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CSÍKI LÁPOK 
POLITIKAI. KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
SZVOBODA JÓZSEF könyvkereskedése, 

hová a lap szellemi részét illető minden közlemény, 
valamint hirdetések éfl  előfizetési  dijak is kQldcndók. 

Megjelenik a lap 
minden szerdán. 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

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

ügyvéd. 

Nyílttéri osikkek 
soronkint 40 fi  11.-ért közöltetnek. 

Egyes lap Ára 20 fillér. 

ElófUetési  ár: Egész évre 8 kor. (Kalíöldre) 13 kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeretlen ezégek hirdetési dija előre fizetendő. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak. 

A közép és munkás osztály 
védelme. 

Ifj.  Botár Béla. 
A földmivelésQgyi  költségvetés tár-

gyalásánál Igen megnyugtató és nagy-
fontosságú  nyilatkozatokat tett DaráDyi 
földmivelési  miniszter a közép és mun-
kás osztályt érdeklóleg. A közép osz-
tály hathatós védelmét, az ősi mult a 
történelmi tradíció követeli. Allamfeu-
tartó erőként szerepelt a magyar közép 
osztály a multakban s igy kell megállnia 
annak a jövőben is. A nemzetiség lakta 
vidékekre kell, hogy kiterjedjen első-
sorban, a mentési akció s igy fokoza-
tosan ott végezni, hol legkevésbbé égető 
a seb. Erdély, inely a történelem tanú-
sága szerint Magyarország életére oly 
fontos  szerepkört töltött be, sarka gyű-
rűvel van övezve, belsejében ritka az 
oázis, hol a magyar nemzeti eszme él 
és naponkint felfrissülést  nyer. Nemze-
tiségek rajába van ékelve a magyar 
közép osztály, a székely pedig mint őr 
álló, mig egyfelől  az emiitettekkei van 
szomszédságban, keleti oldalán azzal az 
áramlattal határoltatik, mely felé  szives 
ábrándokkal vonzódik a nemzetiségi idea 
s mihelyt a titkos áskálódások a nem-
zetiségek részéről egyes sávokkal tago-
zottságot tüntetnek fel  a még tiszta ré-
s ieken, gyönge anyagi tehetség mellett, 
a terhek súlya alatt gyorsan absorbeá-
lódik, vagy tűnik el a nemzeti erő s a 
honra nézve oda van Erdély s Erdélyre 
nézve a székely hivatás. A közép osz-
tály létérdeke követeli a kormány ré-

széről a hathatós támogatást Darányi a 
magyar föld  puritán apostola minden-
ünnen jövő lelkesedés kíséretében fel 
fogta  a nagy történelmi hivatást s szi-
lárd bizalmat ébresztett a jövőre nézve. 

Egyszerű, keresetlen szavak kísé-
retében fejté  ki továbbá működesének 
másik irányát, melyet szintén nagy lel-
kesedéssel kell fogadnunk.  Hivatása 
magaslatára emelendő fel,  a magyar 
munkás, ki becsületes tiszta jó lélek 
s meg kell menteni a lelketlen agitá-
torok izgatásai elől. Egyesűit erővel kell 
hozzá lógni egy nagy Magyar állani fel-
építéséhez. Sajnos jelenségül kell fel-
tüntetnünk, hogy legtöbbször a komoly 
életre, a nemzetre kiható munka kü-
szöbén esett áldozatul gálád agitátorok-
nak a magyar munkás s mig azok igen 
gyakran a hazugság és lelket facsaró 
zsarolás által kifosztva,  téves eszmék 
hirdetése által megrontva a büntetés el-
vevése alatt senyvedének, meggazda-
godás útjára jutottak a vérdijak által. 
Meg kell törni az elkülönítés rideg fa 
lait s válvetve kell dolgozni a becsü-
letes munkással, melynek munkáját, ha 
mérlegeljük azt látjuk beigazolva, hogy 
minden mozdulat hatalmas ténykedés a 
nemzeti állam kiépítéséhez és megszi-
lárdításához. 

December 8-ika Osiksomlyón. 
E napon a világ összes katholikusai 

kiváló ünnepet ültek, a Boldogságos 
Szűz szeplőtelen fogantatásának  ünne-
pét. Az ünneplésben a csiksomlyóiak 
sem maradhattak el, hisz ez lehetetlen 

is volna a Boldogságos Szűznek eme 
kiváló kegy helyén. A Szent Ferenc-
rendiek templomában P. Tioia Dénes 
vikárius lelkes és mélyen átérzett be-
széddel nyitotta meg az isteui tisztele-
tet. A templomot zsúfolásig  megtöltő 
közönség mély áhítattal hallgatta a szent 
igéket. A szent-misét P. Paál K. János 
házfőnök  mondotta. 

Amd.e a két intézet testülete is illő 
részt kívánt magának az ünnepből, mert 
a gimnázium és a tanítóképző nevelői 
jól tudják, hogy Somlyónak hazafiságán 
kivül épen a vallásossága a legerősebb 
támaszn. Ebből kiindulva a két intézet 
ifjúsága  vállvetve lépett sorompóba, 
hogy bemutassa, amire minden erejéből 
képes. 

Az énekkarok elrendezése kiválóan 
érdekes volt A tanitóképző-intézet III. 
és IV. éves növendékei önmagukra a 
kórusán az orgona körül helyezkedtek 
el, a gimnázium ének- és zenekara pe-
dig a szentély mellett levő emeleti ora-
tóriumban foglalt  helyet. 

A szent beszéd után megszólal a 
uagy orgona teljes erővel s ez alka-
lommal meglepő tiszta hangolásban. A 
celebránsnak az oltárhoz való kijövete-
lekor az orgona elhallgat és az orató-
riumból csengő szoprán iutonálja a „Gau-
dens gandebo"-t, melyet a gimnázium 
vegyeskara folytat.  Az áhítatos közön 
ség nem is sejti, hogy kik és hol éne-
keluek. Énekük egyöntetű s mély érzds 
hutja át. Érzésük egy-egy sóhajban nyer 
kifejezést:  „Óh édes Istenem! Óh Szűz 

Mária, segits meg"... S a templomban 
levő iskolások, kiknek nem jutott hely 
a padokban, előhuzódnak a szentély 
kerítéséhez, ott térdre borulnak, tekin-
tetüket felfelé  irányítják, mintha azt 
vélnék, hogy e szokatlan éneklés az 
égből tör l e : a romlott emberek szivét 
a Boldogságos Szűz számára megnyerni. 

Az introitust nyomban követi a ta-
nítójelöltek „Kyrie"-je; magánének kez-
di, kisebb kar folytatja  s teljes kar, 
mintegy ötvenen, befejezi  oly egyönte-
tűséggel, hogy mindenkit magukkal ra-
gadnak s igy az annyi oldalról tárgyalt 
és letárgyalt kórálisnak győzedelmét 
biztosítják. 

Nem részletezzük tovább az isteni 
tisztelet lefolyását;  annyit azonban meg-
jegyzünk, hogy mindkét intézet ifjúsága 
kitett magáért Az eredményből láttuk, 
hogy örömmel tanultak, lelkesedéssel 
énekeitek s amit bemutattak őrökké 
emlékezetes lesz. Hisz sokan még a mise 
végén is sokáig várták, hátha még egy-
szer felcsendül  a felülről. 

Kóezűnkról dicsérjük az eszmét, 
hogy a vezető ének tanár a gimnáziumi 
ifjúságot  is bevonta a működésbe, mert 
— fájdalom  — ifjaink  végig jár ják a 
középiskolát, de ünnepélyes szent-misén 
nem igen szerepelnek B igy magasztos 
lithurgiánkat nem is ismerik. A fenti 
példa megmutatta, hogy tapintatos el já-
rással s kellő beosztással e téren is 
sokat lehet tenni, hogy ne csak az észt 
— amely magára hagyva oly sok bajt 
okoz — hanem a szivet is neveljük. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 

Elvált asszony. 
Irta: Helermana Hermán. 

— A mama meghalt... 
— Nem igaz, nem igaz — mondá a kis 

Miesje és nevetve nézett fel  az apjára. 
— Ha mondom, hogy meghalt, akkor igaz, 

— ismétlé az komolyan. — Nem illik apát 
meghazudtolni. 

— Oh. láttam, hogy Ult egy kocsiban. 
— Képzelódól kis tacskó. 
— De hiszen Wim is látta! 
— Wim, gyere csak ide! Te is láttad a 

mamát ? 
Wim, ki a homokban játszott, most ap-

jához szaladt. 
— Igen apám. 
— Hol? 
— Clt egy kocsiban. 
— Ezt csak képzelitek — csak ugy tű-

nik fel,  mintha láttátok volna... Mama meg-
halt I értitek... meghalt! 

