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Hirdettet dijak a legoloaóbban ' 
KMntok nem ""itniV 

Csíkszereda fejlődése. = A trónörökös nem jön Budapestre. 
A trónörökös azon tervét, hogy a dele-

Sokat vártunk a lefolyt  népszámlálás I gációk ülései alkalmából Budapestre jön, 
eredményétől. A végleges számbavétel 
meg ugyan nem történt meg, annyit azon-
ban mjr inost megállapíthatunk, hogy az 
eredmény nem mindenütt kielégítő. En-
nek különben előrelátható okai voltak. 

A nagymérvű drágaság, a megélhetés 
iülyton fokozódó  nehéz küzdelmei és or-
szágunknak réme, a kivándorlás bénitólag 
hatottak a népszámlálás eredményeire. A 
természetes szaporodás azonban igy is elő-
nyösnek mutatkozik. Előnyös legfőképpen 
a magyarság szempontjából, mely tért hó-
dit a nemzetiségek körében és rohamo-
san erősödik. Ez ki fog  tűnni az arány 
végleges megállapításánál. 

A tegnapi napon lezárultak városunk 
népszámlálási aktái is. Városunk az utolsó 
két évtized alatt a rohamos fejlődés  ké-
pét mutatta. Abban bizonyosak voltunk, 
hogy a népszámlálás eredménye kedvező 
lesz és igy nem is csalódtunk. A szoro-
san vett Csíkszereda területén 3512 lel-
ket számláltak össze, tehát az 19oO. évi 
2622 számmal szemben 890 lelket tesz 
ki a szaporodás, vagyis 34°/°-ot. Ez pe-
dig nagyon előnyösnek mondható, tekint-
ve, hogy a szomszéd nagy kereskedelmi 
gócpontot képező Gyergyószentmiklós 
szaporodása alig 15—16%. 

Népszámlálásunk eredménye azonban 
igy sem tekinthető realisnak. — A 3512 
számban még nincsenek befoglalva  a ka-
tonaság, csendőrség, pénzügyőrség és a 
rabok. Ezek , a munkálatok még nem fe-
jeztettek be. Átlagos számítással ez a szám 
400-ra tehető. Ezenkívül ismeretes, hogy 
Csíkszereda közigazgatási területe nem 
képes befogadni  a város tényleges lakó-
ságát. Hivatalnokaink és tisztviselőink jó 
nagy césze Zsögödön, Taplocán és Vár-
dotfalván,  illetve a közbeeső területeken 
lakván, azok tényleg ott számíttattak ösz-
sze és igy a községek lakóit szaporítják. 
Ez a szám is kitesz 3oO-at. Ennélfogva 
a tényleges lakóságot legalább is 430o-ra 
tehetjük. 
A népességnek azonban rövid időn belül 

további rohamos emelkedésére van kilátá-
sunk. Két hónap múlva átköltözik ugyanis 
a csiksomlyói főgimnázium  nagyszámú 
tanulóival és tanári karával. A végső stá-
diumban van továbbá Zsögöd és Tap-
locza községeknek közigazgatási egyesí-
tése Csíkszeredával. Ha ez tényleg bekö-
vetkezik, ugy Csíkszereda lakósága 8—9 
ezerre emelkedik. Ez pedig felette  kívá-
natos, hogy Csíkszereda mint a vármegye 
központja számban is megerősödjdön, 
miáltal közigazgatási feladatának  megol-
dására életképesebb lesz. 

Ha a népszámlálás igen kedvező ered-
ményéhez hozzávesszük Csíkszereda kul-
turális fejlődését,  igazán megnyugvással 
tekinthetünk Csíkszereda jövője elé. Sok 
és nehéz feladat  előtt áll ugyan a város, 
sok kívánni való vár megoldásra, de a 
rohamos fejlődés  el nem vitatható. 

Van már aspalt, villanyvilágítás, te-
lefon,  stb. Kaptuiik uj törvényszéket, fő-
gimnáziumot s legközelebb a pénzügy-
igazgatóság is felállitatik.  Remélhetőleg a 
többi sem fog  késni. A város építkezése 
pedig hihetetlen méretekben halad. 

A legközelebbi öz évnek lesz feladata 
Csíkszeredát oda fejleszteni,  hogy min-
den tekintetben a vármegyének kulturális 
központja legyen! 

megváltoztatta, minek folytán  budapesti 
útját /égképpen elejtette. 

Hitel a királyi útra. A szerb kor 
mány törvényjavaslatot terjesztett a szkups-
tina elé 200.000 dinár összegű rendkí-
vüli hitelről Péter király küszöbön álló 
utazásai és Sándor trónörökösnek az 
angol király koronázására való kikülde-
tése költségeire. Sándor trónörökös, a ki 
ez idő szerint a francia  Riviérán tartóz-
kodik, február  közepén tér vissza Belg-
rádba, hogy Péter királynak az olasz ki-
rályi udvarnál teendő látogatása idején az 
államügyekket intézze. A kormánynak az 

szándéka, hogy a két év elótt kidol-
gozott udvari statumot legközelebb tu-
domásul vétel végett a szkupstina elé 
terjessze, mire a statum dinasztikus házi-
törvény alakjában életbe fog  lépni. 

Uj püspökök. Értesülésünk szerint 
Városy Gyula utódja a kalocsai érsek-
ségben Csernoch János csanádi püspök 
lesz. A csanádi püspökség egyelőre be 
töltetlen marad. Nagyváradi püspök gróf 
Széchenyi Miklós, az ő utódja a győri 
püspöki széken Glattfelder  Gyula egye 
temi rendkívüli tanár, Szombathely püs-
pöke pedig Andor György, a herczeg 
primási kanczellária irodaigazgatója, esz-
tergomi prelátus-kanonok lesz. Glattfeldeí 
utódjává vagy Strommer Víktorin pannon-
halmi benczés tanárt, vagy dr. Schlltz 
Antal kegyesrendi tanárt fogják  kinevezni. 

Viszont petíció. Az általános kép-
viselőválasztások alkalmával Csikszent-
márton választókerületében Nagy György 
dr. a kerület volt függetlenségi  párti kép-
viselője éslncze Domokos Csikszent 
györgyi kath. plébános, pártnkivüli jelölt 
állottak egymással szenben. A heves vá-
lasztás eredménye az volt, hogy Incze 
Domokost 102 többséggel a kerület kép-
viselőjévé választották. A kisebbségben 
maradt párt petíciót nyújtott be a kir. 
Kúriához, amelyet azonban most vissza 
vontak. A kir. Kúria 1. választási tanácsa 
Sebestyén Mihály elnöklésével 26-án tar-
tott ülésén a visszavonó kérvényt tudo-
másul vette és e petíció ügyében a tár 
gyalást megszüntette. 

" Flattaprogramm. A magyar tenge-
részeti albizottság ülést tartott, amelyben 
Montecucoli, elmondotta expozeját, kifej-
tette az osztrák magyar monarchiának, 
mint nagyhatalomnak követendő flotta-
programmját, — a melynek végeredmény-
ben óriási beruházására 312 millió korona 
szükségeltetik. Az összeg hat részletben 
lenne felvéve,  Rozemberg előadó beszé-
dében szükségesnek mondotta az összeg 
megszavazását olyképpen, hogy a befek 
tetések felhasználásánál  a magyar ipar 
különös figyelemben  részesitessék. 

— Nagy 6yörgy pisztolypárbaja End 
rey Gyula volt országgyűlési képviselő 
az egyik hódmezővásárhelyi lap szerkesz 
tője, abból az alkalomból, hogy Nagy 
György ugyancsak volt országgyűlési 
képviselő köztársasasági pártot alalkitott, 
cikket irt lapjában, — a melyben Nagy 
György eszméjét hóbortosnak nevezte. 
Nagy György Endreyt — ezen cikkéért 
pisrtolypárbajra hivta ki. A párbaj 27-én 
folyt  le egyszeri golyóváltással, a mely-
ben azonban egyik fél  sem sérült meg. 

