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COYVÉD. 

Választások előtt. 
Lukács László vállalkozása meghiusult, 

Khuen-Héderváry Károly gróf  megbízatási 
nyert a kabinetalakilásra: ezek a mult 
hét kiemelkedő politikai eseményei. A 
válság különböző fázisai  mint egy kalei-
doszkóp larka kepei kergetik egymást és 
szinte máról-hónapra egész uj perspek-
tívák tárulnak elénk. 

Lukács László vállalkozása a Juslli 
párttal való szövetkezés reményén alapult. 
Lukács Lászlói e reményére sok tekintet-
ben feljogosították  a Juslh párttal való 
tárgyalásai, amelyek során meggyőzödön 
arról, hogy a Juslh pártnak számbeli tul-
sulya szívesen köveli öt a kormány pol-
cára, nem kivánva egyebet, mint egy 
deklarációt, amelyre a nemzet előtt hivat-
kozhatnak és amely deklaráció megtéte-
lének a lehetősége a kormány részéről 
egyáltalában nem volt kizárva. Csakhogy 
az igazság, a viszonyok erősebbek voltalt 
ugy Lukács Lászlónak, mint a Juslh párt 
nagy részének korinányrajutási törekvései-
nél. A király felfogása  a gazdasági önálló-
ság kérd is jben egyáltalában nein változottp, 
a íiiggelenségi párt pedig nemcsak, hogy 
nem mondott le erről a prograinmponl-
járól, hanem annyira exponálta magát e 
kérdésben, hogy e követelésének honorá-
lása nélkül való kormányvállalás erkölcsi 
halált jelentett volna azok részére, akik 
ebbe a hazugságba belementek volna. 
Lizért kellett meghiúsulnia Lukács László 
különben jóhiszemű ama törekvésének, 
lio^y a függetlenségi  pártra támaszkodva 
alakítson kormányt. A falsum  az volt, 
liogy a függetlenségi  párt elveihez való 
minden tárgyi közeledés nélkül akart a 
függetlenségi  párt tagjaival kormányt ala-
kítani. 

Khucn-Héderváry Károly gróf  vállal-
kozása minden jel szerint sem jobb, csak 

FELELŐS SZEKKESZTŐ: 
Dr. ÉLTHES GYDLA. 

őszintébb. Az uj miniszterelnök nyíltan 
kijelenti, hogy a 67-esekkel akar koriít inyt 
alakítani, azokat akarja az országban egye-
síteni. Ha e nyilatkozat csupán forniálitás, 
amely e jelszóval akarja a hatalomra egye-
síteni a 67-eseket, akkor Khuen vállalko-
zása is nem sok idő múlva teljes kudarccal 
fog  végződni. A 67-es alapon való kor-
mányzásnak is meg vannak a maga tárgyi 
előfeltételei.  Alihoz, hogy az alkotmányos-
ság szellemének megfelelően  újból a (57-esek 
kormányozhassák a/, országot, szükséges 
mindenekelőtt, hogy a korona adja meg 
a nemzeti kívánságoknak azt a minimumát, 
amelynek teljesítését minden becsületes 
67-es politikus is követeli. A másik alkot-
mányos előfeltétele  Khuen vállalkozásának 
az, hogy a választás utján megkérdezendő 
a nemzet, liogy ezt a rendszerváltozást jóvá-
hagyja azzal, hogy a parlamentbe 67-cs töb-
séget küldjön. Már pedig minden eddigi 
értesülés szerint Khuen Nédeiváry Károly 
alig van abban a helyzetben, hogy a 
nemzet jo..os kívánságainak bármelyikét 
teljesíthesse és még kevésblié számit arra, 
liogy az országban alkotmányos eszkö-
zökkel magának többséget szerezhessen. 

Ami .1 válaszlói jogot illeti, ebben a 
tekintetben Khuen programmra, szinpátiára 
számithat mindenütt, ahol hangzatos jel-
szavaknak nem iilnek fel,  hanem komo-
lyan mérlegelik e nagy, igazán életbe-
vágó reform  kihatását. Programmjának 
egyéb részleteiről mist azonban annál 
kevésbbé lohot véleményt mondani, mert 
a gróf  erre vonatkozólag még semmiféle 
nyilatkozatot sem tett és csak a képvi-
selőházban, a bemutatkozás alkalmával 
hajlandó elárulni irányelveit. 

Ami a választásokat illeti, azt kell 
mondanunk, hogy az most csakugyan az 
egyetlen remedium, amelylyel rendes parla-
mentáris helyzetet lehet teremteni. A mai 
parlamentben tulajdonképeni többségi párt 

nincs is. A hatalmas függetlenségi  párt 
kettészakadt és igy a mostani parlamenti 
pártok között most már csak elenyésző 
numerikus különbségek vannak. Amikor 
az egész politikai helyzet ily súlyos vál-
ságban sínylődik, amikor egészen uj po-
litikai kérdések tolultak előtérbe, amikor 
a nemzet egész jövőjét érintő reíormtetö 
aláhozása előtt állunk, akkkor csakugyan 
a leghelyesebb expediens a nemzetre apel-
lálni, döntsön maga a nemzet további 
sorsáról. 

A választókra való hiv.itkozást azon-
ban csak akkor jogosult, ha a választók 
akarata megnyilvánulásának szabad terel 
engednek és ha az ilyen módon kifeje-
zésre jutott akaratot tényleg figyelembe 
is veszik. Meri ha a választásokat bizo-
nyos tendenciózus irányban vezetik, ha 
azok kimenetelét előre befolyásolni  akar-
juk és továbbá, ha a választások ered-
ménye mégis olyan irányzatnak szolgál-
tatna igazat, amely a választást vezetők 
elölt nem rokonszenves és akkor ahelyett, 
hogy azt respektálnák, uj választások ré-
vén próbálnák kicsikarni a nekik megfe-
lelő votumot, — akkor a választásoknak 
igazán semmi értelme sincs és az egész 
aktus csak arra jó, hogy a nemzetnek a 
parlamentarizmusba vetelt hitéi még jobban 
megingassa. 

Lnnek a választásnak sorsa a válasz-
tói jog reformjára  is döntő behatással lesz. 
Mert hiába tágítjuk mi ki az alkotmány 
kertieii, hiába fogadjuk  be az alkotmány 
sáncai mögé az eddigi jogtalanok ezreit, 
ha az ő szabadon megnyilvánuló akaratuk 
csak akkor nyerhet szentesítést, ha egye-
zik a felsőbb  hatalmak akaratával. Az 
olyan választójogi reform,  amely csak 
külsőleg jutlatja politikai jogokhoz a nép 
széles rétegeit, de lényegileg mégis gálát 
emel akarata szabad érvényesülésének, tisz-
tára szemfényvesztés  és teljesen értkélelen. 

Megjelenik minden a a e r d i n . 
Biaritetési ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre)  12 kor 

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a legotoaóbban azétni (tatnak 

Kóalratok nem adatnak Ttasaa. 

A jövő politikai fejleményeknek,  most 
is csak ezt ismételhetjük, a választói jog 
reformja  lesz a tengelye. Ez fogja  meg-
szabni évtizedekre kihatólag a nemzet 
sorsának további alakulását. 

