
XVTII. évfolyam. Csíkszereda, 1906. November 14. 46. szám. 

CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TARSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség éa kiadóhivatal: 
S E V O B O D A JÓZBXF könyvkereskedése, 

liová alap szellemi részét illető minden közlemény, 
valamint hirdetések éa elóBsetési dijak ia küldendők. 

Megjelenik a lap 
• IndeD s z e r d á n . 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

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

ügyvéd. 

Nyílttéri csikkek 
soronkint 40 fill.*ért  közöltetnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Előfizetési  ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre)  13 kor 
Félévre A kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeretlen czégek hirdetési diia elÓre fizetvndA. 
Hirdetési dijak a legolcsób6au számíttatnak. 

Nemzetiségi vádak. 
l/J. Botár Béla. 

A közelmúlt förtelmes  politikájának 
munkálatai a nemzet testét elzsibbasz-
tották és minden téren bénitólag hatot-
tak. Őrületes gőg,  a legszentebb törvé-
nyek bűvész módra nyakatekert paragra-
fusai,  öntelt katonának hangzatos jelii-
gékbe burkolt tudatlanságai, a közjog-
nak cinikus elferditései,  a legszentebb 
állampolgári jogok negligálása jelezték 
az utat, hol az áldástalan mult korszak 
kormánya elhaladt. A nemzet majdnem 
a forradalom  szélén állott, a döntó lé-
péstói megóvta az a hatalom, mely év-
ezredes törvényeiben le van fektetve. 
Keserves vajúdások után, melyben az 
iutrikának is hü szerep jutott, megszü-
letett Magyarország nemzeti kormánya. 
Annyi megaláztatás után, az elzsibbasz-
tott uemzeti testnek felfrissítésére  vál-
lalkozott, vezérelvül tűzte ki magának 
a Megrongált alkotmány bástyáinak szá 
zai' jkra kiható megszilárdítását, a nem-
zet politikai, társadalmi, közgazdasági 
keijkedelmi regenerálását. Mindezek 
megvalósítására a komoly, lelkiismere-
tes ember eró feletti  munkának harco-
sává szegódött a nemzeti kormány. Ugy 
biztos jövőnek hatalmas zállogát nyúj-
totta a kormány munka programmjába, 
mely programmba fel  van ölelve min-
den, mi egy nemzet-állam jAvó boldo-
gulásának fundamentumát  képezheti, 
mely munka a józan demokrácia érde-
két hathatósan felmeli  és energikusan 
kQzd, hogy érvényesüljön a nip szuve-
rén akarata. Ax állam lényegileg oly 
alany, amely a hatalom teljességében 
vau. Souverénitásából kifolyólag  magá-
ban összpontosítja azt az erót, mely ki 
zár minden olyan terjeszkedést, elmé-
letet, érzelmeket, ami ellenkezik az 
állam lényegével. 

Vajda Sándor a nemzetiségi frak-
czió egyik agilis alakja folyó  hó lü-én 
interpelláció alakjában támadja a kor-
mányt, azon indokból, hogy késik az 
általános választói jog megalkotásával, 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Oszi strófák. 

Irta: Földes  Zoltán. 
.Hull a levél a virágról", 
Minden őszi képet ölt. 
Mintha várna végszavára 
Istenének, — áll a föld. 

Megrázza a szél a galyat, 
8 a lehulló levelek 
Buaan elhaló Bóhajjal 
Jósolgatják a telet. 

És a lombvesztette ágon 
Kis pacsirta zengi el. 
Hogy a tél, a zord enyészet 
Nem töródík senkivel I... 

— 8 én tavaszról álmodom, mig 
A természet haldokol-
Nem is álom, — szép valóság — 
Csak a szivem tudja, hol ? I... 

Kleptománla. 
Érdekes téma fölött  folyt  nagyszabású 

vita a mult héten Stuttgartban. Hires pszichiá-
terek és kriminálszociolegusok a bűnös ember 
lieszán.ithatóságának mértékét vitatták. Tud-
valevőleg a beszámithatóság kérdése a bűnügyi 
tudományban a legaktuálisabb kérdés Lombrózó 
óla, ki ezt a kérdést épp oly nagy tudomá-

s oly törvényjaslatok megalkotásával 
foglalkozik,  melyekkel az utókor nem 
lenne megelégedve. Arcunkba szökik a 
vér, amidón a nemzeti állani létkörében 
a materializmus rakoncátlan alakjai vá-
dakkal állanak eló, s hozzájuk caatlu' 
kőzik azaz elem, mely a kényuralomnak 
történelmi tanúság szerint folyton  játék-
labdája vala s melynek végelfajulása 
volt az Istennel, emberrel nem törödó 
anarchia. 

Wekcrle Sándor a letűnt miazmás 
korból kivezetni hivatott kormány logi-
kusan gondolkodó elnöke, a nemzetiségi 
vádak megeáfolásánál  a szeg fejére 
ütött. Történeti alkotmánnyal bíró állam 
vagyunk Szavai szerint: „Mi nem lel-
ketlen könnyű munkát akarunk végezni, 
mi ennek a nemzetnek ezeréves hagyo-
mányait és sikereit nem fogjuk  köny 
nyelműen odadobni*. Vajda ur és társni 
értik-e e nagy fontosságú  szavak jelen-
tőségét? Ezt Magyarország miniszter-
elnöke mondotta az öszminiszterium ne 
vében, amelynek legtöbb tagját dema 
gógiával vádolja. A vád a megrögzött 
nemzetiségi logika fonáksága  s be fog 
bizonyosodni, hogy meg fog  erósödui a 
magyar nemzeti jelleg. .Meg fogja  a 
magyar kormáuy óvni azt a uugy elvet, 
hogy igenis a nép souverén akarata ne 
pedig egyes agitatorok akarata érvé-
nyesüljön". 

ü j szent szövetség? 
Egy uj szent szövetséget szimatol az 

európai sajtó abból a nagy diplomáciai sürgés 
forgásból,  amely tényleg észlelhető egy idő 
óta. Egyik náp a német külügyi államtitkár 
Bécsben, majd Rómában teiem, feleségét  is 
magával vive pápai áldásra, csakhogy hiva-
talos színezete ne legyen az utazásnak. Majd 
Irvolszky, az orosz külügyminiszter előbb Pá-
risban, majd Berlinben tesz látogatást, persze 
Bzintén magán ügyben. Majd Aerenthal az uj 
osztrák-magyar külügyér érzi szükségét annitk, 
hogy Pétervárra menjen bucsulátogatásra, on-
nan meg Berlinbe bemutatkozásra. 

Mindezen utazásokból annyit azonban 

lehet látni és észlelni, hogy a puszta udvarias-
ság a magánügy kereteit némileg mégis csak 
túllépik, mert egyes helyeken szokatlanul hosszú 
időre húzódnak és azok a formák  is, melyek 
között végződnek, nem egészen fedik  az etikett 
szabályait. 

Abból, hogy Tschirsky német külügy-
miniszter Bécsben, majd Rómában járt, csak-
hamar kisütötték, hogy nagy baj van a hármas-
szövetség körül, hogy Bécsben Italiára az irre-
denta és sok más miatt neheztelnek és viszont 
Olaszország is régen arról már Ausztriára kü-
lönféle  dolgok miatt. Így többek között még 
azt U rossz uéven veszi neki, hogy Ferenci 
József  még mindig bojkotálja az olasz udvart 
és nem viszonozza az olasz király látogatását, 
holott ma már a Vatikánban sem vennék rossz 
néven ezt a viszonzást. Azután az osztrák hadi 
készülődések az olasz határon, no meg a kö-
zeliuulti flottagyakorlat  Anconával szemben. 
Sőt még azt is tudui vélik, hogy Olaszország 
vonakodik a hármasszövetségi szerződést, amely 
reá nézve t'JOtí-ban lejár, megujitaui. Nincs is 
annak reá nézve ma már sok értelme, midőn 
Franciaországgal Ügyeit annyira sikerült tisz-
tázniu, hogy bizton számithat annak támoga-
tására. Csak a napokban botránkoztak meg 
német részről Olaszország abbeli hallatlan 
vakságán*, hogy inkább feláldozza  Tuniszi 

sót Pnipoliszi érdekeit Franciaországgal szein-
beu, semhogy Ausztriában .képzelt* igényeiről 
lemondjon. E kombinációkból auuyi bizonyos, 
hogy Bécsben és Rómában e körül a tárgy 
körül folytak  a tárgyalások, már csak azért 
is, mert nugyou tagadják. 

