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CSIKI LAPOK 
POLITIKAI. KÖZ(iAZI)ASÁ(JI ÉS TÁRSADALMI ULTI LAP. 

Szerkesztőség és kiudőliivHtul: 
S s v o b o d a J ó n e f  köoyv* éa papirkereBkedése, 
hová a lap szellemi részét illető minden kö/li-ménv. 
valamint hirdetések és elüli/., t.-si .li nk is ki'il.lomlok. 

Telefon  hivŐ!»zám '2.  = 

Egyes lap óra 20 fillér. 
Hirdetési dij előre I zélendő. 

FKLK1.ÓS SZKHKKSZTO: 

Dr. F E J É R A N T A L 
ÜCYVKD. 

N villtéri cikkek sort'xikiiit 
40 fillérért  kü/.olu-t mk. 

Megjelenik minden s z e r d á n . 
Blöfisetcsi  ar: Kgész évre 9 kor. (Külföldre)  13 ko-. 

I'élévre 4 kor. Negvedévrc 2 kor. 
Hirdet é-i d jak a l e g o l c s ó b b a n asamlttatnak. 

Kéziratok nem adatnak vlsssa. 

ERDELY.*) 
Napok óta Erdélylyel foglalkozik  a 

képviselőház. Erdélynek nem minden ba-
jával és veszedelmével, csak a sok közül 
egygyel, amely szegénynyé telte az er-
délyi nép ránk nézve legértékesebb réte-
gét, a székelységet és gazdaggá, dúsgaz-
daggá azokat, akik élelmesek és lelket-
lenek voltak. Magyarországnak nincs egyet-
len vidéke sem, ahol annyi a baj és a 
veszedelem, mint ebben a gvönyörii or-
szágban. Ahová lép az ember, otl egy-
egy megoldhatatlan problema mered efé. 
Ahova nyul, olt darázsfészekre  talál. A 
mit megérint, az összeomlással fenyeget. 
Olt tömörül össze egy maroknyi magyar-
ság a román és a szász nemzetiség gyű-
rűjében. Ott él még ma is régi érvényé-
ben az abszolutizmus törvénykezésének 
sok maradéka: az osztrák jog a napi élet 
száz és száz vonatkozásában. Olt van a 
legsúlyosabb nemzeti problémának, a vá-
lasztói jognak legsebesebb helye. Onnan 
mered felénk  a legnagyobb talány, amely-
nek megoldásától függ  talán a jövő állami 
alakulásának egész karaktere. 

Ez a ragyogó multu, tüneményes 
szép ország van inost a nagy kérdések 
napirendjén. Egyelőre amiatt a sok baj 
miatt, amit az erdeivel, a birtokaival, a 
tagosításaival és arányosításaival mások 
elkövettek. Ennek a bajnak korrupció volt 
a vezetője és lelketlen pénzvágy az élesz-
tője. Vessen magára mindenki, mert eb-
ben sokan a hibásak. Hibás a közigaz-
gatás, amely szemet hunyt, hol kénye-
lemszeretetből, hol patópáloskodásból, hol 
rosszabb okokból is olyan üzelmek felett, 
amelyekről tudnia kellett, hogy céljuk és 
előidézőjük csak visszaélés lehet. Hibás 
az erdélyi uri osztály, amely nem min-
denütt értett egyet a nép érdekeivel és 
bizony a maga fajtájának  a kedvéért tűrte, 
hogy a nyomorult és tudatlan tömegek 
érdeke könnyelműen piacra kerüljön. Hi-
bás a nép sok vezetője, a közbirtokosság 
vezetősége, akik gyakran maguk is ré-
szesei voltak azoknak az üzelmeknek, a 
melyek felett  ma aggódó lélekkel ül birói 
tisztet a népképviselet. Hibás a bíróság, 
amely a betű tiszteletétől elkábulva, fel-
áldozta a lényeget és az igazságot a forma-
jog tengerébe sülyesztette. És mindenek-
felett  hibás a kormányzat, mindegyik ki-
vétel nélkül, mert tűrte esztendőkön át 
azokat a gazságokat, amelyeknek botrá-
nyos részleteit egyre másra szellőztette a 
sajtó és amelyeknek a rémes pusztításairól 
a kormány mindenkinél jobban volt érte-
sülve. 

Most összefogódzott  mindenki és vi-
lágra jön egy törvény, amely intenciója 
szerint legalább meg fog  szüntetni minden 
bajt és veszedelmet. De ebben sem hisz 
mindenki és sokan mondják, ismerői a 
vidéknek és a viszonyoknak, hogy csak 
a szándék jó. A fegyver  azonban töké-
letlen és főleg  nagyon későn töltötték meg. 
Akkor sem golyóra, csak sörétre. Kíván-
juk, hogy azoknak legyen igazuk, akik 
bíznak a törvény jó szándékában. Erdély 
ellenséges népfoltok  közé szorult magyar-
ságának megmentéséről, fentartásáról,  biz-
tosításáról van szó. És különben is annyi 
ott még az elintézendő probléma, hogy 
igazán örülni kellene, ha egygyel keve-
sebb lenne. Néhány ideális lelkületű állam-
férfiunk  volt, aki szüntelenül hangoztatta, 

*) Ezt a nagy jelentőségű cikket, mely az er-
délyi viszonyokkal, a birtokrendezéssel foglalkozik, 
a „Peatl Napló'-hóí vesszük át, hogy az erdélyi tár-
aadalotn látta, miként vélekedik rólunk az ország 
egyik hangadó lapja. 

hogy a magyar kormánynak és a társa-
dalomnak a legéberebb figyelemmel  Er-
délyre kellene tekinteni, mert innen fenye-
get a legtöbb veszély és oll van a leg-
több baj. Az országra nézve is és az ot-
tani magyarságra különösen. Ha soha, hát 
most a választói jog reformjánál  lapasz-
talhatja mindenki, aki csak egy keveset 
foglalkozott  az általános választói jog 
esélyeivel és lehetőségével, hogy Erdély-
nek micsoda jelentőségteljes szerepe van 
e kérdés mikénti megoldásánál. Ha Erdély 
nem lenne olyan, amilyen, Magyarország 
talán már rég tul volna a választói reform 
vajudásain és nagyon kevesen lennének 
nzok, akik még eívböl is ellenkezik en-
nek az elkerülhetetlen reformnak  a meg-
valósítását. 

A magyar politikának olyan területe 
van lenn Erdélyben, amelyen fajunk  leg-
kiválóbb erőinek kellene állani, mint a kor-
mányzat és a közigazgatás vezetőinek. És 
soha. de soha sem tartották irányadónak 
ezt a szempontot sem a kormányok, sem 
az autonomiák. Erdélyből mamelukszálliló 
telepet neveltek, ahol elnyomták az ön-
állóságra való törekvést és az öntudatos 
nemzeti politika érdekeit mindig aláren-
delték a pillanatnyi helyzet kívánalmainak. 
A sok széthúzó partikuláris érdeket foly-
ton legyezgették, csakhogy egy-egy ellen-
séggel kevesebb legyen és a korrupciót, 
amely nélkül mamelukság nem tenyész-
het, oly mélyre ültették azon a földön, 
hogy a mérges gombák, miként a most 
készülő törvényjavaslat bizonyítja, immár 
egész vidékeket fenyegetnek  elpusztulással. 

Erdély egy ellenséges nemzetiségnek 
és egy vakmerő külhalalom aspirációjának 
szünetlen élő vágya. Rá van szegezve 
ezer ellenséges szem és földjén  ellenséges 
indulat nagy gonddal és sok tőkével ké-
szíti eló a jövő álmainak világát. A ro-
mán irredentizmus nagy öntudatossággal 
fészkeli  be magát pénzével, értelmiségével 
és faji  gyűlöletével és az elnogrnfikus  tér-
képen egyre sűrűbben jelentkeznek az ő 
hatalmának terjedését jelző szinfoltocskák 
azokon a területeken, amelyek még nem 
is régen teljesen mentek voltak minden 
nemzetiségi elemtől. Lehelellen észre nem 
venni, hogy ez a gyanús célzatú terjesz-
kedés ami legnagyobb veszedelmünk le-
het és lehetetlen el nem ismerni, hogy 
azoknak volt és van igazuk, akik bennün-
ket örökösen Erdélyre és az ö nagy és 
megoldhatatlannak látszó problémáira 
figyelmeztetnek. 

= Itttntetü-unvellii.  A képviselőház 
jogász-körei ben kínos meglepődéssel tárgyalják, 
hogy Wekerle miniszterelnök némi pótlások 
inintt vissznvouta a tárgyalásra kitűzött liiiijtetö-
novellát, melyet az egész magyar jogász kő 
zönség töbli. mint két évtizede sürget már. 
Általában élénken hangoztatják, hogy a pótlá-
sokat az igazságügyi bizottság mielóbb üsse 
nyélbe, hogy aztán végre is komolyan napi-
rendre kerüljön a büntetó novella, mely legvi-
tálisabb szociális és büntetőjogi érdekek sérel-
mét van hivatva orvosolui. 

A iiemxetiitéyiek  köréből.  A ma-
gyarországi román lapok éles szavakkal kom-
mentálják ti miniszterelnöknek azt a minapi 
bejelentjét, hogy a büntetó törvénykönyvnek 
a nemzetiségi és államellenes izgatásra vonat-
kozó szakaszait szigorítani akarja. A .Lupta" 
ezeket itja: „Az egész feudális  tábor ellenünk 
tör. A koalíció nem elégszik meg a törvények 
mostani nyers intézkedeseivel. még drákóihb 
rendszabályokat akar'. — Az „Ungaria' nz 
erdélyi mérsékelt románok lapja, aktív passzi-
vitás cimll cikkben foglalkozik  a kibékülés 
eszméjével és azt mondja, hogy u magyarok-
kal való kibékülés szükséges a román nép bol-
dogulására. A lap azt hiszi, hogy ezt a nem-
zetiségi párt is he fogja  látni. 

llt'forntok  >f  htft/srrri/bfit.  l'.IO'.l-
ben a hadseregben uji'asnk lepnek életbe. A 
mostani cinn rt es pedig: a közös hadseregben 
a kétfejű  sast. honvédségnél a magyar koro-
nát megszüntetik. Helyebe éleibe léptetik az 
úgynevezett lézkokardát. amelyet a hadsereg 
a negyvenes, ötvenes evekben viselt. — Az 
ezredzászlókat megszüntetik, litert modern lia-
daszati szempontból seninii szükség .-incs mar 
a zászlókra A lezérleti és lezenyleii nyelv 
természetesen Ili in változik Kz az a pont. a 
melynél nein leliet eiigedekeni ségre liirni a 
liailvezeiöst'get. Ellenben a legs/igoruhhhn nl-
k:i11II:l/11 i fogjál,  és életbe leptetik az ezred 
nyelveket. Magyarországon lesz 4 nemzetiségi 
eznd. Ket roman, szerb es tót ezred Ezekben 
az ezredekben a legénység csupa egy nemze 
Iiségheli lesz. A legutolsó magyar ezrednek 
székhelye Nagyi árad lesz. 

t Rancz János 
felcsiki  fóesperes.  nagyboldogasszonyi 

plébános. 
Hullanak az eiósek. Vezéralakjaink egyre 

fogynak.  Sión hös bajnokainak száma rémsé-
gesen apad. Egyiknek sírjáról még nem szá 
lailtak fel  könnyeink, mar a másiknak sirja 
fölött  kesergünk. Remiin a halai diadalútja. 
.Minlha csak kezei logott volna a minden jó 
nak romlásira linó pusziit" korszellemmel, 
éppen azok életet oltja ki. akiket az Ur a 
népnek vczcrckiil adott. 

