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L'jra leborultál szeretetet liozó szá r 
ryiuddal a v-ilág reményét hirdető szent 
i .íMcsony ünnepe! 

Széles c világon, hová csuk elju-
hitiiuk sugára, hol OfOk  tavasz van, 

. perdülő életet fogva  tart a tél ki-
.1 U t e i cenzúrája, ifjúságnál  és agg-

.rii il liultiliuas Oloríáhaii dobbannak 
üw.i :i szivek. Feltámad a lejrgyüuyö-

^üsebb vizio, mely bár szegény, de 
4-;i/.d;'','ttbb istálóhoz vezet. A boldog 

r-viládi fészkek  szentélye, eljöttök ti, 
ártatlanságot symbolizáló őrzőangyalok 

a naiv gyermeki sziveket elringatjá-
tok a legszentebb örömek tengerében. 
Megejti bár egy pillanatra a lelkeket 
a liéke, felszikkud  egy pillanatra a sár, 
i jtekébe búvik a rideg közöny, szégye-
nében parányi időre vissza vonul a durva 
iiigyaég. 

Magaszlos harmónia egy pár percre 
az egész világ! 

Mi volt ez elölt s mi lesz ez után ? 
A legszentebb látomást elfedi  a feledé-
kenység sdrll homálya, a bek Ónok fel-
látnád a legnagyobb reakciója, ttz Un 
nepló ember átvediik a szili-ke köztu-
|iia.sságba, az irigység naponkint sxllli a 
K.iinokat, kik hozná szokva a régi jó 
koncokhoz, a uyeglosóghoz, Alnokságlioz, 
nz érzelmek falca  irányításához iparkod 
nak gyengíteni az Ábelek útjait. 

Uethleliemí nagy Király ! Hallgasd 

Hivatása magaslatáról le száll sok 
eoibcr, kinek liszté volna védeni a szent 
igazságot sárral bedobálja, sérti mások 
einberí inúltóságának jogát, s acsarogva 
a i irigység sugallatából fest  magának 
asebb jövőt. 

Évszázados bllncinket is elevenit-
getik avatatlan kezek, közénk akarják 
hinteni a szótvonás miazmáját. hogy az 
tán ha jön az idő s magyar karra, ön-
védelmünkre szükség leszen velük egyiltt 
romok köz>> temetkezzünk. 

Istenünk! Leheld uz emberi szi 
vekbe szent lelkednek, a békének és 
a szeretetnek szent harmóniáját, adj a •-
gedeltnet a szent Ugy.'rt. a közjóéi t kQz 
döknek s sújtsd le iléló karoddal, kik 
meg nem javulva az igazságért küzdök 
útjaiba akudályokat gördítenek, 

llgy legyen! 

.non esdelrfó  szavunlf^  hisz Te vagy az 
ürül; igazság kiapadhatatlan kút fe je . . 

Közutipi életünket környékezi a sár, 
liikun lappangó emberek társaságában 
M'.iiütu- hydrtt fejét  a sciiiuiit sem ki-
iiit lő durva irigység. 

Koholt vádakkal illetik az igazakat, 
a bűnpártolás szörnyű fertőjéből  ki.-a-
;aslik a tiszteletlenség. 

Az árvák karáosonya. 
Irta: Bal ál Béla. 

Volt az árvaházban két testvér árvn. Az 
egyiket Jóskának hitták — azaz hogy : bocsá-
nat, József  urnák, mert tunitója est a címet 
adományozta neki, a d|j elengedésével — te-
hát József  urnák hitták, n másikat Lajosnak, 
Lajinak. József  ur hat esztendős volt, du rop-
pant komoly nr, olyan, hogy egy diplomata 
hozzáképest cirkuszi bohóc. De volt is tueg-
fontolós  benne. Ö feltudiu  fogni,  hogy mi nx 
valakinek mások szeretetéin alapítania az eg-
zisztenciáját, a leglojálisabb alattvaló éa pol-
gártára volt az árvabirodalotnbaa. Gondosát 
iránt engedelmes. liazteleUeliea. JátsaL ,W!\i 
barátságos és türelmes a végsőkig, agy, hogy 
a mosdószobában b képes lett volna kivárni 
n egéa&'t, ha tanítója pretekciója — hisz 
korrupció az árvaházban is Van —soron kivül 
elő nem lépteti. Ellenben Laji olyan volt, mint 
a macska farka,  folyton  rálépett valaki az ér-
zékenységére, az idegeire s nyafogott 

O Is protekciós volt, mert ugy az orvos 
ur. min' gondozói megállapodtak abb.ui, hosy 

örökiilt terheltségben sz.mveil, mint a lcgtiibb 
ilyen megmentett Bzegény teremtés. Oh, Iste-
nem, hiszen annyi kiütés, annyi lappangó be-
tegség ós minden volt szi-gényekln-n, hogy 
árvahiizi gondozás nélkUI a legtöbb elpusztult 
volna. Mert hiszen — talán fölösleges  is em-
lítenem, hogy nagyon soknak volt apja, anyja, 
de azért árvább volt az áivnn.il. Ez asz-gény 
két gyermek sem volt tulajdonképpen a halai 
árvája, hunem a biln árvája. Anyjuk valami 
hitvány emberrel elment Uoinániália s a sánc-
ban liugyta ez' :i két szegény szi-rvncsi-tli'nt 
Onuét szedte fel  az árvaház ökut.... Kifli  rüsz-
tötték,' a ruháját elégették. a haját tóból le-
vágták miudukettónek. jó meleg ruhát, tiszta 
fehérneműt  kaptak, jó meleg teji-cskét reggel r 
levest, huşi, kenyeret délkor, ismét t-jet. vagy 
kását, vagy gyümölcsöt rste B uzsonnára is 
egy kai imó kenyeret. Rendes idólien feküdtek 
— szép tiszta ágyba, meleg szobiban — ren-
des időben keltek, imádkoztak s zen* mellett 
énekeltek szép szent énekeket, liosy az em-
bernek a szive csofilalásig  telt öríiinkiinnyel. 
meghatottsággal... 8 ez az ápolás testüket is, 
lelküket is napról-napra tisztította, gyógyította 
a betegség csiráitól. 

D«J ez a testi, lelki tisztu'ás nemcsak 
ugy egyik napról a másikra ment. Évek tisz« 
t:Hi\ga, diétája kellett, bogy maga a szervezet 
küszöbölje ki a kóranyagokat 8 ma^i az er-
kölcsi belátás n lélek rendellenességeit. 

Lajihoz még nem igen lehetett közelíteni. 
Olyan volt, mint egy élő ideg, mint egy Biró 
idegszál. . 

Do József  ur, mondom, ő jó öreg ur volt. 
Nyugodt. türelmes Csak a türelvmpróba vég-
-h-^rn: r.codo'.t i.noyit a nem u-tszó dologra 
— ha például toloogásnál sol *t szorongatták 
— hogy: .no I* 

Vele már lehetett komoly dolgokról is 
beszélni. Így volt karácsony estéjén is Elhang-
zott a fenlartókért,  kegyes adakozókért és a 
gondűzőkért mondott ima. Édes vidámsággal 
sengett kicsi ajkaikról a karácsonyi étiekek 
gvönyörü dallama. Kiosztattak az ajándékok. 
Ekkor kapták uj ruháikat, ami egész es/.ten 

dühén ünnepi volt s nz eddigi Ünnepi moet 
lett viselő. Aztán az ebédlőbe vonultak. Ott 
nagy bankett várta, valóságos udvari ebéd a 
tisztelt házat. Volt és van egy család, a me-
lyik minden ünnepre 10 Itter bort küld, mióta 
fennáll  az árvaház. Az is ott díszeleg, szép 
Bárga tónust adva a kirakott almákkal az asz-
talnak. 

Átúsznak ezen a boldogságon ÍB. 8 most 
jó csak az igazi öröm. Kivonulnak a nagy ebéd-
lőből s megbeszélik, elmutogatják egymásnak 
amit kaptak, amiben részük volt- És egész 
történeteket tudnak, vagy találnak ki, hogy 
hogyan hozta az angyal ezeket 

József  urnák azt mondja Laji, hogy sze-
kéren hozták ezeket az almákat. József  ur az 
angyal mellett kardoskodik. 

