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CSÍKI lapok 
POLITIKAI. KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kía<J«Miivutal: 
Ssvoboda J ó s s e f  könyv- és papirkereskedése, 
hővé n lap szellemi résy.ét iIU-tö minden közlemény, 
vuliiinint hirdetések én előli/etési dijuk is ki'tld.mdök. 

g- • Telefon  hívószám 2. = 

Egyes lap ára 20 fillér. 
Hirdetési dij előre ívelendő. 

FKLKLOS SZERKESZTŐ: 
Dr. FEJÉR ANTAL 

ÜGYVÉD. 

Nvilttfcricikkek  soronkint 
40 fillérért  kíuülictuck. 

Megjelenik minden s s e r d á n . 
Bloflsetéai  ar: Egész évre 8 kor. (Külföldre)  12 kor. 

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési d>jak a l e g o l o s o b b a o námittatoak. 

Kéciratok nem adatnak vlasaa. 

A maip kivMorl helyzete Amerilában. 
A kivándorlás állandó napirenden levő 

kérdése mozgásba hozta a hivatalos apparatust. 
sót a társadalmat is, hojty a jobbára lelketlen 
ügynökök által megtévesztett a fényes  î --re-
tekkel kivándorlásra csábitolt magyarok visz-
azavándorlását elősegítsek ? a meg mindig 
folyamatban  levő kivándorlást megakadalyóz-
zák. Kz okból a kormány szigorított rendsza-
bályokhoz nyulr. melyeknek hatasa már is 
észlelhető, gyökeres eredmény azonban meg 
nem éretett el. 

Minket érdeklóleg sz-'kel\vk kiván-
dorlása se szűnt bár az utobbj időben 
annak aránya a beállott munkakereslet követ-
kezűben lényegesen k»nt Az amerikai 
ezidei tnunkaaviszonyokar tekinnv ma inai-
joggal mondhatjuk, hogy varmegyénkben ke-
reslet és kinalat viszonja sokkal kedvezőbb, 
mint Amerikában. Sot epen most a megtar-
tandó elnökválasztás miatt Amerika gazdasági 
váJ#á£ alatt alj s ;.zok. kk  mim kin<-s  kere-
sők, fényesigéretek  által elcsábítva. elhagytak 
hazájukat, keservesen csalódtak, az uj hazában 
legnagyobb nyomot usagban Miliődnek, a la-
kás és élelmiszerek aremelkede>i irányzata, a 
gyárak üzembeszüntet>se kiiv> tkeztebm beál-
lott munkahiány folytán  mindennapi kenyerü-
ket sem képesek megker"sni. Kgy egy num 
kásnegyedben öO— HHKOLH) ember - termé-
szetesen tulnyomólag kivándorlók — hónapok 
óta munkanélkül szánandó nyomorúságban ten-
getik eletüket, mig aszódó csaladjuk nem tudja 
itthon Összehozni azt a pénzt, mely a viss/.a-
vándorlás költségeire szükseg-'s. Szorítom re-
aktiója ez egy-két szerencsevadász esetének, 
mely maga után rántottá a tömeg jelentekeny 
részét. — A»ra azonban kita'ó.in alkalmi^, 
hogy a kivándorlás beteges tünetei radikaiis 
orvoslást nyerjenek, s lehúzza a még tiszian 
nem látóknak szemeiről a hályogot A lökést 
a változásra főleg  az Amerikaban mindig nagy 
forradalmat  előidéző elnökválasztás adta meg. 
mely mozgásba hozza az általanos titkos vá 
lasztói jogot elvező nép minden rétegét, nyo 
masztólag hat az iparra cs kereskedelemre s 
nagy gazdasági megrázkodtatá sal jár. Knnek 
a napjait éli Amerika, ez idézte elé ránk nézve 
azt a kedvező jelenséget, mely a napról-napra 
fokozódó  tömeges vH3za\ándorlásban nyilvá-
nul meg. 

Hogy magunknak tiszta képet alkothas-
sunk kivándorlóink helyzetéről, álljanak irt 
Olti Albert és Boldizsár Klek volt csiktuadé-
falvi  lakosok St. Louisból itthon hagyott csa-

ládjukhoz irt leveleik, melyekben megdöbbentő 
módon festik  tnomoruságos helyzetüket. Ne-
vezettek l'.HlT evi november hó ll-en indultak 
az uj vilagba és deczeinber 1:2-én erkeztek 
oda. Boldizsár Klek feleségét  es ö kiskuni 
gyermekét, Oili Albert pedig leleseget es 4 
kiskorú gyermekét liâ y tn itthon. hogy a ke-
serve un kölcsönzött 4Ő0—4ŐU koronájukká!, 
melyet az utazási költségek emésztetlek l'ei, 
az iij világban vadont szerezzenek. Azóia 
munka és pénz nélkül mások szanalniabol él-
nek s pénz hiányában haza se jöhetnek De 
beszeljenek a levelek : 

K- it Si. L.>iiN. január Un. 
S/oretvtt  kwlvcs  ti.'lt'svg-'in  és gvfrnickcim! 

Kívánom «'/" ii pár soraim állandó egészségbe 
talaljou benneteket. Mink bála Istenm-k ••^SZM'̂ --
s. k vagyunk. nilyeiit in ktek ís kiválniuk lovábhá 
tn<lat"in kedves feleségem.  a helyzetem M "'LT vál-
tozatlan. még inanka m'-lkiil vagvuuk ugy éljük 
szomorú napjainkat. De mit legyünk. ha iit kell 
meghalnunk is. ni'Mt vagvuuk vagy 5 i.iM'i-i-n 
iiiililka nélkül. ennyien s/.itivediiuk. he a h-ly/.etem 
arra ve/et. hogy itt kell hagyni ezt a t»o|<t<ülan 
H| világot. Illi'l't itt nincs kilátás ebbeli az i* \ be! i 
hogy minikát kaphatnánk. Telint jobbnak gombd-
tani kedws feleségem  a sor-oniai ugy intézni. hogy 
lia még "'̂ vszi-r a/ Ish-n liaza si'̂ itciH'. nn-i-t a gyá-
rak niiml nic^ \atiuak állva, most !«•.•>/, az • • 111<• k;V-
las/.tás és ciini'llo^va niin-s i'i'ini'-nyiiiik x iniiiilnv. 
és l'rlkéili'k keilv.'s h-l'-sé^nn. lás.* pén/. után kérj 
a s/ovrtk»'Z«'tln'il. mond nn-̂  Ki-r̂ iirz Kl<'ku.'k. w-
ŷ«-n iii-kem 4on koronái. n>- ftip-ilj.-ti-kft  éil.-n 

nii'̂ li.ilní rlibi-ii a sz<Tem-.»i'tl»-u oiszádban, l'.-lkér-
b-k ki-dvi'S Ito^v in<'ntiil liainaráldi kiild-
,j«-d a [lénzl. ni'Tt a lndy/.<'ii-in nairyu l'".^/ itt. 
ai'u-si'ii aki sf^itsi-ii.  <s.,k a jó l.-tni, nn rt u^y 
látszik, lio^v étlen kell. lni.g\- meghaljunk : vala-
hogy igazítsátok. Iie ell^-iljftek.  bo^y ét b-n lliê -
haljiiiik eliben >Zi,j«'iiesétleii ors/.ái.rlian. nu-rl ma-
rad itt >'|é^ idii nK^lialjon. K/./.'-l li'Vi-b'llli't be/álom 
s maradtam a siri^ s/.errti'i társad Koldizsár Kl«-k s. k. 

A másik levél a kővetkező : 
Ki-lt St. Loiiis jaiuiár 

Sz*»reíe(í  kodv6s  frlescgem  ös ^\ ernu<koim! 
Kivánoin ezen pársornim alluiidó «•̂ ''•s/.sé̂ Uc 

találjon belind eket. Mitlk llála ishiniek e^ésxsé-
•̂>s<-k vagyunk, milyent m-ktek is kiválniuk és to-

vábbá tudaiom kedves l'elesép-ui. a Indy/.i'tiMii mé^ 
változatlan, mé^ munka uélki'il. tétb-niil éljük szo-
morú napjainkat, de m-m tallérunk srmiuit. inert 
manesuk miiis vagyunk ebben a h<dyz<-tlirii. ham-m 
\ jiijyiink îigy Jiiouljatjuk 5o.oi>i»-»-n valamennyi l«-
váudorlott ; ez mind munka nélkiil s/.eiiv<'d. Most 

mór kedves feleségem  a helyzetem arrsi vezet, 
hopy n<-k«-ni. de n« nn >ak iieki-m. «I.- mindnyájuknak 
itt kell liaiíyni ezt a bo|i|n^talan uj világot, m,|t 
itt nines kilátás ebben az évben, hogy munkát kap-
lialllállk. tehát kedves feleségein,  én jobbnak goll-
dp'íain a sorsomat ugy intézni, hogvlia még egy-
szer az Isten haza segítene. u>- tolt.-uéui i-l e/.t az 
évi-t tétlenül, mert most itt minden gvárak szüne-
telnek. in.-lt lllM>t lesz az elnökválasztás és ellllél-
('••gva niin s i'-iiiényuiik semmihez. Im^v ihdgot kap-
h.issunk. Tehát keilv'-s feleségem  ugv iulézd a soit. 
néz/.ed. hogy pénz alkalmazz u«-kem. hogy nudii's-
>ek in"111• • 1 e 1 é11h. A pénzriil a könilNiények'-t i^y 
inlé/il n-'zd meg l-Vrem z Klek.-l mond ineg 
neki. a s/MVetke/.etln"d vi-gveii ki 4"ii azaz lli'-gv-
>zaz koronát e>etl g hogy ha az ui-ui less/., néz-
/.'•'1 kedves i.-li-ség.'in bárkit im-rt rosz lielv/.etem 
annyira ühlii/.nek. hogy nines nyugodalmain s pihe-
nésem. Tellát kedve."» feleségein,  hogvlia esetleg 
munkát kaphatnék, a/t a pénzt viss/airányítanám, 
de iukahli annyi kdátá*. hogy nagy sznkség 
lesz rá. nn-rt inosi már ebbe a következő hónapba 
mar a ko^/tnt is li/.etni kell és az is iámén a ma-
gyar pénzbe számit va egy hónapba 'Jő lorintra. 
leli üt ejiuélfi  igva még ha munkát kapnék is. itt is 
már lesz tartozásion l'-bál felkérlek  kedves felesé-
gein. nézzed, hogy m-atiil elébb, hogy küldjed a 
pénzt, inert helyzetem nagyon rosszra mutat, 
itt nines aki segítsen, esak a jó Isten után lik. 
meri még in ugy látszik le»/, emb.-r elég. aki 
éln-n jiiis/.lul. Továbbá kiváimk jó egészséget és 
boldog virulás! az életben SZel'etett feleségem  és 
gyermekei ni. mint férjed  vagyok a iá\nlban iMti 
Albert k. Tis/.lelem az összes rokonokat és jó 
baiá okat mind közönségesen, ('iinem St. Louis 
m > Nors Uioadvay Nu 4ÜJI. Amerika. 

