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Kállay übul főispán búcsúja. 
Csikvármegye lörvényhatósága folyó 

hó 3-án rendkívüli közgyűlésben adott 
alkalmat Kállay Ubul főispánnak  arra, 
hogy midőn köztiszteletben, szeretetben 
és közbecsülésben betöltött főispáni  állá-
sától megválik, bucsut mondjon Csikvár-
megye közönségének. E bucsu impozáns 
és méltó volt Kállay Ubul működéséhez. 
A törvényhatóság mint egy ember állott 
fel  és a távozó főispánnak  egyhangú bi-
zalmat szavazott. Mindeneseire ez a leg-
fontosabb  mozzanata a közgyűlésnek és 
a legértékesebb Kállay Ubulnak. 

Kállay Ubul mindössze három és fél 
évig volt vármegyénk főispáni  székében. 
Kevés idő ahhoz, hogy az ember mara-
dandó emléket hagyjon maga után. Ke-
vés társadalmi munkában, kevés hivata-
los működésben egyaránt. Annál nehe-
zebb volt Kállay Ubul főispánnak  hely-
zete, ki idegenből, közéleti viszonyaink 
ismerete nélkül jött olyan vármegyébe, 
mely minden idegent bizalmatlanul, elő-
ítélettel ellelve fogad.  Kállay Ubul azon-
ban ezeket a nehézségeket barátságos, 
nyilt szivével, agitálásával, magyaros őszin-
teségével legyőzte, a vármegye közönsé-
gének szeretetét és becsülését megnyerte 
s most, mikor távozik, mindezt a tör-
vényhatóság neki egyértelmileg ki is fe-
jezte. 

Hogy vármegyénk érdekeit mindig szi-
vén viselte, bizonyítja három és fél  éves 
működése, mely előttünk nyitott könyv 
gyanán áll. Pedig székfoglalása  után ne-
héz feladat  várt reá. Az általános politikai 
s különösen a vármegyei, országszerte 
megromlottnak hirdetett közéleti viszonyok 
által felkorbácsolt  szenvedélyek és éles 
ellentétek voltak azok, melyeket a békés 
és eredményes munka érdekében első sor-
ban elsimítani kellett. — S ez sikerült is 
Kállay Ubulnak. Ebből láthatja, hogy 
mindazok a rágalmak, melyeket székfog-
lalása előtt nyilt szivű, becsületes székely 
népünkre szórtak, puszta rágalmak ma-
radtak. 

A vármegyei béke helyreálltával na-
gyot haladt vármegyénk előre. Ebben pe-
dig Kállay Ubulnak oroszlánrésze van. 
Bizonyítják azok az alább olvasható be-
szédek, melyek törvényhatóságunk tekin-
télyes tagjainak ajkairól elhangzottak. 

Mi Kállay Ubult mindig tiszteltük és 
becsültük. Miben lehetett, mindig és ké-
rés nélkül segítségére voltunk. Eredmé-
nyes munkájáért távozásakor a vármegye 
egyhangú bizalma kiséri. Abban a meg-
győződésben, hogy vármegyénk nem vesz-
tette el végképpen, bucsuzunk tőle. 

A búcsúztatására összehívott rendkí-
vüli közgyűlésen a bizottsági tagok nagy 
számmal jelentek meg. Képviselve volt 
vármegyénk minden része teljes számban, 
csupán Gyergyóból voltak kevesebb szám-
mal. — 

A közgyűlést Fejér Sándor alispán 
11 órakor nyitotta meg. A szokásos for-

maságok után javasolta, hogy Pál Gábor niet körülövezlek, mely szereld, ragaszkodás 
vezetése alatt Ferenczy István, Barla Fe- és bizalom melleit eltörpül mind az, mit én 
renc. Kovács János és dr Élthes Zoltán c vármegye érdekéhen lehettem, lenni akartam, 
bizottsági tagok, mint küldöttség a íöis- Ámha beleláthatnának legmélyébe, meggyö-
pállt a közgyűlésbe hívják meg. A illeg- ződhctnénck. liogy előttem önző, személyes 
hívásra Kállay Ubul főispán  díszmagyar- j éritek nem szániitolt, hogy mindig és miti-
ban jeleni meg a bizottsági tagok lelkes denben csak a vármegye közérdekét, javát 
éljenzése között. Elnöki székét neill iog- j akartam szolgálni. Et in magnis volnisse sal est. 
lalta el, a közgyűlést továbbra is Fejér j lv> ha mégis visszaesés cz idő alatt nem 
Sándor alispán vezette. | mii'atko/oll volna, és ha mégis némi ered-

beállott 
lo i -«pán i 

Kállay Übul a törvényhatóságtól a kö-
vetkező "beszéddel búcsúzott; 

lrl,itth/is  Ahs/t'lll 
'l\'í.llll't>  < t>>iT>  tt'jli<tt"*'l<l  ' 

A hazánk politikai viszonyaiban 
fordulat  következtében Csikvárinegyc 
székéből távoztam. 

A nemzet életében legnjabban lürtént Milyos 
politikai változások, melyek szerinteni a leg-
komolyabb beszámítás alá esnek és e szegény 
sokat szenvedett Országot az alkotmány vált-
ság leié sodorják, melyek állami függetlensé-
günk egyenes megtagadását jelenlik, kapcsolat-
ban politikai elveimmel,hitvallásommal,de egész 
— habár igénytelen — közszereplésemmel meg-
tiltják politikai lelkiismeretemnek, hogy még 
ma is az elnöki székből bucsuzzam el e nemes 
vármegye közönségétől. Mint Csikvármegye 
v o l t Főispánja, de a j e l e n b e n csak egy-
szerű törvényhatósági bizottsági tagja inté/em 
búcsúszavaim önökhöz, tisztelt barátaim. 

A vármegyei élet lényegéről méltóságáról 
vallott felfogásaim  nem engedik meg nekem, 
különösen cz ünnepélyes, rám nézve örökké 
emlékezetes percekben, hogy politikai szempon-
tok taglalásába bocsátkozzam, hiszen az etőbh 
elmondottakból is, dc magából lemondásom 
lényéből is kiki megértheti nézetemel, indokai-
mat, jövendő állásfoglalásomat. 

Mélyen meghatva állok itt, nemes Csik-
vármegye közönsége elölt. Mini mikor ma-
gányos perceimben, álmatlan éjeken megjele-
nik clötlein szülőföldem  drága képe, megjele-
nik elöltem Istenben boldogult édes jő atyám 
felejthetetlen  alakja és mindazok kikel mini 
rokonokai, jóbarátokat egykor szereltem és kik 
ma már nincsenek, ugyanazon érzés uralja 
most is egész kebelemet. Ha elgondolom, hogy 
cz Istenáldotta szép megyének, melyei ottho-
nomnak tekintenem, fenséges  bércei, komoran 
zugó öserdeivel, virágos völgyei, lágyan suttogó 
patakjaival, folyóival  talán már nemsokára épen 
igy, az emlékezés fájdalmasan  édes, dc mégis 
csak ködszerű fályolán  át fognak  megjelenni 
lelki szemeim előtt, elszorul szivem és mélyen, 
lelkem mélyéből meghatva keresem, dc nem 
találom a szavakat, hogy szeretetemet, hálá-
mat a törvényhatósággal szemben legalább 
szavakkal róhassam le, hamár tekintettel méltán 
leróni nem tudtam. Nézzék cl tehát szavaim 
fogyatékosságát  és csak arra tekintsenek, hogy 
igaz, őszinte, inély 
mácsolni. 

Ha visszatekintek arra a rövid három és 
félévre,  mely alatt Csikvármegyét kormányozni 
szerencsés Coliam, nagyon sok szeretetet, ragasz 
kodást, bizalmat találok, melylyel személye-

érzésemet akarnák tol 

méiiynjel dicsekedhetném, ezl sem iihatnám 
-/.'indámon javamra. Hz eredményeket is 
elsősorban a vármegye közönségének, a bizott-
sági tag urak lelkes működésének, higgattsá-
gának, bölcseségének köszönöm, köszönöm 
továbbá a derek, önfeláldozóan  dolgozó tiszt-
viselői karnak, melylyel solia, egy percre sem 
jöttem összeütközésbe, legelői pedig a köz-
ponti tisztviselői kar példás munkálkodásának 
s köztük is elsősorban igentisztelt barátomnak 
az Alispán urnák. 

ügyet nyugodtan, minden szerénytelenség 
nélkül elmondhatok. 

A várna-gye anionom jogai (ütött mindenha 
éberen őrködtem, és azt soha meg nem sér-
tettem. A megyei autonom jogokért, ősi alkot-
mányunk, ezen utolsó, alkotinánymeutö sán-
cáért, mint magán ember is küzdeni fogok, 
sől ha kell védelmi harcot is folytatni.  Fő cé-
lom az volt, hogy e megyéi a szerelel. a béke 
uralja, hogy az egyéni visszavonások meg-
szűnjenek, liogy az egyes vidékek közölt fel-
merülő ellenlétek kicgyenlillessenek. Meri ne-
kem mély, erős meggyőződésem, hogy százszor 
többet lehel elérni a vármegyei kormányzat 
terén, ha az elleniéles erökel szeretetben, bé-
kében egyesitjük, mintha a szenvedélyeket, a 
gyűlöletei kiliiva, a kormányzás összes tör-
vényadta erőforrásait,  összes hatalmi, gyakran 
méltánytalan, eszközeit, meriljük ki. Ezen a 
téren, azt hiszem, működésem nem voll egé-
szen meddő. 

Legalább is pártosságot, igazságtalanságot 
joggal nem vethet szememre. Az egyéni kér-
déseknél engem rokonszenv, ellenszenv soha 
nem vezetett, hanem az adotl viszonyokból a 
megyei közérdek szempontjából niegalkolot! 
véleményem, mely lehel bár téves, de szán-
dékában mindig becsületes. 

Igy voltam a vármegye egyes vidékeivel 
szemben is. És mert hitvallásom, liogy az 
erdélyi nemzetiségi kérdés elsősorban egy erős, 
céltudatos városi és városfejlesztő  politika ke-
retében oldható meg bárha különös elő-
szerctellel viseltetleni, a megye központja, 
Csíkszereda iránt és igyekeztem fejlődését  le-
hetőleg elősegíteni, — röviden csak a gimná-
zium áthelyezésére, a pénzügyigazgalóság kér-
désére és a tisztviselők lakbérére utalok — 
addig a többi vidék jogos igényeit sem hagy-
tam figyelmen  kiviil. Egyrészt Gyergyószent-
miklós várossá alakulását tőlem telhetőleg 
elősegítettem, létesült a régen óhajtott gyer-
gyószentmiklósi gimnázium, biztosítva lett a 
gycrgyószentmiklós—békási útvonal kiépítése. 
Másrészt, pedig a kormány halhatós, gyors 
segítségével sikerüli Tusnád fürdőt  az anyagi 
végromlástól megmenteni és teljesült a kászo-

niak egy régi kívánsága: távírda összeköt-
tetés. 