— De én láttam, ha mondom — erős-
ködött Miesje. — Uj ruha volt rajtn meg fe-
hér fátyol. 

— Valószínűleg idegen nő volt. 
— De nem papa. 

— Elég volt az erőlködésből, különben 
megharagszom. 

— Néked sem szabad ám füllenteni,  — 
mondá most Wim. 

Az apa erre megütötte a fiut. 
— Vigyázz magadra... haszontalan fiu  I 

Ha még egyszer ilyen kifejezést  használsz, ak-
kor ugyancsak megkapod részed I... Nem ha-
gyod rögtön abba a sírást? — Azonnal — 
vagy pedig haza megyünk... Jegyezd meg ma-
gadnak, hogy papa Bohasem füllent  és amit ő 
mond, az szentírás — értetted ? 

A gyermekek félve  rebegtek „igen'-t. 
Aztán távolabb húzódtak és ÍBmét együtt ját-
szottak. Az apa megilletődve ült a padon és 
állát botjának ezüst fogantyújára  tnmasztá. 

Kis idő multán Wim halkan megszólalt: 
— Kikaptam — de mégiB láttuk anyát, 

ugy-e ? 
— Persze hogy láttuk, — feleié  Mies ha-

tározottan. 
— Uj fehér  ruha volt rajta. 
— És egy fehér  fátyol. 
— Meg egy bácsi Ult mellette a kocsi-

ban — olyan nagybajuszon bácsi. 
— Es a piros fülhevaló  volt a fülében. 
— No és igy hát nem halt meg — mondá 

Wim, — mert aki meghalt, az nem tud ko-
csikázni. 

— Ezt már te nem tudhatod — feleié 
Miesje. 

— De igenis, igy kell lenni — állitá Wim, 
ki ugyan valamivel fiatalabb,  de gyorsabb esze-
járású gyerek volt, — mert ha te például ha-
lott volnál — folytiitá  — akkor egészen csen-
desen feküdnél  és nem tudnál kocsiban ülni. 

— Már nem tudnám miért? 
— Na hát megmutatom — feleié  Wim 

és lábujjhegyen egy fatörzshöz  sompolygott — 
lesben várt. Hamarosan fogott  egy legyet. 

— No nézz ide — kezdé — látod, hogy 
mozog ? Látod ? Most még él. — Aztán ujjait 
erősen összeszorította — kis idő múlva tenye-
rét újból felnyitá  és az öszzenyomott, élette-
len testre mutatva folytatá:  — íme, most meg 
van halva, már nem mozog. Nohát látod ? 

— Látom, igen ám, de egy embert nem 
lehet ily könnyen összenyomni — mondá Miesje 
nagy bölcsen. 

— Igen — biztosita ót Wim, — ha elég 
erősen nyomnák, majd látnád akkor, hogy az 
is meghalnn.... no és most már elhiszed azt, 
hogy egy halott tudna kocsikázni?... Tehát 
mégis csak füllentett. 

— Ezt mégsem szabad mondani. 
— Hát akkor neki sem szabad füllenteni. 
— Papa nem hazudik — mondá Mies 

félénken. 
— No és én mégis láttam a mamát! 

Játszás közben a liget szélére értek. 
Onnan másfelé  ágazott el az ut. Egy hölgy, 
ki az ellenkező irányból bukkant elő, hirtelen 
elibük állt és először Mies-t, aztán Wim-et 
vette karjaiba és csókolta, csókolta őket szen-
vedélyesen, anélkül, hogy egy szót Bzólt volna 
hozzájuk. 

— Mamuska, mamuskal — kiáltá Mies 
tapsolva — Papa azt mondta... 

— Hol van a papa? — kérdé ijedten 
a hölgy. 

— A ligetben... ott hátul... 
— Akkor halkan beszéljetek... egészen 

halkan... értitek? igen?., és megint magához 
Bzoritá a gyermekeket és össze vissza csó-
kolta őket. 

— Oh mamuskám, — szólalt meg MieB.. 
— Pszt! ne oly hangosan... 
— Papa azt mondta.» 
— Pszt! Pszt! Hallgass... kedves Mies... 

Oh milyen boldog vagyok, milyen határtalan 
boldog... Istenem, ez a szerencsés véletlen..., 
ne — ne beszéljetek... csak adjatok sok-sok 
puszit!... Ezer puszit!... Csak ne lármázzatok 
drágácskáim... angyalkáim, szivecskéim... ki 
öltöztet most benneteket? 

— A kisasszony I 
— Gondoltok gyakran reám... a mamu-

cira? Igazán? Nagyon gyakran?... Wim mi-

és Igen nagy választék legújabb kivitelű gyerekjáték, nöi- és férfi  dísztárgyakban, 
úgyszintén mindenféle  nói-, férfi  és gyerekdivatoikkekben és vásznakban. Mintán 
nagy raktár van gyerekjáték és dísztárgyakban, dacára a folytonos  áremelkedéseknek 

l e s z á u l l i t o t t é L X " b S L 3 S L lesznek elárusítva. Állandó raktár legjobb minőségű VARRÓGÉPEKBEN. 
Tisztelettel POTOTZKY PÁL. 

Meglepő szép 
*-a 
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Adja Isten, hogy jövőben e téren 
is többet lehessen tenni s igy a növen-
dékek igazi magyar vallásos szellemben 
nevelkedhessenek. 

Az elismerés a kiváló szakértelmű 
vezetésért és a betanításért Dományánc 
Péter tanárt illeti. 

Ujabb takarmányrépa termesztési 
Irány. 

Takarmányrépa termesztésünk ez ideig 
nagy általánosságban csupán a tömegtermesz-
tésre irányult B figyelmen  kivül hagyatott a 
takarmányrépa azon legfontosabb  és legérté-
kesebb tulajdonsága, amely egyrészt takarmá-
nyozási, másrészt eltarthatósági szempontból 
teszi értékessé. Ez cukortartalmának növelése. 
A répa magas cukortartalma az, amely takar-
mányozási szempontból emeli értékét és a 
cukortartalom biztosítja minél huzamosabb 
ideig való eltarthatóságát, azt tehát, ami a 
gazdák részéről annyi panaszra ad okot 

A hazánkban számtalan helyen végzett 
etetési kísérletek bizonyítják továbbá, hogy a 
magasabb cukortartalommal biró takarmány-
répa etetése mar azért is, mert könnyebben 
bele illeszthető a takarmányozási rendbe, to-
vábbá, mert kisebb mennyiség volt elegendő 
ugyanolyan eredmény elérésére, ugy a tejelő 
gazdaságban, mint a hizlalási üzemnél sokkalta 
nagyobb jövedelmet volt képes biztosítani a 
jobb minőségű tej és Ízletesebb hua termelé-
sével. 

Közgazdasági nagy előny háramlik tehát 
reánk azzal, hogy ha takarmányrépa termesz-
tésünknek olyan irányt adunk, amely hivatva 
van a cukortartalmat a lehető legmagasabbra 
fokozni.  Ezt pedig eléljük azáltal, ha kiválasz-
tás utján oly magból termesztünk répát, amely 
magvak egy ilyen tenyésztési irány termékei. 

A gazdák nálunk legszívesebben azon 
három répaféleséget  termesztik, amelyek obern-
dorfi,  eckendorfl  és inamuth néven ismertek. 
Ezen féleségek  bótermók, ami talaj és éghaj-
lati viszonyainknak legjobban megfelelők  s e 
három féleség  valamelyikében minden gazda 
megtalálja a maga talajviszonyai szerint leg-
jobban díszítő féleséget  és pedig kötöttebb 
talajra az eckendorfít  vagy mamuthot, a ho-
mokosra pedig az oberndorfit.  Ezen féleségek-
nek eddig csupán egy hátrányuk volt t. i., 
hogy cukortartalmuk az 5—7°/o között iuga-
dozott és igy tápértékük és eltarthatóságuk 
követelni valót hagyott maga után. Ezen se-
gített az u. n. Wohanka-féle  termesztési irány, 
amely okszerű tenyészkiválasztással az obern-
dorfinál  12°/o, az eckendorfinál  11'/o és a run-
muthnál 12'8°/o cukortartalmat birt eddig 
elérni. 