Erre aztán József  ur B a tanítója körül 
kör képződik B a következő, Lajira nem éppen 
igazoló történet kerül elbeszélésre. 

— Hát először is az almán kezdem, hogy 
hogyan hozta az angyal, mert a felett  folyt  a 
viia Azatán elmondom, hogy egyebeket is 
hogyan hozott 

Tudjátok, hogy a Kegyelmei uras árva-
háznak adta a kertjében termett almát Lát-
tátok a nyáron, mikor szekereken hozták, sőt 
ti magatok szedtétek fel  s ti magatok hor-
dottátok be a pineebe. 

— No ugy-e mondtam? — szólt Laji. 
— Pszt! — csititották a többiek. József 

ur pedig csak komolyan Lajira nézett a igy 
rendreutasította. 

— Válj a végire, Laji — mondta a ta-
aitó és folytatta  olbeexéléeét. Azt a Bea lét* 
játok, mi sem látjuk, csak tudjuk, bogy a ko-
gyelmes oraak miadig fogja  a kezét egy an-
gyal .Irgalom* a neve s as vezeti mindenüvé, 
ahol szólani, irni én teani lehet az árvákért. 
Ez az angyal vezeti ót ide naponU, amikor 
megnézi, hogy nem élvestek-e, nem vagytok-e 
liftesek,  hogy mire volna szükségetek, hogy 
mitek fogyott  el. 

Kz- az angyal bejátja ilyenkor küUMaon 
Karácsonykor a falukat,  városokat Tudja ó. 
honnan mi telik. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Hiábavaló élet. 

Irla: 
A mikor házasságuk nyolcadik csztende-

jelie fordult  be a Habtr úrék ólele, Huber ur 
••gy kis fehér  kutyát boaott haza az asszony-
nak. Kínom, pici kényes állatkát, mintha va-
i iiiii nngora katyafajhól  való lett volna, bowzu, 

volt a gyapja. Az asszony Sriilt neki. 
-- Kedves vagy Tóni — mondta az rm-

i'< r::ek s hosszasan, lama, néha egy-epy ceöpp-
avi pihenővel járó mozdulattal végig simította 

kutyát és azonközben elbámult valamerre. 
A kutyának Tirana volt a acre. 

— Kotnia Tiraan — mondta neki álmo-
san az araaouy s előbb csak nzoauruaa aézelt 
körül, ha elmaradt mögötte az állat, nzutáa 
azonban már félszeg,  iji-dm, kapkodó lett a 
kutyája nélkül. Azzal együtt lett egésszé. A 
kutya egészítette Ki az életét Azaz, hoft~  a 
kutyák. Nemsokára elkövetkezett n Huber 
szlilelése aapja. Az asszoay sokat gondolknaott 
azon, hogy mi legyen a meglepvtés s közben 
néhányszor a körülötte őgyelgő Tiiaanra esett 
a pillantása. A kis pyavalyá* állal határozottan 
unta magát, ha nem mulattatták. Hzen>rehá-
ny ássál, szomorúan, CáiyotaMia sandított fel,  a 
szemeit is beárnyékoló bosszú gyapjú alól az 
asszonyra s vigaastalaaal ténfi-rgett  t i r x r a 
a B»oliábaa. Tehát még egy kutya lenae leg-
ajaiilatosalili Hogy az uiaak ü>, meg az a>v-
azonynak is lenjeu bozzálariozója, valaki, a 
kinek érdeklődéssel tartozik. Hát igy lesz. 

A csi-léd leveskét hozott lie Tirammak. 
poreogóti esoatocskákkal. A tányérról pára 

szállott fül.  Az aaazoay előbb az asztalra té-
tellé a tányért, kaaálért küldte ki a lányt s 
aztán szüresölve megkóstolta a leveet s mé-
regbe jött. 

— Hányszor mondtam már. hoay hüt<e 
be a Tirann-nak az ételL — S erósni fújta  a 
levest, mig a kutya nyöezörugve hánykolódott 
körülötte. Egyszerre azoaban magállott a n»gy 
gondoskodás közi-pén * mérgesen csapta le a 
kulys elé a nönyrgie a lányért. Ilancm azután 
inkálih azomoru volt. Leült az alilak mellé K 
nem ia igoa látva azt. a mi előtte lefolyt  az 
utcán, csak kibámult, el az emberek fije  felett. 
Tirana a lábai előtt nyalt el a padlón. Az 
asszony erre flgyelmea  lett, visszafordult.  Köny-
beu ussMt az arca. 

— Hát eaayí, eanyi as egész — kérdezte 
•agábaa. — Egy kutyám vaa aiadfeeze... 

Nem várta még haza az urát a elkedvet-
lenedett, a mikor künn az ajtóban fordulni 
hallotta a kulcsot Hossm este következik. El-
rémült arra, bogy megint órák hosszáig ülnek 
egymással nemben a lámpa alatt az asztal két 
oldalán a ha áipillaataaak egymásra, mintha 
mladeaik elképpedva bámulna azon, hogy ho-
gyan került ide ebbe a bizalmas közelséglte 
a ami':. Mi közük egymáshoz . . Együtt él-
nek taláa kilenc eazteadő óla Vagy laláa tiz, 
vagy csak nyolc, mindegy. Az alait azonban 
egy közön gMdolaiuk se volt, vagy laláa gon-
dolatuk SBL Szerelem aélkül volte el a férfi  a 
már véaülő a valami kis pénzecskével is tvn-
delki-ző k-aayt s aztáa |iróbálg:itlák miail a 
kellen. bogy közelvdjeaek ••gyiaash-tz, de nem 
awui. Az asasoay szemeiben örökAa kénlés 
égett Lázas, vad, féktelen  követelés, a mi 
elől elnézett valamire a férfi.  Belső, epesztő 

indulat, rettentő sóvárgás az egyik szempárban, 
a másikbaa semmifele  felelet  N. Határozat-
lanság, tétovázás. Nagy csatákat vivtak egy 
hang nélkül Az asszony annyira vén leány 
mantdt még a házaAcubaa is, hogy fzemér-
mes volt :a!ihoz, hogy beszéljen a vágyairól. 
A férfi  pedig korlátolt Maga se tudta, hogy 
mi vaa velük. Azután meg meggondolta, bogy 
minek legyen ó'a vádlott L>*aéxéssel, szána-
lommal bánt az asszonya)4:»). Az asztal lulsó 
oldaláa köayek alatt ragyogó sóvár szemek 
tüzét lemosolyogta. Vállat vont Mintha azt 
mondta volaa: 

— Bizony kicsikém, ogy kicsit késóo 
goadoliál reá. H.it itt vaa. 

A házat azonban be kelleti népesíteni 
akárhogyan is. As aaszouy azt mormogta, bogy 
ő megbolondul icy egyedül. Kgymagáhaa el-
marp'dbatMt volna otthon is. Aztáa epés lett 
és durva. — Végre is ideadta a póasét — ezt 
mondta. A HM vállat veat 

PéazT As ia péasf  — 8 a mikor as 
asszony most már aem ia dühösen és kővető-
lőleg. Itaaem kétségbeesetten órákig elbámult 
maga elé a fdldtv,  elhozta neki Tiranot 

A hogy az-asszony az ablaktól vissra 
fordulva  megplllantoita lábai előtt as «bet, 
kn>ervoa sóhajláseal megadta magát a sorsá-
nak — E* ia valami. Legalább életet éres 
aiaga körül. Lolkeiloa élet, de valami. 3 a 
bogy aa ura leült az asztal mellé s egy új-
ságra meresztve avasoméit, egy hangot so be-
szélt. most már véglegesen elhatározta, hogy 
benépesíti a házal. Igy, ha másképpea nem 
megy. Másnap már utánnatudakoződott egy 
Pox nevezetű kutyának, a kiről, azt hallotta, 
aogy eladó. A mikor maglálla, megije:lt tőle, 

olyau uudvk volt. Kurta, csámpás lábakon 
lődörgött, a basa majd a főidet  söpörte, a 
farka  kurta volt de annál hosszabbak a fülel, 
a melyeket hátravetett a feje  tetejére, ha 
nézni akart, miot aémely különös bajviseletü 
urak a söréayüket As asszoay ellágyult s ko-
mikussá. szomorúan sóhajtott CH: 

— Oh Pox, te szeretsz «ago*. 
Ouboa az ember jól megnézte a kutyát 

s megelégedve, sőt bizonyos móltáaylással bó-
logatott. 

