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kos levegő, különösen nyáron. Ilyen kö- Festetics Andornak a kerülettel szemben tanúrülmények közölt kénytelen dolgozni egy sított támogatás'.-rl és érdeklődésért. A tetA kivándorlásról szóló uj törvény a mezőgazdasággal foglalkozó ember, ki az széssel fogadott elnöki megnyitó és gróf Tesköszönő szavai után a titkári előterjeszkirály előtt van szentesítés végett. Széles amerikai élet gondjaitól agyon sanyar- tetics
tések során a választmány határozatilag kikörben várjuk az uj törvény életbeléptét, gatva, 10—12 órán át szakadatlanul éle- mondatta, liogy azokban a városokban, hol újmely a kivándorlásra való csábítás szi- tével játszik ! Este hazatántorog fáradság- ságok megjelennek, a szinpártoló egyesületek,
gorusitása, a tervezett társadalmi-irányítás tól remegő testtel, gyulladt szemel, szá- illetve hol ilyenek nincsenek a polgármesterek
jótékony és állandó akciójától csak a leg- raz torokkal, de annyira ideges, hogy az valamelyik lapot, a helyi színészet hivatalos
lapjává avassák és kieszközöljék, liogy ezen újjobb eredményt várhatjuk.
első hónapokban alig bír elaludni. Mi ság mindenkor a kerületi választmány elnökFelettébb szükség van az uj törvényre. marad niás hátra,
mint szeszszcl eröl ségének elküldessék. Titkár kijelentette, hogy
Az ügynökök mintha vesztüket éreznék, yüjteni. Hamar megtalálják a korcsmát a választmány elnökségének hivatalos lapja
§
nyüzsögnek. A tóvárosi lapok állandóan zép hangzású nevek, - inint.Rákóczi-, legközelebbi megjelenésétől kezdődőleg a Csíkmegjelenő -Csíki Lapok»,
mely
regisztrálják gyászos munkájokat. A köz- Kossuth-csárda, magyar felirás, magyar szeredában
egyes esetben az összes állomásheigazgatási bizottságokhoz az útlevelek ki- korcsmáros, ki mint a pók várja áldoza- minden
lyek halóságainak fejeihez meg fog küldetni.
váltásának nagy szaporodásáról tétetnek tait ; (mert tudja, hogy jönnek, mert nem Ezen határozatta! a kerületi választmány azt
jelentések.
tudják magukat másként fenntartani; célozta, hogy a szétszórtan fekvő városok és
továbbá az elnökség között a színéPedig, hogy Amerika se fölig tejföl, eleinte ritkán jönnek, aztán mind sűrűb- községek,
szetet érdeklő ügyeket illetőleg egy folytonos
azt a még mindég nagyszámban haza- ben addig, amíg az utolsó centtel, - az érintkezési kapocs létesíttessék.
jövő magyarok beszélik. Somsich Imre, utolsó magyar honból hozott életerő is
A szászrégcili magyar egyesületnek Henler
aki az amerikai kereseti viszonyokat Ame- elfogyott.)
Géza törvényszéki jegyző utján telt előterjesztésre
kimondotta a választmány, hogy Szászrikában tanulmányozta, érdekes adatokat
Lesz a megálmodott aranyhegyből
tár föl erről: Azt a magyar munkást, aki roskadásig való nyomorúság. Es aki an- régen városát készségesen befogadja a kerükötelékébe és felhatalmazta az elnökséget,
kivándorol, unskilled labourernek nevezi golul nem tud, az sohasem gázol ki belőle.let
hogy e tekintetben a szükséges intézkedéseket
az amerikai ember. Angol szó ez, amiMiért van mégis, liogy a népképzelet megtegye.
nek magyar értelme: nem tanult munkás. vliágában Amerika ínég ma is a meseKövetkezett az ülés legfontosabb tárgya a
Ennek munkásnak a kezdő fizetése 1 dol- beli Eldorádó ?
kerület színészetének ellátásáról való gondoslár. Sohasa kápráztasson el ez az összeg
Elnöklő Főispán felkérte gróf Festetics
Onnét van, inert igazi amérikai ará- kodás.
Andort, hogy mondjon véleményt, adjon tasenkit, mert ez a legkisebb pénz Ameri- nyokban
megcsinálja
ezt
egy
hatalmas
nácsot
a
választmánynak a követendő eljárásra
kában, ahol minden drága.
szervezet a hajóstársaságok, a munkás- vonatkozólag. Gról Festetics azon véleményéÉs mit kell ezért dolgoznia ? Vasgyá- irodák ügynöki kara amerikai arányokban nek adolt kifejezést, hogy a választmány legrakban : egészen közönséges munkát kap, fejlesztve és fenntartva. Behálózza ez fa- helyesebben cselekszik, a kerület színészetének sorsát legjobban ugy biztosítja, ha a ketaligát tol, szenet hord, füt, tisztogat tiz luinkat és mesés jövő ábrándjaival hiz- rület
színészetének ellátásával további kél évre
órán keresztül. Pár hónap múlva már lalja a nép képzeletét. Pedig maga a lény pályázat
kiírásának mellőzésével a jelenlegi
jártasabb lévén a gyári munkákban és az, hogy hajójegyre többet költenek, — igazgatót Fehér Károlyt bizza meg. A próba
iniutáii a munkavezetők az erős és ér- mint a mennyi az amerikai kerestet fölös- é\ ben Fehér bizonytalan jövőre tekintve, —
telmes legényeket jól kiszemelték, kez- legéből vissza küldődik. És egy-egy ha- eléggé megfelelő társulatot szervezeti, a váelnökség óhajail mindenkoron
dődik csak a mulatság, a pokoli mulat- zaküldött utalványt mennyire földuzzaszt lasztmány ésméltányosnak
tartja tehát, hogy
ság ! Jön a vas- és acélkészités és öntés- értékében a népfantáziája. Igazán tennünk respektálta,
érdemei elismeréséül a kerület színészetét tohez, ahol 10 percenként fel lesznek váltva kell ez ellen. Nagy, hazafias kötelesség vábbra megkapja.
a munkások, hogy meg ne vakuljanak vár mindannyiunkra.
Többek hozzászólása után a kerületi váés el ne égjenek, a fehéren izzó folyélasztmány kilenc szóval kettő ellenében kimondotta, hogy az erdélyrészi Il ik szinikerükony érc munkálásánál. Ezt a mnnkát
Szinikeríileti gyűlés.
let színészetének ellátásával 1909. szeptember
2—3 évnél tovább senki sem birja, de
hó
1-töl kezdődő kél évre Fehér Károly szína legtöbb, ha csak teheti, sokkal előbb
Az erdélyrészi második szinikerület meg- igazgatót
bizza meg és felhatalmazta az elalakulása
utáni
első
Illést
I.
hó
18-án
tattotta
hagyja ott azt a tűrhetetlen kínszenvedést,
nökséget, hogy a jövő esztendei társulat szermeg
Csíkszeredában
Kállay
Ubul
főispán,
elakármit fizetnek is, mert mi haszna annak nöklete alatt. Ezen ülésen a kerületbe belé- vezésénél a legszigorúbb ellenőrzést gyaa fizetésnek, ha a munka megöli. Ám pett
összes állomáshelyek képviseltették ma- korolja.
Következeti az egyes állomás helyek szinem mindenki teheti azt, hogy a neki gukat részint kiküldött képviselőik, részint pemegállapítása az 1909—10 szininem tetsző munkát olt hagyja. Aki elő- dig helybeli meghatalmazottak utján. Az ülésen niidényének
évre.
A választmány határozatából kifolyólag
leget kapott, adóssága van Amerikában, részt veit gróf Festetics Andor a vidéki szí- a színigazgató
játszani fog:
vagy nem jó barátságban van a „boss"-al, nészet országos felügyelője is.
Nagyenyeden 1909. szepl. 4-től október
Az
egyes
állomás
helyeket
képviselték:
munkafelvigyázóval, az nem szabadul meg Nagyenyedet Fejér Sándor alispán, Csíksze- 14-ig; Sepsiszentgyörgyön okt. 16-tól, nov.
hamar ettől a rettentő munkától. De van reda és Fogaras városokat: dr Ujfalusi Jenő 26-ig; Fogarason nov. 28-tól 1910. jan. l-ig;
még a vas- és acélmunkában más munka, polgármester, Gyergyószentmiklósl Orel Dezső Csíkszeredában jan. 3-tól, február 22-ig ; Kézfebr. 24-tül, márc. 25-ig; Gyeraz óriási kalapácsnál, a színek készítésé- polgármester, Kézdivásárhelyt Török Andor divásárhclyen
gyószentiniklóson március 27-től ápr. 28-ig;
nél, a gépeknél, hol apró részek lesznek polgármester, Sepsiszentgyörgyöt Malik Lóránt Szászrégenben
ápr. 30-töl, máj. 31-ig; Dicsőhelyettes polgármester, Kovásznát Morvay főkészitne. Ott tűrhető télen a levegő, köny- szolgabíró,
Tusnádfűrdői Csutak Béla fürdő- szentmártonban jun. 2-töl, jun. 18-ig; Erzsényünek látszik az első félórában a munka, igazgató, Erzsébetvárost
belvárosben
jun.
20-tól, jul. 10-ig; Kovásznán
és Élőpatak fürdőt
de hamar rájön ám a szegény atyafi, — dr Zalán István lőispáni titkár, Dicsőszcntmár- jul. 12-től, jul. 27-ig; Tusnádfürdön jul. 29-től,
aug. 5-ig; Élőpatakon aug. 7-től, aug. 20-ig.
mire vállalkozott; ha nem vigyáz ugy a tont Józsa Géza szinikerüleli titkár.
Több jelentéktelen tárgy elintézése után a
munkájára, hogy egész figyelme, szeme,
Az ülést a vármegyeháza közigazgatási terelhatározta, hogy a legközelebbi
keze mindig ott legyen a munkánál: vagy mében délelőtt 10 órakor nyitotta meg mély választmány
ülését, melynek tárgya az újjászervezendő tárelrontja a gépet, a vas- vagy acélrészt, tartalmú és lenkölt gondolkozású beszéd kísé- sulat névsorának a felülbírálása, folyó évi juKállay Ubul főispán-elnök; reá mutaamit a gép készít, vagy elveszíti kezét, retében
tott a magyar színészet nemzeti szempontból lius hó 20-áig fogja megtartani Kovásznán.
karját, lábát, sőt életét. — Egy pillantás fontos kullur misiójára, fejtegette a kerületi
A gyűlés után a választmány tagjait Kállay
másfelé, egy pillanatnyi fáradság követ- rendszer előnyeit és örömének adott kiiejezést, Ubul főispán elnök vendégül látta; este pedig
kezménye elég, hogy kidobják a gyárból hogy az alig néhány hónappal ezelőtt meg- gróf Festetics Andor tiszteletére a kerületi váelnöksége és a csíkszeredai szinügyi
vagy nyomorék lesz. Ehhez jön még a alakított szinikerület megizmosodva és meg- lasztmány
már eddig is sokat lendített színé- bizoltság sikerült banquettet rendezel a Vigadó
fölsiketitő lárma, a hőség és rossz, pisz- erősödve
szetünk ügyén ; végül köszönetet mondott gróf éttermében.

