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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
S Z V O B O D A J Ó Z S E F könyvkereskedése, 

hová alap szellemi részét Illető minden közlemény, 
valamint hirdetések és előözetési dijak is kQldendök. 

Megjelenik a lop 
minden ezer dán. 

Ké/.irttlok nem mlutimk vissza. 

FELELŐS SZEJIKKSZTO: 
Dr. F E J É R A N T A L 

Opy véd. 

Nyílttéri csikkek 
soron kint 40 fill.-ért  közöltetuck. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Blofisetési  ár: Egész évre 8 kor. (Kalföldre)  13 kor 
Félévre A kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeretlen czégek hirdetési dlia előre ügetendő. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számittatnak. 

Törvényhatósági élet. 
Lapunk más helyén megtalálja uz 

érdeklődő unnak a törvényhatósági 
közgyűlésnek a tárgysorozatát, melyet 
folyó  hó 24 re hívott össze a főispán. 

A tárgysorozatban olyan pontokkal 
is találkozunk, amelyek társadalmi fon-
tosságuknál és a törvényhatósági va-
gyont érintő jelentőségüknél fogva  ez 
úttal fokozottabb  mértékben hívják fel 
tigyelmüiiket. 

Jóleső érzéssel konstatáljuk, liogy 
végre a törvényhatósági élet kimozdul 
abból a sablonos keretekből, melyet 
már untunk ; s bár kezdetben szerényen, 
de reméljük annál bizonyosabban, igazi 
megfigyelője  és intézője lesz az egész 
társadalmi életnek. 

A vármegyei árvaház létesítése par 
excellence társadalmi érdek. Xeui le-
szünk úttörők, de becsületes követők. 

Hanyagsággal csak akkor lehetne 
vádolni minket, ha a jó példátnem követ-
tük volna. De meg van a kezdeményező 
lépés. Csak hogy azlán kicsinyes szem-
pontok által a törvényhatósági tagok 
magokat megingatni ne engedjék. 

Az egész vármegye juvu legyen 
csak irányadó a kérdés megoldásánál: 
hogy a célnak mentől megfelelőbb  in-
tézményt alkossunk, de az anyagi erők-
nek lehető kímélésével. 

Nem indokolt költekezést kerülnünk 
kell. — 

Egyik vezető emberünktől igen jó 
tervet hallottunk. Érdemes azt leszögez-
nünk abban a reményben, hogy a tör-
vény hatóség érdemes tagjai figyelmét 
előre felkeltsük. 

Arról van szó, hogy az árvaházat 
Somlyón létesítsék. Bzzel a főgimnázium 

régen vajúdó ügye is erős lökést kapna. 
A főgimnázium  áthelyezésével meg-

ürül a régi megyeház. 
A mostani állapotban nein felelne 

meg céljának, de aránylag kevés költ-
séggel ugy át lehetne alakítani, hogy a 
célnak megfelelne. 

Somlyón valamivel olcsóbbak a meg-
élhetési eszközök és ami legfőbb  ujjim-
náziuui mellett szép művelhető terület 
is van. 

A közgyűlésnek tárgysorozatába 
van véve az erdélyi róni. katli. státus 
átirata is a csiksomlyői főgimnázium 
áthelyezése kérdésében. 

Az előzmények után nincs semmi 
okuuk arra, lio?y uz átirat tartalmáról 
kedvi •zően vélekedjünk. A státus való-
ságos fejős  tehenének túrija a várme-
gyét. Ugy szeretné, hogy a megye és 
az úllum cpilse.iek neki fel  mindent. 

Xem hisszük, hogy a törvényható-
ság tagjait ne uz a tudat hatná át, mint 
a mit ini is tolmácsoltunk; s azért re-
méljük, hogy a sok huzás-vonásuak vé-
gét veti. 

Am menjünk el az áldozat legvégső 
határáig, a meddig a törvényhatóság 
vezetősége s a törvényhatóság tagjui 
megengedhetőnek tartják, de kössük 
ki, hogy azt csak ugy tartjuk magunkra 
kötelezőnek, ha a státus a főgimnáziu-
mot 1908. év őszére felépiti.  Másként 
ugy tűnik fel  a dolog mintha a mi leg-
bensőbb érzelmeinkkel játékot üznének. 

Végül még különös említésre mél-
tónak tartjuk a szomorú hírnévre ver-
gődött erdőeladási ügyet. 

Mikor a veresvizvölgyí erdőségre 
gondoluuk, lehetetlen egy csomó oes-
mányságra nem gondolunk; amelyet 
csuk azok szépítenek, akiknek uz érdé-

kök, a kiknek tetszik u szeny, uz er-
kölcstelen vesztegetés. 

A vármegye életét tette tüukre a 
szemérmetlenül dolgozó konkurrencia, 
a mi hírnevünket kompromitálta az a 
szennyes árudat, mely a tavaly e tárgy-
gyal kapcsolatban indult meg. 

Weméljük ez.k a dolgok többé nem 
történnek meg. lilég ezt a bajt kihever-
nüuk, Miínden jellemes ember visszauta-
sít minden ellenkező törekvést. 

A törvényhatóságnak módjában lesz 
megakadályozni inindeu Üzelmei; a tes-
tületi formában  erős erkölcsi érzés la-
kik ; jó lesz ezt még most meggondol-
niok azoknak, akik szeretnek- a sólet 
ben is dolgozni. 

Egyébként még lesz alkalom erről 
bővebben beszélnünk. 

A tárgysorozat még sok fontos  pon-
tot tartalmaz, bár még sok mindent 
szerettünk volna benne látni, nem azért 
minthu az eddigiekkel elégedetlenek vol 
nánk, hanem mert sok fontos  dolog vár 
ínég sürgős megoldásra és mi szeieinók, 
ha mindezt egyszerre lehetne kercsz 
tül viuiii. 

A kezdet biztos záloga u jövő sike-
rének ; s azért a vezetőség iránt való 
őszinte elismeréssel kérjük, hogy ne 
s/.üujenek meg ezután se a társadalom 
bajain is segíteni. 

Azon leszünk, hogy nemes törek-
vésükben inunkájokat — bár szerény 
módon — könnyi'sük. Dr. 

Pünkösdi búcsú Csiksomlyón. 
PünkÖBd elótt már egy héttel látni lehe-

tett :t híicsu előhírnökeit: a pogácsásokat, a 
cirkuszt, körhintát stb. Szép lassan gyülekezett 
a sok handlé is' s már pénteken teljes volt ;i 

szállni'*. A hor- é9 aörmérő bódék is gomba-
módra emelkedtek fel  mindenütt. 

Szóval megváltozott egész Csiksomlyó' 
képe. s :i csendes falu  hangos volt az árusok 
zajától. Hát még mikor a búcsúsok is megér-
keztek. Volt zenebona elég. Harangok zúgása, 
csengettyiiszó, a verkli hangja, az árusok kia-
balása stb. kellemes öszhanggal (?> bántották 
az ember fülét. 

Meglátszott azonban, hogy a püspök úr 
rendelete sokat változtatott a búcsú képen. 
Tiilib kereszt, fóleg  a Háromszék és Maros-
Türd.i megyék az idén elmaradtak. Mindössze 
12000 ember volt jelen, de ez is elég tekinté-
lyes szám. Minden kereszt megérkezésekor az 
erre az alkalomra szervezett irodában hejelen-
tette a búcsúsok számát, ahol mindjárt utasí-
tásokat is kaptak a gyóuásra slbire nézve. 
N'xpoként reggel 5 órától 10 óráig minden 
úrábnn volt hivatalos mise, s egész délelőtt 
Folyt a zárda folyosóján  az áldozás. Prédiká-
czió is többször volt napjában, még pedig a 
templomban és a Szent A utal kápolnánál. A 
hivatalos k ilrerülés ezúttal elmaradt. S ez he-
lyes is volt, mivel rendesen ilyenkor történtek 
a verekedések az elsőségért. Örömmel jegyez-
hetjük meg, hogy az idén semmi verekedés 
nem fordul  t elő s igy a kivezényelt 60 csend-
őrnek nem sok dolga akadt. 

Dacára azonban, hogy hivatalos kikerllléa 
neír volt, a Kissomlyón egész nap nyUzsgött 
a búcsúsok tömege, akik vagy a Kissomlyót 
kerülték meg énekelve, vagy a kereszt útját 
végezve, vagy pedig a Krisztus hágóján men-
tek fel  a Szalvátorhoz. 

Kikerülés után gyónásukat végezték el. 
Gyóntató pap volt elég, gyónó azonbau keve-
sebb. Úgy látszik, hogy sokan már otthon el-
végezték gyóuásukat. 

Az idén a korcsmai zaj sem volt oly 
nagy a templom korul, mint az előző években, 
aminek az oka, hogy a pálinkás bódékat ki-
telepitct'ék a falu  szélére s a sör- és kormérő 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Nővérből anyós. 

