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Késiratok nem idatMk d m t . 

A nemzeti munka-párt. 
Korszakalkotó felhívás  látott napvilá-

got e hó 15-én Tisza István gróf  tollából. 
Zászlót bontott Tisza István és hir-

deti fennhangon  a szabadelvű programmot 
és munkára hivja fel  a nemzetet. 

Ez a felhívás  fátyolt  borit a párt szen-
vedélyekre, gyűlölködésre és azt hirdeti, 
hogy mindenkinek egyesülni kell a kitű-
zött munkára. 

Szerencsés nevet választott Tisza a 
megalakítandó pártjának; először azért, 
inert alkotmányos politikai életünkben 
minden néven nevezhető párt szerepelt 
idáig, csak éppen munka-párt nem, má-
sodszor azért, mert ha — és mit elhi-
szünk — Tisza István veszi kezébe az 
ország kormányát, akkor több okunk van 
rL'inélni, hogy az uralkodó és n nemzet 
között keletkezett ellenlétek a legkönnyeb-
ben fognak  elsimulni. 

Nézzük meg a felhívás  aláíróit. Oll 
látjuk Csáky Albint, Berzevicyt, Erdélyit, 
Beöthy Zsoltot és még igen sok kiváló 
hazafit. 

A párt hamar megalakult. Hiszen alig, 
hogy megjelent a felhívás,  már is a párt 
megalakult. Ugyanis a feloszlott  alkot-
mánypárt képviselői nagy részben csatla-
koztak, illetve átléptek a nemzeti munka-
pártba. Tehát az alap megvan, csak épí-
teni kell. 

A felhívás  megjelenésre, csatlakozásra 
hivja fel  mindazokat a kik a produktív 
nemzeti politika terére kívánják vissza-
vezetni a nemzetet. A nagy cél szolgá-
latába szegődhet tekintet nélkül eddig 
elfoglalt  pártállására mindenki, a ki ta-
nulni akar a közelmúlt keserves tapasz-
talataiból. 

A nemzeti munkapárt progratnnija 
mesterségesen, kényszerűségből jött létre, 
s ezért sok reményt azonban nem fűzhetünk 
hozzá. 

A nagy nemzeti kormány sokat akart, 
de keveset, igen keveset produkált. 

Hazafiúi  aggodalommal nézzük a hely-
zetet, mert a mikor Tisza István azt 
mondja, hogy a haza veszélyben van, az 
nem annyi, mint ha Nagy György mon-
daná. Tisza akcióba lépése minden esetre 
érdekessé teszi az uj pártalakulást. 

A pártalakulásra szükség volt azért, 
mert a kormány csak szervezett párttal 
mehet a választási küzdelmekbe s mint-
hogy az alkotmánypárt feloszlott  s vezetó 
emberei párton kivül maradtak, a kor-
mány csak egy uj, saját maga által szer-
vezett pártra támaszkodhatik. Az alkot-
mánypártból sokan léptek be az uj pártba. 

Hogy a választásokból hogyan kerül 
ki az uj párt, az mélységes titkot képez. 

A lüMatási bizotttíi ölése. 
A vármegye közigazgatási bizottsága folyó  hó 

14-én tartotta Fejér Sándor alispán elnöklete alatt 
rendes havi üléaéta bizottsági tagok éléok érdek-
lődése mellett. 

Az ülésben eldteijesztetett Lukács László pénz-
ügyminiszternek a bizottsághoz intézett leirata, 

ím?lybuti a bizottság támogatását kéri. A t;i iryhoz 
hozzászólott T. Nagy Imre bizottsági tag, ki kije-
lentette, hogy Lukáes László szemelve iránt biza-
IomiprI  nem viseltetik, mivel parlamenten ki viii 
álló kormány tagja és egy izben » danibont mi-
niszterséget is elváltsd la. Kz okból a leim tot tu-
domásul netn veszi. A bizottság többsége azonban 
nem helyezkedett T. Nagy Imre bizottsági tag 
álláspontjára, hanem ellogadta a S /ász Lajos t'Ö-
jegyző által előterjesztett java>lutot, mely .szerint 
a bizottság n pénzügyminiszter leiratát tudomásul 
ve»zi, de egyben kimondja, hogy a kért lám okí-
tásban u pénz ügy min isztert estik azon határig ré 
sze««il i. amely Imtániál nz e g y e - » udóző polgárok 
törvényes és jogos érdek»» megszűnik: nu-rt tekin-
tettel nrra. hogy » je|.-ulegi kormánynak fidyó  é\r<-
sem alkotmányos uton megszavazott költségvetés,-, 
sem a közjövedelmek kezelésére országgyűlési fe|-
hatalmazás*) m m s . u közigazgatási bizottság a péiiz-
ügyi törvények olyan alkuim ázásához, nmly az ál-
lami közjövedelmek kivetése é.s lelliajtására irányul, 
a/. IHH«, évi XXI. te. 2«». g-áhan b-tektetetl jog-
nál Ingva hozzá nem járulhat, támogatást nem 
nyiijthut. 11u azonban nz ország alkotmányos élele 
olynn helyzetbe jut, hogy u most hiány/.«» törvé-
nyes állapot lirlyr • áll és a pénzügyminiszter a köz-
jövedelmek kezelésére nézve törvényes l'orinálian 
megszerzi, a közigazgatási bizottság készséggel lög 
az országos pénzügyek törvényes szolgálatába állani. 

Kállay l ' lud főispán  eltávozásával a közigaz 
galási erdőiendészeti bizottság elnöki széke meg-
üresedvén. a bizottság megválasztotta elnöknek 
Fejér Sándor eddigi alelnököt, alelnöknek T. N'ngy 
Imrét és helyébe bizottsági tngtiuk Pál (iábort, 

Krdekes és hossza* vitát provokált Lőrinc/. 
Sándor esikszentiiiMvi plébános azon eljárása, hogy 
a Balázs Lörine és Szántó Antal esiks/.entiinivi 
lakosok kórházi betegápidási költségei elengedésé-
hez szükséges családi értesitők kiállilása iránt n 
csikszentimrei községi jegyző megkeresésének át-
vételét megtagadta. A bizotls'ig cllogadt.i dr Ve-
ress Sándor tiszti főorvos,  előadó javaslatát. mely 
szerint Lőrinc/.  Sándnr el járását igazolt nak tekinti 
és őt a kiliágási eljárás alól telin -nti. l-^azoltnuk 
tekintette azért, mert L^riuez Sándor helyesen járt 

jel . mikor a községi ügyviteli szabályzat S-ban 
j előirt bellékekot. a községi biró idáirását nélkülöző 

két darab átirat átvételét meg.agadta és a hélyvg-
teleii csuládí értesítőket szegénységi bizonyítvány 
híányában nem állította ki « «zért kihágást vagy 
vétséget nem követett el. Községi jegyző a sza-
bályszerű átiratok megtételére utasíttatott. 

A tárgyhoz kül tibeti hozzászóltak dr Fodor 
Antal, dr Nagy Béni, dr Daradics Félix. Pál (tá-
bor, T . Nagy Imre. Fejér Sándor, mely felszólalá-
sok után a bizottság a konkrét esettől elte-
kintve — azon álláspontra helyezkedett, hogy a 
róm. kntli. plébános egyszerű megkeresésekre is 
köteles m ngán egy ének nek uz iHD.Vig terjedő anya-
köuyvekből kivonatukat adui és jelen esetben is a 
kért esals'di értesítőket köteles lett volna kiadni. 

A bizottság egy praecedens megalkotásáért e 
tárgy bun a miniszterhez felterjesztést  intéz. 

Az ülésnek több említésre méltó tárgya nem 
lévén, az déli 12 órakor véget élt . 

A „Patronate" egyesület Kialakítása.*) 
A fiatalkorúak  büntetési rendszerbnek re-

formját  magában foglaló  büntető novella vagyis 
a blkv. és a bűnvádi perrendtartás kiegészíté-
séről és módosításáról szóló 1908. évi XXXVI, 
t.-c. Il.-ik fejezetének  életbeléptetése cs ren-
delkezéseinek a gyakorlati életbe való átülte-
tése nemcsak a magyar judikalura történelmé-
ben képez lényeges forduló  pontot, hanem a 
mennviben a fiatal  korúak büntetési' rendsze-
rét az erkOcsí megmentés elvére fekteti  és 
ezen ideális elv hatályosabb megvalósításához 
az ítélkező bíróság és a nagy társadalom szo-

•) A vármegye allspáujátdl vett felhívást  egész 
terjedelmében kttzreadjuli. 

ros együttműködését teszi szükségessé, ma-
gára a társadalomra is az eddiginél sokkal 
nagyobb és lontosabb kötelességeket ró. — 
ígérően az eddigi gyakorlattól a tüivény ne-
mes intenciója ugyanis az, hogy az Ítélkező 
biró a talán hiányos nevelés, nélkülözés, vagy 
a zscngclélek erkölcsi világát hátrányosan be-
folyásoló  egyéb körülmények hatása alatt a 
bttn útjára tévedt fiatalkorú  terheltet ne a bűn-
cselekmény száraz téiiyálladékának megálla-
pítása alapján sújtsa büntetéssel s ekként a 
tetteinek következményeivel számolni sem tudó 
fiatalkorul  maga az igazságszolgáltatás bélye-
gezze meg örökre és taszítsa ki a tisztességes 
társadalomból, hanem ellenkezőleg a bűnözés 
psychologiai okainak alapos vizsgálata mellett 
intézkedése inkább a terhelt crköcsi megmen-
tésére irányuljon és pedig lehelöleg akként, 
hogy ai által az illelö javulása eléretvén, a 
társadalom tisztességes tagjává, a haza hasz-
nos polgárává váljék. 

Ezekhez képest a már említett törvénycikk 
a fiatalkorúak  büntetési rendszerébe például a 
házi fegyelem  gyakorlására jogosított egyén 
vagy az iskolai halóság által gyakorlandó 
házi fenyíték  és iskolai elzárás alkalmazását 
is felvette,  egyébként pedig a büntetési ne-
meket: a i dorgálás, b) próbára bocsátás, c) 
javiló nevelés és végül d) [ogház, vagy állam-
fogházban  állapítja meg és ekként tág teret 
nyit a nagy társadalomnak s főkép  az iskolai 
hatóságoknak a javítás nagy és nemes mun-
kájának gyakorlására. 

Hogy azonban a humánus szellemű törvény 
gyakorlati végrehajtása a kívánt eredményt 
meghozza, keszségtelcn, liogy a fent  említett 
tényezők legnagyobb mérvű hatályos cs egy-
öntetű közreműködése szükséges, inert igaz 
természetes, liogy a nagy társadalom közre-
működése a törvény intenciójának megfelelő 
egységes irányelveken kell történjen. Erre való 
tekintettel Kolozsvár székhclylycl és egész 
Erdélyre kiterjedő működési körrel már meg 
alakult az .Erdélyi Pártfogó  Egyesület-, mely-
nek szervezeti szabályai a »Patronage« összes 
eszméit felölelik  és azok minél szélesebb me-
derben való megvalósítását célozták. Tagad 
hatatlan azonban, hogy az egyesület nemes 
hivatásának csak ugy képes megfelelni,  ha 
eszméit a társadalom mentől szélesebb rétege 
magiévá teszi s ha vidéken helyi bizotlságo 
kat alakit és nemes céljainak szolgál a köz-
ség vezclö emberei, mint működő tagok be-
lépnek. Most tehát mikor ez a torvény 1910. 
évi január hó 3-án már életbe is lépett, idő-
szerűnek és szükségesnek tarlóm, liogy a helyi 
bizottságok Csikmegyében is megalakuljanak, 
s annak minden hivatott tényező működő tagja 
legyen. 

