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Kéziratok nem adatnak vÍmm. 

Az a bizonyos „bank". 
A bankkérdéit a tpvasz óta ugy állít-

ják a magyar közönség elé, mint a füg-
getlenségi politika sarkpontját, amelynek 
eldóltétöl függ  az, ha vájjon előre me-
gyünk-e, vagy hátra és liogy feladtuk-e 
elveinket, vagy .egyenes szálfaként"  meg 
állottunk annak talaján. Van benne sok 
igazság is, de még több a huncutság. 
Ezért kell világosságot deríteni rá! i 

Elsőbben is a politikának ma sem ez. 
sem ezelőtt sem volt ez a sarkpontja. A \ 
bankkérdés nem volt kérdés 1906-ban, 
még most sem az. Ha pedig kérdés: 
akkor csakis azokra nézve az, akik az 
önálló bank elvi álláspontját vallják ma-
gukénak. Ellenben a választási reform 
kérdése mindnyájunkra kötelező feladat. 
Elfogadta  a nemzet és király együttesen. 
Magukévá tették kormány és pártok ki-
vétel nélkül. A bécsi békekötésnek ez 
volt egyetlen indokolása. Ez hát a kér-
dés politikailag. De alkotmány jogilag is, 
a nemzet szempontjából is ez nz a nagy 
kérdés, melyen eldől az, hogy magyar 
marad-e az ország s lesz-e a független-
ségi politikának valaha jövője. Mert inie, 
feltéve,  hogy az önálló bank felállíttatik, 
de a választási reform  olyan lesz, mely 
feldarabolja  az országot, kétessé teszi a 
magyarság uralmát és leszállítja a parla-
ment színvonalát és ellenálló képességét, 
mi haszonnal jár az országra? Olyan 
volna, mintha valakinek sikerül egy szép 
parádés fogatot  vásárolni, de ezért aztán 
koldusbotra jut és elárverezik a birtokát. 

Ne engedje magát tehát senkise félre-
vezettetni a jelszavak által. Ügyeljünk a 
választási reformra  és eszerint döntse el 
ki-ki, hogy hova csatlakozik. Ha ez jól 
sikerül: a jövő parlamentje minden egye 
bet ki vivhat még; ha egyszer e téren 
csatát vesztettünk; nincs aki helyre hozza 
se bankkal, se anélkül. 

Ámde maga a bankkérdés is egészen 
más, mint ahogy hirdetik. Bank nekünk 
nem azért kell, hogy legyen. Hiszen van 
most is. — Hanem azért kell, hogy 

pénzügyi helyzetünk jobb legyen inintj 
ma. Aki pedig a kérdést alapjában ismeri 
és nein kortes szempontok szerint kezdi, j 
annak azt kell mondania, hogy ez a céli 
elérhető a közös bank alapján is és vi-j 
szont elrontható az önálló bankkal is. i 

Az nem kérdéses, hogy az önálló bank- j 
hoz jogunk van, az sem lehet vitás, liogy 
a többség akarja is. Még az sem, hogy 
ezért mindnyájan harcolni vagyunk luj-
landók. De az som kérdéses, liogy egy 
készfizető  önálló bank (elállítható és fen-
tarthaló is. A kérdés azonban nem ezeken 
a pontokon sarkallik. 

A kérdés első lényeges pontja a hitel-
viszonyok javítása. Nekünk szükségünk 
van a világpiac jóindulatára, meri máskép 
meg nem élhetünk. Nem hívhatjuk ki 
magunk ellen az uralkodóház, az osztrá-
kok és az egész hatalmi kör harcát, mert 
akkor a pénzviszonyaink teljes romlása 
következik. 

Már most e részben is a dolog ugy 
áll,, liogy az önálló bank segit rajiunk, 
ha annak felállítása  teljes egyetértésben 
történik mindezen hatalmi körökkel. Ha 
ők anr.ak felállítása  illán is békét és nem 
harcot akarnak, akkor a dolog rendben 
van. De ki olyan bolond, hogy ezt el-
higyje? 

Ha pedig harc jön, akkor harc lesz az 
egész vonalon. Hogy nézünk ki e harc-
ban? A külföldi  pincot nem szereztük 
még meg, az osztrák piacot pedig elve-
szítjük ez eselben. Honnan szerzünk pénzt? 
Csak nem fogunk  tigv tenni, mint 48 
49-ben, hogy bankót nyomatunk korlát-
lan mennyiségben. Más módját pedig 
nem ismerem. A bankkérdésnek is meg 
van tehát az előkészülete. És ezl mun-
kálta utóbbi illőben a Wekerle kormány, 
midón előbb a világ piacot akarta meg-
szerezni akként, hogy papírjaink jegy-
zését akarta keresztül vinni a párizsi bör-
zén és egy óriási összegű olcsó kölcsönt 
kapott volna, ha a békét és rendet ga-
rantálni tudja. És ezt a nagy dolgot akn-

jdályozta meg a bank akció* 
A másik pont volt az előkészítés kö-

rül a készfizetés  felvétele.  Hz is meghitt-
Miltnak lál-zik. A további kívánságok vol-
t.ik, ami cickcszlctiinknek Budapesten való 
elhelyezése. a magyar főtanács  teljes ön-
álló jogköre, az üzletvitel és a hilelkér-
dések megállapításában és a teljesen kü-
lön magyar bankjegyek kiadása. Ezek a 
reformok  nagy. éltékes és biztos pénz-
ügyi haladást" jelentették volna. Emellett 
Magyarország cgé.-z poiitikai területe Hor-
vátországgal együtt megmaradt volna. E| 
mellett Magyarország egész politikai te-' 
rulete Horvátországgal együtt megmaradt 
volna teljesen magyar vezetés mellett a 
budapesti lölanáes kezében a bank üzleti 
köréül. 

Mi van ez/el szemben a bankosok 
tarsolyában? Ha felállítani  tudnák a külön 
bankói: akkor ez. Ha nem tudják, akkor 
a provizórium, ami más szóval annyi, 
liogv mi meghosszabbítjuk a közös bank 
szabadalmát, feltételek  nélkül és a köve-
telések elengedésével. Ez az egyik eshe-
tőség. És a másik? 

Hál kérem, szeretettel essék, orról a 
kánaáni állapotról is egy pár szót. Vitat-
kozom a bank bizottság jelentése alapján. 
Ebben van lefektetve  az, milyen bankot 
akarnának felállítani  a bankosok. Olyan 
bankot, amely a pénzforgalom  és az ii/letí 
forgalom  kölcsönösségén alapulna. Vagyis 
ÍZ osztrák bank pénzét továbbra is elfo-
gadjuk mi, ők peüig a mienkét. Es az-
tán : az ó bankjuk ami országunkban to-
vábbra is fentartja  fiókjait,  mi pedig állí-
tunk fel  Ausztriában, ha tudunk. 

No kérem, mit jeleni ez ? Elsősorban 
elveszítjük Boszniát egészen a bank üzlet-
köre részére, másodszor eKcsziljiik Hor-
vátországot. Harmadszor az összes ii.in-
zeliségi intézetek direkte csak az oszlrák 
bankkal álianának szóba. Negyedszer, ami 
megmarad, olt irtózatos verseiül kellene 
kiállanunk jobb feltételekkel,  több hitelt 
nyújtó oszlrák bankkal. 

Köszönöm szépen. Az osztrák bank 
szilárdan áll. 1 la itt elveszti szabadalmát, 
dupla tökével rendelkezik. Az uj magyar 
bank külföldi  tökével alakulna, kiset)'.) 

pénzzel, drágább pénzzel, nehezebb viszo-
nyok közölt, világos, hogy a versenyt 
nem fogja  bírni. Es ezen se lárma, se 
hatalmi presszió nem segit, mert a pénz-
világ nemzetközi relációi hatalmasabbak 
országnál, királyoknál, törvényeknél. És 
ezért fordítsuk  lel az országot? 