Nem kishilíiseggel. de mégis aggódva 
kérdezhetjük: mi lesz a küzdő sereggel, ha 
vezérei igy hullanak V Ki ad irányt, ki vilá-
goi-itja meg a sötétség szelleme1 által nieg-
liotiialiositott életnek inját? Ki önt lelkese-
dést a esiiígodö lelkekbe, ha a hit és tudo-
mány véltjevei felövezett,  az isteni kegyelem 
és természet rendkívüli ajándékaival kiliinte 
lelt oszlopos tagjai egyházunknak igy dűl-
nek ki. 

Valahányszor Erdély-egyházmegye vala-
melyik vezér-alakjának haláláról értesülünk, 
mindanny iszor metsző fájdalom  nyilai sebezik 
meg szivünket s lelkünk keservében néma 
konyeket sírunk. De vájjon van e valaki, ki-
nek bi'lálán mélyebb bánattal szomorkodhat-
nánk : van-e valaki, kinek elvesztése loliitt 
lelkünk keserű fájdalma  nagyobb lehetne, mint 
Rancz János fóesperes  halála l'öliilt. kit folyó 
évi január hó ÍU-éll ragadott el a hirtelen 
halni? 

Uancz János halálával egy páratlan te-
hetség világító fénye  aludt ki; egy utolérhet-
tél] nemes sziv dobogása szűnt meg. Az o 
halálával egy kiváló lélek szellemi ereje sem-
misült meg az életkor ama pontján, ahonnan 
fénynek  sugarai közkincsként kell vala bogi 
tovább áradjanak. 

O Knlély-egy liázmegyétiek büszkesége, 
a katholikus székely népnek rajongásig szere-
tett papja vala. Vele a székely katholicizinus-
nak egyik erős oszlopa omlott alá: fajunknak 
diszét, a székely papságnak mintaképet vészi-
tettük el benne. 

Az ó személyében egyesülve voltak mind-
ama nemes tulajdonságok, melyeken az igazi 
tekintély felépül  s amelyek ót mások fölött 
kitüntetve, vezérszerepre juttatták. Szive ne-
mes, gondolkozása fenkölt  vala. Kgész életé-
nek mozgató erejét a krisztusi szeretet ké-
pezte: cselekedeteit a keresztény hitélet ideál-
jai vezették. Kz által lett nagygyá. híressé. 

Lelke a Szent-János evangelista szerete-
tétói égett, ajkai aranyszájú Szeut-Jáuos el-
rngadó hangján szólottak. Méltó volt védő 
szentjei nevére. Szónoklatainak hatást az isteni 
Sziv szeretetéből merített. Ez által szive mint-
egy felolvadt,  lelke pedig feltüzült  az örök 
szeretet hevében és mézédes ajkairól oly főn-
séggel hangzott az ige, hogy mindenkit ma-
gával ragadott. 

Rancz Jáno.s hires papja volt az egyház-
megyének. Nem fölkapott  személy, hanem el-
ismert tekintély. Benne nz egyházi hierarchi-
kus kormányzati elv meg volt testesülve. — 
Tekintély és szeretet az ó személyében a leg-
áldásosabb módon voltak egyesülve. 0 tudta, 
érezte, hogy hivatása ÓB küldetésének csak-
úgy felelhet  meg, ha a, tekintély a szeretet 
melegében érvényesül. Éppeu azért hivatalos 
és magánügyeiben a tekintélyt a szeretet által 
tette kedvessé. 

Aki Rancz Jánost csak egyszer is hallotta, 
vagy látta, az az első benyomásra meggyő-
ződhetett, bogy 6 nem közönséges ember, nem 

közönséges pap. Hisz benne a természeti erők 
tökéletessége a természetfölötti  isteni ajándé-
kokkal egyesülve, oly kiváló módon nyilatko-
zott meg. hogy az ó tiszteletet parancsoló 
nagysága azonnal felismerhető  vala. 

Büszkén vallottuk öt magunkénak, büszke 
volt ra az egész Csikvarmegye, s midón a 
lopnsztori kegy ót a felcsikkeiiileti  fóesperesi 
méltóságra emelte, örömmel adatik hálát Isten-
nek. hogy a tekintély és szeretet hivatalának 
Vezetésere ily különös kegyelmekkel megál-
dott fel  tiut rendelt. — De ime rövid időig--
meg égy evig sem — tartott örömünk. Le-
liuilot' a mi koronánk, oda a mi büszkesé-
günk. Rancz Janus meghalt. 

Rancz -kínosban minden meg vala. ami 
a valódi nagysághoz megkívántatik. Szivében 
mélyen hordta az igazi nagyság alapját, az 
alazatossagot: lelkei pedig a papnak második 
l'oitilajdonsaga. az ártatlan bárány példájából 
merített nyájas szelídség ekesité. 

Alazatossága. természetes nyílt őszinte-
sége az egyházi es világi hatóságok bizalmát, 
becsülését szerezték meg számára. Szelidsé-
gé-cl pedig utal nyitott magának a vele egyen-
rangúak szilébe és lekötelezte magának a 
kisebbeket. 

Mint pap. nemcsak hirdetője, de megtes-
tesítője volt az igaz szeretetnek. Innen van, 
hogy ismerősei, barátai, különösen volt. hívei 
es alatti ak'n áldva gondolnak emlékére. O min-
denkivel jót akart tenni. Krisztus szellemében 
mindenkinek mindene törekedett lenni 

Hivatását az irgalmasság cselekedeteinek 
gyakorlása által sietett betölteni K téren ha-
tan nem ismert és éppen azért fizikai,  anyagi 
erejét és lelki tehetségeit egészen a végletekig 
11.111 kímélte. 

Áldozatkészsége, szeretetteljes részvéte 
a szűkölködők iránt oly nagy vala. hogy ha 
talárját kérte volna valaki, azt is odaadta volna. 
Ha laita suni a szenvedői, vele í-irt; ha llal-
loita a lajdiilom jajkiáltását, szive elérzéke-
nyült s könnyei záporként hullottak. Erős, bá-
tor. rettenthetetlen volt a bún ostromlásában; 
de a bűnbánat könnyeinek látására együtt sírt 
a bűnössel. 

Fájdalom, nyomor, szenvedés oly mély 
részvétet ébresztettek szivében, hogy midőn 
ezekről kellelt szólania, hangja elakadt s csak 
néma könyei beszéllek egy uíóig tovább. Eb-
ből érthető ama rendkívüli hatás, melyet szó-
noklataiban csak ó tudott elérni. Hozzáférkő-
zött az elfásult  bithideg szivekhez. Ueszédei-
nek kegyelmi halasa i.lalt felolvadt  a szivek 
jegkéige s az isteni szeretet melege uj életre 
támasztotta a bűnben megátalkodott lelket. 

Rancz János székely vérből származott 
s saját népenek vezéifértiaként  küldte az Ur, 
hogy e sokat szenvedett nyomorral .küzdő nép-
nek földi  és örök üdvét munkálja 0 ezen kül-
detésnek törekedett is megfelelni.  Élete foly-
tonos munka volt: ő a nemes niunkkásságnak 
ideális alakja vala. Nehéz pozícióin a folyto-
nos tevékeny.eg volt életeleme. Önzés, ön-
czélért való küzdelem ót nem vezette, ó min-
dig a közös jóért küzdött. 

Küzdött s fájdalom,  már nem küzd, éle-
tét kioltá a halál. S ez annál keserűbb, mert 
csak egy Rancz Jánosa volt Erdélynek és ki 
tudja, mikor támad még egy második? Még 
életében szálló ige lett a székely nép njkán 
eme mondás: „Suk viz foly  le az Oltón, mig 
egy második Rancz János születik .. " 

De ha az eltűnő életet le is tiporta a 
halál, a kegyelet szent érzetét meg nem sem-
misítheti; ha elrabolta is a porlandó testet, 
de el nem rabolhatja a nemes lélek szellemét. 
Nem. mert élni fog  nz ő. emléke azoknak lel-
kében, kik ót ismerték. Es akik a valódi nagy-
ság elótt tisztelettel tudnak meghajolni, azok 
sokáig fogják  az ó nevét emlegetni. Biztosí-
téka, záloga eunek ama fájdalomteljes  köz-
hangulat. melynek hatása alatt egy vármegye 
népe hullatta könnyeit Rancz János halála 
fölött,  amely könyekhen a drága halott nagy-
ságának sugarai ragyognak vissza. 

Fölül áll már Rancz János minden di-
cséreten, de emléke nincs felül  a szeretet és 
tiszteleten. Az ő nagysága nem állott a rang, 
a hivatal magasságában, melyre érdemei emel-
ték ; mert ma, midóu ez-k elmultak, sírva 
sírunk az ó elveszítése fölött.  Nem feledjük 
ót. nem hal ki emléke lelkünkből, élni fog  ő 
hívei, barátai, ismerősei szivében. Igen, mert 
.halott csak az, kit elfelejtenek".  Ot pedig 
nem fogják  felejteui,  tuert hagyományként 
száll szájról-szájra az Oltmentén, az ős Har-
gita alján nemzedékről nemzedékre az ő drága 
emléke. 
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Nem halt ő meg, hisz halála a testnek 
megdicsőülése az Igaz léleknek. Az 6 halálá-
val egy élet aludt ki e földön;  de csak azért, 
hogy a lélek elótt megnyíljék az öröklét és 
Jézus isteni szivén találja nyugalmát az, ki 
ezreknek szivét gyógyít», erósité a legszen-
tebb Szív vérével. 

Legyen áldott emléked drága főespere-
sUnkl Az irgalom Istene támasszon fel  egy-
kor örök dicsőségre I Verebesi. 

Cabaret-estély. 
Folyó hó 8-án tartotta meg a „Csíksze-

redai Sunatorium-Bizottság" a Vigadó nagy-
termében a csíki tudóbetegek javára estélyet. 
Méltán sorozhatjuk ezt a farsangi  mulatságok 
legkedveltebbjei közé. A tevékeny és előre-
látó rendező bizottság a táncot megelőzőleg 
egy érdekesen összeállított műsor bemutatásá-
val mulattatta a közönséget. 