Még tovább menő és merészebb kombi 
nációt szőtték abból a körülményből, hogy 
Irvolszky, az orosz külügyminiszter előbb Pá-
rishan, majd meg Berlinben tett látogatást, 
ahol is Vilmos császár nagyon szívesen fo 
gadta és az első látásra magas reudjellel tün-
tette ki. Ebből aztán arra következtettek, hogy 
Irvolszky Parisból jó híreket hozott, mert ott 
valószínűleg hidegen fogadták  és kikosarazták, 
miutáu a franciák  nem igen hajlandók többé 
az orosz autokraciát pénzzel segíteni. 

Az ilyen vendég aztáu nagyon kedves 
lehet Berlinben, kivált ha még azt is elmondja, 
hogy az egész orosz—angol barátkozás nem 
volt más, mint egy kis szemfényvesztés,  amely 

nyos készültséggel, mint elfoglaltsággal  kezeli 
müveiben. 

Az Igazság, hogy a lelki abnormitás bi-
zonyos bűnös hajlamokkal együtt jár, épp oly 
régi, mint maga az orvosi tudomány. Hippokra-
tész, Galemusz tudta, hogy az őrültek kény 
szerűen vétenek az ember élete és vagyona 
ellen. — 

De hogy az a ktiminális elem, hol kez 
dódik, hol és milyen mértékben tarthat Bzámot 
törvényes kedvezésre, ez a jövő nagy tudo-
mányos feladatai  közé tartozik. 

A Stuttgartban vitatott kérdések között 
a legérdekesebb tudományos felvonulást  a 
Kleptománia csikarta ki az illusztris tudósok-
ból. Mert a judikaturában ezzel a fogalommal 
találkozunk legsűrűbben. Kleptomániának leg-
bqjább talaját azok a világvárosi nagy áru-
házak képezik, sok vonzó, csábító, ingerió áru-
cikkek ezrei vannak fölhalmozva. 

A stuttgarti kongresszus alkalmával né-
hány gyakorlati jogász számolt be igen érde-
keB tapasztalásról a nagy áruházakban elkö-
vetett és Kleptomániával fedett  tolvajkodásról. 

Párisban például a Louvre és Bonnmarcbé 
áru tárakban rendes statisztikát vezetenek azok-
ról a lopásokról, miket a Kleptománia ered-
ményez. Az adatok, ba nem is ijeBztóek, de 
igen jellemzőek. Meg tudjuk a többek között, 
bogy a Kleptománia a legtöbb esetben ott a 
helyszínén fejlődik  ki. Apró, jelentéktelen okok 
váltják ki azokból a szegény, idegbeteg asszo-

csak arra szolgált, hogy a ügyeimet elterelje 
az igazi barátkozástói, amely Orosz—Német-
ország és Ausztria között most van keletke-
zőben. A francia—orosz  szövetség úgyis már 
meglazult, a hármasszövetség liomladozik; 
gondoskodni kell hát ujabb szövetségről, ujabb 
alakulásról. 

Ime ezek az uj szent szövetség gondo-
latának ambíciói; a gondolat nem is éppeu 
bizarr, mert Németország ma körülbelül izolálva 
van a többi hatalmaktól, egyedül önmagára 
hagyatva áll Európában, pedig vágyai sokkal 
nagyobbat; mint erei és tehetségei. Ausztria 
barátsága nem sokat ér neki, ezt ó tudja leg-
jobban fölbecsülni;  Angliával való viszonya 
pedig — dacára sok közeledési kísérletnek — 
még mindig elég hideg. Oroszország belső ba-
jaival van elloglalva és ezer sebből vérzik ; ha 
pedig jövőjére gondol, a kétségbeesés környé-
kezi. Ausztriával való viszonya ugyan ma sok-
kal jobb, mint azelőtt volt, azonban mit használ 
ez neki, ha most nem bir vele karöltve ha-
ladni Ezenfelül  mindhárom koronás fő  borza-
lommal látja, hogy az uj kor szelleme önkény-
uralmuk korhadt várainak falait  erősen dön-
geti és lerontással fenyegeti. 

Mi természetesebb tehát előttük, mint az 
a goudolat, hogy autokrata hatalmuk védel-
mére őseik: I. Sándor cár, I. Ferenc császár 
és III. Frigyes Vilmos porosz király példájára 
összefogjanak  és megalkossák az uj szeutszö-
vetséget a kül- és belellenség ellen, hogy u) ra 

érvényre emeljék a nyolcvanhat évvel ezelőtti 
bécsi paktumot, amely mindegyiknek köteles-
ségévé tette a közbelépést .ha az alattvalók 
zavargása bárhol veszélyeztetné a nyugalmat 
és a törvényes souverenitást". És nem is olyau 
képtelenül festene  az uj szentszövetség. Ausz-
tria agg császárja, az Isteutól öröklütt feje-
delmi jogok és a törvényes souverénitás be-
csületes megtestesülése; II. Vilmos az ambi-
ciózus uralkodó, aki ha szóval nem is vallja, 
de bizonyára teljes lelkéből azt gondolja, hogy 
az állam őmoga és hogy a világ tengelye ó' 
benne és ő általa forog;  és végre II. Miklós 
cár a hajdani istenfélő,  I. Sándornak jámbor 
ivadéka, aki csodálkozva nézi alattvalóinak 
háborgását és nem tudja megérteni, hogy hát 
miért is nem nyugszanak meg azok Isten aka-
ratában, holottan öt az Ur rendelte feléjök 

nyokból kikben nem annyira animus lueri, mint 
inkább a biuság a tetszvágy lobog. 

A legtöbbb esetben olyan jelentéktelen 
értékért követnek el bűnt, amennyit más kö-
rülmények között borravalóként is odaadnak. 
Ezek az igazi Kleptomániások. De ezt a kér-
dést a büntető igazságszolgáltatásnak a leg-
óvatosabban kell kezelni, mert a Kleptománia 
örve alatt teméntelen lopás történik olyan 
egyének részéről, kik közönséges kriminális 
alanyok. 

A stuttgarti kongresszus nagyérdekü fej-
tegetései alkalmából a szerkesztő megbízásá-
ból felkerestem  .a legnagyobb budapesti áru-
házak egyikének tulajdonoBát Holzer Simon 
urat, ki Bzakmájában országos névnek örvend, 
s töviről hegyire ismeri a Kossuth Lajos utcai 
áruház negyven éveB történetét. 

Előre kell bocsánatom, hogy Holzer Si-
mon árubáza igazi világvárosi arányokat csak 
most készül ölteni. Eddig csak budapesti ne-
vezetesség volt. Az áruház ugyanis, amelyben 
a főváros  elegáns női világa szinte permanen-
sen képviselve van, három emeleti magasság-
ban bővül ki egyszerre. Most f'iljik  az épít-
kezés, mely megteremti az ország legnagyobb 
legimpozánsabb arányú női áruházát. Az épít-
kezés a beállott építkezési sztrájk miatt uem 
folyik  oly gyorsan, mint azt az energikus lelkű 
tulajdonos szeretné, de azért minden valószí-
nűség szerint karácsonyra ámulatba fogja  ej-
teni az érdeklődő nói sokaságot. 

A felvetett  kérdésre Holzer Simon ur 
készséggel számolt be nem értéktelen tapasz-
talataival. Nagyjából ezeket mondotta: 

— Sokat olvastam és eleget tapasztal-
tam arról a divatos nyavalyáról, melyet Klep-
tomániának neveznek. A legérdekesebb esetek 
egyike az volt, mikor önömániával (vásárlási 
tébolylyal) láttam párosulva. Az a nő, ki azt 
a két betegséget együtt hordozta magában a 
jobb osztályba tartozott. Elég megnyerő kül-
seje volt, de emlékezem, hogy feltűnően  ízlés-
telenül öltözködött 

Férje jó ideig a vidéken lakott, bol ugy 
a vásárlási tébolyt, mint a lopást könnyebb 
volt ellenőrizni. Mikor magas, ideges termeté-
vel először jelent meg üzletemben, feltűnt 
szemének tétova félénk  tekintete. Gyorsan 
sziute hadarva beszélt, s legalább tiz cikket 
pellernt, kosztümöt, bundát, blúzt stbit jelölt 
meg, mint olyat, amelyre sürgősen van Bzük-
sége. Vásárolni csak keveset vásárolt, miután 
összesen tizennégy forint  volt nála. Beszéd-
közben megmondta nevét és lakását. Csak 
mikor elment, tűnt fel  Begédemnek, hogy egy 
értékes selyem bluz hiányzik. Mindjárt gya-
núba vettük s természetesen azt hittük, hogy 
hamis címet mondott be. Minthogy a lakás, 
melyet megjelölt, nem volt messze, elküldtem 
egyik intelligens segédemet, ki félóra  múlva, 
nem csekély meglepetésemre megjelent a se-
lyemblúzzal. 