Ugrón Gábor. 
— Irta KAUay Ubul. — 

A Székelyföld  ős fenyóerdeibe,  hol évszá-
zados töreki tör ég felé  évszázados törzs mel-
lett, hol a hegyi patak csobogása ó.iidők re-
géit meséli, mindég áhítattal léptem — mintha 
templomban járnék ; a földi  salak, a röghöz 
kötó lánc mintha lehullott volna blivös szóra: 

sziv, a lélek, a messze elkalandozó képzelet 
kisérnek utamon. Ks ha a hatalmas szálfák 
között egy még hatalmasabbra találtam — meg-
álltak lépteim és elmerengve, elmerülve szállt 
tovább gondolalom a „lét vagy nem lét* kér-
dése felett.  Vájjon a régmúlt idók e hallga 
tag tanúját is megörlendi-e a szu, vagy a mai 
kalmárvilag villanyra, sodronypályára beren-
dezett fűrésztelepén  fogja-e  földi  pályafutását 
bevégezni ?! 

Ugyanezen érzés fogott  el mindég, mikor 
Ugrón Gáborral együtt voltam. Azokhoz a ke-
vesekhez tartoztam — talán az óserót vonzot-
ta az emberi gyarlóság, — ki elótt többször, 
sokszor kiöntötte lelke kincsekben gazdag vi-
lágát, érzelmének mélységét és tudásának ren-
geteg anyagát. Folyt a szónak árja, mint i 
székely hegyi patak mormoló habja és ragadt 
engem tova, más világok felé:  a mult édes 
bus emlékezetei és a jövő, a magi arság. szé-
kelység  jövőjének káprázatos légvárai felé, 
mintha csuk megtestesülne az írás: az én or-
szágom nem e lóidról való. 

kat kereső seregére, a hun utódokra: az avar 
eredetű székelyekre. Szeme tűzben égett, mi-
kor merész gondolatmenettel áttért a székely-
ség jövőjére, melytől a magyarság újjászüle-
tését várta, a legmesszebb jövőre, mikor a 
sárga, török-tatár fajok  : japán, török, magyar 
szövetsége uralja a világot; hangja ugy hang-
zott, mint a templomharang esti bűbájos szava 

messze rónia ágon . . és áttértünk a jelenre, 
az elnémult  harangokra. 

Ks utolsó együttlétünk is mintha csak teg-
nap lett volna. Székelyföldi  emberek voltunk 
majdnem mind, ki őt körülvettük. Hárman csí-
kiak. Gál Sándor, Orbán János és én. Pártpo-
litikai dolgokról volt szó, rég elmúlt idők szen-
vedelmeiről, saját bukásáról. Mint vette ő — 
akkor az nllenségeitól rettegett, a néptől, a 
mtgy tömegtől imádott szélbali — az épen 
Budapestre, egyetemi tanulmányok céljából 
felvetődött  Orbán Jánost atyai pártfogásába, 
mert székely  ruha volt  rajta, amint pártfo-

gyámolitásába vett minden székely 
fiút,  minden székely ügyet. E küzdelmek rég 
lefolytak.  Azért hallgatok a részletekről, hall-
gatok arról, mint lett Orbán János — Ugrón 
Gábor saját Bzavai — az ő oldaladjntánsa és 
— ezt már magam mondom — sírig hü tisz-
telője. És Bzavának árja továdagadt, tovább, a 
székelység történelmi hagyományai, nagy hi-
vatása és jövője felé.  A végén egy mélabús 
magyar akkord: elnémult  harangok. 

Elnémult harang, a magyarság, a székely-
Megrendül a toll kezemben A székelyföld  | s é g j ö v ö j é l l e k elnémult harangja vagy már te 

* is, Ugrón Gábor, én mesterem, atyai pártfo-OB, sudár fenyőjét,  melyet vihar, szélvész ki 
aetn döntött, melyen nem fogott  fejszecsapás, 
az apácza-licrnyó alattomos munkája — meg-
őrölte a szu, porba döntötte egy szellő. Ugrón 
Gábort, a sziv emberét, szive ölte meg. És 
én 1 — megint szegényebb lettem egy atyai 
jó baráttal I 

Ha valaki, ugy én, érzem lényemnek cse-
kélységét — de ennyit még elleuségeimnek is 
el kell ismerni, hogy magyar vagyok Bzivem 
vérének legutolsó cseppévet Is. Idegenből ve-
tett engem a sors ide, a Székelyföldre,  és mi-
hamar körülhálóztak e föld  hagyományai, nagy 
vérrel — embervérrel — teljesített kötelessé-
gei a nemzet iránt. És Ugrón Gábor magyar 
volt, székely  volt  mindenok  előtt.  A párt-
tusákat semmivé teszi az idő mindent kiegyen-
lítő folyása,  a pártemberek eltűnnek a világ-
történelemben nyomtalanul. Ugrón Gábor nem 
tudott, de nem is akart pártember lenni. Az ó 
szabadságot áhítozó lelke nem tűrte a pártélet 
béklyóit. De engem most, mikor a kegyelet 
átlóját akarom leróni, nem is politikai harcai 
érdekelnek. A politika csúnya mesterség, a 
gyűlölet melegágya. És ha én, mint ember. 
Ugrón Gábornak, mint embernek,  szivére 
gondolok — most már, mikor e sziv egyet sem 
dobbanhat, mikor agyának hatalmas idegsejtjei 
megszűntek lázasan dolgozni, megállt a kerék, 
a függöny  legördült — el sem tudom képzelni, 
mint léphetett politikai pályára. 

Ugy emlékszem, mintha ma volna I Egy 
ködös, őszi napon, a modern kultura szülötté-
nek, a gyorsvonatnak, zakatolása mellett is-
mertem meg egész gondolkodását. Mig a szár-
nyas kerék tovarobogott Bécs felé,  az ő gon-
dolatai viBBzaszálltuk a magyarok őstörténeté-
hez. Hogy a magyar, ez a dicső nép, mely a 
Hunyadiakon kezdve a Kossuth Lajosokat 
szülte, nem lehet más, mint török-tatár ere-
detű, azon népeknek sarja, melyeknek létezé-
séről csak évezredes török kófeliratokból  tu-
dunk. És elvezetett engem a kurgánok, a szi-
bériai ásatások rejtelmes világába, sőt mesz-
szebb, vissza a Bzutnirokig, Krisztus Bzületése 
előtt a 4-ik és 5-ik évezredekbe. És mikor 
már majdnem agyonnyomott rengeteg tndásá 
val, idézeteivel — átcsapott, hogy cz évezre-
des időket tekintve ugy mondjam: a közel-
múltba, Attila buqjaira, Csaba királyfi  rokono-

góm. És halálod hírére valahol ott, az ős fény-, 
vesék ölén, egy templomban, hová valamikor 
székely ősök jártak dicsérni Istenüket, maguk-
tól megkondultak az elnémult harangok — 
hirdetve, hogy a jelen sivár, de a jövő; az 
Ugrón Gábor álmaié 1 

Elnémult ajakad, mely egy nemzetnek merte 
bátran, merészen fűiébe  dörögni: .Gyenge 
nép, romlott értelmiség I" Talán igazad is volt. 
És ha bennem, a tanítványban nem élne a 
mester hite, ujongó lelkesedése nemzetünk jö-
vője, a székelység eljövendő nagysága iránt, 
igy búcsúznék tőled : 

Ave CaeBar imperátor, morituri te salutant I 

A tanítók és a sajtó. 
A Csíki Lapokban azt irta a múltkor va-

laki, hogy a magyar néptanítói kar nem veszi 
ki eléggé a maga részét az irodalmi munkás-
ságból.*) Hogy ez a vád alaptalan, azt könnyű 
bebizonyítani. 

