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Szerkesztőség és kiadóhivatal:

S i . o b o d f t J ó z s e f k i n y i - áa paplrkeraakedéM,
hová a lap szellemi rés2ét tlletA mlodca közlemény,
vuliunínt hlrilctówlt ás etőfiietéal dijak ţa kaldcndüu.
Telefon li ivószám 2.
-

FŐSZERKESZTŐ:

Megjelenik minden s z e r d á n .

COWÉD.

Hirdeie-i djak a l e g o l o i ó b b a n számíttatnak.
Kéziratok nem adatnak vlssia.

A nemzet ereje.

Legyünk egyek abban, ainí közjs
mindannyiunknál és ez a nemzet és alkotmány védelme. Ez ina a kötelesség?
És ezért a támadások visszaverésén kiviil abban is egyet kell érlonünk, liogy
oly válaszlói reform mellett foglaltuk állást, meiy a parlament magyarságát és
annak erejét és szabadságai biztosilj.i
De cgyultat minden erőszak veszlegelés,
csábítás és ígéret dnc.'ir.i is olyanok mellett kell szavaznunk, kik erre elegendő
biztosítékot nyújtanak.

FEI.ELÖS SZERKESZTŐ:
BT: Egész évre 8 kor. (Küllőidre) 12 kor
POLITIKAI,
ÉS TÁRSADALMI
HETILAP.Előfizetésit'étwvre
4 hor. Negvedévre 2 kor.
Dr. F E JKÖZGAZDASÁGI
ÉR ANTAL
Dr. ÉLTHES GYULA.

Kossuth száműzött leli. Csak egy az, mint az előadás a legjobbak közül való volt.
ami ki van beliile zárva s ez a "gyáva A színmű a hatalmas, kincsekben gazdag és
gőgös Medicsick korában játszik. Alapeszméje
lemondás.

Minden jel arra mutat, hogy ujabb
a kailiolikus vallás egyik legtöbb dogm "íjának,
megpróbáltatásoknak nézünk eléje. Ó felKzt nőin laiiailuk uug. r.b'.iöl nem a gyón.isnak szentsége. Ezt a szerző erős szensége nem fogadta el a parlamenti pareszik az oszlrák. S Kliujn is, ha erre ved.'lylyel. korhű jellemzéssel következetesen
tok kívánságait. A kormány ezért lecéloz, rövid .'SJII visszatérhet és b„<*záin.>l- diadalomra viszi. A bíboros szerepel Szathmondott s egy olyan kormány mutatkoliat megbízóján ik azzal:' UI JMI a magyarináry bajos mesteri alakítással játszota meg.
Mjdicsiek mindon ravaszságát, a töpap minzott be a háznak, melynek egy tagja se
nyakas volt mindig, az is maradt. Én A
d.'ii méltóság,ii és öntudatát vitte bele szeretagja a hazának és amelynek olt hive nincs.
elegei teltem kívánságodnak, tle a csatátpébe, mi a darabnak tökéletes sikert biztosíEz a tény maga is elegendő arra,
elvesztettem. Most nincs egyéb hátra, tott. Bátran elmondhatjuk, liogy eddig látóit
hogy minden magyart foglalkoztasson és
mint ismét les/állni a neiiiíellte/. és kibé- szerepei közül a biboros a legjob és legtökéletesebb. Arany Olga Filibcrla szerepében végerős elhatározásra buzdítson. Ettől függ
külni vele !
hetetlen szerelmét és kétségbeesését biztos
egész jövendőnk. Meri ha gyáván megUj választás lesz és ennek nyomán
Mert a békére — a nemzet javára és öntudattal fejezte ki. S/alhmáryné, Hogyó és
adjuk magunkat kegyelemre sem számít- uj alakulás. A Kliuen-íéle vállalkozás csak érdekében
mindig kaphatók vagyunk, Aönyi korliü alakítást mutattak be. Igen jó volt
hatunk többé
epizoclszeriinek látszik. Vagy arra való, de a harcol álljuk halálig: Min Jenkivel Zilahy János. Az előadás a legsikerültebbek
közé tartozott.
De azért a fejünket nem kell elve- liogy a kritikus időt kiluizza s a kényes | és mindenki ellen !
Csütörtökön »A drélnélkttli távíró, francia
szítenünk. Elhamarkodott, avagy össze- kérdéseket elintézze ahogy tudja, vagy
bohózatot adták. A közönség mulatni akart,
vissza cselekvés sc legyen táborainkban. arra is, hogy egy uj alakulás létre jóllét
mert teli színházai láttunk, libben a részben
Az egyik ép olyan hiba volna, mint a befolyásolja. Az előbbi esetben nem fogja
Színház.
nem is csalódon, mţrt az ötletes bohózat keválasztást vezetni, az utóbbiban igen.
másik.
délyes
estét teremteti. Fehér Károlynak vígjáA színházi évad derekún közönségünk megítéljünk józanul. Kapcsoljuk ki a mel- Nekünk erre kell elkészülnünk.
szokta már a színházat. Oly rendszeresen ját tékra és bohózatra igen jó erői vannak, kik
lékes szempontokat. A multat csak taItt fog a nemzet ereje megütközni a uaprul-uapra színházba, akár csak állandó szín- ez estén valamennyien felvonullak es jó előbizlosilollak. Különösen ki kell emelnünk
pasztalásunkra használjuk fel. Egyfelől császári akarattal. Nem előszűr, de nem házunk volna. Ezt látjuk és tapasztaljuk ugy adást
a zónaeluadásokon, mint uj darabok másod- Barólit és Bogyói, kik a közönséget állandó
itt van a bécsi törekvés. Ez két irányban is utoljára.
szori előadásánál. A premierek természetesen derültségben tartották. Jól játszott Szalhmárync,
nyilatkozik meg. Bosszul állani a nemTúlzó jelszavak ticm mentik meg az mindig telt házat vonzanak.
Bónyi és Zilahy. Jóbayról külön azért kell
zeti ellenállás mialt s ha lehet letörni országot. Az erőllenség pedig behódolást
Január 18-án, kedden kél e.y felvonásos megemlékeznünk, mert bár ez este is jól játazokat, akik abban tevékenyen résztvet- jelent. Ezek egyike sem utja a tuggelleu- darai) került szinre. A -Gyujlogalii" drámában szott es kellemes megjelenésével hatott, két
tek ez az egyik. Olyan jövendőbeli in- ségi politikának, amely pedig a maga Bogyó Zsigmond neic heiszer volt kinyomatva beleljél a közönség nem tudta élvezni. Ali ez
A darabban lulajdoukep csali főleg a hastáneról szóló kupléjára, mely Ízléstézkedéseket tenni, amelyek minden to- érettségében most bont igazán zászlói és a szinlapoti.
egyedül játszik s mind a hót ulakilása sikerült telenségével a közönségei egyenesen megbotvábbi harcot és ellenállást lehetetlenné ntost mérkőzik az egész vonalon.
voll. Maya a darab azonban érdeklődést nem ránkoztatta s többeket távozásra kényszeritclt.
tesznek : ez a másik.
De a függetlenségi politika nem jelszó. tudott kelteni, a közönség unatkozva hallgatta Csíkszeredában a színház nem orfeum s ezért
közönség mindent nem vesz be, nem külöMi mindkettő ellen a legélesebben Nincs is számokhoz és határidőkhöz, ép végig. Ezt küvetlc a -Parasztbecsület-, Mas- anösen
az Ízléstelenséget. — Ezt meg igen jól
Pielro hircs operája. Ez volt az első
szállunk szembe. A megalázástól és a ugy tnint nincsen emberekhez sc kötve. cagni
opera, melyei a társulattól bemutatva lálluuk. tudja Bogyó Zsiga, ki ez csle rendező volt és
Az
egy
élő
valóság,
évszázados
hagyobukástól nem kell félnünk. A ki a nemAz előadást nagyban — egészben sikerültnek a kinek tudomásával kellett végig hallgassa a
zetért élt, küzdött, dolgozott: azt n nem- mány, az őserő állandó birkózása az ide mondhatjuk, bár közönségünk kis része fogadta közönség a kupiét. Jövőre lesz olyan szives
zet cserben nem hagyhatja. Amely célo- gen elnyomással. Nem forradalom, nem szívesen, Első sorban liarauyaiiiél és a zene Bogyó a betéteknél nagyobb cenzúrát alkalmazni, meri a közönség a szerzőtől sokkal
kat maga elé tűzött, azok keresztül vihe- elválás, nem programul. Idő és viszonyok kart kell kiemelnünk, mely precíz legyeimé többel
néz el, mini a színészektől.
játszott s melynek játékát a közön
tóségének lehetőségét biztosítani köte- szabják meg irányát, célját, küzdelmeit. zetlséggel
ség zajosan megtapsolta. Az opera két főszePénteken
»A bolond- közepes hiz elölt
Mert a cél mindig egy: főntartani a nem- repét Sugár Aranka és Nagy Gyula énekelte.
lességünk.
másodszor inent zónában.
fczért ne beszéljünk többé a koalíció- zet szabadságát és intézményi sen épileni Sugár gyönyörtl hangja és énektudása ez esSzombaton a -Szerelmi keringő- három
ról, vagy annak hibáiról. Ami volt: el- ki a magyarság erejét. Aki erre dolgo ten klilönösen érvényesült. Nagy Gyula ez út- felvonásos operette először került szinre előttal
sziulén
há.'ás
szerephez
julolt,
mert
éneke,
zik,
érette
dolgozik;
aki
ez
ellen
tör,
múlt. De ne élesítsük ki az ellenléteket
tünk. A darab értéktelen, minden cselekmény
nélkül való, hol a szereplők jönnek-mennek a
sem a pártok között. Ezzel csak a közös akármit igér is: a jövő haladás utjál tor- sőt játéka is kifogástalan volt.
Szerdán
Luis
Napoleon
Parker
»A
bíboros
színpadon, ştiri) egymásutánban váltakoznak a
ellenség malmára hajtanok a vizet. Ne laszolja el.
ciiult négy felvonásos szinmtlvc került színre. nélkül, hogy a közönségnek sejtelme lenne,
essünk azonban túlzásba se. A jövő tiszEz az ut nincs megpróbáltatások nél- A darabot jó Ilire megelőzte. A közönség zsu arról, hogy van-e vagy lesz-e valami cselektességes alakulása előtt kár volna az aj kül. Nincs harc nélkül sem. Még csata- tolásig iiiegtöllölle a színházat s jó reményei- mény, legalább a végére. A vegén aztán vagy
tót bezárni.
vesztés is lehetséges. Rákóczy elbukott, ben nem is csalatkozott, mert ugy a darab, három pár kénytelen-kelletlen polgári házasA ..CSÍKI l a p o k " t á r c z á j a .
Farsangi mese.
Odcgliitói |;lus«i )
Bálba inent a kis leány;
Aranyöv a derekán.
Kis deák jön sebtibe',
Táncrapcrdül ízibe I
. . . Hol az aranyöv szorít,
Érez a lány valamit;
Vagy nem is ott, lám no? — Haj,
Fönnebbecske van a baj ? . . .
És a táncra séta jön,
Oleló kéz az övön...
Majd azután: kézbe' kéz;
Két szemecske szembenéz,
Két szivecske feldobog...
No ez aztán — jó dolog I
S szólt a diák csendesen:
»Én magácskit sze... re... lem...«
. . . Hazament a kis leány,
Arany öv a derekin,
S a szivében — csalogány...

