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Pályaválasztás előtt. 
Az iskolák liivó harangjai elnémul-

tak. Kgy év fáradalmai  után a szülői 
otthonba tértek pihenőre az ifjak.  Egyik 
részének csak most jut ki a valódi 
küzdelem, a jövő iránti harc előtola-
kodik, előáll a lét fundamentumának  a 
lerakása. A ház, ha alapja nincs szilárd 
anyagból, kéte9 életű, a tatarozások is 
teherként nehezednek rá s idő előtti 
sorsa az összeomlás. E pár sor szóljon 
azoknak, kik mint érett ifjak  elhagyják 
az iskola falait  s a szürke mindennapi-
asságban, az ábrándképek eltűntével 
beállnak a lét harcosai közé. Szülök 
körében igen gyakran hallható tanács-
osztogatás közepette: „Fiam, tanulj 
csak jól, majd liogy minő pályára lépsz, 
meghatározzuk mi, az a legkönnyebb." 
Fiatalos szemüvegen vizsgálva a mon-
dottakat, az egyszerűség atomjait látjuk 
a szülői szavakban, de ha a létért való 
harc már egyszer verejtéket csalt ki 
homlokunkra, bizony a legnehezebb kér-
dések közé tartozik a pályaválasztás. 
Társadalmi érintkezéseink közepette, 
hány halandót hallunk naponkint fel-
sóhajtani : „Istenem, ha még egyszer 
ujni kezdhetném, be máskép intézném 
életem célját." Hány egyén kiizköd a 
lét harcban felhalmozódott  gondokkal, 
óriási erőmegfeszitéssel  dolgozik éppen 
azért, mert a fent  érintett mondatban 
fiatalos  hévvel az egyszerűség atomjait 
látta. Szomszéd államokban, egy általán 
uyugaton fejlett  ipart is találunk magas 
műveltséggel kapcsolatosan. Nálunk 
egy óriási tévhit uralkodott és uralko 
dik ma is, ami végeredményben iparunk 
pangására vezet vissza s gazdasági 

viszonyaink latjába is lényes súlyként 
nehezedik. Más államokban az iskolák 
végeztével hány ember adja magát az 
iparos pályára s igy fölséges  módon 
biztosítja existenciáját. Magasabb szel-
lemi tökével nő a kombináló és ujakat 
alkotó erő s hamnr előáll az iparos 
pályán a boldogulás. Nálunk tapasz-
talják, hogy a megvetés mezét húzzák 
igcu gyakran az iparos pályára s még 
a legegyszerűbb családoknál rémnek 
tekintik. Az apa vagy anya, ha fia 
gyarlón tanulgat, azzal rémítgetik, hogy 
iparosnak adják s mi, ha tényleg meg 
is történik, már eleve ki van ölve az 
ambíció az ifjúból  s jó iparost már többé 
aligha lehet faragni  belőle. 

Az ipar kifejlődése  egy nemzet 
anyagilag való biztosításának igen hat-
hatós eszköze. Ha az állam élete jó 
lét, átliáramlaik a polgárokra is. Azok-
nak, kik a létért való küzdelembe még 
barázdátlan homlokkal mennek, sok 
megfontolni  valójuk van. A tapasztalat 
mindenkit meggyőzött azon szomorú va-
lóságról, hogy az életpályák jórészén 
túltengés ütötte fel  magát. Statisztikai-
lag ki lehet mutatni, hogy naponkint 
szaporodik azoknak a száma, a kik 
pálya változ'atásra határozták el ma-
gukat. A jogi téren teljes a túltengés s 
hasonlót lehet mondani a magasaub 
régiókban mozgó pályákról is. Ily kö-
rülmények között le kell szokni az ipa 
ros pálya kicsinységéről. Nagyobb szel-
lemi tőkével iparospályán igen gyors a 
boldogulás s ha ifjaink  nem idegenked-
nének tőle, máskép nézne ki az ország 
képe is ipar tekintetében s nem volna 
annyi szellemi téren félbeszakadt  exís-
tentia. 

Az erdélyrészi telepítésről. 
Kgy mindenek fölött  álló fontos  kérdés 

ez, mely aktualitását nálunk még igen sokáig 
nem veszíti cl és az azzal való foglalkozás,  a 
mostani még mindig bizonytalan viszonyok 
ki>zött is. nemcsak időszerű éa hasznos, de 
egyenesen: kötelesség. 

Az erdélyrészi hazarész magynr jellegé-
nek megőrzését és egyben Krdélynek örök 
időkre magyar kézben való megtartásút jelenti 
az, ha a telepítési akció fokozatos  munkája 
sikerrel fog  járni. Mert mindig azé lesz az 
ország, akié a föld. 

Ma még a mienk az erdélyréazí föld-
terület nagyobb fele,  mondjuk — talán — 
háromötöde. Azonban a legújabb idők szomorú 
tapasztalatai szerint ez az arány nem javul, 
hanem észrevétlenül rosszabbodik. 

A bajon segíteni hivatva vannak : a ma-
gyar társadalom éa a magyar állam. A társa-
dalom a maga számos szervezetével össze-
hordott százezreivel és millióival és az állam 
az ő hatalmával és nagy anyagi erejével. 

Láttuk, liogy a magyar társadalom mind-
ezideig majdnem semmit sem tett ezirányban 
s hogy nemzetiségeink okos és céltudatos, 
lnssu, de állandó hódítása a mi társadalmi 
szervezeteinket teljességgel nem tudja hasonló 
modorú ellensúlyozó elhatározásra, működésre 
indítani. 

A mi pénzintézeteink, a mi nagyobb köz 
célú társadalmi intézményeink elijesztő érzé 
ketlenséget tanuBitauak e nagy létkérdéssel 
szemben a hogy ez a letargia megszűnjék és 
egészséges, erőa, pezsgő áramlatnak adjon 
helyet, bizony arra elóbb alig lehet kilátásunk, 
mint mikor mi leszünk a .nemzetiség' bérces 
kis hazánkban! 

Az állam segítségébe kell tehát vetnünk 
miiulen reménységünket ebben is, mint min-
denben. Ma is, liolnnp is, holnapután is. 

Ismerjük, hogy mit tett az állam e kér-
désben eddig. Sok jóakarattal, nagy appará-
tusaal, de kevés áldozattal és részben hibás 
alapokon, külföldi  — nem a mi vérünkhöz 
való — mintákra, elenyésző csekély sikereket 
ért el a magyar kormányzó hatalom. 

A segítés eBzköze — hasonló helyzetben 
— minden államban: a telepítés. Ez az esz-
köz azonban másformáju  kell hogy legyen a 
germán-, más a latin és megint más a keleti 
vérű, hajlamú, Bzokásu és karakterll nem-
zeteknél. 

Kétségtelen, hogy a helyes formát,  a 
megfelelő  kivitelt éppen minálunk, a magyarok 
telepítésénél a legnehezebb eltalálni. 

A mi nemzetünkben minden másokénál 
jobban ki van fejlődve  annak a kÍB darab 
földnek  u szeretete, ahol BzttlettUnk, ahol fel-
nőttünk. Nem szeretünk költözködni s ha már 
megindulunk, akkor tul a tengerig meg sem 
állunk. Nem szívesen hagyjuk el közvetlen 
környezetünket sem. Ragaszkodunk régi szoká-
sainkhoz és a számító munkásságnál, a lassú 
gyűjtésnél még[mindig inkább jellemez minket 
a kényelem szeretete és a számítás nél-
küli élet. ' 

Ezekkel a körülményekkel sem számol-
tunk eddigi telepítéseinknél. 

És nem voltunk emberei annak sem, 
hogy az a szegény ember-tenyéezanyag az uj 
földet  és házat legalább reális árban tudja 
megszerezni magának. 

