
X X n . é v f o l y a m . Csíkszereda. 1910. január 5. 

CSÍKI LAPOK 
PUUTIKAI. KOZGA/l)AíSA(il tó TAltöADALMl II UTILAI'. 

•SwrkentAaíg fa  kiadóhivatal: 
S l T o b o d a J ó u e f  kflnr»-  és papirkereaksdéM, 
hori a lap azellemi részét Illető minden közlemény, 
Tilamint hirdetések éx eH>6zeté«l dijak Ik kllldcnilüli. 

1 Telcfoo  hlvÓHzáni 2. 

FŐSZERKESZTŐ: 
Dr. FEJÉR ANTAL 

ÜGYVÉD. 

FKLKLÓS SZERKESZTŐ: 
Dr. ÉLTHES GYULA. 

Bizonytalanság. 
Az n; év ünnepi dátum az esztendő 

gyorsan pergő szürke napjai sorában. Az 
ember pillanatra mintha kilépne az élet 
rohanó sodrából és széles horizontokat, 
mult, jövendő tágas perspektíváit bejárja 
merengő szeme. Az uj év határkő az esz-
tendők országútján. A vándor megpihen 
mellette és uj erőt, bizodalmat gyűjt a 
továbbmenésre. Uj év napján elfelejtjük 
bánatainkat, keserveinket és szivünkbe 
árad csalfa  illúziók varázsa, hogy az uj 
esztendő csak örömet, boldogságot fog 
hozni számunkra. 

Az uj év a politikában is jelentős 
dátum. A politikai uj év szokott mindig 
alkalmat nyújtani a kormányférfiaknak, 
hogy nyilatkozzanak jövő terveikről, be-
számoljanak addigi munkásságukról. Az 
idei uj esztendő ünnepi hangulat helyeit 
azonban csak keserű reszignációt, vigasz-
talan töprengést hozott és csüggedt lélek-
kel áll meg a nemzet élte országútján, 
hogy elborongjon jövőjén. 

A mult esztendő — ha sorra vesszük 
eseményeit — kietlen, sivár perspektívát 
tár elénk, a jövö kinos, aggasztó kérdő-
jelként mered reánk. Gazdagabbak va-
gyunk — csalódásokkal, keserűségekkel, 
szegényebbek lettünk sok-sok illúzióval, 
reménnyel, hittel. Rég nem volt ilyen 
vigasztalan Magyarországon a jövendő 
horoszkópja és rég nem szorongott lel-
künkben ilyen kinos bizonytalanság, ami-
kor a jövő kilátásait kell fontolóm  ven-
nünk. 

Azok a tárgyalások, amelyeket Lu-
kács László az ó-év utolsó tiupjniban oly 
lázas buzgalommal folytatott  a politikai 
pártok vezető embereivel, nem vezettek 
eredményre. 

Nem kellett hozzá próféciái  ihlet, hogy 
ezt a sikertelenséget az ember előre meg-
jósolja. Két egymástól nagyon messze 
álló álláspont között kellett áthidalást te-
remteni — és az eredménytelenség már 
előre adva volt akkor, amikor mind a két 

fél  szigorúan ragaszkodott a maga állás-1 Az ország pedig olt áll megint a gyötrő 
pontjához. Az egyik fél  hadállásában ugyan j bizonytalanság elöli és a helyzete ha 
már történt változás. A negyvennyolc;.; ' 1 ' 
párt egyik része számolt a szemben álló 
félnek  merev negációjával és taktikát vál-
toztatott, — ami a pártban szakadásra 
vezetett. Ez a fél  tehát, a függetlenségi 
és negyvennyolcas párt jóval meggyen-
gült, viszont a másik fél  semmiben sem 
engedett merevségéből. 

Lukács nem hozott engedményeket a 
bank kérdésben. Justhék viszont a maguk 
részéről nem hajlandók elejteni a termi-
nushoz való ragaszkodásukat. Itt tcliál 
oly tárgyi nehézségei voltak a kibonta-
kozásnak, amelyeken semmikép sem lehe-
tett a megegyezést átsegíteni. 

A Justh párt ha engedett volna, akkor 
teljesen elvesztette volna politikai presz-
tízséét és lehetetlenné tette volna magái 
lefelé.  Annyiszor és oly határozottan le-
szegezte magát merev álláspontjához, hegy 
teljes lehetetlenség volt részérói ezt most 
feladnia. 

.Mindezt előre jól tudták Bécsben is. 
Mi értelme volt hát akkor az egész Lu-
kács-féle  kísérletezésnek, miben remény-
kedtek, mit akartak ? Elhiheljük-e mi őszin-
tén Lukácsnak, hogy ha talán sikerül is 
valami megegyezést teremteni és Justh-
ékkal együtt kormányt alakítani, akkor a 
választásoknál a Justh párt megnövelésére 
nyújtott volna segédkezet? És lehet-e jó-

lehet még keservesebb, mint volt az 
előtt. A nemzet vezérei, akiket oly lelkes 
hozsannával üdvözölt az egész ország a 
miniszteri székekben, most a legkínosabb 
szituációban vergődnek - nem a maguk 
hibájából és csak egy vágyuk van: 
szabadulni, menlöl előbb! 

A Lukács-Juslh-féle  kombináció siker-
telensége után még egy lehetősége van 
a megegyezésnek, — ha csak nem kerí-
tik már most sorra Khuen Héderváryl, 
hogy ami alkotmányos utón nem meni, 
azt alkotmányellenes eszközökkel próbál-
ják meg. És ez az eshetőség, ha újból a 
kooperációs pártokkal próbálnak egyez 
kedni. 

Engedmények nélkül azonban termé-
szetes a válságot megoldani nem lehet 

és ép ezért, amikor a legszélsőbb 
párlot próbáiiák bele vinni egy minden 
komoly engedmény nélküli paktumba, 
ezt az egész kísérletet nem tekinthettük 
egyébnek, mint közönséges tőrvetésnek, 
ugratásnak, ainelylyel Justhékat akarták 
politikailag teljesen lehetetlenné tenni. 

Szilveszter estély. 
A szinügyi bizottság a mult év utolsó 

n.ipján magas színvonalú müsoros-estélyt 
rendezett a Vigadó nagytermében. A szin-

zan ésSíel feltételezni  Justh-ékroi, iiOk/t îgyi bizottságnak ez volt az eisó estélye, 
hajlandók leltek volna az ó-szabadelviieketí de büszkék is lehetnek arra, mert régen 
ismét feltámasztani  halottaikból, hogy ve-Jlál|pnW oly nagyszámú intelligens közön-
lük szövetkezve teremtsenek maguknak 
az uj parlamentben kormányzó többsé-
get? És volt-e valami jogosultsága annak 
a reménykedésnek, hogy az ó-szabadelvii 
és a szélső függetlenségi  tábornak fog 
többséget adni a nemzet szemben Kossuth-
tal, Apponyival és Andrássyval. 