K/.eket a leveleket két fiatal,  derek szé-
kely asszoin sirva hozta az alispáni hivatalba, 
hogy a kenyérkereső csaladap.ik bazas/aJJita 
sara s'gitseget nyújtson. Kz valószínűleg meg 
is fog  törtenni. mert a kormány a uyoato-
rus.ighan sínylődő visszavandorlokat allaiukólt-
ség- n csoportonkén* s/allitsa haza. Minden 
esetre iiitu például szolgai a kivándorlók sorsa 
azoknak, kik abban a leves hitben vajnak, 
hô y elliagwa az ezer éves hazat, az idegen 
uj vila^bau n]''gialajak boldogulásukat. 

s z í n h á z . 
A lefolyt  béleli valamelyest niegesappant a 

színház látogatottsága, aminek oka részlten épen 
a sziui évadban r<'ude/.ett s/.okatlannl sok mulat-
ság. estély, )'é.szhell pedig a Iill'isoj' nejjl épi-n .s/.e-
leuesés luegv.das/.tása vidt. amennyiben nagyobb 

részt régi, nz unalomig agyonjátszott darabok ke-
rültek színre. ( saknem valamentivi előadnának pvír 
közönsége volt. kivéve a _l >iplouiáskis«HSZonynk*-at, 
melyet ílai'óti detiö jutalomjátékául adtak elö zsú-
folásig  megtöltött nézőtér előtt. Keinéljük. liogy a 
miisor javulásával, visszatér u közönség szinliáxbn 
járó kedve ajjmil is inkább, mert n h«tr»Iov^ »xiwi-
évjid repertoirján esupa jobbnál-jobb újdonság szc-
tvpel. 

Ke»hleii a ^Varnzskeríngő' ment másodszor. 
Kraneít ezúttal Turí Marcsa játszotta nem sok szc-
retiesével. Kgváltalában játékában «•/> este mintha 
kedvetlenséget észlel.üiik volna, hangja is kissé 
fátyolozott  volt. hányi játékában haladást tapasz-
taltunk. Baróti és a többiek a szokott jók voltak. 

Szerdán, Baróti jutalomjátékául „Diplomát* 
kisasszonyok". A közönség a zubogó eső dacára 
esak ugy lódult a s/.inliá/.ba. X órakor a terem szo-
rongásig telve volt a legelőkelőbb hallgatósággal, 
•lói esett látnunk, hogy közönségünk valósággal 
töri magát, liogy kedvence jutulomjátékán jelen le-
hessen. annyival is inkább, mert Baróti jóval felül 
áll az úgynevezett karzat komikumokon. Játéka min-
dig ötletes, átgondolt, komoly. A szerdai est arra 
mutat, hogy nálunk megértették és kellőképpen 
méltányolják is. A darab elég szerencsésen volt 
megválasztva, az előadás pedig határozottul! jó. 
('»erey Irmának Oeeáiui szerepében ulkalma nyílt 
tehetsége érvényesítésére. Kül"H szenzáció volt 
gyönyörűen előadott PAltatő dala" és elragadó spa-
nyol tánca, tnelyef  a zugó tapsokra liároui^znr kel-
lett megismételnie. i ( harmadik lelvoiiásheli „Mon-
danivalója" kupléia is nagyon tetszett. Sikerült 
alakiiást nyújtott Turí Marcsa, ki a nödoktor hálás 
szerepét hatasosan aknázhatta ki. Km-k számai is 
te1 s/.etlek, síiriiu meg is tapsolták. Baróti határozot-
tan legjavát adta eddig itt látott alakitásaiiiak, a kép-
zelt beteget, majd a mulatni vágyó Öreg urat olyan 
kedvesen. szeretetreméJróa». oly ellenállhatatlan ko-
mikummal állította elénk. Iingv igaz gvönyöriiségünk 
telt benne. Helyi kupiéi, melyek igen ötletesek vol-
tak. frenetikus  hálást ének el. Nagyon sikerült volt 
Kövi Kornélia ('silbigm'ja. igen előkelően, intelli-
gensen adta elő uioiidókáit. külső un-gjedenése ha-
tározottan megnyerő volt. Sokat mulattak Egyed 
Margiton és llegyessyn. Előbbi egy síiket- asszony 
sikerült karikat ii rá ját adta. utóbbi pedig egy öreg 
urat mulatóit be. kedves bouhomiával. Ivánli Jenő. 
Sebestyén Rózsika. Zilahi. Kováes (iyula szintén 
kivették részüket a sikerből. Voltak ezen különben 
fényesen  sikerült estének kellemetlen insoidensei is. 
melyekre ezultal kí nem térek, mert velük lapunk 
egy illusztris barátja és — sajnos ritka és cikk 
fukat  — munkatársa jelen számunk más helyén 

a vonni alatt — ugyis érdeme szerint elbánik. 
Csütörtökön. ..Szókimondó asszonyság". Cserei 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
S a i m f e á a a m k s é i 

éa színészeinkről szól e czikk. 
Hírlapi kiritikusaink lieérik azzal, hogy 

az előadásokról több-kevesebb tárgyilagosság-
gal beszámolnak, a szereplőkről pártállásuk 
szerint, a primadonnákról pedig n szerint, liogy 
melyiknek a gárdájába tartoznak, több-kevesebb 
igazsággal megemlékeznek; de solia sem mu-
tatnak rá olyan hiányokra és olyan hibákra, 
amelyek a színházba járó közönségre nézve 
kellemetlenek és amelyek hovatovább nagyobb 
mértékben vissza fogják  riasztani a közönsé-
get a szinházbajárástól. 

Kezdjük a külsőségeken. 
A színházban nagy a piszok. A néző-

téren még talán sepregetnek néha-nélui; de 
ennek a műveletnek a titkos rugója alighanem 
esak az. hogy a felkavart  porfelleg  a széke 
ken húzhassa meg magát. 

Hálátlan feladat  lenne ugyanis a padokról 
hazahordatni a piszkot, mert a czipók talpára 
csak kevéa tapad, ellenben a székekre leszállt 
port eredményesen szedik fel  a női- és férfi-
ruházatok exponáltabb pontjai s diadalmasan 
hordják szét a családi tűzhelyekbe. Szent Ha-
bakukl Magunk is tekintélyes mennyiséget 
hazahordunk családostul, hát még egy-egy kö-
vérebb delnő mennyit hazavihet esténként! — 
De jó az Istent A nézőtéren is akad egy-egy 
uszályos ruha a igy egy-két kiló port ez is 
magába szed. 

Kétségtelen azonban, bogy a színpadot 
sohasem seprik. Olyan helyeken, hova egy-
egy fejedelemasszony  vagy udvarhölgy ruhá-
jának az uszálya nem jut el, ujnyi vastag a por 

A lámpák környékén összehalmozódott 
p )rtomegbe pedig a legöregebb struez is ugy 
bedughatná a fejét,  hogy még egy úrbéri biró 

látcsövén sem lehetne észrevenni, pccíii; az 
kilenczs/.t'resi'ii nagyit és készpénzfizetés  mel-
lett sem engednek belőle többet JD százaM,nal. 

Termeszeles aztán. Iiosy ha Cserei az 
ő tiize.-i temperamentumával eljár vity-i-gy  ián 
ezot, a színpadhoz közel ülők azt kezdik hinni, 
hogy a Szaliar.ibnn vannak s jön a Számum. 
Ha még esak szánk menne tele porral, oda 
se neki. de a szemünk is telemegy s nem la-
tunk a táuezból és egyébből  S'-inmit. IVdig 
ez kell a magyarnak, iuazgató ur. hát esak 
tessék a színpad tisztántartásáról uomloskudiií 
a gondolat j;yorsasai;aval. mert kiil'inlien a 
jobboldali második sor első helye is üresen 
marad, hát még az. amelynek a gazdája nem 
lelkesedik ugy a tánezért és egyébért 

Ugy tudjuk, ho^y fényes  bevételek van-
nak. A bérleteken kiviil egy-egy este akár-
hányszor megközelíti az ötszáz korouát. lihliol 
a fényes  jövedelemből okvetlenül gonduskodni 
kell arról, lioţy n szereplők tisztességes ru-
hában jelenjenek meg a színpadén. 

Csíkszereda nem Muusa. A mi ízlésünk 
élénken tiltakozik az ellen, hogy Hessen-Ka-sel 
uralkodó herezege vagy mondjuk Koderik ber-
ezeg kopott ruhában mutassák magukat; 

hogy a törvényszéki elnök nadrágjának 
a gombjai ránk vigyorogjanak; 

liogy a miniszteri titkár eredetileg sötét-
kék ruhájának gyakrabban igénybe vett részei 
oly fényesen  ragyogjanak, hogy azt csak a 
milliomos László eredetileg fekete  Unjiepló 
öltönyének a ragyogása múlja felül  az Ördög 
második felvonásában; 

hogy grófok,  ügyvédek, orvosok és gaz-
dag mágnások zsibvásáron szerzett felöltők-
ben, kitérdelt nadrágban és kikönyökölt ka-
bátban adják az előkelőt. 

Nem vagyunk tájékozva színészei nk fize-
téséről. de ha jól vannak fizetve,  tessék szo-
rítani őket arra, hogy szerepüknek megfele-

lően iillözköiljenek: ha pedig ez nines mód-
jukban a színeszeknek, tessék megfelelő  ru-
határról gonduskoilni. 

Milliomost es előkelő urakat lehet fé-
nyesre ko|iuit és kiterdelt iiailiaüliáii adni 
.\lucsaii, de nem lehet Csíkszeredában, ahol 
magunk is vasalt nadrágban járunk. 

Elismeréssel emeljük ki ménis Ciraf  Dani 
pompás frakk  öltönyét és Zilahinak néhány 
csinosabb ruháját. 

A női szereplők öltözködése ellen lénye-
geseid) kifogásunk  nines. A primadonnák pedig 
határozottan szepen öltöznek. 

Összetett kezekkel kérjük azonban a női 
szereplőket, — neveket ennél a kényes kér-
désnél megemlíteni nein akarunk, — hogy a 
blúzok hónaljába tegyenek izzasztót, egyet, 
ktltőt, kilenez"t. 

Az illúziókeltésnek hathatós eszközei a 
diszlelek. Mi e részben nem kívánunk nagy-
városi pompát, túlköveielők távolról sem va-
gyunk s belátjuk, hogy vándortársulattal szem-
ben nem is lehetünk; de joggal várhatnánk, 
hogy legalább morzsákat kapjunk. 

