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Kéziratok nem Tlaaaa. 

A nemzet ereje. 
Főfeladatát  képezi cikkünknek, szem-

beszökően megvilágítani azt a viszonyt, 
mely az Államhatalom és a gazdasági 
elet között fennáll.  úgynevezett fö-
IQlkerQlt abszolutizmus annyira bizott 
még néhány évtized előtt az államha-
talom mindenhatóságában, bogy azt 
mindenre alkalmasnak találta. Hogy az 
állam is teremthet mindent, virágzó ma-
gángazdaságokat, szóval produhtiv ereje 
i.'ljesen kielégítő az ország boldogi-
lasára. 

Ámde, e téveszméből később j< tt 
a kiábrándulás, és be kellett látni, 
hogy az állam nem gondoBkodhatik 
minden egyesnek anyagi jólétéről ha-
nem igenis megadhatja azokat a fel-
tételeket én támogatást ott, ahol azok 
megszerzésére az egyes ereje nem ele 
Kendő, tebát mintegy közvetítő szere 
pet játszva, a fejlődés  feltételeiről  gon-
doskodik, de a fejlesztés  munkáját át 
kell engednie az egyesek tevékenysé-
gének. Elősegítik ezt a modern törvé-
nyek hozatalával és a helyes közigaz-
gatással. 

Az egyes országok kormányai ma 
a parlament közreműködésére vannak 
utalva, mikor a gazdasági életet fej-
leszteni és elősegíteni akarják. Hogy 
a parlament működése megfelel-e  a 
közgazdasági élet fejlődésének,  erre 
nézve mindinkább arra a meggyőző-
désre jutunk, hogy a szakszerűséget 
a parlament plenumbeli tárgyalásain 
nehezen találjuk meg, pedig, pedig 
ami főleg  a gazdasági kérdéseket il-
leti, ahoz náluuk mindenki akar érteni, 
de sajnos, hogy ennek még nem volt 
meg a kívánt áldásos hatása. 

Csak idegenből felkapott  elméle-
tek és Qres szavak rendszertelen al-

kalmazása jelzi útját eddigi működé-
sében, ugy, hogy közgazdasági életűn 
ket egy foltozott  épülethez lehet ha-
sonlítani, melynek alapja a képzelet. 
Hazánk politikai átvedlése nem járt 
karöltve a gazdasági élet újjászüle-
tésével. 

Nem vádolható az állam, hogy 
mint közgazdasagi tényező talán mu-
lasztást követett el, sem pétiig ha 
nyagsággal, — de igenis annak a fél-
reértésnek tudható be, hogy csak a 
közjogi politikai kérdéseit ismeri olya-
noknak, amelylyel a haza érdekében 
foglalkoznia  méltó dolog lenne. 

Ugyanaz a bilne a nemzetnek is, 
mely inkább n közjogi harcok emésztő 
harcában véli hivatását teljesíteni. A 
gazdasági kérdést inkább szatócs do-
lognak tariotta, melylyel toglnlKozni 
nem urnák való, pedig a kicsinylés 
szüli azt a közönyt, melyen megtörik 
a legszívósabb törekvés, a legjobb 
akarat is. Ezt tapasztalhatjuk ma is, 
mikor a közélet terén gazdasági jel-
szavakkal ékesített lobogók alatt ádáz 
harcokat vívunk, de a jelszavak neui 
igazi gazdasági érdekeket fednek.  Egye 
sek önző, hatalmi ciljaik érdekében 
szállnak síkra ily megtévesztéssel. Az 
ilyen harcok még kietlenebbé teszik 
közgazdasagi életünket. 

Nincs tebát közgazdasági közvé-
leményünk, mert nem is lettünk erre 
nevelve. Nincs megbíráló képességünk, 
aminek oka is, bogy közgazdasági éle-
tünk igazán életbevágó mozzanatai fö-
lött csak amúgy futólagosan  térünk 
napirendre. Ennek azutáu természetes 
következménye, hogy a kedvezőtlen 
közviszonyokért mindeukinek nyakába 
sózzák a felelősséget. 

Miben gyökeredzik tehát a hiba 
és melyik volna a leghathatósabb or-

vosság ? Mert ezeknek az állapotoknak 
nem lehet igy maradniok, ha csak azt 
nem akarjuk, hogy beálljon oly idő-
)»oBt a nemzet életéiion, melynek gaz-
dasági terén való. mulasztásait évtize-
deken át sem lehet helyre pótolni. 

Bízunk tehát a jövőben, mely a 
legjobb orvos és amely annyi nemzetet 
gazdaságilag nagygyá és hatalmassá 
tett. Kemeljük, nincs messze az az idő, 
amikor a nemzet felocsúdik  bosszús 
álmából és tudatára ébred annak, hogy 
nemzeti létének és erősségeitek sark-
köve egy kifejlett,  lázasan tevékeny és 
életerőtől duzzadó gazdasági élet. 

Aehrenthál lemondása. Aeh 
renthál külügyuiiuiszter legközelebb tény-
leg megválik állásától. A külügyminisz-
ter távozásával az egész európai sajtó 
behatóan foglakozik  és különösen a 
londoni lapok kommentálják iuteuzivi-
tássul. A loudoui újságok megerősítik 
Aehrenthál külügymiuis&ter távozásának 
liirét és a külügyminiszter lemondását 
az európai békére uézve végzetes ha-
tásúnak minősítik. Kifejezést  aduak azon 
reméuyüknek, bogy Aehrenthál az utolsó 
percbeu mégis csak megmarad állásá 
ban, amelyben az európai békéuek oly 
nagy szolgalatot tett. 

= A Kossuth-párt magatar-
tása. A Kossuth Ferenc lakásán tar-
tott pártértekezlet kimondotta, bogy 
semmi ok sem forog  fenn  arra nézve, 
bogy a párt eltérjen eddigi elutasító 
álláspontjától a véderójavaslattal szem-
ben. A párt — ugy mond Kossuth — 
eredeti álláspontjához híven, továbbra 
is küzdeni fog  a javaslat ellen. 

— Borzalmas hideg Angliában. 
Angliábau az idéu olyan borzalmas hi-
deg tél van, amelyhez fogható  hetven 
évvel ezelőtt volt utoljára. A kikötök 
vize befagyott,  ti vasúti forgalom  csak-
nem teljesen megbénult. Egy londoni 
földbirtokosnak  harmincezer darab juha 
megfagyott. 

A fogarasi  dráma. 
A „Csiki Lapok" megemlékezett arról a 

tragikus öngyilkosságról, amely e hó elsején 
történt Fagarason, ahol ez év január első fe-
léken Tompa Kálmán, a ll-ik erdélyi szini-
kerület igazgatójának színtársulata tartotta 
vendégjátékai t. 

Megírtuk, hogy elsején délután Ráday Tóth 
József,  a társulat fiatal,  alig 'J3 éves bössze-
relmese kiment a színháztermet magába fog-
laló szálloda udvarának egyik félreeső  helyére 
és 011 revolverével mellbe lőtte magát. A su-
lyosaa sérült fiatalembert  nyomban a fogarasi 
kórházba szállították és értesítették végzetes 
tettéről az apját, aki Sáros vármegye főjegy-
zője. Teljes kút hétig viaskodott a halállal a 
szerencsétlen sziuész, azonban hasztalannak 
bizonyult ti italságáuak SZÍVÓS energiája, az 
ország másik résziről betegágyához siető ap-
jának szeretete, orvosainak önfeláldozó  niun-
kaja, semmi sem segített rajta. A fiatal  Káday 
Tótb belehalt végzetes sérülésébe. 

Tennéiusetesen az öngyilkosság oka körül 
a kombinációk egész lavinája merült fel.  Bol-
dogtalan szerelemről, életuntságról és gyó-
gyíthatatlan betegségről beszéltek eleinte leg-
inkább, most azonban az összes verziókkal 
szemben kitudódott a szerei:csélku fiatalem-
ber végzetes tettének igazi oka. 

A hagyatékban talált levelek és fóként 
egy naplótöredék alapján határozottan meg-
állapítható, hogy Káday Tóth József  amerikai 
párbaj áldozata. Naplójában ellenfelét  követ-

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 

Oláh Moldva — Székely foldva. 
Messze Tőidre, Moldovába 
Daruk szállnak, felhők  szállnak. 
A darukkal, a felhőkkel 
Vándorbottal a világnak 
Hzittyavérü ssékely népe 
Útnak indul. 

Mehsze földre,  Moldovába 
ZengO nóta elkíséri. 
Zengő nóta, tüzes nóta 
Moldovába is a régi. 
Ugy dúdolják, agy dalolják, 
Ahogy itthon 1 

Messze földre,  Moldovába 
Elviszik a szép beszédet. 
Amit ott a Hargitánál 
Édesanyjuk uj becézett. 
Hideg nóta, idegen szó 
Nohasem kell 1 

Messze földre,  Moldovába 
Velük megy a légi bánat, 
S hogyha sónak rosszra válna. 
Nem zokognak uj nótában. 
Várni tBml . . . megtanultak 
A huábut 1 

Messze földre,  Moldovába 
Hzittya tüzet, szittya lángot, 
A szivükben, a lelkükben 
Magyarságot, bátorságot 
Ahányan eaak útra keltek, 
Mind, mind vittek 1 

MeBSze földre,  Moldovába 
Daruk Bzállnak, felhők  szállnak. 
A darukkal, a felhőkkel 
Vándorbottal a világnak 
Szittyavérll székely népe 
Útnak indLl. 

Messze földön,  Moldovábau 
Idegeu már nem lesz semmi; 
Nemsokára a székelynek 
Annyi l.sz, mint haza menni, 
Moldovába I . . . oda is csak 
Haza menni! Porlik  Andor. 

Csíkszereda, 1912. január 24. 
Nagyságos  Asszonyom! 

A bocsánatkérés minden bünbánatának ér-
zésével se merem a Maga megszólítását hasz-
nálni. 

Érzem jól, hogy amikor „Drága barátját' 
holmi kötelességekre figyelmezteti,  a „drága 
barát* alatt egy közönséges pnnamistát, egy 
a nyári becsületszóra hivatkozó himpellért 
gondol. 

Igaza van tökéletesen 1 
Ígérje meg nekem — szilt ünnepélyes han-

gon, bogy időnként referál  egy-egy kis levél-
ben a Bzeredai életről. Beszámol a legújabb 
pletykákról, a farsangi  mulatságokról — és a 
színházról. És megígértette mindezt velem a 
jövendőbelim boldogságára (csak az anyósra 
gondoltam I). 

Hogy miért nem váltottam be eddig? 
Nem hivatkozom olyan kézzelfogható  ment-

ségekre, mint pl. — a tintám befagyott  a rette-
netes hidegben, a mert Bzigoruan eltiltotta, 

hogy szerelmes levelet irjak magának — izzó 
érzések (öl nem olvaszthatták. 

Bevallók mindent őszintén, drága Nagysá-
gos Asszonyom I 

Valahányszor elhatároztam magamat a 
levélírásra, valami bűbájos, lágy hang mindig 
a fülembe  susogta: ami nehéz, halaszd azt 
holnapra. — Nem tudtam ellentállani! Hiszen 
tudja maga, milyen arany jó szivem van. 

