
Önök talán nem ia látták.
Nem tudom mi történt azután velem.
Egy lányka, kinek arca nőiesen finom, a
Lehet összeeBtem.
büszkeség s&jâtszeril női vonásaival: haja barna,
Eltemettem oz-én Ameliemet. Hanem a a legdíszesebben bodorítva, derült, márványtiszta
kép soha sem mosódik ki az emlékemből, homlok, izgékony szemöldök, nyugtalan, kacér,
a bogy ót a márványasztalon láttam.
mindentéle vizsgaszemek, szabályos görög orr 9
Szép hullámos haja tele aludt vérrel, vékony, gyermeteg metszésű ajkak, éles, hamis
feje ketté hasadva, egyik karja leszakadva szájszegletekkel; öltözete a legizlésesebb : ruhájáhevert* véres teteme mellett.
nál a legszelídebb színezetek összeválogatva, csuÉs ezt a képet látom magam előtt min- pán egy hatalmas csokorba kötött szallaggal dídig. Van-e ettől szabadulás?
szítve, — odahajlott táncosához közel-közel éa a
Azóta menekülök e kép elól. Járom a mig a szeles keringd kábító dallama minden csepp
világot.
vérét arcába hajtotta és keze az édes, ismeretlen
Az Amelie szülei még nem tudják, hogy izgalomtól remegve szorította a táncosáét, halkan
halott a leányuk. Minden hónapban küldök a fiilébe súgta:
nekik pénzt vagy valami ajándékot s irom
— Nem tudok gondolkodni!
hogy jól vagyunk mind a ketten, Amelie meg
Némán sóhajtott és újból megssoiitá táncosa
én. Csalom szegényeket mert ha megtudnák, kezét. Nyögdelve, lihegve simnlt hozzá s tovább
bogy nem él már a leányuk, mi örömük is sngta :
lenne már az életűkben? Mert az élet nem
— Bár mindég tartana ezen keringd 1
öröm, ha nem köt semmi hozzá.
A táncos, kissé csnf, de jól táncol, e pillaMi is köt engemet az éléthez ? És miért natban oly gyöngének látszott: csaknem összeis élek én?
roskadt s homályos szemekkel tekinte a lánykára,
Ezek voltak a Kálmán utolsó Bzavai.
mintha figyelmeztetné: Gondold meg, a mit kiEltakarta kezével a szemeit B görnyed- mondasz 1
ten ült a Bzékében. Nem zavartam a hallgaVégre is elriad ajkai szegletéről a hiúsága,
tását, inert tele- volt fájdalommal az én szi- elsimultak homlokáról a ráncok és szelíd, reszvem is.
kető hangon, de azért hallhatóan rebegé a választ:
Hogy is van az ugy elrendezve, hogy
— Szeretem.
egy-egy embernek e földön annyi sok jut ki
Semmi bánáti tás, Semmi regényesség.
a szenvedésből I
Önök bizonyára csddálkosni fognak ezen a
(Vége.)

válaszon, de ő a milyen
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Éa ime A legnagyobb üröm pillanatában az I is. Debrecenből, sőt még aa ország déli réátkozott primáa lezárta a keringőt a vele az idilli széről Újvidékről Is keresik fel a betegek éB
perceket ia.
üdülni vágyók. Megérdemlené e fürdő, hogy
Mnlataágnafc vége.
a modern fürdők minden nemű szükségleteivel
*