Elsősorban meg kell állapitanunk, hogy 
magyar ajkú néptanító az országban k. b. 16 
ezer lehet. Ezek — jórészt — a még mindég 
kevés (500 frtnyi)  fizetésből  éldegélnek. Igy 
a szegénység, s az azzal kapcsolatos tenger-
nyi küzdelem, a hozzá a tanítás és népBzer-
vező működés meglehetősen igénybeveszik 
minden idejét és erejét. Azonban mégis, da-
cára ennek az elfoglaltságnak,  számarányuk-
hoz mérten az összes középosztálybeli tisztvi-
selők irodalmi működését meghaladja a taní-
tótestületé. 

A mondás nem merész. Az országos hiril 
irók között említhetjük: Gárdonyi Gézát, Be-
nedek Eleket. Móra Istvánt, Havas Istvánt, 
Böngérfl  Jánost, Horváth E. Jánost, Nagy La-
jost, Btb. Ki ne ismerné Gárdonyi GSre Gá-
borját, a „Bor'-t? Benedek Elek mesemondó 
ajkát ? . . . Mindnyájan élvezettel olvassuk a 
Budapesti Hírlap tárcarovatában a Móra és 
Havas novelláit A közgazdasági olvasóközön-
ség ismeri a híres szakírót: Horváthot; a fia-
talság Böngérflt,  a felkapott  ifjúsági  irót; s 
az egész művelt olvasóközönség Nagy Lajost, 
a jeles költőt. 

*) Megállapíthatjuk, hegy a hivatkosott cikkben 
a tanítóknak nem irodalmi mnnttssága, hamm a 
nép erkölcsi nevelése volt érintve. 
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A fővárosi,  központi eajtóban^tehát eléggé 
képviselve van a magyar tanítóság. Az a kér-
dés, a vidéken is? — Nyugodtan állithatom, 
hogy a helyi lapok cikkírói, poétái között min-
den vármegyében találhatni egynéhány taní-
tót. Sót vannak vármegyék, ahol a tanítóság 
irodalmi, sajtóbeli munkálkodása nélkül a 1>-
pok stagnálnának. 

Már most föltehetem  a kérdést: vájjon az 
orvosok, küzépiskolai, sót egyetemi tanárok, 
számarányukhoz és magas intelligenciájukhoz 
képest fejtenek  ki oly irodalmi munkásságot, 
mint a néptanítók ? Tessék utánalátni és meg 
fognak  győződni, tisztelt olvasók, hogy nem. 
Az orvosi szakfolyóiratokban  és a napilapok 
higiénikus rovatában közzétett cikkelyek éi 
értekezések nem felelnek  meg annak a szám 
aránynak, melyet az orvosi kar tagjai kiad-
nak. Pedig, ha igaza van annak a múltkori, 
igen tisztelt cikkező urnák abban, hogy a nép-
tanító  a sajtó utjánuktatással láthatja el a népet, 
ugy még inkább áll ez az orvosokra, akik még 
nem találtak módot arra, hogy a szegény köz-
népet higiénikus tanácsokkal és útbaigazítá-
sokkal sok szükséges tudnivalóról kioktassák. 
Már két olyan faluban  voltam tanitó, ahol p. 
o. tele volt az egész népség egy bizonyos vér-
betegséggel . . . Nos, hát ? ! 

A középiskolai tanárok meglehetősen mű-
ködnek a kérdéses téreo. A fővárosban  Gör-
csöni, Andor József,  Uaál Mózes, Bán Aladár 
és Gyulay Ágost. A vidéken is többen. De 
egy cseppel sem serényebben és tömegeseb-
ben, mint a tanítók. Sót sokkal kevesebben; 
de ez számukat tekintve, érthető is. 

Az egyetemi tanárok felől  pedig a nemzet 
közhangu panasza nyilatkozik: — ha elnyer-
ték a rendes tanszéket, nem kutatnak, nem 
írnak... Egy-két kis essay, vagy cikkecske 
hirdeti dicsőségüket. Nagyszabású munkát csak 
csoportosan összeállva bocsátanak világgá. — 
Azt is ritkán. Bezzeg Canta Cézár, Holzwarth 
egymagákban önállólag termelték a hatalmas 
arányú müveket. Vagy a szintén külföldi  Böhm, 
stb. stb. 

Ha meg más, középosztálybeli urak jutnak 
az eszembe, mint az adóbivatalnokok, szám 
tisztek, Ügyvédek, birók, akkor is megelége-
déssel kell gondolnom a magyar tanítók iro 
dalmi szorgalmára. 

Földes  Zoliin. 

Szinház. 
Ide-oda már elmúlt három hete, hogy Tha 

lia vendégszerepel városunkban. Ennyi idő 
elég ahhoz, hogy a közönség véleménye vég-
legesen kialakuljon a színtársulat képességei 
felől.  A társulat eddigi szereplése megerősí-
tett abban a véleményünkben, melyet már az 
elsó hét után általánosságban megirtunk — 
hogy meglehetős fogyatékosságai  vannak. — 
Teljesen kifogástalan  társulatot ugyan alig kí-
vánhatunk, erre még nem vagyunk elég erő-
sek, de annyit mégis joggal elvárhatunk, hogy 
színészetünk terén fejlődés  és ne visszaesés 
legyen. 

Az elmúlt hétről sok jót nem mondhatunk. 
Legfőképpen  érezhető volt egy jó énekesnő 
hiánya, mely miatt A heti műsor is megválto-
zott és amely egészen nyomasztólag hatott az 
előadásokra. Közönségünk ma már legjobban 
kedveli az operetteket s az operettekben is a 
jó subretteket. Fehér Károly ebben pedig nem 
volt Bzerencsés, legalább itt nálunk nem, mert 
Kis Cecil épen a legrosszabb időben rekedt 
le s e miatt jó operett-előadást nem láthatunk. 
Pedig hogy Ügyes és temperamentumos szí-
nésznő, azt — sajnos CBak hang nélkill — lát-
tuk a „Tilos a csók" előadásán. Összehason-
lítást ugyan nem jó tenni, de azért annyit 
még is meg kell említenünk, hogy ez idén Su-
gár Aranka éneke nagyon hiányzott közönsé-
günknek. Bizony sokat ért volna a „Cigány-
szerelem'-ben t 

Nem irtunk még a társulat legfontosabb 
kiegészítő részéről, a zenekarról. A Baranyai 
pár ismét visszajött a zenekarral és pedig kö-
zönségünk osztatlan megelégedéBere, melynek 
nap-nap után van alkalma, gyönyörködui Ba-
ranyainé kiváló vezetésében. A zenekar játéka 
teljesen kifogástalan,  talán még jobb mint az 
elmúlt évben. 

Az elmnlt hétről a következőkben számo-
lunk be. 

Január 24-én, kedden Zilahy János juta-
lomjátékául „Romeo és Júlia* került színre 
Ziiahyval és Spónerrel a címszerepben Zilahy-
nak rokonszenves egyénisége nagy közönséget 

vonzott. Az előadás teljesen kifogástalan  volt. 
Nehéz és nagy szerepeiket igen jól megját-
szották Zilahy és Spóner, kik mindvégig a 
darab központjai voltak. Spóner napról-napra 
jobban beférkőzik  közönségünk Bzivébe, mit 
szerfelett  elősegít csinos színpadi megjelenése 
és kellemes organuma. E két főszereplő  mel-
lett jó volt még a Szathmáry-pár. 

Január 25-én, szerdán ifj.  Búkor József 
„Anarchista kisasszony" cimü operettje ment 
kevés számú közönség előtt. Az előadás a 
gyengébbek közé tartozott. Marosi Sergiua nagy-
herceget acllu teljesen hatástalanul. Megjele-
néséhen semmi sem árulta el az orosz nagy-
herceget, ki legalább is keztyUt szokott húzni, 
mikor ünnepelve várják. Kifogástalan  jó volt 
Szathmáryné a grófnő  szerepébeu. Közepes 
hatást ért el Németh és Szécsi. A többi sze-
replók nem sokat használtak az előadásnak. 

