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olyan szakértő kézbe jut, ahonnét óva- Ml mindent ki nem találnak az urak. Pe- mosolyogva és a sötétbe bámult Látni alig
tosan szétosztva, csak gyümölcsöt te- dig ez nem uri kitalálás. Szükségesség. lehetett öt lépésre. A koppanások megismétN'em egyszerű közgazdasági jelentő- remhet.
Mindezeket sommázva: magisztrátu- lődtek, két-három, maréknyi nagysága keségű a pénzügyminiszternek minapi felA földmivelési miniszter a napokban sunknak komoly és sürgős feladatai van- ményre fagyott hó esett a konyhába s felszólalása a képviselőházban, melylyel be- egy ujságirót tájékoztatott arról, a többek
. Az állam kiszáll és ezt el kell fo- verte a gyanutlanul vacsorázó társaságot e
jcWmeUe. hogy állattenyésztésünk fejlesz- között, hogy miként kívánja felhasználni gadni. Nem szolgálunk partokuláris érde- kiáltással:
;.5ér>. iní-j; egy milliót ad kollegájának, azt a most már harmadfél millióra nö- keket, hanem állattenyésztésünk nagy elIstenem valaki köveket meg fagyott bavat
íöldmi' elésügyi miniszternek. Ez a kis vesztett összeget, melyet tárcája az állat- maradottságát vesszük tekintetbe, midőn dob felénk a konyhába I
ii'ls?»'.' -i.is mindannyiunk zsebét érdekli, tenyésztési ág fejlesztésére költségvetési- azt óhajtjuk, hogy minden megyebeli közDóczy éB Borbély felugrottak, forgópiszde k^tnkább a fizetéséből élő tisztviselői leg kap.
ségünk morogjon azért a bizonyos egy tolyokat magukhoz véve kiszaladtak az udk m. A kor ragálya, a fényűzés mellé oly Eddig a községek tenyészapaállatok millió minél nagyobb hányadáért
varra. Ók is látták, hogy több kő repillt a
uiyosan nehezül minden emberre, aki vételére legfeljebb ha a vételár harminc
a lakóház felól a konyha falának. Izgatottan
:i\ jövedelemből él a drágaság, hogy százalékát kapták államsegélyképpen, a
kutatták, hogy merről történik a bajigálás, de
A körösbányai csoda.
egyszer már a baj gyökerére kell tapin- miniszter szándéka ezután a kedvezményt
senkit sem láttak. Közben egy pár vaklövést
tani és nincs előbbvaló feladatunk mint szegényebb községek részére negyven
Az egész magyar sajtó tárgyalja a Körüd- tettek. Ekkor még mindig ott állt Valeán Trina
a közélelmezési cikkek mai elviselhetetlen aszázalékig
bányán megtörtént csodát, ahol a fadarabok- a konyha ajtóban, kiről Borbély hamarosan
kiterjeszteni,
hogy
minden
közdrágaságát megszüntetni.
ség jó tenyész apaállatot tarthasson az nak és köveknek lába kelt. Az eaet Szilvesz- megállapította, hogy Birtinben ugyan ilyen
Azt mondják a drágaság világjelenség. állattenyésztés javára.
ter estéjén és a rá következő napokon özv. dolgok történtek a leánykával, kit ezért boCsakhogy nálunk a nagytermelő agrár
Mihály Feronczné úrasszony vejének Dóczy csátottak el a szolgálatból. A kövek és faEddig az állam csak az apaállat be- Báliut kir. aljárásbirónak házánál történt meg darabok közben egyre hullottak, a kutatás
országban nemcsak a világárak konjunktúrái nehezednek ránk, hanem hazai ba- szerzésével segítette a szegényebb közsé- és központja egy kis oláh peBztra. Minket csí- minden positiv eredménye nélkül Megállapíjok is és pedig az állatlétszám nagy csök- geket, ezentúl a tenyész-üszók vételére kiakat az események közelebbről érdekelnek, tották azt is, hogy a haj igáiás szünetel, ha
kenése, nemcsak a sertés, hanem a szarvas- is megfelelő biztosítékok mellett állam- mert ismerjük városunk szülöttét, Dóczy Bá Trina a konyhába van, vagy ha kettőnél többen vannak a társaságában.
marha állományban is. A magyar gazdát segitséget a miniszter engedelmezni.
liutot és kedves családját.
jobbára hidegen hagyja a mai nagy ár,
A szegény ember legfőbb háziállata a Az események láncolata röviden a követLázas izgatottság közepette múlik az idő.
mert alig van eladni való állatja. A ser- sertés, sajnos a tizenöt esztendő óta tartó kező: Szilveszter estéjén Dóczy Bálint kir. A koppanások hosszabb — negyed és féllésvész tizenöt esztendő óta szegényiti a sertésvész következtében nagyon megfo- aljárásbiró vacsorára vendégül látta dr. Bor- órás — időközben ismétlődtek, majd megszűngazdát. Sajnos ez a csapás a legkisebb gyatkozott. A miniszter elhatározta, hogy bély Zoltán járásbirósági jegyzőt és nejét. tek. Hajnalban még együtt voltak a szemtanuk,
embert, a kis gazdát, a munkást sújtja államsegélyt ad a gazdáknak apaállatok Kedélyes hangulatban teritett asztal mellett de izgalmuk nem hagyta el őket. Egész éjleginkább: hiszen a sertés a szegény em- vételére. És mivel állattenyésztésünk fej- ültek: Dóczy Bálint éa neje i s Dóczyék négy szaka tárgyalták az esetet, majd kísérteitek
ber haszonállatja. Merjük mondani, hogy lesztése szigorúan összefügg azzal, hogy éves fia, Pál.
a kis lei.nynyal.
a sertésvész a magyar erős faj gyengülé- községeink jóformán a tizenkettedik óráA lakóházzal Bzemben levő konyhából vitA következő napokon délelőtt és délután
sét is okozta és hogy e fontos népélel- ban legelőiket rendezzék, a miniszter to- ték át hozzájuk a vacsorát Németh Irma szo- ismétlődtek adobálások anélkül, hogy valami
mezö cikk fogyatkozása és szerfölött meg- vábbra is kiterjedő gonddal igyekszik tá- baleány és Borbélyék cselédje, Mick Vilma. világosság lett volna a dologban. Sőt még az
drágulása sok helyt a pellargát és más, mogatni azokat a községeket, ahol legelő Valeán Trina, a gyermekek mellé szegődött ablakok is mind betörtek. A ködobáláe azona pauperizmus kinzó nyavalyáit hozták a nincs, legelóvételben, ahol pedig van, de kis oláh leáay, az evőeszközök mosogatá- ban csak akkor történt, ha Valeán Trina kirosszul táplálkozó népnek. Ebből az oda- olyan állapotban hagyják, hogy annyit sával volt elfoglalva. Közben többaaör ki kel- lépett az udvarra.
vetett és irásközben felötlött gondolatunk- ér, mintha jóformán nem is lenne. Ott lett mennie az udvarra, bol a szennyes vizet A kis oláh leányt a kóron hányni plébános
ból is kitűnik, hogy az az egy millió arra igyekszik a községeket rábírni, hogy kiönteni, hol frisset merni a kútból.
majához vette a azóta megszűntek a dobáigazi szociális olaicsepp és valóban csak legelőiket rendezzék, javítsák, fogasolják
Egyszerre több koppanás hallszott a kouyha láaok. Ez a tényállás a sajtó híradása nyomán.
az a baj, hogy olajcsepp.
és fűmaggal bevessék. —Képzeljük biró kttlsó falán. Németh Irma és Mick Vilma riAz események megfejtését különböző utaNo de mégis valami és ugy nézzük, uraimék, hogy fognak erre egyel ümmögni:adtau néztek a küszöbre, bol Trina állott kon próbálták meg, teljes világosságot nem
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A page satanas I Nem irom meg, dehogy is
irom meg. Én irjam meg a Boi.or Klári történetét, ami az egész alszeg tízesnek szégyenére válik s aztán jó magam is nemcsak, hogy
az alszeg tízesben lakom, hanem még rokona
is vagyok Bodor Klárinak.
ÉM vagyok az első, a ki kora tavasszal friss
virágokat viszek a sírjára és én vagyok az
egyedüli, aki nem azégyenlem az 6 esetét, mert
belátom, hogy az nem az 6 esete; az a mindnyájunk esete, a sors akarta igy. De megírni
még sem akarom y a a , hogy nem akartam
vplna, de muszáj, mert addig nem tndok uj
történetet irni, a mig ezzel nem végzek, mert
akármiről irok, a történetbe, — ha kell, ba
nem, mindig belecsúszik a Bodor Klári neve.
Ha az eset nem volna olyan csúf és olyan
szomorú, megérdemelné a tintát, mert sem AIcsikón, sem Kászonba, sem Felcaikon, de még
Gyergyóba sem született több olyan szép leány, mint Bodor Klári.
Mikor vasárnap felvette as Ünneplő ruhá-
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Barkáig ért. Hát még a szemei! Azokban ott
volt az egész mennyország s a pokol minden
tüze.
Nem is volt olyan bucsu a vármegyében, a
honnan ne hoztak volna a legények pogácsa szivet Bodor Klárinak. Leszedték volna azok a
templom keresztjét ia, ha Klári kívánta volna.
De ő okos volt, nem kívánt senkitől semmit, mert tudta, hogy ha valamelyik legényt
kitünteti, akkor jaj lesz annak; agyon üti azt
a többi.
Caak ugy a szem nézéséből gondolta Kerekes Jóska, a biró fia, hogy hátha ótet szereti Bodor Kalári, de kérdezni sohasem merte
tőle.
Azért mégis caak érezte, hogy Klári szereti őt, hiszen tánc közben ia olyan vággyal
nézett rá és sokszor a fejét la a melléhez támasztotta, de erről nem szabad senkinek tudni,
mert ebből baj lehet, hiszen az a hires verekedő Tubák Pista is bomlik Klári után.
Minek csinálna hát KerekeB Jóska bajra
bţjt magának, minek álljon verekedni, eleget
verekszik ő ugy is Balvével, amióta az a vén