Annak felemlitésévcl,  hogy az egyesület-
nek bárki tagja lehet s a működési tagság 
semmi anyagi meglcrheltetéssel nem jár, mert 
hiszen előforduló  esetben a működés csupán 
a terhelt megfigyelésére  szorítkozik, — ama 
reményeknek adok kifejezést,  hogy Uraságod 
örömmel lép az ilt körvonalazott nemes cél 
érdekében a pártfogó  egyesület tagjainak so-
rába és készséggel buzdítja ismerőseit ís ha-
sonló cselekedetre, mely lelte által nemcsak a 
legnemesebb erkölcsi kötelességet teljesitendi, 
hanem módot nyújtanak a törvény és az em-

liletl egyesület ama ideális törekvésének kivi-
telére, hogy a hazánkban oly rohamos mérv-
ben növekedő általános kriminalitás terjedése 
erkölcsi alapokon meggátoltassck. Elhatározá-
sának szives közlését kérem. 

Egyben a -Palronage« egyesületnek Csík-
szereda székhelylyel és a csíkszeredai kir. 
törvényszék területére kiterjedő működési kör-
rel leendő megalakítására határnapul a vár-
megye közgyűlési termébe 1910. évi február 
hó 27-ik napjának délelőtti 10 óráját tűzöm 
ki $ arra cimet hazafias  tisztelettel meghívom. 

Csíkszereda, 1910. február  9-én. 
Fi/rr  Sándor. 

alispán. 

Színház. 
A színi szezon elején, egy pár bemulató 

előadás után elmondtuk általános tapasztala-
tainkat Fehér Károly színtársulatáról. Volt ab-
ban jó is, volt abban rossz is. Első helyen ki-
emeltük a színigazgató repertoárját, mely a 
fővárosi  .színpadok legújabb darabjait tartal-
mazza. E miatt a repertoár miatt aztán a szin-
pártoló közönség sokat, talán mindent elné-
zett. Sajnos azonban az uj darabok nagy csa-
lódást hoztak magukkal. Erről ugyan a direk-
tor nem tehet, de elvitázhatatlan tény, hogy 
2—3 elsőrendű darab kivételével 6—7 teljesen 
megbukott darabot láttunk, melyek pedig min-
dig zsúfolt  házat hozlak össze. Természetesen 
c többszöri csalódás a közönségben nagyfokú 
elégedetlenséget szült, inert a társulat nem 
volna képes telt házakat teremteni, csupán a 
jó és újdonság erejével ható darabok. Hogy 
pedig az idei szini szezonban a szinpártoló 
közönség oly szorgalmasan látogatta a színhá-
zat, az tisztán a repertoárnak, de semmi esetre 
sem a társulatnak tulajdonítható. Sokat ártott 
és nagyban előmozdította a közönség elégedet-
lenségét egyes daraboknak agyonreklamozása, 
melynek a jó csíkszeredai közönség felült  és 
nem kapott semmit. 

A társulatról már a szini szezon elején el-
mondtuk, liogy a tavalyinál jóval gyengébb. 
És a hiba tulajdonképen ebben keresendő. — 
Nem akarunk személyekre kiterjeszkedni, ezt 
már megtettük referádáink  során. Van azonban 
a társulatnak egy pár abszolút rossz tagja és 
több gyenge, a női karról nem szólva egy 
szól sem. Ezeket az öreg hibákat Fehcr Ká-
rolynak radikálisan reparálnia kell, ha azt 
akarja, hogy jövő cvre közönségünk támoga-
tását megnyerje. Mert azokat a zsúfolt  házakat, 
melyekben az idén alkalma volt igen sok rossz 
előadáson gyönyörködni, a jövö szezonban 
aligha fogja  meglátni. Elvégre a közönséget 
sem lehet a végtelenségig felültetni.  Általános 
a panasz és minden nap hallható, hogy ope-
rett-előadásaira nincsen az egész társulatában 
egyetlen férfi  énekes, ki elfogadhatót  nyújtana. 
Aki egy kicsit tud énekelni, az nem tud sem-
mit játszani. Szegény Zilahyval sem méltányos 
eljárás lejálszatni az egész repertoárt — sze-
repekre való tekintet nélkül. Pedig öt kár el-
vonni jó szerepeitől. Ez magának a színésznek 
is sokat ártott. 

Ezeket a hibákat orvosolni ebben a sze-
zonban közönségünknek már késő, mert az sa-
ját kárán okult és a szezonnak vége. Akkor 
azonban, mikor a szinikcrűlet megalakult és 
minden lehetőt megteszünk a színészet szín-
vonalának emelésére, joggal elvárhatjuk, hogy 
ne visszafelé  menjünk, mint a rák, hanem jól 
szervezett társulattól jó előadásokat Jássunk. 

Egyet még nem említettünk meg, mit most 
több oldalról jövő panaszok folytán  el nem 
hallgathatunk. Szokásos ugyanis vasárnapon-
ként kél előadást, az estin kívül délutánit is 
tartani. Nem tudjuk, hogy Fehér Károlyt finán-
ciális érdekein kívül milyen intenciók vezérlik 

A K Á S Z O N I „ B O L D I Z S Á R - F O R R Á S " K I Z Á R Ó L A G O S F Ő R A K T Á R A . Egy literes palackokban 10 fillérért kaphatók. 
Van szerencsém az igen tisztelt vevőimet értesíteni, hogy az ószl és téli szezonra megérkeztek a legfrissebb  és legkiválóbb kávé fajok,  theák, thea-
sflteménvek.  angol és belföldi  rumok, Ukörök, legfinomabb  cukorkák, csokoládék és déli gyümölcsök. - Kávé, cukor, rizs, szappan és minden-
nemű fűszerek.  - /Mindennap friss  hideg fe lvágottak  és prágai sonka kapható a legszolidabb árak mellett - Gyors és pontos kiszolgálás. 
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ebben, de tény az, hogy Csíkszereda még olyan 
slendrián délutáni előadásokat nem látott, mint 
ez idén. Színészeink a daraboknak (elét vagy 
még nagyobb részét kihagyják és őrült kap-
kodással, össze-visszaságban, a rendezés kínos 
hiányával ledarálják a darabot. Ha ki vannak 
(áradva, akkor ne játszassa a direktor, ha pe-
dig nem, akkor tessék a rendezésre ep oly 
gondot fordítani,  mint a rendes eloadásokon. 
Mert bizony akárhány intelligens szülő elmegy 
a délutáni előadásokra, magában is, meg gyer-
mekeivel is, kik nem tiz krajcáros közönséget 
képeznek. 

Hogy mást ne emlitsük, a legutóbbi va-
sárnapi előadáson a .Goldstcn Számi- botrá-
nyosan ment. A tények, melyeknek sok szem-
tanúja volt, a következők. Első sorban a da-
rabnak nagyobb részét kihagyták és oly ötle-
tesen, ott helyben röktönözve, liogy a közön-
ség a színészek önkényes kihagyásai miatt 
nem bírta megérteni a darabol. Nem voll ab-
ban seinmi összefüggés.  Csakhogy épen a fel-
vonásokat nem sikkasztották el. Sót meglelte 
egyik szinész azt is, hogy hangosan leszólt a 
a súgónak, hogy fordítson  hamar, ki kapva az 
alkalmon, 10 15 lapot ugrott ki színeszeink 
nagy gyönyörűségére. Egyik véletlen szemlélő 
a közönségből oly kellemes helyzetben volt, 
hogy színészeink privát diskurálásait kilüiui 
előadásban élvezhette, sőt a sugó mesteri mű-
ködését is jól látta. Hál ez több a soknál. 
Nagy fegyelmezettségről  tesz tanúságot. 

Ennyit általában. 
A mult héten, szerdán a .Sötétség- került 

színre lelt ház előtt. Rutlkay kilünö darabját 
a közönség rokonszenvesen fogadia.  Az elő-
adás jó volt. Ez áll minden eddig előadott 
komolyabb darabra, meri ezekben rendesen a 
társulat jobb erői játszanak. A polgári és ka-
tonai társadalom ellentéles felfogása  a darab-
ban érdekfeszítő  drámai erővel van megirva, 
mi a hatást tökéletesen biztosította. A darab 
nagyobb szerepeit Szatlimáry, Bogyó, Szalli-
mátyné, Zilahy és Bónyi játszották. Igen jó 
és összevágó előadást produkállak. Arany Olga 
nem tudta magát beleélni szerepébe. Vissza-
tetsző volt bántó sikoltása, melyet ez úttal 
másodszor hallottunk. 

Csütörtökön Baróli Jenő jutalomjálékául 
Molnár Ferenc -Liliom- cimü uj életképét vá-
lasztotta. Baróti kedvelt színésze közönségünk-
nek, mely jutalomjátékára zsúfolásig  elfoglalta 
a Vigadó nagy termét. A csirkefogó  azonban 
hatást nem ért el, mert az speciális pesti da-
rab, melyet közönségünk nem tudóit érdeme 
szerint élvezni. Molnár Ferencz valószínűleg 
azt a pesti közönség számára irta — élénk és 
merész fanlaziával  kiszínezve. Barótinak ala-
kítása sikerültnek mondható. A közönség so-
kat lapsolt neki. Igen jó volt Arany Oln.i, kit 
ez estén feltétlen  elismerés illet. Itarólival a 
második képben előadott jelenete, valamint 
Barótinak a haldoklása és búcsúja közvetlen 
hatást keltettek. Ezeken a jeleneteken Molnár 
Ferenc mesteri keze meglátszott. Kilünö csir-
kefogó  volt Bogyó, ki szerepébon elsőrendűt 
mutatott be. Jó volt KOrthy Lili cselédleány 
szerepében. 

Pénteken az -Elvált asszony- zónában má-
sodszor közepes ház előtt kerüli szilire. 

Szombaton -Trenck báró- ment meglehetős 
telt ház előtt, dacára annak, hogy akkor voll 
a Kaszinó-eslély is. A darab előadásáról ke-
vés jót mondhatunk. Nagyon unottan és ked-
vetlenül játszottak. Sugár Aranka volt az egye-
düli, ki szépen énekelt és kedvesen játszott. 
Pártnere Zilahi, ki szintén jól játszott és töre-
kedett, hogy nehéz szerepét jól adja elő és 
hatást gyakoroljon, amit sajnos nem ért el. A 
közönség nem ilyen dara'jnak gondolta a 
•Trenck bárót-, mint ahogy itt előadták. A 
darab többi szereplői Kürlhi, Nagy Gyula stb. 
nagyon gyengén játszottak. 

Vasárnap Rátkay László -Felhő Klári- cimü 
népszínműve jó előadásban ment. A címszere-
pet Sugár Aranka kedvesen és hatásosan ját-
szotta. A művésznő be van rekedve s ezért 
nem tudjuk mostanában gyönyörű hangját él-
vezni iijiy, amint azt már sokszor hallottuk. 
A molnármester! kitűnően adta Szatlnnáry La-
jos. Nagy Gyula játéka nem elégített ki. Igen 
jó volt Szalhmáryné. A löbbiek kisebb szere-
pekhez jutottak. 