— Kajáilat — mondta. — A legtisztább 
faj  - s csodálatosképcu hossza idő óta elóaaőr 
akadt valami beszélaivalójok egymással. A 
kutyák. Tiraoa ellea sok volt akifogás;  nem 
igoa hűséges, inkább ssámitó, ravasz, kítaauk. 
Visszaél nzsal, bogy csinos. Hanem os a mi-
sik becsületesnek látszik. Valami olyaa tisz-
tességes szamár féle  állat. Ólyaaoak adja ma-
gát, a milyen, Rut, de Jólelkű. Ilyen mogjegy* 
jegyzései estek s as asszony gowlos pillaa-
táeokkal kisérte a kutyákat. Szerette, a mibe 
azoaban ogy kis aohestelés vegyült, ha Tfraaa 
került elő as asatal túlsó föléről: 

— Te, ta bsszootalaa... A férfl  pedig 
fellélegzett  Non kerülte az asszoay pillantá-
sát. Egy kicsit kelletlenül, do ó is érdeklődést 
mutatott az állatok iráat Goadolkosott, bogy 
mit kellene moodaai rájuk. Neki tudaiillik 
igazáa semmi megjegyzése aem volt, csakbogy 
hát ó is részt akart veaai a társaságbaa. 

— Igasáa izmosak — ayögte s kimeat 
mosakodni Megsimogatta tudaiillik as egyik 
kutyái a azóta aem tudott a keaére néaaí 
undor nélkül. 

Később, pár hónap múlva azt mondta as 
saszooy: 
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Kopogtat * gudag ember sjtaján. 
— Ki a*? — bárdéiig belülről. 
— Én vagyok, gazdag envber, az „Irga-

lom* nevfl  angyal. 
— H okkor jer» i e - mondja a 

dag ember o kinyitja ^bţjât, axivét és erszé-
•yét o ait mondja: Milyen jól telted, jó an-
gyal, bogy hozzám is eljöttél, éppen azon tű-
nődtem, mit küldjek az árváknak. 

— Pénzt gyűjtök most rabára — mondja 
ni angyal a még ki sem mondta, már ott ra-
gyognak a fényen  aranyok a kezében. 

— Nini — mondja a gudag ember,- hi-
szen én ezflst  koronákat adtam, bogy lett ab-
ból arany ? 

— Az ezüstből arany, a rézból ezüst lesz 
az én kezemben, mondja az angyal g elröppen. 

— Hát nem köszöni meg ? — kérdi Jó-
zsef  nr 

— Ilont már te is válj n •égére, mint 
Lajoş, — mondja a tanító — de nehogy egy 
pillanatig in azt higyjétek, hogy ami Jé angya-
lunk k8nz8nfc  nélkül fogadja  na ajándékot, 
már itt elmondom, bogy nemcsak egy angyal 
jár az árvák kSzt a jótevőik, gondozóik közt. 
Mikor ti ma este Imádkoztatok, a .Hála* nevtt 
angyal kiröppent az imateremből, elment a Jó 
Istenhez, ó. telerakta a kosarát áldással, azzal 
a kosárral leröppent egy hópihén a ti jótevői-
tekhez i elhintette Isten áldását 

— Mi volt az Isten áldása? — kérdették 
többen kíváncsian, de szelíden. 

— AI, hogy aki nektek részpénzt kül-
dött, annak az Isten ezüstpénzt adott B aki 
nektek ezüstpénzt adott, annak aranyat küldött 

— Hát a kegyelmes urnák mit küld? — 
> kérdezték ismét többen a rajongó szeretet csil-

logott ki szemeikból. a feleletet  várva. 
— A kegyelmei urnák — mondta a ta-

nító is elérzékenyülve — a kegyelmes urnák... 
megnöveli, megizmositja, virággal és gyümölcs-
csel boriţja kertje fáit...  él a családfáját.. 

— HM még hol járt az angyal? 
— BWHút az N. ur borospincéjébe, mi-

dőn csapolták » hordót, odatett az edény mellé 
agy nagy üveget • én kárt BZámatokra Is egy 
pár cseppet — s mig teletelt az edény, meg-
teltek a letakart szólók rtlggysl dnplán... 

— 8 aki egy vaggon kőszenet küldött ? 
— Oh, flaim,  annak n bányáját feneket-

lenné, végtelenné teszi a „Hála" angyala. 
— Hát még milyen angyal van — kér-

denie József  nr, mert érezte, hogy* szivében 
ott repdes. 

— Mig van egy angyal, ez vezeti a többi 
angyalt ia, ez a földön  oly hatalmas, mint a 
ma született Jézos ai Égben. 8 ezt 'Jézus 
hozta a földre  él ennek az angyalnak a neve: 
.Büntet". 

Törvényhatósági ktagyüléa. 
' Csikvármegye törvényhatósági bizottsága 

1906. évi december hó 29-én délelőtt 9 órától 
kezdve n vármegyeház tanácskozási termében 
rendkívüli közgyűlést tart a kővetkező tárgy-
sorozattal : 

1. Szentesített törvények kihirdetésé. 
2. Belügyminiszter umak a vármegyei 

alkalmaioUak fizetés  javítására vonatkozó 
leirata. 

3. Belügyminiszter umak a vármegyei 
gyámpénztár 1905. évi mérlege tárgyában kelt 
leirata. 

4. A csiksomlyói gimnázium áthelyezése 
ügyében kiküldött bizottság jelentése. 

5. A községi és kör|egyzök 1906. és 
1907. évi fizetésének  kiegészítése. 

6. A községi és köljegyzők nyugdíj sza-
bályzatának módosítása. 

7. A vármegyei magánjavak igazgató-
tanácsának következő javallatai: 

a) Márk Pável 200 korona töke ée ka-
mattartozásának leirása és a perköltségek ki-
utalása. 

bj A kolozsvári siket-néma intézetnél 
alapitvány tevése. 

c) Menasági András Sándornéval kötött 
szerződés jóváhagyása. 

dj A vármegyei faiskola  felügyelő  sza-
badságolása és helyettesítése. 

e) A Madár Imre nevét viselő alapitvány 
adományozása. 

f)  Nagy Imre, Incze Gábor és Boga Kál-
mán egyetemi hallgatók segélyezése. 

g) Oltvölgyi vizitársulat kölcsönének el-
engedése iránti kérés. 

h) Dr. Nagy Béni és neje ingatlancsere 
iránti kérése. 

8. Szász Gyula kérése joggyakornoki il-
letményeinek helyesbítése iránt. 

9. Csedő István helyettes t főügyész  elő-
terjesztése illetményeinek helyesbítése iiánt 

10. Községi és más tisztviselők jutalma-
zása az útadó behajlása körüli, működésükért. 

11. A vármegyei bivataloslap szerkesz-
tésének díjazása. 

12. A háztartási alap egyes címénél mu-
tatkozó hiányok és feleslegek  kiegyenlítése. 

18. A községi és körjegy sók nyugdíj-
alapjának 1907. évi költségvetése. 

14. Lörinez Vilmos gyergyóalfalzi  községi 
jegyző nyogdqazása. 

16. Gondos Sándor joggyakornok szabad-
ságolása. 

16. Megyei tisztviselői segély beszün-
tetése. 

17. Vakokat gyámolító országos egyesü-
let segély iránti kérése -

18. Kolozsvári tanárjelöltek segítő egye-
sületének segély iránti kérése. 

— Még egy kellene. Egy pici, egészen 
pld fekete  ördög. Ma délután vezette el az 
ablak előtt egy flu.  Olyanforma  fisnak  látszott, 
a kivel könnyű megegyezni. Annál is inkább, 
mert verte. Kérem szerezz* meg nekem. 

