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Elnapolás. 
Khuen-Héderváry gróf  és miniszter 

társai a képviselőház bemutatkozó ülésé-
ben, mint Magyarország uj kormánya be-
mutatkoztak és elfoglalták  helyeiket a 
bársonyszékekben. 

Ezt a bemutatkozást a Ház minden 
oldalán szokatlan izgalom elűzte meg, 
amely nagyon érthető is, ha meggondol-
juk ennek a bemutatkozásnak alkotmány-
jogi jelentőségé1. 

Hal férfiú  a király által reájuk ruhá-
zott hatalommal felruházva  belép a kép-
viselőházba, amelyben nekik egyelLn egy 
hivők sincs s amely Házbaii politikai tö-
rekvéseik és lerveik egyetlen egy támo-
gató szavazatra sem számíthatnak. Belép-
nek pedig ugy, hogy mindenki tudja ró-
luk, hogy nein hoznak magukkal semmit 
a nemzet bajainak orvoslására, az ország 
jogainak érvényesítésére, a nemzeti állam 
követelményeinek és érdekeinek kielégí-
tésére, nem hoznak seinmil abból a gaz-
dag nagy nemzeti programinból, amely-
nek teljessége, a nemzet vágyakozásának 
végcélját képezi és amelynek egy része 
is elég lelt volna arra, hogy nekik híve-
ket, barátokat szerezzen. Nemcsak nem 
hoznak semmit, hanem azzal a szándék-
kal, azzal a feladattal  jönnek, hogy le-
törjék a nemzet akaratát, elfojtsák  a nem-
zet vágyait, sőt mindenkorra elnémítsák 
a nemzet követeléseit. 

Az uj kormánynak ezen törekvésére 
engedett következtetni már progiainnijá-
uak kifejtése  előtt is az a körülmény, 
hogy ez a kormány annak az előző kor-
mánynak helyét foglalja  el, amelynek 
épen azért kellett helyéről távoznia, mert 
a nemzeti jogok érvényesítését követelte 
az uralkodóval szemben s ezen követe-
lésnek nein tudott érvényt szerezni, mi-
vel a képviselőház legnagyobb pártja, a 
Juslh-párt ellene fordult. 

A Justh kormányellenes és koalició-
ellenes állásfoglalásának  természetes kö-
vetkezménye volt, tehát egy a nemzeti 
aspiráció elfojtására  s a nemzeti akarat 
lelörésére kiküldött kormány kinevezése 
s ezt a következményt hónapokkal elő-
reláthatta ininden a viszonyokkal ismerős 
politikus. 

lilőrelátta-e ezt Juslh Gyula és pártja 
is, nem tudhatni, de ha ezt előre nem 
látták, akkor politikai előrelátásuknak 
olyan csekély mértékéről tettek tanúságot, 
amely őket a politikai vezetés szerepére 
teljesen képtelenné teszi. A hibát azon-
ban — bármilyen nagy és súlyos is 
volt — némileg jóvátehették volna ak-
kor, mikor az. amit ók idéztek föl,  — 
az uj kormány kinevezése — bekövetke-
zett és látták, hogy az nem ugy követ-
kezett be, ahogy ók szerették volna. 

Akik tehát fokozott  izgalommal és kí-
váncsisággal várták az uj kormány be-
mutatkozását a képviselőházban, azok 
leginkább arra voltak" kíváncsiak, miké-
pen fog  a Justh-párt segédkezet nyújtani 
ahhoz, hogy ezt a nemzeti törekvések 

letörésére kleküldölt kormányt in. . jele-
nésének első napján kidobják, kiverjék a 
nemzet gyűléséből. 

Meg lehetett volna tenni, meg is kel-
lelt volna lenni. 

A bemutatkozó ülésen nem történt 
ugyan meg, de a királyi kinevező kéz-
irat felelt  megindult vita befejezése  illán 
a párlok - az alkotmány párl kevés ki-
vételével bizalmatlanságot s/ava.:i,ik 
grói klluen-Hédcrvárynak és miniszte-
reinek. 

A kormánynak nem voll meglepetés 
a bizalmatlansági képviselőházi határozat, 
mert a következő percben gróf  Kliikii-
Héderváry jobb oldal/sebéből kivágta a 
már előzőleg Bécsből magával liozoll leg-
felsőbb  királyi kéziratot, melylyel a házal 
március 21 ig elnapolta. I:z" "azl jeienli 
hogy mosl berendezkedik a kormány vi-
déken is, kicseréli a főispánokat,  s majd 
akkor elrendeli a válas/lásokat a meg-
boldogult |-'ejérváry-kormány mintájára. 
De hogy a választások eredménye arcul-
csapás lesz a kormányra, az előre bizo-
nyos. Odáig még nem menlünk, liogy 
imparlamenláris kormány magának több-
séget, avagy számba vehető pártot kap-
jon az országban. Kévéi lesz alioz az az 
50 millió is, ami állítólag gróf  Kliiieu-
Héderváry választási kassájában rendel-
tetésére vár. 

Jóleső jelenséget észlelniük abban, 
hogy gróf  Khuen-Héderváry miniszteri 
elnök és társainak a fórendidiliáz  is egy-
hangú bizalmatlanságot szavazott, Liliből 
megtudják Bécsben, liogy a magyar arisz-
tokracia sem hódol többé a mindenkori 
kormánynak, hanem alkotmányosan gon-
dolkozik. A magyar főrendiház  bizalmat-
lansági határozatát respektálnunk kell, 
meri azzal hazafias  kötelességei teljesíteti. 

A iiiiniszlereinük — aminl az előre 
látható voll — lemondott ugyan a forma 
kedveéri kormánya nevében, azonban azt 
nem fogadták  el. Ez is természetes és 
előrelátható voll, hisz a kormány pár-
huzamos előterjesztésére a választás el-
rendelése kellett legyen. Csupán ez ma-
radt hátra. Most pedig várhatjuk az or-
szággyűlés feloszlatását  és a választások 
elelrendlését uj főispánok  alatt. 

ílZ. 
Az elmúlt hét műsorából négy, közönsé-

günk elöli egészen uj darab került bemuta-
tásra. Nem tudjuk eleggé méltányolni Feliéi 
Károly színigazgató azon törekvését, hogy a 
sziniévad alalt bemutassa közönségünknek a 
legújabb, a fővárosban  szenzációs sikerekel 
aratott darabokat. Mcil, liogy Fehér Károlynak 
repertoárja felülmúlja  az összes vidéki szin-
padokét ez elvilázhatatlan lény. Színészei is 
általában meglehetős jó előadást pródukálnak, 
ámbár itt-ott több kívánni való inared lenn. 

Január hó 26-án, szerdán Abonyi Árpád-
nak a -Gyermek- cimü három felvonásos  szín-
müve került bemutatóra A darab merész kom-
pozícióival mindig maradandó hatásra számii-
hat. A közönség hálásan fogadia.  Maga az 
előadás versenyezett a «Hivatalnok urak- és 
•Bíboros- előadásaival. Első helyen kell meg-
említenünk György kadét szerepében Bónyi 

Józsefei,  ki nagyobb szerepében annyi ked-
vességei, fiataio.-,  könnyelműségéi tiuíoll ön-
Uiii, hogy iz esle legszebb sikeréi aralta. 
Hi>nyú Zsiga Kiiidormanii kapitány szerepét 
'áralkuiul kilfliió  alakításul jatszta" meg. Hz 
-s a Kotli bácsi alakítása belevésődött a kö-
'üiiség emlékezetébe. A darab sikeréhez nagy-
ban hozzájárult a Szathmáry pár. Mindkettő-
jüknek igen nehéz szerep jutott, ezl azonban 
III vészi tökéletességgel oldotiák meg. Kisebb 
szerepekben elég jó voll Zilahi J. és Arany 
Olga. Kiirltii l.iii nagyon hálás szerepel ka-
póit, melyei ezultal elég jól is jálszolt, bár a 
közönség szerelek! nem képes megnyerni. 