Irta: Kritsa Klára 
Aranka ós Inna egy apának voltak gyermekei, 

de azért nem lehetne rajtok semmi hasonlatosságot, 
amikon egyetlen közös vonást sem felfedezni. 

Az előbbi magas termetű. telt idomokkal, 
tejfehér  bőrrel és rózsás alicul. Márvány homlo-
kára kacérul borulnak a/, ébenfekete  hajtiirtök : 
szürke szemei gyűjtő sugarakat lövelnek. eper ajkai 
közül vakító fehérségű  gyöngysor fogak  tűrni ököl-
nek, szóval az egész alak csábítóan szép. 

Irma fél  fővel  alacsonyabb termetű nővérénél. 
A rea ola jbarna, szelíd, komoly vonásokkal: sötét 
szemeinek tekintete okosságról tanúskodik : magas 
homlokán a lélek iii s a szemekben tükröződik: 
szép metszésű ajkaiuak szögletein alig észrevehető 
keserű vonás van, de az egész arcnak kifejezése 
komoly, határozott, egyenes és nyílt lélekre vall. 

AranVa tjzebb Irinánál, de szeineibeu azt a 
mély hensőséget, arcán azt a sokat mondó kifeje-
zést. melyek Irma iránt oly hizahnnt ébresztenek 
a szemlélőben, hasztalan keresnők. 

Aranka öltöző szobájában a pamlagon ült tél-
fekvő  helyzetben, midőn belépett hozzá Inna. 

— Jól tetted, hogy jelkerestél szólt a 
szép nő felemelkedve.  Foglalj helyet és légy egész 
napra vendégem. Férjem nincs honn: ha itt ma-
radsz, ugy legalább nem kell egyedül ebédelnem. 

— Köszönöm szívességedet — monda Inna 
— de nem maradhatok. Anyámat egész napon át 
netn hagyhatom egyedül. Csak azért, jöttem, hogy 
megosszam veled örömemet. 

— Talán valaki megkérte kezedet ? —kérdé 
Aranka. 

— Oli dehogy! leshet egy leánynak egyéb 
öröme in, nem csupán az, ha kezét megkérik. 

— Egyebet nem képzelhettem. 
— Csak figyelj,  mindjárt megtudod, Jiogy iní 

szerzett nekem örömet 
*fcavak  után Irma levelet vont elő zsebé-

ből s helyet foglalva  nénje mellett szétnvitá a le-
velet és sugárzó arccal olvasá: 

..Igen tisztelt Nagysád! 
Szép elbeszélését köszönjük : közlését a jövő 

számban megkezdjük. Tisztelje meg Nagvsád gyak-
ran esi nos dolgozataival lapunkat..." 

Kiniek örülsz olyan m.gyou ? képié 
Aranka fitymálva,  m-m várva be. hogy Inna foly-
tassa a levél olvasást. Szivét az irigység kaján 
érzete tölté el 

O e] voll lialiiin/.va Mdi javakkal: a termé-
szét is bőkezű volt iránia. l îynkran kérkedett nő-
vére előtt gazdagságával öntelt arccal el-clmon-
dogutta ennek, hogy ezen. meg azon az estélyen 
mily feltűnést  keltett megjelenésével : hány férlitól 
hallotta mondani, hogy olv festői  arc. olyan ki-
rálynői termet nincs az egész vármegyében. O min 
deli tekintetben jóval felölte  kép/elte magát nővé-
rénél — ezt éreztette is Vele s liiost egysZelTr 
irigyelni kezdte szép eszét. 

Hát hogy ne örülnék e levélnek! 
monda Imm hisz ez arról biztosit engemet, 
bog)' van bennem irói képesség. 

Hahaha! — nevetett Aranka gúnyosan. 
— Mit nevetsz ? 
— Csak azt kedvesem, hogy ezzel a képes 

seggel nem sokat érsz. 
— Kénlés! Hát hogyha idővel nevemet ís 

mertté tehetem. 
Hja ! (iomba számra teremnek mostanában 

az Írónők! Ne reméld, hogy neved valaha kikerül 
a homályból. 

— Ha nem is. de legalább élményt szerez 
lelkemnek, haladni kitűzött célom felé. 

— Ne vedd rossz néven Inna, ha, mint pár 
évvel idősebb testvér egy tanácsot adok. Hagyj fel 
a hiábavalósággal és tűzd célodul egy férjnek  való 
meghódítását. Én 1H éves koromban már asszony 
voltam, te 28 éves vag}' és még mindig leány. Ha 
nem igyekszel valakit meghódítani, hidd el pártá-
ban maradsz. Midéi idősebb a leány, annál inkább 
száll az ágiója is. Pláne egy hozomány nélküli 
leány ? Bizony egy ílyeunek nem igen sikerül idő-
sebb korban férjre  szert tenni. 

— Hát éppen mivel már idoske vagyok s 
hozományom nincs, tehát ugy is haszontalan fá-
radság volna térjet vadásznom. Azért ilyennel nem 

töltöm a/ id">t. e helyet kedvenc foglalkozásomnak 
az Írásnak szentelem időmet. 

]le jövőd nincs biztosítva. 
Az öpökjóságu Isten gondoskodik rólam! 
Aztán csúf  a vén leány! 
A éppen elragadó je-

lenség. 
No de még is csak más tekintélye van 

egy öreg asszonynak, mint egy vén leánynak ! 
Öreg asszonya vénleánya válogatja! 
Hagyd ezt az ostoba beszédet ! A leányt, 

ha vén. csúfnak,  nevetségesnek tartják. Szép le-
szesz-e ősz fürtökkel,  laköszinii beesett arccal!. . 
Szép-e a virág, mely a tövén hervad el, melyet 
senki nem szakított le ?... Csúf  a vénleány, guny-
tárgya az embereknek. 

Már lui a sors könyvében az van meg-
irva. hogy leánynak maradjak annak maradok s 
punktum ! 

K szavak után Irma felállott,  hogy távozzék. 
— Talán csak haragszol? —- kérdé 

Arauku. 
A jó tanácséit, testvér ajkairól hallva azt. 

hogyan lehetne horagudui ?... I >e már mennem kell, 
Isten veled ! 

S egy hideg főhajtással  üdvözölve Inna 
Arankát, elhagyta a szobát. 

Künn zsebkendőjével letörlé szemeiről előtörő 
könnyeit, aztán gyorsan haladt lefelé  a lépcsőkön. 
Hitkán szokta felkeresni  uövérét. de valahányszor 
ezt tette, mindig megbánta, mert ettől sértő, gú-
nyos szavakuál nem igen hallott egyebet. Most 
sein azért jött, hogy — miként mondá örömét 
megossza vele, hanem, hogy kissé eldicsekedjék a 
levéllel. 

(íyergyói Lajos 47 éves volt, midőn másod-
szor megnősült a szép Arankát vévén nőül. Ezt 
három ok ösztönözte, hogy oly ifjan  nejévé legyen. 
Egyik ok az volt, hogy minél előbb megakart sza-
badulni a pártától, a másik ok az, hogy a fény-
űzésre hajlandó hiu leány gazdag asszonnyá óhaj-
tott lenni, a harmadik pedig, hogy atyja .Bölkényi 
Albert, egykor jómódú földbirtokos,  szerencsétlen 

vállalatai folytán,  a tÖuk szélére jutott s igy Arau-
kának éppen kapóra jött a gazdag földbirtokos  há-
zassági ajánlata, hogy menekülhessen a bekövet-
kezendő nyomorúságos helyzetből. 

Néhány évig még feiitartotta  magát Bölkényi, 
de birtoka már annyira tul volt •erhelve adósság-
gal, hogy végül kénytelen volt csődöt mondani, 
t'ár hó mnlva ezután meghalt bánatában a szegény 
ember. Midőn az árverezés ideje elérkezett, az em-
berek azt hitték, hogy Aranka oda fog  hatni, mi-
szerint férje  megveszi az árverésen a Bölkényiék 
ősi hajlékát, hogy az özvegyeu maradt Bölkéuyiné 
és Irma ne legyenek kényszerítve ounét kihur-
culkodui. 

IK> az emberek csalatkoztak ebbéli hitükben. 
Aranka nem törődött a két szegény nő sor-

sával. 
— Nem kötelesség mostoha anyáért áldoza-

tot hozni. Irma jó erőben van. tehát dolgozzék. 
Neki kötelessége édes anyját két keze munkájával 
megmenteni a nélkülözéstől. 

Igy gondolkozott az önző teremtés, akinek 
pedig ha az a szegény asszony néni is adott éle-
tet. de egy éves korától nevelte tel, mint valódi 
édes anya, nent éreztetve soha vele, hogy kevésbé 
szeretné őt. inint édes szülött leányát: Irmát. 