A kivándorlási törvény.

Esküdtszéki tárgyalások.
Február 17. A mai napon — Csikmegye
leghirhedtebb községében — Kozmáson lakó
Márton János Antalé vádlott szándékos emberöléses ügye került az eskűdbiróság elé.
Az esküdtbíróság elnöke Fekete Imre
kir. törvényszéki biró, a szakbiróság tagjai
Báldi Aurél és Bocskor Antal kir. törvényszéki bírák voltak.
A jegyzőkönyvet Szopos Lajos kir. törvényszéki jegyző vezette. A közvádat Jeney
László kir. ügyész képviselte. A védői tisztet dr Erős Vilmos ügyvéd töltötte be.
Rendes esküdtek : Szopos József, Szlávik
Feren;z, Szabó Ferencz, Albert Ödön, Kolunbán József, Szvoboda Miklós, legifj. Deák
Elek, Iványi Antal, Sáska Kajtán, Péter István,
Kánya Imre, Gál György.
Pótesküdtek: Takó Károly és Kovács
Antal. Márton János Antalé vádlott szándékos emberölés büntette miatt került a
vádlottak padjára.
Ugyanis az 1908.. év október 26-án Kozmáson a Szántó Ábrahám korcsmájában
több kozmási legény bepálinkázott, köztük
Márton Járiös is. A korcsmában Balog Ferencz és Szőcs Lajos közölt szóváltás keletkezett, majd pedig amidőn hazafelé indultak Balog Ferencz az utczán Szőcs Lajost
megakarta verni, mire Simon Domokos közbe
lépett, hogy a Szőcs Lajos bántalmaztatását
megakadályozza, s ekkor Balog Ferencz
Simon Domokost egy zsebkéssel megszúrta,
mire Márton János Antalé vádlott minden
oknélkül a nála lévő fejszével hátulról Balog Ferenczet ugy ütötte fejbe, hogy Balog
Ferencz nyomban a földre esett és rövid
idő múlva meghalt.
Márton János Antalé vádlott elismerte,
hogy a Balog Ferencz halálos sérülését ő
okozta, de tagadta, hogy részéről az ölési
szándék fennforgott volna, s azzal védekezett, hogy tettél jogos védelemben követte
el, mert Balog Ferencz a kezében lévő
zsebkéssel hadonászott, s mindenkit leszurással fenyegeted, s miután Simon Domokost meg is szúrta, azért ő félvén attól, hogy
öt is megszúrja, a kezében lévő fejszével
egyet reá ütötl Balog Ferenczre, de nem
azért, hogy az életét kioltsa, hanem azért,
hogy ártalmatlanná tegye.
Közvádló alapos készültségre és mély
jogi tudásra valló vádbeszédének és védő
védbeszédének meghallgatásn után az esküdtek Márton János Antalé vádlottal nem
szándékos emberölésben, hanem halált okozott súlyos testi sértés bűntettében, s az
esküdtek verdiktje alapján a szakbiróság
Márton János Antalé vádlotatt három évi
börtönbüntetésre ítélte.
Az ítélet jogerős.
Február 18. A mai napon két többszörösen büntetett gonosztevő Váncsa Kelemen
András és Fekete Mihály Simoné kászonfeltizi lakosok szándékos emberöléses bűnügye került tárgyalás alá.
Az esküdtbíróság elnöke: Fekete Imre
kir. törvényszéki biró, a szakbiróság tagjai:
Kovács Ljaos és Báldi Aurél kir. törvényszéki bírák voltak.
A jegyzőkönyvet dr Pál Gyula vezette. A
közvádat Veress Árpád kir. alűgyész képviselte.
Váncsa Kelemén András vádlott védője
dr Erős Vilmos, Fekete Mihály Simoné
vádlott védője pedig Élthes Zsigmond ügyvédek voltak.
Rendes esküdtek : Vákár P. Árthur, Szálkái Dezső, Köszeghy László, Szopos Ferencz, Hancz, Szakács Balázs, Seivart Rezső,
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10—10 K. Dr Filep Sándor, dr Harmat Leó,
Az esküdtbíróság elnöke Fekete Imre dését, hogy egy alig néhány szavas cseléd dr Kovács Albert, józsa Géza 8—8 K. Farkas
Mardirosz Kristóf, Balázs D., Kovács Antal,
szerepét
Jobbayval
játszatják.
Elvégre
mi
szíkir.
törvényszéki
biró
volt.
A
szakbiróság
Petrácsics Emil, id. Márton Lajos.
Imre, dr Daradics Félix, dr Ujfalusi Jenő, dr
tagjai Kovács Lajos és Báldi Aurél kir. tör- vesen látjuk a bájos színésznőt ilyenfajta ki- Szántó Samu 6—6 K. Fejér Károly, Kőszeghy
PóteskQdtek: Mánya Kristóf és Dóczi
sebb szerepekben is, de az igazgatóság megvényszéki
birák
voltak.
A
jegyzőkönyvet
János. Váncsa Kelemen András és Fekete
Potóczky Márton, Merza Rezső, Jakab
dr Nagy Miklós vezette. — A közvádat kímélhetné ezt a kedvelt tagiát attól, hogy na- László, Gőzsy
Mihály Simoné vádlottak régi bonokért vetÁrpád, Vákár Lajos, Nagy Lajos
Jeney László kir. ügyész képviselte. Szőcs gyobb fajta subret szerepekben elért zugó si- Gyula,
ték el ma méltó büntetésüket.
(Zsögöd), Nagy Gyula, Niszel Fivérek 5—5 K.
Lajos István vádlott védője dr Nagy Béni ker ulán csak lógjon a színpadon.
Ugyanis az 1906. év szeptember 7-én
Szerdán a Császár katonáit ismételték meg Bodó András (Szépviz), Csibi Károly, Hajnód
ügyvéd; Tulit József vádlott védője pedig
este 10 óra tájban Váncsa Kelemen András
gyér ház előtt. Csütörtökön a kerületi választ- Sándor, Gáspár József, Miske László, Pletkodr Pálmai Henrik ügyvédjelölt volt.
és Fekete Mihály Simoné vádlottak ittas
tiszteletére díszelőadás volt hirdetve, vics József, ifj. Botár Béla, dr Veress Sándor,
Rendes esküdtek: Seivart Rező, Lukács mány
állapotban mentek haza felé, s az uton szembe
mely semmiképen sem sikerült. A világítás dr Zakariás Manó 4—4 K. Fried Samu.N. N.,
Antal,
Balázs
Dénes,
Takó
Károly,
Szopos
találkoztak Bándi József 70 éves kászonfeltizi
mondott, a »Dollárkirálynő« elő- ifj. Nagy Imre, dr Fejér Mihály (GyergyószentFerencz, Gál György, Hanc Antal, Petrácsics csütörtököt
lakossal, aki szintén hazafelé igyekezett.
korom sötétségben kezdték meg. A sze- miklós), Szentmiklósi József, Szopos Márton,
Emil, legifj. Deák Elek, Kabdebó Péter, adását
Amidőn Bándi József elhaladott Váncsáék
replők legnagyobb része beteg volt. Jobbay Nuridsány Kálmán, B. Nagy Gyula, Veress
Kánya Imre, Szakács Balázs.
mellett Fekete Mihály mondta váncsának,
Nusi lázban, rekedten és köhögve játszotta el Elek 3—3 K. Nagy János, Grünwald Albert,
Póteskttdtek : Szálkái Dezső, Szopos Jó- fárasztó és nehéz szerepét. Igazán nagy lelkierő Kovács János rk., Apponyi Károly, Keresztes
hogy menjenek Bándi József után s üssezsef. Szőcs Lajos István és Tulit József és kötelességérzet kellett ahhoz, hogy nagy- Antal, Merza János, Sprencz Hugó, Suhajda
nek egyet rajta, mert Bándi József ót gyervádlottak szándékos emberölés bűntette miatt fokn rosszullétét leküzdve fellépett és az elő- Kálmán, Gegő Sándor, dr Csiky József, Darmekkorában megverte, s azért haragszik reá.
=. Erre Fekete Mihály bement a Lakatos
kerültek a vádlottak padjára és pedig Szőcs adás megtartását lehetségessé tette.
vas Péter, Jerzsák Jánosné, Rosenfeld Áron,
András házába, s onnan kihozta a fejszéje!,
Lajos Istváné, mint lettes. Tulit József pe
Pénteken Brieux «Simoné- című drámájá- Bedő József, Bájos Antal (Sepsiszentgyörgy),
amelyet nyél tétetni vitt oda, s egy csádig, mint bűnsegéd.
nak volt a bemutatója gondos előadásban. Ez Lukács Antal (Gyergyóalfalu), Csiszér Péter
kányt is magához véve elindultak Bándi
Ugyanis Csikszentgyörgyön 1909. január a szinszerű, külső effektusokkal telilett darab i Várdotfalva), Dávid Lajos, Császár Jolán, HajJózsef után. A fejszét Váncsa Kelemen Andhó 16 án este Szőcs Lajos István és Tulit végig lekötötte a közönség figyelmét. Az est nód László, Élthes Zsigmond, Lenk Lajos,
rás magához vette, s amidőn Bándi JózseJózsef elmentek a Kabdebo Péter korcsmá hőse ismét Szatmáry volt, kifogástalan játéká- Hercka Gyula, Véress Dénes, Erőss Béla 2—2 fet utolérték Fekete Mihály Simoné a csájába, s ott kissé bepálinkázlak, a pálinkától val nagy hatást ért el. Mellette kitűnt Zilahy K. Rancz Lőrinc, Zsidó István, ifj. Nagy István,
kánynyal Bándi Józsefet fejbe ütötte, mire