Az egyetemi-estély ntán történt
Ónok talán nem ia tudják.
A lányka otthon álmodozik egy öreg karosszékben nyakig süppedve.
A mámoros ifja bál ntáni délután rendbe
szedi magát, kimegy sétálni s érzi, hogy valami
hatalmas erő azinte taszítja valami irányban a ha
vissza akar fordulni, akkor iámét ellenáll: azél
volt a z ; neki ia a r a kellett menni, neki ia dolga
v ilt, mint a szélnek: egy utjok volt mindkettőnek.
A szélnek a lomboa fákkal, a kert világaival,
az ifjúnak a ház legszebb virágával, a kire oly
büszkék mindannyian, a kit oly nagyon szeretnek.
Vakmerő volt a gondolat Knpogtatnak. A
lányka hallja, de tovább álmodozik. A mama
bevezeti hozzája.
A lányka felnyitja álmadozó szemét, kezet
nyújt de rögtön félve viasza is vonta, talán mert
amaz oly hideg volt Î
A kacér azemekkel boasznsan néz rá, csúfabbnak találja, mint valaha.
Pedig ugyanaz, kinek a tegnap tűiébe súgta,
mit ia ? a kinek kezét remegve azoritotta meg.
Mig aztán a kia lány elég merészen igy kezdé:
— Jó flut Tuiţja, hogy az Isten bennUnket
nagyon caekély anyagból teremtett: az az sárbóL
S mivel a sár nem volt jó, mi — azegény halandók, cserép edények módjára, tökéletlenek éa törékenyek lettünk. A legkissebb összekoccanásra megrepedünk, a legkristályosabb viz sár-ízt kap tőlünk.
A mámoros ifjo pedig ebből mindent meg-

felruháztassák, mert természeti szépségeivel
a látni vágyóknak, B jó halásn vizeivel és
kénes gőzölgőjével a szenvedő emberiségnek
igen sokat használ. Itt helyén valónak találjuk megemlíteni, hogy a mai viszonyok között, vagy a Itérlónek, vagy az illetékes fórumnak annyi áldozatot meg kellene hoznia,
hogy naponkint egy posta járatot alkalmazzon,
mert e tekintetben igen nagy hiányt szenvednek a vendégek. Erre a célra minden vendég
szívesen áldozna 1—2 koronát fürdő taxa
cimén.
— Jótékony oéln tánoestély. Tusnád-

fürdón 1906. augusztus bó 11-én szombaton
a gyógycsarnok ban jótékonycélu estély, liangveraeny, bazár, táncmulatság tartatik. Kezdete
este 7'/« órakor, beléptldij személyenként 2
korona.
— Csendélet a morzsa-bálon. Az
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32. ufai.