Kívánatos volna, hogy gazdáink minél 
szélesebb körben felkarolnák  az ezen tenyész-
eljárással termesztett magvak bevezetését; 
ezzel répatermesztésünk és igy állattenyész-
tésűnk sokat nyerne. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— KaküdtaaáU elnökök A marosvásárhelyi 

kir. Ítélőtábla elnöke a csíkszeredai kir. törvényszék 
mellett szervezett eskfldtblrÓ9ág  elnökévé Gyalokay 
tiáodor törvényszéki elnököt és állandó helyettesévé 
Fekete Izidor törvényszéki bírót nevezte ki az 1907. 
év tartamára. 

— Plébános beiktatás. Nagy ünnepe 
volt Csikszentmiklósnak december hó 9-én 
amikor Koródy Mihály plébánost ünnepélyesen 
beiktatták. A beiktatást Murányi Kálmán 
fóesperes-plebános  végeszte s a főesperes 
megható szavaira Koródy remek beszédben 
feszegette  a plébános kötelességeit. A nagy-
templom zsufnlúsig  telt meg a helybeliekkel 
éB vidékiekkel, kik nagy számban sereglettek 
az egyház község ünnepélyen részt venni. 
Szentmiklós egyházközség büszke lehet hogy 
Koródy móst már végleg magáénak mondhatja. 

— Matinéé. A f  hó 16-ára rendezendő 
Unepélyre a jegyek előre válthatók Szvoboda 
József  könyvkei eskedésében — a m. t közön-
ség kéretik tekintettel a nagy érdeklődésre 
már előre a jegyek iránt gondoskodni szíves-
kedjék. 

— öngyllkoaaig. Várteróz Gergely remetei 
földbirtokos  lua reggel a „Huttcr* szállodába öngyil-
kosságot követett el, de ínég él, tette oka Ismeretlen. 

— Halalozasok Kgy áldott jó lélekkel, 
egy igazi puritán jellemű emberrel ismét meg-
apadtunk. Kopacz Jakab bátyánk Qyergyo-
szentmiklóson meghalt. A család a kővetkező 
gyászjelentést adta ki: 

Alulírtak, u maguk és » rokonság nevé-
ben mély fájdalommal  jelentik, hogy a párat-
lan jóságú, nemes szivü és szelíd lelkű testvér 
és rokon K o p a c z Jakab* birtokos fáradhatat-
lan munkásságban töltött életének (i7. évében, 
igaz keresztényi türelemmel viselt hosszas 
szenvedés után, f.  hó ti-án éjjel 12 ómkor, 
Segesvárt, áldott lelkét Teremtőjének vissza-
adta. Hűlt tetemét f.  hó 8-án, d. u. 3 órakor 
fogjuk  a helybeli örm. szert, temetőben örök 
nyugalomra helyezni; halhatatlan lelkéért az 
engesztelő szent mise-áldozat f.  hó lü-én. d. e. 
10 órakor fog  az örm. szert, templomban a 
Mindenhatónak bemutattatui. Legyen áldott 
emléke! Nyugodjék békességben I Gyergyó-
szentmiklósou, 1006. deczemher 6-án. Kopacz 
Lukács, nz elhunytnak testvére, neje Czilfra 
Lujza és tiuk Béla. Kopacz Géza és családja, 
az elhunytnak testvére. Özv. Kopacz Jánosné 
és családja, özv. Kopacz Istvánné és családja, 
az elhunytnak sógornői. 

Özv. K o I o n i t s Istvánné szül. Dézsi 
Rozália Sznbndkáii december 3-án meghalt. 
Dr. Kolonits Dénes csikvárdotfalvi  orvos édes 
anyját gyászolja az elhunytban. A család nz 
alábbi gyászjelentést bocsájtuttu ki': 

Alulírottak a magunk, valamint a test-
vérek és rokonok nevében, szomorú szívvel 
tudatjuk, hogy a jó anya és nagyanya, édes 
testvér, hü rokon ozv. Kolonits Istváuné szül. 
Dézsi Kózália Szabadkán, f.  évi december 3-án, 
élete 66-ik, özvegysége 14-ik évében, rövid 
szenvedés után meghalt. Tetemeit a kézdivá-
sárhelyi vasúti állomástól folyó  év és hó 6-ik 
napján d. u. 2 órakor nz ev. ref.  templomban 
tartandó gyász isteni tisztelet után, a helybeli 
református  temetőbe tesszük örök nyugalomra, 
mely végtisztesség meşadâsra a rokonokat s 
ismerősöket Bzomoruan meghívjuk. Kézdivásár-
hely, 1906. december 3-án. Dr. Kolonits Dé-
nes. Bajsni Vojnits Antalné, szül. Kolonits 
Gizella. Kolonits Matild. 

— Értesites. Dr. Klein Hermán brassói 
rabbi folyó  hó 15-én d. e. 10 órakor n csík-
szeredai oth. orth. izr. imaházában tartandó 
templomozás alkalmával bemutató szent-beszé-
det fog  tarlnni. 

— - A karáosony és a posta. A kará-
csonyi és újévi rendkívüli csomagforgalom 
ideje alutt a küldeményeknek késedelem nél-
kül való kezelése csuk ugy biztositható, ha a 
közönség a csomagolásra és címzésre vonat-

kozó postai szabályokat betarţja. Különösen 
szem előtt tartandók a kővetkezők: 1. Pénzt, 
ékszert más tárgyakkal egybecsomagolni nem 
szabad. 2. Csomagolásra faláda,  vesszőből 
font  kosár, viaszos vagy tiszta közönBéges vá-
szon, kisebb értékű és csekélyebb sulyu tár-
gyaknál pedig erós csomagoló papír hasz-
nálandó. Vászon vagy papirburkolattal biró 
csomagokat göb nélküli zsineggel töbszörösen 
és jó szorosan átkötni, a zsineg keresztezési 
pontjain pedig pecsétvisszal lezárni kell. A 
pecsételésnél vésett pecsétnyomó haszuálandó 
3. A címzésnél kiváló gond fordítandó  a cím-
zett vezeték és ke.esztnevónek vagy más meg-
különböztető jelzésnek (pl. ifjabb,  idősb, özvegy 
stb.), továbbá, ujciiuzett polgári állásának vagy 
fuglalkvzásániik  és lakhelyének pontos kitéte-
lére ; a Budapestre és Bécsbe szóló küldemé-
nyek cimiralaiban ezenkívül a kerület, utca, 
házszám, emelet zs ajtó jelzés stb. kiteendó. 
A rendeltetési hely tüzetes jelzése (vármegye) 
s ha posta nincs, az utolsó posta pontos és 
olvasható feljegyzése  különösen szükséges. 4. 
A címet magára a burkolatra kell írni, de ha 
ez uem lehetséges, ugy a cziiu fatáblácskára, 
bőrdarabra vagy erős lemez papirra Írandó, 
melyet tartósan a csomaghoz kell kötni. A 
papirlapokru irt címeket mindig egész terje-
delmében kell a burkolatra felragasztaui.  Fe-
lette kívánatos, hogy a feladó  nevét és laká-
sát, továbbá a cimirat ÖBzes adatait feltüntető 
papírlap legyen magában a csomagban is el-
helyezve arra esetre, hogy ha a burkolaton 
lévő cziiuirat teesnék elveszne, vagy pedig 
olvashatatlanná válnék, a küldemény bizott-
sági felbontása  utján a jelzett papírlap alapján 
a csomagot mégis kézbesíteni lehessen. Kívá-
natos továbbá, hogy a feladó  saját nevét és 
lakását a csomagon lévő cimirat felső  részén 
kitüntesse. 5. a csomagok tartalmát ugy a 
cimiraton, mint a szállítólevélen szabatosan 
és részletesen kell jelezni, Budapestre és 
Bécsóe szóló élelmiszereket, illetve fogyasz-
tási adó alá eső tárgyakat (husnemü, szeszes 
itatok stb.) tartalmazó csomagok cimirataira 
nemkülönben az ilyen csomaghoz tartozó 
szállítóleveleken a tartalom, minőség és meny-
nyiség szerint kiiranpó (pl. sznlonua 2 kgr., 

1 pulyka 3 kgr., 2 liter bor, stb.) A tartalom 
ily részletes megjelölése n fogyasztási  adó 
kivetése szempontjából szükséges és a gyors 
kézbesítést lényegesen előmozdítja. 