A vetélytársak.
Irt*

Sári.

Ha van vidék, mely érdemes arra, hogy a
luri .U szeméi lekösse, ugy az Erdély azon
része, mely közel fekszik a román határhoz.
E vidék kedves a festő előtt is, kivel itt liclylyel-közzel találkozunk, s ki hátára kötve festékládáját a legelső kedvező pontot felhasználva leül egy villám iitöttc fa tönkére, hogy
az elölte sajátszerdcii Ölelkező szinvegyűletei,
a szirtek szeszélyes idomait moáleple fejökk.'t,
s az oldalukon felkapaszkodó kúszó növényzettel vásznára vázolja.
Ez bizony regék és babonás hagyományok hazája is, hol gyermeteg s költői legendák túlélik meséikkel a modern kort.
E gyönyört! és érdekes vidék egyik lakatlan hegyoldalában kisebbszerü kastély emelkedik, mely vár gyanánt tárul a vándor elé.
A kastély elölt patak kígyózik it, melynek
csendes habjai álomhozó morajjal hömpölyögnek a tiszta, fehér fövény fölött.
Partjait virító gyepen kívül, vén szomorú

Földes Zoltán.

fűzek szegélyezik, melyeknek odvas tövéig
nyúlnak le az ezüstös levelű ágak. Egy bizonyos ponton, hol a viz hirtelen niegkanyarodi!<, a patak mohos sziklába ülődik, s itt mindját; kí.-zélesedve medencei képez.
Szép nyári napnak alkonyán, egy vadászruhába öltözött férfiú a határszélről térve meg,
lassacskán ballagott Icgyverével vállán, a kanyargós patak parijának mentében.
Este liz óra leheteti.
Mivel az egész nap fölötle forró volt, az
esti lanyha levegőt édes illatok töltötték cl.
A hold tisztán ragyogott a felhőtlen égen, s
a tücsök egyhangú kis dalát fáradhatatlanul
csiripele cl a (U tövében. A vadász, kinek
léptei zaját elfojtá a gyep, az említett medencéhez közeledett. Álmainak tárgyát ismét
látni kívánta, s mint egy koldus remegve kerülgette a kastély környéket.
Ugy rémlett előtte, mintha a tüzek sürü
függönye mögül, női szavak suttogása hatna
cl hozzá.

Űrömrcpesvc megállott, hogy jobban hallgatózzék.
Nein csalatkozott. Kétségkívül fiatal lányok
íiirdenek a patakban.
A férfi szive hangosan kezdett dobogni.
Fegyverét a gyepre bocsátá le, s maga lehajolván, a fák irányába csúszott.
Minél közelebb ért, a hangok annál hallha'.óbbak lőnek.
Végre m-:g is éné, inii beszélnek.
•Jól lcnmd lelkem, i.a kilépnél a vízből az idő már későre jár s könnyen meghűlhetsz..
Egy kedves hang válaszolá:
•Még csak egy percet édesem, oly jól
esik ! A viz oly langyos, ininlia csak számomra melegítették volna..
A férfi elérte a füzeket.
Néhány ágat kimondhatatlan vigyázattal
félretolván, oly jelenetet látott, mely emlékében és szivében kitörülhetetlen emésztő nyomokai hagyott hátra, s mely a leány iránti

A K Á S Z O N I „ B O L D I Z S Á R - F O R R Á S " K I Z Á R Ó L A G O S F Ő R A K T Á R A . Egy literes palackokban 10 fillérért kaphatók.
Van szerencsém az igen tisztelt vevőimet értesiteni, hogy az őszi és téli szezonra megérkeztek a legfrissebb és legkiválóbb kávé fajok, theák, theasüteménvek, angol és belföldi rumok, likörök, legfinomabb cukorkák, csokoládék és déli gyümölcsök. - Kávé, cukor, rizs, szappan és mindennemű fűszerek — Mindennap friss hideg f e l v á g o t t a k és prágai sonka kapható a legszolidabb árak mellett. — Gyors és pontos kiszolgálás.
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KÜLÖNFÉLÉK.

