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Magyarosod unk.
Mindenfelé hallszik a magyarosi- 

tás eszméje, nagy hangon kezdett 
mozgalmak indulnak a magyar faj ér
dekeinek érvényesítésére, a nemzeti
ségek magyar ellenes törekvéseinek 
megakadályozására, azonban az ősz
inek, a megkezdett bu/.géságok uiár 
jó eleve hajótörést szenvednek azok
nak a magyar táj iránti gyűlöletén, 
ellenségeskedésén. Hiába indítanak 
bármilyen actiót, tapasztalnunk kell 
a más nemzetiségeknek sértő, kihívó 
magaviselkedését. Sőt, ha semmiféle 
mozgalmat nem indítunk is, mely a 
magyarság érvényesítését ezélozná is, 
tapasztalnunk kell a legbékésebb vi
szonyok között is azt az idegenke
dést, azt a vérig sértő maga visel ke
dést, mely elkezdve a legaprólékosabb 
dolgoktól mindenben nyilvánul az 
ellen, a mi magyar.

Legújabban különösen azt a szé
pen hangzó édes nyelvet támadják 
meg, s a magyar elnevezések, magyar 
helységnevek helyeit saját kezdenie* 
evezésükben uj, németes kiejtésű 
neveket adnak, s levelezéseikben, h ir
detéseikben minden nic/piriilás nélkül 
ezt használják.

Hogy az állam törvényhozó testii- 
tülete törvényt hozott a helységnevek
ről — az egyáltalán nem érdekli 
őket, nem tartják kötelességüknek 
ahhoz tartani magukat, s nekünk 
mindezt összefont karokkal kell néz
nünk, s ha tel is emeljük szavunkat

a pusztába kiáltott szózatként vesz 
el, süket fiilekre talál.

S ezen gyiilölség. ellenségeskedés 
a magyar neveknek idegenre változ
tatása még ott is nyilvánul, hol sa
ját anyagi jólétükről van szó.

Sajnos, nálunk is történt most 
egy ilv eset, itt a székelység szivé
ben, hol pedig az idegen hangzású 
nevek gyűlöltek. megvetettek,

Egyik idegen ajka polgártársunk 
óriási költséggel alakíttatta át a sa
ját tulajdonát képező Csíkszeredái für
dőt, s azt a mai kor igényeinek j 
megfelelöleg oly fényesen rendezte - 
he, hogy viszonyítva a fürdő eddigi ; 
elhagyatott állapotához, bizony álta
lános megelégedést keltett mindenfelé 
és közönségünk elismerőleg, dicsérö- 
leg nyilatkozott arról az emberről, ' 
kinek biizgólkodása nem riadt vissza 
az óriási költségektől, hogy a vidéket 
egy szép fürdő által még keresettebbé 
tegye.

Ezelőtt egy héttel holmi plaká
tokat láttam, a melyok fürdő meg
nyitásáról adtak tudósítást és pedig 
egv egészen nj fürdőéről a !
türdöéröl. Gondolkozóba estem a név 
felett, s azon töprengettem, hogy mi
kép lehet az. miszerint egy schweiczi 
fürdő megnyitásáról nálunk is plaká
tokat küldjenek szét. A hirdetés to- 1 
vábbi szövegéből meggyőződtem arról, j 
hogy bizony nem egy regényes fek
vésű schweiczi fürdőről, hanem a mi 
szercdai fürdőnkről van szó, a melyet 
uj tulajdonosa — a magyarság iránti
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Eltemettük a környék édes anyját tekinte
te# .Solymár Qáborné asszonyt, ki valódi édes 
anyja volt a sorsüldözöttoknek, az élet nyomo 
ralijainak, kik mindenkor segélyt és támogatást 
nyertek tőle.

Egyetlen leánya Paula lő éves korálian 
maradt árván s visszavonulva u köznapi élet vá 
sári zajától, a humanizmusnak szentelte ifjú eletet.

Hiába volt minden cselvetés, az ifjú szép 
leányt nem lehetett kiragadni magányából, az 
ősi kastélyból. Pedig; sok ifjú s z í v  sóvárgott érte.

A lenge termetű bájos leányka ott élt el
rejtőzve atyjával, ki sehogy sem bírta leánya 
akaratát megtörni, hogy bevezethesse a társada
lomban üt megillető körökbe.

Még a felsőbb leányiskola harmadik osztá
lyába járt, midőn egy regényt olvasott, melyben 
egy leány keserű csalódása volt szép vonásokkal 
ecsetelve s már ekkor elhatározta, hogy kerülni 
fogja a férfiakat, hogy Őrtskedni fog a szerelemtől.

Mélabus hófehér arez&val, nagy fekete sze
meivel s azzal a felséges nyugalommal, mely egész 
lényét betöltötte,, tiszteletet parancsolt s akara
tának érvényt szerzett atyja előtt is.

Naponta végig sétált a kertben, hol órákat

töltött és könyes szemekkel szemlélte az erő# 
hatalmát a gyenge fölött. A kert egyik padján 
ülve, egy alkalommal meglátott a korhadni krzdo 
tölgy tövéből előjönni egy ki# egérkét s alig rág
csált ott a jámbor állatka pár pillanatig, egy 
macska elkapta.