A vúrnuw»' viriüsei. 
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Mélík István Uyercvóreiiiete KH',17 km-.. Sinilovies 
Zélíj; ( ly iKvát int tó 2X22*11« kor.. I . izár .lános 
(i,elj:y'.szciitinikl.'is 231 «-üli knr.. I . izár Miklós 
Csíkszereda I l'i l 17 1 kor.. AFIA Tivadar (iyercyó-
szculiniklós I5«s*47 knr.. Czill'm Mihály I iv. rgvö-
szcutiniklós 15IÍ3-77 knr.. Fnrkus Lázár Csíksze-
reda 1554 52 knr.. SIIRV .lilios Italán!,II llyialcs-
lúikk 1525Ü3 knr.. (iiiriig .liuirliim Cîv.-iwií>z<>nl-
miklós I 4 H I Ü 2 knr.. Sti-in Klek livrr;ryószciil miklós 
I B4.TH4 kor., Meskó .lakul. Miidélalva |:S2I*3I 
ko r . il.'j. Puskás Samu ( iyer i ryómnete 1317*75 
kor.. .Madama Alln-rt liyeri-yószenluiikl.V-i I30H-4I 
kor., -Mi'i/ii Vilmos < í y i ' r ^ y ú s y . r u t m i k l 1 * J 7 .V l 
kor , Pap Domokos Csikszcrcdu IIÎI2-4K kor., 
l i n z e Antul Csíkszereda 11m:|-J-J kor., id. I 'nsk'.s 
Samu < iyi'i-j;yóreiuete I137*34 kor., clr l ' -j'-i Miti ily 
<iyei);yószenliniklós lll5«*«4 kor.. Jlél.k Andor 
(iyercyiMcmete 1054*«0 kor., ilr 'l'ilt eh-r E'le 
(iyerjjvóazeutniíkló-i 1 i»27"HM kor., ilr Z tkiiri is .Manó 
Csíkszereda (141-54 kor., (i.-ez'i I l l a C-ik-z. 'iv.la 
'.112 kor., ilr Sznllnnáry I s tvá i Ditró l l ' i i i n l kor.. 
Miiiiya Kristóf  liákns Hl',s-.-,7 kor.. Y i k i r l . ász l i 
<iyer,;yíszeulmiklós Hli l. 'üt knr.. Bálint L'.jos Csík-
somlyó H-J|-, !lli km., ii,- (**i>z.V Mikló- ( ' iksz - n -
marton K21*S2 kor., ilr Szántó Samu 1 'siksz -i-'-iln 
7«H*4* kor.. ..lllies Zsigmond I - ks / . i ' i i l i 75I*7S 
koi-.. iil. Márton 1 ,.i jm (iy-r^vószrii tuiiklós 74.1 
k o r . ilr Danidii-s Félix Csíkszereda 71*11*' kor.. 
Siinon Márton It.-kás 717 74 kor., ilr IViher Jó -
zsef  ('slksziTi'ila 71«*4II kor.. LíiiiiIiui Zsigmond 
Csikszentsimon 713*14 kor., cir Foilor Antal Csik-
szeredn IHI2-44 kor., Mikó Itáliut Zs . i - .il «H7*'.I3 
kor.. Ágoston Ágoston (iyergyócsomnfalva  «7o*4'.l 
kor.. Kiss Sámlin tíyi-rgyószi-niinikliis Iíii7'22 kor., 
<lr ttorskor Uálu Csikszereilu l>5!i'44 knr.. Zakariás 

K Antal Szipviz « 4 8 9 6 kor., Péter J ános Csik-
pátt'ntvh C.45-30 kor.. Péter Miizes Caikpálfnlva 
1144 :111 tor., C'sedil István Caikszereila «43-70 kor., 
Szávu Kristóf  Szi'-jiviz «20 12 kor., ( iái Józse l 
CsiksZfi-eiln  B03-UM kor., (Ir Fs jér Antnl Caiksze-
reila 5Ü7-70 kor., tlr ( i ross Tivadar (iyprgj-ószent-
miklÓH 5H1-26 kor., dr Nagy Béni Caikszereila 
B74-M4 kor.. Takó .lános Ditró 564-20 kor., dr Ko-
vára ( iyá l lás Caikszereila 557 «2 kor., Kállay Ubul 
Csikszi'ii'dn B53-BO kor., ilr Kitép Sándor Caikszc-
ruda Ö4!l kor., líoiulidil .láuoa (iyergj-ószentniiklóa 
öilll-o") kor.. Szi'ticni (im-ö (tymgyi'iszentniiklos 
r»;)5-r>H kor., Ilocsnnrzy .liinoa (iyergyószcntiiiiklóa 
Ö34 IK kor., Cseh István Csíkszereda 52H-50 kor., 
T. Nujry Imre Csikazeredn 52« !l« kor., ilj. ( íál 
Ferenr Vsikszer idi i 522 27 kor., Lukács István 
(ívercyóidlidu 51«'7:l kor., dr Eltlica Zoltán Caik-
azeredn 513 kor., Uuliin Snlunion (Jyer^yósahuiiás 
5 I 2 " 4 kor.. Kiausz Mihály Csikazfiitilomokoa 
5111-2", kor., Ilnlireán Demeter Tölgyes 5 0 » ! l « 
knr.. S/.elieni P.'t.-l Szápviz ÖIIM-HH kor., Vákár 
I'. Ártliiu- tiyei');yószentniiklós 503-ilU kor., dr 
Ilotiritiáu Antal (iyerjjyiíszeiitmiklós 4ÍI7 I1II kor., 
( i ia l . ikay Sándor i 's ikszeívdn 4iln kor.. Avéil .lá-
iiós (iyerj;.vóall'alii 4H1I-42 kor., Porlik Lajos (iyergyó-
i M H i i . i l . i l 4 H ' . I - | H ki»r., Szaeavay Imre t 's iksze-
reda 4S3-20 knr., .Iáunsi Márton (iyerjjyiiujl'alu 
4HO-71 kor., Szopos Elek Caikazereda 4 7 « lili kor., 
Ilatázs lli 'nes Csitilaploi-n 4 7 5 17 kor., .lakaliH'y 
11. Miklós tíyer^yóiilliilu 47 3 42 kor., Herskovi is 
Sámuel (ivi sliiikk 4<I«-70 kor., Zakoriás István 
(lyimesliiikk 4I-.4-H3 kor., . lerzsák .lános Csíksze-
reda 45(1 kor., Fejér Miklós Szépviz 457"l>4 kor.. 
Ki ieilliiuiler Lajos Csikszentki lály 457 "2« kor.. 
Oili.in .lános Csikazeredn 45t>"56 kor.. Fejér .lá-
uoa Szépviz 454*71 kor.. Kováes Lajos Csíksze-
reda 451-54 kor.. Pál Sándor (iyergyóazenliniklós 
4511-4« kor.. Csiky Ilénes t iyergyóazenlmiklóa 
44:>-HII kor., Lukáes Antal (iyerj;yóullalu 40I1IIS 
kor.. Zakariás Izaák (îyi-i^y.inll'ahl 42SS1I koi., 
Pa ál (iálior Suinlyó 42H-7H kor., dr Sziny Jánoa 
Szárliegy 427*72 kor.. Takács Károly Csíkszereda 
427 12 kor., dr ( iái Józsel* Csíkszereda 4 2 4 kor.. 
Józsa (iéza Csíkszereda 41H*50kor., Laclier l iyula 
Csíkszereda 4IK kor., dr Nóvák Aliiért ( lyergyó-
izeulmikliís 415*40 kor., II igilán István (iyer^yó-

jzeuliniklós 414*7'.l kor.. Dájliukát D. Antal Szépviz 
412-11 kor.. Száva Kristól Madaras 411*20 kor.. 
Mátyás Albert Dilr.'i 4HH*!I7 kor., Sándor (ieiftely 
Csikszeuliinre 40H-H2 kor., dr llarmiitll Leó Csík-
szereda 4llli-lili kor.. d.i Tudor Béla ( iy. rg;yószen*-
niikl ís -tl)«*2lí kor., Illeze Domokos Csikszent^yiiriţy 
405'lMi kor., Szentes (iergely Csiktaploea 4ll5*til 
kor.. Y á k ' r Lajos Csíkszereda 4o,"i kor., líáes Béla 
Kun-lálva 4114*51 kor., Ilj. Ileák <i.yi»rgy Szépviz 
40|-1.I7 korona. Lázár Péter (iyer^y.iaziüitmiklós 
4III-7H kor.. Keresztes Isi v iu Ditró 40 l ' 3 ( l kor., 
dr Xa^y Jenő Csíkszenliuárton 31IS kor., I Mel 
Dezső tiyer^yószeutiiiikliía 3il«-(lli kor.. Kerellczy 
Káiiily (íyer^yószentinikliís 3!I4'!I4 kor., dr Csiky 
.1 ' i Z s c r C s í k s z e i e d a 3 ! I4*42 kor . , l ' o l o t z k y P á l C s í k -
szereda 31I3-40 kor., dr ( íyürgypál Domokos ('sík-
szereda 3ÍI2-KO kor., Dotiriháu István t iyer^yó-
njlaln 3t.ll)-35 kor.. Dotiál t ierp*ly (iyimeal*elsölok 
3S7*l4kor . , Száva István Ditró 3S5 '«« kor.. Balló 
János Madaras 3H5*44 kor., Cíözsí Árpád Csíksze-
r,.-da 3S3-14 kor., Sinil Mihály (iyer^yóaul.nnáa 
3HI1-53 kor.. J akab Odöu Csíkszereda 37«*10 kor., 
Száva Lukács Csiktaplocn 37 l 'H4 kor., Hosszú 
Ferenc Csikszcnlkirály 3«5*50 korouu 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kállay Uhui felmentése.  A hivatalos 

lap folyó  hó 10-iki száma tizenegy főispán, 
közötlük Kállay Ubul főispán  felmentését  is 
hozta. Amint értesülünk, Kállay Ubul a csík-
szeredai választókerületben Kossuth-párti prog-
rammal fel  fog  lépni. 

— Rendkívüli törvényhatósági köz-
gyűlés. Vármegyénk törvényhatósági bi-
zottsága a vármegyeház közgyűlési ter-
mében folyó  évi február  hó 24-én dél-
előtt 10 órakor rendkívüli közgyűlési tart, 
melynek egyedüli tárgya gróf  Khuen-Heder-
váry Károly miniszterelnök és miniszter-
társainak kineveztetésük tárgyában a tör-
vényhatósághoz intézett leiratai. E köz-
gyűlésen fog  állást foglalni  Csikvárme-
gye törvényhalósága az uj kormánynyal 
szemben követendő eljárásra nézve. A 
közgyűlés iránt nagyfokú  érdeklődés mu-
tatkozik. A közgyűlést a főispáni  szék 
betöltetlensége miatt Fejér Sándor alis-
pán hivta össze. 

— Kaszinó estély. Régen nem voll a hely-
beli kaszinónak olyan népes és jól sikerült 
estélye, mint az elinult szombaton. A kaszinó 
jó hirü házias estélyinek nem ártott ez utlal 
sem a lezajlott sok mulatság és színészeink-
nek másfél  hónapi itt idözése, meri cz esté-
lyen olt láttuk városunk és a vidék iutclli-
genliájának szine-javát. A kaszinó tágas, szép 
termei annyira kicsinynek bizonyultak, liogy 
a sok teritett asztal mellett alig maradt hely 
a táncolni vágyó fiatalságnak.  Pedig a tánc-
ból is bőven kijutott, mert annak csak reggeli 
6 óra felé  volt vége. Az estélyen feszlclcn  jó 
kodv uralkodott mindvégig, ini a mellett bi-
zonyít, hogy közönségünk legszívesebben a ka-
szinóba jár málalni. A megjelent hölgyek név-
sorát a következőkben sikerült fe  jegyeznünk. 
Úrasszonyok*. Lázár Miklósné, Kállay Ubulné, 
Pap Domokosné, özv. Bogáthy Gyuláné, iíj. 
Török Anlainé, (Gyergyólölgyes,) Deméiiy Fe-
renezné, Fekete Imréné, dr. Csiky Józsefné, 
dr. Tauber Józsefné,  Báldi Aurélné, dr. Ady 
Endréué, dr. Nagy Béniné, T. Nagy Iniréné, 
dr. Veress Sándorné, Jerzsák Jánosné, dr. Uj-
falusy  Jenöné, özv. Mihály Ferencné, Deinény 
Ilonka, Jeney Lászlóné, Szabó Gézáné, dr. 
Filep Sándorné, Gözsy Árpádné, Bccze Imré-
né. Kis Eruöné. Urleányok: Bogáthy Iluska, 
Pap Margit, Böjthy Juliska, Móricz Vilma, 
Báldi Irénke, Demény Mária, Demény Irénke, 
Jerzsák Lilike, Jerzsák Mariska, Iványi Karola. 