l a p o k

aágot kot A szereplők kOzQl jól játszottak
Baróti, Szathmáiyné és Jobay, a többiek is
— Kinevezések. Csikvármegye főispánja
elég jók voltak háládatlan szerepeikben,
nagy termet zsúfolásig elfoglalta a közönség, Beöthy Gábor vármegyei allevéltárnokot tiszaz előadás után azonban reményeiben csaló- teletbeli főszolgabíróvá nevezte ki.
dottan távózott.
— A marosvásárhelyi kir. ítélőtábla elnöke
Vasárnap délután a nálunk már ismert Kovács Károly csíkszeredai kir. törvényszéki
•Varázskeringö*, este pedig az -Erdészleany joggyakomokot, a kézdivásárhelyi kir. törvénymásodszor kerOltek színre nagy közönség előtt. székhez dijas joggyakornokká nevezte ki.
Mindkettő igen jó előadás volt. Az •Erdész— H á z a s s á g . Lukács Ferenc csikszentleány* másodszor is nagy közönséget vonzott. györgyi m. királyi csendőrőrsvezető folyó hó
23-án
vezette oltárhoz a csikszentmiklósi róm.
Hétfőn a »Biboros* ment másodszor, az
elsőhöz hasonló nagy közönség előtt. Több- kath. templomban Péter Rózáliát, borzsovai
ször tapasztaltuk, igy ez estén is, h o n a kö- Péter Antal birtokos leányát. Ax egyházi álzönség egy része a leghatásosabb jelenetek- dást Kóródy Mihály plébános adta reájuk. Este
nél hangosan nevet, mi ízléstelen és a szí- a menyasszony szülőinél fényes lakoma volt.
nészt is zavarja. A nevetést legjobb fentartani
— Városi bál. Ugy értesülünk, hogy
ahoz illő darabokra.
a mult évi .Városi Bál* ez idén is meg
Hírek a színházból.
Fehér Károly igazgató most tözli velünk
a hátralevő színi szezon műsorát, mely valóban meggyőz bennünket arról, hogy az igazgató komolyan veszi leiadatát és egymásután
szerzi meg a főváros legnagyobb sikert aratott darabjait, s igy a netán mutatkozó egyes
hiányokért bőven kárpótol a műsor változatossága. Alig tudunk vidéki társulatot melynek műsorán annyi újdonság szerepelne, mint
a mi 6 hetes szezonunkban. Az igazgatóság
megszerezte előadásra Albini Félix gyönyörű
operettjét a «Trenk bárót* melynek épp a
napokban volt a fővárosban első jubileuma.
A nagy sikert aratott újdonság Zilahy, Sugár
Aranka, Jobbay Nusi és Barátival a főszerepekben minden vidéki színpadot megelőzve
kerül nálunk bemutatóra. Ugyancsak tanulás
alatt áll Lehár Ferenc a »Drótos tót és »Vig
özvegy* szerzőjének >Luxembergi gróf- c. operettje, mely teljesen uj jelmezekkel kerül színre.
A fiatal iroi gárda egyik leghivatottabb tagja
Farkas Imrének operetteje a „Szent galleni kaland most szombaton kerül bemutatóra. — Bemutatja továbbá Gabányi Árpád kedves milieöjü vígjátékát, mely a Nemzeti Színháznak
évek óta műsor darabja, főként Újházi Ede
révén, akinek a címszerep egyik legfényesebb
alakítása. Ezt a szerepet nálunk Baroti fogja
játszani.
Szerepel a műsoron ugyancsak üabányi
Árpád másik hires darabja, az »Apósok«, melynek érdekessége lesz, hogy a két apóst Bogyó
és Baróti fogja szemmelyesiteni. Hámv Bataill
színművét a «Botrányt-, mely a fővárosban
szokatlan nagy sikert aratott, szintén látni fogjuk a fSszerepben Szathmáryval, akinek ez a
szerepe egyforma értékű a Bíborossal.
Az igazgatóság semmi költséget nem kímélve megszerezte és még lebniár hó elején
bemutatja Molnár Ferencz a «Doktor ur« az
•Ördög» világhírű szerzőjének legújabb darabját, a Kilián, egy csirkefogó élete és halála
című müvét, melyet az illusztrisz szerző külvárosi történetnek nevez. A nagyhatású mű
szinrehozása nagy feladatot ró ugy az igazgatóra, mint a szereplőkre. Molnár Ferenc darabja az idei Vigszinházi szezont úgyszólván
dominálja, az pedig még külföldi íróknál is
ritka, hogy 6 héttel a darab bemutatása után
olyan világvárosok versenyezzenek megszerzéséért mint Bécs, Berlin, London stb.

mert mint értesülünk, városunkban hangversenyt
ad. Ez áldozatot közönségünk hálásan venné.
— A Szathmáry-pár jutalomjátéka. A
színtársulat két legkiválóbb tagja a Szathmárypár február hó 3-án, csütörtökön tartja jutalomjátékát, mely alkalommal a régi romantikus
iskola egyik legszebb alkotása Dennerey -Egy
katona története* cimü színmüve fog színre
kerülni. A Szathmáry-párt szükségtelen közönségünk előtt felfedezni, mert az, komoly ambíciójukat, tudásukat, lelkes igyekezetüket mindenkor kellő értéke szerint megbecsülte és
méltányolta. A «Katona története* különösen
hálás és nagyszabású feladatot ró mindkettőjükre, de azonkívül Arany Olga, valamint Bogyó, Baróti és Zilahy is nagy szerepeket játszanak. Ez előadást bizonyára teli ház fogja
végig nézni.
— Esküdtbíróság! ülésszak szolgálati

fog tartatni, még pedig ez úttal a Vigadó l a j s t r o m a . Az IStO. évi I-sí eakUdbirdsági ülésszak
nagytermében. A rendezőség már meg- szolgálati lajstroma 11110. január 26-iki ülésben
alakult és nagyba folynak az előkészüle- következőkben állíttatott össze. Elnök : Gyalókay
tazéki elnök. Birnk: (reezö Béla, Bocskor
tek, hogy ez a mulatság, a mult évihez Sándor
Antal tazéki bírák. Ügyész : Jeney László. Ügyvédi
hasonlóan, jól sikerüljön. Reméljük, hogy kamara képviseletében dr Fejér Antal Ügyvéd. Rena város közönsége ép oly érdeklődéssel dea esküdtek: Bájer Ferenc, Antal Gynla, Gál Jófogja kisérni ezt is, mint a mult évben zsef, Gál Miklós, id. Dávid Ignác, Szász István,
tette s lehetővé teszi, hogy a városi sé- Szentes Gelgely, Blénesy Albert, Iványi Antal,
Ferenc, Jakab Gyula kereskedő, Kanln Gyula,
tatér alap, melynek javára az idei „Városi Jakab
Gyala, iţj. (iái "Ferenc, Deák Etek, dr
Bál" is rendeztetik, ismét szép összeggel Ferencz
Elihes Zoltán, Fekete Vilmos, Ferencz András,
növekedjék. A meghívók a napokban ltájbukát D. Antal, Koncsag Lajos, Kov&cs Antal,
ifj. Lengyel Gergely, Bnytby Gábor, Czikó Sánfognak szétküldetni.