Az egyes társadalmi osztályok között is 
igyekeztem a jogos és méltányos igények ki-
elégítését közvetíteni. Ezen szempontból csak 
egy lényt akarok felhozni,  meri Csikvármegye 
fejlődésére  nézve rendkívül fontosnak  még 
megoldandó kérdésnek tartok, melyet, sajnos, 
én sem tudtam megoldani, de igyekezetem 
legalább szóval és itásban, a földmivelésügyi 
Ministeriuniban is, a székelyföldi  kirendelt-
ségnél is a figyelmet  Csikvármegyének épen 
törvényhatósági bizottságát alkotó elemének, 
a középosztálynak, nehéz anyagi helyzetére 
felhívni.  A középosztály kérdése épen nem-
zeti szempontból első rendű kérdés. Mert a 
nemzetiségek támadásával szemben mindig és 
mindenütt a középosztály bizonyult a legerő-
sebb várnak, a legerősebb bástyának, melyet 
az ellenség csak legutoljára vivhat meg, ve-
het be. — 

Nálunk Erdélyben, sajnos, minden más 
kérdést hátiérbe szőrit a nemzetiségi kérdés. 
Ezen a téren helyesnek láttam, hogy a nem-
zetiségiekkel határos vidéken és ott, hol a 
Székelység még mini kisebbség fenn  tudta ma-
gát tartani, mentől több állami iskola állittas-
sék fel.  Részben ezen iskolák már létesül-
tek, részben pedig az előző kormány által a 
tanfelügyelő  úrral egyetértően megbeszéli mun-
katerv cl is fogadtatott. 

E kérdés szempontja irányított engem a 
választójog reformját,  a választó kerületek be-
osztását illetőleg is, és mindig minden befo-
lyásomat latba velvc, tisztán nemzeti szem-
pontból foglaltam  állást egy radikális megol-
dás ellen és fogok  mindenha állást foglalni. 

Három és fél  évi működésre, érzem, tu-
dom. nagyon is sovány eredmény ez. És ezen 
eredmény is mint már hangsúlyoztam legna-
gyobb részben visszaliárul a vármegye közön-
ségére, tiszti karára. Fogadják őszinte, hálás 
köszönetemet, a kevéssé megérdemelt támo-
gatásért. Kisérje az Ég áldása a nemes vár-
megyét további fejlődésében,  hogy lakói fél-
retéve ősi átkunkat a visszavonást, szeretet-
ben és békés nemzeti munkában egyesülve, 
egymást megérlve, megbecsülve, láthassák, 
mint fejlődik,  mint boldogul, mint lesz napról-
napra virágzóbb, gazdagabb a székelyföldnek 
cz a gyöngye, a magyarságnak ez a végvára, 
Csikvármegye, és hogy egyetértő munkájukkal 
is hozzájáruljanak nemzetünk, államunk teljes 
függetlenségének  kivívásához, mely független-
ségei csakis következetes, céltudatos, egyet-
értő munkánkkal, nem nagyhangú szóáradattal 
érhetünk el. 

Én részemről továbbra is felajánlom  cse-
kély erőmet, szolgálatomat, ugy a vármegyei 
köznek, mini minden egyes tagjának; a tá-
volból is mindig kész leszek ha kell, szere-
telemet, hálámat tettekkel is igazolni. És ez 
igaz szeretettől, hálától eltelve bucsuzóul nem 
tehetek mást, minthogy kérjem a Mindenha-
tót : Árassza a maga teljességében mennyei 
áldását szeretett vármegyénkre, hogy mint egy 
boldog, független  nemzetnek boldog tagja áld-
hassa urát, a Magyarok Istenét és édes Ha-

Van szerencsém az igen tisztelt vevőimet értesíteni, hogy az őszi és téli szezonra megérkeztek a legfrissebb  és legkiválóbb kávé fajok,  theák, thea-
sfitemények  angol és belföldi  rumok, likörök, legfinomabb  cukorkák, csokoládék és déli gyümölcsök. - Kávé, cukor, rizs, szappan és minden-
nemű fűszerek  — Mindennap friss  hideg felvágottak  és prágai sonka kapható a legszolidabb árak mellett. — Gyors és pontos kiszolgálás. 
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zinknak ezerév óta védő asszonyát, 
dogsigos Szflzet  mindörökkön örökké I 

.Beszédét lelkes taps és éljenzés ki-
sérte. 

Bálint Lajos felcsiki  fóesperes  állott 
fel  szólásra. 

Méltóságos Főispán Url 
Tekintetes Törvényhatósági bizottsági 

Köszönöm Csikvármegye törvényhatósági 
bizottságának, hogy december havi közgyűlé-
sében megadta az alkalmat ana, hogy szere-
tett főispánunk  az áldástalan politikai viszo-
nyok miatt állásától — talán igen korán — 
megválva, elbúcsúzzon attól a vármegyétől, 
melyet eddigi magatartásából ítélve, annyira 
szeretett; s egyben alkalmat adolt arra, hogy 
mi is vele szemben kifejezhessük  kiváló tisz-
teletünket és ragaszkodásunkat 

Mikor Csikvármegyének főispánja  Nagy-
méltóságú Mikó Bálint, a mi kedves emlékű 
kegyelmes urunk, 24 évi főispánsága  után tő-
lünk megvált: egy gondolat bántotta Csikvár-
megye közönségének lelkét, hogy a megüre-
sedett főispáni  székbe beültetnek egy idegent, 
ki minket sem nem ismer, sem meg nem ért, 
s ennélfogva  félreismer  s igy főispán  és vár-
megye közönsége között a viszálykodásoc, 
egyenetlenkedések zsilipjei megnyílnak. 

Azonban az isteni gondviselés ránk tekin-
tett akkor, mikor Méltóságodat körünkbe hozta. 
Méltóságod minket rövid idő alatt megismert, 
megértett s többé nem volt idegen közöttünk. 
Lelke összeforrott  lelkünkkel s ennek követ-
keztében az igazság és béke összetalálkoztak. 
A szeretet és hűség megcsókolták egymást. 

Csikvármegye, mióta az isteni gondviselés 
Méltóságodat neki eljegyezte, Méltóságodban 
nemcsak a különben tiszteletreméltó ősi Kállay 
nevet becsüli; nagyrabecsült személyében nem-
csak a lőispánt respektálja. Mert Kállaynak 
születni nagy és szép gondolat, de még nem 
minden. Főispánná lenni szintén nagy és szép 
gondolat, de ez sem minden. Hanem a Kál-
layak tiszteletreméltó családjának még nagyobb 
nimbust adni; a főispáni  tiszteletreméltó állás-
nak még nagyobb respektust szerezni: ez a 
minden s ennek megvalósítását tapasztaltuk 
Méltóságod határozott irányú működésében, 
ezért öveztük körül szeretetünk, tiszteletünk s 
törhellen ragaszkodásunk koszorújával, ezért 
bucsuzunk olyan érzékenységgel. 

Méltóságos Főispán Url Hazánk s várme-
gyénk közélete mostanában minden irányban 
csodálatos látványt nyújt. Valóban egy átme-
net, egy átalakulás, egy vérnélkűli, de csen-
des szívóssággal folyó  forradalom  korszakát 
éljük a politikában gazdasági és erkölcsi te-
kintetben. Politikai életünk láthatára olyan, 
mint a széltében-hosszában elborult ég, de 
melyen mégis ragyog a biztató szivárvány: 
az a reménység, az a tudat, hogy kedvező po-
litikai alakulás esetében akár Csikvármegye 
élén, akár annak egyik kerületében mint or-
szággyülési képviselőt lesz szerencsénk tisz-
telni s bármily társadalmi átalakulások között 
is, irányt fog  tudni mutatni nekünk. 

Ezen tudatban csak a viszontlátás remé-
nyében bucsuzunk Méltóságodtól. Midőn ezt 
tesszük, legyen szabad Méltóságodnak szíves 
jóindulatát, barátságát Csikvármegye közönsége 
részére kikémi. Ezért mi is biztosítjuk Méltó-
ságodnak ragaszkodó szeretetünket. 

Éljen sokáig I 
Bálint Lajos beszéde után a törvény-

hatóság újólag lelkesen éljenezte'bucsuzó 
főispánját. 

Második szónok Szász Lajos főjegyző 
volt, aki a vármegyei tisztikar nevében 
beszélt. 

Méltóságos Uram I 
Vármegyénk tisztviselőit mélyen megindítja 

ez a mai méltán szomoruságosnak nevezhető 
ünnepély, mert hiszen nekünk ugy is, mint 
édes hazánk hűséges fiainak,  ugy is mint 
vármegye tisztviselőinek, mélyen érzett őszinte 
fájdalmat  - - kettős fájdalmat  okoz. 

Szeretett hazánk jövendőjébe vetett hi-
tünk rendűi meg ez Onnepség folyamánya-
képpen, mert hiszen nem egyéb ez, mint saj-
nálatos következménye, de egyúttal fényes 
bizonyítéka is annak, hogy a magyarság ma 
már nem ur a maga vétTel szerzett, verejték-
kel áztatott földjén;  — hogy alkotmányos 
uton hozott és királyi szóval királyi esküvel 
szentesitett törvényébe foglalt  jogaira ma már 
hiába hivatkozik, — ezeken idegen zsarnoki 
Önkény ül orgiákat, és legszentebb hazafiúi 

érzelmeink felelt  gúnyosan vijjog ellenséges 
népe szerencsétlen emlékezetű csodamadara. 

És a mi még elszomorítóbb, ez azon jelen-
ség, hogy a császári kétfejű  sas hívó hang-
jaira ismét előtör oduaiból e szerencsétlen nem-
zet denevérfajzata  is, melyet csak nem régen 
kergetett sötét lakába a nemzeti fellángolás 
fényes  sugara. 

A magyar nemzet tiszteletre méltó vezér-
alakjait leszorítják onnan, hová őket hazafias 
lelkesedésük, forró  hazaszeretetük s önzetlen 
politikai munkáságuk méltán emelte fel,  és 
helyeiket a magyarság ellenségei, a magyar 
nemzeti aspirácziókat minden eszközzel letömi 
kész zsoldos hadak éhes csapata foglalja  el. 

Méltóságodat e sajnálatra méltó politikai 
viszonyok következtében veszítjük el s ez az, 
a mi fájdalmunkat  megkettőzteti. 

Elveszítjük akkor, a midőn vármegyei kor-
mányzatának ideje alatt szíves örömmel sze-
reztünk meggyőződést arról, hogy Méltóságod-
ban nemcsak e vármegye kormányzatára ren-
delt főispánt,  hanem egyúttal szeretett hazánk-
ért, a szabad, független  Magyarországért testlel 
lélekkel küzdő, lettre kész és arra hivatott baj-
nokot ; nyílt szívű, egyenes lelkű, őszinte, ön-
zetlen jó barátot és atyailag jóságos hivatali 
főnököl  is bírtunk. 