Kormos Emil. mint conferencicr  — francia 
szokás szerint elóadó — jelent meg először a 
színpadon, hogy ötletes magyarázataival meg-
nyissa a cabaret és bemutassa a „Víg férfi-
négyes" tagjait, Imecs János dr, Albert Sándor, 
Zareczky Jenó és ifj.  Nagy István személyében. 
Az összevágóan előadott énekszámot elisme-
résben részesítették. 

Majd egy kettós jelenet Bzórakoztutta a 
jelenlevőket. .Az audencia": Jakab Mici és 
dr Oaál Endre előadásában. Jakab Mici vőle-
génye érdekében kihallgatásra megy- az állam-
titkárhoz fdr  Gaál) és minden kigondolható 
módon érvel vőlegénye kinevezése érdekében. 
Jakab Micit legkevésbbé sem zavarta a „Mél-
tóságos államtitkár ur" magas pozíciója, ko 
nok hallgatása, mert otthonos megjelenése, 
könnyll előadása által méltán kiérdemelte a 
zajos tetszés nyilvánításokat. 

A 3. pontot Fekete Baodika hegedű solója 
Wolf  Ida zongora kíséretében töltötte be. A kis 
mtlvész olyan könnyűséggel és precizitással ke-
zeli már most is a hegedllt, hogy sok re-
ményre jogosíthatja szülőit. A hallgatóság sűrű 
tapsai között, köszönte meg Bandika, az elis-
merést. 

ízléses estélyi ruhában jelent meg a szín-
padon Pap Margitka, nkit a közönség rokon-
szenvesen fogadott.  Egy monologot adott eló 
az ideálról. Jól átgondolt átérzett előadását 
figyelemmel  élvezték ős háromszor hangzott 
fel  a taps s hívta a lámpák elé a kedves sze-
replót, akit egy kosár szép élóvirággal is ki-
tüntetett egyik tisztelője. 

A műsor kiemelkedő számát képezte dr 
Fejér Mihály éneke cigányzene kísérete mel-
lett Fráter-féle  és kuruc-dalokat mutatott be 
szivhez szóló, igazi magyaros zamattal. A szép 
hangulatos daloknak benső érzéstelt elóadása, 
olyan viharos tetszést keltett, hogy dr. Fejér 
Mihály a közönség ttlntető lelkesedését ujabb 
dalok előadásával hálálta meg. Magyar dalo-
kat ilyen szép előadásban alig hallottunk még 
Elismerés illeti azért is, hogy Gyergyószent-
miklósról a rendező bizottság és a jótékony 
cél érdekében szíves volt idefáradni  és kiváló 
szép énekével az estély fényét  emelni. 

Következett egy .Egyveleg" zongorán 4 
kézre Jakab Mici és Wolf  Ida által előadva. 
Mindkét eljátszott darab tetszéssel fogadtatott 
és a szereplők technikai ügyességéről tett bi-
zonyságot. 

A 7. számot Gaál Endre dr töltötte be 
egy monológgal. A lakás mizériái képezték elő-
adásának tárgyát. Dr Gaál pályát tévesztett, 
mert ó igazi színészi vénával bir, annyi ügyes-
ségének ÓB rátermettségének adta ma is jelét, 
hogy elért sikere méltó lenne egy gyakorlott 
színészhez is. 

Kormos Emil, aki megjegyzem az elso-
rolt számok közötti időt is, mint conferencier, 
szellemes megjegyzéseivel és anekdotáival mu-
tatatta a közönséget, most összehúzta a füg-
gönyt jelezve az állatok megjelenését, akik 
annyira vadak, hogy a nagy világosság eset-
leg végzetessé válhatna reájok nézve. 

Csakhamar elhelyezkedett az állatsereg 
a színpadon macskák, majmok, medve, kutya 
és kakas képében, Zareczky Jenó, Imecs János, 
ifj.  Nagy István, Albert Sándor, Darvas Béla, 
Merza Qyuta, Sprencz György és Ujfalvi  László 
személyében. A jól betanított „állatnégyest" 
•enekÍBérettel mutatták be. A közönség sokat 
nevetett a mulatságos alakok megjelenésén és 
elismeréssel adó .ott a szereplőknek. Végül ne-
vezett urak egy „bor'-dalt énekeltek. 

A dalokat és zenét Dományánc Péter ta-
nár tanította be és vezette az estelyen. Több-
ször volt alkalmunk a kiváló zeneértő tanár 
által betanított dalokban gyönyörködni, ezúttal 
is kiváló dicséret illeti a szép eredményért. 

Nem feledkezhetünk  meg özv. Riszner 
Józsefné  ügybuzgalmáról, ki az estély rende-
lésében fáradságot  nem ismerő kitartással 
vett részt. 

Az előadást tánc követte, mely a legjobb 
hangalatban a reggeli órákban ért véget. A 
lenét Báduly Béni Árpád kitűnő s akármelyik 
nagy városba is beillő zenekara szolgáltatta. 

Mint értesBIUnk rz estély anyagi sikere 
la kielégítő lesz, közel 400 korona tiszta jöve-
delem esik a jótékony célra. 

A feldlSzetők  névsorát lapnnk más helvén 
közöljük. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezes. 

helyi títrv. elnököt B.idó Sándort a 
sárhelyi királyi ügyészséghez fóügyé 

A király a marosvásár 
marosvá 

„ _ _ észszé ne-
vezte ki. 

— Előleptetes. Krippel Móric gyergyó-
szentmiklósi erdőmestert aki a pécsi kiál-
lításon is kitüntetésben részesült — vrdótanó 
csosi rang és jellegben meghívtak tanarnak u 
Selmecbányái erdeszeti akadémiához. Krippel. 
erdőtanácsos a meghívást elfogadva  a napok-
ban foglalja  el uj altasát, mely szaktudásának 
és képzettségének jutalma. 

Megfelebbezett  aranyosltas. Folyó 
hó 4 én targyalta a kuría lunacsii a gyergyo-
szentmiklósi mcglélebbezett aranyosilási ügyet. 
A tanacs Ávedik előadó bíró véleiuenyehez 
csallaku2Vn a beadott felebbezéseket  elutasí-
totta s evvel a másodbirói Ítéletet hagyta hely 
ben. Ez a régóta húzódó Ugy ezzel nz itelettel 
remélhetőleg befejezéshez  jutott és sohahnak 
megnyugvására szolgál. 

— Kirendelés. Az ignzságügyininiszter 
a csíkszeredai királyi törvényszék területére 
vizsgálóbírói állandó helyettessé Geczó Béla 
kir. törvényszéki bírót rendelte ki. 

— A oslkszentmartoni képviselő üd-
vözlése. Dr Nagy Györgyöt, a csikszentmár-
toni képviselőt, a napokban a legszebb kitün-
tetés, választóinak impozáns módon megnyil-
vánult bizalma érte, abból az alkalomból, hogy 
Nagy György a képviselőházban ismetelten 
síkra szállott a székelység egyetemes érde-
keiért. A képviselőt» csikszentmártoni dalárda 
testületileg kereste fel  és a dalárda karnagya 
által hozzá irt zenei szerzeményt nyújtotta át. 
Kászonimpér polgárságának üdvözletét az ot-
tani függetlenségi  párt elnöke, Balázs András 
levélileg tolmácsolta a képviselőnek. — Itt em-
lítjük meg, hogy a székelyudvarhelyi m kir 
adóhivatal és számvevőség tisztikara az állami 
tisztviselők érdekében kifejtett  munkásságáért 
külön-külön üdvözölte Xagy Györgyöt és ki-
kérték jövőre is támogatását. 

— Ifjúsági  tán o estély CsihBzent-
mártonban. A csikszentmártoni ifjúság,  folyó 
1908. évi február  hó 15-én (szombaton), nz 
olvasókör nagytermében, n szegény gyermekek 
felruházása  javára zártkörű táneestélyt rendez, 

— Bizalom a kormány iránt. Három-
szék vármegye törvényhatósága február  7-én 
délelőtt tartott közgyűlésén nyolcvanegy szó-
val hat szavazat ellenében teljes bizalmát nyil 
vánitotta a kormánynak és a koalíciónak. Az 
elenyészően CBekély ellenzék a hahidópártiak 
sorából került ki, akik a közgyűlésen végképen 
letörtek. A közgyűlés előtt uz volt a szándé-
kuk, hogy marostordai módra panasszal men 
nek gróf  Andrássy Gyula belügyminiszterhez, 
de a mai bukásuk s gróf  Andrássy Gyulával 
szemben állásfoglalásuk  után minden további 
ténykedésük lehetetlenné vált. 

— Meghívó. Herczberg Károly fakeres-
kedő folyó  évi február  hó I6-án délelőtt 11 
órakor a gyergyó-ujfalvi  közbirtokosság tagjait 
a községház hivatalos helyiségében tartandó 
közgyűlésére hívja meg. A közgyűlés tárgya: 
A marosvásárhelyi kir itélő-tábla ítélete foly-
tán megváltozott helyzet miatti intézkedés, 
vagyis a táblai Ítélet és a gyergyó-ujfalvi  erdó-
eladás folytán  előállott lehetetlen állapot meg-
szüntetése. 

— Törvényhatosági közgyűlés. A 
törvényhatósági bizottság 190H. évi febrnár  hü 1 H-áu 
délelőtt 9 órakor Csíkszeredában, a vármegye ta-
nácskozási termében rendkiviili közgyűlést tnrt n 
következő tárgysorozattal: 1. Időközben szente-
sítést nyert törvények kihirdetése. 2. A in. kir. 
fnldmivclésügyi  miniszter leirata az ebudó alap jö-
vedelmének hová fordítású  tárgyában. 3. M. kir. 
kereskedelemügyi miniszter leirata n kavicssziílli-
tásának biztosításánál követendő eljárás tárgyában. 
4. 31. kir. pénzügyminiszter leirata a csíkszere-
dai pénzügyigazgatóság elhelyezése tárgyában. 5. 
Az országos „Gyermekvédő liga" megkeresése egy 
választmányi tag kiküldése iránt. 6. Helyi érdekű 
vasutak kérése a szállítási adó eltörlése iránt. 7. 
Epitő iparosok szövetségének kérése támogatás 
iránt. 8. A magyar államvasutak igazgatóságának 
kérése szerződések jóváhagyása iránt. 9. A mn-
détalva — gyergyószentiniklósi vasútnál építő fel-
ügyelőségének kérése ugyanazon tárgyban. 10. A 
vármegyei tisztinyugdij alapnál mutatkozó hiány 
fedezése.  11. Az ebtartási szabályrendelet módosí-
tásának tervezete. 12. Szabályrendelet terveze-
tek : a) a társas kocsi iparról, b'i az utkaparók 
nyugdíjazásáról, di a hordár iparról. 13. A felesiki 
járás kettéosztása, uj főszolgahiróság  létesítése, 
14. A hivatalos órák megváltoztatása. 15. Festő-
művészek ajánlatai Kossuth Lnjos és II. Rakóczy 
Ferenez arcképei ügyében. 1B. Téglás Gábor jelen-
tése régészeti kutatásainak eredményéről. 17. A 
gvergyóujfnlvi  hitelszövetkezet kérése ingatlan át-
adása iiánt. 1H. A közegészségügyi bizottság ki-
egészítése. 19. Központi- és járási hivatalszolgák 
nyári ruhával yaló ellátása. 20. A nyugdijválnszt-
mány javaslatai: a) Özvegy Szántó Józsefné,  b) 
Dr. Bocskor Béla és cl Kovács Antal nyugdíjazása 
tárgyában. 21. Társtörvény hatóságokkal való leve-
lezés. A magánjavak igazgató tanácsának előter-
jesztései: al l'JOH. évi költségvetés, bi Boldizsár 
Istvánné segélyezése, cl Boga Kálmán segélyezése, 
d) a csobányosi erdőőri lakás felépítése,  e} A me-
gyei polgári leányiskolánál ének- és zene tanitó 
alkalmazása, f)  HaCiz S. Kesaglu fizetési  halasztás 
iránti kérése, g) Felsőtölgyesi poiondos hely el-
adása. h) borvíz pataki erdő fatömegéről  kötött 