társaság áldozatokat nem kímélve ezt az in- rára éa veszélyére elrendeli azzal, bogy
tézményt bevezette. A perselyek a t betevő késedelmes vevők az ingatlanra nem árfelek rendelkezésére állanak.
verezhetnek.
— Magyar-román szótár. Iskolai és
1. Az árverésre határnapul 1 0 0 8 .
magánhasználatra irta Ghetie János naszódi évi szeptember hó 4-ik napjának
főgimnáziumi igazgató. Épen tíz esztendeje, d. e. 9 órája Csikcsekefalva község
1896-ban, a közoktatásügyi minisztérium ju- házához kitUzetik.
talommal tüntette ki Ghetie János nagy mun2. Árverezni szándékozók tartoznak
káját, az első nagyobb román-magyar szótárt, minden egyes ingatlan kikiáltási árának
a mely régen érzett hiányt pótolt irodalmunk- 10 százalékát mint bánatpénzt készpénz'
ban B rendkívül nagy szükségletet elégített ki ben vagy óvadékképes értékpapírban a
nemcsak irodalmi, hanem közigazgatási és kiküldött kezéhez letenni.
közgazdasági szempontból is. A hézagpótló nagyA kir. járásbíróság, mint telekkönyvi
munkának második réBze, magyar-t omán szó- hatóság, Csikszentmárton, 1906. jul. 26.
tár tíz esztendei nagy munka után most jeGözsy Péter,
lent meg B ezzel teljessé vált ez a nagy munka
kir. albíró.
a melynek jelentősége és értéke megbecsülhetetlen. A kiváló szerző arra törekedett, hogy
a szótáranyagban felölelje a teljes aktuális
szókincset, az irodalmi és népies nyelvből,
valamint az üzleti forgalomból egyaránt. A Szám 9059—900. tlkvi.
legjobb forrásmunkákra támaszkodva, teljesen
kielégíti ugy nz ÍBkolai mint a közéleti szükÁrverési hirdetmény kivonat.
ségleteket. A szótár kétszer hasábozott szöA csíkszeredai kir. törvényszék, mint teveggel, tiszta szép betűkkel, erős papírra
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy András
nyomva jelent meg ; 803 oldal terjedelmű, te- János
gyimesközéploki lakós végrehajtstóna'c
hát legnagyobb szótáraink közül való s a Miliők Szász János és neje László Erzsébet
Franklin-Társulat kiadása. Ára 10 korona. Az odavaló lakós végrehajtást Bzenvedő elleni
elsó rész ára Ű korona. A két rész egy fél 500 kor. tőkekövetelés és ennek 1905. évi
julius hó 18-tól járó ă k a m a t a i , 46 korona
bőrkötésű kötetben 20 korona.
30 fillér perbeli, 18 kor. 90 fillér végrehajtási
— Hirdetmény. A honvédelmi minisz-, már megállapított költségek iránti végrehajtási
ter ur ő nagyméltósága az 1906 évi julius ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék, a
hó 12-én kelt 48587 — 19 számú rendeletével a csíkszeredai kir. járásbíróság területén levő,
határán fekvő, a csikszentfasátor épület átalakítását és a laktanya egyes Csikszentmiklós
miklósi II. rsz. 188. sz. tlkjkvben A f 2. rsz.
szobai padlózatának helyreállítását 13700 kor. 1859/1. b, 1863. hrsz. szántóra és faházas
összeg erejéig engedélyezte. A fentemiitett beltelekre 338 kor., az odavaló 125. oz. tljkvben
munkálatok kivitelének biztosítása céljából A f 2. rsz. 447/2. hrsz. kaszáló 247 kor., az
131. sz. tlkjkvben A f 2. rdsz. 470.
az 1007. évi augusztus hó 16-ik napjának 9 odavaló
hrsz. kaszálóra 400 korona és A f 3. rdsz.
órájára az itteni honvéd laktanya helyiségében C13/2. hrsz. kaszálóra 70 korona ezennel megtartandó nyilvános ajánlati versenytárgyalás állapított kikiáltási árban az árverést elrendelte
hirdettetik. A versenyezni óhajtók felhívatnak és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1806.
hogy a fentebbi munkálatok végrehajtásának evi szeptember hó 30. napján délelőtt
órakor Csikszentmiklós község házánál
elvállalására vonatkozó zárt ajánlataikat (az 9megtartandó
nyilvános árverésen a megállaajánlati költségvetéssel együtt) a kitűzött nap pított kikiáltási áron alól is el fog adatni.
d. e. 9 órájáig a nevezett hivatalhoz annál
Árverezni száudékozók tartoznak az ininkább igyekezzenek beadni, mivel a későbben gatlanok becsárának lO'/o-át készpénzben,
érkezettek figyelembe nem fognak vétetni. Az vagy az 1881. LX. t.-c. 42 §-ában jelzett árajánlathoz az általános feltételekben előirt, az folyammal számított és az 1881. évi november
engedélyezett költségösszeg 5 0 ,-ának megfelelő bó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri
8. §-ában kijelölt óvadékképes értékbánatpénz (vagy a bánatpénznek az állam- rendelet
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy
pénztárnál (adóhivatalok) történt letétét igazoló az 1881. LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánatpénztári nyugta) csatolandó. A Bzóban forgó pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről
munkálatra vonatkozó műszaki müvei ;t és kiállított szabályszerű elismervényt átszolgálrészletes feltételek a nevezett honvéd-laktanya tatni.
Kelt Csíkszeredán, 1906. évi augusztus
kezelőtiszti irodájában bármikor megtekint- hó G-ik
napján.
hetők. Csíkszereda, 1906. évi julius hó 3t)-án.
A csíkszeredai kir. tszék, mint telekM. kir. brassói 24. honvéd gy. -ezred 4. zászlóalj könyvi hatóság.
parancsnoksága.
László Géza,