A midőn tehát a körülmények kényszerítő 
hatása alatt, veszteségünk miatti fájdalommal 
eltelve, Méltóságodtól bucsut veszünk, szere-
tetlel arTa kérjük, hogy a miként mi kebe-
lünkbe zárjuk kormányzatának, szeretetreméltó 
egyéniségének és kedves családjának minden-
kor édes emiékezeiét, kegyeskedjék bennünket 
is megőrizni szíves emiékezeiében. 

Szász Lajos szép beszédét lelkes taps 
és éljenzés követte. 

Utánna Köllő János felolvasta  dr Nagy 
György országgyűlési képviselő táviratát, 
melyben a távozó főispán  iránt ragasz-
kodását fejezi  ki. Köllő János rövid be-
szédben szintén megemlékezett Kállay 
Ubulról. 

Ezután Élthes Zsigmond nyugalmazott 
kir. itélő táblai biró, ügyvéd három in-
dítványt terjesztett elő. Az első és leg-
fontosabb,  hogy a közgyűlés egyhangú 
bizalmat szavazzon Kállay Ubulnak. A 
második, hogy az összes elhangzott be-
szédek szószerint jegyzőkönyvre vétesse-
nek. A harmadik, hogy e jegyzőkönyv 
egy hiteles példánya Kállay Ubulnak át-
adassék. Mindhárom indítványt a közgyű-
lés nagy lelkesedéssel egyhangúlag elfo-
gadta. 

Végül Fejér Sándor elnöklő alispán a 
maga részéről is meleg szavakban mon-
dott bucsut a távozó főispánnak,  mely-
nek végeztével a közgyűlést hatalmas él-
jenzések között zárta be. 

A közgyűlés után Fejér Sándor alispán 
a tisztviselői karral tisztelgett és búcsú-
zott Kállay Ubultól. Ez a bucsu meleg 
és közvetlen, de egyszersmint lehangoló 
is volt, mert a tisztviselői kar nehezen 
vált meg loyalis főispánjától. 

Kállay Ubul ez után fogadta  Tusnád-
fürdő  és a négy község küldöttségét. A 
küldöttség köszönetet mondot Kállay Ubul-
nak azért a megbecsülhetetlen munkáért 
és fáradságért,  melylyel Tusnádfürdőt  a 
csődtől s a nemzetiségek kapzsi vágyától 
megmentette. Ez Kállay Ubulnak elévül-
hetetlen érdeme. (s  —a.) 

Kérelem a hazafias  magyar 
közönséghez. 

1848—49-iki szabadságharcunk egyik 
dicső hőse Gaál Sándor 1848—49-iki 
honvéd ezredes jeltelen sirban nyugszik 
Olaszországban a no varai temetőben. — 
Halhatatlan tetteit feljegyezte  a történe-
lem s magasztos emlékét hiven őrzi a 
székelyek szerető szive. Ámde, hogy a 
hazáért mindent feláldozó  hazafiságnak  ez 
örökké tündöklő alakja soha el ne hal-
ványuljon a szivekben, hanem időtlen 
időkig gyújtson és világítson, hogy ke-
gyeletünket külsőleg is kifejezzük  s hogy 
az igazi önzetlen és tántoríthatatlan ha-
zafiságnak  a jövő nemzedék elé e dicső 
hőst követendő például állithassuk: elha-
tároztuk, hogy Csikszentgyörgyön szülő 
falujában  dicső alakját maradandó emlék 
kel megörökítjük. 

Minthogy azonban sem a közönség, 

sem szegény székely lakóssága egy méltó 
emlék felállításához  elegendő anyagi erő-
vel nem rendelkezik; a m. kir. Belügy-
miniszter umak 87925—909. III. a. szám 
alatt kelt engedélye alapján ezennel gyűj-
tést indítunk s teljes bizalommal fordu-
lunk a hazafias  magyar közönséghez, 
hogy adományaival a Gaál Sándor 
1848—49-iki honvéd-ezredes emlékének 
méltó megörökítését tegye lehetővé. 

A Gaál Sándor emlék-alap bizottsága 
nevében: 

Védnökök:  Mikó  Bálint  v. b t. t., 
nyugalmazott  főispán,  Kállay  Ubul, 
Csikvármegye  főispánja.  Tiszteletbeli 
elnökök:  Fejér  Sándor  alispán, dr  Bal ló 
István  kir.  tanfelügyelő,  Bartalis  Ágost 
főszolgabíró.  Márton  Károly  titkár. 
Incze  Domokos ügyvezető  elnök.  Baka 
József  pénztárnok. 

A gyűjtő bizottság felhívását  vázlato-
san azzal közöljük, hogy a gyűjtést la-
punkban is megnyitjuk. A beérkező kül-
deményekről számonkint a különfélék  ro-
vatában nyilvánosan elszámolunk Akik 
a küldeményeket egyenesen akarják be-
küldeni azok azt Iocze  Domokos csik-
szentgyöri  róm. kath.  plébános, ügy-
vezető elnök kezéhez küldhetik. 

Szerkesztő. 

Takarékpénztári közgyűlés. 
A -Csíkszeredai Takarékpénztár Részvény-

társaság» ez a tekintélyes nagy pénzintézet 
folyó  hó 2-án tartotta meg XXVII. évi rendes 
közgyűlését a saját helyiségeiben. 

Roppant nagy számmal jelentek meg a 
részvényesek s az érdeklődés óriási volt, egy-
felől  azért, mert általános tisztújítás volt s 
másfelől,  most töltötték be az újonnan rend-
szeresített pénztárnoki állást s ezenkívül a le-
mondás folytán  megürült könyvelői s három 
igazgatósági tagsági állást is. 

Hajnód Ignácz eddigi könyvelő és Nagy 
Gyula igazgatósági tag más elfoglaltságaikra 
való hivatkozással; Potolzky Kristóf  és Szabó 
Miklós igazgatósági tagok pedig egészségi 
okokból mondottak le viselt állásaikról, kik-
nek a közgyűlés, a pénztár ügyeinek vitele 
körül szerzett hosszas és érdemes működésűk 
elismeréséül jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. 

A tárgysorozatban felvett  ügyek részletes 
és alapos letárgyalása után, az általános tiszt-
újítás ejtetett meg, a következő eredménnyel. 

Megválasztatott: 
Elnöknek: T. Nagy Imre. 
Ogyész-titkárnak: Dr. Fejér Antal. 
Igazgatónak: Gál József. 
Pénztárnoknak: Jakab Gyula. 
Könyvelőnek: Soós András. 
Az igazgatóságba: 
Száva Lukáts ugy is mint alelnök. 
Dr. Zakariás Manó. 
Kovács Antal. 
Hajnód Ignácz. 
Dr. Nagy Béni. 
Potolzky Márton. 
Felügyelő bizottságba: 
Elnöknek: Fejér Sándor. 
Tagoknak: Dr. Györgypál Domokos, Dr.' 

Filep Sándor. 
Hatalmas intézetté fejlődött,  megyénk ezen 

első pénzintézete, mely az erdélyi és magyar-
országi pénzintézetek között is, az elsők kö-
zött áll. 

A mult évi forgalma  a pénztárnak majd-
nem 12 millió volt. Az évi nyeremény pedig 
58021 korona 39 fillért  telt ki, melyből a 100 
koronás részvények után osztalék cimen 10 
koronát fizet  ki. 

Az alaptőkéje 200.000 korona; a tartalék 
alapja pedig kevés hiján 125.000 korona. 

Betét állománya 2 millió és kétszázezer 
koronán felül  van. 

Legény estély. 
Az utóbbi évek báli krónikájában messze 

kiemelkedő helyet foglal  el a városunk hatal-
mas ifjú  gárdája által f.  hó 1-én rendezett le-
gény estély. A Vigadó táncterme elhagyta min-
dennapi, fakó  szürke szinét s helyébe a feny-
vesek örökzöldjei hóditó illatukkal betöltötték 
a terem minden talpalatti helyét. Jól esett a 
szemnek látni a hatalmas, fekete  frakkos  fiatal 
gárdát, a csillogó aranygombokat Talán vá-
rosunk ifjúsága  az együttérzés és együttműkö-
désnek soha sem adta olyan szép tanújelét, 
mint épen ez estén, melynek elnöke Gyalókay 
Sándor volt. 

Az estély kezdetén bizonyos méltóságteljes 
hangulat uralkodott A rendező-bizottság tagjai 
teljes számban várták az érkezőket, kik azon-

ban — ugy látszik, hogy előre megfontolt 
szándékkal — csak jóval kilenc óra után kezd-
tek gyülekezni. Ez fokozta  a kíváncsiságot és 
érdeklődést, míg végre háromnegyed tíz óra-
kora hatalmas táncterem megtelt előkelő hölgy-
közönséggel. Kevéssel előbb lépett a terembe 
Gyalókay Sándor elnök, kit a rendező-bízott, 
ság éljenzéssel, a zenekar pedig Rákóczi-indu-
lóval fogadott. 

A Rákóczi-induló elhangzása után nyomban 
megkezdődött a ropogós csárdás. Ráduly Béni 
Árpád zenekara rázendített a Nem loptam én 
életemben... kezdetű csárdásra, mire Gyalókay 
Sándor fiatalos  kedvvel és temperamentummal 
dr. Fodor Antalnéval megkezdte a táncot. 

A mintegy félóráig  tartó csárdást egy rövid 
kis szünet, majd a lágy boston hangjai követ-
ték, melyben a párok kibontakozva, igen szép 
látványt nyújtottak a szemlélőnek. Az itjuság 
ez estén kitett magáért. Fáradhatatlan volt a 
táncban, s derűs, jóleső hangulatot teremtett 
teremben. Aki ez estén táncolni akart, az ki-
vehette részéi belőle. 

A meghívókon ugyan egyszerűség volt je-
lezze, mindazonáltal a feltűnő  szép, pazar ki-
állítású toilettek valóságos báli színezetet köl-
csönöztek ez estélynek. Az erkölcsi sikert, mert 
hisz ez volt legényeink célja, tökéletesen elér-
ték. Az estélyen szép számú, intelligens kö-
zönség volt jelen, mely ugy, amint jött, a késő 
reggeli órákig fokozódó  jó kedvben együtt 
maradt. 

Feltűnő volt mégis, hogy azon családok 
közül, kik mulatságainkat rendesen látogatják, 
ez úttal távol tartották magukat. Igazi okát 
nem ismerjük, mert azokat a lehetetlen plety-
kákat, melyek csak ugy röpködtek a levegő-
ben, határozottan rosszakaratú mende-mondák-
nak tartjuk, melyeknek intencióival egyet nem 
értünk. Ha azonban mégis okot keresnénk, azt 
semmi esetre sem a rendező-bizottságban avagy 
annak egyes tagjaiban vélnök feltalálni,  mert 
az estélyt a rendező-bizottság a legnagyobb 
jóakarattal, körültekintéssel és korrektséggel 
rendezte. 

Az estélyen megjelent hőlgyközönséget a 
rendezőség ritka szép táncrenddel lepte meg, 
mely az estély maradandó emléke lesz. 