szerzőtlés. i) Ösztöndijak és segélypénzek kiosz-
tása tárgyában kelt miniszteri rendelet, jl Bélbóri 
csendörőrs lakhelyének áthelyezése, kl Putnavölgyi 
széldöntött fák  fölött  kötött szerződés. 11 Fejér és 
Klein fizetés  halasztás iránti kérése, ml I)r Bocs-
kor Béla ny. megyei főügyész  követelése. Köz-
ségük-vek. 

— E r d e l y m s z i v a s á r o k februárban 
11. Kovászna, Szászbnnyieza. 14. F.rzi-1. Hátszeg. 
Homoródszentmárton. Papolcz, Tasnád, Zsihö. 16. 
Kihéd. Nngvajtn. 17. Magyargorbó. 19. Czege. Szász-
régen. 2'). Alczinu, Alsószopor, Tövis. 21. Abrnd-
hánva. Csíkszereda. 22. Kiskend, Xagyborosnyó. 
O-ltadna. 24. Borsa, Gyergyóallulu, Kőröspatak, 
Xyárádszereda, Szék. Székelykeresztur, Szerdahely, 
2H. Zabola. 

— Halalozas. Lázár Geróné szül. Lázár 
Erzsike eves korában f  hó 7-én Gyergyó-
szentmíklóson meghalt. 

— Részvéttel értesülünk Gergely Andor 
gyergyószentmikiósi járáshiró, tőrvényhatósági 
tag haláláról. Mintegy fel  éve, hogy beteges-
kedni kezdett, az utóbbi időben hosszabb sza-
badságot kért és Kolozsvárra ment egy víz-
gyógyintézetbe bajának orvoslás» végett, de 
sikertelenül, mert ouuét hazatérve Brassóban 
rokonainál kiszenvedett. 

— Rétyi Székely Dénes nyugalmazott kir. 
mérnök éa 48-as honvéd-százados, a csíksze-
redai kir. telekkönyvvezetó Kozma István apósa, 
1908. február  6-án Rétyen meghalt Halálát 
nagy kiterjedésű rokonság gyászolja. A jó öreg 
bácsiban egy puritán jellemű és nemesen gon-
dolkodó férfiú  veszett el. 

— A postatakarékpénztár reformja. 
Amióta Kossuth Ferencz áll a kereskedelmi kor-
mány élén. a ungysznbásu reformok  egymást érik 
tárczája körében. Most is olyan reforniácziókról 
érkezik hir. amely hivatva van nemcsuk a postajö-
vedebnek óriási mértékben VHIÓ növelésre, de a 
pénzválságnak részleges megoldást is jelenti. Ar-
ról van szó, hogy a postatakarékpénztár, a pos;a 
e bankszerű ág;i vegyit fel  üzletkörbe a visszlcszá-
mitolást. A postntnkflrékpénztiírnsik  tudvalevőleg 
óriási felesleges  tökéje van, melyet külömböző 
pénzinrézetekbeu helyeznek el ezt a pénzt, ha reális 
visszleszámitolási hitellel helyezheti el magasabb 
kamattal. Természetesen ez üzletágnál elsősorban 
a kisemberek igényeit kielégítő szolid kisebb pénz-
intézetek jöhetnek tigyelembe, amelyek igy több 
millió koronu hitelt nyervén, u mostani válságos 
időkben valósággal áldásos működést lejthetnénk 
ki, u jövőben pedig üzletfeleiket  olcsó hitelhez 
juttatnák. A terv már annyira megérett, hogy leg-
közelebb, talán már e hóban meg is valósul. Ez 
Kossuth Ferencznek is kivánsiígn, aki legjobban 
sürgeti annak megvalósulását. 

— Jutalmazas. Az Acs Károly-féle  ala-
pítványból városunkban 2 hűséges és becsüle 
tes cseléd kapott f.  évben 40—40 k. jutalmat 
Seiwarth Rezsó szolgálatában álló Hajdú Ig-
nácz kocsis és dr. Bocskor Bélánál levó inas 
André Pál. 

— Az árvaszeretetház javára adako-
zók névjegyzékéből Karácsony József  igazgató 
úr 2 kor. adománya tévesen kimaradt mit 
ezennel helyreigazítunk. 

— Tanoestely. A gyimrs középloki ke-
reskedők és kereskedelmi hivatalnokok 1908. 
évi február  hó l(i-án (vasárnap) a gyimes kő 
zéploki izr. emeli iskola javára és termeiben 
műsorral egybekötött vártkörü táneestélyt ren 
deznek. 

— Műkedvelő előadás 8zépvizen. A 
községi iskola tanítótestülete február  2-án iskolájuk 
felszereléseinek  javára műkedvelő előelőadássul egy-
bekötött záitkörii táncz-estélyt rendezett. A szín-
előadást a községi elemi iskola növendékei áltnl 
előadott hat pontú miisor előzte meg. melyeket oly 
kedvesen és ügyességgel adtak elő a növendékek, 
hogy a hallgatóságot teljesen lekötötték előudá-
sukkal s amiért ki is jutott a taps és éljenzésből 
nekik és vezetőjüknek Gábor Gyuln közs. tanitónnk. 
Ezek után a ., Vadrózsa" szinmii következett, me-
lyet a játszók oly igyekezettel és készültséggel 
adtak elő, hogy mindenki megelégedéssel nyilatko-
zott róluk Különösön Bartha Bözika i Klára . Bece 
Ferencz l Boglár Bálint\ Puskés Gerő i Kapor Ist-
vánt nyerték meg biztos fellépésükkel  ügyes ját-
szásukkal a közönséget amit a közönség általános 
tapssal és egyesek virágcsokorral honorállak. Na-
gyon élvezetes és jóizüeu volt Veress Árpád által 
iSárgji segéd tan.) és Bartha Autal által (Borbély 
szerep előadva, kiknek megjelenésüket a közönség 
mindig örömmel váit«. Puskás Laura i Körösiné), 
Kovács Irén l Anikó) és Deák Ilona lözv. Hallainé) 
is általános tetszést vivtak ki, de Bartha Mariska 
(.luezi) is hűséges volt ám a játszásban. Antal 
Károly iTodor czendbiztosi. Deák Ferencz iKoncz 
zugügyvédl. Fereucz tstváu (patuluri is valamint 
ilj. Antal Gyula (Busa szerepében és később ál-
lomás főnöki  minőségben > jól mozogtak igyekeze-
tük meglátszott. Stat zel Uudoll (vályi vizsg. bíró) 
Imre Elek, Miklós Károly is dicséretet kaptak. A 
fényesen  sikerült műkedvelő előadásnak rendezőjét 
Bartha Istvánt fáradságának  jutalmául a közönség 
lelkesen megélieuezte. Ez alkalommal összes be-
vétel mintegy liOO korona /olt. Kiadás 344 kor. 
58 fill.  Különben ezt és a felülfizetők  neveit a 
jövő száubau közöljük. 

— Köszönet nyilvánítás. Az 1908. évi 
február  hó 8-án a József  loherczeg Szanatórium 
egyesület által, Csíkszeredában tartott Cabaret-
estélyen feliUUzettek  : Kállay Ubul 50 kor., Mikó 
Bálint 30 kor., Gál József  23 kor. 40 fill.,  P. 
Mikó Ilona 20 kor., Pototzki Pál, dr. Harmatb Leó, 
dr. Fejér Mihály, dr. Fejér Antal, Janovitz József, 

Cziká János, Pótsa Sándor 10—10 kor., dr. GyBrgy-
pál Domokos, dr. Szántó Samu 6—6 kor., Jakabffy 
B. Miklós, Fejér Sándor, dr. Filep Sándor, özv. 
Jakab Alajosné. dr. Fodor Antal, dr. Fejér Dávid 
4—4 kor., özv. Élthes Jakabné, Králl, Szatmári 
Jenő, Dobos Ferencz 3—3 kor.. Pap Domokos 2 
kor. 80 fill.,  Józsa Géza 2 kor. .60 fill.,  Vécsei 
Károly, X. X. 2-40—2-40 fill.  dr. Végh Elemér, 
Zareczky Jenő, Jakab Gyula, Fejér Károly, Csá-
szár Sámuelné, Fekete Vilmos, Botár Béla, Dara-
gus Audrás dr., Balázs Ernő, Veress Elek, Szvo-
boda Józselné 2—2 kor., Zimtnerniann, Merza Já-
nos. Heimler, Mátrai Ignácz, Bogdán Ártur, Tég-
lás J. 1 — 1 kor., Vitus Károly, Kovács János, 
Birtlia József  40—40 fill.,  ugv a felülfizetőknek, 
inint mind azoknak, kik akár miut szereplők, akár 
mint rendezők előmozdítói voltak az estély sikeré-
nek, e lapok utján is hálás köszönetet mond a 
szegény tüdőbetegek uevében. Ae elnökség. 

— A has dragasaga. Előttünk eddig 
ismeretlen okokból a mészárosok a hus árát ismét 
felemelték.  Ez a cartellszerii szövetkezés tűrhetet-
len állapotot idézett elé, inert az amúgy is drága 
megélhetési viszonyokat ínég súlyosabbakká teszi. 
Eltekintve attól, hogy a szarvasmarha ára az ősz 
óta nemhogy emelkedett, hanem esett érthetetlen 
ilyen körülmények között a mészárosok eljárása, 
a mult idkiilominnl egyik derék polgártársunk több 
szarvnsiuarhát vásárolt és azt felvágva  bebizonyí-
totta, hogy u mnrliuhusuuk kilóját 06—60 fillér-
jével árulva megtérül a marha vételára. Végül most 
inár a mészárszékek kitnérési árát. mely a marha-
hús kliójánál 41»—5(1 fillérrel  több. Ezen óriási 
különbségből meggyőződhetik a közönség a mészá-
rosok nyerészkedő eljárásáról. E tényeket azért 
regisztráltuk, hogy a város fogyasztó  közönsége 
akczióba állhatna, hogy megbeszélve ezen tűr-
hetetlen állapot tarthatatlanságát szövetkezeti vagy 
más nton elégitsük ki husszükségleteinket, hogy 
ne legyünk kitéve a továbbiakban a mészárosok 
indokolatlan veszélyeinek. 