Nagy hatással Volt ez érzékeny lelkére 
Paulának úgy annyin*. h«gy szinte sírva fakadt. 
Szerette volna keményen megbüntetni nz álimk 
állatot, de ismét az erős Itat almát látta « gyenge 
fölött ebben megnyilatkozni és kényes *zeiu< kkel 
léit szobájába * elmélkedett az élet szakadatlan 
láne/.nlata tÖ’iilt, sehogy sem »\ Ugrálhatott h*d«s 
a természet ama remijébe, hogy a gyenge ir& 
értéin< k essék áldozatául. Szelíd, jóság**# l-lke 
fellázadt n nagy mindemég ellen * tétlenségében 
zokogva fukiolt.

(tyiilölte az egész világot, csak az ó segít
ségre szoruló nyomorultjait, szegény betegeit '‘/tö
rette, ezeknél lm járt, ha velők beszélt, elfele
dett mindent, egyetlen kötelességet vélt teljesí
teni, ha azoknak letörölhette hulló kényeiket, 
megszüntethette jajaikat.

** *
Egy alkalommal ismét a kertben sétált 

Paula, séta után meg ludvet foglalt a nagy tölgy 
alatti pádon s mély gondolatokba merült.

Merengéséből egy puska dörrenés ébresz
tette föl. Ijjedton nézett a dörrenés keletkezési 
helye felé. Nemsokára egy férfit pillantott m ‘g ,
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különös előszeretetet bebizonyítandó, 
elnevezett ,,^C«\M\i"-nak. Hogy jövünk 
hozzá, hogy itt Csikban, hol a ma
gyar nyelv iránti érzék még nem 
veszett el —- ilyen elnevezésekkel 
találkozunk.

\ agy (alán ezen elnevezés előjele 
annak, hogy nemsokára városunk is 
egy díszesen hangzó német nevet 
kapjon.

Tiltakozunk a Csíkszeredái türdő- 
tnlajdouosának ezen eljárása ellen és 
elvárjuk, hogy adja vissza az ö tulaj
donát képező fürdőnek azt a nevet, 
mely évtizedek óta magyarul hang
zott, s melyen változtatni senkinek 
nem jutott eszébe, Vagy azt gondolja, 
hogy azért, mert átalakíttatta ő azt, 
joga van idegen hangzása nevet adni.

Hallottuk azt is, hogy nevezett 
fürdőtulajdonos ur németnyelvű nyom
tatványokat küldözget szét a szászok
nak, s daczára ennek, ezek még sem 
tudják merre van a Baad—Uelvetia, 
bizonyítja egyik lírásáéi zöldszásznak 
egy magyarhoz tett kérdése; .nem 
tudni, hol van magad Uelvetia—Haad 
Csik-Szereda* ?

Erre az okos felelet pedig ez 
volt : .Tudom, a kérdett fürdő, mint 
hallottam, Helvetiában van. Tessék 
oda utazni, Magyarországtól nyugatra 
fekszik. Jó napot*.

Teljesen elítéljük a Csíkszeredái 
fürdőnek ezen uj elnevezését, s elvár
juk, hogy meg fogja azt a tulajdonos 
ur változtatni, mert jó lesz azt is meg
gondolnia, hogy ez a fürdő nem a

ki fegyverét kezében tartva ugrott le a kőfalról. 
Az illető a unut ot megpillantotta, feléje tartott. 
Meghajtotta inadat és beszélni kezdett.

— Mindenekelőtt bocsánatot kérek Nagy* 
.adtol. hogy ily utón voltam bátor kertjükbe be
hatolni. de az igazat megvallva, kérni nem sze
retek a-ii kitol semmit; márpedig azt a madarat, 
melyet lőttem, mindenáron kézhez Akartam ke
ntem, tűért egy ura óta üldözöm és itt kaptam 
csuk a kőkerítés melletti egyik pár lövésre és 
hebukott a kertbe ; ezért használtam ily utat a 
behatolásra melyért újból bocsánatot kérek.

Mi_r a férfi beszelt, Paula szemtlgyre vette 
és ugv találta, hogy annak a férfinek bizalom 
gerjesztő szép szénné vannak, sz>lid urczát széppé 
teszi a rö in n  ki* fekete bajusz, aztán oly öaiiii - 
t.-n beszél; . keríti ín-tn -tZejvtck, senkitől :u*iBtnita 
— ismét lé magában a térti mondását.

— Szegény madár!.. Miért lőtte l e ? . . . .  
(Jiiök férfiak mindig csak fájdalmat tikosnak inin- 
■1 ennek és mindenkinek.

Valóban kisasszony nem i# lőttéin Volna 
ezt u sárga rigót, lm nem Ígértein volna, hogy 

lövök egyet
Ei kinek Ígérte el, talán valami szép 

hölgynek ? . .  .
—* Nem, hölgyeknek nem lnnék és nincs is 

hölgy ismeretségről.
— Hogyan egy oly fiatal embernek, mint

On, tus volnának hölgy ismeretségei.
—  K e r t i  löm a nőket.
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(iittígg atvallnk Ilonában fekszik, lmncm 
tnsji)Ökeron székely emberek országá
ban, kik még azt is megtudják lenni, 
hogy azt az iszonyatos költséggel 
újraépített szép fürdőt, a melynek 
azonban neve idegen, s a melynek 
tulajdonosa előtt a magyar név gyű
lölt, — kerülni is tudják. Mindaddig 
pedig míg Baad-Helvetia lesz a Csík
szeredái fürdő neve, ne várja közön
ségünk pártolását, azt pétiig, ha to
vábbra is megmarad ez a név, 
egész biztosan várhatja, hogv jövő 
számunkban, hírrovatunkban tahin ez 
lesz :

. Szegyelje magái “ !