Ez az egész Lukács-féle  idea halva 
született terv volt. Olyan tárgyi és sze-
mélyi nehézségek gördüllek megvalósí-
tása elé, amelyek matematikai bizonyos-
sággal buktatták meg. 

séget a Vigadóban, mint éppen ez alka 
lommal. Maga a niiisor nagy gonddal és 
körültekintéssel gazdagon volt összeállítva 
s már előre akkora érdeklődési kellett az 
egyes számok szereplőinek egyénisége, 
hogy az estély fényes  erkölcsi és anyagi 
sikere eleve biztosítva volt. 

A Vigadó nagyterme sokai nyert a 
sziniigyi bizottság által emelt hal Ízlése-
sen kiállított páholylyal, melyek ez estén 
adattak ál először hivatásuknak. 

A músorl dr Kolonics Dénesné és 

Megjelenik minden • • e r d á n . 
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Késiratok nem adatnak 1 

Kolonics VioHta zongora négykezese nyi-
totta meg, Dr Kolonics Dénesnét már 
puszla megjelenésekor zajos tapssal tün-
telte ki a közönség, ezzel akarván kife-
jezni háláját önzetlen fáradozásaiért,  mely-
lyel minden alkalommal készséggel a 
közreműködők sorába áll. Ez estélyen is 
nem kevesebb, mint öt számnál műkö-
dött közre az ő tökéletes zongora játé-
kával. Mert, hogy mestere a zongorának, 
arról közönségünknek számtalanszor volt 
alkalma meggyőződni. Ez estélyen leányá-
val, Kolonics Violkával előadott négy-
kezese uj szám volt annyiban, hogy meg-
győződtünk arról is, hogy Kolonics Violka 
— ki első izben szerepelt közönségünk 
előtt — szintén nagy tehetség a zongo-
rában s mint kész zongora művésznő 
mutatkozott be. 

Dr Bogáthy Gábor a .Művész szere-
lem" cimü finom  huinoru monologot adta 
elő. Maszkja sikerült s előadása tökéletes 
volt. 

Igen kedves jelenség volt főispánunk 
kedves és szép kis leányainak, Kállay 
Hannának és Ágicinek szereplése. Mind-
kelten külön-külön kuplékat énekeltek és 
táncoltak. Kellemes éneküket dr Márton 
Lászlóné kísérte zongorán. 

Az estély kiemelkedő számát képezte 
Nagy Gyula gordonka játéka, melyet dr 
Kolonics Dénesné zongorán kisért. Mind-
ketten oly tökéletes művészetet pródukál-
tak, hogy a közönség megújrázta és szifrinT 
nem akaró tapsokkal jutalmazta. 

Fokozódott érdeklődéssel várta a' kö-
zönség özv. Balló Gáborné és Veress 
Árpádné ének - duettjét a „Trubadour"-
ból. A zongora kíséretet e számnál is dr 
Kolonics Dénesné volt szives teljesíteni. 
A közönségnek ismét alkalma volt gyö-
nyörködni Balióné és Veressné Istenadta 
csengő hangjában. Duettjük hangjuk is-
kolázottságával és tökéletességével ritka 
műélvezetet nyújtott. A közönség zajosan 
megtapsolta. 

Egészen uj szám volt Winiavszky ,Le-
gendá"-ja hegedűn, melyet dr Kolonics 

A „csíki lapok" t á r c z á j i a . 
Esztétikai értekezés. 

Előadta a szinügyi bizottság műsoros estélyén 1909. 
december 31-én dr ERÓS VILMOS. 

BEVEZETÉS. 
A mikor kedves barátom Jeney László ur 

(elkéri, hogy a szinpártoló egylet pénztára ja-
vára tartandó műsoros estélyen egy szabad 
előadás tartásával közreműködjem, a kiváló 
megtiszteltetés felett  érzett hálás örömet csak-
hamar rulyos gondok váltották fel.  A téma 
megválasztása, melyet előadnom kellene, okoz-
ták a gondot Olyan tárgyat szerettem volna 
kapni, mely egyaráht érdekli e kiválóan intel-
ligens közönséget, mely előtt most megjelenni 
szerencsém van, ilyen témát találni azonban, 
legalább is nekem, felette  nehéznek bizonyult. 
Végtére is arra határoztam el magam, hogy 
egy abstract témát választok, mert minél el-
vontabb valamely kérdés, annál általánosabb 
és mint ilyen annál hozzáférhetőbb  is. Igy ju-

tottam arra az elhatározásra, li o g y a s z é p 
b ö l c s e l e t b ő l merítem előadásom tárgyát, 
melylyel egyúttal hidolni is kivánljm ama 
so'i szép asszonynak és leánynak, kiket hall-
gatóim közi liszMni szerencséin van és kik-
nek érdeklődésére számitól; első sorban. 

Ennek az elvont tárgynak a kezelése azon-
ban mcllözhelctlcnné tctlc, hogy a szabad elő-
adás helyett még azon közvetlen koiilaktus 
feláldozásával  is, mely ez esetben az előadó 
és hallgatója közt létesül, a felolvasáshoz  for-
duljak és ez ulon biztosítsam az elvontabb 
gondolkozás közvetítését, mely szabad előadás 
mellett alig lett volna elérhető. 

A' művészet keletkezése és lényege. 
A mtlvészet beosztása a plaszlika és festé-

szet, különös tekintettel az emberi testre, ké-
pezi előadásom tárgyát. 

# * 

Hogy a művészeti funkció  kialakulását meg-
érthessük, a gyermek, a kezdetleges ember, 
vagy épen az állatok játékát kell szemügyre 
vennünk. A játék-tevékenység, egyszerűen a 

motorikus izgalom feleslegéből  áll elő, mely a 
célszer» mozgás normális lefolyása  után még 
fennmarad.  A gyermek öröme, ki já'.szva föl 
és k- szaladgál, még egyelőre csak egy fizikai 
megkönnyebbülés, de inajd a mint és a mily 
mértékben a lélek fejlődik,  kél karakterisztikus 
moment lessz észrevehető: az egyik a harc az 
anyag ellen. A gyermek nehézségeket keres, 
melyei le akar győzni és majd versenyt fej-
leszt ki. Minden mozgásban álló játék-küzde-
lein, irílvészkedés, ügyesség, gyakorlat, fölé-
nyes erő, melylyel a másikai lul szárnyalja, 
tehát a harc a legkarakterikusabb az emberi 
játékban, harc az anyag a materia ellen, ide-
gen és saját testével szembe. 

A másik momentum, hogy a játék alkotássá 
válik. A gyermeknél a rombolás az első jelen-
ség, mert igy akar úrrá lenni az anyagon, te-
hát a rombolás már maga az alkotás első for-
mája, majd porondból, sárból építeni kezd, 
elzárja a folyó  patakot, mindez alaktalan tö-
megből készül, még pedig ugy, hogy az anya-
got legyőzi a formával,  formát  ad az anyag-

unk. A mozgaló erő a teremtő érzék, mely a 
közömböst értékessé, tetszetőssé teszi, nem 
esak a puszla cselekvés, de az eredmény fa-
kasztja már a gyönyör érzését a gyermekben, 
midőn a cselekvésben a léleknek közreműkö-
dése is érezlielövé válik elölte. 