— Kaszlnó-estély. A helybeli Kaszinó vigalmi bizottsága legközelebbi házias estélyét
olyó évi februát hó 12-én tartja meg, melyre
az aláírási ivek a legközelebbi napokban kibocsájtatnak. Ugy értesülünk, hogy az estély
kalikó-estély lesz, mi a közönség körében élénk
visszhangra talált. Tekintve, hogy januárban
nem volt kaszinó-estély, február 12-én látogatott, népes eslélyre van kilátás.

dor, Csergfi Vencel, Csibi Imre, Csutak Béla,
Grünvald Albert, dr Imecs János, id. Pál Gábor
ignzgató. Pótesküdtek - Laclier Gynln. Knczkás
Béla, Kánya Imre, Kálnoky János, Szopos Domokos. Székely Károly, Szakát» Balázs, Silló Béni,
id. Sántha István, Petra Ferenc.

— Halálozás. Dazbek Sándor csikszentdomokosi kereskedő egyetlen gyermeke, Sanyika
f. hó 23-án váratlanul elhunyt.
Legény-estély. Városunk hatalmas fia— Figyelmeztetés. A csíkszeredai tal —
gárdája évek óta készül legény-estélyt renvárosi tanács ez uton figyelmezteti n vá- dezni,
mely eszme most,, végre megvalósul.
ros nagyérdemű közönségét, hogy a folyó Folyó évi február hó 1-én ugyanis Gyalókay
év február 8-ikára (Húshagyó keddre) Sándor kir. törvényszéki elnök elnöklete meltervezett „Zártkörű Polgári Bál" nem a lett egy 44 rendezőből álló bizottság a Vigadó
városi elöljáróság kezdeményezésére és nagytermében, hol ez este a színielőadás szüfog, fényes legény-estélyi rendez, melyre
közreműködésével rendeztetik. Nehogy netelni
a meghívók, mely belépő-jegyül is szolgál,
tehát a közönség félrevezetessék azok már kibocsájtattak. A hatalmas rendező bizottáltal, kik azt állítják, hogy ez a mulat- ság serényen munkálkodik az estély sikere érdekében, mely a farsang egyedüli mulatsága
ság a mult évi „ Városi Hál* mégis
métiése, szükségesnek tartja, miheztartás lesz. Ifjuságunk meg is érdemli a támogatást
ezt a közönség bizonyára nem vonja meg
végett, erről azokat, kiknél ezzel a jel- stőle.
Kik tévedésből meghívót nem kaptak s
szóval házalnak, felvilágosítani.
arra igényt tartanak, ezúton hívja fel a ren— Deáky Flóra sikere. A budapesti katho- dező bizottbág, hogy annak átvételére esténlikus kör folyó hó 21-én saját dísztermében ként a kaszinó termeiben jelentkezzenek.
nagy sikerű hangversenyt rendezett. A hang— Bőripari-, gép- és szerszám-kiállítás.
verseny fénypontját vármegyénk szülötte, Deáky A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara
Flóra zongoraművésznő szereplése tette, ki a az érdekeltek tudomására hozza, hogy a budanagy számban megjelent előkelő közönségnek pesti m. k. technológiai iparmuzeumban 1910.
Grieg «Törpék táncá«-t, Sinden »Marche Gro- évi április közepéig tartó bőripari-, gép- és
tesk«, Liszt »Liebestraum« és Chopin «An szerszám-kiállítás nyílt meg január 16-án. A
dante» (B moll) cimü klasszikus darabjait bá- kiállítás hétköznapokon délelőtt 9—1. délután
mulatos bravúrral és a legművészibb tökéle- 3—5 óráig és vasárnap délelőtt 9—12., délután
tességgel adta elő. A közönség művészi játé- 2—4 óráig van nyitva. Belépti-díj nincs. Katakát óriási tetszéssel fogadta. Ugyanezt írják az lógus 50 fillér.
összes fővárosi legelőkelőbb lapok. Örömmel
— Pásztorjáték. A karcfalvi és jenőfalvi
regisztráljuk e hírt, mely Deáky Flóra dicső- iskolás
gyermekek szépen sikerűit pásztorjáségéből vármegyénknek is juttat egy parányi
részt. A művésznő játékában még ez évben, tékok előadásával emelték a karácsonyi és újévi
a nyár folyamán lesz alkalmunk gyönyörködni. ünnepek hangulatát. A nagy gonddal és szeretettel előkészített szereplők ügyessége, a ki-

tagnak moraja csapott át néha-néha a szellő
szárnyain.
Igy folyt le néhány perc.
Ki tudná megmondani,, hány forrongó gondolat, az emléknek, bánatnak mily hullámzása
Csapkodott a két vetélytársban, kik az élet
virágjában s még hosszú évekre szánva, tán
kevés perc múlva már véres halállal halnak meg.
A két vetélytárs még mindig célzott
A karabélyok fényes csöve megrándult s a
kettős lövés egygyé olvadt
Midőn mintegy mértföldet futott hihetetlen Midőn a füst szétfoszlott, s meg lehetett
különböztetni azon helyet, melyen a két férfi
gyorsasággal, egy hang kiáltá eléje:
állott, — az egyik hely üres volt, s a mási•KI vagy?*
A férfi megijedt, meghökkent, s karabélyá- kon pedig egy álak arccal a föld felé, mozdulatlanul feküdt.
nak sárkányát felhúzva nem felelt.
A vadász vakon iramodott neki a világA bokorból ekkor kilépett egy másik létnak — megint futni kezdett, tettének nem
fiu s isinétié:
birva tudatával.
•Ki vagy?«
Tagjait végig borzongatá a hideg, haja töMély csend.
•Felelj 1« folytatá, «felelj vagy lövök.* E vén fagyos veríték gyöngyözött, mely egybepercben a hold halvány képe bukkant ki a olvadt a hirtelen megeredt esővel. Az esőből
zivatar lett, s a zivatar okozta nagy zúgás s
felhőkből.
A vadász ráismert vetélytársára, szive el- a megindulás megbéniták a fiatal ember ereszorult, a vér fejébe tódult s megzavará el- jét, s tekintete kísérteties volt
méjéL
A vihar mind hevesebbén tombelt. A ciAkinek a féltékenység a legrosszabb tanács- kázó villámok egymást érték, s a zápor ugy
adó, egyik sem gondolá meg mit tesz. Mind- hullott, mintha é percben az ég valamennyi
ketten egyszerre szőriták meg fegyvereik csap- csatornája nyílt volna meg. A vadász utolsó
tatóját, s mereven, gyűlöletteljes pillantások- erejét összeszedve egy pár merész ugrásra
kal nézték egymást
erőlteté magát.
Az átlátszó tisztaságn égbolton ezernyi
Irtózatos villám hasitá végig e percben az
csillag ragyogott
eget, melynek röviden tartó világában egy
Néhány másodpere múlva az agár lecsen
Az alvó természet nyugalmát nem zavará alak lebegését lehetett látni, amint egy szikla
desült s elhallgatott.
semmi emberi bang, csak egy közeli zuha- mélységébe z u h a n t . . .