rosszféle Tánczos Lidi hazajárt Romániából s
elbolonditotta Bodor Andrásáét, hogy adja oda
Klárit szolgálni, mert az ilyen ügyes leánynak
harminc francot ia adnak egy hónapra s ó tud
ia egy Ügyvédet, akinek most épen szüksége
van egy szolgálóra. Nincs is azóta nyugta Bodor Andráanénak. Nagy pénz ám harminc frank,
minden hónapba, hol keres az ember annyit
ebbe a drága világba. Legalább az ura volna
ép ember, de a tavaly megütötte a fa s azóta
sem nem él, sem nem hal, csak ugy sántikál
elé-hátra s nem keres semmit.

Klári még az esztendőt sem szolgálta ki. Valami tiz hónap múlva hazahozták toloncon. —
Istenem milyen csúnya lett. A rózsák az arcáról eltllntek, a szép nagy haja elhullott a
csengő hangja helyett csak nyöszörgés jött ki
a melléből.
Ott feküdt vagy két hónapig a nagy eperfa
alatt Ott ápolta az édesanyja. A caikszentgyörgyi tudós asszonyt is elhozták boszi éjjel,
de az sem segített semmit Klári csak mind
fogyott napról-napra. Utoljára már a Biyit édes
anyját Bem ismerte fel.
Addig fűzte Bodor Andrásné igy a gondoKerekes Jóska mir nem láthatta az ó szenlatait, a mig az urával is megbeszélte az ügyet, vedéseit, oda volt Bécsbe katonának:
váltott egy éveB útlevelet, Klárit elvitte RoEgy vasárnap reggel meghalt szegény Klára,
mániába s ott Tánczos Lidinek számba adta, az utolBÓ szava az lett volna, hogy hozzák
a lelkére kötve, hogy jól vigyázzon az egyet- haza a gyermekét
len leányára.
Bizonyosan félre beazélt szegény a nagy
Kerekes Jóska, nem átallotta véresre sírni láz miatt
a szemeit Meg is esküdt, hogy ha addig él is,
Akár hogy és mint volt, hagyjuk őt csenelmegy Klári után. De ebből nem lett semmi, desen pihenni ott kint a temető kertben, abol
mert katonasorba való embernek nem adnak nincs sem fájdalom, sem a rágalmak nem hatútlevelet.
nak el odáig.
Ha hibázott, nem ő volt ai oka, hanem a
Klárinak sem volt szerencséje. Mit csinált
Tánczos Lidi, mit nem —azt senki Bem tudja, szegénység és a pénz.
Ezek minden bajnak okai.
de azt már széltébe-hosszába beszélik, hogy