Szövetkezetekről-
dől esik az a rudat, hogy a néjaisz- 

tálynk J e g s /o g é n v a .a  kíiznyouini* és 
Ínség végső' határán uly fényes eszmét, 
milyen a szövetkezetek eszméje is volt. 
önerejük hol nmulen idegen, hatalinasahheleui 
hozzájárul sósa nélkül tudtak diadalra vinni.

Körül belől eg v tédazázaddal ezelőtt 
alakullak az első szövetkezeié* a kőziii- 
ség tiiivkittW czéljáhúl. Angolois/ái: a gy a- 
ki>!-]aiÍHssagnak eme klasszikus hazája volt 
Sr-ülöfdjiik. honnan csakhamar az egész 
ezi vili/.álf világ lián el 1 erjedtek. Kiég későn 
ugyan, de eljutott hozzánk is a szép eszme 
s ma már több száz különböző ezétt szol
gáiét szövetkezet gyarapodik újakkal nap- 
napú tán.

Az Ínség és a józan belátás szülték a 
szövetkezeteket Midőn az emberek az 
vgs es küzdelmeinek eredményt el enségét 
belátták, akkor jöttek arra a gondolatra, 
hogy együtt munkáhis. többjüknek egy 
eZelrsi val" törekvése által prédrálják elérni 
azt. a no ktilön-külön nem sikerült S csak
ugyan a szorgalom, kitartás, a s<>hael nem 
csügged és ténye* eredmény rket produkált 
e tereli. Ma iiuir több * K un „szegény szö
vetkezet- van ki vált Angolországluiti, me
lyeknek tagjai szükséget soha nem szen
vednek.

Nálunk a szövetkezetek létesítései néni 
kerülnek oh nagy küzdelemben, tennállá- 
snkra nem t«»lv he károsan annyi külső 
körülmény » mégsem terjednek oly kivn- 
tiatos gyorsasággal, müvet üdvös voltuk
nál togva megérdemelnének.

A Székely földön is csak az újabb idők
ben és ni mién észrevehető lelkesedés nél-

kul. »•)>, tnok hwgalwn folytfln smporod- 
| gátiak: úgy, hogy valóban nem ártana, 

|eig\  aj . arra hivatottak a székelységnek a 
h-íelvós"hli intézmények iránti közönyét, s 
a közöny okát vizsgálatuk tárgyává tegyék.

hehet. hogy a kik jobban ismerik a 
s/ékehség külső k -nilményeit találnak ab
ban is ellle közöli) ni-'gvilágítására elfo
gadható okokat, dr niindenekföiött belső 

( élere. jelleme, szokása, hajlama rejti nm- 
j g.íbán az okok míg) és lényegesebb részér.

Közön v a jövő, s az utódok sorsa 
iránt, minden újítástól való irtózás, a ta
karékosság iránti bajiam hiánya, s végre 
az értelmesebb osztály iránti ldzahiiatlan- 

I ságbuu Iá rom a azé kely ségnek évtizedeken 
j éit való gazdasági stagnálásai, mi a szö

vetkezetek hiányával igenis szoros össze- 
tiiggésben vau.

Megdöbbentő a székely ember közö
nye a jövő iránt, de megdöbbentőbb és 
vét kesébb az a e/inikus nem tOrödöuaség 
a gyermekek jövője iránt, minek hangos 
n\ il vauiul ásót ilyeiiszerui kifejezésekben : 
..Nekem sem hagyott semmit az apán. mé
gis megéltem.* ^Szerezz te is, l a meg 
akarsz é'ni u „Minek törjem magamat, 

i hisz nem élek. inig a világ tart1* akárhány*
! szór tapasztalhatjuk.
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Mindenféle
—  Eshürifs?éki tárgyalás. A  I l i k  ü lésszak 

esküdt széki tárgyalásai a tegnapi nappal vették 
kezdetüket Kristó Antal és társai elleni szándé
kos emberölés mist ti biinüpygyel, Az esküdtszék 
megalakítása után azonnal neki loptak ti bonyo
lódott iigv tárgyalásainak s az esküdt bíróság el
nöke, mindjárt vádlottakat hallgatta ki, a kik 
ellentétes vallomásukkal igyekeztek egymást be
in ártani a dologba. 3-au vannak azzal vádolva, 
Irn^v György I reni z es ksz-iitiinrei lakost folyó 
évi január havában megölték. E< pedig Kristó 
Antal. Knstó l’eter c - * i >1 Ferenc/: csik szentimrei 
la kősók. AznnkivU.1 gyöngyösi (iábor is van 
súlyos festi sértéssel vádolva. Kristó Antal. Nagy 
Sándor, Kristó Pétert dr. Fejér Antal, lial Fe- 
rt-ne/el Barllui Ignác# és Gyöngyösi (tábort dr. 
Erős* V ilmos ügyvédek védik A vádat Szupjár 
Samu kir. ügyész képviseli.

Tegnap >•» ma a vádlottak, a beidézett Öl) 
tanti, szakértők lehallgatásával. szóval a bizo
ny ít*» eljárással teli el, $ igy a kérdések iiieg- 
s./.öv .-gezése. uiegáliapitásu, perbeszédek és ítélet 
In zalaira holnap kerül a sor. Az Ítéletről s az 
egész tárgyalás ne netéröl csak jövő számú tikban 
írunk, pénteken ‘Tar llyésné elleni gyújtogatás 
és azzal kapcsolat"' lopás miatti bűn ügy lóg tár
gyul tat ni.