— Halálozás. Tillscher Gyula járási szám-
vevő f.  hó 14-én Gyergyótölgyesen hosszas 
szenvedés után meghall. Elhunytat nagy ki-
terjedésű rokonség, köztük nővére, dr. Veress 
Sándorné gyászolja. 

j y i S I K I L A P O K " T Á R C Z Á J A . 
Pistuka. 

Irta : Bzéoil Ferenos. 
A villamos vasúti kocsi a Városliget felé 

robogott. 
Jobboldali szomszédom, egy nagyon kövér 

asszonyság, fekete  viaszkosvászon-táskát tar-
lóit a kezében. A táskából egy kis kutyának 
a feje  kandikált elő. A derék nő erélyesen 
szorított engem a baloldali szomszédomhoz, 
az apró eb pedig minduntalan a kezem ulán 
kapkodott. Bal szomszédom, egy fogyatékos 
ruházalu polgártárs, gyanús tartalmú csoma-
got tartott a térdein. Ennek a csomagnak tar-
talmát, a felém  csapó illat után Ítélve, érett 
sajtnak és hagymás kolbásznak véleményeztem. 

Vegyes érzelmekkel néztem szét a kocsiban. 
Velem egy sorban egy fitosorru  felsőbb 

leányka mosolyogva olvasgatott egy könyv-
ben, melynek címlapját gondosan rejtegette. 
Arrébb egy keleties arcú hordár alt, madár-
kalitkával, kávédarálóval és tollas párnával 
térdein. Mellette egy kis honvédhadnagy fel-
váltva gyönyörködött a kardjában meg lakk-
cipőiben és időnkint a pisze kisasszony olvas-
mányába kacsingatott A sarokban egy öreg 
ur szundikált, pipaszeme az orra hegyére csú-
szott, észre is lehetett venni a szegény öreg 
savanyu ábrázatán, hogy nem lát álmában. 

Szemben két fiatal  apáca HU, szerényen 
lesütött szemekkel. Mellettük egy buncutarcu 
kis diák, aki édes fagyökeret  rágicsált, egy 
pörgekalapos egyéniség, aki egy krajcáros 
újság mindennapos szenzációin szemmellát-
hatóan szörnyűködött és egy elegáns kis úri-
asszony, akinek a kocsikeréknagységu kalap-
ján őriisi kék rózsák, lilaszinü cseresznyék és 

zöld kacsák bólintgattak és aki ibolyaillalu 
csipkekendójét orrocskája alá szorilva, hara-
gos tekinteteket vetett az ártatlan újságolva-
sóra, akit ugylátszott, sajt és kolbászcsempé-
széssel gyanúsított. 

Ennek a társaságnak a szórakoztatásáról a 
vasul három aranyossipkás ellenőre gondos-
kodott. Ezek az urak ugyanis ötpercnyi idő-
közökben egymás után érdeklődtek a jegyeink 
iránt és felváltva  szidták a kalauzt. 

A Rákóczi-ut végén uj utasok szálltak fel 
a kocsiba. Előbb egy hamisképü öreg dada, 
akinek dúsan hímzett hófehér  allaszköpeny 
voll a vállára borítva. A köpönyeg fodrai  kö 
zül rózsaszínű babaarc bámészkodott ki a kül-
világba. A dada után a németcsászár bajuszu 
kalauz, kacér és kézzelfogható  előzékenység-
gel egy bájos, szőke uriasszonyt segített fel  a 
perronra. 

A jövevények az apácák mellé telepedtek, 
akik még mindig lesütött szemekkel nézlek 
szerteszét. 

A csecsemő leányos arcú kis mamája el-
pirult, mikor észrevette, hogy a benszülött 
utasok tekintete érdeklő, kiváncsi kedvtelés-
sel pihen rajta. Halk, elfogult  hangon kért 
jegyet. — Finom, előkelő lényen meglátszott, 
hogy kínosan hat rá a kéretlen közfigyelem. 
Ibolyaszínű szemei csak akkor ragyogtak fel, 
mikor mosolygó gyönyörűséggel nézett kicsi 
gyermekére, aki ijedten jártatta végig kerekre 
nyitott nagy, fekete,  szemeit az utasokon. 

A testes hölgy mutató ujjával kedveskedve 
szurkált a baba felé.  Aztán hozzám fordult: 

— Szép gyerek. Nekem is van már ilyen 
unokám. 

Elismerően bólintottam. A leleplezett nagy-
anya pedig a dadát kérdezte: 

— Ugy-e leány? 

Az öreg dada megvetéssel nézett végig a 
kövér asszonyságon és sértődötten felelt: 

— Soh' se lány ez. Fiu. 
Majd a szép mama felé  fordulva  hangos 

mérgelödéssel egészítette ki: 
— Halotta a nagysága? Lánynak nézték 

a Pistukát. No csak az kéne I 
A röstelkedő kis mama alig birta lecsön-

desíteni a felháborodott  matrónát. 
Ezalatt a hadnagy azon erőlködött, hogy 

előrántsa a kézelőit és monoklit szorítson a 
szemébe. Az újságolvasó félretelte  a nyomta-
tásban füllentő  közvéleményt és ő is kacér-
kodni próbált a szemrevaló uj útitárssal. Sőt 
az az egyén is, aki a lehangoló illatokat ter-
jesztette, barátságosan mosolygott a kis gye-
rekre, hogy a bájos mama figyelmét  magára 
vonja. Csak a sunyi kis diák találta szüksé-
gesnek, hogy alattomban csúnya arcfintorga-
tással ijesszen rá a Pistukára. 

Pisluka rémülettel meresztette szemeit a 
haszontalan nebulóra, aztán hirtelen leeresz-
tetre a szájacskája sarkait és hatalmas bőgésre 
lakadt. Olyan kegyetlenül visított, hogy az 
utasok idegesen kapkodtak a füleikhez.  A kö-
vér asszonyság kis kutyája ugatni kezdett és 
minden áron ki akart ugrani a táskából. A 
szunditásából folijedt  Oreg umak az oiTáról 
leesett a pápaszem. A nagykalapos dáma bo-
szusan piszegett. Sőt még a hordár is rossza-
lóan rázta a fejét. 

— Nana Pistuka nem szabad sinii I — szólt 
a kicsikéhez, miközben csitító mozdulattal 
emelgette a kalitkát. 

Pistuka egy pillanatra elhalgatott, de csak 
azért, hogy rögtön ujult erővel kezdjen megint 
az orditisba. 

A szőke mama szörnyen restelte a dolgot 

és a kajánul mosolygó dadával együtt fára-
dozott azon, hogy a babát elhallgattassa. 

Végre-valahára nagy nehezen sikerült is a 
lecsöndesités, még pedig egy csörgő segítsé-
gével, aminek a fehér  csontnyelét Pisluka mo-
hón kapta a szájába. 

— Fogzik a baba, — szólt mély gordon-
kahangon és szakértő fejbólintással  az impo-
záns nagyanya. 

A vén dada kicsinyléstel nézett körűi. 
— Nem fogzik  az. Csak nincsen hozzá-

szokva mindenféle  emberekhez. 
Mindezek alatt a kis diák ártatlan arccal 

nézett ki az ablakon. 
Egy darabig csönd volt a kocsiban és 

már-már elpihent a fölzavart  közhangulatat. 
Egyszerre Pistuka ismét kerekre nyitotta 

szemeit és mereven reám szegezte azokat. 
Hirtelen földerült  a pofácskája  és boldog mo-
solygás terült el rajta. Aztán hangos örömri-
valgással mutatott reám a csörgőjével. 

— Papa I Papa I 
Én diszkrét közönnyel és komoly tartással 

fogadtam  a gyermek sajnos tévedését. De 
útitársaim közt a váratlan kijelentés felette  de-
rűs szenzációt keltett. 

ElőszOr is a diákkamasz kacagta el magát 
hangosan és szemtelenül. Valóságosan fickán-
dozott az elragadtatástól, pedig majd megfúlt 
a hirtelenül lenyelt édesfától.  A hadnagynak a 
nevetéstől ugy szétnyúlt a szája, hogy a sze-
méből kiesett a monokli. Az apácák még mé-
lyebbre sütötték le a szemeiket A pisze felsőbb 
kisasszony hamiskás mosolylyal iparkodott 
azon, hogy zavarba jöhessen. A hirlapolvasó 
köhögve puffogott  bele az újságjába. A rongyos 
ember pokoli mulatsággal csapta össze kezeit 
agy, hogy majd elejtette gyanúsan illatozó 
portékáját A hordár jókedvű restelkedésscl 
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— A m u t ó r t i M g y o l M eatélye. A 

József  kir. herceg helybeli szanatórium egye-
sület dr. Fejér Antalné elnöklete alatt f.  hó 
10-én népes közgyűlést tartott, melynek tár-
gya a minden évben szokásos estély rendezé-
sének előkészítése volt. Ezt megelőzőleg a 
megüresedett alelnöki állásra a közgyűlés egy-
hangúlag Szacsvay Imréné úrasszonyt válasz-
totta meg. A közgyűlés kimondotta az estély 
megtartását, annak, annak mikéntjét azonban 
többek hozzászólása után sem tudván végle-
gesen megállapítani, egy szOkebb körű elő-
készítő bizottságot küldött ki melynek tagjai 
leltek Szacsvay Imréné elnöklete alatt Kállay 
Ubulné, Aczél Ödönné, Braun Angéle, T. Nagy 
Imiéné, dr. Ujfalussy  Jenő, dr. Imecs János és 
dr. Élthes Gyula. Az estély előreláthatólag 
március 5-én a Vigadó termeiben lesz meg-
tartva. — A tiszta jövedelem fele  részben a 
helybeli sétatér alap javára fordittalik.  Az egye-
sület már is produktív eredményt tud felmu-
tatni, mennyiben egy beteget elhelyezett Bu-
dapesten és egy ágyat beállítottak a csíksze-
redai vm. közkórházban. A március 5-én meg-
tartandó estély felöleli  városunk és vidéke tár-
sadalmának minden rétegét. Mint leg.sikerdl 
tebb estélyeink egyike, nagyfokú  érdeklődésre 
számithat, mely az estély erkölcsi és anyagi 
sikerét mindenkor biztosította. 

— Adakozások. A Gál Sándor emlékalapra 
az intéző bizottsághoz ujabban a kővetkező 
adományok érkeztek: Hitelszövetkezet Mezö-
panit 2 kor., Ágoston Antal 10 kor., Nagy 
János méhészeti felügyelő  Kolozsvár 1 kor, 
Virág Mihály k. bíró gyűjtése Csik^zentsimon 
13 kor. 72 fill.,  Medgyesházai községi elöljá-
róság gyűjtése 4 kor. 35 fill.,  Kovács Lajos 
kir. törvényszéki biró Csíkszereda 1 kor. 84 
fill.  A hazafias  adományokért adakozók ez 
uton is fogadják  az intéző bizottság hálás kö-
szönetét. 

— öngyilkosság. F. hó II én a Zsögöd 
község határában levő s Ambrus Károly tu-
lajdonát képező Olt melletti malomban neve-
zettnek 75 éves apósa, Guczuj Pét éjjeli 12 
órakor ágyában gyomrába lőtt ts azonnal 
meghalt — Guczuj állandóan pálinkát ivott, 
utóbbi időben észjárása sem volt normális, 
hozzátartozóival sokai veszekedett és mindig 
elégedetlenkedett. Az öngyilkosság kétségtelen. 

— Talált hullák. Csikszentmihály község 
közelében a vasúti síneken halva találták meg. 
Lakatos Antalné gyenge elméjű volt. 

— A csikborzsovai határban, a mezőn egy 
felismerhetetlen  holttestet találtak. A személy-
azonosság megállapítása végett a nyomozás 
folyik,  mely hivatva van kideríteni, hogy nem 
forog-e  fenn  valamelyes bűncselekmény. 