Hogy egyebet ne említsek, a festő  szo-
bája az ördög-beii egyenesen kritikánaluli volt. 
I'edig János divatos és előkelő festő.  Bor-
zalmas volt a sál is, meiylyel Lászlóné 
á vállait eltakarta. Ha már a legkomiszabb 
rongy volt, legalább nagyobb lett volna . . . 
Még ini is dideregtünk, olyan sokat hagyott 
fedetlenül  a Lászlóné karjaiból... 

Es ha már olyan előkelő szalont akarnak 
ábrázolni, hogy apadiót is be kell teríteni szó-
nyeggel, ne legyen a szőnyeg rongyos s ne vá-
gődtasák benne hasra szegeoy Lipkp.y Frido-
liut akkor is, mikor a szerep a hasravágódást 
teljességgel nem követeli. 

Közönségünk oly kitartóau támogatja a 
társulatot és oly szeretettel karolta fel,  hogy 

némi áldozatkészséget ezen a térenis megér-
deme.ne. 

Az oldalszékeket ínég telt háznál sem 
lenne szabad oly szúrósan egymás mellé zsú-
folni.  Kzeken a helyeken a közönség ugy össze 
van préselve, mint a heringek. Vagy legalább 
gonduskoilni kellene arról, hogy csak kevésbbé 
telt idumok kerülnének ezekre a székekre. 
Az ily kevésbbé telt idomok — ugy vetttük 
észre — igy is jól érzik magukat, de a nor-
mális többsegnek ez felette  kellemetlen. 

A művészeti részt illetőleg, sajnos, nagyon 
lényeges kifogásaink  vannak. 

Zilahi a mult évben kedvenezünk volt. 
Az idén anyira unottan játszik, mintha a kö-
zönség szeretetére egyáltalában igényt Bem 
tartana. Nem tudom igy van-e, de arra kell 
következtetnem, hogy a társulattól megválik. 

Dányi és Kovács Gyula megerősítették 
a róluk már régebben táplált véleményünket, 
hogy mikor a művészi iáiék képességét osz-
togatták odafenn,  mindaketten nagyon hátul 
maradtak. Kovácsnak sokkal nyilvánvalóbb 
rátermettsége a szinlaphordásra, mint a desz-
kákon való szereplésre, bár nagy néha még 
nyújt valami jót a deszkákon is, vagy legalább 
meg van benne az erre irányuló törekvés; de 
Dányi, mihelyt nem énekel, megkeseríti az 
életünket. 

Annál nagyobb elismeréssel és a legmele-
gebb rokonszenv hangján kell megemlékez-
nünk Hegyesi és Baróti mindenkor kifogásta-
lau alakításáról. 

Volt alkalmunk látni a legkiválóbb ma-
gyar komikusokat s őszintén állithatjuk, hogy-
ha ezek talán nagyobb hatást érhetnének el, 
ezt tisztán nevük varázsának köszönhetnék. 

Kiss Árpádot csak az .Ördög'-ben éa 
a .Próbaházasság"-ban láttuk. Jó volt a „Próba-
házasság"-ban is; de az .Ördög"-ben igazán 
a legkényesebb igényeket is kielégíthette. Erről 
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Inainak a címszerepben voltak igen sikerűit moz-
zanatai, sok helyen azonban elmosódott, a többiek 
közfii  kövi Kftvi  királynőjét, Kovács Napoleonjál 
és Zilahi Neypergjét említhetjük. 

Pénteken, hevenyészett kapkodó előadásban 
„Aranyvirág" operetté. Cserei a címszerepben ki-
váló volt Vidám, mulattató pajzán, majd megin-
dítóan érzelmes. Ennek számait gyönyörűen adta elő. 
Zilahi nagy önfeláldozással  pótolta a hirtelen meg-
betegedett Barótit A többiekre igazén nem érdeme* 
szót vesztegetni. 

Szombaton, Ivánffy  jutalom játékául .Xebónts-
virág". Ugy a jutalmazott, mint az előadás nagyobb 
közönséget érdemet volna. Ivánífynak  Schamplatreanx 
szerepe nem igen ad alkalmat sem ének-, sem já-
tékbeli kiválóságokra, 5 szerényen megmaradt a 
szerep korlátai között s nem akart többnek lát-
szani. Nagyon sikerült estéje volt Cserei Irmának 
I Denia i. Ebben az agyonjátszott, agyonismételt sze-
repbe is tndott uj eredeti szineket vegyíteni. Tem-
peramentumát szerencséden mérsékelte, ének számait 
pedig behizelgően adta elő. Kevésbbé tetszett part-
nere Hegyessy, akire sehngysein illik Celestin sze-
repe, már külső megjeleuése miatt sein elégített ki. 
Baróti részeges őrmestere sem, ki ma feltűnően 
olcsó határokra törekedett. Kiss Árpád őrnagya 
igen jó volt, úgyszintén Kovács (iy. színigazgatója. 
KÖvi Kornélia, Korina szerepet felruházta  az ő bá-
jos és természetes szeretetreiuéltóságáxal. Szeret-
nők ezt a szimpatikus színésznőt még egyéniségé-
nek megfelelő  szerepben is látni. 

Vasárnap, Szigeti régi elavult színműve „Viola 
az alföldi  haramia'* került sziure, ürveudtünk a dn-
rab előadásának, mert viszontláttuk Fehér direktort, 
aki az idei szezonban e darabban lépett fel  előszűr. 
Fehér Károlyt mindig szivesen látjuk szinpaduukon. 
Hint Viola határozott nagy sikert aratott, a temető 
jelenésben alaposan megríkatott mindenkit, érzel-
mes szívből jövő hangja vitte az egész előadást 
Violánét, Krassói Józsika nagyon sxépeu uioudtn 
el. Kovács egy intrikus szerepben igen stílszerű 
volt Kisebb nagyobb szerepeket játsztak még Zi-
lahy, Sebestyén Kúzsi, Egyed Margit. Kövi Kor-
nélia a neki meg neiu telelő szerepben igyekezett 
elfogadható  lenni. Fiatalságán mult, lwgy ez neiu 
sikerült neki Kitűnő figura  Hegyessy zsidó korcs-
marosa. Baróti „Peti cigánya" pedig méltó eddig 
eljátszott szerepeihez. 

Hétfőn,  a Próbaházasság * ment, Turi Marcsn 
jotalomjátékául fél  ház előtt. Ezt a darabot azért irt 
érdemes előadni, mert tele van jó szerepekknl. Ba-
jos volna eldönteni, melyik szereplő játszott jobban 
és lelkesebben. Turi Marcsa Birije, nem keltett 
Dgyan teljes illúziót, de ének számúival gyújtó Ita-
tást ért el és minduntalan tapsra ragadta a nngvon 
hálás közönséget Tisztelői egy szép viríigesokorral 
is kitüntették. Kitüoo partnere volt Zilahy, mint 
Berci, ez a szerep nagyon illett az egyéniségéhez. 
Rákóczi Alajost kissé szertelenül, vaskoson ját-
szotta Hegyessy, hatása azonban igen nagy volt, 
minden jelenetét megtapsolták. Különb házaspárt, 
mint Egyed Margit és Baróti el sein lehet kép-
zelni, amikor a szilien voltak, csakúgy harsogott 
a nevetés. Kövi Kornélia szemrevaló szapora be-
szédű Sági Julcsa volt. Örömmel láttuk Kovács 
Gyulát i* egy neki megtelelő nagyobb szerepben. 
Nagyon jó volt Kiss is. 

Holnap, csütörtökön Baranyainé. a társulat 
karmesterének jutoJomjátékául Stransz örokszépségü 
operettje a .Denevér*. Ezt a bájos zenéjü daljá-
tékot színészeink a legnagyobb gonddal tanulták 
be a minthogy e főszerepek  Cser«-i, Kövi, Baróti, 
Hegyessy és Zilahi kezében vannak, jó előadásra 
számithatunk. 

Pénteken, egy szenzációs sikerű estére van 
kilátásunk. Berostein társadaln színmüvének 
.Tolvaj^-nak lesz a bemutatója. Ez a darab mult 

évi január havában került először színre Parisban 
az Odeon színházban és néhány hónap alatt Európa 
összes számottevő szinházai műsorukba illesztették. 
Budapesten a Vígszínház mult tavasszal az Ordö 
généi ís nagyobb hatással hozta színre. A színházba 
járó közönség figyelmét  e helyütt is felhívjuk  erre 

darnbrn. melynél érdekfeszítőbbet  és szinszerüb-
bet az utolsó évek szinmüirodalma nem produkált. 
A főszerepet:  Kövi Kornélia játsza. 

Szombaton. Cserei Irma jutalomjátékául egy 
nálunk még előnem adott operette: „Szép Ilonka" 
meg)*. Mátyás Királyt Cserei, Szép Ilonkát Sebes-
tyén liúzsiku személyesíti. 

A jövő hét keddjén a budapesti Népszínház-
vigoperáuak ebben nz évadban ügyedül sikerült 
operettjét a „A halkirály né "-t mutatják be színé-
szeink. 

Sxinháxi hirek.  A vége felé  közeledő 
szini évad hátralevő két hetének műsorát oly vá-
lasztékosan és változatosan állította össze az igaz-
gatóság, hogy a közönség legnagyobb loku érdek-
lődését és támogatását megérdemli. Így a legköze-
lebbi héten lapunk mult számában felsorolt  dara-
bok közül előadásra kerülnek: 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Esküvők. Dr Beake Antal lapunk" 

főmunkatársa  folyó  hó 3-án vezette oltárhoz 
özv. meilnei Mednyánszky Lajosnét, Brussóban. 

— Deák Kálmán szépvizi foldbirtokoa 
folyó  évi február  hó 25-én vezette oltárhoz 
Barialis Imre földbirtokos  leányát, Muriskát, 
Szárhegyen. 

— Eljegyzés. Pletkovits József  az Agrár 
Takarékpénztár székely-keresztúri fiókjának 
könyvelője folyó  évi február  hó 29-én tartotta 
eljegyzését Csíkszeredában, özv. Potoczky Uer-
gelyné leányával, Annuskával. 

— Kirendelés. Az igazságügy-miniszter 
Wellraanu Géza gyergyó szentmiklósi lakos, 
tb. tószolgabirCt a csíkszeredai kir. Ügyészség 
kerületébe, a gyergyószentmiklósi járásbíróság-
hoz Ügyészségi megbízottá rendelte ki. 

— Hajnód Ignáoz mandátuma a 
Hazban. Csíkszereda uj képviselőiének, Haj-
nód Ignáeznak a mandátuma n mult hó 30-án 
megtartott ülésen került bemutatásra a kép 
viselóházhan. — Az uj követ megbízó levelét 
Justh Gy ula elnök mutatta be s ez alkalomból 
» képviselők közül sokan gratulálták a szim-
patikus kuruc bonatyát. 