Ka kezdettem gondolkozni, hogy csakugyan 
nehéz-e az igéretemet beváltam! 

Persze hogy nehéz I 
Lesújtó, hideg tekintetek; — legalázato-

sabb köszöntésemre gőgös biccentésük egy 
milimétcrnyi kalaprezgéssel, vagy érdekes új-
donságok sürgős tauulmányozása a kirakatok-
ban ; — szerelmes gavallérok krakéler meg-
jegyzései, — „per öcsém" — beadott gorom-
baságok ; sőt Isten ments, lovagias affairek 
jegyzőkönyvei s tán még párbajok is első 
vérre, (még jó, ha végkimerülésig) — ki tudja, 
még mi? — 

Képzelheti micsoda hatással volt rám ked-
vea levele: „Drága barátom I Mi lesz a ígé-
rettel ? Azt akarja, hogy megvénüljek a falusi 
unalomban ? Azt akarja, hogy én ne tudjak 
semmit? Azt akarja, hogy én esak azt tud-
jam, amit a bálrendezők saját dicsőségükre 
referálnak;  — a színházról meg csak a Bzin-
lapot lássam, a szerelemben felolvadt  kritiká-
kat olvassak a primadonnáról, a naiváról a 
hősnőről ? Hát ez az igazság ? Amiért tudós 
professzor  urak drága egészségem érdekében 
elhurcoltak ide, a jourok, estélyek, színházak 
háta mögé — nehogy megártson nekem az 
élet — azt gondolja, nem vagyok már asz-
szony ?" 

Nem I lís ezerszer nem, drága Nagyságos 
Asszonyom I 

A vérengző vadállat szelid bárányka volna 
hozzám képest, ha az' kívánnám, hogy Nagy-
ságos Asszonyom ne tudjon mindent, amit 
akar, és ugy ne tudja, ahogyan akarja. 

Hogy is tételezi ezt föl  rólam V 
Igaza vau, midőn figyelmeztet  ígéretemre I 
És nekem nem is lehet mentségem. 
Nagságos Asszonyom parancsa curiai íté-

let : uincs ellene appelata I 
Tova röpültek rémlátásaim isi 
Mit is irjak legelőször? Hiszen gondolat-

ban t,pardon, valami nagyon régi melodia ju-
tott eszembe I) végig nyargaltam karácsonytól 
(ugv-e akkor ígértem a levelet?) mostanig az 
egész időt, de uincs semmi, Bemmi uj! 

A Korcsolya estélyt az újságok már végig 
dicsérték. 

Amilyen pici és kedves volt, ép oly hosz-
szan el- és röviden lereferálták. 

Ezzel nem is fárasztom  : — mert hiába I 
a vérbeli újságíró az impressionista, nem éu. 
Abban hangulatot kelt a gyönyörűen dekoltált 
tánctól pihegő női kebel, — és a fecskefé-
szekszerüeu domboruló páholy, — a kipirult 
rózsás arcocska — és az urasági piros inas 
livrée. — És ugy-e bár Nagyságos Asszonyom 
az a fő;  — a hangulatot megtalálni min-
denben ? 

Apropos I Az istenre kérem, adjon jó ta-
nácsot: merjek inast fogadni  ezek után? A 
régi egyszerűség jegyében — leghelyesebb 
volna a szobaleány I De ha ezt is a demok-
rácia megoldásának nézik — bizony nem tu-
dok oly Ügyesen riportolni, mint a Silávy 
T'bor ? 



•t ík oldal. C S Í K I 
kezetesen X-nek nevezi és többek kBiött egy 
ilyen részlet található feljegyzései  között: 

— Még 20 napom van hátra, ha X. meg 
nem könyörül. 

Naplóját aióta vezeti, mióta érezni kezdte, 
hogy az amerikai párbajban meghatározott 
terminus napja veszedelmesen közeledik. Azóta 
egyre jegyezte: még ötven napom van hátra, 
még negyven, még harminc . . . és igy elér-
kezett a kritikus január elseje és eldördült a 
végzetes lövés. 

Feljegyzésre érdemes az a körülmény, 
hogy az öngyilkos fiatal  szinéaz papi pályára 
készült, két évig theologus volt, aztán beirat-
kozott az egyetem jogi fakultására.  Harmad-
éves jogász volt. Tompa Kálmán csak néhány-
hónap előtt szerződtette újonnan szervezett 
társulatához hőeazerelmesnek. A mélyen súj-
tott kartársak szivük mélyéig megrendülve 
beszéltek tudósítónknak fiatal  pályatársuk tra 
gikus sorsáról, aki már nem mebet velük a 
vándorúton tovább, az uj babérok, uj sikerek, 
uj tapsok qj színhelyére. 

A rendezett tanácsú városok 
tisztviselőinek vasúti kedvezménye. 

A rendezett tanácsú városok tisztviselőinél 
állandó a panasz, hogy a vasúti utazási ked-
vezmény tekintetében a megyei, sőt a tör-
vényhatósági joggal felruházott  városok tiszt-
viselőivel szemben is igazságtalan elbánásban 
részesülnek. 

Ennek megszüntetése végett a polgármes-
terek egyesülete felterjesztést  intézett a ke-
reskedelemügyi miniszterhez. Erre a felter-
jesztésre a miniszter nemrég válaszolt és a 
kedvezmény kiterjesztését megtagadta. 

A miniszter leirata a következő: 
A rendezett  tanácau városok  polgármes-

terei országos egyesületének. 
Budapest. 

Folyó évi december hó 9-én kelt folya-
modványára, melyben azon kérelmét terjesz-
tette elő, hogy a féláru  vasúti menetdijked-
vezmény pótlólag még az ezen kedvezményből 
kihagyott egyes rendezett tanácsú városi 
tisztviselőkre, (orvos, állatorvos, községbiró, 
közgyám és városgazda) valamint a rendezett 
tanácsú városi tisztviselők családtagjaira, nem-
különben a nyugdíjas tisztviselőkre is kiter-
jesztessék, értesítem az egyesületet, miszerint 
ezen kérelmét egyrészt az e részben fennálló 
minisztertanácsi határozaton alapuló szabá-
lyokra, másrészt a m. kir. államvasutak ked-
vezőtlen pénzügyi helyzetére való tekintettel, 
teljesíthetőnek nem találtam. 

A miniszter helyett: Dr. Steitina 
államtitkár. 

Színészet 
Tompa Kálmán színtársulata nap-nap után 

telt ház előtt folytatja  előadásait. A társulat 
igen jó erőkkel rendelkezik és igy remélni 
lehet, hogy a társulat Csíkszereda szinpártoló 
közönségének igényeit teljesen kifogja  elé-
gíteni. Az elmúlt hét előadásain ugyan nagyon 
érezhető volt, bogy a társulat nélkülözte ön-
gyilkossá lett hősszerelmesét és énekesét, de 
értesülésünk szerint Tompa Kálmán már mind-
két szerepkörre szerződtetett két uj tagot, sőt 
baritonistája vasárnap kisebb szerepben már 
be is mutatkozott. Ennek szerződtetésére csak-
ugyan nagy szükség von, mert a biri.'i » be-
ugratott tartalékok határozottan sokat ártot-
tak az előadásoknak. Egyébként azt hisszük, 
hogy a kiegészített társulat sok jó estét fog 
szerezni lelkes színházlátogató közönségünk-
nek. Ehez azonban szükséges még az is, hogy 
a társulat énekesnői — a koloratur énekes-
nőt még nem hallottuk — megállják helyüket. 

Egyet már most ki kell emelnünk, mit első 
ízben is jeleztünk, hogy a társulat összjátéka 
kifogástalan,  gondos rendezést és szorgalmat 
árul el. Es ez nagy haladást jelent, mert bi-
zony eddig legfőképpen  ezt nélkülöztük és en-
nek volt betudhntó, hogy bár az előző társu-
latoknak is voltak kiváló erői. ezeknek igye-
kezete az összjáték hiánya miatt nem mindig 
hozta meg a teljes sikert. 

Szerdán szinmü bemutató előadás volt. 
Ohnet Györgynek világhírű színmüvét a „Vas-
gyáros'-t láttuk Tompa Kálmán igazgató és 
a társulat drámai színésznője, Saáry Margit 
bemutatkozásával, Derblay Tompának régi jó 
szerepeihez tartozik és igy nem is maradt el 
a kívánt hatás. Saáry Margitot a közönség 
szimpatikuBan fogadta,  képességeiről később 
fogunk  szólaui. Az előadás jó volt. 

Csütörtök a társulat legsikeresebb napja 
volt. „A kis cukros" vígjátékot adták teltház 
előtt. A darab kitűnő vigjáték, melynek rau 
latságos helyzetein a közönség igen jól mu-
latott. A címszerepet Tompa Irma adta töké-
letes sikerrel. Igen kedves megjelenésű szi-
néBznö, kinek játéka megnyerő éa behízelgő. 
Igen jó volt Kertész, Tompa Béla, Székely és 
Makay. Általában az előadás példás volt. 

Pénteken „Az öngyilkosok klubja* cimU 
rémdráma és „Vera Violetta' vig operett ke-
rült szinre. Ez utóbbira nagy szükség volt, 
hogy az első idegborzongató jeleneteit a kö 
zönség elfeledje.  Egyébként sem az első, sem 
a második sikert nem hozott. 

Szombaton „Az ezred apja" operett újdon-
ság telt házat vonzott. A darab lényeges ki-
hagyásokkal lett bemutatva s általában ugy 
ennek, mint a pénteki előadásnak sokat ártot-
tak a beugrások. Bakó, Tóth József  és Jám-
bor György nem használtak az előadásoknak. 
Egy pár kinos jelenetet láttunk tőlük. Az újon-
nan szerződtetett tagokkal e bajon talán se-
gítve lesz. Sándor Ilonka, Makai Elemér és 
Tompa Béla igen szépen táncolnak, a közön-
ségnek nagyon tetszettek. Tompa Béla igen 
jól játszott, de igen fiatal  közjegyző volt. Va-
sárnap a „Próbaházasság" cimü énekes vígjá-
tékot qjitották fel.  A felújítás  nem volt valami 

No de mit szól a .Székelység* báli refe-
referádájához  ? Arról nem is beszélek, hogy 
az aranyifjúság  biztosan megvendégelte, amiért 
ugy kidicsérte. De az határozott tény, hogy a 
leányok ügyvédet keresnek, akivel rágalmazá-
sért bepöröltessék. Igazuk ÍB van I Az mégis 
hallatlan! Hogy ók idegen gavallérokról ál 
modoznak ! Hogy ők. akik mindnyájan ideáli-
san szereinek — ostoba kislibák! — Oly 
nagy igényűek, hogy 8000 korona fizetéssel 
nem is meri egy fiatalember  elvenni I 

Jól tenné Nagyságos asszonyom, ba alapo-
san megmosná annak B savanyu agglegény-
nek a fejéti 

Nem is képzeli, milyen hálásak lennének 
Irányaink! Ugy-e megteszi ? 

Amiért nem táncoltunk a Korcsolya-bálon, 
az azonban megvan 1 

Villanyfényben  aszik a sima jégtükör; — 
és a bizalmas bágyadtsággal szunnyadó lám-
pák alatt simuló párok sikulnak tova! 