A gazdasági önállóságnak hive va-
gyok, de nem váinsoroiiipóknak, nem a 
formuláknak,  a jelszavaknak és a külső-
ségeknek. A lényeg a fő:  a rendelkezés 
szabadsága, a közgazdasági viszonyok ja-
vítása. a pénz bősége és olcsósága, a ter-
melés könnyűsége, jósága és olcsósága, 
a kereskedelem fellendülése,  a szállítási 
eszközök alkalmassága stb. Ez kell ne-
künk összes előfeltételeivel  egyelemb.n. 

De ki volt az a bátor bankos, aki 
ki merte volna mondani, hogy a külön 
bank íeláliilása esetén nem fogadjuk  el 
többé az oszlrák bankjegyet fizetési  esz-
közül. kitiltjuk az osztrák bankot az or-
szágból és biztosítsuk Bosznia megfelelő 
iizleti forgalmát  magunknak? Ezt a lénye-
gét, a teljes önállóságot és a politikai 
területen a kizárólagos pénzügyi uralmat 
nem hirdette senki. Nem kereste, mert 
tudta, liogy ilyen program előre is lehe-
tetlen Bécsben. Hanem igenis, hirdetett 
olyan megoldási lehetöségekel, amely a 
lényeget feláldozza  és minket pénzügyileg 
tönkre tesz. Hirdették abban a tudatban, 
liogy ugy se lesz belőle semmi, hanem 
csak a válság szélesedik ki, ennek révén 
hatalomra jutnak, s ha a hatalom és a 
többség meg van hozzá, provizórium cime 
alatt leiitartják a mostani formájában  a 
közös bankot és elejtik mindazon óriási 
pénzügyi követeléseket, amelyektől bor-
sódzik a német háta és a melyeket a to-
vábbi kozinánvzás feltételéül  állitolt fel 
Wekerle. 

Így áll tehát a kérdés rövid dióhéj-
ban. És most nem az áll az ország előtt, 
liogy lesz-e külön bank vagy sem, ha-
nem az: milyen legyen a választási tör-
vény és nieghosszabítjuk-e a közös bank 
szabadalmái feltételekkel,  vagy anélkül. 
És az áll az ország eiött, hogy íentart-

A „CSÍKI L A P O K " T Á R C Z Á J A . 
Esztétikai értekezés. 

EMadta a axinOgyi bizottság műsoros estélyin 1909. 
december 31-én dr ERÖS VILMOS. 

(Folytatáa te vége.) 
Ehhez képest • művésznek nem szabad el-

csábíttatni a jelenségek végtelén gazdagsága il-
tul, azokat mind fel  venni, hanem minden mo-
mentumot el kell hagynia, ami nem járul hozza 
az egésznek hatásához. Az egész pedig az az 
esztetikai momentum, mely a művészt a mtt-
tárgy létrehozásira kényszeritette, ami a mű-
tárgynak ugy mondjuk lelke. Feladata tehát 
ezt a lelket megnyilvánulásra juttatni. Aki te-
hát egy mozgási motívumot ragad meg, nem 
szabad az arcba és formába  Önteni a rajzot, 
akt egy cselekvést vagy egy lelki mumentu-
mot akar elénk tárni, az a lestő nem helyez-
het súlyt a színre és a szín érzéki rajzán a 
nélkül, hogy érdeklődésűnket a műtárgy lelké-
tói el ne vonja. 

A művészet idealizáló funckcíója  tehát ab-
ban áll, hogy egy egészet egy minden pont-

ban irtékteljest és az egésznek céljánál fogva 
szükségest létesít. 

A művészet ezen tevékenységet stilizálónak 
is szokták nevezni, helyesebben azonban ez 
alatt azon tevékenységet ertjük, melylyel a mű-
vész a műtárgyban anyagának speciális eszté-
tikus rajzit érvényesiti, beszélünk plasztikus 
stílusról, epikus stílusról. Azok a tulajdonsá-
gok mit ezen kifejezésekkel  a műtárgytól meg-
várunk. a kOzlés eszközének természetén nyug-
szanak. 

Epikus stil az, amely az elbeszélés állal 
felidézett  lelki gyönyört legjobban kiaknázza. 
Nyugalom, szélesség, látványosság, a részletek-
nél időzés, a feszültség  kielégítése stb. lénye-
ges momentumai az epikus stílusnak, pld. Giolla 
képei. 

Az idealizáló tevékenység a művészetben 
mindenütt azonos, de különböző az egyes mű-
vészeteknél, mert a különböző anyagoktól függ 
és azon alapszik. 

A plasztikában szűkség a testet mint olyant, 
vagyis 3 dimenzionálitásában, súlyában, vagy 
a suly megszűntetésében érzékelhetővé tenni; 
ezek a plasztikai stil törvényei. 

A stilizáló ievékeiiv.-ig ivye.-. művészetek 
bcliil is kulOiiilHizö lehel, lm különböző az 
anyaguk, igy nicgkiilöiibOzieijiik a festészet 
körén beiül ü fosiöi,  ;i lajzilö és félhomály 
still, a szerint a mint a művész n szint a kon-
túrt, vagy lényt válassza mondanivalója esz-
közéül. 

Ai cd.ligickből következik, hogy a művé-
szei keletkezése a dolog természeténél fogva 
kellős Idiot, a szerint, a mim az esztétikai 
funkció  is kettős oldalú: a mint a lelket a va-
lóságból ki, vagy abba be kell alkotni. — Az 
egyik művész a létezőnek esztétikai rajzából 
indul ki és a réaliztikus, az objektív vagy naiv 
művész. 

A másik a lelki izgalomból indul ki, azon 
erős lelki izgalom megvalósításának szükség 
érzéséből saját magát törekszik megvalósítani, 
saját lelkét leheli bele a jelenségbe, ez az ide-
ális, szubjektív, Sillher szerint, a szentimentá-
lis művész. 

Manapság a naturátista stílus a divatoss, 
de a törekvés ezen stílt egyedül művészinek 
deklarálni, a művészet történet tényeín szen-
ved hajótörést. 

Messze cl mennék kitűzött célomtól, ha 
iejtcgeléséhc bocsátkoznám, miként differenciá-
lódik a >zép, mint a művészi tevékenység ide-
álja konkrét formában.  A szép ideálja az ön-
tudatra jutott léleknek és azon feltételeknek 
keresése közben, melyekhez a szép megváló-
silása fűződik,  a szép metafizikai  problémáját 
kellene fejtegetésein  tárgyává tenni. 

fi  helyeit azonban a már kifejtett  előzmé-
nyek után egy kevésbé elvont terrénumra lé-
pek és a művészetek rendszeréről óhajtok még 
futó  említést tenni. 

A művészetek beosztását nagyon megne-
hezítette az, hogy az élő művészet pld. a tán-
cot a régi esztétikai iskola nem tudta hová 
sorozni, manapság ez a problema ki van kap-
csolva és az élő művészet a plasztikával egy 
sorba került. 

A tér és az idő képezte aztán a beosztás 
alapját, igy a térben ugyanazon időben jelen 
lévő tárgy, a festészetnek  és szobrászatnak ad 
témái, a cselekvés pedig, mely egymás után 
történik, a költészetnek. A mai tudományos 
állásponthoz közelébb áll a fantáziának  termé-
szetére alapított beosztás, a szerint a mint a 

A K Á S Z O N I „ B O L D I Z S Á R - F O R R Á S " K I Z Á R Ó L A G O S F Ő R A K T Á R A . Egy literes palackokban iO fillérért kaphatók. 
Van szerencsém az igen tisztelt vevőimet értesíteni, hogy az ószi és téli szezonra megérkeztek a legfrissebb  és legkiválóbb kávé fajok.  íheák, thea-
sütemények, angol és belföldi  rumok, likőrök, legfinomabb  cukorkák, csokoládék és déli gyümölcsök. Kávé, cukor, rizs, szappan és minden-
nemű fűszerek  — Mindennap friss  hideg felvágottak  és prágai sonka kapható a legszolidabb árak mellett. — Gyors és pontos kiszolgálás. 
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2-lk oldal. C S Í K I L A P O K 
juk-e azokat a katonai követeléseket, a 
melyeket már a szabadelvű párt kilences 
bizottsága megállapított és őfelsége  elfo-
gadott, megpótolva Andrássy kívánságai-
val, vagy pedig azért, hogy mások legye-
nek a bársonyszékben, kikapcsolják to-
vábbra is a követeléseket és mégis meg-
szavazzuk a száz és száz milliókat? 