A megjelent úrhölgyeket a következőkben 
sikerült feljegyezni: 

Úrasszonyok: Acél Ödönné, Binder Ottóné, 
dr. Bocskor Béláné, özv. Bogáthy Gyuláné, 
Csanády Lajosné, Demény Ferencné, Fejér 
Sándomé, dr. Fodor Antalné, Jerzsák Jánosné, 
Lázár Miklósné, özv. Mihály Ferenczné, dr. 
Nagy Béniné, T. Nagy Imréné, Pap Domo-
kosné, Száva Lajosné, özv. Szathmáry Jánosné 
(Ditró), Vitályob Györgyné, dr. Zakariás Ma-
nóné. 

Urleányok: Báthory Margit, Hogáthy Iluska, 
Demény Irénke, Demény Mariska, Fejér Er-
zsike, Jerzsák nővérek, Pap Margit, Szász 
Paula, Szathmáry Erzsike, Vitályos Erzsike, 
Vitályos Margit. (—s —a.) 

Színielőadás Csiksomlyón.*) 
A csiksoinlyói róin. kath. főgimnázium  Mária 

Társulata folyó  év január hó 2^-én szépen sikerült 
ünnepséggel egybekötött színielőadást rendezett. 
Az előadás iránt az érdeklődés megyeszerte oly 
nagy volt, hogy az internátus nagy tauulótenne 
zsúfolásig  megtelt közönséggel. 

Egy napra a tanuló terem külseje egészen meg-
változott Az asztalok helyet adtak a nagyszabású 
színpadnak, s ahol máskor a diákok könyveik lölé 
hüjolva igyekeztek tudásvágyukat kielégíteni, ott 
most diszes közönség várta, mikor emelkedik fel 
a függöny  s mikor csendül meg a bevezető zene. 
Egy napra visszatértek a régmúlt idők, amikor 
Csiksomlyó megyeszékhely volt s e teremben tar-
totta az intelligencia jóhirü estélyeit Ezeken lehe-
tett együtt még oly nagy siámo közönség, mint 
amekkora ezen a/ előadáson volt 

S ha az egybegyűltek nagy reményekkel eltelve 
jöttek az ünnepélyre, hogy kellemesen és haszno-
san töltik el e délutánt, várakozásukban cseppet 
sem csalódtak. A műsor minden pontja tárgy és 
előadás tekintetében magas színvonalon állott 8 
mindenkinek teljes elismeréséi vivta ki. 

Az ünnepséget Hayden „Audante Cantabile" 
vonós négyese nyitotta meg, melyet Sántha Imre 
VIII., Baky Józset, Zakariás László és Ilyés La-
jos VI. o. t. tanulók teljes megelégedésre adtak 
elő. Tárkáiyi „Boldogasszony Anyánk" cimü köl-
teményét székely Ferenc I1L o. t szavalta eL A 
„ Szent Szűz Anya" kezdetű duettet a sopran és 
alt kiB, de vállogatott csapata teljes összhangban, 
szépen énekelte. Bedő Ábrahám V. o. t szép és 
lelkes szavalata után Gáspár Jenő VI. o. t kel-
lemesen csengő hangon énekelt el egy áriát har-
mónium kísérettel. .Egy kép van..." cimü tenoi 
solot pedig fértí-  és zenekar kísérettel Gergely Ki-

*) Ltpuok mait &*ámából térezOke miatt kimaradt. 
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roly VII. o. t énekelte. Különösen az ének- és 
zeneszámok értek el na^y hatást s a közönség a 
szereplők iránt elismerését tapssal fejezte  ki. Kü-
lön is meg kell dicsérnünk Sántha luftét,  szép 
begedüjátékáért A betanításért az énlero Domá-
nváiicz Péter tanárt illeti meg. 

Ezek után az ünnepség főpontja:  a színdarab 
Mna.lsna következett. Korhű jelmezekben Xey K. 
..««•nw Tamás" cimü történeti színmüvét adták 
elő dr Pokorny Emánuel fordítósában.  Előadás előtt 
Kés János vallástanár rövid és könnyen áttekinthető 
előadásban ismertette a kort, melyben az esemény 
játszik. A darab helyes megértését ezzel nagyban 
elősegítette. A közönség osztatlan érdeklődéssel 
nézte végig a hitéhez törhetetlenül ragaszkodó, 
fenséges  jellemű Morus Tamás esetét, aki készebb 
a vérpadra lépni, semhogy múlékony földi  javakért 
elpártoljon hitétől s megtagadja a pápa isteni ere-
detű hatalmát. Viszont ellenszenvvel kisérte n 
VIII. Henrik és körének minden tettét, akik ké-
szek voltak n szenvedélyében elvakult király min-
den tettét helyeselni, sőt támogatásukkal előmoz-
dították, hogy a király teljesen testiségének rabja 
legyen. 

A darab már tárgyánál fogva  is nagy hatást 
érhet el s ezt fokozta  az a körülmény, bogy a 
szereplők mindenike legjobb tehetsége szerint igye-
kezett nehéz feladatát  megoldani. A színpadon 
biztosan mozogtak, előadásuk és arckifejezésük 
liiiea tükrözte vissza a bennük levő érzelműket és 
indulatokat. A korhű jelmezek m«?g nagyban el 5-
segitették. hogy a hallgatóság emlékezetben vissza-
szálljon a VIII. Henrik korába, a XVI. század 
idejére. 

A szereplők nevét lapnnk nulr egyenkéut le-
közölte, azért ezt most feleslegesnek  turrom. Még 
egyszer azonban hangoztatom, hogy valamennyien 
derekasan állották meg helyüket s ugy egyéni, 
mint összjátékuk magiis színvonalon állott s meg-
érdemelték a nézők elismerését, amelyből minden 
kinek bőven kijntott a része. 

A betanítás és rendezés np|iéz műnk ti ját Hé* 
.liuios vallástanár végezte. Az ő útbaigazítani, 
felvilágosításai  eredményezték, Jiogv a darabot jó 
előiidiixban élvezhettük. S hogy fáradozásaiért  in ily 
nngy elismerés illeti meg öt, nzt csak nz tudjii 
értékelni, aki szeratunuja volt unnak, mily nagy 
nehézségekkel kellett megküzdenie, inig egy ily 
darab előadásához a szükséget* kellékeket megsze-
rezhette. Kis, eldugott helyen vngyiink. ahol min-
dent még csak nem in n szomszédból, haiicra 
messzebb fekvő  városokból, sőt idegenből kellett 
beszerezni, lteméljük azonban, liogy ez csak ezút-
tal volt igy, s jövőre nz intézet beköltözése után 
ily előállások n.egtartása némi tekintetben nem fog 
oly sok nehézséget okozni, mint ezúttal. 

Az orkölkesi sikerrel az anyagi siker is együtt 
járt. s lia tekintetbe vesszük mily sokba került 
jelmezek és parókák kikölcsönzése és szállítása 
stb.. nem igen csodálkozhatunk, hogy a tetemes 
bevétel dacára a teaestély, jövedelmével együtt 
Mária Társulat javára csak mintegy KO korona 
maradt fenn. 

Az ünnepély után a róni. kath. elemi iskola 
termében tombolával egybekötött táiic-estély volt. 
amelyen nagyon sokan voltak jelen. A tea. s süte-
mény stb. kiszolgálását özv. ám Fereucué, Szlávik 
Fenjncné, Ambrus Juliska és Kolonics Violka vé-
gezték. A közönség a legjobb hangulatban volt 
együtt az éjféli  órákig. 

Felültizettek : gróf  Majláth Gusztáv Károly 20 
kor. Bálint Lajos, Orbán János 10—10 kor.. Lu-
kács Vilmos, (iyiirgv Ilyén 4—I kor, Baky Ká-
roly. Kassai Lajos. IMs János 3—3 kor, Balázs 
Ijijos, Zakariás K. Lakács, Kánya Keresztes J.. 
Székely Anilrás. Márton Péter, Hayer János, Pál 
(tábor, Mayer Li|>ót, László (lézáné, Márton István 
2—2 kor, Merza Jáuos, Balog Ferenc, Hajnód 
Pál, P. Pál Kapisztrán János, Jlárkos Endre, Pál 
Ferenc, Hollanda János, Pál Ignác, Zakariás Kristóf, 
Jakab Antal, Koncz Antal, Xantás Dávid, Ráduly 
Béni, Karda Mihály, Karda Péter, t'zikó Sánilorní, 
Pálinkás Púlné, dr Kolonics Dénes, Káluoky János, 
Hadár Mihólyné, Uábosy Dénes, Hzlávik Ferenc. 
Kiss Antalné, Xáantus Elek 1—1 kor., X. Y. 
!K> fill.,  (iyörgy Jánosné 40 lilL, Orbán Sándorné, 
N. X. 20—20 fill.  A szindarab szereplói H koro-
nával járultak a kiadásokhoz. Fogadják ugy a 
felülfizetők,  mint azok, akik segítségükkel és közre-
működésükkel aj ünnepély és estély sikerét elő-
mozdították, a Mária-Társulat köszönetét KUlön 
ki kell emelnünk, hogy • osiktaplocai Műkedvelő 
Társaság az előadás céljára idekölcsönözte szín-
padi felszerelését,  miáltal aok gondtól és kiadástól 
kímélte meg a rendezőséget Fogadja ezért ezúton 
is a Mária Társaság köszönetét —k. 

Városi bál. 
Folyó hú 7-án folyt  le a társadalmunk minden 

rétegét felelő  nagyszabású és fényes  kiállítású vá-
rosi bál, melynek rendezőbizottsága mintegy 100 
tagból állt Ott láttak tisztviselőinket, kereskedő-
inket iparosainkat és polgárainkat teljes számban. 
Régen láttunk erkölosileg és anyagilag olyan si-
került estélyt, mint az idei Városi bált. Közönsé-
günk előszeretettel viseltetik ez immár rendszeressé 
vált estély iránt mely egyedüli nyilvános össze-
jövetel arra nézve, hogy a társadalmi ellentéteket 
kiegyeulitse, "z együvé tartozás érzetét nevelje és 

együitmUködést lehetővé tegye. Nagy szükséget 
képező anyagi érdeket is szolgál, mert a már 
majdnem megvalósulás stádiumában levő városi sé-
tatér alvpja javára foly  az a tekintélyes összeg, 
melyet társulalmunk évről-évre készséggel ad azért, 
logy e közszitkséget képző szórakozó helye mi-
nél hamarább megvalósuljon. Ax estély kezdete 

ngyau a orara volt jelezve, a közönség azonban 
J orara gyülekezett A Vigadó eddig nagynak is-
mert terme kicsinynek bizonyult ez alkalomra. A 
Ifakoczi-indidó  hangjai mellett egymásután érkez-
tek a bál védnökei. Kinőnek jött dr. livörgypál 
Domokos vrm. tiszti toilgyész. utána Hajnód" 1K-
n»cz országgyűlési képviselő, majd együtt érkeztek 
Fejér Sáudor alispán családjával és dr. Fejér An-
tal lapunk érdemes tőszerkesztóje. Nem sokkal ké-
sőbb a közönség zujos éljenzése közölt lépett a 
terembe Kállay l'bul toispán, utána Szcntpáli (iá-
bor hnnvédzászlóuljnuk parancsnoka. — X* ómban 
utána rázenditett a cigány a .Hej, de magas ez n 
vendégfogadó  . . . - kezdetii csárdásra. 