— A kaszinó közgyűlése. A helybeli ka-
szinó f.  évi február  hó 20-án d. u. 4 óra-
kor saját helyiségében rendes közgyűlést tart, 
melynek tárgya a mult évi pénztári számadá-

csóválta a fejét  meg a kalitkáját. A kövér és 
kiállhalatlan nagyanya és a nagykalapos delnő 
pedig egymásra mosolyogtak és felváltva  majd 
a kis mamára, majd pedig reám szegezték sze-
mérmetlenül kérdő tekinteteiket 

A fiatal  asszony arcát sötét pir futolta  el 
Sajnálnivaló, de egyszersmind elragadóan ked-
ves zavarban kezdett .valamit keresgélni a 
ritikűljében. Csak a vén dada szólt és maradt 
nyugodtan. 

— Dehogy Pistukám. Ez ro>m a papa. A 
papa dolgozik — a kaszinóban. 

De Pistuka nem tágított. Örömtől repesve 
nyújtogatta felém  a karocskáit, mintha minden 
áron az Ölembe kívánkoznék és mind viharo-
sabban ismételte, hogy: 

— Papal Papai 
A dada szinte kicsinlően nézett rajtam végig. 
— Furcsa pedig nem is hasonlít a nagy-

ságos úrhoz. Annak különb az orra, meg tö-
möttebb a bajsza. Ugye nagysága? 

A helyzet olyan tarthatatlanná kezdett válni, 
mint maga a fiúcska.  Pistuka ugyanis mind 
erélyesebb kiabálással kezdte követelni, hogy 
a karjaiba adják. Fickándozni, kapálózni, siví-
tani kezdett és majd kiugrott a köpenykéjéből. 
A haragos erőlködéstől rákvörös lett az arcocs-
kája és kis ökleivel szinte önkívületben csap-
kodott maga körűi. 

Az édesanyján meg a dadáján kívül az 
utitársaság valamennyi többi tagja is haszon-
talan iparkodott, hogy Pistukál lecsititsa. 

Végre a kalauz, a kocsi rendjének hivatott 
öre. erélyes fellépéssel  szolt bele az általános 
patiliiha. Parancsoló mozdulattal fordult  a 
dadához: 

— Ugyan kérem adja mér oda azt a gye-
reket ahhoz az úrhoz I 

— Helyes: - kiáltott lel az ideges öreg 

sok, jelentések és folyó  évi pénztári számadá-
sok, jelentések és folyó  évi kötségelőirányzat. 
E közgyűlésen fog  megejletni a tisztújítás is. 

— Népszerű Ismeretterjesztő előadás. 
A csiksomlyói jótékony nőegylet felkérésére 
dr. Király Henrik főgitnn.  tanár f.  hó 19-én, 
szombaton délután fel  5 órakor a csiksomlyói 
főgimnázium  nagytermében népszerű ismeret-
terjesztő előadást tart kísérleti bemutatással. 
Az előadás tárgya az elektromosság köréből 
lesz véve s szólni fog  a Röntgen-fényképezés-
ről. A tetszés szerinti belépti dijakból befolyó 
összeg a csiksomlyói jótékony nőegylet pénz-
tárának gyarapítására log fordíttatni.  A kelle-
mes és hasznos szorakozást Ígérő előadásra 
ezúton hivja meg az érdeklődőket a nőegylet. 

— A zfllött  tanulók védelme. Az igazság-
Ugyminiszteriiini most klildte nn'-t a királyi tun> 
frlii-Telö-égnek  a ziilüu vngv i-rkitle-il.-^ 
tanulók védelméről szóló rendeletét. A rendelet nz 
igazgatóknak és tanítóknak részletes ii:n..ii;i.st ad. 
hogy miként kell u megtévedt gyerin.-kekkel bánni 
ári hogy kell őket gondozni. valamint jó ntni 
téríteni. 

— A hűtlen bajtárs rémtette. nivarhiy-
vármegye köz:iti .égét rémet* ch-iiiIő.í d,-úin i tar:ja 
izgalombali. Mnlt llét -li ugyanis Orosz János cim-
utcs őrsvezető Szabó Mihály í'. riil~ii- a m i 
gyarzsákodi őrsr.'d szolgálatban voltuk. (Vili köz-
ségből e Il i 3-áii il. II. :l óink ir imlilltnk el a 
űirtnn (jyörgy házától. I )ro./, ő.-.-iv ..-/.et"! :i -tl.i/i-
pi/'l.i leiínyiivnl. Uir o;i Ainilniv.l ii.-sv.i'-J• [ • 
visszamaradt. Ezalatt Szabó csendőr inlinlüii hzú 
nélkül elindult és a/ utána sinto őrsvezető CVib 
község alsóvégéil — mintegy 4011 lép'-snyi távol 
ságliail n községtől — érte Utói. S/.(ilj;álati *».». 
báty szerint, u esendííi-öknek egymást i lliagtnii.k 
szigorúim tiltva vnn. Onis* nr.-ue/.rlo IM.-I.'is.s,'-̂  i-
i* vonta bajtárs-it. Krre S/ubó l'.-gyvm't kapva. n/. 
őrsvezetőt sziveit lótI,-, uki ott ni- i'i-1 m -glialt. 
Szabó Mihály rsemlőr megrettenve s ryil!ios-;ág 
következményei i'il. önmaga ellen lonlíio;ia fegy-
verét és lőtt. A golyó jobb szemét koponya 
esontjél kilyukasztott!,, s'it még uz ngyveb-jéli.ll 
is elvitt bizonyos mennyi.séget. Ennek ilm-árn az 
erős, edzett térti eszméletét megtanottii é.-i a tett 
helyén maradva nz rgés* éjsznkát teiimillvn töl-
tötte. Elhalt bajlnl-sa kt'irlil sétált és azt őrizte. 
Iteggel aztán beszállították n községli - és jelen-
leg a segesvári közköi házban élet-bnlál közt vnu. 
Orosz őrsvezető bulláját pedig u Csiili ki/..''^!)!'!! 
vészelt boncol'm után, vasárnap ie bő liiini lint 
község lakossága, valamint éites anyja két Ilii 
testvére jelenlétében óriási részvét mellett helyez-
ték örök nyiignlomba ('söb község teaielojé'ien. 

— Meghívó. Folyó ItllO. évi IVhriiiir Üli-án 
(szombaton) a gyimeshitkki gör, kaili. iskola jiivárn 
a .il:jojpl--léle iTnrlinvnsi vendéglőben jótékony-
célu znrtkörii táncestély rendeztetik, liuiépti-ilij: 
személyjegy 2 koronn, családjogy 4 korona. 

— Határjelzés. A törvény szerint minden 
birtokos köteles birtokhatárának megjelölésére 
jól látható jeleket felállítani.  A földmivelés-
űgyi miniszter ujabban rendeletileg felhívta  a 
közigazgatási bizottságokat a csaknem fele-
désbe menő törvényrendelkezés érvényesíté-
sére. A hiányokat a mulasztók költségére a 
hatóságok fogják  pótolni. 

ur. A társaság több tagja is élénken kezdett 
helyeselni, a vén dada mérgesen r.in/alta a 
vállait és a következő pillanatban Pisluka 
csakugyan a karjaiban pihent. 

A baba tüstént abbahagyta a sírást, csön-
desen, zukogva simult hozzám és egyfolytá-
ban, boldogan gyügyögte, hogy: 

— Papa. . . Papa. . . Papa. . . 
Még ma is azt hiszem, hogy nagyon ostoba 

arcot vághattam, mikor a kicsikél, tőlem tel 
hető ügyességgel ringattam és dajkáltam, mert 
útitársaim nagy része viharos derültséggel ki 
sérte erőlködéseimet és még a kél apáca is 
föltekintett  és elmosolyodott. 

Bár semmiképpen sem éreztem inagam hibás-
nak, a sajátságos helyzetben holmi lovagias 
tapintatböl nem mertem a Pistuka anyjára nézni. 

A pápaszemes öreg ur pedig csöndre intette 
az utitársaságot és a baba nemsokára elaludt 
a karjaim közt 

Szerencsémre nem szállt föl  időközben 
ismerős, aki odahaza elárulhatott volna; mert 
bizony felsőbb  női helyen bajos lett volna 
igazolnom, hogy tulajdonképpen milyen ártat-
lanul keveredtem én ebbe a pikáns kis ka-
landba . . . 

Amint kiértünk a Városligetbe, az alvó 
Pistukát nagy óvatossággal adtam vissza a 
dadájának. 

A baba gyönyörű kis mamája elbájoló zavar-
ban hebegte: 

— Bocsánatot kérek... és nagyon kö-
szönöm . . . 

É pedig nagyot sóhajtva gondoltam vala-
mit, de csak annyit mondtam, hogy: 

— Ó, kérem, nagyságos asszony <.. Igazán 
nincs miért... 

— Megint kisírt a szolgálati pragmatika. 
Valahányszor politikai felfordulás  támad az or-
szágban és a kormányzás felborult,  rozoga sze-
kerét fel  kell támasztani, kiadják a jelszót, 
hogy az ország tisztviselőinek anyagi helyze-
tét javítani fogják  s függetlenségének  védel-
mére megcsinálják a szolgálati pragmatikát. 
Most is igy történt. Az uj kormány újra fel-
színre hozta ezt a kérdést. Tehát az állami, és 
a megyei tisztviselők újból remélhetnek. Ám-
bái nein sok okuk van rá. Elégszer csalódtak. 

— Az Idei sorozás. Bécsből jelentik, hogy 
a hadügyi kormány egyelőre semmi intezke-
d st nein tervez a sorozás ügyében. Az osztrák 
parlament elé is csak február  végén terjesztik 
az ujoncjavaslatokat. Magyarországban pedig 
még juliusban vagy augusztus közepén is elég 
jókor szavazná meg az országgyűlés az újonc-
javaslatokat, mert az újoncoknak csak október-
ben kell bevontilniok. Arra az esetre, ha ok'ó-
ber elsején ínég nem vonulnak be az újoncok: 
az utolsó évüket most szolgáló katonákat szol-
gálatra vissza fogják  tartani az év végéig, az 
év végére pedig póttartalékosokat hívnak be. 

— Megsemlsitett esküdtszék! ítélet. 
A királyi Kúria folyó  hó 16-án Nemes-
köri Mihály elnöklete alatt hozott Italá-
rozalávnl gycigyórettielei Porlik János 
(Istváné) halálos ítéletét megsemmisítette 
cs uj esküdlszéki tárgyalás megtartását 
ren.vlti; el. Előadó bíróként Szőcs Adolf 
szeropelt. 

— Zilahy János jutalomjátéka. A szín-
társulat legszorgalmasabb, legambiciuzusabb 
tagja Zilahy János szombalone hó 19-én tartja 
jutaiomjátékát Henry Batoill lii e>sé vált színmű-
vében a »Botrány«-ban. A kitűnő darab, mely a 
napokban érte tirga Nemzeli színházban 25-ik 
előadását, nálunk is előreláthatólag nagy si-
kert fog  aratni, épp ugy mint elődei a Gyer-
mek és a .Uiborűs.. Zilahy aki e szezonban 
kénytelen volt egyszer-egyszer olyan szere-
pekre is vállalkozni, melyek az egyéniségétől 
távol állanak, ezúttal egy tehetségéhez méltó 
feladatban  fog  bemutatkozni. Nígy előnye Be-
taill színinJvéne<, hogy a liatil lcinyok is 
megnézhetik, a:ui külömben önként érthető, 
tekintve, hogy nemzeti szinházi műsordarab-
ról van szó. — A darab másik főszeredben 
Szathináryl lobjuk látni, kinek a »Biboros«-hoz 
hasonló nagy szerepe van ugyancsak ő 
rendezi is az előadást. A női főszerep  Arany 
Olga kezében van. Az előadást minden való 
szinüség szerint épp oly zsufoll  ház fogja  vé-
gig nézni, mint amilyent Szathmári a Baróti 
játnlomjálékán láttunk. 