bátorságot nyerve a Szőcs Lajos indítványára és Bogyó. Figyelemre méltó sikert aratott, Fülöp János, Kovács Zsigmond, Botár Elek
Bándi elesett, ekkor Váncsa Kelemen Andelhatározták, hogy a korcsmában lévő Bákai meglepően jól játszott Kulinyi is.
(Csiktaplocza), özv. Bándi Gáborné, György
rás a fejsze fokával egy párat ütött Bándira.
Dénest, — akire haragudtak, mert a nyá.on
Szombaton a városi bál miatt nem volt János, Bájer Ferenc, Szemerjai Ferenc, Biró
Bándi József az ütések következtében 1906.
a marhájukat behajtotta, — elverik. E vég- előadás.
Dénes, Tarsay Sándor, Kégli Ferencz, Princsszeptember U-én meghalt.
ből Szőcs Lajos István két karót készített,
Dankó Pista »Cigány szerelem- ler Ferdinánd, Balázs Dénes (Csiktaplocza),
egyiket áta'dta Tulit Józsefnek, a másikat eim!)Vasárnap
A Bándi József halála után megindult
volt műsoron. Dankó Pista ifj. Dávid Ignác, Nuridsán Márton, Szeivárt
pedig magához vette és lesbe állottak. Mi- dalait népszínműve
a nyomozás a tettesek kiderítése iránt, s miszívesen hallgattuk, de a banális cselek- Rezső, Filó Káraly, Kovács György, Ligeti
dőn
Bákai
Dénes
kiment
az
utcára
utánna
után a gyanú Váncsa Kelemen András és
ményű darab nem tudott érdeklődést kelleni, Samu, Trohán József, Rajz Antal, Szopos Almentek, s azalatt amig Tutit József meg- dacára.annak,
Fekete Mihály Simoné ellen irányult, azért
hogy színészeink a legnagyobb bert, Kovács János, Michna Rezső, Szvoboda
állolt
a
lett
színhelyén
Szőcs
Lajos
István
ők előzetes letartóztatásba, illetve vizsgálati
József, Klein Zsigmond, Berkovics Samu, Ráigyekezettel játszottak.
a
kezében
lévő
karóval
addig
ütötte
Bákai
fogságba kerültek. Minthogy azooban nem
Hétfőn a nálunk már jól ismert «Tolvaj* duly Ferenc, N. N., N. N., 1—1 K. Pál AndDénest, amig meg nem halt.
volt pozitív bizonyíték ellenök, azérl az
szinmü került színre, jól előkészített, gondos rás 50 fillér. Összesen tehát befolyt felűlfizeellenök indított eljárás megszüntetett és ők
Az esküdlek Szőcs Lajos Istvánt bűnös- előadásban. A hatásos darabol minden legcse- tésekből 811 K. 50 fillér. Jegyekből: 563 K.
szabadlábra helyeztettek.
nek mondták ki, a halált okozó súlyos testi kélyebb részletre kiterjeszkedő figyelemmel ját- Összes bevétel tehát: 1374 K. 50 fillér. Öszsértés bűntettében, s Tulit Józsefet pedig szották a színészek. Zilahy a férj szerepében, szes kiadás : 339 K. 60 fillér. Tiszta jövedeEgy különös véletlennek köszönhető,
mint bűnsegédet mondták ki bűnösnek. A brillírozott, hatásosan játszotta a második fel- lem 1034 K. 90 fillér. Ezután is hálás köszöhogy vádlottak nem kerülték ki az igazságszakbiróság az esküdtek verdiktje alapján vonást, méltó partnere volt Kulinyi; az apa netet mondunk mindazoknak, kik a «Városi
szolgáltatás szolgáltatás kezét.
Szőcs Lajos Istvánt nyolc évi fegyházbün- szepében Szathmári remekelt, jól töltötte be bál- jövedelmét nagylelkű adományaikkal emelUgyanis az 1908. év október 26-án
tetésre, Tutit Józsefet pedig öt hónapi fog- kicsiny szerepét Szathmáryné, jellegzetes de- ték s köszönetet mondunk mindazon ifjú hölkászonaltizi csendőrség Váncsa Kelemen
házbüntetésre itélle.
Andrást valami lopás ügyben kihallgatta, s
tektívet játszott Kovács; Korda a neki meg gyeknek és ifjaknak, akik a jegyelárusitással
járó fáradságot nem kiméivé a bálnak ugy erAz Ítélet nem jogerős.
ekkor a csendöörs kérdezte Váncsát, hogy
nem felelő fiu szerepét teljesen elejtette.
kölcsi, mint anyagi sikerét biztosították. A
nem ő verte-e meg Bándi Józsefet ezelőtt
Néhány szavunk volna a társulat láthatatlan rendezőség. Utólagosan felűlfizetett özv. Molkét évvel, mire Váncsa Kelemen mondotta,
tagjához a súgóhoz, ki mult héten teljesen nár Lászlóné 2 koronát.
hogy a lelkiismerete régóla furdalja, s azért
magára terelte a közönség figyelmét láthatatbevalja, hogy Bándi Józsefet ő és Fekete
Csak egy virágszálat kért halottak napja lansága dacára. Oly hangoson súgott, hogy
Mihály Simoné verték meg 1906-ban. Váncsa
miatta gyakran a színészek szavát sem hallotKelemen András ezen beismerő vellomása alkalmából a József Kir. Herceg Szanatórium tuk. Erre a hangos súgásra szükség nincsen,
alapján került az ügy az esküdtbíróság elé. Egyesület. A magyar társadalom ritka lelkes- sőt zavarólag hat az előadókra is, mert a szí— Kinevezés. A földmivelésügyi m. kir.
séggel karolta föl az egyesület ügyét s büszAz esküdtek Váncsa Kelemen András és kén valljuk, hogy vérmegyént sorában viszo- nészek sokkal jobban megértik a sugó suttogó miniszter csikszentsimoni Veress Alajos boráFekete Mihály Simoné vádlottak, — a vád- nyaink szerint, a mi megyénk sem az utolsó szavait, mint hangos előadását.
szati felügyelőt a VII. fizetési osztályba boráés védbeszédek moghallgatása után, — mint a gyűjtésben.
Műsor: A sziniévad utolsó napjainak mű- szati és szőlészeti felügyelőnek nevezte ki.
tettes társakat bűnösnek mondották ki a
— Halálozás. Rancz László pénzügyi számA József Kir. Herceg Szanatórium Egye- sorát az igazgatóság igen érdekesen, követszándékos emberölés bonteltében és a szakkezőképpen állította össze: Csütörtökön «Ki- tiszt folyó hó 22-én 26 éves korában meghalt.
biróság az esküdtek verdiktje alapján, ugy sület fölkérte lapunkat, hogy a legmélyebb kö- rály* (vígjáték újdonság), pénteken •Cigány— Nemesség adományozás. A király KomVáncsa Kelemen Andrást, mint Fekete Mi- szönetét tolmácsoljuk a nemeslelkü adakozók- báró* (Sugárral, zóna), szombaton »A csók- haber Adolf ezredesnek, a szegedi honvédgyahály Simoné vádlottat 12-12 évi fegyház- nak s egyben fölkérte lapunkat arra is, hogy király» (operettujdonság, uj díszlettel), vasár- logezred parancsnokának és törvényes utóközöljük a nemeslelkü adakozók neveit. Az
büntetésre ítélte.
emberbaráti űgy érdekében készséggel teszünk nap >A csókkirály» (másodszor),' hétfőn «Du- dainak a magyar nemességet pilisi előnévvel
Az i télét nem jogerős.
rând és Durand* (vígjáték, Bogyó jutalom- díjmentesen adományozta.
eleget az egyesület kérelmének.
— Az Uri Kaszinó közgyűlése. Az Uri
Februái 19. A mai napon Oniga József,
játéka), kedden »A bujtogató» iszinmüujdonság),
Megyénkből
az
egy
virágszálra
adakoztak:
Mezei József és Oniga Gábor alsódomuki közvetlenül az egyesületnek küldötték adomá- szerdán »Náni« (kerszemélyzet jutalomjátéka), Kaszinó folyó hó 21-én délután 6 órakor salakosok szándékos emberöléses ügye került nyaikat január l-ig:
csütörtökön bucsuelőadásul -Hajdúk hadnagya* ját helyiségében Gyalókay Sándor elnöklete
mellett közgyűlést tartott. A közgyűlés elhatáaz esküdtbíróság elé.
(operette itt először).
Csiksomlyó:
Bethlenfalvi
Pál
Gáborné
1
rozta, hogy a tagjai által a könyvtárba vissza
Az esküdtbíróság elnöke Fekete Imre kor.; Csikszentmárton : Márton Sándor, özv.
nem
szolgáltatott mintegy 2—300 kötett könyv
kir. törvényszéki biró volt. A szakbiróság Márton Ferencné 2—2 kor* Csikszenlmihály:
visszaadása iránt erélyes felhívást bocsájt ki,
tagjai Kovács Lajos és Báldi Aurél kir. tör- Jakab Lajos 2 kor., Csikszereda: Anlalfi Nánmely ha eredményre nem vezet, a hiáuyzó kövényszéki birák voltak. — A jegyzökönyvet
1 kor., Mátrai Ignác 2 kor., Szász Gyula
Folyó hó 20-án zajlott le a farsangnak idei teteket a használók terhére pótolni fogja. ÉrGörög Péter kir. törvényszéki jegyző vezette. dor
3 kor., Veress Elek I kor.. Veress Sándor 3 egyetlen bálja a «Városi Bál«.