Miután az árverezés megtörtént s a Bölkényi 
ház a földbirtokkal  együtt idegenek tolajdonává 
lett. Bölkényiné Irmával egy egyszerű házikóba 
költözött. 

Az özvegy nőnek egy kis külöu saját bir* 
toka lévén, eunek csekély jövedelméből, ügyes gaz-
dálkodás mellett, éldegéltek, szerény életmódot 
folytatva. 

Irmának nein voltak nagy igényei; nem vá-
gyódott drága öltözékek után. nem óhajtott fényes 
estélyeken, vagy szinházakbau megjelenni. Csendes 
vissza vonultságban élt jő anyjávaL Szórakozást az 
Írásban keresett Lelkét gyönyörrel tölté el, midőn 
egyik-másik lapban megjelent dolgozatait, vagy a 
szerkesztőknek bazditó, lelkesítő sorait olvashatta. 
A férjhez  menési vágy nem bántotta, sonát a 
gondviselésre bizta. Hanem az fájt  neki, hogy nő-
vére — ki semmi részzéttel nem volt irántuk — 
a férjhez  menetelre vonatkozó tanácsait oly gyak-
ran adogatta. Mert bár Irma látogatása óta nem 
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bódékat ia eltávolították a templom környé-
kéről- Ezen a bajon véglegesen csak ugy le-
het segíteni, ha a község egy piaczteret jelöl 
ki, amely lehetőleg a községen kívül fekszik, 
Bicsak ide engedi az árusokat telepedni s a 
korcsmákat felállítani.  így aztán semmi sem 
zavarná a bucsuBOk áhitatosságát. Reméljük 
hogy az is meglesz idővel. 

Kár azonban, hogy a községi elöljáróság 
beengedi a községben azt a sok koldust, akik 
csak undort tudnak kelteni az emberben. Min-
den községnek el kell tartania a maga szegé-
nyeit, miért engedik meg tehát, hogy itt kol-
duljanak ? A Kissomlyó s az egész község tele 
volt velUk s az ember minden tizedik lépésre 
egy koldusba botlott. Ezen az állapoton kel-
lene legelőszór segíteni. 

A helybeli zárda főnöke,  e rend provin-
ciálisa, s más rendházaknak tagjai s u köze-
lebbi vidéki papok egyesüli erővel látták el 
az ez alkalommal sok körültekintésre szoruló 
nehéz munkát; a búcsúsok fogadását,  azok el-
helyezőt gyónóbeljlik kijelölését stb. 

Vasárnap reggel már a más megyebeli 
keresztek haza felé  indultak, s helyüket n kö-
zeli falvak  keresztjei foglalták  el. A nagymise 
után már mindenki igyekezett haza felé  s dél-
felé  alig lehetett embert látni uz utcán. Az 
árusok is lázasan pakoltak, hogy minél hama-
rább távozzanak. S újra visszanyerte Cáik-
somlyő régi egyhangú képét. — k. 

Az 1907 évi oiájas hó 24-re ösz-
szebivott törvényhatósági köz-

gyűlés tárgysorozata. 
1. Időközben szentesítést nyert törvények 

kihirdetése. 2. Kereskedelemügyi miniszter ur 
leirata a gyergyószentmiklós-békási útvonal 
előmunkálatai tárgyában. 3. FöldftiivelésUgyi 
miniszter ur által a községi segélyalapok tá-
mogatására adományozott 3000 koron» felosz-
tása. 4 Vallás és közoktatásügyi miniszter ur 
leirata n vármegyei erdő eladása ügyében. 5. 
Jelentés a közdűlő utak 19CHÎ évi állapotáról. 
6. Az 1907 évi legtöbb adót fizető  törvényha 
tósági bizottsági tagok névjegyzékének bemu-
tatása. 7. A közigazgatási bizottság félévi  je-
lentése. 8. A közigazgatási bizottság jelentése 
az erdők 1906 évi aílapotáról. 9 A várme-
gyei árvaház létesítése. Ügyében kiküldött bi-
zottság jelentése. 10. Államépitészeti hivatal 
előteijesztése a békási útvonal -előmunkálatai-
hoz szükségeB segéd munkás felvétele  iránt. 

11. Az erdélyi róm. kath. Státus igazgató ta-
nácsának átirata a cslksomlyói gymnázium át-
helyezése tárgyában. 12. Bellérdi Brázay Kál-
mán alapítványok bejelentésé. 13. Hzász Qyula 
szőlgabirónak kihágást bíráskodással való meg-
bízna. 14. Bán Jenő állatorvos oklevelének 
kihirdetése. 15. Dr. Gaál Endre szabadságolta-
tása. 16- Fürdőbiztosok kijelölése. 17. Kászon 
alcsiki főszolgabíró  előteijesztése másod írnoki 
állás rendszeresítése iránt 18. Bizottság kikül-
dése az erdőrendészeti bizottság Ügykezelésé-
nek megvizsgálás» iránt. 19. ,Pénzügyi Hírlap' 
előfizetési  dijának kiutalása. 20. Tisztviselői 
nyugdíj alapnál mutatkozó hiány fedezése-  21. 
Vármegyei építkezési szabályrendelet módosí-
tása. 22. Fogadó, vendéglő, kávéház és kávé-
mérési iparról szóló szabályrendelet módosí-
tása. 23 Vármegyei szervezési szabályrende-
let módositásn. 24. Megyei utkaparók nyugdíj 
szabályrendeletének módositásn. 25. Özv. Bo-
gády Gyuláné nyugdíj iránti kérése. 26.. Tamás 
Gábor nyugdíjazás iránti kérése. 27 Özv. Új-
falvi  Lászlúné nyugdíjazás iránti kérése. 28 
l'rsiczány János nyugdíjazás iránti kérése. 29 
Özv. László Károlyné nyugdíj felemelés  iránti 
kérése. 30. N'agy Lajos nyugdijának helyes-
bítése. 

II. Társtörvényhatóságok és más ható 
ságokkai való levelezés. 31. Szeged város ta-
nácsának a 3-ik egyetem felállítására  vonat-
kozó megkeresése. 32 Kassa város ugyanazon 
tárgyú megkeresése. 33. Győr város átirata 
uz alkotmány biztosítékok törvénybe iktatása 
tárgyában. 34. Moson vármegye átirata katonai 
elófogati  dijak szabályozása tárgyában. 35. 
l'est vármegye átirata a katonaságnak aratásra 
leendő átengedése tárgyában. 36. Zoinbtír vá-
ros megkeresése a sertésvészre vonatkozó sza-
bályok módosítása tárgyában. 37. I'ozsony vá-
ros átirata a czukor termelési adó leszállítása 
tárgyában. 38 Szabolcs vármegye átirata a 
kiegyezési tárgyalások ügyében- 39. Hajdú 
megye meghívója a Bocskay szobor leleple-
zésiünnepélyére 40. Budapesti főiskola  székely-
kör segély iránti kérése. 

III. 1906 évi zárszámadások. 41. A vár-
megye tartalék alapról. 42. A vármegye köz-
korliázról. 43. A gyergyói korházról. 44. A vár-
megyei erdőörzési alapról. 45. A vármegyei 
szegény alapról. 40. A -községi körjegyzők fi 
zetésének kiegészítésére utalványozott ősszeg-
ről. 47. A vármegyei tisztviselői nyugdíj alap-
ról. 48. A fenyéd-zeteloki  útalapról. 49. A tör-
vényhatósági utkaparók nyugdijalapjáról. 50. 
A vármegyei állategészség ügyi alapról. 51. A 
vármegyei betvgápolási alapról. 52. A várme-
gyei 'gyámpénztárról. 53. A vármegye bába 
képző alapról. 54. A vármegyei birói letiltási 
alapról. 55. A községi és körjegyzők nyugdíj 
alapjáról. 56. A vármegyei ebadó alapról. 57 
A gyergyói hórház alaptól. 58. Az.elhagyott 

gyermekek segély alapjáról. 59. A vármegyei 
háztartási alapról. 60. A vármegyei útalapról. 

IV. Magánjavak igazgató tanácsának elő-
terjesztései. 6L. Dániel József  és társai segély 
iránti kérése a Báthory emlék kápolnára. 62. 
Sánta János írnok segélyezése. 63. Vármegyei 
erdőrök drágasági pótléka. 64. Dombi Gergely 
részére birtok visszabocsátás. 65. Polgári leány-
iskola szolga fizetésének  felemelése.  66. A vár-
megyeházon szükségessé vált javítások költ-
ségei. 67. A vármegye terhén fennálló  illeték 
egyenérték tartozás kiegyenlítése. 68. Dr. Lá-
zár János ignzg. tanácsi tag helyébe ujtag 
valnsztásn. 69. Csergő Gábor segély iránti 
kérése. 70. A gyergyószeutmiklósi kir. járás-
bíróság telkének átengedése. 71. A régi tör-
vényszéki épület körüli kerítés helyreállítása. 
72. Erdősítési és más gazdasági munkálatok 
költségeinek kiutalása. 73. A vigadó épület 
felUgyeltetése.  74. Boga Kálmán segélyezése. 
75. Az uzvölgyi erdőöri lak és mellék épüle-
tének kijavíttatása. 76. A vigadó telkén sütő 
kemencze építése és más munkálatok enge-
délyezése. 