— Súlyos testi sértés. Kocsis József  csik-
szcutmihályi lakos folyó  hó 3>án Fazakas An-
tal 55 éves, fölmives,  szépvizi lakosi a Pogány 
havasalja nevű erdőben kitámadta és kezével, 
valamint baltájával annyira bántalmazta, hogy 
szenvedett sérülésai orvosi látlelet szerint 
1-1 — 16 napi gyógykezelést igényelnek. A csík-
szeredai kir. járásbírósághoz feljelentés  tételeit. 

— Elszámolás. A kicfalvi  február  hatodiki 
tombola estély egyike volt a községben eddig 
rendezett, legsikerültebb jótékonycélu eslélyck-
nck Örömmel láttuk ez alkalommal a csík 
nagyboldogasszonyi tekintélyes egyházmegyé-
nek, a környékbeli intelligenciának őszinte és 
barátságos és szolid együttérzését, rokonszen-
vét cs élénk hangulatát. Elmondhatjuk, hogy 
az érdeklődés az estély iránt osztatlan, a rész-
vét kedves volt. összevonzotta a lelkeket, nem-
csak a vigalom vágya s talán csupán egye-
dül a szent cél, hanem a rendező buzgó hői-
gyek szeretetre méltó egyénisége, fáradozása, 
ifjú  leányaink él nksége s kereskedő ifjúsá-
gunk ismert udvariassága. Mindannyinak ki-
tartó munkássága, lelkes tevékenysége s a 
tombolatárgyakat adományozó hivek áldozat-
készsége a legmélyebb hálára kötelezte a részt-
vevőket és mindazokat általában, kik a csik-
nagyboldogasszonyi ősrégi templom építést 
igazán, szívből óhajtják. Az estélyen befolyt 
562 koronából 400 korona tiszta jövedelem a 
templom szépítésére lesz fordítva.  Köszönet-
tel vettük a következő fclűlfizctésekct:  Török 
Ferenc orsz. képviseld, Polovszky Lászlóin-, 
Rács Béláné 10—10 kor. dr. Gross Tivadar, 
Bartalis Ágost, Neumann és Schvarter cég 
6—6 kor. Gábor János, Mátyás József,  Weiss 
Márton és fiai  cég 5—5 kor. Ziatkovicli Já-
nosné 4 kor. Thomas és Seezer cég 3 kor. 
Krausz Mihály 2-50 kor. Hajdú János 2-10 
kor. Császár Donáth, Krausz János madarasi 
őrsvezető, dr. Székely Manó, Trohán Béla, 
Fodor Miklós, Fehér Miklós, Kovács Mihály 
plébános, dr. Zakariás 22 kor. Faraó Simeon 
esperes 1-50 kor. Fekete Imre plébános 1-20 
kor. Dr. Szekeres József  plébános, Dazbek 
Sándor, Farkas János, Boriszák János, Léhner 
Antal, Léhner Márton, Jakab Lajos esperes, 
Puskás Tamás, Zakariás Antal, Zakariás J. An-
tal, Szebenyi Menyhért, Pop Ferencz, Miklós 
József,  Deák Elek, Mihály Domokos, Domo-
kos István, Antal Gyula N. N. 1—1 kor. Alfa 
80 fill.  Mányáné, Erős Tamás, Dobribán Ist-

ván, Antal Domokos, Vorzsák Ferencz 60—60 
fill.  Száva Kristóf,  Antal Imre, N. N. Zakariás 
P. Antal, Zakariás István, Deák Kálmán, Deák 
Kálmán, Miklós Béla, Tőke József,  Császár 
Joáchim, Talár Péter, dr. Dóczy Ferenc Lajos 
50 - 50 fill.  László Kálmán, Bíró József,  Incze 
Ignácz, Versényi Sándor 40 40 fill.  Össze-
sen : 124 kor. 70 fillér. 

— Reform  a jogszigorlók szüleinek 
érdekében. A jogszigorlók szüleinek ér-
dekében azt az üdvös rendszert hozta 
be a Kolozsvárt számos éve sikeresen 
müködó jogi szeminárium (Malom-ulca 
14.) hogy állandóan szemmel kíséri 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 töltik-e az időt Kolozszvúrt. 
Egy másik célsíerü újítása a jogi szemi-
náriumnak az, liogy azon jogszigorlók ér-
dekében, akik szigorlatuk letétele elölt 
Kolozsváron csak rövid ideig tartózkod-
hatnak, olyan rendszert honosított meg, 
mely lehetővé teszi azt, hogy a vidékiek 
otthon elkészülhessenek, esetleg irodai, 
vagy más leendőik végzése melleit. T. i. 
az anyag essenciáléját magukba foglaló 
jegyzeteken kívül oly jegyzeteket is ké-
szített, amelyek teljes rendszerességgel az 
egész anyagot olyként foglalják  magukba, 
hogy a tankönyveket helyettesítik, 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 naponla próbaszigorlato-
kat tart, melyeken az intézeten kivül ké-
szüllek 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.) 

— Első Székely Házi-Ipari Orszá-
gos Szövetkezet. E névvel egy igen 
hasznos, a falusi  gazdálkodó nép téli ál-
landó foglalkoztatását  meghonosító intéz-
mény van szervezve és indul nagyfon-
tosságú útjára Székelyudvarhelyról, a Szé-
kelyföld  természetes központjáról. Közel 
másféléves  küzdelem, fáradságos  munka 
elózte meg. Nehezen ment a szervezés, 
hiszen faluról-falura,  városról-városra, ház-
ról-házra kellett eljárni, hogy tagjait ösz-
szegyüjteni lehessen. Az emberek életük-
ben sokat csalódtak. Nein csoda, ha min-
den előttük uj irányú dolog iránt egy-
előre bizalmatlanok. De ha még ehhez 
járul az alattomos, aknamunka is, akkor 
a legigazságosabb, legáldásosabb dolog 
sem mehet oly simmán, mint azt a köz-
érdek megkívánná. Az Első-Székely Házi-
ipari Országos Szövetkezet szervezési 
munkálata sem ment oly könnyen. Sok 
akadályt kellett útjából elhárítani és még 
mindig akadnak az üggyel ismeretlen kis-
hitűek, akik csupa megrögzött szokásból, 
hogy uj .csapáson halad, a bizalmatlanság 
üszkét alattomosan szitogatják a nélkül, 
hogy ők maguk is tudnák miért. Most 
azonban a folyó  évi március 1-én Szé-
kelyudvarhelyt megtartandó közgyűlésen 
lesz a tulajdonképeni alapkő letétele en-
nek az intézménynek. Gyakorlati iparosok 
és kereskedők állanak az élére, hogy te-
vékeny munkával fogjanak  az építéshez. 
Ez a szövetkezet gyakorlati tanfolyamo-
kon megtanítja a népet a forgalomba 
hozható háziipari cikkek elkészítésére és 
azokat tőle készpénzért beváltva, értéke-
síteni fogja  Olyan irányú működés ez, a 
mire kiválóan a székely népnek nagy 
szüksége van. Aki azt támogatja, hazafias 
dolgot cselekszik és teljes elismerés illeti. 
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KÖZGAZDASÁG. 
Az Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság 

Marosvásárhelyt - melynek városunkban is 
van fiókja  — az erdélyi részek legnagy pénz-
intézele folyó  évi fehruár  2-án tartott teljes 
igazgatósági ülésében, melyben Barta Arnold 
udvari tanácsos, a Magyar Agrár és Járadék-
bank vezérigazgatója is részt vett, megállapí-
totta az 1909. évi mérleget, mely ennek a 
virágzó pénzintézetnek további hatalmas fejlő-
déséről tesz tanúságot. A váltó tárca egy millió 
258 ezer koronával gyarapodván — annak 
álladéka 11 millió 595 ezer korona. A jelzálog-
kölcsönök 3 millió 750 ezer korona. Az előle-
gek és más fedezeti  követelések in. e. 2 millió 
korona. A takarékbetétek (könyvecskékre* 618 
ezer koronával emelkedtek és az álladékuk 8 
millió 593 ezer korona. A mull évben létesit-
tcicit iminár a tizedik fiókintézet  Kézdivásár-
lielyl, mely már is igen szép forgalmat  csinál. 
Az inlézet 1909. évi összforgalma  voll 721 
millió korona s igy az emelkedés az előző 
évhez képest 174 millió korona. Az 1909. év-
ben elért tiszta nyereség a legnagyobb az 
inlézet lennállása óla és pedg összesen, az 
1908. évről áthozott 16437 korona 46 fillérrel 
együtt 209900 korona 93 iillérrel szemben az 
előző évi 194162 korona 71 fillérrel.  A tarta-
lékok az idei dotatióval cgvült 472989 korona 
67 fillérre  rumnak s igy 5S ezer koronával 
emclkedlek. A nyugdijalap növekedése m. e. 
25 ezer korona és annak álladéka most 125 
ezer korona. Az 1909. évi osztalék 7 és fél 
százalék 15 korona lesz részvényenkin! (a ta-
valyi 7 százalékos — 14 koronával szemben). 

Az Agrár Takarékpénztár üzleti tevékeny-
sége, 10 fiókintézelével  és a bank és pénzváltó-
üzletével, ugyanis oly nagy arányokban fejlő-
dött, liogy különös tekintettel a Székelyföld-
nek és a székely fővárosnak  a székely vasutak 
megnyitása óta mind nagyobb mértékben emel-
kedő forgalmára,  indokolva van a méltányos 
hiteligények kiegészítése szempontjából is — 
a részvénytőkének további megfelelő  feleme-
lése. Az 1896-ban egy millió koronával alakult 
Intézet, mely 1907-ben 1 és fél  millió koronára 
emelte tőkéjét, most ujabb 500 ezer koronával 
fogja  azt növelni. E célra kibocsáltatik 2500 
uj részvény, melynek ára a régi részvényekre 
nézve 260 korona lesz és ezen kivül 4 korona 
a részvény kiállítási és bélyegdij fejében.  Ebből 
500000 korona szolgál a részvénytőke és 150000 
korona a tartalékalap gyarapítására (Az 1907-ben 
történt részvénykibocsátás óta a tartalékok 
260 ezer koronával emelkedtek). Minden 3 
régi részvény után egy uj részvényt lehet 
jegyezni. A részletes feltételek  a vonatkozó 
hirdetményben fel  lesznek sorolva. Az uj rész-
vények jegyzése és átvétele már előre is min-
den körülmények közölt biztosítva van. 

A .Ni rmt ' üa«ya- Általam» ValtóAiM Reaz-
váaytárta«á|, B«da,ett, Ixti jelentés* a ttodé-

fsrgaltar  I ét pánipiaciról. 
Bujt,pest, 1910. Miruiir 10. 

A budapesti értéktőzsde az elmúlt hét fo-
lyamán változatlanul szilárd irányzatot köve-
tett. A new-yorki tőzsdén beállott pánikszerű 
mozgalom, mely nagy árfolyamcsökkenések-
ben nyert kifejezést,  az európai tőzsdéken álta-
lában és igy nálunk is alig éreztette hatását, 
ami részben a pénzviszonyok állandóan ked-
vező alakulásának tudható be. A fokozódó 
pénzbőség következtében az európai nagy jegy-
bankok sorra leszállítják hivatalos kamatlábu-
kat, igy a hét folyamán  az angol bank 3'/t" ,-nM 
4'Vra, a német birodalmi bank pedig 4'/,* o-ról 
4°/o-ra mérsékelte váltóleszámitolási kamatlábát. 

A budapesti tőzsdén az elmúlt hélen az 
érdeklődés előterében állottak a bankrészvé-
nyek és ezek közül különösen a magyar hitel 
részvényekben. Magyar leszámítoló- és pénz-
váltóbank részvényekben és magyar kereske-
delmi részyénytársasági részvényekben fejlő-
dött ki élénk forgalom.  A magyar hitel rész-
vények árfolyama  kedvező mérlegbecslésekre 
egészen 826-ig emelkedett, és a Leszámitoló-
bank részvényei, melyek e héten igen nagy 
árfolyamhullámzásnak  voltak alávetve, egy na-
gyobb pénzcsoport vásárlásaira az 568-as árfo-
lyamot is elérték. Ezen magas árfolyamok 
azonban nem tarthatták magukat, ugy, hogy a 
magyar hitel részvény 818-on, a Leszámitoló-
bank részvény pedig 560-on zárult. 