Adtunk ami telepeseinknek a kelleténél 
kétszer nagyobb területet éB díszes klllsejU 
lakóházat; mindkettőt borsos árban éB aztán 
rájuk biztnk, hogy építsenek és éljenek to-
vább! . 

Nem alkalmazkodtunk a mi néplink igé-
nyeihez, sem a méretekben, sem az árak szo-
lidságában. 

Éa kezdtük a telepítést az ország egyik 
végéből a másikba való átplántálással. 

Felesleges a részletezés. Az állami tele-
pítési akció mai képe mindnyájunk előtt is-
meretes. Ez a kép pedig nem nyújt garanciát 
arra, hogy a jövőben nagyobb eredményeket 
fogunk  elérni. Ehhez minket csupán a követ-
kezők betartása vezethet: 

I. A telepítés aikerének legelső feltétele, 
liogy az arra a célra megszerzett földterüle-
tet a telepes olcsón, reális árban kapja. 

1. Caak annyit kapjon, amennyit ő maga 
családjával, jól meg bir művelni, Bzóval 10—15 
kat. holdnál nagyobb terület, amely már jelen-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

Falusi románc. 
Irta: Földei Zoltán. 

I. 

Galambducos kapu, 
Kicsi pad mellette 
Kdes találkozó 
Van ott minden este. 

Kis kapu, nagy kapu, 
Virágh Pál portája — 
S Virágh Pál uramnak 
Van egy szép leánya. 

Kdes kicsi lánya 
Kis kapu aljába' 
Szeretőjét minden 
Másod este várja. 

Mikor odasimul 
A Dani kebléhez, 
A két fiatal  sziv, 
Istenem, mit érez ? 

Mikor a két ajak 
Csókban összeolvad, 
<>alambház lakója 
Szebben turbékolhat 1 

Csókolj Duni, csókolj — 
S ne esküdj hűséget 
l'gyse' le.-iz Juliska 
A te feleséged! 

Sok legény pajtásod' 
ltut irigység marja ; 
— Jaj, jaj Kispál Dani. 
Ne menj többet arra I 

II. 

.Hagyj békét I Teérted 
Kl nem hagyom én ót! 
Nu legyünk, ne legyünk 
latén ellen vétók I 

Én szeretem Dnnit 
S le nem mondok róla 
,— Minek vájjon annak 
A legszebbik rózsa I ? 

Légy enyém, ha mondom!" 
„Nem tehetem, nem, nem I" 
— „Jaj neked hát Dani, 
Találkozunk ketten I 

III. 
Kiült Virág Juli 
A kapu aljába. 
Hajh de szeretőjét 
Mindhiába várja. 

Szomorún kérdezi: 
.Hol késhetik, óh, hol V ! 
— A galamb, aok galamb 
Szomorún turbékol. 

Nyugodni megy aztán ; 
Kia fejét  lehajtja . 
— Oh bár fel  se kelne, 
Bár meg ae virradna! 

Megvirrad, megvirrad, 
Hiszen nem is alszik, 
— Lélekharang szava 
Hajnalba behallszik 

Kgy halottat viszuek 
Véres lepedőbe', — 
Szerető leánysziv 
Meg ne hasadj tőle I 

Kacz Pistát ia viszi 
Három erős zsandár 
Szegény Virágh Julcsa, 
Mért állsz ablaknál ? . 

IV. 
Szép a temető : két 
Virágos sir benne . . 
De szebb volna, ha ott 
Senki se pihenne I 

Ne aludna senki 
Hosszú, nehéz álmot; 
Hallana beszédet, 
Látna napvilágot. 

— Virágos sirhalom . , . 
Piros fejfa  rajta . 
Szegény Kispál Dani 
Nyugszik ott alatta. 

— Virágos sirhalom 
Piros rózsa, jácint . 
Hófehér  keresztjén 
Kgy lány neve látszik. 

Erről a leányról 
Azt mondja az ének, 
Hogy szive bujában 
Hasadt meg szegénynek I 

V. 
Sötét éjjü börtön; 
A férgek  tauyája. 
Nem jut oda be az 
Isten napvilága. 

Fali gyíkok fészke, 
Rémek laknak benne . 
Egy zord képű ember 
Ül ott, vasba verve. 

Mikor nem szenvedte 
Még a rabság kiqját, 
Mikor még volt neve, 
Rácz Pistának hivták . . 
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tékeny idegen munkaerőt is kíván, teljességgel 
nem felel  meg a mi népünk igényeinek. 

8. A telepes teljesen kész, minden szük-
séges épülettel felszerelt  belsőséget kapjon. 
Persze ezen nem 1200 koronás lakóházat, 
hanem olyat és olyan értékűt, amilyenben az 
ö elhagyott vidékén laknak a hasonló sorsuak. 

A végén is: nem okvetlen szükséges, 
hogy itt is a nagy vállalkozások szállítsák az 
uniformis  viskókat. 

4. Adja az állam a legszükségesebb gaz-
dasági gép- és eszköz felszereléseket  is a 
birtokhoz. 

5. A telepestől ne kívántassák egyébb, 
mint a szllkséges állatállomány, vetőmag és 
forgótőkére  szilkBéges. 

G. Legelőnyösebb az egyszeri! bérleti 
rendszer. A telepes fizesse  az átvett birtok, 
belsőség és felszerelés  reális értéke után azt 
az évi kamatot, amit az állam kap elhelyezett 
pénzei után. Igy élhető állapotba jut és — 
éveken át tartó szorgalmas mnnka és gyűjtés 
után — a bérelt birtokot tudja és bizonyára 
akarni is fogja  tulajdonául megBzererni. 

7. Telepítésre a lehető közel vidék népei 
biratfdók  rá és pedig egy községből egyszerre 
több család egyUtt viendő át. Itt nálunk, Er-
délyben ia van minden magyar vidéken egy-
néhány olyan község, amelynek népe már 
otthon nem bir terjeszkedni. Példák vannak 
reá, hogy egyes színmagyar községek 8—10 
más község határában ÍB bebiró tulajdonosok 

A magyar parasztnak a legtöbb vidéken 
meglehetős érzéke van a haszonbér-rendszer 
iránt; ellenben hiába magyarázzuk.előtte azt 
hogy néki tulajdona az a birtok, amelynek az 
árát ki nem fizette  és nem szívesen megy 
bele más formájú  szerzésbe, mint az „addszu 
s ne* való készpénzvétel. 

• 

Körülbelül ennyi az, amit mi — olvasva 
Sebess Dénesnek, Marosvásárhely képviselő-
jének, hasontárgyu emlékiratát — ahhoz hozzá-
tenni óhajtottunk. 

Sebess Dénes, az ő nagyjelentőségű és 
mindenben alapo9 invenciózus munkája végén 
a következőben foglalja  össze a telepítési 
akciót vezető fölemivelésügyi  kormányzat 
figyelmébe  ajánlott idevágó javaslatát: 

.1. Az erdélyi részekben bevezetendő 
akció hagyja figyelmen  kivül a szászok által 
lakott területeket Fordítsa teljes tevékenysé-
gét az oláhokkal vegyesen lakott magyar 
községekre. A telepitéBi akció tehát a követ-
kező vármegyék területén kezdendő meg: 
Marostorda, KiskükUllő, Tordaaranyos, Szolnok-
Doboka, Kolozs, Hunyad és Alsófehér  me-
gyékben. 

E területen vegye figyelembe  első sor-
ban az itt levő városokat. Munkások, iparosok, 
kerti gazdaságot ttzók telepítésével erősítse 
azok környékét. Ipartelepek, bányavállalatok 
mellé munkás telepítéseket mozdítson elő. 