V. Községi ügyek. 
VI. Társulatok és magánosok kérvényei 

közgyűlésig beérkező indítványok és máj ha-
lasztást nem tűrő Ügyek. 

Csíkszereda, 1907. évi május hó 9-én. 
Kiadta: 

Szász  Lajos, 
főjegyző. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Személyi hir. Főtisztelendő Kory 

Ottó a szentferenczremliek  nagytehetségű pro-
vincziálisa 7 szerzetes társaságában a Pün-
kösdi ünnepek alatt Csikscmlyón tartózkodott. 
A szerzetesek a búcsitn megjelent nagyszámú 
híveket gyóntatták. A hírrel kapcsolatosan 
közreadhatjuk, hogy a provincziálisnak is igen 
nagy érdeme, hogy a pünkösdi bucsuk akai-
mával történni szokott hagyományos vereke-
dések ez évbeo nem ismétlődtek. 

— Doktorrá avatás. Tusnádi Élthes 
Gyula közig, gyakornokot f.  hó 18-án avatták 
ful  az államtudományok tudorává. Graturálunk I 

— Tízéves találkozó. Csiksomlyón 1897 
évben érettségizett fiatalemberek  f.  hó 20-án 
tízéves találkára gyűltek össze. Nevezett nap 
délelőttjén Csiksomlyón misét hajlgattak, mely-
nek végeztével a gymnasium tanári szobájában 
Bartha Balázs remek beszédet tartott társai-
hoz, majd Pál Gábor gymnnsiumi igazgató be-
szélt a tőle megszokott eloquentiával. Ebédre 
a Kossuth szállodába (Csíkszereda) gyülekez 
tek, hol számos vendég társaságában mulat 
tak kedélyesen az egykori osztálytársak. 

— Meghívó. Az országos polgári isko-
lai egyesUlet brassó-háromszék csikmegyei köre 
évi rendes közgyűlését Csíkszeredában a pol-
gári leányiskola dísztermében f.  évi junius 1-
én délelőtt 10 órakor tartja meg, melyre a 
tagok és az érdeklődök meghivatnak. A gyű-
lés tárgyai: 1. Elnöki nngnyitó. 2. Titkári jelen-
tés. Előterjesztések. 3. Közvetlen módszer a 
németnyelvtanitásban. Felolvassa: Frey Fe-
rencz, Gyergyószentmiklós. 4 Leányaink ne-
veléséről felolvas  : Kilyéni Erzsébet hosszufalu, 
5. Gyakorlatias szempontok a magyarnyelv ta-
nításban Vitatétel. Előadja: Jancsó Gábor. 
Baróth. 6. Emlékezés Zajzon Farkas és Kál-
mán István elhunyt kartársainkról. Felolvas-
sák : Bodola Sándor és Fodor János kartársak. 
7. A történeleitf  tanítás célja és eszközei. Fel-
olvassa : Klhes Jakabné Csíkszereda. 8. Pénz-
tári és számvizsgáló bizottság jelentése. Költ-
ségvetés. 9. Köri képviselő választás. 10. In-
dítványok. Tájékozásul: Délután 4 órakor lesz 
iskolánk önképzőköreinknek ifjúsági  előadása, 
melynek műsorát később közöljük. Közgyűlés 
napján a helyi iskola növendékeinek írásbeli 
dolgozatai, rajz és női kézi munkából kiállítás 
lesz. Junius 2 án társas kirándulás lesz aGyi-
meei szorosba. Akik elszállásolásra igényt tar-
tanak, a közebéden, vagy a kirándulásban részt 
akarnak venni, ezzen szándékukat f.  Iió 2ü-áig 
jelentsék be a Csíkszereda polg. leányisk. igaz-
gatóságánál. 

— H e l y r e i g a a i t á S . -Mult számunkban a 
kiilöufélék  rovataim!! r A budapesti főiskolai  székeh' 
kiír* cim alatt fgv  rövid cikk jelent meg, mely 
teljesen alaptalanul a szociális érzék hiányával vá-
dolja a vármegyét és vezetőségét: mert állítólag 
vonakodik a főiskolai  körnek segélyt adni. Tarto-
zunk magunknak azzal u kijelentéssel, luigv a cikk 
tartalmával sem a lelelős szerkesztő, sein helyet-
tese nem azonosítják magukat: süt annak határo-
zottan elleiimondmiuk. A fenti  közlemény tudtukon 
kiviil látott napvilágot: s unnak ismerete esetén 
önmaguk megakadályozták volua annak megjelené-
sét. A szociális érzék hiányával pedig a vármegye 
és annak vezetősége annál kevésbbé vádolható, 
mert éppen a legutóbbi időben történik e téren a 
legtöbb; amint azt minden elfogulatlan  szemlélő 
könnyen beláthatja. De ez esetben is igen rossz 
értesülést szerzett a cikkiró ur. mert ellenkezőleg, 
n vezetőség a székely kör segitese mellett toglalt 
állást: és az ügynek éppen nem tesz szolgálatot 
a méltatlan támadás. 

— Az országos polgárilskola egye-
sület brnssó— háromszék—csikvármegyei köre 
évi közgyűlése alkalmából f.  évi junius 1-én 
délután négy órakor csikszeredábnn a vigadó 
nagy termében a létesítendő csikmegyei árva-
ház javára jótékonycélu ifjúsági  előadást ren-
dez, az alábbi műsorral: 1. Üdvöilet Mondja 
Fejér Miczi III. o. t., Csíkszereda. 2. Ima. 

kereste tel Arankát, ez. midőn nem volt egyéb mu-
latsága el-ellátogatott hozzájuk. 

Ilyenkor előbb jól szemügyre vette a pam-
lagot, vagy széket, ha vágjon uz méltó-e arra. hogy 
elegáns öltözékével rajta helyet foglalhasson  és 
oly leereszkedő modort tanúsított mintha nem egy 
apának lettek volna gyermekei s nem ugyan az az 
anya nevelte volna íel üt is, hanem legalább egy 
bánínak volna leánya, ki képes felkeresni  az al-
sóbb osztálynak házát és velük szóba állni. Hanem 
aztán lassanként alább hagyott n fennhéjázással  és 
adogatta Irmának a testvéri jó tanácsokat, bol-
hát csak mindenáron igyekezzék férjhez  menni, 
mert csuf.  nevetséges a vén leány. 

Inna végre kijött a sodrából s a következő 
szavakra nyíltok ajkai: 

— Hát hiszen lm csuf  u vén leány, azt 
legalább csak nevetik, nem imuk ugy róla, mint 
egy zsörtölődő boszorkányról, aki rettegése a Natal 
házasoknak, felbontója  a házibékéuek, niegnlője a 
családi boldogságnak: aki még a hétfejű  sárkány-
nyal is síkra merne szállani. Tehát édes Aruuka. 
ha leányul vénülök meg. akkor kinevetnek, vagy 
megszánnak, de nem leeuilck rettegés tárgyává, 
minővé te már ifjan  lehetsz, ha mostohn Had meg-
nősül, mert akkor belőled — anyós lesz. 

Az utóbbi szavaknál a szép asszony ajkaiba 
harapott. Azntán fagyos  hangon így szólott: 

— Csakhogy én nem fognék  veliik együtt 
lakni! 

— De azért az anyós cimét le nem vetkőz-
hetnéd s hébe-korba el-ellátogatnál menyedhez s a 
házibékét felbonthatnád  — mondá Irma nyoma-
tékkal. 

Aranka ezután uem adta többé huginak a 
tanácsot, hogy igyekezzék férjhez  menni * 

* * 

(íyergyói Kálmán Budapesten letéve az ügy-
védi vizsgát oklevéllel zsebében hazaérkezett. Mos-
toha mamája: Aranka színlelt örömmel fogadta  őt. 
Sehogy sem volt Ínyére a Bzép asszonynak, hogy 
neki már házasulandó tia van. Húgának az „anyósára 
vonatkozó szavai nagyon bántották s most köze-
ledni látta azt az időt midOn anyósnak fogják  gú-
nyolni ő t 

Kálmán megérkezése után pár nap innlva lá-
togatást tett Irmáéknál. 

