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CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI. KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: I 
BZVOBODA JÓZSB7 könyvkereskedése, 

hová a lap szellemi részét Illető minden közlemény, 
valaniint_hirdetéssk és előfizetési  dijak is kQldendők. I 

Megjelenik a lai» 
n l o d e n t z e r a á n 

Kéziratok nein adatnak vissza. 

FELELŐS SZERKESZTŐ 
D r . F E J É R A N T A L 

ügyvéd. 

Nyílttéri oeikkek 
soronkini 40 fill.-ért  közöltetnek. 

Egyes lap úra 20 fillér. 

Előfizetési  ár: Egész. évre H kor. (Külföld  re) 12 k̂  
Félévre 4 kor. Nejívedévru 2 kor. 

Ismeretlen czégek hirdetési dija előre li/.eUnd<>. 
Hirdetési dijak a logoIrsúMmii s/.ámiitnlnak. 

Apponyi és a tanítók. 
Ifj.  Botár Béla. 

A kultura apostolai, kiknek legma-
gasztosabb hivatásukért osztályrészük 
vala a multakban anyagi helyzetükkel 
való nemtörődés felső  régiók részérói, 
megkönnyebülve vehetnek lélegzetet, 
inert gróf  Apponyi Albert ideális lelkü-
lete, rajongó szeretete a kulturáért le-
törülte jmmár a panaszos könnyeket. 
Nincs e hazában hol csak magyar sziv 
dobog egy talpalatnyi tér, hol az élők 
lelkét nem dagasztaná jól eső öröm, 
hisz valahára méltányolva lett annak a 
fönséges  hivatásnak hü betöltése, mi a 
tanítót a szürke köznapiasságból oly 
magasra kiemelte. A világ legelső had-
vezetői a tanítóknak köszönik igen 
gyakran a győzelmi babért s a világ 
tudósai áldólag tekintenek azok emlé-
kére, kiktől nyerék kulturális életük 
fundamentumait.  A tanító becsülése, 
nemcsak társadalmi viszonyainkból ha-
nem állampolgári kötelességeinkből is 
kell, hogy folyon.  Állaui fen  tar tó erő la-
kik a tanító áldásos működésében, mint 
csillagok vannak elszórva a haza föld-
jének egyes pontjain, hogy oszlassák a 
homályt, mely a naiv gyermeki szive-
ken lappang, hogy kapcsolják össze a 
sziveket e földdel,  melyen élni s halni 
kell. Bástya, kőszikla, mindenik iskola, 

melyen a tanító a magyar állam eszmé-
nek őrszeme, aki ha hivatásának ma-
gaslatáról eltántorodik s vég céljaibau 
idegen eszmék centralizációja felé  halad 
e nemzet keblén kell, hogy megfojtva 
legyen. A tanítónak, hogy örszerepét 
betölthesse anyagiakkal nem szabad 
küzködnie E körülményt mérlegelte 
Apponyi ideális lelke, ki rajongó sze-
retettel ölelte tanítóit kebelére. Az idea-
lizmus e hatalmas képviselője, tényke-
désénél egy igen fontos  szerepet jelölt 
meg az őrszem működésében. Szavai 
szerint: „A fizetés  emeléssel nemzeti 
irányunk feltételeit  kell szeui előtt tar-
tanunk". Mélyre ható, jelentőség teljes 
szavak ezek. A fizetés  rendezés áldá-
saiban csak az a nemzetiségi iskola 
részesülhet, mely a magyar nyelv kö-
teles tanítása tekiutetében elfogadja  a 
miniszteri tantervet. Jól tudjuk, a mul-
tak gyalázatos példáihiven igazolják, hogy 
a nemzetiségi iskolák igen gyakran a nem-
zeti állam eszme halálos ellenségei valá-
nak. A nemzet területi suverenitását elmé-
letben mindig sértegeték, a geogruphiai 
csempészetet tervsz^rüleg üzék s tör-
ténelmünket meghamisították. Ily álla-
állapotoknak többé léteznie nem szabad, 
erre nézve fényes  garanciákat kaptunk. 
Ez említett falcs  fondorlatokkal  telitett 
bástya romokba hull s azokon kesereg-
hetnek majd a nemzetiségi proletárok. 

Rajta tanítók ! Magasztos munkálkodá-
sotokba vigyetek be megújhodott erőt. 
A haza ifjúsága,  népek tengere között 
visz el küzdelmes ututok. ti vagytok a 
legszentebb érzelmek apostolul A mul-
tak példáin a közel mult rettenetes bi-
zonyítékain okulva tanítsátok meg az 
ifjú  nemzedéket azokra az eszmékre, 
melyekkel eljuthatunk » nagy, önálló 
független  Magyarországhoz, Magasztos 
munkáitokban hü támogatók leszünk. 

Fölhívás Csikmegye közönségéhez ! 
Még csak egy pár nap s egy uj ev 

küszöbén üdvözülhetjük egyiuást. Régi 
szokásaink újból testet öltenek s sze-
retteinket, jó barátainkat ajándékok ós 
jó kívánságok özönével halmozzuk el. 
Istenem hányan vannak, hány szenvedő, 
hány árva van e rögökön, kik elha-
gyottan tengetik a napokat, kiknek csak 
egy jó szó, egy pár fillér  is enyhítő 
balzsam fájó  sebeikre s mégis nyom nélkül 
eltűnő dolgokért mennyit áldoznak az 
emberek. Az elröppenő jó kívánságok 
garmadája ezreket követel s a szokás 
már már uualmas teherként nehezedik 
az emberiség vállaira. Az ember a te 
remtés koronája lévén, tetteiben össz-
liungbau működő ész és sziv parancsol 
s így a humánus érzelmek tanyájának 
kell, hogy lelke legyen s fel  sem lehet 
tételezni, hogy valaki ember társának 
rosszat kívánhasson. 

Céltalan szokások hatalma alatt áll 
az emberiség emlékezet óta. Egyszer 
már álljunk harcba ezekkel s így meg-

takarított filléreinket  adjuk oly célokra, 
melyek maradandó jelleggel bírnak s a 
hazáuak, társadalomnak Üdvös szolgála-
tokat tesznek. Csíkszereda város kereske-
dői, a vármegye agilis alispánjának Fejér 
Sándornak kezdeményezésére, dicséretre 
méltó cselekedetet vittek véghez, akkor, 
midőn elhatározták, hogy senkinek uj 
évi ajándékokat naptárt stb. uem adnak, 
hanem az arra szánt összeget egy nyi-
latkozat kíséretében Csíkszeredában lé-
tesítendő „Árva- és szeretetház" céljaira 
az alispán kezeihez beszolgáltatják. 

Humánus érzésükről tanúskodó cse-
lekedetük, hány könyet fog  letörülni n 
közel jövőben, hány tiszta polgárt fog 
adni a hazának, a társadalomnak 

A mondottak megvilágítására álljon 
itt a nyilatkozat: 

.Mi alulírottak kijelentjük hogy üzletünk-
ből uj évkor semminemű ajándékot 11. m. 
naptárt stli. vevőinknek szét nem úsztunk 
hanem az erreszánt összeget egy itt Csík-
szeredában létesítendő' árva és szeretetlmz 
alap javára ajánljuk fel  és egyenkint alanti 
összegeket nagyságos Fejér Sándor alispán 
ur kezéhez juttatjuk és pedig 

Nagy Gyula MJ korona. 
Merza Rezső 50 
Potocky Márton ;)0 
Trohán József  21) 
Veress Klek S(l 
Michna Rezsó, 1(1 
Grünwald Albert 1(1 

K nemes példa buzdítsa fel  lelkeinket 
liasoutó tettekre, ne legyünk a sablonos uj 
évi szokások ralijai, hanem jó kivanságaink 
tolmácsolására hivatott kártyák, ajándékok 
helyett filléreinket  adjuk a fenti  humánus 
célra. Adományok Csikvármegye alispánjához 
küldendők, s e lapok hasábjain nyugtáztatni 
fognak. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 

Vonaton. 
Harmadikot csengettek. A vonat prüsz-

kölve dübörögve szaladt be a kis vidéki állo-
más pályaudvarára. 