Személyi és politikai kérdésekről most 
nem szólva, ezekről volt és lesz szó. Az 
ország dönteni fog  előbb, vagy utóbb és 
ezzel dönt a saját sorsa felett  is, hogy a 
bécsi akarat fog-e  korlátlanul uralkodni 
ezután a magyar radikálizmus köpenyege 
alatt a demagógiával szövetkezve, vagy 
pedig a nemzet haladás iránya elég erős-e 
arra, hogy jelszavakon, furfangon,  erő-
szakon győzedelmeskedve vigye előre az 
országot a függetlenség,  a haladás és az 
anyagi és szellemi boldogulás utján. 

A csíki iskolák. 
Tekintetes Szerkesztő ur! 

A közérdek nevében szíveskedjék alábbi 
soraimat közölni. 

A -Közművelődés» c. lap a mult évben 
már bárom számban foglalkozott  velem. A 39. 
számban foglalt  állításokért pert indítottam s 
egyúttal a Humor cikkére adott válaszomban 
megmondottam, hogy nem róm. kath., hanem 
községi iskolák államosittattak 1909. szeptem-
ber 1-ével, még pedig az ujtusnádi, csikdelnci, 
madéfalvi,  vacsárcsi, szépvizi és gyimesfelsőloki. 

Nevezett lap 48. számában Lőrincz Sándor 
csikszentimrei plébános ur egyik kiadványo-
mat közölve, ezen állításommal szemben azt 
olvassa rám, hogy Csikszentdomokos, Rákos 
meg Tusnád vagy államosittattak, vagy álla-
mosítás alatt vannak. Ebből annyi áll, hogy a 
volt csikrákos—göröcsfalvi,  jelenleg göröcs-
falvi  rőm. kath. iskola államosítás alatt van, 
de a tusnádi államosításáról nem tudok, a 
csikszentdomokosi róm. kath. iskola elődöm 
alatt lett államosítva. 

Azt állítja Lőrincz plébános ur, hogy a 
harmadik tanerő beállításáról már gondosko-
dott, mert a kath. nép erdejéből miniszteri en-
gedélylyel adott el egy darabot. Hát én a har-
madik tanerő beállításáról nem tudok, az a 
bizonyos kiszakított erdő pedig nem a kath. 
népé, hanem — mint iskolai alapvagyon — 
az 1868. évi XXXVIII, t.-c. 39. 8-a értelmében 
kizárólag a községi iskoláé. Ugyané t.-c. 41. 
§-a értelmében ezen községi iskolai alapva-
gyon jövedelme — ha az illető községben 
közs. iskola nincs — a községben levő fele-
kezeti iskola segélyezésére fordítható.  Ki van 
zárva, hogy ezen jövedelemből akár egy fillért 
is felekezeti  lanitó fizetésére  le lehessen kötni. 

Ugyanezen számban Jakab Lajos csikszent-
mihályi alesperes-plebános ur szintén közölvén 
kiadványomat, saját egyéniségemmel foglalko-
zik, amire egyáltalában nem reflektálok. 

Az 50. számban .Keresztes* álnév alalt 
•Egy szánalmas állami iskola* c. cikk a gyergyó-
remetei áll. iskola hclvzelét írja le, de célza-
tosan azért, hogy minél alaposabban üthessen 
rajtam. 

Hogy álnév alatti támadás milyen termé-
szetű, arról nein szólok, de a támadás lénye-
gét nem hagyhatom szó nélkül. 

Cikkíró kissé túlságos színezéssel írja- le 
a gyergyóremetei áll. iskolák helyzetét. Vég-
eredmény az, hogy én ezeket az iskolákat nem 
záratom be, hanem hadat izeitek, mint -hűtlen 
kalholikus. a róm. kath. iskoláknak. 

Kereszten* uraz államot és engem hibáz-
tat a gyergyóremetei áll. iskolák elhelyezése 
miatt. Nagyon csodálkozom, hogy .Keresztes, 
ur, aki minden tantermet ismer, nem tudom, 
célzatosan-e, nem ismeri a gyergyóremetei 
államosítási kikötéseket. Amidón a gyergyó-
remetei róm. kath. iskola államosiltatolt, a 
politikai község kötelezte magát, hogy az isko-
lák elhelyezését biztosítja. E kötelezettség ma 
is fennáll.  Az iskola államosítása után a köz-
ség anyagilag annyira tönkre ment, hogy kö-
telezettségét idáig csak annyiban teljesítette, 
hogy bérhelyiségekról gondoskodott, de uj 
iskolákat nem tudott építeni, még az e célra 
visszaengedett 5 százalékos iskolai póladó fel-
használásával sein. 

>Keiesztes« ur azzal gyanusit, hogy a 
katholikusoknak miattam az iskolafenntartási 
jogról is le kell inondaniok és én a kalholiku-
sokat mindenükből kiforgato-n.  Megnyugtatom 
.Keresztes* urat; én például a csiktaplocai, 
várdotfalvi,  csobotfalvi  és csikcsomorláui isko-
lákat, melyeket Szent Péter egyházmegye tart 
fenn,  nem fogom  államosítani. Hogy a többi 
közül hány államosiltatik, az a jövő titka, 
hanem az alábbiakban csak néhány község 
adatait sorolom fel.  Ezekből tud olvasni min-
denki. Megbízhatóságuk kétségtelen, mert hiva-
talos uton kerültek hozzám. 

Csikszenlmihályon két tanerős róm. kath. 
iskola van. Póladó ugyan nincs, de részben 
az ajnádi és csikszentmihályi uj iskolák miatt 
a községet egyszázezer korona adósság terheli. 
A politikai község által az iskolára fordított 
összeg az egyenes állami adó 50 százalékának 
felel  meg. 

Tekerópatakon három tanerős a róm. kath. 
iskola. A községi pótadó 50 százalék, a köz-
ség által az iskolára fordított  összeg 26 százalék. 

Csikszenlimrcn, hol két  tanerös róm. kath. 
iskola van, a községi pótadó 141 százalék, a 
község által az iskolára fordított  összeg lb'5 
százalék. 

Csikdánfalván  a községi pótadó II j száza-
lék, a község által az iskolára fordított  összeg 
80 százalék. 

Csikjenőfalván,  ahol három tanerős róm. 
kath. iskola van, a község állal az iskolára 
fordított  összeg 128 százalék. 

Csikszenttamáson három tauerós róm. kath. 

iskola van. A községi póladó 114 százalék, 
az iskolára fordított  összeg 20 Százalék. 

Csikmadarason, ahol három tanerős róm. 
katli. iskola van, az iskolai kiadások 31 száza-
lékra rúgnak. Ezeket a politikai község hor-
dozza. 

Csikszcntgyörgyön három tanerös róm. kalli. 
iskola van. A községi pótadó 49 5 százalék, 
a község által az iskolára fordított  összeg 25 
százaléknak felel  meg. 

Kászonujfaluban  szintén három tanerös róni. 
kath. iskola van. A községi pótadó 6:í százalék, 
a község állal az iskolára fordított  összeg 60 
százalék. 

Ditróban 11 tanerös rótn. kath. iskola van. 
A községi pótadó 186 százaién, a község által 
az iskolára fordított  összeg 62 százalék. 

Szárhegyen, ahol nyolc tanerös róm. kalli. 
iskola van, a községi pótadó 210 százalék, a 
község által az iskolára fordított  összeg 75 
százalék. 

Gyergyóalfaluban,  ahol tíz tanerös róm. 
kath. iskola van, a községi pótadó 95 százalék, 
a község által az iskolára fordított  összeg 
10 százalék. 

Gyergyóujfaluban  öt tanerös róni. kath. 
iskola van. A községi póladó 140 százalék, a 
község által az iskolára fordított  összeg 36 
százalék. 

Gyergyócsoniafalván  hat tanerős róm. kath. 
iskola van. Itt a községi pótadó 96 százalék, 
az iskolára fordított  összeg 40 százalék. 