— Nem pusztán mint rokon jövök — mondá, 
melegen üdvözölve a nőket, helyet foglalva  az egy-
szerii. de barátságos hajlékban — hanem azért is, 
hogy gratuláljak Önnek Irma. mint Írónőnek. 

A leány urcn ragyogott a büszkeségtől. 
— Talán olvasott valamit dolgozataiból? — 

kérdé. 
— Kgy jó ismerősömtől tudtam meg — 

mondá Kálmán — hogy szüldlöldemcn, távol n 
nagyvilág zajától, e havas övezte kis helységben 
van egy szép tollú irónő és hogy ez senki más, 
mint uz én tiatal inalnám nővére — Irma. Megsze-
reztem egy párt azon lapokból, melyekken dolgo-
zntai megjelentek és gyönyörrel olvastam el. S igy 
megismertem Innának szép eszét fenkült  lelkületét. 
Kn rajongok az ilyen nőkért! 

Iriun netncBuk írni tud szólt Bölké-
uyiné. szeretettel simogatva leánya arcát — ő a 
szakács művészet terén is megállja helyét. 

— Tehát a főzőkanalat  is épp oly jól tudja 
forgatni,  mint az imtollat ? Már pedig ez a két te-
hetség ritkáu párosul egy nőben. 

K szavakat mondva Kálmán, tisztelete jeléül 
megcsókalta Irma kezét. 

Darabig azután még beszélgettek az iroda-
lomról és sok egyébről s végül azon szavakkal 
távozott Kálmán, hogy szives engedelmükkel gyak-
ran fogja  tiszteletét tenni. 

E látogatás után sokszor felkereste  őket. 
Egy vasárnap délután Bölkényiné vecsernyére 

ment. Irma egyedfii  volt a szobába, midőn Kálmán 
belépett. 

— Mily jó, hogy egyedül találom Inna ! va-
lami mondani valóin van, igy szólt. 

A leány elfogadta  az üdvözlésül feléje  nyúj-
tott kezet s helyei kinálta meg vendégét. 

Ez leülve a leánnyal Bzemben folytatá: 
— Xem is kérdi Irma, hogy ml mondani va-

lóm lehet amit az On édes jó mamája előtt tit-
kolni akarok ? 

Irma_ nagy zavarában nem tudtn, bog}- mit 
feleljen.  Ü már ezelőtt észrevette, hogy a deli, 

barna tiatal férti  szivében felragyogott  iránta a sze-
relem aranyos uapsngara s amit önmagának sem 
akart bevallani, érezte, hogy az ő szivében is 
legigazabb, legnemesebb vonzalom ébredt Kálmán 
iránt. Sejtette, hogy ez mit akar mondani neki 
négyszemközt. 

— Különben (intői függ,  hogy a mama előtt 
mondani valóm ne maradjon titok — igy beszélt 
tovább Kálmán. — Ha ügyem Önnél kedvező meg-
oldást nyer, ugy a jö mamát nyomban beavatjuk 
titkunkba. Aztán majd annak idején a világ is tudni 
fog  róln, midőn e^ már nem lesz többé titok. Te-
hát megengedi, bog}' beszéljek ? 

Irma kigyúlt arccal fiiggeszté  kifejezésteljes 
sötét szemeit az iljura. 

— Szívesen hallgatom Önt Kálmán — mondá. 
— Higyje el lrme — vévé fel  újra a be-

széd fonalát  — engem a nagyvárosi élet nem tett 
ellásulttá a szép, jö és nemes iránt. A hiu, kacér 
és tetszvágyó nők nem voltak képesek szivemet 
sebesebb dobogósba hozni. En eszményképet alkot-
tam magamnak ily tulajdonokkal: háziasság, sze-
lídség, okosság, szeretetreméltóság. E szép tulaj-
donokat önben drága Irma mind feltalálom!...  Mi-
nél többször néztem sötét szemeibe, annál több 
lelki szépséget fedeztem  fel  azokban; minél több-
ször pihent tekintetem arcán, kedves feledhetetlen 
vonásai mind mélyebben vésődtek be szivembe. 
Irma Ön nz és senki más, akiben fölleltem  esz-
ményképemet! Ha van szivében viszontvonzalom 
irántem, ngj kedves, édes Inna legyen — nőm I 
öly boldoggá teszem, még a szellőtől is megvé-
dendem!... Szólhatok a mamával Irma? 

Irmának ajkai zárva maradtak, csak szemei 
beszéltek ábrándos, égő, édes szerelemről. 

— Ön hallgat Irma — folytatá  Kálmán, két 
keze közé fogva  a leány kezét inig szemeit gyö-
nyörrel legeltető n leányunk szerelemtől áthatott 
arcán — hallgat de szemei tolmácsolják szivének 
érzelmeit I 

— Kálmán ! — szólalt meg Irma s hangja 
remegett a mély érzelemtől — szeretem Önt, ezt 
titkolni nem tudom Ön előtt, de ez érzelmet el 
akarom temetni szivem mélyére, liogy felszínre  ne 
kerüljön... Én önnek neje nem lehetek!... 

-— Irma!... 

— Xem lehetek neje. mert... 
— Mert? 
— Xem akarok nővéremnek menyévé lenni!... 

Aztán lehet, hogy atyju gazdag, szép itju leányt 
şzemelt ki számára s igy súrlódás jöhetne unök 
között létre miattam. 

Egyik októl se riadjon vissza drága Irma! 
Mostoha anyámmal nein fogunk  együtt lakni, de 
igen uz űn áldott tennészetü jó anyjával. Atyám 
és közöttem e miatt súrlódás nem jöhet létre. Ö 
kétszer nősült szerelemből, maga szemelt ki magá-
nak leányt, nem más. Különben feltéve,  de meg 
nem engedve, hogy atyám eüenezné választásomat 
én ebben az egyben nem engedelmeskedném neki. 
mert ily ügyben Isten sem kötelez a szülők iránt 
való engedelmességre. 

Most pedig engedje... engedd szeretett Irmám, 
hogy e csúkkal eljegyezzelek! 

E szavak után Kálmán átölelé Irmát kinek 
karjai önkénytelen fonódtak  az ifjú  nyaka köré.s 
egy hosszú édes csókot nyomott ajkaira. 

* 
* * 

A fennebb  elmondottak átán négy hó mnlva 
a Kálrnáu és Inna menyegzője végbement. 

A nászüunepélyen számos vendég volt jelen. 
De hiányzott a vőlegénynek anyja, a menyasszony-
nak nővére és leendő anyósa: Aranka. Erős fog-
fájás  ürügye alatt nem vett részt az ünnepélyen. 

Xem igy férje  Gyergyói l.ajoB. Ö nem csak. 
hogy nem ellenezte fia  választását de sőt örült 
annak, hogy ez felesége  testvérét végzi nőül. Azt 
akarta, hogy saját házánál legyen a lakmározás, 
de Kálmán és Irma ezt azon tnegjegyzéssel nein 
fogadták  el, hogy nem akarnak oly nagy alkalmat-
lanságot okozni. 

Az első vendéglőben rendelte meg Kálmán n 
lakodalmi ebédet hol n nagy teremben vidámnu 
költötték el azt 

Minden fogás  után hangzottak a szebbnél-
szebb leiköszöntök. Éltették az njpárt az öröm-
szülőket, a násznagyokat 

Egyik vendég mondott egy pohárköszöntöt a 
jelen nem lévő Arankára, akit. most már kettős 
rokoni kötelék tüz a menyasszonyhoz, lévén ennek 
nemcsak nővére, de anyósa is. 

Uj o n n a n 
berendezett Nöi és M i M M á i 

(A Hutter szállodával szemben.) 

Tavaszi és nyáriidény újdonságai nagy válasz-
tékban, a legolcsóbb árban szerezhetők be. 
í=!o Teljes tisztelettel: Nuridsány Márton. 



Május aa c s í k i l a p o k 21. szám. 

Schubert F. Éneklik a hossznfaluat  leányisk. 
IV. o. növendékei. 8. Vándormadár. Ábrányi 
E. Szavalja: Jencsevich Jenő III. o. t , Kézdl-
váaárbely. 4. Resignation Daukla. Hegedűn: 
Takács Margit, Zongorán: Formanek Hedvig, 
Brassó. 5. A nagybárdu Botond. — Szavalja: 
Tótb István IV o. t., Hosszufalu.  & Zrínyi 
Ilona nikodéinai lakomája. Melodráma. Sza-
valja : Nagy Lujza IV. o. t., zongorán kíséri 
Molnár Irma: IV. o. t., Sepsiszentgyörgy. 7. 
Kardal Mignonból. Énekli a csíkszeredai leány-
iskola énekkara. 8. Rákóczy visszatér (inú-
próza). Szabó Jenó. Előadja: Ráduly Sándor 
V. o. t., Hosszufalu.  9. Magyar népdalok. Zon-
gorán : Rormanek Hedvig, Brassó. 10. Szöke-
vény. Temérdek. Szabó Juliska IV o. t.. Kéz-
diváaárbely. II. Rbapsodia V. Gál Ferenc. Zon-
gorán: Szász BoriBka IV. o. t., Sepsiszent-
györgy. 12. Ne ítélj hamar. Vígjáték t felvo-
násban. De Qarende A. Előaiják: Ady Irén, 
Jakab Lujza, Pap Lívia, Nzaesvay Mariska és 
Weisz Lili IV. o. növendékek. 