Egyszerre megmozdult a rendezőség hatalmas 
gárdája s élénk változatban, fokozódó  kedvvel meg-
kezdődött a csárdás. Szép látványt nyújtott a lintiil 
párok eleven és fesztelen  tánca, melyhez nagyban 
hozzájárult a teremnek ízléses díszítése é< világi 
tása. A tánc a legnagyobb kedvheu a késő i -lCl:11 
órákig tartott. Klismeres illeti a reudezősé^.-!. kik 
fáradhatatlau  buzgalommal, ungy körültekintéssel 
dolgoztak az estély sikere érdekében. Kitekintve 

nagy erkölcsi sikertől, értesülésünk szi-riul az 
estély hatalmas összeget, 1200 koro iát jövcilrl-
mezett, melyből a HOO koronát kitevő tiszta jö-
vedelem a városi sétatér alapja javára l'nrdittatik. 
Lehetetlen volna itt felsorolni  n jelen voltakat, 
legyen elég megemlíteni azt, hogy társatl;dinmik a 
maga egészében képviselve volt. Külön <-l,'sím-rés 
illeti dr. t'jl'alnsi Jenő polgármestert, ki agilis i n-
dezőbizottságúval az estély sikerét biztosította. 

Színház. 
A színi szezonnak a végén járunk. A szín 

házi estéken azonban ennek nyoma sem lát-
szik. A közönség fokozódó  kedvvel támogatja 
Fehér Károly színtársulatát, mely általában jó 
előadásokat produkál. Itt ismételtei] ki kell 
emelnünk Fehér Károly kilünö rcpertoirjá! 
mely majdnem az összes vidéki színpadokat 
megelőzve, állandóan újdonságokkal kedves-
kedik közönségünknek. Mindössze még két liéi 
van hátra a szini szezonból, mely alatt lictru 
tatva látjuk a lővárosi sziupadok legújabb da-
rabjait, mint Luxenburg grófja,  Trenk báró. 
Rébusz báró stb. 

Az elmúlt hétnek szerdáján Gabányi Árpád 
•Az emberevő, cimü három felvonásos  bohó 
zata került szinre. A címszerepet Baróti Jenő 
játszotta. Alakítása a bohózat sikerét teljesen 
biztosította. Eltekintve nem megfelelő  toilleté-
(öl a közönséget általános derültségben lar 
totta. Nagy segítségére volt ebben Bogyó, ki 
szerepét jó kedvvel játszotta meg. Igen jó volt 
Jobbay és Szathmáryné. 

Csütörtökön, a Szalhmáry pár jutalomjátéka 
a szezon alatt a legnépesebb házal hozta össze 
Fehér Károlynak. Jutalomjátékul «Egy katona 
története, cimü drámát választották. A Szath-
máry pár a régi kedves ismerőse közönségünk 
nek. A közönség megjelenésével az eddig ízer 
zetl érdemeiket akarta jutalmazni. A címsze-
repet Szathmáry nagy mérséklettel, művészi 
tökéletességgel játszotta. Maszkja és alakítása 
kitűnő volt, Szathmáryné kisebb szerepében a 
tőle megszokott jó volt. Általában a darab ki-
állítása, az előadás és rendezés semmi kívánni 
valót nem hagyott lenn. A darab ugyau nem 
a mai modern világba való, szabad teret en-
ged a fantáziának,  a közönség mindazonáltal 
élvezte a jó előadást. Mulatott Barótin, ki az 
őrmestert eredeti humorral játszotta. Zilahi, 
Pál Erzsi és Arany Olga kisebb szerepekhez 
jutottak. Az első felvonásban  Sugár Aranka egy 
felvonásos  szerepében eleven drámai erőt ön-
tött. A közönség minden fellépését  elismerés-
sel honorálja. 

Pénteken a -Szentgalleni kaland, zónában 
másodszor ismét jó előadásban ment. A közön 
ség sokat tapsolt Kürti Lilinek és kivételesen 
Nagy Gyulának is, ki ezúttal nagy kedvvel és 
temperamentummal játszott Mindketten nagy 
sikert értek el ének duettjukkal. 

Szombaton a jó hírű .Elvált asszony, mint 
operette újdonság telt ház előtt ment. Megál-
lapíthatjuk azonban azt, hogy sem a darab, 
sem az előadás nem elégítette ki a közönsé-
get. Ez volt közönségünknek az idei ujdonsá 
gokban harmadszori csalódása. A mi az elő-
adást illeti, színészeink minden igyekezete 
hiába való fáradság  volt. Jobbai Nusi Gonda 
szerepében nem tudott sikert elérni. A tör-
vényszéki teremben lejátszott jelenetében ha-
nyagul levetette magát a székekre, s a külön-
ben igen kedves hálókocsi-kupiét ugy énekelte 
el. Ez sokat ártott neki, mert azt sehogy sem 
tudjuk elhinni, hogy egy törvényszéki tanács 
elölt hivatalos eljárás közben hasra lehessen 
feküdni.  Ez lehet a rendező hibája is, de hogy 
hiba volt az tény. Azért szép toilletejei általá-
nos tetszést keltettek. Sugár Aranka .az elvált 
asszony szerepében kitűnő játékot produkált. 
Ízléses rubáival hódított. Énekén azonban re-
kedtsége feltűnő  volt. Bónyi Józse{ törvény-
széki elnök volt. Megvagyunk azonban győ-
ződve, hogy törvényszéki elnök Hollandiában 
sem lehet 18—20körában az ember. O pedig 
nemcsak fiatal,  hanem gyerekes szint öltött 
•nagára. A szegény szavazó bíráknak sok negli-
gálásban lehetett részük, hogy megőszült fejjel 
sem lehettek törvényszéki elnökök, amikor 
elnökük már 18—20 éves korában ilyen mél 
lósáera jutott. Zilahi a férj  szerepében rendki 
vülmegnyerö jelenség volL Elegáns ruhái és 
értelmes játéka dicsérelet érdemelnek. Baróti 
rnháira nem sok gondot fordít  E darabban is 

hatás rovására meni, hogy a hálókocsi ka-
lauz egyenruháját az első felvonás  bírósági 
elenetében nem velte lel. Ezt igy játsza Pesten 
legedüs, s igy játsza vidéken mindenki. Játé-

káról azonban elismeréssel szólhatunk, külö-
nösen a második felvonásban  köztetszést ara-
tott. Bogyó a vasúti igazgató szerepében oly 
zsánert mutatott be, amit tőle már sokszor 
láttunk és mindig kifogástalanul.  A közönség-
nek ezúttal is tetszett. Kisebb szerepében igen 
jó volt Demeter, kinek pályáján szép jövőt 
jósolunk. Értelmes, rulinirozott színész. 

Vasárnap délután .Csókkirály, telt ház elölt, 
este a «Harang- szintén szép közönség előtt 
ment. A darab poétikus és színpadi hatásra 
száinitó. A főszerepet  a falusi  plébánost Bogyó 
Zsiga eredeti egyszerűséggel mutatta be. A 
darabnak tulajdonképpeni mozgatója ő volt, 

nem is hatástalanul. — Gardedamja Sugár 
Wanka volt, ki a tipikus papgazdasszonyt a 
maga naivságával és ura iránt érzett véghe-
tetlen ragaszkodásával kedvesen játszotta meg. 

többi szereplők érdemlegest nem produ-
káltak. 

Hétfőn  nagysikerű városi bál volt, mi la-
punk külön helyén olvasható. 

Kedden -Goldstein száini« Barótival a 
címszerepben zsúfolt  ház elölt ment. A fel-
ujitás nem volt rossz választás, mert a közön-
ség szívesen fogadta  az uj honpolgárt. Baráti-
nak Goldstein Számija, legsikerültebb szerepei 
közé tartozik. Kitűnő zsidósága a maga ere-
deti ötlctivel és dialeclusával mindenkor ma-
radandó sikerre számíthat. Kupiéit a közönség 
zajos tetszéssel fogadta.  A darab Különben 
meglehetős vontatottsággal ment. A darab si-
keréhez nagyban hozzájurult Bogyó Zsiga. 
Humoros jelenetei közvetlen hálást érlek el. 
Szathmáry, mint báró elemében volt. Elég 
jók voltak kisebb szerepeikben: Jobbay, Ga-
lctta, Bónyi is Pál Eszti es Zilaliy. Gyenge 
volt Arany Olga és Kűrthy. 

KÜLÖN FULKK. 
— Házasság, liákay Vilmos csikszentinár 

loni kir. járásbirósági tkvi átalakító folyó  hó 
•í-én vezelte oltárhoz Bochkor István földbir-
tokos leányát Iduskát. 

— Adakozás. Az Alcsiki bank a csiksom 
lyói leány árvaház javára 100 koronát küldött. 

— Eljegyzés. Tótli Bálint őrsvezető folyó 
hó 5-én eljegyezte Péter Miklós csikcsicsói 
lakós leányát Mariskát. 

— MeghlVÓ. A József  kir. berreg Szanatn-
riutn-Kgyesület helybeli hi/.nttságáliiik tagjait van 
szerencsém l"lvú hó lo-én délután 5 órára a vár-
megyeház tanácskozási termében tnrtiimlú gyűlésre 
tisztelettel meghívni. Tá rgy : Alelnök választás. 
Kgv estély rendezésének előkészítése, llaziilias 
üdvözlettel -. ilr fejér  Anlalné, elnök. 

— Klrálysértésl per. Dr. Nagy Györgyöt, 
a csikszentmártoni kerület országgyűlési kép-
viselőjét a Sas-körben tartott beszéde miatt 
királysértéséri (eljelentette a rendőrség. — Az 
ügyészség még nem határozott a vád átvétele 
kérdésében. — Dr. Nagy György kijelentene 
hogy ö maga kéri mentelmi jogának felfüg-
gesztését, mert férfiatlan  dolognak tartaná, hogy 
az immunitás védelme alá húzódjék. Minden 
szaváért helyt áll s a bíróság előtt is alkalmat 
kiván szerezni a maga igazának kimulatására. 
Dr. Nagy György az ügyészségnek is beje-
lentette, hogy ragaszkodik mentelmi jogának 
felfüggesztéséhez  s előre kijelenti, liogy igaz 
ságának tudatában nem él még kifogásokkal 
sem a vádirat ellen. Politikai körökben nagy 
érdeklődéssel néznek dr. Nagy György pere elé. 