Van szerencsém a n. é. közönség szivesfigyelmét felhívni az újonnan nyílt BUDAPESTI ţ ţ t
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mely Csíkszeredában az újonnan épült Grünwald Albert-féle házban létezik. — Nagy választékban vannak férfi- és fiuöltőnyök, felöltők, gallérok és sport
öltönyök stb. Gyermek felöltőkben és kosztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete és színes felöltők, raglánok, kimonok, leánygallérok stb.
Modellekben r ' - ' f g különlegesség. Az őszi és téli újdonságok megérkeztek. Óriási választék gyermek és fiu ruhákban. Elvűnk I Pontos és szolid kiszolgálás.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, maradunk kiváló tiszteletlel:
92
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lehetett azonban mai napig sem kideríteni. emelhetjük ki, kik eddigi szereplésükkel a köLegvalószínűbb talán dr. SehalTer Károly egye- zönség osztatlan tetszését vívták ki. Mindkettemi tanár véleméuye, mely szerint Kőrös ten kiváló erök. rutinirozott színészek, kikuek
bányán vagy ügyes huncutság történt vagy játéka mindig kifogástalan. A társulat sokat
pedig a szemtanuk érzéki csalódásba, lelki nyert bennük. Fehér Károlynak nem is volt
megtévesztésbe estek autó-suggestio, helero- olyan drámai színésznője, mint Spóner. Eddigi
snggestio és tömeg- (correlativ) suggeslio be- szerepléseiből legalább erről győződtünk meg.
folyása alatt. Szerinte a kőrösbányai csorla Németh Jánosra nagy szűkség volt, mert ugy
semmiesetre sem csoda, ami ott megtörtént, látszik reá vár a feladat, liugy Barótí és Boannak nem szabad természetfölötti jelleget tulaj- gyó helyét betöltse. Éhben pedig nem is fodonítani. Az eset leginkább megmagyarázható gunk csalódni. De egy einber, csak egy ember.
A társulat többi tagjairól eddig semmi küa suggestionak egy változata, az identifikáló
hallucináció által. A mikor ugyanis valaki egy lönöset uem írhatunk. Szathmáryné régi ismehatást észlel, valami oknál fogva a miatt iz- rősünk, a közönség örömmel látta viszont. <>
galomba esik, izgatottságában érzéki csalódása a régi jó maradt. Zílahyra ugyanaz a s-ors vár.
annyira fokozódhat, hogy azt a hatást több- Iliin: eddig. Nap nap után játszik a legkülönször egymásután észleli, pedig valóbban az bözőbb sziíiei'eklien. mely körülmény közöncsak egyszer nyilvánult m-sg. A suggf-ilioval ségünk előtt teljes-Mi lejáltatta. Neki is ,-okat
számtalan kétségtelen példája van. igy pld. a árt, meit egy más társulatnál már régen elsőbeteg kezefejére ceruzát nyomtak és ni( mond- rendű színész lehetett volna, de igy önhibáján
ták, hogy tüzes pálca van a kezén. — A kivül visszafelé megy. Mimikái, gttflilflllácrói
hipnotizált ember felszisszent, elkapta, ke- s mozdulatai mindig sablonosak; ezenkívül mint
régi iskola tanítványa, mindig szaval. Marosi,
zét s a suggestio annyira hatott rá, hogy
kezén égési seb«k mutatkoztak. Vagy pld Dezső Vilmos és Böszörményi uj tagokra nagy
ideges suggestio az. midőn az iskolában ta- szerepek várnak, ildigi szerepléseikben azonnítás közben egy tanuló a legnagyobb c-end ban igen keveset mutattak. Marosi a színpaben csuklani kezd s csakhamar kettő, három, don esetlen, önálló szerepek még nem ueki
négy sőt tíz is csuklik egymásután. Vagy mi- valók Értesülésünk szerint mint tenorista van
dőn a betegnek azt mondják, hogy jeges víz- szerződtetve, hangja azonban kis teijeilelmü.
ben van, mire a beteg dideregni kezd s teste szobában igen kellemes lehet, de színpadunkra
nem való. Legnagyobb hibája, hogy szerepeibe
lud bőrös lesz stb.
A kórösbányái esetben az identifikáló sug nem tini életet ünleni
Külön kell foglalkoznunk a női karral, mely
gestio történhetett meg. A suggestióra ugyanis
leginkább a histeriku-sok inklinálnuk. Valeán a mult évben is sok kívánni valót hagyott
Trimiról pedig orvosok által kétségtelén meg- maga után Akkori kéréseinket és figyelmez
állapítást nyert, hogy histeriában szenved. tetéseinket Fehér Károly — ugy látszik —
Megállapítást nyert az is, hogy a szemtanuk foghegyről vette, mert határozottan mondhatiiO—(jO koppanást hallottak és hogy a dobott juk, hogy a nói kar nemcsak rosszabb a mult
kövek mind a helyükön maradtak s ennek éviuél, de egyenesen botrányos. Jó ízlésünk
daczára mindössze 10—12 darab követ találtak nem engedi részletekbe belemenni, de azt hiszaz udvar >• Valakinek azonban ezeket is kel- sziik. hogy Fehér Károly megért minket. —
lett dobnia. Es itt leltet a huncutság, melyet Az erdélyrészi II. szinikerület nem ilyen ko
minden valószínűség szerint a pesztra atyja, rust kívánt meg direktorától! M ;g a minimáValeán Joszip követett el. 10 - 1 2 darab követ lis létszám sincs betölive, nini pedig vall. arValamit a kiilsó
átdobni nem olyan nagy dolog, amit egy rej- ról jobb nem is beszélni.
tethelyról észrevétlenül ne lehetne. A többit megjelenésre is kellene- adni, hogy ne ismét
a hallucináció elvégzi maga. Oly i xaltalt ál lódjenek a kiizön-eg részéről a .kínos derültlapotdan pedig épen ott nem vették észre a ra- ségek" a kar megjelenésekor a lehetetlen öszvasz olálit, ahol legkönnyebb lett volna. Később szeáliitás miatt.
pedig elfutott. Igy lenne megfejthető a kóros
A társulat uj női tagjairól egyelőre m ;g
bányai csoda. Ez azonban csak a dr. Schaffer fenmarijuk véleményünket. Énekesnők Kis Cenyomán adott véleménye Frőlich Jánosnak. Az cil, S/.écsi Kin ma, Veres K-zti és Szebeui Maremberek ezen a csodán még sokáig fogják git. Eddig Kis Cecilt és Szebeni Margitot láttörni a fejüket, ainig egy véletlen világossá tuk nagyobb szerepekben. Kis Cecil otthonogot hoz a dologhin, amint erre már többször san érzi mngát a színpadon, énekben azonban
volt eset hasonló Imjigálúsoknál. A kis leány a várakozásunkat nem elégíti ki. Szebeuy Marmegfigyelés alatt áll.
git kedves jelenség a szinpndou, de még egé-

Színház.
Az idei sziniszezon hathetes cyklusánuk első
hete elteli. Fehér Károly színtársulatát lényegesen más összeállításban láttuk, mint n mull
évben. Társulatának legjobb tagjai távozlak,
kiket pótolni kellett. Eltávoztak a társulattól
Sugár Aranka, Jobbay Nu-i, Bogyó Zsiga és
harnli. Mind olyan elsőrendű erők, kiknek pótlása Felier Károlynak nem kis gondot okozhatott. A társulat számban megerősödött, fóleg
a női személyzet nyert kellő és szükséges kiegészítést.
A beinutaló előadásról lapunk mult számában már megemlékeztünk. Tulajdonképen nem
is az előadásról kellett írnunk, hanem a dermesztő nitlegról és vak sötétségről, mely ím
már állandó jelenség a Vigadóban. Kozönséguuk megbotránkozva tapasztalta ezt az idén
is és bárkit terhel a felelősség, a rövidet csuk
a direktor húzhatja, mert küzöuségünk ily körülmények között távol marad a színháztól
Ezeken a mizériákon időközben némileg segítve lett, de a színház még most sincs jól
lütve és világítva. Igazán nagy szerencse lenne,
ha a villany valnhára már kigyúlna, ezzel a
direktor is levenné vállairól a reá nehezedő
ódiumot, kinek különben evideus érdeke a közönség jogos igényeinek istápoláaa. Elvégre a
közönség fizet s u pénzéért kellemes szórakozást joggal követelhet. De az eló.dás róvá
sára is mennek az ilyen mizériák, mert színészeink aJegliatásosabb jelenetekben kamikunsá
válnak, kiesnek szerepükből s ehhez még könynyen betegség is járulhat
Az első hét darabjai nem voltak szemcsésen megválogatva. Talán egyedül az Obsitos
volt az, mely a közönség várakozását kielégítette. Igy a társulat képességeiről az összbenyomás nem volt valami kedvező Az uj tagok
köstti csupán Spóner Ilonát és Németh Jánost