dekes megemlítenünk azt is, hogy a közgyűA közvádal Veres Árpád alügyész kép- kor., Csikvárdotfalva: özv. Adám Ferencné 3
lés indítvány folytán elhatározta a kaszinónak
A város polgármesterének elnöklete alat
viselte.
kor., Domokos József 10 kor. 4 fill., Pál Ig- helybeli
házi kezelésbe vételét, mi okból megkeresést
ifjúság mint rendező bizottság n
Rendes esküdtek: Szálkái Dező, idősebb nácné 2 kor., Ditró: Fülöp Akos 2 kor.. Taintéz a vármegye alispánjához, hogy a kaszinó
Márton Lajos, Krausz Mihály, Mardirosz risznyás János 1 kor., Gyergyóalfalu: Lukács hetek óla fáradságot nem kímélve dolgozc . helyiségeit közvetlenül az igazgatóságnak adja
Kristóf, László Gáspár, Hancz Antal, Mánya Árpád, Voilh Ferenc 1—1 kor., Gyergyócso- az estély sikerének érdekében.
jövőben bérbe. A házi kezelés előnyeit ismerA fáradságukat szép siker koronázta.
Kristóf, Szabó Ferencz, Lukács Antal, Péter mafalva: László Dénes 1 kor. 10 fill., Gyerjük a régi kaszinó idejéből s hogy akkor menyIstván, Szlávik Ferencz, Szvoboda Miklós. gyószentmiklós : Hitelintézet r.-t., Kondorossy
Nem emlékezünk vissza, hogy városunkban nyire bevált, — bizonyította a kaszinó akkori
népesebb
és
nagyobbszabásu
bál
mostanában
Koméi
2—2
kor.,
Karll
János
50
fill.,
Merza
Pótesküdtek: Szopos Ferencz és Dóczy
nagyfokú látogatottsága. Hogy most is beválVilmos 2 kor., Gyergyótölgyes: ifj. Csató Ist- lett volna.
lános.
nék, ahoz kétség sem férhetA kir. ügyészség Oniga József, Mezei ván 2 kor., Tamás Márton 1 kor., Gyimes:
Ott voltak az intelligencia és a polgárság
— A szanatórium kőzvacsorája. A József
József és Oniga Gábor vádlottak ellen, mint Meisel Aranka 9 kor., Gyimesközéplok: Klein teljes számmal.
kir. herceg szanatórium egyesület idei estétettestársak ellen szándékos emberölés bün- Sámuel 5 kor. Kilyénfalva: Csató Józsefné 1
Pontban 8 órakor érkezett az estély egyik lyét folyó hó március hó 6-án tartja a Vigadó
tette cimén azért emelt vádat, hogy Alsó- kor., Kőkért: Simon N. 1 kor. 40 fill., Szép- védnöke Kállay Ubul főispán sógorával Sza- nagytermében. Az estély — mint rendesen —
domukon 1908. évi október hó 25-én este viz : Fejér Miklós 1 kor., dr Zakariás István 1 lachy Sándor huszár kapitánnyal, a kiket, va- műsoros teritett asztalok mellett közvacsora
Toplicsán Gábor alsódomuki lakost ugy kor., Tusnádfűrdő: Szilágyi Zsigmond 3 kor., lamint a megjelent védnököket úgymint Bocs- keretében lesz megtartva. Mint értesülünk, az
megverték, hogy Toplicsán Gábor a szen- Ezenkívül a járásokban eszközölt gyűjtésekből kor Béla drt, Fejér Sándort, dr. Fejér Antalt, estélyen szerepelnek Baclier Adolfné, Jakab
vedett sérülések folytán 1908. október 28-án
főszolgabirák a következő adományokat kül- Cyalokay Sándort, T. Nagy Imrét, Pál Gábort
reggel meghalt. Ezen kivül Mezei József dötték be: a csíkszeredai járásból 152 kor. és Szász Lajost a zenekar Rákóczi indulója fo- Mici, Veress Iduska, Pap Irma, Fejér Mihály
dr. Nagy Gyula, Bogathy Gábor dr., kiknek
vádlott ellen vádat emelt azon tettéért, hogy 11 fill., a gyergyószentmiklósi járásból 171 ko- gadott.
kiváló képességeit előnyösen ismerjük. Az esugyanazon alkalommal az elhalt feleségét roia 76 fillér, a gyergyótölgyesi járásból 86
Jól
esett
látni,
hogy
rang
és
módkűlönbtély élén Kállay Ubulné, özv. Risznes Józsefné
Toplicsán Gábomét kődobás által akként ko.ona 32 fillér, a kászonalcsiki járásból 111
ség
nélkül
mindenki
jól
találja
magát
az
és
dr Fejér Antalné umők allanak, kiknek közbántalmazta, hogy Toplicsán Gábomé ennek korona 5 fillér.
estélyen.
ismert tevékenysége már nem egy nagy sikerű
következtébe 8 nap alatt gyógyuló sérülést
A szanatóriumi bizottságok részéről a köAz érdem dr Ujfalusi Jenő polgármesteri mulatságot hozott létre. A máicius 6-iki közszenvedett.
vetkező gyűjtések folytak be január l-ig a és elnöksége alatt álló rendező bizottságo. vacsora iránt az érdeklődés óriási, mondhatAz esküdtek a vád- és védbeszédek meg- központi pénztárba: a csíkszeredai szanat. bi- illeti.
juk, hogy ott lesz városunk és vidékének tárhallgatása után Oniga József vádlottat erős zottság temető gyűjtése: 50 korona 16 fillér.
Erkölcsileg és anyagilag egyaránt ritka sadalma kivétel nélkül. Örömmel üdvözöljük
felindulásban elkövetett halált okozó súlyos
eredmény mutatható ki. Közel 1500 korona a rendezőség azon eléggé nem helyeselhető
testi sértés bűntettében; Mezei József vádbevétel mindennél a legjobban bizonyít. A né- eljárását, hogy az estély tiszta jövedelmének
lottat a Toplicsán Gábor sérelmére elkövetett
A színház.
gyeseket 80 pár táncolta és a késő reggeli felét a városunkban létesítendő sétatér alapja
cselekményeért nem bűnösnek Mmdották ki,
Az elmúlt színházi hét a betegségek hete órákban ért véget a mulatság. A magunk ré- javára fordítják, mi által nem csak az általás csupán a Toplicsán Gábomé sérelmére
széről is köszönettel adózunk mindenkinek, a nos emberbaráti célokat, hanem városunk jól
elkövetelt cselekményeért mondták ki bu- volt; a társulat oszlopos tagjai kidűltek, a ki adományával az estély anyagi sikeréhez felfogott érdekeit is szolgálják. Az estélyre
nösnek; és végül Oniga Gábort bűnösnek Vigadó szerencséden színházterme és öltözői hozzájárulni szíves volt és midőn a nemes, eleve felhívjuk az érdeklődők figyelmét
mondták ki a Toplicsán Gábor sérelmére yba döntötték a legjobb színésznőket, mi— Ismeretterjesztő előadás. Már most felelkövetett súlyos testisértés bontettében. A nek folytán a megállapított műsoron változ- jótékony célt állandóan napirenden óhajtjuk
szakbiróság az esküdtek verdiktje alapján tatni kellett, közönség alig akadt, az igazgató- tartani, kijelentjük, hogy szívesen állunk a vá- hívjuk az érdeklődők figyelmét arra a szabad
rosi
sétatér
ügyének
a
szolgálatára.
előadásra, amelyet a Csiksomlyói Jótékony N6Oniga József vádlottat 1'/, évi börtönbün- nak nem volt jó hete.
Kedden Kovács Gyula jutalomjátékául a
A felülfizetésekről következzen az alábbi egylet március hó 6.-i fillérestélyért Csató Játetésre, Mezei József vádlottat 14 napi fog•Keserű
mézeshetek*
cimü
bohózat
került
előelszámolás
a
>Városi
bál«
bevételei
s
kiadásairól.
nos tanár fog tartani a földrengésről. Az előházra, es Oniga Gábor vádlottat 2 hónapi
adásra. A darab nyári termék fajta, elcsépelt Felűlfizettek: Mikó Bálint 100 K- Kállay Ubul, adás keretében 60 vetített képben fogja bemufogházbüntetésre ítélte.
utakon halad, erőszakolt helyzetek halmaza. dr Györgypál Domokos, dr Fejér Antal, T. tatni a különféle tűzhányó begyek kitöréseit,
Az ítélet jogerős.
Hogy a darab némi érdeklődést mégis tudott Nagy Imre 5 0 - 50 K. Fejér Sándor, Hajnód Messinát a vizrengés előtt és után stb.
Február 20. A mai napon Szőcs Lajos kelteni, az a szereplők, különösen Zilahy, Szal- Ignácz 40—40 K. Szász Lajos, Gyalókay Sán- — Az aradi vértanuk földjének megszerIstván és Tulit József csikszentgyöigyi la- máryné, Bogyó, Jobby és Kovács ügyes ösz- dor, dr Bocskor Béla 30—30 K. Becze Antal, z é s e Az a mozgalom, melynek czélja az anuli
kosok szándékos emberölés ügye került az szevágó előadásának az érdeme. Nem hagy- Pál Gábor 20—20 K. Csedő István, Gál József, vértanuk kivégcéei helyének megvétele e melynek
esküdtbíróság elé.
hatjuk szó nélkül a rendezőség azon intézke- Szigethy Gyula, Orbán János, Cseh István élén Barabás Béla országgyűlési képviselt áll: vám-