— Ügyvédek és ügyvédjelöltek egye-
sülete. Városunk tekintélyes ügyvédi és ügy-
védjelölti kara f.  hó 4-én a kaszinó külön ter 
mében tanácskozást tartott, melynek célja 
megalakítani a helybeli ügyvédek és ügyvéd-
jelöltek egyesületét. A tanácskozáson teljes 
számban megjelentek elhatározták, hogy az 
egyesületet alapszabályszerüleg megalakítják 
s az alapszabályok letárgyalására, illetőleg 
végleges megállapítására külön gyűlést hívnak 
össze. Elnöknek dr. Fejér Antalt, lapunk ér-
demes főszerkesztőjét,  jegyzőnek dr. Dóczy 
Kálmánt válaszlolták meg. — A tanácskozást 
másnap folyó  hó 5-én este vacsora és élénk 
eszmecsere követte, melv az alakulóban levő 
egyesület életképességét és szükségét beiga-
zolta. Városunk tekintélyes ügyvédi és ügy-
védjelölti kara csakugyan helyesen cselekszik, 
mikor az egyesülés eszméjének szolgálatába 
lép, hogy nemcsak egymás között, hanem ki-
felé  is oly erkölcsi imponáló sulylyat léphes-
sen fel,  amilyen társadalmi állásánál és ma-
gas szellemi qualifikációjánál  fogva  méltán 
megilleti. Az alapszabályok megállapítása tár-
gyában tartandó közgyűlésre a vidéki kartár-
sak, kik nagyobb részben belépésüket már be-
jelentettek, szintén meghivatnak. 

— Megjutalmazott tanítók. A Nagymél-
tóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi ma-
gas Minisztérium az 1907. évi XXVII, t.-cz. 
4-ik §^a alapján Kovács Antal csikszentmik-
lósi közs. isk. igazgató tanító, Baka József 
csikszenlgyörgyi kántortanító és Holló András 
csikzsögöoi közs. tanítóknak fejenkint  200—200 
korona jutalom dijat utalványozott 

— Műkedvelól előadás. A csikdelnei ífju-
sági egyesület f.  évi január 29-én saját pénz-
tára javára szinielőadással egybekötött tánc-

estélyt rendezett, mely alkalommal a »Virág-
fakadás.  és «Oroszlánbőr, cimü egy felvoná-
sos vígjátékot adta elő sikerrel. A közönség 
Benő Erzsi, Bírta Róza, Kánya Biri, Dávid 
Lina, Borbáth János, Balla Lajos, Kánya Ká-
roly, Kánya Domokos, Benő Ferenc és Jártó 
Ferencz szereplők iránt több izben tetszését 
nyilvánította. Ezen ifjak  méltán elismerést ér-
demelnek, kik semmi áldozatot és fáradságot 
nem kímélve, minden alkalommal egész oda-
adással és buzgalommal igyekeztek az üdvös 
és nemes cél érdekében közreműködni. A ren-
dezőség hálás köszönetet mond Fehér Károly 
színigazgató urnák, ki szíves volt ez úttal is 
az összes színpadi felszerelést  ingyen az ifjú-
ság rendelkezésére bocsátani. A bevétel 177 
korona 40 fillér  volt. Felülfizettek:  Szebeny 
Menyhért 4 korona. György Illés, Léner Már-
ton, Kovács Mihály, Gábosi Dénes, Lakatos 
Pál 2 2 kor., Györfi  Ferenc 1 korona 20 fill.. 
Lázár Dénes, Özv. Czikó Elekné, Kovács Pé-
ter, Péter Imre, Ferencz Imre, László Márton, 
Rácz József,  Ferencz István, Csató János, Pé-
ter János, Bctikö Gyula, Bocskor Domokos, 
Kovács Lajos 1—1 korona. Kovács Ferenc, 
Ferencz Dénes 80—80 fill.,  Erőss Vendel, 
Miklós Béla, Búzás József,  Miklós Gyula 
60 - 6 0 fill.,  özv. Kovács Mózesné, Miklós Pé-
ter, Kovács István, Péter Mózes, Biró József, 
Bocskor Lajos 40—10 fill..  Zöld Lajos, Balla 
Albert 20—20 fill..  Puskás Tamás 40 fill.  — 
Fogadják az ifjúság  hálás köszönetét. 

— Adományok. A Gál Sándor emlékalapra 
következő adományok érkeztek a csikszent-

györgyi intéző bizottsághoz: Alcsiki bank 
részvénytársaság 50 kor. Székely népbank r.-t. 
50 kor. Csikszentgyörgyi ifjúság  báljövedelme 
100 kor. Miklós István esp. pleb. 20 kor. Kéz-
divásárhelyi takarékpénztár 10 kor. Csikszenl-
miliályi hitelszövetkezet 10 kor. Várdotfalvi 
hitelszövetkezet 10 kor. Dohánygyári mun-
kások hitelszövetkezete Kolozsvár 10 kor. 
Magyar- és középtizedi hitelszövetkezet Ko-
lozsvár 5 kor. Borszékvidéki hitelszövetkezet 
5 kor. Székelyderzsi hitelszövetkezet 3 kor. 
Papolczi hitelszövetkezet 2 kor. Balassa Gyar-
mat városi takarékpénztár 7 kor. 30 fill.  Lant 
István állomás elöljáró 2 kor. Zakariás János 
orsz. kép. 1 kor. Vadász Károly tanító 1 kor. 
A nemes szívű hazafias  adományokért az in-
téző bizottság ezen uton is köszönetét fejezi  ki. 

— Reform  a jogszigorlók szüleinek 
érdekében. A jogszigorlók szüleinek ér-
dekében azt az üdvös rendszert hozta 
be a Kolozsvárt számos éve sikeresen 
működő jogi szeminárium (Malom-utca 
14.) hogy állandóan szemmel kiséri a 
Kolozsvárt készülő vidéki jogszigorlókat 
— és azon szülőket, akik a szeminárium 
vezetőségét e végből levélileg felkérik, 
helenkint feltétlenül  megbízhatóan, 
díjmentesen informálja  a fiuk  készülésé-
ről (azok tudta nélkül is), igy ók meg-
győződhetnek arról, vájjon szigorló fiuk 
tanulással tóltik-e az időt Kolozszvárt. 
Egy másik célszerű újítása a jogi szemi-
náriumnak az, hogy 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 
jegyzeteken 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 nélkülözhetővé teszik. E jegy-
zeteket a vidékieknek kikölcsönzi és azok 
abból otthon elkészülve u. n. recapituláló 
kurzuson vesznek részt Kolozsvárt 1—2 
hétig. Továbbá naponta próbaszigorlato-
kat tart, melyeken az intézeten kivOl ké-
szültek is díjmentesen részt vehetnek. — 
Ezen tevékenységéről és a szeminárium 
céljáról felvilágosítást  nyújtó nyomtatott 
könyvet „Tájékoztató a jogi szeminárium-
ról" díjmentesen küld a szülőknek Jogi 
szeminárium vezetősége. (Dr. Dobó, Ko-
lozsvárt, Malom-utca 14. sz.) 

Öngyilkossági kísérlet Imre András gyí-
mesi lakos f.  évi január 23-án Deáky Péter 
(Huszár) vendéglőjében meglehetősen bebo-
rozván, a vendéglőből eltávozott. Útközben 
forgópisztolyát  elővévén, egyel a földbe  s 
nyomban egyet magára lőtt. A golyó a bal-
oldali alsó 2-ik és 3-ik borda között hatolt be. 
Imre Andrásnak azonban még volt elegendő 
ereje és segítség nélkül hazament A golyót 
még nem tudták eltávolítani. Jelenleg a hely-
beli közkórházban ápolják. Tettének oka állí-
tólag reménytelen szerelem. Imre András há-
zas ember. 
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A tőzsde a legközelebbi lefolyt  hét első 
napjaiban folytatta  az előző hét szilárd irány-
zatát, de később részben a new-yorki tőzsde 
tartós lanyhasága, részben pedig a Balkánon 
jelentkező fenyegető  külpolitikai helyzet ked-
vezőtlen befolyást  gyakorolt az üzlet menetére 
és nagymérvű eladások az árfolyamok  vissza-
esését vonták maguk után. A gyenge irányzat 
hatása kevésbbé az értékpapírpiacra általános-
ságban. mint inkább speciálisan azon érték-
papírokra terjedt ki, melyek az utóbbi időben 
az érdeklődés homlokterében állottak és ezek 
közt elsősorban a Magyar Leszámítoló és Pénz-
vlltóbank részvényei szenvedlek tetemes árha-
nyatlást. Azon csoport ugyanis, mely ezen rész-
vényekben nagyobb érdekeltséget vállalt, spe-
ciális céljairól — hír szerint — lemondván, 
az összevásárolt részvénymennyiség eladását 
megkezdte, minek következtében a részvények 
árfolyamuk  magas színvonalát nem tarthatták 
fenn.  Ezzel szemben magyar hitel részvények-
ben történtek nagymérvű vásárlások, utalással 
azon körülményre, hogy ezen részvények bei-
értéket és jövedelmezőséget tekintve — a többi 
magyar bankrészvényekkel való összehasonlítás 
alapján olcsónak mondhatók, de összefüggésbe 
hozták a részvényvásárlásokat azon megerősí-
tésre szoruló hirrel is, hogy a lefolyt  üzlet-
évre 40 koronát meghaladó osztalék várható. 
Jól tartott árfolyamok  mellett élénk forgalom 
fejlődött  ki a magyar kereskedelmi r. t. rész-
vényeiben és ezen papir szilárd irányzata lá-
mogatást nyert azon körülményben is, hogy 
nevezett társaság Fiume városával 20 millió 
koronás kötvénykölcsön elhelyezése tárgyában 
megegyezésre jutott. 

A helyi értékek közül kiemelendőnek tart-
ják a tégla értékek szilárdságát, továbbá a 
fiumei  rizshánlológyári. Magyar cukoripari és 
Magyar általános takarékpénztári részvények 
áremelkedését, mely utóbbiak iránt a legutóbbi 
napokban jó kezek részéről érdeklődés mu-
tatkozott. 

A befektetési  értékek piacán — dacára a 
pénzbőségnek — szük határok között mozgott 
az üzlet és mig a 4°/o-os magyar koronajára-
dék árfolyama  alig szenvedett változást, a 
4'/,-os Budapest fővárosi  kölcsönkötvény '/a0 u-os 
áremelkedést ért el és hazai zálogleveleink is 
jó keresletnek örvendtek. 

A pénzviszonyek, ugy nálunk, valamint a 
külföldön  is, állandóan kedvezően alakulnak 
és valószínűnek tartják, hogy a német biro-
dalmi bank hivatalos rátáját legközelebb le 
fogja  szállítani. Némi feszültség  csak Francia-
országban észlelhető, ahol az árviz okozta ká-
rok helyreállitáse körül felmerülendő  munká-
latok céljaira nagyobb pénzszükségletre számí-
tanak és ennek következtében a pénz kihelye-
zésénél némi tartózkodás tapasztalható. 

T f i 7 j f a a Központi takarék-
1 U Z 1 1 Ü pénztárnál kapható. 