Gycrgyótölgycsen két tanerös róm. kath. 
iskola van. A községi pótadó 39 százalék, a 
hitközségi adó 20 százalék. És itt a nép semmi 
külbirtokkul nem bir, hanem keze munkájával 
tartja fenn  magát. 

Tusnádon kél tauerós róm. kath iskola 
van. A községi póladó 30 j százalék, az isko-
lára fordított  összeg 22 százalék, a hitközségi 
adó 100 százalék. 

A hitközségi adó 10" százalékát csak 
Gyergyótölgyesen és Tusnádon közöltem. Az 
bizonyos, liogy mindenütt igen tekintélyes 
százalék. 

Ncin akartam ezen elriasztó adatokat közzé 
tenni, de .Keresztes* ur kényszerűen rá. Annyit 
azonban mondhatok, liogy tncgnyugodlan tűröm 
a .hűtlen katholikus* nevet, valamint azokat 
a támadásokat is, melyekben eddig részesített, 
mert az arra ráutalt községeken segíteni akarok. 
Ezt pedig nem egyházellenes dolognak, hanem 
keresztényi kötelességnek tartom. 

Soraim közzétételét köszönve, vagyok a 
Szerkesztő urnák 

Cíikszereda, 1910. janur 10. 
kész szolgája: 

Dr llnllii  Idehí. 
kir. innlltliigyclft. 

Színház. 
Folyó hó 4-én Fehér Károly színigazgató 

társulatával megérkezett városunkba, lio^y nyolc 
héten keresztül kellemes szórakozást nyújtson 
városunk szinpártoló közönségének. A téli hóna-
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pókban más szórakozásunk alig akad s igy 
érthető közönségünk állandó meleg érdeklő-
dése színészetünk iránt. 

A Kállay Ubul főispán  által alig két éve 
meginditott akció azt eredményezte, hogy ma 
már teljesen megalapozva és alapszabályokkal 
szervezve van az erdélyrészi ll-ik szinikerület 
s annak minden városában szoros ellenőrzés 
alatt van színészetünk. 

Hogy az utóbbi pár év alalt sokat tett a 
szinikerület a nemzeti színészet érdekében, az 
tagadhatatlan. Első és legfőbb  célja, hogy 
első rendű erőkből szervezett társulat álljon a 
kerület városaink rendelkezésére, sőt a helyi 
sziuUgyi bizottságok áldozatot nein kiméivé, 
minden erkölcsi és anyagi segítséget megadlak 
a társulatnak. 

Külön elismerés illeti meg városunk szinügyi 
bizottságát is, mely Jeney László elnök veze-
tése mellett a Vigadó nagytermét jó karba 
hozta, saját költségén hat ízléses és kényel-
mes páholyt építtetett, s ha a tervbe vett sainpad 
átalakítási munkálatokat is kcrcszlülviszi, igazán 
nagy dolgot fog  produkálni. Ellenőrző hatás-
körében igen jó funciót  teljesít. 

Fehér Károly színigazgató társulatát egy 
héten át alkalmunk volt látni. Társulatában 
igen sok uj tag van. Az eddig tapasztallak 
után kijelenthetjük, hogy a társulatnak igen 
jó tagjai vannak, azonban az összbenyomás 
a mult évi mögött marad. Elismerjük, hogy 
társulatot alakítani, régi erőket ujakkal pótolni 
felette  nehéz s a választásnál a szerencsének 
is jó adag rész jut. Tekintetbe vívj azonban 
a szinügyi bizottság által a társulatnak az 
utóbbi időben juttatott előnyöket, a közönség 
cvről-évrc jobb társulatot vár. 

Nagy általánosságban megállapíthatjuk, hogy 
a női karszemélyzet összeállítása nem sikerült 
és sok kívánni valót hagy fenn  maga után. 
Ellenben a férfi  karszemélyzet tagjai igen jól 
megállják helyüket, jó hanggal és megjele-
néssel rendelkeznek. Tovi'jbá azt tapasztal-
hatjuk, hogy a tavaly több tagja volt a társu-
latnak, mint jelenleg. Ö.'ömmel látta a közön-
ség Barótinak újbóli szerződtetését, ki kitünó 
színész és a közönség régi kedvence. Jó erőt 
nyert a társulat Arany Olgában és Bónyiban. 
A zenekar jobb, mint a mult évben. 

Bemutató előadásul kedden a .Nagymama* 
került színre. A régi «Nagymamádból uj «Nagy-
mama* lett Pásztor Árpád és Máder Rezső 
keze alatt. A címszerepben Su^ár Arankát 
viszontlátta a közönség. Sugár lőérőssége a 
társulatnak, ki játékának tökéletességével és 
kitűnő hangjával mindenkor és minden szele-
pében külön elismerést érdemel. A nagymama 
szerepében szinpalikus megjelenésével, ked-
vességével és szeretetreméltóságával az egész 
darab egyedüli mozgatója volt. Gyönyörű ének-
számaival nagy hatást ért el; a közönség há-
lásan megtapsolta. Márta szerepében Jobbay 
Nusi egyéniségéhez kevésbbe találó szerephez 
jutott. Mindazonáltal feladatát  elég jól oldotta 
meg. A közönség mint régi jó ismerőst szíve-
sen látta viszont. A színházi saisonban sok 
hálás szerep vár rá. Szathmáryné Szerafina, 
Báróti Todorka szerepében elsőrendűt nyúj-
tottak. A közönség nyilt színen többször meg-
tapsolta. Szalhmáry igen jó partnere volt Su-
gárnak. Az uj tagok közül Bónyi Józsefnek 
igen szinpalikus és intelligens színpadi meg-
jelenése van. A társulat nyert vele. Kisebb 
szerepekben bemutatkoztak Arany Olga és 
Kürthy Lili. Arany Olga fiatal  színésznő, meg-

fantázia  a szemet, a halló szervet, vagy az el-
képzelhető tehetséget foglalkoztatja,  vagyis: 
zene, képzőművészet és költészet. 

A filozofia  mai állása szerint a művészeti 
alkotásban megnyilvánuló léleknek fokozatai 
u. m. érzéki, objektív és általános lélek sze-
rint történik a beosztás, a mi leginkább is 
megfelel  a logikus gondolkozásnak. 

E szerint az építészet és zene az egyik 
csoport, a plasztika és a festészet  a második 
csoport és a költészet (drámai a harmadik cso-
port. Ez úttal csak a plasztikáról és festészet-
ről és abban az emberi testről, mint a legal-
kalmasabb művészeti témáról fogok  megemlé-
kezni az idő rövidsége miatt azon reményben, 
hogy más alkalommal az építészeiről, vagy 
költészetről, mint a művészetek többi csoport-
jairól is szerencsés lehetek, ha bár hiányos és 
futó  elmélkedést tartani. 

A midőn az élet, vagy az életérzés közve-
títi a lelket az élettelen anyagba, amidőn elő-
ször látjuk a mozgást és csak ebben a külső 
formát:  ugy tudjuk, hogy a művészetek azon 
csoportját találjuk magunk élőtt, melyet plasz-
tikának és festészetnek  nevezünk. A plasztiká-
ban a test a test által van kifejezve,  a festé-
szetban a lest sikká gyöngül. Amaz tehát a 
test tulajdonságait mint a 3 dimenziót, a sulvt 
I.V . i ' e l h a s 2 n i l j a . hogy a lelket kifejezze, 
és feladata  a mozgás segélyével a testet di-
menzióiban kifejezni,  és eröműtani viszonyait 
lelki állapotok hangulatok kifejezésére  hasz-
nálni fel.  A festészetben  a színek jutnak ér-
vényre tehát érzékelhetőbb elemek és épazéít 
magasabb lelki étet és komplikáltabb cselek-
taí? t " é k i , h . e , ö k m e & A plasztika a test-

<Pen azért a lélek egyszerűbb 
' í n y e ) U t ki,eiezésre; a mozgás leg-

r ..îS '^gyszerübb formációiba.  Ilyen a 
ffiíe  nwtlett P®ran^solás, fenyegetés,  sze remezés. e mellett majdnem teljesen az egyes 

alakhoz van kötve, mert a csoportban a lest 
3-as kiterjedése veszít és a figyelem  mindjárt 
a nem láthatóra koncentrálódik. A plasztika 
elgyengült alakjában a relifben  lehetséges csu-
pán nagyobh csoportot felvonultatni  és kom-
binált cselekményt tárgyalni. 