Figyelemmel arra, hogy a középbirtok e 
vármegyékben teljesen magyar kézben van, 
kivételes és megindokolható szükség nélkül 
nagyobb birtokot ne parcellázon, hanem erő-
sítse és segítse a középbirtokos osztályt. Tö-
meges mezőgazdasági mnnkástelepitésekkel 
tegye lehetővé, hogy a középbirtokos magyar 
munkásokat alkalmazhasson. Az eddigi tele-
pítési típusok 20—37 holdas terjedelmükkel 
nem szolgálják a telepítések igazi célját. 
Ezek helyett 1—5 holdas telephelyek létesí-
tendők nagy Bzámmal és pedig nem parcel-
lázás utján — de kisbirtokok vásárlásával, 
rendezésével és járadékbirtokká történt átala-
kításával. 

2. Minthogy e vármegyékben szétszórtan 
régi, pusztulásnak indult magyar egyházak 
vannak, erősítse meg azokat a kongrua törvény 
alkalmazásával. 

3. Egyidejűleg a telepítési akcióval, 
vegye foganatba  az erdélyrészi telekkönyvek 
általános helyesbítését. 

4. A tömeges telepítések eszközlésére 
legalkalmasabb a járadék-birtokrendszer,  en-
nek bevezetése sürgős és fontos  érdek, ugy a 
nemzeti birtokpolitika, mint az egészséges 
hitelpolitika szempontjából. 

4. A telepítési akció áll: mi feladatot 
képez, állami ellenőrzés alatt áll s azt állami 
hatóságok végzik.* 

Ebben a javaslatban több tartalom, ere-
detiség és helyes irányjelölés van, mint 
amennyit néha egy több napos országos ankét 
produkál. 

Ajánljuk mi is komoly figyelemre  és 
követésre. 

Mikor kell adót fizetni. 
A pénzügyminiszter legutóbb az 1906. év 

I. negyedének végéig felszaporodott  adótarto-
zások érvényesítése tárgyában körrendeletet 
intézett az ország összes pénzügyigazgatósá-
gaihoz, melyből olvasóink tájékoztatása cél-
jából közöljük az alábbiakat: 

Az 1905. évből, valamint az 1906. év I. 
negyedéből származó adótartozásokat mindenki 
akként törlesztheti, hogy ennek az adótarto-
zásának felét  1906. október végéig tetszése 
szerinti részletekben fizetheti  be. 

Ezekből a tartozásokból azok, a kiknek 
évi egyenes adója 200 koronán alul van, a 
a fentebbi  határidőkig kamntot.egyáltalán nem 
fizetnek  s kamat csakis ezen határidők lejár-
táti')! kezdve követelhető egész a befizetés 
napjáig, Mig azuk az adózók, a kiknek évi 
egyenes adója n 200 koronát eléri, adótarto-
zásuk után 1906. óvl julius 15-től kezdve 
egészen a befizetés  napjáig a törvényes kama-
tot tartoznak fizetni. 

Az 1906. évből s a folyó  óv I. negyedé-
ből származó adótartozásokra nézve ezeket a 
befizetési  kedvezményeket mindenki igénybe 
veheti a nélkül, hogy ez iránt fulyamodnia 
kellene. Ellenben általában azok, a kik tnesz-
szebb menő halasztást kivánuak igénybe venni, 
valamint azok az évi 200 koronát elérő vagy 
azt meghaladó adófizetők,  a kik ha nem is 
messzebb méné halasztást, de kamatelcnge 
dést kivannak igénybe venni, ebben csak ugy 
részesülnek, ha ezt kérelmezik. 

Az erre vonatkozó kérvények bélyeg-
raentesen nyújtandók he akár a községi (vá-
rosi) elöljáróságoknál, akár pedig a pénzügy 
igazgatóságoknál, sót szóbelileg is előadhatók, 
mely esetl»en az előadott kérelom rövid tar-
talma az elöljáróság s illetőleg a pénzügyigaz-
gatóság által .nglaltntik írásba. 

Felhatalmazta a pénzügyminiszter a pénz 
ügyigazgatóságokat, hogy az előbb cmlilett, 
külön kérelem nélkül igénybevehető fizetési 
halasztásokon kivül 500 koronát meg nem 
haladó adótartozásoknál egész az 1908. év 
végéig terjedő fizetési  részleteket engedélyez 
hessenek és hogy ezen összeg keretén belül 
e halasztások körébe az 190ü. óv előtti időből 
eredő adótartozásokat is bevonhassák a hogy 
rendkívüli esetekben a k;>m;»t>k*t is elenged-
hessék. 

Ennél is messzebb menó halasztások és 
kedvezmények megadása a pénzügyminiszté-
riumnak tartatott fenn. 

Mindezek a kedvezmények az alntt a fel-
tétel alatt adatnak, ha a hátralékok esedékes 
részletein kivül a folyó  (1906. év II. negyedé-
től kezdődő) adók esedékes részletei is pon-
tosan fizettetnek.  Tehát elsősorban u folyó  év 
II., III. és IV. negyedére eső adók fizitendők 
be, azontúl október végéi az ex-lex alatt és 
elótt esedékessé vált adók fele;  a jüvó 1907. 
évben pedig elsősorban a jövő évi adók, 
az ex-lex alatti és előtti adók második fele 
fizetendő  be, feltéve,  hogy külön kérelem 
folytán  hosszabb idóre terjedő halasztás nem 
engedélyeztetett. Megemlítjük még, hogy a 
pénzügyminiszter elől jelzett körrendelete sze-
rint különös gondot kell íorditanf"  arra, hogy 
a kényszer végrehajtások ott is, hol törvényeB 
előfeltételek  megvannak, ok nélkül ne alkal-
maztnBsanak B megfelelő  kímélettel vitessenek 
keresztül, hogy különösen a kisebb adózóknál 
fizetési  képességüknek oly időben való igényb. -
vételére kell a súlyt fektetni,  midőn jövedel-
meik befolynak. 

Deák Jankó. 
Május 29-én Is kedd nap volt, junius 

19-én is kedd nap volt. Akkor Budapesten 
össze-vissza ölelt engemet és bátyját Eleket 
az egészséges Bzép, életerős férfi;  jun. 19-én 
meg mí öntöztük forró  könnyeinkkel azt a 
dróton jött levélkét, mely Deák Jankó halálá-
ról értesített. Az a levélke is, maga a halál 
is elmaradhatott volna, mert 87 esztendős 
korban az ember még az élet derekán sincsen. 
Pedig ennyi idős volt Deák Jankó akkor, a 
mikor a budapesti tud. egyetem gazdasági hi-
vatalának öt éven keresztül annyi becsülettel 
őrzött ellenőri kulcsait tiBzta kezeiből kira-
gadta a halál. S ez a hBlál nem olyan volt, 
mint BOk más. Valóságos csillaghullás csináló 
halál volt ez, mert Deák Jankó nemcsak a 
szépvizi ŐBÍ nemes Deák-családnak volt a tá-
masza, védangyala, de fénylő  csillaga volt ő 
az egész székelységnek. Tíz évvel ezelőtt be-

került a minisztériumba s mikor 1901-ben 
klinika gazdasági hivatalába ellenőr kellett, 
az üreg Deákl Sándor miniszteri tanácsos, 
klinikai gondnok azzal fenyegette  meg a mi-
nisztert, hogyha .Jánoskát* melléje nem adja 
hát ő maga is otthagyja hivalát S a minisz-
ter nem akarván megsérteni, a kívánt, sőt 
követelt .Jánoskát" kinevezte melléje ellen-
őrnek. S «z öreg nagyságos ur nem is szé-
gyenült meg, mert „Jánoska" csakugyan le-
gény volt ám a talpán. Dolgozott, mint a szor-
galmas hangya, törhetlen, becsületes karakter 
volt mint é Sión fala 