— Kinevezesek. Csikvármegye főispánja 
kinevezte Bors Benedek árvaszéki nyilvántar-
tót árvaszéki iktatóvá, Bodó Dávid caikazent 
ni ár toni járási dijnokot vármegyei központi ír-
nokká, Veress Domokos vármegyei központi 
dijnokot járási írnokká a lelcsiki főszolgabírói 
hivatalhoz. 

— Fogások kerti magvak árusitá 
sónál. Hogy mire képesek a zavarosban ha-
lászó emberek, azt legjobban mutatja a mag 
elárusitássnl foglalkozó  egyes kereskedők ra-
vaszsága, kik máshonnan beszerzett kerti mag-
vaikat a Mauthner-féle  árjegyzék folyó  számai 
val jelölik, mert ez által azt a hitet akarják 
kelteni a vevőkben, hogy Mauthner-féle  magot 
kapnak. A közönség ne hagyja magát megté-
veszteni ; mert akármilyen szám van a tasakra 
nyomva, ha nincs rnjta a Mniithner-név. akkor 
az a tasak nem is tartalmazza az általánosan 
legjelesebbnek elismert Muuthuer-féle  kerti 
mngot. 

Szabadság  ünnepe C*ik*xentmárto-
non. A csikszentmártoni választó-kerillet függet-
lenségi pártja március hó 15-én fényes  ünnepélyt 
rendez. Ez alkalomból az elnökség az alábbi lelkes 
hangii felhívást  tette közzé: Polgártársak! Székely 
testvérek! Szabadságunk hófehér  hajnalliasadúsának 
hatvanatlik évfordulóját  ünnepeljük! 1H4H. március 
15-ike szabadsagunk zászlójának leggyönyörűbb vi-
rága! E nagy napnak ragyogó emléke lángba bo-
rítja millióknak arcát, megdobban a sziv s az ég-
zengés hangján CBemlill meg az ajkon a szent eskü: 
„lluliok tovább nein leszünk!" Polgártársak! Jertek 
el niiiiilnyújau c nagy nap évfordulóján  1008. már-
cius 15-én Osikszeiitinártonba, bogy együtt imád-
kozzuuk. együtt ünnepeljünk! Délelőtt  10 órakor 
részt veszünk az ünnepi szent-misén, imádságos 
ajakkal bálát adunk a Mindenhatónak. A szentmise 
utáu uz emlékezésnek ünnepe a kővetkező sorrend-
ben foly  le: 1. Himnusz, énekli a közönség. 2. El-
nöki megnyitó beszéd, tartja dr Ady Endre, a füg-
getlenségi és 48-as párt alelnöke. 3. Talpra raa-
gyal-t szavalja Vaday László. 4. Ünnepi beszédet 
mond dr N'agy (iyöigy országgyűlési képviselő. 
5. Nemzeti dal, énekli a tanuló iljiisng. I». Alkalmi 
óda, szavalja Márton (iábor. 7. Kossuth-nóta, énekli 
a tanuló ifjúság.  8. Rákóézi-induló. Székely test-
vérek! Hallgassatok a hívó szóra! Mindnyájunknak 
ott kell lenni! 

„A márciusi eszmék hervadoznak, 
llégóta várják a vérharmatot; 
Testvéreim! Hát meddig maradunk még 
Szabaduak csúfolt,  rugdosott rabok?! 

Ha tűzhányó volt a magyar vitézség 
Egy szikra tán maradt szivünkbe még, 
Kobbantsuk azzal rommá tömlöcünket 
S ugy üljük a szabadság ünnepét!4 

Nagy György. 
Polgártársak! Dr Xngy Oytfrgy  országgyűlési 

képviselőnk addig is, mig a kerület valamennyi köz-
ségét meglátogathatja, a kerület székhelyén, Csik-
szentmál'tonban, 11108. március 16-án délelőtt II 
órakor beszámolót tart egy politikai évnek munká-
járól. Csikszentmárton, 1ÍMI8. évi március bó 3-án. 
A csikszüiitinártoni választókerület tiiggetleuségi és 
48-as pártjáuak eluöksége. 

— Döntvény. A Kúria polgári szak-
osztályai egy vitás elvi kérdésben döntő hatá-
rozatot hoztak. K szerint a kereskedelmi ügy-
letek teljesítéséből származó kártérítések be-
perlésénél nein alkalmnzható az a jogszabály, 
amit a K. T. 35. szakasza előír, vagyis ilyen 
követelés nem perelhető n könyvvitel helyének 
bírósága elótt, hanem azon helyen, ahol a ke-
reskedelmi ügylet létrejött, avagy az alperes 
lakóhelyének bírósága elótt. A vitás kérdés 
eldöntésére az adott okot, hogy a kolozsvári 
budapesti és szegedi kir itélő-táblák ellenté-
tes döntvényeket hoztak és alkalmaztak. 

— Iroda áthelyezés. Dr Nagy György 
az alcsiki választókerület képviselője irodáját 
Sepsiszentgyörgyről Budapestre helyezte át. 
Lakása: VIII. ker. József-körut  51- BZ. 1. em. 

— Bírósági aljegyzők előléptetése. 
Az 1908. évi törvényezikk alapján a XI. tize 
tési osztályba sorozott aljegyzői állások meg-
szűntek és a bezárólag 1907. évi december hó 
31-ig kinevezett aljegyzők 1908. évi január 
hó 1-vel, nz 1907. évi december hó 31-ike 
után a fenti  törvény hatályba léptéig kineve 
zett aljegyzők pedig a jelen törvény hatályba 
léptét követő hó 1-tól kezdve, mint jegyzők 
a X. fizetési  osztályba Boroztatnak. Az uj tör-
vény alapján a X. fizetési  osztályba előlépte-
tett aljegyzők névsorát a hivatalos lap február 
hó 2G án közölte. Az előléptetések közül ki-

vettük a következőket: Henter Géza csíksze-
redai törvényszéki, Szopos Lajos ceikszeredai 
törvényszéki, Ferenczy Krnó csíkszeredai tör-
vényszéki. Dóezi Bálint dévai törvényszéki, 
Fejér Gyula fogaraal  járásbíróaági, Filep Imre 
azentágotai járásbirósági, Takó Ferenc gyergyó-
szentmiklósi járásbirósági, Görög Péter csík-
szeredai törvényszéki, Szebeni Lukács nagy-
szebeni törvényszéki, Szopos Gáspár abrud-
bányai járásbirósági, Márton Sándor csikszent-
mártoni járásbirósági aljegyzőket, 1908. évi 
január hó 1-só napjával, mint bírósági jegyző-
ket a X. flzetéei  osztályba sorozta. 

— As erdélyi birtokrendezést Javas-
lat előadójának ünneplése. A nagyajtai 
választókerület függetlenségi  polgársága Fe-
renczy Géza orazgy. képviselő tiszteletére feb-
ruár 27-én ünnepséget rendezett, amelyen az 
erdélyrészi birtokrendezési törvényjavaslat al-
kalmából kifejtett  előadói mUködé9éról meleg 
szavakban emlékeztek meg. Az Ünnepségen 
résztvett Elekes fóibpán  és Király alispán is. 

— Halálozás. Csikmadéfalvi  Ferenczy 
László jogszigorló a kolozsvármegyei Magyar-
ujfaluban  23 éves korában meghalt. A szép 
reményekre jogosító intelligens fiatal  ember a 
c9iksomlyói főgimnáziumban  végezte tanuló 
éveit. Az elmúlt nyáron a tusnádi fürdőn  ke-
resett sorvasztó betegségére gyógyulást, mind 
hiába; szülőinek és barátainak fájdalmára  ki-
szenvedett. 

— Dr Dobos Andrásné szül. Milutinovits 
Dobrilla folyó  évi március hó 1-én meghalt, 
Caikrákosoii. 

— Lázár Jenóué szili Sprencz Adél éle-
tének 31 ik, házasságának 9 ik évében tüdő-
gyuladáshan február  27-én Szászrégenben meg-
halt. Férjén kivül négy árván hagyott gyer-
meke, édes anyja özv. Sprencz Györgyné és 
testvérei siratják. 

— Bzaktanáoskozmány a drágaság 
ellen. Wekerle Sándor miniszterelnök, pénz-
ügyminiszteri minóaégben, a kereskedelmi mi-
niszterrel egy ütt, leiratot intézett a törvény-
hatóságokhoz, amelyben véleményt kért a piaci 
dJágaság megszüntetésére Ezek a vélemények 
már beérkeztek és március hó 3-á'j a pénzügy-
minisztériumban szaktanácBkozás volt e tárgy-
ban, melyre a pénzügyminiszter meghívta volt 
nz összes törvényhatóságok elsó tisztviselőit. 

— Hangverseny. Bogár Vince buda-
pesti jó nevü cigányprímás folyó  hó 16. és 18-ika 
között zenekarával városunkba érkezik s a 
Vigadó szállodában két estén hangversenyt ad. 
Bogár Vince kitűnő zenész, zenekara fegyel-
mezett s Budapesten is az elsők közé tarto-
zik. A hangversenyre felhívjuk  az érdeklődők 
figyelmét. 

— Budapesti Főiskolai Kör folyó 
évi február  hó 2G án tartotta gyűlését a kör 
helyiségében. Elekes Jenő köri elnök indítvá-
nyára elhatároztatott, hogy a székelyföldi  tör-
vényhatóságok megkerestetnek a már meg-
szavazott segélyösszeg kiutalására vonatko-
zólag. A székelyföldi  lapok főszerkesztőjéhez 
kérést intéznek, hogy a kör helyiségébe egy 
tiszteletpéldányt szíveskedjék juttatni. — A kör 
disztagjává megválasztották dr. Nagy Györ-
gyöt, Borszéki Somát, dr. Jancsó Benedeket, 
dr. Király Aladárt és dr Farkas Albertet. A 
gyűlés Ferencz Domokos tanár indítványára 
elhatározta, hogy a kör tagjai közé nőket is 
fel  kell venni A további gyűlések a Newyork-
kávéház külön helyiségében fognak  megtartatni. 

Járvány. A szépvizi iskolát a nagyfokú 
vörheny járvány miatt bizonytalan időre bezárták. 

az alakításáról a legnagyobb elismeréssel szól-
hatunk B teljes mértékben helyeselhetjük fel-
fogását  is az egész vonalon. Az Ördög szere-
pébei hasonló nehéz szerep kevés van a világ-
irodalomban. Ezt a szerepet megjátszani mű-
vészhez méltó feladat.  Ennek a föladatnak 
Kiss Árpád mesterien felelt  meg. 