— Hol találom én meg azt • fiút? 
— Majd én. Bizonyosan erre jön holnap 

ia, vagy holnapután — i behívom. 
— Csináljon, a mit akar. 
Csakugyan megszerezte a kis fekete  ebet 

e mert híre járt, hogy szereti a kutyákat, hoţ 
tok neld még egyet. Egy nagyobbacskát, va-
lami agárfélét,  zsemlyeszínű, karcsú, hosszú 
orra, Unom állatot. Bit egy ideig nem merte 
bevinni • szobába. Künn rejtegette s ha néha 
látszólag minden ok nélkül fölugrott  az asztal 
mellől éi kiment, annak az volt az oka, hogy 
szükségét érezte annak, hogy megsimogassa, 
megölelgesse a szegény mellóxót, enak diók-
ban szeretett állatot Végre azonban qjra csak 
eszébe jutott az, bogy ő bozta a házhoz 
«•gyónt a • másik három közé behozta a szo-
bába -a. negyedik .kutyát is. Az ura mérgesen 
összeráncolj i homlokát i kiabált, hogy egy 
egész qţţqazseriât nem tllr meg a házban, 
hapeşi . aztán, a mikor az asszony pillantásá-
val fşlâlkozott  s neme, hirtelen elhallgatott. 
ÁM UHÜit, már egéuen • hajdani vénleánynyá 
vedlett qjra. Leszáradt, megsoványodott, lapos 
neOe ée a hata között alig volt valamicskét 
több különbség, mint a dereka két oldala kö-
•Mt; hnlnvány arca sálgás szint vett föl,  meg* 
M 4 t • hţja s vén. vánnyadt, telebarázdált 
«I Ifró  redőkkel össze vissza futtatott  lett az 
•rea. B nehezen mozgott, bár alig volt a csont-
jain egy kilogramm hna, fáradt,  kimerült volt 

minden lépése. Mintbn kiszáradni kezdett volna. 
Közben beteg is volt néba. Nehezen, fuldo-
kolva köhögött és lázban égett ai arca. Sze-
mel alatt kivöröslöttek a bőre alól a csontok, 
A pillantása pedig néha zavaróé volt Nem 
tudta az embert bogy hova néz voltaképen. 
Egyszer meg valami őrjöngés vett rajta erőt 
Kiszaladt a konyhába a porolópálcáért i benn 
Irtózatosan verni keidte a kutyákat. Akkor 
nyitott be az ura, a mikor kiejtve kezéből a 
pálcát, összerogyott n szőnyegen i migTirann 
messziről morgott reá, a másik három kutya 
nyalni kezdte a kezét, meg a fakó  ábrázatát. 

Agyba kellett fektetni  s harmadnap már 
csak nehezen emlékezett viasza arra, hogy mit 
csinált az állataival. Be kellett engedni hozzá 
n kutyákat, hogy bocsánatot kéljen tőlük. Borra 
simogatta őket, azonban néha csak ugy a le-
vegőbe tévedt a kese a n kutya a sovány, kl 
aszott kar után bámult, hogy vájjon nem lesz-e 
qjra verés. Majdnem lett Hiszen valósággal 
rohamban lepte meg a düh. Kiabálni kezdett 

— Ki innen, meqjenek ki I 
8 aztán egyszerre oda se figyelt  az öeaze-

bnjt kutyákra. Önkívületben, pintha senkit se 
látna maga körül, tétován bámult szét Lát-
szott ni arcán, hogy iszonyúan kínlódik. Mintha 
görcsök tépnék. Bgyizem megfordul  i hangját 
belefullasztva  s párnába, iszonyú panaszosan 
nyögni, lihegve, köny nélkül, befelé  sírva be-
szélni kendett: 

— Nekem már sohase lesz gyermekem. 
Soha, s o h a . . . 

a? 

19. Társ törvényhatóságok átiratai. 
20. Különféle  bizottságok és választmá-

nyok kiegésritése. 
21. Községi ügyek. 
I. Gyergyói járásban: Alfaluban  legelte-

tési dijak törlése. Alfalu  1906. évi számadása. 
Kilyénfalva,  Vasláb ée Tekerőpatak köziégek 
1907. évi költségelőirányzatai. Dióéban bolt-
helyiség bérbeadása elleni felebbezéB.  Csoma-
falván  mezőőrök fizetésének  rendezése; az 
Iskola erdejének eladása; pótköltségvetés, köz-
ségi nyilvántartói állás rendszeresítése; Kilyén-
falván  templom tornyának qjra fedése;  Fe-
renc*! Ferencnek kamatok elengedése; ingat-
lanok eladása. Szárbegyen telepitvényes bir-
tokok eladása; szerzetes tanítók kicserélése. 
Gyergyószentmlklóson renddrbiztos egyenruhá-
val való ellátása; jegyző és másodjegyző ré-
szére drágaaági pótlék megszavazása; tanítók 
pótdfjazása;  állatorvosi teendők díjazása. Al-
faluban  Ingatlan eladás. Csomafalván  törvény-
hatósági tagok díjazása elleni felebbezés.  8a-
tamáson községház céljaira telekvásárlás. Szár-
hegyi biró perbeli meghatalmazása. 

U Kászonalcsiki Járás: Csikszentkírályon 
templom kerítés újraépítése. Szentsimonon te-
nyészállat eladási árának elengedése; kör-
jegyzői küldönc fizetésének  felemelése;  kör-
jegyzői küldönc jutalmazása. Csikszentmártonon 
községi biró irodai átalányának megállapítása; 
helyettes biró fizetésének  felemelés;  kölcsön 
felvétel.  Kászonujfaluban  községi biró jutal-
mazása. Menaságon nyilvántartói dijak kiuta-
lása. Kászonaítizen számadási téritmény elen-
gedése. Verebes, Csekefalva,  Kászonjakabfalva, 
Csikszentmárton, Kászonujfalu,  Csikszentimre 
és Szentkirály községek 1906. évi számadásai. 
Csikkozmáson temető kerítésének Javítása; 
Léstyán János kártalanítása. Szentimrén gaz-
dasági egyesületi tartozás fedezése.  Lázár 
falván  számadási téritmény elengedése; albiró 
épületeinek tűzbiztosítása. Kászonjakabfalva, 
Csikszentmárton.. Verebes, Tusnád, Káazonal 
tiz, Kászonfeltiz,  lmpér, Mcnaság, Csatószeg, 
Kozmás, Kászonujfalu,  SzentBimon, Szentimre, 
Csekefalva,  Szentgyörgy, Szentkirály és Lázár' 
falva  községek 1907. évi költségelőirányzatai. 
Csikszentmárton és Csekefalva  1905. évi közös 
számadása. Csatószegen községház építése. 

III. Felcsiki járásban: Borzsova, Vacsárcsi, 
Várdotfblva,  Csobotfalva  és Rákos községek 
1905. évi számadása; Madarai, Gyimesbükk, 
Felsólok, Jíadéfalva,  Taplocza, Mindszent, Gö-
röcsfalva,  Szentmiklós, Karczfalva,  Rákos, 
Szentlélek, Várdotfalva,  Delne, Vacsárcsi, 
Szentmihály, Dánfalva,  Jenőfalva,  Pálfalva, 
Csicsó, Szépviz, Borzsova, Zsögöd, Csobot 
falva,  Csomortán, Szenttamás és Gyimesközép-
lok községek 1907. évi költségelőirányzatai. 
Vacsárcsi ban legelővásárlás; ingatlanok el-
adása; behajthatlan követelések törlése: köl-
csönvétel engedélyezése. Taplocián köziégi 
szolgai állás rendszeresítése; vadászati jog 
haszonbérbe adása; végrehajtói Írnoki állás 
rendszeresítése; tanítók failletményének  meg-
tagadása. Csicsóban ingatlan eladás. Szépvizen 
iskola épités. 

IV. Tölgyesi járásban: Békás, Tölgyes, 
Holló és Bélbor községek 1905. évi számadásai. 
Békáson orvos fizetésének  felemelése.  Bélbor-
ban községi rendőr fizetésének  felemelése; 
községház céljaira telek vásárlás. Békás, Bor* 
szék. Holló, Tölgyei és Bélbor köziégek 1907. 
évi költségelőirányzatai. 