Tekintélyes állását leginkább a székely 
atyafiak  boldogitására használta fel.  Budapes-
ten összeszedte mind a mennyi azékely szár-
mazású tisztviselő volt, beállott közéjök lélek-
nek, éltető szellemnek s egyUtt azután csak 
azokon nem segítettek, a kik sajnáltak nekik 
egy öt krajcáros levelet küldeni. Főkép a 
munkás és caelédnépre fordították  a figyelmet 
Jankó, ha egy harisnyás Bzékelyt meglátott, 
kilóméterre futott  utánnl s addig nem nyugo-
dott amig 50—60 frtos  havi fizetésbe  nem 
tette. A székely cselédekre ugy vigyázott, 
mint a szemevilágára. Rendes Btatisztikát ve-
zetett arról, hogy melyik, hol lakik, mennyi 
a bére, takarékos ? jó viseletű-e ? nem-e ? s ha 
valamelyik „meghibázott" ugy elkergette Bu-
dapestről, hogy lába sem érte a földet.  „Ne 
hozzon szégyent a székely névre I" 

Vasárnap délutánként összehívta gyü-
lésbe, őket megoktatta, kikérdezte, s ha vala-
melyik ciffra  volt, órát, fülbevalót,  nyaklán-
cot talált venni azt aztán jól lehordotta. — 
Ezért jobbak Bpesten a cselédek, mint ide-
haza I Hogy a társadalomban minő kedvelt 
egyén volt, igazolja az ia, hogy halála után 
az egéBZ Budapest kikísérte a vasúti állomásra 
Bírva, zokogva halálán; itthon pedig egész 
vidék tette bele a sírba. Egy csillaggal keve-
sebb a székelyek egén. Az Ugyefogyottaknak 
egygyel kevesebb a pátronusok. Utódja lesz, 
de jobban egy sem fogja  helyét megállani, 
mint ő. Még Deáki Sándor bácsi is megsiratta, 
s azt mondotta, hogy Jánoskával mindent el-
veszített. 

Mi pedig itthon csak siránkozunk, s vissza-
visszagondolunk a drága jó barátra, kinél ön-
zetlenebb jó barát nem volt, s nem is lesz. 
Annyi bizonyos, hogy el nem feledjük  soha, 
ml aem, de nem különösen az a 100 és 100 
ember, kiket befolyásával,  ügyességével, közben 
járásával kenyérbe léptetett. Még „Mártonbá" 
is megemlegeti a ki 20 krajezárért sepergette 
a flaszter  s mihelyt „János úrral' találkozott 
azonnal havi 60 forintos  fizetésbe  jutott 

Emléke legyen áldott, nyugodjék béké-
ben. A halál pedig engedje meg nekiink sze-
mébe ezeket mondani: 

„Illában tapsolsz rettenetes halál 
Kik érdemekkel szereztek nevet: 
BQszke hatalmad alá nem esnek!" 

Kóródy Mihály. 

F5 111 Iván eKflzetéare. 

A julius—szeptember havi harmadik 
negyedre uj előfizetést  nyitunk. 

Egészévre 8 korona. 
Félévre 4 korona. 
Negyedévre 2 korona. 
Külföldre  12 korona. 
Ugyan ezen alkalommal tisztelettel 

telkérjilk azokat, kik az előfizetési  díjak-
kal hátrálékba vannak, hogy a hátrálé-
kos összegeket kiadóhivatalunkhoz (Szvo-
boda József  könyvkereskedésébe) bekül-
deni szíveskedjenek, hogy a lap szétkül-
désében akadály ne történjék. 

A .CSÍKI LAPOK" 
szerkesztője és kiadója. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Az nj főispán.  Kállay Ubul főispá-
nunk f.  hó 1-én, vasárnap, városunkba érke-
zett s dr Györgypál Domokos országgyűlési 
képviselőnek volt a vendége. A főispán  ezúttal 
csak a f,  hó 16-án végbemenő installáció rész-
letének megállapítása végett volt körünkben 
B ugyanazon napon vissza is utazott Budapestre. 

— Halálosán, özv. Lux Sándomé szül. 
Baláss Viktória folyó  évi junius hó 80-án, — 
életének 66-ik évében, hosszas szenvedés és 
a haldoklók szentségének áhítatos felvétele 
után csendesen elhunyt A boldogult hQlt te-
temeit julius hó 2-án d. u. 3 órakor helyez-
ték a helybeli temetőben örök nyugalomra. 
Az elhunytat gyászolják : Lux Sándor és csa-
ládja, Lnx Róza félj.  D. Daday Zoltán. Lux 
Tilda férj.  Dávid Ignácz, mint gyermekei. 
Lux Józ îf,  Lux Pista, Dávid Gabi, Dávid 
Imre, mint unokái. Nyugalma legyen csendes. 

— Lemondás. Balogh István, a hely-
beli kir. törvényszék derék joggyakornoka f. 
hó 1-ével, saját kérelmére megvált állásától s 
mint brassói ügyvédjelölt fog  tovább működni. 
Balogh István egy időben szorgalmas munka-
társa volt lapunknak, aki igen sok hangulatos 
költeménynyel és tárcával mutatkozott be az 
olvasó közönségnek. A fiatal  jó barát távozá-
sát őszintén sajnáljuk. 

— A főispáni  installáoi programm-
ja. Méltóságos Kállay Ubul főispánunk  instal-
lációja f.  hó 16-án fog  végbemenni, melynek 
fényreemelésében  buzgón működik az a bi-
zottság, melynek tagjai: Fejér Sándor, dr. 
Györgypál Domokos, dr Bocskor Béla, CBiszér 
Imre, dr Gaál Endre, Lázár Miklós, Korács 
János éB ifj.  Botár Béla. Az ünnepség impo-
záns lesz, méltó ahhoz a magasztos eszméhez, 
mely Kállay Ubul egyéniségéhez tapad, a 
székely szeretetnek, a ragaszkodásnak várva-
várt ünnepe lesz, a hol minden rend éB rang-
külömbség nélkül zengi el CBikvármegye kö-
zönsége a szívből fakadó  „Isten hozta" szava-
kat. A magyar hazának e keleti fokán,  a hol 
az őrállás magasztos missziójában megedző-
dött a székely kar, felemelt  büszke fővel  fo-
gadjuk Szabolcs ősi sarját, ki hivatva van 
bevezetni az uj korszakba. — Az UnnepBég 
programmja a következő: 

1. Tusnádon a reggeli vonatnál az ér-
deklődők és küldöttségek részéről fogadás, 
az üdvözlő beszédet tartja Becze Antal alÍBpán. 

2. Csíkszeredába való érkezésnél a vá-
ros nevében beszél dr Ujfalusi  Jenő polgár-
mester. 

3. Istentisztelet 
4. Fogadás a vármegye kapujában dr 

Bocskor Béla főügyész  által. 
5. Közgyűlés, melynek kiemelkedő pontja 

a főispán  meghívása és eskütétel. 
6. Tisztviselők nevében beszédet tart 

Fejér Sándor főjegyző. 
7. A törvényhatóság nevében beszél dr. 

Györgypál Domokos képviselő. 
8. Küldöttségek tisztelgése. 
9. Díszebéd a Vigadóban. 
A diszebédre 10-éig jelentkezni lehet vi-

déken a községi elöljáróságoknál és a köz-
pontban a rendező bizottsági tagoknál. 

— Népünnepély. A csíkszeredai 
iparos ifjúság  f.  hó 15-én CsikzsOgOd 
fürdőn,  kapcsolatosan ezen fürdő  meg-
nyitásával, nagyobb szabású népünne-
pélyt rendez. A terjedelmes programmot 
lapunk legközelebbi számában fogjuk 
ismertetni, most csak annyit árulunk 
el, hogy a serény előkészületekből 
ítélve, ez lesz nyári mulatságaink egyik 
legaikerültebbike. 