A helyi értékek piacán igen élénk üzlet 
fejlődőit  ki. Különösen tégla-értékek iránt mu-
tatkozott érdeklődés és a várható nagy épít-
kezési campagne-ra való tekintettel ezen érté-
keknek további emelkedését valószínűnek tart-

ják. Élénk keresletnek örvendtek még a fiumei 
rizshántológyári részvények, melyeknek árfo-
lyama egészen 3300-ig emelkedett. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők: Felír. :i. Felír. in. 
Majrvar keresk. r. L részv. K77.5I> «74.25 
Pesti Magyar Keresk. Bank r. 3K45.— 3KH2.50 
Bpest-Sztlórinri rffilajryir  r. 492.50 52H.50 
l'jlaki téglagyár részv. — 3(13.50 371.25 

C S A R N O K . 
Misi bohóc. 

Irta: Demeter Sándrr.M 

Felvitte a Gerhardt cirkusz tulajdonosának 
sorsát az a felséges  Ur Isten; szerelték, be-
cézték. A gyermekek boldogan ültek a ron-
gyos ponyvával fedett  cirkusz deszkákból ösz-
szclákoll padjain és élvezette) nézték a íeliér, 
pej paripák táncát, az erőművészek mutatvá-
nyait, no meg a lehetetlen ruháju, vigkedélyü 
Misi bohócol. 

Ez a Misi volt a cirkusz szemefénye,  ked-
vence, csalogalója, a gyermekek vigsága, a 
felnőttek  bufclcjtője.  A gyermeksereg pusztán 
a látásánál is gyönyörrel csapkodta össze kis 
kacsóil, hogy üdvözülje a vágyai netovábbját, 
képzeleteinek megtestesítőjét, az élő bohóc 
babái. 

De ö meg is érdemelte. Ugy belemászott 
kedveskedő mókáival a kis szivek kellős kö-
zepébe, liogy még éjjel álmukban is csak öt 
látták és mosolyogtak. Nem volt közönséges 
gyerek. A tudnivágyás szakitolta el szüleitől, 
melánkolikus, ábrándozó természetű volt. — 
Mikor már szívesen haza ment volna a szülői 
házba, maradnia kellett, mert az apja halt meg 
s már mosl neki kellett eltartania az édes 
anyját, akit pedig jobban szereiéit mindenki-
nél a világon. Azóta boldog volt, ha minden 
hó elsején és 16-án elküldhette gagéjának két-
harmadrészét és örömmel mondott le vágyai-
ról, céljairól és azokról a sok, sok megvaló-
síthatatlan ábrándjairól, melyekről addig azt 
hitte, hogy nélkülök megélni sem lenne jogos. 

Boldogan szorongatta kezében azt a gyű-
rött irkalapot, melyet az édes anyja irt. Ezer-
szer is elolvasta, ezerszer is megkönnyezte, 
pedig csak az volt rá irva, hogy csókol a te 
édes anyád. És ö megmutogatta a gyermekek-
nek, hogy azok is értsék az ő ritka boldogsá-
gát, s magyarázott is hozzá, hogy vele örül-
jenek az ó kis pajtásai. Megjött a levél, gyün 
a pogácsa sült iiakas taréjjal, meg a lekváros 
hamuvázzal, gyün ám, már holnap itt is lesz, 
ugye hogy jó lesz ? Azután egy mogor arc-
lintorgatás és csak boldog embert látott inaga 
körül. És ő is boldog volt és megelégedett. * 

# 4 
Ösz van. A fákról  sürün hullnak a sárga 

levelek. A pusztulás madara végig szállta a 
természet szülötteit. 

Utolsó napjait játszla a Gerhardt cirkusz. 
A ponyva se birja tovább, a padok is elfárad-
tak, no meg a Misi is szomorú. Köhög is. 

A kollegái gúnyosan nézik végig a szo-
morú bohócot. A gyermekek nem nevetnek a 
mókán. A Misi beteg, a Misi szomorú, a Misi 
nem kapott levelet az édes anyjától, az ő 
egyetlen édes anyjától, aki pedig mindig irt 
neki, ha csak egy szót is, és aki most nem ir, 
pedig ő ugy várja, olyan sürgősen várja, ahogy 
még soha, mert a Misi beteg, a Misi érzi, 
hogy nem várhat soká, a halál csókja olt vi-
rít sápadt, beeset orcáján, pedig a halál nem 
vár, a halál nem kérdez, a halál könyörtelen, 
s ő nem pihen nyugodtan, ha nincs vele az 
édes anya könyes, keze irása. 

* 
* • 

Vasárnap délután volt. Misi a porondon 
állt és mókázolt, a gyermekek újra vigak vol-
tak és Misi is felvidult  tőlük. 

No gyün a pogácsa is, kezdi egyik gyerek 
mókásan. »Gyün ám, holnap már itt is lesz,« 
felel  vigan Misi a kérdezőskődőnek. 

Azután kihívták a porondról. S mikor vissza 
ment, volt újra levél a kezében, de az már 
nem az édes anyjától volt, s a Misi mégis 
mosolygott, bár szomorúan mondta, hogy na-
gyon sajnálja, de nem jön a pogácsa a tejfö-
lös kakas taréjjal, mert az édes anyja esküvőre 
készül, esküdni fog  a jó Istennek, a felséges-
nek, a hatalmasnak. 

•) E kedves kis dolgot Demeter Sándor, Fehér 
Károly uiatirosUtinak tehetséges hatat tagja Irta. 

E G Y 8 2 E V E S 
2000 korona készpénzzel biró 

ÖZVEGY ASSZONY 
megismerkedni óhajt egy 
hozzá Illő fiatal  emberrel. 

Leveleket kérek „özvegy asszony" 
jelige alatt e lap kiadóhivatalába. 
Szám 1296—910. tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré leszi, hogy Ádám 
Todi végreliajlatónak Gál Ferenc végrehajtást 
szenvedő elleni 25 kor. 60 fill.  tőkekövete-
lés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
csíkszeredai kir. törvényszék területén levő, 
Taploca község határán fekvő,  a laplocai 3559. 
sz. tjkvben foglalt  A f  1. rdsz. 72. hrsz. lege-
lőre 800 koronában megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, azzal, hogy az ingatlan a 
kikiáltási ár felénél  alacsonyabb áron cl nem 
adatik, és hogy vevő a bánatpénzt a végrehaj-
tási novella 25. §-a értelmében kiegészíteni 
köteles. 

Mcgjegyezlctik, hogy ezen árverés, az ingat-
lan egy negyed részére, özv. Gál Józsefné 
sz il. Botár Anna bekebelezve levő élethosszig-
lani haszonélvezetei jogot nem érinti. A fen-
tebb megjelöli ingatlan az 1910. évi április 
hó 18-lk napján délelőtt 9 órakor Csiktap-
loca községházánál megtartandó nyilvános ár-
verésen fog  eladatni. 

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 20 százalékát vagyis kész-
pénzben, vagy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal  száinitott és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy-
miniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék-
képes értékpapírban a kitűzött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-c. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye-
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgállalni. 

.1 kir  tündék,  mint tlkvi  hatóaá<j. 
Csíkszereda, 1910. január 25-én. 

Gecző Béla, 
kir. tszéki biró. 

Meghívó. 
Az „Első Székely Házi-ipari Országos Szö-
vetkezete" Székely udvarhelyt 1910. évi 
március hó 1-én d. u. 2 órakor a vár-
megyeház kistermében tartja 111-ik ren-

des közgyűlését. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Az igazgatóság és felügyelő  bizott-

ságnak felmentése  iránti határozat. 
2. Az igazgatóság és felügyelő  bizott-

ságnak megválasztása. 
3. Módosított alapszabály megállapí-

tása és elfogadása. 
A közgyűlésre a t. tagokat tisztelettel 

meghívja: 
Székelyudvarhelyt, 1910. év január 

hó 28-án. 
Az igazgatóság 

Egy alcsiki nagyközségben a főtéren 
egy modern vendéglő 

helyiség, kőház-, gazdasági épületekkel 
korlátlan Italméréssel bérbeadatik. 
Bővebb felvilágosítást  ad a kiadóhivatal. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentmiklósi közbirtokosság f.  évi 

február  hó 19-én délután 2 órakor Csik-
szentmiklós községházánál nyilvános szó-
és zárt Írásbeli versenytárgyaláson eladja 
a közig, erdészeti bizottság 3527—909. 
számú engedélye folytán  a Nyilénk-csügési 
ut mellett levő 509 drb 329 köbméterre 
becsült fenyőfa  készletet. 

Kikiáltási ár 1601 kor. 40 fill. 
Bánatpénz 160 korona. 
A fatömeg  kikiáltási áron alul nem 

fog  eladatni. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Árverési és szerződési feltételek  meg-

tekinthetők Csikszentmiklós községhá-
zánál. 

Csikszentmiklös, 1910. január. 
Ambrus Béla, András József, 

h. biró. t -2 k. biró 

H I R D E T M É N Y . 
Ezennel közhírré tétetik, hogy alólirott 

részvénytársaságnál legeltetés céljából a 
következő havasod adatnak bérbe 1910. 
évre és pedig: 
.Bálványos" kikiáltási ára 3050 korona. 
„Tarhavas" „ 1400 . 
„FelsőSzlatina" „ „ 1000 „ 

Ez iránti írásbeli ajánlatok 1910. évi 
február  hó 28-ig a Székely erdöipar 
részvénytársaság gyimesi üzemvezetősé-
géhez nyújtandók be, mely napon nevezett 
havasok a legtöbbet ígérőnek fognak 
bérbe adatni. 

Csikgyimes, 1910. február  8-án. 
Székely Erdöipar Részvénytársaság. 

1—2 Szám 192—1910. kj. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikvármegye közig. erd. bizottságá-

nak 3013—909. keb. számú határozatá-
val megadott engedély alapján a csik-
szentmihályi közbirtokosság tulajdonát ké-
pező „Sötétpatak" és „Salamás" nevü 
erdörészekben futó  tüz által megperzselt 
fenyőfák  értékesítése céljából folyó  évi 
február  hó 26-án d. u. 2 órakor Csik-
szentntihály községházánál nyilvános szó-
és zári írásbeli versenytárgyalás fog  tar-
tatni. 

Árverezni lehet a két erdőrészre, illetve 
sötélpataki- és salamásira külön-külön és 
együttesen is. 

Eladás alá kerülő fatömeg  Sötétpatak-
ban 874 és Salamásban 1086 köbméter. 

Kikiáltási ár a sötétpataki fákra  1566 
korona azaz egyezerötszázhatvanhat ko-
rona, kikiáltási ár a salamási fákra  3410 
korona azaz háromezernégyszáztiz korona. 
Bánatpénz mindkét esetnél a kikiáltási 
ár 10 százaléka. 

Ulóajánlatok nem fogadtatnak  el és 
a fatömeg  kikiáltási áron alól nem adatik el. 

Az árverési és szerződési feltételek 
Csikszentmihály községházánál és a járási 
erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Mindkét erdórész a gyimesközéploki 
vasútállomástól mintegy 5, illetve 8 km. 
távolságra fekszik. 

Csikszentmihály, 1910. február  8-án. 
Pál Dénes, Sipos István, 

jegyző. birt. elnök. 

Megvételre keresek 
Csíkszeredai takarékpénztári részvényeket. 
Csíkszereda, 1910. évi február  hó 8-án. 