V. Csíkszereda rendezett tanácsn város-
A város 1907. évi költségvetése; folya-

modványa Zsögöd én Taplocza községek hozzá-
csatolása itánt; papi és kántori kepe besze-
dése és kozeléséről alkotott szabályrendelet; 
kettős fogat  beállítása: a fogadó,  vendéglő, 
kávéház és kávémérés! iparról, valamint a 
korcsmák és sörházak és pálinkamérésekről 
alkotott szabályrendelet 

Csíkszeredában, 1906. évi december bé 15. 
KUdte: 

Szász Lqjos, 
f«j«gy*ó 

K Ö L Ö H f  É L É K. 

Olvasóinknak a legboldogabb 1 
rioaonyi ünnepeket k ívánónk! 

Am ítfévt  MvOxUstek  megváltása.  A 
vármegye érdeme* alispánjának  kezdemé-
Hyezésére,  a osiksneredei  kereskedők  ne-
mes példéjit  követre mozgalom  indult  meg 
agy a tisztviselőknél.  mint a társadalom 
ma» rétegeiben  an iránt,  bogy a Csikszere-
dóban felállítandó  Árva- ia sseretetbáM  cél-

jaira  a i újévi  üdvözletek  megváltásának. 
A* éezmét  szivböl  üdvözöljük,  mint  a hu-
manizmus magasztos  megnyilvánulását  és 
felhívjak  a nagy közönségét  annak buzgó 
pártolására.  A megváltásra  szánt összegek 
Csikvármegye  alispánjának  küldendők,  aki 
az összegeket  a csíkszeredai  kereskedők 
által  már letett  alaphoz  fogj*  csatolni  és 
hírlapi  o ton nyugtázni.  Eddig  elé  már szá-
mosan váltottak  meg üdvözleteiket. 

— Törvényhatósági közgyűlés. F. hú 
29-én Csikvármegye törvényhatósága Kállny 
Ubul főispán  elnökletével rendkívüli közgyű-
lést tart 

— Jegyzőváliuntái. Ceikszépviz és 
Szentmihály községek'«lváliá8á* én önálló köz-
ségekké való alakítását a belügyminiszter jóvá-
hagyván, a jegyzői álláaOk betöltése f.  hó 22-én 
történt. A ezépvizi jegyzői állásra pályázott 15 
egyén, a csikszentmihálylrn 10. Csikayépvisen 
megválasztatott Gagyi IsWán. Csiksaentmi-
hályra Pál Dénes Begédjegyző. 

— Baküvők. A napokban tartotta fcpik-
somlyói rém. kath. főgimnáziumnak  két n in i , 
tehetséges tanára esküvőjét Veszprémi-DrfgS 
Nyitráu esküdött örök hBsâgeUlangba Ildi kis-
asszonynak, Stoibcr Ötté pedig Torján Zayzon 
Irénke kisasszonynak. Tartós boldogságot kí-
vánunk az ifjú  pároknak. 

— Gandakör. A. székelyföldi  kirendelt-
ség csíkszeredai tevékeny vezetőjének Kiss 
Ernő urnák buzdítására és Kóródy Mihály plé-
bános lelkesitéBére Csikszentmiklóson is gazda-
kör alakult e hó 19-én. Elnöknek Kóródy Mi-
hály plébános választatott meg, kit a felcsiki 
papság is az őszi koronngyülésen a .Magyar-
országi Kath. Egyesületek Országos Szövet-
sége" felcsiki  képviseletével megbízott Sok 
szerencsét I 

— Uránia Cilksneredában. Mint la-
punkat értesítették, az „Uránia" magyar tu-
dományos színház 1907. évi január hó 14, 15. 
és 16-án Csíkszeredában a .Vígadó" szálló 
nagytermében tudományos előadást rendez. 
Ezen élvezetesnek Ígérkező estékre ez uton is 
telhivjuk a közönség figyelmét 

— Újfajta  gyorstávíró készülék. 
Párisból jelentik, hogy a Sorbonne egyetemen 
Morage egyetemi tanár bemutatta ni találmá-
nyát, a melylyel a Virág—Pollák-féle  gyors-
távíró készüléket oly módon tökélesitette, bogy 
az uj készülék emberi hangot is továbbit és 
bizonyos jelekkel megrögzít. A jelekét köny-
nyebben lehet elolvasni, mint a gyonirást A 
találmánynak nagy gyakorlati fontosságot  tu-
lajdonítanak. 

— Halálozás, özvegy Gérics Edvárd 
cs. és kir. kapitány özvegye folyó  hó 21-én 
hosszas szenvedés után elhunyt Zaláuba. Te-
metése 23-án volt nagy részvét mellett A csa-
lád a következd gyászjelentést adta ki: 

Alólirottak a fájdalom  tiszta érzésével 
tudatják, hogy a szerető jó anya, nagyanya, 
dédnagyanya és rokonnak, özvegy Gérics Ed-
várdné, szül. Apor Mária, életének 78-ik, öz-
vegységének 40-ik évében, hosszas és türelem-
mel viselt betegség után végelgyengülésbe 
történt gyászos elhunytát Sţjât kertjébe he-
lyezték örök nyugalomra, ö boldog, mert övé 
a nyugalom s miénk a fájdalom  Nyugodj bé-
kében I Zalán, 1906. évi december hé 21-én. 
Kövér Györgyné szül. Gérics Anna, Imre Já-
nosné szül. Gérics Zsuzsánua gyermekei. Kö-
vér Sámuelné, testvére László Póli. Kövér 
Sándor és neje Simő Ilona, Ortner Ilona uno-
kái. Annus és Gyurika dédunokái. 

— Jótékonyoélo Sylveszter estély 
Gyimeeben. A gyimesi ifjúság  az állomás 
épület éttermében Sylveszter estéjén jótékony-
célu estélyt tart. Az érdeklődók figyelmét  ez 
uton is felhívja  a rendezőség. 

— A karéononyl ón q j é v i ünnepek 
alkalmából az Országos Iparpártoló Szövet-
ség felkéri  a közönséget a szeretet és a hazu-
dság nevében, hogy bevásárlásai alkalmával 
magyar iparcikkeket követeljen. Egyszersmind 
figyelmezteti  a magyar társadalmat arra, hog.v 
a magyar származásra vonatkozó összes útba-
igazításokat megadja a „Kik gyártanak magyar 
Iparcikkeket?' cimü fűzet,  amely a fllszer-
kereskedésben, férfi-  és nói divatárukeresk' 
désben, papirkereskedésben én vaskereskedés-
ben kapható összes cikkekre vonatkozólag meg-
ad minden tájékoztatást A füzet  ai Országos 
Iparpártoló Szövetség titkári hivatalában (Bndn-
pest VI., Király-utca 34) 40 fillérért  kapható, 
mely összeg levélbélyegekben is beküldhető. 
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Gúmökór elleni védekezési óéiból 
mit tegyünk s hogyan éljünk ? 

Irta: Pattantyús Ábrahám Márton dr. 
Mindenki látta a jól tudja, hogy sötét, 

nedveB, ritkán takarított és Bzelléztetett helyen 
penész képződik ; az ilyen helyen tartott tár-
gyak igen hamar megpenészednek. Mivel pedig 
azok a különféle  bacillusok, melyek a ragá-
lyozó betegségeket, sőt magát a tlldővészt 
(giimókór, tuberkulózis) is előidézik, — szintén 
ilyen fajtájú  penészgombák, igy következetes 
s egyben természetes, hogy a betegségeket 
okozó penészgombák (bacillusok) is nagy elő-
szeretettel tartózkodnak az ilyen sötét, nedves, 
piszkos és ritkán szellőztetett helyeken. Na-
gyon szeretik ezek az ilyen helyeket, mivel 
ottan sokáig elélhetnek, jól fejlődhetnek  ÓB 
vígan szaporodhatnak. 