— Adakozas. A Rákóczi ünnepélyek 
alkalmából Dr. Balló István főgimnáziumi  ta-
nár szíves megkeresése folytán  gyűjtést foga-
natosítottunk s részben a törvényhatóság tagjai, 
részben Csíkszereda város lakósságn részéről 
216 korona folyt  be; ezen összeget közre ad-
ták : Kállny Ubul főispán  ur 20 kor., Kállay 
Ubulné őméltósága 20 kor., Zakariás J. Antal 
2 kor., Qecző Béla 2 kor., Jakab Gyula 2 kor., 
Dr. Zakariás Manó 2 kor, Dr. Fejér Mihály 
2 kor., Mélik N. 5 kor., Cseh Vilmos 4 kor.. 
Dr. Szántó Samu 2 kor., Dr. Györgypál Do-
mokos 5 kor., Fáraó Simou 2 kor., Görög 
Joncbim 2 kor., Murányi Kálmán 2 kor., Fe 
renczi Károly 2 kor., Dr. Fejér Antal 2 kor. 
Dr. Fotlor Antal 2 kor., Dr. Ujfalussí  Jenó 2 
kor., Mélik Bogdán 2 kor., Bogdán István 2 
kor., Kis Dénes 2 kor., Pál Gábor 2 kor., Barta 
Ferenc 1 kor., Balázs Dénes 2 kor., Koródi 
Mihály 2 kor., Botár Béla 1 kor., Lázár Péter 
2 kor., Mánya Antal 1 kor., Meskó Jakab 2 
kor., Jakabfl  Miklós 3 kor., Paál K. János 2 
kor., Bartalis Ágost 2 kor., Jakab Lnjos 2 kor., 
Csiszér Pető 1 kor., Rancz János 2 kor., Szász 
Lajos 2 kor.. Török Ferenc 2 kor., Bajkó Gyula 
2 kor., Veress Lajos 2 kor.. Dr. Balló istván 
2 kor., Ágoston Ágoston 2 kor, Gál György 
1 kor., Helvig János 1 kor., id. Antal Albert 

1 kor., if}.  Antal János 1 kor.. Deák György 
1 kor.. Kovács Lajos 1 kor., Bara János 1 
kor., Krausz János 1 kor., Avéd János 2 kor,, 
Kránoaz Bogdán 1 kor., Kóth István 2 kor., 
Bosánczi JánoB 2 kor.,.Cziffra  Mihály 2 kor., 
Száva Kristóf  2 kor., ElthesVZsigmond 2 kor., 
Dr. Dobribán Antal 1 kor., Pap Domokos 3 
kor., Dájbukár D. Antal 2 kor., Dobál Gergely 
2 kor., Ambrus N. 1 kor., Dr. Zakariás István 
1 kor., Boér Kálmán 1 kor., ^Zakariás Oerő 
2 kor, Imre Lajos 1 kor., Lukács Vilmos 1 
kor., Fejér Miklós 1 kor., Zakariás L. Antal 
1 kor., Fejér János 1 kor., Zakariás Izsák 2 
kor., Sándor Gergely 2 kor., Szabó Ljjos 1 
kor., özv. Tuma Mátyásné 1 kor., Jakab Ödön 
1 kor., id. Nagy István 1 kor., Dávid Péter 1 
kor., Laczína Károly 1 kor., Juuger Béla 1 
kor., Adler Izsák 1 kor., Braunn József  1 kor., 
Ebrenraich Albert 1 kor., VeresB Elek 1 kor., 
Michna Rezsó 1 kor'., Szultán Gergely l kor., 
Grünwald Albert 1 kor., Merza Rezsó 1 kor., 
Potoczky Márton 1 kor, Leichtmann Sándor 1 
kor., Biró József  1 kor., Nisszel Testvérek 1 
kor.. Szabó Miklós 1 kor., Friedmann Ignác 1 
kor., Wolf  Ferenc 1 kor., Albert Ödön 1 kor., 
özv. Nagy Sándorué 2 ki.r., Trohán József  1 
kor., Magyar H 2 kor., SefTer  Simon 1 kor., 
Klein Jakab 1 kor., Klein Zsigmond 1 kor., 
Junger Sándor 1 kor., Székelyhídi Sándor 1 
kor, Nuridsán Márton 1 kor., Czáka Béla 1 
kor., B: kcsi és Barta 1 kor., Hutter Aranka 
1 kor., Szvoboda József  1 kor., Apponyi Ká-
roly 1 kor, Vákár Lajos 1 kor., Szvoboda 
Miklós 1 kor., Lécz János 1 kor., Mátrai Ignác 
1 kor., Farkas Lázár 1 kor. és Kovács JanoB 
3 koronát. Igy összesen hazafioB  célokra be-
folyt  216 korona, mely ÖBSzegből Dr. Gál Endre 
ur kezére 108 korona és Csíkszereda város 
polgármesteréhez pedig szintén 108 koronát 
átküldettem, mely összegek a Rákóczi ünnepély 
a a kép mgfestésének  céljaira fog  elszámoltatni. 
Csíkszereda, 1906. november hó 26-án. Kovács 
János,  rendőrkapitány. 

— Néhai Molnár Ferenc postaszolga 
temetésére adakoztak a következők: ' Gecő 
Béla 4 kor., Welmau Samu 3 korona, Nagy-
Gyula, Merza Rezső, Potoczky Márton, Po-
toczki István, Agrár takarék, Egyesült fater-
melük, Gál József,  dr. Tauber József,  Weniler 
Dávid, Dr. Nagy Béni, Trohán József,  Kovács 
János, Janovicz Józsefné.  Orbán János, Dáj-
bukát Jakab 2—2 korona. Biró LajOB, Kala-
már Elek, Csedő Istvánné, Dóczi János, Mát-
rai Ignác, Veress Elek, Michna Rezső, Potocki 
Pál, Keresztes Antal, Leichtman Sándor, Niszel 
Lőrinc, Szabó MiklÓB, Szabó Lajos, N. N., Oeli 
István, Albert Balázs, Jakab Lajos, Jakab 
Ödönné, Messer Jakab, N. N., Székelyhídi 
Sándor, Hutter Aranka, Szvoboda József,  Dá-
vid Péter, Potoczki Kristóf,  Hajnód Ignác, 
dr. Foilor Antal, dr. Zakariás Manó, Herczka 
Gyula, Lac Sándor, Beinschrot József,  dr. Ráski 
Szacsvai Imre, dr. Végb Elemér, dr. Daradics 
Félix, Kritsa Izidor, Fejér Sándor, Zsigmond 
Ferenc, Körtvélyesy százados. Lux Sándor, 
dr. Csiky Józsefné,  Romfeld  Félixné, Gál Fe-
rencné, Jakab József,  Józsa Géza, Pap György-
né, Szopos Dávid, Ferenc Károly, Kozma Ist-
vánné, Kozma István, Biró Dénes, Szabó Géza, 
Kégli Ferenc, Harmat Leo 1—1 korona, Klein 
Zsigmond, Tabak és Deutsch, Horváth Vince, 
Kereki csendőr 60—60 fillér,  N. X., Fridman 
Adolf,  Ázbé Alajos, Tuma Mátyásné, Czáka 
Béla, Nuridsány Márton, Mészáros iBtván, K.-né 
öO 50 fillér,  Berei csendőr, Méhesi cBeudór, 
Veress csendőr 40—40 fillér,  Kockás Béla, 
KOCSÍB Pálné, N. X. 30—30 fillér,  Pap Lívia 
Kozma Margit, N. N., Greku Dávid 20—20 lill. 
Összesen 102 kor. 70 fillér.,  ezer köszönettel 
a szerencsétlen család nevében Pap Györgyné. 

lyen nagy vagy már, de psztl pszt! — ne 
beszélgessünk I 

— Nem jösz nnyus a papához ? 
— Nem!... Pszt I... Édes Istenem, hogy 

örülök. Edes, drága gyermekeim... nem szabad 
ám a papának megmondani, hogy láttatok en-
gem, értitek?... Valahogy meg ne mondjátok 
neki... halljátok ?... akkor holnap megint ide 
jövök. Ugy-e nem fogtok  elárulni? Ugy-i 
nem? Szeretsz még Wim?... te is? 

— Nagyon. 
— Es mindig ilyen nagyon fogsz  sze 

retnl ? 
— Mindig. 
— Csak halkan - az istenért... ugy-c 

nem fogtok  szólni, hogy láttatok? Igazán 
nem?... Mert ha szóltok, ha megmondjátok... 

— Oh be szépek is vagytok gyermekeim 
— mily édesek I — És lázasan halmozta el 
őket megint csókjai ezrivel. 

— Meg vagy halva mama ? — kérdé 
Mies miután szóhoz jutott. 

— Ugyan... hát nem látod, hogy nem 
kl mondta ezt neked?... Kicsoda? Mi? 

Az erdő mélyéből recscsenés hallatszott, 
aztán: 

— Miesje, Wim, hol vagytok P Nem sza-
bad olyan messzire barangolni. Jertek 
— jertek! 