Január 26 án, csütörtökön Molnár Ferencz 
nagyhírű vígjátéka .A testőr' majdnem telt 
házat vonzott. A közönség uagyfoku  érdeklő-
déssel kisérte a ritka elmével megirt darabot, 
mely a hozzá fűzött  várakozást teljesen kielé-
gítette. Elsó sorban Spóner Ilonát kell kie-
melnünk, kt a színésznő szerepében igen jó 
színésznő is volt. Játéka teljesen önálló volt, 
ami neki nagy érdeméül szolgál. A színész 
szerepében Jó volt Zihahy, bár rovására esett 
hogy nem maszkírozta magát, mi szerepénél 
elengedhetetlen s igy a hatás is elmaradt. A 
maszk hiányát csodáljuk tőle. Szathmáry a 
kritikus 9zerepépen igen jó alakítást mutatott 
be, legjobb szerepe volt ez idén. Kitünó volt 
Szathmáryné, kinek alakításán sokat mulatott 
a közönség. Az előadásról általában azt jegyez-
zük meg, hogy a szerep nem tudás feltűnően 
észrevehető volt — az előadás meglehetős 
rovására. 

Január 27-én, pénteken Heltay Jenő .A 
masamód" cimü énekes vígjátékát ndták ke-
vés számú közönség előtt. Az előadás nagyon 
vontatott volt, főleg  a szeerepek nem tudása 
miatt. A szereplők közül kiemeljük Spónert, 
Szathmaryt és Németh Jánost. Veres Eszti 
nagyon csinos megjelenésű színésznő, játéka 
azonban nem elégít ki. Szebeni Margit szintén 
kedves, de szerepeiben nincs önállóság, nehéz-
kesen mozog B állaudóan tétovázik. Az 
előadáson énekelt Dezső Vilmos, Böszörményi 
és Spóner helyett a kuliszák mögött Fodor 
Kató. A kuplék köztetszést arattak és a taps-
ból is bóven kijutott. Voltak kik Spónert vél 
ték énekelni, mi azonban ezt nem írjuk az ő 
javára, mert Fodor Kató szép csengő hangját 
már ismerjük. 

Január 28-án, szombaton Pásztor Árpád 
szép zenéjü operettje „Tilos a csók" telt ház 
előtt ment. A dada szerepében elemében volt 
KÍB Cecil, ki reudkivül kedvesen és tempera-
mentumosán játszott, jól táncolt s e mellett 
igen jól nézett ki. Énekelniazonban rekedt-
sége miatt nem tudott. Marosi a király, Veres 
Eszti a királyné szerepében kedvetlenül és 
nehézkesen játszottak. Igen jó partuere \olt 
Kis Cecilnek Böszörményi a trombitás szere-
pében, ki haBonló szerepekre kiválóan alkal-
mas. Többször megnevettette a közönséget 
Szathmáryné, kinek ismét igen jó estéje volt. 
Jól játszott Németh János mint miniszter. — 
Dezsőnek nagy hibája, hogy u zsidó-dialektus-
tól nem tud szabadulni, ami pedig minden 
szerepére nem búzható rá. 

Január 29-éu a .Cigányszerelem*, 30-án az 
.Iglói diákok," mindkettő másodszor, ez utóbbi 
zónában kerültek színre. — Mindkettőről már 
megemlékeztünk. 

hivatva dönteni,  kívánatosnak  tartom,  bogy 
azon minden  állomáshely  magát képvisel-
tesse. 

Csíkszeredán, 1911. évi február  hó 1-én. 
KÁLLAI UBÜL, 

országgyűlési képviselő, 
a szloikerülctl választmány elnOko. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Elnöki megnyitó éB előterjesztések. 
2. Titkári jelentés, elszámolás az elnökségi 

kiadásokról és azok fedezetéül  szolgáló befolyt 
tagdíjakról. 

3. Szászrégen csatlakozása a szinikerület-
liez és ennek következtében színi idényének 
megállapítása. 

4. Döntés a szinikerületre hirdetett és be-
érkezett pályázatok felett. 

Ü Indítványok. 

Az erdélyrészl második szlnlkerfilet  elnök-
ségének hivatalos közleményei. 

MEGHÍVÓ. 
Az .erdélyrészi második szinikerület* vá-

lasztmánya folyó  évi február  hő 23-lk napján 
délután 4 órától kezdódőleg Oyergyószentmlk-
lóson a polgármester hivntali helyiségében lenti 
tárgysorozattal rendes ülést tart, melyre a t 
választmányi tag urakat tisztelettel meghívom. 

Felkérem a kerületet alkotó állomáshelyek-
nek a szervezeti szabályok értelmében illeté-
kes hatÓBágait, hogy az állomáshelyek képvi-
seletéről a szervezeti szabályok 3., 6. és 8. 
§-ai értelmében idejekorán intézkedni és a ki-
küldött választmányi tag urak neveit, továbbá 
Gyergyószentmiklósra érkezésük idejét Orel 
Dezső  gyergyószentmiklósi polgármester úrral 
legkéBÖbb február  20-ik napjáig közölni szí-
veskedjenek. 

Tek-ntettel  arra, hogy ezen ülés a ké-
rület  összes állomáshelyeinek  színészetét 
érintő  nagyfontosságú  kérdések  felett  lesz 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— KineVMós. A földművelésügyi  minisz-

ter* Keresztes Antal m. kir. állatorvost a IX. 
fizetési  osztályba Puskás József  m. kir. állat-
orvost a X. fizetési  osztályba m. kir. állator-
vosokká nevezte ki. 

— Uj ügyved. Dr. Bogáthy Gábor ügy-
védjelölt Marosvásárhelyen az ügyvédi vizsgát 
sikerrel kiállotta. Irodáját bir szerint Karcz 
falván  nyitja meg. 

— Hazassag. Kontz Gyula cs és kir. szá-
zados február  12-én tarja esküvőjét özv. Bo 
gáthy Gyuláné szül. Bocskor Ilka leányával, 
Ilonával Csikszenttamáson. 

— Kettős k i tünte tés Baka János csik-
szentmártoni nyugalmazott kántor-tanitót kö-
zelebbről a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter több mint félszázadra  terjedő tanítói 
működésével szerzett érdemei tekintetbe véte-
lével — nyugalomba vonulása alkalmából — 
hosszú és eredményes munkálkodásáért elis-
merő oklevéllel tüntette ki; a föUlmivelésügyi 
m. kir. miniszter pedig illetőnek a kászonal-
csiki járás gazdasagi tudósítói tisztségéről előre 
haladott kora miatti lemondását tudomásul ve-
vén, megbízatása alul fölmentette,  s egyidejű-
leg bosszú időn keresztül buzgón teljesített 
ezen szolgálatáért teljes elismerését és köszö 
netét nyilváuitotta. 

— Halálozás. Csikszentmihályi Minier Al-
bert nagybirtokos, r. k. egyházmegyei főgond-
uok január hó 29-én, 67 éves korában Csik 
szentmihályon elhalt. A mélyen sújtott család 
a következő gyászjelentést adta ki: .Szivünk 
legmélyebb fajdalmával  tudatjuk, hogy a drága 
jó férj,  apa, áldott lelkű após, nagyapa, őszinte 
rokou és jó barát csikszentmihályi Miuier Aí 
bert nagybirtokos, r. k. egyházmegyei főgond-
nok élete 67-ik, házasságának 3ö-ik évében, 
folyó  bó 29-én délelőtt fél  8 órakor befejezte 
földi  életét. Hült tetemei folyó  hó 3l-én dél-
után 2 órakor fognak  a helybeli róm. kath. 
templom kerítésében örök nyugalomra helyez-
tetni, lelkéért az engesztelő szent miseáldozat 
f.  évi február  hó 1-én d. e. 10 órakor fog  az 
ég Urának beinutattatni. Emléke legyen áldott 
s az örök világosság fényeskedjék  neki I Csik-
szentmihály, 1911. évi január hó 29-én. Özv 
Miuier Albertné szül. Szörtsey Karolina, miut 
binatos özvegye. Mária, Lajos, Erzsi, Gábor, 
Juliska és Károly, mini bánatos gyermekei. 
Minier Berta, mint bánatos testvére. Pál Dé-
nes, mint bánatos veje. Pál Károlina, mint bá-
natos unokája." 