— Halálozás. Kolozsvárt egy közszere-
tetben és köztiszteletben álló úrnő halt meg 
hosszas szenvedés után Farkas Ilona szemé-
lyében, akit kiterjedt rokonság ÍB gyászol s a 
kiben dr Imecs János, lapunk belmunkatáraa 
anyósát veszítette el. A család az alábbi gyász-
jelentést adta ki : 

Madari Károly a maga, gyermekei, az 
alábbi és többi nagyszámú rokonság nevében 
mély fájdalommal  tudatja, hogy a feledhetet-
len jó anya, nagyanya, anyós, testvér, sógornő 
és rokon Madari Károlyné BZIII. Farkas Hona 
életének 53-ik, boldog házasságának 30-ik 
évében, hosszas szenvedés s a halotti szentsé-
gek ájtatos felvétele  után folyó  hó 2-án reg-
gel 4 órakor megszűnt élni. A megboldogult-
nak földi  maradványai folyó  hó 3-án d. u. 5 
órakor fognak  a .Karolina* o rsz. kórház ha-
lottas kápolnájából a r. kath. egyház szertar-
tása szerint beszenteltetni és a helyi ev. luth. 
sírkertben az anyafóldnek  visszaadatni. — Az 
engesztelő szentmise-áldozat folyó  hó 4-én d. 
e. 10 órakor fog  a Mátyás király-téri r. kath. 
templomban megtartatni. Legyen áldott emléke. 
Kolozsvár, 1906. jul. 2. Madari Zoltán és neje 
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Lászlóczky Mária, Madari Piroska és férje  dr 
Imecs János és gyermekeik Piroska és Ilonka 
mint gyermekei, veje, menye és unokái. — 
Betegh Lászlóné sz. Farkas Károlin, Kopár 
Qeröné sz. Farkas Mariska, mint testvérei. 
Betegh László, Kopár Qerő, sógorai. Valamint 
számos közeli és távoli rokonok. 

— Adóklvetőblsoság működése. 
A székelyudvarhelyi pénzügyigazgatóság vár-
megyénk valamennyi község elöljáróságának 
körrendeletet küldött le. E rendeletben a köz-
ségek tudomásara hozza a hatóság, hogy mi-
után nz 1905—906. évi 111. oszt. ker. adó, 
bányaadi, valamint a nyilvános számadásra 
kötelezett egyletek és vállalatok adójára vo-
natkozó kiszámítási javaslatokat feltüntető 
lajstromok közszemlére kitétel végett már ki 
lettek küldve az azokban feltüntetett  adótéte-
lek az 1883. évi LXXXIV. L-e. 19. §-a értel-
mében a m. kir. adóhivatal székhelyén Csík-
szereda városban alakított egyenes adókivető 
bizottság által folyó  évi julius hó 4—30. nap-
jain a következő sorrendben fognak  tárgyal-
tatni a városházánál. 

Julius hó 4-én Várdodfalva,  Csobotfalva, 
Pálfalva,  Csomortán. 

Julius hó ő-én Zsögöd, Mindszent, Szent-
lélek, Kákos, Qöröcsfalva,  Vacsárcai. 

Julius hó 6-án Csicsó, Madéfalva. 
Julius hó 7-én Sztinlklós, Delne, Borzsova. 
Julius hó 9-én OyimesbUkk. 
Julius hó 10-én Gyimesközéplok, Uyímes 

felsőlok. 
Julius bó 11-én Hzépviz. 
Julius hó 12-én Szentmihály, Szenttamás. 
Julius hó 13-án Madaras, Dánfalva. 
Julias hó 14-én Szentdomokos. 
JnliUB hó 16-án Karczfalva,  Jenőfalva. 
Julius hó 17-én Taplocza, Szentsimon, 

Csatószeg. 
Julius bó 18-án Szentkirály, Szentimre. 
Julius bó 19-én Szentgyörgy Kozmás, 

Lázárfalva. 
Julius hó 20 án Menaság, Kujfalu,  Kja-

kahfalva. 
Julius hó 21-én Kai tiz, Kfeltiz,  Kimpér. 
Julius hó 23-án Tusnád, Verebes. 
Julius hó 24-én Csekefalva. 
Julius hó 2ö-én Szentmárton és Julius 

hó 26-átol keadve Csíkszereda város. 
— Villámosapás. A nyári zivataros 

időjárásnak julius hó 1-én d. u. 5 órakor szo-
morú következménye lett Szépviz. A villám 
Santus József  földmives  házába becsapott, hol 
őt, meg a feleségét  és egyik gyermekét meg-
ölte. A szerencsétlen szülőknek még öt ki 
csiuy gyereke maradt árván. Ugyanakkor a 
róm. kath. templomba is becsapott, hol épeu 
isten-tisztelet volt. Egy kicsi leányka eBett 
áldozatul és négy ki.-ebb sebesülés történt. E 
szomorú természeti csapás áldozatait szivből 
sajnálhatja minden ember annál is inkább, 
mert ilyen furcsa  végletekbe menő időjárás 
veszélyének mindnyájan kivagyunk téve. S 
védekezni nehezen, csak gazdagabb s maga 
saiib házak gazdái tudnak villámhárító által. 
Minden esetre igen helyes volna, ha a közsé-
gek kivétel nélkül a tornyokra háritót emel-
tetnének, mert igy mégis inkább óva lenné-
nek a falusi  háiak. E megye községei eléggé 
gazdagok ahhoz, hogy ilyen nagyon is hasz-
nos kiadásokat megéreznék. Örvendenénk, ha 
ezen eszmék megvalósulását látnók minden 
községben. 

— Botrány a csíkszeredai fürdő 
előtt. A csíkszeredai íllr.!ő előtt levő Olthid 
mellett naponkint megujulnak az esetek, hogy 
gyerekek, felnőttek,  kocsimosó kocsisok a 
közszemérmet sértő módon fürdőznek,  sőt 
készakarva szemérmetlenül különböző módon 
hívják fel  magukra az ott közlekedő emberek 
figyelmét  A botrányok megszüntetése végett 
felbivjnk  az illetékes rendőrhatóság figyelmét 
a jelzett helynek szcmmeltartására, mert az 
ily állaposok még a vademberek között is 
alig tűrhetők meg. 

-- Vlsáradáfl.  A vasárnap délutáni 
nagy felhőszakadás,  mely Háromszékmegye 
felöl  megyénk egy részén is átvonult, jelen-
tékeny károkat okozott egyes helyeken. Bük-
szád és Málnás közötti vasuttestet több helyen 
megrongálta, sót ugyanott vag}' két vasúti 
hidat is elsöpört az ár s a vonatok nagy ké-
séssel, átszállással közlekednek. 

— A főtisztelendő  róm. kath. pap 
ság figyelmébe.  Kötelességet vélünk telje 
•siteni akkor, midőn a főt.  papság figyelmét 
felhívjuk  arra, hogy püspök nr ő nagyméltó-

ságának legújabb rendelete szerinti uj száma-
dási rovatos ivek, pénztári uaplók, ÍBkolai 
statisztikai ivek és a hitoktatásról szóló ki-
mutatási ivek kaphatók lapunk kiadójánál, 
Szvoboda József  könyvkereskedésében. 

NYILTTER.*) 
Én Dávid Ignácz úrhoz nyílt levelet nem 

irtam, s választ tőle nem vártam. Ó segédeit 
meg sem nevezve, kibujt az elégtétel- adás 
alól s ezzel az Ugy befejeztetett  Különben a 
lovagiasság szabályairól és nz inzultus körül-
ményeiről vitatkozni a felek  segédeinek ügy-
körébe tartozik. 

Szabó Dénes. 

*)E rovatok aiatt közlüttekórt íelelössi-get neiu 
vállal a S z e r k e s z t ő . 