Már az építésnél látható egy érdekes jelen-
ség, midőn a gyermek megkísérli saját magát 
kifejezésre  juttatni. A gyermeknek a ház in-
kább tetszik, ha jól zár a külvilágtól, ha sötét 
barlangszerü. Ez a jelenség már azt teszi, hogy 
a ház mii a gyerek épített, mintegy az ő ki-
bővített teste, s mint a test körülzárja a lel-
ket,' ugy zárja körűi a ház a testet. 

Ez a kísérlet aztán egy sajátságos önmeg-
jelenéssé fokozódik  a gyermekben, mely kű-
löinböző formákat  mutat, igy először a mor-
molás, éneklés, melylyel a gyerek saját magát 
játszó hangulatban fejezi  ki, majd szerepet ját-
szik, elváltoztatja öltözködését, sajátságos mo-
dort mutat, utánozva a nagyokat, az élettelent 
élőnek tekinti a baba játékban stb. 

Három célzat vehető tehát észre a gyermek 
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a-tt oldal. C S Í K I l a p o k 1. Mám. 

Dénesné zongorán kíséri. Hegedű szóló-
ban gyönyörködni nem volt közönségünk-
nek eddig alkalma, ezúttal azonban oly 
művészi játékot élvezett, minőt még nem 
hallottunk. A sDrű tapsok után két ma 
gyar népdal művészi előadása nagy ha-
tást ért el. 

Dr Erós Vilmos esztetüai értekezése 
szintén uj szám volt, mely az érdeklődést 
állandóan ébren tartotta. A ritka tanul-
mányra valló, magas színvonalú érteke-
zést lapunk tárca rovatában szó szerint 
közöljük. Dr Erős Vilmos mindvégig ér-
dekfeszítő  előadását a közönség élvezet-
tel hallgatta. 

Schubertnek .Az én tanyám" cimfi 
dalát Demény Irénke óriási hatással éne-
kelte. Hangja mezzosopran és nagy ter-
jedelmével előnyösen érvényesült a'Vigadó 
rossz akusztikáju termében. Bemutatkozása 
tökéletes sikert ért el. A közönség zajos 
tapsaira elénekelte: .Sirassatok engemet 
orgonavirágok" című uj népdalt. A kö-
zönség hálás volt érte, mert a szép dal 
előadása betetőzte sikerét. 

Dr Gaal Endre, Jókainak .A mun-
kácsi rab" cimíi regényének egy kiszakí-
tott részletét adta elő. Már megjelenése, 
rab ruhában, bilincsekben és a megszó-
lalásig hú maszkjával nagy hatást ért el. 
Az elvetemült, minden jobb érzést nél-
külöző rabnak lelkivilágát és Isteithez té-
rését oly közvetlen, folyton  fokozódó 
drámai erővel adta, hogy a közönség 
visszafojtott  lélekzettel, a legmélyebb csend-
ben hallgatta s végül elementáris erővel 
tapsolta meg. 

Az estély utolsó pontját dr Imecs 
János és Zareczky Jenő duettje töltötte 
be. A nehéz ének-duettet Zareczky csengő 
tenorja és Imecs lágy baritonja teljes si-
kerrel oldotta meg. A közönség óhajtott 
volna tőlük egy-két népdalt is hallani, 
mi azonban a nehéz énekszám miatt el-
maradt. 

Ezzel a szép és élvezetes műsor vé-
get ért. Hála és köszönet illeti meg a 
közreműködőket, kik lehetővé tették az 
estélyt, mely kizárólag helyi szinügyi cé-
lok^ szolgált. Elismerés illeti a sziníigyi 
oizottsâgot is, mely élén Jeney László 
elnökkel, fáradhatatlanul  dolgozott az es-
tély létrehozása és sikere érdekében. 

A műsort tánc követte, melynek nagy 
és lelkes közönsége volt. A rendezőség 
gyorsan táncteremmé varázsolta a Vigadót 
s a tánc a legjobb kedvben .1 késő reg-
geli órákig tartott. 

Itt fel  kell említenünk, hogy szünóra 
alatt a vendéglős nagyot vételt, mikor a 
kávéházés mellékhelyiségeit nem rendezte 
előre be étteremnek, mert igy a nagy 
közönség 4—5 étteremben egymástól szét-

szakadva szorongott s a kevés számú 
pincérek a sok étteremben nem tudtak 
a kiszolgálásnak kielégítően megfelelni. 
S még nagyobb kellemetlenségek voltak 
amiatt, hogy a fejüket  vesztett pincérek 
a közönség elhelyezésénél olyan hibákat 
követtek el, melyeknek kellemetlenségeit 
éppen a közönség volt kénytelen érezni 

K L E I N S Á M U E L 
csíkszeredai gőzfürész  telepén 
fenyőfa  hulladék állandóan és 

jutányos árban kapható. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Eljegyzés. Folyó hó 1-én B. Nagy 

Gyula takarékpénztári' főkönyvelő  eljegyezte 
Rancz Lórincz bájos leinyál Rózsikál. 

— Kinevezés. A földmivelésügyi  m. kir. 
miniszter Czárán Péter fizetésiden  kir. s. mér-
nököt, a viztlgyi műszaki személyzet létszá-
mába fizetéses  kir. segédmérilökké nevezte ki. 

— Ünnepelt járásbiró. Szacsvay Imre, a 
helyi járásbíróságnak 15 év óta vezetője, újév 
alkalmával szép Ünneplésben részesült. A helyi 
ügyvédi kar testületileg teljes számban és a 
járásbíróság birói kara az Összes kezelő szc 
mélyzctlcl együtt, Élthes Zsigmond nyugal-
mazott táblabíró, jelenleg ügyvéd vezetésével 
megjelent d. e. 11 órakor az ünnepelt járásbiró 
elölt, akit az ügyvédikar nevében Élthes Zsig-
mond kiváló érd meihez méltóan magas szár-
nyalású beszédben üdvözölt. Kiemelte, hogy 
15 éve vezetői állásában, ahol egyetlen törek-
vése az osztó igazságnak pontos és lelkiisme-
retes kiszolgáltatása volt, ahol becsületes és 
céltudatos munkájával a vezetése alatt álló 
járásbíróságnak bírói karának, az ügyvédi kar-
nak. és a jogkereső közönségnek nagyrabecsü-
lését vívta ki, s mintaképe lett a valódi, az 
életbe belenőtt bírónak; — bár jutalmat soha 
nem kéréseit, s bár' jutalom helyett néha apró 
kellemetlenségekben volt része, — mégis bő-
séges jutalmat találhat a vezetése alatt álló 
bíróság, az ügyvédi kar és a jogkereső közön-
ség nagyra bccsDlésébcn és a tiszta szeretet-
ből kinőtt ragaszkodásban. Hz a juta'om az 
igazi, az egyetlen valAm jutalom, amire a k^-
lelességét becsüleieSen teljesítő bíró büszke' 
lehet. Szacsvay Imre járásbiró t.""*1' '"tt sza-
vakban köszönte meg az Udvözlé. sú-
lyozta, hogy nem érheti őt c pályán uiy Kel-
lemetlenség, amelyért bőséges kárpótlást ne 
találna az ügyvédi kar, birói társai s a tisztvi-
selők ragaszkodásában és szeretetében. 