Végtelenül sajnálom Nagyságos Asszonyom, 
hogy nem igy folytathatom  tovább levelemet: 
Megjöttek! Kik jöttek meg ? stb. Hiszen tudja 
már I Élénk fantáziájára  bizoni: méltóztassék a 
sorok között hallani a nagy dobot: Itt vannak 
a színészek! 

Miért is nem .jöttek meg," „akik meg-
jöttek* ? 

Nem ugy van már, mint volt régen! 
Most a direktor hetekkel előre nem pla-

kátirozza megérkezését, nem jön bérletet csi-
nálni, előlegeket felszedni.  Nem ejti a közön-
Béget kéjes izgatottságba, hogy vájjon színda-
rabot fog-e  játszani, vagy késnyeléssel, 
tűzevéssel szolgálja le az előlegeket, sőt nem 
kell remegnünk, hogy egyáltalán eljön-e? 

Haladunk óriás léptekkel Nagyságos Aaz-
uonyom I Most nem a ripacs-világ Jáija I 

Most van kerületünk, (mi vágj unk a szék-
hely!) van szinpártoló egyesületünk, és van 
szinügyi bizottságunk ! 

A modern színészet minden elképzelhető 
keretei között élünk ! 

Hónapokkal előre tudjuk, hogy mikor 
mennyi időre lesz színházunk, tudjuk kik és 
mint fognak  játszani. 

Most a szinügyi bizottság mindenható jó-
ságából — hivatalós kommünikék előre érte-
sítenek mindenről. ÉB atyai bölcsességével 
gondoskodik minden színházi érdekünkről. 

Szépen meghatározza, mennyit fizessünk, 
mindenkinek kijelöli a helyét, elhatározza: 
mi tetszik nekünk és mi nem I És Isten bi-
zony nagyon jól van ez igy! Ugy járunk a 
színházba, mint a hivatalba! 

Békés nyugalmunkat nem zavarja semmi. 
Primadonna heccek, lemondott szerepek, 

és az előadás közepébe lezuhanó egyiptomi 
sötétség, most már — mind mithoiogiai mese ! 

Nincs bizonytalanság, — a holnaptól nem 
várunk szenzációt: tudják hogy megy a da-
rab — és annak jól kell mennie. 

Szóval művészi nivón állunk I 
Ezért nem szólt a nagy dob, — vagy ha 

szólt, mi ezért nem hallottuk. 
Ám azért ne gondolja rólunk, hogy művé-

szi nyugalmunkban nem birunk lelkesedni I 
Emlékszik ugy-e bár, — meséltem Magá-

nak : hogyan fogadjuk  majd a társulatot: 
Milyen Bzép is volt az. 

A vonat zakatoló piüszkölétsel berobog a 
pályaudvarra. Az ablakokban kíváncsi leány-
fejek  . . bámuló, közönséges utas-arcok. Tűz-
oltó zenekarunk rázendít a „Megjöttek a szép 
Bzinésznők* című buszai toborzóra. 

Szinügyi bizottságunkkal éléa, a Bzinpár-
tolé egyesület tagjai fogadjak  TháUa papjait 

L A P O K 
szerencsés, inkább délutáni előadásra való lett 
volna. Újság számba ment Szerdahelyi Kál-
mán most szerződtetett baritonistának bemu-
tatkozása kisebb szerepben. Hangja szép, ő 
maga jó megjelenésű színész. További szerep-
lése elé érdeklődéssel nézünk. Az előadás kü-
lönben jó volt. Csupán az a megjegyzésünk, 
hogy az eddigiek után Székely Károly talán 
jobb őrmester lett volua Tompa Bélánál, ki 
egyébként legtehetségesebb tagja a társulat-
nak. Jól játszottak Tompa Irma, Török Cor-
nélia és Makay Elemér, Mindhárman tehetsé-
ges színészek. 

* 

Ezen a lieien s/.i.írj kerülnek in~« a ko 
vetkező darabok: szerdán félhelyárakk.i  „Az 
ártatlan Zsuzsi" operett másodszor, mely a 
bemutató előadáson igen nagy sikert aratott. 
Csütörtökön „Eszemadta* legújabb nagyhatású 
és gyönyörű muzsikáju operett. Pénteken Uuthi 
Soma kacagtató bohózata „A kegyelmes ur". 
Szombaton Fali Leo nagy operettje, a „Ba-
buska". A jövő heti műsort a szinügyi bízott 
síig pénteki ülésében állapítja meg. 

A szabadságharc Öreg katonái. 
Uányau élnek még. 

— Irta: Farkai Sm£d. — 
Akik egy fiatalon,  lelkesedéstől lángoló 

arccal térdig gázoltak vérben és babérban, 
megroskadva, meggörnyedve, száz és száz 
ránccal arcukon, mint reszkető aggastyánok 
vonszolják közöttünk fáradt  tagjaikat. De ha a 
legendás múltról, a dicsőség harcairól szóla-
nak, szürke szeműkben még most is kigyúl a 
régi mámor tüze, amely egykor csatalázló alá 
gyűjtötte őkel, hogy harcoljanak minden em-
beri jogok közt a legszentebbért: a szabad-
ságért. 

Hanem a tél, amelybe a mulandó idő so-
dorta őket, sűrűn szedegeti ez elaggott hősö-
ket az életpályáról. A halál megkímélte őkel 
a csatamezőn és most az idő marokkal tép-
desi le e fogatlan  oroszlánokat. Hová lett az 
a százhatvanezer hős, aki a dicsőségből egy-
egy babérerdőt hasított a nemzet számára ? 
Eltűntek, elhnllottak lassankint az életharcában 
és poraik fölött  az enyészel sírja tompa gyász-
énekét. Most már a diák-honvédek is nyolc-
van körül járnak, akik pedig mint életerős 
ifjak,  pályájuk megszakításával léplek a hon-" 
véd-zászló alá, azok mind tul vannak a nyolc-
vanon. A legöregebb honvéd az egész ország-
ban a világtalan Horváth Ignác Kossuth-hu-
szár alezredes, aki kilencvenhét éves. Kolozs-
váron lakik s mindenki a legnagyobb tiszte-
lettel veszi körűi az egykor oly vitéz dalliát, 
akinek csak a szemevilága borult el, de az 
elméje ma is tiszta s vissza tud emlékezni a 
nagy idők dicsőséges eseményeire. 

Utána mindjárt Görgey Arlur fővezér  kö-
vetkezik: ő a szepesmegzei Toporczon szüle-
tett ősnemes családból, akinek ősei között 
több szepesi gróf  volt. Thököly és Rákóczi 
szabadságharcaiban is találkozunk a Görgey-ek 
nevével. A fővezér  1818-ban született Most 
januárban tölti be 93-ik esztendejét Nyolcvan 

és papnőit I Lelkes, mosolygó derűs arcokon 
a meghatottság könnycsepjei fagynak  jéggyön-
gyökké. 

És a beláthatatlan hosszú sorban várakozó 
szánkákon a cigáoyok a Itúkóczi indulója mel-
lett bevonulunk, a városba. 

Zászlók lobognak, kendők integetnek. Isten 
hozott 1 Isten hozott! Megjöttek a színészek! 

Ugy-e bár szép lett volna ? Pedig igy lett 
volna, ha a hideg, az az átkozott szibériai 
hideg be nem fagyasztja  . . (no ne gondolja!) 
nem a lelkesedésünket, hanem a tűzoltó ze-
nekar fuvó  szerszámait! 

Most természetesen Nagyságos Asszonyom 
kíváncsi volna, hogy kik a legfossebb  színé-
szek, a legaranyosabb művésznők? Milyen 
lendülettel indult a csokor éppen a saison 
elé ? Hogy kinek tapsol a páholy, az oldal és 
elBŐsor? Kiért tombol a karzati szakasz-baka? 
Kinek kedvenc nótái mellett készül meghalni 
a szerelmes gavallér? A sárga irigységnek 
van-e termékeny talaja? És talán még arra 
is, mit és hogyan játszanak a színészek? 

Bocsásson meg kedves Nagyságos Asszo-
nyom, erre most nem tudok felelni.  A helyzet 
még nem alakult kl és nem szeretnék sötétbe 
tapogatózni. 

Vegye készpénznek, amit a kritikusok ir-
r.ak I És amit nem írnak, arról őszintén meg-
vallom még nem merek Imi én sem, ...nincs 
készen a végrendeletem éB az életbiztosítá-
som I 

Elégedetlenségének gyáva nyugtázása mel-
lett kezeit csókolja öreg barátja. 

U. i. A 27-iki szinészvacsorára okvetlenül 
szánkáztasea be kedves urátl Én majd gar-
dírozom I Kirúgás kizárva. (— összes színé 
nésznóink jegyesek 1) Ó majd referál  arról is, 
amit én uum irtani 

Végszó: mint lent I 

éves korában tanult meg angolul, szelleme 
most is friss,  termete is egyenes, csak szemc-
vllága gyöngült meg. 0 az egyetlen élő tá-
bornoka a szabadságharcnak. Az utolsóelől i 
volt Czecz János, aki Buenos-Ayiesben halt 
meg. Ee ezredes is csak egy él már Debre-
cenben : Horváth Pál. Őrnagy még van vagy 
tiz; köztük Kovács Ernő, akinek aradvári fo-
golyéletéből rendkívül érdekes feljegyzései 
vannak. Kitűnő memoriáju öreg ur, nyug. 
fogházigazgatő,  Kovács Ernő dr. volt országos 
képviselő édes atyja. Hogy mennyi törzstiszt 
és főtiszt  él az országban és a külföldön,  azt 
pontosan nem lehet megállapítani. 1901-től 
fogva  a nyugdíjazásoknál nem kérik a sze-
génységi bizonyítványt, ennélfogva  majdnem 
mindenki folyamodott  nyugdíjért, aki csak iga-
zolni tudta magát. De élnek még néhányan 
Törökországban, Bulgáriában, Észak- és Dél-
Amerikában, Ausztráliában és Olaszországban 
is volt 48-as honvédtisztek. Ezeknek a száma 
azonban egyUtvéve sem lehet félszáz. 

Az országban az összes nyugdíjas honvéd-
tisztek száma háromszázhetvenhárom, az al-
tisztek és közvitézek száma pedig négyezer-
nyolcszáztizenhat. Mivel minden igazolt hon-
ved nyugdijat kap, tekintet nélkül vagzoni vi-
szonyaira, de vannak sokan, akik igy sem 
vették igénybe, hozzávetőlegesen meg lehet 
állapítani, hogy most már az összes honvédek 
száma alig lehet több ötezernél. E számtía 
belefoglaltuk  azokat is, akik bajtársaik elhalá-
lozása folytán  nem tudják igazolni magukat s 
igy habár megérdemelnék a szabályok szigorú 
és betűszerinti betartása miatt még sem kap-
hatnak nyugdijat. 

Meg kell említenünk, hogy a nyugdíjazó 
bizottság a miniszterelnökségen tartja üléseit 
Képviselve van otl a honvédség két taggal, 
ezek Balogh Sándor dr. az országos honvéd-
egyletek központjának elnöke és Szegedi Ma-
szák Hugó jegyző. A bizottságnak hivatalból 
előbb Tarkovics, azután Márffy  Albin államtit-
kár volt az elnöke. Legmagasabb nyugdija van 
Görgei fővezérnek:  évi nyolcezer korona. 
Előbb négyezer, aztán hatezer s csak pár év 
óta nyolcezer korona. Utána legtöbb nyugdi-
jat élvezett haláláig Damjanich János özvegye. 