— Nyilvános számadás. A zsögödi 
műkedvelő színtársulat folyó  év január hó 25-én 
az iskolapadok alapja javára szinelőadással egybe-
kötött bált rendezett. Szinre került a .Gyimesi 
Vadvirág" czimii népszínmű 3 felvonásban.  Összes 
bevétel volt 265 kor. 80 fill.,  a kiadás pedig tett 
145 kor. Hl) fill.  Tiszta jövedelem 120 korona. A 
nemes célra feliilfizettek  : Hnjnód Ignácz 20 kor., 
dr. Xovák Albert 10 kor., Szigcthi Gyula 10 kor.. 
Mikó Bálint 7 kor. HO fill.,  Zimnieruiaiiu Adolt 
li kor., László Ignácz 2 kor. 60 fill.,  Jakab Már-
ton 2 kor. 40 fill..  Xagy Báliut 2 kor. 20 811., 
Gergely Péter, Xagy Lajos, Jánosy József,  Csaló 
Pál. Sós Antal Snlló dános kovács 2—2 kor., ilj-
Demény Lajos. Péter Mózes 1 — 1 kor.. X. X. 80 
lill., Yitos Józscl, Xagy Sáudor, László János, 
Csiszér Lajos. Fülöp János s. lelkész 40—40 fill., 
Kóka Mózes. ifj.  Géter Antal 20—20 fiit.  Fogad-
ják az igen tisztelt telüllizetők a jótékonyczélre 
hozott áldozatukért a K e n d e z ő b i z o t t s á g 
hálás köszönetét. 

— Öngyilkos kereskedő brassói ta-
noncz. A Hesshaimer cég prokuristája Nátió-
nal ellenőrző pénztáruk alapján régóta tapasz-
talta már, hogy az üzleti napikasszában nap-
ról-napra kisebb-nagyobb hiányok mutatkoznak. 
Tapastalatát közölte magával Hesshaimerrel 
is, de sehogysem tudták a kassza állandó tol-
vaját kézrekeriteni. Ma aztán csapdába került 
a kis tolvaj, Böhm György tizenkilebcz éves 
kereskedő tanoncz személyében, akit éppen 
akkor értek tetten, amikor egy huszkoronás 
aranyat, amelyet egy vevőtől kapott azsebébe 
akart csúsztatni A fiu  a tettenérés után nyom-
ban elhagyta az üzletet és édesanyjához sie-
tett a Hosszu-utca 36. sz. a. házba, ahol nz 
asszony egy orvosnak a gazdasszonya. Hesa-
haimer, miután most már bizonyosra vette, 
hogy a tiu dézsmálja már hosszabb idő óta 
az üzleti kasszát, bűnvádi feljelentést  adott be 
a tiu ellen a rendőrségnél. Az ügyeletes rend-
őrtisztviselő ma tizenegy órakor egy rendőrt 
küldött a Hosszu-utcza 36. sz. alá, hogy a 
tolvaj fiu  anyját magához hivassa és kihal-
gussa. Mikor azonban a rendőr az udvarra lé-
pett és őt Böhm György az anyja ablakán 
meglátta, a letartóztatástól való félelmében 
főbelótte  magát és életveszélyes sebbel ros-
kadt össze. Nâ y szenvedések közepette halt 
meg a szerenasétlen eltévelyedett flu,  akinek 
ebben az eszteudóben kellett volna felszaba-
dulnia az inaskodás alól. Este fél  hét órakor 
a kórházban. 

S Z Í N H Á Z . 
Az elmúlt színházi hét alapján Immár véle-

ményt alkothiituuk színtársulatunkról és annak inQ-
kSdsséröl, amennyiben bó alkalmunk volt azt meg-
ismerni hibáival és erényeivel együtt. Megállapít-
hatjuk, hogy a társulat -/árosunk igényelnek nagy-
jában megfelel,  sót van egynehány igazán tehetséges 
tagja i s mint például Userey Inna, Túri MarcBa, 
Baráti Jenő, Zilahy János és Ivánfi,  kik nagyobb 
társulatoknál is jól megállunk helyűket 

Ha az előrebocsátottak daczára egyes előadá-
sok még sem illauak azon a színvonalon, melyet 
ettől a társulattól joggal elvárhatunk, annak okát 
mindenek előtt a rendezósnél tapasztalt felületesség-
ben és ennek folytán  a közreműködők nemUlrődAm-
ségeben véliQk feltalálni.  BeinéljQk asonbau, hogy 
ezen hibák kis jóakarattal rSvidesen orvosoltstnak 
es ugy a közönség, mint az igazgató egymással meg-
lesznek elegedve. 

Hétfőn  bemutató előadásul Heltaí jó nevü bo-
hózata a „Bernit" került szinre. A darabot megle-
hetősen kOvSsen fogadta  a kSztlnség talán azért, mert 
messze esvén a fővárostól  az úgynevezett „lokális 
Viccek- Itt nem hallottak. KOlSnben az előadás sem 
elegitett ki mindenben, vontatott dSciSgós volt *n-
nzk menete. Bokonszenvea taps logsdt* beléptekor 
• kSzAnsog tavalyi jó iamariaet Tury Ikreaát, agy-
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szintén OrvendtOnk Zilahy és Kovács viszontlátásá-
nak, A czlmszerepben Baróti JenÖ mutatkozott be, 
nagyot fejlődött  utolsó itt léte óta. Most kész színész; 
alakítás» lekötötte a uézők ügyeimét, minden szavát 
harsogó kaczaj kisérte. A nők közQl még Krassói Jó-
zsika és Egyed Margit ls tetszettek. 

Kedden Offenbaeh  örökbecsű daljátéka a „Hoff-
mann Meséi- megmutatta, hogy kár a társulat ere-
jét lehetetlen feladatokra  pazarolni, mert bár egye-
nek  kiválót igyekeztek nyújtani, mégis a kar és zene-
kar fogyatékossága  miatt itt operaelőadás nem érvé-
nyesülhet. Egyes részletekről azonban el kell Ismer-
nünk, hogy jól sikerültek, Bzépek voltak. Turl Marcsa 
halásosaii éoekelte a hármas női szerepet; IvánK 
szépen énekelt és stílszerűen játszott; Dánvlnak is 
Toltak sikerült mozzauatai, A legnagyobb elismerés 
hangján kell e helyütt inegemlékczuünk a nehéz 
énekpartik betanítójáról: baranyalnéról. 

S z e r d á n Lehár Ferencz ,Vig özvegyiében 
mutatkozott be a társulat uj primadonnái* Cserey 
Irma szép sikerrel. Kellemes hangjával, öiletesjáte* 
kával ésgraciozus táucz»ival a kózóuség osztutiun tet-
szését vivta ki. Partnere Iván ti ezúttal nem elégített 
ki, hálás szerepének hatásos részeit nein akuázta ki 
kellőleg. Igen jó volt Baróti a purulitikus nagykövet 
szerepében: maszkja, játéka jellegzetes, komikuma 
nem erőltetett Tetszett Megyesi is Nvegus szerepé-
ben Perényi Meloni szép megjelenés, ügyesen éue-
kel, kár, hogy arcza oly merev, mozdulatlun. 

C s ü t ö r t ö k ö u végre egy drámát, Sudermann 
híres darabját a „Becsülel"-et láttuk igcu jó, sót vá* 
rakozáson lelüli előadásban. Az összes szeieplök te-
hetségük legjavát nyújtották. Különösen Zilahy 
emelkedett ki Üóbert szerepéién. Eltalálta a szerep 
alaphangját és nem is esett ki belőle. Anyjától valu 
bűcsuzása sziv bői Jakadó, megindító. Értelmes, in-
telligens, jól l< eszélő szí né HZ Kiss Árpád. Barótinak 
a gyáros liáJátlan szerepe jutott. Jók vol.uk még 
Krassói, Egyed Margit es meglepően szivhez szóló 
Sebestyén lAózaika, ki uagyot lujlődött, mióta nem 
láttuk. 

P é n t e k e n a „Milliárdos ki asszony" ment 
jó összevágó előadásban. Cserey Irma Pauama-kup-
léját és táuczait zajosan újráztak. Nugyou kedves 
volt a czimszerepben Sebestyén Rózsi. Mellettük 
Uegyessy, Kovács és Ivánti tetszettek. Baroti ked-
vet! eu ül játszott. 

V a s á r n a p volt a hét legsikerültebb elő-
adása a „Kurucziuifang".  A közönséget valósággal 
íel villany ózta a darabból áradó igazi magyar levegő, 
a szereplók pedig versenyeztek egymásul a halas 
elérésében. Turi Marcsa tüzrólpattnnt kuruuzmeuyecs-
kéje egyik IcgsikeiQltebb alakítása. A gyönyörűen 
elénekelt bűbájos magyar nótákkal a küiüuseg alig 
tudott betelni. A Baróti val énekelt „Száz libu* duettet 
többször meg kellett ismételnie. Égy lel vett rossz 
szokására azonban tigyelmeztetuüuk kell. jy'.en kar-
dos menyecske nyelve jól pereg ugyan, de nem ha-
dar. Tuti pedig egves jeleueteket aunyiru clliadurt, 
hogy különben éitelines beszédét alig lehetett érteni. 
Erről a hibáról szokjék 1c. Igazi cyönyörftségüuk 
tellett Baróti Bögözy Lőrinciében. Ez estén ismer-
tük ót ineg csak igazán. Láttuk, hogy tehetséges, 
goudolkozó szinész; luindeu szavában Öuállóságru, 
eredetiségre törekszik; belenéz a szerep jellemébe, 
nem túloz, ueui vadásszu a karzat tupsaiu Daliás 
volt Zilahy Tetény kapitáuya. Az ilyeu jó előadá-
sokból minél többet kérünk. 

H é t f ő n  a „Gül Baba" telt házat vonzott. 
Cserey Irma Gábor diák saerepében zajos sikert ért 
el. Ez volt eddig legsikerültebb estcjc. Művészi já-
tékával. iskolázott értelmes énekével és sikkesen 
lejtett tüzes magyar tánczaival bőségeseu rászolgált 
a meg-megnjuló tapsra, mclylyel a közönség tökéletes 
alakítását honorálta. A czini szerepet Zilahy na gy-
érével játszotta, kár, hogy beszéde kissé fiatalos. 
Baróti Mnjkója kabinetül a kitás. Kedves volt B. Ko-
máromi Terus (Lcila), kaczagtató Kovács ţZtUtikâr) 
éa igen rossz Dáoyi (Ali Mahamcd). 