— Közgyűlés. A-_ várdotíalvi Olvasókör 
1909. évi december hó 29-én tartotta évi ren-
des közgyűlését, amelyen Pál Gábor kir. ta-
nácsos elnökölt. A számadások megvizsgálása 
után a közgyűlés megállapította a folyó  évre 
a költségvetést. A tisztújítás megejtésc után 
a közgyűlés véget ért. 

— Karássonyl pásztorjáték. A kászon-
jakabfalvi  állami elemi népiskola növendékei 
által'karácsonyi színjáték adatott elő a •Kará-
csonyest* és a -Betlehemi asszonyok* cimü 
pásztorjáték. A kis szereplők oly Ügyesen és 
színezettel adták elő, hogy újév napján köz-
kívánatra megismételtetett. Tekintve a csekély 
belépti-dijat, bevétel volt 122 korona 24 fillér. 
A növendékeknek VI  korona 60 fillér,  s inás 
költségekre 23 korona adatott ki. Maradt tiszta 
jövedelem 81 korona 64 fillér,  mely összeg 
egy iskolai hármonium alapjára letétetett. A 
jól betanított előadásért őszinte elismerés illeti 
meg Balási Sándor ig. tanítót, ki nem kímélve 
fáradságot,  kántori nagy ténykedése mel-
lett a karácsonyi ünnepeket ily előadással 
is emelni. 

— Újévi üdvözlések megváltása címen az 
árva- és szcreletház javára K o v á c s Mihály 
plébános Szépvizről 5 koronát, Michna Rezső 
2 koronát juttatott kiadóhivatalunkhoz. 

- Zongora hangolást és javítást elvállal 
Baranyai Mihály színházi karmester. 

— Vasúti ügyek. A magyar királyi belügy-
minisztérium által 1910. január l-étőli érvény-
nyél kiadott uj üzletszabályzat érlclinébe.i az 
állomások elzárt elörészébe csak utazásra ér-
vényes inenetjegygyel, vagy pályaudvar belépő 
jegygyei szabad belépni. A ki érvényes iga-
zolvány nélkül lép be, 1 koronát tartozik fi-
zetni. 

2. Aki közlekedő vonat kocsijába utazási 
szándék nélkül belép 6 koronát tartozik lizetni. 

3. Menetdíj megszámlálva fizetendő.  Me-
netjegy kiadása vonat indulása elölt 5, uli pod-
gyász felvétele  15 percen belül nem követel-
hető. 

4. Az áruszil.itás akadálytalan lebonyolí-
tása érdekében, kereskedelemügyi miniszter 
felhívja  a szálltó közönség figyelmét  arra, hogy 
raktárban feladandó  gyors- és teheráru külde-
mények szállító leveleit — lehetőség szerint 

készen kiállítva hozza. Szállító levelek az 
állomási főnökségnél  beszerezhetők. 

- Elszámolás. A .Csíkszeredai iparos if-
júsági önképzőkör* által karácsony másodnap-
ján rendezett színi előadással egybekötött tánc-
mulatság bevétele volt 646 kor. 94 kor. Kiadás 
399 kor. 28 fill.  Tiszta nyereség 247 kor. 66 
fillér.  Ez alkalommal felülfizeitel'  D",<"--lcsl-

fvérek  10 kor., Ivillay Ubu üér, 
Józsa Géza 6 kor.. Cseh Istvái, o kor. 40 fill.. 
Lázár Miklós 4 kor., Pap László pü. biztos 4 
kor., dr Pálmai Jenő, Kassai Lajos, dr Harmati) 
Leo, Lízár Jenő 3—3 kor., Dóczi János 2 kor. 
60 fill.,  N. N. 2 kor. 40 fill.,  Czimerman Emil, 
Száva Lukács, Zakariás Gerő, .lakabovits Sa-
mu. Búzás József,  Péter Miklós, N. N. Gál 
József,  Barcsai Dénesné, dr Élthes Gyula, Nagy 
Gyula, Csedő Andrásné, Gál József,  Helvig 
G. János, dr Fodor Antal, dr Zakariás Manó, 
özv. dr Molnár Lászlóné, dr Erós Vilmosné, 
dr Imecs János, dr Élthes Zoltán, Fodor Jenő, 
Bálint Lajos, Pál Gábomé, Görög Péterné 2—2 
kor., Petres N. 1 korona 60 fillér,  Naţiy Fe-
rencz 1 korona 20 f,  Miklós János 1 kor. 20 

fill..  Molnár Ödön, László Işnicz, Sprencz 
Hugó, dr Dóczy Kálmán, Kállai Ferenci, Mar-
kovics, Safranek  főhadnagy,  Orbán János, Fe-
kete lmréné, Kovács János, Becher AdoKné, 
Potoczky Pál, Friedlander Lajosné, dr Veress 
Sándor, German János, Pap Károlyné, Szopos 
Elek, N. N., Fejér Lajos, Karda Lajos, De-
mény Ferencz, özv. Nagy Jakabné, Csató Já-
nos, Kovács András, Paal K. János, Kiss Ernő, 
Csiby Károly, Várady Dénes, Csizmás László, 
Vaszi Péter, Pál Czili k. a., N. N., Dávid Sán-
dor, N. N. Kozma Istvánné, Csokondi Imre, 
Baranyai Gyuláné, özv. Romfeld  Félixné, özv. 
Szabó Antalné, Száva Antal, Grosz Ferencz 
1—1 kor., Demény Laios, tólh Ference, Gyu-
lai Ferencz, Fekete Vilmos, 80—«0 f,  Szent-
miklósy József,  Tarsai Sándor, Barcsai Dénes 
60—60 f.  Borsodi Géza, Silló Béni 50—50 f, 
Berkovics Sainuné, Rosenfeld  Hani, Biber Sa-
lamon, Szigeti Látyásné, N. N. Szolga Albert, 
Kelemen J„ Magyari N., Ádám József,  Szívós 
László, Rsfán  János, Michna Rezső, Dávid 
Pista, N. N., Karácsony Antal, Szakálas Ala-
dár, Nagy Gyula 40—40 f,  N. N. X. J., N. N. 
20—20 f,  Szopos László 14 fill.  Fogadi g ugy 
a szíves felülfizetők,  mint a darabban közre-
működők ez uton is a kör hálás köszönetét. 

— Lopás. Mull év december hó 21-én 
Nikora Simon romániai lakostól Terján Angelné 
szül. Száriári Mária a zárallan asztalfiókból 
80 korona készpénzt ellopott s Marej Miklós-
sal szövetkezve, a magyar földre  átszöktek. 
A károsult által tett panaszra a csendőrség 
üldözőbe vette tettest, sikerűit társával egyOU 
a gyimesközéploki vasúti állomásnál elfogni, 
kiknél az ellopott 80 koronát megtalálták s 
azt feljelentés  kapcsán a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak átadlák. 

— Csalás. Gansel Izidor gyulafehérvári 
lakos mull év december 27-én megjelent Ko-
vács Ferenc gyimesi kereskedőnél s tőle azon 
ürügy alatt, hogy ö a Weisz Márton és Fia 
hódmezővásárhelyi borkereskedő cég iricgha-
talinazoltja és a Kovács állal íendelt 390 liter 
bor árának felvételéért  jött, a bor árában 129 
korona 27 fillért  felvett.  Távozása után kide-
rült, hogy Gansel Izidort nevezett cég két 
hónappal előbb elbocsáitotta és az összeget 
jogtalanul vette fel.  A kir. ügyészséghez jelen-
tés téletett. 