— Villanyvilágítás. Értesülésünk szerint 
már csak napok kérdésé, hogy városunk vil-
lanyvilágítása átadassák a közhasználatnak. 
Valószínűleg még e hit végén kigyúlnak a vil-
lanykörték, melynek megtörténtél már hóna-
pok óta várjuk. Az 'utcalámpák teljesen fel-
szerelve készen állanak és a magánlakások 
utolsó munkálatai is egy-két nap alatt befe-
jeztetnek. Csupán a kábei áthelyezése akadá-
lyozza a villanyosmii megindítását, de remél-
netóleg ez is a legrövidebb idő alatt megtör-
ténik. 

— Csikssereda virllisei. Városunk kép-
viselőtestületének legtöbb adófizetőinek  név-
jegyzéke'dsszeállittatván, a következők : 1. I'ap 
Domokos. 2. Dr. Tauber József.  3. Özv. Rom-
feid  Félixué. 4. Schier Ferencz. 5. Dr. Dara-
dics Félix. 6. Gál József.  7. Pekri Józsefné. 
8. ÉltheB Zsigmond. 9. Dr. Szántó Samu. 10. 
Becze Antal. 11. Lacher Gyula. 12. Dr. Bocs-
kor Béla. 13. Cseh István. 14. Pototzki Pál 
15. Csikvárin. magánjavai. 16 Dr. Fejér An-
tal. 17. Dr. Fodor Antal. 18. Csedő István. 
19. Ifj.  Gál Ferencz. 20. Dr. Nagy Béni. 21 
Dr. Kovács Gyárfás.  22. Szvoboda József.  28. 
Szopos Elek. 24. Dr. Erős Vilmos. 

— Majláth püspök ajándéka. Az er-
délyi püspök ur őnagyméltóságának tudomá-
sára jutott, bogy a gyiniesfelsőloki  hívek lel-

készük buzdítására az 1910. év lefolyása  alatt 
2017 koronát adtak össze megtakarított fillé-
reikből templomuk berendezésének kiegészíté-
sére és szépítésére. Miután annyira ^merül-
tek az adakozásban, hogy a régi, rozoga or-
gona heiyébe.ujat szerezni nem voltak képe-
sek, püspök ur nen.es szivének jÓBágát érez-
tette, midőn saját pénztérából egy iţj orgona 
beszerzésére 1800 koronát utalványozott. Az 
egyházukért rajongó csángó hivek szivébe 
arany betűkkel van felírva  a nagynevű pöspök 
kegyes ajándéka. A hivek hálája ezért a nagy 
tettért csak egy kis ima: tartsd meg Isten 
Erdélynek főpásztorát. 

— Helyreigazítás. Lapunk mult számá-
ban .Megtámadott mandatumok' címmel meg-
jelent közleményünket annyiban helyreigazít-
juk, hogy Gyarmathy Károly és több társa 
nem felebbezéssel,  hanem előterjesztéssel élt 
a beadott felszólamlás  ellen. A választás azon-
ban a felebbezés  és előterjesztés figyelembe 
vétele nélkül igazoltatott. 

— Barótl Jenő salntgaagató leás. Ba 
róti Jenő, a flatai  jeleB komikus ki éveken ke-
resztül szerzett a csíkszeredai közönségnek 
élvezetes estéket, bucsut vesz a kassai szín-
társulattól és egy vidéki kisebb társulatnak 
lesz igazgatója. Ez iránti kérvénye most van 
elintézés alatt az országos Bzinészegyesület 
elnökségénél. Barátinak távozását a kassai kö-
zönség őszintén sajnálja, mrrt benne Komjáthy 
társulata egyik jó tagját veszíti el. 

— Gyenge Annus a Király Színház 
színpadán. Egyelőre meg csak vizsgaelő-
adásról van szó, de amint a fővárosi  lapokból 
olvassuk, nincs kizárva, hogy a közel jövőben 
valamelyik fővárosi  szinház szerződtetett tagja 
lesz. Elóttltnk ismerős Gyenge Annus neve, ki 
egy-két évvel ezelőtt városunkból lépeti a szi-
nipályára, mint az akkori fogházfelügyelőnek 
leánya és ki akkor a helybeli polgári leáoy-
izkola növendéke volt. — Már ekkor feltűnt 
csengő tiszta hangjával, mely minden való-
színűség szerint fényes  pályát fog  biztositaui 
Bzámára. Jelenleg a fővárosban  müködó szí-
nésziskolák legagilisabbja, a Iiákosi Sziili asz-
Bzony vezetéBe alatt álló iskola növendéke. 
A napokban tartottak vizsigaelóadást délután 
a Király Szinház színpadán. Az „Az Ujság-
az előadásról ezt irja: Fali népszerű zenéjü 
operettjét, Az elvált asszonyt játszották meg-
lepő nagy rutiunal. Az előadás minden tekin-
tetben kifogástalan  jó volt. Gyenge Annus, aki 
a címszerepet játszotta, volt az előadás lelke. 
Kiforrott,  befejezett  művészettel játszott, éne-
kelt és táncolt. Itákosi Szidi asszonynak évek 
óta nem volt ilyen nagy talentumu növendéke. 
E sorok nagyon hízelgők Gyenge Annus sze-
replésére, kiuek nevével bizonyára sokszor fo-
gunk találkozni. 

— Jégszállitás. Az országban mutatkozó 
nagy jéghiány a mult évben vármegyénkben 
meglehetős nagy .forgalmat  idézett eltf,  meny-
nyiben több mint 400,000 korona forgalmat 
eredményezett. A jéghiány ez idén sem szűnt 
meg, viszont vármegyénkben még több a jég, 
mint az elmúlt évben. A jégszállitás jövedel-
mezőségét most már sokan felismerték  s vár-
megyénk majdnem minden részében Uzletsze-
rüleg foglalkoznak  vele. Az Olt, a Maros és 
a tavak bő anyagot szolgáltatnak. A forgalom 
az idén előreláthatólag megkétszereződik. 

— Newyorkban letartóztatott magyar 
költő. A newyorki rendőrség letartóztatta 
Rudnyánszky Gyulát, a jónevü magyar poétát, 
a kiről kiderült, hogy több csekkbamisitást kö-
vetett el. 

— F e b r u á r 6 án lesz a rokkant keres-
kedelmi alkalmazottak menháza sorsjegyeinek 
húzása. Kereskedőinket kérjük, vegyék irgal-
mukba ezt a kari ügyet. Sok szegény embe-
ren segítenek. Elsó sorban várjuk azonban az 
agilis kereskedő ifjaktól,  hogy a maguk ügyét 
nem ejtik el. Kétezer nyereményt Boreolnak 
ki 36.000 korona értékben. Ki sajnálna ez 
emberbaráti célért egy korouát. A sorsjegyek-
ért a kereskedelmi alkalmazottak egyesiilete-
hez, Budapest, Vesselényi utca 30 kell írni. 