Csütörtökön, Bogyó Zsiga julalomjálékál 
tapintatlanul és rosszul választotta meg. N'agv 
Inre voll már jó előre -Burídán szamará-nak, 
melytől kitiiuu francia  vígjátékot várt a kö-
zönség s ez^rt a darab telt házat vonzott. A 
csalódás azoiili.iu borzasztó voll. meri a kö-
zönség egy resze ott hagyta az előadást, más 
része pedig fsak  a pénzéén várla meg a vé-
gét. Lz lény. taktuni. A szereplök közül leg-
feljebb  l'aál Erzsit emlillietjük meg, ki első 
nagyobb szerepében teljes sík rt araion. A 
lobbi szereplők sikerét a darab, melyei külön-
ben mint újdonságot az egész ország szin-
padjaiu adnak, nem biztosíthatta. 

Pénteken a c«clekménylelcn «Szerelmi Ke-
ringő- zónában másodszor meni közepes kö-
zönség elölt. 

Szombaton a -Szenlgalleuí kaland- dalos-
játék, melynek szöveget és zenejét az előnyö-
sen ismert fiatal  iró és zeneszerző, Farkas Imre 
irta, lelt ház előli kerüli színre. A közönség 
a szép zenéjli, korrajzszerii darabot szinpali-
kiisau fogadta.  Különösen a második felvonás, 
a pogány magyarok látogatása a kolostorban' 
és a pincében röktönzült inulabág a közön-
ség oszlaj.laii tetszését nyerle meg. Kilüuö 
voll Baróli, a kolostor főapátja,  valamint Bogyó 
es Bónyi- Mindhármukat sokat tapsolu a kö-
zönség. Jobbay a szerelmes hercegnő szere-
pében igen kedves jelenség voll. Nagy (jyula 
ritkán játszik s akkor is igeu sok kivánni va-
lót hagy fenn  jáléka. Már a puszta megjele-
nése sem színpadra való. A közönség nem 
szívesen látja a lársálaluál. Igen szép in gje-
leiiése voll Zilahynak Bulcsu vezér szerepé-
ben. A közönség élvezte festői  alakját, szép 
raliáját és értelmes játékát. Az előadásról ue-
\ek emiilése nélkül megjegyezzük, hogy egye-
sek szerepeikel nem tudták s ezérl liatásl el-
érni sem tudtak. Ezl jól látta a közönség s 
jól hallotta a sugó kínos vergődését. 

Vasárnap deluláu a -Kedélyes paraszt», este 
az -Árendás zsidói népszínmű meni közepes 
ház előtt. A címszerepe! Hogyó Zsiga eredeti 
zsidósággal közlelszés melleit já'.szolla meg. 
Állandó derültségben tarlolta a közönséget 
Baróli, Smi'ile szerepében. Kupleil a közönség 
a végletekig isinéleitelle meg. Kitűnő alakí-
tási produkált Szallniiáryné, mini javasasszony. 
Róla mindig csak azt ismételhetjük, liogy a 
társulat leglöbb erőssége. Kürlliy Lili, Belli 
szerepében kedves voll. Jók voltak Bónyi, Zi-
laliiné és Kulcsáráé. 

Hétfőn  az -Érdi szleány- harmadszor nagy 
közönség elölt ment, mi azt bizonyítja, liogy 
közönségünk elölt tökéletes sikert aratotl. A 
darab kiállítása, az Ízléses ruhák kivéve a 
Nagy Gyuláét — kifogástalanok. 

A heti ínüsor a kővetkező -. 
Kedden szlinet, inert az ifjúság  legény es-

télyi lart. 
Szerdán -Az emberevő" (kitűnő bohózat). 
Csütörtökön -Egy katona története.- Szallt-

máry-pár jutatomjáleka.) 
Pénteken -Szentgalleni kaland- zóna). 
Szombaton -Trenck báró- (kitUnö cpcreltc 

Sugárral a főszerepben). 
Vasárnap -Felhő Klári- népszínmű. Előké-

születen : Luxemburg grófja  és az Elvált asz-
szony. Legközelebb vendégszereplések is 
lesznek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés. Az erdélyi róm. kalh. slá-

lus igazgatótanácsa Szlávik Ferenc csiksomlyói 
főgimnáziumi  lanárt a tanári kar választása 
eredményeképpen állandó igazgató helyettes-
nek kinevezte. 

A városi bál rendezősége felkéri  mind-
azokat, kik a február  hó 7-én héllön) a Vigadó 
szállóban tartandó városi bálra meghívói levé-
désből nem kaplak s arra igényt tartanak, szí-
veskedjenek az iránt a városi tanácshoz for-
dulni. 

— Áthelyezés, l'oloczky Dávid lemhényi 
káplán, Kézdiszentlélekre helyeztetett ál. 

— Városi bál. Csíkszereda város közön-
sége folyó  hó 7-én a Vigadó termeiben ez 
idén is megtartja jóhirii városi bálját. E bál-
nak nagy inullja nincsen, de amily nagy si-
kerű szokolt lenni, ép oly egészséges voll a 
megvalósítás eszméje a város vezetősége ré-
széről. E mulatság ugyanis egy évben leg-
alább egyszer összehozza Csíkszereda város 
társadalmának különböző rétegeit, neveli az 
összetartás, az együttműködés érzetét, melyre 
nagy szükségünk van. Éppen ezérl elismerés 
illeli dr Ujfalusi  Jenő polgármestert, hogy c 
nyilvános mulatságnak állandósítására törek-
szik s annak szervezését, létrehozatalát fárad-
ságot nem ismerve eszközli. Másrésziöl a mu-
latság egy régen érzett égető kérdésünk meg-
valósításának áll szolgálaiában, melyet több 
évnek kitartó munkája és közönségünk áldo-
zatkészsége hozhat léire. Ez pedig a létesí-
tendő városi selalér, melynek javára a mulat-
ság rendeztetik. Otl látjuk a bál védnökeinek 
sorában társadalmunk tekintélyes és agilis tag-
jait. Ezek Mikó Bálint, Kállay L'bul, dr Fejér 
Antal, Fejér Sándor, Gyalókay Sándor. T. Nagy 
Imre, Élthes Zsigmond, dr üyörgypál Dortio-
kos, Szentpály Gábor, Szacsvai Imre, Gál Jó-
zsef  és Hajnód Ignác. A rendezőség élén dr 
Ujfalusi  Jenő polgármester, mint elnök áll. A 
rendezőség hatalmas gárdája mintegy száz 
tagra rug, kikben oll látjuk városunk társadal-
mának minden rétegét. Az idei városi halra 
felhívjuk  a közönség jóakaratú figyelmét. 

— Az üstökös. Az üstökösök idejét cljuk 
s miközben nagyképű tudósok hajmeresztő 
részletékkel rémitik a közönséget a Hallei-féle 
üstökössel járó ezer baj felöl,  szelíden fel-
tűnik egy uj, egy eddig nem ismeri szelíd 
égi vándor: a névtelen üstökös, melyet elő-
ször a délafrikai  johannesburgi obszeválorium-
ban ügyeltek meg. Csütörtök este halvány lény-
ben csillogva Csíkszeredában is látható volt 
5 cs 6 óra közöli. A vármegyeház felelt  tűnt 
fel  s néhány percig, inig irigy fellegek  el nem 
takarták, — sok bámulója akadl. 