A festészet  az egyes alakon már azért is 
tul mehet, mert a szín az, a mi a testekel a 
fény  egységében összeköti, a miben a test 
többféleképen  uszl.at, vagy elszakadhat; a fes-
tészet az embert életének színpadjára állithatja, 
a parasztot a mezőre, a tudóst könyvei közé, 
a dámát budoirjába etc. Ha a festészet  egy 
alakra szorítkozik, ugy lényegesebb a lélek, 
mint a tesi forma,  a szem, melynek hiánya 
plasztikában zavarólag lát, itt a lélek életéi 
fejezi  ki, és miként Lenbach, képet lehet fes-
teni csupán a szem kedvéért; a karakteriszti-
kus az arcban, a harmonikus felé  emelkedik 
épen ellentétben a plasztikával, a hol a test 
mint ilyen a fontos  és a hol az ideális vagyis 
tiszta tipikus alkat mindég előnyben kell le-
gyen. A festészet  azon hangulaterőnél fogva, 
mely a színben és fényben  van, az emberi 
testben tul megy és a tájképet megközelíti 
De csak megközelíti, mert a tájképben is a 
természet életénék érzése, vagyis egy igen erős 
érdek természet igazságában az, miben a táj-
kép-festészet  létalapját találja. 

Az emberi test ugy a plasztika, mint a fes-
tés fő  témája, mióta csak művészet létezik: 
az emberi lest is egy jelensége a természet-
nek és pedig a legtökéletesebb. Az emberi 
testen alkotta meg az archaikus művészet leg-
nagyobb csodáit és a renaisans témája is az 
emberi test, mely kizárólag dominál. 

Emberi test nélkül egyházi festészetet  cl 
sem lehet képzelni; Michael Angelónak a six-
lusi kápolnában felállított  oltárképe az emberi 
test Apothézisa, Mózese vagy Pictója pedig a 
költészet oly magaslatán áll, mely már a te-

remtés isteni eszméjét közelíti meg. Beato An-
gelico angyalai pedig az emberi test oly át-
szellemült stilizálása, melyet utánozni képes 
senki sem volt. 

Mi az tehát az emberi testben, mely a leg-
nagyobb művészeket inspiralta és oly gigászi al-
kotásokat vállott ki belőlük? 

A szép filosofiája  foglalkozik  e kérdéssel is. 
Színe és formája  az emberaek a legtökéle-

sebb, a mit a természet létrehozott; a test fe-
lületét nem takarja mint az állatét, szőrzet, 
hanem a bór csodálatos textúrája látható, — 
számtalan domborulaton, vagy mélyedésben, a 
belső részek erősebb színezése átlátszó, vagy 
át nem látszó takaróval van födve  ; láttuk azt 
a fehér  szint, melyben ugyanannyi a vörös, 
hogy az életet és rajzát sejthessük, — száz 
meg száz szinü tónust látunk a szövetek sok-
féleségében,  melyek a fény  és árnyak ellenté-
tében a sima vagy ráncos felületen  fény  és 
reflextől  megelevenednek. Ezen tört színekből 
meg van az átmenet a tiszta tónusba, a gyönge 
pírja az ajaknak a vakitó fehérje  a fognak  és 
szemnek, a haj színe, mindannyian képesek 
reflexek  felvételére  és szinerőt juttatnak ér-
vényre. 

A test formája  is egy csoda, a csontok 
nem egyenesek, a muskulusok minden mozdu-
latnál hullám vonalat adnak vissza minden 
mozdulatnak a rugalmasság, hajlékonyság óly 
gazdagságát találjuk, mely magában véve a 
testet első rangú esztetikai tárgygyá avatja. 
Hát még ha a férfi  és női test karakteriszti-
kus tendenciáját is megfigyeljük  I A férfi  test 
az egyenes vonalak, a nöi test a hullámvona-
lak és ivezetek micsoda gazdag harinoniájá-
adja 1 

Az emberi test organikus szépsége pedig 
épen elbűvölő, a fiatalság  előnye a kor felett 
épen ebben rejlik, képzeljük el a parthenomi 
szobrokat; ugv megértjük az idomok gyönyörű 

teltségéből a tiszta és tökéletes életerőből a 
teljes pompájában virágzó életből, mit e szob-
rok elénk tárnak; az emberi test organizmu-
sában lévő esztetikai rajzol. 

Az ember megjelenése már magában esz-
l -tikus, egyén és lelkes lény, ezt kifejezi  min-
den mozdulata, mely belső életéhez van kötve 
és mely a karaktert már az arcvonásokban 
é.ezhetővé teszi, Az emberi alak esztetikai kva-
litása mozgás-képességétől függ.  E mozgásban 
az akarat felszabadulása  az ösztön élettől nyil-
vánul meg első sorban, aztán a karok mozga-
tásában jut kifejezésre,  melyekkel a nyugalmat 
ép ugy, mint az izgalmat ki lehet fejezni. 

Az arc, a szem és száj a belső tükrei; a 
karakter, a lelki mozzanatok kifejezői,  és a 
lelki és szellemi élet jelenségei: vagy érzés, 
gondolat, beszélés stb. mind visszatükröződ-
nek az arcon, mindezt megvalósítani a mű-
vésznek oly bőséges téma és oly hálás feladat, 
melyet sehol a természet többi jelenségeiben 
megtalálni nem képes. 

Az emberi test a karakterisztikusnak, az 
erőnek, a szilárdnak, határozottnak benyomá-
sát kelti fel,  a női test a hajlékonyság, a göm-
bölyűseg, a lágyság, a harmonikusnak gondo-
latát ébreszti fel.  Ezért a női testben alig ta-
lálunk annyi különbséget mint a férfiéban. 

A görög művészek a nöi lestel majdnem 
egyformán  adják, a Vénus szobrok alig kü-
lönböznek a Junók, Flórák e szobráitól. — A 
férfi  test erős muskulaturát mutat, mely a fény 
és árnyékban erősen rámulat a férfi  aktív sze-
repére az éleiben, a női test gömbölyű idomai 
pedig a természetest, a megadást árulják el, 
mi a gyöngéd vonalakban és felületekben  vi-
lik érezhetővé. A férfiban  a lélek az a szub-
jektum, ami megjelenik, a nőben megfordítva 
és igy ama konkluziora jutok, hogy a férfi-
lélek, mely természetté lett, a nő természet, 
mely lélekké lett. 
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jelenése a közönségnek tetszett. Nagyobb sze-
repekhez később jut. Az előadás rendezése 
igen jó volt. 

Második el Sadă • történeti tárgyú volt. A 
francia  forradalom  id jéböl a •Forradalmi nász. 
került szinre. A d..r.ib erős szenvedélylyel és 
fantaziával  van megírva. Színészeinket meg-
lehetősen próbára telte. Főszerephez jutott 
Szalhmáry, mint Marc arron inegszetnélyesi-
iö;e- A darabban van egy pár lehetetlen jele-
net, melynek megjátszása eredetiségei követel. 
Szalhmáry főszerepében  tökéletes sikert nem 
tudott elérni. Nem főleg  azért, mert erős drámai 
szenvedélylyel megirt jeleneteit túlzásba vitle, 
holott hazája iránti kötelességének megsze-
gése oly félrelépéséből  származott, mely ter-
mészeténél fo^va  inkább a könnyed játékot 
kívánta volna meg, ininl a féktelen,  végleiekig 
menő hangot. Ezért szánalmai nem is tudott kel-
teni. Szathmáryt különben a közönség szívesen 
fogadta.  Zilahyról ugyanazt tnondha'juk, mint 
Szathmáiyról. Szerepében tökéletes sikert nem 
tudott elérni, bár szinpatikus megjelenése min-
dig magára vonja a közönség figyelmét  és] 

nek tetszett. Baróti, mint a széntrftszt  eluökr 
iictn egyszer magával ragadta a közönséget 
Ki^b:- szerepekben igen jó voh líogyó és De-
meter Sándor. 