— Az ügyvédi gyakorlat meghosszabbí-
tása. Minthogy a Szekely-féle  javaslatból pár 
hónap múlva törvény lesz, mindazok, akik a 
törvény életbeléptéig doktorátusi nem szerez-
nek, csak két évvel később lehetnek önálló 
ügyvédek. A kik azt akarják, hogy az uj tör-
vény reájuk ki ne hasson és igy két évet nyer-
jenek, forduljanak  a dr. Dobó jogi szeminári-
umhoz (Kolozsvár, Bolyai tt. 3.), melynek se-
gítségével hat hét alatt letehelnek egy szigor-
latot. Ez annál is inkább tanácsos, mert a be-
állott egyetemi rendszerváltozások következté-
ben a szigorlatok anyaga aránytalanul megna-
gyobbodott. Az intézet kikölcsönzi tankönyve-
ket helyettesítő, az összes szigorlati kérdése-
ket felölelő  jegyzeteit, melyekből otthon elké-
szült jelölteket rövidvekapituláló kurzus során 
készíti elő. A »Jogi vizsgák letétele* cz. most 
megjelent könyvet díjmentesen megkQdi.io—19 



c s í k i l a p o k ft-ik  oldal. 
KÖZGAZDASÁG. 
As Agrár fejlődése 

749 millió forgalom. 
Az Agrár takarékpénztár részvénytársaság 

jlirosvásárfaelyt,  melynek vármegyénkben CBÍk-
3Jertilában és Qyergy őszen tmiklóson vannak 
Ijókjui, a székelyföld  eien legnagyobb pénz-
intézeté folyó  évi január 28-án tartotta teljes 
igazgatósági (mérleg) Illését, melyen báró Ke-
meuv Akos főispán  elnöklete alatt résztvettek : 
[iarta Andor udvari tanácsos, ai Agrárbank 
vezérigazgatója és annak Igazgatója vámos-
atyai Kábri Samu, továbbá Sándor János nyug. 
államtitkár, gróf  Lázár István nyug. főispán 
országgyűlési képviselő, iQ. dr. Ugrón Gábor 
nyug. főispán,  Bttiger Albert kereskedelmi ta 
náî os, dr. Bernády György polgármester, 
Hurmath Sándor kereskedőtársulati elnök, Ke-
•eiuen Ádám mérnök, Tauszlk B. Hugó kir. 
'anácaos, vezérigazgató és dr. Fenyvesi Soma 
jogtanácsos. 

Az igazgatósági Ülésben megállaplitatott az 
1911). évi mérleg, mely e nagy pénzintézetünk 
további hatalmas fejlődéséről  tesz tanúságot, 
a mihez a liókintézetek, melyeknek kihelye-
zése 2 millió koronával gyarapodott, dereka, 
pan hozzájárultak. 

A mult évben 1 és fél  millió koronáról 2 
millió koronára felemelt  részvénytőkévé! az 
iizieti forgalom  és a legszolidabb alapon elért 
tiszta jövedelem nagy arányban feilödött. 

A váltótárca emelkedése 700 ezer korona, 
és annak álladáka meghaladja a 12 millió ko-
ronát. 

A jelzálogkölcsönöké: 500 ezer korona, 
álladékuk 4 millió 200 ezer korona. 

Takarókbetéteké 600 ezer korona, álladé-
kuk több mint 9 millió korona. 

összforgalom:  749 millió korona. (28 mil-
lióval több mint a megelózó évben). 

A tiszta nyereség (17.731.18 K áthozattal 
együtt) K. 259.82844 s igy m. e. 50000 K-val 
nagyobb az 1909-ik évinél. 

A tartalékok K 210010 38 szaporodása 
mellett 675000 K-t és a nyugdijalapok K 
27019*46 emelkedése mellett 151.902 kor. 9 -
Hll-t tesznek ki. 

Az osztalék 7 és fél  százaléka 15 korona 
lesz részvényenként. 

Az idei rendes közgyűlés folyó  évi február 
12-ére tűzetett ki, a mikor az alapszabályok-
nak megfelelóleg  az intézet választmánya 
meg fog  alakíttatni. 

10-1 k napjának délután a órája határ-
'dóül kltŰzetik és ahhoz a venni szán-
lékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-

nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. te. 107. ós 108. fi-al  értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szük-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1908. évi XLl. tc. 20. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmárton, 1911. évi január bó 
27-ifc  napján. Ambrus Lajos, 
35 kir. blr. vigrehajti. 

NYÍLT TÉR*) 
Mindazon Jó barátok és ismerőseinknek, kik 

szeretett térjem és atyánk elhalálozása alkal-
mával részvétüket kifejezték,  ez uton is kö-
szönetet mondunk. 

Tisztelettel 
őzv.  ti. Nagy  Józsetué 

éa gyermekei. 
*) (E rovat alatt kSzlGttehért nem felelís 

saukeuti). 

Szám 146—1911. 
Faeladási hirdetmény. 

Közhírré tétetik, hogy a csikjenő-
falvi  közbirtokosság tulajdonát képező 
Csikmadaras II. Rész Tarvészháromkuti 
legelőterületen 10684 köbméter tenyö-
haszonfa  eladása céljából folyó  évi 
február  hó 21-én kedden délelőtt 9 óra-
kor Csikjenöfalva  község házánál nyil-
vános szó és zárt Írásbeli versenytár-
gyalás fog  tartatni. 

Kikiáltási ár 50.902 kor. 
Bánatpénz 5090 kor. * 
Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Fatömeg becsáron alul nem adatik el. 
Árverési és szerződési feltételek  és 

a becslési kimutatások megtekinthetők 
Csikjenöfalva  község házánál. 

A kihasználandó terület jó karban 
lévő erdei ut mellett terül el a gyimes-
középloki vasút állomástól mintegy 22 
kilómelernyíre. 

Csikjenöfalva,  1911 évi január 26-án. 
Bálás János, Szopos Ferencz, 

Jegyző. birt, elnök. 
(34) 1 - 2 

A bánatpénz zárt ajánlásnál az aján-
lási összeg 10 százaléka, szóbeli árve-
résnél 12000 korona. 

A zárt ajánlatoknak a bánatpénzen 
kivül, tartalmazniok kell azon kijelen 
tést is, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket  ismeri s magát 
azoknak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becslésre 

vonatkozó közelebbi adatok hivatalos 
órák alatt a csikszentmártoni erdőgond-
nokság és a körjegyzői irodában Csik-
szentmártonon tekinthetők meg. 

Csikszentmárton, 1911 január 12-én. 
Bocskor János, Darvas Gábor, 

közbirt. jegyző. közbirt. elnök. 
(33) 

Szerkesztői üzenetek. 
P. A. Szíves figyelmét  köszönjük s a fe-

lett nyugodtan napirendre tértünk. 
F. Z.  A többit alkalomadtán. 
K.  J.  Csíkszereda  A kéziratot legköze-

lebb készséggel közöljük éa bármikor Bzivesen 
látjuk alkalmas dolgokkal. 

Fogorvos 
P E R L J Ó Z S E F . 

„ AMERICAN DENTIST 
Szíves tudomására adja a nagyérdemű kö-
zönségnek, hogy Csíkszeredában való tar-
tózkodását náhány nappal meghosszabbítja. 

ft!7.  szám. 
1910. vbtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. tc. 102. illetőleg az 1908. évi XL1. t.-c. 
19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
bogy a csikszentmártoni kir. járásbíróságnak 
1910. évi Sp. IX. 371/4. számú végzése követ-
keztében Dr. Halom Dezsó ügyvéd által kép-
viselt Horvát Sándor és fiai  budapesti cégtárs 
javára 1046 és 185 K s jár. erejéig 1910. évi 
november bó 23-án foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  és 1700 koronára 
becsült kővetkező ingóságuk, u. m.: cement-
lapprés és kutgyürü gépek nyilvános árveré-
ses eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1910 ik ivi V. 458/2. számú vég-
zése folytán  185 és 1046 kor. tőkekövetés, en-
nek 1910. évi március 20. napjától járó 6'/. ka-
matai, >/••/• váltődjj éa eddig összesen 66 kor. 
26 fillérben  bíróilag már megállapított, költsé-
gek erejéig Ujtusnádon Péter István 
lakásán leendő megtartására 191L február 

Faárverési hirdetmény. 
A csikcsekefalvi  közbirtokosság Csik-

csekefalva  község házánál 1911. évi 
február  bó 20 án délután 2 órakor kez-
dődő nyilvános szó és zárt írásbeli ver-
seny tárgyaláson eladja a Csikszent-
márton II. határrészben fekvő 

A., Uzpatakra hajló mintegy 46-30 k. 
holdas részen törzsenkinti felvétellel 
becsült 10395 m* és 

B., A csobányos patakra hajló mint-
egy 207-4 k. hold elegyesen bükk és 
luczfenyővel  fedett  területén ugyancsak 
törzsenkinti felvétellel  becsült 20848 
m1 gömbölyű luczfenyő  haszon fa  anya 
gát (39884) Harminczkilenczezer nyolc-
száz nyolcvannégy korona, illetve (79729) 
Hetvenkilencz ezer hctszázhuszonkilencz 
koroua kikiáltási ár alapul vétele mellett. 