igen Bzépen sikerűit jogász-bál után, mint a
hajdani szép időkben — is Bzokásban volt,
a Bok elfoszlott reményt felelevenítendő —
Zsögödön szokta folytatni a mulatságot az
arany-ifjuság. Igy történt ez az idén is. Nagyon jó kedv uralkodott mindvégig, csak egy
verekedési epizód zavarta meg ugy 10 óra
tájban a jó kedvet. Egy polgárokból és iparosokból álló társaság Noé itókájából alaposan
beraktározva, elfeledte, mi a széknek a rendeltetése s heves szóváltás után egymásuak a
koponyájához kezdte méregetni. Felhívjuk az
illetékes rendőrhatóság ügyeimét, hogy mulatságok alkalmával és népünnepélyekkor egy kis
értgtt
rendőrközeget jó volna ott alkalmazni a köz— Pá Margitka I Jön a morzsa-bálba ?
— CBacai! volt reá a rime a kia leánynak, rend megóvása végett
— Felhívás. Megyei alispán ur idei
a mi nem volt ugyan vers, de igaz volt
*
4287—1906. számú leiratával utasította a városi tanácsot, hogy a város területén lakó
Az egyetemi estélyen történt?
Már nem is emlékazem reá. Különben legye- családok nemes- és clmerleveleít, — egy az
nek meggyőződve ez a legtöbb mulatság után országos levéltár részéről az egéBZ országban
levő nemes családokról szerkesztendő munkámegtörténik.
Dr. Sándor Gábor nál leendő felhasználáshoz, — eredetiben vagy
másolatban terjessze fel. Ezen rendeletből ki— Személyzeti hirek. KáBzonyi Alajos folyólag felkérem a város területén lakó azon
dr. kolozsvári káplán Kerelószentpálra plébá- családokat a kik ilyen nemes levelek és cínosnak kineveztetettt Bocskor Ferenc király- merek birtokában vannak, hogy azokat a városi
bányai plebánee Apanagylaünba helyeztetett tanácsnak elismervény mellett rövid idei haszát. Lelkészül küldetett ki: Hadnagy János nálatra eredetiben vagy másolatban adják át
Csiksientlélekre. A káplánok közül áthelyez- esetleg nyújtsanak alkalmat arra, hogy a vátettek : Anda Géza Kézdiszentkereszról TUB- rosi tanács azt lemásolhassa. Csíkszereda,
nádra, Gegó Simon Lembényból Gyergyó- 1906. évi Julius hó 19-én. A polgármester h.
ditróba. Márkos András GyergyóremetérAI Árpa Lajos v. fjző.
— Aa ntoal lámpa sorsa. A helybeli
Székelyudvarhelyre. Az uj misések közül
s.-lelkész-hitelemzőnek kineveztettek: András utcai világítás, mely a hold járásához van igaJózsef Cslkrákosra, Antal József Csikszent- zítva, a napokban igen érzékeny veszteséget
györgyre, Bencze István Csatószegre, Bocskor szenvedett A vármegyeház kertjében n lomLászló Lemhénybe, Csányi Kálmán Kozmásra, bok alá rejtett valakinek a kegyeletes keze Sz. 1228-906. ki.
egy utcai lámpafát, hogy pihenje ki a fáradMerza iBtván Gyergyóremetére.
— Csíkszeredából nem len vasúti ság nélküli fáradalmakat, melyeket a közviláközpont Mint Uletékes helyról értesülünk, gítás terén kifejtett A meghaltakról vagy jót,
Alulirt városi tanács közhírré teszi,
most érkeiett le a kereskedelmi miniszter vagy semmit, ugy BZÓI a közmondás. Szegény hogy a tanácsház részére sztlkséges 136
leirata, mely arról értesiti Csíkszereda város álmodozót mi sem okozzuk, hanem megrovási köbni. kemény tűzifa szállítására folyó év
közönségét, hogy Csíkszereda nem lehet el- kaland azt illeti, kinek gondjai alatt Bzórta a a u g u s z t u s h ó 16-án zárt ajánlattal
ágazási központ, hanem Madéfalva állomás pazar fényt szép holdvilágos estéken s álmo- egybekötött nyílt szóbeli árlejtés fog tarfogja azt a szerepet teljesíteni. Csíkszereda dozott gondtalanul a korom sötétben, megta- tatni. —
város amúgy sem nyert volna sokat azzal, gadva a hü szolgálatot