— Szaladjatok oda'gyorsan, de gyorsan 
— mondá az anya — és ne hogy szóljatok 

valamit!... Egy árva szót sem, értitek ? és 
holnap megint itt leszek... Pszt! Ő maga tusz-
kolta előre a gyerekeket. Aztán halálsápadtan 
Bietett el nz ellenkező irányban. 

* 

Az apa ismét a padon Ult és gyermekeit 
nézte. Azok nem játszottak már, hanem össze-
bújtak éa az erdő széle felé  néztek. 

Egy Bzót sem szóltak. A flut  bántotta 
az, hogy kikapott. 

Barátságosan ment hozzájuk az apjok, 
kézen fogta  őket és a padhoz érve Wimet tér-
dére ültette és haját simogatta. 

— Hát te nem vagy az én kis kedves 
fiam? 

— De igen papa. 
— Szereted is a papát? 
— Igen. 
Aztán elhallgatott. Gyermekeit ölében 

tartva azon törte fejét,  hogy mit is csinálha-
tott az az asszony megint a városban., kocsin. 
És bogy a részleteket megtudhassa, kérdezős-
ködött: 

— KÍB csacskáim, hogy Is juthatott esze 
tekbe az, hogy ti a mamát láttátok ?... melyik 
tek pillantotta meg őt először? Te, vagy 
Miesje ? 

A gyermekek nem feleltek,  zavartan néz-
tek egymásra. 

— Nos? 
— Én — mondá Mies. 

— És hogy is nézett ki: — kérdé most 
nevetve, hogy több bátorságot öntsön a gyer-
mekekbe. 

— Nem tudom — feleié  Mies szemle-
Bütve. 

— És te Wim? 
— Én egyáltalán nem ÍB láttam. 
— Hát akkor miért füllentettél  az elébb ? 
— Azt CBak ugy mondtam. 
Az apát moBt különös nyugtalanság 

fogta  el. 
— Hol láttad azt a kocsit? 
— Ami utcánkban, — feleié  zavartan 

Miesje és még mindig nem;mert felnézni. 
— Mi volt rajta? 
— Nem tudom — mondá Miesje már 

szinte siró hangon. 
— No hiszen nem fogok  megharagudni 

kis bolond, csak mondj el szépen mindent a 
mit tudsz. 

— Nem láttam — siránkozott Mies, — 
hiszen nem is láttam. 

Az apa érezte, hogy gyermekei m o B t ha-
zudtak és Bejtette, hogy az asszony befolyá-
solta őket. Gyengéden kezébe vette Wim fejét, 
maga felé  forditá  és kérdé: 

— Láttad a mamát, Wim? 
— Nem. 
— Hazudsz. 
— Nem nem láttam. 
— Nézz csak rám... hol láttad a mamát? 

— Sehol. Nem láttam — hazudozott ma-
kacsul a fiúcska.  De aztán hirtelen az apjára 
nézett és mint olyan, ki örül, hogy kibúvót 
talált, mondá: 

— Hiszen meghalt! 
— Nem igaz — kiáltotta az apa dUhö-

sen. — Nem igaz, nem igaz — mialatt erősen 
megrázta a flut,  aztán újra kérdé: 

— Hol láttad a mamát? 
— Nem láttam... 

Ismét játszottak a gyermekek, néha hal-
kan csevegve. Az apa sétabotjával alakokat 
rajzolt a homokba. 

— A kisasszony visszajött Az ur mér-
gesen reárivallt: 

— Már egynehányszor megmondtam Ön-
nek, hogy a gyermekeknek senki idegennel 
nem szabad beszélni, különösen azzal a növel 
nem, kinek az arcképét Önnek már mutattam. 
Eléggé vigyáz ön reájuk ? 

— Igenis nagyságoB ur. 
— És ha anyjok után kérdezősködnek? 
— Akkor azt felelem,  hogy meghalt. 
— Helyes... meghalt, iBmétlé az apa. 
— De kérem, a gyermekek határozottan 

abban a tudatban vannak, hogy meghalt, mert 
esténként lefekvés  előtt, imádkoznakis érette. 

— Jól van, — feleié  a férfL 



ember 12. C S Í K I L A P O K . ám. 

Szám 13884—1906. tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré te.-zi, hogy a csik-
szedaí községi hitelszövetkezet végrehajtatónak 
l'éter János es Qergely József  végrehajtást 
szenvedő elleni 200 és 465 korona tőkeköve-
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszék területén lévő 
Csiktaplocza község határán fekvő,  a csiktap-
loczai 871. sz. ţjkvben felvett  A f  4256. hrsz. 
ingatlanra 9 korona, a 2813. sz. tjkvben fel-
vett A f  1625. hrsz. ingatlanra 9 korona, a 
3015. sz. tjkvben felvett  A f  9248a., 9248b. 
hrsz. ingatlania 18 korona, a 3340. sz. ţjkvben 
felvett  A + 1945. hrsz. ingatlanra 29 korona, 
a 4420. hrsz. ingatlanra 10 koiona, a 6220. 
hrsz. ingatlanra 2 korona, a 7657. hrsz. ingat-
lanra 15 korona, a 3457. BZ. tjkvben felvett 
A t 1216/1. hrsz. ingatlanra 8 korona, 5532/1., 
5533/2 hrsz. ingatlanra 3 korona, 5532/2/1., 
5532/2/2., 5533/1/1., 5533/1 2. hrsz. ingatlanra 
12 korona; a 62. sz. tjkvben felvett  A + 5530., 
5531. brez. ingatlanra 11 korona, a 737. sz. 
tjkvben felvett  A + 4883—4880. hrez. ingat-
lanra 14 korona, a 948. sz. tjkvben felvett  A 
t 4908—4916. hrsz. ingatlanra 23 korona, a 
2469. BZ. tjkvben felveti  A f  7707/2. hrsz. in-
gatlanra 7 korona, 2717 , 2854. hrsz. ingat-
lanra 17 korona, 4024/2. hrsz. ingatlanra 3 
korona, 2975. hrsz. ingatlanra 18 korona, 4025. 
hrsz. ingatlanra 3 koroua, 6273 hrsz. ingat 
lanra 43 korona, 1225. hrz. ingatlanra 3 ko-
rona, 3504. hrsz. ingatlanra 11 korona, 4878/1.. 
4881/2. hrsz. ingatlanra 34 korona, a 2871. BZ. 
tjkvben felvett  A f  2353. hrez. ingatlanra 5 
korona, a 3115. az. tjkvben felvett  A + 9292. 
hrsz. ingatlanra 24 korona, a 3165. sz. tjkvbeu 
felvett  A + 6907. hrsz. ingatlanra 11 korona, 
a 3477. sz. tjkvben felvett  A f  1640/1. hrsz. 
ingatlanra 6 korona, a 2970. sz. tjkvben fel-
vett A f  8102.. 8103. hrsz. ingatlanra 11 ko-
rona, a 15. sz. tjkvben felvett  A + 71/2. hrsz. 
ingatlanra 320 koronában ezennel megállapított 
kikiáltási árban nemcsak végrehajtást szenve 
dók, hanem a társtulajdonosok jutalékára is 
elrendelte és hogy a fentebb  megjelölt ingat-
lanok áz 1907. évi február  hó 15 ik napjan 
délelőt t 0 ó rakor Csiktaplocza község há-
zánál megtartandó nyilvános árverésen n meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznnk az in-
gatlanok becsáránnk 10'/,-át készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-c 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. szám a. kelt igazságügy miniszteri 
rendelet 8. íj-ában kijelölt óvadékkepes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánat-
pénznek n bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszól 
gáltatni. 

A kir. törvényszék, mint tlkkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1906. évi november hó 13. 

Hornkor  Antal, 
kir.  törmzéki  l'ii'v. 