Az a pár utas, ki a vonat érkezésére 
várakozott izgatottan szedte össze podgyászát 
s szinte szaladt a kupék felé. 

Csak egy szürke köpenybe.öltözött."sürün 
lefátyolozott  nó haladt nyugodt léptekkel a 
halauzhoz: 

Kérem vezessen női szakaszba. 
A kalauz először végigmérte, aztán ugy 

látszik meg volt elégedve az idegen hölgy ki-
nézésével, mert nála szokatlan udvariasság-
gal szólt: 

Sajnálom nagyságos asszonyi Az egész 
vonaton nincs női szakasz. Van egy nem do-
hányzó fülke.  Egyetlen férfi...  Müveit, jómo-
doru embernek látszik... talán... 

Vezessen oda — fe'.elt  türelmetlenül a 
hölgy — hisz rögtön iedul a vonat még itt 
maradok. 

Csendesen, nyugodtan foglalt  helyet a 
dívány egyik sarkában, rá se pillantva az el-
lenkező oldalon ülő férfire,  ki egészen bele-
temetkezett a „Pesti Napló" hasábjaiba. 

A vonat már megindult, mikor felemelte 
fátyolát... 

OyUrükkel megrakott, parányi kezeivel, 
helyre kényszerítette pár kiugrott fürtöcskéjét 
aztán ismét azzal a végtelen nagy nyugodt-

sággal könyökölt a dívány karjára s kibámult 
az ablakon. 

Az újság mögül köhögés hallatszott. 
A hölgynek egy arcizma sem mozdult. 
Most :iz újság nagy garral a divánra lett 

dobva s a férfi  egy hosszú BÓhajj.il felemel-
kedett ültéből. 

A hölgy csak tovább nézett ki az abla-
kon. — 

A férfi  a folyósóra  akart menni. Egész 
véletlenül rátaposott a hölgy ruhájára, amint 
elhaladt mellette. — Pardon I 

A hölgy felpillantott  Egy halk sikolyt 
hallatott: 

— Neogrády I 
— Mily szerencse nagyságos asszony, 

mily szerencse — hebegte zavartan a férfi 
megcsókolván a keskeny, fehér  kezet. 

Az asBzony halkan gúnyosan nevetett: 
— Szerencse ? Ne szineteljünk barátom 1 

Maga épp oly jól érzi, mint én, hogy ez a ta-
lálkozás mindkettőnkre nézve a lehető legkel-
lemetlenebb. 

A férfi  sötéten, komoran nézett maga elé: 
— Igaza van Vera... — igaza van nagy-

ságos asszony... — tette hozzá némi zavarral. 
Kinos szünet következett 
Az asBzony a gyűrűjével bnbrált, a férfi 

az ssszouyt nézte. 
— Nagyon megváltozott, mióta nem lát-

tam — törte meg a csendet Neogrády. 
— Igen ? — kérdé az asszony fel  se pil-

lantva. 
— Sokkal de sokkal szebb lett, csa'c az 

arca, mintha egy kicsit — halványabb lenne.. 

Az asszony hirtelen mozdulattal emelte 
fel  fejét: 

— Mit akar ezzel mondani ? 
— Megváltozott.. ismétlé elmerengve a 

férfi,  aztán kétkedve nézett rá: boldog ?... 
Az asszony indulatosan ugrott fel: 
— Szeretném tudni mi jogon tudakozó-

dik a családi körülményeim után ? 
A férfi  keserűen kacagott: 
— Mi jogon ? Hát az igaz szerelem jo-

gán ! Vagy olyan nincs ? Volt, igen., régen.. 
régen.. 

— Meddig utazik"? — kérdé az asszony, 
gyorsan lebocsátva arcára a fátyolt. 

— Szeretne ugy-e mihamarább megsza-
badulni tőlem '? — mosolygott gúnyosan a férfi. 

— Mindenesetre — felelt  nz asszony 
hidegen. 

— Pedig még meglehetős hosszú ideig 
élvezhetem társaságát — felelt  a férfi,  elő-
vonva óráját — meglehetős sokáig, ha ugyan 
maga előbb le nem száll. 

Én Brassóba utazom. 
Az asszony ijedt mozdulatot tett, aztán 

hidegen felelt: 
— Nos biztositom uem sokáig fogja  él-

vezni társaságomat. Mihelyt a kalauz jön, más 
fülkébe  megyek. 

A férfi  felkacagott: 
— Most persze az udvariasság azt kö-

vetelné tőlem, hogy szedjem, vegyem pakko-
mat s Költözzek én el innen. Nem, azt nem 
teszem I Egyszer tisztába akarok jönni magá-
val Vera. 

Az asszony megfordult  és gőgösen mérte 
végig a férfit: 

— Kelemen Antalné sohasem lehet ma-
gának „Vera" Iírti: soha! Egyáltalán nem 
tudom mi beszélni valónk lenne egymással. 
Legföllebh  társaloghatnék magával. — épp usy, 
mint egy más útitársammal is megtenném — 
közönyös mindenuapi dolgokról de az a sértő 
hang, melyet velem szemben használt még 
erre sem alkalmas. 

A férfi  közelebb jött az asszonyhoz és 
fojtott  hangon, alázatos tekintettel szólt 

— Bocsásson meg Vera.... bocsásson meg 
nagyságos asszony. 

Nem tudom mit beszélek, de 
csoda... 

Hisz az ön látása sok-sok édes emléket 
szerte foszlott  álmot ujit fel  lelkemben! 
és én !... 

Az asszony könyörögve nyújtotta feléje 
szép, fehér  kezét: — Ne, ne... hagyjuk a 
multat 1... 

Nem lehet — kiáltotta szenvedélyesen a 
férfi.  Beszélnem kell Önnel végre. Ha hibás-
nak érezném magamat. De esküszöm ártatlan 
vagyok éa voltam. 

Óh I Vera, Vera, miért ítélt lelettem ak-
kor oly könnyen, miért nem hallgatott meg 
engem. 