Felhivatnak érdekeltek az árlejtésen
— Házi takarókperselyek. A házi való megjelenésre azzal, hogy esetleges
mert, mint értesülünk, géplakatosmühely és
kocsijavitómühely amúgy sem lett volna, takarékpereelyek Amerikában már nagyon el írásbeli zárt ajánlataikat a kitűzött idő
hnnem Brassóban vagy Marosvásárhelyen. Itt vannak terjedve. Európai államokban ezen in- előtt a városi tanácshoz adják be, mivel
csak egy pár családdal lett volna nagyobb a tézményt csak most kezdik meghonosítani. A később érkezők ligyelembe nem vétetnek.
személyzet és a fütóházi nem jelentékeny persely rendszer egyszerűen abból áll, hogy
Csíkszereda, 1906. augusztus 7.
személyiettel, mely a mi drágasági viszo- az illető intézet igen elmés szerkezetű, csinoB
Árpit
LoJoh,
Várad// néne*,
nyainkban egyforma sanyarúsággal osztozko- acél perselyeket oszt ki ügyfelei közt lezárva,
Ii.-jegyz5.
mig a persely kulcsa az intézetnél marad. A h.-polgármester.
dott volna.
— A gyergyóuentmiklóii gimná- perselyt a fél időnként elviszi n pénzintézetzium flgye. A vallás- és közoktatásügyi m. hez, hol a perselyt a fél jelenlétében kinyitják Szám 4816—906. tlkvi.
kir. minisztertől nem régen érkeiett le a és a perselyben összegyűlt összeget megolgyergyósientmiklóei gimnázium Ugye, melyet vasva az Illető betéti könyvecskéjébe bejegyCsikvármegye törvényhatósági bizottsága annak zik és ettől a naptól fogva a betett összeg
A csikszentmártoni kir. járásbíróság,
idején tárgyalt is és felállítására a magánjavak kamatozik. A fél a perselyt újból visszakapja
pénztárából 100000 koronát szavazott meg. A és az eljárás ismétlődik. A perselyen két nyí- mint tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy
miniszteri leirat, mely as engedélyezést is lás van. Egyik az ércpénzek, a másik az ösz- Incze Ignác: csatószegi lakosnak Csató
tartalmazza, inkább a reáliskola felállítása szecsavart papírpénz bedobására. A perselyek Gábor csikcsatószegi lakos elleni végrefelé hBjlik, mivel már Csikmegyének gimná- egy darab acéllemezből vannak kéBzitve és a hajtásos ügyében végrehajtató kérésére a
ziuma van s még vagy a vármegyétől, vagy sár olyan, hogy semmiféle álkulcscsal ki nem végrehajtási vissz-árverést a csíkszeredai
Uyergyószentmiklóe nagyközségtó.l pénzbeli nyitható és a belső szerkezete is olyan, hogy kir. törvényszék a csikszentmártoni kir.
áldozatot követeL Ez ügyben legközelebb a bedobott pénz másként soha ki nem vehető járásbíróság területén levő, a csikcsekegyűlést tart a képviselőtestület s remélhető, ha csak a saját kulcsával ki nem nyitjuk. A falvi község határán fekvő, a csekefalvi
persely előnyei nyilvánvalók. Otthon folyton 892. sz. tjkvi 314—2/1. hrsz. ingatlanra
hogy as ige csakhamar testté válik.
szem előtt van, mintegy állandó intéB a taka— A hargitai fürdő népessége. A rékoskodásra. Még a legkisebb összeg, egy 320 kor. és a 914—2/2. hrsz. ingatlanra
(ajk vármegyei locaüs fürdók közül egyik sem fillér félretételét, megtakarítását ÍB lehetővé 800 kor. kikiáltási árban a C/l alatt
örvend oly látogatottnak, mint a hargitai fürdő, teszi. Azt hisszük, hogy ez a rendszer hazánk- Rácz Lajos javára bekebelezett haszonmely pormentes oxondns és igen kellemes ás- ban is nemsokára meg fog honosodni. Váro- élvezeti jog sérelme nélkül a végrehajványvizeivel magához tmtya kapcsolni nemcsak sunkban az Agrár Takarékpénztár Részvény- tató kérésére Jakab Gyula és Klein
Adolf késedelmes vevők ellen, ezek káa környék lakosságát, hanem as idegeneket