Kár, hogy öltözködésében nem alkalmaz-
kodott a magyar tudományos akadémia roathe-
matikai és vegyészeti szakosztályának szánal-
mas véleménye daczára immár világhírű 9zerzó 
utasításához. Ez utasítás szerint a legdivato-
sabb világfi  külsejét kellett volnu magára öl-
tenie s a legtökéletesebb elegancziában kellett 
volna megjelennie. 

Kiss Árpád megjelenése nem volt méltó 
sem a fényes  szerephez, sem a bravúros ala-
kításhoz. Pedig ugy a fényes  szerep, mint a 
bravúros alakítás megérdemelné az előirt di-
vatos rendigote és egy uj nadrág beszerzését. 

A női szereplők közül Egyed Margit — 
mint a mult évben — az idén is jó komiká-
nak bizonyult Kitűnő volt a .Varázekeringó"-
ben és a „Próbaházasság*-ban. Hibáztatjuk 
azonban, hogy szerepének mulattatóbb részeit 
akárhányszor elneveti. — Ugy vettük észre, 
hogy ezt Sebestyén Róz?ika is sokszor meg-
teszi. Mi szivesen gyönyörködünk a Sebes-
tyén Rózsika hófehér  fogsorában,  de figyel-
meztetjük, hogy a nem kellő helyen való ne-
vetés a játék és az összhang rovására megy, 
még akkor is, ha valakinek olyan szép fogai 
vannak, miot Sebestyén RAzsikának. 

Egyik darabban, sajnos, nem flgyelhet-
hettük meg, mert egy előttünk levő lehetetlen 
konty lehetetlenné tette, hogy a színpadra 
láthassunk. 

Kövi Kornéliát oly keveset láttak, hogy mű-
ködéséről mélyrehatóbb bírálatot ez idöszerint 
nem mondhattuk. Már most eltemetjük azonban, 
bogy Jó társalgási színésznőt sejtünk benne. 

Erre az elismerésre eddigi szereplése 
kellő alapot nyújtott. Kedves megjelenés volt 
a .Diplomás kiasszonyok'-ban éa bájosan csi-
csergett a „Próbnházasság'-ban. 

Ha ő adja Jolánt, nem bánjuk, akármilyen 
kicsi a sál, sőt üsse kő, azt se bánjuk, ha 
nem is lesz sál egyáltalában a műteremben. 
A csipkebetéten keresztül megsejtettük azt 
is, hogy sokkal kellemesebb lett volna nekünk 
ót látni mélyen' kivágott ruhában, mint báró 
Perényi Mélániát, akit e helyen ünnepélyesen 
megkérünk arra, hogy ha már szoknyáját fel 
kell emelnie, az alatta csüngő mindenféle  mad-
zagokat előzetesen vágja le s ne hozzon za-
varba a csüngő madzagokkal minket és Turi 
Marcsát. 

Turi Marcsát régi bivei nz idén is nagy-
szeretettel és lelkesedéssel fogadták.  Tény, 
hogy a bemutató előadáson a meleg fogadta-
tást meg is érdemelte. „A mozi" kupié bájos 
előadásával a régi hívekhez uj híveket Bzer-
zetţ Es ha csak behízelgő hangját, édes nó-
tázását és bájos kaczngását hallanánk, má-
kunk is felcsapnánk  a hódolók gárdájába, de 
hát mi egy kis művészi játékot is BZeretnénk 
látni, azt pedig Turi Marcsától mind a mai 
szent napig hasztalanul vártuk. 

Mind e mellett ÍB megérdemelte volna, 
hogy jutalomjátékára többen eljöjjenek és 
semmi esetre sem érdemelte meg, hogy egy-
kori leglelkesebb és legkimagaslóbb hívei tá-
vollétükkel tündököljenek. - Jutalomjátékán 
jó ízlését is kedvesen bizonyította be akkor, 
mikor a koszom szalagjára mucscai módra 
rátüzdelt bankókat sietett elsó mozdulatával 
eltakarni. 

Nem tartjuk azonban jogosultnak azt a 
„kisebb polgári' ízlésre valló törekvést, hogy 
á mélyebben és a magasabban fekvő  régiók-
ban Cserei rovására Tori mellett tüntetéseket 
improvisálnak. 

Cserei vérbeli színésznő, bátran mond 
hatjuk, művésznő minden izében, aki ha i 
színpadra lép, abban a piílanatbau elfeledi, 
hogy szerepén kivül még más valami is van 
u világon, szerepének él minden porczikájá-
ban s ugy megjátBza szerepét a legapróbb 
részleteiben, hogy minden alakítása bevégzett 
művészi tökéletesség. Művészi játékával viszi, 
ragadja magával a nézőket ellenállhatatlanul 9 eK)' egy jelenete után a legdühösebb Turi 
párti is azon veszi észre magát, hogy tapsol, 
mint egy- bomlott óra. 

Tüzes temperamentuma azonban sok-
szor elragadja s túlzásba viszi Ezek a túlzá-
sok, kivált ha ismétlődnek, ízléstelenekké vál-
nak. A tenyérbe, tányérba való köpések a 
karzatnak is aligha tetszenek; az pedig egye-
nesen visszataszító volt. mikor egy kés tisz-
tításakor még horkantott is egyet s azután 
köpött a késre. 

Azt az ízléstelenségét és a közönség 
semmibevevését pedig egyszer s mindenkorra 
visszautasítjuk, hogy mikor mi kegyedet, tisz-
telt kinsszony vagy asszonyom, (nem látjuk 
erre lovagolni vagy kettesben Sakkerezni a 
nagy színésznő csőszt, bogy e részben tájéko-
zást szerezhetnénk) tehát mikor mi kegyedet 
hatodszor kitapsoljuk, azt vágja oda nekünk; 
pisszegjenek I 

Mi nem ezért tapsoltunk, hanem azért, 
hogy művészi játékában és tánczában gyö-
nyörködjünk s meg fogja  látni, hogy ha még 
egyszer ezt a trükköt megengedi magának, 
lesz módja piszegésben és fUtyölésben. 

Most ÍB CBak azért nem volt, mert min-
ket is bántott a leíró személyzet s a kiske-
reskedők és kisiparoBok megrendelésére ké-
szült idétlen ellentüntetés. 

Ha nem tud uralkodni magán s egyszer keve-
sen leszünk a színházban, még kihuzbatjnk a 
lutrit, akárcsak az amerikaiakBerahardtSárával. 

Bernhardt Sára valamelyik amerikai vá-
rosban játszott. A „Kaméliás hölgy* ment 
igen kevés nézőközönség elótt. 

A leghatásosabb jelenet alatt Bernhardt, 
aki nagyon ingerült, ha gyér közönség előtt 
kell játszania, önfeledten,  mérgében reszketve, 
leszólt a nézőtérre: 

.Hat a többi hülye miért maradt otthon ?" 
Reméljük tisztelt művésznő, bogy mégis meg-

gondoljaa dolgot s nem megy emiyire,sőt engesz-
telésül elénekli még 1 -szer nekünk az Altató dalt. 

Ezek a benyomásaink. Elmondtuk leple-
zetlenül. Zsákban macskát nem árulunk. 

Rámutattunk a kirívóbb hiányokra és hi-
bákra. Rámutattunk azért, mert az igazgatót 
rátermettnek ismerjük arra, hogy a hiányokat 
pótolja s a hibákat orvosolja Elvárjuk, hogy a 
jövő szezonra minőségben megerősödött és fel-
frissített  társutattal jön vissza hozzánk, bár meg-
lehet, bogy akkor már a vármegye bölcsességéből 
valahol a Csomóban kell színhazat játszaniok. 

Elismerjük áldozatkészségét abban az 
irányban, hogy a legújabb darabokat egymás-
után szerzi be. Értesülésünk szerint még eb-
ben a szezonban szinre kerülnek a „Tolvaj", 
Lovag ur1*, „Joaette kisasszony a feleségem", 
Nincs elvámolni valója?" .Balkirálynó* és 
Szép Ilonka*. Egytól-egyig kiváló d arabok, mél-

tók a megismerésre. .Szép Ilonka", mint a Cse-
rei jutalomjátéka megy s erre már előre is felhív-
juk a művészetet kedvelő közönség figyelmét 

A .Josette kisasszony a feleségem"  és 
NincB elvámolni valója?" vígjátékokba azon-

ban, különösen az utóbbiba, hat évesnél idő-
sebb leánykákat — egészena negyven évig — 
ne tessenek hozni. 

Végül bátrak vagyunk megjegyezni, hogy 
a súgót azért hívják ,sugó"-nak, hogy súgjon, 
nem azért, hogy ordítson. 

További észrevételeinket más alkalom-
mal tesszük meg. Dr. Végh  Elemér. 
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— Banoi János síremléke. Ezen cim 

alatt közölt soraimon a karezfalvi  kereskedő ifjak 
bálja rendezőilége a Csiki Lapok mult számában 
válaszolt Nem akarok polemizálni, utóvégre „de 
gnstibus non est disputandnm* de valamit mégis 
meg kell jegyeznem. Távol állott tőlem annak még 
csak a gondolata is, mintha a karezfalvi  kereskedő 
•'jak Hancz János emlékét rosszakaratulag akar-
ták volna sérteni. Sót még azt is megengedem, 
bogy iránta való nagy k e g y e l e t b ő l rendez-
ték a táneestélyt. bár ezt engedjenek Illeg nehe-
zen tuilom elhinni, mert eddig ugy tudom, hogy 
nz emberek kegyeletből g y á s z o l n a k éa lia 
gyászolnak, n e m t á n c o l n a k . Lehet. liogy 
ezután, okulva a mailélalvi p'l'i'iu. misk.'-pi-ii cse-
lekednek ! Azt azonban teljesen hiteles lorásokból > 
tudom, hogy soraim megjelenése utáiiu maguk a 
rendezők is belátták tévediisiiket és a táne/estélyt 
elakarták hagyni, de már nem lehetett mert sok 
volt a kiadás. Párját ritkítja a válaszoló cgvik 
találmánya. Kisüti, liogy január :t 1 -töl február  "Jli-ig 
nem egy liónBp, hanem több telt el. Kz már aztán 
portéka. Nehogy azt liigyje, liogy most seai mon-
dok igazat, olvassa el s.ij *it sorait, melveket a 
Csiki Lapok mult számáSan irt. Ott szoról-szói-a 
ezt módja: Második vá 1 j u hogy Karczfalva  nagy-
papját egy hónapig sem gyászolja ; az pedig nem 
igaz, mert január 81-én kísértük n boldogult lVies-
peres urat utolsó útjára, teliát január liö végén 
volt és a mulatság február  végén lesz. Hát jiinuár 
H 1-től február  2y-ig hány hónap telt el ? Február 
az év legrövidebb hónapja, mindössze uaplml 
áll és még azt a napot sem válták be Kar 
lálván, mert a 2!>-ikeii már táuczoltiik. Ilát e/. nem 
tapintatlan eltánczolás ? A váUs/.oKi teliát saját 
soraimból olvashatja le azt a fontos  elvet, ho; 
e l ő b b g o n d o l k o d n i kell és csak a z u t á n 
í r n i . mert ha az embereknek eliibbjár a tolla, 
vagy a szájn miut az esze. akkor sokszor szégyent 
arat. Az a „ n e m i g a z " nagy szó s azért meg-
gondolatlanul vele dobálózni ucm szobád, mert 
köunyen viszahull a dobálózó fejére.  Egyel részem 
rdl a sirkutánczczal végeztem. 