Az „A" rész a Csikszentsimoni vas-
úti állomástól 35, a „B" rész 43 kiló 
méterre van. Ajánlat a két részre együtt 
is tehető. 

A kihasználási idő az „A" részre 
kettő, a .B" részre három év. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10"/° a. 
Bővebb felvilágosítás  a m. kir. já-

tási erdőgondnokaágnál, Csikszentmár-
ton, vagy a körjegyzői irodában Csik-
csekefalván  szerezhető. 

Csikcsekefalván,  1911. január 23-án 
Gábosl Lajos, Salamon Mihály, 

közbirt. jegyző. közb. eluök. 
(32) 

Szám 305—910. tkvi. 
Hirdetmény. 

Kászonalliz tulajdonát képező ká-
szonal- és feltizi  72, 3608, 486, és a 
csikbánkfalvi  2693 sztjkv. arányosítás 
következtében az 1869 évi 2579 számú 
szabályrendelethez képest átalakitatik 

E célból az átalakítási előmunkálat 
hitelesítése és helyszíni eljárása a ne-
vezett községben 1911. évi április hó 
3 án fog  kezdődni. 

Ennél fogva  felhívatnak: 
1. az összes érdekeltek, hogy a bi 

telesitési tárgyaláson személyesen vagy 
meghatalmazott által jelenjenek meg és 
az uj telekköonyvi tervezet ellen ne 
taláni cserevételeket annál biztosabban 
adják elő, mert a régi telekkönyv vég-
leges átalakítása után a téves átveze-
tésből eredhető kifogásokat  jóhiszemű 
harmadik személyek irányában többé 
nem érvényesíthetik. 

Kir. járásbíróság telekkönyvi ható-
sága. 

Csikszentmárton, 1911. jan. 12 én. 
Beke Árpád s. k , 

aljbiró. 
A kiadmány hiteléül: 

Kovács Antal, 
kir. telekkönyv-vezető. (30) t-3 

kálat hitelesítése és a helyszíni eljárás 
a nevezett községben 1911. évi márc. 
hó 6-án fog  kezdődni. 

Ennélfogva  felhivatnak. 
1. Az összes érdekeltek, hogy a hi-

telesítési tárgyalásra személyesen avagy 
meghatalmazott által jelenjenek meg 
és az uj lelekkönyvvi tervezet elleni 
netáni észrevételeiket annál bizonyosab-
ban adják elő, mert a régi telekkönyv 
végleges átalakítása után a téves átve-
zetésből eredhető kifogásokat,  jóhisze-
mű harma dik személyek irányában töb-
bé nem érvényesíthetik. 

A kir. járásbirÓBág telekkönyvi batÓBága. 
Csikszentmárton, 1911. január 12 én. 

Baka Árpád, 
A kiadvány hiteléül: kir. albiró. 

Kováoi Antal, 
kir. telekkönyvvezetó. 2—3 

ElariÁ 3 Hargita-utca 31. sz. alatt levő 
CiaUU telek házzal együtt. Érte-
kezhetni Dávid Gyulával, SepstbOkazádwt. 

(6) 5 - 5 

Csíkszeredában a tem-
plom szomszédságában 

egy épületes belsőtelek kényelmes lakóházzal 
s kitűnő gazdasági épületekkel és tágas vete-
ményes kerttel, a mely kert klllön belsőség-

nek is használható. 
Bővebbet a lap k i a d ó h i v a t a l á b a n 

2-2 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentmártoni közbirtokosság 

nevében alolirottak közhírré teszik, hogy 
a Csikszentmárton II. h. rész" „Vaszok-
patak" nevű erdőrészben az 1570—905. 
kib. sz. határozattal kapott engedély 
alapjáo mintegy 182 4 k. holdon becsült 
37448 m* gömbölyű lucfenyő  és 431 
ma gömbölyű bükk haszonfa  az 5 évi 
kihasználási időnek megfelelő  6 évi 
egyenlő részletben űzethető árban 1911. 
évi február  hó 20 án délelőtt 10 óra-
kor a községházánál megtartandó zárt 
írásbeli, illetve a legjobb zárt ajánlatot 
alapul vevő nyilvános szóbeli átverésen 
el fog  adatni. 

Megfelelő  zárt írásbeli ajánlat hiánya 
esetén a szóbeli árveréshei kikiáltási 
árul 120,000 kor. vétetik. 

5—51 

Sz. 306—1911. tkvj. 
Hirdetmény. 

Kászonaltiz község tulajdonit ké 
pczö kászonal- és feilizi  72, 80. 3606. 
és a Cdikhánkfalvi  2692. sz tjkv ará-
nyosítás következtében az 1869. évi 
2179. Bzámu szabályrendelethez képest 
átalakittatik. 

E célból az átalakítási első mun 

PESZKA, PALLÓ, LÉC, CYALULT PAPLÓ DESZKA ÉS 6ERENPA 
mindenféle  méretben és mennyiségben. 

HULLADÉK LÉC (CÁNDRA) ÉS FÜRÉSZPOR 
SZÁRAZ FIATAL BÜKK TŰZIFA KUBIKÖLEKBEN 

állandóan kapható: 

Klein Sámuel csíkszeredai gőzfürész  telepén. 
16 TELEFON 19. 

Ml' «U/ >11->11' Ml' >11. Ml. >11/ Ml* >11/ MI/ >11» «11/ >11/ «11/ | «11' | >11' «11/ «11/>11' Ml' >11' >11' Ml' Mi' >11' >11' VI' Ml' 
«11/ Első Csikmegyei benzinmotor gépre beren-

dezett a s z t a l o s műhe ly . 
Van szerencsénk értesíteni és a nagyérdemű közönségnek be-

cses figyelmébe  ajánlani benzinmotor géperőre berendezett 

CLSztsc los 3oo.-a.la-el3ra?LTi "kret. 
Miután módunkban áll a legegyszerűbbtől a legfinomabb  kivitelbe 

a leggyorsabban előállítani ugy bútor mint épúletmonkákat és fe-
lelősséget vállalunk minden egyes darabért. 

Kiváló tisztelettel 
BARDOCZ és DARVAS. 