Hirdetmény.

Árverési hirdetsÉi és feltételek kivonata.

kir. t*ziki biró.

Szám 9084—906. tlkvi.

Arvetési hirdetmény kivonat.
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint
telekkönyvi hatóság közhírré te.-zi, hogy Hof
Ludmilla végrehajtatónak Csilip György és
Bokor György végrehajtást szenvedők elleni
17 kor. 56 fillér tőkekövetelés és járulékai
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir.
törvényszék, mint tlkvi hatóság területén lévő,
Csikszentmihály község határán fekvő, a csikszentmihálvi 992. számú tlkjkvben A f 10348,
10349, 10352, 10353, 10356, 10357, 10359,
I03G0—10362. hrszáinu ingatlanra 242 kor.,
a 968. számú tlkjkvben A f 11049. hrszámu
ingatlanra 170 korona. 11091, 11092/1, 11092/2,
11093, 11094. hrszámu ingatlanra 120 korona,
11102 hrszámu ingatlanra 42 korona, 1033.
számú tlkjkvben A f 10336—10345. hrszámu
ingatlanra 222 koronában ezennel megállapított
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fentebb
megjelölt ingatlanok az 1806. évi szeptember hó 27-ik napján délelőtt 9 órakor

Csikszentmihály község házánál megtartandó
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási
áron alól is eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10'/0-át készpénzben, vagy
az 1881. LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó
1-én 3333. szám a. kelt igazságügyminiszteri
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékkepes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az
1881 LX. t-c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Kelt Csíkszeredán, 1906. évi julius hó
31. napján.
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint
telekkönyvi hatóság.
Láaxló Géza,
kir. tazéki biró.

C S Í K I

Augusztus 8.
Bz. 588—908. m. j.

Faeladási hirdetmény.
Csikvármegye magánjavainak tulajdonát képező Gyergyó- Békás köiség kíiz
igazgatási határában fekvő „Borvi/patak"
nevtl erdőrészben mintegy 63.0 k. holdnyi vágásterület körülbelül 8064 köbméter luc- és jegenyefenyő fatömeggel,
de a fatömeg utólagos bemérés utján való
megállapítása alapján — kihasználásra —

papírral látandók el és abban kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és
szerződési feltételeket ismeri s azoknak
magát aláveti.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el,
valamint az erdőség fatömege becsértéken
alul eladatni nem fog.
Az árverési feltételek é« a becslésre
vonatkozó közelebbi adatok n közbirto
kossági elnöknél megtekinthetők.
Csikbánklalváu, lí)06. julius 27.

Ferenc,
f. évi augusztus hó 30-pn reggel Bálint
liil't. jegyző.