PETRES ANDRÁS. 
Folyó hó 10-én a reggeli órákban a lélek-

harangnak messzeesengö éles szava hangosan 
hirdette, hogy egy hivő lelke készlll megválni 
porhüvelyétől, hogy visszatérjen Alkotójának 
trónja elé. S nemsokára elterjedt a liir, hogy 
Pelrcs András, a csiksoinlyói róm. kalh. főgim-
názium nyugalmazott tanára kiszenveded. A 
pusztító kór a megboldogult lestét már évek-
kel ezelőtt megtámadta, mig végre a jótékony 
halál megváltotta minden földi  szenvedésétől. 
Az oktatás- és nevelésügynek hosszú 27 éven 
keresztül buzgó és lelkes bajnoka volt, azírt 
méltó, liogy emlékét hiven megőrizzük. 

A megboldogult életrajzi adatai főbb  vaná-
sokban a kővetkezők: Várdotlalván 1851. ju-
lius 2-1-én szulelett közbirtokos székely csa-
ládból. Gimnáziumi tanulmányait 1866-ban lő 
éves korában kezdte meg a csiksoinlyói lögíin-
náziumbau s itt végezte el az 1871 .'2. tan-
évben a VI. osztályt. A VII. és VIII. osztályt 
Székelyudvarlielyt végezte s olt lett érettségi 
vizsgál is. A csiksoinlyói főgimnázium  Név-
könyveinek tanúsága szerint mindig kitűnő ta-
nuló voll. S IV. osztályos korából a következő 
bejegyzést találtam: értelme fejlett,  előadása 
szabatos. Testi ereje azonban — ugy lát-
szik — nem áll', arányban szellemi képessé-
geivel, mivel az 1870 1. évben folytonos  gyen-
gélkedése miatt a torna tanulása alól fel  kel-
lett menteni. Egyetemi tanulmányait a buda-
pesti és bécsi egyetemen végezte. S mint vég-
zett tanárjelöltet az erdélyi róm. kalh. stálus 
igazgatótanácsa 1877. évi augusztus hó 26-án 
Brassóba helyetles tanárnak nevezte ki. Innen 
az 1879. évben hasonló minőségben Gyula-

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

(40 éves írói jubileumira.) 
Folajzom lantoin húrjait s l? rólad 
Zengek dall, emelkedőt, 
Te rólad szóljon röpke énekem ma 
Szépet és elismerő!. 

Mii hála font  csokorba nagy nevednek 
Díszére fénykorára, 
Légy üdvözölve nemzeted nevében 
Szívunk elédbe tárva. 

Ki népeknek tudós clm':dnek írén 
Gyönyört óh mennyi évig 
Nyujtál s dus képzetedben mily csodásan 
Fonódtak szép meséid. 

Az élet oly rövid s mit adhatlnak 
Hívőd és tisztelőid, 
Neked, ki glóriában szőtt neveddel 
Emlékben élsz időkig. 
lrisidban mint tiszta lény sugárzik 
Magyar nép lelke, vágya. 
Művész vagy nagy Palóc a legjavából 
Istentől ésszel áldva. 

Elandalogva járunk but, knservet 
Felejtve müveidben 
S mit nappalod hozánab gondjaikkal 
Mosollyal te űzted cl. 

Ha olvasánk szobánkban litze némán, 
Humort, derül, bohókás 
Vig meséket is ki tudna nélküled 
Vonzóan ugy regélni más. 

Légy üdvözölve hát c hon határin 
Elméd ragyogjon soká 
Tündököij tovább mi büszkeségünk, 
KI elég vagyont adá. 

Mert szellemét nevelted nemzetednek, 
Mert Te Ultetéd a fát, 
Mi gyümölcsöket számodra nem terem 
Szép ifjulelkQ  Mikszáth. 

iiátrai Ferenrz  Jléln. 

Karc. 
Az alábbi levelei a közérdek szempontjáhól 

közreadom. 
Igen tisztelt Uram I 

Kérésének, hogy hozzám írott leveleit visz-
szaküldjem, legnagyobb sajnálatomra nem le-

helek eleget. És nem is fogok  soha eleget 
lenni — soha, inert: 

1. maga sem küldte vissza az én leveleimet, 
2. nem tehetek föl  egy láda levelel a maga 

cimére, hogy a maina is megtudja, hogy mi 
leveleztünk, 

3. pénzein sincs, hogy ezl tegyem, 
4. azokat a leveleket minden nap cl akarom 

olvasni, 
5. haragszom magára és nem is állok szóba 

többel magával és a házunkhoz se jöjjön töb-
bet, érli-e ? 

6. Vissza ugy sem adnám azokat, hanem 
ellépném, elégelném, 

7. és végül tudja meg az igazat, nem ad-
hatom vissza, mert szükségem van rájuk, fel-
használom azokat mosl, mikor Nikivel levele-
zem. Igen vele I Semmi köze hozzá! És a 
maga levelei — azl megadom — olyan szé-
pen vannak megirva, liogy az ember azokból 
megtanulhat szeretni. És én Nikit meg akarom 
tanítani, mert ö még nem tud, nem olyan 
romlott, mint maga, hogy már 15 éves lányok-
kal is levelezik. Én megakarom tanítani, hogy 
ugy tudjon beszélni, írni, mint maga, hogy 
aztán én is ugy tudjam szerelni, mint magát. 

Hát semmi szükségem se lesz magára, csak a 
leveleire és én azokból felépítem  magamnak 
azt az alakot, a kit maga leveleiben rajzolt, 
dc ez éleiben lépten-nyomon meghamisított. 

Köszönöm, hogy írni megtanított. Mondta 
a magyar tanárom is, hogy 1 V« év óla hatá-
rozottan javult a slylusom. Na és én azl ma-
gának köszönöm. — Köszönöm leveleit, meri 
azokkal fogom  meg Nikit és nevelem magam-
nak ; igen szerelni fogom,  mert a mama is azt 
mondta, ma napság az ember ugy kap jó fér-
jet, ha maga neveli. Vagy a papa szerint jó 
vadászkutyái is csak nevelni lehel! 

Mosl látom pedig, hogy maga nevelhetet-
len és ezért fel  hagyok magával, mert én ma-
gát nem tudom nevelni és igy férjhez  nem 
mehetek magához. Hogy maga neveljen engem 
magának, ezt nem akarom, mert én erős egyé-
niség vagyok. 

Igen, ha megpukkad is: egyéniség és nem 
hagyok magammal packázni. Ehez tartsa magát. 

Tisztelettel Komoly  Elvira, 
V1L. felsű  lánylsk. halig. 

Hol itt a közérdek? Hál nem közérdek e 
botrányos levél, és nem botrány, hogy ez köz-
érdek. (r—p.l 
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3-lk oldal. 
fehérvárra  helyezték áL Itt egy évig a mód-
szertani értekezletek jegyzője volt s belépett 
az Erdélyi Róm. Kath. Irodalmi Társaságba, 
melynek számos éven át buzgó tagja volt. 
1891 július hó 18-án Csiksomlyóra helyezték 
át s az 1883. XXX. te. 29. §-a alapján mi-
niszteri engedélyei jogosított rendes tanárrá 
nevezték ki. Itt 1903. év őszéig szolgált, ami-
kor a saját kérésére nyugdíjazták. 

Mint nevelő és oktató egyaránt kiváló volt. 
Szaktárgyain: a latin és görög nyelven kivül 
több cven át a magyar és német nyelvet is 
tanította. Mind a klasszikus nyelvekben, mind 
a magyar nyelvben kiváló szaktudás jellemzi 
működését. Valamennyiben a slilus valódi mű-
vésze volt. S nagy tudását helyes módszeré-
vel közölni is tudta tanítványaival. A régi gö-
rögök és rómaiak klasszikus Íróinak műveit 
zamatos magyarsággal fordította  s tartózkodva 
minden terhelő aprólékosságtól, kedvet tudotl 
ébreszteni tanítványaiban a népek irodalmá-
nak tanulmányozása s lelki életűk, gondolko-
dás módjuk megismerése iránt. Sikerének titka, 
hogy képes volt rajongását, amelylyel klasszi-
kus íróin csüngött, tanítványaiba is beleoltani 
s magyarázataival könnyűvé tudta lenni az 
utat, melyen haladniok kellett. 