— A városi bálra szóló belépő jegyek a 
következő üzletekben válthatók: Merza Rezső, 
Poloczki Pál, Nagy Gyula, Miskc László, Vá-
kár Lajos, Székely Ödön, Szvoboda József 
urak kereskedésében és a dohánytőzsdében, 
páholyjegy 10 korona, családjegy 3 személyig 
A korona, személyjegy 2 korona). 

— Párls árvíz alatt. A mull napok óriási 
esőzései és az olvadások iniatl Parisban nagy 
árviz lámadl, mely folyton  növekszik és a 
helyzet igen komoly. A lakásnélküliek száma 
huszezeren felül  van. A forgalom  teljesen szü-
netel. Egész városrészek állanak viz alatt. A 
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külügyminisztériumot kilakoltatták. Már a vá-
rosházára is behatolt az áradat, söt a Louvre 
muzeum is nagy veszedelemben forog  s mivel 
az előző napokban remélt vizapadás nem kö-
vetkezett be, beláthatatlan események várha-
tók. A vasúti közlekedés is megszűnt. Nagy a 
vizhiány, mert a vízvezetékek viz alatt állanak, 
a Szajna vize pedig ihatatlan. Az élelmiszer 
szállítás az elöntött környékek miatt lehetetlen 
s az árak rohamosan emelkednek. A város vi-
lágítása is hiányos lelt. A parlament sötét és 
pincéje vízben áll. Páris 84,000 háza közül 
10000 teljesen viz alatt áll. A kár megbecsül-
hetetlen. A veszély egyre nő. Sok ember el-
pusztult. 

— Erdélyrészl vásárok. Február hó 3-án 
Bárót, Etéd, Oyéres, Oyergyóditró, Katona, 
Prázsmár, Szamosujvár, Ujegyház, 4-én Zabola, 
5-én Oláláposbánya, Szásznádas, 6-án Magya-
ros, Nagyalmás, Vámosgálfalva,  7-én Kükűllő 
vár, 8-án Bánffyhunyad,  9-én Köszvényes, 10-én 
Bonyha, Nagyilonda, Szilágycseh, 11-én Hosszú-
falu,  Kovászna, Szászbanyica, 12-én Torda. 

— Baróti Jenő jutalomjátéka. Kiválóan 
érdekes estében lesz részünk február  10-én 
csütörtökön, amikor is a társulat népszerű 
komikusának Baróti Jenő jutalomjátékául Mol 
nár Ferenc a .Doktor ur« és .Ördög» világ-
hírű szerzőjének legújabb nagysikerű müve a 
-Liliom, egy csirkefogó  élete és halála« kerül 
szinre. E kitűnő darab, melyhez Kacsóh Pongrác 
dr a -János vitéz» szerzője irt kísérő zenét, 
s mely a budapesti Vígszínházban állandóan 
zsúfolt  házak előtt kerül szinre, megragadó 
színekkel festi  a fővárosi  életet, anélkül azon-
ban, hogy hangja bárhol is trágárságba csapna 
át. Liliom rendkívül nehéz szerepét, melyet a 
fővárosban  Hegedűs Gyula művészete tett 
nagygyá — itt Barótitól fogjuk  látni, mig 
Ficsúr kitűnő szerepét Bogyó Zsiga adja, aki 
rég nem játszott tehetségéhez annyira illő sze-
repet. A női főszerepek  Jobbay Nusi, Arany 
Olga és Szathmáryné kezében vannak. A nagy-
hírű darab előadása iránt máris akkora az ér-
deklődés, hogy az előadást ismételni kell. 

— Színházi hírek. Albini Félix operett-
jére a >Trenck báró«-ra készül a színtársulat 
személyzete, — mely már rég mutatott be 
ilyen szép zenéjü operettet. Párhuzamosan 
folynak  a próbák »Az elvált asszony» és a 
legújabb Lehár darabból a «Luxemburgi gróf-
ból. A drámai személyzet teljes ambíciója 
Henry Bataill színműve a -Botrány, felé  for-
dul — mely különösen Szathmárynak nyújt 
alkalmat ismert tehetsége bemutatására. Azon-
kívül a reprirek között lesz egy olyan darab, 
amelyért bizonyára hálás lesz a közönség. Ki 
ne emlékeznék ugyanis Kövessy Albert hires 
énekes bohózatára a .Goldstein Számi«-ra, 

mely Goldstein Számi kitűnő komikus alakja 
és nagyszerű kupiéi révén feledhetetlen  min-
denki előtt, aki egyszer látta. Goldstein Számit 
Baróü játsza, — aki egész sereg helyi kupiét 
énekel. A -Goldstein Számi» 8-án, húshagyó 
kedden kerül szinre. 

— A kórengedély és a dljnokok. A mi-
nisztertanács a pénzügyminisztérium ügykörére 
vonatkozó szolgálati szabályoknak a korenge-
délyekről rendelkező szakaszát kiegészítve ki-
mondotta, hogy korengedélyre nincs szüksége 
annak, akit dijnoki szolgálatból közvetlenül 
neveznek ki állandó fizetéssel  rendszeresített 
tisztviselői állásra, feltéve,  hogy dijnoki alkal-
mazását még negyvenedik életévének betöl-
tése előtt nyerte el. 

— Tűz. Mult hónap 30-án este 8 órakor 
Pál Ferenc szépvizi lakós fából  épült és desz-
kával fedett  istálójának fedélzete  és a benne 
levő takarmány 225 korona értékben leégett 
Az épület biztosítás utján megtérült. 

— Táncmulatság. A karcfalvi,  jenőfalvi  és 
dánfalvi  hölgyközönség a templom szépítése 
javára, Karcfalván,  folyó  évi február  hó 6-án 
tombolával egybekötött táncmulatságot rendez. 

— Lopás. Folyó évi január hó 21-én Csik-
szentdomokoson György lgnácné korcsmájában 
Bara János megrészegedvén, a szoba padlóján 
elaludt. Reggel mikor felébred',  észrevette, hogy 
fekete  pénztárcája 55 korona 36 fillér  kész-
pénzzel harisnyája zsebéből eltűnt. A csendőr-
ség a nyomozási bevezetvén, tettesl Szabó 
József  személyében kiderítette, ki a pénzt 
hiány nélkül előadta. Nevezett a csíkszeredai 
kir. járásbíróságnál fcljelcutclett. 

Cslkborzsovában 1910. évi január hó 
22-én rendezett színielőadás és táncmulatság 
összes bevétele volt 166 korona 06 fillér, 
összes kiadás 128 korona 33 fillér,  pénztári 
maradvány 37 korona 73 fillér,  mely összeg 
ifjúsági  lapok és könyvek beszerzésére fordít-
tatott. Ez alkalommal felülfizettek:  dr Kovács 
Gyárfás  11 korona 40 fillér,  Márkos Endre 4 
korona, Kovács Simon és szépvizi Veress Ár-
pád 3-3 korona, Péter Miklós, Búzás Béni, 
Gábosi Dénes, Kelemen György 2-2 korona, 
Kóródy Mihály, Szentmiklósi Szakács Balázs 
l-l korona 60-60 fillér,  Bodó András, Kovács 
Lajosné, Györfi  Ferenc, Ábrahám István, delnci 
Kovács Péter, Balog Ambrus, Veress Lajos 
l-l korona, Benő Dénes, Erőss Gyula, Tamás 
Béniám, Kovács Balázs, Abos Mózes, Györ-
pál Árpád 60-60 fillér,  Lakatos Pál 50 fillér. 
Szakács Miklós, Domokos János 40-40 fillér, 
Bíró József,  Csathó Károly 38-38 fillér,  Jartó 
Ferencz, Ladó Ábrahám 30-30 fillér,  László 
Dénes, Zöld Lajos 20-20 fillér.  Fogadják ugy 
egyenkint, mint összesen az egyesület hálás 
köszönetét. 