Vasárnap délután a .Liliomfi.  este a -Ta-
tárjárás. ment Sebőkkel közepes ház előtt. 
Sebőknek Riza bárónője csak meg. rősiti véle-
ményünket. Gyönyörűen énekeli és kedvesen 
játszott, mi a közönséget meghóililotla. Part-
nere Zilahi volt, kinek i.-mét énekelni kelteit, 
leiekétől eltekintve fess  huszárfőhadnagy  volt 
s ez este elemében is volt. Eredeli alakítása 
volt Barótinak a tartalékos bakahadnagy sze-
repe, melyet tavaly Bogyótól kitűnő alakítás-
ban láttunk. A Baróti hadnagya uj, ereden és 
tükilcles volt. A közönség igen jól inulaloti 
rajta. Jobbay Nu-i ünkénlese a legjobbak k«-
zűt való. Énekét és táncát többször megújráz-
ták. Szalhmáry Bence szerepét az Arany Ben-
céjével egyezően killinöcn adta. Kisebb szere-
pében jó volt Pál Erzsi. Az előadással azon-
bjn nagyon siettek, inert a darabból sokat ki-
hagytak. 

Hétfon  a bájos zenéjü .Tavasz* zóltn 
érdeklődését. Arany Olga Alainc szerepében adásban keiült szinre. Âz előadás ugy meni 
értelmes színésznőnek mutatkozol! be. Kellé-1

 m i n l a karikacsapás. Sől t.il.in színészeink na 
mes organuma és megjelenése van. kitől sokít gyón is olihon érezték magukat, vagy azért, 
várunk. Bogyó Zsiga, a társulat közkedvelt j m e r l szerepei" ct igen jól tudták. Mindeneseire 
komikusa kisebb szerepekkel kezdte idei szc- a direktornak és rendezőnek figyelmi  be aján'-
replését. Kisebb szerepekben is azonban mm-1 juk, hogy színészeiknek sértő nevel>'cle<cit 
dig elsőrendűt produkál és minden élesebb egyszersmindenkorra tiltsák be, nieita közön 
kritikát kiáll. Monlaloup szerepében ig(n jól ség csak bizonyos határig lehet elnéző. Az 
beleilleszkedett a forradalom  embereinek kör-' operettben Jobbay Nusinak igen hálás szerepe 
nyezetébe. Jól játszott Baróii, Pál Erzsi, Tihanyi volt. Ez látszoll is rajta, mert teljes sikert ara 
és Galella, kik közül a három ulóbbi fiatal  tolt vele. Az első felvonás  belépőjét óriási ha 
erői a társulatnak. Az előadás általában igen 1 tássnl énekelte, s mindvégig oly kedvesen ját-
jónak mondható. I szőtt, hogy a közönséget magával ragadta. A 

Csütörtökön a .Sabinnők elrablása, cimtl j második és I ar.nadik felvonásban  leltilnöcn 
bohózatban Bogyó Zsiga a ripacs szinidirek- szép és elegáns volt. Killinőeii játszóit Baróti 
tor szerepében igen hálás szerepre talált. Masz- Jeromos szerepében. Az előadás sikere jó resz-
kirozása oly eredeti volt, hogy már puszla ,brn neki tulajdonitiialó. Szallnn irytié Ciliké 
megjelenése a teljes siker volt. Játékával az szerepében ismét elsőrendűt produkált. Álla-
egész előadás központját képezte s a közön- iában minden szerepéről a legnagyobb elisme-
séget állandó derOltségben lartolla, mely nemzés hangján szóihalunk. Szépen énekeli Sugár 
egyszer nyílt színen is zajos tapsokkal hono-: Aranka, igen jól jálszoli Bónyi és Zilahi. A 
rálta. Legfeljebb  azl jegyezhetjük meg, liogy1 pincér szerepében jó volt liogy" is. Ktlilliy 
szerepének egyes részleteit annyira gyorsan Lili a báróné szerepéi énekelte és láncolta, a 
mondta cl, hogy nem lévén érthető, a si:<er ro- tőle ugy látszik megszokott lulzoii lein 
vására c;elt. Igen jó volt Sza'hm iry Lajos a ph 1 >- peraitienlumtnal, tni nem képes hálást kelleni 
sopter szerepében, bemutatva azt minden tipi- Kedves vo'l kicsiny szerepében Pál Erzsi, ki 
kţiş tulajdonságaival együtt. Szathmárynéról — megsúgom Bjgyóntk a menvasszonya. 
mindig csak a legnagyobb elismeréssel szól 
hatunk. Nincs egyetlen egy szerepe, melyet a 
lehető legnagyobb tökéletességgel ineg ne ol-
dana. A legnagyobb színpadokon is elsőrendű 
^ini'sznö volna. Csinos mcpjelcréícivel. ér-
telmes játékával, sőt ha kell, kifogástalan  éne-
kével méllán rászolgál a közönség flismeré-
sére. A többi szerepek is igen jó kezekben 
voltak. Bónyi József,  dr Szilvási szerepében 
ismét megerősítette azon véleményünket, hogy 
a társulat nyert vele. — Igen jók voltak még 
Zilahy, mini szerelmes szinész, Baróti, mint 
Örmény kereskedő, ki a szamo.újvári dialek-
tust általános derültség közöit beszélte, to-
vábbá Arany Olga és Pál Erzsi. Az előadás a 
legjobbak közé tartozik, a közönség sokat mu-
latott és tapsolt. 

Pénteken a .Hajdúk hadnagya, telt ház 
elölt került szinre. A címszerepben bemutat-
kozni láttuk Nagy Gyulát, a társulat lenoris-
táját. Sak jót azonban nein mondhatunk róla, 
mert hatásos címszerepét nem tudta elég erő-
vel megjátszani. A darab gyönyörű ének szá-
maival szintén nem tudott tökéletes sikert 
aratni. A kuliszák mögül azt mondják, hogy 
egy pár igen jó szerepe van, melyben később 
alkalmunk lesz énekművészeiéi élvezni. Kürthy 
Lilit Barbarina szerepében sehogy sem tudtuk 
élvezni. Legfőbb  oka ennek pedig az volt, 
hogy jétéka nem el g diskrél, sokat kiad tem-
peramentumából, nem tud játékon uralkodni, 
mi a hatás kárára esik. Sugár Aranka ez estén 
ismét brillírozott énekszámaival és játékával. 
A közönség minden szereplését nagyfokú  ér-

gyönyörködik művészi 

Kedden Földes linre erős drámai hévvel 
megirt színmüve, a .Hivatalnok urak. került 
szinre. A színmű telt házat vonzolt az estére 
s a közönség nem is csalódott, mert ez előadás 
a legjobb volt. Első sorban és különösen ki 
kell emelnünk Bogyj Zsigil, ki ez este leiül 
mu'la (lniiMg.il. S:)ha Oikizcrcd bia akkor 
hálással nem játszottak meg szerepel, min 
Bogyó a Rólli bácsi szerepét. Előadása mind-
végig diskret és öntudatos volt s éppen ennek 
tulajdonítható, hogy a második felvonásban 
nehéz jelenetét a közönség lelekzel visszafojtva 
feszült  figyelemmel  hallgatta s majd tomboló 
tapsokban tört ki. Legtöbb érdem-e vr-lt Iiogyó-
nak, hogy biztos és nyugodt j. é <á!>ól e j 
pillanatig sem esett ki. Rólli bácsiját bentalal-
hatja bármely színpadon. Arany Ü!i;a ez alka-
lommal nagyobb szerep t kapóit. Nem csilód-
lunk benne, mert Ren .- szerepében In bizonyí-
totta, hogy tehetséges drámai színésznő. Kü-
lönösen feltűnt  ez a liaim'dik felvonásban, 
melyet tökéletesen és öntudatosan játszott meg. 
Játékát a közön .ég szinpatik'.isan fogadia 
Szathináryné ism I gyarapítóit) sikereit Vá 
mosné szerepében kitűnő alakítást tmt'aloll be. 
Az anyagi gondokkal küzdő, kétségbeesett 
tisztviselőt, ki rajongva szeretett nejéért köz-
okiralhamisitásra ragadtatja magát, eleven szí-
nekben mu'atta be Zilahy. Tökéletes játékával 
jó estét szerzett a közönségnek s a ('arab sikeré-
hez nagyban hozzájárult. Szathmá'y volt a darab 
irányelvének szószóló] i. Ugy ő, mint Bjróli, 
Bónyi és Domeler igen jól játszollak. Tilta.iyi 

hanem 41 év alatt eszközöltessék. To-
vábbá elrendelte u tervrajzon eszközölt 
módosítások kitüntetését is. Tudva nzt. 
liogy időközben u vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter is a uiagánjavaktól ve 
etujö 250,000 koronás kölcsönt jóvá-
hagy trt.csupán a vonatkozó tőrvényha 
tósági határozat belügyminiszteri jóv.i-
luigyáSii hiányzik, — u péil/.Ugyigazg..-
tóság felállításának  kérdését eldöntött 
nek és befejezettnek  kell tekintsük. 
Örömmel regisztráljuk e liirt, mely végre 
valahára vármegyeidnek is megadja u 
régóta szükségét érze:t pénzOgyignzga-
lóságo'. 