- Es miért f —- mondja el uekein kérem 
az okot,

— Mert igyszer csalódtam. Szerettem egy 
vakító szépségű leányt s mig éu vizsgára mentem, 
" Megcsalt, mással lett jegyes. Ej de hagyjuk 
ezt ki asszony, ne idézzük fel a fájó emlékeket 
M«>st pedig engedje meg kisasszony, hogy meg
kereshessem a lelőtt madarat, — szólt a férfi 
magát meghajtva és távozott.

Paula szomorúan nézeti a távoz/* férfi után.
— Kerüli a miket, mert egyszer csalódott 

susog*, llát nemesük a férfiak hibásak, hímem
a nők jls, — folytató elmélkedését. Még ezt a 
*zép férfit is meglehetett csalni V . . .  Pőre világ, 
dóré világi. .. Aztán hosszan nézett a férfi után 
* midőn eltűnni látta, sóhajtva fordult meg.

— Ki lehet ez, nevét sem mondta meg, 
valószínű, ismeretlen kíván maradni — elmélke
dett Paula. Talán o is mint én, visszavonult a 
lármás, Zajos világtól, léleknyugalmAt a csendben 
kívánja visszaszerez ni. Kerüli a nőket, m«rt csa
lódott . . .  Szegény férfi, mennyi fájdalmat szén 
védhetett egy hálátlan teremtés m ia tt! ,., .

Szobájába vonult, de nem bírta feledni 'a 
rejtélyes férfit, előtte volt mindig arczu, még ál
mában is.

Másnap, midőn t kertbe ment, nem ügyelte 
többé az apró állatkákat, a jö vő menő rovarokat, 
letilt helyére a gondolatai messzi elkalandoztuk. 
És csodálatos, érzékeny lelke nem lázongott

többé a természet rendje elten, hanem ábrándozni
kezdett.

Eitta azt a f rfit. szótlanul járkálni egy kis 
szobában ícl-ala < - hullani vélte panaszos hang 
jót. Majd meg néma fájdalmát szemlélte.

Midón felriadt gondolataiból, ijedten nézett 
körül, márvány ur«v.a vérpiros lett. mintha vala
mely bűnt követet’ volna el,

Sétálni kezdett, Önkény télén ül vitték lábai 
arra felé, Ind átugrani látta a uökcrűlö férfit.

\  a la mi mintha vonzotta volna oda.
Talán a szíve
(Maérve a k»t d mell/', egy közelben levő 

kerti széket vitt "U  a telid lőtt reá. Alig állott 
fel, ijedten ugrott ie oitnati, aztán egy pillanatig 
hallgatódzott, végül un g futásnak eredt.

Lihegve ért a nagy kertből szobájába, hol 
a pntnlagra vetette magát.

- 0  volt "tt <■* u mint megpillantott, egy 
iá müge húzód->tt, Ibi Intenem, nem tudom mi 
vau velem.. . ügy vágyom öt látni és mégis 
felek tölt!. . . .  Nem tudom mi van keblemmel
is.......  * t|y jól eső édes érzést. Vagy nem is az,
inkább fájdalmat, mely megrezgeti szivemet, ér
zek .. . . Ha szerelem volna ! Nem. az nem lehet, 
hisz én nem akarok szeretni soha, soha! — ki
áltott fel Paula.

A vakító szépségll leány nem tudta, lu»gy 
a szerelem magától jön ; akár akar, nk&r nem 
az ember, szerelmes lesz, hogy

_ Az első leán yg im náz iita  C lik b a n . Krítsa
Melitta k. a., Kritsa Izidor kir. UdekkOny vvezetö 
leánya, a budapesti VII. kér, leány gimnáziumi 
kurzus rendes hallgatója, ai osztály vizsgát a gim
názium Vili osztályáról a dr, C'henren Floris 
kir. főigazgató igazgatása alatt álló budapesti VII. 
kér. állami főgimnáziumban sikerrel kiáltotta. Ez 
idő szerint az érettségire készül Gratulálunk !

A megyei po lgá ri leányiskolában folyó lm 
s áu d. e. K> órakor megtartják a koronázás em
lékére, egyszer-mimlenkorra elrendelt iskolai ün
nepséget, melyre az érdeklődőket tisztelettel meg
hívja az i g a z g a t  ó s á g.

E lm aradt tiszti estély. Az ehúg-ára ter
vezett tiszti estély közbejött akadályok miatt 
egyelőre bizonytalan időre el hal úsztatott. Azon
ban semmi esetre sem fog elmaradni s valószínű, 
hogy úgy e hő 20-a körül már meg is lesz.

— Az Iparosok m a já lisa  június 2-áról 9-éré 
let: elhalasztva és ekkor fog megtartatni a Suta- 
fenyőben. Kedvezőtlen idő esetében pedig c hő 
Ili ra lóg lialasztatlii

— Iskolás gyermekek m ajá lisa . A helybeli 
állami « leini iskola tantestülete az iskolába járó 
növendékek számára a Zsügöd-íiirdőn majálist 
rendezett,

Nehéz idők. A napokban sötét, vészter
hes felhők bolyongtak az égen, megsemmisülés
sel fenyegetve a szegény földművesnek egy évi 
véres verejtékkel dolgozott keserves munkájút. 
Hír szerint Csik*»Szentaiikl!ós és Csik-Hzentmiliá'y 
községek halárain nagy károkot okozott a jég. 
Teginip délben is a levegőben úszó sötét fel
hőkből már sűrűn kezdett aláhullani a jég, azon
ban hála az Isteni goin'viselésnek pár perezrö 
reá megeredt a szakadó zápor s igy a jég veté
seinkben nagyobb kárt uem okozhatott.