A gyulafehérvári  tanár korában még élet-
vidám, a társaságot kedvelő ember Csiksomlyón 
egyre zárkozottabb természetű lett s végűi tel-
jesen visszavonult életet élt. Nehéz betegség 
emésztette testét, mi miatt nem vágyott a má-
sok társaságába. Pedig fiatalabb  korában kel-
lemes társalgó s élces adomázó volt. Most 
aztán teljesen visszavonult, nyugodni tért a sir 
ölébe. 

Temetése, amelyen a gimnázium és képezde 
iljusága tanáraikkal együtt szintén megjelent, 
e bó 12-én ment végbe. A gyászszertartást 
Bálinth Lajos főesperes-plebános  végezte. A 
gyászháznál s a temetőben a két intézet ifjú-
sága Dományánc Péter ének-tanár vezetésével 
két gyászdalt énekelt. A gimnázium tanártes-
tülete nevében a simil Antal Áron tanár a kő-
vetkező beszéddel mondott utolsó Isten hozzá-
dot a megboldogultnak: 

E sir, mely nemsokára örökre bezáródik 
az ember sorsáról szomorúan beszél: örök sö-
tétségből hosszú vándorúiról jövünk, egy kis 
ideig feltűnünk  az élet világábán, egy kis ideig 
sütkérezünk a napfényen  s aztán csakhamar 
eltűnünk újra az örökös ködben, az ismeret-
len utakon. S az a kevés napfény  is mennyi 
árnyékot vet reánk! 

Te már mész a hosszú uton, Pctrcs András, 
utazol a löldi napfényből  egy másik világba. 
Bucsuzunk tőled mi, akik tanítványaid és éle-
ted munkájában osztályos társaid voltunk. Tes-
tedet íme a véges emberi bajokkal együtt át-
adjuk a pornak és utoljára köszöntjük halha-
tatlan lelkedet, mely értékeket rejtett magában 
és értékeket közölt a tanítványokkal. S ezen 
búcsúzónál nem a romlandó lest, hanem a 
halhatatlan lélek szerint kell megítélnünk téged. 

Te a régi hellének tanítványa és tanítója 
voltál; te ismerted legjobban Platón tanítását, 
hogy a földi  test romolható, változó, sokféle, 
véges és erőtlen; örök, változhatatlan, erős és 
egy csak a szellem. Hiszen te ismertetted az 
ifjúságnak  Mimnermos költőt: .Percre nyílik 
csak az ifjú  virága és hamar hervad el ott, 
hol süt a földre  a nap. Bút-bajt hoz az élet: 
egyiknek pusztul a háza, a nyomor és ínség 
már fenyegetve  közéig; másnak gyermeke nincs, 
mást meg emésztő kór gyötör. Oh nincs, nin-
csen a földön  ember, kit nem sujt bajjal a 
mennybeli Zeus. Eszünkbe kell, hogy jusson 
a görög szellem tanítása, ott áll az örök példa 
Polykrates esetében: hogy az ember soha el 
ne bizza magát, reményeiben, ítéleteibe sohase 
legyen követeledző s amikor legjobban folyik 
a dolga, akkor gondoljon leginkább a Moirakra, 
mert a sors nem tűri a nagy boldogságot, 
irigy az emberre s egyaránt lecsap hát sötét 
szárnyaival mindnyájunkra. 

És amikor itt állunk mir a sirod mellett, 
ezeknek megemlítése a legméltóbb búcsúzás, 
melylyel neked tartozunk. 

Amikor még a betegség és a halál Kérjei 
romlasztó szárnyaikkal nem röpködtek téged 
körtl, mikor még a napfényben  sütkéreztél, 
mikor a tanitói székről hirdetted a görög és 
római mesterek klasszikus szellemét: akkor tet-
ted értékessé földi  pályádat. Derék kalauza 
voltál e szellemnek. Mi, tanítványaid bámul-
tuk benned a klasszikus nyelvek klasszikus 
kezelőjét. Mesternek, orátomak néztünk akkor 
w j t a záikozott lelked kincseit kitártad. Mikor 
Sokrates igazságait magyaráztad, a serdülő ifju-
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ság néma bámulata volt a legnagyobb tiszte-
leted. Olyan időben tanítottad s adtad tovább 
a régiek örökségét, mikor már nemcsak a 
klasszikusok megbecsülése hanyatlott el, ha-
hanem a magyar nyelv iránti érzélf  is elho-
mályosodott. 

Egyike voltál a nemzeti munka derék, ér-
demes napszámosainak. Jó harcot harcoltál, a 
nehéz, göröngyös pályát bejártad, bemehetsz 
most már az emlékezés országába. Emleget 
téged hálás tanítványaid sokasága, emleget, 
mint a görög és latin nyelvek mesterét, em-
legetünk, mint nemzedékek nevelőjét és a ta-
nítói szék egyszerű, derék bajnokát. 

Most felkerekedtél  az ideák hónába, itt 
hagytad a romlandó, a véges porhüvelyt. Utolsó 
búcsúszót mondunk hozzád és jó emlékezete-
det megtartjuk e földi  világban. Adjon az Isten 
neked örök nyugodalmat! 

A végső búcsúszó és ima elhangzása után 
tompán kopogott a göröngy a koporsó fede-
lén. A por visszatért a porba, amelyből lett. 
Emléket híven fogják  megőrizni mindazok, 
kik ismerték s akik értékelni tudják egy ily 
nehéz pályán végzett munkásság fontosságát. 

* 
» 

A halálesetről a családon kivül a gimná-
zium tanártestülete is adott ki gyászjelentést 
és koszorút is helyezett a megboldogult ko-
porsójára. —k. 

Színház. 
Napról-napra fokozódó  érdeklődés mellett 

tartja Fehér Károly színtársulata előadásait. A 
közönség megismerte cs megkedvelte a társu-
latot, ezt bizonyítja nap-nap után a Vigadó 
nagy terme, mely az elmúlt héten megtelt vá-
rosunk szinpárloló közönségével. 

A legutóbbi hét műsora újdonságokban bő-
velkedett. Az előadások általában igen jók 
voltak. 

Január 12-én, szerdán Malonyai Dezsőnek 
»A bolond» című meséje Rákosi Jenő átdol-
gozásában került szinre. Zenéjet Szabados Béla 
irta. A darab meglehetős régi, de városuuk 
közönsége előtt újság volt s épen ezért teli 
házat vonzott a színházba. A darab két fősze-
repe jó kezekbe volt. Bimbót Baróti, Bimbillát 
Sugár Aranka játszotta. Baróti uj szerepében 
nagy hatást ért el. Véghetetlen ragaszkodását 
Bimbilla iránt művészi tökéletességgel és erős 
drámai szenvedélylyel játszotta meg. Sugár 
Aranka újólag ragyogtatta gyönyörű hangját, 
a közönségnek nagy élvezetet nyújtott. Nagy 
Gyula Deli úrfi  szerepében hatást nem tudott 
elérni. A színpadon nehézkesen mozog s sze-
repeibe nem tud életet önteni. Hangja azon-
ban kellemes. 