— Mi történt? kérdeztem. 
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mindenható és egyedllli uralkodóul! Aereothal 
pedig elindul Pétervárra és onnan Berlinbe ; 
vájjon ó lesz-e az uj szent szövetség gonosz 
Bzelleme — Metteruicbje'! 1 És mit szól mind-
ezekhez Magyarország ? Semmit, mert nem is 
kérdezik! 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— Kasalnó-eitély. A „Csíkszeredai 
kaszinó" saját helyiségeiben folyó  hó 8-án, 
szombaton tartotta e téli évadban elsó estélyét. 
Az estélyen mintegy 80-an jelentek meg a 
kaszinó tagok családtagjaikkal és ismerőseikkel 
a volt jó vacsora, cigányzene, kitlinó kedv és 
tánc kivilágos kivirradtig. A sikerben nnşry 
része van a kaszinó jelenlegi buzgó és fárad-
hatatlan elnökének Gyalóltay Sándornak, kinek 
minden célja odairányul, hogy a kaszinó tago-
kat összehozza és ezáltal az oly sokat hangoz-
tatott kaszinó-életet felvirágoztassa.  Mint érte-
sültünk, ezen estélyt minden hónapban meg-
ismétlik s reméljük, hogy a siker sem fog 
elmaradni. Az estélyen megjelent hölgyek : 
Becze Antaloé, Becze Imréné, Birlha Józsefné, 
Bogáthy Gyuláné, ilj. Botár Béláué, Fekete 
Izidorné, Ferenozy Gézáné, dr. Fodor Antidué, 
Gózsy Árpádné, dr. Györgypál Domokosné, 
Hajós Károlyné, Jeney Lászlóné, Kiss Kmóné, 
Kovács Antalné, özv. dr. Molnár Lászlóné, 
dr. Nagy Béniné, Nagy Imréné, dr. Nagy Je-
nóné, Nagy Irénke, Pap Domokosné, Pap Mar-
gitka, Puhr Alajosné, dr. Taulier Józsefné. 
dr. Veress Sándorné, Wolffné,  WollT Iduska. 

— Az erd. r. kath. statns gyűlés. 
Gr. Majláth G. Károly erdélyi pilspök ez évi 
statusgyiilést e hó 15-ére Kolozsvárra egybe-
hívta. 

— UJ postajárat. A helybeli posta-
hivataltól vett érteslllés szerint f.  hó 11-ikétöl 
kezdve Csikszépviz és Csikgyiines állomásai, 
illetve postahivatalai egy második postajárat 
forgalmába  vonattak be, amennyiben a reggel 
9 órakor Brassóból Csíkszeredába étkező vonat 
a csikszépvizi és gyimesi postahivatalokra fel-
adott küldeményeket továbbítani fog.  Ez által 
fenti  postahivatalokra a poslaközlekedés tete-
mesen meggyorsul, mert a délután, sőt a reggel 
8 óráig feladott  levelek a déli órákban már 
rendeltetési helyeiken lesznek. 

— II. Bákooai Fereuo és bnjdosó 
társainak hazahozatala emlékére a csík-
szeredai iparos ifjúsági  önképzőkör 1906. no-
vember bó 18-án a .Vigadó" nagytermében 
korhű jelmezekkel a városház nagyterme ré-
szére festendő  Rákóczi-kép és saját pénztára 
javára műkedvelői előadást rendez; színre ke-
rül: II. R á k ó c z i F e r e n c f o g s á g a . 
Eredeti történeti dráma ö (elv. Irta: Szigli-
geti Kde. Rendező : Darvas Béla. Súgó : Ligeti 
Ignác. A következő szereposztással: Zrínyi 
Ilona — Fried Erzsike. Rákóczi Ferenc fia  -

— Semmi különös, hangzott a válasz. 
Mikor oda értem, egy öreg ur fogadott.  Alig 
mondtam neki, hogy ki vagyok, bement a má-
sik szobába s néhány perc múlva visszahozta 
a blúzt. Elmondotta, bogy felesége  ki egyéb-
ként áldott jó lélek már évek óta szenved a 
betegségben. Megkért, hogy ne éreztessük vele 
tnlságos szigorral, ha ismét eljönne. 

— Azután folytatta  Holzer ur, két izben 
jött el. Minthogy nagyon vigyáztunk nem lo-
pott semmit, de rendelésein meglátszott az 
igyekezet, hogy szívesen megtette volna 

— Ami általános tapasztalásomat illeti, 
meg kell mondanom, hogy nálunk a Klepto-
mánia, legalább az én üzletemben nem mula-
tott soha ijesztő arányokat. Fordultak elő is-
mételten lopások, de azokat professzionátus 
tolvajnők követik el, kik rendszerint erre al-
kalmas köpenyben jelennek meg. Néha de na-
gyon ritkán megtörtént, hogy egy kis kosár-
ban is eltUnt egy-egy apró női cikk. Mondha-
tom a rendőrséget még egy esetben Bem kel-
lett igénybe vennem. Sokkal oagyobb vesze-
delme az Üzletnek a házi tolvaj, de ez nem 
Kleptomániás. 

Olyan óvóíntéakedésekre, minőt a párisi 
nagy áruházakban alkalmaznak, hol a plafonra 
helyeznek el egy obazervátoriumot, melyben 
direkt a megfigyelésre  állandóan helyet foglal 
egy tisstviseló, nálam szUkség nincsen. Az 
árnk nagy része sem alkalmas arra, hogy 
könnyen lábuk keljen, de azt hiszem, hogy 
maga a Kleptománia is szórványosabb és eny 
hébb tünetek között lép fel,  mint a nyugati 
nagy metropolisokban. Lucián. 

ifj.  Dávid Ignác. Zrínyi Boldizsár, nagybátyja 
— Takó Károly Károly, hesseni fejedelem  — 
Yécsey Gábor. Amália, leánya — Csibi Ró-
zsika. Kolonits, cardinal, esztergomi érsek — 
Biró Géza. Gróf  Oetting, miuiszterelnök — ilj. 
Balázs István. Gróf  Traun, fómarehall  — Mül-
ler Győző. Gróf  Buccelliai udvari kancellár — 
Ádám József.  Longuevall, kapitány — Téglási 
József.  Lehmann Godofréd  — Vákár Lajos 
Olivér, öcscse — Moldován János. Pater Kuit-
telius, jezsuita, Rákóczi oktatója - Darvas 
Béla Gróf  Bercséuyi Miklós — Dóczy János. 
Yay — Szilágyi József.  Solári, Sárospatakon 
parancsnok — Bagarus István. 1-só udvaronc 
— Fried Jenó. 2-ik udvaronc — Propper Fe-
renc. Növendék — Dávid Ferenc. Komornik — 
Virozáv Viktor. 1-só inas Rákóczinál — Schul-
leri Dániel. 2-ik inas Rákóczinál — Fodor 
JózBef.  Bálint Rákóczi szolgája — S/.voboda 
Miklós. Kristóf,  Rákóczi szolgája — Fehér 
Károly. Tiszt — Bagarus István. Bortönór, 
Bécsújhelyen — Biró Vilmos. Jakab, Lehmann 
szolgája — Lengyel Géza Urmester - Milller 
Gyózó. 1-só ór — Dávid Fereuc. 2-ik ör — 
X. X. Nótárius -- Nagy Ferenc. Magyar ur — 
Dávid István. Lengyel követ — Biró József. 
Kamarás, Károlynál — ilj. Darvas Béla. Dra-
gonyosok. Kurucok. Történik uz 1-só felvonás 
Prágában, a 2-ik Becsben, a 3-ik Sárospatakon, 
a 4-ik Bécsújhelyén, az ö-ik Tokaj alatt. — 
Idó: 1U! ló—1703. H e l y á r a k : Oldalszék 3 
korona. Tamlásszék 2 korona! 40 llllér. Körszék 
2 korona Zártszek 1 korona 60 fillér.  Állóhely 
1 korona I)iák- és katonajegy GO gllér. Kar-
zati ülőhely 80 liiler. Karzati álló 40 fillér. 
Az előadás kezdete pont fél  8 órakor. Előadás 
után t á n c , melyre külön jegy nincs. Kelül-
fizetéseket  köszönettel fogadunk  és hirlapilag 
nyugtázunk. Jegyek előre válthatók Merza 
Rezsó, Szvoboda József  és Szvoboda Miklós 
uruk kereskedésében. Az előadás napján a 
pénztárnál. A rendezőség. 