— Közgyűlés. A «Csíkszeredai iparos if-
júsági Önképzőkör*, saját helyiségében folyó 
év 1910. január hó 23-án d. u. 2 órakor tartja 
rendes közgyűlését következő tárgysorozattal: 
1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3.1909. 
évi zárszámadus előterjesztése. 4. 1910. évi 
évi költségvetés tárgyalása. 5. Választások. 6. 
Indítványok. 

— Halálos végű bicskázás. Mull év de-
cember 26-án Gyimesfelsőlok  községben az 
uton Tankó István Huszár 19 éves legényt 
Balog Antal Minya 18 éves gyitnesfelsőloki 
lakos hátulról egy zsebkéssel nyakán ugy meg-
szúrta, hogy 15 perc alatt meghalt. Az eset 
megtörténte után tetles Balog Antal a csend-
őrörsnek panaszolta, hogy a szúrás után haza 
felé  ment és útközben Tankó Péter Huszár, 

játékában, örömre törekszik, a közömböst kel-
lemessé, az élettelent clűvi leszi, valamennyi-
ben ugyanazon vonás, az anyag" felett  úrrá 
lenni az által, hogy az anyagól a lélek meg-
hódítja — vonul végig. 

Ezzel képét adtam a művészeti funkciók 
alapjának és tendenciájának. 

A művész küzd az anyaggal, formál  ad 
neki, majd lelkét önti bele és megeleveníti. 
E procedúra után kész a műtárgy. 

Lássuk most már magának a művészetnek 
lényegét közelebbről: 

A művészet, mint a játék, melyből fejlő-
dött, szükséglete az emberi természetnek. 

Az érzékeinkkel felfogható  természetben 
azonban nincs oly jelenség, mely tökéletes 
esztetikai benyomást hagyna maga után. 

A természetben alig van esztetikus jelen-
ség, mely halló szerveinkel gyönyörködtetné. 
A madarak éneke, a természetben előforduló 
lárma, zaj és hangok igen formátlanok  ahhoz, 
hogy esztetikai benyomást keltsenek, a beszéd 
pedig maga már művészei. 

A színek ép azért tökéletleuek, mert csak 
külső összefüggésben  a tárgyakkal léteznek és 
lényegükből igen keveset adnak á t A fonnák 
igen abstraktok és üresek ahoz, hogy érzése-
ket váltsanak ki 

Maga az élet, az eleven esztetikai szem-
pontból fogyatékos,  mert az esztetikai szemlé-
lés tárgya gyorsan változik és ezért egy fino-
man és a legmagasabb fokon  álló esztetikai 
érzés nem váltódhatik ki, ha csak az érzés vi-
szonya a tárgyhoz szeretetté nem fokozódik. 

A természet esztetikai elégtelenségéből, 

egyultal a természet esztétikai elrendezéséből 
keletkezik a művészet, mint ideális emberi te-
vékenység ü2zal a feladattal,  hogy a lelket a 
legátlogótlabb értelemben (inások) megérté-
sére, megérzésére átadja, midőn az saját ma-
gát megjelenteti, vagyis más szóval a művész 
a holt anyagba lelket lehel. 

A művész kezében a holt anyag megele-
venedik és él, ez azonban csak látszat és ha 
nem is mondhatjuk, hogy a művészet hatása 
illúzión nyugszik, mert az illúzió csak a való-
ság elképzelése, ugy kétségtelen, hogy a mű-
vészi gyönyört I. i. az életet magát az anyag-
ban, amely önmagában holt — teremteni kell. 

A fantázia  e teremtés eszköze és a müvész-
lélek megvalósulásának organuma. 

A fantázia  költ és kitalál a valóság biro-
dalmán tul és e tevékenység intensivitásától 
és erejétől függ,  az esztetikai hatás foka. 

A műtárgy kevésbbélesz azzá, ha valóban 
él, ki kőből szobrot farag  és való életet teremt 
belé, csak azt alkotta meg, ami a természet-
ben bőven van meg és nem is művész, csak 
tudás. Az életnek látszólagosnak kell lenni és 
ennek hiányán nem segít még a valódi élet sem. 

Ezek után kétségtelen, liogy a jelenség, 
mit a művészet nyújt, csak látszólagos, s igy 
a művészet tárgya szintén csak látszat, kép-
zelt világ az, hova a művészet bevezet, ezért 
tökéletes, ezért érdek nélküli, még ott is, hol 
csak akarná. 

A tragédiában a vers-forma,  dacára, hogy 
a valóságtól eltér, nem zavar, sőt az esztetikai 
hatást emeli, mert egy látszólagos világnak 

de tudatát ébreiT tartja bennünk. 

Ezen tudatot kell fenntartani  a művésznek, 
ez fő  feladata  és ehhez eszköze a művész 
nem valamennyi, hanem csak egyes jelenség 
elemekei használ a lélek kifejezése  és bemu-
tatása céljából, igy vagy a hangot önmagáért, 
vagy a színes síkot, vagy lesiet szín nélkül, 
vagy a nyelvet, más elemektől elvontan, teszi 
művészi eszméjének kifejező  eszközévé és ezen 
anyagoknak, mint a művészi gondola! közve-
títőinek sokféleségéből  származnak a különböző 
művészetek, — melyek a szépet anyaguk sa-
játosságából folyó  különböző törvények szerint 
valósítják meg, — és amelyek különös jogukat 
éppen csak abban lelik, hogy olyan lelki ele-
meket fejeznek  ki, vagy olyan hangulatokat 
keltenek, melyek csak ezen és éppen. csak 
ezen anyagban fordulnak  elő, vagy csak ezen 
anyagban érhetők el. Csak igy lehetséges azon 
fogyatékosságot,  mely az illető anyaghoz fűző-
dik eltüntetni és csak igy lehetséges, hogy az 
aeslhétíkai hatások körívét teljesen betudjuk 
zámi. 

Ezen alapszik azon aesthétikai törvény, 
hogy minden művészet feladata  abban áll, 
amire egyedül képes, tehát egy festmény,  mely-
nek a tárgyát előszóval éppen ugy, vagy még 
jobban elő lehet adni, messze esik az igazi 
művészettől. 

Minden művészet ehhez képest bizonyos 
fogyatékosságot  mutat fel  a szép'Ossz ideálja 
tekintetében, viszont azonban a aesthétikai 
ösztönt egyedül az illető művészet elégili ki 
a legtökéletesebben. Ezért a zene bizonyos 
értelemben a legtökéletesebb mOvészet, mert 
a leginkább szabad és a valóságra semmi te-

kintettel nem lévő játék és mert a legerősebb 
jelenség hatást adja, mert direkt az idegekre hal. 

Az építészet a legnagyobb művészet, mert 
a reális élettel a legszorosabb összefüggésben 
van és az élő ember a lelke, mert az architek-
tonikus művészet csak egy kiszélesített teste 
az embernek. 

Ezen előnyökért azonban a zene megfizet 
azzal, hogy a valódi életformák  gazdaságától 
a legtávolabb esik, az építészet azzal, hogy a 
legéletlelenebb, leghidegebb anyaghoz van kötve 
és csak általános hangulatokat vált ki. 