Az asszony nem felelt  csak lehajtotta 
fejét: 

A férfi  hozzáhajolva suttogta: 
Megbánta, ugy-e maga is megbánta V 
Az asszony arcát elfutotta  a vér : 

Meglepd szép 
és igen nagy választék legújabb kivitelű gyerekjáték, nói- és férfi  dísztárgyakban, 
úgyszintén mindenféle  nói-, férfi  és gyerekdivatcikkekben és vásznakban. Miután 
nagy raktár van gyerekjáték és dísztárgyakban, dacára a folytonos  áremelkedéseknek 

l e s z á u l l i t o t t é u r b s m lesznek elárusítva. Állandó raktár legjobb minőségű VARRÓGÉPEKBEN-
- Tisztelettel POTOTZKY P 
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Egy matiniéeröl 
A esikeorolyói róm. kath. főgim-

názium Önképzőköre folyó  hó 16-án 
d. e. a Vigadó nagytermében belépő-
díjjal matinéét rendezett, melynek tiszta 
jövedelme a főgimn.  VII. és VIII. osz-
tályos növendékeinek a céllövészetben 
való kioktatás költségeinek fedezésére 
szolgál. A matinéé tárgyát Balló István 
dr. felolvasása  képezto, aki nagy vo-
násokkal, de azért mélyreható, alapos 
tanulmányban rajzolta meg a kuruc 
kor költészetének történetét, s a fel-
olvasás keretében e korszak legreme-
kebb alkotásait szavalták el az Önkép-
zőkör legkiválóbb szavalói. Az elszavalt 
darabok közül a kuruc költészet kezdő 
korából való volt, a Kuruc tábori dal, 
amelyben az az általános felfogás  nyer 
kifejezést,  hogy a német nyíltan tör a 
vesztünkre s nem a segítségünkre, ha-
nem a pusztításunkra küldte be az or-
szágba hadait; a Thököly korszakból 
való volt a Bujdosó ének, amely egy 
bqjdosó katona keserveit zengi, aki 
kénytelen elhagyni hazáját ; a Rákóczi 
korszakból Rákóczi Ferencz könyörgé-
sét, amelyben a költő áhítattal fordul  a 
magyarok Istenéhez kérve ót, hogy ne 
hagyja elpusztulni nemzetét, az Eszter-
gom megvételéről szóló éneket, a Rá-
kóczi nótát, amely a szenvedéstől meg-
gyötrött nemzet keserveit zengi, és a 
Nagy Bercsényi Miklós kiváló szolgála-
tait dicsőítő éneket szavalták e l ; a ku-
ruc költészet befejező  korából pedig a 
Rákóczi kesergője, Bujdosó Rákóczi és 
az Egy bqjdosó szegény legény cimü 
költeményeket adták elé. 

A felolvasás,  amely elég kimerítő 
ismertetését tartalmazta a kuruc költé-
szetnek s a szavalatok mind kiválóan 
sikerültek s a jelenlevő csekély számú 
közönség bizonyára egy kellemesen el-
töltött óra emlékeivel távozott el a fel-
olvasásról. Ugy látszik azoDban, hogy 
a közönségnek egyik rétegét sem ér-
dekelte valami nagyon a komolynak 
ígérkező felolvasás.  Igaz ugyan, hogy 
az utóbbi időben sokat lehetett hallani 
és olvasni a kuruc költészetről, de azért 
még sem tarthatjuk eléggé indokoltnak 
a közönségnek ezen meglepő távol ma-
radását. Hiszen ez a korszak, a haza 
szabadságáért és alkotmányáért való 
küzdelmek korszaka, melynek politika 
törekvései, vallásos érzelmei, a hazafiúi 
bánat, a szabadságszeretet, az ellenség 
gyűlölete stb. nyilatkozik meg a kor-
szak költészetében, minden időben nagy 
érdeklődésre tarthat számot. Egyhan-
gúnak sem lehet mondani a programot, 

mivel a felolvasással  kapcsolatban el-
szavalt darabok mind különböző érzel-
meket és gondolatokat fejeznek  ki, igy 
tehát az előadás módja is mind külön-
böző volt. S az ifjúság  'mindent meg-
tett, hogy a lehető legjobbat adja s még 
az üres terem sem lohasztotta le ebbeli 
lelkesedését. 

S nem is a várt nagyobb anyagi 
haszon elmaradása miatt uyilik ajkunk 
panaszra, hanem csak azért, mert azt 
hittük, hogy a nagy közönség élénk 
figyelemmel  kiséri egyetlen középisko-
lája növendékeinek működését s erköl-
csileg is támogatni fogja  minden nyil-
vános szereplésében. Sajnos azonban e 
tekintetben ezúttal teljes csalódás ért. 
Megjegyzem azonban, hogy ez koránt-
sem akar szemrehányás lenni, csak 
konstatálása a rideg ténynek. 

Érdemesnek tartom azonban ide 
irni mindazok nevét, akik megjelentek 
s igy igazán tettel is kimutatták, hogy 
az ifjúság  szereplése iránt érdeklődnek 
és azt figyelemmel  kisérik. Jelen voltak: 
Dr. Fejér Antalué, Dr. Fodor Antalné, 
Merza Jánosné, Kovács Antalué, Molnár 
Lászlóné, Wéger Jánosné, Dr. Balló Ist' 
vánné és Szlávik Ferencué; Kállay 
Ubul, Fejér Sándor, Szász Lajos, Ko 
vács Antal, Dr. Fodor Antal, Éltbes 
Zsigmond, Balogh Ferenc, Révész Qyula, 
Merza János, Beke Mihály, Oál Sándor, 
Bálint Alajos, Wéger János, Nagy Imre, 
Fejér Kálmán, ifj.  Lakatos Izra, Lux 
Sándor és Beke Ágoston, akiknek kö-
szönet első sorban is az erkölcsi támo-
gatásért. Természetesen a gimnázium 
tanártestülete majdnem teljes számmal 
jelent, meg. — k. 

• 

F e l l i l f i z e t t e k :  Kállay Ubul főispán 
18 korona. Csutak Bálint és Dr. Gál Endre 
5—5 kor., Kassai LajoB 4 ';or., Révész Gyula 
3 kor. 60 fill.,  Bodor Ödön, Csiszer József. 
Dr. Fodor Antal, Jakab Antal és Pál Gábor 
2—2 kor., Hajós Károly 1 kor. 60 fill,  Erőss 
József  és Stoiber Oltó 1 — 1 kor., Csutak 
Andor és Lux Sándor 60=60 fill.,  akiknek 
ezúton is köszönetet mond a rendezőség. 
Köszönetét fejezi  ki végül Laczina vendég-
lősnek is, aki szíves volt a termet teljesen 
ingyen átengedni a matinééra. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Főispánunk ós főgimn.  igazga-

tónk a királynál. Vármegyénk szeretetre-
méltó főispánját,  Kállay Ubult és főgimnáziu-
munk népszerű igazgatóját, Pál Gábort a király 
a napokban külön kihallgatáson fogadta.  — 

Kállay Ubul főispánná;  Pál Gábor pedig ki-
rályi tanácsossá történt kinevezését köszönte 
meg. A király mindkettőjüket nagyon kegye-
sen fogadta. 

— Kinevezés. A főldmvielésügyi  mi-
niszter Dr. Koós Mihály fóldmivelúBügyi  segéd-
titkárt n székelyföldi  kirendeltség marosvásár-
helyi vezetőjét, miniszteri titkárrá nevezte ki. 

— UJ knr ia l biró. Ávedik Simont, a 
kir. kúriához berendelt táblai birót," a király 
knievezte kúriai rendes bíróvá. Ávedik Simon 
a marosvásárhelyi kir. Ítélőtábla bírája volt s 
innen lett pár évvel ezelőtt a kúriához beren-
delve kisegítő gyanánt s most a legfelső  biió-
ság rendes tagja lett. melyet szerénységével, 
lankadatlan szorgalmával és igazán valódi és 
komoly jogitudáaával érdemelt ki. Gratulálunk I 

— Uj ügyvédek. Dr. Imecs János és 
Di. Koncz Károly ügyvédjelöltek a napokban 
tették le az ügyvédi vizsgát Marosvásárhelyen, 
mindketten fényes  sikerrel. Dr. Imecs János 
több éven át lapunk belmunkatárxa és felelős 
szerkesztőnk irodavezetője volt. Mint értesül-
tünk Dr. Imecs Csíkszeredában, Dr. Koncz 
pedig Oklándon fogja  az irodát megnyitani. 