— Meghívó. A csiki róm. kath. tanító-
egyesület felcsiki  fiókkörének  1906. évi novem-
ber hó 17 éu Csikvárdotfalván,  a róm. kath. 
elemi népiskola helyiségében megtartandó őszi 
rendes gyűlésére nz igen tisztelt tagok és 
tanügybarátok tisztelettel meghívatnak. Tárgy-
sorozat : 1. Délelőtt 9 órakor Veni Sancte a 
plébánia templomban 2. Tíz órakor kezdódó-
leg gyakorlati tauitást tartanak; a) Márton 
Emillia tanitóuő a leányiskola III. osztályában 
a földrajzból;  lu Péter Sándor tanitó a fiúis-
kola V-il; osztályában a számtanból. 3. Elnöki 
megnyitó beszéd. 4. A mult gyűlés jegyzőköny-
vének felolvasása.  5. Kelolvas: Kristó Domo-
kos szentmihályi tanitó. G. A tagsági dijak be-
szedése. 7. Szaval: Gernárdt Anna karefal\i 
tanítónő. 8. A szabályos időben bejelentett in-
dítványok tárgyalása. 9. A jövő gyűlés helyé 
nek és tárgysorozatának megállapítása. 10. A 
tanítások zártkörű bírálata. Csikszentdomokos, 
I'JOü november hó 3-án. Ráduly Benjámin elnök. 

— A kozmási kath. ifjúsági  egye-
sület újonnan alakult egylete javára 1906. 
évi november hó 17-én táncmulatsággal egybe-
kötött színielőadást rendez. Színre kerül : A 
Párizsi Éjszaka- vagy Szökik a Polgármester. 

Vígjáték 3 felvonásban.  - Irta: Dr. Okányik 
Lajos Személyek : Virág Péter, korcsmáros és 
hentes — Mátyás István (udvari). Ilonka, leáuya 
— Kakasi Berta. Nefelejta  Fáni, sógornője — 
Szántó Zenobia. Lepény MátyáB, pékmester — 
l'otyó István. Katica, leánya — Udvari Anna. 
Kenderessy Kelemen, polgármester — ifj.  Kozma 
Antal. Búvár Sámuel, levéltáros — Szilveszter 
Jakab. Tintási Aladár, vidéki lapszerkesztő — 
Boga Mózes. Vopálka Nepuinuk, városi díjnok 
— Boga István (Mlinár). Szegedi Pista, hentes 
segéd Virágnál — Balog János. Ugrik Karcsi, 
inas Virágnál — ifj.  Kozma Ferenc. Szíjjá» 
Andris, cipész segéd — Borbély János. Fekete 
Lőrinc, kéményseprő segéd — Udvari József. 
Zninor Miska, ezabó segéd — Sánta József. 
Csendes Gyurka, városi hajdú — ifj,  Péter 
Antal. Segédek. Polgárok. 

— A oalkaaépviai Iparos iţjosăg f. 
évi november hó 24-én, szombaton, a Deák 
György házában, Kovács Mihály plébános véd-
nöksége alatt, a szegény tanulók tanszerének 
beszerzése javára zártkörű táncestélyt rendez, 
melyre ez uton is az érdeklődő közönséget 
tisztelettel meghívja a rendezőség. 

— Háaassag. Folyó hó 12-én egészen 
Bzük családi körben ifj.  Száva Lukács Taplo-
cán házasságra lépett taplocai id. Balázs Jó-
zsef  birtokos leányával Terézzel. A uásznagyi 
tisztet dr. Fejér Antal és neje teljesítette. 
Tartós boldogságot kívánunk az uj párnak! 

— A osiksomlyöi Jótékony Nőegy-
let fulyó  hó 17-én este fél  8 órakor kezdő-
dőleg a községi elemi iskola termébeu válto-
zatos műsorral egybekötött estélyt readez, a 
melyre az érdeklődő közönséget ez uton hivja 
meg a rendezőség. Belépti-díj: Családjegy 2 k., 
Személyjegy 1 kor. 

— Iskola felszentelés.  Kézdivá9árhelyt 
az erd. róm. kath. státus újonnan épített fő-
gimnáziumát lelkes ünnep9ég közepette e hó 
4-én szentelte fel  az erdélyi püspök ur ónagy-
méltósága megbízásából Pál István, státu9i 
elóadó A felszentelést  megelőzőleg ugyan ó 
lényes segédlettel szent misét mutatott be a 
Mindenhatónak. A szent beszédet Balázs Fe-
renc főesperes,  torjai plébános mondotta, a 
melyben az ifjúságot  az erények kitartó köve-
tésére buzdította. A templomból az uj gimná-
ziumi épülethez vonult fel  a pup3ág, követve 
a uagyszámu közönségtől. Itt Balázs Ferenc 
fóesperes  felkérte  Pál istván, státusi előadót, 
hogy az uj iskolai épületet szentelje fel,  amire 
nevezett hosszabb beszédet mondott s kijelen-
tette, hogy a megbízásnak a legszívesebben 
tett eleget, mivel az intézethez régi kedves 
kötelékek fűzik.  Erre bevonultak az elsó eme-
leti lépcsőházba, ahol Pát Istváu köszönetét 
fejezte  ki a kormáuynak 9 megjelent képvise-
lőjének, Elekes Béla, Hároiuszékinegye főis-
pánjának, hogy közreműködtek nz intézet fel-
építésében. Elekes Béla főispán  és Révész 
Cyrill főgimnáziumi  igazgató helyettes beszéde 
után megkezdődött a felszeutelési  szertartás. 
A felszenteléssel  kapcsolatbau az ifjúság  Sz. 
Imre ünnepséget rendazett, amelynek egyes 
számai nagyon jól sikerültek, különösen nagy 
hatást ért el Gáspár István főgimnáziumi  ta-
nár, aki magasan szárnyaló, szép beszédben 
ismertette a 200 éves intézet múltját. Az ün-
nepség végével Pál István elóadó köszönetet 
mondott mindazokuak, akik az ünnepségen 
résztvettek. Ünnepség után a Vigadóban 160 
teritékü bankett volt, ninelynek folyamán  több 
toaszt volt. Bankett után fáklyás  zenével tisz-
telték meg Pál I&tván státusi előadót, aki az 
uj gimnázium felépítésében  nagy tevékenysé-
get fejtett  ki. Koeh Sándor főgimnáziumi  tanár 
mondott köszönetet a státus képviselőjének 
azon fáradozásokért,  amelyekkel sikerült végre 
a gimnáziumi uj épületét felemelui,  s kérte, 
hogy az erdélyi püspök urnák s az igazgató 
tanácsúak is tolmácsolja köszönetünket és há-
lájukat. Ezután Pál István hosszabb beszédben 
válaszolt. Az egész ünnepség lefolyása,  amely-
ben valláskülöubség nélkül résztvettek az egész 
város és a vidék közönsége s a tcstvérinté-
zetek képviselői, emelkedett és magasztos volt. 
Kívánjuk, hogy a szomszéd megye ezen uj 
intézete, amelyet a kormány, \z erd. róm. 
kath. státus, Háromszékinegye és Ké/divásár-
liely város közönségének áldozatkészsége emelt 
fel,  a tudománynak és hitnek igazi csarnoka 
legyen ! Segit.se meg latén a benne munkál-
kodókat, hogy jövőre is az egyháznak és a 
hazának bátor, derék éa dolgozni tudó fiakat 
neveljenek. 

— Iskolai ünnepélyek Csiksomlyón. 
A csiksomlyói róm. kath. fógiinuázium  tanár-
testülete és ifjúsága  az október hó 29-én tar-
tott ünnepélyen rótta le háláját II Rákóczi 
Ferenc erdélyi fejedelem  éa bujdosó társainak 
emléke iránt. Az ünnepély fénypontját  Erőss 
József  tanár ünnepi beszéde és Veszprémi Dezső 
felolvasása  képezte. Előbbi beszédében II. Rá-
kóczi Ferenc jellemét domborította ki, feltün-
tetve kiváló vallásosságát, amelyből erőt me-
rített. hogy a bujdosás szenvedéseit türelem-
mel és megadással elviselje 8 mint az igazi 
hazaszeretet és vallásosság példányképét állí-
totta az ifjúság  elé. Utóbbi a kuruckor költé-
szetét ismertette bó szemelvényeket is szövő 
bele felolvasásába,  amely költemények azon 
kor örömét, bánatát, a hazaszeretetet, nz ellen-
ség iránt érzeti gyűlöletet fejezik  ki nem ritka 
erővel és érzéssel. Ezenkívül két szaviilat is 
volt. A hősöket éuek- és zeneszámok töltötték 
ki, amelyeknek sikerült előadásáért az elisme-
rés az intézet kiváló ének- és zenetanárát, 
Dományáncz Pétert illeti. — F. hó 5-én pedig 
az intézet védőszentjének Szent Imrének em-
lékét ünnepelte az ifjúság.  Az ünnepi beszé-
det Stoiber Ottó tanár mondotta, aki Szent 
Imrét követendő példányképül állította eléjük 
és az ifjúkorral  járó sokféle  veszedelemre éB 
azok hevülésére intette az ifjúságot  Két sza-
valaton kívül ének- és zeneszámok is voltak, 
amelyek mind jól sikerültek. 