Szára 1207—1906. 

Árlejtési  hirdetmény. 
Alólirottak Csikszentgyörgy—Bánk-

falva  község közbirtokosságának 1906. 
junius hó 24-én 1. jkvi pont alatt hozott 
határozata éa megbízása alapján a csik-
szentgyörgyi plébánia laknak újbóli épí-
tésére szóbeli és írásbeli zárt ajánlatok 
elfogadása  mellett nyilvános árlejtést hir-
detünk. 

Az árlejtés a c*ikszentgyörgyi jegy-
zői irodán folyó  évi julius 15-én 
d. U. 3 Órakor fog  megtartatni. 

Előirányzott építési költség 17612 
kor. 48 fillér,  azaz tizenliétezerhatszáz-
tizenkettő kor. 48 fillér. 

Vállalkozni szándékozók kötelesek 
az előirányzott költség 10"'«At bánatpénz 
gyanánt letenni, az Írásbeli zárt ajánla-
tok szabályszerűen kiállítva és a megfe-
lelő bánatpénzzel, avagy óvadékképes 
értékpapírral ellátva folyó  évi julius hó 
15-én déli 12 óráig a plébánia hivatal-
hoz címezve adandók be, a hol az építési 
terv és költségvetés, valamint az árlejtési 
és szerződési feltételek  is megtekinthetők. 

Csikszentgyörgy 1906. julius hó 1-én 

Bálint  Ferenc,  Inasé  Domokos, 
k0TM.  biró. plébános. 

Puskán Lajos, Darvon János, 
körjegyző. megye gonüuok. 

TOMJKM  János, 
bírt. otuök. 1 - 2 

Szám 1207—1906. 

Árlejtési  hirdetmény. 
Aluliruttak Ceikszentgyörgy — Bánk-

fa'va  község közbirtokosságának 1906. 
junius hó 29-én 3. jkvi pont nlatt hozott 
határozata és megbízása alapján a csik-
szentgyörgyi plébánián egy nyári konyha 
és gabonás felépítésére  szóbeli és írásbeli 
zárt ajánlatok elfogadása  mellett nyilvá-
nos árlejtést hirdetUnk. 

Az árlejtés a esikszentgyörgyí jegy-
zői irodán folyó  évi julius hó 8-án 
d. 11. 3 Órakor log megtartatni. 

Előirányzott építési költség 2100 
korona, azaz kettőezerszáz korona. 

Vállalkozni szándékozók kötelesek 
az előirányzott költség 10" « ét bánatpénz 
gyanánt letenni, RZ írásbeli zárt ajánlatok 
szabályszerűen kiállítva és a meg lelelő 
bánatpénzzel és óvadékképes értékpapír-
ral ellátva, az árlejtés megkezdése előtt 
adandók be. Az építési terv és költség-
vetés, valamint a leltételek a plébánia 
hivatalnál megtekinthetők. 

Csikszentgyörgy, 1906. julias 1-én. 

dijakat és segélypénzeket elnyerni óhajt-
ják, hogy ez iránti kérvényeiket hozzám 
folyó  évi julius hó 31-éig adják be, 
mert a később érkező folyamodványok 
nem fognak  figyelembe  vétetni s hivatal-
ból vissza fognak  utasíttatni. 

Kiosztás alá kerül : 
A) A Lóbeszerzési alapból-

1400 korona segély pénz, mely 117.011 
gimnáziumi, reál- és ipariskolai, tanitó-
képezdei, továbbá erdészeti, bányászati, 
gazdászali, műegyetemi, inUipari, jogi, 
orvosi és bölcsészetkari hallgatók között 
fog  60 — 200 koronáig terjedő összegek-
ben kiosztatni, kik csikmegyei székely 
huszár családok (iuágon való lin leszór 
mazottai. 

H) A Buh&zati alapból. 
1. a 600 koronás bölcsészeti ösztöndjj, 
2. kettő egyenkint 300—300 koro-

nás erdészeti szakiskolai ösztöndíj, 
3. a 600 koronás magyaróvári gaz-

d ásza ti ösztöndíj, 
4. a 600 koronás bányászali ösz-

töndíj, 
5 a (<00 koronás műegyetemi ösz-

töndíj, 
6. a gyergyószentmiklÓHÍ polgári fiú-

iskolánál megüresedett három, egyenkint 
100 koronás ösztöndíj, 

7. n gyergyóalfalvi  állami gazdasági 
felső  népiskolánál megüresedett, kilenc, 
egyenkint 100 koronás ' ösztöndíj, 

8. a 400 koronás középiparlanodai 
ösztöndíj. 

Ezeken feltll  200—400 koronáig ter-
jedő összegekben ki fog  osztatni a „Ru-
házati" alapból 8000 korona segélypónz 
az erdészeti, bányászati, gazdásznti, mű-
egyetemi, uiüipari, művészeti, jogi, orvosi 
és jbölcüészetkari felsőbb  tanintézeteket 
hallgató tanulók közön. 

A kik a „Lóbeszerzési" alapból kér-
nek segélyt, tartoznak a huszár családok 
valamelyikéből való leszármazásukat iga-
zolni és a mellett iskolai és vagyoni bi-
zonyítványt is bemutatni, azok pedig, 
kik a Ruházati alap terhére rendszeresí-
tett ösztöndíjakért folyamodnak,  vagy 
pedig azon alapból kérnek segélyt, kéré-
sükhöz iskolai és vagyoni bizonyítványt 
tartoznak csatolni és a mellett igazolni 
kötelesek, liogy Csikvárinegyében szüle-
tett székely származású és e megyében 
illetékességgel biró apák gyermekei. 

Hangsúlyozom, hogy az ezen hirdet-
ményben felsorolt  ösztöndíjak adományo-
zása és a segélypénzek leiosztása fölött 
folyó  év augusztus hó első felé-
ben hozandó igazgatótanácsi határozat 
senkinek sem log külön kézbeHittetni, 
hanem az a „Cáikí Lapok" és a 
„Gyergyó" című lapokban log közzé-
tétetni s az ellen a határozatnak Ueve-
zett lapokban való megjelenésétől számí-
tott 8 nap alatt lehet lelebbeni. 

Csikvármegye luagánjavai igazgató 
tanácsának elnöke. 

Csíkszereda, 1906 junius 25-én. 
Becze Antal, 

alispán, 
1—2 lgnz£utó tanács elnttk. 

Bálint Fereno, 
közs. biró. 

Puskás Lajos, 
körjegyző. 

Tompos János, 
bírt. elnök. 

Inoze Domokos, 
plébános. 

Darvas János , 
megye gondnok. 

Sz. 649—1906 mj. 

Hirdetmény. 
Csikvármegye magánjavának keze-

lésére vonatkozó alapszabály 6. és 14. 
§-sai alapján felhívom  mindazokat, kik a 
.Lóbeszerzési és Ruháiati' alapból folyó 
évben kiosztandó alább felsorolt  ösztön-

ellátott és sajátkezüleg irt kérvények 
1906. évi augusztus hó l-ig a csík-
szeredai m. kir. állami erdőhivatalhoz 
annál is inkább benyújtandók, mert a 
később beérkezett kérvények nem fognak 
figyelembe  vétetni. 

Csíkszereda, 1906. évi julias hó 2-án. 

N. kir. állami erdőhlvatal. 

940 — 1906. erdliiv. szám. 

Pályázati  hirdetmény. 
Csikvármegye közig, erdéazi bizott-

ságának folyó  évi 975. számú határozata 
értelmében a Csík vármegyében lévő csik-
szent mártoni m. kir. jár. erdőgondnokeág 
kerületében Csikkozmás azéklielylyel szer-
vezett II. osztályú hatósági erdőőri állo-
másra ezennel pályázat hirdettetik. 