Főispáni t i tkár. A belügyminiszter főis-
pánunk mellé dr. Zalán Istváu miniszteri se-
gédfogalinazót  osztotta be titkárul, ki eddig 
Háromszékm$gye főispánja  mellett teljesített 
szolgálatot. Állását a napokban foglalja  el. 

— Házasság. Lázár Miklós megyei al 
jegyző é< taploczai birtokos, házasságra lépett 
aranyitkai Svaiczer Boriskával. Az esküvő f. 
hó 4-én a Tusnádfürdón  volt szép és szük 
családi körben, honnan az ifjú  pár haza jött 
n fiatal  férj  taploczai tuskulánumába. Isten 
hozta az ujpártl 

— Eljegyzés. Csedó Gergely a helybeli 
kir. törvényszék vizsgázott telekkönyvi gya-
kornoka, f.  hó 15-én Taploczán eljegyezte 
Györgypál Erzsikét, Györgypál Tamás és neje 
leányát. Gratulálunk 1 

— Meghívó. A [csíkszeredai korcsolya 
egylet e ho 23-án vasárnap délután 4 órakor 
a Kossuth szállodában gyUlést tart, melynek 
tárgyai mult évi számadás, tisztújítás, s egyéb 
ügyek megbeszélése lesznek, s ez uton kéret-
nek fel  mindazon urak, akik a korcsolyázás 
iránt érdeklődnek, hogy minél számosabban 
megjelenni szíveskedjenek. A sportkedvelő 
közönség megnyugtatására közöljük, hogy 
addig is a pálya megnyitása iránt nz elő-
készületek megtétettek, s a miot a havazás 
eláll, B a pályát be lehet önteni, a korcsolyá-
zás kezdetét veszi. 

— Rendelet a birtokrendezési ira-
tokról. A birtokrendezés országszerte minden-
felé  nagy késedelmet szenvedett az által, hogy 
a bíróságok a birtokrendezó ügyek iratait, a 
hitelesített földkönyveket  és térképeket a 
magánperekhez csatolták 9 igy a birtokren-
dezés eredményének megfelelő  telekkönyvi át 
alakítás nem volt keresztül vihető. Az igazság-

ügy miniszter most e visszásságok ."megszünte-
tésére a következő rendeletet adta ki: 

A birtokrendező eljárás jogerős befeje-
zése után, ha annak foganatosításánál  az 1906. 
évi október hó 15-én 39000. I. M. szám alatt 
kelt rendelet határozmányai még alkalmazást 
nem nyertek, a törvényszék a birtokrendezésre 
vonatkozó iratokat, a földkönyveket  és térké-
peket addig, a mig az adó kataszteri munká-
lat és a telekkönyv átalakítása meg nem tör-
tént, más célra ki şem adhatja. rHa :a birtok-
rendező eljárás foganatosításánál  az 1906. évi 
39000. I. M. számú rendelet határozmányai 
más alkalmazást nyertek, a törvényszék az uj 
birtokállapotot feltüntető  földkönyv  és térkép 
első példányait a fentebb  említett célra éppen 
nem adhatja ki, de kiadhatja a másodpéldá-
nyokat, mihelyt azokat a pénzügyigazgatóság 
a kataszteri munkálat átalakítása után a tör-
vényszéknek visszaküldötte. 

— Figyelmeztetés. A m. kir. posta-
és távirdahivatalok postautalványokat és távira-
tokat 1907. évi január hó elsejétől cBakis oly 
utalvány- és illetve távirati űrlapokon fogad-
hatnak el, a melyeken az űrlap ára iaynem-
zetközi forgalomban  használatos sárga szinü 
utalványlap kivételével értékjegy-benyomással 
van jelezve. A régi — tehát értékjegy-benyo-
mással el nem látott — utalvány- és lUetve 
távirati űrlapok (a nemzetközi utalványlap ki-
vételével) 1907. évi január hó elsejétől bezá-
rólag 31-ig a posta- és távirdahivataloknál 
értéklevonás nélkül uj kiadású űrlapokkal cse-
lélhetök be. Budapest, 1906. november hó 29-én. 
A m. kir.  posta-és távirda-v  ezerigazgatóság. 

— Kérelem. A kórház igazgatósága fel-
kéri az emberbarátokat, hogy a betegek ré-
szére felállítandó  karácsony fára  adományokat 
(kalács, dió, alma bor stb.) f.  hó 23-ig küldeui 
szíveskedjenek. 

— Satampay Énekek és Imák könyvé-
nek XlII-ik kiadása 54 újdonsággal bővítve 
jelent meg. Az ifjúság,  a nép, a kántorok és 
a főt.  papság legpraktikusabb kézikönyve ez. 
Olcsóság tekintetében egyedül áll. 256 oldallal, 
csinos kemény kötésben 30 fillér,  díszes vászon-
ban 60 fill.  Tízre egy ingyen jár, uj, 24 olda-
los kotta is ingyeu. Kapható a szerzőnél Köböl-
kuton, Esztergom megyében. 

— Egy Esarolasi ügy. A Pesti Nap-
lóban olvassuk: A Groedel-botránynyal kap-
csolatban néhány hónap előtt nagy port vert 
fel  a Zigány—Bloch-féle  állítólagos zsarolási 
eset. Zigány Árpád röpiratot szerkesztett, mely-
ben feltárta  a Groedel cég manipulációit. A 
cégre kellemetlen volt ez a röpirat, mert a 
Zigány Árpádot és Bloch Manót lecsalták Horn 
Mór megbízottjuk utján Brassóba és ott az 
egyik szálloda külön szobájában a hallgató 
detektívek fedezete  mellett ment aztán végbe 
az állítólagos zsarolás. A följelentésre  meg-
indult nyomozat során Zigányt és Blochot nyom-

— Nem volt mit megbánnom! — felelt 
büszkén. 

A férfi  keserűen kacagott fel. 
— Nem volt mit megbánnia? Mert nem 

tudta, hogy ártatlant ítélt el I 
Az asszony idegesen ugrott fel: 
— Hagyjuk ezt. Ne beszéljünk erról. Én 

akkor saját Bzemeimmel győződtem meg min-
denről. Nem foghatták  rám, hogy mende-monda 
után indultam el. 

— Saját szemeivel látta és erősen fel-
indult kedélyével ítélte meg a dolgokat. 

Azóta, avagy akkor a vihar lecsendesed-
tével higgadtan nem tekintette át, emlékeze-
tében még egyszer az eseményeket ? — kérdé 
a férfi. 

Nem soha — felelt  az asszony. A seb 
beheggedt korábban, mint én hittem és én 
féijhez  mentem. 