Heti mfiaor.  Szerdán Báuyumester (Túrival); 
csütörtökön: Svihákok (Csereivel): Pénteken: Keresd 
a szivet; Szombaton: Vigadó özvegy (Túrival); Va-
sárnap; délután Helyre asszony (Túrival), este Kául 
(Csereyvel): Hétfőn:  János vitéz (Csereyvei); Ked-
den : Nincs elvámolni valója? 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 
Válasz. 

Pál Gábor urnák  a „Csiki  Lapok'  1908. 
lebruár  S-iki  6-ik  számában megjelent  s 

hozzám intézett  nyiíi  levelére. 
Nagyságos  kir.  Tanácsos  Igazgató  Ur! 
Hozzám intézett nyilt levelét tudomásul vet-

tem. A vármegyei tüggetleoségi és 4N*is párt el-
nökségéről való lemoadását, a legközelebb megtar-
tandó pártjelölésen bejelentem s nyilt levelét, — 
minthogy abban a pártot érzékenyen érintő kije-
lentések foglaltatnak  — tárgyalás alá bocsátom. 

Csíkszeredán, 1908. évi febrnár  hó 11-én. 
Tisztelettel: 

Dr. György pal Domokos 

XtjilránOH  köszönet. 
Mindazon és nemesszivü emberbarátok a 

kik folyó  évi január 31-én áldottemlékll feleségem 
Csűrös Apollóniát a caikazentsimoni vasilt-állomástól 
— nemkülönben azok Ls akik — a szintén csat-
lakozott gyászkörmenetben -— őt a csikszentmár-
toni köztemetőbe kísérni szívesek voltak — s az 
ily módon tannsitott nagy részvétükkel vérző szi-
vem bánatát mintegy enyhíteni kegyeskedtek, fo-
gadják ez uton is legforróbb  hálás köszönetemet. 

CaikazentmÂrton, 1908. február  8-án. 
Ambrus Lajos, 

kir. bir. végrehajtó. 

129/á. 1906. szám. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur-

nák 1906. évi január hó 25-én kelt 104.674. 
számú rendelete értelmében a kolozsvár— 
szászrégen—tölgyesi állami közútra 1908., 1909. 
és 1910. évekre eezközlendó kavicsszállitás 
biztosítása ezéljából a csíkszeredai m. kir. 
államépitészeti hivatal helyiségében zárt írás-
beli ajánlatok utján nyilvános versenytárgyalás 
fog  tartatni folyó  evt márosius hó a-ik 
napján delelőtt 11 órakor. 

Felhívatnak ennélfogva  vállalkozók, hogy 
ajánlataikat a nevezett nllainépitészcti hivatal-
hoz czimezve, legkésőbb a kitűzött tárgyalási 
nap délelőtt 10 órájáig nyújtsák be. 

A késóbb érkezett ajánlatok figyelembe 
vétel ni nem fognak. 

Távirati ajánlatok nem logadtatnak el. 
Az ajánlat öt pecséttel zárt boritékán n 

czimzés felett  világosiin kiírandó az államépi-
tészeti hivatal és az állami kiizut neve. 

Az ajánlatok nz állnmépitészeti hivatal-
nál átvehető ajánlati és felosztási  kimutatási 
minta szerint teendők meg. 

Azon esetben, ha ajánlattevő az álliim-
épitészeli hivatalnál kitett kőniintától eltérő 
kőanyagot kívánna szállítani, ennek saját pe-
csétjével ellátott két mintáját ajánlatához mei 
lékelni s egyúttal a felosztási  kimutatás 6. 
rovatában a termelési helyet megjelölni 
tartozik. 

Az árnak a kereskedelemügyi miniszter 
ur által elfogadott  és az államépitészeti hiva-
talnál kitett miniávai azonos, vagy bár úttól 
eltéró, de legalább is oly jő minőségű anyagra 
kell vonatkoznia. 

A benyújtott ajánlatok vissza nem von-
hatók és mindenik ajánlattevő ajánlatának 
beadásától számított 8 liétig kötelezettségben 
marad. 

Ugy az ajánlat, mint a hozzá mellékelt 
kavicsfelosztási  kimutntás szabályszerű bélyeg-
gel látnndó el és mindkettő az ajánlattevő ál-
tal aláírandó. 

A bánatpénznek nz állampénztárba vagy 
az adóhivatalba történt befizetését  igazo'ó 
nyugta nz ajánlathoz csatolandó 

A bánatpénznek a tárgyalásnál alapul 
szolgáló felosztási  kimutatásban kitett meny-
nyiség után nz ajánlott árak összegének öt-
százalékát kell kitennie. 

Készpénz vagy értékpapír az ajánlathoz 
nem mellékelhető. 

Azoknak nz ajánlattevőknek, kiknek aján-
lata el nem fogadtatott,  bánatpénze nz ávlej-
tes leletti határozathozatal után fog  kiadatni, 
illeive az intézkedés a kiadás iránt meg-
téletni. 

A lett ajánlat vállnlkozót nzonnal. a 
kincstárt azonban csak azon nnptól kötelezi, 
mely azt a kereskedelemügyi m. kir. mi-
niszter elfogadja. 

A szállítási, szerződési és részletes fel-
tételek, az ajánlati minta s ennek mellékletét 
képező felosztási  kimutatás és kóininták nz 
államépitészeti hivatalnál n szokott hivatalos 
órákban átvehetők, illetve megtekinthetők. 

Kelt Csíkszeredában, 1908. évi február 
hó b-án. 

Cslkmegyei 
Hl. kir. államépíteszell hivatal. 

MEGHÍVÓ. 
A „KÖZPONTI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZ-
VÉNYTÁRSASÁGNAK CSÍKSZEREDÁBAN" 

FOLYÚ £71 RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
1908. évi február  hó 29-én d. u. 2 órakor 
tartja meg hivatalos helyiségében, melyre 
a részvényesek tisztelettel meghívatnak. 

A közgyűlés  tárgyai: 
1. Igazgatósági jelentés és az évi mér-

leg előterjesztése. 
2. A felügyelő  bizottság jelentése. 
3. A mérleg megállapítása, a nyere-

ség felosztása  és a felmentés  megadása. 
4. Igazgatósági tag választása a meg-

üresedett helyre. 
5. Indítványok. 
Kelt Csíkszeredában, 1908. évi ja-

nuár hó 17-én tartott ülésből. 
Az igazgatóság. 

Kivonat aa alapsaabály 81». §-ból. 
A ki sziivuziilút a közgyűlésen érvényesíteni 

akarja részvényét n megelőző ntip il u. 5 órúip a 
csíkszeredai íöintézelnél vnfry  bOkszádi liökintezc-
tnnknél letéteményesül tartozik. 

Ozlet áthelyezés. 
Van szerencsém a nagyérdemű 

közönség becses tudomására hozni, 
hogy üzletemet a Kossuth Lajos 
utca 382. házszám alá (saját ház) 
helyeztem át, (Trohán József  ve-
gyeskereskedése mellett). 

Ahol a mai modern kornak 
megfelelő  berendezett gépműhelyt 
nyitottam. 

A mélyen tisztelt közönség szí-
ves pártfogását  kérem továbbra is. 

Kiváló tisztelettel 

KÖVÉR GYÖRGY 
géplakatos Csíkszeredában. 

8329—907. polg. szám. 

Hirdetmény. 
Csik-Szentgyörgy község I. ré̂ z 1. számú 

tjkve A. t 2-12. rend. 8767, H708., 8769., 
8771., 8772., 8773., 8774., 8891., 8912., 8990.. 
9043., 9045.. 9149., 9151., 9150 , 9158 , 9160.. 
9101, 9103., 9169, 9219., 9269., 9279., 9281., 
9283., 9284, 9285., 9287., 9291. hrsz. ingatla-
nokra a 924 sz. tjkvben A. I. 1., 4, 12.. 13.. 
15.. 25 , 30., 31.. 34 rdsz . 8765., 8775.. 9138., 
9139., 9140., 9141.. 9143., 9145, 9147.9172.. 
9175 , 9289., 9290. 9315 . 9277.. 9274 hrszámu 
ingatlanokból a 114tiil—902. polg. számú ará-
nyositási ítélettel Csik-Szentgyörgy közbirto-
kosságának részére kiutalt illetményre. Az 
1021..sz. tikvben 3—8. rend. 9631. 9632. 9033.. 
9634.. 9035., 9636. hrsz. ingatlanokra, a 2494. 
sz tjkvben 1. rdsz 9681., 9083 , 9684., 96S5., 
9087., 9690 hisz. ingatlanokra, a 2021. sz. 
tjkvben 1. rdsz., 9641. hrsz. ingatlanra, az 
1022. sz. tjkvben 1. rendszám, 9652. 9653., 
9654., 9055., 9058. 9059., 9691. hrsz. ingatla-
nokra. a 2208. sz. tjkvben 9578—2. hrsz. in-
gatlanokra, az arányosítás és úrbéri elkülöní-
tés megeiigedhetósége iránt indított perben 
Kovács Lajos kir. törvényszéki biró által tar-
tandó tárgyalásra határnapul 1908. évi február 
hé 27 ik nápjanak délelőtti 9 óraja Csík Szent-
györgy község bázaluiz kitüzetett, mely határ-
napra érdekellek a törvényes következmények 
tel he alalt azzal idéztetnek meg. hogy ameny-
nyihen az egyidejűleg megidézett alperesek 
sem maituk. sein kellő meghatalmazott által 
meg nem jelennek, részükre az eij. ut. 38. 
§-a alapján ügygondnok fog  kirendeltetni. 

Csíkszereda, 1908. szeptember 29. 

Gyalókay Sándor, Henter Géza, 
elnök. jegyző. 

Sz. 1019—1907. 

Árlejtési hirdetmény. 
Csikszentsimon községben építendő 

iskola felépítése  Csikvármegye alispánjá-
nak 4139—1907. számú rendeletével en-
gedélyeztetett. 

Árlejtési összeg 28000 korona. 
A munkálatok kivitelének biztosítása 

céljából az 1908. évi március hó 5-ik 
napjának d. e. 8 órájára a községházánál 
tartandó szó- és zárt ajánlati versenytár-
gyalás hirdettetik. 

Felhívatnak a versenyezni óhajtók, 
hogy az építési munkálat végrehajtásának 
elvállalására nézve zárt ajánlataikat az ár-
lejtés megkezdése előtt az elöljárósághoz 
adják be, a késóbb beérkezettek figye-
lembe nem vétetnek. 

Az engedélyezett költség összeg 10 
százaléka bánatpénz gyanánt, vagy meg-
felelő  óvadékképes értékpapír csatolandó 
az ajánlathoz. 