Rancz egj'ik  nngv tisztelője. 
— Katonai gazdasági kurzus. Da-

rányi Ignác földinivelesügyi  miniszter rende-
letére a magyar királyi földmives-ískolában 
szervezett katonai gazdasási tanfolyam  vizs-
gálatát ma tartolták meg Ezen gazdasági tan-
folyam  az egész országban egyedül nálunk 
próbaképpen szerveztetett, azon célból, vájjon 
a katonat ezen gazdasagi tanfolyamon  valu 
részvétele a katonai kiképzésben nem akada-
lyozza-e s mivel a katonai kiképzést ez nem 
gátolta, igy már most ilyen katonai gazdasagi 
kurzus az egész országban el fog  rendeltetni. 
A földmivelésügyi  minisztert Kallay Uliul fo 
ispán, a brassói honvédgynlogezrcd parancs-
nokságát Kádár József  alezredes képviselte. 
A tanfolyamon  résztvett honvédek szabatos 
feleleteikkel  a vizsgázó bizottság teljes meg-
elégedését érdemelték ki. A tanfolyam  állan-
dósítására és országos szervezésére a vizsgázó 
bizottság a honvédelmi és földmivelésügyi  mi-
niszterekhez javaslatot terjeszt. — Vizsgálat 
után Szigeti Varga László igazgató hazánál 
a jelen voltak társasebedre gyűltek össze, ahol 
Kállay L'bul főispán  a királyra, Kejér Sándor 
alispan pedig Darányi miniszterre mondott po-
hárköszöntőt. 

— Meghivo. A csíkszeredai kereskedők-
köre 1908. évi március hó 14-én délután li óra-
kor a kör helyiségében tarija X. évi rendes 
közgyűlését, melyre a kör tagjai tisztelettel 
meghivatnak. Tárgysorozat: Jegyzőkönyv hite-
lesítők megválasztása, titkári jelentés, 1ÎKJ8. 
évi költség előirányzat és inditváuyok. Csík-
szereda, 1908. évi március hó 1-é i tartott vá-
lasztmányi ülésből: (iái Józsel elnök, Merza 
Kezsó jegyző. 

— Gyaszrovat. Hatvan éves korában, 
rövid szenvedes utan meghalt Szántó György 
földbirtokos,  csikszentimrei lakós. Intluencából 
támadt tüdógyuladás ölte meg a nemesen gon 
dolkodó közszeretetben élő minta gazdát. Szántó 
György ama tipikus székely gazdáknak volt 
egyik kiváló sarja, ki bámulatos körültekintés 
sel vezetett gazdaságában jó lelkével annyira 
magához bilincselte a község és vidéke apraja 
s nagyját, hogy halálának hírére nem volt em 
her, ki ne sietett volna házához részvétét ki-
fejezni  és könyet ne hullatott volna a „György 
bácsi "ja holtteste felett.  A temetés március 
hó 1-én délután 3 órakor vette kezdetét. A 
gyászszertartást több száz gyászoló és részt-
vevő ember jelenlétében, nagy papi segédlet 
tel Hosszú Ferencz csikszentkirályi főesperes-
plebános végezte. A sírnál Kóródy Mihály esik 
szentmiklósi plébános mondott, a tőle már 
megszokott eloquenciával, ékesszólóan, erőtel-
jes és mindenkit megható gyászbeszédet, mely 
általános és mély hatást gyakorolt a közön-
ségre. A család, halálara a következő gyász 
jelentést adta ki: „Mély fajdalommal  tudatjuk 
a felejthetetlen  jó férj,  szelidlelkü jó testvér, 
jószívű rokon és önzetlen jó barátnak, csik-
Bzentimrei Szántó György földbirtokosnak  rö-
vid és békével viselt betegsege utan folyó  évi 
február  hó 28-án reggel 5 órakor, 60 éves ko 
rákan történt és mindnyájunkat mely gyászba 
borító halálát. Hűlt teteme folyó  évi március 
hó 1-én délután 3 órakor fog  a csikszentimrei 
közös sírkertben ősei mellett az örök nyuga-
lomnak átadatni. Lelkéért pedig az engesztelő 
áldozat folyó  évi március 2-án d. e. 10 órakor 
fog  az egek Urának bemutattatni. — Gondos 
gazda volt; köztisztelet és szeretet környezte, 
községének és hozzá tartozóinak oszlopos tá-

mogatója éB Ugybuzgó tanácsadója volt. Csik-
szentitnre, 1908 február  28. Özvegy Szántó 
Györgyné szül. Jakab Erzsébet bánatos neje. 
Szántó Zsófin  férj.  Sándor Gergelyné édes test-
vére. — Emléke legyen áldott és nyugalma 
csendes! 

— Kassind-estely. Folyó :i-án tartotta 
az uri kasziuó saját helyiségében estélyet, a 
farsang  utolsó mulatságai. A szokástól eltéró-
leg. kevesebben vettek részt az estélyen; de 
a jó hangulat, ami a kaszinó estékeit jellemzi 
és kellemessé teszi, ezúttal aem maradt el, 
sót mondhatjuk, hogy még fokozottabb  volt. 
Kiváló jó kedvben üdvözölte ez év elején a 
fiatalság  a farsangot,  éppen olyau vidáman 
búcsúzott el tőle. rövid időre: inert a böjtön 
is fogunk  tánczolni. főleg  ha ez jotékony ezélra 
történik. — A mulatság a reggeli órákban ért 
véget. Jelen voltak: Becze Antal és felesége, 
Szabó G;za és neje. l'ál Gábor felesége,  I'ap 
Domokos és családja, Kiss Ernő és neje. Fe-
renczy Géza és neje, Gözsy Árpád és neje, 
Hutiray Gyula és neje, Csanády Béla és neje, 
özv. Molnár Lászlóné, Kovács Antal és neje. 
Csiky József  és neje, Ady Endre és neje. 
Szabó Lajos és neje Csikszentdoiuokospjl, Fe-
kete Imre és neje. Becher Adolf  és neje. 
özv. Bugáily Gyuláné és leányai. A fiatalság 
nagy számban. 

— Marostorda tb. főjogyzöje.  Ifjú 
Ugrón Gábor. Marostordamegye és Marosvá-
sárhely sz. kir. város főispánja.  Melha Wla-
detnár főispáni  titkárt tb. vármegyei főjegy-
zővé nevezte ki. A mindössze J-Veves il'ju 
tisztviselőt a vármegye alispánjának, kúllo 
Ignieznnk előterjesztésére érte ez a kitünte-
tés s a lezajlott megyei harcz"k alatt végzett 
munkálkodásának elismeréséül szolgál. 

— Olcsón eladó két ás.v. ket éjjeli 
szekrény márványlappal és egy ket ajtós rulia-
szekreny. a kiadóhivatalban megtudható helyen. 

— Tudósító hivatal Bukarestben. A 
bukaresti .Adeverul" előkelő napilap párhu-
zamos vállalataként L Vornea igazgató vezi 
tése mellett egy Tudósiló Hivatni allitlatott 
lel, tnely a szomszédos Komáuiaval való süi'U 
és közvetlen érintkezésünknél fogva  kiilön ma-
gyar osztályával hivatva van magyar érdeke 
ket is szolgálni Az intézet szolgai közigaz-
gatási tudósításokkal: elintéz mindennemű jog-
ügyet az össze., minisztériumoknál és közigaz 
gatási hivataloknál : értesítéseket ad a keres-
kedelemre. iparra és minden pénzügyekre vo-
natkozólag. Eszközöl pénzbehajtásokat, bevált 
pénztári szelvényeket és ajánl meghízható eé-
geket. Fortlil és szerkeszt minden nyelvre ok-
mányokat. azokat hitelesiti a minisztériumok-
nál avagy konzulátusoknál. Közvetít bányá-
szati. petróleum és erilöiigyeket. eskozli azok 
eladását vagy bérletét. Közvetíti továbbá gyá-
rosoknak. vállalkozóknak és nagykereskedők-
nek ajánlatait az állanmal. hadseregnél, vasút-
nál stb.. e tekintetben meghízható felvilágosí-
tásokat ad s a kötéseket lebonyolítja. Szóval 
az intézet minden i;;ágánéi'dek szolgalatára all 
s feltétlen  megbízhatósága első helyre teszi 

KÖZGAZDASÁG. 
A „Hermes" Magyar Általános Váltóüslet Itéss-
vénytársaüág, Budapest, bet! jelentőse n tóssde-

forgalomról  éa a peozpiucrol 
Budapest, 11108. február  27. 

A pénzviszonyokban beállott javulás mind-
inkább érezhetőbb; kezd válni és a magán 
kamatláb-tételek csökkenése kedvezően belő-1 
lyásolja a tőzsde hangulatát A l{"ichshank 
és az angólbank leiMitnhbi kimutatásai oly 
kedvezőek, hogy mindkét bank a kamatláb 
ujabb leszállításának lehetőségével foglalko-
zik. A külföldi  pénzviszonyoknak eme javu-
lása nem kezésbbé éreztette hatását a buda-
pesti értéktőzsdén és a hangulat szilárduló 
árfolyamok  mellett barátságos színezetet ol-
tott az egész elmúlt hét folyamán.  Nagy for-
galom bár nem fejlődött  ki, sót mondhatjuk, 
hogy a tőzsde inkább iizlettelen volt. Élénkebb 
kereslet tárgyát leginkább a magyar jelzálog-
hitelbank részvényéi képezték, melyek árfo-
lyama, daczára a nem kedvező osztalékbecs-
léseknek, különösen contremine fedezésekre 
lényegesen megszilárdult. Ugyancsak élénkebb 
forgalom  keletkezett a riniamur.myi vasmű 
részvényekben, melyek különösen az amerikai 
vaspiacz javulásáról érkeztek hirek következ-
tében és az Albina részvényeknek Bicsben 
való javulása folytán  lényegesen megszilár-
dultak. 

Elénk forgalom  tárgyát képezték azon-
kívül a budapesti közúti vaspálya részvények, 
valamint ezen részvények utáni elővételi jo-
gok, melyek gyakorlásának határideje március 
hó 2-án jár le. 