A férfi  gúnyosan kacagott fel: 
— Seb ? Megsebezve csak én voltam I 

Aki engem meghallgatni sem akart, aki ne-
kem alkalmat sem nyqjtotr az igazolásra — 
nem is igazolásra, mert arra. nem volt szük-
ség — csak bocsánat kérésre, az nem szeret-
hetett engem — soha I 

Az asszony kissé elhalványodott, aztán 
remegő hangon felelt: 

Nincs joga az éraelmeimet kutatni. Érti? 
Nincs joga I 

— Értem Vera — sóhajtott a férfi  — 
értem, hogy rég elveszítettem ezt a jogot B 
csak arra az egyre kérem, engedje meg, hogy 
most mondjam el mindazt, mit akkor mond-
tam volna. Ki tudja találkozunk-e még az élet-

ben ? Azt akarom, hogy emlékem tisztán éljen 
lelkében. Vera megengedi-e V 

Az asszony némán bólintott fejével. 
Neogrády nz ajtóhoz támaszkodott és ugy 

beszélt: 
— Hogy is volt csak ? Ugy-e utoljára 

egy bálon találkoztunk V 
A jurista — bálon — bólintott az usz-

szony. 
— Akkor már menyasszonyom volt — 

folytatta  a férfi,  mig az asszony könnyedén 
megrázkódott. 

Nagyon szerettük egymást. Legalább a 
világ ugy beszélte. Én is azt hittem egészen 
addig... 

Emlékszik Vera?... 
Talán négy-öt tourt együtt táncoltunk. 

Akkor magát körülfogták  a régi udvarlói. Én 
nem voltam féltékeny,  vagy jobban mondva: 
nagyon bíztam magában Vera. 

Éreztem, hogy illetlenül cselekednék ha 
egészen magamnak foglalnám  le, hát nem ÍB 
tiltakoztam ellene, hogy másokkal mulasson 

Én félrevonultam  egy sarokba s onnan 
néztem magát, amint táncosai karjáu el-elre-
pült előttem. 

Óh I Vera, milyen gyönyörű is volt maga 
ükkor...* 

..Zavartan hallgatott el, amint az asz-
szony elpirult arcára nézett. 

— Bocsásson meg Vera — dadogta — 
nagyon is a múltban képzeltem magamat. 

De'folytassuk  tovább? 
Éppen csárdást táncoltak... Megállott élőt 

tem egy előkelő kinézésű idősebb hölgy s egy 
szőke hajú, rózsás arcú lányka. 

Az idősebb hölgy kai ómra tette kezét: 
— Rezső hát nem ismer meg ? N'em em-

lékszik többé Arankára? 
Maga aztán látta, hogy én leültem mel-

léjük. 
Beszélgettem sőt még nevettem is velük. 
A leányt elvittem táncolni. 
Hogy mindezért mag» haragudni ft.g,  de-

hogy is hittem volnál Hisz én sem haragud-
tam, mikor magát egy egész udvar fogta  körül. 

Pedig elég élénken beszélgetett velük. 
Mikor odamentem magához, hogy az ét-

terembe kisérjem, gúnyos arccal fogadott: 
— Nos kimulatta magát? 
Én akkor nem vettem észre sem arcán, 

sem hangjában a gúnyt, hát mosolyogva fe-
leltem : 

— Igen, képzelje Vera, találkoztam az 
éu első szerelmemmel. 

Talán meséltem is róla. 
Maga unottan felelt:  — Nem emlé-

kezem rá! 
— Ha kívánja édes, bemutatom Várday-

nének — Bzóltam készséggel. 
Nem akarok velük ismeretséget kötni — 

felelt  maga rosszkedvűen s oly sebes léptek-
kel haladt a buffet-be,  hogy alig győztem 
követni. 

Aztán alig szólt hozzám. Egy órakor haza-
mentünk. 

Másnap kicsiny csomagot kaptam. A jegy-
gyűrűm volt benne. 

Maga még aznap elutazott falura  nagy-

mamájához, anélkül, hogy meghallgatott volna 
engem — ki azon nap kétszer is jártam há-
zuknál. 

És most is azt kérdem, mit akkor száz-
szor elkérdeztem önnmagamtól: Mi volt a 
bűnöm ? 

Hogy egy régi ismerősömmel pár percig 
kedélyesen beszélgettem s a lányát — kinek 
diák — koromban udvaroltam — egyszer meg-
táncoltattam. 

Drága volt az a keringő. Egy egész élet 
boldogságával fizettem  érte. 

A férfi  elhallgatott Bánatos kifejezéssel 
a sötét szemeiben nézett az asszonyra, ki né-
mán, mozdulatlanul ült. 

E pillanatban éleset füttyentett  a vonat 
s a kalauz nagy hangon kiáltá: 

— Hosszuaszó 1 perc I 
— Itthon vagyok I — Ugrott fel  az asz-

szony I 
A férfi  levette kicsi bőröndjét: 
— Csókolom a kezeit nagyságos asz-

szony I 
Az asszony egy percig habozott, aztán 

hirtelen mozdulattal megragadta a férfi  kezét 
s heves csókot nyomott rá: 

Bocsásson meg... — Rezsó... — suttogá 
elcsukló hangon. 

Gyorsan ugrott le a vonatról s mig bele-
kapaszkodott egy eléje siető, hatalmas termetű 
férfi  kaijába, nehéz könnycseppet a nagy kék 
szemében, nézett a prüszköló, tova iramló vo-
nat után.... 



Deoember 19. C S Í K I L A P O K 51. rata. 
lKlii letartóztatlak, de később szabadlábra he-
lyezték. Az ügyésiiség vádirata ellen beadott 
kifogásokat  a napokban tárgyalta a braSBÓi 
törvényszék vádtanácsa s a védő előterjesztései 
után a vádiratot elutasítva, megszüntette a 
két terhelt ellen a további eljárást. A vádtanács 
megszüntető határozatának indokolása szerint 
a megejtett helyszíni szemle igazolta, hogy a 
hallgatózó detektívek semmit sem hallhattak 
s igy vallomásuk figyelembe  vehető nem volt, 
továbbá azon körülmény, hogy a röpirat már 
hónapokkal elóbb megjelent és közkézen for-
gott, kizárta azt a feltevéBt  is, amely a vád 
egyik része volt, hogy a röpirat speciálisan 
acélból íratott, hogy zsarolásra szolgáló eszköz 
legyen. 