— A pg úszta főheroegnő  a magyar 
nőkhöz. Auguszta főhercegnő  megható kérel-

met intéz a magyar úrasszonyokhoz. Csak 
egy virágszálat kér .a tüdőbetegeknek a sze-
retteink sí íjára teendő koszorúból. A jó szi-
vekhez intézett fölhívás  a következő: Egy szál 
virágot kér a József  Kir. Herceg Szanatórium 
Egyesület abból a koszorúból, melylyel halot-
tak napjáu a kegyeletes sziv kedves halott-
jainak a sirját ékesíti. Ha minden sírra tett 
koszorúból csak egy virágszálat és a sírokon 
gyújtott mécsekből csak egy lángot a tüdő-
betegség terjedésének meggátlására fölajánla-
nak : ezer és ezer emberéletet lehetnn meg-
menteni 1 Nem halna meg akkor nyolcvanezer 
ember tüdőbetegségben évente I Nem lenne 
annyi nyomor, nem lenne annyi árva 1 Magyar 
Hölgyek! Siessünk a nemes emberbaráti cél 
támogatására! Tegyük jelszóvá: csak egy 
virágszálat a kegyelet koszorújából I És az 
eletnek visszaadott ezrek fogják  áldani jó cse-
lekedetüKet. Magyar Hölgyek ! Áldozzuk a női 
sziv egész lelkesedését ennek a nemzetsor-
vasztó kórnak enyhítésére. Legyünk azon, bogy 
minél többen ajánlják föl  adományaikat a tüdő-
betegek megmentésére. Minden adomány a 
József  Kir. Herceg Szanatórium Egyesületnek 
küldepdő: Budapest, IX , Lónyay-utca 47. Buda-
pest, 1900. október hó. Auguszta főhercegnő. 

— Országgyűlési képviselő járandó-
ságainak lefoglalása.  Egy konkrét  e B e t b e n 
1906. szeptember 28-áu 6487. sz. a. a buda-
pesti kir. tábla kimoodotta, hogy midőn a 
végrehajtást szenvedőnek valamely közpénz-
tárból járó követelésére az 1881. LX. t.-c. 84. 
§-a értelmében közvetlenül kiküldött kirende-
lésének mellőzésével vezettetik a végrehajtás, 
a foglalási  eljárás befejezettnek  csak akkor 
tekinthető, amikor a végrehajtást rendelő vég-
zés és letiltás a 83. §. értelmében .a pénztár-
nak kézbesittetik, amely időponttól a loglalás 
joghatálya is számítandó ; minthogy pedig a 
kolozsvári kereskedelmi bank rt. javára a vég-
rehajtási szenvedő képviselői járandóságára 
végrehajtást rendelő végzés és letiltás a kép-
viselőház pénztari hivatalához 1905. január 
28-án reggel 9 órakor érkezett, amikor már 
végrehajtást szenvedő megválasztott képviselő 
volt, az ily módon a nevezett hitelező által 
szerzett zálogjog joghatályosnak tekintendő s 
ezen mitsem változtat az, bogy a végrehajtás 
elrendelése idején végrehajtást szenvedő még 
megválasztott képviselő nem volt. 

— A felára  vasúti jegyek. A m kir. 
államvasutak igazgatóságától nyert értesítés 
Bzerint a féláru  menetjegy váltására már ki-
állított arcképe9 igazolványok a jövő évre ideje-
korán leendő érvényesítésük végett a m. kir. 
államvasutak igazgatóságához (Budapest, VI., 
Andrássy-ut 75.) már e hó 15-étől beküldhetők, 
legkésőbb azonban december 31-éig okvetlenül 
beküldendők. Azoknak az igényjogosultaknak, 
kiknek ez évben arcképes évi igazolványuk 
még nem volt, a jövő évre azonban ily iga-
zolványt szerezni kivannak, az igazolvány ki-
állítását ugyancsak fent  jelzett időben kell 
kéretmczniök. Az igazgatóság különösen figyel-
mezteti az érdekelteket, hogy az igazolzányok 
érvényesítése és az uj igazolványok kiállítá-
sáért levonandó egy korona kezelési illeték a 
vonatkozó kérvénynyel egyidóben, de külön 
poBtautalványnyal, amelyen n pénz rendelte-
tése világosan közlendő, a m. kir. államvasutak 
központi főpénztára  címére (VI. Andrássy-ut 
75.) küldjék be. Bélyegjegyeket fizetés  helyett 
nem fogadnak  el és a beküldőnek visszaküldik, 
pénz a folyamodványnyal  együtt küldendő be. 

— „Érdekes könyvtár" („Rejtvény -
világ") a címe egy, a maga nemében egyedül 
álló szépirodalmi folyóiratnak.  Érdekes tartalma 
dacára előfizetési  ára egész évre csekély 2 
korona. „Rejtvényvilág" állandó ingyenmellék-
letének minden egyes megfejtője,  kivétel nél-
kül, értékes könyvjutalmat nyer. — A napok-
ban megjelenő újévi füzetet  bárkinek ingyen 
és bérmentve küldi .Érdekes Könyvtár" kiadó 
hivatala, Budapest, V., Kálmán-utca 2. 

— A kabalisztika segélyével minden 
név és születési év részére szerencsesorsje-
gyeket helyezett el pecsét alatt a Kiss Károly 
és Társa bankháza (Budapest, Kossuth Lajos 
utca 13.) Mindenki kihasználhatja az alkalmat 1 
írja meg nevét, születési évét és a Kiss bank-
ház azonnal elküldi a pecsét alatt lévő sze-
rencsesorsjegyet. Köztiidomásu, hogy a Kiss 
bankház által már sok ezer család lett gazdag 
és boldog. Kísérelje meg-szerencséjét mindenki 
Kiesnél, mert Kiss szerencséje nagy 1 

— A bortermelők és általában a bo-
rászattal foglalkozóknak  vélünk jó szolgálatot 
tenni, ha felhívjuk  figyelmüket  azon körül-
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niényre, hogy idén a szUretkor uralgott sok 
esó.ől a szóló rodhadást kapott és ettől penész 
gombákkal lett mételyezve. Az oly hibás szó-
lókból nyert uj berok nem tisztulnak, meg-
törnek, megbarnulnak, sót ba kelló Időben nem 
gondoztatnak, egészen elromlanak. Az ily uj 
borokat legjobb mihamarabb a beteg seprőről 
lefejteni  és az arra alkalmas, mirenymentes 
kénszeletekkel kellőkép átkénezni. Ily javított 
mirenymentes kénszeleteket készít Schönbeck 
Imre Esztergomban a kővetkező minőségek és 
árakban. Az l-es fajta  az iires hordók jó kar-
ban tartására való, egy 50 dekás csomag ára 
40 fillér,  A 3-as fajta  az egészséges, uj és öreg 
borok átkénezéséhez, csomagja 1 korona; az 
5-ös fajta  a hibás, beteg borok gyógyításához 
való egy csomag ára 1 kor. 60 fillér.  Az idei 
uj borokhoz az utóbbit kell használni. A vele 
kezelt borok hamarabb megtisztulnak, eltart-
hatok és szállíthatók lesznek és a mi a fő, 
nem kapnak kénbUzt (Eiusciilag szagot), a mi 
a régi méreg tartalmú blldös Enscblagnál el-
keriilhetlen és ez okozza a nagy fej-  és gyo-
morfájást.  Ezen kénszeleteket a készítő vidé-
kUukön kellőkép szándékozik megismertetni, 
miért is mintákat és használati utasítást bér-
mentve küld. Ismét eladóknak kelló jutalékot 
enged. 