E kimutatásból látható, hogy az alantas 
tisztek nyugdíja sem olyan, htţgy abból gond 
nélkül meg lehelne élni, de legalább megfelel 
Kossuth Lajos amaz ünnepélyes ígéretének, 
tiogy a hazáért harcolók tiz hold földet,  vagy 
holtig tartó ellátást kapnak. A menházra fel-
ügyelő bizottság elnöke Balogh Sándor dr., 
aki a legnemesebb önzetlenséggel és buzgó-
sággal szenteli idejét az agg honvédeknek. 
Fenkölt lelkű felesége,  Schweidel József  vér-
tanú tábornok leánya, sógora pedig Schweidel 
Béla huszárkapitány, aki az aiadi vár foglya 
volt, mikor édes atyját kivégezték s még azt 
se engedték meg, hogy elbúcsúzzék tőle. Má-
sodelnöke Kléger József  hnszárkapitány, nyug. 
törvényszéki bíró, jegyzője Szegedi Maszák 
Hugó főrendiházi  napló-szerkesztő, pénztámoka 
Greguss Lajos tűzézföhadnagy,  nyug. főpénz-
táros. 

Dicséret illeti Arad, Kecskemét, Nagyvárad, 
Székesfehérvár,  Debrecen, Szabadka, Czegléd, 
Kolozsvár városokat, melyek a névtelen félis-
tenekről körölményeik szerint gondoskodnak. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kineveses. A vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter Venczel József  helyettes tanárt 
a csíkszeredai róm. kath. főgimnáziumhoz,  a 
fennálló  szerződésből kifolyólag  rendes tanárrá 
nevezte ki. 

— Öngyilkosság. Nagy Miklós dr. nágy-
kikindai törvényszéki jegyző, ki a csíkszeredai 
törvéuyszéknél hosszabb ideig volt gyakornok 
— mint részvettel értesülünk — a napokban 
Nagykikindán megmérgezte magái. A képzett, 
kötelességtudó fiatal  ember Csíkszereda társa-
dalmának rokonszenves tagja volt. Öngyilkos. 
Bágának oka reménytelen szerelem. Állapota sú-
lyos, de remény van rá, hogy megmenthető 
az életnek. 

— Háaasság. Dr. Gál József  ügyvéd hét-
főn  tartolta esküvőjét a helybeli főgimnázium 
kápolnájában László Géza kir. törvényszéki 
biró és neje Csató Juliska leányával, Iboly-
kával A fényes  esküvőn násznagyok voltak 
Pogány Jenő máv. főmérnök  és dr. Györgypál 
Domokos vm. tiszti főügyész. 

— Egyházközségi kőagyüles volt folyó 
hó 23-én délután a városház gyűlés termében, 
amelyen dr. Szekeres József  plébános elnök-
lete alatt letárgyalták az 1912- évre kivetett 
kepe ellen beadott felebbezéseket.  A plébános 
bejelentette a gyűlésnek, hogy a püspöki 
számvevőszék az 1910. évi számadásokra a 
plébános és számadó főgondnoknak  a felmen-
tést elismeréssel adta meg. A gyűlés a kán-
tornak 1912. évre 300 korona drágasági pit-
iékot szavazott meg. 

— Alapsaabály megerősí tés . A esik-
somlyói, azután a kolozsvári tanári közgyűlés 
több változtatást eszközölt az erdélyi róm. kath. 
státus középiskoláiban működi tanári egyesü-
letének alapszabályain, amelyeket ájbili föl-
terjesztésre most erősített meg a belügymi-
niszter. Az újonnan megerősített alapszabályok 
szerint a tanáregyesület tagjaivá lettek a nagy-
szebeni lauitónioépziintézei férfitanárai  éa a 
csikBomlyoi tanítóképző iatéxet tanári testülete. 



C S LK I L A P O K S-ik oldaL 

— Tanügyi kinevezések. A vallás- áe 
közoktatásügyi miniszter Velser Ottiiiát a 
gyeTgyóremetei , Szabó Bélát a Mergyóholló-
sarki, Szotnyi Amáliát a gyimesfelséloki,  Néky 
Imrét a rakottyási elemi iskolához Unitónak, 
illetve tanítónőnek kinevezte. 

— Cselédjutaltnazaaok. A budapesti 
Székely-Egyesület, mint minden évben, agy 
s í elmúlt évben is 4 0 - 4 0 korona jutalmat 
lUzött ki a bankbázi Ács Károly-féle  alapít-
vány kamataiból Csík vármegyében négy oly 
mezőgazdasági férfi-cseléd  és két oly háztar-
tásbeli nőcseléd részére, kik legalább öt év 
óta hűségesen szolgálnak a Székelyföldön.  Az 
egyesület most Ítélte oda a legérdemesebb 
pályázóknak a jutalmat, kiket elismerő díszes 
oklevéllel is kitüntetett. A jotaiomdijak és 
elismerő oklevelek tegnap érkeztek a várme-
gye alispánjához kiosztás végett 40—40 kor. 
jutalomban részesültek és elismerő oklevelet 
nyertek: Balla, Ferenc bikagoodoző, Cslkszenv 
lainas, Jéré Ágoston cseléd Gidró Istvánnál 
Karcfalva,  Ványolós Alajos cseléd Váltsuk 
Józsefnél  Ggyergyótölgyes, Cziklédi András 
cseléd Veress Györgynél Csikszenteimon, to-
vábbá Alkler Vilma cseléd dr. Csíki Józsefnél 
Csíkszereda, és végül Csiszár Ignácné, szül. 
Bíró ZsnzHanna cseléd özv. Minier Gáborné-
nál Csikasentmihály. A jutalmakat és elismerő 
okleveleket a főszolgabirak,  illetve polgármes-
ter Ünnepélyesen osszak ki, ezzel Í3 köve-
tendő példát szolgáltatva cselédeinknek, mert 
bizony maholnap ullg akad cseléd, ki jutalomra 
érdemes. 

— Al erdélyi háti iparjaüvészet tö-
kéletesítése. Az 1912. évi költségvetés tár-
gyalásakor merült föl  a közgazdasági egyetem 
felállításának  az eszméje. A költségvetést 
még nem tárgyalta le a képviselőház, de a 
városok között már megindult a vetélkedés, 
hogy a gazdasági egyetemet a saját számukra 
biztosítsák, sőt Marosvásárhelyt a lapok is 
ugy emlegették, bogy ott állítják fel  a gazda-
sági egyetemet. A legújabb értesülés szerint, 
a kormány nem tett Ígéretet, ellenben Maros-
vásárhelyen már a közel jövőben egy ipar-
művészeti iskola felállítását  tervezik, amely 
hivatva lesz az erdélyi házi iparmüvészetet 
tökéletesíteni. 

— Hagy ágy agyár. Lukács László pénz-
ügyminiszter a képviselőház pénzügyi bizott-
ságában bejelentette, bogy a kormány egy 
ágyúgyár felállításával  foglalkozik. 

— Calkvármegye és a magyar avia-
tikusolt- A .Magyar Aviatikusok Támogatá-
sára Alakult Országos Bizottság* azzal a ké-
tésset furdalt  Csikvármegye törvényhatósági 
bizottságához, hogy szavazzon meg rendelke-
zései alBpjaiboz mérten a magyar avlatikusuk 
támogatására valamely adományt s ez által 
működjék közre, bogy a nagy anyagi áldoza-
tokat követelő feladat:  a magyar aviatika 
előbbrevitele elérhető legyen. Az Országos Bi-
zottság kérése a belügyminiszter körrendele-
tével, amelyben a védnöksége alatt álló bi-
zottságkérését a vármegye pártfogásába  ajánlja, 
vasárnap érkezett meg az alispáni hivatalhoz 

— Halálozás. Antal József  csikmenasági 
plébános életének 63-ik és papságának 38-ik 
évében f.  hó 21-én Csikmenaságon meghalt ha-
láláról az Alcsik-Kászoní kerületi papság kü-
lön gyászjelentést adott ki. Temetése f.  hó 
23-án általános részvét mellett ment végbe. 

— Uj főbíró.  Ditró nagyközségben a meg 
tartott községi választáson 8 szavazattal 2 elle-
nében Biró Sándort választották mag községi 
főbírónak  Csihy András volt főbíróval  szemben. 
Krdekea, hogy a nagyközségben, hol több száz 
választó van, mindössze 10-en szavaztak le 
A vállasztást egyébként megfellebbezték. 

— A köakorháa kettéválasztana. A be-
lügyminiszter, mint örömmel értesülünk, jóvá-
hagyta a törvényhatóságnak a csíkszeredai vár-
megyei közkorbáznak belgyógyászati és sebé-
szeti osztályra leendő kettéválasztását, élén 
egy-egy osztályos orvossal. Ezt fopja  követni 
a kórháznak megfelelő  kibővittése és modern 
felszerelése.  Örömmel közöljük ezt a hirt, mert 
jövőre meg fog  szűnni az a tarthatatlan álla-
pot, hogy egy operációér t meBze idegenbe vi-
gyük betegeinket nagy költséggel és ezerve-
szélylyel. A sebészeti osztály felállítása  tehát 
nagy előnyt jelent vármegyénknek. 

— E l m a r a d t depntácio . A madéfnlvi 
vasúti elágazási állomás áthelyezése tárgyában 
szervezett deputáció már az elindulásra vára-
kozott, mikor hirtelen leérkezett a kereskede-
N iiiügyi miniszter leirata, mely az átbelye-

.-t kereken megtagadta. A lesújtó határozat 
i lukát az képezi, hogy az áthelyezés egy uj 
jntaló állomás berendezését vonná maga után 
»ikszeredában, ami magában 150—200,000 

korona indokolatlan baltaéget okozna. Ellenben 
azt, amit nem kénünk, megkapjak. Ugyanis 
a kereskedelemügyi miniszter engedélyette, 
hogy a mennyiben 80 filléres  egységár mellett 
szerződés kötheti, a csíkszeredai vanutl állo-
mást villanyvilágításra rendezzék be, ellenkező 
esetben pedig Izzólámpa kai lássák el. Viszont 

a Sepsiszentgyörgyre elhelyezett távlrdafelü-
gyeló visszahelyezését szintén nem teljesítette, 
mert Sepsiszentgyörgy a Brassó—Sepsiszent-
györgy-^Berecki vonal központjában lévén, 
Csíkszeredából állandó leutazásokkal lenne tel-
jesíthető csak a szolgálat És végül kaptunk egy 
Ígéretet arra nézve, bogy a vasúti menetrendet 
tanulmányozni fogják  (?). A leirat megérkezése 
folytán  egyelőre a deputáció elmarad, de a vár-
megye nem nyugszik bele a merev elutasításba, 
mely a vármegye központját, egy székely vá-
rost züllésnek teszi ki. Az ugy ujr.ifelvétele 
iránt a kellő lépések folyamatban  vannak. 