szen kezdő. Hangja kis terjedelmű, s éneke
bizouytalaii s e miatt nem érvényesül.
Altalábau még megjegyezzük, hogy a társulat férfi tagjai a tavalyinál gyengébbek. A
közönség sokat panaszol, hogy a felvonásközök hosszadalmasak s ezért minden darab 11
óráig tart. Kérjük a direktor inlézkedését.
A lefolyt hátról ezek után csak röviden
cmlékezüuk meg.
F. Iió M-én, szerdán liuciibinder „Muzsikus
leány - cimü három felvonásos operetije került
színre. — Az Erdészleány szerzője másolatot
veit nagysikerű darabjáról, de ez uem sikerült A darab meséje és zenéje messze mögötte marad. A főszerep Kis Cecil kezében
volt, kinek bemutatkozását a közönség szive
sen fugadia és énekszámait megismételtette.
Kitűnő volt Németh János az udvari zenész
szerepeljen, ki a közönséget állandó derültségben tartotta. Zil.-ihy a szerelmes karmestert
közepes sikerrel adta. Oiletta alakítása teljesen rossz vo'.t. Maszkja uem sikerült. Szebeni
Margit a kis herceg szerepében kedvesen játszott. Kicsiny szerephez JutDitak Szécsl, Szathmáryné, Veres Eszti és Marosi, ki teljesen színtelenül játszott.
Folyó hó 12-én, Csütörtökön Kndelbiirg
S ö t é t p o n t " cimü vígjátéka ment közepes
számú közönség előtt. A darab második és
harmadik felvonása sok eredeti humorral rendelkezik. A közönség jól mulatott. Ligtöbb
érdeme van ebben Németh Jánosnak, ki a báró
szerepében elegáns megjelenésével, nyugodt
és öntudatom játékával a közönség legnagyobb
elismerését érdemelte ki. Az előadásnak mindvégig ő volt a központja. Eredeti ós ötletes
színész Zilahy a néger szerepében ezúttal kifogástalanul játszott. Az előudásuak egyik főerőssége volt. Élvezi ük Szathmáryuét Mária
Lujza szerepében, kinek ez estéje méltán sorakozik legjobb szerepeihez. Marosi nem mutatta ai ifjú bárót, sőt a második felvonásban
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zsebrevágott kezekkel és nehézkes mozdu
lataival visszaietszó volt. Beszéde színtelen,
egész megjelenése fád. Jó volt Szalhmáry. A
többi szerepek jelentéktelenebbek.
Folyó hó 18-án, pénteken Lingyel Menyhért színmüve, a „Taifun" szép számú közönséget voii/ott. Mi csak a közönség véleményének ailunk kifejezést, míkur a szenzációs luril darabtól nem vagyunk elragadtatva.
Furcsának tartjuk direktorunk azt az eljárását,
hogy a harmadik felvonást önkény üleg elsik
kasztotta s igy adta be emésztésre a közönségnek, A liannadik felvonás törvény széki jelenele pedig elkerülhetetlenül szükséges a darab
tökéletes megértéséhez, bár a közönség jó nagy
lészu a sikkasztást nem vette észre. Mi azon
ball azt hisszük, hogy ha a darabot a teljes valóságában látiuk volna, a közönség sem távozott volna csalódottan. Ez estén volt alkalmunk
lalni egyéniségének teljesen megfelelő szerepben Spóner Hónát, ki szerepét erővel és kifejezésteljesen játszott meg. Szép megjeleuése,
kellemes orgánuma és értelmes játéka tökéletes sikert él tek el, különösen a második felvonás nagyszerű jelenelében Jól játszott Szatnináry nagy és nehéz szelepében. Marosi szép
müdnll énekelt, vagy inkább dúdolt. Éneke így
kellemes, bár magasabb hangjai nein tiszták
F. hó 14-én, szombaton Bakony i „Obsitos'-a
Zsúfolt ház elótt ment. Ez este volt a nálunk
oly gyakori el jó zsúfolt ház. Az összes jegyek
elfogytak. — Ksle a péiiztárnyitósnál oly
tolongás volt, hogy kiváuatos volna, miszerint a direktor szombatonként külön karzati
pénztárt álliisou fel, mert igy a közönség óra
számra várakozik és tolong. Emiatt az előadás is fél 'J-kor kezdődött. Az este az eddigiek kézött a legsikerültebb volt. Kitünó szerepet kapott Sz.ilhiuáryné, ki a legtökéletesebben játszotta meg a nemzetes asszony nehéz, de hálás szerepét. A közönség nyilt színen megtapsolta. Alla.idj derültséget hozott
tipikus zsidó család bemutatkozása Neinethtel,
Kissel és Djzsóvel. Nemelh már most n küközönség ked eneze lett, kiuek játéktudása
tökéletes. A színpadra mindig derűt hoz ; szerepeibe beleviszi az életet és magával ragadja a közöuséget. Ürveudünk, hogy ily intelligens színészt uyertUnk beuue. Mellette
igen jók voltak Kis Cecil és Dezső, ki ugy
látszik tipikus zsidó. Az .oh milyen linumak
vagyuuk" kupléjukat sokszor meg kellett ismételniük. Kiég jó obsitos volt Ziialiy, kinek
még énekelni is k:jllelt. Ezt nzoban uem az ó
rovasára tudjuk be. Szebeni Margit még küzd
a szerepével.

3-ik oldal.
Pályázni szándékozó igazgató urak
játszási engedélyük csatolása mellett
kötelesek igazolni, hogy a müveit közönség jogos igényeit kielégítő dráuia,vígjáték-, népszínmű,- és operette előadásokra hivatott, minden egyes szerepköre meghatározandó számlian szer
zódtetott jó erőkből álló színtársulatuk
és zenekart szervezni és állandóan fentartani képesek, továbbá megfelelő disx
let és ruhatár felett rendelkeznek.
A kellően felszerelt pályázati kérvények 1911. évi február
hó lö-i^
bezárólag Józsa Géza szinikerflleij v.ilaszmányi titkár urlioz küldendők i.'sikszeredúban,
kitől a részletes pályázati
és szerződési feltételekre vonatkozólag
felvilágosítások is beszerezhetők.
A pályázati kérvények benyujásHkor bánatpénzül 500 korona teendő
lesz készpénzben, vagy értékpapírokban. E«en összeg a szerződős megkötésekor 1000 koronára egészítendő ki,
a mely a szerződés tartama alatt biztosítékul fog szo'gálni.
Csíkszereda, 1911. évi jail. bó 4-én
Kállay Dbul
országgyűlési képviselő,
az eiilélyrészi második szinikmilet
váluztmánvának elnöke.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Deputáció a belügyminiszternél.
F. bó 14 én Szépviz község 40 tagu küldött
sége utazóit Budapestre, hogy gróf RliuenHéderváry Károly belügy miniszternél a felesik i
járás kettéosztását, illetve uj járásnak Szépviz
székhelylyel való alakitáfát kérelmezzék. A
deputáciét Gyalókay Sándor főispán vezette a
miniszterelnökhöz. A deputációt a miniszter
elnök és JakabITy államtitkár külön-kUlim a
legszivélyesebben fogad a és az uj fószoli;:ibiróság felállítását a költségvetés elfogadnia
utánra kilátásba helyezték.