A plasztika azért magas mOvészet, mert az 
objektív léleknek a legtökéletesebb megjelení-
tése, a legtökéletesebben realizált lelket adja 
vissza, de fogyatékossága,  hogy a tiszta érzéki 
izgalom elvész benne és a nehezkedés törvé-
nyébe van beszorítva. 

A festészet  puszta sik és ezért reális jelen-
séget nyújt érzéki hatásában. 

A költészetnek mérhetetlen a tárgya a leg-
mélyebb, a leggazdagabb, a legtudatosabb lélek 
a tárgya, viszont nagyon gyarló a közlés esz-
köze: a szó; a képzelő tehetség előidézésé-
nek leggyarlóbb eszközére van utalva. 

Immár világos előttünk, hogy a művészet 
céija kettős, az *egyik az amit mint ilyen, a 
másik az, amit ez a konkrét a mOvészet szol-
gál anyagánál fogva. 

Az elsőt eléri az által, hogy a jelenséget 
idealizálja, vagyis minden sejtjébe az anyag-
nak lelket lehel. Nem elég, szépet produkálni, 
ami a természetben bőven van. 

(Folytatása következik.) 



1. c s í k i l a p o k 3-lk oldal. 
Tankó Imre, Tankó Gergely és Tankó Péter 
Csoti gyimesfelsőloki  lakosok ugy elverték, 
hogy szenvedett sérülései gyógyulására 20 nap 
szükséges. Balog Antal egyébként teltét be-
ismervén, a csendőrség letartóztatta, a vere-
kedőket pedig leijelentette. 

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

— Súlyos testi sértések. Mull év decem-
ber hó 27-én Csikdelne községben a Zöld 
László korcsmájában Balla Lajos csikdeluei 
lakos Ruszuly Józselet egy kiragadott 2 kilo-
grammos sulymérövel lejbe Ütötte és kilökte 
az utcára. A szenvedett sérfllé.sek  gyógyulá-
sára orvosi látlelet szerint 28 —30 nap szük-
séges. A kir. Ügyészséghez jelentés tétetett. 

— Erős Józset szépvizi lakost mull évi 
december 30-án Kovics József  házánál, ahová 
tehénpásztor felfogadása  céljából többen jöttek 
össze, Nagy Ignác, Nagy István, Mátyás István 
és Fazakas Antal szépvizi lakosok minden 
jogos ok nélkül a földre  teperték és ökleikkel 
és zsebkéssel oly súlyosan bántalmazták, hogy 
szenvedett sérülései gyógyulására 10—12 nap 
megkívántatik. A csíkszeredai kir. járásbíróság-
nál jelentés tétetett. 

— Hajdú Todor 15 éves, csikmadarasi 
lakost Pál Lajos korcsmájában mult évi de-
cember hó 26-án Veres Dénes csikmadarasi 
lakos forgópiszlolylyal  vigyázatlanságból jobb 
arcán meglőtte. Veress Dénes és társa Horvát 
Ferenc a csíkszeredai kir. járásbíróságnál fel-
jelentettek. 

— Oondatlanság áldozatai. Mult évi de-
cember hó 31-én Gyimesen Kondra András', 
Andris nevű 3 éves fia  vigyázatlanság követ-
keztében meggyúlt és szenvedett égési sebeibe 
belehalt. ;A csendőrség megállapította, liogy a. 
gondatlanság "elhalt nevelő- anyját, Nagy Já-
nosné szül. Bilibók Paraszkiva gyimesbtlkk-
tarhavasi lakost terheli. A kir. ügyészséghez 
feljelentés  tétetett. 

— Mult évi decembor 29-én Baliga Pál 
Imréné, szül. Tankó Borbála gyiincsközéploki 
lakos 2 éves István nevü fia  égési sebek kö-
vetkeztében elhalt. A kiderített tényállás sze-
rint a kis fiu  anyja a patakra ment vízért s 
addig a magára maradt kis fiu  a konyhában 
a fonó  vizet magára húzta, inely annyira össze-
égette, hogy szenvedeti égési sebei következ-
tében elhalt. A kir. ügyészségnek jelenlés té-
tetett. 

— Betöréses lopás. Mult évi december 
hó 23-án Csáki Gergely Józsefé  csikdánfalvi 
lakos, Gergely Márton csikdánfalvi  lakos be-
zárt és őrizetlenül hagyott lakását feltörte  s a 
lakásba behatolva, mintegy 50—60 korona ér-
tékű ruhaneműt ellopott. A csendőrség a tény-
állást kiderítvén, a kir. Ügyésznégnél feljelen-
tést tett. 

KÖZGAZDASÁG. 
A .IferaM-  Baiyar A m i f n  Vattéiztot Rmz 
váayttru«*|, M ţ i M t , beU jatarttM a ténde-

f w n l w ; l  éa pteplaetréL 
Budapest, 1909. december 30. 

A budapesti értéktőzsde hangulata az el-
múlt hét folyamán  a belpolitikai helyzet alaku-
lásival kapcsolatosan igen változékony képet 
mutatott. A bizalomteljes várakozás, melylyel 

a közönség a dezignált miniszterelnök tevé-
kenysége elé tekinteti, élénken megnyilvánult 
abban a nagy forgalomban,  melyet a vásárló 
közönség e héten kifejteti,  amivel kapcsolat-
ban az összes árfolyamok  jelentékeny emel-
kedést tüntetlek fel. 

A nemzetközi értékek közül előtérben állott 
a két hitel részvény, melyek közül a magyar 
hitel részvény 795-ig és az osztrák hitel rész-
véuy 676-ig emelkedett. Általában a bankrész-
vények igen nagy keresletnek örvendtek, kü-
lönösen a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó 
Bank részvényei, melyeket egy helybeli tőzsde-! 
bizományos cég na^y mértékben vásárolt, ugy, 
hogy azoknak árfolyama  5-10-re szűkült lel. A 
Magyar Jelzálog Hitelbank részv nyei sz inén 
egészen 46*.Mg javultak. 

A mai napon k-folyl  audienciák eredménye, 
mely szerint Őfelsége  az önálló bank felálli-

(tását nem óhajtja, rendkívül kedvezőtlenül ha -
ltott a tőzsde hangálatára és az összes értékek 
• árfolyamai  rohamosan csökkentek, ugy, hogy 
'a magyar hitet részvény 786-on, a Magyar 
' Leszámítoló- és l'énzváltóbünk részvény 5$>-ön 
és a Magyar Jelzálog Hitelbank részvé .y -U>~> ön 

I zárult. 

B É R B E A D Ó B I R T O K . 
Csikíitódon Csíkszeredától 3 kilómé-
ter távolságban. Ifi  holil kiliinö minő-
ségű szántó és kaszáló birtok azonnal 
bérbeadó. A bútokhoz tartozik 4 
holdas leiiilelii belsőség, kényelmes 
szép uj 4 szobás lakással, hozzátar-
tozó gazdasági és melléképületekkel. 
Értekezni lehel SZÁSZ JÁNOS 
tulajdonosnál Kolozsvárii, Bariba 
Miklós utca ö. szám alatt, hová az 
esetleges ajánlatok küldendők. 
Ugyanott eladó széna és szalma. 