— Pályásat . A m. kir. posta-távirda és 
távbeszélőnél betöltendő 91 gyakornokjelölti 
állápra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen ál-
lásokra az 1883. évi I-ső törvénycikk 14-ik 
g-a értelmében azok az ifjak  pályázhatnak, 
akik középiskolát, vagy ezzel egyenrangú más 
tanintézetet, érettségi vizsgával, sikeresen el-
végeztek, 18-ik életévüket betöltötték és ma-
gyar állampolgárok. Ezen feltételeken  kivül 
pályázók községi erkölcsi bizonyitványnyal 
feddhetetlen  előéletüket, közhatósági orvosi 
bizonyitványnyal, pedig bogy egészséges, e 
posta-, távírda- és távbeszélő szolgálatra tes-
tileg is alkalmas voltukat igazolui tartoznak. 
Továbbá azok, kik a középiskolát az 1905/906-ik 
tanévet megelőzőleg végezték, tartoznak hite-
les módon azt is kimutatni, hogy azóta hol 
voltak alkalmazva, illetve mivel foglalatoskod 
tak. A pályázat alá bocsátott állásokat a ke-
rületi posta- és távirda-igazgatóságok fogják 
betölteni: és pedig a budapesti posta- ÓH 
távirdaigazgatóság 20-at, a zágrábi lá-öt, 
többi igazgatóság pedig egy enként 8-at. A saját-
kezttleg irt és születési, orvosi, erkölcsi 
iskolai bizonyítványokkal fölszerelt  folyamod-
ványokat a már közszolgálatban állók elöljáró 
hatóságuk, a közszolgálatban nem állók pedig 
nz illetékes főszolgabíró,  vagy polgármester 
utján folyó  évi december hó 1-éig ahboz ké 
pest, hol a pályázók alkalmaztatást óhajtanak 
nyerni: a budapesti, kassai, kolozsvári, nagy 
váradi, pécsi, pozsonyi, soproni, temesvári vagy 
zágrábi posta- és távirdaigazgatósághoz nyújt-
sák be. A pályázók közül kiválasztottak, az 
illető posta- és távirdaigazgatóság felhívására 
az igazgatóság vezetőjénél személyesen jelent-
kezni tartoznak, aki azután fölvételük  iránt 
végleg határoz, A felfogadott  posta- és távirda-
gyakoruokjelöltek fogadalmat  tesznek, két (2) 
korona napidíjban részesülnek és a következő 
feltételek  mellett, lépnek szolgálatba: 1. Állá-
sukat, az illető posta- és távirdaigazgatóság 
felhívását  követő nyolc napon belül elfoglalni 
tartoznak. 2. Kötelesek a posta- és távirda-
igazgatóság által kijelölendő hivatalnál, mely-
nek fegyelmi  hatósága alá tartoznak, a posta-, 
távírda- és távbeszélő kezelést gyakorlatilag 
elsajátítani és ott rendes szolgálatot teljesí-
teni. 3. 1907. évi szeptember hó l-re saját 
költségükön Budapestre, illetve Zágrábba fog-
nak áthelyeztetni a posta- és távirdatisztképző 
tanfolyam  hallgatására. 4. A posta- és távirda-
tisztképző tanfolyam  tartama alatt, mint annak 
rendes hallgatói, a tanfolyami  szabályzatnak, 
minden tekintetben alávetik magukat és a meg-
állapított beiratási dijat fizetni  kötelesek 5. 
Napidijaik élvezetében, a tanfolyam  10 hóra 
terjedő tartama alatt is megmaradnak, de en-
nek fejében  e tanfolyam  székhelyén lévő posta-
és távirdaigazgatóság rendelkezése szerint, a 
délelőtti órákban, gyakorlati szolgálatot tenni 
tartoznak. 6. Akik ezen feltételeknek  eleget 
nem tesznek, vagy akiknek magaviselete, avagy 
megbízhatósága kifogás  alá esik, valamint azok 
is, akik a posta-, távírda- és távbeszélő szol-
gálatra más okok miatt alkalmatlanoknak ta-
láltatnak, a szolgálat alól, minden további igény 
nélkül, egyszerűen fölmentetnek.  7. Viszont 
azok, akik gyakorlati alkalmaztatásuk alatt 
teljesen beválnak, a posta- és távirdatisztképző 
tanfolyam  szabályszerű elvégzése és a posta-

távirdatiszti alapvizsga sikeres letétele után, 
posta- és távirdagyakornokká neveztetuek ki 
az 1893. évi IV-ik törvénycikk 11-ik §-ában 
megállapított sogélydijjal, azaz, ha felsőbb 
tanintézetet (egyetemet, műegyetemet, jogaka-
démiát) végeztek, évi 1000 korona, különben 
pedig évi 800 korona segélydijjal. A posta- és 
távirdatisztképző tanfolyam  szabályzata által 
előirt szakvizsga sikeres letétele után pedig 
minósültséget szereznek posta- és távirdatiszti 
állásokra. Kolozsvárt, 1906. október 31-én. 
V u c h e t i c h . 

— Rákóozi- versek. Rákóczi hamvainak 
hazahozatala alkalmából, amikor költőink ver-
senyezve éneklik meg a korszakos ünnepet, 
fölötte  érdekes annak kutatása, mennyire ins-
pirálta a nagy fejedelem  sorsa líránkat kétszáz 
eBZtendó óta. Már e szempontból is ig<-n jó 
ötletete volt a „Magyar Könyvtár*1 kiadóinak, 
egy Kákóczianthologiát összeállitatatni, amely 

kuruez-költészet legrégibb, emlékeitől fogva 
egész máig szemelvényeket adjon mindabból, 
amit magyar kobzokon Rákócziról daloltak. A 
szerkesztés munkáját Vende Ernő tanár vé-
gezte, aki szépen megirt bevezetésben tárgyal-
ja Rákóczi hatását a magyar költészetre s 
aki a jól összevállogatott gyűjteményt, ott 
abol szükséges, magyarázó jegyzetekkel is 
ellátta. A kettős füzet,  melyben a közelgő 
ünnepekre való hatásos alkalmi versek bőven 
akadnak, 60 fillérért  kapható. Ugyancsak alka-
lomszerű a „M. K." e havi sorozatának egy 
másik száma is, melyben Beöthy Zsolt tolla 
méltatja Rákóczi krónikásának, Mikes Kele-
mennek Leveleskönyvét. A munka kétségkívül 
egyik legszebb essayje Beöthynek, nagy meleg-
séggel van megírva és sok uj szemponttal 
világítja meg a Levelek aesthetikai és stílus-
beli értéket. Bizonyos, hogy nemcsak a nagy 
közönség fogja  örömmel olvasni, de mihamar 
helyet fog  foglalni  iskoláink irodalomtörténeti 
olvasmányai sorában ÍB. Ugyancsak aktuális 
füzet  a sorozat utolsó müve, melyben Pap 
Illés kassai történetíró mondja el II. Rákóczi 
Ferencz életrajzát. Nagy hévvel és igaz haza 
fias  lendülettel megirt munka, mely a mellett 
a nagy Rákóczi-irodnlom összes forrásainak 
beható búvárlásáról tanúskodik. A nagy közön 
ségnek és külöuösen az ifjúságnak  kezébe 
alig lehetne jobb Rákóczi-monográfiát  adni 
ennél, melyet ugy halljuk, az országos ünne-
pek alkalmából az ország számos iskolájában 
ezer meg ezer példányban fogna':  kiosztani. 
Pap Illés tanulmánya, épugy mint Beöthy 
Zsolté, örvendetes gazdagodása a kitűnő vál-
lalatnak, mely e füzetekkel  464-ik számát érte 
el. A teljes jegyzéket kívánatra ingyen és bér-
mentve küldi meg a kiadóhivatal: Wodiáner 
F. és Fiai, Budapest, Andrássy-ut 21. 

Szám 1538—906. 
Pályázati hirdetmény. 

Az alólirott m. kir. állami erdőhi-
vatul Csikvármegye közigazgatási erdé-
szeti bizottságának 2180—904. számú 
határozata alapján az üresedésben lévő 
csikszentgyörgyi órjárás II. oszt. ható-
sági erdöőri állásra, Csikszentgyörgy 
székhelylyel, 400 korona évi bér, 160 
korona drágasági pótlék, az üzemter-
vel: szerint esedékes legközelebbi vá-
gásból kitermelhető, kereskedelmi, vagy 
építkezési célra felnem  használható, 30 
ürméter tűzifa  illetménnyel és -1 korona 
iroda átulánnyal pályázatot hirdet. 

A kinevezett erdőör kötelessége 
lesz egy könyvvel saját költségén a 
gazdasági munkás és cselédpénztárba 
beiratkozni, minek megtörténte után 
egy másik könyv részére a vármegyei 
erdóórzési alap terhére lesz beszerezve. 

Pály.tzók felhívatnak,  hogy 1879. 
évi XXXI. t. cikk (erdőtörvény) 37. § á-
ban előirt minősítésüket, ép és egész-
séges testalkotukat, nevezetesen kifo-
gástalau halló, Utó és beszélőképessé-
güket, életkorukat, fedhetlen  előéletű-
ket és eddigi alkalmaztatásukat igazoló 
okmányaikkal felszerelt  és 1 koronás 
bélyeggel ellátott saját kezűleg irt folya-
modványukat folyó  évi november 
hó 30-áig- a in. kir. állami erdőhivu-
talnál nyújtsák be. 

Az elkésett, vagy kellően fel  uem 
szerelt tolyumodváuyok figyelembe  nein 
vétetnek. 