Szerdán ismét újdonságban volt részünk. 
A budapesti «Magyar Színházban» néhány hó-
val ezelőtt nagy sikerrel bemutatott .Szerencse 
fia«  cimO darab került szinre. Szerzője «komé-
diásnak* nevezi. Valósógában pedig szatíra; 
a módem éleiből ellesett kjssé tulcrőszakolt, 
lehetetlen meséjü, de a mellett érdekes csc-
lekményü szatíra. Közönségünk érdeklődéssel 
kísérte az előadást, noha színészeink annak 
sikeréhez mivel sem járullak hozzá. A színé-
szek egyrésze, mint Bagyó, Zilahi, Bónyi, 
Szatmáryné, Baróti, Arany Olga egyénileg, hi-
vatásuknak mindenben megfeleltek,  de az elő-
adás maga vontatott, döcögő volt. Kifogásunk 
tehát mindenek előtt a rendezést illeti. Bogyót 
nemcsak kiváló színésznek, hanem ötletes, min-
den legapróbb részletre kiterjeszkedő szigorú 
fegyelmet  tartó rendezőnek ismerjük és ezért 
felette  csodáljuk, hogy ő a próbákon a hibá-
kat észre nem vette, azokat ki nem küszöbölte. 
Páll Erzsi és Kűrthy Lili oly halkan és értel-
metlenül beszéltek, hogy szavuk az első so-
rokban sem volt hallható, ami felette  zavaró-
lag hatott. Kűrthy Lilinek még az is a hibája, 
hogy minden áron alakítani akar. A legjelen-
téklelebb, vagy pedig legegyszerűbb szerep 
eljátszásánál is oly megerőltető játékot produ-
kál, mintha valami óriási nehézséget akarna 
leküzdeni. Méltányoljuk és elismerjük az igye-
kezetet és törekvést, de a túlhajtott és minden 
áron játszani akarás élvezhetetlenné válik. 

Pénteken a «Nagymama* meni zóna elő-
adásban, nagy közönség előtt. Az előadásról 
ugyanazt mondhatjuk, mint a bemutató alkal-
mával. A szereplők igen jól játszottak, az elő-
adás maga semmi kivánni valót nem hagy 
maga után. 

Szombaton »Az erdészleány, három felvo-
násos operette akkora telt házat vonzott, mi-
lyen a színházi saisonban még nem volt. Az 
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előadás a legsikerültebbek közé tartozik. Az 
operette szép fülbemászó  zenéje és kedves 
meséje a darabot mindig első helyre teszik. 
A címszerepet Jobbay Nusi kitűnően játszotta 
meg. Mindvégig oly kedves és bájos erdész-
leány volt, hogy bátran elmondhatjuk, hogy 
ez este legszebb sikerei közé tartozik. Ízléses 
toilletje általános feltűnést  keltettek. A máso-
dik felvonás  udvari jelenetében oly közvetlen 
hatást ért cl, hogy a közönség nyilt színen 
zajosan megtapsolta. Kedves énekszámait a 
közönség melegen fogadta.  Zilahi a császár 
szerepében elsőrendűt produkált. Fő érdeme, 
hogy nem engedte elragadtatni magát, hanem 
mindvégig megőrizte nyugodságát. Baróti igen 
jó szabó volt, a közönséget nem egyszer meg-
nevettette. Jobbayval előadott éneke és tánca 
nagy tetszést aratott. Korhű alakítást mutatott 
be kisebb szerepében Szathmáryné, szépen 
énekelt Sugár. Nagy Gyula játéka nem elégí-
tett ki. Kürthy mint cigányleány elég jó volt, 
de Sugárral párhuzamosan énekelni a hatás 
rovására megy. 

Vasárnap délután »A bajusz., este a Pcslcn 
nem régen adoll «Sári bíró- vígjáték ment. A 
közönség sokjt várt és semmit sem kapott. A 
darab telt házat vonzolt, mert azt jó hír előzte 
meg. Pcslen, hol a népéletet kevésbbé isme-
rik, szívesen fogadhatják,  nálunk azonban ha-
tást elérni nein tud s igy a közönség csaló-
dottan távozott. Ettől eltekintve az előadás jó 
volt. Sugár Aranka a biróné szerepében telje-
sen otthon érezte magát. Értelmes játéka elis-
merést érdemel. Jóska szerepét Bónyi József 
adta. Bónyiról már elismertük, hogy intelligens, 
rulinírozott színész. A közönség napról-napra 
szivesebben látja a színpadon. Ez este is há-
lás szerepet töltött be. Szalhmáryt Pengő Ko-
vácsban eredeti alakításban láttuk. Játéka és 
maszkja tökéletes volt. Jók voltak Bogyó és 
Pál Erzsi. Arany Olga igen kicsiny szerephez 
jutott s ezért nincs mit szólnunk róla. 

Hétfőn  a bemutató előadás alkalmával nagy 
hatást elért «Hivatalnok urak ' meni zónában. 
Az előadás igen jó volt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Áthelyezett csendőr-főhadnagy.  Folyó 

évi január l ével Sáfáry  László, VII, sz. csendór-
kerületbeli főhadnagy  a IV. sz. csendőrkerUlel-
hez : Eperjesre, mint a 2. szakasz parancsnoka, 
helyeztetett át. 

— Eljegyzés. Géci István m. kir. honvéd 
százados f.  hó 14-én eljegyezte Sáfáry  Lujza, 
Sáfáry  László csendőr főhadnagy  kedves bugát. 

— Házasság. Fülöp F. József  állatorvos f. 
hó 30-án vezeti oltárhoz Straszer Rózsikát, 
Róth István és neje nevelt leányát Gyergyó-
Alfaluban. 

— Nyugdíjazás a vármegyénél. Lázár 
Miklós vármegyei 1-ső aljegyző egészségi okok-
ból beadta nyugdíjaztatása iránti kérvényét. — 
Távozásával a Tisztviselőt kar egyik érdemes 
és lelkiismeretes tisztviselőjét veszli el. Bár 
nyugdíjazása hónapokat igényel, mindazonáltal 
állására megindultak a koiteskedésck. A vá-
lasztás azonban csak az augusztusi, legjobb 
esetben pedig a májusi törvényhatósági köz-
gyűlésen lesz megejtve. Lázár Miklós távozása 
nőni kevesebb, mint 14—15 tisztviselő előre-
haladását érinti. Korai volna ma még személyi 
kombinációkba bocsájtkozni, mit kellő alapos-
sággal amúgy sem tehetnénk. A konkureptia 
azonban nagy és előreláthatólag az I. aljegyzői 
és az ennek betöltésével megüresedő állásokra 
4—5 pályázó is akad, kik közül a legérdeme-
sebbet kiválasztani a törvényhatósági bizottsági 
tagoknak nem kis gondja lesz. 

— Dalárda. Régen érzett szükséget óhajt 
pótolni az a városunkban megindult mozga-
lom, mely egy dalárda létrehozatalát célozza. 
A mozgalom vezetője dr Ujfalusi  Jenő polgár-
mester s a dalárda szervezésén Orbán Mihály 
m. kir. adótiszt [áradozik. A mozgalomnak 
már is jelentékeny eredménye van s reméljük, 
hogy az nem marad sikertelen. 

— Újévi üdvözletek megváltása címén 
dr Harmat Leo járás orvos 5 koronái küldött 
be lapunk szerkesztőségéhez a csikvármegyei 
árvaház alap javára. 

— Ügyvédi Iroda. Dr Sándor Gábor 
ügyvéd irodáját Csíkszeredában (a köz-
ponti kávéház mellett) az Apaffy  Mihály-
utcában nyitotta meg. 