8 Ó m k o r Csíkszeredában a magánjavak
igazgatósága irodájában tartand" zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvánoa szóbeli árverésen a legtöbbet Ígérőnek el
fog adatni.
Kikiálltási ár a 36 cin. mellmagassági
átmérőnél vastagabb törzsek fatöuiegére
köbméterenkint 4-00 korona.
A zárt írásbeli ajánlatok 1 koronás
bélyeggel és 2700 kor. bánatpénzzel látandók el.
Utóajánlatok netn fogadtatnak el.
Az árverési és szerződési (eltételek
Csikvármegye magánjavai igazgatósága
irodájában Csíkszeredában és a GyergyóTölgyesi m. kir. járási erdőgondnokság
irodájában a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Csikvármegye magánjavaiiiak igazgatósága.
Csíkszereda, 1906. julius 23.

=

Elscclóle
= szabadkézből a következő ingatlanok: =

CSIKZSÖGÖDI

=

ZESZGYAR
üteme megkezdődött ss BZ igen tisztelt szeszvásárié közAnséj)

TT

rendelkezésére állván, nagybecsű rendeléseit készséggel eszkfizISm.
Melyek után vagyok a n. é. közönség kész szolgája

= ZIMMERMANN ADOLF. =
27—52

KÖnyvkÖtéseetera a bol a kir. köBjegyaói
hivatal van hátul as udvarban. Apafi-utca

Egészen uj

ZONGORA

Könyvkötészet.

rövid, keresztülhuzós, vasrámás,

Ajánlom .1 11. é. helyi és vidéki közönségnek a mai kor igényeinek
teljesen jól berendezett

2

Dr. Csiky József,
2—2

CSIK-SZEREDA VÁROS ÉS VIDÉKE
szeszfogyaszté közönsége becses tudomására van izerencsém
hozni, hogy a legnagyobb szakavatossággal berendezett

bil-t. /'Ilink.

a róm. kath. templom közelében fekvő
belső liázznl egyUtt, a piactéren belső a
rajta levő épületekkel együtt, Erzsébet-ut
jobb oldalán lii'uoinszögletll belső, a Molnárok ciüre melletti belső és a vele szemben lekvő kisebb belső.
Értekezhetni
lehet a tulajdonosnál Z->ögöd lUrdőn a
1) számú szobában.

. '.V///////.'

•.-.•S/SS/S/.'

Bottár János,
2—H

32. ssám

L A P O K

olcsó áron

0

igazgató.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Ár verési hirdetmény.
A csikbánkfalvi közbirtokosság nevében nlólirottak ezennel közhírré teszik,
hogy a közbirtokosság tulajdonai képező
„Lajtor jás" nevű erdőrészbeu a Csikvármegyei közigazgatási erdészeti bizottságnak
1108—906. számú engedélye alapján
50.0 k. holdon 6456.75 ni'-re becsült
gömbölyű luclenyő haszonfa 15740 kor
tizenötezerbétszáznegyven korona kikiáltási árban 1906. évi augusztus hó
26-én d. e. 9 órakor a Bánkfalva
községházánál megtartandó nyilvános árverésen szó és zárt Írásbeli ajánlatok mellett a legtöbbet ígérőnek el fog adatni.
A kikiáltási ár 10"/,-a bánatpénzképen az árverést vezető bizottsághoz
leteendő.
Az 1 koronás bélyeggel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok szintén 10°•'. bánatpénzzel vagy megfelelő óvadékké} es érték-

K iSKONJ

a hol jó, tartós és tiszU munkák készülnek jutányos árak és pontos kiszolgálás mellett. Bármely nagy és kis városi könyvkötészetekkel versenyképes.
Elvállalok e szakmábavágó minden hozzátartozó munkákat u. m. : hivatali

ICölcsőn.
kőházakra, szántóföldekre és rétek (legelőre). — Közvetít egy elaőranjrii lianklól
legolcsóbb kamatláb melleit illant irt.
Már fennálló kölcsönt konvertálok
és olcsóbb kamatra átveszem.
Szükség esetben k<rem egyszerit levélben fordulni :

szúzaléki engedménynyet, iskolai, nyomdai, könyvtárak és magánó
sok munkáit,

részesülnek. Klvcm kevés húszon, nagy forgalom. Jó és tartós munkáért
mindig szavatolok.
Kérem a nagyérdemű tisztelt közönség szíves pártfogását, az eddigiekért köszönettel vagyok
alázatos szolgájuk

Dresznand Viktor,
yaffl/nzcbeii,

T)lnziió<li-utrn

17. ».".