A péiiztlgj igazgatóság fölállításáért 
vármegyénk vezelöságe régóin sorom 
póbn lépetr Az, akciót vármegyénk uk 
kori érdemes iilisp ínju, lk*eze AIIIÍII in 
ilitollii meg és vezeite mindvégig l'V 
jér Sándor jelenlegi ulisp inunk u meg 
indilolt akciót szainlulaii javaslatával 
mindig felszínen  iiiriotla ,-i itirvónylialó 
sági és közigazgatási bízoirságok e 'ö t 
Pont pedig a minisztériumokban Kuliay 
Ubul lőíspáii igon sokszor interveniált 
e nagyfontosságú  kérdésbens fó'eg  en 
nek köszönhető, liogy dacára az áldat 
Ilin politikai viszonyoknak, a kérdés 
aránylag rövid idő idillt a megvalósulás 
st idiumálm lepelt Az építkezés még ez 
évben megkezdődik s mihamarább át-
Hdható lesz hivatásának. 

A közigazgatási bizottság ülésében 
dr Daradics l'Ylix bizottsági ing a meg-
üresedő I só aljegyzői állás betöltésével 
kapcsolatban interpellált azokért u nagy 
mértékben folyó  korleskedésekért. me-
lyek egy egy ú l.is elnyerése kiinti a 
bizottsági Ingókat hiábavaló z.ikla'ásuk 
nak teszik ki, s melyek a tiszt .-iselókiM 
rossz fényben  tülltelik fel.  A bizottság a 
alispán' utasította, liogy a szertelen kor 
íeskedeseket tisztviselőinek szigoium 
•tiltsu el. 

MEGHÍVÓ. 
„Székely Népbank Részvénytársaság", 
1910. február  hó 6-án d. e. 9 órá-
kor Csikszenlmártonban, az intézet 
üzlethelyiségében fogja  megtartani 

Vlll-ik évi rendes közgyűlését 
melyre a részvényesek meghívatnak. 

Tárgysorozat. 
1. Az igazgatóság jelentése a mult 

üzletévről, zárszámadás előterjesztése tár-
gyalása. 

2. A felügyelő  bizottság jelentése. 
3. Az igazgatóság és felügyelő  bizott-

ság részére adandó felmentvény  iránti ha-
tározathozatal. 

4. Indítványok. 
A kii/gyűlésen iiiimli-ii részvényes s7.av07.ati jog-

gal bir. ki t'.IO'.l. évi ileeember hó Hl-ig az inté-
zet részvénykönyve szerint, mint ilyen igazolva van 
és legkésőbb a közgyűlés napján (I. e. H óráig a 
társaság vlimkénét riszvényét U-U-li-s/.i. 

Csíkszentmárton, 1910. január 10-én. 
A Székely Népbank R. T. 

igazgatósága. 

Keresek egy kantinost 
elszámolásra, óvadék mellett, nós, 
lehetőleg gyermektelen Bővebbet: 

Tausinger Ételnél, Gyimesközéplokon. 
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KÜLÖNKKLEK. 
— Eljegyzés. Kanla l.njoa l'.ily.i li.'i II-én 

neje tai-tnttn eljegy/.ését l'i-Iri lstv.ill vámil 
kedves leányával. Jnliskávul. 

— Táncestély. A esiklnploeai itjusiíg folyó 
IIIHl. évi janii;*'!- Iló lö-én. nz il'jnsági könyvtár 
javára, ii volt leányiskola nagytei-in.'ben. zúi-tkörii 
láucestélyt í-enilez. 

— Táncmulatság Szépvlzen. A csikszép-
vizi iparos olvasókör, saját pénztára javára, 
folyó  1910. évi január hó 22-én, a Deák György 
nagytermében zártkörű táncmulatságot rendez. 
Belépli-dij: családjegy három személyig 2 ko-
rona 40 fillér,  szeniélyjegy 1 korona 40 fillér. 

— Műkedvelői előadás. Folyó 1910. évi 
január hó 15-en este 8 órakor kezdödöleg, az 
ajnádi uj iskola termében, az ifjúsági  könyv-
tár javára sziuielöadással összekötöd kosaras 
t mccstély rendeztetik, mely alkalommal színre 
kerül «Laura és Juliska. 2 felvonásos  vigjá 
lék, a következő szereposztással: Halmainé, 
Kovács Józsefné.  Laura, unokahuga, Dobos 
Juliska. Bokros, öreg tiszttartó, Lukács István. 
Korpásné, Fénya Tamásné. Juliska, Dobos Ilona 
Pelike, Szögyör Albert. 

Sz. 38-1910. i-2 
kj. 

Hirdetmény. 
Karcfalva  község elöljárósága közhírré 

teszi, hogy a majorsági javak 1910. évre, 
vadász területlel együtt bérbe fognak 

adatni folyó  évi februar  hó 5-én, a köz-
ségházánál. Feltételek az elöljáróságnál 
megtekinthetők. 

Karcfalva,  1910. január hó 7-én. 
Potovszky Ferencz, Kosza András, 

k.-jt'jryzö. birn. 

Húsz szekér takarmány-bükköny 

eladó 
Várdotfalván.  Fodor Antal birtokán. 
B r a s s a l K á r o l y cslksomlyö! főgim-
náziumi tanár, Csíkszeredában 2 havi 

festészeti kurzust 
óhajt adni, ha legalább 15 hölgy jelentkezik. 
A 2 havi díj 44 kor, s a heti órák száma 4. 

Keresek egy úgyes nőt len 
mészárost 

50 korona havi kezdő fizetéssel 
és teljes ellátással. — Ajánlatok 

TAUSINGER ETEL, 
Gyimesközéplokra küldendő 
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deklődéssel kiséri és „ . __ „ 
énekében. Sokat mulatott a közönség Baróti melyet a közönség már aktuális tárgyánál fogva 
eredeti alakításán, mely külön elismerést ér- a legnagyobb érdeklődéssel kisérl. Kár, hogy j 
demel. Fess volt Jobbay Nusi, Gaston kadét egyesek a legérdekfeszitöbb  jeleneteket nevet-: 
szerepében. Kedves énekszámait a közönség ^éléseikkel zavarták, 
többször megtapsolta. Szimpatikus megjelenése 
mindig első helyet biztosit számára, 
lak ~ * 

ME6HI\?AS. 
^ S a ^ S í ^ t a í S i .  A Z A L C S I K I B A N K R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 

XV7III. Ö?l RENDES KÖZáyÜLÉSÉT 
idie első helyet biztosit számára, jók vol- . . . . . . . „ . . ' . . 
még Bogyó és Zilahi kisebb szerepeikben. A k ö z i g a z g a t á s i b l Z O t t S á a UléSfi.  U Z L E T H E L Y I S E G E B E 