De az is természetes és könnyen el is 
képzelhető, hogy az ilyen helyeken lakók, a 
hoi több a ragályozó anyag, fertózöttebb  a 
levegő, nagyon könnyen ragályozódhatnak és 
megbetegedhetnek. Ebból önként folyik,  hogy : 

!) lehetőleg száraz és napos lakást kell 
kiválasztani; 

2) a lakást gondosan és tisztán kell tar-
tani és sokat kell szellőztetni; 

3) de nemcsak a lakást magát kell ám 
igy tartani, hanem minden egyes bútordarabot, 
ágyneműt, fehérneműt  és ruházatot is. Azokat 
is gyakran ki kell porolni, a napfényre  ki-
rakni, mert a szellőzés, de különösen a nap 
fény  az, arai az ilyen penészgombákat leg-
jobban tönkreteszi; 

4) legegészségesebb a meszelt lakás; 
meszeléBt évente kétszer, tavaszszal és ószszel 
kell végezni. Már a meszelés maga is fertőt-
lenít ; 

5) a szoba padlóját, ha puha fából  van, 
hetenként vagy legalább is két hetenként forró, 
erós luggnl és kelével kell felsúrolni,  kiszára-
dásig az ablakokat nyitva tartani. A földes 
szobák takarítása sokkal nehezebb, ezt év-
negyedenként bamuvnl kevert agyaggal kell 
simára mázolni; legalább két évenként egy 
arasznyira felásni,  uj földdel  kitölteni, ledün-
gölni, bamus agyaggal kitapasztani vagy meg-
mázolni ; 

6) a lakás ablakait, nyáron éjjel és nap-
pal nyitva kell tartani, különösön azt, melyben 
többen alusznak; télen pedig legalább is há-
romszor, de különösen este, lefekvés  előtt fel 
kell nyitni, hosszabb ideig szellőztetni. Igaz 
ugyan, hogy ezáltal sok meleg kirepül, aszóba 
lehűl, de az egészségre hasznosabb a hideg 
szoba tiszta levegővel, mint a meleg, ragályozó 
anyaggal telítve; 

7,i a szobát megnedvesített seprűvel kell 
kiseperni, a bútorzatot nedvesített rongygyal 
letörülgetni. A szobában a bútort kiverni, po-
rolni nem szabad ; általában arra kell ügyelni, 
hogy a szobában por ne csinálódjon ; 

8) de ne csak a lakás, hanem az ember 
ruházata, különösen fehérneműje,  ágyneműje 
is tiszta legyen ám. Ha Bok szappanra nem 
telik, hamu van mindenütt, forró  lúgban kell 
kifőzni,  kimosni, lehetőleg a napon jól kiszá-
rítani és ugy elrakni, mert kellően ki nem 
száradt ruha hamar dohosodik, penészedik s 
melegágya lesz a fertőző  anyagnak. (p„i,,. uv.i 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A takarékosság müvéssete 

A magyar nép szegénységének okait ku-
tatva, azon meggyőződésre kell jutnunk, bogy 
sajátos gazdasági viszonyainkon kivül szegény-
ségünk egyik főoka  abban rejlik, bogy nem 
tudunk jövedelmünkkel helyesen gazdálkodni, 
mert vagy egyáltalán nem takarékoskodunk, 
vagy ha ezt tesszük is, nem a legcélszerűbb 
módokat választjuk. 

Az amerikaiak már kora ifjúságukban 
szoktatják gyermekeiket takarékoskodásra oly-
képpen, hogy csinoB kiálli'ósu házi perselyeket 
szereznek be és gyermekeiket nrra buzdítják, 
hogy a tőlük vagy rokonoktól kapott alkalmi 
pénzajándékokat a perselyekbe dobják. Sok 
milliókra megy az egyes családoknál elhelye-
zett perselyek száma, melyeket a bankok in-
gyen bocsájtanak takarékoskodás céljából ügy-
feleik  rendelkezésére. Az amerikai gyermek 
ilyként megtanulja a pénz értékét becsülni, 
szeme láttára lesznek a félretett  centekből 
dollárok, megszokja a takarékosságot és fel-
nőtt korában éppen agy használja a perselye-
ket, mint gyermekkorában. 

Itt, e városban az Agrár Takarékpénztár 

részvénytársaság ingyen ad bármely jelentke-
zőnek igen csinos acélból készült perselyeket. 

Igy tehát megvan adva a lehetÓBége an-
nak, hogy a külföld  példáján okulva, mi ÍB 
ezen észszerű módon gyüjtsük össze n fillére-
ket, melyek különben elkallódnának, mert nincs 
időnk, vagy érdemesnek nem tartjuk, hogy a 
takarékba vigyük. 

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a kö-
zönség szívesen fogadja  a perselyeket s az 
Agrár Takarékpénztárnál eddig körülbelól 1000 
darabnál több fogyott  el. Az egyik karácsonyi 
ajándékokra gyűjt, a másik utazási célokra, a 
harmadik szabadsága idejére, ismét másik va-
lami tárgyat, vagy könyvet akar megvásárolni, 
sót hozományt és kelengyét is sokan gyűjte-
nek ily módon, a mennyiben pl. 20 fillér  na-
ponként a perselybe dobva 2280 — koronára 
szaporodik fel  a kamatokkal együtt 20 év alatt. 

Ezen perselyek kulcsa az Agrár Takarék-
pénztárnál Csíkszeredában van s a perselyek 
tartalma a bank pénztáránál idóról-idóre ki-
üríttetvén, a megtakarított összegről betétkönyv 
állíttatik k'i s krmatoztatik. 

Kedves kötelességet vélünk teljesiteni 
olvasóinkknl szemben, midőn uz Agrár Taka-
rékpénztárnál ingyen kapható perselyekre figyel-
müket felhívjuk. 

NYILTTÉR.*) 
Kovács Lajos gyergyószentmiklósi kir. 

közjegyző a Budapesten 1900. november 12-én 
tartott ankét elé Polónyi (íéza igazságügyi 
miniszter úrhoz címezve egy .Tanulmány*-nak 
nevezett röpiratában különösen a gyergyószent-
miklósi örménységet és kereskedőket ugy be-
csületükben, mint erkölcsileg a megvetés tár-
gyává törekedett tenni; a mely gyalázó kité 
telek a gyergyószentmiklósi Kereskedói-kört 
érzékenyen érintvén, Kovács Lajos kir. köz 
jegyzőnek a kör tagjai sorából kizárás iránt 
32 tag által benyújtott indítványt a kör választ-
mánya folyó  hó 29-én tartott ülésén tárgyalás 
alá vévén - egy választmányi tag kivéte-
lével — az alapszabályok  adta  jogával élve, 
határozatilag  kimondotta:  hogy Kovács 
Lajos gyergyószentmiklósi  közjegyzőt,  a 
kör  tagját  kebeléből  kizárja  és ezen haté 
rozatát  a „Magyarország„Budapesti  Hír-
lap„Ellenzék"  és „Csíki  Lapok"-ban  is 
közzé  teszi. 

Gyergyószentmiklóson, 1906. november 30. 
A ,kereskedői  kör"  választmánya. 

•) £ rovatok alatt kOzlöttokért felelősséget  nem 
vállal a S z e r k e s z t f t . 

X E t t s r r ö . 

A „Központi Takarékpénztár r. t." 
Csiksseredában, as intézet helyiségében 
1B07. évi január hó 7-én d. e. 8 órakor 

Rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre a t. részvényeseket meghívja. 

Tárgysoroaat: 
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság  le-

mondása. 
2. A ker. törv. 189. §-a esetének esetleges 

fenforgása  megállapítása. 
3. Az alapszabályok esetleges módosítása. 
4. Indítványok, interpellációk. 

Csíkszeredán, 1906. december ó-én. 
Ab i gasga tée lg . 

r É R T E S Í T É S I 
Van szerencsém a m. t. közönség szí-

ves tudomására hozni, miszerint a 

R Á K Ó C Z I - K Á V É H Á Z 
= tS V E N D É G L Ő = 

kezelését átvettem és igyekezni fogok 
a n. é. közönséget jó bor éB pontos 
ssolid kissolgálás mellett részemre 
megnyerni. 

Csikszereda, 190G. december hó. 
Tisztelettel 

E l J i U A n d i á a , 
1—8 TCDtUglőS. 

J 

Szám 11751—906. tlkkvi. 
Árverési hirdetmény kivonat. 