— A képvise lővá lasz tások . A mint meghiz- 
hutö forrásból értesülünk, az uj általános kép
viselő-választások az eddigi számitások szerint 
okt. hó lő., vagy Ili án fogják kezdetüket venni 
s ettől az időponttól számított tiz nap múlva fe
jeztetnek be. Az idei általános választások ter
minusa teliát körülbelüli összeesik az 1896-iki 
képviselőválasztásokéval, a melyek tudvalevőleg 
okt. 28-4n vették kezdetüket s a törvény értel
mében szintén tiz nap alatt értek véget. A tör
vény szerint az uj választások kezdetét legalább 
huszonegy nappal meg kell időznie aZ ország
gyűlés berekesztésének. A miből következik, 
hogy a mostani or» :ággyiilés utolsó, szeptemberi 
ülésszakának nem szabad szeptember 25-énél 
tovább tartania, hogy az uj általános választáso
kat október közepén meglehessen kezdeni. A 
mostani országgyűlésnek megbizutásii a (ölvény 
és alkotmány értelmében tudvalevőleg novem
ber hó 22-énelí éjféli órájában önmagától meg
szűnik.

-A virágnak megtiltani n«ni lehet,
Hogy ne nyíljék, ha jön n azép kikelet*

— De hát miért bujt ol előlem? — foly
tatta magán beszédét. — Nem akart látni, vagy 
engeinet is oly nőnek tart. mint másokat, kiket 
kerül...... Igen, most tudom, fél a csalódástól. , .

Majd gondolatait elűzni akarta, kézi munkát 
vett elő. Mind hiába. Nemi ment, sehogy sem ment.... 
Kezeit ölébe ejtette, szemeivel belebámult az ab
lakon át a végtelenségbe, mig gondolatai oda- 
szálltak ahoz a szép férfihoz, ki a nőket körüli. 
Sokáig ült igy mozdulatlan, tniglen egysz t  csak 
areznn lassan gördültek alá a könycseppek és 
sírva fakadt.

E pillanatban lépett, be egy barátnője a
szobába.

“ Hogyan? te sírsz Paula . . . .  Mond mi 
bajod — kérdő a belépő a siró leányt,

— (>, Vilma, sírnom kell és nem tudóin miért 
- felelte zokogva a kérdezett.

Vilma vigasztalni igyekezett barátnőjét; 
mind hiába. Egyszer csak sirva fakadt ö i s . . . .

Egymást átölelve tartották és úgy sírtak.
Mit sirattak? Miért omoltak azok a drága 

köuyek t arra talán még a lélekben sem bírn i 
felvilágosítást adui még.

«
(Vége kuv)
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S ze rk e sz tő i üzenet.
F. L. B gkiilitíitt lé n  iá já ra , m ivel 

b i t i  jÖV«k előbbi kele tűek  c*.ik ji.iv.; 
reflociálni. Addig út türelem.

k tijt'tijitii &zitmitik>
számunkba légünk

C S A R N o  K.
L ó v é i *

^ '■* HV óta ismerte Haraszti György azt a 
leányt, kiért untat eldobni készült ilju életét. Va- 
lanji kis félreértés miatt felbomlott’ a fél évi vi 
*zony> me,y két ifjú hívnek édes- bolt okás álma- 
dozasa volt. Az ideális, botiéin lelkű fiú neun tudta 
elviselni a kint, mely szivét darabokra tépte s az 
a gúnyos kaezaj, melyikei a leány esdekiesére 
telelt, ftllőbe csengett szüntelen Leült és irt ő 
hozzá utoljára, bucsuképeti s inig kezével göresö- 
sen szorongatta a pisztoly agyát lelki szeme* elolt 
meg egyszer végig csilláoilott a múlt minden 
öröme, szenvedése. Pedig szerette az a leány 
egyszer nagyon szenvedélyesen és m ost?? .., 
Kb vege mindennek! Ne sajogjon többé az a 
meggyötört szív.

*
*  *

Édes Ilonka! A haldoklónak meg ellensége 
is megboeaájt, megbocsájt-e nekem V Még lüktet 
ifjú szivem, még hallom dobogását, mikor lelkem* 
böl fakadó levelemet írom, de vájjon fog-e do
bogni az a bolondos szív, a mely annyira szerette 
Édest, vájjon az a lélek,, melynek magasan lengő 
szárnyat az Édes szerelme adott, fog-e létezni, 
mikor olvassa levelem ? Nem ! Küzdés, szenvedés 
jutott osztályrészemül, s ha hányatott életem el 
vonult egén egy egy, a reménységnek alig fénylő 
halovány csillaga támadt, azt csak Étiednek kö 
szőnhetem. Szerelme egy uj, ismeretlen ragyogó 
világot tárt fel előttem s én fel<*dve a régmúlt 
minden keserveit, szenvedéseit, esak a jelen édes 
perczeinek éltem s liígyje el, hogy boldog vol
tául. Ezt is cdesnek köszönhetem. Most, hogy az 
a szép ábrándvilág megsemmisült, azok az Altnak, 
mik éltették le lkomét, b lkesedést öntöttek szí
vembe, szétszakadtak daralíra, foszlányr«, azért 
csak magamat vádolom.