— Haláloaáa. Zakariás Jánosné szül. 
Nóvák Rozália folyó  hó 18-án fél  1 órakor 
élete 31-ik, boldog házasságának 2-ik évében 
hosszas szenvedés után a halotti szentségek 
ájtatos felvéte  után meghalt. A megboldogultat 
nagy kiteijedésll rokonság gyászolja. 

— Papválawtáa Csikaomlyon. A nagy 
tekintélyű Szentpéter egyházközség papválasz-
tása értbetó izgalomba hozta a főtisztelendő 
klérust. A legkiválóbb egyéniségek versenyez-
nek egy mással a nein kicsinyleudó állomásért. 
Ezek kOzött szerepel dr Kaszouyi Alajos ke-
relőszentpálí plébános a hittan bekebelezett 
tudora is, aki a kolozsvári választáskor is a 
második helyen lett jelölve 

— Tűseset Folyó hó 13-án éjjel 12 
órakor Csik-Szentdomokos községben Csomor-
táni Ferencz útmester lakásán tliz ütött ki s 
a ház két melléképülettel 200U korona, 1 sze-
kér 150 korona és összes bútorzat, ruhanemű, 
baromfi  1400 koroua értékben leesett. — A 
tliz a házzal csaknem' ööszi-lugsúUen volt 
lugzó házon ütött ki, honnan oly gyorsan hu-
rapódzott tovább, hogy az útmester és 9 
tagból álló családja majdnem áldozatul esett. 
A veszélyt, mikor már a láng a hátsó abla-
kon becsapott, egy három éves kis lányka 
vette észre, kinek sikoltására vulameunyieu 
pongyolában menekültek az utcára. A nagy 
seárazság következtében forogtak  Török Ger-
gely és Szász Tamás Bzomszédok is. 

— Erdöégések. A szokatlan hosszú 
szárazság nemcsak a mezőgazdaságra jár 
rendkivUl nagy kárral, hanem erdeinkben is 
igen Bok kárt tett. A mult héten Csikszeut-
györgy köz3ég birtokossága 400 hold erdejét 
pusztította el a tliz; ezeu a héten pedig a 
Hargiján dúlt ez a vészes elem, és pedig 
előb n madéfalvi  határon, később pedig a 
zsögödin. A sok égés bizonyára ezrekre menő 
kárt okozott. Valószínű, hogy bűnös kezek 
okozzák. — Reméljük, bogy az erdőgondnok-
ságok, mint a közigazgatási hatóságok min-
dent megtesznek, hogy a tüzet megakadályoz-
zák, a tetteseket kinyomozzák és megbüntes-
sék. Ha egypár korona értékű fa  elvitele lo-
pás, akkor mit szóljunk ezekről a cselekmé-
nyekről. Bizony, mig nem voltnk az erdók 
állami tilalom alatt, jobban megőrizték azt az 
egyesek és községek. 

— Tfla  Marosvásárhelyen. Május hó 
20-án Marosvásárhelyen az alBÓ vbbuü állomás 
éplllete kigyuladt. A raktárokat és a szomszé-
dos épületeket nagy erőfeszítéssel  Bikerült 
megmenteni. Egy tűzoltó mentés közben le-
esett az épUletról és súlyosan megsérült. 

— Orvosi köV-Akben. Már rég ismeri 
tény, hogy a Ferencz József  keserűvíz vala-
mennyi hasonló vizet, tartÓB hashajtó hatása 
és emlitésre méltó kellemes izénél fogva,  már 
kis adagkén is tetemesen felülmúlja.  Kérjünk 
határozottan Ferencz József  keserűvizet 

KÖZGAZDASÁG-
A „Hermes" Magyar Általános Váltó 
üslet Részvénytársaság, Budapest, heti 
jelentése a tőssdeforgalomrol  esapéna-

piaoról. 
Budapest. 1907. május Ili. 

Az értékpapírtőzsdén az elmúlt' hét«m*lsniét 
nagytokú üzlettel euség uralkodott, ugy liogv egyes, 
különben flénk  forgalom  tárgyát képező részvé-
nyekben esak elvétve fordultok  elő kötések. A 
tőzsdeknzöuség Hgyelme már betek óta a gabona-
tőzsde felé  irányul, ahol kapcsolatosan a vetések 
állásáról érkező, kevéssé kielégítő hírekkel rendkí-
vül nagy forgalom  melett lényeges árfolyamemel-
kedés állott be. Ezzel ellentétben az értékpapírok 
árfolyamai  folytonosan  lemorzsolódtak és oly 
folyamok  kerültek telszinre. melyek iuég a mult 
éví politikai válság idejében jegyzett árfolyamok  sxiti 
vonala alatt maradnak. Kz annál is inkább meglepő, 
mert egyrészt a gazdasági viszonyok azóta hatáozottau 
javultak, másrészt pedig a tőzsdei eiigugemente-ok 
jelenleg oly csekélyek, hogy a bankoknál cllátá 
kereső részvények mennyisége a rendes időkben 
fennállott  engagementnak csak egv hányadát teszi ki. 

Az elmúlt hét legnevezetesebb árfolyamválto-
zásai a következők voltak 

Máj 0. JUJ. 10. 
4°/D magynr koronajár&dék — — 94.2-1 94. 
Magyar hit<*l részvény — — 771.50 7i>2. 
Itiinamurányi vasintt részvény — — r>&2.7"> 545.7 
Osztrák magyar államvasút rszvény — (>8j.5U 077 70 

Erre általános derUltség és lelkes éljenzés 
következett. 

Ktkezés után tánc vette kezdetét. 
(ryergyói l^ajos nyitotta meg a táncot, vígan 

járvu menyével a ropogós esárdásL Ő nem is sej-
tette, bog}* szép nejének milyen kellemetlen érzé-
seket okoz e házasság. 

Aranka még férje  előtt sem árulta volna el. 
hogy mily szörnyen bántja őt, hogy Kálmán Irmát 
nőül vette. Pedig ha valami bántja az embert, 
felényire  érzi annak snlyát, ha vau kivel azt meg-
ossza. De az Aranka bánata nem olyueinü. hogy 
ennek közlése által részvétet geijesszen, ellenke-
zőleg ez csak visszatetszést szül. S a szép asz-
szony ezt meggondolva, titkolta még férje  előtt ís. 

Midőn a menyegző után néhány nap múlva, 
a cseléd Irmáék látogatását jelenté nála, hoszusan 
összeharapta ajkait, hanem aztán leküzdve lelindn-
lását a szalonba ment, mosolyt erőltetve ajkaim. 

Kálmán gyöngéden megcsókolta kezét s ked-
ves mamájának nevezte. Irma pedig átkarolta nya-
kát, megcsóholta szép arcát s elérzékenyülve igy 
szólt: 

— Kedves nővérein, édes kis mamám sze 
res9 engemet! 

Aranka szivéről a jégkérget a szeretetnek ez 
a meleg kifejezése  sem volt képes felolvasztani. 
Gúnynak vette azt. 

Színlelt szivélyességgel kínálta meg őket 
üléssel, beszélgetett velük egyről is, másról ís. 
alig várva távozásukat. 

Megnevezhetlen ellenszenvet érzett Irma iránt 
s ez érzelem még fokozódott  azáltal, hogy a hiu 
teremtésnek — ki minden tekintetbeu kiraagaslani 
képzelte magát nővére felett  — meg kellett győ-
ződnie afelől,  bogy ez észképességével őt jóval 
felülmúlja.  Óhajtotta, bogy Inna ne menjen férjhez,; 
bogy majd gúnyos szavaival csipkedhesse, de nem 
uz bántotta olyan nagyon, hogy nem teljesült ezen 
óhajtása, hanem az, bogy nem feledte  el Irmának 
az Banyós'-ra vonatkozó szavait Oh akkor nem 
is képzelte volna, bog}' éppen anoak, kit vénleány-
sagra itélt, éppen nővérének leend anyósa. 

SZERKESZTŐI ÜZENET. 
B. L Kézdívásárhely. A beküldött tudösitást 

inult számunkban közöltük. 

16—1907. végrh. *z. 
Árverési hirdetmény. 