— Áthelyezés. Gróf Majláth (iusztáv erdélyi püspök Felcser Miklós gyergyócsomafalii
segédlelkészt hasonló minőségben Uyergy «remetére helyezte át.
— Hazasság. Dr. Sándor tiábor folj u ÍM
líli-án tartja esküvőjét Waitsuk lrénkévul Tóigyesen
— Halálozás. Jakab Lajos csíkszentmiliályi alesperes-plebános Csikvármegye törvényhatósági bizottsági tagja folyó hó 8-án
Ii7 éves korában meghalt. A köztisztelt és
szeretetben álló alesperes halála általános rész
Vasárnap az Obsilost megismételték, hét- vétet keltett. Haláláról a felcsiki kerületi pa|i
főn a nálunk már ismerős Lux 'inburg grófját ság a következő gyászjelentést adta ki: A
látiuk jó előadasbau.
felcsiki esperesi kerület papsága a saját, v.iF. hó 17 én Guthi Soma pKormánybiztos"-át lantint a szerető rokonok és csikszentmihiiUi
hitközség nevében mély fájdalommal tudatja,
láttuk. A darabnak irodalmi becse semmi s hogy a szerető paptárs. az igazi rokon, az önmint korrajz is értéktelen. Lehetetlen helyze- feláldozó lelkipásztor Jakab Lajos alesp-res.
tein azonban mulatott a közönség. Az ötletes csikszentmihályi plébános életének 67-ik, lelcsirkefogót Németh János sikerült alakításban kipásztor buzgó és az Egyház érdekében ki
mutatta be. Tökéletes színjátékával a darab fejtett küzdelmes munkálkodásának 40-ik éve
ben hosszas szenvedés és a haldoklók szent
sikerét biztosította. Mellette igen jól játszott ségeinek
többszöri áitatos felvétele után foly n
Spóner Ilona és Kis Cecil. Kis Cecilt uj olda- hó 8-án re/geli 1 órakor halhatatlan lelkét
láról látiuk, mely teljesen sikerű t is Szécsi visszaadta Teremtőjének. Hűlt tetemei a csíkEmma a grófné szerepeben ugy beszélt, mintha szcntmihályi plébánia lakban folyó hó 11-én
könyvből olvasta volna. Színtelen játéka a kö- délelőtt «J órakor fognak beszenteltetni és
tartandó szent mise után szülő
zöuségct teljesen hidegen hagyta Az első fel- ugyanakkor
helyére Farkaslakára (Udvarhelymegye) szálvonásra túlságos sok pirositót használt, mely líttatni. Teremtő erejét és jótékonyságát száegészen visszatetsző volt. Ki kell emelnünk zadokon keresztül fogják hirdetni alkotásai és
Szathmáry Mitesser Gáborját, mely teljesen ki' adományai Nyugodjék békességben ! Csikszent
fogiutulau volt. Matáuyi képviselőt, .Marosi mihály, 1911 január hó 8. A felcsiki ker. papság.
— Tancestély. A kászonalcsiki járási
rendőrt játszott. Egyik sem sikerült, sőt egé'
szen bántó volt. Itt ismét a direktor figyel- jegyző-egylet f. hó 21-én, szombaton Csikszentmébe ajánljuk, hogy szüntesse meg a felvoná- mártonon, az iskola nagytermében zártkörU
sok közötti hosszas pauzákat, erre a közönség táncestélyt rendez. Az estély kezdete 8 órakor.
köréből minket sokan kértek és n mily jogos, Családjegy 4 kor., Bzemélyjegy 2 kor. Felülfizetéseket köszönettel fogad és hlrlapilag nyagép oly méltányos kívánság Is.
táz a rendezőség.
— Halálozás. FriedUnder Simon f. hó
Az erdélyrészl második szlnlkerülat elnök9 én 76 éves korában meghalt. Halálát neje,
ségének hivatalos közleménye.
fiai Fi'iedlander Lajo9 és Emil, valamint unokái gyászolják.
Sz. 1911 3.
Dalestely. A csíkszeredai dal-.és zeneegylet f. hó 8-án a Vigadóban mUsoros estély»
Az erüályrészi uiásodik szinikerület tartott. A műsor gazdag és válogatott volt. választmányának megbízásából Tordu, Elsőnek a dalárda mutatkozott be «Köszönt"
Nagyenyed, Erzsébetváros, Pogaras, Sep cimü szépen összetanult dalávál. T. Nagy Imr<)
aiszentgyörgy, Kézdivásárluly, Csíksze- gy rendkívül ügyeesen összeállított, élvezett
reda, Uyergyószentmiklós, Szászrégen és humoros felolvasást tartott, — gazdagot
városok és Tusnádt'Urdó, Élőpatak, Ko fűszerezve a mult kedves re.miniBceutiáival
vászoa fürdőhelyek színészetének biz Ezután B dalárda vonós négyese mutatkozol
tositása céljából 1911. évi szeptember be Nádasdy Béla szakavatott vezetése melleit
tió 1-től kezdődő bárom évi időtartamra Pap Irma a Cigány szerelemből énekelt szer
egy próba év kikötésével — pályá- csengő hanggal és zajos tapsok között. Nagy
zatot hirdetek.
hatással adta elő szép baritonjával dr. lmecá
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János a Hulló falevél c. közkedvelt dalt —
9K4/1UM szám.
Sz. 15—1910.
18
Winzám Miklós korhll tót dialektussal mono
Árverési hirdetmény.
jkvi.
logizált » közönség állandó derültsége mellett.
Alnlirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel közKözben a dalárda általános tetszés és meg- hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járáshiróságelégedés között énekelt. Az estély általában nak lllll). évi V. 1055. számú végzése folytán
Alólirott község elöljárósága ezennel
igen sikerültnek mondható, nem mulaszthatjuk Dr Sambory István segesvári ügyvéd által képviel azonban megemlíteni, hogy közönségünk is- selt l'etrovita Frigyes segevári eég végrehajtató közhírré teszi, miszerint Csikszentsimon
lllti korona 5(1 túlér követelés s jár. ere- község tulajdonát képező s Aladár nevü
meretlen okból távollétével az estély teljes részére
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytan alpeanyagi sikerét megakadályozta, mert az tagad- restől lefoglalt és 321» korfuiira heesült ingósá- erdőségben levő fehér (porcellán) föld
hatatlan, hogy az nagyobb érdeklődést érde- gokra a csíkszeredai kir. járásbíróság l'.lln. évi használata 3 egymásután következő évekre
melt volna. Értesülésünk szerint a dalárda leg V. 11)55. számú végzésével a további eljárás elren- a legtöbbet ígérőnek bérbe fog adatni.
Kikiáltási ár 2000 korona, árverezők
közelebb Szépvizet látogatja meg, hol egy es- deltetvén, annak az alap- és teliilfoglaltatók követelése elejéig is, nmennyiben azok kielégítési kötelesek az árverés megkezdése előtt
tén szerepelni fog.
jogot nyertek volna, a végrehajtást szenvedő la- ezen kikiáltási árnak 10 százalékát kész— Az ügyvédi gyakorlat meghosszabbí- kásán (lyiniesen leendő megtartása határidőül pénzben az elöljáróság kezeihez letenni,
tása. Minthogy a Székely-féle javaslatból pár tittl. éri Január hó ÜX-lk ttit/ijáii délzárt írásbeli ajánlatok elfogadtatnak.
hónap múlva törvény lesz, mindazok, akik a előtt 10 órája kitiizetik, amikor a hiróiing leli,irÁrverési feltételek Csikszentsimon köztait ingók és pedig: árurikkek a legtöbbet Ígétörvény életbeléptéig doktorátust nem szerez- rőnek készpénztizetés mellett, szükség esetén bu.-s ség házánál megtekinthetők.
nek, csak két évvel később lehetnek önálló áron alul is el Ingnak adatni.
Árverés Cslkszentslmonon 1911. évi jaügyvédek. A kik azt akarják, hogy az uj «örKelhivatnak mindazok, kik az elárverezendő in- nuár hó 29-én d. u. 2 órakor fog megvény reájuk ki ne hasson és igy két éve! nyer- góságok vételárából a végrehajtató követelését nn-g- tartatni.
jenek, forduljanak a dr. Dobó jogi szeminári- elfizfl kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben i é
Csikszentsimon, 1911. január 10-én.
umhoz (Kolozsvár, Bolyai ti. 3.), melynek se- sziikre a foglalás korábban eszközöltetett voma
a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem 1 tinik.
Reck Ferenc,
ifj. Virág Mihály, '
^ii.M^ével hat hét alatt leleheinck egy szigor- ez
hogy elsőbbségi jelenléseiket az árverés megkezkörjegyző
k. biró.
latai. Ez annál is inkább tanácsos, mert a be- déséig alnlirt kiküldöttnél Írásban heudni. vagy
jelölt egyetemi rendszerváltozások következté- peilig szóval bejelenteni el ne mulasszák. Illrrt küben a szigorlatok anyaga aránytalanul megna- lönben csak u vételár fölöslegére fognak utaltatni.
A csikborzsovai államilag segélyezett
gyobbodott. Az intézet kikölcsönzi tankönyvet'sikszereda. I ' . l l l . évi január hó 4-ik napján.
ket helyettesítő, az összes szigorlati kérdéseHoinar Sándor, községi elemi népiskolánál megüresedett
kir. bír. végrehajtó.
tanítói állásra pályázatt hirdettetik.
ket felölelő jegyzeteit, melyekből otthon elkéPályázati határidő február 8.
szült jelölteket rövid rekapiluláló kurzus során
MEGHÍVÓ.
Járandóságai:
készíti elő. A -Jogi vizsgák lelétele« cz. most
Államsegélyből évi 710 korona, közmegjelent könyvet díjmentesen megküdi. 8—15 A Székely Népbank Részvénytársaság 1911.
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KALMÁR ÉS ENJÉL
MOTOR- ÉS (SÉKrttt

BUDAPEST
9árosl raktár és Iroda:

âfir:

V., Lipót-körut 22. | VI., Üveg-utcza 19.