Nem férne össze lelkiisrneretemmel. hogy 
ártatlan, bófeliér lelkét a vád sorával befeketit- 
sem. Maradjon az tisztán, mint a csobogó cser
mely kristály vize, legyen aZ szent, félibetctlen, 
mint a/, oltárt szentség, vergődő szivemnek hulló, 
piros vére nem fogja azt meggzentségteleinteni 
soha . . . .  sóba . . . .  Én Voltam n bűnös, én bűn
hődöm érte s ha nem tudnám, hogy lelke tiszta, 
szive romlatlan : akkor azt mondanám : vétkemért 
meglakoltam, örülhet rajta. De tudóin, hogy a 
káröröm nem fór össze jellemével, s bármennyire 
is megbántottam volna, megbocsájt egy luddok- 
lónak, nekem. Ugy e, hogy jól, nagyon jól isme 
rém ? Búcsúzni jöttem. Végzetein vezet, ragad 
magával oda, a honnan tincs visszatérés, a hol 
megszűnik minden gyötrelem, kin. szenvedés. 
Meghalok, meg kell halnom! Pedig látja Édes! 
hitvány, nyomorult embernek tartom azt, a ki 
nieghátrál a sors csapásai elöl, n ki ueui tud 
megküzdeni a nehézségekkel, hanem gyáva mó
dón ellöki magától az életet s ezzel minden fe
lelősség alól feloldja magát Ez az én elvem és 
én mégis elvemmel homlokegyenest cselekszem. 
Miért? Megmondom ! Elet-e az élet. ha nincs"n 
benne öröm, ha a csalódás, a szenvedés lelkűn* 
két Összetörte, szivünket halálra sebezte ? Elet-e 
az élet, ha ifju szivünk, lobogó lelkünk alkotta, 
ábrándvilágünk porba buli a az összeomló rögök 
maguk alá temetik hitünket, bizalmunkat, re
ménységünket? Elet-e az élet, ha mindenünk 
elveszett, a mi csak elveszhetett ? Szivünk sajog, 
lelkünk beteg, erőnk elhagy, elbukunk az ut po
rába s hulló piros vérünk összevegyül, a föld sa 
rával. Kérdem, élet-e az élet így? Szabad-e igy 
élni? Mindenik kérdésemre saját éltem felel : nem ! 
Van-e hát mentség számomra? Nincs! Czélom 
nincs, a miért küzdjek, dolgozzam, éljek. Nincs 
egy szív, mely megértené szivem dobogását, nincs 
egy ajak, melynek mosolya, csókja munkára ösz
tönözne, minden elveszett. Minek éljek ? Pedig 
Ütja, nekem élnem kellene ! Hisz szerető édes 
jó Anyám van, kinek vesztem tálán halálát 
okozza, testvérem van, ki igaz testvéri szeretet
tel szeret s a kit gyalázatba döntök megbocsájt- 
hatatlan bal lépésem int* 1. Látja Édes! én ezt mind

f '  ,ml"ro' tolót wlokwtm. tud..,,,
•“W  “ ok", a kik i)nzetl«niil .ureuek, |>ya!*.
íílt,m M mtSgii nem in.lok
íekedni, l*e% „!_v »zi‘,i az ,■!,.« ,  ifj,, iIiv.,Ui 
nijun-,. bnln-iu l.]fc,.m |a|«„ „,ég boldog i, tu<loll 
volna lenni vnh í.. Mimi már kú*i ,uiml,-n, „ „  
" ‘m i-iiiíill, vnuni tárlóm, l.;,| ve.«ek el! Haléi, 
kél.,.,, vtd.liu váll támadnn ellen, a miürt
“ *# “iiiKvnrázható v,»,.|kP(|, n-vk-l égj ifjú
* *  * * *  o|tutla ki, In , „ál,., jut,.......;,y„ (.r
valamikor az. a kit talán E.ln. i, Méretett ,gy

“ 11 ki Kdén elliii,Ingül. ,„,l|a elvi-
■eh.i » ül.kényt ilnhtn el mucitól ,'.letét: ne vá
dolja magit aolia, hisz Intiúo, én voltain
a kaim, az esztelen, a mi 11 „eu. tudtam elvi 
selni a esal.ldast. Kdön! M ,*,.„1, tiszta .  Int 
volna is bármily parányi f„.t hófehér lelkeit, azt 
lemossa onnan az én Imii., vérem. az. én kiü.ulü 
meleg Verem, melynek minden tsUppje K,lesért 
lángolt s fog égni utolsó lelielletemig, inig a Indái 
jéghideg ajkával rám leheli . sokját. Nem fogja 
megtudni snlm senki Édesen kívül, |,.,gV roi, rt 
haltam meg Mikor az u s? IIV- áldott assznny, 
az én edes jú Anyára rállorid rossz, nagyon rossz 
liinak kihűlt tetemére, a ki .-lég kegyetlen volt 
elhagyni edes Anyját, az a jó üreg asszony nem 
togja megtudni soha, hogy miért szűnt meg szive 
dobogása édes gyermekének, miért szállt el a 
1,-lvk. melytől o annyi szíj t várt, remélt. Ne is 
tudja im-g soha, hisz elkeseredett anyai szive 
kinzií fájdalmában talán megátkozná azt. a ki 
Ha vesztet okozta, de a kit gyermeke annyira 
szeretett, l.ogy képes volt erette elhagyni mind' 
azokat, a kik ót szer -ttek. Es én nem akarom, 
hogy Édes lelkére átok szálljon. Nem akarom, 
hogy é‘il miattam azt bántalmazzák, a kit jobban 
imádtam az 1 st- n.ieI. de a ki nem tudta, vagv 
nem akarta megérteni lángolói lelkemnek égó 
lobo írását, dobogó szivemnek forró lüktetését.. Es 
most iné«i»v utolsó Ltenlc>xzád, mielőtt dinen 
nék Iiosszii, nagy uiarum. Míg ajkam, mely hajdan... 
régen .. . Kdca ajakát ciókoita, most a megnyug
vást adó pisztolyt csókolja, hosszan, szenvedélye
sen: kezem lüktető szivein! " szorítom nehogy a 
válás nehézsége, fájd ilmamég n|#» i*|ött szétszakít Ml. 
Talán egyszer, lia majd boldog lesz., eszébe jut :i 
holló fin, aki annyira szeret te Édest a megszánva egv 
könnyet fog érte ejteni. Lenint n sírban is meg
érzem azt a könnycseppet s régen porladó szí 
vem fOlött sírhantotnoii virág fog mini attól a 
könnytől, l'tolsó sóhajom is az Édes boldogsá 
gáort fog el szállá ni az l ’r zsámolyához, hol az«rt 
csdckel: szeresse Édest úgy, az a kit fog szeretni, 
mint a hogy én szerettem és akkor boldog lesz, 
olyan boldog, mint a milyen boldogtalan én vo| 
tain. Es csendes nyári este tűikor a boldogság
ról s szive szerelméről — választottjáról ábrán 
dozik, ha langyos szellő lágy fu válni-i meg légy inti 
arczút, gondoljon reám, mert az én lelkem volt 
abban szellőben mely Őrködni fog Edes fö
lött örökkön örökké.