Faárverési hirdetmény. 
Csikvármegye közigazgatási erdé-

szeti bizottsága 1906. évi 1223. szátnu 
határozatával megadott engedély alnp-
jána tusnádi közbirtokosság nevében alul-
irotak ezennel közhírré teszik, hogy u 
birtokossá^ tulajdonát képező „Kutárok" 
nevü erdörészben eladható 70 2 kat. 
hold területen becslés szerint 5502 ma 

gömbölyű luez haszonfenyő,  4789 m3 

gömbülyU jegenye liuszonfenyő,  531 
in® luezfenyö  kéreg és (»43 in* fenyő 
tűzifát  tartalmazó készletét 63230 kor., 
azaz hatvanháromezer kétszázharmincz 
korona kikiáltási árban 1907.  évi  ju-
nius hó 22-én  délelőtt  Î0  órakor  a 
Jfözségházánál  megtartaudó zárt Írásbeli 
ajánlattal egybekötött nyilvános árveré-
sen a legtöbbet ígérőnek el fogja  adni. 

Árverezők az árverés megkezdése 
előtt az árverést vezető elnök kezé-
hez a kikiáltási ár 10°/o-At bánatpénz-
képen kötelesek letenni és az egy* ko-
ronás bélyeggel ellátott Írásbeli zárt 
ajáulatok a megajánlott összeg 10 szá-
zalékának megfelelő  óvadékképes érték-
papírral látandók el és abban kijelen-
tendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket  ismeri és azok-
nak magát aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
valamint az erdő fatömege  a becsérté-
ken alul eladatni nem fog. 

Az árverési feltételek  és a becs-
lésre vonatkozó közelebbi adatok a kör-
jegyzői irodában a hivatalos .órák uialt 
megtekinthetők. 

Tusnád, 1907. május hó 17-én 
Fevenczy  Béla, 

birt. jegyző. 1-

f 
= 0 0 = 

lfj.  Ferencz  JÁDOS, 
3 birt. elnök. 

Alulirt birósági végrehajtó az 1881 evi 
LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy n csikszentmártoni kir. járásbíró-
ságnak 1907. évi V. 29 és 11106. Sp -192 - 0. 
számú végzése következtében dr. Nagy Jenő 
Ügyvéd által képviselt özvegy György Aiul-
rásné csatószegi lakos javára, odavaló György 
Ignáez ellen 15 és 2G kor. s jár. erejéig 1907. 
évi január hó 19-én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglnlt  és 97U 
koronára becsült következő ingóságok, u. m.: 
lovak, széna, sertés, Iával, szekerek, juhok 
stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1907. évi V. 29—2. számú vég-
zése folytán  Csatószeg községben György Ignác 
Inkásán leendő eszközlésére 1007. évi májas 
ho25-ik napjának d. u. 2 óraja határidőül 
killizelik és ahhoz a venni szándékozók ezen-
nel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi 
LX t.-c. 107. és 108. § ai értelmében kész-
pénztí'etés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szük-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az árverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták,  s azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentinárton, 1907. évi május hú 
16-ik napján. 

Ambrus Lajos, 
lcir jliir. vpgrclinjti». 

Ujt Megnyitás május hó 11-én Uj! 

\ 7*011 szerencsém a n. é. közönyéi; b. tuJo-
mására hozni, hogy a niui modern kor-

nak megfeleld  és kényelmesen berendezett 

F É N Y K É P É S Z E T I É S * * * 
F E S T É S Z E T I M Ű T E R M E T 
nyitottam Potorzky l'ál kereskedő nr ud-
varán (Nagy Gyulu kereskedésével átcllcn) 
Műtermemben az itl eddig neiu késziiett 
legmüvésziesebb képek készülnek, ugyinint 
fényes,  platináit többfele  saines, továbbá 
selyem és bársonyra (szjniéu többféle 
színben), poroellánra stb. És a már meg-
levő legkisebb régi képekről életnagyságig 
brómesflst  és olajban nagyitok. Felvéte-
leket borult időben is esz közlök reggel 
0 órától délután ü óráig És mindezt 
oly mQvészies kivitelben, hogy a legmaga-
sabb műértő igényeknek Is megfelel.  — 
Felvételek eszközlése végett kivánalra vi-
dékre is kirándulok. Kereskedők részére 
szállítok tájképes levelező lapokat s hozzá 
a szükséges felvételeket  ís eszközlö.n. — 
A mélyen tisztelt kö-
zönség szíves pártfo-
gását kérve, vagyok 

2 - 1 0 

kiváló tisztelettel: 
Gyulai Fereno, 

(éi;kép4ii, 

Ujl Megnyitás május hó 11-én. Ujt 

E R T E S I T E S 
Van szerencséin igen tisztelt vevőimnek 
b. tudomására hozni, hogy azApalíy Mihály 
utca 210. szám alatti saját házamban 

fiók  pék- és liszt-üzletet 
rendeztem he, it mai kor igényeinek 
megfelelően.  — \ nagyérdemű közön-
ség szíves pártfogasát  tisztelettel kéri: 
Beke Ágoston  pék  mester. 

F I G Y B I i E H R E M É L T Ó I 
Van szerencsém u mélyen tisztelt 
helyi és vidéki közönség becses tu-
domására hozni, hogy régi jóhirnevii 
első csikmegyei hygieníkus fo  Irász-
iizlctetn mellett levő újonnan átala-
* * kitott üzlethelyiségbe egy * * 

ILLATSZER-és 
nyitottam, hol állandóan raktáros 
tartok mindennemű bel- és külföldi 
illatszei-eket, az összes létező arc-
krémeket és púdereket, gyógy- és 
pipereszappanokat, fogtnosókat  és 
mindennemű kdzmetikai cikkeket. 
Vidéki megrendelések pontosan és 
azonnal eszközöltetnek. Utánvéttel 
vagy •í pénz előleges beküldése elle-
nében bérmentve. Teljes tisztelettel 

F e b e l e Y l l n o s , Cn i l i n se r eda 
— illatszer- és piperekereskedü. 

8 - 10 
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% S Egy darab két éves bika 
delifaj ,  lenyészbizonyitvánnyai ellátva 

e l a d ö , »-• 
Miklós Déliesnél. Szépvizen. 
H .0 -907. s>z. 

Ái lejtési hirdetmény. 
A csikszentdomokosi közbirtokos-

ság által tervbe vett csendőri lak épí-
tési munkálutainak nyilt verseny ut-
jáni biztosítása céljából Csik-Szentdomo-
koson a község hivatalod házánál 1907. 
május hó 25-én  délelölt  9 órakor  kez-
dódőleg árlejtést tartok. 

Kikiáltási ár (>840-71 korona. Ver-
senyzők köulesek a verseny megkez-
dése elölt a kikiáltási ár 10 százalé-
kát bánatpénz cziuieu kezemhez kész-
pénzben letenni. 

A feltételek,  tervrajzok a község 
hivatalos házánál a hivatalos órákon 
bellii bárki által betekinthetők. 

Csik Szentdomokos, 1907. május 
1 , 0 1 2 ^ György József, 

biró. 

K é p k e r e t e k n a g y v á l a s z t é k a ! 
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A k e s e a i l s s p i r e i ü s r e l s i i t e ! \t 

A nasy küziinség szíves figyelmét  felhívom  nagy választékú kép-
kereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom — —— 

E Â É S Z É P Ü L E T E K N E K Ü V E G E Z É S É T , 
bármily l;ijt;> és nagyságú livegekkkel. — Tehát ne mulassza el senki 
megtcknleni a m. kir. tőrvényház melletti üzletemben a szebb-
nél szebb és minden K É P K E R E T E K E T IN'E'°" AXT ML'SU^ C'" 
igényeket kielégítő készíttetné, amit ol-
csón és gyursan állitök elő. — Továbbá ajánlom küküllőmenti boraimat és 
likőreimet, a legfinomabb  teát és tearumot, amiket szintén szolid 
árak mellett bocsátok forgalomba  kimérésemből. 

Teljes tisztelettel: = = = = = 
Özv. KARDA LAJOSNÉ. 

Mindenki, aki nálam legalább húsz koronára vásárol, egy életnagy-
ságú képet kap. Csupán három koronát kell fizetni  a passa-portuért. 

09 H o 

O l c s ó é s p o n t o s k i s z o l g & l á s ! 

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomá-
sára hozni, hogy B r a s s ó b a n saját telkemeo 
(Yasut-utcza, a tramway elágazásánál) bel- és 
ktlllöldi márványokból faragtatok  és csiszoltatok 

S Í R E M L É K E K E T É S B Ú T O R -
márványlapokat. — Továbbá raktáron 
tartok: Gránit, Syenit, Labrador és Andesyt 
kemény közetu síremlékeket, amelyek 
kaphatók 20 koronától 2000 koronáig. — 
Mind első kézből a legolcsóbban szerez-
hetők be. — Ügynökök mellőzésével ké-
rem egész bizalommal )iozzáu< fordulni, 
mert ez által nagy megtakarítás érhető el. 
Tisztelettel : NAGY JÖZSEF kőfaragó  mester, 

B R A S S Ó B A N . 