Világhírű! Eredeti!

„Benz"!

Szivógazmotor-telep — A jelen
' kor legojosóbb üzeme.

„BENZ" n y e r s o l a j - m o t o r .

Pályázat tanítói állásra.

évi február hó 2-in délelőtt 9 órakor, Csik-ség pénzlárából 130 korona készpénz,
40 korona failletmény, természetben kiszolgáltatandó faizás és legeltetési jog,
melynek pénzegéenértéke 120 korona.
IX. évi rendes közgyűlését, Arra.
jogosultaknak megfelelő kórpótlék
államsegélyből. Lakás az iskola épületben,
mely áll 2 szoba, 1 konyha, 1 kamra és
1 pincéből, '/4 holdnyi veteményes kert.
Kötelességei:
A mindennapi osztatlan iskola tanulóinak oktatása, ismétlő tankötelesek, valamint az .ifjúsági egylet" önálló vezetése.
Kántorságban jártasok előnyben részesülnek, miért esetleg tiszteletdíjra számíthatnak.
4. Béres János intézeti pénztárnok
Csikborzsova (ti. p. Szépviz), 1911.
részére adandó közjegyzői meghatalmazás. évi január hó 13-án.
5. Felügyelő bizottság választása.
Kovács Simon,
1H 1—2
iskolaszéki elnök.
ff. Indítványok.

— Farkaskaland. Folyó hó 15-én Uotár szentmártotlban az intézet üzlethelyiségéSándor és tia István csiktaploezai lakosuk a
ben fogja megtartani
Nagyerdőre mentek fáért. Hazatértükben <1. u.
2 - 3 óra között az alig ®gy pár kilóiné'erre
levő utászháznál.egy csorda farkas támadta ki. melyre a l. részvényesek tisztelettel megA kétségbeeső emberek fejszéket ragadtak
hivatnak.
és segítségért kiabáltak. A lármára szerencsére
TA ryyitoroutt :
elősiettek az utászok, kiknek segítségével si1. Az igazgatóság jelentése a mult
került a kiéhezett farkasokat elriasztani. —
iizletévröl, a zát számadás előterjesztése,
A segítség épeu az u t o l s ó p e r e l> u n
tárgyalása.
jött, mert anélkül Botár Sándor és fia alig2. A felügyelő bizottság jelentése.
hanem a fenevadak áldozata lelt volna. Állí3.
Az igazgatóság és felügyelő bizotttásuk szerint mintogy 15 farkas volt a csorság részére adandó íelmentvény iránti hadában. Mindenesetre olyan sok, hogy megértározathozatal.
demelné vadászaiuknak azt u kis sétát.
— Perl József fogorvos, kinek a napok
bnn kellett vo'na városuukba érkezzék, Kolozsvárt influenzába fekszik s igy csak a napokba
fog hozzánk jönni.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*)
Állatkínzás Csíkszeredában.

A koborés veszett kutyák garázdálkodásai
nak meggátlása céljából Csíkszeredában az
ebzárlat — igen helyesen — elrendeltetett.
Ez ellen nem lehet senkinek kifogása, mert
a multak tapasztalatai bizonyítják ez intézkedés helyességét. F. hó I4-én délután azonban a város egyik legfotgaltnasabh utcájában,
nz Apafy uteában olyan eset történt, melyen
a nagy számban összeverődött járó-kelők valósággal megbontránkoztak. Mert az már még
sem járja, hogy a város rendőrei vfgyék át
a sintér szerepét és a mérgezés tudományában való jártasságukat a kutyák nyilvános el
pusztításával mutassák l>e. Kgy egy megmérgezett ebnek fényes nappal, a legforgalmasabb helyen való hosszas kínlódása minden
emberi értés hijján való cselekedet, — mely
egyenesen a törvénybe ütköző kihágást képez,
melyet városunkban a rendnek óre követ el!
Kérdjük mi ez? Ennyire visszafejlődtünk az
állatvédelem terén? Ha pusztítani kell a kőbőr ebeket, meg van annak a maga rendes
módja, nem kell arra publikumot összegyűjteni, hisz nem Nero császár korát éljük I Vagy
példát akarunk statuálni az emberlelenségre ?
— Reméljük, hogy hasonló gyönyörűségekben
többé nem lesz részünk
Csíkszereda, 1911. január 17.
Egy városi pnlgár
*) (E rovat alatt
szerkeszti).

közlöttukért

uciu

felelős

a

r U J A a Hargita-utca 31. sz. alatt levő

EIClUU telek házzal együtt Érte-

kezhetni Divid Gyulával, Segaibükezá*»
(6) 3 - 5

320 holdas birtok,

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja benzin-lokotnobilos eséplokészleteit,
amelyek bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek.
Költségvetés, árjegyzék ingyen és bérmentve.
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Szánt 12923,910. tlkvi.

HIRDETMÉNY.