Ezen erdőőri állomás évi javadalma-
zása : 

évi bérfizetés  400 korona, 
drágasági pótlék 160 korona, 
30 űrköbméter tűzifa  illetmény, 
4 korona irodaátaláuy. 
Pályázótól megkívántatik a magyar 

állampolgárság, fedhetlen  előélet, legalább 
24 éves. de 35 évesnél jiem magasabb 
életkor, ép szellemi és testi erő, valamint 
az erdőőri szakvizsga sikeres letétele, mely 
adatok hiteles okmányokkal igazolandók. 

Csikvármegye közig, erdészeti bizott-
ságához intézett, egy koronás bélyeggel 

Az Agrár Takarékpénztár 
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csíkszeredai fiókintézeténél  egy felső  ke-
reskedelmi iskolát jó sikerrel végzett és 

már némi gyakorlattal biró 

alkalmazást talál. 
Kezdőfizetés  havi 60 korona. 
Felszerelt pályázatok a csíkszeredai 

fiókintézethez,  vagy az intézet igazgazga-
tóságához Marosvásárhelyre intézendők. 

291-906. vhtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. törvényeik 102. §-a értelmében ezen-
nel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. 
járásbíróságnak 1903. évi V. 992. számú vég-
zése következtében dr. Fejér Antal csíksze-
redai ügyvéd által képviselt a csíkszeredai 
takarékpénztár r.-t. javára Bocskor Antal 
és társa helyi lakosok ellen 300 kor. s jár. 
erejéig 1903. évi szept. hó 23-án foganatosí-
tott kielégítési végrehajtás utján le- és felül 
foglalt  és 2220 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m. Bocskor Antalnál könyvek 
és házi bútorok. Dr. Csiky Józsefnél  1 drb. 
Wertheim szekrény és házi bútorok nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. já-
rásbíróság 1906. évi V. 521. az. végzése 
folytán  300 kor. tőkekövetelés, ennek 1902. 
évi szept. hó 6. napjától járó 6•/. kamatai, 
'/,% váltódj é.í eddig öaszesen 71 kor. G0 
fillérben  bíróilag már megállapított költségek 
erejéig a végrehajtást szenvedők lakásán 
Csíkszeredában leendő eszközléaére 1806. övi 
ju l ius hó 11-ik nap jának délu tán 4 ó r á j a 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-
dékozik ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, nogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-c. 107. éa 108. §-ai értelmében kész-
pénzfizetés  mellett a legtöbbet ígérőnek szük-
ség esetén becaáron alul ia el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő igóságokat 
mások is le- éB felülfoglaltatták  éa azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára ia elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1906. évi június hó 
29. napján. 

Molnár Sándor, 
kir. blr. végrehajtó. 

Szám 3794—9uli. tkvi. 

Árverési hirdetmény és feltetelek:  kivonata 
A csiks/.entiiiártmii kii*, járásbíróság, mint 

tkvi hatóság Csikszentgyörgy községi Ilitől szövet-
kezetnek Váriul i Sándor csikszentgyörgyi lakút* 
elleni végrehajtásos ügyben, végrehajtató kérésére 
a végrehajtási árverést 87 kor. töke és járuléka 
erejéig a Csíkszeredai kir törvényszék a Csikszent-
mártoni kir. járásbíróság területéu levfl  Csik-
sztgvörgy és Menaság község határán fekvő  a 
Csikszentgyörgyi l. I{. 1021. tjkvi 9<>31„ 9<>32.. 
!H;;tB. ÎH13-1. 9Ü35. 9HB(». hrsz. ingatlanokból a B 
UHU alatti Várady Sándor illetőségére — 1 kor 
1. R. 71 szjtkvi A f  151. hrsz. ingatlanra 21 kor. 
4<>SH. hrs/.. ingatlanra 3 kor. 6565 hrsz. ingatlanra 
3 kor. 7UIÍK. hrsz, ingatlanra 23 kor. 7898,7900. 
hrsz. ingatlanra 102 kor. I68/2, 169, 170, 171. 
hrsz. ingatlanra 380 kor. Cs.-bánklalvi 522 sztjkvben. 
A t 2628. hrsz. ingatlanra 10 kor. 3365. hrsz. 
ingatlanra 18 kor. 3684. hrsz. ingatlanra i2 kor 
11030, 11037 hrsz ingatlanra 10 kor. Cs.-mena-
sági 552 sztjkvben A f  3377 lírsz. ingatlanra 28 
kor. 8991 hrsz. ingatlanra 392 kor. ezennel meg-
állapíttatott kikiáltási árban elrendeli. 

1. Az árverezésre határnapul 1906 ftQgtlBI-
tUB 18-ának d. e . 9 ó r á j á t Csikmenaság köz-
ség házához, és <L u. 2 óráját Csikszentgyörgy 
község házához tiizi ki. 
2. Árverezni szándékozók tartoznak minden egyes 
ingatlau kikiáltási árnak lOJ/o-át mint bánatpénzt 
készpénzben vagy óvadékképes értékp&pirban a ki-
küldött kezéhez lenni. 

Csíkszereda, 1906. május 25. 
Gósei Péter 

kir albiró. 
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RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Csíkszeredai Fiókintézete 
I FŐTÉR. CSÍKSZEREDÁN. FŐTÉR. 

LESZÁMÍTOL 

Váltókat q lehető lop jut ú-
nvosabb kamatláb melleit. 
Olcsó jelzálog kölcsünükel 
nyújt földbirtokra  és helyi 
forgalmasabb  helyen fekvő 
kőházukra 4'/»*/o alapkamata 
uinorli/úc/.it's kölcsönt ad. 

KÖlosőntnyujttőzüdéii jegy 
zett értékpapírokra. 

V e » és el»d értékpapírokat, 
külföldi  pénzeket es érteket. 

Elfogad  takurékliotúti-ket s 
ezokiit 4*/0-kal kamatoztatja 
és felmondás  nélkiil fizeti 
vissza. P E í 

DESIölcsőaa. 
kőházakra, szántóföldekre  és rétek (lege-
lőre). — Közvetít egy elsőrangú bankiul 
legolcsóbb kamatláb mellett alant irt. 

Már fennálló  kölcsönt konvertálok 
éa olcsóbb kamatra átveszem. 

Szükség esetben kérem egyszerű le-
vélben fordulni  : 

Dresznaml  Viktor, 
Xnyunzeben,  IHnziwili-ntcti  17. HZ. 

Bor eladás nagyban 
literenként 50 liter vételnél 

52 és 56 fillér 
Pototzky  Lászlónál 

CttikkoxuiáM.  2-

Mindennap friss  zöldség 
és cseresznye 

kapható u_0 

SZULTÁN (JEMELYNÉL 
C s l k e z a r e d a . 

É L Ő P A T A K 
- m g y ö < r y i ' ü r d ő 

kiválóan jó eredméii) nyel használható a Qyomor, 
vese, hólyag és a méh hurutot bántalmainál, 
maj- és lepbajoknal, köszvény és csuznél. altesti 
pangásohnal, valamint bármely ax idegesség 
alapján fejlődő  betegségeól. A IMG) IMM« előpa 
taki gyógyvizek orvosi javallat szerinti ivása, 
üsazekijtve a megfelel"  és itt feltalálható  kiseeitd 
gyógyeszküzükkel (meleg éa hidetifiird<'>k.  viz-
gyógyintézeti, ke/Hés, masasgu, Hvédtorua, (liati-
kiis étrend) rendkívül kedvező eredményt mutat 
fel.  KiirdiVidíny : május 15-tÖI, szeptember 
15-lg. Vamiii állornáK: Küldvár ét i5-p*Í8Z»>inii)ürgy, 
honnan állandó olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, 
ellátás olasó, választékos. Az elo- én utóidónyt 
ben (májua 15 tői junius 16-ig éa au;:. 20 ló-
szeptember 15 ig) a gyógy és zenedijak fele 
fizetendó,  lakásuk 50% ül és plláfás  ia sokkal 
elcrfőbb,  At elópatuki ásványvíz, moly szónsav-
dus, égvényes vasas vizek között első helyül 
foglal  el, mint gyngyeszköz, háznál is használ-
ható és üdító, kellemes ital tisztán vagy borral 
vegyiive nagy ked/ultséguek örvend. Itthon es a 
külföldön  évenkint egy millió palacknál több 
keriil forgalomba.  Szélküldési bel, Klópatak, de 
kapható a legtöbb városban ée nogyoba keres 

kedésbeii. 4-4 

Prospektust kívánatra ingyen 
küld az igazgatóság. 