A szóban forgó  munkálatra vonat-
kozó műszaki müvelet és részletes felté-
telek valamint a költségvetés a község-
házánál a hivatalos órák alatt megtekint-
hetők. 

Csikszentsimon, 1908. évi február 
hó 5-én. 

40-908. vhtó. sz. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. törvénycikk 102 értelmében ezen-
nel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. já-
rásbíróságnak 1903. évi Sp. II. 585—9. számú 
végzése következtében Jr. Krös Vilmos ügy-
véd által képviselt Takó Vajda István gyimesi 
lakos javára Kurkő Sándor csikszentdomokosi 
lakos ellen 32 korona 60 fillér  s járulékai 
erejéig 1907. évi deczember hó 9-én fogana-
tosított kielégítési végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt  és 740 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m.: 2 darab Unó borjú. I darab 
kétéves ökör-horju, 2 darab tehén és 20 da-
rab juh nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. já-
rásbíróság 1907. évi V. 1016 számú végzése 
folytán  32 korona 60 fillér  tőkekövetelés és 
eddig összesen 33 korona 40 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig a végre-
hajtást szenvedett lakásán Csik-Szentdomo-
kos községben leendő megtattására 1908. AvI 
február  hó 22-* napjának délelőtti II órája 
határidőül kitüzetik s ahhoz a venni száu-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen ár-
verésen az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. 
S-ai éneimében készpénzfizetés  mellett a leg-
többet Ígérőnek, szükség esetéu becsáron alul 
is el fognak  ndatni. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1908. évi január hó 
24-ik napján. 

Molnár Sándor, 
kir. Iiir. végrehajtó. 

>U/^ Ml/Vlt ^ SU/>11/W Ws ̂  SUr ̂  SUAUs VU/SU* 
Megbíró. 

A Székely Néphit RénvénytármU 
1908. évi március hó 1-én, d. e. 
9 órakor, Cslkszentmártonban 

az Intézet helyiségében fogja  megtartani 

Vl-ik évi rendes közgyűlését 
melyre a részvényesek meghivatnak. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Az igazgatóság jelentése a mult 

űzletévről a zárszámadás előterjesztése tár-
gyalása. 

2. Felügyelő bizottság jelentése. 
3. Az igazgatóság és felügyelő  bi-

zottság részére adandó felmentvény  iránti 
határozathozatal. 

4. Indítványok. 
A közgyűlésen minden részvényes szava-

zati joggal bir. Ki 1908. évi január hó l-ig az 
intézet részvénykönyve szerint, mint ilyen iga-
zolva van és legkésőbb a közgyűlés napján 
d. e. 8 óráig a társaság elnökénél részvényét 
leteszi. 

Csikszentmárton, 1908. február  hó 8. 
A Székely Népbank R. T. 

igazgatósága. 
fa  n» <n» /n»  <flv  inn* fa  fa  ti» n» n* fa  fa  in 

Reck Ferencz, 
körjegyző. 

ifj.  Virág Mihály, 
k. biró. 

Szám 1908. ki. 3 _ s 

Faeladási hirdetmény. 
A csikdátifalvi  közbirtokosság ne-

vében közhírré tétetik, hogy a tulajdo-
nát képezó Csikmadaras Il-ik határ rész 
Sug erdőrészben futótűz  által részben 
megperzselt törzsenkinti becslés utján 
8380 köbméternek talált fenyöhaszonfa 
eladása ezéljából folyó  évi február 
hó 17-én délután 2 órakor Csikdán-
falva  községházánál nyilvános szóbeli 
és zárt írásbeli versenytárgyalás fog 
tartatni. 

Az erdórész a damukvölgyi útra 
vezető utmellett fekszik  minden nagyobb 
befektetés  nélktll kihasználható. 

Kikiáltási ár 50050 korona azaz 
ötvenezerötveu korona. 

Árverezni kívánók kötelesek az ár-
verés megkezdése előtt a kikiáltási ár 
10 százalékát bánatpénz gyanánt letenni 
készpénzben vagy óvadékképes érték-
papírokban. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A fatömeg  becsáron alul eladatni nem 
fog.  A szóbeli árverés megkezdése előtt 
zárt írásbeli ajánlatok is beadhatók. 

Árverezni kivánók ezekről azzal ér-
tesíttetnek, hogy a részletes árverési és 
szerződési feltételeket  és a becslési kimu-
tatást megtekinthetik Csikdánfalva  köz-
ségházánál. 

Csikdánfalván,  1908. január 20-án. 
Antal Dénes, Antal Gergely, 

bírt. jegyző. birt. elnOk. 

Sz. 85—1907. 

Árlejtési hirdetmény. 
Csatószeg községben építendő köz-

zégház felépítése  Csikvármegye alispánjá-
nak 83906—1906. számú rendeletével en-
gedélyeztetett. 

Árlejtési összeg 12000 korona. 
A munkálatok kivitelének biztosítása 

céljából az 1908. évi március hó 5-ik 
napjának d. u. 2 órájára a községházánál 
tartandó szó és zárt ajánlati versenytár-
gyalás hirdettetik. 

Felhivatnak a versenyezni óhajtók, 
hogy az építkezési munkálat végrehajtá-
sának elvállalására nézve zárt ajánlataikat 
az árlejtés megkezdése előtt az elöljáró-
sághoz adják be, a később beérkezettek 
figyelembe  nem vétetnek. 

Az engedélyezett költség összeg 10 
százaléka bánatpénz gyanánt, vagy meg-
felelő  óvadékképes értékpapír csatolandó 
az ajánlathoz. 

A szóban forgó  munkálatra vonat-
kozó műszaki müvelet és részletes felté-
telek valamint a költségvetés a község 
házánál a hivatalos órák alatt megtekint-
hetők. 

Csatószegen, 1908. évi február  hó 5. 
Reck Ferencz, ifj.  Darvas Albert, 

kbrjegvzó. k. biró. 
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A hatalom és ártatlanság keverékei az 
A t i S A S I Y A Í í l ' E E J ' K R É K , , , á ru l k p ţ , í i l , 
A H £ A B I V A I i T f X E J K R Ü a  S Z 4 P P A R 5x* 1 k o r , - £IU 
A L B A BIVALTTEJTK-RÉX H a L G Y F ü R Aíft  l kQS, 50 í iU 

hatása gyors es állandó. Ur gi'1' llogonnnv \ i.ina liiiil.ip--.~t; orvos 
szerint az Alba bivalytejkrem koszit nyek arc >- kezoor tinomi-
tásnra. a szeplők és más arctisztatalansagok eltavuliiasnra a legjobban 
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek eay jóságos es láthatatlan 
tündér varázs erejevei hatnak s nivid ltasznal.it után is. rózsás s/inl 

es ifjn  hajt kölcsönöznek :iz arcnak. 
A legkivalóhh orvos szakértők vélemény szerint a keveshbé szép nó 
iirca is valósággal átszellemül ezen absolut tisztaságú Alba bivalytej 
kesz i tmenyek tö l . — Az Állta bivalyt.-ikrem k.-sziimeiiyek nem csak 
harmat Hnoinsagotés ruganyosságot kölcsön íznek az arc lak. hanem hideg, 
szél es nap ellen is a leghathatosabbaii megveilik. A krém és szapp <n 
eg\forma  johatasu. a hülgypor |>ei ig a klemre kiliinoea la|iai| es az arcon 
felismer-hetetlen.  2 kremet,'2 szappant. 2 hóliiyport bermeiitve hűld a kesiitö: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN. 

Csíkszeredában kapható a gyógyszer tá rukban , valamint 
P e n a t e T7"i 1 m e s I l l a t s z e r - r a k t á r á b a n . 

21 :.2 
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A MAGYAR 6AZPÁK VÁSÁRCSARNOK ELLÁTÓ SZÖVETKEZETE 
BOROSZTÁLYANAK EGYEDÜLI RAKTÁRA CSÍKSZEREDA ÉS VIDÉKE RÉSZÉRE 
GÖZSY ÁRPÁD GYÓGYSZERÉSZNÉL CSÍKSZEREDÁBAN 

FELHÍVÁS! 
Azon szülök, akik gyermekeiket az 

Ipari s kereskedelmi pályára 
oli:ijtj:ik küldeni, forduljanak 

Mathe Denes tanárhoz 
IVstvaniiogYeh. il. M o u o r varosban, 

aki mint az ottani polg iskola 
tanara liaz:itias kötelességből 
teljesen díjtalanul helyez el 
tisztes polgároknál jelenleg is. 
miként mar tiibb evén át 

— g\érmeket. 
1-: I li e I y e z h e t ö : 

1. Vaskereskedő 
Kiis/.erkereski dó 

.">. liol'iisk el'eskedo 
4. N\omdásztanulo.. 
ö. r.ipirkeresk-do 
li Cukorka keszito 
7 Mezes lialios 

Cukrász 
Kalapos 
Asztalos 
Lakatos. gep-'sz 

12. l'ek 
Az érdeklődő szülök földúljanak  Máthé 
Dénes tanárlioz vagy a Monorkerületl 
Lapok kiaiiohivatalahoz Monoron, tel-
jes bizalommal, ahonnan kiinerilo fel-

világosítást nyerhetnek. 

A szövetkezet liorosztalya a nagymél-
tóságú földmivelesügyi  miniszter tá-
mogatásával létesült és annak állandó lei-
ügyelete alatt all. A szövetkezet által szál-
lított borok kivétel nélkül a budapesti 
m. kir. országos chemiai intszet 
altal vaiinak felülvizsgálva  azok 
tisztaságáért s valódiságaért a legtelje-
sebb mértékben szavatosságot vállal a 
szövetkezet. 

Az ország legjobb hoividekeirol szár-
mazó kiliinó minöségii zan-aios'fajborok! 

Kiadás nagyban és kicsinyben. Vörös 
és feher  borok hordókban és palacz-
kokban. 62 fillértől  felfele  literje. 

A szövetkezet szállít a boron khiil 
jutányos arakon mindeiinemü egetett 
és edesitett szeszes italokat is, me-
lyek szinten Gözsy Árpádnál rendel-
hetők meg. 14 

Ajánlj!, twváldm <:.".z«y Áij.á.1 -Kek t. 
<rv.'-::vs/--it;'ini Imi lal-ora'ói iiunálian f-'l.l.»!g.-/...lI 
szék'-l\í..l.li i;v-'ii;\ Iérni-'-k-'il és a 1---.-M|;ilili;in 
ío.-;;alo:iil.a lio/oü' ko/.nn I ikus izikk.i-. 11 ni 

Ibolyn-krem es székely havaBÍ-gyopnr-
krém, nz in cz e-* kéz liá: soiivosan |-lllián és [. lié-
ren tartására. línrin- 1 y orsziiî osnn Inr-l.-l<-(t ki----
iiK-kki-t kiállja a vei si-nvi Egy tégely ara 1 kor. 