— Fe lh ívás . A m. kir. földmivelésügyi 
miniBzter ur a lótenyészanyag megvédése és 
igy a lótenyésztés emelése érdekében Székely-
udvarhely városában egy időleges lópatkolási 
tanfolyamot  szándékozott létesíteni ügyes patkó-
kovácsok kiképeztetése céljából. Ezen tanfolyam 
hat hónapig fog  tartani oly módon, hogy az 
elméleti előadások és a gyakorlati oktatások 
minden hét szombat- és vasárnapokon tartat-
nak meg, a tanfolyam  vezetője által meghatá-
rozott időben. A húsvéti és pünkösti ünnepek 
alatt előadások nem tartatnak. Hallgatókul oly 
iparos-igazolványnyal ellátott kovácsmesterek 
es azon irni és olvasni tudó kovácssegédek 
vétetnek fel,  kik 17 életévüket betöltötték, 
legalább félévig,  mint segédek működtek és 
erkölcsi tekintetben kitogás alá nem esnek és 
elsősorban, akik Székelyudvarbely városban 
és Udvarhelymegyében, másodsorban pedig, 
kik a szomszédos vármegyékben laknak. Ezek 
igazolására vagy a jelentkezéskor, vagy a fel-
vételkor az igazolvány, illetve a munkakönyv, 
vidéki lakósoknak pedig az illetékes község 
által kiállított erkölcsi bizonyítvány bemuta-
tandó. Az életkórnak okmányilag való igazo-
lása nem kívántatik. A tervezett időleges ló-
patkolási tanfolyam  1907. évi január hó 5-én, 
esetleg 12-én veendi kezdetét, ha ezen időig 
legkevesebb 25 hallgató a felvételre  jelentke-
zett, ba ennél kevesebben jelentkeznek, ugy 
a tanfolyam  nem jön létre. A tanfolyamra  fel-
vett helybeli és vidéki hallgatók az előadási 
uapokra ellátási segélyt éB a vidéken lakó 
hallgatók minden egyes utazás alkalmával a 
vasúti III. oszt. jegy árát, ahol pedig vasúti 
utazás nem lehetséges, a három kilóméternyi 
útnál nagyobb távolságra lakók pedig útikölt-
ségben, esetleg kilóméterpénzben is fognak  ré-
Bzesiltetni, amely összeg nagyságát a magyar ki-
rályi fóldmivelésügyi  miniszter ur 6 nagyméltó-
sága fogja  meghatározni. Ez a segély hetenként 
az oktatások befejezése  után fog  kifizettetni.  A hall 
gatók a tananyag elméleti részének könnyebb 
elsajátithatása, megtanulása végett a tanfolyam 
tartama alatt, tankönyvet használatra ingyen 
fognak  kapni, a gyakorlati részhez szükséges 
eszközökről a tanfolyam  vezetésével megbízott 
fog  gondoskodni, melyet a hallgatók díjtalanul 
használhatnak. A fenti  cél elérhetése, meg-
valósithatása céljából felhivatnak  elsősorban 
mindazon helybeli éa udvarhelyvármegyei ipar-
igazolványnyal bíró kovácsmesterek és segé-
dek. hogy akik a fenti  időszakban megtartandó 
tanfolyamon  részt akarnak venni, a saját jól 
felfogott  érdeküket tekintve, folyó  évi december 
hó '25-ig alólirottnál a vármegyeház I. emelet 
22. szám alatt levő irodahelyiségében, napouta 
8—12 óráig, délután a Szentimre-utca 17. sz. 
a. levő lakásán személyesen vagy írásban a 
szándékukat anual is inkább jelentsék be, mert 
ha a vármegyéből elegendő számú hallgató a 
kellő időben nem jelentkeznék, akkor másod-
sorban a szomszédos vármegyékből jelentkező 
kovácsmesterek és segédek fognak  a tan-
folyamra  felvétetni.  A tanfolyam  megkezdését, 
idejét és helyét a jelentkezők annak idején 
meg fogják  kapui. Székelyudvarhely, 1906. 
december 13. Zoada  József,  törvhat. m. kir. 
állatorvos. 

Sz. 606 - 1906. 

Árverési  hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1903. évi V. 992. sz. végzése foly-
tán Dr. Fejér Antal csíkszeredai ügyvéd által 
képviselt, a csíkszeredai takarékpénztár végre-
hajtató részére Bocskor Antal és t. helyi la-
kósok végrehajtást szenvedő ellen 200 korona 
követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán  alpe>estől lefoglalt  és 2220 
koronára becsült ingóságokra a csíkszeredai 
kir. járásbíróság 1906. évi V. 521/4. sz. vég-
zésével a további eljárás elrendeltetvén, an-
nak az alap- és felUlfoglaltatók  követelése ere-
jéig is, a mennyiben azok kielégítési jogot 
nyertek volna, a végrehajtást szenvedettek la-
kásán Csíkszeredába leendő megtartása határ-
idejéül 1806. év i d e o e m b e r hóaa- lk nap-
jának dé lu t án i 3 ó r á j a kitüzetik, a mikor 
a bíróilag lefoglalt  ingók és pedig: Bocskor 
Antalnál: könyvek és házi bútorok; Dr Bocskor 
Béla ügyvédnél: 1 drb Wertheim szekrény és 
házi bútorok; dr. Csiky József  ügyvédnél: 1 
drb Wertheim szekrény éB házi bútorok a leg-

többet ígérőnek készpénzfizetés  mellett, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vétulárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégítéshez jogot tar-
tanak, a mennyiben részükre a foglalás  koráb 
ban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi 
jelentéseiket az árverés megkezdéseig alulirt 
kiküldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredán, 1906. évi december 
lió 7-ik napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bír. végrehajtó. 

Hirdetmény. 
Ezennel közhírré tétetik, hogy Sán-

dor Árpád ur csikszenttamási birtokainak 
eladására folytatólagos  határidőül Csik-
szenttamás községházához folyó  évi 
december hó 27-ének délelőtti 10 
órája tűzetik ki. 

üiz alkalommal — miután Szent-
tamás községgel a vásárt megkötni nem 
sikerült, — csakis külön-külön részié 
tekhen fognak  a birtoktestek eladatni, 
miért is ezúttal az összbirtokra netán 
teendő vételi ajánlatok figyelembe  vé-
tetni egyáltalán nem fognak. 

Szám 11751—906. tlkkvi. 

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

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a csík-
szeredai takarékpénztár részvénytársaság vég-
rehajtatónak Petres Domokos brassói lakos 
végrehajtást szenvedd elleni 252 korona tőke-
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék területén 
lévő, Várdotfalva  község határán fekvő,  a vár-
dotfalvi  201. sz. tjkvben 2. rsz. a. foglalt  900., 
961. hisz. szántóra 43 korona, 3. rsz. 1159. 
hrsz. szántóra 20 korona, 4. rsz. 1189. hrsz. 
szántóra 15 korona, 5. rsz. 1274/1., 1528. hrsz. 
Bzántóra 20 korona, 6. rsz. 2033. brsz. Bzán-
tóra 3 korona, 7. rsz. 2392., 2393., 2394 brsz. 
szántóra 65 korona, 9. rsz. 2815 , 2946. hrsz. 
szántóra 17 korona, 10 rsz. 2M8. brsz. 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. kóliAznt 330 ko 
rona, 17. rsz. a. foglalt  2538. hrsz. szántóra 
32 korona, 18. rsz. a. foglalt  2390 hrsz. szán-
tóra 10 korona, 19. rsz. a. foglalt  hrsz. 
Bzántóra 10 korona, 20. rsz. a. foglalt  1527. 
hrsz. szántóra 29 korona ; a csobotfalvi  I. rész 
11. sz. tjkvben foglalt  i f i .  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. 
645., 046. brsz. Bzántóra 19 korona, 9. rsz. 
660/1. hrsz. szántóra 114 korona, 10. rsz. 679. 
hrsz. szántóra 2 korona, 11. rsz. 742. hrsz. 
szántóra 33 korona, 12- rsz. 769. hrsz. szán-
tóra 33 korona, 14. rsz. 786. hrsz. szántóra 8 
korona, 15. rsz. 795 —798. hrsz. szántóra 9 
korona, 16. rsz. 855. hrsz. szántóra 9 korona, 
17. rsz. 864. hrsz. Bzántóra 3 korona, 18 rsz. 
963. hrsz. szántóra 6 korona, 19. rsz. 1180/2. 
hrsz. szántóra 1 korona, 20. rsz. 1186. hrsz. 
szántóra 4 korona, 21. rsz. 1188. hrsz. lege-
lőre 6 korona, 22. rsz. 1310. hrsz. szántóra 59 
korona, 23. rsz. 1329. hrsz. szántóra 26 ko-
rona, 24. rsz. 1405. brsz kaszálóra 11 korona, 
25. rsz. 1485. hrsz. szántóra 10 korona, 26. rsz. 
1487. hrsz Bzántóra 12 korona, 27. rsz. 1496/1. 
hrsz. szántóra 7 korona, 28. rsz. 1509. hrsz. 
kaszálóra 24 korona, 29. rsz. 1517., 1518— 
1522. hrsz. Bzántóra 35 korona, 30. rsz. 1563— 
1565., 1567., 1568. hrsz. kaszálóra 72 korona, 
31. rsz. 1723. hrsz. kaszálóra 59 korona, 32. 
rsz. 1844.1845, 1848. hrsz. szántóra 8 korona, 
33. rsz. 1856. hrsz. szántóra 6 korona, 34. rsz. 
1880. hrsz. szántóra 2 korona, 35. rsz. 1896. 
hrsz szántóra 12 korona, 36, rsz. 1898. hrsz. 
szántóra 6 korona, 37. rsz. 1926. hrsz. szán-
tóra 10 korona, 38. rsz. 1938., 1956., 1961. 
hrsz. kaszálóra 122 korona, 39. rsz. 1981., 
1986., 1987. hrsz. kaszálóra 430 korona, 40. 
rsz. 2053 , 2057. hrsz. kaszálóra 167 kororona, 
41. rsz. 2065. brsz. kaszálóra 77 korona, 42. 
rsz. 2075. hrez. szántóra 8 korona, 43. rez. 
2108. hrez. szántói a 3 korona, 44. rsz. 2221(1., 
222 lé. hrsz. kaszálóra 8 korona, 46. rsz. 2232., 
2233 , 2237a., 2237b. hrsz. kaszálóra 157 ko-
rona, 46. rez. 2431/3. hrez. szántóra 7 korona, 
47. rsz. 942. hrez. szántóra 14 korona, 48. rez. 