Csak egy virágszálat.
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A városi bál.

9. fflám.

CSIKI

LAPOK

a-Ib oldal.

silókban is visszhangra talált s többen gyűjtenek gált alapul Csikó Sándor ig. választmányi tagnak Szám 73—1909. végrh.
Szám 234 -909.
rá. Hazahas kötelessége mindenkinek e ezélt támo* azon felszólalása, melyben a nyomásos gazdálkodás
gatai. hogy végre a nemzet magáéoak mondhaBsn tarthatatlan állapotának és nagy hátrányainak veaz) a szent tőidet a hol o tizenhárom bős utol- sződpégeit sorolta fel s valamely iutézkedés vagy
Alulírt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX.
Karcfalva község alulírott elöljárósága
jára állott 3 ahol dicső életÖket teatökbe folytatta közbelépés megtételét sürgette arra nézve, hogy a
a bitó. A magyar szivek tomboló érzéáének ritka szabad gazdálkodás felé vezető nt egyengettessék l.-c. 120. §-a érielmében ezennel közhírré teszi, a képviselő testületnek folyó évi február
napja márcziug 15-ike nem sokára itt van : nyUaa s e célból egyes községekben legalább egy-egy dűlő, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1908. évi hó 16-án hozott határozata alapján közmeg mindenki erszényét e napon, hogy fölépít mely a község belső területéhez legközelebb fekszik, 155011. számú végzése következtében dr Fejér
Antal csíkszeredai ügyvéd által képviselt a zéteszi :
liessük a hazaszeretet legazebb oltárát azon ti állandó vetés forgás alá vétessék.
csíkszeredai takarék pénztár r.-t. javára 1120
hogy 1909. március 6-án délelőtt
s/mi helyen, ahol a négy hőa tábornok vére fes
Az igazgató választmány a Czikó Sándor által korona s jár. erejéig 1909. évi január hó 14-én
1 •• 11•• pirosra a zöld lüvel betakart ieketc avart —
éléuken vázolt állapotokat a legnagyobb sajnálattal foganatosított kielégitési végrehajtás utján le- 9 órától kezdődöleg a községházánál
Adoiiuinyok Arad szab. kir. váron tanácsához külérni és látja, hogy azok miatt a gazdálkodás ma és felülfoglalt és 2890 koronára becsült követ- megtartandó nyilvános árverésen, három
deniük.
már teljes lehetetlen, azonban uem áll módjában
évi időtartamra haszonbérbe adja a köz— G a z d a s á g i előadást tartott folyó hó 21-én QX égető baj- közvetlen orvoslása érdekében közre kező ingóságok u. m . : 1 drb. Werlheim szekségi korcsmahelyiséget, a hozzátartozó
rény,
juhok,
lovak,
szarvas
marhák
és
gazdaCsikszentmiklóson Keresztes Anlal m. kir. állal hatni, mert a vetésforgó megállupilását az 1HÎI4.
orvos nagyszabású hallgatóságnak. Előadásá- évi XII. t.-c. az érdekelt gnzdaközönség elhatá- sági felszerelések,nyilvános árverésen eladatnak. melléképületekkel együtt.
Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásnak tárgya a sertések és szarvasmarhák be- rozásától teszi függővé. A bajnak tehát egyedül
Kikiáltási ár 600 korona, továbbá az
tegsége volt. A nagytapasztalalra valló és ta- és kizárólag maga a gazdakoxönség az oka, mely bíróság 1903. évi V. 1345. számú végzése foly- iskola alatt levő bolthelyiséget.
nulságos előadást mindvégig feszült figyelem- a falusi terrorizáló kisebbségnek behódol s nem tán 1120 korona tőkekövetelés, ennek 1908.
Kikiáltási ára 120 korona.
mel hallgaták a jelen voltak.
akar saját érdekeinek védelmére ébredni. Ily kö- évi május hó 21. napjától járó 6 százalékos
kamatai,
'/,
százalékos
váltódíj
és
eddig
öszA szokásos bánatpénz az árverés megrülmények
közt
az
egyesület
csak
támogatást
nyújt
— A Tavasz előfutárja! megjelentek, a
szesen 148 korona 47 fillérben bíróilag már nyitása előtt leteendő. Árverési feltételek
magkereskedűk széjjel küldik árjegyzékeiket. Hatá- hat s a mennyiben egyes érdekeltségek ez iránt
megállapított
költségek
erejéig
a
végrehajtást
rozzunk kell kitfll vegyünk, hol kapunk jú árut ? hozzá fordulnak, minden utbaigazitás készséggel
a községházánál a hivatalos órák alatt
szenvedettek lakásán Csikdelnén leendő eszItizaloui kérdése ez mindenek fűlött, inert a mag megadatik s minden egyes esetben a járási föszol
betekinthetők.
közlésére
1909.
évi
március
hő
I.
napjának
külsejéről minőséget megítélni nem lehet, már dedig gabiró támogatása is ki fog kéretni.
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz
Karcfalva, 1909. február 21-én.
ha ocsnt vet az. gaszt anitsz. — tartja a közmonTöbb apróbb lolvóügy letárgyalása után az ülés a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatdás. A Mauthner (Mön budapenti udvari nrngkercs- véget ért.
Bocskor,
Kosza András,
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881.
kedő cég. mely •!•"> éves eredmiivdns l'enállása ót»
k. jegyző.
bíró.
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készminden tekintetben iiicghi/.hutómik bizonyult, me- A .Harmet" Magyar Általános Valtóflrlrt R m
pénzfizetés mellett, legtöbbel ígérőnek, szükgadja a vnlns/.t u hinti kérdésre, a cég áruja ki- venytarwsaQ, Budapest, heti jelentess a tőzsdeség esetén, becsáron alul is el fognak adatni.
tűnő. helyei művelés mellett biztos siker, mely
forgalmiról es panrpiac/rói.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
mindenkinek öríimel szerez. Árjegyzéke, melyei
Budapest, 1909. február 18.
Csíkszereda város közepében, az Erzsémások is le- és íclulíoglaltatlák s azokra kikivbnatra iiigyitu és bériueutve kiibl, kéziki»nyve a
A budapesti értéktőzsde az elmúlt bél folya- ilégitési jogot nyerlek volna, ezen árverés az bet ut mellett és a piactérrel szembe, jó
gazdának, kertésznek
u tennés/et tuiiuUm bamán teljesen a politikai események li»»lolyasa ulatt 1881. évi LX. t.-c. 120.
értelmében ezek fekvésű, szélcsendes, kifogástalan talajon
rátjának.
állott. A megindult nagy l'orgulmut isinél iizlet- javára is elrendeltetik.
álló. Darvas Péter és neje Méhes
— Vakok (elvétele. A vakok kolozsvári áll. elenség váltotta fel, minek következtében az ÍHKelt Csíkszereda, 1909. évi február 11-én. mint gyermeknélküli egyének a tulajdonaisegélyezett országos intézetében a jövő 1ÎMHI- 10-iki iolyamok csökkenő irányzatot követtek. — >lelMolnár Sándor,
tanévre, vallás és nemzetiségre velő tekiniet uél- leinzö, hogy inig u törökországi tárgyalások kedkat képező két kőház egyikét, illetve 1908.
kül, 15—Iti vak tin niivendek vétetik fel. Kelvé- vező állása teljesen hatástalanul marad a tőzsdékir. bir. végrehajtó.
évben épült 4 nagy szoba, konyha, 4