Szemerjay Ferenc,
könyvkötő-mester

Egy jó családból való fiu

tanulónak

Ksvés haszon, nagy fergalom.

felvétetik

Itájba kát (ieríi
vegyes-kereskedőitől
Ot/iinrH- Kö-é/tlokoii.
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Van szerencséin a in. tisztelt kÖeimsé»;. becses
Hlyeimét IrlUivni. miszerint könyv-. ]»u|iír-.
író-. rajz- és liaii^s/.i'i'krivskeilt'sciiiht'n mindi <r raktáron tártuk kiilöntV-lc újdonságokat. valamint a lejjhivnuvesflili k• • -1 - és külföldi ii«ík uiíivi'ir; szak- és folyóiratokat, iuzeteket.
külri'inényt'kff, ívp-nyi-ket- és mouulrlţroknt. 'nmi raktáron nincs is,
li;it n;i|i alatt
4
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Értesítés!

Könyvnyomdái üzletemben
REGENY1 ătáraadálmi,
kereskedelmi ÓB ipari caélokra saükaégas nyom-

CSIK: M S 9 7 É B E 1 T .

• V Égvényes,földes, vasas, szénsavas gyógy viz.
Tartalmai w uter Tűben ai orrán n tir. kémiai ioléiel és tewkisérleli állomás elemzése szerint:
Kénsavas káliumból
Clilor káliumból
Clilor nátriumból
Ketted szénsavas nátriumból
Ketted szénsavus mészből
Ketted szénsavas vaséleosbűl
Timföldből
Kovasavból
Jódból
Szilárd alkotó részek üssiege
Szabad szénsav tartalma
Fajsúlya 1 ">* C-nól

különösen felhívom a tek. körjegyző urak figyelmét a

hivatali kezelési könyvek bekötésére, a miért is árkedvezményben

ki;ul:'i-,i lYi/iti'klu-ii

21760
Hi.MT
iio+oc;
UlAHÎti
IHI71I0
nyomokat.
4'0]7*> prnimn
1-7HH
11HJ4

Mérték adó orvosi vélemények szerint a ,8zent László forrás"
vize szerencsés Összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényes és földes sókban való gazdagságánál fogva kiváló jé batásn a légző, emésztő és hugyelválasztó alak és szervek, mindennemű borai03 bántalmai ellen.
-Vas éa jódtartalma miatt kiváló előnnyel használható bármiiéle eredetű
vérszegénység ellen és alkoti, valamint, fellődési gyengeségeknél.
Gazdag szénsavt árts ima egyrészt a szilárd alkotó oldhatóságot, a viz
tartósságát, összetételének állandóságát, másrészt ható anyagainak a szervezet által való feldolgoztatását biztosítja.
Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „8zent László forrás" vize
kellenes üdítő ital, amelynek élvezete bármikor, de kóros csiráktól való mentességefolytán, klISsösen járványos időben felelte ajánlatos.
Kapható a „Szent Laszlo forrás' 1 vize kezelőségénel:
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Szvoboda József

Csutak Albert és Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva.
U. p. Kiazooujfahi; vasúti állomás: Cslktusnád és Kézdivásárhely.
NyomatoU Szvoboda József kOayvoyomdâjâban, Csíkszeredában, l m .

Figye'em!
Hirdetések közlésére Icpjalkalmasublj a vitléki üszs/.cs ln]>uk között legL'Iicrjcdlcbb

CSÍKI LAPOK
politikai, társadalmi heti lap.
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