— Értesítés. A Gazdasági egyesület tag-
jainak a Népbarátja című naptár ingyen osz-
tatik ki. A tagok vagy küldötteik az irodában 
a délelőtti órákban átvehetik. 

— A kardalvl kereskedő ltjuság folyó 
hó 8-án zártkörű táncmulatságot rendezett. A 
meghívón az állt, hogy a rendezőség felűlfize-
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téseket köszönettel fogad  és hirlapilag nyugtáz. 
Hogy minek a javára számolta el a felűlfize-
téseket, az a meghívón nincsen kitűntetve. 
Pedig felülfizetni  csak jótékony célra szokás. 

— A tél áldozata. A hirtelen beállott kö-
nyörtelen hidegnek megvan az első áldozata. 
E hó 6-án az ulszélén megfagyva  lalállák Flo-
rea Tódor békási -lakost. Flora a nagyon el-
szórtan fekvő  község egyik távoli korcsmájá-
ból iayekezelt hazafele,  amikor meglepte öt az 
álom, melyből többé fel  sem ébredt. 

— Eladó erdős legelő. Csikszentimre köz-
ség határán 750 hold- erdős legelő bérbeadó, 
esetleg örökáron eladó. Bővebbet a kiadóhivatal. 

— Lopás. Csikszonttamás községben f.  hó 
7-én a Molnár Józsefné  szül. Jéré Borbála csik-
szenltamási lakostól tiltott pálinkafőzés  miatt 
lefoglalt  cs a községi elöljáróság örizetére bi-
zotl bűnjelként szolgáló pálinkafőző  üstöt si-
sakkal együtt ellopták. A csendőrség a nyo-
mozást bevezette, eredményre azonban még 
nem vezetett. 

— Jótékony tánc-estély. Gyimesknzépiok 
kereskedői és kereskedelmi tisztviselői tt'ny,»s er-
kölcsi és anyagi sikerii mulatságot rendezett iVlmmr 
2-iin nz ottani z'aidó iskolu céljaira. A köiükekiiitu. 
figyelmes  ós ügybuzgó rend ezns éj;. iu<-|ytir̂ k éléu 
N'ussbaum Andor és Dobál J-jzset' állottak, célju-
kat minden tekiutetben elértek, mert a mulatságon 
találkozót adott a határvidék teljes számú intelli-
genciája —- és Kultily Árpád cigány zenekarának 
hangjai mellett, világom reggdig ropták a táncit. 
A ínHgjflent  b'dgycket Ízléses tánrrenddeí lepték 
meg, mely Szvoboda József  jó Ízlését 'd'c^érí. A 
jótékony c'dm is tetemes összeg gviiH bt. mely-
nek kimutatását alant adjuk. A mulatságon reszt-
vettek Úrasszonyok: Altschiiler Károly,ié, Berl 
Miksáné, tíeiniann Izidonié, Ildázs Dénesné, Dobál 
Antalué, Goldstein Hrniiantié, Gjieza D.'ividu:. 
Gvicza Máitouné, Rudolf  B.-né. Smilo\its Jakabué. 
Sn ,: |o\Íts Márroiiné. dr Szarvas Jakubné. Sándor 
Hemikné, Vajna Fereneué. Zakariás Bernátné. IMeí-
nyok: Mick Pan In, Tausinger Etus, Sin»lovits X» t 
t'kc és Eriké, GíugoM Beltn és Fritzi. Farkas 
Lujza, Heiuberc Cella, Teitelbaum I., Xagy Mariska. 
Hennáim Anna és Gizi, Ixdner Xessi, Fülöp Amin, 
1tnettel Málta, Markovit* Lujza, Rubin Sarolta. 
Soltié Bei marni, llyovits Anna. Giza, Róza, Mózes 
tîiza, Lehovits Adél, Ncufeld  Etus és R'izsika, stb. 
Keld1 tízet és ek : KL-in Károly, SniÍlo\its Jakab, Sii"'-
lo\ Its Márton, Szvoboda József  20—20 korona, 
Simon Márton l(i kor., Dobál Gergely. Dobál An-
tal, Becker Henrik 1.5—15 kor., Altsbiiler Károly, 
Ardo Hott'inann és Sehulz cég. Gál Ferenc, Goldschlag 
Osia9, Grosz Soma, Első Magyar Általános Bizto-
sító Társaság, Uingwnltl Márk, Selmlz Manó, Sípos 
Marcell, dr Szántó Samu, Taiisiuger Aiiuin, Taussíg 
Hugó, Thonas Schecser és Galz, Julitis Teutscb 
10 —10 kor.. Heurisz Emánuel. Hersko Ábrahám, 
Xiszel Fivérek ti—ti kor.. Ackcrmnnn j£lias, Ányos 
Árpád és Társa, Berkovics Berci, Brassói Lapok, 
Bnist Dávid, Deák Elek, Gcbr. Clefftnann.  Gergely 
Viktor, Gicza. Dávid, Gie/.a Márton, Goldstein 
Heiiiiaun, Groszmann Sándor, Griinu Mór, Gyergyói 
Első Takarékpénztár, Hitelintézet R.-T., Janovitz 
József,  Józsa Géza, Kalmár Alajos, dr Kása La-
jos, Kónya Elek, Lehovits l*ázár, Miklós Lukáts. 
Mózes Dávid, Xépbnuk R T., Xiszel Lőrinc és 
Testvére, Xtissbautn Adolf,  Petro vita S., Itabinovics 
Adolf,  üotli S., Scliauer Ernő, SegeUtein Mór, 
Smilovits Hermanu, Spitz Albert és Testvére, Waeliter 
Leó, Weisz Márton és Fin, özv. Zakariás Zakiné 
5—5 kor.. Dániel Lajos, .lauik Béla, Spielmann 
Zél»g 4—4 kor., Altmnnn Károly, Bergncr Mór, 
Bodrogi Áron, Feldmaim X.. Gödri I., Gingold Jó* 
zsef,  Hosolicz Mór, Klug Félix, Kohn Oszkár, 
Markovits Lipót, Mn'yus Pál, Xeufeld  Samu, Piopper 
Sándor, Potsa Sándor, Révész L. Lajos, Rosenberg 
Adolf,  Rosenberg Imre. Rudolf  Bernát, ScbüHer Ká-
roly, Sliulz Betiő, dr Steinhobel Dáno, dr Szanas 
Jakab, Wossidik József  8—8 K. Balázs Dénes, Beck 
Fülöpp, Bcde József,  Berl Miksa, Beunauu Izidor, 
Bucşi (- „uri, Csiki Kálmán. Draxler Simon, Konyáti 
József,  Lanczet Mózes, Rubin L., Simon Salamon, 
Sniil J., Szmotena Albeió, Yujua Ferenc, Wagner 
X., Wenetianer Gy., Veda Lajos 2—2 kor.. Csiki 
János, Fülöpp Anua, l^ebovits Izidor, Î eon Schwartz, 
Mi helyes K., Xagy (>. 1 — 1 kor., Deinény József 
30 fill. 

— Bicskázás. Csikmadaras községben f. 
hó 9-én Bálint Áron csikmadarasi lakost Péter 
Ádám zsebkéssel bal arcán ugy megszúrta, 
hogy ez által neki 16 nap alatt gyógyuld testi 
sértést okozott. 