A P O K 
— Reform  a jogszigorlók szüleinek 

érdekében. A jogszigorlók szüleinek ér 
dekében azt az üdvös rendszert hozta 
be a Kolozsvárt számos éve sikeresen 
működő jogi szeminárium (Malom-utca 
14.) hogy állandóan szemmel kiséri a 
Kolozsvárt készülő vidéki jogszigorlókat 
— és azon szülőket, akik a szeminárium 
vezetőségét e végből levélileg felkérik, 
hetenkint — feltétlenül  megbízhatóan, 
díjmentesen informálja  a fiuk  készülésé-
ről (azok tudta nélkül is), igy ók meg-
győződhetnek arról, vájjon szigorló fiuk 
tanulással tőltik-e az időt Kolozszvárt. 
Egy másik célszerű ujitása a jogi szemi-
náriumnak az, hogy azon jogszigorlók ér 
dekében, akik szigorlatuk letétele előtt 
Kolozsváron csak rövid ideig tartózkod-
hatnak, olyan rendszert honosított meg, 
mely lehetővé teszi azt, hogy a vidékiek 
otthon elkészülhessenek, esetleg irodai, 
vagy más teendőik végzése mellett. T. 
az anyag essenciáléját magukba foglaló 
jegyzeteken kivül oly jegyzeteket is ké 
szitett, amelyek teljes rendszerességgel az 
egész anyagot olyként foglalják  magukba, 
hogy a tankönyveket helyettesitik, az ösz-
szes szigorlati kérdéseket felölelik  és 
magyarázást nélkülözhetövé 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-
szültek is díjmentesen részt vehetnek. — 
Ezen tevékenységéről és a szeminárium 
céljáról felvilágosítást  nyújtó nyomtatott 
könyvet .Tájékoztató a jogi szeminárium-
ról" díjmentesen küld a szülőknek Jogi 
szeminárium vezetősége. (Dr. Dobó, Ko-
lozsvárt, Malom-utca 14. sz.) 

— Elszámolás. A szépvizi iparos olvasó-
egyletnek 1910. év január hó 22-én tartott bál 
alkalmával felitlfizettek  a következők: Miklós 
József  30 korona, Antal Gyula 20 kor., Deák 
Elek 6 korona, Deák Válmán, Szász István 
4-4 korona, Faraó Simon, Jakab Lajos, Konc 
Bertalan, Teulsch Frigyes, özv. Dratkovics 
Jánosné, Sándo. Zsigmond, Gagyi István, Ba-
ricz András, Gábosi Dénes 2—2 korona, Sza-
kács Balázs 3 korona, Csiki János 1 korona 
40 fillér,  Gál József,  Pál Dénes, Dobos Dé-
nes l-l korona 22-20 fillér,  Biró József,  Biró 
Antal, Biró Károly, Miklós Gyula, György 
Ilyes, Tatár Péter, Cinciri Ferenc, Csató Lá-
Lázár, Gál Ferenc, Zakariás I. Antal, Miklós 
Antal, Dájbukát D. Antal, Fejér Miklós, Fe-
rencz Lajos, Száva Kristóf,  Potovszki Alajos, 
Száva Katinka, dr Zakariás István, Antal Dö-

fi. azátn. 
mokos, Dobál Gergely, Ferenczy István, Pál 
Ferenc, Szakács Lajos, Vlaszin János, Antal 
Pál, Szabó Benjámin, Balázs Lajos, László 
Imre, Deák Péter, Kovács András, László Berta, 
Gergely Dénes, Sípos István, Konc Károly, 
Konc József,  Konc Ignác, Dombi Sándor, Mi-
nier Albert, Petres Márton, Sándor András, 
Darvas András, Szöcs Lajos, Búzás Mihály, 
Szőcs András, Barabás Domokos, Pál József, 
Tőke Géza, Lukács Károly, Hoch János, llyés 
József,  Ferenc István, Bodó András, Bartha 
Antal, Trohán Jenő, Ágoston József,  Teieh 
János, Mihály Gergely, Szabó István, Gál Már-
ton, Szőts Béla, Zsigmond István, Antal Dé-
nes, id. Antal Albert, Pál Lajos, Dombi Dé-
nes, Veres Tamás, László Márton, Csaló Ká-
roly, Péter Ignác, Ferenc János, Péter János, 
Kánya Teréz, Balla Lajos, Birtha Károly, Gál 
Sándor, Zöld László, Birtha József,  Léhner 
Márton, Erőss Viktor, Miklós Béla, Albert Pé-
ter, Karda Károly, Fazakas András, Gál Albert, 
id. Mihály István, Ráduly Mihály, Veres Pé-
ter, Kovács Rudolf,  Szőts István, Becze Béla 
l-l korona, Putulics Péter, Császár Joachim, 
Benő Ferenc, Jarlhó Ferenc, Ferenc József, 
Pál Lajos, Antal Károly, Deák Dénes, Antal 
János, Ferenc Elek, Tatzer Rudolf,  Kajesa 
József,  Feder Henrik, Dukát József,  Asztalos 
Béla, ifj.  Mihály István, Zakariás Lukács 60-60 
fillér,  Kovács Ferencné 80 fillér.  Tatár Ba-
lázs, Szotyori János, Szőke Domokos, Zaka-
riás Jakab, Miklós Péter, Antal Gergely, Kozo-
ján János, Grűnwald Vilmos 50-50 fillér,  Bíró 
András, Puskás Tamás, Szőke Lajos 40-40 
fillér,  Becze József,  Ferenc Domokos, Lovász 
Mihály 30-30 fillér,  Miklós Jakab 20 fillér. 
Összes bevétel 394 korona 60 fillér,  tiszta jö-
vedelem 212 korona 10 fillér.  Kiadás 182 ko-
rona 50 fillér. 

— Adomány a cslkszentmlklósl gazda-
körnek. Kiss Ernő a székelyföldi  miniszteri 
kirendeltség csíkszeredai megbízottja, a csík-
szentmiklósi gazdakör részére 100 korona ál-
lamsegélyt eszközölt ki, melyért a fáradhatat-
lan, tevékeny és a székely nép érdekeiért min-
den áldozatra kész megbízott urnák a nyilvá-
nosság előtt is hálás köszönetet mond a csik-
szentmiklósi gazdakör elnöksége. 

— Nyugtázás. A csikszentdomokosi ifjú-
ság által folyó  hó 15-én rendezett szinielőadás-
sal egybekötött táncestélyen bevétel volt 342 
korona 12 fillér,  kiadás 199 korona 48 fillér, 
a szegénysorsu iskolás gyermekek segélyezé-
sére maradi tiszta jövedelem 142 kor. 64 fill. 
Felülfizettek  illetve jegyeiket megváltották: Tö-
rök Ferenc 18 korona, Krausz Mihály 15 K, 
Dániel Lajos (Brassó), Singcr Márk, Szőcs 
István 5-5 korona, Gaál Ferenc 4 kor., Józsa 
Sándor (Zilah), Kulbe Valdemár 3-3 korona, 

A „CSIKI L A P O K " T Á R C Z Á J A . 
Cabaret. 