tetuek oly H —14 év<>* vufc fiuk, kik n vakságon ről, addig a szerb háború fenyegető veszedelméről
nagy pince és kőistálóból álló külön
kivül más testi, vagy szellemi fogyutkozáshnn nem szóló elr*nürizhetetlen hírek erősén éreztették belakrészt, amely (24000) huszonégyezer
szenvednek. Ezen tanévben több alapítványi boly folyásukat és u tő/.sde hangulatára kedvezőtlenül Szám 9 5 - 1 9 0 9 . végreh.
koronáig tűzkár ellen biztosítva van, amely
üresedik meg, mely alapitváuyi helyeket oly sze- hatottak.
Hozzájánilt ebez szerá uagykövetiink
gény szülők vak liu-gyei-mukei nyerhetik el, kik elutazásának híre. mely körülmény u ü^eculátiót
lakás bármily középrangu urnák alkalmas,
szegény «égőket, szegénységi bizonyítvánnyal iga- ujabb eladásokra serkentette. — A tömeges elaAlulirt bíróság! végrehajtó az 1881. évi LX. igen kedvező fizetési feltételek mellett
zolni tudják. A kérvények május inájus hó végiig dások folytán leginkább szenvedett a 4 l, / -' ,s ' ma- t.-C. 102. §-a érteimében ezennel közhírré teszi,
azonnal eladják.
0
a „Vakok kolozsvári áll. segélyzett orsz. intézete" gyar koronajámdék, melynek árfolyama az elmúlt hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1909. évi
Értekezni és vásárt kötni lehet eladókigazgatóságához nyújtandók be. ftWebb felvilágo- hetihez képest mintegy ü/4''/ -al csókkent.
25.
plg.
számú
következtében
dr
Fejér
Anlal
A
t
sításnál HZ iatézet igazgatója bárkinek szolgál!
legkritikusabb pillanatban érkezett az értéktőzsdé- csíkszeredai ügyvéd által képviselt a csíksze- kal az eladó épület mellett levő 131. sz.
— A PetöH sorsjáték hozása. A IVtöii ről hivatalos czáfolat, mely szerint a háborús hírek redai takarékpénztár r.-t. javára 4000 korona alatti saját házukban.
Társaság által a PetőHház céljaira rendezett tárgy- teljesen valói latinak bizonyultak, és így a tőzsde s jár. erejéig 1909. évi január hó 19-én foga
sorsjáték hnzását okvetlen megtartják március hó haugulata jelentékenyebb áresések nélkül újból meg natositolt kielégitési végrehajtás utján le- és
felülfoglalt és 2890 koronára becsült kővet6-án. A 25000 koronás főnyeremény, mely Löw nyugodott.
• A legolcsóbb bevásárlási forrás
Sándor ékszerész, főhercegi udvari szállító ízlését
Az árfolyam ismét valamennyire javultak, bár kező ingóságok u. m.: az 1908. évi V. 1345.
számú
végrehajtási
jegyzőkönyvben
felsorolt
dicséri, a Kossuth Lajos- ut. 4 szám alatti bank eredati színvonalukul nem sikerült eléruiők.
ingóságok, nyilvános árverésen eladatnak.
kirakatában pompázik, mig a két második nyereA helyi papírok árfolyama lényegesebb árfolyammény a Rákóczi-ut 1 sz, nagytőzsde kirakiát di- változást uem tüutet fel. keresl>*t tárgyát képezte a
Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás•illatszertérában, Csíkszereda
szitL A kiállított pompás nyeremények előtt ál- riaiu nráuyi vas mi) részvény in.-ívnek árfolyama
bíróság 1909. évi V. 90/2. számú 4000 korona
landó a csoportosulás. A többi 2010 nyeremény lanyhaság daczára emelkedést tüntet fel.
tőkekövetelés, ennek 1908. évi november hó
Kaphatók
a legfinomabb illatszerek
71»000 korona értéket képvisel. Olyan összeg, amely
Erős a kilátás arra, hogy amennyiben a kül- 24. napjától járó 6 százalékos kamatai, '/• szád e k a g r a m o n k é n t és miiidenDemll
szinte példátlan 1 koronás sorsjegyek ellenértékeid. politikai bonyodalom kedvező elintézést nyerne,
zalékos váltódíj és eddig összesen 195 korona
arez- és kézápoló szerek. Gyógy- éa
Petőfi összes költeményeinek díszkiadásu, melyet a iolyton fokozódó péti/.bŐség folytán a közönség 17 fillérben bíróilag már megállapított költsévirágszappanok.
Társaság minden 40 drb. sorsjegy vevőjének meg- vásárlási kedve újból az amiig)' is alacsony ár- gek erejéig végrehajtási szen-edett lakásán
küld ajándékul, annyira megnyerte a közönség tet- folyamú értékpapírok felé fog fordulni, melyeknek Csikdelnén leendő eszközlésére 1909. évi márAz Inda-sdsborszesz fölerakata.
szését, hogy a hálás köszöuő levelekkel ujabb és szilárdulása már inna körülmény folytán is itulo cius hó 1. napjának délelőtti 10 ó r i j a ha
P e t r o l - h a j s i e s z korpa és hajkiujabb 40-es megreundelések történnek. 8000 dísz- kolt, hogy parválnlataink nagyobbrészt jól vannak láridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékohullás ellen H a j r á k - r e g e n e r á t o r
kÖtetet küldött szét a Petőfi Társaság. Az 1 ko- foglalkoztatva, és üzletmenetük nagyobbára kedve- zók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
az őszülő hajnak visszaadja az ereronás sorsjegyek megrendelhetők a sorsjegyirodá zőnek mondható.
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmé
deti ifjúkori színét, valamint minbau' Budapest, IX-, Boráros-tér 2 és az összes
A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai a kö- ben készpénz fizetés mellett, a legtöbbet ígédennemű különlegességek raktára.
hazai bankban és tőzsdékben.
rőnek, szükség esetén, becsáron alul is el fogvetkezők voltak :
A Thymol éa Stonatin fogápolé sze— O á z m o t o r kezelő tanfolyam. A mnms
Febr. 12. Febr. 19. nak adatni.
rek a legjobbak. A Trlfolema (haj
9*2.30
1)1.50
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara tudatja, hogy 4 % m. koronajáradék —
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
petrol) MUgyaknek állaadi hoUpo744. — 7H7.50 mások is le- és felülfoglaltatták s azokra kia m. kir. technológiai ipunnuzeum Budupesten febr. Magyar hitel részvény •—
láthoz aelkülSzhetetlMi. — A Honey
KHB.1127.— elégitési jogot nyertek volna, ezen árverés az
15-től márczius 13ig gázmotor kezelő tanfolyamot Osztrák hitel részvéuy —
Jelly a legjobb kézflaoaittA.
Kimainuráiivi
vasmű
részvény—
5SÍO.—
580.
rendez. A előadások naponkint este 7—í> óráig
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek
Tidéki meereadelések leawitosalibu euUiOItetuk.
felsőipariskola 1L emeleti öt* számú termében tarjavára is elrendeltetik.
tatnak. Tandíj és vizsga dij 10—10 korona. Beira
Kelt Csíkszereda, 1909. évi február 11-én.
tások febr. 12, 13 14-én lesznek. Tanulókul fel
Molnár Sándor,
veszik az igazolt motortulajiIonosokat, azok kezeReich Sámuel gyimes-középloki lakos,
kir. bír. végrehajtő.
lőit, motorgyárak szerelőit és géplakatosokat.
H u n Kipliér u é o a ém a a r j a
közadós csődtömegének gondnoka ezen-