— Folyó hó 6-án Demeter István csikdelnei 
lakos házánál Ambrus Antal csikdelnei lakos, 
csizmadiát táncmulatság közben Gergely Ká-
roly és Gergely György zsebkéssel össze-
szurkálták és székkel ugy elverték, hogy .szen-
vedett sérülései gyógykezelésére orvosi látlelet 
szerint 15 nap megkívántatik. A csendőrség a 
nyomozást megejtette s az esetről a kir. járás-
bíróságnak jelentést tett. 

— Cslk&zentslmon község elöljárósága 
az újonnan alakult népzenekar javára (saját 
önmaga működik) 1910. évi január hó 22-én 
a községház nagytermében zártkörű tánc-estélyt 
rendez. Kezdete este pont 7 órakor. Belépti-
díj: személyjegy 1 korona, családjegy 3 ko-
rona. Felűlfizetéseket  a népzenekar köszönettel 
fogad  és hirlapilag nyugtáz. 



c s í k i l a p o k 3-ik oldal. 
— MfikedvelAI  elóadás. A Csikborzsovai 

ifjúsági  egyesület az elemi iskola termeiben 
folyó  1910. évi január hó 22-én (szombaton) 
saját pénztára javára szinielőadással egybekö-
tött zártkörű kosaras táncestélyt rendez, mely 
alkalommal színre kerül: »A tékozló fiu-  Bib-
liai énekes színmű négy (elvonásban, és •Meg-
jöttek a huszárok-. Idillikus vígjáték egy fel-
vonásban. Beiépö-díj személyenkint 1 kor., 
családtól 2 kor. 40 fill.  Kezdete este pont 7 
órakor. 

— Színielőadás. A csiksoinlyói róm. kalh. 
íögimn. Mária Társulata folyó  hó 22-én az 
internátus nagytermében ünnepséggel egybe-
kötött színi előadást rendez. Belépődíj: ülőhely 
I kor., állóhely 40 fill.  Az ünnepség d. u. 3 
órakor kezdődik a következő műsorral: 1. 
•Audantecantabile-. Vonósnégyes Haydentól. 
Előadják: Sántha Imre Vili., Baky József,  llyés 
Lajos és Zakariás László VI. o. t. 2. Tárkányi: 
Boldogasszony anyánk. Szavalja: Székely Fe-
renc III. o. t. 3. -Szent Szűz Anya-. Duett 
zenekisérellel. 4. -Föl a zászlót-. Szavalja: 
Bedö Ábrahám V. o. t. 5. »Egy kép van...-
Tenor-solo, férfi-  és zenekarral. Énekli: Gáspár 
Jenő VI. o. t. 6. Ney K.—Prónay A.: Morusz 
Tamás, történelmi színmű négy folvonásban. 
Személyek: VIII. Henrik, Angolország királya 
— Éltes Endre VIII. o. t., Morus Tamás, lord 
kancellár Karda Ferenc VII. o. I., Cromwcll 
Tamás — Baky József  VI. o. t., Kramner Ta-
más, Bolcyn házi káplánja — Miklós Domokos 
VIII. o. t., Buller írországi nemes — Gergely 
Károly VII. o. t., Rich Rikárd, előbbinek 
öcscse — Rusz Sántha István VII. o. 1., King-
ston, a Tower hadnagya — Karda István VI. 
o. t., Ropcr William, Morus veje — Kovács 
Lajos Vlll. o. 1., Lilly Villíam, Morus barátja 
Zakariás László VI. o. t., Börtönfclügycló  — 
AmirusJénos VI. o. t. Uö: 1535. Hely: Lon-
don is környéke. Az érdekesnek Ígérkező ün-
nepségre az érdeklődőket s a tanügy barátait 
ez uton is meghívja a Mária Társulat. 

— Jogi vizsgákra való készülés 
megkönnyítése. Érdekes és célszerű in-
tézményt honosított meg a Kolozsvárt 
Malom-utca 14. száin alatt működő jogi 
szeminárium. T. i. azon jogszigorlók ér-
dekében, akik szigorlatuk letétele előtt 
Kolozsváron csak rövid ideig tartózkod-
hatnak, olyan rendszert honosított meg, 
mely lehetővé teszi azl, hogy a vidékiek 
otthon elkészülhessenek, esetleg irodai, 
vagy más leendőik végzése mellett. T. i. 
az anyag essenciáléját magukba foglaló 
jegyzeteken kivül oly jegyzeteket is ké-
szített, amelyek teljes rendszerességgel az 
egész anyagot olyként foglalják  magukba, 
hogy a tankönyveket helyettesitik, az ösz-
szes szigorlati kérdéseket felölelik  és a 
magyarázást nélkülözhetővé teszik. E jegy-
zeteket a vidékieknek kikölcsönzi és azok 
abból otthon elkészülve u. n. recapituláló 
kurzuson vesznek részt Kolozsvárt 1—2 
hétig. Továbbá naponta próbaszigorlato-
kat tart, melyeken az intézeten kivül ké-
szüllek is díjmentesen részt vehetnek. — 
.Tájékoztató a jogi szemináriumról" cimü 
könyvet a szeminárium vezetősége ingyen 
megküldi. (Cim: Jogi szeminárium, Ma-
lom-utca 14. sz. 1. emelet). 5-15 

egyrészt a lefolyt  évre szóló eredmény ked-
vező számokat fog  feltüntetni,  továbbá, hogy 
az Osterreichiche Berg-und Hüllenwerk-nak 
az Osztrák-Magyar államvasút társaság bányái-
val és kohóival való egyesítését tervezik. 

A befektetési  értékek piacán kiemelendő a 
négyszázalékys magyar koronajáradéknak ár-
emelkedése, melynek azonban némileg gátat 
vétett az osztrák korona járadék kötvényeknek 
legutóbbi, 140 milló korona összegben törlént 
kibocsátása. 

A pénzviszonyok külünösen a külföldön 
állandóan javulnak és ezzel karöltve a deviza-
árfolyamok  is inkább hanyatló irányzatot kö-
veinek. 

15. szám. 
1910. vhtó. 

Árveresi hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

tc. 102., illetőleg az 1908. évi XLl. 1c. Hl. §-a 
értelmében ezennel közhirré leszi, liogy a csík-
szeredai kir. törvényszékbek 1909. évi 11908. 
polg. számú végzése következtében dr Erős 
Vilmos ügyvéd által képviselt Agrár takarék-
pénztár részvénytársaság javára 392 korona s 
jár. erejéig 1909. évi december hó 20-án fog.i 
nato-iloU kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
is 2357 koronára becsült következő ingóságok 
u. 111. ökrük, rozs, zab és házibulorok nyilvá-
nos árveié.en eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszcntmárloni kir. já 
rosbiróság 1909. évi V. 492'2. számú végzése 
áflytán  392 korom tökekövetelés enn.'k 1909. 
évi augusztus hó 12. napjától járó 6";„ ka-
matai, 1 VVi> v.illődij és eddig összesen 105 ko-
rona 16 fillirl  en bíróilag már m> g.'i'l p ioti 
költségek erejéig Csikszentgyörgy községben 
végrehajtást szenvedők lakásán leengö meg-
tartására 1910. évi Január hó 28-lk napjának 
délutáni 3 órája határidőül kiiüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegyzés-
sel hivatnak meg, liogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. Ic. 107. és 108. 8-ai irlel-
mében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígé-
rőnek, szükség esetén bccsáron alul is cl fog-
nak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és fclülfnglaltatlák  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1908. évi XLl. tc. 20. §-a értelmében ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmárlon, 1910. évi január hó 
13-ik napján. 

Ambrus Lajos, 
kir liir. \e411 li ijló. 