szerelmét csak fokozta. A túlsó parton, két
fatörzs között, egy előtte ismeretlen leányka Olt.
Mellette egy szép agár, ruhadarabokon heverészett s közömbösen pislantott föl úrnőjére.
A hűséges állat nem gyanitá még egy idegennek jelenvoltál
A medence közepében állott a szeretett
leány, megvilágítva a holdtól, fehéren mint
egy márványból laragott szobor. A patak vize
nem ért föl egészen • leány csípőjéig.
Gyolcs ingének szövete, • víztől megnedvesedve odatapadt tettéhez, szűzies keblének
Idomait árulván el. A dús szőke hajból alácsorgó viz csillámlott a hold bűvös világában,
s gömbölyű formás vállain igaz gyöngyök
gyanánt fénylettek a vízcseppek.
A szerelmes férfiú halántékaiban kábitólag
lüktetett a vér, s szeme elé tartá kezét, hogy
ne lássa többé a leányt, ki nem segitve a kíváncsi férfi kutató pillantásait — minden mozdulata által szépségének még eltakart bájait is
föllárá előtte.
A férfi érzé, hogy szemevilága elhomályosodik s maga körül mindent bíbor színben
látott, fülében agyrengető zúgást érzeti.
Ekkor hirtelen kis szellő keletkezett s az
agár megérezvén az idegen jelenlétét felszökött helyéből és morogni kezdett Szőre berzenkedett, szemei szikráztak s morgását mér
ges ugatás követé.
A fürdőző leány elsikoltá magát s kirohant

A két leány azt hivé, hogy a hű állat hamis jel miatt riada föl, beszélgetve a kastély
felé vették utjukaţ. Alig moccant meg az agár,
a férfi azt hivé, hogy el van árulva, fölkelt
s elfutott
Vaktába futott, botorkálva el-elbukva lelkendezve ittasan.
Testének minden része remegett. Behunyt
szemekkel .rohant előre, arcáról verejték csorgott alá; ereiben nem keringett többé vér, hanem tűzi

4. szám.
választott darabok vonzó és mindvégig érdekfeszítő ereje egészen lebilincselve a hallgató
közönség figyelmet, s megnyerte a szivét, öl
egymásután következő ünnepen ismételték meg
a játékot mindkét községben állandóan nagyszámú közönség elölt. A jenőfalvi műsorban
kiválóan említést érdemelnek és dicséretet a
sikerűit színdarab után előadott >Ki-é a Jézuska* cimü négyes párbeszéd, a Magyari
Győző állal ügyesen elszavalt gazdag tartalmú
•Karácson éj* című vers és végül a kedves és
megható élőképek.
A karcfalvi gyermekek Ferenc József bnitó
kitűnő érzékkel összeállított alkalmi színdarabját adták elő állandó nagy tetszéssel. A mindannyiunk által szeretett jeles szerző derült és
komoly jelenetek között szellemesen vezette
hallgatóit és szemlélőit az első ember gyászos
bukásától a kis Jézus dicsfénnyel övezett jászoláig, a szomorúságtól az örömig, a bűnbeeséstől a megváltásig, bepillantást engedvén a
pogányok szivtelenségébe s bemutatván aközben a pogányok és zsidók feszült várakozását,
epedését a Megváltó után.
A kedves kis szereplőknek bőven kijutott
az elismerésből minden előadás után. Sok csillogó örömkönnyet láttunk a szülök szemében.
És mindannyian éreztük és itt is kifejezésre
juttatjuk azt az elismerést és hálát, melyet
Gernardt Anna és Györpál Berta kisasszony
tanítónők, Palánc Sándor és Ferencz József
tanító urak kelteitek szivünkben buzgó munkálkodásukkal és ezen sikerűit estélyek rendezésével.
Az erkölcsi sikerhez anyagi siker csatlakozott. A nagyon csekélyke belépti dijakból Jenőfalván egy egészen uj színpad és szép készletek költségei fedeztettek 120 korona értékben, mig a' karcfalvi színpadi felszerelés"ujabbakkal gyarapittatott. A tiszta jövedelem pedig (Jenőfalván 20 korona 35 fillér. Karcfalván
90 korona) templomunk tervbe veti restaurációjára fordiltatik. Végül köszönettel tartozunk
a jenőfalvi elöljáróságnak. Bálás János és'Antal
Péter uraknak a fzivélyes közreműködésért.
(Beküldeletett).
— Színielőadás. A csiksomlyói főgimnázium Mária-Társulata mult szombatra tervezett ünnepélyét és szinielőadását cl kellett halasztani, mert az előadáshoz szükséges kosztümök, jóllehet folyó hó 11-én gyorsáruként
[eladattak s igy meg a kitűzött idő előtt itt
kellett volna lenniök, az egyik állomáson meg :
rekedtek, az előadást pedig korhű kosztümök
nélkül előadni nem akarták és nem is lehet.
A rendezőség az elhalasztásról a közel vidéket élőszóval, a távolabbiakat pedig sürgönylleg értesítette, de a sürgönyök — bár a rendezőség ideje korán adta fel — elkéstek s igy
bizony sokan hiába fáradtak. Szerencse, hogy
a legtöbb szülő vott, aki egyúttal gyermekeit
is megakarta látogatni. A dolgok ilyen alakulása a rendezőséget, mely minden lehetőt
elkövetett arra nézve, liogy senki hiába ne fáradjon, rendkívül kellemetlenül érintette. Sokkal könnyebben vették a dolgot a fiuk, mert
azzal vigasztalták egymást: »igy legalább kétszer jönnek be és hoznak pakkot*. Miután a
kosztümök megvannak, az előadást szombaton
(folyó hó 29-én) délután fél 4 órakor feltétlenül megtartják. A szereplők bíznak benne, hogy
a kedves vendégeknek olyan élvezetes délutánt
fognak szerezni, liogy még azok is, akik múltkor hiába fáradtak ide s azért kissé talán nehezteltek is, megnyugvással fognak hazatávozni
s a múltkori ke lemetlenséget el fogják felejteni annál is inkább, mert nem rossz akaratból
történt, sem hanyagságból.
— Cseléd jutalmazások. A budapesti Székely Egyesület a napokban küldötte meg vármegyénk alispánjának az évente szokásos cseléd jutalmakat, melyek már ki is osztattak. Hű
és becsületes szolgálatukért 40-40 korona pénzbeli jutalmat és elismerő oklevelet nyertek
Gecző György és Bodó Mária kászon-altizi,
Málnási Béniám és Lukács János gyimesbűkki,
Fülöp Sándor szárhegyi és Rancz Juliánná
csíkszeredai illetőségű cselédek.
— Cslkborzsován az ifjúsági egyesület
folyó hő 22-én szinielőadással egybekötött táncestélyt rendezett, melylyel ismét fényes tanújelét adta annak, hogy nem az atkohol testetlelket ölő mérges levegőjében, hanem a szép
művészetekben keres szórakozást A fáradhatatlan tanító, Incze Dénes festészetével ékesített színpadon a göhdosan előkészített szereplők ügyessége egészen lebilincselte a nagyszámú közönség figyelmét s a fiatal művészeknek bőven kijutott az elismerésből. Egytőlegyig mindnyájan jól betöltölték szerepűket,
de különösen Kovács Péter, Szakács Balázs,
Szőcs Ignác, Kovács Lajos, Demeter Péter,
Nagy Lajos és Balogh Birike akkora nyugodtságot és önállóságot tanúsítottak, hogy bármilyen kényes publikum várakozását kielégítették volna. Volt is részük a sürü tapsokban
ugy nekik, mint Ince Dénes tanítónak is, ki a
szereplők beöltöztetésével, alakításával, az előadás rendezésével igazán remekelt s sziniakadémiáján általa képzett játékosaival elévarázsoltatta azt a kort, azt a helyet s azokat az
embereket, mikor, hol és a kikről a szinmű
története szól. Ugy látszik a tanító ur, nemcsak elolvassa, de jó példaadással, helyes nevelési módszerével végre is hajtja az ifjúság
vallás-erkölcsös nevelésére vonatkozó felsőbb
hatósági rendeleteket s tanítványait kezei közül nem engedi ki mindaddig, mig emberkort
nem érnek. (Bekűldetett).
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— M u l a t s á g o k . A esiktnplocei műkedvelő
társaság. folyó 1910. évi l'eWu u- hó 1 k e d d e n ,
az elemi iskola nagyit- inében, u esikni.«yei árvaés szeretetház javám zártkörű táucesti'-lvt rendez.
Kezdete este pont li-t nyolc órakor, llelépti ilij:
Személyjegy I koron... Családjegy 3 korona. F. liillizetéscket hálás köszönettel fogad és. hirlapilag
nyugtáz a rendezőség.
— A csikszentmártnni Kaszinó, a tolyú 1910.
c'-vi IVbnlár hó 1-én, saját helyiségében, pénztára
javára zártkörű tánc-estélyt rendez. A mulatság
este pont nyolc órakor kezdődik. Helépö-dij : Szc
mélyjegy I koroua 20 Bllér. Családjegy a korona.
— Csikdelne Ifjúsági Egyesülete folyó évi
tetiraár hó 29-én saját pénztára javára sziuelőadássul
egybekötött tánceatélyt rendez.
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Modem iskolája a hitközségnek nincs. mert az is1-3
.
" k'i'-aégé. K, építteti,, ez ta...:,a r,.,IM. |,-„ Szám 1 0 0 5 - 9 1 0 tlkvi.
nnez plebnnos n.-n.ik. telnt nincs
mit leltem
az államosítástól. A lumnsdik tanerő f.zetése ügyében sz egyház tárnics iskolaszék <-s«k f. év január
Az arányosított csikszentléleki köz
ho tll-én határozta el a felekezeti pótmló kivetését.
helyeket az általános lielysziuelési állaE határozat megállja-e "a helyét s nimak meg- pot szerint feltüntető csikszentléleki 115.
hozatalánál nem ineriilt-e fel büntetendő eselekmény ?, azt a felsőbb hatóság lógja megállapítani. számú tjkvben 9_'3., 928., 929., 930.,
Ijőrincz plébános urnák a község, mint kegvur a 931 , 932,, 933., 93(5, 940.. 941., 942.,
„Közművelődés" cimii lapban megjelent nyilatko- 943, 945., 3828., 3829., 3867., 3892.,
zatáért, ez aton rosszalását fejezi ki s óhajtaná, 3893. hrsz. és az odavaló 256. sz. telekbog>- jövőben a közönség leire vezetésére irányuló jegyzókönyvben 1G63. hrsz.; a csikcsohasonló nyilatkozatoktól óvakodjék."
niortáni II. R. 263. számú tjkvben A f
A képviselő testület utasitása folytán, mély
tisztelettel kérem, ezen határozatot közérdekből be- 577/a , 577/b., 578/n, 579., 582, 583.,
cses lapjában közzétenni, melyért köszönetem ki 589/b., 586/a-2 , 588/a 1., 590/2 ,592 1.,
fejezése mellett vagyok a tekintetes szerkesztőség 646/5., 971/b. hrsz.; a felsótölgyesí 10.
mély tisztelője:
számú tjkvbeu 2 u, V«, ''/• hrsz alatti
Csikszentimrén, 19IO. január 18.
ingatlanokra vonatkozólag átalakittatik