A csíkszeredai kir. törvényszék, mint te-
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a csík-
szeredai takarékpénztár részvénytársaság vég-
rehajtutónak Petres Domokos brassói lakós 
végrehajtást szenvedő elleni 252 korona tőke-
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben n csíkszeredai kir. törvényszék területén 
lévő, Várdotfalva  község határán fekvő,  a vár-
dotfalvi  201. sz. tjkvben 2. rsz. a. foglalt  900., 
961. hrsz szántóra 43 korona. 3. rsz. 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. 9záu-
tóra 3 korona, 7. rsz. 2392, 2393., 2394. hrsz. 
szántóra 65 korona, 9. rsz. 2815 , 2946. hrsz. 
szántóra 17 korona, 10. rsz 2973. hrsz. szán-
tóra 3 korona; a várdotfalvi  201. sz. tjkvbeu 
11. rsz. a. foglalt  3073., 3076. hrsz szántó, ka-
szálóra 8 korona, a 13. rsz. a. taglalt 2391. 
hrsz. szántóra 10 korona, 14. rsz. a. foglalt 
1181. hrsz. szántórn 32 koroua, 15. rsz. a. fog-
lalt 805., 806. hrsz. szálltéra 40 korona, 16. 
rsz. a. foglalt  448., 449. hrsz. kőházra 320 ko-
rona, 17. rsz. a. foglalt  2538 hrsz. szántóra 
32 korona, 18. rsz. a. foglalt  2390 hrsz. szán-
tóra 10 koronn, 19. rsz. a. foglalt  2389. hrsz. 
szántóra 10 koruna, 20. rsz. a. foglalt  1527. 
hrsz. Bzántóra 2'.) korona; a csobotfalvi  I. rész 
11. sz. tjkvben foglalt  A + 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. 
645., 646. hrsz. szántóra 19 korona, 9. rsz. 
660/1. hrsz. szántóra 114 korona, 10. rsz. 679. 
hrsz. szántóra 2 korona, 11. rsz. 742. hrsz. 
szántóra 33 koronu, 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. szántóra 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. 9zántóra 26 ko-
ronn, 24. rsz. 140ö. hrsz. kaszálóra 11 korona, 
25. rsz. 1485. hrsz. szántóra 10 korona, 26. rsz. 
1487. hrsz. szántóra 12 koroua, 27. rsz. 1496/1. 
hrsz. szántóra 7 koroua, 28. rsz. 1509. hrsz. 
kaszálóra 24 korona, 29. rsz. 1517., 1518— 
1522. hrsz. szántóra 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. hrsz. kaszálóra 77 korona, 42. 
rsz. 2075. hrsz. szántóra 8 korona, 43. rsz. 
2108. hrsz. szántói a 3 koroua, 44. rsz. 2221d., 
2221é. hrsz. kaszálóra 8 korona, 45. rsz. 2232., 
2233, 2237a., 2237b. hrsz. kaszálóra 157 ko-
rona, 46. rsz. 2431/3. hrsz. szántóra 7 koroua, 
47. rsz. 942. hrsz. szántóra 14 koróna, 48. rsz. 
854. hrsz. szántóra 19 korona, 49. rsz. 613a., 
613b, 613c. hrsz. szántóra 9 korona, 51. rsz. 
178. hrsz. kertre 56 korona, 52. rsz. 1513. hrsz. 
szántóra 35 korona, 53 rsz. 1566. hrsz. ka-
szálóra 4 korona, 54. rsz. 2234—2235. hrsz. 
kaszálóra 6 korona, 55. rsz. 1937., 1957. hrsz. 
kaszálóra 32 korona, 56. r9z. 589. hrsz. szán-
tóra 5 korona, 57. rsz. 836. hrsz. szántóra 7 
korona. 58. rsz. 367. hrsz. szántóra 66 korona, 
59 rsz. 1570. hrsz. kaszálóra 8 korona, 00. rsz. 
591- hrsz. szántóra 18 korona, 61. rsz. 366. 
hrsz. szántóra 202 korona, 62. rsz. 1927. hrsz. 
szántóra 11 koroua; a csobotfalvi  1. rósz 320. 
sz. tjkvben A + 1. rsz. alatt foglalt  1621., 
1622., 1623 hrsz. kaszálóra 23 korona; a cso-
botfalvi  656, sz. tjkvben A f  1. rsz. alatt fog 
lult 361., 362 hrsz. szántóra 76 korona, 2. raz. 
365. hrsz. szántóra 64 korona, 3. rsz. 1925. 
hrsz. szántóra 18 korona. És pedig a végre-
hajtási törvény 156. §-a alapján nem csak 
végrehajtást Bzenvedő, hanem a társtulajdo-
nosok jutalékára is elrendelte és hogy a fen-
tebb megjelölt ingatlanok nz 1907. évi január 
hó 30-lk napján délelőtt 0 órakor Var 
dotfalva,  30-lk napjának délelőtt 0 órája 
Csobotfalva  község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak uz in-
gatlanok becsárának I0'/o-át készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-c. 42 §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó 
1-éu 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ában 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 hatÓBág. 

Kelt Csíkszeredán, 1906. évi október hó 
23-ik napján. Oecx/i  Béla, 
3-3 ki,-. IrrtzéU  biró. 

Snmnjay Ferenc 
k S i r r k c t í m i o 

Csíkszeredában, Apafl-utea. 

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

Megvételre keresek 
Csíkszeredának valamelyik utcájába 

ejy íelsöt házzal együtt van pusztán 
három vagy négy ezer koronáért, vagy 
a Zsögöd és Csikszereda közti mezőn. 
Bővebb felvilágosítást  ad lapunk kiadó-
hivatala. 2—s 

A csitt vasutépitkezési és élelmezési r . W [ 
felszámoló  bizotts&ga közzé teszi, 
hogy az 1906. évi december hó 14-én 
tartott közgyűlés határozatához képest 
részvényenként 3 korona KO fillért  az 
igazolványok visszaadása mellett kifizet, 
mint utolsó részletet és pedig Csíksze-
redában Jakab Lajos ur házánál a kö-
vetkező napokon: 

1907. január 13-án, 
„ február  3-án, 
„ március 3-án. 

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

Csikszereda, 1906. december 14-én. 
2—3 A felszámoló  bizottság. 

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

U J ? U J ? 

& S V B S I 7 Î 1 S ? 
Ven szerencsém becses tudomására 
hoziii, Iiopy a karáoaonyi éa újévi 
Nuucpek alkalmával újonnan é p ü l t 

ÜVEG ÉS FŰTÖTT 
FÉNYKÉPÉSZETI 
MŰTERMEMET 

(Jakab Lajos urnák ai udvarán, je-
lenlegi üsletemmel átellenben)meg-
nyitom, hol a szakmámba vágó min-
denféle  rendeléseket és munkákat ez-
után is lelkiismeretesen és pontosan 
fogok  készíteni. Miután uj műtermem 
a mai kor igényeinek mindenféle  te-
kintetben megfelel,  becses pártfogását 

továbbra is kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel 

BÍRÓ IÚZSEF, FÉNYIÉPÉSZET1HOTEBVE 
á - 8 Csíkszeredában. 

Srimtala ebi dilattal ét fliaokleTcletttl  Mttotetre. 
KALMÁR ÉS ENGEL 

MOTOR ÉS GÉPGYÁRA, (it-26) 
= BUDAPEST, V., LIPÓT-KÖRUT 18. = 

Ajánlja ugy eaóplögép, mint malomfiaemre 
legegyszerűbb benalnmotorjalt, benalnlokonio-
bitjait, valamint snvógáamotoijait, melyek V. 
Lipót körút IS. bármikor tizemben megtekinthetek. 

s s ^ S s i S E p e i létezi í j m f r ! 
Ezen motorok egyenletes járásnak ia bámulatos 
egyszerű szerkezetük folytán  bármely legjáratla-
nabb ember által is azonnţl könnyen kezelhetek. 
Árjegyzék ingyen I Olcsó árak részletfizetésre 
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A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR 
A HELYBELI TŐKÉK  PÉNZINTÉZETE. 

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN ALAPÍTTATOTT 1883 BAN. 
Betát állomáuy 
.Értékpapír kési lat 
Tartalékalap 
Alaptőke . 

egy millió korona. 
350 0 0 0 fcsrnna. 