Árverési hirdetmény.

Hirdetmény.

Mari,

Árverési hirdetmény.
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Árverési hirdetmény.

nel közhírré teszi, hogy a csődtömeghez
E L A D Ó 2-3
tartozó, a csődleltár 24—58., 60—357., Sz. 1256—1908. kj.
359—367., 369—370., 372—379., 382—
Goldstein
Samunál Mlkőujfalun.
Gazdasági egyesületi gyűlés.
Árverési hirdetmény.
387. tételszáma alatt felvett s összesen
A csikvármegye gazdasági egyesület ignzgató
Alulírott elöljáróság közhírré teszi, hogy
Választmánya folyó bú 17-én a vármegyeház k iselili 2302 korona 82 fillér becsértékkel biró
Csikszentmihály község tulajdonát képező,
termében Fejér Sándor alispán, elnök vezetése alatt következő ingóságok u. m.: fűszer-, rö512-1908. szám. ki.
3-3
iiMst tartott. Az ülésen Bálintli Lajos alelnök, Itara vidáru, pálinkanemüek és bútorok, a csík- Gyimesközéplok- község területén levő,
János. Czikó Sándor, dr. Fejér Antal iigyéaz, dr. szeredai kir. törvényszék, mint csődbíró- , Kápolnapatak "-ba nyúló, a csikszentmiFaeladási
hirdetmény.
(iyörgypál I íoniükns, Incze Ignácz. Keresztes An- ság 1986—909. polg. sz. végzése folytán hályi 1246 és 1247. sz. tljkvben A +
Vacsárcsi község .Csorgó" nevü erdetal és Tompos János ig. választmányi tagok, to12123,8., 12123/9. hrszámok alatt foglalt
vábbá titkár és Adorján Imre faiskola felügyelő vet- Gyimes-Középlokon, közadós üzlethelyijében törzsenkinti lemérés utján 14.340
és
tljkvileg
183.
kai.
hold
térfogatú
intek részt. A földmivelési minisztériumunk, vaUniiut ségében, 1909. évi március hó 7-én
köbméterre becsült lucfenyő haszonfa-töa székelyföldi kirendeltségnek többrendbeli értesitése délelőtt fél 11 órakor, nyilvános árve gatlan a rajta levő és 2800 köbmeterre
becsült haszonfa tömeggel együtt Csik- meg értékesítése céljából folyó évi március
tudomásul vétele után a vármegye alispánjának meg- résen eladatnak.
keresésére megállapittatott a gazdasági munkástörvényhatóságának 4528/908. hó 4-én délelőtt 10 órakor vacsárcsi közAz eladás csak készpénzfizetés mellett vármegye
és cselédlakásokról szóló vármegyei szabályrendeai.
számú
határozatával adott engedély ségházánál nyilvános szó- és zárt írásbeli
lettervezete és véleményes javaslat terjesztetett eld történik.
alapján
1909.
évi március hó 2-án dél- versenytárgyalás fog tartatni.
az államépitészeti hivatal által elkészített költség
Az elárverezendő ingóságok foly£ évi
Kikiáltási ár: 86500 korona, azaz
elA irányzat alapján a vármegyei közutak befásitá- március hó 6-án délután és március hó előtt 10 órakor Csikszentmihály község
sáliak fokozatos eszközlésére nézve. Több társegye- 7-én délelőtt Gyimes-Középlokon a köz- házánál tartandó nyilvános szóbeli árve- nyolcvanhatezerötszáz korona.
sület megkeresése részint tudomásul vétetett, részint
résen a legtöbbet ígérőnek elfog adatni.
Bánatpénz: 8650 korona.
a megkeresések értelmében hason szellemű felirat adós üzlethelyiségében, a csődleltár és az
Kikiáltási
ár
50000
korona
(ötvenUtóajánlatok nem fogadtatnak el.
árverési
feltételek
pedig
a
tömeggondnok
küldése határoztatott. A mult ószön rendezett állntezer) korona, melynek 10 százaléka bánatAz értékesítendő erdőrész minden be'lijazásokról szóló jelentés azzal vitetett tudomá- irodájában bármikor megtekinthetők
pénz kép leteendő.
sul. hogy a járási bizottságok elnökei jövöre felfektetés nélkül, télen-nyáron kitermelhető.
Csíkszereda,
1908.
február
23-án.
kt'n-tnek, hogy a dijakat csak a programban foglalt
Azon-esetben, ha az ingatlan vételára Jókarban levő mezei ut vezet az erdőtől
Dr Páll Gábor.
feltételek szerint asszák ki. Megállapittutott a folyó
meg nem igértetnék, a rajta levő erdő a csikszentmihályi állomásig, melytől mintavaszi bikavásár programja s a vásár napjául BatGineggondnok.
tegy 10 km. távolságra fekszik.
külön is el fog adatni.
rtalis Ágost főszolgabíró, járási mezSgazdasági bizottsági elnök előterjesztésének ligyelembe véteAz árverési feltételek, valamint az erdő Az árverési és szerződési feltételek és
lével múrtiiis 13-a tüzetett ki. A esicsói, csomorbecslésre vonatkozó közelebbi adatok alól- a becslési kimutatás megtekinthetők a
táni és gyiuiesküzéploki gazdakör rendes tagokid, 14 16 61 kitűnő száraz tűzi bükfa
csikrákosi körjegyzői irodában.
irott elöljáróságnál megtekinthetők.
továbbá Mészáros, .lózef, Fülöp Lajos, Darvas Ignácz, Csoboth János. Orbán Dénes, Balló Károly,
Csikszentmihály, 1909. február hó 21.
Vacsárcsi, 1909. évi február hó 7-én.
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Sándor János, Mihály Elek, Jakab Márton, Pál István,
Pál
Dénes,
Kovács
András,
Mánya
Antal s. k„ Biró Kálmán s. k.,
Balogh
Istvánnál
Várdotfalván.
itj. Kiss Gergely és Kiss Antal évdijas tagokol
KÖZGAZDASÁG.