Csíkszereda, 1906 uovember 4-én. 
Zareczky, 

ni. kir. crdotauúcsos. 

A Központi Takarékpénztár R. T. 
helyben! föintézeténél  a 

P É N Z T Á R N O K I 
állás megüresedvén, arra ezennel 
pályázat hirdettetik. Óvadékképes egyé-
nek, kik ezen állást elnyerni óhajtják 
adják be pályázatukat folyó  hó 16-ig 
dr.Nagy J e n ő takarékpénztári ügyész-
hez, Csikszentmártonba, ahol érdek-
lődök bővebb felvilágosítást  is kaphatnak. 

Központi takarékp. r . t . 
s-o igazgatósága. 

Hirdetmény. 
Csikvármegye székházának fűtésére 

szükséges évi 200 köbméter kemény 
tűzifa  (bükk, gyertyán, csere) beszer-
zését 1906—907. fűtési  idénytől szá-
mítva szerződés utján kívánom bizto-
sítani. 

Azért felhívom  érdeklődő közönség 
figyelmét,  hogy erre vonatkozó Írásbeli 
vagy szóbeli ajánlataikat 1006. évi 
november hó 16-ig mutassák be. 

Csíkszereda, 1906. október hó 19-én. 
Fejér Sándor, 

—s alispán. 

A cslksientmikló»! rém. Itatb. Egyháztól. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Iparfejlesztő  nagykereskedelem. 

A mult hóban lezajlott szegedi iparpár-
tolásl kongresszuson több elóadó foglalkozott 
a kereskedelem iparfejlesztő  hivatásával, A 
kongresszuson felmerült  az az eszme, hogy a 
magyar nagykereskedők egyesülve kényszerít-
sék rá az osztrák gyárosokat, hogy a magyar 
nagykereskedelem által vásárolt áruikat itt 
Magyarországon gyártsák. 

Ennek az eszmének első gyakorlati meg-
valósítását jelenti az a fúzió,  amely most jött 
létre a főváros  két igen nagy cége között. 
Mint a „Magyar Kereskedők Lapja" jelenti a 
Bettelheim Miksa és társa díszműáru nagy-
kereskedő cég f.  évi október 1-ével egyesült 
a hason szakmáju Fröhlich és Tsuk nagy-
kereskedő céggel. 

Ez az első pillanatra magánüzleti tran-
zakciónak látszó egyesülés egy igen nagy 
horderejü és a magyar iparra nézve kiszá-
míthatatlan fontosságú  akció bevezetését je-
lenti. A két egyesült cég már önmagában is 
mindegyik tetemes mennyiségét adta el a ma-
gyarországi norinbergi és diszmüs ru-cikkek 
szükségletének. Most a fúzió  után az egyesült 
cégek az egész belső fogyasztásunknak  leg-
alább '/• részét a kezei között tartják, ugy, 
bogy a koncentráció mintegy 10 millió korona 
áru, főkép  osztrák import felett  ád rendelke-
zési hatalmat egy magyar vállalatnak. Ez a 
hatalmas áram már önmagában garancia arra, 
hogy az osztrák gyárosok a fuzionált  cikkek 
legfontosabbjaira  nézve kényteleuek lesznek 
hovatovább magyar országi ipartelepeket léte-
síteni, annyival is iukább, mert a cég nem 
kerül hitelezési iuggő viszonyba szállítóival. 

További kiépítése ennek a rendszernek 
az lesz, hogy egyrészt a koncentrációba idő-
vel még több cég fog  bevonatni, másrészt pe-
dig, hog '̂ a t*e n e i n olvadó cégek kivonatnak 
abból a hitelezési függőségből,  mely manapság 
legnagyobb erőssége az osztrák gyárosoknak 
velünk szemben. E célból a nagy cégek egy 
pénzintézetet fognak  alapítani, mely a keres 
kedóket olcsó hitel engedélyezésével abba u 
helyzetbe hozza majd, hogy bevásárlásaikat 
lószpénzzel eszközölhessék. A hitelforrás  egy 
Bégessége révén egy kalap alá hozott magyar 
kereskedők ekképt-n közös erővel fogják  kö-
veteléseiket az osztrák gyárosokkal szemben 
felállíthatni  s e követelések elseje lesz: a 
magyar fogyasztás  részére magyar ipartelepek 
létesítendők I 

!906. évi 412. szám. 

Faeladási hirdetmény. 
Közhirré tétetik, hogy a caikszent-

tniklósi és csikszépvizi róm. kath. egy-
ház községek tulajdouát képező „Esz-
teua sor", „CJerendus" és „Sâncpatak" 
nevű erdórészekbeu futótűz  által meg 
perzselt s törzsenkéuti lemérés utján 
5583 köbméternek talált fenyöhaszonfa 
tömegnek eladása céljából folyó  évi 
december hó 27-ik napján, délu-
tán 3 órakor, a csikszentmiklósi plé-
bánia hivatalos helyiségében nyilvános 
szóbeli és zárrirásbeli versenytárgyalás 
fog  tartatni. 

Kikiáltási ár 23866 kor. 6 0 fill. 
azaz huszonháromezeruyolcszázhatvanöt 
korona 50 fillér. 

Szóbeli árverés megkezdése előtt 
nyújtandók be a szabályszerűen felsze 
relt zártajánlatok. 

Utóitjánlatok nem fogadtatunk  el. 
A fatömeg  becsáron alól nem fog 

eladatni. 
A fatömeg  legnagyobb ajánlat tevő-

nek fog  adatni 
A perzselt erdőrészletek a gyimesi 

vasút állomástól mintegy 6 kilóméter 
távolságra vannak. 

Az árverési és szerződési feltételek 
megtekinthetők Csikszentniiklóson 
plébánia hivatalban és Csíkszeredában 
a m. kir erdőgondnokságnál. 

Csikszentmiklóson, 1906. évi no-
vember hó 6 áu. 
Kóródy Mihály s.k., Deák Elek s k., 

plébános, elnök. gondnok. 
Lakatos Pál s. k., 

tjZÜ. 1 

k. e. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott község elöljárósága köz-
hirré teszi, nogy Csikszeutlélek közbir-
tokosságának tulajdouát képező és Csik-
szentlélek I. határrészében fekvő  „Bű!:k 
földje"  nevű erdőterületen lévő 25733 
darab és 5127.5 m.-re becsült lucfenyő 
hnszonfa  21380 korona kikiáltási ár mel-
lett Csikszenllélek község házánál 1006. 
évi november hó 26-án, délelőtt 
0 órakor megtartandó zárt írásbeli 
ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli 
árverésen el fog  adatni. A kikiáltási ár 
lCo-a bánatpénz képen leteendő. 

Utó- vagy távirati ajánlatok figye-
lembe nem vétetnek. 

Az erdó a kikiáltási áron alul nem 
fog  eladatni. 

Az árverési és szerződési feltéte-
lek a községi bírónál butekinthetők. 

Csíkszentléleken, 1906. évi október 
hó 31-én. 

Veress Dénes, 
2-2 biró. 

ELAPÓ TÖRÖKBUZA 
A csikvárdotfalvi  hitelszövetke-
zetnél mig a készlet tart, sertés-
nek való törökbuza 1 kor. 8 0 fill. 

árban kapható. 

E L A D Ó 
Mtdéfalva  állomáson, egyjókar-
ban lévő deszkából épült istálló 

Értekezhetni: 
Hirschler, Kunfy  és Rosenfeld 

Csikmadéfalva.  , 

Sz. 116—906. 

Lázár Péter 
d i v a t és k é z m ű á r u üzletébe 

Gyergyószentmiklóson 

EGY S E G É D 
jó bizonyítvánnyal azounal elfogadtatik. 

2 - 3 
Több 

C s i M a i Központi Tataretpénztári Részvény 
E L A D Ó . 2 - 6 

Hol ? Megmondja a kiadóhivatal. 

Srimtala ulti Á l l a t t a l ét d ü m H e T e l t t t t l Btaatetre. 
KALMAR ÉS ENGEL 

MOTOR ÉS GÉPGYÁRA. (5-26) 
= BUDAPEST, V., LIPÓT-KÖftUT  18. = 
Ajánlja ugy cséplőgép, miut malonküaeinre 
legegyszerűbb benainmotorjait, benalnlokomo-
bi Íjait, valamint saivógilmotorjait, melyek V. 
Lipót köiut 18. bármikor Özemben megtekinthetek. 

j ó t á l l á l 
fcitfinö  oaépléaért I 
Ezen motorok egyenletes járá*uak és bámulatos 
egyszerű szerkezetük folytán  bármely legjáratla-
uabb einber által is azonnal könnyen kezelhetâk. 
Árjegyzék ingyen! Olcsó árak részletfizetésre 

Földmives iskolát végzett, 
románul tökéletesen beszélő nőt-
len egyén, gazdai vagy felügyelői 
állást nagyon kedvező feltételek 
mellett azonnal elfoglalna.  Cim: 
.Szorgalmas" posztresztant Csíkszereda. 