— A osikaaeredal r. kath. főgimná-
z ium igazgatását f.  hó 9-én 'adta át hiva-
talosan Pál Gábor ny. igazgató Kassai Lajos 
újonnan kinevezett igazgatónak. Az átadás, illet-
ve átvétel Mikó Bálint világi ^gondnok, Báliul 
Lajos püspöki biztos és két r. tanár közben-
jöttével történt. Az átvétel előtt az uj igazgató 
a püspöki biztos kezébe letette a szokásos es-
küt. Délben az.átadó bizottságot, a tanártestü-
let tapjait s a város több előkelőségét az új 
igazgató látta vendégéül. Az első felköszöntőt 
a házigazda mondta vendégeire. Csató János 
szép szavakkal köszöntötte fel  az intézet volt 
és jelenlegi igazgatóját; ugyancsak az uj igaz-
gatót köszöntötte fel  gyönyörű beszédben Mikó 
Bálint világi gondnok is. A magunk részéről 
őszinte szívvel kívánjuk az uj igazgatónak, ad-
jon az Isten neki erőt és kitartást, hogy szép, 
de nehéz feladatát  sikeresen oldhassa meg s 
vezesse sokáig az új intézetet a fejlődés  utján. 

— Ormánozy Nándor oontra Erdély-
részi Je lsá loghi te lbank. Urmánezy Nándor 
nagyszabású pert indított az ErdélyréBzi Jel-
záloghitelbank ellen. Urmánezy ugyanis azt 
állitotta, hogy az Erdélyrészi Jelzáiogbiteibank-
nak különféle  címletek alapján többet fizetett, 
mint amenyit a bankot tulajdonképpen meg-
illette. A bank nem volt hajlandó Urmánezy 
Nándor állítását acceptálni s igy aztán perre 
került a dolog. Az első fokú  bíróság néhány 
nap előtt tárgyalta az Ugyett és Ítéletében ki-
mondotta, bogy az Erdélyrészi Jelzáloghitel-
bank 46000 koronát tartozik Urmánezy Náu-
doruak visszafizetni.  A bank az ítéletet meg-
felebbeztc. 

Esküdtek . Az 1912. év február  hó 19-én 
kezdődő I-só eskűdtbírósági ülésszak szolgálati 
lajstomának összeállítása. Elnök: Ribiczey Fe-
renc, Bírák: Jerzsák János táblai biró, Gecző Béla 
tvszóki biró. Jegyző: Görög l'éter.Ügyész: Jeney 
László, ügyvédi kamara részéről: Dr. Fejér 
Antal. Rendes esküdtek : Tompos János, Stras-
ser József,  Pál Gábor igazg., Zakariás Gerő, 
Jakab Ödön, Péter István, László Gáspár, 
Zakariás K. Antal, Meskó Lukács, Jakab Fe-
renc Szentimre, Szakáts Balázs, Szabó Fe-
renc, Juhász Károly, Id. Puskás Tamás, Mál-
nási Kristóf,  Kis Sándor, Kölönte László, 
Krausz Sándor, ilj. Jánosy János, Helvig G. 
János, id. Márton Lajos, Merza Vilmos, Ja-
kab JózBef,  Gál Miklós, Uajnód Ignác, Mor-
vay István, Lacz János, Mánya Kristóf,  Szé-
kely Károly, Sántha Péter Írnok. PóteBküdtek: 
Kolumbán József,  Virág' Menyhért, Virág 
János, Csedő István, Bánkfalva,  Balázs István, 
Kudics István, Péter István, Ujtusnád, Beve-
der Antal, Biró József,  Beke Ágoston. 

— Egy madefalvai  osslád drámája. 
Pálfy  Gyula, mádéfalvai,  31 éves fiatal  szé 
kely gazda a vármegyei közkórházban volt 
elhelyezve előzeteB megfigyelés  végett. Innen 
több ízben a betegek szobai ruhájában és 
mezítláb — a téli idő dacára — megezökütt. 
Így karácsony másodnapján az udvarhelyi 
róm. kath. plébánián keresett menedéket, a 
hol az apátplébános megreggeliztette, majd 
telefonon  a kórházi igazgatóságot értesítve, 
csakhamar visszaszállították. Január G-án az 
éjjeli órákban ismét megszökött s nyolc 
kilóméler utat mezítláb éa a betegek szobai 
ruhájában, iBzonyu szél- és hóviharban meg-
téve, ifjú  felesége,  gyermekei és öreg édes 
anyja látogatására ment Mádéfalvára.  Itt biz-
tonságban nem érezve magát és félve  attól, 
hogy ismét visszaviszik, feleségével  egye-
temben egyik sógorához menekült, ahol meg-
nyugodni látszott. Azonban hajnali három 
órakor egy őrizetlen pillanatbau kiosont a 
szobából és az ökör fejéről  leoldott kötéllel 
a csűrben a fedélzet  gerendájára felakasztotta 
magát. Keresésére indult övéi már csak hűlt 
tetemére találtak és az orvosi segély hiába-
valónak bizonyult. Temetése a község általá-
nos részvétele mellett ment végbe. Beteg 
neje, aki épp a temetés napján adott életet 
negyedik gyermekének, a kiáltott izgalmaktól 
•sgérült. 

. I p a r o s ' Ifjúság".  E címen Jurkovics 
József  iparos tanonciskolát tan. egy illusztrált 
havi folyóiratot  indit meg a fiatal  iparos nem-
zedék számára. A lapban csak oly cikkek 
látnak napvilágot, amelyek ipari vagy tudó 
mányos szempontból az általános műveltség 
terjesztésére fontosak.  Célja az Iparos ifjúsá-
got a testet és lelket romboió ponyvairoda-
lomtól elszoktatni, olvasási kedvét helyes 
irányba terelni. Különféle  pályázatokkal mun-
kásságra, önképzésre sarkalni. A 20 oldalra 
terjedő lap előfizetési  ára egy egész évre 1 
korona 20 fillér.  Megrendelhető a szerkesztő-
ségnél : M-iroflvásam.-lyt,  Régi kórliaz-u. 4. 

A Magyar Figyelő, uj évfolyamának 
2. száma a szokott magas színvonalú tartalom-
mal jelelent meg. Gróf  ;Tisza Istán az osztrák 
szociáldemokrata munkás vezéreiről kőzöl cik-
ket, amelyben kimutatja, hogy az osztrák szo-
cializmus parlamenti képviselői csak igen kis 
részben kerülnek ki a tényleges ipari munkás-
ságból és ilyenformán  annak az érdekeit nem 
is képviselhetik azzal u súllyal, melyet igazi 
szakmabeli munkások álláspontjuknak adni tud-
nak. Ezzel kapcsolatban nálunk is BŰrgeti az 
ipari munkásosztály minél nagyobb autonómi-
áját és azt a politikát, amely az ipari munká-
soknak sajáát kérdésüknek indézkedésében 
döntő szempontot adna. Báró Roszner Ervin 
folytatja  nagyénlekü tanulmányát az általános 
vállasztói Jogról Franciaországban. Wlassics 
Gyula az 1867: XII. t.-c. jógi természetéről 
közöl tanulmányt, amelyben Tisza Istvánnak a 
mult számban megjelent hasonló tárgyú cik-
kére válaszol. A cikk (kétségkívül széles kö-
rökben fog  feltűnést  kelteni. Palá:yi Menyhért: 
Maltbus szelleméről értekezik és széles körök-
ben nagyfeltünest  keltett természettudományi 
biksorozatának egy ujabb értékes álláspontját 
világítja meg. Adorján Andor: Utazások Magyar 
országon a XIX. Bzázad első felében  címen 
ezúttal az 1820. esztendőnek társadalompoliti-
kai, irodalom, művészi és más viszonyairól 
közöl rendkívül érdekes adatokat. A szépiro 
dalmi részben Bala lgnácz szépnovelláját ta-
láljuk. A feljegyzések  rovat ezúttal a rendes-
nél is gazdagabb. A számos elmés és harcias 
cikkecske között hihetőleg sokakat fog  érde-
kelni Kemény Simonnak Irodalompolitika című 
feljegyzése,  amelyben a legutóbb lefolyt  iro-
dalom-politikai vitákról éles, tömör és világos 
kritikát moud. Előfizetési  ára nzgyedévre 0 
korona. Kiadóhivatal BudapeBt, VI., Andrássy 
ut 10 Bzám. 

— Hát ezzel mit csináljunk ? — Kérdi 
egyik csendbiztos a járási kirurgust, oda mu-
tatva Sobri holttestére. 

El kell temetni. 
Ugy lett. Eltemették boncolatlanul. Reg-

gelre kereszt volt a sírján, koszorú is a ke-
reszten. 

A vármegye megnyugodott a dolgon. Csak 
jó későre, miután a helytartó-tanács kérde-
zősködött, hívta fel  a vármegye a járási ki-
rurguBt, hogy mit csinált Sobri holttestével, 
hol az obduktionale protokollum? A kirurgns 
azt felelte: 

„Minek utána mind közönségesen meggyő-
ződtünk arról, hogy az istentelen duhaj rabló 
maga magát egy pisztolylyal agyonlőtte s ek-
ként saját életét kioltván, érdeme szerint való 
gyalázatos véget ért: ennélfogva  bolttestének 
obdukálása szükségesnek nem talál tatot.' 

Szinte lehetett egy kis igaza. 
* • 

* 

A szentgáli kanásznak egy kanásztársa 
ketté vágta egyik karját fejszével.  Sokáig 
tartott a gyógyulás. Sokára tarthattuk meg a 
végtárgyalást. 

— Mit kívánsz orvosi költségre ? - Kérdi 
az aliapán a sértett kanászt. 

— Semmit I — volt a felelet. 
— Mit kívánsz fájdalom  díjul ? 
— Semmit I 
— Mit kívánsz munkamulasztásén? 
— Semmit! 
Eléje tartják a kanásznak & főorvosi  vé-

leményt, mely három iven keresztül fejtegette, 
bogy miuő nagy volt a seb, milyen életve-
szély származhatott volna belőle, mennyibe 
került az oivoslás. A kanász rá sem hederí-
tett, csak annyit mondott : 

— Beszélhet a doktor, amit akar, de azt 
ne inoudhassa senki, hogy az én bőrömet 
megfizette 

S nem fogadott  el Bemmit. 

A szlnügyi bizottság hivatalos közleménye. 
HEGW1VÓ. 

A csíkszeredai szinligyi bizottság Tompa 
Kálmán újonnan megválasztott kerületi 
színigazgató társulatának bemutatkozása 
alkalmából 1912. évi február  hó 3-án 

ismerkedő társas vacsorát 
rendez, melyre a szinpártoló egyesület t 
tagjait ezúton tisztelettel meghívja. 

A társas vacsora a Kaszinó helyisé-
geiben fog  megtartatni a színielőadás után. 

A kik részt venni szándékoznak, szí-
veskedjenek ezt folyó  hó 31-ig dr. Gaal 
Endre szinpártoló egyesületi titkár urnái 
bejelenteni. 

Csíkszereda, 1912. évi január 19-iki 
üléséből. 

A szlnügyi bizottság. 

C S A R N O K . 
Régi megyei fizikusok. 

A híres Bobri Jóska meghalt ezelőtt hat-
vanöt esztendővel. A lápafői  erdőszélben ta-
lálkozott össze huszonnégy pandúrral, egy-
század ulánussal s vagy százötven fegyveres 
bajtóval. Neki is volt hat legénye, köztük az 
öreg Pap Andor s a fiatal  Liliom Jancsi. A 
csata eredménye nem lehetett kétséges. 