Május 22. C S Í K I L A P O K 21. ssárn. 

Répáti-viz 
HRíy íyUL*N*L, S Ü S " 1 ' 
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B -
A U T O M O H I L O K 

s/oniOly- ijí-i lel ic*r>ix..-t llítóW. 
AMERIKÁI ÍRÓGÉPEK 
legújabb .Monarch", látható írással 

Husz havi részletre. 
Tűzmentes pénzszekrények. 
Orchestrion, zenéló automa-
t ák (pénz bedobással) es gra-

mofonok. 

RIEMER 0. B R A S S Ó . 
Hossza-utca 14. sz. i J.I 

A Központi T a k a r é k p é n z t á r 
Részvénytársaság Csíkszeredában 

ós fiókintézete  Bükszádon, 
a legelőnyösebb Teltételek mellett nyújt köl-
csönöket váltókra, kezesek mellett éa betáb-
lázasokra. 

Kölcsönt ad továbbá részvényekre, érték-
papírokra és arany-ezüst zálogtárgyakra. — 
Foglalkozik idegen pénznemek beváltásával 
és minden bankszerű dolgokkal. 

Takarékbetéteket elfogad,  betéti könyvecs-
kére és folyó  számlára 4Vi'/« kamatozás mel-
lett, a 10°/o-os tökekamat-uilót is az intézetfizeti. 

Bármily bankszerű felvilágosítással  a leg-
készségesebben szolgálnak a bank kirendelt 
közegei az intézet helyiségében. 

A „Standard" életbiztosító társaság fő-
ügynökségét is az intézet kezeli. 

1H Az igazgatóság. 

ffl 

K k v t e l j e s e n j ó k a r b a n l e v ő 

f e d e l e s k o c s i 
l .~0 f o r i n t é r t  e l n d ó . l í r t e k e z -
I l e t n i G ; ' i l I s t v i'\ 11 Vigy v é r i -
n é l C s i U - S x e 1111 n í'i r t o 111 >.'í n . 

E R T E S I T E S . siKs/.ereua varos viueKe meiven liszten KozuisepeiiOK 

fodráss-ösletemet  ujonan berendestem, ahol ugyunis, főképen  a tisztaságra iin^v 
sulyt fektetek.  Az ii/Jril>eu Uvü összes os/közök minden eírves vendég után és hasz-
nálni előtt is fertőtlenítve  lesznek. Továhhá ntindeu ogves előfizetőnek  ogy Hók áll 
rendelkezésére. hol mindenki el/.árva turthut saját f  é süt, hajkefét,  bnjnsz kötőt stb. 
Baktáron tartok: mindenfele  pipi-re és i Háttereket. tyukszemirtót, hujszeszt korpa 
és hajhullás ellen. Stk. S mindezek le^olesólih árhau csakis nálam szerezhetők be. 

A csíkszeredai takarékpénztár 
A HELYBELI TŐKÉK PÉNZINTÉZETE. 

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN ALAPÍTTATOTT 1883-BAN. 
Beiét állomáuy 
Értékpapír kési let 
Tartalékalap 
Alaptőke . 

egy millió korona. 
350 000 kornna. 

85 000 korona. 
200.000 korona. 

M e g t a k a r í t o t t tfilték  bizton e l l tHyezéne . 
Kölcsönöket nyújt váltókra, liosszu lejáratú kötelezvényekre, tisztán 

"> — 6°/.-os féléves  kamatfizetés  mellett is. alapkamat, mellékes kamat, 
kezelési- és egyéb költség felszámítása  nélktll. 

Betáblázásra adott kölcsönöknél a fél  tetszése szerinti részletek-
ben, vagy teljes egészében bármikor visszafizetheti  a tőkét, auélkül, 
liogy e cimen bármi néveu nevezhető utánfizetésre  volna köteles. 

Más intézeteknél fennálló  adósságokat a fél  költsége és után-
járása nélkül kifizet  és kouvertál. 

Előlegeket nyújt: értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztosított 
értékekre. 

Foglalkozik a banküzlet minden ágával. 
Vásárol és elad értékpapírokat, sorsjegyeket. 
Bevált idegen pénzeket. 
Folyószámla hitelt nyújt. 
Elvállal megbízásokat és pénzbeszedéseket a helybeli piacra 
Hivatalos helyiségei: saját házában, mindennap délelőtt 8 órától 

nyitva vannak. 
33-5Í 

ŐSZI TRÁGYÁZÁSHOZ A 

THOMASSALAKLISZT 
CSILLAG VÉDJEOYOTEL 

hi-lyenull alkulluazva, min- - , l e " 1 , ' l v ' n . v l l e , i ' 
lugolcsöbli hiszlui.s.i\ ,is mii- ^ _ trágyája. 

munkákkal I'S árajánlat- ífern. arks 

jl>l>t> ós 
Kívánatra szak-

tal készségesen szolgál 

K A L M Á R V I L M O S , B U D A P E S T , 
VI., Andrássy-ut 49. szám. :l-»> 

a Thomaaphoaphatfabríken  O. m. b. H., Berlin, magyaroraBági veBÓrképvieelöJe 
Óvakodjunk a hamiaitaaoktól éa figyeljünk  a védjegyre! : : Minden BBák ólomBárral éa tartalomjelaéaael van ellátva. 

ÁSVÁNYVÍZ  BÉRBEAPÁSÍ HIRPETMÉNY. 
Balási Lajos jogutódainak tulajdonát képező Csikmejryébeii 

(Krdély) Kászon Jakabfalva  község határában fekvő  = -— 

KÂSZ0NI BORVÍZ (KÁSZON! PÖKÖD 
folyó  évi augusztus hrt 1 tői számítandó hosszabb, esetleg rövidebb 
idóre bérbeadó. Bővebb felvilágosítást  n> ujt: Balási József  Er-
körtvélyes (Szatmármegye). Lázár Miklós Csiktaplocza, dr. 
Csiszer Miklós Csik-Szentmárton 

Ajánlkozók kéretnek ajánlataikkal legkésőbb folyó  évi julius 
15-ig előbbi ezimekhez fordulni.  2-11 

»Ur  Mir  «U/xU/M^xU/xll/iU/xlt 

Hntorvásáilók saját érdekükben csele-
kednek. ha eu'V látogatást tesznek * 

FOGOLYAN ENDRE 
NACY BUTORRAKTÁRÁBAN 

S E P S I-S ZENTGYÖRGYÖN. 
Állandó raktár mindennemű divatos bútorokban. 
Különlegességek liároinszéki butorkészitmén.vekben. 

Nagy s z ő n y e g r a k t á r . 
Saját kárpi tos műhely. 

Jó hirnevü varrógépek. 
FÉRFI ÉS NŐI PIVATRAKTÁR.  + " 

. JL11 JhL n̂XnJSlflji  ŰE ' r W - f r i j h f i i 

Agrár Takarékpénztár r. t. csikszeredai fiókintézete, 
Jelzálogkölcsönöket nyújt 300 koronától kezdód l̂eg fél  évi tőketörlesztést és 

kamatot magában foglaló  részletlizetések ellenében 10-tól 05 évig terjedő időre 
4'/i° 0 alapkamaton. Magasabb kamatú elózó kölcsönöket konvertál. Minden 
kölcsönt a leggyorsabban folyósít. 

Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellett. 
Takarékbetéteket naptól-napig 4"'0-kal kamatoztat és azokat rendszerint 

felmondás  nélkül fizeti  vissza. 

Uj persely-betét rendszer. 
ágával, u. m.: 'vásárol és 

Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra. 
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadó  biztosítékra. 
Foglalkozik a bank- és pénzváltó-üzlet minden 

elad a legméltányosabb áron 

értékpapírokat,  sorsjegyeket, idegen pénzeket stb. 
Elad eorsjegyeket csekély havi részletfizetésre  (az első részlet lefizetése 

utáu a nyeremény már a vevőt illeti.) 

Szelvény beváltás. 
Utalványok és hitellevelek liel- és külföldre.  s -50 

Elvállal tözsdsl megbízásokat és átutalásokat bármely piacra. Az intézet 
képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „Trieszti általános biztosító társa-
ságot" és eszközöl tűzz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat. 

KilBntf  m i n O s é K a én  l r R M K a M b b B s l l á r d a á g n P o r l l a n d - C e m e n l e t a j á n l oIcnö á r o n a 

P o r l l a n d - C e m e n l - G y á r B r a s s ó b a n , 
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 

Nyomatott a*?oboda Jóssal kSujroyoadijábán, Uaüuxeredabim, 1907 21-