85 0 0 0 korona. 
2 0 0 . 0 0 0 ko:oiia. 

V t 
! 

flfCiaknrlloM  lő t t ék blxln* r h c l j « í i i » . 
Kölcsönöket nyújt váltókra, liossztt lejáram kíielezvényekre. tisztán 

5-6" / . 03 féléves  kamatfizetés  mellett is, .-il;ipkain:it, mellékes kamat, 
kezelési- ós egyéb költség felszámítása  nélkül 

Betáblázásra adott kölcsönöknél a fél  lets/.ése szerinií részletek-
ben, vagy teljes egészében bármikor vís-z;iliz-.•tlieti a tökét, anélkül, 
hogy e címen bármi néven nevezhető titánli/eté>re volna köteles. 

Más intézeteknél fennálló  adosságokat ;i fel  költsége és után-
járása nélkül kifizet  és konvertál 

Előlegeket nyújt: értékpapírokra, sorsjegyekre 
értékekre. 

Foglalkozik a banküzlet tuintlen ágával. 
Vásárol és elad értékpapírokat, sorsjegyeket. 
Bevált idegen pénzeket. 
Folyószmla hitelt nyújt. 
Elvállal megbízásokat es pénzbeszedeseket 
Hivatalos helyiségei: saját házában, min li-mi-iii délelőtt s órától 

nyitva vannak. 

egyéb biztosított 

helybeli piacra. 

CSIK-SZEREDA VÁROS ES VIDÉKE 

csíkszeredai fiókintézete. 

( j \ J e l z á l o g k ö l c s ö n ö k e t nyújt 300 koronától kezdödóíeg fél-  n j 
y J tőketörlesztést és kamatot magában foglaló  részletfizetések  ^ 

ellenében 10 tol 65 évig terjedő időre 4'V/o alapkamaton Magit 
salih kamatú előző kölcsönöket konvertál. Minden kölcsönt a 
l e g g y o r s a b b a n folyósít. 

Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb 
kamut mellett. 

Takarékbetéteket  imptől-napig 4°/.-kai kamatoztat és 
azukat renclszerini felmondás  nélkül fizeti  vissza. 

Uj persely-betét rendszer. 
Elő lege t ad értékpapírokra és betárolt árukra 
Folyószámlái hitelt iiyujt elfog;tdhutó  biztosítékra 
Foglulkozik a bank- és pénzváltó-üzlet minden ágával, 

ti. m.: vásárol és elad u Icgméltátiyosubb 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 klllföldfe. 
Klvallal tőzsdei megbízásokat és átutalásokat bármely 

piacra Az intézet képviseli az ország legrégibb és legnagyobb 
„Trieszti általános biztosító társaságot4 és eszközöl H Í Z . 

llveg , jég , betörés, élet- és baleset biztosításokat. 1:>_ 2 5 

sisszfagyasitó  k&iSnséga becses tudomására van szerencsém 
homi, hogy a legnagyobb srakivatOîsiyQil ber-nidejett 

C S I K Z S Ö G Ö D I = 

GTÁR 
H" 

üzeme megkeidóddtt és az igen tisztelt szssivasárló kAiinsag 

rendelkezésére állván, asgybeesú rendeleteit készséggel esikőilöm. 
Melyek uián m(ţy-.k » n. r. kft/niiAH.;  k^z ??nlgiiji 
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az 1907. évre szóló 

N A P T Á R A K 
és dus választékban kaphatók 

SZVOBODA JÓZSEF 
könyv* éi papír-
k e retked éaóbeiT 

CSIKSZKRKDÁBAN. 

A C S Í K I L A P O K kiadóhivatala. 
Hirdetések jutányos áron felvétetnek. 

A legjobb kézfinomító! 

A Honey Jelly ára 70 fill, 
AmerikaiPorcellánkenőcsára5K. 

púder , „ , 
kaphatok 

ti o 
Fekete Vilmos 

itlafs/eri  árában Csíkszereda 

BORELADÁS NAGYBAN! 
50 litertől felfele,  6 0 - 6 0 fillérig 

kapható 

Potovszky Líiszlónál. 
Csikkozmáson. :i i 

1371—906. 

Hirdetmény. 
Melyei közhírré tétetik, miszer nt a 

Csikmadaras községi közbirtokosság tu-
lajdonát képező II—ik határrészbeli ha-
vasok, kaszálók és legelők 1906. év i 
december hó 27-én, délelőtt 8 óra 
kor, a csikmadarasí község hivatalos 
házánál árverés utján a legtöbbet Ígé-
rőnek egy é v r e haszonbérbe fognak 
adatni 

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

Csikmadarason. 1ÎI06 december 4. 
a :i Lukacs Péter, 

küzbirt. cliiiik. 
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„ S z e n t I _ i S L S z l ó f o r r á s " 
C S Í K ! M E 3 T É B E N . 

SV* Ég vényes,földes,  vasas, szénsavas gyógyvíz. 
Tartalmai egy liter róben at országos m kir. keniai intései is vegrhsérleti állónál slíiües! szeriül: 

! 
KtíiiHuViis káliumból 
Clilor káliumból 
Clilor imtriumból 
Ketted szénsavas nátriumból 
Kelted szénsavus ini-szbnl 
Ketted szénsavas vasélcrsliöt 
Timföldből 
Rovasiivbót 
Jódból 
S/ili'inl alkotó rüszek üss/.ĉ <-
Szabad s/éiisav tartalma 
Fajsúlya l.ri* C!-uál 

(Hlás:l gnimiiiot 
oi)j:i'.) 
II-IIII4 
2-1780 
l-Iii» 17 
(1-04 (ki 
unu.ii; 
0 07110 
iiyo:aokat. 
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Méiték mlA i.i vo.j vélenéhyek szerint m „Szent László forrás" 
viz» szétinrsís S<xzpté|i-li>iiél in<vp/ptps>n színsava» égvéiiycs |ii|.i>s Mik-
'•»« »»ló s«»daf«s»*nái  f.i«v*  kiváló jó hatású a l**»ií. •m 'j'/tí' é» hney-lvá-
l»-,ii'i LLLAK é> > I « V L . IH II,UM>II mii LIU'U'os IIAIIIÍIIIIIIÍ • II- n. 

\BS lóillni lalniH nunti kiv iln > lönnv l̂ I I IS / IM I I I ,ió liái niil>-|. • i ^il. i ü 
Vri - i . / ' -K- i i j -p ţ 11,1-11 Kik,, l l . Val i in im t-llni|i>>i ( j v c n i f ^ g -  k n é l . 

t i a / d ^ G - " I I - H V I liIHIIHH . « . M ^ - Z I A <1 n l k n i n o M I m i Ú - á g u t , H V I / 
l k i i A * f á K * l .  FI^./i-iHlfleii^k  á l l i idús i i já i . in MR^XL l i a t " n n v a i ţ a i n a k a I ' N ( P -
• / ' I ÁLLHL VHIÓ Milolgil/LHLASAT | l i i l . .MÍI | : l . 

ISztaii. t'inial vacy e\iinii)'i-i!^v-l a „Szent László for rás '  »-i<" 
k-ll>-ni— ui l í tö i ta l , Hiii"lyi|. k é l v e / l - l . - I .hi inikoi ' , d^ ln . rn - i aki ól v s l . i IIMMI-
tfsü^wH  l . d y m n . k i i l in iö . i n l á n Aiiy..» i.ti'il.cn f - l t - i : -  :M • 11 I..i.>-. 

Kapható a ,.Szeut Laszlo forrás*'  vize kozelőségenel: 

Csutak Albert és Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva. 
U. p. Kisionujfsla;  vssatl állomás: Cs ktusnad é* Kétdlvásárhely. 

>1* 
K l t O i i O i M l a t e é g O én l r K a i H K H > . i i b b i i t | l á r d . á | > * P o r t l N i i d . V « i i i a > i i l « * l H J A I I ! o I c » A á r u n n 

B r a s s ó i P o r t l a n d - G e m e n t - G y á r Brassóban 
Csíkszeredán kapható: Albert BalAzs és Fia urak kereskedésében. 

Njuaatolt Savnhoda Jisaef  ktByvayomdijâban, üaduzeredabim, ISOli. 