Cimfereiteier:  A következő számot nem 
Molnár Ferenc irta, de olyan a théma, hogy 
akár ő is írhatta volna és akkor természetesen 
jobb lenne, mert ö valamivel jobban ir, mint a 
mi színpadi irónk, de igazán itt rosszabbat 
nem találhattunk volna — az igaz, hogy job-
bat sem. No de hát mindegy, megírta — va-
lószínűleg többet akar ülni a tisztító helyen, 
azért ír olyan bátran és termékenyen. Meg-
aztán hát bocsánat jár azért is neki, hogy 
szükségből irta. — Hát lehet vidéken valamit 
előadni — valami érdemeset, ha nem pikáns, 
vagy nem helyi szerző irta? Hát ezt majd 
betudják neki a tisztitóhelyen is. 

Pedig érdemes théma 1 Milyen théma I Én 
nem is emlékszem, hogy valamelyik nagy 
írónak ilyen thémája lett volna. A »Kameliás 
Dáma» érdektelen ehhez képest, azt csak az 
az író... hogy is hívják ? — valami Dumasz nem 
is az öregebb, hanem a fia  az a kicsi Dumasz 
— az csinált belőle olyan nagy elbeszélést — 
s aztán jól ment neki hát csinált belőle drámát. 

Hát ez nem olyan silány théma. Ehhez 
vau olyan francia,  olyan nem pikáns, hanem 
hogy is mondják olyan a mi minden franciá-
nak többé kevésbbé meg van — az a bizo-
nyos esprit. Valószínűleg innen van aztán, 
hogy a ki már franciául  gagyog, az már szel-
lemesnek érzi magái, sőt elég ha francia  sza-
kácsa van valakinek, ő már akkor, hogy is 
mondják: esprit-es. Hát nem igaz? A Lipót-
városban például aki már franciát  tud, milyen 
szellemes. Hát nem? És ez szellem? Mire föl? 

No de nem ezt akarom elmondani, banem 
a thémát. Gyönyört théma. Nevettető, meg-
nttató, érdekes, megnyugtató, kielégítő, nem 
kielégítő minden minden együttvéve. És hogy 

van megírva I Na és hogy lesz előadva. Hál 
ez is fenomenális. 

No de hát a tárgy a legérdekesebb. Van 
egy színész, akinek nincs pCnze. Hát van va-
lamelyiknek ? Aztán a színésznek van sok 
adóssága; hát melyiknek nincs ? És aztán a 
színész, az a bizonyos Somlyai nem tudott 
borotvá.kozni és kellett neki, hisz hogy lett 
volna ő színész, ha nem borotváltatja az ar-
cát? Hát elmegy a borbélyhoz. Megborotvál-
kozhatna ő is, de hát a szerző épen azért 
mondja meg mindjárt az első magánjelenés-
ben, hogy Somlyai nem tud borotválkozni, 
hogy megindokolja és hogy mért kell neki 
borbélyhoz menni. Hát ez igy logikus. 

Aztán a borbély nem akarja megborotválni 
Somlyait és haragszik, összeszidja, hogy ő 
ingyen nem borotvál, mert a színész is mit 
szólna, ha ingyen kellene neki játszani: ez is 
logikus. 

Aztán a színész kér két potya jegyet a 
földszintre  zsöllébe. Két zsölle jegyet á 6 ko-
rona, az 12 korona és elviszi a jegyeket egy 
hónapi borotválás fejében  a borbélyhoz. — 
12 korona egy hónapi borotváláséri jól meg 
van fizetve. 

No de hát itt a darab legérdekesebb része. 
A drámai kifejlés.  A borbély ugyanis szeret 
színházba járni, de nem zsöllére, hanem hát-
rább és szeretne két fiának  karácsonyi aján-
dékot venni. Ez egy nagyszerű jelenet. A 
borbély a feleségével  beszélget ebéd közben, 
hogy mit vegyenek a gyermekeknek. A léi fi 
valami ruhát akar, de az asszony egy mala-
cot, mert ugy mondja, ebből mi is ehetünk. 
Na bát aztán megkapó. Hisz máskép nem ér-
tenők meg, hogy a borbély és családja nyo-
morban van. Ezt itt indokolni kellett 

Aztán a borbély — az egy olyan merész 
elhatározásu ur — elmegy a korcsmába és el-

megy a korcsmába és eladja a jegyeket 1 fo-
rint 80-érl és pénzt elluinpolja. Aztán inikor 
haza megy, másod nap, akkor a felesége  fo-
gadja, hogy hol a pénz és a gyerekek, hogy 
hol a malac. A szegény borbély eleinte — hát 
habozik — ő maga és nem a szappan, de 
végül megvallja leltét és bocsánatot nyer. — 
Hát igy elég lenne téve a költői igazságszol-
gáltatásnak, de most jön egy merész fordulat. 

Megjelenik a színész a borbélynál és meg-
akarja ölni. Na hát ez a jelenet ez egyenesen 
színpadi. Ha a Nemzeti Szavaló Intézetben 
adnák és az a Mihályfi  kijönne, mint Somlyai, 
na hát akkor igazán senki se állaná meg sí-
rás nélkül, legfeljebb  csak az a kívánsága ma-
radna még meg az embernek, hogy ugyanezt 
a szerepet Beregitől is lássa. 

No de hát a borbély megakarja ölni a szí-
nészt. Nem rosszul mondtam. A színész akarja 
megölni a borbélyt. Különben az olyan mind-
egy, elég, hogy az egyik meg akarja ölni a 
másikat. De nem öli, ne tessék félni.  Az olyan 
tapintatosan van beállítva. A mikor a bor-
bély akarja borotválni a színészt, Somlyai-, 
Mihályfi-,  Beregi-t,'akkor ez egy mozdulattal 
kiragadja a borotvál a borbély kezéből és a 
másik kezével lenyomja a székbe a színészt, 
nem a színészt, a borbélyt. Ugy néz ki a do-
log, mint ha megakarná borotválni a színész 
a borbélyt, de nem azt akarja: megakarja 
ölni. Ezt megmondja maga a színész — itt, 
nincs semmi kétség: »Én tégedet meg akar-
lak ölni.« Igen, megakarja ölni. De aztán ki-
futnak  a függöny  mellől — nem a színpadi 
függöny  mellől, hanem a borbélynál az üzleti 
függöny  mellől a borbély lelesége és két gye-
reke és kérik a színészt és a színész erre meg-
békül, elengedi az elkékült borbély nyakát. 
No bát ez a jelenet az isteni. Ez a deus mac-
hina. Meg van a legteljesebb megnyugvás, 

csak azt nem tudjuk meg, hogy a borbély — 
akarom mondani a színész (a színpadon egész 
jól meg lehet őket különböztetni, a színész az 
borotvált, a borbélynak nagy bajusza van) 
mért akarta megölni a borbélyt. 