Az ulánusokat b. Beust kapitány vezette. 
Bátyja a későbbi b. Beust közös miniszternek. 
Sobri és társai sokáig lövöldöztek az ellen-
Begre a fák  mögül, mit Beust utóbb megunt 
s rohamot vezérel. A hires haramiavezér szép 
aranyveretü Hunár-puskájával vette biztos 
célba a kapitányt, de mielőtt lőne, körülné-
zétt. Látta, kogy Pap Andor és Liliom mene-
külnek, négy más társa pedig összelőve-
vágva. Eldobta a puskát, kirántott egy pisz-
tolyt s azzal magát agyonlőtte. Ott volt kö-
zelben a Járási kirurgus is. Valami Durcsány 
nevű jámbor férfiú,  ki menten oda ment a 
csata színhelyére, hogy a sebesült, de még 
élő haramiákat keze alá vegye. Valami Szűcs 
nevű fiatal  ember act mondta neki: 

— Hozzám ne nyúljon az ur, meg tudok 
én dögleni doktor, nélkül is. 

Két golyó és bárom Bzurony járta keresz-
tül s kardvágás is volt a fején  és mellén egy 
csomó. A kirurgus mérgesen szólt rá: 

— De hiszen gazember, akasztófán  kell 
neked meghalnod. 

— Oda Bem kell nekem doktor. 
Lefogták  erővel, ugy bírt vele csak a 

kirurgus. 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Hamm* Magyar Általános Váltétiztot Mst-
veaytárssság, Badsisst, heti Jelentése a tózide-

forga  Ionról ás péaiptaczról. 
Budapest, 1912. juiu&r 24. 

A legutóbbi hét folyamán  sem a külpoliti-
kai nelyzetbeu nem állott be lényeges válto-
zás, sem pedig a pénzviszonyok javulása nem 
öltött oly méreteket, hogy az iráoyzatot álta-
lában erősen befolyásolhatta  volna. A vezető 
értékek árfolyamai  ennek megfelelően  körül-
belül az elmúlt hét színvonalán mozogtak, és 
a forgalom  e téren aránylag szűk keretek közt 
mozgott. Nagyobb érdeklődés mutatkozott a 
helyi papírok iránt, melyek közlil egyesek szá-
mottevő áremelkedést értek el, és élénkebb 
forgalomtárgyát  képezték. 

Mint fentebb  emiitettük a pénzpiaca javu-
lása nem következett be a vart mértékben, 
s bár a jegybank legutóbbi kimutatása lényege-
sen kedvezőbb. A külföldi  váltóárfolyamok  azon-
ban még mindig meglehetősen magas színvo-
nalon állanak. 

Vezető értékeink közül magyar bitel rész-
vény, valamint rimamuranyi vasmű részvé-
nyekben volt átmenetileg valamivel élénkebb 
forgalom,  nzonban ezen papírok árfolyama  is 
inkább lemorzsolódott Egyéb bankrészvénye-
ink közül élénk keresletnek örvendtek a ma-
gyar agrár éB járadékbank résyvények, továbbá 
Pesti magyar kereskedelmi bank részvények. 

Helyi értékek közül nagyobb árhullámzás-
nak voltak alávetve a magyar gázizzófény 
részvények, jól tartott árfolyamok  mellett ke-
rültek forgalomba  Nasici tanningyári, Ganz, 
Dauubius és Magyar ruggyantaárugyár rész-
vények és élénk kereslet mutatkozott cukor-
iparunk, továbbá kőszén bánya, nevezetesen 
salgótarjáni kőszénbánya részvények iránt. A 
Pannónia biztosító részvények a szenvedett 
árfolyamveszteséget  nagy részben ismét behoz-
ták, és a hét folyamán  kb. 600 koronás ár-
folyamemelkedést  értek el. 

Közlekedési értékeink közül a közúti éa 
városi részvények jól tartott árfolyamok  mel-
lett köttettek, és a részvénytársaság villamos 
és , közlekedési vállalatok számára részvé-
nyei a kisebb tételek után piacra kerülő elő-
vételi jogok dacára emelkedő árfolyamok 
mellett voltak keresettek. 

A sorsjegypiacon a jelzáloghitelbank kü-
lönböző kibocsátványa um. konvertált és sub-
Bcribált Borsjegyek, és mai napon a 3 száza-
lékos sorsjegyek iránt kb. az előző heti ár-
folyam  sziavonaláo maradlak. 

I R O D A L O M . 
Portik Andor verskötete. Egy ideális 

lelkületű, ifjú  íróember lép most verseivel a 
nagyközönség elé. Olvasóink bizonyára isme-
rik nevét, hisz a .Csiki Lapok* hasábjain 
sokszor megjelentek értékes versei és jóiztt 
elbeszélései. Ezért szükségtelennek tartjuk írói 
munkásságát bővebben méltatni. Portik Andor 
csiki buBzárcsaládból származott, ki megér-
demli támogatásunkat. De beszéljen bővebben 
elófizeteBÍ  felhívása,  melyet most vettűak kés-
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hez: Hajnalodik mir! e jelige, e cim alatt 
óhajtanám, éo, egy busz éves ifjú,  ilju ver 
seimet: a .Szomorú Nóták"-at és a .Szittya 
Dnlok'-ftt  útra bocsájtani. Nem éretlen föltU-
nési vágy, avagy alacsony nagyzási-hóbort az, 
mely engem e célom megvalósitásáru vezet, 
banem verseimben elő eszmék és igazságok 
diadaláért lobogó őszinte tüz és harci hedv. 
A Hargita népe, a székely nép,  melyből fa-
kadtam, melynek vére kering ereimben, mely-
nek szive dobban a szivemben, melynek gon-
dolkozása az én gondolkozásom, — egy őszinte, 
igazságszereié, hazájához és Istenéhez fanati-
kusan ragaszkodó, ősi erkölcsi), nemes-bUszke 
nép; arcán még pirít az egészség rózsája-
Ilyen akarok lenni én, s ilyenek akarnak lenni 
verseim, mert nem tagadom rnrg soha, sehol 
Apámat és Anyámat! Szeretem az elnyomot-
takat : az Igazságot, az Etelközieket, s a ma-
gyar anyának Proletár Magyarjait; mert tu-
dom, hogy igaztalau ige alatt nyűgnek, mert 
tudom, hogy „hajnalodik ni ár", mert tudom, 
ha e uépnek megadatik, mi az övé és nem 
másé, vagy enged, vagy nyögni fog  még egy-
szer Bécsnek büszke vára! Gyűlölöm a csüg-
gedést a csüggedókkel. A kedvet, a kedvben 
a harcot, a harcban az életet kívánom. Fiatal 
erőm megnyilatkozása lehet nem teljes, li-liet 
nem tökéletes, s éppen azért nem mondok 
többet, mint amennyit mondhatnak verseim, 
ítéljen felettök,  ki erre hivatott: a nagykö-
zönség. melynek jóiadulatu támogatását kérem 
jelea alkalommal, ez előfizetési  felhívás  kibo-
csátásakor. A verskötet március havában 
6—7 ivnji terjedelemben Stief  Jenó és társa 
kolozsvári könyvsajtóján, ízléses, magyarjel-
legá rajzokkal, csinos és modern kiállításban 
jelenik meg. Ára 2 korona. KlóKzetni lehet 
február  15-ig, melyet lapunk szerkesztősége 
is elfogad. 

A VASLÁBI MÁRVÁNYBÁNYA 
É S A -P IR. <I\ 

m á i v á n y a n y a g r á t és lrltMn.6 
a a l A ö a á s M m e s z é t a j á n l j a . Az 
alabástrom fehérségű  mész, mely klllünüsen 
m e s z e l é s r e k i v á l ó a n a l k a l m a s , a 
telepen s z e k é r s z á m r a is kapható. i:t— 

H1RDETESEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy Csikmenaság 

község közbirtokossága Csomortán II. 
határ részben a Oábor György által birt 
52 hold kaszáló és legelő területet 
Csikmenaság község hivatalos házánál 
folyó  1012. évi február  hó 15-én 
a legtöbbet Ígérőnek 1 évre haszon-
bérbe adja ki. 

Kikiáltási ár 200 korona. 
Az árverési feltételek  a birtokosság 

elnökénél tekinthető meg. 
Csikmenaság, 1912. január hó 8-án. 

Erdély József  Erdcly Sándor 
bírt. Jegyző. 2-2 blrl. cluilk. 

Egy liter friss  töltésű 
Kászoni Boldizsár-viz 12 fill. 
Répáti-viz . . . 12 fill. 
KászoniSalutaris-viz 14 fill. 
Hosszuasszói viz . . 10 fill. 

á J l a n d - ö a s . I c a p b a t ó 
NAGY GYULA fllszer-  és csemege-

Uzletiben, Csíkszeredában. 25 

Kiadó üzlethelyiség. 
Kossuth-Lajos és Apaffy-ulcák  sarkán lévő 
házban a Merza Rezső-féle  üzlethelyiség 
folyó  évi október hó 1-ére kiadó. — 
Cim: Schier Ferencz kir. mérnöknél, 
Nagyvárad, Schlauch-tér 7. szám. 4— 

EGY TFLFLOFLC 
ki két-négy középiskolát 

végzett, felvételik  a 

könyvnyomdában 
C S Í K S Z E R E D Á B A N . 

1 
Hölgyek szives figyelmébe! 

Tisztelettel értesítem Csíkszereda város és vidéke hölgyközönségét, 
iiogy  a t u d a p e e t l t a p a s z t a l a t a i m - u t á n 

Hölgyfodrász és hajmunka 
termemet a mai kor igényeinek minden tekintetben megfelelően  átalakí-
tottam, ahol képzitek megrendelés után Hajfonatokat ,  Lökni kon 
tyokat, Kalacs-kontyot, Homlokhaj-frliettet  és mindennemű 
ha jbe te teke t Elvállalom a színehagyott hajak tetszésszerinti ú j ra -
festését  kesesseg mellett. Kifésftlt  hajból késiitek minden 
kivánt ha jmunká t . — Vidéki megrendelésnél a kifésült  hajat leg-
célszerűbb 35 filléres  bélyeggel a j á n l v a címemre beküldeni. 

A kész hajmunkát három nap alatt visszaszállítom. 
Szép és tartós munkát kizárólag tiszta vágot t és preparál t hajból 
érhetünk el. Külön e célra berendezett ha jmunka- t e rmem kizárólag 
csakis a nagyérdemű t L Ö l g - j r l c ö z ö i i s é g l l o l í : áll rendelkezésére. 

Úgyszintén alkalmi fésülések  divatlap után 
e s z k ö z ö l t e t n e k . Továbbá divat hajtűk, 
fejdíszek  stb. Bel- es külföldi  illatszerek 
és kozmetikai szerek állandóan raktáron. 

Elsőrendű munkámról u. m. mérsékelt és határozottan szabott áraim-
ról állandó és előkelő vendég-közönségem tesz bizonyságot. A n. é. 
hölgy-közönség szíves pártfogását  kérve, vagyok kész szolgálattal 

SZABÓ LAJOSNÉ, hölgy-fodrász, 
CSÍKSZEREDÁBAN, KOSSUTH LAJOS UTCA. 