Keresek egy kantinost 
cl-zámolásru, óvadék mellett, nós, 
lehetőleg gyermektelen Bővebbet: 

Ta.usinger Ételnél, Gyimesküzéplokon. 

Sz. 1̂ 17 —1 tlllil. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott birósági végrehajtó itz 1HKI. évi l,X. 
t.-c. 102. g-a érteiméhen ezennel kiizhirré teszi, hogy 
a esikszeiedai kir. járásbíróságnak ltlOÍI. évi V. 
1 HiB. szánul végzése kövei keztéhen ilr Szántó 
Sainn ügyvéd állal k'|i\isi'lt linsa Lajos szegedi 
lakos javára líill kornnu s jár. erejéig l'.Hlít. évi 
iiklóbtr lió ll-án tiigunalositott kielégítési végre-
hajtás utján lefoglalt  és 1150 koronára becsült kö-
vetkező ingóságok, ti. in.: liázi Imtorok nyilvános 
árverésen eluilutuak. 

Mely árverésnek a esikszereitni kir. járásbíró-
ság lenti számú végzése folytán  151) korona töke 
követelés s n -lijróiliig már megállajiitott költségek 
erejéig, végrehajtást szeuveilök lakásán Csíkszere-
dában leemlö megtartására 1910. évi február  HÓ 
5-lk napjának délutáni 4 órája batáridőül kitií 

1 ik és aliliuz a venni szándékozók ezennel oly uieg-
gyzéxsel hivatunk meg. hogy a/, érintett ingóságok 

az 1 HM|. évi l.X. t.-c. 107. és lOS. g-ai értelmében 
kéhz|iénztizelés mellelt. II legtöbbet igérőlle'í. szük-
ség esetén heesárim alul is el lógnak adatni. 

Amennyiben a/, elárverezendő ingóságokat má 
ank is le- és leliilloglaltatták és azokra kielégítési 
jngot nyerlek volna, ezen árverés nz IHH1. év: 
XI,. te. 12<l. g. értelmében ezek jnváru is elreu 
llelletik. 

Kelt Csíkszeredában. 111III. jiiuuár hó 14-ik 
napján. 

Keresztes Oyula, 
kir. jliir. végrehajtó. 

14. szám. 

Egy h a s z n á l t k e t t e s n é m a 
Wertheim pénzszekrény 

m e g v é t e l r e k e r e s t e t i k . Bő-
vebbet lapnak kiadóhivatalában. 

Intelligens szakképzett gépész 
kiszolgált haditengerész, géplakatos, vas-
esztergályos, az összes vezérmüvü stabil 
gőzgépekről és a dynamo-gépről vizsgá-
zott. Jelenleg egy nagyobb gyártelepen, 
mint fő  gépész alkalmazva van, állást 
keres. Szives megkeresést a fizetési  feltéte-
lek megjelölésével „szakképzett gépész" 
jelige alatt kér ezen lap kiadóhivatalához. 

1-2 

C s i k d á n f a l v a  községben egy 
üzlethelyiség 

örök áron e ladó , 
a kiadóhivatalban. 

Tudakozódás 
1-2 

TENGERI LISZT 
a csikszentmih&lyi gőzma-
lomban bármily mennyi-
s é g b e n k a p h a t ó . Cim: 
C S I K Y J Á N O S N É 

Szepviz-Csikszentmihály (állomás). 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Harmat" Magyar Altalanos Vattóűilat Re«z-«eaytárutág, M i , i « t , háti Jatataaa a Mnáa-

fcrgaloBr.l  ai pmiplacirOI. 
Budapest, 1909. jauuÁr 13. 

A tőzsde irányzafa  a lefolyt  héten határo-
zottan szilárd volt és ámbár a politikai helyzet 
alakálásával párhuzamosan itt-ott kisebb vissza-
esések mutatkoztak, végeredményben csaknem 
az összes forgalomba  került értékek a mull 
heti árfolyamokkal  szemben emelkedést tün-
tetnek fel.  Különösen a hét legutolsó napjain 
rendkívül élénk forgalom  fejlődött  ki a buda-
pesti tőzsdén, kiiadulva azon sürgős kereslet-
ből, mely a Budapesti közúti vaspálya, Buda-
pesti villamos városi vasút, Magyar villamos-
sági és Budapesti általános villamossági rész-
vények iránt mutatkozott, összefüggésben  azon 
hírrel, hogy a székesfőváros  tanácsának kebe-
lében ezen lokális üzemeknek és müveknek 
kommunális hatáskörbe való átvételének kér-
désével komolyan foglalkoznak. 

Bank-részvények közül különösen a Magyar 
leszámítoló- és Pénzváltó bank részvényei ré-
szesültek figyelemben,  melyek ennek lolytán 
közel 20 koronányi emelkedést értek el, míg 
a Magyar Általános Hitelbank és Magyar Jel-
zálog-Hítelbank részvényei alig számottevő ár-
javulást mutatnak. 

Az érdeklődés előterében állott papírok kö-
zül kiemeljük az Atheneum és Franklin nyom-
dai részvényeket, a Beocsinyi cementgyári, 
Magyar vasúti forgalmi  és Első magyar rész-
vényserfőzdei  részvényeket, továbbá a Fiumei 
rizshántoló részvényeket, mely uttóbbiak be-
avatott oldalról vásároltattak kedvező mérleg-
becslésekre. Bécsi számlára nagy vásárlások 
történtek Osztrák-Magyar államvasuti részvé-
nyekben és pedig azon indokolással, hogy) 

1910. vhtó. 
Árveresi hirdetmeuy. 

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
tc. 10». illetőleg az 1908. évi XLl. tc. 19. §-a 
értelmében ezennel közhírré teszi, liogy a 
brassói kir. járásbíróságnak 1909. évi Sp. III. 
496 3. számú végzése következtében dr Tell-
mann Oszkár brassói ügyvéd által képviselt 
Fromm Márton és fiai  brassói cég javára 2:0 
korona 71 fillér  s jár. erejéig 1909. évi decem-
ber hó 21-én foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján lefoglalt  és 1037 korona 50 fillérre 
becsült következő ingóságok, u. ni.: Iiázibu-
torok, bolti cikkek és egyéb ingóságok nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszcntmárloni kir. já-
rásbíróság 1909. évi V. 527 2. számú végzése 
folytán  80 korona 71 fillér  tőkekövetelés ennek 
1909. évi-oklrtber hó 28. napjától járó 5% 
kamatai, '/,»1« váltódij és eddig összesen 116 
korona 01 fillérben  bíróilag már megállapított 
költségek erejéig Csiktusnádfürdön  -Hillebrand-
és •Temesvári- villákban leendő megtartására 
1910. évi Január hó 29-ik napjának délutáni 
2 Órája határidőül kiiüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érinteti ingóságok az 1881. 
évi LX. tc. 107. és 108. §-ai értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet igérönek, szük-
ség esetén becsáron alul is elfognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és fclűlfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 
1908. ávi XLl tc. 20. g-a értelmében ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmártonban, 1910. évi január 
hó 14-ik napján. 

Ambrus Lajos, 
kir .bir. végieliajló. 

Husz szekér takarmány-bükköny 
eladó 

Várdotfalván,  Fodor Antal birtokán. 2 - 3 

K e r e s e k e g y ü g y e s n ő t l e n 
mészárost 

60 korona havi kezdő fizetéssel 
és teljes ellátassal. — Ajánlatok 

TAUSINGER ETEL, 
O y i m e s k ö z é p l o k r a küldendő 

Brassó, a postabélyeg kelte. N A G Y J O Z S K F 
sirkó és butormárvány gyára 

BRASSÓ. 