Ezért van a végén egy nagy jelenés, mely-
ben elmondja a színész, hogy a jegyet a bor-
bély eladta egy kofának  és a kofa  a lányával 
ott Olt a színházban a második sor zsöllében 
Csiky gróf  mellett és olyan hagymaszagú 
volt a kofa,  hogy a gróf  az előadást nem 
tudta végig nézni nyugodtan és a pénztárból 
visszakövetelte a pénzét, mert ő egy kofával 
nem ülhet egy sorba. Aztán megindult a nyo-
mozás, hogy ki adta a jegyet a kofának.  — 
Mert a pénztáros — az egy Scherlok Holmes 
és rögtön tudta, hogy egy hagymás kofa  nem 
vált 12 koronás helyei, hát azt valamelyik 
színész adta. De a többi színész igazolta, hogy 
az ő borbélya, cipésze, szabója, házmestere, 
vicéje, söt a barátjának borbélya, cipésze, 
szabója, házmestere és vicéje, valamint a ba-
rátja barátjának borbélya stb. mind ott voltak 
a színházban csak épen az övé, a Somlyai-é 
nem, tehát a jegy csakis tőle kerülhetett ki. 
Az igazgató ugy itélt, hogy Somlyai megtéríti 
a gróf  Csiky jegyét és örökre elveszti potya-
jegy jogosultságát. Hál ezért akarta Somlyai 
megölni a borbélyt. Hát a többi már sablon. 
A borbély megígéri, hogy ezután ingyen bo-
rotválja Somlyait és Somlyai megígéri, hogy 
majd Zsögödi utján szerez ezután is potya-
jegyet. Most már igazán meg van az igazság-
szolgáltatás és a fűgöny  legördül. 

Remélem ezek után a közönség lemond 
az előadás élvezetéről, mert ugy is tudjá már, 
hogy mi lenne előadva és mi is lemondunk, 
mert ugy is megkaptuk a belépti dijakot. Most 
pedig Udvarhelyi Irénke fog  énekelni. (—p.J 



5. uám. c s í k i l a p o k 3-ik oldal. 
Albert Lajos, ifj.  Antal Albert, Antal Dénes, 
Bálint Dezső, Benedek Jenő, Blénessy Jenő 
i Gyergyószentmiklós), özv. Bogáthy Gyuláné, 
Császár Donát, Fisch Lipót (Brassó), György 
Balázs, Kaltnecker Gusztáv, dr Kászonyi Ala-
jos, Kedves István, Kövecsi Domokos, Lukáts 
Vilmos, Mihály Gergely, Nemes Antal, Rács 
Béla, özv. dr Szabó Barabásné, Szőcs Albert, 
Tóth László, Trohán Béla, Unger Domokos, 
U'illmann Géza, Viola Albert (Brassó), Zárug 
János (Szárhegy) 2-2 korona, Antal Gyula, ifj. 
Ágoston József,  Baricz Imre, Bakó Tamás, 
Bálint János, Bece Béla, Biró Árpád, Böjté 
Lajos, Dazbek Sándor, Fodor Gáspár, Föld-
vári Tibor, Kovács Beniám, Krausz János, 
Orbán József,  Pálosi János, Simon Sándor, 
Solnai János, Szakáts Károly, Veress Péter 
l-l korona, Nedelka Gyula, N. N. 40 fillér, 
N. N. 32 fillér.  Fogadják a kegyesszivQ ada-
kozók a nemes cél érdekeben — ez uton is — 
a rendezőség hálás köszönetét. 

Szerkesztői üzenetek. 
I.  D. C$iUstentgyoTgy.  A honvédemlékre vo-

natkozó felhívási  jövő számunkban okvetlenül 
hozzuk. Elnézést kérünk 

•s>. F.  CtUisnmlyú.  Helyszűke miatt csak 
jövő számunkban hozhatjuk, 

ezzel karöltve a cellulose-nek konjunktúrája 
is kedvezőbbé fog  alakulni. 

A befektetési  értékek piacán fokozott  érdek-
lődés mutatkozott a 4°/o-os magyar korona-
járadék, valamint a 4%-os Budapest fővárosi 
kölcsönkötvények iránt, mig a sorsjegypiacon 
a kisebb sorsjegynemek képezték élénkebb 
érdeklődés tárgyát. 

A két nezezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők: j,,,. 20. .tan. 27. 
Magyar jelzilnghitelbank részv. 4IIH.25 47(1.75 
Magyar kereskedelmi r.-t. részv. 61)2.25 IÎ75.22 
Magyar vasúti forgalmi  részv. 41!t.5ll 432.50 
Adria tengerhnjózási részv. — 431».— 450.— 
Brassúi cellnlúsegyári részv. 2*7,— lton. -

62. szám. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A Székelyföld  legnagyobb pénzintézete az 

„Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság" 
Marosvásárhelyt ugy a központban és külön 
bank és pénzváltó üzletével, valamint az egész 
Székelyföldre  kiterjedő fiókhálózatával  (10 fiók-
intézet) az 1909-ik évben is nagyarányú fejlő-
dést éri el. A zárszámadás, melyet az igazga-
tóság legközelebb tartandó teljes ülésében 
fogja  megállapítani, igen kedvező eredmény-
nyel zárul, ugy hogy a tartalékok további 
nagymérvű dotátiója mellett, az eddiginél na-
gyobb, vagyis Tlt'l,  osztalék fog  javaslatba 
hozatni. Az intézet hatalmas fejlődése  indo-
kolttá teszi, hogy a jelenlegi l ' /i millió rész-
vénytőke, 500 ezer korona uj részvény ki-
bocsátásával, melynek elhelyezése már előre 
is feltétlenül  biztosra vehető, — 2 millió ko-
ronára emeltessék, mire nézve értesülésünk 
szerint már az idei rendes közgyűlésnek elő-
terjesztés fog  tétetni. 

Az Agrár Takarékpénztárnak vármegyénk 
területén Csíkszeredában cs Oyergyószent-
mlklóson is vannak önálló fiókintézetei,  me-
lyek az illető helyi igazgató választmányok 
vezetése alatt nagyszabású tevékenységet fej-
tenek ki és közérdekű működésűkkel a közön 
ség osztatlan bizalmának részesei. 

1910. vhtó. 
Árveresi hirdetmény. 

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírre leszi, 
hogy a csíkszeredai kir. törvényszéknek 1910. 
évi V. 16. számú végzése következtében, dr 
Fejér Antal csíkszeredai ügyvéd állal képviselt 
a Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársa-
ság javára 170 korona s jár. erejéig 1909. évi 
augusztus hó 19-en fo.-anátositott  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  és 1200 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m.: Mászáros 
Róza és Albert Félixnél 2 drb ló, 1 borjú, 1 
egészvágásu szekér, 6 lerü széna, 20 kalangya 
rozs, 5 drb fenyő  töke; Mészáros Mihálynál 
1 egészvágásu szekér, 6 szekér széna nyilvá-
nos árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1910. évi V. 16. számú végzése folytán 
170 koroua tőkekövetelés, rnnek 1908. évi 
julius hó 20-ik napjától járó 6" „ kainalai,1 j1.', 
váltódij és eddig összesen 79 kor. 33 fillérben 
bíróilag már megállapított költségük erejeig, 
a végrehajtást szenvedett lakásán Csikdáníalva 
községben leendő megtartására 1910. február 
hó 10-lk napjának délelőtti 10 órája határ-
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak ineg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. tc. 107. 
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés  mellett, 
a legtöbbet ígérőnek, szűkség esetén becsáron 
alul is elfognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 
1881. évi XL. tc. 120. 8-a értelmében ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1910. évi január hó 
22-ik napján. 

Molnár Sándor, 
kir l»ir. vé^relinjló. 

63. szám. 
1910. vhtó. 