Szolid és pontos kiszolgálás! 
»-5 

Szám: G935-'J11. tlkv. * -3 

Végzés. 
Csikmenaság község közhelyeinek arányo 

sitása tárgyában bemutatott munkálatok a 
részleges bevezetésre vonatkozólag megvizs-
gáltatván azok helyeseknek találtattak, minél-
fogva  a 24:166-893. sz. illetve 6400-904. 1. 
M. rendeletek értelmében kibocsáttatik a kö-
vetkező. 

II. 

Hirdetmény. 
Csikmenaság község telekkönyve birtok-

szabál\ozás következtében átalakított és ezzel 
egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve a 
melyekre az 1886. XXIX. az 1889. XXXVIII, 
és az 18111 XVI. t.-cikkek a tényleges birto-
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik az 
1892. évi XXIX. t.-cikkben szabályozott eljá-
rás a telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyes-
bítésével kapcsolatosan foganatosíttatott.  Az 
azzal a felhívással  tétetik közzé ; 

1. hogy mindazok, kik az 1Ö8C. XXIX. 
t.-c. 15. és 17. §Sí-ai alapján ideértve e §-ok 
nak az 1889. XXXVIII. t.-c. 5. és 6. g-aiban 
és az 1891. XVI. t.-c. 15. §-a pontjában fog-
lalt kiegészítéseit és valamint az 1889. 
XXXVIII. t.-c. 74. a) és az 1891. XVI. t.-c. 
15. §. b.i pontja alapján eszközölt bejegyzé-
sek vagy az 1886. XXIX. t.-c '22. g-a alap-
ján történt törlések érvénytelenségét kimu-
tathatják, e végből törlési keresetűket ti hó-
nap alatt vagyis az 1912. évi julius 15-ig be-
zárólag a tlkvi hatósághoz nyújtsák be, mert 
az ezen meg uem bosszabitható záros határ-
idő eltelte után indított törlési kereset annak 
a harmadik személynek aki időközben nyil-
vánkönyvi jogot szerzett hátrányára uem szol-
gálhat ; 

2. hogy mindazok akik az 1886. XXII. t.-c. 
16. és 18. §-ainak eseteiben ide értve az 
utóbbi §nak az 1889. XXXVIII, t.-c. 5. és 6. 
§ aiban foglalt  kiegésyitesért és a tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében 
ellentmondással élni kiváunak Írásba" elleti-
mondásukat 6 hónap alatt vagyis 1912. julius 
15-ig bezárólag a tlkvi hatósághoz nyújtsák, 
mert ezen meg nem hosszabilható záros ha-
táridő letelte után ellentmondásuk többé 
ligyelembe vétetni nem fog; 

3. hogy mindazok, akik a tlkvi átalakítása 
tárgyúban tett 'utézketlések által nemkűlön 
ben azok akik az I. es 2. pontban körülirt 
esetekeu kitül az 1892. XXII. tervszerinti el-
járás és az ennek folyamán  történt bejegyzé-
sek által előbb nyert nyilváukönyvi jogaikat 
bármely iranyban sértve vélik ideértve azo-
kat is akik a tulaidoujog arányáuak az 1889. 
XXXVIII, t.-c. l(i. §-« alapján történt bejegy-
zését sereimesnek találják e tekintetben fel-
szólalásukat tartalmazó kérvényüket a tlkvi 
hatósághoz 0 hónap : latt vagyis 1912. julius 
15-ig bezarólag nyújtsák be, mert ezea meg-
nem hosszabbítható záros határidő elmulta 
után az átalakításhoz közbejött téves beveze 
tésból származó bárminemű igéuyeket jóhi-
szemű harmadik személyek irányában többé 
nem érvényesíthetik az emiitett bejegyzésüket 
esetleg csak a törvény reudus utján és csak 
az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett 
harmatlik személyek jogainak sérelme nélkül 
támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek  akik 
a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat 
adtak át, liogy a mennyibuu azokhoz egy 
szersmmd egyszerű másolatokat is csatoltak 
vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak az ere 
detieket a tlkvi hatóságnál átvehetik. 

A kir. járásbíróság miut tlkvi hatóság. 
Csikszentmárton, 1911. december 3l-én. 

A kiadvány hiteléül: 
Berze Árpad s. k., Kovács Antal, 

kir. uljürúsliiró. kir. ilkvc.'/.ető. 

G S - á t - 2 ? 
* b i k a e l a d ó , 
3 darab 2'|z éves és 3 darab 
2 éves erdélyi tisztavéril faj. 

:: Értekezhetni lehet :: 
Jakab Mártonnál, Csikzsögödön. 
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Schvarcz József  és Társa 
Budapest, Váczi-körut 53 sz. 
= = Alapítási év 1884. = 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány fiillesztti 

G5,100,160, 300 és G20 li ter űrtartalom. 
FUlleszt 40—60 perc alatt 

Hordozható pálinkafőző 
Üstök 

100—400 liter űrtartalom. — AB u j 
siesBadótörvónyelőirásaisBerint. 

Angol marha- és lónyiró-
gépek és ollók. 

Szám : 6936-911. tkvi. 2 -3 
Végzés. 

Kászonfeltiz,  Kászonaltiz községek köz-
ségek közhelyeinek arányosításai tárgyában 
bemutatott munkálatok a végleges bevezetésre 
vonatkozólag megvizsgáltatván, azok helyesek-
nek találtattak, minélfogva  a 24366 -893. I. 
M. számú rendelet, valamint az 1886. évi 
XXIX. t.-c. 1. és 2-ik bekezdése értelmében 
kibocsáttatik a következő : 

Hirdetmény. 
Kászonfeltiz,  Kászonaltiz községek telek-

könyvei birtokszabályozás következtében át-
alakítanak. 

Ez azzal a felhívással  tétetik közzé, .hogy 
mindazok, akik a telekkönyvek átalakítása 
tárgyában tett intézkedések által, ennek fo-
lyamán történt bejegyzései által előbb nyert 
nyilváukönyvi jogaikat bármely irányban sértve 
vélik — e tekintetben felszólalásukat  tartal-
mazó kérvényeiket a telekkönyvi hatósághoz 
hat hónap alatt, vagyis 1912. év julius hó 
15-ik napjáig bezárólag ayujtsák be, mert 
ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 
elmulta utáu az alakításkor közbenjött téves 
bevezetésekből származó bárminemű igényeket 
jóhiszeinö harmadik személyek irányában többé 
nem érvényesíthetik, az említett bejegyzése-
ket pedig csak a törvény rendes utján és csak 
az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett 
harmadik személyek jogainak sérelme nélkül 
támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek,  akik 
a hitelesiló-bizottságnak eredeti okiratot ad-
tak át, hogy amennyiben ezekhez egyszersmind 
egyszerű má-olatokat is csatoltak, vagy ilye-
neket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a 
telekkönyvi hatóságnál átvehetik." 

Csikszentmárton, 1911. évi december hó 
31-én 

A kiadmány biteléül: 
Berze Árpád s. k., Kovács Antal s. k., 

kir. aljáráshiró. kir. lelek könyv vezető. 

A csikmegyei közkórház igazgatóságától. 
Szám 74—912. 2 - 2 

Pályázati hirdetmény. 
A csikvármegyei közliórházi gond-

noki állás megüresedése folytán,  arra 
a pályázatot kihirdetem azzal, hogy a 
vármegyei alispán úrhoz címzett folya-
modványok alatt irt kórházi igazgató-
sághoz legkésőbb folyó  évi február  hó 
20-án déli 12 <_ráig benyújtandók. 

Később érkezett folyamodványok 
nem vétetnek tekintetbe. 

M nél nagyobb értelmi színvonal é s 
iskoláztatás utján nyert alapképzés mel-
lett előnyben részesül az a pályázó, a 
ki már hasonló minőségben kórháznál, 
más nyilvános intézetnél1 vagy pénz-
társulatnál szóigált s a ki a kertészet-
ben. faápolásban,  a gazdasági ügyekben 
való jár tasságot tud kimutatni. 

Az erkölcsi megbízhatóság külön 
igazolandó. 

A nyugalomdij jogosultsággal egybe-
kötött állás javadalmazása évi 2000 
(kettőezer) korona fizetés  és 400 (négy-
száz) korona lakáspénz. 

Amennyiben a kórház természetbeni 
lakást fog  adni, a lakpénz megszűnik. 

A gondnok egy évi fizetése  kéthar-
madának megfelelő  összeget köteles 
szolgálati biztosíték gyanánt készpénz-
ben, vagy ezzel egyenértékű érték-
papírban letenni, avagy annak kétsze-
resét ingatlanra első helyre bekebe-
lezte tni. 

Csíkszereda, 1612. január hó 16-án. 
Veress Sándor, 

igazgató-főorvos. 

TUSNÁDFÜRDŐN 
a Zakariás-féle  villa eladó. — A ház a 
főhelyen  18 szobából áll és valamennyi 
elsőrendű, teljes bútorzattal van ellátva. 
Cim: Zakariás Jakab, Cslkszépviz. 
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BORI BORI BOR! 
Tisztán kezelt kfikfillőmenti  borok kaphatók 

Özv. Karda Lajosné borpincéjében, Csíkszeredában. 
(A m. kir. Törvényház mellett). 

Asztali l eányka és r i z l ing bo rok literenklnt 76 fillértől  kezdve. 
50 literen felüli  vételnél rendkívüli olcsó árak. Csakis küküllöfnentl  borok. 

Kitűnő likőrök és tea rumok. 5_i a 

Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

Rnloonh VníirvAe kézimunka üzlete, rövid , szövött és 
DWlPflvIl  r i l g j B a kötött áruk, Brassó, Kolostor-utca 29. 
Az újévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban, milieu, futó,  iliváupánin 

és gobelin képek. 
Xagy raktár mindennemű kezdett, kész kézimunkák és kézimunka szövetek, «elv-

mekt gyapjú és gyapott fonalukban. 
Dus választék férfi,  női és gyerek harisnyákban, trikókban ugyszintéu férfi  ingek, 

nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők és zsebkendŐkbeu. 
Kézimunka szövet mintákkal készségesen szolgál. 11—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 
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ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencsém a Dagyénleiuii közönség burse* figyelmét  lulliivni, 
miszeiint a Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levő 
NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben, olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  uagyságu 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
á rban , mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még 
a mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a n. é. közönség szives figyelmét  felhívom  azon körülményre, hogy 
A kocsik, valamint miuden e szakba vágó munkák javítását elvállalom, 
Magamot a mélyen tisztelt közönség jóindululntu pártfogásaim  ajánlva, 

maradtam kiváló tisztelettel: 24—26 
Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

P R . N A N K Ó P 0 M 0 K 0 S N É 

zongora-raktára 
Brassó, Kolostor-utca 28. szám. 
Ajánlja k ü l ö n f é l e  gyártmányú 

zongoráit és pianinóit 
dus választékban a legolcsóbb árakon. 
Zongorákat és planlnókat bérbe ad. 

1 - 3 

KÜLÖNLEGESSÉGEK 
szőnyegekben, függönyökben,  Li-
nóleumban. Nagy választék: női és 
férfi  fehérneműben  és divatáruban 
r 

B r a s s ó , Búzasör 9. szám. 
Olcsó árak! Szolid kiszolgálás! 