Hargitai növény-bajsaesz. legkitiiuol-1. -/er 
liailmllás és Inijkui i>n ell'-n. Egy üveg ara 
1 korona 40 tillcr. 

Salicy! Henthol saajviz, fogak  és a ~ î 
i'i[HiIiisár.i a Í.Î -.Ik || lién-11 lailá-ára |.:ir.i'l n-
imk isni. ri i-irve-liil álló szer. Egy üveg 1 ko-
rona 60 fillér. 

Ajá1111ii különféle  likör-essenciúit -'-s a/ ahli-.z 
szükséges kellcki-ket. mi-ly.-hk.-l. In'i/il i; 
szilvr. <xv liler kiliino likür alig ji'in I kur-ina 
60 ti.léil.é 

Egy üveg fenvökivonat  1 korona; orvosi-
li.).- i'Sii/.. köszvény. Iiiiles é» i,l,-j;l,i. lok mi I I <11-
.lr I vr: inel'-í.- káillilriluli,- iliit Ve. kés/. t-f.'V  ki-
inni, írn_\ oliinlo. 

Aiántjn noi és férfl  óvszereit, teljes 
kréi-ziúvnl. játánvos árukon. 

Kétszáz korona a modern 
technika legújabb remeke 

A tyl£NON ÍRÓGÉP 

Különös előnyei: Bárki tanulas 
nélkül rögtőn ir. Aionnal es al-
landóan lathalo írás. Legegy-
sierübb szerkezet. Aczelbetük. 
Másol és 9oksiorosit. Bármely 
drága Írógéppel egyenrangú. 

Egyévi jótállás. 
Szabadalmazott ipar!! 
Ihnhipest. VII.. Cseng,-rv-nti-za -.'I. 

Megrí ndelhetó: 
Lapunk kiadóhivatalában 

AGRAR TAKAREKPENZTAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
ra 0 0 c s í k s z e r e d a i f i ó k i n t é z e t e ,  h m 0 

Uj persely-betét rendszer. 
Utalványok és hitelle-
velek bel- és külföldre. 

Szelvény-beváltás. 
Klvállal tőzsdei megbízásokat 

és átutalásokat bármely piacra. 
Az intézet képviseli az ország 
íegrésibb és legnagyobb „Trieszti 
aitalános biztosító társaságot" és 
eszközöl tüz-, üveg-, jég-, be-
törés-, élet- és baleset biztosítá-
sokat. 44 

leliálogkőlcsönöket nyújt )liHl koronáiul 
kezilödi'leg l'elevi tőketörlesztést és kamatot 
magalian loglalo reszletlizetesek e'leneben lll-tol 
lió evig terjedő időre 4' « alapkamaton. Ma-
gasabb kamatú elózó kolesiiniiket konvertál. 
Minden kölcsönt a leggyorsabban l'olyó-it. 

Leszámítol Itat hónapig terjedő valtókat 
legolcsóbb kamat melleti. 

Takarekbeteteket naptól-napig 4' ,-al ka-
matoztat es azokat rendszerint felmondás  nél-
kül tízeti vissza. 

Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra 
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadó  biztosítékra 
Foglalkozik a bank- es penzvaltó-üzlet min-

den agával, u 111.: vasáról es elail a legmeltá 
nyosabb áron értékpapírokat, sorsjegyeket, 
idegen pénzeket stb. 

Elad sorsjegyeket csekély havi részletfize-
tésre (az első reszlet lefizetése  után a nyere-
mény már a vevőt illeti. | 

Tö b b e r e d e t i p i r o s t a r k a ( b e r n i , 
s z i u i e n t a l i , p i n z g a u i , é s zi- j 
menta l<) b o r j ú z ó t e h e n el-

a d ó . V e t e l á r r é s z l e t e k b e n 
i s f i z e t h e t ő .  — H o l ? — Meg-
m o n d j a e l a p k i a d ó h i v a t a l a 

r Haptárak az 1908. évre. ^ i S ^ S r ^ ; S 
Képes Családi Naptár, Regelö Bácsi, Szent-Csalad Naptar. c 
ü j Székely Naptar, Petőfi  Naptár, Kossuth Naptár, Baryam o 
uram nevessünk. Kincses Kalendárium, Kis boldogságos • 
szűz Mária naptára, Nepszabadsag naptar, B.koczi naptar. e 

rwrwrmswmrwwmsmrm-wmfmswfm  mfm/w,  m^a-a-m^iă-a^a^m^m^u  i^H-q 

Üeletem folyo  óvi október bó I-tol 
Kapu-utca 46. 8K. alatt nyilik meg 

\ un s/'-ivnc<ó:n ii l I». 
iii«l.>má<ár;t 111>/.11i. Iiol'v Brassóban, 
Leasor 20. szára nla't ideiglenesen 

SZŰCS/MŰHELYT 
nyitottam, Im>! î/ur.ilĵ -flaj«t  készít" 
monyii min<l< •)ik iu ii noi gallérok 
(lionki karmantyúk iimiiíok). szőrme, 
krimmer i'-s s?.övet enpknk ;t 1 .-trtiinI 
«liv.d utiui u Ir-olt̂ OMi áriik mrllrtt 
U],Imink 

L'l'V a f. ' íváriii .  mint a kiil-
í«>li)..|| s/'T/rtt t,l|> IV/I , Intuim 0 trrni 
nlil,in a krllt-nirs li.-lv/ftl--  |Ut I ;.l uak. 
IlOtf  V n ili' iU''iiii i/l k i t<ak 
u Ir̂ puiroNaltliiiu t'x ti'̂ ii.ti:v »M' ne Í:-
«•ifi;,  ilrsic uifurrtnlfk-s  nián rlr-rl 
tuilok trnni. 

írnr rnihr.-ttrkrji kivii) ké^/it.-k 
H lt'Clljllllll ili Vl.t után tu i 11(1 IMlll'-l II li 
szőrme, noi ós gye-mek-kabátokat, figarók  ea paletokat, rj:y-/- v.il «• 
s/ - kituilii)/ t tnto/.ó ('w-i/rii r/.ikk'-kfl 

j.oiüos 
k-uir-iltli arak iic-il.-tt 

r̂ V-«/illt.''H rl Va l;iI-1k bebolelÓ-
seket, premezeseket, javitusokat es ntalnkitásolcat 

NaI.; 111 v;Uár,.lt nu'á uk dij-
montesün tiszti.tatuau 

Í!> cm's j.ai't |.i^á>ái ki-rvr. vajryok 
ki val»» tis/.i i]< ti.') 

Weis/feiier  Sándor, 
h i Jll |HT«'- S/,l"|«'<. 

îd. ki mê r«ndeiese<< a leggyor-
fabbiin  lê ?nok esekriz >lve. 

MOTORVEVÖK FIGYELMÉBE! 
HERKULES-MOTORVÁLLALAT 

Budapest V., Váczl-ut 30. 
Ajánlja ll^y eséjilési. mint iiialoniiizeliire kitű-
nően alkalmas. 1,-gi-̂ vszei iil.li b.-nzialokonioliil-
jait. melyek V kei-.. Viii-zi-nt :t< szám alatti 
gvárlian liáiinikoi- ii/.einiiea megtek int li etók. 

Teljes jót-illás 
kifogástalan 
:::űzemért::: 

Üzemzavarok kizárva! Bámulatosan egyszerű 
sierkezet! Rendkívül csekély benzinfogyasztás. 

13—14-éves flu  Is kezelheti! 
Árjegyiik ingyen! Olcsó arak resiletfizetisrel 
Kétszáz darab elismeiíi levél lliigvarorszá 

i'i/.i-inlieii levő inntorokról! 

Köhögés, rekedtség és hurut ellen legjobb a 

Réthy-féle pemetefű cukorka. 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és hataro-
zotian Rsthy-felet  kérjünk, mivel sok haszon-
talan ulanzala van. Egy doboz 60 flller. 
Csak Rethy-félét  fogadjunk  el. 

A „TRIF0LEUN1" NAJPETROLE 
elejét vesei a fejbőr  megbetegedésének 
> itrv tni>i::ika(iálv<i/./.:i a Il ii kilitilliUát s inf»:-
vc.li' tn'li n'«i!i k u kiiUli káro< iii-1 i:il il̂ tlk t i'»l. ,\v 
ittr^akailalVD/za tt linj kiliullását ni-'-- akkor 
Iia suIv<»111' 1 •»!i Itfir̂ <t»jrl>rii  sinyluiliink. - A 
-Trifoleum*  a lit.inuk nuvsziilvúu táplál^ku < 
i-v u liajn.ik vrlr való rrniiszrrr«> á]>«)lú<n által 
a írj soliasrm ko|.aszó,lik rs csak a li^k«ís..lil) 
«'irrj^sríjhi'tj ns/iil nu'ir. 1 la</.nál.ita a Ir^ccvszc-
ríilili: fstrnkitil  Irírkvós 1-I..U a írlrá/.ott folvlniék-
ka 1 liii'i:iirilvrsiti-tl Sjioiiírva v;it:v ^va|»jii-«litnilt-
Ital a Irjl.iirl l.rkrn;i'ik: nrliAnv im|>i használat 
illán íui'^sziinik n liailiullás t'-s kor|mk<'|iziidi.;s 
llöl̂ vrktK k. állun>Ió liusziiálatri ticlkülü/.hctli'ji 

Egy üveg ái a 2 korona. 
Három üveg ára 5 korona. 

K p li a t ó :i 7.  ciiV e <1 ii i i «• la ru s it ö u a 1 

Fekete Vilim Calamlitei. 

KALMÁR ÉS EN6EL 
MOTOR- ÉS GÉPGYÁRA 28 

Ván.-i raktár n i i n * n p / T (ivár és iio.la: V., Lípil-körül 18. BUPAPEST VI.. Oles-nltM 19, 
.Aiáiilja UK.V 1-Sépl»|:é|>. mint iniiloiníizenire le(t-
' f-'.vszi  riil.U lieiizinmatorjuit, benziulokomoliill. 
Jiut. viilioniiií s/.iv,i.i;á/.in'jtorja:t. inelvek V Li-
|u)t-könlt bármikor üzemben mef.-teklntlielók. 

- - Teljee jótállás - -
kitüno cscplesert! ' ' ;" n torok eiryenle'es jini«M:ik és l.ámnlaTos 
i-L-yszrMi s/iTki-z.-ink íolvlán liárm.-Iv leiriárHt-
laHulit, 1-1,,1,,-r állal is az..i,,1;,lkomiv.-n 'k.-zi-lliel„k. 
Arjegyaok ingyen. Olceó nrak rónzletfl«etósie 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
Itlii tH n a m liafó  wfalan  f  am^ÁkhA ímah f  & _ t l • i i I 

I r o d a : K n p u - u t c a 15 . 

imíjdtieiu határtalan tartossagu. igen könnyű födóanyag,  olcsó áron kapható 
P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N . 

I r o d i i : K a p u - i i l e i i 15 . 
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