Szombaton Sebők Sári vendégszerepelt szer- 9 , _ . . . . . . . MFI YRF A T C R É S Z V É 
Itetés céliából a .Dollárkirálynő, cimszere- A vármegye közigazgatási bizottsága " ződtetés céljából a >Dollárkirálynő 

pében. Sebők fiatal,  rutinirozott színésznő, ki 
a színpadon teljesen otthon van. A címszerep 
falbemászó  énekszámait szép csengd hangjá-
val kifogástalanul  énekelte. Fellépését a közön-
ség osztatlan tetszése kísérte. Színpadi meg-
jelenése azonban egy cseppet sem kedvező 
s különösen az első fe  vonásban toilettje vissza-
tetszést szolt. Jobbay Nusinak a szerepcsere 
nem ártott A tavaly a címszerepet játszotta, 
most pedig Daisy Oray kicsiny, de hálás sze-
repét. A Bónyival előadott duettjét sűrű tap-
sok és ujrázások követték. Bónyi elegáns báró 
volt. Zilahi kénytelen-kellellen nem hozzá való 
szerephez jutott. Nehéz énekszámokat énekelni 
nem tud, még ha muszájból teszi is. Mind-
azonáltal a közönség ezt lóle nem vette rossz 
néven, mert játéka kifogástalan,  megjelenése 
szerepéhez méltó volt. Különösen ez utóbbi 
411 a harmadik felvonásra,  mikor tökéletes her-
ceg Eszterházy volt. Kűrthy Lili, Olga szere-
pében énekelt is. Uncolt is. Hangját ép ugy, 
mint játékát fékezni  kell, hogy élvezhető le-
gyen. Szathmáryné a gazdasszony szerepében 
igen eredeli alakítást pródúkált. A közönség-

árinegy 
r. hó 10 én tartotta Kállay Ubul főispán 
elnöklete mellett rendes havi Ülését. 

Az Ölésnek legfontosabb  tárgyát a 
pénzügyminiszternek a pénzügyigazga-
tóság felállítása  tárgyában leadott le-
irata képezte. A leirat ugyanis a tör-
vényhatósági bizottság azon hutározatát, 
mely szerint h vármegye közöusége a 
magánjuvakból 50 évi törlesztésre köl-
esönveeudó 250,000 korona költségelő-
irányzattal a vármegyeházát saját maga 
a felállituudó  pénzügy igazgatóság, szám 
vevóség, adóhivatal és pénzügyőrség 
részére kiépíti, örömmel tudomásul vette 
és egyben hozzájárult a vár inegje kö 
zőnsége által kikötött nzon feltételhez, 
liogy évi 15,000 korona utólagos rész-
letekben fizetendő  lakbérért -20 évre uz 
emelendő épületekel kiveszi oly módon, 
liogy a kölcsön visszafizetése  nem '>0, 

1910. ÉVI JflNUAR  HÓ 30-AN DÉLELŐTT 9 ÓRAKOR 
E N , C S I K S Z E N T M Á R T O N B A N TARTJA MEG 

R É S Z V É N Y E S E K T I S Z T E L E T T E L M E G H Í V A T N A K . 

TÁRGYSOROZAT. 
1. Bizottságok választása a szavazatok számbavételére és jegyzőkönyv hite-

lesítésére. 
2. Az 1909. évről szerkesztett zárszámadások, az igazgatósági és felügyelő 

bizottsági jelentések előterjesztése, az évi mérleg megállapítása, a nyereség felosz-
tása felett  határozás és a felmentvények  megadása. 

3. Előterjesztése a tisztviselők kérelmének a .Pénzintézetek országos nyugdij-
egyesület*-be való belépés iránt. 

4. Indítványok. 

Alapszabály kivonat. 
A közgyiüéaeii minden részvényes vagy személyesen, vnpv meghatalmazottja által, kinek azon 

ban azíntéii részvényesnek kell lennie, gyiiknrollmtja szavnznti jo^it, köteles azonban minden rész" 
vényes a gyűlés megnyitásáig részvényeit szelvényeivel együtt a pénztárnál elismervény mellett letenni. 

Szavazásnál mimleii részvény egy-egy sznvazattal bir: de lio valamelyik részvényesnek tiznél 
több részvénye van, miiiilen további 5 részvény euak egy szavazatra jogosít: nzonban sein saját sze-
mélyiben. sem más által képviselve, sem végre másoknak képviseletében, avagy mindhárom módon 
együttvéve 20 aznvazatnál többet aenki sem gyakorolhat. 

Az igazgatóság. 
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i s z i n t i e n v a l a m i n t c e m e n t p a d . 6 l e m e z é t v a . l S n f A L e  fisazetóteiü.  m l i t á ^ a t b m 

Kőbányai sör- és ásványviz-raktár Csíkszeredában. 
Magyar ásványvíz  forgalmi és kiviteli r. t. Budapest V., Báthory-u. 5. || Haggenmacher kőbányai ós budafoki sörgyárak r. t. 
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MINDENNEMŰ B Ú T O R ELŐNYÖS FEL-
té te lck mel le t t kapható 

FOGOLYÁN ENDRE 
újonnan kibővített butorraktárában 

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y Ö N . 
Teljes menyasszonyi kelengyék, vásznak, 
ágyteritök. függönyök  és mátrácok stb. 

Zongorák és varrógépek ívszleHizcirsrc is. 
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DÉZSA-, BURPU- ÉS HÓLYRÓTURÓ 
legolcsóbb napi arban kapható 

Cziffra  Józsefnél,  Gyergyószentmiklósón. 

I K r-3 FI  & N  a K P5 I 

G z e l i F r i o y e s é s F i a i 

bomaTykereskedök ex torflagylermslűk 

MEDGYES. 
Legjobb és legleljesitoképesebb szállítók 

erdciyi fehér  borokban, 
Kitünö su j it torinórf:  boro ' ; . 

Különlegesség kiv.-!ó finom  vörüs borokban. 

& & 0 K m ü ] 

ERTESITÉS! 
Van szerencséin a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint 11 Rákóczi-utca 362 sz. alatti saját házamban levő 

N Y E R G E S É S K Á R P I T O S Ü Z L E T E M B E N 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak melled pontosan elké-
szít,'in. Raktáron tartok a inai korunk megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, Iiojíj itt mindenki lieszm-zlu-sso s'/.('iUsó^k".ot oly o!csó 
ái li,hí, mint li iiine'y nagyobb váro.-ban. TováMiá 'uilalom még a 
iiu-ijeii tisztelt k ö z ö n s é g 1 azi is, Inig) állandóan raktáron tiirtok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Veglli n nagyérdemű közönség szíves figyelmét  fivhivom  azon körül-
in.iiwe, liogj a kocsik, valamint minden o s;-:aUlu vágó munkák 
javítását eiv.illalom .M iramot nagyrrdimii közönség jóindu-

ialu pártfogásába  nj.inlv i, ni.nail aiti kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csikszemlában. Rákóczi-utca 852. szám. 
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I Ü Z L E T Á T H E L Y E Z É S ! 1 
jS Tisztelettel van szerencséin a melyen tisztelt közönség szi- (I 
| j ves tuaomasara hozni, miszerint 1909. dreember ho 18 tol Íj 

§
c i p é s z ü z l e t e m e t 1 

a kóhid mellett levő. Szultán Lázár felo  házba helyeztem at 1 
i ronH ? S Z , c , P ó k b ó 1 nagy r akU ' t tartok, uiţysziiten meg- § 
| rendclcsek gyorsan es pontosan eszközölt-anok Szamos 1 
|jj , latogatüst ker. kivalo tisztelettel: l l s J 

I László Albert cipész-mester, Csíkszereda. 0 bî ra 

mmvmwwwmímmm mmm. 
Boda József orgona és hármonium épitö 

o s i k t a p l o p A n . 
Van szerencsém a tötisztelendő papság és a m t. 
egyliáztanács szíves tudomására liozni, miszerint 

ORGONA ÉS HARMÓNIUM 
ÉPÍTŐ MŰHELYEMET 

teljesen ujounan rendeztem be, minek uránná 
módomban áll a legnagyobb szabású orgona épi 
lését is elvállalni Búrmincmd javítás és Ataluki» 
lásokat a legjutánj osubh árhun pontosan eszközlök. 

A nagyérdem» közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelet e i : 
Boda József,  orgona és harmónium épltö, Csiktaplocán. 
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Myoaalou ttsvoMa Jőaaaf  k&ajTijoBdţjâbu, CalkaaerwUbaD, 1010 