1 - 3 



November 14. C S I K I L A P O K 
40. ssám 

Hogy h í v j á k v Mikor született? 
Nincs többé csalódás! 

Szerencséjét lepecsételve őrzi a KISS bankház! 
S f l n d e i i f a l m e g k a p j a  a m r r r u n e Á l t a l n e k i n s á n t N o r o j r i g y r l T 
Fartna segélyével aindsn név és születési év részért egy sierencaeiiimot helyeztünk el 

P E C H É T A L. A T T , például: 
a lepecsételt boríték elóoldala : A boríték lnitsó oldala: 

•T Á -KTOS" 
Születési év: 1 S 7 7 . 

2 C I S S 
szerencséje : 

Használja ki az alkalmat. 
Fogadja lepecsételve szerencséjét tőlünk. 

pecsét alatt sizercni'Hrsorsjepyct. 
Sok ezer család, mely bizalmával berniünket 'hicţrtis/tclt és a 

írja meg nevét, születési 
érét cs mi azouual köldjilk 

„ K I S S s z e r e n c s é j e N A G Y 
jelmondás liiveiliez csatlakozott, nálunk li'ltc szerencséjét; merítsen Ön is a Kús bankház kiapad 

lintHtlnn szerencseíorrásából, vegye át tőlünk 
ntrettKjóek lepecsételi záloglevelét is gaidagság meg jólét kitel len OabOz-: 

XIX. sorsjáték I. osztályának húzása inár folyó  évi november hó 
22. és 23-? n lesz. = 

Az I *ö oszt. sorsjegyek érái: 
Egy nyolcad K. 1.50. Egy negved K. 3.—. Egy fél  K. 6.—. Egy egész K. 12. 

K I S S K A R O L Y ÉS T Á R S A 
magy. kir. szab. oszttlysorsjáték föelárusltó  helye 

B I J D i P E N T , IV., K O N f t l T T H  U J O S - I ' T C A 13. 
Fiókok: VI., Váezl-körnl 5 . na. VII . . KrMéltel.kirot 2 2 . »z. 

Agrár Takarékpénztár 
csíkszeredai fiókintézete. 

í Jelzálogkölcsönöket nyujt 300 koronától kezdódóleg fél-
évi tőketörlesztést és kamatot magában foglaló  részletfizetések 
ellenében 10-töl 65 évig terjedő időre 4' V'/« alapkamaton. Maga-
sabb kamatú elözó kölcsönöket konvertál. Minden kölcsönt a 
leggyorsabban folyósít. 

Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb 
kamat mellett. 

Takarékbetéteket naptól-napig 4%-k;il kamatoztat és 
azokat rendszerint felmondás  nélkül fizeti  vissza. 

Uj persely-betét rendszer. 
Előleget ad értékpapírokra és betárult árukra. 
Folyószámlái hitelt nyujt elfogadható  biztosítékra 
Foglalkozik a bank- ós pénzváltó-üzlet ininden ágával, 

u. m.: vásárol és elad a legméltányosubl) áron 

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

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

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

piacra. Az intézet képviseli az ország legrégibb és legnagyobb 
„Trieszti általános biztositó tarsaságot ' és eszközöl tuz-, 
üveg-? jég-, betörés, élet- és baleset biztosításokat. 25 

Magyar Általános Hitelbank 
brassói fiókja 

alaptőke: 44.000,000, tartalékalap: 20.000,000 
elvállalja mindennemű tózsdei műveletek 
keresztülvitelét, váltók és szelvények 
bevételezését, értékpapírok őrzését, elő-
legeket nyujt értékpapírokra, kiállít 
hitelleveleket és csekkeket a bel- és 
külföld  összes piacaira és elfogad  beié-

Amerikai 

Thomas salak M l 
a IepM és leplcsoM) loszforsavas  mfitrâoa, 

minden kalászos, kapás cs takarmány-
növény (lóhere, lucerna ele ) részére, 
valamint szőlő, gyümölcsfa,  kerti ve-
temény és ugar trágyázására is. 

PORCELLÁN PÚDER 
és mindennemű toillet cikkek kap-
hatók Fekete Vilmos 

5 — 0 lllatszertárában Caikaaeredn. 

teket kamatoztatásra. 8 - 1 0 

Hirdetmény. 
I. szalámi kilogramja kor. 3.60 
I. húsos szalonna . . „ 1 . 7 6 
tormás virtsli és mindennemű hentesáru 
a legolcsóbb árak mellett. Továbbá be-
veszek bármikor lót vadakat, úgymint 
özeket, nyulakat és császár madarakat. 

KUSCHMANN FERENC, 
:<- :i hentes, Brassó. 

Csillag 
Stern, larto 

védjegyű. 
2 0 - 2 0 

és Szíveskedjék a védjegyre, ólomzárra 
— tartalomjelzésre ilgyelni. 

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

a Thomaspliospliatfabriken  G. in. b. H , 
Berlin, vizérképviselője a magyar korona 

országainak területén. 

IIA Gyors és pontos kiszolgálás I 

Tisztelettel hozo.-n a tisztelt 
hölgyközönség szíves tudo-

mására, bogy elvállalok 

K A L A P - J A V Í T Á S O K A T , 
átalakításokat és u j ka 
lapok készitését, valamint 
minden e szakmába vágó 

dolgot. 
A n. é. hölgyközönség b. 
pártfogását  kérve maradok 

mély tisztelettel 

TYÜLLER J U L I S K A 
dívatárusnö 

Csíkszeredában. 

ízléses e,« csinos munka I 

CSIK-SZEREDA VÁROS ÉS VIDÉKE 
szeufogyasztA  közönsége becses tudomására van szerencsém 
homi, hogy a legnagyobb szakavatossággal berendezett 

= CSIKZSÖGÖDI = 

ZESZGYAR 
TT 

Oieme megkezdődött és az igen tisztelt szeszvásárló közönség 
rendelkezésére állván, nagybecsű rendeléseit készséggel eszközlöm. 

Helyek után vagyuk a n. é. közönség kész szolgája 

= ZIMMERMANN ADOLF. = 
xWxVyV/*', s V -V\ VyV> vy>-v.\ \ v . y •. i.'. 

K A S Z O N J A K A B F A L V I 

„ S z e n t X d á c s z l ó f o r r á s " 
O S r E M E G T É B E N 1 . 

BV* Égvényes,földes,  vasas, szénsavas gyógyvíz, 

Tartalmai egy liter vubei az orsságos m kir. kémiai intései és w h s é r l e ö állomás elemese s i e r i i l : 
Kéusavns káliumból 
Clilor kuliumból 
Clilor nátriumból 
Ketted szénsavas natrii.tnliül 
Ketted szénsavas mészből 
Kelted szénsuvas vasélecsból 
Timföldből 
Kovusavból 
Jódból 
Szilárd alkotó részek összege 
Szabad szénsav tartalma 
Fajsúlya 15* C-nál 

0-02)« grammot 
OOiKI 
0-0114 
21760 
11)517 
(1-040(1 „ 
U UOOti 
007110 „ 
nyomokat. 
4-0175 gramm 
1-7834 
1-004 

25-0 

Mérték adó orvosi vélemények szerint a pSzent László forrás" 
vize szerencsés összetételénél. nevezetesen szénsavas égvényes és földes  sók-
IIHII való gazdagságánál fogva  kiváló jó hatású a légzö, emésztő és bngyelvá-
Ihsytó alak és szervek, mindennemű bnrntos báutalmai ellen. 

Vas éa jódtartalom miatt kiváló előnnyel használható bármiféle  eredetű 
vérszegénység ellen és alkoti, valamint fellödési  gyengeségeknél. 

Gazdag széneavtartalma egyrészt a szilárd alkotó oldhatóságot, a viz 
initósságát, összetételének állandóságát, másrészt bató anyagainak a szerve-
zet által való feldolgnztatását  biztosítja. 

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

Kapható a „Szent László forrás"  vize kezelősógénél: 

Csutak Albert és Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva. 
U. p. Kászonujfalu;  vasúti állomás: Csiktusnád és Kizdlvásárhely. 

K H B n f i  . l n t e é K a « . l c K m a s a b b . . i l á r d a á g n P o r t l . n d - C e m e n t e t a j á n l o l e a ó á r o n a 
- «BB-wu «1 • 

Brassói Portland-Cement-Gyár Brassóba Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 
Nvomatott S»niuul> m zrr. : 

14-0 
Nyomatott Szvboda József  könyvnyomdájában, Ckered 