Nevezetes, hogy a Korotowsky osztrák 
pénzügyminiszternek a gazdasági helyzetről 
tett kedvező kijelentései következtében, melyek 
ugyan hatásukat a tőzsde hangulatára megtet-
tek, szintén nem fejlődött  ki nagyobb üzlet 
és a fentemiitett  részvényeken kivül majdnem 
teljes stagnatió állott be. Megemlítjük még. 
h.gy a befektetetési  értékek és a járadékpiacz 
mindinkább szilárdul. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai 
a közetkezók voltak : febr.  20. febr.  27 
4% magyar kornuajáriulék — — 94.05 94.55 
Magyar hitel i észvény — — — 774.— 778.— 
Magyar jelzálogliitelbank részvény 422.— 432.— 
Himainurányi vasmű részvény — 533.— 539.— 
Salgótarjáni kőszénhánya részvény 5M.— 603.— 
Osztrák-magyar államvasat részv. 670.— 675.— 

112—11)08. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1908. evi V. 164. számú végzése 
folytán  dr. Zakariás Manó ügyvéd által képvi-
selt Száva Kristóf,  Teuiscli György, Mihály 
Elek végrehajtatok részére Botár Julianna vég-
rehajtást szenvedő ellen li!X), 8Ö0. 800 kor. kö-
vetelés s jár. erejeig elrendelt kielégítési veg-
lehajtás folytán  alperestói lefoglalt  és 2J52. 
kor. 20 fill.  becsült ingóságokra á csíkszeredai 
kir. járásbíróság l'.NM. évi V. 164. sz. végzé-
sével a további eljárás elrendeltetvén, annak 
az alap- és felüllöglaltatók  köveielese erejéig 
is, amennyiben azok kielégítési jogot nyeltek 
volna, végrehajtást szemed» lakásán Csikma-
darason leendő megtartására határidőül 1908. 
évi márcilus hó 10 Ik napjanak delelötti 10 óraja 
kitiizetik. amikor a bíróilag lefoglalt  ingók es 
pedig aruczikkek stb. a legtöbbel Ígérőnek 
készpénzfizetés  mellett, szükség esetén becs-
áron alul is elfognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelesét megelőző kielégítéshez jogot tar-
tanak, amennyiben résziikre a foglalás  koráb-
ban eszközöltetett volna és ez a vegrehajlasi 
jegyzőkönyvből ki nem tiinik. hogy elsőbbségi 
jelentéseiket az árverés niegkezdeseig alulirt 
kiküldöttnél irasban beadni, vagy pétiig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak a vetelar fölöslegen;  lógnak utaltatni. 

Kelt Csíkszereda. IDUS. "februar  28 án. 
Keresztes Gyula, 

kir. bír. végrehajtó. 

199—908. szám. 

Hirdetmény. 
Alattirt közbirtokossági elnök ezen-

nel közhírré teszi, hogy Csikmindszent 
község közbirtokossága tulajdonát ké-
pező „Lesőd" és „Felsőborda' nevQ 
kaszáló és legelőterület Csikmindszent 
község házánál 1908. évi márczius hó 
12-én egy évre nyilvános árverésen 
haszonbérbe fog  adatui a legtöbbet ígé-
rőnek. 

Csikmindszent, 1908. február  23. 
Nagy István, 

2 bírt. elnök. 

Hirdetmény. 
Alulírott községi elöljáróság köz-

it Írré leszi, liogy Csikdánfalva  község 
és közbirtokosság tulajdonút képező 
majorsági javak folyó  évi nártv.ius hó 
14-én délelőtt !S urakor Csikdánfalva 
községházánál nyilvános árverésen ha-
szonbérbe adatnak. 

Árverezni kivánók kötelesek az 
árverés megkezdése előtt a kikiáltási 
10 százalékát bánatpénz gyanánt letenni 
az árverező bizottság kezeliez. 

Arveiezni kivánők ezekről azzal 
értesíttetnek, liogy az árverési telién' 
lek megtekinthetők Csikdántalva község 
házánál. 

Csikdánfalva,  1908. február  20. 
Antal Dénes, Ambrus Peter, 

jegy/-». l»iró. 

2—908. kbirt. szám. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikdánfalvi  közbirtokosság ne-

vében közhírre tételik. bogy a tulaj-
donát képező Csiktnadaias II. Iiátárrész 
„Bilkkliavas* enlörészben lörzsenkénti 
becslés utján 5490 köbméternek talált 
fenyő  liaszonf'a  eladása cv.eljaliól folyó 
évi niáreius hó 21-én délelőtt 11 óra-
kor Csikdánfalva  községházánál nyilvá-
nos sző- és zárt Írásbeli versenylágya 
lás fog  tartami. 

Az erdőrész a dainukvölgyi ut mel-
lett fel.szik  minden nagyobb befekte-
tetés nélkül kihasználható. 

Kikiáltási ár :!*>244 korona azaz: 
hurininczliatezer kétszáznegyvennégy ko-
rona. 

Árverezni kívánók kötelesek nz 
árverés megkezdése előtt a kikiáltási 
10 százalékát banafpénz  gyanánt le-
tenni kés/.pénzben vagy ovadékkepes 
értékpapírokban. 

Á futömeg  hecsáron alul eladatni 
nem fog. 

A szóbeli árverés megkezdése előtt 
zárt írásbeli ajánlatok is beadhatók. 

Árverezni kivauók erről azzal ér-
tesíttetnek, liogy a részletes árverési 
és szerződési fellételeket  és u becslési 
kimutatást megtekinthetik Csikdánfalva 
községházánál. 

Csikdánfalva,  1908. február  19. 
Antal Dénes, Antal Gergely. 

bírt. jegyzii. 1—3 birt. etntíK. 
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A R&kóczi-utcza 322. sz. 
alatt levó belsőség és 
az összes külsőség el-
adó. — Értekezhetni Dá-
vid Bálint mészárossal. 
Márkus István u. 346. szám. 

V a n s z e r e n c s e i n C s í k s z e r e d a v á r o s 
é s v i d é k e n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é -

g é t t i s z t e l e t t e l é r t e s í t e n i , m i s z e r i n t 
C s í k s z e r e d á b a n l A p a f i - u t c z a  2 0 1 . s z . 
D á v i d P é t e r c z i p é s z m e s t e r h á z á b a n ) 
SZOBA- ÉS CZIMFESTÖ 
ÉS MÁZOLÓ ÜZLETET 
n y i t o t t a m , hol elvállalom 
minden e szakmába vágó munkák 
gyors cs olcsó elkészítését. — A 
nagyérdemű közönség hazafias  párt-
fogasát  kérve, vagyok tisztelettel: 
A N T A L G Y U L A 
12 SZOBA-ÉS CZIMFESTÖ. 3 

Eladó 800 véka l-sörendü zab. 
Hói ? Megmondja e lap kiadóhivatala. 

A „TRIFOLEUM" HAJPETROLE 
elejét vesei a fejbőr  m e g b e t e g e d é s é n e k 
s igy n»''gukudál\v.zzu ii lmj kihullását s meg-
védi tu'iiK-xnk u ki'iNn káros hehutásoktól. de 
meiMkmlályozzu n lmj kihullását még akkor is. 
ha Milvo* belső betegségben sínylődünk. — A 
.Trifoleum"  u hajnak úgyszólván tápláléka s 
Ly a hajnak vele való rendszeres ápolá«a által 

lei sohasem kopaszodik és csuk a legkésőbb 
oregséglx'ii ns/.ül meg. Hrtsználulit a legegvsze-
rülili: (. stéiikint lefekvés  elült n felrázott  [olvadék-
kal megnei|\v*ilL'tt spongya vagy gynpju-darab-
l'.-il ti íejU.ri l>ekenjiik; néhány napi használat 
alán tni'gs/.űnik a hajhullás és korpukép/.ódés 
Hölgyeknek, állandó liiiszimiatii nélkitlözhctlcn 

Egy üveg ái a 2 korona. 
Három üveg ára 5 korona. 8 3 

K;iph;i(ó uz cgycilüii elárusítónál: 

Fekete Vilmos 

ingnBi iBi iEJ ia i 

Üzlet áthelyezés. 
Van szerencséin a nagyérdemű 

közönség becses tudomására hozni, 
ltogy üzletemet a Kossuth Lajos 
utca 382. házszám alá (saját ház) 
helyeztem át, (Trohán József  ve-
gyeskereskedése mellett). 

Ahol a mai modern kornak 
megfelelő  berendezett gépműhelyt 
nyitottam. 

A mélyen tisztelt közönség szí-
ves pártfogását  kérem továbbra is. 

Kiváló tisztelettel 

KÖVÉR GYÖRGY 
géplakatos Csíkszeredában. 

KALMÁR Ü EN<SEL 
1 MOTOR- ÉS GÉPGYÁRA 26 

Városi ruktár: Gyár és iroda: V., Lipót-körut 18.. . VI., fiieatcu  19. 
Aj.'.nlja ugy cséplőgép, tniut malomüzemre leg-
egyszerűbb benzinmotorjait, beuziulokomobilí-
jait, valamint szivó-gázmotorjait, melyek V. Li-
pól-kürut 19. bármikor Uzeuibcu megtekinthetők. 

• - Teljes jótállás--
kltQnÖ oséplésértl 
Ezen motorok egyenletes járásuak és bámulatos 
egyszer Q szer kezet Ok folytán  bármely leejárat-
lauabb ember által is azotmalkönnycn kezelhetők. 
Árjegysék ingyen. Olosó árak réssletflsetési  e. 



Márczlus 4. C S I K I L A P O K 10. azAm. 

Bakesy és Bartha, férfi-szabó üzlete, Csíkszereda. 
Van szerencsénk a naeyérdemii közönség szives tudomására hozni, hogy 
Üzletünket a tavaszi és nyári Idényre kiváló angol szövetkülönlegesse-
gekböl rendeztük he. Kérti öltönyüket modem szabás. izleses munka és jo 
anyag hozzáadása mellett jutányos áron készítünk. - Elvállalunk minden e 
szakmába vágó munkát: felelősséget  vállalunk k i Io g as t a 1 a » k i v i t e l e r t 
A nagyérdemű közönség becses parifogasat  kérve, vagyunk kiváló tisztelettel: 

BAKQ8Y éa B 4 R T K A , f é i í l - s za l i ó  ü z l e t e C S Í K S Z E R E D A . 