3—10 

Egy keveset használt 400 kor .-is Schunda-féle 
pedálos cimbalom 

250 koronáért eladó. Cim a kiadóhivatalban. 
3 - 3 

15. szám. 
1910. vhtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

tc. 102., illetőleg az 1908. évi XLl. t.-c. 19. 
Ş-a értelmében ezennel közhírré leszi, hogy a 
csíkszeredai kir. törvényszéknek 1909. évi 11908. 
polg. számú végzése következtében, dr Erös 
Vilmos ügyvéd állal képviselt Agrár Takarék-
pénztár Részvénytársaság javára 392 korona s 
jár. erejéig 1909. évi december hó 20-án foga-
natosított kielégítési végrehajtás utján lefog-
lalt és 2357 koronára becsült következő ingó-
ságok, u. m.: ökrök, rozs, zab és házi bútorok 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1909. évi V. 492/2. számú vég-
zése folytán  300 korona tőkekövetelés és költ-
ségek erejéig Csikszentgyörgy községben végre-
hajtást szenvedők lakásán leendő megtartására 
1910. évi lebrnár hó 12-lk napjának délutáni 
2 oríja határidőül kiiüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 
éviLX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szük-
ség eseten becsáron alul is ellognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
e|ég'tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1908. evi XU. t.-c. 20. 8-a értelmében ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmártonon, 1910. évi február 
hó 1-én. 

Ambrus Lajos, 
kir. btr. végrehajtó. 

TENGERI LISZT 
a csikszentmihályi gőzma-
lomban bármily mennyi-
s é g b e n k a p h a t ó . Cim: 
CSIKY JÁNOSNÉ 

Szépviz-CsikBzentmihály (állomás). 
1—52 

Szám 1 0 9 5 - 9 1 0 . tlkvi. 3 - 3 

Hirdetmény. 
Az arányosított esikszentléleki köz-

helyeket az általános helyszinelési álla-
pot szerint feltüntető  esikszentléleki 115. 
számú tjkvben 923., 928., 929., 1130., 
931 , 932., 933, 936 , 940.. 941 , 9i2., 
943, 94ö , 3828., 3829., 3867., 3892., 
3893. hrsz. és az odavaló 256. sz. telek-
jegyzőkönyvben 1663. hrsz. ; a esikeso 
morláni II. R. 203. számú tjkvbeu A f 
577/a , 577/b . 578/a , 579., 582 , 583., 
589/1), 586/u 2 , 588 u 1., 590/2 ,592 1., 
646/5., 971/b. Iirsz.; a felsötölgyesi  10 
száuiu tjkvbeu "u, Vi, '/, hrsz alatti 
ingatlanokra vonatkozólag átulakittnlik 
és ezzel egyidejűleg mind azon ingat 
lanokra nézve, amelyekre nézve az 
1886 évi XXIX. t.-c., 189. XXXVIII, 
és az 1891. XVI t-cikkek és a lény-
leges birtokon lulajdonjogáiiak bejegy-
zését rendelik, tíz 1892. XXIX. t. cikk-
ben szabályozott eljárás, u telekkönyvi 
bejegyzések helyesbítésével kapcsol,i-
tosaii fogiillulositttttik. 

E célból uz átalakítási előmunkálat 
hitelesítése és n helyszíni eljárás Csik-
szentlélek községben 1010- é v i már -
cius hó 2-ik napján fog  kezdődni 

A lervezet hitelesítésének, valamim 
általában a helyszíni eljárásnak foga 
nutositásu végeit Császár László kir 
törvényszéki albiró és egy szakközeg 
ból álló bizottság kftldetik  ki. 

Ennélfogva  felhívatnak  uz összes 
érdekellek, liogy a hitelesítési tárgya-
láson személyesen vugy meghatalmazott 
által jelenjenek meg és az uj telek-
könyvi tervezet ellen netaláni észre 
vételeiket annál bizonyosabban adják 
eló, mert a régi telekkönyvek végleges 
átalakítása után a téves átvezetés-
ből eredhető kifogásokut  jóhiszemű har 
madik személyek irányában többé nem 
érvényesíthetik. Felhívatnak továbbá 
mindazok, akik u telekkönyvekben eló 
forduló  bejegyzésekre nézve okadatoh 
előterjesztést kívánnak tenni, hogy u 
telekkönyvi lmtóság kiküldöttje előtt a 
kitűzött határnapon kezdődő eljárás fo 
lyaina alatt jelenjenek meg és az eló 
terjesztéseiket igazoló okiratokat mu-
tnssák fel;  továbbá felhívatnak  mind 
azok, akik valamely ingatlanhoz tulaj 
donjogot tartanak, de telekkönyvi be 
kebelezésre ulka'mas okirataik nincse-
nek, hogy uz álirás az 1886. XXIX. 
t.-c. 15- 18. és az 1889. XXXVIII, t.-c. 
5., 6., 7 , 9. § ai értelmében szükséges 
adatokat megszerezni iparkodjanak és 
uzokkul igényeiket a kiküldött előtt 
igazolják, avagy odahassanak, hogy az 
átruházó telekkönyvi tulajdonos az át 
ruházás létrejöttét a kiküldött előtt szó-
val ismerje el a tulajdonjog bekebele-
zésére engedélyét nyilvánítsa, mert kü-
lönben joguikut ezen az uton nem ér-
vényesíthetik, s a bélyeg és illeték el-
engedési kedvezményétől is elesnek és 
végül felhivatnak  : 

azok, kiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálog-
jog vagy megszűnt egyéb jog van nyil-
vánküuyvileg bejegyezve, úgyszintén az 
ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok 
tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak 
törlését kérelmezzék, illetőleg, liogy tör-
lési engedély nyilvánítása végett a ki-
küldött előtt jelenjenek meg, mert ellen 
esetben a bélyegiuentesség kedvezmé-
nyétől elesnek. 

Csíkszereda, 1910. január 20-án. 
A kir,  tszék,  mint tlkvi  hatóság. 

Geczö Béla, 
kir. tazéki biró. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentmiklósi közbirtokosság f.  évi 

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

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

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

tekinthetők Csikszentniiklős községhá-
zánál. 

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

h. biró. i -2 k. bíró 

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

Gál József. 1 - 3 

Köhögés, rekedtség és hurut ellen legjobb a 

Réthy-féle pemetefű cukorka. 
Vásárlásnál azonhan vigyázzunk és határo-
zottan Réthy-ftlét kérjünk, mivel sok haszon-
talan utánzata van. — Egy doboz 60 fillér. 
Osak Réthy-félét  fogadjunk  el. 

üzlethelyiség SJüSft; eladó, 
iparo-

soknak kitűnő megélhetési forrás.  — 
Hol? Megmondja e lap kiadóhivatala. 
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Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1HH1. £vi 

t.-e. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi. liogy 
a csíkszeredai kir. törvényszéknek 190ÍI. évi t-J.yj'.i. 
polg. szánni végzése következtében, Csedő István 
csíkszeredai ügyvéd által képviselt Vorzsák Ká-
roly csikzsögödi lakos javára 3000 korona, s .ţâr. 
erejéig lMOfl.  évi november hó 2íl-én 1'ogauatositotl 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 55<>4 kor. 
21 lillérre becsült következő ingóságok, u. in. : 
bolti árucikkek. bolti berendezések és többféle  italok 
stl). stb. nyilvános árveréseu eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíró-
ság 11MO. évi V, 14. szánni végzése folytán  ÍIOOII 
korona tőkekövetelés és eddig összesen 12H kor. 
70 lillérlicu biróilag már megállapított knltségek 
crejcig, ii végrehajtást szenvedett lakásán Csik 
madaras községben leendő megtartására 1910. évi 
február  hó 21-Ik napjának délelőtti II órája 
határidőül kitiizetik és alilioz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. liogy az 
érintett ingóságok az 1HS|. évi LX. t.-c. 107. és 
IMS. şj-ai élteimében készpéuzlizetés mellett, a leg-
többet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok is le- és lelülfoglíiltatták  és a/nkra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1HH1. évi 
XL. tc. 120. §. értelmében e/.ek javára is elren-
deltetik. 

Kelt Csíkszeredában, líllo. teliniár hő 4-ik 
napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bír. végrehajtó. 

B É R B E A D Ó B I R T O K . 
Csikfitódon  Csíkszeredától 3 kilómé-
ter távolságban, 46 hold kitűnő minő-
ségű szántó és kaszáló birtok azonnal 
bérbeadó. A birtokhoz tartozik 4 
holdas terülelü belsőség, kényelmes 
szép uj 4 szobás lakással, hozzátar-
tozó gazdasági és melléképületekkel. 
Értekezni lehet: SZÁSZ JÁNOS 
tulajdonosnál Kolozsvártt, Bartha 
Miklós-utca 5. szám alatt; hová az 
esetleges ajánlatok küldendők. — 
Ugyanott eladó széna és szalma. 

Szánt 84—1910. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. l.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszéknek 
1910. évi V. 57. számú végzése következtében, 
dr Fejér Antal csíkszeredai ügyvéd állal kép-
viselt a Csíkszeredai takarékpénztár részvény-
társaság javára 150 korona s jár. erejéig 1910. 
évi január hó 10-én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás ulján lefoglalt  és 3100 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m.: lovak, 
tehenek, juhok és 10 szekér széna nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1910-ik évi V. V/57, számú végzése 
folytán  150 korona tőkekövetelés, ennek 1909. 
évi junius hó 19. napjától járó 6" ,. kamatai, 
1 , c /0 vállódij és eddig összesen 78 korona 
10 fillérben  biróilag már megállapított költsé-
gek erejéig, végrehajtási szenvedett lakásán 
Csikdclnc községben leendő megtartására 1910. 
február  hó 16-lk napjának délelőtti 10 órája 
határidőül kitüzetik csalihoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi XL. t.-c. 120. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1910. évi január 30-án. 
Molnár Sándor, 
kir. bír. végrehajtó. 

Ü Z L E T Á T H E L Y E Z É S ! 
Tisztelettel van szerencsém a mélyen tisztelt közönség szi-
ves tudomására hozni, miszerint 1909. december hó 18-tól 

cipész üz le temet 
a kóhid mellett levó, Szultán Lázár-féle  házba helyeztem át, 
hol kész cipókból nagy raktárt tartok, úgyszintén meg-
rendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Számos 

látogatást kér, kiváló tisztelettel: 
László Albert cipész-mester, Csikszereda. 
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A Csikszgrţdai Kgrülgti MüokáSbiztoSitó P^ztár. 

H I R D E T M É N Y 
a csíkszeredai kerületi munkásbiztositó pénztár közgyűlési kiküldötteinek választása tárgyában. 

A m. kir. Állami Munkásbiztoeitási Hivatal folyó  évi január hó 10-ikén kelt 
200. Bzámu rendeletével a Pénztár alapszabályait folyó  évi január hó 16-ikával 
életbe léptetvén, összes Önkormányzati szervei ujjáalakitandók. 