Csikszenftnihály községre nézze az 1892.
XXIX. t.-c. értelmében a tényleges birtokosok
tulajdou jógának a tikvekbe való bejegyzése
és a. tjkvi bejegyzések helyesbítése iránti eljárás és ezzel kapcsolatosan a Körteló, Illancz,
Bodorvész, Naskalat, Hidegség, Bányapataka,
A közgyűlésen minden részvényes szavaLok, Ugra és Tejterödülókben levő 10686—
zati joggal bir, ki 1910. év december hó 31-ig
MEGHÍVÓ.
13698. ti. sz. birlokrészletek tlkvi térképének
az intézet részvénykönyve szerint mint ilyen
is befejeztetvén cz azzal a felszólíigazolva van és legkésőbb a közgyűlés napján Az „Alcslkl Bank Részvénytársaság" kiigazítása
tással tétetik közé:
délelőtt 8 óráig a társaság elnökénél részvéhogy
mindazok,
kik az 1886. évi XXIX.
nyéi leteszi.
t.-c. 15. és 17. §§-ai alapján ide értvé e S-ok1911.
évi
február
2-án
délelőtt
9
órakor
Csikszentmárton, 1911. évi január hó
nak az 1889. XXXVIII, t.-c. 5. és 6. §-áiban
üzlethelyiségében, Csi ksz en ţ m á 11 o n baés
n az 1891 XVI. t.-c. 15. a) pontjában fog16-án.
A Székely Népbank Részvénytársaság lartja mej;, melyre a t. c. részvényesek lalt kiegészítéseit is, valamin! az 1889..XXXVIII.
tisztelettel meghívatnak.
t.-c. 7.
és az 1891. XVI. t.-c. 15. §..b) pontja
Igazgatósága.
alapján eszközölt bejegyzések vagy az 1886.
Táiynnorozat:
XXIX. t.-c. 22. §-a alapján történt törlések ér1. Bizottságok választása a szavaza- vénytelenségét kimutatják, e: vggbST törlési ketok számbavételére és jegyzőkönyv hite- .esetüket hat hónap alatt, vagyis 1911. évi junius hó 16-ik napjáig bezárólag a tlkvi hatóA Csíkszeredai Takarékpénztár Részv. Társ lesítésére.
-nyújtsák be,, mert Mí ezen meg nem
2. Az 1910. évről szerkesztett zárszá- sághoz
hosszabbítható záros határidő eltelte után inmadások, az igazgatósági és felügyelő bi- dított
törlési kereset annak a harmadik szeCsíkszeredában, 1911. évi február hó 2-án zottsági jelentések előterjesztése, az évi
mélynek, aki időközben nyilvánkönyvi jogot
délután 2 órakor kezdődőleg saját helyi- mérleg megállapítása és a'felmentvények szerzetl,
hátrányára íiein szolgálhat.
ségében fogja megtartani, melyre a t. megadása.
Hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. t.-c.
részvényesek tisztelettel meghivatnak.
3. A nyereség felosztása feletti hatá- 16. -és- 18. §-át>ak esefeibnn, idpértve az utóbbi
Ttnyţ/Horoztit:
§-nak az 1889.-XXXVIII, t.-c. 5. és 6. g-aiban
rozás.
kiiigészitéseit is a tényleges birtokos
1. Igazgatósági jelentés és zárszáma4. 3 felügyelő bizottsági tag megvá- foglalt
tulajdonjogának -bejegyzése eQenében- ellentdás beterjesztése.
lasztása.
mondással élni kívánnak, írásbeli ellentmondá2. A felügyelő bizottság jelentése.
5. Előterjesztés az igazgató-pénztárnok sukat hát hónap alatt vagyis 1911. évi junius
hó 16:ik napjáig bezárólag a tlkvi hatósághoz
3. A [elmentvény megadása iránti ha- fizetésének rendezése iránt.,
be, meri ezen meg nem hosszabbíttározat.
6. Határozás az intézet fennállásának nyújtsák
ható záros határidő lételle.-után ellentmondá4. Pap Domokos és társai indítványa meghosszabbítása iránt.
suk többé figyelembe vétetni nem fog;
a nyeremény felosztása iránt.
7. Indítványok.
hogy mindazok, akik az. 1. és 2. pontban
5. Tisztviselők kérése a fizetés felemeAtttpuzabáli/ kivonut.
körülírt esetekin kivűl az eljárás és.az ennek
lése iránt.
A közgyűlésen minden részvényes vagy sze- folyamán történt bejegyzések állaJetöbb nyert
Az tiltipsziibáli/ok 20. §-áimk kli'onatn.mélyesen, vagy meghatalmazottja által, kinek nyifvánkönyvi jogaikat b9rmily irányban sértve
azonban
szintén részvényesnek kell lennie gya- vélik, — ide értve azokat is, akik a tulajdonA szavazati jog akár személyesen, akár két
tanú által aláirt felhatalnazással ellátott meg- korolhatja szavazati jogát, köteles azonban jog arányának az 1889. évi XXXVIII, t.-c. 16
bízott által — kinek azonban részvényesnek minden részvényes a gyűlés megnyitásáig S-a alapján történi bejegyzéséi .sérelmésnek tarészvényeit szelvénnyel együtt a pénztárnál lálják — e tekintetbén felszólalásukat tartalkell lennie — gyakorolható.
mazó kérvényüket a tlkvi hatósághoz 6 hónap
Nő részvényesek csak felhatalmazott állal, elismervény mellett letenni.
Szavazásnál minden részvény egy-egy-sza- alatt vagyis 1911. évi juniHS hó 16-ik napjáig
gondnokság vagy gyámság alattiak gondnokuk
bezárólag
syujtsâk'.be, mert ezen meg nem
vagy gyámjuk illetőleg ezek felhatalmazottjai vazattal bir, de ha valamelyik részvényesnek
által gyakorolhatják szavazali jogukat, cz utóbbi tíznél több részvénye van: minden további 5 hosszabbítható záros határidő elmúlta után az
esetnél nem kívántatik, hogy a megbízott rész- részvény csak egy szavazatra jogosít, azonban említett' bejegyzéseket csák, a törvéíiy rendes
sent saját személyében, sem más által képvi- utján és csak. az ídőközbénni nyilvánkönyvi
vényes legyen.
'' Azon részvényesek tehát, kik 1911. január- selve, sem végre másoknak képviseletében, jogokat szerző harmadik személyek, jogainak
i-igaz intézet részvénykönyve szerint, mint avagy mindhárom módon együttvéve 20 sza- sérelme nélkül támadhatják meg.
Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, akik
ilyenek igazolva voltak, a fennebbi módon sza- vazatnál többel senki sem gyakorolhat.
vazati jogukat — részvény bemutatása nél- 20
Ax tyazytitúalig. a kiküldöttnek eredeti okiratokat adták ál, hogy
atqenrfyiben 'jzokhöz egyszersmind' egyszerű
kül gyakorolhatják.
t
Másolatokat is csatollak,'vagy ilyeket pótlólag
A Csíkszeredai Takarékpénztár Részbenyújtanak, az eredetieket a tlkvi hatóságnál
vénytársaság Igazgatósága nevében:
.
(a Szultán Lázár-féle ház) két lakással, kő- átvehet „ ,,

XIX. évi rendes közgyűlését

TT?eghivó.

XXVIII, iizletévi rendes közgyűlését

Három üzlethelyiség',

Csíkszereda, 1911. évi január hó 9-én istáló és raktárral bérbeadó, esetlşg
melynek fele kaszáló, egy-egy negyede
erdő és legelő, szabad kézből e l a d ó . tartott üléséből.
örök áron eladó. Értekezhetni: Krausz
Cím a kiadóhivatalban.
3 3 Nagy Imre,
Dr. Fejér Antal, Mihály tulajdonossal, CsHuzentdomokosan.
elnök.

- ügyész-titkár.
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A kir. tszékj mint tlkvi.hatóság.
Csíkszereda, 2910. évi ^december hó 10-én.
Qeczö Béla,

M l j i r ^ 'É'

' .kk tszékl Mrö.
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UJDONSAÓI

•TAtt»

HALLÓI

LAPOK

39.

3. m.

Üzlet áthelyezés!

UJDONSÁCI

Van szerencsém a helyi és vidéki nagyközönség becses tudomására
hozni, hogy 1910. november 20-tól, az Apaffl M.-utca 18. hsz. alól

T E S S É K VÉGIG OLVASNII

kocsigyárté, nyerges, kárpitos és szíjgyártó-üzletemet

Semmivel se tudunk rokonaink, jó barátaink, kedveseinknek olyan örömet és meg
leoetést szerezni és magunknak is lakásainkat felékesíteni, mint azzal, ha az
aisA Krdelyl renykepnagyltá Müintézetnel", CslkSMredaban, Apaffl
Miháiy.ntoa 2*. t " - alatt e l s ő m i n ö s é g ü é s f i n o m k i v i t e l ű

saját házamba (Mlkó-utca 16. sz.) helyeztem át. Elvállalok a fent
emiitett szakmába vágó bármely munka kivitelét pontosan és a legjutányosabb árak mellett. — Elvállalok mindenféle paplan varrásokat.
A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradok kiváló tisztelettel

BROMEZÖST ÉLETNAGYSÁGÚ KÉPET
rendelünk (havi részletfizetésre is), amely csak elsőrendű kivitelben lesz Berlinből hozatott -FotomUvések által kidolgozva. Miért tisztelettel hozom tudomásul
városunk és vidéke mélyen tisztelt közönségének, hogy a teljesen átalakított é«
a legnagyobb kényelemmel berendezett fényképészeti műtermemmel kapcsolatosan
egy fiuyképna§yUó osztályt U taervextünk, melyben a legjobb kivitelű és
bármely nagyságú képek lesznek készítve régi fenj ké|-ek után is. — Úgyszintén

Szabó Ferencz, Csíkszereda
^Hlcó-tatca i e . s z á m .

Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvétetik.
9—

, AQUAREL, PASTEL ÉS OLAJFESTMÉNYEK.
Azonban kérem a m. t. rendelő közönséget, hogy ne méltóztass n képeinket a
házalók által ajánlott silány kraion munkák ; al összetéveszteni, mert képeink
valóságot 1« jninóségll bromezOst papírra lesznek készítve és érettök teljes oza
.vatoláajrállalutik minden tekintetben. Miután a Kotó cikkek gyáraival sikerült
egyebe» dtaszeköttetést szerezni, vagyunk abbau a helyzetben, hogy nagyításokat
előnyös bavi részletfizetésre is eszközlünk, csekély árfelemelés mellett A képeket fltaleoki megtekintheti már a munkálatok folyamán és esetleges észrevételét
megttheü, mi által ki lesz zárva, bogy csak egy kép is ne sikerUlljiin. Gazdag
fénykép és nagyítás minta kiállítás áll a rendelő közönségnek megtekintés véget
az A paf8 Mibaly-utca 24. szám alatt levő műteremben rendelkezésére, hova szíves pártfogást és számos rendelést kérünk, kiváló tisztelettel

Vidéki megrendelések gyorsan éa pontosan euköaöltetnek.

Figyelemre méltói
Van szerencsém a nagyérdemű hölgyközönség szives tudomására hozni)
hogy a női divat-kalap üzletemmel kapcsolatba a kézimunkát is bevésettem. Állán Jó raktár: Kezdet nordiseh, eongrée és vászou kézimunkák'
bau. Hímzett és festett filcárukbau u. m.: kel'e-, hirlaptartók és díszdobozokban.
Ajurozott és elórnjzolt kongrée és szatin árukban.
Horgoló és kötő céruák, mosó, tiloHoss és artizela selymek, len-, himzőés kötő-cérna, nordiseh és struez pamut és mindennemű színes kotó pamutokban. Kongrée, nordiseh, jutta, kanavász, manila és mindennemű kézimunka
szövetek és kellékekben Hímzések, munogramozások és sáli kötések elvállaltatnak. Kreileti párisi modelekben, egyszerű, disz- és gyászkaln|iokban.
Disztollak, virágok, gumi övek, színházi sálak, női gallérok, selymek és
bársonyok nagy választékban. A mai kor igényeinek egy teljesen megfelelő
előnyomdát rendeztem he. Mindennemű monogramok, czakok, ágy huzatminták,
futók, miliők, tálcakemlók stb. előnyomhatok. Mérsékelt Bzolid árak.
A n é. közönség szives pártfogását kérve, maradtam teljes tisztelettel

Bíró József fényképészeti műterme, Csíkszeredában,
„El«8 Erdélyi Finyképnagyitó Műintézet".
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< €6ikmegyetS^celyBaiikRészvénytársaság Csíkszeredában.
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Van szerencsénk Csíkszereda város és vétléke közönségét tisztelettel értesíteni, bogy folyó 1910. évi április hó 20 Ik napján megnyitottak a

Mithé József nil dlvat-kalap-flzlete, Csíkszeredában
(Grilnwald-féle ház).

-

Állandó raktár dlu- éa gyiaikalapokból.

, ,Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot

^JJliHiEüTiS

Üzleti helyiségünk a Lukács Juliska umő házában (Kossulh-utca), a Kőhíd mellett.
Elfogadunk betéteket betóti könyvecskékre és folyószámlára, legelőnyösebb kamatozás mellett.
Kölcsönöket adunk betáblázáa és váltó fedezet mellett.
Leszámítolunk, váltókat előnyős kumátflzclés mellett.
Lombard kölcsönöket nyujtunk az élték 80 százalékáig, a tözsdéu jegyzeit mindennemű értékpapírokra, előnyös kamat mellett.
Értékpapírokat veszünk és «laüunk. — Folyószámla bitéit nyujtunk.
Sorsjegyek húzásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük.
Idegen péznek beváltási helye.
Mindeottbank éa, takarékpénztári szakmába vonatkozó fevilágostitást
díjmentesen adunk.

A legjobb és legbiztosabb tyukszemirtó

E L A D Ó .

„BABY", ára 50 fillér.

100 szekér széna és sarjú

Ha őszül a haja vegyen „HAJIFJITÓT".
mely a hajnak visszaadja az ifjúkori
eredeti szinét. — Kéz, hónalj és lábizzadás ellen egyedüli biztos szer a

jutányos árban eladó

Zakariás Gerönél, Csicsó.

„LINGVO LEONO".

6—10

JűlC/SiT]

Kaphatók: FEKETE VILMOS illatszertárában, Csíkszeredában.

EisicLó

Tisztelettel:

AZ IGAZGATÓSÁG.

Postai megrendeléseket azonnal eszköziák.
12—52

Cslktusnádon Pátrubán Antalnál
egy tiszta uj, j ó l b e r e n d e z e t t

r l . J X egy 5 szobás igen jó karban
C1QUU levő kőház nagy belsővel és
9 10 gazdasági épületekkel Csíkszeredában.
Cim a kiadóhivatalban.
-13

m . a l o aao..
Ára 6000 korona.

C s e m e g e , B a j t és h a l k ü l ö n l e g e s s é g e k !

Uj fűszer- és esemege-üzlet!

Gvldi er motorok (Diesel rendszer),
Corona nyersolaj-motorok, M a telepek, teljes maias, felmagas és
sima őrlő malom berendezések.

Van szerencsém a t. helybeli valamint a vidéki vevőközönség b.
tudomására hozni, bogy Csíkszeredában (Dr. Filep Sándor ur
újonnan épült házában) egy a mai kornak megfelelően berendezett

FŐSZER- ÉS CSEMEGE-ÜZLETET

rndaiteffl be. Sok évi e szakmában szerzett tapasztalatom valamint a nagyobb gyárosokkal kötött előnyös bevásárlásaim folytán
azon helyzetben vagyok, hogy az igen t. vevőközönséget minden
tekintetben a legjobbb áruval és legolcsóbb napi árakban szolgálhatom ki. Főelvem a szolid és pontos kiszolgálás, melyről egyszeri
bevásárlás alkalmával meggyőződést szerezhetnek és kérem b. bizalmukkal megtisztelni szíveskedjenek, tisztelettel

Schiel Testvérek,
Brassó.

Gépgyár, malomépitészeti intézet és vasöntöde. Szolid, lelkiismeretes kiszolgálás. Modern
szerkezetek olcsó árak mellett.
Legnagyobb gépgyár Erdélyben.

Rototzky Andor, Csíkszereda (Főtér).

$
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<li>l

rovó Cement Födélcserép

imajdneni határtalan tartósságu, Igen könnyű födőanyag, olcsó áron kapható
Mraoharitca 18. sz.

PORTLAND CEMENT GYÁRNÁL
üyoaa'cu

BRASSÓBAN.
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