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

l.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhirfé  teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. törvényszéknek 1910. 
évi V. 19 2. számú végzése kövelkezlében, dr 
Fejér Antal csíkszeredai ügyvéd által képviselt 
a Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársa-
ság javára 50 korona s jár. erejéig 1909. évi 
augusztus 19-én foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján lefoglalt  és 1030 koronára becsült 
következő ingóságok, u. m.: Antal Ferencnél 
4 terű széna, Mészáros Rózánál lovak, takar-
mány, stb. stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1910. évi V. 19 2. szátnu végzése foly-
tán 50 korona tőkekövetelés, ennek 1909. évi 
augusztus hó 19-ik napjától járó 6% kamatai, 
1 a", váltódij és eddig összesen 19 kor. 43 
fillérben  bíróilag már megállapított költségek 
erejéig, végrehajtást szenvedeti lakásán, Csik-
dánfalva  községben leendő megtartására 1910. 
évi február  hó 10-lk napjának délelőtti II 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. g-ai értel-
mében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígé-
rőnek, szükség cselén becsáron alul is cl fog-
nak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfnglal  látták és azokra ki 
elégitési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 
1908. évi XLl. tc. 20. értelmében ezek ja 
vára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1910. évi január hó 
22-ik napján. 

Molnár Sándor, 

Üzlethelyiség "ZtgftSt 
•oknak kMmtt megélhetési forrás.  -
Hol? Megmondja e lap kiadóhivatala. 

1 - 3 
A .HARhm" l i | y i AttaUMi VtttMitot Rmz 
váaytársaság, Badaréit, heti jelentés» a líz«d-t-

forgiloar.l  ai pánipiaciról. 
Budapest, 1910 január 27. 

A tőzsde az elmúlt héten is szilárd alap-
hangulat melleit folyt  le és csaknem az összes 
forgalomba  került értekek árjavulást értek el. 
A new-yorki tőzsde ugyan egyes napokon 
rendkívül sürgősen jelentkező kínálat folytán 
nagy rázkodtatásnak volt kitéve, — amit nagy-
részt a gyapolpiac lanyhaságával, valamint Taft 
elnöknek a trösztök ellen irányuló intézkedé-
sével hoznak összefüggésbe  — de ezen ameri-
kai események ugy a többi kontinentális tőzs-
dén, valamint nálunk is csak nagyon csekély 
mértékben éreztették hatásukat A pénzviszo-
nyoknak alakulása, valamint a gazdasági fel-
lendülésbe vetett hil támogatja a tőzsde ked-
vező dispositióját és még a nálunk tartó poli-
tikai bizonytalanság sem volt képes értékpapír-
piacunkat barátságos irányzatából kizökkenteni. 

Áttérve az üzlet egyes részleteire, kieme-
lendőnek tartjuk a bank részvényeknek szilárd-
ságát, melynek legfőbb  indoka a kedvező 
mérlegbecslésekben keresendő, továbbá hírt 
adunk azon nagy érdeklődésről, mely a Buda-
pesti általános és Magyar villamossági rész-
vények iránt állandóan mutatkozott Ama fel-
fogás,  hogy Budapest székesfőváros  vezető 
tényezői a helyi közlekedést és világítást köz-
ségi üzembe átvenni törekszenek, tág teret 
nyitott a fantáziának  és ebből kiindulva nagy-
mérvű vásárlások eszközöltettek az illető rész-
vényekben. 

Számottevő emelkedést értek el a Magyar 
vasúti forgalmi  részvények, a Felsőmagyar-
országi bánya- és kohómD részvények, vala-
mint a Brassói cellulosegyári részvények is, 
mely utóbbi részvényekben véleményvásárlások 
eszközöltettek azon felfogás  alapján, hogy a 
gazdasági viszonyok javulásával a papír és 

Árverési hirdetmény. 
Alólirott csódtöuieggondnok közhírré 

teaSi, hogy vagyoubukott Tausinger Ar 
min csődtömegéhez tartozó és a esőd 
leltár 1723—1812., 1814 - 1 8 2 9 , 1831 — 
1860., 1 8 6 2 - 1 8 8 1 . tételei alatt felsorolt 
az 1882. tétel alatliból még be nem 
folyt  14 korona 85 fillért  kitevő köve-
telés, továbbá az 1883., 1884, 18o6 — 
1887., 1880—1895. tételei alatt felsorolt 
az 1897, 1899., 1909. tétel alattiból 
még fennálló  15 korona 41 fillér  köve-
telés az 1 9 0 1 - 1 9 0 5 . tételei alatt fel-
sorolt s az 1006 tétel alattiból még 
fennálló  38 korona 52 fillér  követelés, 
az 1907. tétel alatti, az 1909. tétel 
alattiból még fennálló  83 korona 53 
fillér  követelés az 1910 -1910. tételei 
alatt felsorolt,  as 1021 - 1925. tételei 
alalt felsorolt,  as 1929. tétel alatti és 
végül az 1931 - 1 9 5 6 . tételei alatt fel-
sorolt ós összesen mintegy 9000 ko-
ronát kitevő követelések ÍÖIO évi 
február  15-én délután 3 órakor 
Csíkszeredában dr É l t h e a Zoltán 
ügyvéd irodájában bírósági végre 
hajtó közbejöttével, azonnal való kész-
pénzfizetés  mellett eladatnak. 

A csődtömeg az árverés alá bocsá-
tott követelések mennyiségéért, valódi-
ságáért és behajthatóságáért szavatos-
ságot nem vállal. 

Egyebekben a végrehajtási törvény 
asabályai irányadók. 

Érdeklődőknek a hivatalos órák alatt, 
iroda helyiségében felvilágosítást  nyújt 
a tömeggoödnok. 

Csiksséreda, 1910. január 24-én. 
Dr Élthes Zoltán, 

tDmeggondnok. 

eli;ij!Ó. 

Szám 64—1910. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1910. évi V. 12. számú végzése következtében, 
dr Nagy Uéni csíkszeredai ügyvéd által képvi-
selt J. B. Misselbacher segesvári cég javára 
344 kor. 48 fill.  s jár. erejéig 1909. évi augusz-
tus hó 16-án foganatosított  kielegilési végre-
hajtás utján lefoglalt  és 10151 koronára becsült 
következő ingóságok, u. m.: szobaboli búto-
rok, 10 drb juhbör, 2 drb báránybőr, 2 drb 
sertés, bolti árucikkek, stb. stb. nyilvános ár-
verésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1910. évi V. 12. szátnu végzése foly-
tán 344 kor. 48 fill.  tőkekövetelés, ennek 1009. 
évi május hó 14-ik napjától járó 5"it  kamatai, 

' a váltódij és eddig összesen 108 kor. 70 
fillérben  bíróilag már megállapított költségek 
erejéig, végrehajtást szenvedett lakásán Csík-
gyimesközéplokon leendő megtartására 1910. 
február  hó 12-1 k napjának délelőtti 12 órája 
határidőül kitüzetik ésahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adalni. 

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

Csíkszereda, 1910. évi január 22-én. 
Molnár Sándor, 

kir. Iiii-. végrehajtó. 

B É R B E A D Ó B I R T O K . 
Csikfitódon  Csíkszeredától 3 kilómé-
ter távolságban, 46 hold kitűnő minő-
ségű szántó és kaszáló birtok azonnal 
bérbeadó. A birtokhoz tartozik 4 
holdas területii belsőség, kényelmes 
szép uj 4 szobás lakással, hozzátar-
tozó gazdasági és melléképületekkel. 
Értekezni lehet: SZÁSZ JÁNOS 
tulajdonosnál Kolozsvárit, Bartha 
Miklós-utca 5. szám alatt, hová az 
esetleges ajánlatok küldendők. — 
Ugyanott eladó széna és szalma. 