T. C . 
Mult év december hó 9-én szeretett férjem,  a 8 év óta Nagy 

József  cég alatt fennálló  sírkő és butormárvány gyár megalapítója 
elhunyt. 

Midőn e gyászos esetnek Cimed tudomására hozatalával szo-
morú kötelességemet teljesítem, egyszersmind arról értesítem, hogy 
a szeretelt férjem  alapította sirkó és butormárvány gyárat 

N A G Y J Ó Z S E F 
cég alalt ininder. irányban vállozatlanul tovább folytatom,  amiben 
szakképzett fiain,  Nagy József,  aki több éven át tevékenykedett az 
üzletben, most mint üzletvezető támogat. 

Végre bátorkodom arra kérni, hogy a cég iránt eddig tanúsított 
bizalmát és jóindulatát továbbra is megőrizni és az alant álló jegy-
zésről tudomást venni sziveskedjé •. 

Kiváló tisztelettel 
Özv. N a g y J ó z s e f n é . 

ifj.  Nagy József. 
Özv. Nagy Józsefné  úrnő jegyez. 

M E G h l \ ? 0 . 

A CSÍKSZEREDAI T A K A R É K P É N Z T A R RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
X X V I I . É V I R E N D E S K Ö Z G Y O l i É S É T 

Csíkszeredában, 1910. évi február  hó 2-án délután 2 órakor kezdódóleg saját 
helyiségében fogja  megtartani, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Igazgatósági jelentés és zárszámadás beterjesztése. 
2. A felügyelő  bizottság jelentése. 
3. A felmentvény  megadása iránti határozat. 
4. Általános tisztújítás. 

Az alapszabályok 20-1 k §-ának kivonata. 
A szavazuti jog akár személyesen, akár két tami által aláirt lelhatalinazással elátott meg-

hízott állal — kinek azonban részvényesnek kell lennie — gyakorolható. 
Nő részvényesek csak felhatalmazott,  gondnokság vagy gyámság alattiak gondnokuk vag}' 

gyámjuk illetőleg ezek felhatalmazottja  által gyakorolhatják szavazati jogukat; ez utóbbi esetnél nem 
kiváutatik, hogy a megbízott részvéuyes legyen. 

Azon részvényesek tehát, kik 1Ö10. évi január hó l-ig az intézet részvénykönyve szerint, 
mint ilyenek igazolva voltak, z lennebbi módon szavazati jogukat — részvény bemutatása nélkül — 
gyakorolhatják. 

A Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság Igazgatósága nevében: 
Csíkszereda, 1910. január hó 10-én tartott ülésből. 

Nagy Imre, Dr Fejér Antal, 
elnök. Ugyész-titkár. 
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.Ajáxüja a. lemeze*.*) Ic iv l te lű . é e CröJcöe t a r t í s e é , s i a l e e t t ő s h o r n y u t o s s z u r o v u c e m e n t f e d é l c s e i e p e t  m i n d e n 
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Kőbányai sör- és ásványviz-raktár Csíkszeredában. 
Magyar ásványvíz  forgalmi és kiviteli r. t. Budapest V., Báthory-u. 5. || Haggenmacher kőbányai és budafoki sörgyárak r. t. 
Főraktár Csíkszereda részére: FÁHNDRICH ZOLTÁN cégnél (Lux-féle ház). Árjegyaék, aaonnali palaokcsere mellen: Kaazonl Salutiria DB Rópati 1 LITERES 

palackban 20 flller,  félliteres  palackban 17 fillér,  nagybani vételnél árengedmény. 
Ezen gvögyvizeken kivül k;,|.l,Htr,k még: BOMSOH, Baroaa. Borhegy. Elópa'ak, Oloria. Fihérköl, Felaörékosi 
Mária, Bohott, Kásaonjakabfalia  borpaUkl, Hagitaiget, Matild, Saékely Boltéra oa Satojkal gyógyvizek. 
Az árak h e l y b e n a h á z h o z , v i d é k r e a c s í k s z e r e d a i 

Kapható hordóban ÓB naponta frisa  tölt sü palackban aa orazóg. 
BEerte olaörendü minőségűnek elismert Haggenmacher- fé le 

— — következő fajta  aörők: 
,. Klrnlii" 

v a s ú t i ; 
-sfir.  — Stthm  á la 
l l o m á s r a S Z á 1 1 Í t v a 

liiijor"-HÍii\ 
é r t e n d ó k . 

• 
• 
• 

HE.— 

MINDENNEMŰ B Ú T O R ELŐNYÖS FEL-
t é t e l e k me l l e t t kapható 

FOGOL\ ÁN HNI )Rli 
újonnan kibővített butorraktárában 

SEPSISZENTGYÖRGYÖN. 
Teljes menyasszonyi kelengyék, vásznak, 
ágyteritök. függönyök  és mátrácok stb. 

Zongorák és varrógépek résziéi lizeiésiv is. 

f i 

Í PÉZSA-, BURPU- ÉS HÓLYAÓTURÓ'! 

! 
legolcsóbb napi arban kapható 

Cziffra  Józsefnél,  G7ergyószentmiklóson. ! 

Czell Frigyes és Fiai 
bortermel: k és bornagykereskedök 

MEDGYES. 
Legjobb beszerzési forrás 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN, 
Hordokban és palackokban. 

Kitfinó  saját termésű és vörös borok. 

ERTESITÉS! 
Van szerencsém u nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint a Rákóczi utca 352 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 u legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak melleit pontosan elké-
szítem. Kaktáron tartok a nini kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT É S MATRACOKAT 
azéri, liogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
ái lián, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még a 
mélyen tisztelt közönséggel azt is, liogy állandóuu ruk táron lartok 

K É S Z URI KOCSIKAT É S URI S Z Á N K Ó K A T . 
Végül ii nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körül-
ményre, hogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom — Magumot a nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában. Rákóczi-utca 852. szám. 

Ü Z L E T Á T H E L Y E Z É S ! 
Tisztelettel van szerencsém a mélyen tisztelt közönség szi-
ves tudomasara hozni, miszerint 1909. december ho 18 tol 

cipész üzletemet 
L ^ v i o m e l l e - ţ ' e 7 ő ' S z u l t a n Lázár féle  házba helyeztem át, 
reíri«i^oir° , p 0 k b 0 1 n a g y r a k t a r t t a r t o k ' úgyszintén meĝ  rendelesek gyorsan es pontosan eszközöltetnek Szamos 

látogatást kér, kiváló tisztelettel: 
László Albert cipész-mester, Csikszereda. 

xli, Boda József orgona és hármonium épitö 
C S I K T A P L O C A N . 

Van szerencsém a főtisztelendő  papság és a m t. 
egyháztanács szives tudomására hozni, miszerint 

ORGONA ÉS HARMÓNIUM 
ÉPÍTŐ MŰHELYEMET 

teljesen újonnan rendeztem be, minek utánna 
módomban áll a legnagyobb szabású orgona épi 
tését is elvállalni. Bárminemű javítás és átalakí-
tásokat a legjutányosabb árban pontosan eszközlök. 

A nagyérdemű közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 
Boda József ,  orgona és harmónium épitó, Csiktaplocán. 
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Hosszurovó Cement Föd él cserép 
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyO födőanyag,  olcsó áron kapható 
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Iroda: Kapu-utca 15 sz 

Nyomatott SXTOIMXU M U «F kOnjnyoadţjibaii, Csikaaaredabu, 1810 