Szám 11751—906. tlkkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a csík-
szeredai takarékpénztár részvénytársaság vég-
rehujtatónak Petres Domokos brassói lakos 
végrehajtást szenvedő elleni 252 korona tőke-
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai tir. törvényszék területén 
lévő, Várdotfalva  község határán fekvő,  a vár-
dotfalvi  201. sz. tjkvben 2. raz. a. foglalt  900., 
961. hrsz szántóra 43 korona, 3. raz. 1159. 
hrsz. szántóra 20 korona, 4. rsz. 1189. hrsz. 
szántóra 15 korona, 5. rsz. 1274/1., 1528. hrsz. 
szántóra 20 korona, 6. rsz. 2033. hrsz. szán-
tóra 3 korona, 7. rsz. 2392., 2393., 2394. hrsz. 
szántóra 65 korona, 9. rsz. 2815., 2946. brsz. 
szántóra 17 korona, 10- rsz. 2973. hrsz. szán-
tóra 3 korona; a várdotfalvi  201. sz. tjkvben 
11. rsz. a. foglalt  3073-, 3076. hrsz szántó, ka-
szálóra 8 korona, a 13. rsz. a. foglalt  2391. 
hrsz. szántóra 10 korona, 14. rsz. a. foglalt 
1181. hrsz. szántóra 32 korona, 15. rsz. a. fog-
lalt 805., 806. hrsz. szántóra 40 korona, 16. 
rsz. a. foglalt  448., 449. hrsz. kőházra 320 ko-
rona, 17. raz. a. foglalt  2538. hrsz. szántóra 
32 korona, 18. rsz. a. foglalt  2390 hrsz. szám-
tóra 10 korona, 19. rsz. a. foglalt  2389. hrsz. 
szántóra 10 korona, 20. rsz. a. foglalt  1527. 
brsz. szántóra 29 korona; a csobotfalvi  I. rész 
11. sz. tjkvben foglalt  A f  1. rsz. 22. hrsz. 
szántóra 9 korona, 3. rsz. 300., 303 , 304. hrsz. 
szántóra 135 korona, 2. rsz. 177. hrsz. kertre 
110 korona, 4. rsz. 364. hrsz. szántóra 41 ko-
rona, 5. rsz. 440., 513. hrsz. szántóra 42 ko-
rona, 6. rsz. 590. hrsz. szántóra 122 korona, 
7. rsz. 622. hrsz. szántóra 11 korona, 8. rsz. 
&J5., 646 hrsz. szántóra 19 korona, 9. rsz. 
660/1. brsz. szántóra 114 korona, 10. rsz. 679. 
hrsz. szántóra 2 korona, 11. rsz. 742. brsz. 
szántóra 33 korona, 12. rsz. 769. hrez. szán-
tóra 33 korona, 14. rsz. 786. hrez. szántóra 8 
korona, 15. rsz. 795—798. hrsz. szántóra 9 
korona, 16. rsz. 855. hrez. szántóra 9 korona, 
17. rsz. 864. hrsz. szántóra 3 korona, 18 rsz. 
963. hrez. szántóra 6 korona, 19. rez. 1180 2. 
hrsz. szántóra 1 korona, 20. rez. 1186. hrez. 
szantora 4 korona, 21. rez. 1188. hrez. lege-
lőre 6 korona, 22. rsz. 1310. hrez. szántóra 59 

korona, 23. rsz. 1329. hrez. szántóra 26 ko-
rona, 24. rez. 1405. hrez. kaszálóra 11 korona, 
25. rez. 1485. hrez. szántóra 10 korona, 26. rsz. 
1487. brsz Bzántóra 12 korona, 27. rez. 1496/1. 
hrez. szántóra 7 korona, 28. rez. 1509. hrsz. 
kaszálóra 24 korona, 29. rez. 1517., 1518— 
1522. hrsz. szántóra 35 korona, 30. rez. 1563— 
1565., 1567., 1568. hrez. kaszálóra 72 korona, 
31. rsz. 1723. hraz. kaszálóra 59 korona, 32. 
rsz. 1844.1845., 1848. brez. Bzántóra 8 korona, 
33. rsz. 1856. hrez. szántóra 6 korona, 34. rsz. 
1880. hrez. száutóra 2 korona, 35. rsz. 1896. 
hrsz Bzántóra 12 korona, 36, rsz. 1898. brsz. 
szántóra 6 korona, 37. rsz. 1926. hrez. szán-
tóra 10 koronn, 38. rsz. 1938., 1956., 1961. 
brez. kaszálóra 122 korona, 39. rsz. 1981., 
1986., 1987. hrsz. kaszálóra 430 korona, 40. 
rez. 2053., 2057. hrsz. kaszálóra 167 kororona. 
41. rsz. 2065. hrsz. kaszálóra 77 korona, 42. 
rsz. 2075. hrsz. szántóra 8 korona, 43. rsz. 
2108. hrsz. szántóla 3 koroua, 44. rsz. 2221d., 
2221é. hrsz. kaszálóm 8 korona, 45. rsz. 2232., 
2233., 2237a., 2237b. hrsz. kaszálóra 157 ko-
rona, 46. rsz. 2431/3. brsz. szántóra 7 korona, 
47. rsz. 942. hrez. szántóra 14 korona, 48 rsz. 
d54. hrsz. szántóra 19 korona, 49 rsz. 613a., 
613b, 613c. hrez. szántóra 9 korona, 51. rsz. 
178. hrsz. kertre 56 korona, 52. rez. 1513. hrez. 
szántóra 35 korona, 53 rsz. 1566. hrsz. ka-
szálóra 4 korona, 54. rsz. 2234—2235. hrez. 
kaazálóra 6 korona, 55. rsz. 1937, 1957. hrsz. 
kaszálóra 32 korona, 56. rsz. 589. hrsz. szán-
tóra 5 korona, 57. rsz. 836. hrsz. szántóra 7 
korona. 58. rsz. 367. brsz. szántóra 66 korona, 
59 rsz. 1570. hrsz. kaszálóra 8 korona, 60. rsz. 
591. hrsz. szántóra 18 korona, 61. rsz. 366. 
hrsz. száutóra 202 korona. 62. rsz. 1927. hrsz. 
szántóra 11 korona; a csobotfalvi  I. rész 320. 
sz. tjkvben A + 1. rsz. alatt foglalt  1621.. 
1622., 1623. hrsz. kaszálóra 23 korona; a cso-
botfalvi  656, sz. tjkvben, A + 1. rez. alatt fog 
lalt 361., 362 brsz. szántóra 76 korona, 2. rsz 
365. hrsz. szántóra 64 korpna, 3. rsz. 1925. 
hrsz. szántóra 18 korona. Ks pedig a végre-
hajtási törvény 156. §-a alapján nem csak 
végrehajtást szenvedő, haneui a társtulajdo-
nosok jutalékára is elrendelte és hogy a fen-
tebb megjelölt ingatlanok az 1907. évi j a n a á r 
hó 29-ik napján délelőtt 9 órakor Vár 
dotfalva,  30-ik napjának délelőtt 9 órája 
Caobotfalva  község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni Bzándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának lO'/o-át készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-c. 42 §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és nz 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-áhan kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX t.-c. 170. §-a értelmében a bánat-
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgál-
tatni. 

A csíkszeredai kir. trvszék, mint telek-
könyvi hatóság. 

Kelt Csíkszeredán, 19G6. évi október hó 
23-ik napján. 

Gecxfi  liéla, 
1 —3 kir.  trr*;rki  hírű. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el, 
valamint az erdő fatömege  becsértéken 
alól eladatni nem fog. 

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

Csikszentmárton, 1906. dec. hó. 
Albert Mihály s. k., 

bírt. elnök. 
DarvasGkbor s. k. Éltes Mózes s. k. 

k. liiró. körjegyző. 

Szám 7677 —906. ai. 

Hirdetmény. 
A vármegye hivatalos lapjának kiadó-
jával, valamint a vármegye részére szük-
séges irodai szerek szállítójával kötölt 
szerződés 1907. évben lejárván, azok 
szállítását további 3 évre versenytár-
gyalás utján kiváuom biztosítani, azért 
felhívom  azokat, kik ezeket együttesen, 
vagy azok valamelyikét külön-külön ol-
nyemi óhajtják, ajánlatukat hozzám 
írásban december h ó 24-éig, 24-én 
pedig szóval jelentsék be. 

A vármegye hivatalos lapja meg-
jelenik hetenkint egyszer egy iv tarta-
lommal körül-belül 200 példányban. 

A szállítandó vármegyei nyomtat-
ványok értéke körül belül 2100 koroua. 

A szállítandó irodai szerek értéke 
évenkiut körül-belül 1600 korona. 

A szükséges könyvkötési munkála-
tok értéke évenkint 200 korona. 

Az írásbeli ajánlatok akár nyíltan, 
akár zárva elfogadtatnak.  Szóbeli aján-
latok jkvre vételnek, azoaban az árak 
minden szükségletre külön-külön teen-
dők meg. A legelőnyösebb ajánlattevő-
vel fog  az írásbeli szeiződés megköt-
tetni. 

Csíkszeredában, 1906. november 
hó 30 án. 