G y ö rg y
** *

Mikor befejezte levelét láztól égő arczút 
kezébe temette s úgy maradt ott sokáig — csen 
dlestín zokogva — oly nehéz a válás attól, a kit 
szerettünk, lia az megcsalta is, kigunyolta is lég- 
ezeutebb érzelmeinket. Aztán megcsókolta hosz- 
szan, szenvedélyesen egyetlen emlékit » r«‘gi 
boldog időknek. Ilonka gyűrűjét s oda szorította 
forró halántékához a pisztoly jéghideg csövét. 
Egy halk durranás rezéül keresztül a levegőn 
egy tompa zuhanással oda bukott a tőidre. Ki* 
Ömlő piros vére folyt . folyt - , lassan , , , csen
desen,

tUijf Domokos.

Felelős szerkesztő é* kiadótulajdonos:
Szvoltod tt József.

H I R D E T É S E K .
Egy jó karban lévő 

gőgcsép lőgép  cséplő ré
szé és triör olcsim eladó. 
Hol f Megmondja e lap 
kiadóhivatala!

0 b i k m e p y o i Ó i r a  d <>

l\gy vidéki jó forgalmú 
községben, 1 beltelek, kő
házzal. üzlethelyiség, 4 szo
ba, piiicze, sütőház, nyári 
konyhával s hozzátartozó 
melléképületekkel együtt 
eladó, kedvező feltételek 
mellett. Hol? Megmondja 
e lap kiadóhivatala !

Egv jó karba lévő 4 ló- 
erejii, lőfogatu csép lő 
gép, jóságáért való kezes
ség mellett részletfizetésre 
is biztos embernek azonnal 
e l a d  ó. Hol ( Megmondja 
e lap kiadóhivatala!

o*4. tizátn.
11*01. ”

árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött hír. végrehajtó czotuiel 

közhírré teszi, hogy a esíki»zt*redat ki.r. törvény
széknek 1:*0L évi V, í . sz, végzése bdylán 
Raitlia Ignácz ügyvéd által képviselt Stehlik 
tiyo/o brassói lakos végrehajtató részére. Lázár 
Árpád cőkrákofti b.K-s végrehajtást szenvedő 
elb-u »’«7 kor. ö6 ti11 követelés s jár. erejéig el- 
rendelt kielégítési v. grebajtás folytán alperestől 
fcüüitnghilt »•■* 'Hl*. Ki»r becsült ingóságokra a 
csiksueeredni kir. járásbíróság 1001. óvj V, 07 
sz végzésével a további eljárás elrendeltetvén, 
unnak az alap- tcliiltoglaJtalók követelése ere
jéig is a mennyiben azok kielégítési jogot nyer
tek volna, végrehajtást szenvedő lakásán, L’sik- 
RÁkoson b'endo megtartása határidőül 1901. évi 
június hő 11 ik napján délelőtt 8 órája kitUsetik, » 
mikor a biróiiag lefoglalt ingók és pedig : házi 
bútorok, cséplőgép, lovai és sertés a legtöbbet 
igéninck készpénzfizetés mellett, szükség esetén 
beesáron alul is *•] lógnak adatni.

Fel hivatnak mimlasok, kik az elárverezendő 
ing-tságok vételárából a végrehajtató követelését 
Hicgehizii kielégítéshez jogot tartanak, u meny
nyiben részükre a foglalás korábban eszközölte 
tett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyv hói 
ki nem tűnik, hogy fUöboftégi jelentéseiket az 
árverés megkezdésig alulirt kiklLldöttnél írásban 
lleadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne mu 
laszs/.iik, mert különben csak a vételár fölösle
gére fognak utaltatni.

Kelt t ’sikíizcredán, 1901, évi május fan 
l9 ik napján.

Keresztes Gyula,
kiír. Jürésiigi vrgrehajté.

Szám 1S2S>—1901.