Hirdetmény.

K8zponti takarék
Tűzifaapénztárnál
"
kapható.
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Egy keveset használt 400 kor.-ás Sehunda-féle

pedálos cimbalom
250 koronáirt eladó. Cím a kiadóhivatalban.
1-3

Ditróban Keresztes István vas-,
fúszer- és üveg üzletében azonnali belépésre e szakmát értő sei
géd alkalmaztató.
2

— Jogi vizsgákra való készülés
megkönnyítése. Érdekes és célszerű intézményt honosított meg a Kolozsvárt
Malom-utca 14. szám alatt működő jogi
(it'i'yclt/ és ezzel egyidejűleg mind azon ingatszeminárium. T. i. azon jogszigorlók érröisnii
Imiokra nézve, amelyekre nézve az C s i k b á n k f a l v a községben egy
dekében, akik szigorlatuk letétele előtt
1880 évi XXIX. t.-c.. 189. XXXVIII,
Kolozsváron csak rövid ideig tartózkod- Szám 9862 -909. tlkvi.
üzlethelyiség
és az 1891. XVI. t -cikkek és a téuyhatnak, olyan rendszert honosított meg,
Árverési
hirdetmény.
leges
birtokos
tulajdonjogának
bejegyörök
áron
e l a d ó . Tudakozódás
mely lehetővé teszi azt, hogy a vidékiek
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint
rendelik, nz 189.2. XXIX. t.-cíkk- a kiadóhivatalban.
otthon elkészülhessenek, esetleg irodai, telekkönyvi hatóság a Magyar Jelzálog Hitel- zését
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szabályozott eljárás, a telekkönyvi
vagy más teendőik végzése melleit. T. i. bank budapesti cegnck Uándi Vazul elleni hen
helyesbítésével kapcsolaaz anyag essenciáléját magukba foglaló végrehajtásos ügyében, végrehajtató kérésére bejegyzések
végrehajtási árverést 137 kor. 50 fill. lejárt tosan fognnatosittatik.
jegyzeteken kivül oly jegyzeteket is ké- atókereszlct,
1908. junius 1-től járó 6".a
E célból az átalakítási előirunkálat Husz szekér takarmány-bükköny
szített, amelyek teljes rendszerességgel az kamatai, 137ennek
kor. 50 fill. lejárt tőkerészlet,
egész anyagot olyként foglalják magukba, ennek 1908. december 1-től 6" „ kamatai, 1 hitelesítése és a helyszíni eljárás Csikhogy a tankönyveket helyettesilik, az ösz- kor. 28 fillér nyuglabélyeg, 4915 kor. 17 fill. szeutlélek községbeu 1010 é v i márszes szigorlati kérdéseket felölelik és a lőkchálrálék, ennek 1909. junius 1-töl 6"/o ka- cius hó 2-ik napján fog kezdődni.
matai, 147 kor. 45 fill. 3"/(.-os kártalanítási
A tervezet hitelesítésének, valamint Várdotfalván, Fodor Antal birtokán.
magyarázást nélkülözhetővé teszik. E jegy- dij,
30 kor. vegreliajtási költség, a kiszabandó
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zeteket a vidékieknek kikölcsönzi és azok kincstári illeték, az 5675,909. tlkvi sz. árverési állulitbun a helyszíni eljárásnak foganatosítása végett Császár László kir. Szám 771., 808—1909. végrh.
abból otthon elkészülve u. n. recapitulálő kérésért 30 kor., az 1909. julius 5-iki meg- törvényszéki
albiró és egy szakközegkurzuson vesznek részt Kolozsvárt 1—2 jelenésért 10 kor., 96.20/909. tlkvi sz. végzés ből álló bizottság
Árverési hirdetmény.
küldetik ki.
20 kor. 94 fill. már megállapított ugy
hétig. Továbbá naponta próbaszigorlato- szerint
Alulírott
bírósági végrehajló az 1881. évi
a jelenlegi kérésért ezennel megállapított 30
Eunélfogva felhívatnak az összes
kat tart, melyeken az intézeten kivül ké- kor. költség-tőke s jár. erejéig a csíkszeredai
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
érdekeltek,
liogy
a
hitelesítési
tárgyateszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak
szüllek is díjmentesen részt vchelnek. — kir. törvényszék, a csikszcnimárloui kir. járás
személyesen vagy meghatalmazott 1909. évi V. 1165., 1156. és 1480. számú vég„Tájékoztató a jogi szemináriumról" cinii'i bíróság területén levő, Kászonjakabfalva liala láson
által
jelenjenek
meg
és
uz
uj
telekzése következtében, Csedő István ügyvéd állal
lekvü, a kászonjakabfalvi I. r. 2008. sz.
könyvet a szeminárium vezetősége ingyen rábjn
Ijkvben A. t 2977., 2987., 3413., 3457., 3163., könyvi tervezet ellen netalání észre- képviselt Wcisz Márton és Fia cég, Csíkszemegküldi. (Cini: Jogi szeminárium, Ma- 3465., 3467., 42u5., 4269., 4270 6., -1:157., 4947., vételeiket annál bizouyosabban adják reda város közönsége és Rácz testvérek javára
lom-utca 14. sz. I. emelel).
5 15 5022., 5023., 5178., 7519,1., 7550., 7968,1., eló, mert u régi telekkönyvek végleges 345 kor. 85 fill., 456 kor. 76 fill., 498 kor.
/'./</--•