Fejér Sándor 
2—2 alispáu 

a Hargita-utcában egy telek, me 
lyen 2 szoba, konyha, kamra, sütőház 
és pince, valamint gazdasági épületekkel 
felszerelve,  szabadkézből eladó. Hol? 
Megmondja a kiadóhivatal. i 

Szám: 1 3 0 5 - 9 0 6 . kj. 

Faárverési hirdetmény. 
A csikszentmártoni közbirtokosság 

nevében alólirottak ezennel közhírré 
teszik, hogy a birtokosság tulajdonát 
képező II. havasrész „Vaszoupatak" erdő-
részében a m. kir. földmivelésügyi  mi-
niszter urnák 76049—905. számú ren-
deletével megadott engedély alapján 
182-4 k. holdon megbecsült 37448 m1 

gömbölyű lucfeuyő  haszonfa  és 431 
m> gömbölyű bükk ' haszonfa  187.460 
korona, azaz egyszáznyolcvanhétezer-
négyszázhatvan korona kikiáltási árban 
1906. évi december hó 20-ikán, 
délelőtt 10 órakor, a községházánál meg-
tartandó zártirásbeli ajánlattal egybekö-
tött nyilvános árverésen a legtöbbet 
ígérőnek el fog  adatni. 

Árverezők az árverés megkezdése 
előtt az árverezést vezető elnök kezé-
hez, a kikiáltási ár 10 (tiz) százalékát 
bánatpénzben kötelesek letenni és az 
egy (1) koronás bélyeggel ellátott írás-
beli zártajánlatok a megajánlott ősszeg 
tiz (10) százalékának megfelelő  óvadék-
képes értékpapírral látandók el és abban 
kijelentendő, hogy ajánlat tevő az árve 
rési szerződési feltételeket  ismeri és 
azoknak magát aláveti. 

Hirdetmény. 
Sándor Árpád szenttamási lakós 

birtoka u. m.: belsők, szántók, réti és 
erdei kaszálók szabadkézből eladók. A 
belsők, a faluföldek,  valamint az u. n. 
tófenéki  kaszáló és szántók és a maros-
bükki erdei kaszálók parcellázva vannak 
és ugy egészben, inint egyes darabok 
is megvehetők. 

Eladás csak készpénz fizetés  mel-
lett történik, a vétel megkönnyítése cél-
jából azonban olcsó kölcsön is eszkö-
zölhető ki betáblázás mellett 

Veuni szándékozók forduljanak 
dr. Erős Vilmos ügyvédhez Csíkszere-
dában, ki a többi feltételeket  közli. 

December hó 15-én és követ-
kező napjain d. e 10 órakor je-
lenjenek Csikszenttainás község házánál 
is, ahol és amikor is a netáni alkudo-
zások folytathatók  és a szerződések meg-
köthetők lesznek. 
2 - 2 

Sz. 8323—1006. ai. 

Hirdetmény. 
A vármegye házánál, valamint a 

gyergyói járás főszolgabírójánál  szüksé-
ges uj bútorok, valamint bútor javítások 
jegyzékét nevezetesen: 

1. Szalon szőnyeg nyírott 6—3 mé-
ter, 2 drb, 2. Szalon asztal 1 drb, 3. 
Bőr diván 1 drb, 4. hozzá 4 foutel  4 drb, 
5. Álló ruha fogas  6 drb, 6. Törülköző 
24 drb, 7. Irodai kemény szék 24 drb, 
8. Mosdótál zománcozott pléhből 12 drb, 
9. Vizes kancsó zománeozott 12 drb, 
10. Kiadványozáshoz 3 méter hosszú, 
1 méter széles festett  kemény egyszerű 
asztal, 1 drb, 11. Régi bór díványok 
kijavítása egészen újra dolgozva erős 
bőr vászonnal 6 drb, 12. Uj bőr foutel 
erős bőr vászonnal 10 drb, 13. 4 drb 
iró asztal 180 m. hosszú, 90 cm. széles, 
5 fiókkal  festve,  felsólapja  kemény fá-
ból 4 drb, 14. 2 drb ugyanolyan nagy 
3 fiókkal  egészen puhafa  festve  2 drb, 
15. Három méter hosszú, 1 méter széles 
zöld posztó 1 drb, 16. 1 drb keményfa 
f>  fióku  íróasztal kijavítása 1 drb, 17. 
Hieginiku köpő csésze 40 drb, 18. Egy 
drb nagy szekrény 30 fiókkal  festve 
pulia fából  1 drb, 19. Puhafa  asztalok 
újra festése  és javítása 10 drb. 20. Irat-
szekrények újra festése  és javítása 10 
drb, 21. Mosdó szekrények újra festése 
és javítása. 

A gyergyószentmiklósi főszolgabíró 
hivatal részére : 22. 2 drb 5 fiókos  asz-
tal, mint a 13. f.  számnál 2 drb, 23. Egy 
drb kiadói asztal, mint a 10. f.  számnál 
1 drb, 24. 1 drb közönséges iró asztal 
tetőzeten 10 fiókkal,  alant egy fiókkal, 
2 méter hosszú, 1 méter széles, azzal 
teszem közhírré, hogy a részletesebb 
adatok nálam a hivatal helyiségbe hiva-
talos órák alatt megtekinthetők. 

írásbeli vagy szóbeli ajánlatokat 
folyó  évi december hó 24-ig el-
fogadok. 

Megjegyzem, hogy a gyergyói fő-
szolgabírónál szükséges bútorokon, va-
lamint a csak szatler munkákra külön 
ajánlat is tehető. 

Az egyéb beszerzés és javítás csak 
egy ajánlatba lesz elfogadható. 

Csíkszereda, 1906. november hó 26. 
Fejér Sándor, 

2—2 alispáu. 

Sz. 1653 — 1906. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Lemondás folytán  üresedésbe jövő 

és választás utján betöltendő városi II- ik 
tanácsosi állásra ezennel pályázatot hir-
detek. A I l ik tanácsosi állásra meg-
választott egyúttal a városi közpénztári 
és adópénztári ellenőri, valamint a vá-
rosi közgyámi teendőket is végezni kö-
teles leend. 

A tanácsosi, ellenőri és közgyámi 
teendőkért az évi díjazás 800 koronát 
tesz ki, mely havi egyenlő részletekben 
fog  a megválasztottnak az eskütétel nap-
jától számítva fizettetni. 

Felhívom tehát mindazokat, kik ez 
állást elnyerni óhajt ják, hogy felszerelt 
pályázati kérésöket hozzám folyó  éyi 
december hó 16-ig annál is inkább 
beadni szíveskedjenek, mert a későbben 
érkezetteket figyelembe  venni nem 
fogom. 

Csíkszereda, 1906. november 27-én. 
Dr. Uj falusi  Jenő, 

2—S polgármester. 

Árverési hirdetmény. 
Csikszentgyörgy község közbirto-

kossága közhírré teszi, hogy a tulajdo-
nát képező Csikszentgyörgy I-ső határ-
részben fekvő,  „Beuesd" erdőrészben 
a részbeni kihasználás után visszamaradt 
fatömegnek  és pedig 1006 drb fenyő-
haszonfának  és 478 drb földön  fekvő 
vastagabb méretű rönkónek és a terü-
leten levő bükk tűzifának  eladására vo-
natkozólag 1906. évi december hó 
18 (tizennyolcadikán) d. e. 9 óra-
k o r Csikszentgyörgy község házánál 
zárt írásbeli ajánlattal egybekötött nyil-
vános szóbeli versenytárgyalás fog  tar-
tatni. 

Kikiáltási ár 5955 korona 50 fillér, 
azaz ötezer kilenczszázötvenöt korona 
50 fillér. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/.-a 
(600 korona.) 

A fenti  összegű bánatpénzzel vagy 
megfelelő  értékű óvadékképes érték-
papír és „Ajánlat" felírással  ellátót zárt 
írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés meg-
kezdéséig alattirt közbirtokossági elnök-
höz Csikszentgyörgyre, illetőleg az ár-
verést vezető elnökhöz nyújtandók be. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott 
ajánlatban a felajánlott  vételár szám-
jegyekkel és betűkkel kiírandó, továbbá 
határozottan kijelentendő, hogy ajánlat-
tevő az árverési és szerződési feltéte-
leket ismeri és azokat magára nézve 
feltétlenül  kötelezőknek elfogadja. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési és szerződési feltételek 

a csikszentgyörgyi jegyzői irodában & 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csikszentgyörgy, 1906. évi november 
hó 26-án. 

Puskás Lajos, 
-2 jegyző. 

Basa Dénes, 
bírt. elnök. 



December 12. C S Í K I L A P O K 50. 

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR 
A HELYBELI TŐKÉK PÉNZINTÉZETE. 