854. hrez. szántóra 19 korona, 49. rsz. 613a., 
613b., 613c. hrez. szántóra 9 korona, 51. rsz. 
178. hrez. kertre 56 korona, 52. rsz 1513. hrsz. 
szántóra 35 korona, 53 rez. 1566. hrsz. ka-
szálóra 4 korona, 54. rez. 2234—2235. hrsz. 
kaszálóra 6 korona, 55. rez. 1937, 1957. hrsz. 
kaszálóra 32 korona, 56. rsz. 589. hrsz. szán-
tóra 5 korona, 57. rez. 836. hrsz. szántóra 7 
korona. 58. rsz. 367. hrsz. szántóra 66 korona, 
59. rsz. 1570. hrsz. kaszálóra 8 korona, 60. rsz. 
591. hrez. szántóra 18 korona, 61. rsz. 366. 
hrez. szántóra 202 korona, 62. rsz. 1927. hrsz. 
szántóra 11 korona; a csobotfalvi  I. rész 320. 
sz. tjkvben A f  1. rsz. alatt foglalt  1621., 
1622., 1623. hrez. kaszálóra 23 korona; a cso-
botfalvi  656, sz. tjkvben A f i .  rsz. alatt fog 
lalt 361., 362 hrez. szántóra 76 korona, 2. rsz. 
365. hrsz. szántóra 64 korona, 3. rsz 1925. 
hrsz. Bzántóra 18 korona. Es pedig a végre-
hajtási törvény 156. §-a alapján nem csak 
végrehajtást Bzenvedó, hanem a társtulajdo-
nosok jutalékára is elrendelte és hogy a fen-
tebb megjelölt iugatlanok az 1907. evi j a n u á r 
hó 20-ik nap ján délelőt t 9 ó rakor Vár 
dotfalva,  30-ik napjának delelőt t 9 ó rá ja 
Csobotfalva  község házánál megtartandó 
nyilvános árveréseu a megállapított kikiáltási 
áron nlól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárán ik 10'/o-át készpénzben, vágy-
sz 1881. LX. t.-c. 42 §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és nz 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságUgyminiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvailékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. IA t.-c. 170. §-a érteiméhen u bánat-
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgál-
tatni. 

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

Kelt Csiksz-redán, 1906. évi október hó 
23-ik napján. 

Gecző  liéln. 
8-8 tir. fn-MrU-i  hiri. 

S T 

a Hargita-utcában egy telek, me-
lyen 2 szoba, konyha, kamra, sütőház 
és pince, valamint gazdasági épületekkel 
felszerelve,  szabadkézből eladó. Hol ? 
Megmondja a kiadóhivatul. 2 - 3 

578-906. BZ. 

ÁRVERÉSI .HIRDETMÉNY. 
Alulirott kiküldött bír. végrehajtó ezen-

nel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. 
járásbíróságnak 1906. évi Sp. II. 463/3. sz. 
végzése folytán  dr. Daradics Félix ügyvéd ál-
tal képviselt Spos Ferencz sepsiszentgyörgyi 
lakos végrebnjtató részére Jak ab~József  -esikí 
szeredai lakos végrehajtást szenvedő ellen 285 
kor. kövotelés s jár. erejéig elrendelt kielégí-
tési végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt  és 
600 koronára becsült ingóságokra a csíksze-
redai kir. járásbíróság I!>CMí. évi V. 830— 2. sz. 
végzésével a további eljárás elrendeltetvén, 
annak az alap- és felülfoglaltatők  követelése 
erejéig is, amennyiben azok kielégítési jogot 
nyertek volna, a végrehajtást szenvedett laká-
sán leendő megtartása hotáridiiül 1906. évi 
december ho 29-ik napján, délután 3 órája 
kitüzetik, amikor a bíróilag lefoglalt  ingók és 
pedig 1 dsrab zongora, a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés  mellett, szükség esetén becs 
áron alul is el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő Ihgóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégítéshez jogot tar-
tanak. amennyiben részükre a foglalás  koráb-
ban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, bogy elsőbbségi 
jelentéseiket az árverés megkezdéseig alulirt 
kiküldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredán, 1906. évi december 
hő 10. napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bírósági végrehajtó. 

Jutányos áron eladó 
egy jó karban levő ruganyos kocsi, 
mely ugy egyesre, mint kettősre alkal-
mazható, ezenkívül egy drb egyes szán 
és egy egészen uj egyes hám. 

Értekezhctui Kertész Istvánnal 
Csíkszereda.. 

Hegvételre keresek 
C s í k s z e r e d á n a k valamelyik utcájába 

ejy tielsöt házzal eoitt vao pusztán 
három vagy négy ezer koronáért, vagy 
a Zsögöd és Csíkszereda közti mezőn. 
Bővebb felvilágosítást  ud lapunk kiadó 
hivatala. i_a 

A csíki vasotépitkezési és élelmezési r.-tánasái 
felszámoló  bizottsága közzé teszi, 
hogy az 1906. évi december bó 14-én 
tartott közgyűlés határozatához képest 
részvényenként 3 korona 60 fillért  az 
igazolványok visszaadása mellett kifizet, 
mint utolsó részletet és pedig Csíksze-
redában Jakab Lajos ur házánál a kö-
vetkező napokon: 

1907. j anuár 13-án, 
„ február  3-án, 
„ március 3-án. 

Megjegyeztetik, hogy azon összegek, 
melyek március 3-ig fel  nem vétetnek 
birói letétbe fognak  helyeztetni. 

Csíkszereda, 1906. december 14-én. 
i—3 A felszámoló  bizottság. 

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

r 

\ 
* 

* % % 

UJ? UJ? 