itl vétettek. Hosszabb és beható eszmecserének szol-

k.-jegyzó.

k.-biró,

kttrjegyzA.

k.-bitú.

-

CSÍKI

oldal.

• H T i S Ő
Iroda: Csikszentmihály. S z á s z

. aAm.

l a p o k

C E ^ E E T T . A . i r O ' - Q - ' S V Á ^
Ó S K I o ^ C l I Ó S - X l - T - ^ T i S t d . - I r o d a : Csikszentmihaly.
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s z i n t e n v a l a m i n t c e m e n t p a d l ó l e m e z é t ünálc—féle ö s s z e t é t e l i ! m l ^tázatTsan.- • • • • • • • • • • • • M N

Legtökéletesebb s legerősebb a

IROGÉP

])KEHEK ANTAL

Teljesen látható inis, szilárd szerkezet, könnyű ke
zelés, kicserélhető belllkarok. különböző szinU ints,
legiuigyoUb átütő képesség,
rovntolás és vonatozás, ön-

SÖRGYÁRI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KŐBÁNYA.
Van szerencsém a n. é. közönségnek szives
tudomására adui, liogy u Magyarországon első
rangúnak elismeri és HZ összes világkiállitii
sokon n l e g n a g y o b b d i j a k k a l k i t ü n t e t e t t

mi) k ii.Iő sormegujilás stb.

DRÉHER-féle KŐBÁNYAI SÖR

előnyök, díjmentesen bemu-

tatja Lukács és Schwarcz,
Budapest, Váczi-körut 60.,

lielyi eladásával Gál Ferenc sörgyáros unit

vagy a

híztam meg és kérem n t. vevő Közönséget
szükséglet esetén öt sörrendelésekkcl teljes
bizalommal megkeresni. — A inasam részéről
Brassóban e téren 30 éves működésem kipróbált
gyakorlatával és a legújabb műszaki eszközük
alkttliuuzásn mellett szigorúim pontos és tisziu
kezeléssel fogom Gál Ferenc urut Üzleti működésében támogatni.
Teljes tisztelettel:

KASZIK

Csikvármegye kepviaelője:

HERCZKA
1—

ANTAL

GY„

Költségvetés- ós ssakvólemeny eket díjmentesen esskösöl:

CSÍKSZEREDA,

ELEKTROTECHNIKAI ÉS MŰSZAKI ÜZLET.

M

aDréher Antal sörgyárai részvénytársaság képviselője.

Állandó nagy raktár mindenféle műszaki ea villany cikkekben. — Optikai
felszerelések, k e r e k p á r o k , alkatrészek. Mezőgazdasági gépek legjobb
beszerzési ügynökségé. Legnagyobb
azakmühely motorerőre berendezve.
Különfele modern
világítások, vízvezeték éa egyéb e
szakba vagó berendezések vállalata.

—
MINDENNEMŰ B Ú T O R .
tételek

mellett

— — É H

ELŐNYÖS FEL-

kapható

FOGOLYÁN ENDRE
újonnan kibővített butorraktárában

SEPSISZENTGYÖRGYÖN.
6ŐZ-, HŐLÉ6 ÉS áyÓŐYFÜRPŐ A SZOBÁBAN!

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

Száz es száz orvos korszakot alkotónak jelentette ki
az e g é s z s e g á p o l á s terén. — Közismert dolog hogy

Zongorák és varrógépek részletfizetésre is.
m fk
M

REUN1A, CSÚZ ÉS KÖSZVÉNY 1«

ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t á s ú szer a höfürdök
:::: (göz- höleg es gyógyfürdők) rendszeres hasznalata::::
A „Sanitás* szobafiiriló készülékkel otthon
lakásamik bármely szobájában a leghatásosabb göz- ea hölég fürdőt készítheti
bárki, 5 perez ulalt 5 fillér költséggel. A
lakásban a kényelem netovábbja. Kipróbált
biztos hatású szer natha. torokfájás, bélrenyheség, álmatlanság eseteiben, stb. Nélkülözhetetlen minden egészséges embernek is. Hasznalat után teljesen összehajtható és valamely szekrény mögé állítható.

A készülék megtekinthető vételkötelezettség nélkül Szvoboda
Józs. képviselőmnél helyben, sót
kívánatra háznál Is bemulaltalik.

FÖRSTNER ALAPÁR

3
Ég

gg g j H

0 ' 0

0

|

Czell Frigyes és Fiai

i

a „Sanilás" szobagózfürdőkészülék egyeJüll gyárlója.
Budapest, VII. kerület, Alsóerdősor 30. sz. Telefon (17—51

borna^ykereskedólE

és bornagytermelőt

MEDGYES.

Legjobb és legteljesitöképesebb szállítók

iá

erdélyi fehér borokban,

AZ ARCBOR APOLASARA

Kitünö s a j a t termésű borok.
Különlegesség kiválófinom vörös borokban.

legjobb az ákacvirág-krém.
amely nz arcbőrt rövid idó
alatt Üdévé és széppé leszi,
u májfoltot, szeplöt és más
kiütést eltávolítja. Ára I korona. Kupható u készítőnél
és postán is megrendelhető

SZEREMLEY T I H A M É R
gyógyszerésznél, Cslkszenhnártonon.

H I R D E T E S E K

0

CSERGÖFY

JENŐ

vegyeskereskedésében Csik-Menaságon

0

0

0 i, 0

0

0

fNaptárak a z 1909. évrel

ţ nagy választékban kaphatók |
olcso árszámitás n> ellett EGY FIATAL KERESKEDÖSEGÉDţ S z v o b o d a J ó z s e f könyv- és k
közöltetnek s felvetetnek
AZONNAL F E L V É T E T I K . ţ papirüzleteben, Csikszereda. |

A KIADÓHIVATALBAN.

Hosszurovó Cement Födélcserép
Iroda: Kapu-utca 15 sz.

majdnem
olcsó
maifinpm határtalan
h a t á r t a l a n htartósságu,
r l n c e ^ A u igen Ikönnyű
-~
-..--. födőanyag,
tsj;
.
.áron. kapható
.
.

PORTLAND

CEMENT GYÁRNÁL

BRASSÓBAN.

Nyomaton H*T«ho4a József kftnjvoymD.Ujihmi, C.s kszerwlab»D, 19oy
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