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN. ALAPÍTTATOTT 1883-BAN. 

Betét ilkmiuy egy mUllé korona. 
Értékpapír kosztot 350.000 kornna. 
Tartalékalap 85.000 korona. 
Alapttka . 200.000 korona. 

M e g t a k a r í t o t t ( « I t é k b i z t o n e l h e l y o z é n e . 

Kölcsönöket nyújt váltókra, hosszú lejáratú kötelezvényekre, tisztán 
5—6°/,-os féléves  kamatfizetés  mellett is, alapkamat, mellékes kamat, 
kezelési- és egyéb költség felszámítása  nélkül. 

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

MAn intézeteknél fennálló  adósságokat a fél  költsége és után-
járása nélkül kifizet  és konvertál. 

Előlegeket nyújt: értékpapírokra, sorsjegyekre és egyéb biztosított 
értékekre. 

Foglalkozik a banküzlet minden ágával. 
Vásárol és elad értékpapírokat, sorsjegyeket. 
Bevált Idegen pénzeket. 
Folyószámla hitelt nyqjt. 
Elvállal megbízásokat és pénzbeszedéseket a helybeli piacra. 

Hivatalos helyiségei: saját házában, mindennap délelőtt 8 órától 
nyitva vaunak. 

Hrimlalai el» üilattal ét disiotleTEletkel BtBntelTe. 

KALMÁR ÉS ENGEL 
MOTOH ÉS GÉPGYÁRA, 

BUDAPEST, V., LIPÓT-KÖBUT 18. 
Ajánlja ugv cséplőgép, mint malomüiemre 
legegyszerűbb benzinmotorjait, benilnlokomo-
bltjaít, valamint ulvógaamotorjalt, melyek V. 
Lipót körnt 18. bármikor üzemben megtekinthetők. 

Tel jea Jótál l»» 
tltflnó  oaépléeért! Egyeflfil  létező njflonsái! 
Ezen motorok egyenletes járásnak és bámulatos 
egyszerű szerkezetük lolytán bármely legjáratla-
nabb ember áltat is azonnal könnyen kezelhetők. 
Árjegyzék ingyen I Olcsó árak részletfizetésre 

A legjobb kézfinomító! 

A Honey Jelly ára 70 fill. 
Amerikai Poroellán k enócs ára 5 K. 

púder „ „ „ 
kaphatók 

«1-0 
Fekete Vilmos 

illatszertárában Csikssereda 

BORELADÁS NAGYBAN! 
50 litertói felfelé,  5 0 - 6 0 fillérig 

kapható 
Potovszky Lászlónál. 

Csikkozmáson. i 

K Á M Z O X J A K I B F A L V I 

„ S z e x v t L s l s z I Ó f o r r s c s " 

C a i E K E a T É B E l T . 

• V Egvényes,földes,  vasas, szénsavas gyógy viz. 
Milmat egj liltr Tisbea as orsíágos m ür. kémiai intését és Teeykisérleti állomás elmése simít: 

Kénsavas káliumból 
Chlor káliumból 
Clilor nátriumból 
Ketted széusavus iiutriuinliól 
Ketted szénsavas inészbul 
Ketted szénsavas vasélecsliól 
Timíüldbfil 
Kovasavból 
Jódból 
Szilárd alkotó részek oss/egc 
Szabiid széusav tartalma 
Fajsúlya Ifi1  C-uál 

n-()->H:l grammot 
OlfcMil 
0(1114 
>1760 
11 17 
II-U401Í 
UINNili 
0 07í(0 
nyomokat. 
4*UI7.*> gramm 
1-7834 
11)04 

29-0 

Mérték adó orvosi vélemények szerint a ,Szent László forrás" 
vize szerencsés Összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényes és földes  sók-
ban való gazdagságánál fogva  kiváló jó batásn a légzö, emésztő és hngyelvá-
lasztó ntak és szervek, mindennemű bnrntos báatalmai ellen. 

Vas és jódtartalma miatt kiváló előnnyel használható bármiléle eredetű 
vérszegénység ellen és alkoti, valamint fellőüési  gyengeségeknél. 

Gazdag szénsavtartalma egyrészt a szilárd alkotó oldhatóságot, a viz 
tartósságát, összetételének Allnudóságát, másrészt ható auyagainak a szerve-
zet által való feldolgozt&tását  biztosítja. 

Tisztán, borral vagy gyflmfilcslével  a „Szent László forrás"  vize 
kellemes üdítő ital, amelynek élvezete bármikor, de kóros csiráktól való men-
tessége folytán,  különösen járványos időben felette  ajánlatos. 

Kapható a „Szent László forrás"  vize kezelőségénél: 

Csutak Albert és Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva. 
U. p. Káuonujfalu;  vawtl állomás: Csiktusnád él Kézdivásárhely. 

V a r r ó g é p 
egy darab valódi S inge r , férfl-
szabónak való, még csak kevésbbé 
használt, jutányos árban eladó. Bővebb 
felvilágosítást  ad lapunk kiadóhivatala. 

1371—»06. 

Hirdetmény. 
Melyei közhírré tétetik, miszerint a 

Csikmadaras községi közbirtokosság tu-
lajdonát képező Il-ik határrészbeli ha-
vasok, kaszálók és legelők 1 0 0 6 . é v i 
december hó 27-én, délelőtt 8 óra-
kor, a csikmadarasi község hivatalos 
házánál árverés utján a legtöbbet ígé-
rőnek e g y é v r e haszonbérbe fognak 
adatni. 

Az árvezezni szándékozók az árve-
rési feltételeket  Csikmadaras község-
házánál bármikor megtekinthetik. 

Csikmadarason, 1906 deoember 4. 
t-s Lukács Péter, 

közbirt. elnök. 

Sz 2118—906. 
ki. 

Hirdetmény. 
Alattirt városi tanács 45 méter-

mázsa fehér  zabnak beszerzését árlej-
tés utján óhajtván biztosítani, felhivat-
nak mindazok, kik ezen árlejtésben 
részt venni kívánnak, hogy az iránti 
zárt ajánlataikat folyó  év december 
hó 16-án, d. e. 10 óráig hozzánk 
annyival is inkább beadni szíveskedje-
nek, mert a későbben érkezett ajánla-
tok figyelembe  nem vétetnek. 

A szállítandó zab mintája mellék-
lendő. 

Az árlejtés határideje ugyan az nap 
d. e. 11 órája. 

C s í k s z e r e d a , 1906. december 
hó 4-én. 

A v á r o s i t a n á c s : 
Dr. Ujfalusi  Jenő, Árpa Lajos, 

polgármester. 2—2 jegyző. 
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CSIK-SZEREDA VÁROS ÉS VIDÉKE 
szeszfogyasztó  közönsége becses tudomására van szerencsém 
hozni, hogy a legnagyobb siakavatossággal berendezett 
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űisma megkezdődött és az igen tisztelt szeszvásárló közönség 
rendelkezésére állván, nagybecsű rendeléseit készséggel eszkfizlöm. 

Melyek után vagyok a n. í. közönség kész szolgája 
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Agrár Takarékpénztár r. t. 
csíkszeredai fiókintézete. 

& Jelzálogkölcsönöket nyújt 300 koronától kezdódőleg fél-
évi tőketörlesztést és kamatot magában foglaló  részletfizetések 
ellenében 10 tői 65 évig terjedő időre 4,/,(7t> alapkamaton. Maga-
sabb kamatú előző kölcsönöket konvertál. Minden kölcsönt a 
leggyorsabban folyósít. 

Leszámitol 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. 
Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra. 
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadható  biztosítékra 
Foglalkozik a bank- és pénzváltó-üzlet minden ágával, 

u. m. : vásárol és elad a legméltányosabb áron 

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

részlet lefizetése  után a nyeremény már a vevőt illeti.) 
Szelvénybeváltás. Osztálysorsjegyek főelárusitó  helye-

Utalványok és hitellevelek a bel- és külföldre. 
Elvállal tőzsdei megbízásokat és átutalásokat bármely 

piacra. Az intézet képviseli az ország legrégibb és legnagyobb 
„Trieszti általános biztositó társaságot" és eszközöl tüz-, 
üveg-, jég-, betörés, élet- és baleset biztosításokat. 10- 26 

3 

K i t B n C n l n t a é g ü é s l e K n a K a N n b b a i l l á r d a é g u P o r t l a n d - C e m e n t e t a j á n l o l e t i ó á r o n 

Brassói Portland-Cement-Gyár Brassóban 
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. Nyomatott Szvoboda József  könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 1906. 