SÍI' <U< Ml' <11/ >11' \U' <lt' »11' Ml' Ml' Ml' Ml' Ml' »11/ *ll' Ml' >11' 
Szám 1242—1009. 2 - 2 

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

mészárost 
60 korona havi kezdő fizetéssel 
es toljes ellatissa). Ajanlatok 

TAUSINCÎER ETEL. 
G y i m e s k ö z c p l o k r a küldendő. 

I 477. szám. 
' 1009. vhtó. 

j Á r v c r c s ' h i r d e t m é n y . 
I Alulír! bíróság végrehnitú az 1881. i'\i l.X. 
te. 101, illetőleg az ISOi. "évi XI.V tc. 1». 
értelmében ezennel közhirr.- tr>zi. hogy a esik-
szentniiirtoni kir j^rnshirósái.n:ik IS1D7 <\i S|v 
I. 51!» 5. :-z.aim vé|.-/.>é kövrike/ti hon ilr 
Dúczi Kálmán lliiv v.Oi! a'i.il kipvi-.il; (ír (.siky 
.ló/sif  csikszerecl.ii lakos jav.ita l'l knnma -
jiiru'ékai crejiií: ÍC09. év. juliti. lm J/ i 'i I"-
ga:i::tosilotl kiilog.tési vé^rchaitis ü'j.'n It-fog-
lalt és 7'.l i kuroitiirj liccsti11 ki'.veiko/ó ingó 
sá^nk u. iii.: t zúa , ból.Ua, clo>zk,.k. iikrí'k 
slh. nyilvái.os árvuvseii oi.ula'.nak. 

| Mely iiverésni'k a csik-izciiliiiártnni kir já 
irásbirósiig IÍK>J. évi V.  2;!')-1. számú véjjzíV 
' folytán  10 korona tőkekövetelés ennek 1!!07. 
évi szeptember hó 26. nnpjátói járó r>" „ ka-
matai, '/«",o váltódij és eddig összesen (^ko-
rona 36 lillérben bíróilag már n.etállapitnlt 
költségek erejéig Csikszentgyilrgy küzséghcii 

I végrehajtást szenvedők lakáján leeiigű nieg-
. tartására 1910. évi Január hó 8-lk í-apjána" 
'délutáni 2 órá'a határidőül kittlzetik os ahhoz 
1 a venni szán»' izék ezennel oly megjcgy/^s-
sel hivatnak míg, liogv érintett ingóságok í 
az 1881. évi LX. te. 107. és 108. 3 ai érlel-' 
mében készpénzfizetés  melléit, n legtöbbet ígé-
rőnek, szűkség esetén becsáron alul is el fog-
nak adatni. 

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

Kelt Csikszentmárton, 1909. évi december 
hó 27-ik napján. 

Ambrus Lajos, 
kir 1*1 r. v.-L'n ti 'j'ö. 

mj. 

Keresek ,egy kantinost 
el zilino'nsr.". oviul'-k im , l l i , , ; . 
!eli ő'cy ujct incl i l r i i II líc.volili. t 

Tausinger Ételnél. Gyimesközéplokon. 

Köl öucs, rekeiitsug rs hu ut ellen legjohb a 

Réthy-fóla  pemetefű  cukorka. 
I VasarhsnM a-onhan vigyélrutik es hniaro 

I (ottan Httiiy lelet kéjünk, mivel <o'» haszon-
talan utmral.i van -£ ' iy üo'iot 60 fillér. 
CS' ^ p t h y - f o  é t f o g a d j u  í k e l . 

I tol 
• tal 

L 
] 1 a ( 1 ( > ! ©© 

Csikszcnlkiraly és Zsögüdl'iirdó közöli egy 
jó növésii dus c s e i ' é f a  c ' r < 1 <">. 
Büvehb felviMgo.»ilát>t  lapunk kiadóliivataláhan. 

TÖRLEY 
PEZSGŐ. 

A L K A L M I y l t l i j é 
Remek zsebóra lánccal v 
együtt csak 3 korona 

90 fillér. 
Nagy raklárk .'szletet sze-
reztem be ugy, hogy en-

nek folytán:  egy ezüst Británin 
36 óráig járó anker-retnontoir sveici 
szerkezetű órát szép lánccal együtt 
3 korona 90 fillérért;  egy elektro-
goldin anker-remontoir 36 óráig 
járó kiválóan finom  sveici szerke-
zetű órát 4 korona 90 fillérért  szál-
lítok. Három évi jótállás! A szál-
lítás utánvétellel történik. Órákról, 
ékszerekről dus választékú képes ár-
jegyzéket kívánatra azonnal küldök. 
CYPRES IGNÁC ÁRUHÁZA 

Krakau, plorlanl-utea 49. 
Ábrákkal gazdagon ellátott árjegyzék 
kívánatra ingyen küldetik. A fent  meg-
jelölt órák az árjegyzékben nem for-
dulnak elő, mivel az egy alkalmi vétel. 

Nem megfelelő  árukéri a píiul visszaadom. 
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A mélyen tisztelt ©@e© | | 
@ ® 8 közönség figyelmébe! ~ 
Van szerencsém a mélyen tisztelt 
női és férfi  közönség szives tudo-
mására hozni, miszerinl üzletemet 

MANIKŰR-TEREMMEL 
bővítettem ki, hol mindenkor egy 
elsőrendű alkalmazottam áll a kö-
zönség rendelkezésére. Tisztelettel: 
Fekete Vilmos fodr&sz,  Csíkszereda. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikvármegye niagánjavainak igaz-

gatósági! köi'liirré teszi, hogy a vár-
megye mugáutulajdonát képező FelsA-
töjgyes 1. határrészében fekvő  erdőbir-
tokon Bélbor és Qyergyóbékáa községek 
k üzigtizg. határában előfordult  erdőégések 
és szélkárositások következtében kihasz-
nálásra engedélyezett futömegek  az alábbi 
csoportokban.és kikiáltási árakon 1 0 1 0 . 
évi január hó 31-ik napján d. e. 
10 órakor Gyergyótölgyesen a vár-
megyei magánjavak kezelóségének iro-
dájábay megtartandó nyilvános szóbéli 
és írásbeli versenytárgyaláson a leg-
többet ígérőnek el fognak  adatni. 

/.  csoport. 
Bélbor község határában a „Vámkut-

haviis" uevU erdórészben mintegy 18 
kut. hold leégett területen levő 2637 
drb 21 CO cm. vastag, 21404 tm'-re 
becsült gömbölyít lucfenyö-haszonfa  ki-
kiáltási ára uégyezerliáruinszázhetvenöt 
(4375) korona. 

II.  csoport. 
Bélhor község határában a .Vámkut-

piituk" nevü erdórészben előfordult  szél-
(loiuölt foltokban  található 1671 drb 
•21 -00 cin. vastag, 993 4 tm"-re becsalt 
ugyanolyan faanyag  kikiáltási á r a : kettő-
ezeinégy^zúrharniinc (2430) korona. 