Árverési hirdetmény.
A esik megyei tekintetes k*"»zigaziíJitási

eniés/.eti biznttságimk folyó hó 27-én 251 j 
lilOi. VI. crli. !*/iai nliitt kelt liaLirozftta 
éttelmében ui<idnsitr>tt feltételek mellett a 
t'dyő évi május hó 8 án kiadott hirdet- 
wényhen meghatározott h&táridtf tuegviíl- 
toztrttásával ezennel közhírré tétetik, hogy 
a esik-szépvízi közbirtokosflág' tulajdonát 
képező (Vik-Szépviz határában „Antalok 
stvrka" nevű dűlőben a gyimesi vasutállo- 
másttd mintegy 4 kilométerre fekvő „Ál
domás” erdörész íalömegének értékesítése 
e/.éljáb'd nem 1901. évi juuius l»ó D»-én, 
hátiéin folyó évi jú n iu s  hó 20-ík n a p 
ján  délelőtt 9 ó ra k o r Osik-S/épviz köz
ség hivatalos házánál nyilvános sző és 
írásbeli árverés fog tartatni.

Értékesítés alá kerülnek a Xagymél
tósága föld mi ve lés ügy i in kir. Miniszter 
umak :V.'21 1900 számú magas rendeleté
vel rendkívüli kih isznáhiara engedélyezett 
305 kát. hold ho?am területen a 20 ezen- 
timéturnúl vastagabb törzsek.

3-ik oldal,
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A ktbaszniUúsi időtartam 4 (lu-gy) 
ívben van engedélyeíva, illetve nigi év
iién Allupittatik meg és pedig kezdetét vvszi 
az érldkesitett területek sznmbiiinlíísnker.

Az árverési lelt ételek áru-rezére az 
árverés befejezte után azonnal kőtelezők, 
mié ellenben a közbirtokosságra a eset
leg szükséges felsőbb jovábagvás után vál
nak kötelezővé.

A kikiáltási Ár holdul)kint 1B0, azaz 
egyszáz hatvan koronában álhipittufik un g\

Az értékesitendiü terület pontos kitér- 
jedése az árverést mejrvlözülejr »S nappal 
les/, WV£\utiható, A nyilvános szóbeli ár 
verésen bánatpénzül 4880 korona, írva 
négye/.er nyolczszáznyolrzvan korona te 
endtf le.

írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak, de 
csak akkor ingnak figyelembe vétetni, ha 
a hiiületinényben kitűzött óra e ’ott adatnnk 
be, ivenkint l koronás bélyeggel ellátva 
lepeesitelve és a megajánlott összrgliek 
legalább 1Ó° 0-át készpénz, bel) vagx éva
di k képes értékpapírokat tartalmaznak

Végül megjegyezttlik. hogy a részle
tes árverést és szerződési feli ételek i'sik- 
Szépviz község hivatal 'S házánál és a m. 
kit*. Erdúgomlnokság irodájában a hiva
talos órában mindenki által belek int hetük.

Csik-Szépvi/. 11*01. évi május .‘ll-én.

Ferencz Igtiiitz,
1—2 birtnkt»**Agi elnök.

4-ik oldal. C s i k m c g y o i  II i r a d n.
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Van szerencséin a n. é. közönség szives 
tudomására hozni, miszerint

építészeti üzletemet és irodámat
Brassóból Csik-S^eredába (Vár-utcza 
Hajnód Igiiáez ur házába helyeztem át.

Elvállalom mindenféle uj ép ítk ezések  
és ja v ítá sok  terv ezésé t, \alamint azok 
ép ítésé t.

Továbbá mindennemű ezem eu t, beton  
munkálatok, h idak , z s ilip ek , gá tak , d u z 
za sz tó  müvek és csa torn ák  tervezését és 
ép ítését.

A n. i'. közönség szives párt fogását kéri,
teljes tisztelettel

K o c z k á s  B é l a ,
o k i. k ő m ű v e s  m e s te r .
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Inlirott. tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy

T E M E T É S E K E T  S E E D E Z É  V Á L L A L A T O M A T
a mai kor igényeinek teljesen megfelelőiig újítottam.

Jelenleg azon helyzetben vagyok, hogy a legegyszerűbb temetést, mint a legfényesebbet képes 
vagyok rendezni,

t /letemet felszereltem mindenféle kész érez- és fakoporsókkal, szoinfedelekkcl, mindenféle gyász
os koszom szallagokkal : sirkoszoruk nagy választékban. Saját gyászkocsim a szükséghez képest kék 
vagy lekete díszítéssel bocsátom » nagyérdemű közönség rendelkezésre. A ravatalok felállítását helyben 
mint vidéken személyesen eszközlöm.

Hogy ezen hirdetésem nem csak a manapság szokássá vált reklám hajhászás, arról a mélyen 
tisztelt közönség, ha üzletemet becses látogatásával szives lesz szcrcncsóltetni ; meggyőződhetik.

A mélyen, tisztelt közönség szhes pártfogását kérve, maradtam tixrtelettd
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Legnagyobb

taiRÚtir
REINHART FULOP

.Vádi bútorgyár' •„
hnrncve t h ó m tm é n je

gyári áron.

SOllálósplia 
3d riinllő 
üli szalon i*s 

itlhli
i ir is z o ü a
barork,

i eiiíiiss.-iiicc. 
SPffSSitt l‘N 

o iiém ct Mií- 
íian

á llandóan  ra k tá ro n  
vannak.

Nagy vá laszték

szalon- és
Olló-

síőiiypgek- 
lien. Párisi, 

Ibililli.
In iisseli stíl.

|H‘illCll SZŐ-
vetekben.

Kereskedik 
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