2-3 Gál József. 

b é r b e a d ó BIHTOK. 
Csikfitódon  Csíkszeredától 3 kilómé-
ter távolságban, 46 hold kitűnő minő-
ségű szántó és kaszáló birtok azonnal 
bérbeadó. A birtokhoz tartozik 4 
holdas területű 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 s z é n a és s z a l m a . 

üzlethelyiség szerényebb i p a r o -
s o k n a k kitiinö megélhetési forrás.  — 
Hol? Megmondja e lap k i a d ó h i v a t a l a . 

3 - 3 

Tii 71 fa  a Központi takarék-
lUZ.Ha pénztárnál kapható. 

TENGERI LISZT 
a csikszentmih&lyi gőzma-
lomban b4rmily mennyi-
s é g b e n kapható. Cim: 
CSIKY JÁNOSNÉ 

Szépviz-Csikszentmihály (állomás). 
2-52 
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» C&ikszţrţdai Ktrükti Mtinkásbiztositó Péoztár. 

HIRDET M É N Y 
a csíkszeredai kerületi munkásbiztositó pénztár közgyűlési kiküldötteinek választása tárgyában. 

A ID. kir. Állami Munkásbiztositási Hivutal folyó  évi január hó 10-ikén kelt 
-'()(> számú rendeletével a Pénztár alapszabályait folyó  evi január lió 16-ikával 
életbe léptetvén, összes önkormányzati szervei ujjáalakitandók. 

E végből igazgatóságunk II) 10. évi január lió 31-ikén tartott Ülésében 
az alapszabályok 10. § ában foglalt  rendelkezésekhez képest a közgyűlési kikül-
döttek megválasztásának helyeit és időpontjait kővetkezőképpen állapította ineg : 

T ö l ^ y e s e a a . 
A választás napja -. 1910. március hó 20-ika. 
A választás színhelye: a községháza. 
Szavazat szedő bizottság : Elnök : ilj. Tódor Antal; tagjai: Kaufmann  József, 

Simon Salamon, Salgó Sáudor és Dobribáu Peter ; jegyzője : Péter Árpiul. 

A valasztás nap ja : 1910. március hó 20-ika. 
A választás színhelye: a községháza. 
Szavazatszedő bizottság : Elnök Kiimeuiczky Antul, t{_jni : Vajna Kálmán 

k;wacsony Antal, W'ilil Ferenc és l 'csctanek József;  jegyzője: Ferencz Józsel. 

A választás itupja : 1910. március hó 27-ike. 
A választás színhelye : A Smilovits és társai cég irodahelyisége. 
Szaviizutszedő bizottság: Elnök Smilovits Jakab, tagjai Dobál Antal, 

Schultz Manó, Nus/buiim Adolf  és Biró Antal jegyzője : Schauer Ernő. 

A választás nap ja : 1910. évi március hó 28-ika. 
A választás színhelye : a Székely erdóipar részvénytársaság irodahelyisége. 
Szavazatszedő bizottság: e lnöke: Urossmuitn Sándor, tagjai Zikmiás Ist-

ván, Rolli Gyula, Komjáthy József  és Sipos Marcell; jegyzője ; Szántó Mihály. 

C r 3 7 * © r g ' 3 r ó s z © a a . t a a a . i l c l ó s o r a . 

A választás napja: 1910. évi április hó 3-ika. 
A választás Bzinhelye : 

a) a városban: az Ipartestület hivatali helyisége; 
b) a kültelken: Az Alfalu  faipar  részvénytársaság irodai helyisége. 

Szavazatszedő bizottság: 
a) a városban : elnök : Petracsics Emil, tagjai : Deér Kálmán, Szabó 

Márton, Nagy István és Jancsó Béla; jegyzője : Wolliiniiin Oszkár; 
b) a kültelken: elnök : Biedermnnn Győző, Hoffmann  Imre, Kolin 

Gyula, Hercog Ödön, Nobel Árpád ; jegyzője : Simányi Zoltán 

A választás napju : 1910. évi április hó 4-ike. 
A választás színhelye: a községháza. 
Szavazatszedő bizottság: Elnök : Gaál Miklós; tagjai : Sehmiedek Vilmos, 

Keresztes István, Zakariás József  és Ferencz András; jeg>zóje : Lévay Elemér. 

A választás napja: 1910. évi április hó 10-lke. 
A választás színhelye: A kerületi munkásblztositó pénztár hivatali helyisége. 

Szavazatszedő bizottságok. 
Helyi szavazatszedő bizottság: Elnök: Potoczky P á l ; tagjai : Morvay lst-

Friedlilnder Emil, Kövér Sándor és Tarsay Sándor; jegyzője Szultán János. 
A választás összeredményét megállapítandó bizottság: Elnök: R.ngwald 

Márk, tagok: Vákár Lajos, Filó Károly. Pletkovics József  és Révész László Lajos, 
jegyzője: Balázs András. 

A közgyűlési kiküldöttek választása a fennebb  felsorolt  helyeken, ott meg-
jelöl napokon és megnevezett szavazatszedő bizotságok előtt mindég reggel 9 óra-
kor kezdődik. 

Megválasztandó közgyűlési kiküldötteknek ugy a munkaadók, tniot a bizto-
sításra kötelezett tagok sorából külön-külön 80 rendes és 40 póttag és pedig : 

n) a gyári foglalkozást  fizok  csoportjában 
a inunkaadók részérói 40 rendes '20 póttag ; 
uz alkalmazottak részérói 52 rendes 2(i póttag; 

l>) a kereskedelmi foglalkozást  Qzők csoportjában 
a inunkandők részéről 22 rendes 11 póttag: 
az alkalmazottak részéről 16 rendes 8 póttag; 

c) az ipari foglalkozást  fizok  csoportjában 
a munkaadók részéről 18 rendes 9 póttag; 
az ulkalmazottak részéről 12 rendes 6 póttag; 

Azok a pénztári tagok, a kik oly helyen luknak, ahol a pénztár részérói 
szavazatszedő bizottság nem működik, u megjelölt választási napon, amennyiben a 
hozzájuk legközelebb esö községben működő szavuzatszedö-bizottság előtt szemé-
lyesen nem kívánnának megjelenni, postán küldhetik be szavazólapjukat « szuva-
zatszedő-bizollságiiak, ily esetben azonban a szavazólap u postai boríték alatt má-
sik borítékba is helyezendő és a belső borítékra a szavazó nevét ráirju és alá-
írását a községi elöljárósággal, a pénztári bizalmi férfiúval,  a munkaadóval vagy 
esetleg két tamivul hitelesíttetni tartozik. Elkésve érkezett szavazólapok figye-
lembe nem vétetnek. 

Mindazon helyeken, hol szavazatszedő bizottság működik, csak személyesen 
lehet ii megnevezett szavuzalszedö-liizoltság előtt szavazni és pedig a inunkuadók 
csakis a Pénztár áltul részükre megküldendő választói igazolványok alapján, a 
biztosításra kötelezettek pedig tagsági igazolványuk alapján gyakorolhatják sza-
vazati jogukat, a mely joguk igazolásául a Pénztár állal kiállított választási igazol-
ványt, vagy a munkaadó igazolványát is a szavazatszedő bizottság ellogadni köteles. 

| Az érdekcsoportok képviselői által megállapított szavazólapok a Pénztárnál 
és minden választási bizottságnál kaphatók, ezek azonban a választókat szabad el-
határozásukban nem gátolhatják. Közgyűlési kiküldötté azonban nem választhatók 
u Pénztár alkalmazottai és uzok, kik a Pénztárral szerződéses viszonyban állanak, 
végül uzok, kik még nem teljes korúak, nem magyar állampolgárok, magyaiul nem 
tudnak, csőd vagy gondnokság alatt állanak és akik nyereség-vágyból elkövetett 
büntet vagy vétség miatt jogerős bírói Ítélettel elmarasztaltattak. 

A szavazás titkos s a váluszlás napján addig, de legalább déli 12 óráig tart, 
amíg szavazók jelentkeznek. (Hu szavazók már nem jelentkeznek, a szavazatszedő-
bizottság elnöke zárórát tüz ki a szavazatok átvételére. A szavazatszedö-bizottságok 
tagjai saját bizottságukuál utoljára szavaznak.) 

A szavazás a szavazó nevének feljegyzése  mellett személyesen beadott sza-
vazólapokkal történik ós pedig egyszerre a munkaadók, illetőleg biztosítottak közUl 
választandó összes kiküldöttekre és közgyűlési póttagokra, a jelöltek családi és 
utónevének, szakmájának és lakóhelyének megjelölésével. 

A hároui foglalkozási  csoportra (gyári, kereskedelmi és ipari) uézve külön-külön 
összeállítandó szavazólapokra tehát ugy a munkaadók mint az alkalmazottak szavazó 
lapjára unnyi név írandó, ahány közgyűlési kiküldöttet és póttagot kell az illető 
csoportbol választani. Ha valamely szavazólapon a inegválasztandók számánál több 
név foglaltatnék,  ugy u fölös  számú utolsó nevek hivatalból fognak  töröltetni. 

A választói, illetve tagsági igazolvány birtoka nélkül senki a választási he-
lyiségben meg nem jelenhet és szavazati jogát nem gyakorolhatja. 

Szavazólapjának beadás után tuindeu szavazó köteles elhagyni a valásztási 
heljiséget. 

Akinek személyazonossága és pénztári tagsága kétes, csak ugy szavazhat, 
ha u bizottság valamely tugja előtt ismert két tanúval vagy pedig más elfogadható 
módón igazolja személyazonosságát és pénztári tagságáuak a választás napján 
való fennállását. 

A választás eredeméuye ellen bármely pénztári tag panaszszal élhet. Ezen 
panasz akár a Pén/.tár utján, akár pedig közvetlenül is benyújtható a m. kir. 
Állami Munkásbiztositási Hivatalhoz (Budapest, V., Akadémia-utcsa 1.), de a panasz 
elintézéséig a választás jogérvéuyesitek tekintetik. 

Csíkszereda, 1910. évi február  hó 3-ik napján. 

Merza Kezső, igazgatósági elnök. Józsa Géza, ügyvezető titkár. 
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É R T E S Í T É S ! 
Van szerencsém a 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 a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

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

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végtll a nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körül-
ményre, hogy a kocsik, valamint minden u szakba vágó nuuil íik 
javítását elvállalom. — Magamot u nagyérdemű közönség jóiudu-

latu pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában, Rákóczi-utca &V2. szám. 

EIE 
Boda József orgona és hármonium épito 

C S I g T A F L O C A N . 

Van szerencsém a főtisztelendő  papság1 és a m. t. 
egyháztanács szives tudomására hozni, miszerint 

ORGONA ÉS HARMÓNIUM 
ÉPÍTŐ MŰHELYEMET 

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

A nagyérdemű közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 
Boda József,  orgona és harmóniám épitő, Csiktaplocán. 

Jó gyomor, jó egészség! | 
Világhírű orvosok elismerik, hogy a legtöbb rosszullét a 
rendetlen gyomor működéstől származik. — Igyekezzünk 

ennek elejét venni. — Ezen célra szolgál a 

IN O VI C i I M " székely havasi gyo-
i w v i v - v j i I morkeserű háziszer. 

Ha valami kellemetlen érzés lépik fel  20—30 cseppet cu-
korra csepegtetve beveszünk s a kellemetlenségek azonnal 

megszűnnek. — Fölaktáros Magyarország részére: 

Balázsovich Sándor gyógyszerész, Sepsiszentgyörgy. 
Kapható C s í k s z e r e d á b a n : Michna Rezső és veje, örűnwald Albert, 
Fekete Vilmos, Szopos Elek és Karda Gyula üzletében, 2 korona és 

1 korona 20 filléres  üvegekben. Próba üveg 60 fillér. 

Készíti: Kárpáti József,  Sepsiszentgyörgy—Árkos. 

! 
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Gzell Frigyes és Fiai 
bortermelők és bornagykereskedök 

MEDGYES. 
Legjobb beszerzési forrás 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Hordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

Ej E3 0 E! EÎ | BS 1 E3 E! 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
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