eladó

— A csíkszeredai Izraelita hitközség azon
alkalomból, hogy az anyakönyvi kerület székhelyét Gyergyótölgyesröl Csíkszeredába helyeztetett át, az alakuló gyűlésre a következő meghívót bocsájtotla ki:
Meghivó. Folyó évi február hó 2-án délelőtt 9 órakor hitközségünk imaháza helyiségében megtartandó közgyűlésre hitrokoni üdvözlettel meghívom. Kelt Csíkszeredán, 1910.
január hó 4-én. Dr Harmat Leo hilk. gondnok.
Tárgysorozat: 1. A nagyméltóságú vallásés közoktatásügyi miniszter urnák, az anyakönyvi kerület székhelyének Gyergyótölgyesről Csíkszeredába leendő áthelyezése tárgyában, 1909. évi december hó 3-án 120.156 sz.
alatt kiadott rendeletének felolvasása. 2. Csík
vármegye nagyságos alispánja az 1. pontban
hivatolt magas miniszteri rendelet végrehajtása
tárgyában 1910. évi január 3-án 40013—1909.
kib. szám alatt kiadott rendeletének Iclolvasása. 3. Szabályszerű képesítéssel bíró rabi
anyakönyvvezető választása és illetményeinek
megállapítása. 4. Segéd-személyzet választása
és illetményeinek megállapítása. 5. Az anyakönyvi kerület közös költségeinek megállapítása és az egyes tagokra való kivetése. 6. Az
anyakönyvi kerület elöljáróságának és képviselőtestületének megválasztása. 7. Alapszabályok módosítása az 120.156. számú vallás- és
cs közoktatásügyi miniszteri rendelet utasítása
alapján. Jegyzet: Szavazati joggal csak azon
izraelita hitközségi tag bir, ki magyar honpolpár és legalább négy korona mult évi adóját
az illetékes hitközség pénztérába befizette.
1885. nov. 13. 1924. sz. vallás- és közoktatásOgyi miniszteri rendelet 3. 9- d) pontja értelmében a jelenlevők számára való tekintet nélkül hozatnak a választást érdeklő közgyűlési
határozatok.

8071., 8075., 8187., 8356., 8372,2., 11157. Iirsz.
ingatlanokra az egységes összegben ezennel
megállapított 1152 korona kikiáltási árban elrendeli.
Az árverésre határnapul 1910. évi február
hó 15-lk napjának d. e. 9 óráját Kászonjakabfalva községházához tűzi ki.

átalakítása után a téves átvezetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű harmadik személyek irányában többé nem
érvényesíthetik. Felhívatnak továbbá
mindazok, akik a telekkönyvekben előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt
kívánnak tenni, hogy a
.-L kir. jtmíiltirúsíuj, mint tlUti't előterjesztést
!t
telekkönyvi hatóság kil.üldöttje elölt a
Csikszentmárton, 1909. november 16-án.
kitűzőit határnapon kezdődő eljárás foDr Szabó Alajos,
lyama ulatt jelenjenek meg és az előkir. járásbirii.
terjesztéseiket igazoló okiratukat muSzám 15054—909. tlkvi.
tussák fel; továbbá felliivutuak mind
Árverési hirdetmény kivonat.
azok, akik valamely ingatlanhoz tulajA csíkszeredai kir. törvényszék, mint tlkvi donjogot tartanak, de telekkönyvi behatóság közhírré teszi, hogy a Központi Taka- kebelezésre alkalmas okirataik nincserékpénztár Részvénytársaság Csíkszeredában nek, liogy uz átírás az 1886. XXIX.
végrehajtalónak Bóna Gergelyné szül. Szopos t.-c. 15-18. és az 1889. XXXVIII t.-c.
Regina csíkszeredai lakos végrehajtást szenvedő elleni 300 koroua tőkekövetelés és járu- 5., 6., 7 , 9. § ui értelmében szükséges
lékai iránti végrehajtási ügyében a csíksze- adalokut inegszerezui iparkodjauak és
redai kir. törvényszék, mini telekkönyvi ható- azokkal igéuyeikct a kiküldött előtt
ság területén levő, Csíkszereda város határá- igazolják, avagy odahassanak, hogy az
ban fekvő, a csíkszeredai 15. sz. tjkvben foglalt
A ţ 4. rdsz. 26/2. hrsz. a. házas beltclekből átruházó telekkönyvi tulajdonos az át
végrehajtást szenvedőt illető '/: rész jutalékára rubázás létrejöttét a kiküldött elótt szóaz árverést 720 koronában ezennel megálla- val ismerje el ti tulajdonjog bekebelepított kikiáltási árban elrendelte es hogy a zésére engedélyét nyilvánítsa, mert külentebb megjelölt ingatlan jutalékár 1910. évi löubeu jogúikat ezen az utón uem érmárcius hó 21-lk napján d. e. 9 órakor
alulírott kir. törvényszék mint tlkvi hatóság vétiyesiilietik, s u bélyeg és illeték elárverési helyiségében (m. kir. törvényház, föld engedési kedvezményétől is elesnek és
szint 36. ajtó) megtartandó nyilvános árverésen végül felhivaiuak :
eladatni fog azzal, hogy az ingatlan jutalék a
azok, kiknek javára tényleg már
kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladatni
megszűnt követelésre vonatkozó zálognem fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingat- jog vagy megszűnt egyéb jog van nyillanok becsárának 20»/o-át készpénzben, vagy vánkönyvíleg bejegyezve, úgyszintén az
az 1881. LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyam- ily bejegyzesekkel terhelt ingatlanok
KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
mal számított és az 1881. évi november hő tulujdooosai, hogy a bejegyzett jognak
„A cslkl Iskolák ügye".*)
1-én 3333. sz. a. kelt igazságOgyminiszteri ren- (Őrlését kérelmezzék, illetőleg, liogy tördelet 8. f-ában kijelölt óvadékképes értékpaTekintetű Sterkevtőtég!
lési engedély nyilvánítása végett a kiA „Közművelődés" című lap 1900. éri 48, pírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy ai küldött elölt jelenjenek meg, mert ellen
1881.
LX.
t.-c.
170.
f-a
értelmében
a
bánat•láma a a *Csiki Iiapok" 3. saán'.a a Osikazentimrei iskolák Ügyével is foglalkozott, tekintettel pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről esetben a bélyegmeutesség kedvezméarra, hogy a cikkek irói: Ijírincz csikszentimrei. kiállított szabályszerű elismervényt álszolgál- nyétói elesnek.
plébános és dr Ballá István kin tantelügyelő ur tatni. Továbbá vevő a bánatpénzt a végrehajCsíkszereda, 1910. január 20-án.
egymással ellenkező álláspontra helyezkedtek, Csik- tási novella 25. f-a értelmében kiegészíteni
A kir. tszék, mint tlkvi hatóság.
szentimre község képviselő testülete folyó éri ja- köteles.
nuár hó tH'án tartott gyűlésében birtokon kiviil
felebbezhető ezen határozatot hoztai
„l)r Ballá István kir. tanfelügyelő urnák a
csikszentimrei iskolák Ügyében a .Csíki Lapok"-l>an
megjelent nyilatkozata, a község képviselS testülete meggyőződése szerint is, megfelel a valóságnak. A kir. tanfelügyelő nrnak a képviselő testület a község iránti jóindulatáéit ez utou hálás
köszönetet mond s azt jövőre is kén.
Lőrinc* csikszentimrei plébános urnák a „Közművelődés" cimtt lapban megjelent s a kir. tanlel"gyelő ur ellen irányuló nyilatkozata, a képviselőlestiilet meggyőződése szerint is, valótlanságot tarlulnniz. A községi iskolánk erdejét Lőrincz plébános nr nem adhatta el, hisz a képviselőtestület
ezen ügyben f. év január hó 29-én fog határozni.