2—sa iT Oslkosatócseg. 
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YUJPONSÁŐI HALLÓI UJPONSÁTÍL 
TESSÉK VÉGIG OLVASNII 

Semmivel se tudunk rokonnink, jó barátaink, kedveseinknek olyan örömet és meg-
lepetést szere/ni és magunknak is lakásainkat felékesíteni,  mint azzal, ha az 
„Első Erdélyi Fenykepnagyito Müintézetnel", Csíkszeredában. Apafii 
Mihaly-utca 24. szám alat t e l s ö m i n ö s é g ü es f i n o m  k i v i t e l ű 

BROMEZÜST ÉLETNAGYSÁGÚ KÉPET 
rendelünk (havi részletfizetésre  is), amely csak elsőrendű kivitelben lesz Ber-
linből hozatott Kotomiivések által kidolgozva. Miért tiszte lettel hozom tucluinasul 
városunk és vidéke mélyen tisztelt közönségének, liugy a teljesen átalakított e« 
a legnagyobb kényelemmel berendezett fényképészeti  műtermemmel kapcsolatosan 
etjţt  /rin/kéimtii/Hlló  os-lttli/l  in wrr<-:tihil;.  melybi n a legjobb kivitelű és 
bármelv nagyságú képek lesznek készítve régi fruykefuk  után is. Igyszinten 

AQUAREL, PASTEL ÉS OLAJFESTMÉNYEK. 
11 képeinket a 
mell kepéink Azonban kérem a m. t. rendelő közönségéi, hogy ne melloztas 

házalók által ajánlott silány kraion nuiiikak',:il ossz.-ieveszten 
valóságos I. minőségű lironieziist papírra lesznek készítve és érelnik teljes sza-
vatolás vállaltatik minden tekintetben. Miután a Kolú cikkek gyáraival sikerült 
egyenes összeköttetést szerezni, vagyunk abban a helyzetben, hogy nagyításokat 
előnyös havi részletfizetésre  is eszközlünk, csekély árl'elemelcs melleit A képe-
ket mindenki megtekintheti már a munkálatok folyamán  és esetleges észrevételét 
megteheti, mi által ki lesz zárva, hogy esak egy kép is ne sikerülljön. Gazdag 
fénykép  és nagyítás minta kiállítás áll a rendelő közönségnek megtekintés véget 
az Apafii  Mihálv-utca 21. szám alatt levó műteremben rendelkezesére, hova szí-

ves pártfogást  és számos rendelést kérünk, kiváló tisztelettel 

Bjró József fényképészeti műterme, Csíkszeredában, 
„Első Erdélyi Fényképnagyitó Müintézet" (10) 5—">2 

L E G N A S T T O B B K O M F O R T ! 

TTT\ I I j r i Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
11 U A IUI I Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
JJ l i f t  [ f i  J Ha azt akarja, hogy nyugodt álina, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

C S A K P R É H E R - S Ö R T I 6 Y É K ! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

F6ralEtá.r C e l k v á f m e g y e  r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör— naponként friss  csapolás — 
csakis Lénknél a Hutter-szálloda kávéházában kapható. 
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I J z l e t á t l i e l y e z é s ! 
Van szerencsém a helyi és vidéki nagyközönség becses tudomására 
hozni, hogy 1910. november 20-tól, az Apaffi  M.-utca 18. hsz. alól 
kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szíjgyártó-üzletemet 

saját házamba (Mikó-utca 16. sz.) helyeztem át. Elvállalok a fent 
említett szakmába vágó bármely munka kivitelét pontosan és a leg-
jutányosabb árak melleit. — Elvállalok mindenféle  paplan varrásokat. 
A ti. é. közönség szíves pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Szabó Ferencz, Csíkszereda 
H^IUsó-ntca, l e . s z á m . 

Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvétetik. 

Vidóki megrendelések gyorsan ós pontosan esskÖEÖltetnek. 

Figyelemre méltói 
Van szerencsém a nagyérdemű hölgyközönség szíves tudomására hozni, 

hogy a női divat-kalap üzletemmel kaposolatba a kézimunkát is be-
vezet tem. Állandó raktár: Kezilet nordisch, congrée és vászon kézimunkák-
ban. Himzett és festett  filcárukban  u. ni.: kefe-,  hirlaptartók és díszdobozokban. 
Ajurozott és elórajzolt kongi-ée és szatin árukban. 

Horgoló és kötó cérnák, mosó, tiloHoss és artizela selymek, len-, himzó-
és kötö-L-érna, nordisch és struuz pamut és mindennemű színes kötó pamutok-
ban. Kongrée, nordisch, juttu, kanavasz, manila és mindennemű kézimunka 
szövetek és kellékekben Hímzések, monogramozások és sáli kötések elvállal-
tatnak. Kredeli párisi modelekben, egyszerű, disz- és gyászkalapokban. 

Disztollak, virágok, gumi övek, színházi sálak, nöi gallérok, selymek és 
bársonyok nagy választékban. A mai kor igényeinek egy teljesen megfelelő 
eliinyomilát rendeztem be. Mindennemű monogramok, czakok. ágyhuzatminlák, 
futók,  miliők, lá'cakendók stb. előnyomhatok. Mérsékelt szolid árak. 

A n. é. közönség szíves pártfogását  kérve, maradtam leljes tisztelettel 
Máthé József nöl dlvat-kalap-iizlete, Csíkszeredában 

5 - (GriiDtfald-féle ház). 

Állandó raktér difls-  és gyésaka la pókból. 

& 

I E L A D Ó . | 
1100 szekér széna és sarjú 11 
I jutányos árban eladó 
Zakariás Gertinél, Csicsó. 1 
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Csemege , s a j t és ha l k ü l ö n l e g e s s é g e k ! 

Egy cement födélcserép  készítő gép 
egészen vasból, 400 darab kovácsolt 
vas alátét lemezzel, minden elfogad-
ható árért e l a d ó . Megtekinthető: 

Koczkás Bélánál, Csíkszeredában. 
2-3 

Uj fűszer-  és esemege-iizlet! 
Van szerencsém a t. helybeli valamint a vidéki vevőközönség b. 
tudomására hozni, hogy C s í k s z e r e d á b a n (Dr. Filep Sándor ur 
újonnan épült házában) egy a mai kornak megfelelően  berendezett 

FŰSZER- ÉS CSEMEGE-ÜZLETET 
rendeztem be. Sok évi e szakmában szerzett tapasztalatom vala-
mint a nagyobb gyárosokkal kötött előnyös bevásárlásaim folytán 
azon helyzetben vagyok, hogy az igen t. vevöközönséget minden 
tekintetben a legjobbb áruval és legolcsóbb napi árakban szolgál-
hatom ki. Főelvem a szolid és pontos kiszolgálás, melyről egyszeri 
bevásárlás alkalmával meggyőződést szerezhetnek és kérem b. bizal-

mukkal megtisztelni szíveskedjenek, tisztelettel 

Pototzky Andor, Csíkszereda (Főtér). 
7-11 

Bor, cognac és é d e s í t e t t I t a l o k ! 

A legjobb és legbiztosabb tyukszemirtó 
„BABY", ára 50 fillér. 

Ha őszül a haja vegyen „HAJIFJITÓT", 
mely a hajnak visszaadja az ifjúkori 
eredeti színéi — Kéz, hónalj és láb-
izzadás ellen egyedOli biztos szer a 

„LINGVO LEONO". 
Kaphatók: FEKETE VILMOS illat-
szertárában, Csíkszeredában. 

Postai megrendeléseket azonnal eazkötlök. 
14—52 

Pl Afin  ^ szobás igen jó( karban 
E1ŰUU levő kőház nagy belsővel és 

gazdasági épületekkel Csíkszeredában. 
Cim a kiadóhivatalban. —15 

Gülflcer  motűrok (Diesel rendszer), 
Corona nyersolaj-motorok, tor ta-
telepei, teljes maias, felups  s 
sima őrlő Diaion tndezsek . 

S c h i e l T e s t v é r e k , 
Brassó. 

Gépgyár, malomépitészeti inté-
zet és vasöntöde. Szolid, lelki-
ismeretes kiszolgálás. Modern 
szerkezetek olcsó árak mellett. 
Legnagyobb gépgyár Erdélyben. 

(3) 5-50 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
m o i d n a m l i aéá r í a l a f i  é í r l n c c ó n i i iftan  IrAnnvli f n H n a n v a i r .  n l r s n á r o n k a n h a t ó 

trada: Hirecher-utca 18. sz. 
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 

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: Hirscher-utca 18. sz. 

NyoMtoU 8irobo4a J4SMÍ k ta jn joad i j ibaa , Ceikuerelibia, 1911 