0 
0 
0 

53 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
É R T E S I T E S . 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség hocses figyelmét  felhívni, 
miszerint a Rákóczi-utca 362. sz. alatti saját házamban levő 

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmáim vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak melleit pontosan elké-
szítem. Iiaktáron tarlók a mai kornak megfelelő.  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. További Indulom meg a 
mélyen tisztelt közönséggel azt is. hogy állandóan raktáron tart k 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a nagyérdemű közönség szíves ügyeimét felhívom  azon köríll 
niényre, hogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Magamat a nagyérdemű közönség jóinilu-

Inlu pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tiszteletiéi: 
Csíkszeredában. Bájer Ferencz. nyerges <s 

2 1" 
Kiirmios. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
0 
0 
0 
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0 
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0 
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0 
0 
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A hatalom és ártatlanság keverékei az 
A&B A 8IVAÍ«¥EEíKEÍ8S!  . . . «ft  l kos,  I©  ÍIL 
â-LBA BIVALTf íEIKRÉK  S Z 4 P F A M ás» i k e s , — í i i . 
AhHA  B I V A L f T E J K R Í i l H  KGttGfTfPOR  4E« l  k e s . §0 ÍIU 

hatása gyors es állandó. — I)r. gróf  Hugonnay Vilma budapesti orvos 
szerint az Alba b i v a l y t 9 j k r e m készítmények are- és kézbőr finomí-
tására. a szeplők és más arctisztátalanságok eltávolítására a legjobban 
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jóságos és láthatatlan 
tündér varázs erejével hatnak s rövid használat után is. rózsás szint 

és ifjú  bajt kölcsönöznek az arcnak. 
A legkiválóbb orvos szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nó 
arca is valósaggal átszellemül ezen absolut tisztaságii Alba bivalytej 
készítményektől. — Az Allia bivalytejkrém készítmények nem csak 
harmat finomságot  és ruganyosságot kölcsönöznek az arcnak, hanem hideg, 
szél és nap ellen is a leghathatósabliaii megvédik. A krém és szappan 
egy forma  johatasu. a hölgvpor pei'ig a kremre kitűnően tapad és az arcon 
felismer-hetetlen.  2 krémet,2 szappant, 2 hölgyport bermentve küld a készítő: 

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN-

Csíkszereda ban kapható a gyógyszertárakban, valamint 
F e k e t e " V i l m o s i l l a t s z e r - r a l c t i r a t o a r L . 

i 

i 

• ! 

A CSIKSZEREPAI TAKARÉKPÉNZTÁR 
ÁLLANDÓAN LÉPÉST TART A PÉNZPIACZ VISZONYAIVAL. 

AZ ÁLTALÁNOS HELYZET JAVULTÁVAL, 1908. MÁRCIUS HÓ I-TÖL 
KEZDÖDÓLEG A KÖLCSÖNÖK KAMATAIT 1 ,,-AL LESZÁLLÍTOTTA. 

A m. kir. kereskedelemügyi minisztériumnak 1907. junlus 2!)-én 
kelt 28242—VI a. sz. engedélye alapján üzletkörét kiterjesztette 

KÉZI ZÁLOG ÜZLETRE 
is, melylyel módot akar nyujtani a kis embereknek, hogy 
értékesebb ingóságaik után hitelt élvezhessenek. 

Zálogul elfogad:  arany és ezUstnenilleket. ékszereket és más értéktárgyakat. 
Előleget ad: állampapírokra, részvényekre, sorsjegyekre és olyan arukra, 

melyek térfogatuk  és romlásnak ki nem tett anyaguknál 
fogva  könnyen kezelhetők és gondozhatok. 

Megőrzés végett elfogad:  letéteket, aruny és ezüst tárgyakat, értékpapí-
rokat éa okiratokat, melyek a lel pecsétjével ellátva is 
elhelyezhetők s csekély örzés-dij ellenéhen megőriztetnek 

— s a félnek  bármikor kiadatnak. 
Az intézet foglalkozik  a p é n z ü z l e t m i n d e n á g á v a l . 

i! 
• 

I 
• 
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A MAGYAR (SAZDÁK VÁSÁRCSARNOK ELLÁTÓ SZÖVETKEZETE 
BOROSZTÁLYÁNAK EGYEDÜLI RAKTÁRA CSÍKSZEREDA ÉS VIDÉKE RÉSZÉRE 
GÖZSY ÁRPÁD GYÓGYSZERÉSZNÉL CSÍKSZEREDÁBAN. 

A szövetkezel liorosztalva a nagy mél-
tóságú földmivnlesügyi  miniszter tá-
mogatásával létesült es annak allamlo fel-
ügyelete alatt all. A szö\etkezot által szál-
lított liorok kivétel nelkiil a budapesti 
m. kir. országos chemiai intszet 
altal vannak felülvizsg  ilva s azok 
tisztasagaerl s valódiság-tért a legtelje-
sebb mertekben szavatosságot vállal a 
szövetkéz. •[. 

Az oi>z;u- legjobb borvidékéiről szár-
mazó kiiiino minőségű zan atos faj  borok ! 

Kiadás nagyban es kicsinyben Vörös 
es feher  borok Imnhikhan es palacz-
kokban. 62 fillértől  felfele  literje. 

A szövetkezet szállít a boron kiiiil 
jutányos arakon mindennemű egetelt 
és edesitett szeszes italokat is, me-
lyek szinten Gözsy Árpádnál rendel-
hetők meg. 17 :,: 

Ajánlja UiVi'it.liá (luz-.y Á!].i'i.l ,.1-Vk.-t.-iiis-
gvngys/.i-rláni ILI-. 1 !al«I>|jit.. iilii.álmii í.'Mn'irozolt 
-v.i-kriyí.'Mi -y..i;yt.'i'iii.'ki-it és « 1. i;uj1.1 .s.11 
íui'p.K.llllia li../..in ki,/iii. likus ,'zíkki-ii. u in 

Ibolya-krém es szekely havasi-gyoptir-
krem, a/ iinv. «"•-; k«'-/ liái *iinv.wan ]mi1i:iii ,-s li-lié-
ren Tartásái';i. llárin.-l v országosan Iii r.let el t ki'.>-
mekl-el kiállja a versenyt Egy tegely ára 1 kor. 

Hargitai növény-hajseesz. lelkit nneU. 
hailinllás é* li;iik.iri>u ellen. Egy üveg ára 
1 korona 40 Hller. 

Saticyl Menthol szájvíz, a fopik  és a - /..; 
ápolására a l.ig.ik frliéien  tartására páratlin-
nak ismert rirvi-liil álló S/.IT. Egy üveg 1 ko-
rona 60 fillér. 

A jánl la ki.lnnl'éle likör-essenciáit és a/ alilin/. 
s/.iiksé^r. k-llekeket. ln«.Ivekkel. k.'-
!./.it\'e. ee\ IÍH'1' kitiiim likul' iilijr jon 1 kuronn 
60 li.K-rlic. 

Egy üveg fenyókivonat  1 korona; orvosi-
liitf  r»M<, U.s/vénv. I.iil.-s i.lei;li:i|okiuil ren-
.Irlve mele;: ká.lInr«l«.l.e kész ,-s\ ki-
t ö m i len\ uliir.lu. 

A 'anlja nöi és férő  óvszereit, lelje* 
kréiziijval. .átánvns árakini. 

m/m  m / m . m / m - / m . m / m  m/m. 
B á r m i l y k a l a p á t a l a k í t á s i t e l f c g a d c m . 

WEIGEL FEHKNC'ZNK MI LLER Jl'LISKA 
NŐI KALAl'-DIVAT'-ÜZLIiTK 

CSIKSZKHKDA, — KOSSUTH LA.IUS l'Tt'A :!10 SZÁM. — CS1KSZKKKDA. 
Van szerencsém a helybeli és vidéki hölgy közönség becses 

tudomására hozni, hogy a tavaszi és nyári idényre a legdivatosabb 

PÁRIZSI ÉS BÉCSI MOPELL KALAPOK 
megérkeztek, amelyek megtekintésére a tisztelt hölgyközönség 
nagybecsű figyelmét  felhívom.  — Nagy választékban tarlók : kalap 
formákat,  kerti kalapokat, leány- és gyerek-kalapokat, 
fantasie  toll különlegessegeket, továbbá selyem, virág, 
szalag és egyéb felszerelési  cikkeket. 

A mélyen tisztelt liülgyközüuség becses pártfogását  kérve 
vagyok kiváló tisztelettel 

W e i g e l F e i e a c s a é M i i i U i J u l i s k a , O s i k s a e j e d i b a a . 

Gyászkalapok 12 órán belül tetszés szerint elkészíttetnek. 
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AGRÁR TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
0 0 0 CSIKSZEREPAI FIÓKINTÉZETE. 0 0 0 

Uj persely-betét rendszer. 
Utalványok és hitelle-
velek bel- és külföldre. 

Szelvény-beváltás. 
Klvállal tőzsdei megbízásokat 

és átutalásokat bármely piaera 
Az intézet képviseli az ország 
legrégibb és legnagyobb „Trieszti 
altalános biztosító táraasaQot" es 
eszközöl tüz-, üveg-, jég-, be-
törés-. élet- és baleset biztosítá-
sokat. J7 

Jelzálogkölcsönöket nyújt 300 koronától 
keziíodeleg félévi  tőketörlesztést és kamatot 
magaban foglaló  részletfizetések  ellenében 10-tól 
li") evig terjedő időre 4' i"» alapkamaton. Ma-
gasabb kamatú előző kölcsönöket konvertál. 
Mimién kölcsönt a leggyorsabban folyósít. 

Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat 
legolcsóbb kamat mellett. 

Takarékbeteteket naplói-napig 4",'g-al ka-
matoztat és azokat rendszerint felmondás  nél-
kül fizeti  vissza. 

Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra. 
Folyószámlái hitelt nyujt elfogadó  biztosítékra 
Foglalkozik a bank- es pénzvaltó-üzlet min-

den ágával, u in. vásárol és elad a legtnéltá-
nyosabb áron ertékpapirokat, sorsjegyeket, 
idegen pénzeket stb. 

Elad sorsjegyeket csekély havi részletfize-
tésre (az elsó részlet lefizetése  után a nyere-
mény már a vevőt illeti.) 

tianfárab  3 7 IQflft  ó u r o D u s Választékban kaphatók la-
j l a j J ld ldK ÜZ 13U0. CVId. punk kiadóhivatalában, u. m.: 

X 
Képes Családi Naptár, Regelő Bácsi, Szent-Csalad Naptár, X 
Uj Székely Naptar, Petőfi  Naptár, Kossuth Naptár, Bátyám X 
uram nevessünk, Kincses Kalendárium, Kis boldogságos X 
szűz Mária naptára, Népszabadság naptár, Rákóczi naptár. X 
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KllSnA mlnCKécü én IrKmagnNiibb uHârduAgu Port land-CementPt n jánl nlen6 á ron a 

P0RTLAHD-CEMENT-6YAR  BRASSÓBAN. 
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 9-

Nyoowtott Szvoboda JAzief  kSnyvnyomtUjiban, Csiksieredabu, 1908 