Î 
Vnn szerencsén) becses tudomására 
hozni, hogy a karácsonyi és újévi 
iinuepek Alkalmával újonnan épillt 

ÜVEG ÉS FŰTÖTT 
F É N Y K É P É S Z E T I 
M Ű T E R M E M E T 

(Jakab Lajos urnák as udvarán, je-
lenlegi üsletemmel átellenben)meg-
nyitom, liol a szaktnáuiba vágó min-
denféle  rendeléseket és munkákat cz-
utáu is lelkiismeretesen és poutosan 
íojrok készíteni. Miután uj tnflteriueui 
A mai kor igényeinek mindenféle  te-
kintetben megfelel,  becses pártfogását 

továbbra is kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

B1BÓ JÓZSEF, FÉNYKÉPÉSZETI MÜTEHIE 
1 - 3 Csikszercdábau. 

Köhögés, rekedtsig és hurut ellen nincs John a 

Réthy-féle pemetefű cukorkánál 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk 

és határozottan RÉTHY félét  kérjünk, mivel 
sok haszontalan utáazata van. 

4-n 1 doboz 60 fillér. 
Csak Réthy-félét  fogadjunk  el! 

Saâmtalan else tijattal és lüntMettd BtMtto. 

K A L M Á R É S E N G E L 
MOTOR ÉS GÉPGYÁRA. <io-26) 

= BUDAPEST, V., UPÓT-KÖRUT 18. = 
Ajánlja ugy cséplőgép, niiut malomüsemre 
legegyszerűbb benzinmotorjait, beniinlokomo-
blÍjait, valamint ssivógásmotorjait, melyek V. 
Lipót körút 18. bármikor Üzemben megtekinthetők. 

s s ' j g i ^ um m mm\ £zón motorok egyenletes járásuak és bámulatos 
egyszerű szerkezetük folytán  bármely legváratla-
nabb ember által is azonual könnyen kezelhetők. 
Árjegyzék ingyen I Olcsó áruk részletfizetésre 
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A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR 
A HELYBELI TŐKÉKfPÉWZINTÉZETE. 

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN. ALAPÍTTATOTT 1883-BAN. 

Betét illMéuy 
Értékpapír kéailat 
Tartalékalap 
Alapttke . 

egy •IIIIA korona. 
350.000 korma. 

85.000 korona. 
200.000 korona. 

Heglal iarl toU « k é k blctoM «IkelyetéM. 

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 tökét, anélkül, 
hogy e címen bármi néven nevezhető utántizetésre volna köteles. 

Más intézeteknél fenn&lló  adósságokat a fél  költsége és után-
járása nélkül kifizet  és konvertál. 

Előlegeket nyújt: értékpnpirokra, sorsjegyekre és egyéb biztosított 
értékekre. 

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

Hivatalos helyiségei: saját házában, mimleiiiuip délelőtt N órától 
nyitva vaunak. 

Í-BS 
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M E G E R K E Z T E K 
az 1907. évre szóló 

NAPTÁRAK 
és dns választékban kaphatók 

SZVOBODAJÓZSEF 
kŐnyv- és paplr-
kereskedésében 

C S Í K S Z E R E D Á B A N . 

> A C S Í K I L A P O K  kiadóhivatal». 
Hirdetések jutányos áron felvétetnek. 

^ C^l 
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csíkszeredai fiókintézete. 

í Jelzálogkölcsönöket nyújt 300 koronától kezdődóleg fél-
évi tőketörlesztést és kamatot magában foglaló  részletfizetések 
ellenében 10 tői 65 évig terjedő időre 4V,°/o alapkamaton. Maga-
sabb kamatú előző kölcsönöket konvertál. Mindeu kölcsönt a 
leggyorsabban folyósít. 

Leszámitol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb 
kamat mellett. 

Takarékbetéteket  uaptól-napig 4%-kal kamatoztat és 
nzokat 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 lmví részletfizetésre  (az első 

részlet lefizetése  után a nyeremény már a vevőt illeti ) 
Szelvény beváltás. Osztálysorsjegyek fóelárusitó  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 biztosító társaságot" és eszközöl tüz-, 
üveg-, jég-, betörés, élet- és baleset biztosításokat. n - ÜÖ 

1 

A legjobb kézfinomító! 

A Honey Jelly ára 70 fill, 
AmerikaiPorcellánkenőcsáraBK. 

púder „ „ » 
kaphutók 

10 0 
Fekete Vilmos 

illatszcrtárúlmu Csiksseredu 

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

iraplmtó 

Polovszky Lászlónál. 
CsikkozmáBon. 2-» 

1371—906. 

Hirdetmény. 
Melyei közhírré tétetik, miszerii tu 

Csikmadaras községi közbirtokosság tu-
lajdonát képező II—i k határrészbeli ha-
vasok, kaszálók és legelők 1 9 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 árvezezui száudékozók az árve-
rési feltételeket  Csikmadaras község-
házánál bármikor megtekinthetik. 

Csikmadarason, 1906 december 4. 
2- 3 Lukács Péter, 

közbirt. elnök. 

K Á N X O X J  A K 4 B F A L V I 
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I c s n c M E S T : S3ST. 

•V* Égvényes,földes,  vasas, szénsavas gyógyvíz, "fta 
Tartalmat egy liter ráki a oraáps 01 lor. kémiai intézel és íegíkisérleti állomás elemsése szerint: 

Kénsaras káliumból 
Clilor káliumból 
Chlor nátriumból 
Kcttcd szénsavai nátriumból 
Ketted szénsavus mészbül 
Kctlod szénsavas vasélecsbíil 
Timföldből 
Kova-savból 
Jódból 
Szilárd alkotó részek összege 
Szabad szénsav tartalma 
Fajsúlya 15» C-nál 

0-0283 grammot 
0023(1 
O'OlH 
21700 
11)517 
0-040U 
U00U6 ,. 
0 0790 
nyomokat. 
•t'0175 gramm 
1 7834 
1*01)4 

Mérték adó orvosi vélemények szerint a „Szent László forrás* 
vize szerencsés összetételénél, nevezetesen széonavas égvényes és földes  sék-
IIHII való gazdagságáuál fugva  kiváló jó batásn a légző, emésztő és bngyelvá-
IHS/IA utak és szervek, mindennemű hurntos lilntalniai ellen. 

Vas és jódtarlaluia miall kiváló előnnyel használható bármiléle eredetű 
vérszegénység ellen és alkoti, valamim lellödési gyengeségeknél. 

Gazdag síénsavtaitalmH egyrészt a »7ilárd alkotó oldhatóságot, a viz 
tartósságát, összetételének állandóságát, másrészt ható anyagainak a szerve-
zel Állal való (Vlilolgoztalásit biztosítja. 

Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „Szent László forrás"  vize 
krlleme* üdítő ital, amelynek élvezete bármikor, de kórus csiráktól való men-
tessége folytán,  különösen járványos időben felelte  ajánlatos. 

Kapható a „Szent László forrás"  vize kezelőségénél: 

Csutak Albert és Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva. 
U. p. Kásionujfalu;  vasúti állomás: Ceiktusnád és Kézdivásárhely. 
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I r o d a : Kapu-ulea 15. 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
A BRASSÓI P O R T L A N D C E M E N T GYÁRNÁL. 

Nyomatott Savnboda Jóisef  könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 1906. 
I r o d a i K a p u - u t c a 1 5 . 