Szám 1 0 0 5 - 9 1 0 . tlkvi. 2-3 

Hirdetmény. 
Az arányosított csikszentléleki köz-

helyeket az általános helyszinelési álla-
pot szerint felillnteiö  csikszentléleki 115. 
számú tjkvben 923 . 028., 920., 930., 
931 , 932,, 933 . 936 , 940., 941 , 942., 
943, 945., 3828., 3829 , 3867., 3892., 
3893. hrsz. és az odavaló 256. sz- telek-
jegyzókönyvben 1663. hrsz.; a csikeso-
niortáni II. R. 263. számú tjkvben A f 
577/a., 577/b., 578/a, 579., 582 , 583., 
589/1)., 586/a-2., 588/a-1. , 590/2 ,592 1., 
646/5., 971/b. hrsz.; a felsótőlgyesi  10. 
számú tjkvbeu -/,, *U, % hrsz alatti 
ingatlanokra vonatkozólag átalakittatik 
és ezzel egyidejűleg mind azon ingat-
lanokra nézve, Amelyekre nézve az 
1886 évi XXIX. t.-c., 189. XXXVIII, 
és az 1891. XVI. t-cikkek és a tény-
leges birtokos tulajdonjogának bejegy-
zését rendelik, az 1892. XXIX. t.-cikk-
ben szabályozott eljárás, a telekkönyvi 
bejegyzések helyesbítésével kapcsola-
tosan foganatosittatík. 

E célból az átalakítási előmunkálat 
hitelesítése és u helyszíni eljárás Csik-
szentlélek községben 1910- é v i már -
cius hó 2-ik napján fog  kezdődni. 

A tervezet hitelesítésének, valamint 
últaláhun a helyszíni eljárásnak foga-
natosítása végett Császár László kir. 
törvényszéki albiró és egy szakközeg-
ből álló bizottság kQldetik ki. 

Ennélfogva  felhivatnak  az összes 
érdekeltek, hogy a hitelesítési tárgya-
láson személyesen vagy meghatalmazott 
által jelenjenek meg és az uj telek-
könyvi tervezet ellen netaláni észre-
vételeiket annál bizonyosabban adják 
eló, mert » régi telekkönyvek végleges 
átalakítása után a téves átvezetés-
ből eredhető kifogásokat  jóhiszemű har-
madik személyek iráuyában többé nem 
érvényesíthetik. Felhívatnak továbbá 
mindazok, akik a telekkönyvekben elő-
forduló  bejegyzésekre uézve okadatolt 
előterjesztést kivárniuk tenni, hogy a 
telekkönyvi hatóság kiküldöttje előtt a 
kitűzött határnapon kezdődő eljárás fo-
lyama alatt jelenjenek meg és nz elő-
terjesztéseiket igazoló okiratokat mu-
tassák fel;  továbbá felhivatnak  mind-
azok, akik valamely ingatlanból tulaj-
donjogot tartanak, de telekkönyvi be-
kebelezésre alkalmas okirataik nincse-
uek, hogy az átírás az 1886. XXIX. 
t.-c. 15 18. és az 1889. XXXVIII. t.-c. 
')., 6., 7 , 9. § ai értelmében szükséges 
adatokat megszerezni iparkodjanak és 
azokkal igéuyeiket a kiküldött előtt 
igazolják, avagy odahassanak, hogy az 
átruházó telekkönyvi tulajdonos az át-
ruházás létrejöttét a kiküldött előtt szó-
val ismerje el a tulajdonjog bekebele-
zésére engedélyét nyilvánítsa, mert kü-
lönben jogaikat ezen az uton uem ér-
vényesíthetik, s a bélyeg és illeték el-
engedési kedvezményétől is elesnek és 
végül felkivatuak  ; 

azok, kiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálog-
jog vagy megszűnt egyéb jog van nyil-
vánkönyvileg bejegyezve, úgyszintén az 
ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok 
tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak 
törlését kérelmezzék, illetőleg, hogy tör-
lési engedély nyilvánítása végett a ki-
küldött előtt jelenjenek meg, mert ellen-
usetbeu a bélyeguientesség kedvezmé-
nyétói elesnek. 

Csíkszereda, 1910: január 20-án. 
A kir.  tszék,  mint tlkvi  hatóság. 

Oecző Béla, 
kir. tszéki birg. 

TiWifa  a Központi takarék-
lUZlld pénztárnál kapható. 

2—10 

Egy keleset használt 400 kor .-ás Schunda-ftle 
pedálos cimbalom 

250 koronáért eladó. Cim a kiadóhivatalban. 
2-3 

Ditróban Keresztes István vas-, 
fűszer-  es úveg üzletében azon-
nali belépésre e szakmát értő se-

géd alkalmaztatik- 2 

Csikbánkfalva  községben egy 
üzlethelyiség 

örök áron eladó. Tudakozódás 
a kiadóhivatalban. 2-



4-ik oldal. l a p o k 5. m. 
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Jó gyomor, Jó egészség! 
Világhírű orvosok elismerik, hogy a legtöbb rosszullét a 
rendetlen gyomor működéstől származik. Igyekezzünk 

ennek elejét venni. — Ezen célra szolgál a 
I S | 0 \ / I P M M " székely havasi gyo-„I Í v V I V . U 1 I morkeserű háziszer. 

Ha valami kellemetlen erzes lépik fel  2 0 - 3 0 cseppet cu-
korra csepegtetve beveszünk s a kellemetlenségek azonnal 

megszűnnek. — Körakláros Magyarország részére 
Balázsovich Sándor gyógyszerész, Sepsiszentgyörgy. 
Kapható C si k sze re d áti u n : Michna Rezsó és veje. OrUnwald Albert, 
Fekete Vilmos, Szopos Klek és Karda (iuila tlzlelében. 2 korona és 

1 korona 20 filléres  üvegekben, i'róba llveg 00 fillér. 
Készíti: Kárpáli József.  Scpsiszenl̂ yiir̂ y—Arkns. 

ÉRTESITÍíS! 
Van szerencséin a nagyérdemű közönség becses figyelmét  fölhívni, 
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 a legnagyobb készség-
gel vállalóin és ezt csinos kivitelben olcsó árak melleit pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megtelelő, mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még ti 
mélyen tisztelt közönséggel azt is, liogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a nagyérdemű közönség szives ügyeimét felhívom  azon körül-
ményre, liogy a kocsik, valamint minden o szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. - Mauamot it nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, immidtani kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában. Kákóezi-ulca ftVi.  szám. 

MINDENNEMŰ B Ú T O R . ELŐNYÖS FEL-

t e t e l e k m e l l e t t k a p h a t ó 

F( )C,OL\ÁN ENDRE 
iijonnan kibővített butorraktárában 

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

Zongorák és varrógépek részlet fizetésre  is. s 
H 

fr f 
® | = 

52- 52 

Boda József orgona és hármonium épitö 
c s i z t a p l o c A n . 

Van szerencsém a főtisztelendő  papság és a iti. t. 
egyliáztailács szives tudomására liozni, miszerint 

OKíiONA ÉS HARMÓNIUM 
ÉIMTŐ MŰHELYEMET 

teljesen újonnan rendeztem be, minek uiánmi 
módomban áll a legnagyobb aznlmsu orgona épi 
tését is elvállalni. Bármiuemü javitás és átalakí-
tásokat a legjutányosabb árban pontosan e3zközlök. 

A nagyérdemű közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 
_ B o d * József,  orgona és harmónium épitó, Csiktaplocán. 

m & ra 

Gzell Frigyes és Fiai 
bortermel'k és bornagykereskedók 

MEDGYES. 
Legjobb beszerzési f o r r á s 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Hordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

m ra ra ® 0 0 0 

Hosszurovó CementTJdélcserép 
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N . iroda: Kapu-utca 15 sz. 