///.  csoport. 
Bélhor község határában a „Tarha-

vas* és „KiábUkkös" nevU erdőrészek-
ben 1083 drb 21—85 cm. vastag 926-6 
tma ie becsült ugyanolyan széldöntött 
fuunyug  kikiáltási á r a : ketlőezerhétszáz-
tizenuégy (2714) korona. 

IV.  csoport. 
Ugyanott a „Kialiavas" nevü erdő-

lészhen leégett területen 713 drb 21—60 
cm. vastag, 468'8 tm® gömbölyű lucfeuyö-
haszonfa  kikiáltási á r a : hatszázoyolcvan-
öt (OSö) korona. 

V.  csoport. 
A Gyergyóbékás község, határában, 

a „Borvizpatnk " nevü erdórészben leégett 
területen 1765 drb 10—80 cin. vastag 
11 ü0'2 tm'-re becsült ugyanolyan faanyag 
kikiáltási á ra : négyezerliétszáznegyven-
kilenc (4749) koroua. 

A kikiáltási árak (10) tiz °/o-a bá-
natpénzül az árverés megkezdése előtt, 
uz árverező bizottság e lnökéné l kezébe 
leteendő. 

A szóbeli árverés megkezdése előtt 
bcnyiijtandó és szabályszerű bélyeggel 
ellátott írásbeli zárt ajánlatok a meg? 
ajánlott vételár (10) tiz "/. kát kitevő 
bánat péuzzel vagy megfelelő  óvadék1 

képed értékpapírral látundók el és tar-
talmazniuk kell egyúttal azt a kijelen-
tést is, liogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket  ismeri s magát 
azoknuk aláveti. 

Elkésetten beadott és utóajánlatok 
el nem fogadtatnak. 

A fatömegek  a kikiáltási árakon alól 
ueui fognak  eladatni. 

Kihasználási határidő a jogerős szer-
ződés kézbesítését követő 30 naptól 
számítandó 1 év. 

Ajánlatokat tenni vagy szóbelileg 
árverezni ugy az egyes csapatokra külön-
külön, vagy az I—V. csoportokra együtt-
véve is lehet. 

Az árverési és szerződési feltételek, 
valamint a becslésre vonatkozó köze-
lebbi adatok a m. kir. járási Erdőgond-
nokságnál (Gyergyótölgyes) és Csikvár-
megye uiagánjavainak igazgatóságánál 
(Csíkszereda) a hivatalos óMk alatt meg-
tekinthetők. 

Csikvúrmegye  magán javainak 
igazgatósága. 

Csíkszereda, 1909. december 21-én/ 

Dr. Csiky József,  % 
igazgató. 
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Kőbányai sör- és ásványviz-raktár Csíkszeredában. 
Magyar ásványvíz  forgalmi és kiviteli r. t. Budapest, V., Báthory-u. 5. || Haggenmacher kőbányai és budafoki sörgyárak r. t. 
Főraktár Csíkszereda részére: FÁHNDRICH ZOLTÁN cégnél (Lux-féle ház). 

Árjegysek, aaonnali palaokosere melleit: Káai-ml Satutárla ea Hopáti 1 liti-rea H Kapható bordóban óa Dapontn friss  tőit aQ pn:aoliban aa oraaág-
mlaokban'zO ailer, felUtene  palaokban 17 flllór,  nagybani tételnél árengedmény I aaarte elsőrendű minőségűnek el a mart Haggenmneber - f é l e 

. . . i i . i : _ i J i i H — l t n . f l t k n . f i  f n i t a  . A . . W . E z e n cvógyrizeken k i r ő l h u p l i a i é k n i é p : B o r a a é k i , B a r o a a , B o r h e g y , Élőpatak, Gloria, Fehórköt, Felaórakoal I - kbvetkeaó fajta  s ö r ö k : , 

MérU/Boíolt, Káaaonjakabfalia  borpaUkl. Hargllallget. Matild. Saékely Seltera ea Satojkal gyógy»laek. g ,, Ktrnli)  -sör. — Stilou  n In  „ I',Imvi§"-míh\  - fí/ij»r"-t<iir. 
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MINDENNEMŰ B Ú T O R ELŐNYÖS FEL-
te te l ek mel le t t kapható 

FOGOLYÁN ENDRE 
újonnan kibővített butorraktárában 

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

Zongorák és yarrógépek r é s z l e l l i z e i é s r e i s . 
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Czell Frigyes és Fiai 
l i o roa [Ţ ţke re skedok es bornanytermelők 

MEDGYES. 
Legjobb és legteljesitöképesebb szállítók 

erdélyi fehér  borokban, 
Kitünó sajat termésű borok. 

Különlegesség kiváló finom  vörös borokban. 

DÉZSA-, BURPU- ÉS HÓLYA6TURÓÍ 
legolcsobb napi arban kapható 

Cziffra  Józsefnél,  Gyergyószeiitmiklósoii ! 

83 83 0 83 í 0 83 1 ffl 183 

M^D1-Efâ 

Ü Z L E T ÁTHELYEZÉSI 
Tisztelettel van szcrencsem a melyen tisztelt köíönsee szí-
ves ludomasura hozni, miszerint 1909. december ho 18 tol 

cipész üz letemet 
a kóhid mellett levó. Szultán Lázár féle  házba helyeztem át 
hol kesz cipókból nagy raktart tartok, úgyszintén meg-
rendelesek gyorsan es pontosan eszközöltetnek Szamos 

látogatast ker, kiváló tisztelettel: 
László Albert cipész-mester, Csíkszereda. 
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ERTESITÉS! 
Vau szerencsém u nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint u Rákóczi-utca 3 5 2 sz. alatti saját házamban levő 

N Y E R G E S É S K Á R P I T O S Ü Z L E T E M B E N 
minden e s/.ukmábu vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csínos kivitelben olcsó áruk mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a inai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
uzért, liogy itt mindenki beszerezhesse szükségletet ép oly olcsó 
áibau, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még a 
mélyen tisztelt közönséggel azt is, liogy állandóan raktáron lartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végűi ii nagyérdemű közönség szíves figyelmét  felbivom  azon körül-
ményié, liogy u kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom — Miigamot u nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, maradiam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában. Rákóczi-utca 352. szára. 

Boda József orgona és hármonium épitö 
C S I g T A P L O O A l T . 

Van szerencsém a főtisztelendő  papság és a m t. 
egybáztauács fzives  tudomására liozoi, miszerint 

ORGONA ÉS HARMÓNIUM 
ÉPÍTŐ MŰHELYEMET 

teljesen újonnan rendeztem be, minek utánua 
módomban áll u legnagyobb szabású orgona épi 
tésél is elvállalni. Bárminemű javí tás és átalakí-
tásokat a legjutáuyosubb árban poDtosan eszközlök. 

A nagyérdemű közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 
Boda JózBef,  orgona és harmónium épitö, Csiktaploc&n. 

Hosszurovó Cement Födélcserépí 
i r o d a ^ m a j d n e m határtalan tartósságu, igen könnyű födóanyag,  olcsó áron kapható É 

PORTLAND CEMENT GYÁRNÁL  BRASSÓBAN.  JCapu-utcaĵ sf  ff 

NyoatloU SlToUxU Jóueí kftojT»J««ditj4baii,  Caikauired&ban, 1910 