A kir. töroémj3zék, mint tlkvi hatiw'uj.

Csíkszereda, 1909. december 19.
Bocskor Antal,
kir. tszéki biró.

Intelligens szakképzett gépész

Oeozó Béla,
kir. tszéki biró.

Sz. 38-1910.
kj.

Hirdetmény.
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község elöljárósága közhírré
kiszolgált haditengerész, géplakatos, vas- teszi,Karcfalva
hogy a majorsági javak 1910. évre,
esztergályos, az összes vezérmüvü stabil a vadász
területtel együtt bérbe fognak
gőzgépekről és a dynamo-gépröl vizsgá- adatni folyó
februar hó 5-in, a közzott. Jelenleg egy nagyobb gyártelepen,' ségházánál. ivi
Feltételek az elöljáróságnál
mint fő gép ész alkalmazva van, állást megtekinthetők.
keres. Szíves megkeresést a fizetési feltéteKarcfalva, 1910. január hó 7-én.
lek megjelölésével „szakképzett gépész"
Potovszky
Ferencz,
Kosza András,
jelige
alatt
kér
ezen
lap
kiadóhivatalához.
*) £ rovatban kOalSttekárt nem váltul felelősk.-jegyző.
biró.

séget a sierk.

63 fill. s jár. erejéig foganatosított kielégítési
végrehajtás utján le- és felűlfoglalt és 1500
koronára becsült következő ingóságok, u. m.:
bor, hordók nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíróság fenti számú végzése folytán fenti tőkekövetelés s bíróilag már megállapított költségek erejéig, végrehajtást szenvedő lakásán Csíkszeredában leendő megtartására 1910. évi február hó 5-lk napjának délutáni 3 órija
határidőül kitüzetik ésahhoz a venni szándékozók
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy
az érintett ingóságok az 1881. évi L\. t.-C.
107. és 103. §-ai érlelmébcn készpénzfizetés
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén
becsáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
mások is le- cs felfllfoglaitatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek
javára is elrendeltetik.
Csíkszereda, 1910. évi január 13-án.
Keresztes Oyula.
kir. bír. végrehajtó.

Szám 2 0 1 0 - 9 0 9 .

Faeladási hirdetmény.
Tckerópatak község eladja Tekerőputukon u községházánál 1010. é v i feb-

ruár 17-én délelőtt 10 órakor kez

dódó nyilvános szó- és Írásbeli árverésén a tulajdonát, képező és Tekerőpatak
község halárában fekvő „Csikmagas*
nevű erdejében 1905 - 1908. évi vágásban eladó fáját,. A kihaszuálandó vágás
terület mintegy 32 6 k. hold kiterjedésű
és található azon körülbelül 23480 köbméter luc- és jegenye-fenyőfa, melyből
körülbelül 3830 köbméter luo- és jegenyefenyő, 4151 drb fenyő Bzöllókaró és
0498 drb komlókaró.
A vágásterűlet az országúttól 4, és
a legközelebbi vasúti állomástól 6-1
kilóméternyire fekBzik.
Kihasználási időtartam 2 év.
Kikiáltási ár 24762 azaz huszonnégyezer hétszázhatvankettő korona, melyen alul ajánlatok el nem fogadtatnak.
Bánatpénz a kikiáltási árnak legalább
10 százaléka azaz 2480 korona.
Az erdőbirtokos alulírott képviselőjénél a hivatalos órák alatt megtekinthető, árverezési és szerződési feltéteektól eltérő vagy későn érkező ajánutok és utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Tekerőpatak, 1910. január 21 én.
Az e r d ő b i r t o k o s n o v é b e n :

Kovács,

Bálint Ferenc,

k. jegyző.

k. biró.
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Jó gyomor, jó egészség!
Világhírű orvosok elismerik, hogy a legtöbb rosszullét a
rendetlen gyomor működéstói származik. — Igyekezzünk
ennek elejét venni — Ezen célra szolgál a
székely havasi gyomorkeserű háziszer.
Ha valami kellemetlen érzés lépik fel 2 0 - 3 0 cseppet cukorra csepegtetve beveszünk s a kellemetlenségek azonnal
megszűnnek. — Fórakiárus Magyarország részére.
Balázsovich Sándor gyógyszerész, Sepsiszentgyörgy.

„NOVICUM'

Kapható C 3i k s z e r e d i i b a n: .Michna Itezsö és veje. Grüiiw.ild Alin r',
Fekete Vilmos, Szopos Elek és Kaida O.Mila llz'eiébt ii. 2 korona ós
1 korona 20 filléres Üvegekben. Proba llveg (i(( lillér.

Készili: Kárpáti József. Sepsiszentgyörgy—Árkos.

ÉRTESÍTÉS!
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét felliivni,
miszeriut a Rákóczi-utca 352. sz. alatti saját házamban levő

N Y E R G E S ÉS KÁRPITOS Ü Z L E T E M B E N
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a leguagyobb készséggel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elkészítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő, mindenféle nagyságú

a

3!

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

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT.
Végül a nagyérdemű közönség szives figyelmét felhívom azon körülményre, liogy a kocsik, valamint minden u szakba vágó munkák
javítását elvállalom. — Magamot a nagyérdemű közönség jóindulatú pártfogásába ajáulva, maradtam kiváló tisztelettel:

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

MINDENNEMŰ B Ú T O R .
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SEPSISZENTGYÖRGYÖN.
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Teljes menyasszonyi kelengyék, vásznak,
ágyteritök, függönyök és mátrácok stb.
Zongorák és yarrógépek részletfizetésre is.
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Gzell Frigyes és fiai

Boda József orgona és hármonium épito

bortermelők és bornagykereskedök

O S I K T A F L O C Á N .
Van szerencséin
tölisztulendó papság és a m t.
egyliázlauács szives tudomásáru hozni, miszerint

MEDGYES.

ORGONA ÉS HARMÓNIUM
ÉPÍTŐ MŰHELYEMET

Legjobb beszerzési forrás
VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA

TISZTA HEGYI BOROKBAN.

teljesen ujounau rer.dezlem be, minek utániul
módomban áll u legnagyobb szabású orgona épi
tését is elvállulni. Bárminemű jnvitás és álalukilásokutalegjutányosabb árban pouiosun e3zközlök.
A nagyérdemű közönség pártfogását kérve, vagyok kiváló tisztelettel:

Bordókban és palackokban.
Kitfinő saját termésfl és vörös borok.

Boda József, orgona és harmónium épitó, Csiktaplocán.

NyoBSMU Hzvnho^t J6uef kBuyvnynodAjAban
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