E végből igazgatóságuuk 1910. évi január hó 31-ikén tartott ülésében 
az ulapszabályok 10. § ában foglalt  rendelkezésekhez képest a közgyűlési kikül-
döttek megválasztásának helyeit és időpontjait következőképpen állapított* me,;: 

T o l g ^ r e s e a n . 
A választás napja: 1910. március hó 20-ika. 
A választás színhelye: a községháza. 
Szavazat szedő bizottság : Elnök : ifj.  Tódor Antal; tagjai: Kaufmann  József, 

Simon Salamon, Salgó Sándor és Dobribán Péter; jegyzője : Péter Árpád. 

A választás napja: 1910. március hó 20-ika. 
A választás színhelye : a községháza. 
Szavazatszedő bizottság : Elnök : Kameniezky Antal, t a t j a i : Vujnu Kálmán 

Karácsony Antal, Wild Ferenc és Ucsetanek József;  jegyzője : Ferencz József. 

A választás napja: 1910. március hó 27-ike. 
A választás színhelye: A Smilovits és társai cég irodahelyisége. 
Szavazatszedő bizottság: Elnök: Smilovits Jakab, tagjai : Dobál Aulai, 

Schultz Manó, Nuszbaum Adolf  és Biró Antal jegyzője: Sclmuer Ernő. 

G - y : • l a s o - e s e n . 
A választás napja: 1910. évi március hó 28-ika. 
A választás színhelye : a Székely erdőlpar részvénytársaság irodahelyisége. 
Szavazatszedó bizottság: elnöke : Grossmanu Sándor, tagjai : Zakariás Ist 

ván, Roth Gyula, Komjáthy József  és Sipos Marcell; jegyzője; Szántó Mihály. 
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A választás napja: 1910. évi április hó 3-ika. 
A választás színhelye: 

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

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

Márton, Nagy István és Jancsó Béla; jegyzője : Wollmann Oszkár; 
b) a kültelken : elnök : Biedermanu Oyőző, Hoffmann  Imre, Kulin 

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

A választás napja: 1910. évi április hó 4-lke. 
A választás színhelye: a községháza. 
Szavazatszedó bizottság: Elnök : Gaál Miklós ; tagjai: Schmiedek Vilmos, 

Keresztes István, Zakariás József  és Ferencz András; jegyzője: Lévay Elemér. 

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

Szavazatszedó bizottságok. 
Helyi szavazatszedő bizottság: Elnök: Potoczky Pá l ; tagjai: Morvay Ist-

ván Friedlttnder Emil, Kövér Sándor és Tarsay Sándor; jegyzője Szultán János. 
' A v á l a s z t á s összeredményét megállapítandó bizottság: Elnök: Ringwald 

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

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

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

a) a gyári foglalkozást  fizok  csoportjában 
u munkaadók részéről 40 rendes 20 póttag ; 
az alkHlmazottuk részéről 52 rendes 2(i póttag ; 

b) a kereskedelmi foglalkozást  fizok  csoportjában 
n munkaadók részéről 22 rendes 11 póttag: 
az alkalmazottak részéről 16 rendes 8 póttag; 

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

Azok a pénztári tagok, a kik oly helyen laknak, ahol a pénztár részéről 
szuvuzaiszcdó bizottság nem működik, a megjelölt választási napon, amennyiben a 
hozzájuk legközelebb eső községben uiüködó szuvazatszedó-bizottság elótt szemé-
lyesen nem kiváiinánuk megjelenni, postán küldhetik be szavazólapjukat a szava-
zatszedó-bizottságnak, ily esetben uzonbau a szavazólap a postai boríték alatt má-
sik borítékba is helyezendő és a belső borítékra a szavazó nevét ráírja és alá-
írását a községi elöljárósággal, u pénztári bizalmi t'értiuval, a munkaadóval vagy 
esetleg két tauuval hitelesíttetni tartozik. Elkésve érkezett szavazólapok figye-
lembe uem vétetnek. 

Mindazon helyeken, hol szavazatszedó bizottság működik, csak személyesen 
lehet a megnevezett szavuzutszedő-bizottság előtt szavazni és pedig a muukaadók 
csakis a Pénztár által részükre megküldendő választói igazolványok alapján, a 
biztosításra kötelezettek pedig tagsági igazolványuk alapján gyakorolhatják sza-
vazati jogukat, a mely joguk igazolásául a Pénztár által kiállított választási igazol-
ványt, vagy u imiitkundó igazolványát is a szavazatszedó-bizottság elfogadni  köteles. 

Az érdekcsoportok képviselői által megállapított szavazólapok a Pénztárnál 
és minden választási bizottságnál kuphutók, ezek azonban a, választókat szabad el-
határozásukban nem gátolhatják. Közgyűlési kiküldötté azonban nem választhatók 
a Pénztár ulkalmazottni és azok, kik a Pénztárral szerződéses viszonyban állanak, 
végül azok, kik még nem teljes korúak, nem magyar állampolgárok, magyaiulnem 
tudnak, csód vagy gondnokság alatt állanak és akik nyereség-vágyból elkövetett 
büntet vagy vélség miatt jogerős birói ítélettel elmarasztaltattak. 

A izavuzás titkos s a választás napján addig, de legalább déli 12 óráig tart, 
umig szavazók jelentkeznek. (Hu szavazók már nem jelentkeznek, a szavazatszedó-
bizottság elnöke zárórát (Uz ki a szavuzatok átvételére. A szavazatszedó-bizottságok 
tagjai saját bizottságuknál utoljára szavaznak.) 

A szavazás a szavazó nevének feljegyzése  mellett személyesen beadott sza-
vazólapokkal történik és pedig egyszerre a muukaadók, illetőleg biztosítottak közQl 
választandó öss/.es kiküldöttekre és közgyűlési póttagokra, a jelültek családi és 
utónevéuek, szakmájának és lakóhelyének megjelölésével. 

A három foglulkozási  csoportra (gyári, kereskedelmi és ipari) nézve külön-külön 
összeállítandó szavazólapokra tehát ugy a munkaadók mint az alkalmazottak szavazó 
lapjára annyi név írandó, ahány közgyűlési kiküldöttet és póttagot kell az illető 
csoportból válusztuui. Ha valamely szavazólapon a inegválasztandók számánál több 
név foglaltutnék,  ugy a fölös  számú utolsó nevek hivatalból fognak  töröltetni. 

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

Szuvazólupjának beadás után mindeu szavazó köteles elhagyni a valásztési 
helyiséget. 

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

A választás eredeménye, ellen bármely pénztári tag panaszszal élhet. Ezen 
panasz akár a Pénztár utján, akár pedig közvetlenül is benyújtható a m. kir. 
Állami Munkásbiztositási Hivatalhoz (Budapest, V., Akodémia-utcsa 1.), de a panasz 
elintézéséig a választás jogérvényesnek tekintetik. 

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

Jflerza Rezső, igazgatósági Józsa Géza, ügyvezető titkár. 
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ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint a Rákóczi-utca 362. sz. alatti saját házamban levő 

N Y E R G E S É S K Á R P I T O S Ü Z L E T E M B E N 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai korunk megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

R U G A N Y O S D I V Á N O K A T É S M A T R A C O K A T 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még a 
mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állaudóau raktáron tartok 

K É S Z U R I K O C S I K A T É S U R I S Z Á N K Ó K A T . 
Végül a nagyérdemű közönség szives ügyeimét felliivom  azon körül-
ményre, hogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Magamot a nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

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

C L A Y T O N & S H U T T L E W O R T H 
B u f l d p e s t . v ó o a s l ' l c i i r t i t O f t , 

állal 3 l'-giJlAnyosnbb árak mellett aiAnltatuak 
L o c o m o b i l o k é s c s é p l ő g é p e k , b e n z i n m o t o r o s c s é p l ö k é s z -
l e t e k , m a g á n j á r ó g ő z g é p e k , s z a l n a k a z a l o z ó k , l ó h e r e -
c s ó p l ő k , t l s z t i t ó - r o s t á k , k o n k o l y o z ó k , k a s z á l ó g é p e i t . 

; m a r o k r a k ó - á s k é v e k ö t ő - a r a t ó g é p e k , s z é n a g y U j t ő k , , 
\ s z é n a - é s s z a l m a s a j t ó k , b o r o n á k , s o r v e t ó g é p e k , , 
^ P l a n e t J r . k a p á l ó k , k u k o r l e z a - m o r z s o l ó k , s z e c s k a - ^ 

v á g ó k , r é p a v á g ó k , d a r á l ó k , ő r l ő m a l m o k , e g y e -
t e m e s a c z é l e k é k , 2 - é s 3 - v a s u e k é k é s 

V minden egyéb mezőgazdasági gépek. 

& 

Jó gyomor, jó egészség! 
Világhírű orvosok el ismerik , h o g y a legtöbb rosszul lé t a 
r e n d e t l e n gyomor m ű k ö d é s t ő l származik . I gyekezzünk 

e n n e k e le j e t venni . — Ezen cé l ra szolgál a 

N O VI C ( I M " s z e k e l y h avas i gyo-
>>1 1 ^ ' ' V . U Í l m o r k e s e r ű háziszer . 

H a va lami ke l l emet len é rzés lepik fel  2 0 - 3 0 c s e p p e t cu-
k o r r a c s e p e g t e t v e beveszünk s a ke l l emet l enségek azonna l 

megszűnnek . Kőrakiúros Magyarország részére: 

B a l á z s o v i c h S á n d o r g y ó g y s z e r é s z . S e p s i s z e n t g y ö r g y . 
K a p h a t ó ' C s í k s z e r e d á b a n : Michna Rezsó és veje. Giiinw.iM Albert, 
Kekete Vilmos, Szopos Elek és Karda Ciyula Üzletében. korona és 

1 korona '20 filléres  üvegekben. Próba üveg (>0 fillér. 

K ó s z i l i : K á r p á l i J ó z s e f .  S c j i s i s z e i i l g v í i r g - v — Á r k o s . 

B o d a J ó z s e f o r g o n a és h á r m o n i u m épito 
C S I g T A P L O C Á N . 

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

ORGONA ÉS HARMÓNIUM 
ÉPÍTŐ MŰHELYEMET 

teljesen újonnan rendeztem be, minek utánna 
módomban áll a legnagyobb szabású orgona épí-
tését is elvállalni. Bárminemű javitás- és átalakí-
tásokat a legjutányosabb árban pontosan e3zközlük. 

A nagyérdemű közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 
B o d a J ó z s e f ,  orgona és harmónium épitő, Csiktaplocán. 

3 B E B ffl B E E | 

Gzell frigyes és Fiai 
b o r t e r m e l r k és b o r n a g y k e r e s k e d ö k 

M E D G Y E S 

Legjobb beszerzés i f o r r á s 
VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
H o r d ó k b a n és pa lackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

Hosszurovó Cement Födélcserép! 
IrnTaT m a J d n " " határtalan tartósságu, igen könnyű födóanyag,  olcsó áron kapható É 

S z ' P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N iroda: kSÍíTmTs"^  I 
— • msmrurm/msmrmsmsmrmrms  • Nyo»Moti HwnhMa JAxsef  kOnyvnyomdAjAhiui C^ikimerwUhw. 