Csi l l ag ' w A j r * v é d j e g y ű 
StenjStMarfcg 

Thomas salak liszt 
a lejjoM) és legolcsóbb foszforsavas  ultrápa, 

minden kalászos, kapás és tnkiiriiiáii) -
növény (lóhere, lucerna ele ) részére, 
valamint szőlő, gyümölcsfa,  kerti vé-
lemény és ugar trágyázására is. 

Szíveskedjék a védjegyre, iMotnzárrn éa 
Iniialomjelzésre Ügyelni 

KALMÁR VILMOS, 
Budapest, VI., Teréz-körut 3. 

a Tliomas|)lios|)liiilíabriken f l .  in. b. II , 
Berlin, vezérképviselője a magyar korona 

országainak területén. 

A oslkszeredal m. kir. fAldmivesiskola 
tejgazdaságában kapható 

osinoB fabödönőkbe  oaomagolva 

„székely havasi juhturó" 
k l l ó g r a m n s o n k i n t 9 0 fillérén. 
Ugyanott kapható naponkint teljes 
tehén tej, literenkint 14 fillérjével 

a-a 

Amerikai „National" lajstromozó pénz-
tárak iránt érdeklődők felkéretnek  vé-
telszándékukat, az qjabbl áremelke-
dés, e hó 28-lka előtt saját érdekük-

ben is közölni 

R i e m e r E d e 
képviselőnél 

BRASSÓ, Hosszu-atca 14. szám. 
Rendelések későbbi szállításra is a inai olcsó 
árakon felvétetnek.  Részletfizetések  ÍR hűig is 

elfogadhatók. 

K Á 8 Z O H J A K A B F A L V I 

„ S z @ a a . t X - i é u s z l ó f o r x é - s " 

C S I Z M E a 7 É B E b T . 

• V Égvényes,földes,  vasas, szénsavas gyógy viz. " ^ S 
Tartalmaz BIT liter ráta m orsságos m kir. kémiai Intézel és Ttsylűsérletí állomás elemiése aeriil: 

Kénsavas káliumból 
Clilor káliumból 
l'lilor nátriumból 
Ivett n] szénsavas nátriumból 
Kcttcd szénsavas mészből 
kettői szénsuvas vasélccsbül 
Timföldből 
Kovasavbol 
JódbóL 
Szilárd alkotó részek összege 
Szabad szénsav tartalma 
Fajsúlya tr># C-nál 

(HFia'l grammot 
00239 
»()1H „ 
21760 
1Ü517 
0-o-totí „ 
ÜOO1Í6 
00790 
nyomokat. 
4 0175 gramm 
1*7834 
1-004 

Mérték adi orvosi véleméuyek szériát a r Szent László forrás* 
vize szerencsés összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényes éa földes  sók-
ban való gazdagságánál fogva  kiváló jé balásn a légző, emésztő és hdgyelvá-
lasztó ntak és szervek, mindennemű hnrntos bántalmai ellen. 

Vas és jódtartalma miatt kiváló előnnyel használható bármiiéle eredetű 
vérszegénység ellen és alkati, valamint fellődési  gyengeségeknél. 

Gazdag szénsavtartalma egyrészt a szilárd alkotó oldhatóságot, a viz 
tartósságát, összetételének állsndóságát, másrészt bató anyagainak a szerve-
zet által való feldolgoztatását  biztosítja. 

Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „Szent László forrás"  vize 
kellemes Qditő ital, amelynek élvezete bármikor, de kóro9 cairáktól való men-
tessége folytán,  különösen járványos időben felette  ajánlatos. 

Kapható a „Szent László forrás"  vize kezelőségénól: 

Csutak Albert és Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva. 
U. p. Kászonujfalu;  vasúti állomás: Cslktusnád is Kézdlvásárhely. 

Értesítés! Van .szerencsém a m. tisztelt közönség becse* 
ügyeiméi felhívni,  miszerint konyv-, papír-, 
ii/»-, rajz- és hangszt-i-kereskedésemben íniii-

^ Jig raktáron tartok knlönlY-l»- iijilunságokat, valamint a leghirneve-
st'hl» ln-1- és kiiltlilili irók müveit, szak- és folyóiratokat,  luzete.ket, 

^ költi'iiu'nyeket. regényeket- és monológokat, ami raktáron nincs is, 
ţSg hat nap alatt 
^ szállítok ki-

atlásf  árlian. 

REGÉNY1 
kiiiiliisii luzt'-
tcklii-n 
iliszi's 

m m E 

kötés 
bt-n 
sziditl-
iírülíbn 

MEG-

HÍVÓK 

Könyvnyomdái üzletemben 
társadalmi, kereskedelmi és ipari o sótokra szükséges nyom-
tatványokat, valamint nagyobb terjedelmű müveket, folyó-

iratokat* lapokat, árjegysé-
f ^ f ţ j ^ ^ ^ ^ f y ^ ^ j ^ i ^ j ^ ^ ^  ket stb. a legdissesebb ki-

. ^ vitelben nemosak Üléses éa 
KONYVARUKERESKEDESEMBEN -g h i b i t l R n m ó i O D i ^ ^ a 

lielíMei — salát íelVételQ — tál-, képes- lehető legjutányosab'árban 
s művészies ki . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • n - k é 
7 1 , 6 1 6 laI |0,[ilt I k l w r t ' m ' H l w Raktáromon" tolytoü"kész"-" 

2—35 fll  f  nyUlllldlVdliy- létben tartok közigazga-
ârban I 
halók óri 
si mennyi 
súkn. A 

; Eljegyzési,  Esküvői  Hali 
[  ÉRTESÍTÉSEK  AZONN  A 

l jíys/.inteii b. tt̂ yi'l 
sídnek íirvrinlti saját 
,.t)IÍAN(iVAL- és: 
i'zimii iiiiiiköuyvrluut 
A n. é. közönség b: 

Szvoboda József  * 

Figyelem I 
Hirdetések közlésérc leg-
alkalmasabb a vidéki ösz-
szcs lupok között legel-

terjedtebb 

CSÍKI LAPOK 
polltlkil, liread.lml beli lap. • 

Elöflaetéai  árai: 
Kgósz évre 8 K. 
Fél évre 4 K. 
Negyedévre . . 2 K. 
Egyes 9záin ára 20 fillér. 

Jtási, községi,egy-
házi, iskolai, kOr, 
községi jegyzői, 
ögyvédi és magán 
(nyomtatványokat 
a legjobb pa|)irra 
nyomatva iven-
ként és bekötve. 
Kész postakönyv. 

nagy kelendő- . 
kiadású s jogú 
RTATr.ANOK 

:kérve maradok 

Csíkszereda 

K I l B n O m l n S a é K Ü é a l r | ( s i a | { u a b b a s i l á r d s á K D P o r l l a n d - C e m e n t e l a j á n l o l e » 6 á r o n a 

Brassói Porttand-Cement-6yár Brassóban. Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 
Nyomatott Szvnboda József  könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 1906 
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