Szép állás, tekintélyes jövedelem 
kínálkozik, oly ur részérő, aki egy 
elsőrangú Élet-es gyermekbiztositó 
intezet fóügynökségét  átvenné. 
Szakismeret hianya ním képez akadályt. 
Nyugdijkepes állás. Kimeritö pályá-
zatok : B u d a p e s t , IV., Váci utca 12., 

II., 2. alá küldendők. 

E l a d ó e g y teljesen felszerelt 
Magnesium világítási berendezés 
csőhálózattal, 5 luszterrel és 2 álló 
asztali lámpával. Cim a kiadóhivatalba. 

1-3 

>11' >11' Mt' <11> \11/ >11» >11/ Ml, ,11» \11. >11'>ll< \U->ll< >11» >lH ;>1H >11» >11» >11» >11» >11» >11» >!!••>»> >11/ Ml' >11' <11/ >11» >11' >11» >11' 
1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 

Értesítési 
Van szerencsém a t. hölgyközönség szives tudomására hozni, hogy a nuunzelem 
P á r 1 S b a n van tanulmány uton, a honnan február  HÓ elsején jön vissza. 

S Z E Z O N S Z E R Ü ÚJDONSÁGOK 
március hó elején már raktáron lesznek. Színházi sáli újdonságok már megérkeztek. 

A t. hölgyközönség szíves pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel: 

MÁTHÉ JÓZSEF ndi divatkalap- és rövidáru-üzlete, 
Csíkszereda, Kossuth Lajos-utca (Grünwald Albert-féle  ház). 

23-52 
Vidéki megrendelések gyorsan öa pontosan eszközöltetnek. 

'iiv »m »m/it> 'Ti* 'ff*  >ir, »it> 'IN'!!-. «it» 'it>/it> j -m | »n> »m »i|v <n> »n> »n> icn» n» n» H» ir> 

Bérbeadó urilakás 20 hold föld-
birtokkal. 

Csíkszereda várostól,Csíkmegye szék-
helyétől 3 kilóméter távolságra, megyei 
ut mentén, Csiklitodon,  folyó  é r itpii 
lis  hó 1-tól,  bérbe adó 4 szobából álló, 

jujabbau épült, modera uri lakás, beke-
rített nagyobb udvarral, gyümölcsös 
kerttel, klllön sütőházzal, mely ben kony-
hának és cselédszobának alkalmas he-
lyiségek vaunuk, kőgnbonással, baromfi-
házzal, kocsiszínekkel, sertés óllal, is-
tálokkal, csűrökkel, pincékkel, kutak-
kal, szóvai: egy gazdasághoz szükséges 
teljes berendezéssel felszerelve.  Ebez 
tartozik 20—22 liold földbirtok,  mely-
ből 10 hold kaszáló, a többi jól gondo-
zott száutófüld  1 — 1 holdnál nagyobb 
darabokban, sertés, juli és liba legelte-
tési joggal. Évi bér uegyedéveukéut 
előre fizetendő  800 korona. Ezen bér-
let különösen alkalmas tényleges tiszt-
viselő, vagy nyugdíjas részére, ki ház-
bére ellenében tisztességes haszonra 
tehet szert, de niindenesetre annyi 
széna és gabona termésre számitha', 
bogy lakását kevés összeggel ha pó-
tolja. 

Bérbe venui szándékozók forduljanak 
Szász Károly pénzügyi számtaná-
csoshoz, lakik: Kolozsvárt, Bar-
tha-Miklós-utca 5 szám. 

Szám 11—1012. vgrli. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 18K1. évi 
1,X. tc. 1U2. §-a értelmében ezenuel közhírré 
leszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
l'Jll. évi V. 1293. számú végzése következ-
tébeu Dr. Gergely Dezsi miskolczi ügyvéd 
által képviselt Bloeh Ármin javára 499 kor. 
14 fii.  R jár. erejéiglOll. évi december hó 
l:< áll foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján le- és felülfoglalt  és 2050 koronára 
becsült következő iugóságok, u. m.: házi 
bútorok stb., nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésuek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán  fenti  tö-
kekövetelés, bíróilag már megállapított költ 
ségek erejéig végrehajtást szenvedő lakaaán 
Csíkszeredában leendő megtartására 1012. 
junuár hó 30-ik napjának délutáni 5 
óraja határidőül kitüzetik éj ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. tc. 107. é9 108. i 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 1881. évi LX. tc. 120. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi január hó 
13. napjáu. Keresztes Qyula, 

kir. bír. végrehajtó. 
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§ Lêjütanyosabb bevásárlási forrás 
úgymint: hajtipokban, manükör-
kcszlctekben, zsebkésekben, pénz-
erszényekben cs mindennemű 
különlcycscgckben, valódi YES 
porcellán púder, Dlanna sosbor-
szesz és Nestlé-féle  gyermek 

tápliszt, fólerakata 
FEKETE VILMOS 

_ Első Csikmcgyei illatszer- cs pipere-
g kereskedésében, CSÍKSZEREDÁBAN. 
O 13-
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Elscd-ö lstHséus. 
Kurczfalváu  a vasút állomással szem-
ben a mai korszaknak megfelelő  három 

szoba, egy konyha és pinee 
bereudezéssel, ugysziutén az ott lévő 
gazdasági épületekkel és mint-
egy 250 • -öl k e r t t e l e l a d ó , 
értekezni lehet Gidró Félix tulajdo-

nosnál, Karczfalva.  2—4 

PESZKA, PALLÓ, LÉC, (SYALULT PAPLÓ PESZKA ÉS 6 EREM PA 
mindenféle  méretben és mennyiségben-

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

állandóan kapható: 

Klein Sámuel csíkszeredai gőzfürész  telepén. 
24 TELEFON 19. 

Egy évig használt fűszer-  és singes-üzleti 
berendezés jutányos áron eladó. Ér-
tekezhetni Z a k a r i á s Qerő urnái 
Csikcsicsó. 10—10 

Modern kutépités 
ÜJ kutak épitését cementgyürük-
kel, 8ülyesztó rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb süllyesz-
tését jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 
cementárugyár és épitési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

Csak a 

minőség 
rtvén lett 

világhírű 
a valódi 

PALMA 
kaucsuk-cipősarok 

i A hygicniKus 

Palm a kaucsuk 
ágybetét 

minősége 
i e l sőrangú 

VIPOR ÉS TÁRSA (SŐZFÜRÉSZE QSIKSZENTSIMON 
állandó raktárt tart mindenféle  faanyagokban,  u. m.: 

PESZKA, LÉC, PALLÓ és ÉPÜLETFÁBAN 
mindenféle  méretben és mennyiségben. 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
á l l a n . d . ó a x L I s a p H a t ó . 14-52 
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6ÉPÜZEMÖ ASZTALOS VÁLLALAT CSÍKSZEREDA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÁM. 
Elvállal ugy épület- mint bútor asztalos munkákat bármily kivánt kivitel-
ben. Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely ház ablakait 

110 nap alatt elkészíti, •»•• 

Elvállal különösen épület munkákat szakszerű gépei által kidolgozni az 
asztalos mester uruknak mérsékelt munkadíj ellenében és a megmunkáló 

HIHIHI MULLI anyagot el- és visszaszállítja, IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM'M'MIMMMM' 
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Inga-, fali-,  ébreaitó- it uebórán állandóan nagy raktáron. 

FIGYELEMRE MÉLTÓ! 
Olcsó munka nem mindig olcsó, inert sokszor csalódik az ember 
benne és akkor késó a bánat, ezen tapasztalat szakmánkban több-
ször fordul  elő, mint bármely inás iparágnál, mert a nagyközön-
ség az órajavitásnál teljesen az órás őszinte és lelkiismeretes 
munkájára van utalva. Egyúttal tudatni kívánom, hogy üzletem-
beíi bizományi raktárt rendeztem he, hol raktáron tartok mindig 

Mindennemű óra-, ékszer- és látszerészeti cikkeket 2 
s azt szolid és jutányos árban bocsátom a in. t. vevőközönség 
rendelkezésére. Minden egyes cikkért, mely üzletemből lesz véve 
éa általam javított órákért szavatolok. Az eddigi szives pártfogást 
ezúttal is megköszönve, jövőre nézve is kérve, szíveskedjenek 

bizalmukkal megtisztelni, vagyok kész szolgálattal: • 
BREZINA F. órás, ékszerész és látszerész, Csíkszereda, Kossuth L.-utca. 

25-52 
Óraláncok, gyűrűk, fülbevalók,  siemüvegek éi hötuórök  állandóan kaphatók.' 

! 

HALLÓI ÉRTESÍTÉS. HALLÓI 
Építési anyagraktár, vasbeton, míikö- és cementárugyár. 

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos-utca 48. szám alatt nagy építési anyagraktárt rendeztem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
dennemű építési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak melleit eszközlök. 

Állandó nagy raktárom van; 
Nesz darabos és oltott. Rortland-cement friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsi staka-
tur és szobrász. Nad fűzve  slakattirokr» és ejijéh Iák eltakarására. Valódi aszfalt 
fedélletnez  többféle  iniuüségben. Kollarit körlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelő lemez és kaucuk-asxfiilt  nedves falak  és lakások szá-
razzá tételehez. kátrány és carholiueum Iák telítésére, gonilm és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnyű és tartós. Teljes liidésekei elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat kőpor, Schaiuotte tűzálló 

tégla és föld  stb., mindennemű építési és műszaki anyag. 

CEMENTÁRU-GYÁR. 
Kutkarikák betonból -80-100, 1:20, 1 .V)-2 (H)-3 tH) és 4 (M) tnéler átmérőjű kutak-
hoz. ezek készítését is elvállalom sűlyesztö rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
güzUzemű berendezéssel készítek magas vízállásuk megadásával. Cement-cserép több-
félé  színben, betoncsövek, hidak és átereszek kés/Kése. Beton- es műköl>pcsök, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató és etetövaluk min-
den nagyságban. — Blok űres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alatét lemezek. Kemény- és fal-
fedkivek.  Mindennemű betO"- és cementipar-vállalat, uruiit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladasoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

Gyárak és raktárak: Csíkszereda, Ujtusnád és Kézdivásárhely. 
Szíves támogatást kér kiváló tisztelettel: 

Nagymihály Sándor épitész, Csikszereda. 

ŢŢT\ * «jr I Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
I I A IUI I H a azt aka r j a , h o g y j ó k i n é z é s e l e g y e n , 
ţ j [ | | J H a azt aka r j a , h o g y n y u g o d t á lma , j ó é t v á g y a l e g y e n 

Ha erejében gyarapodni akar 

C S A K D R É H E R - S Ö R T l ó Y É K ! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb ffiszer-  és csemegekereskedésekben. 

F ő r a k t á r O e l I n v á j r m a e y e r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-iéle poharas sör— naponkén t friss  c s apo l á s — 

csakis özv. Nagy Istvánné „Zöldfa"  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 
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© . 2 0 _ s z á z a d v a r r ó g é p e . 
Csakis cégünk üzleteiben, vagy azok ügynökei utján 

vásároljunk. 
Singer Co. varrógép részvénytársaság, Sepsiszentgyörgy. 
Csíkszeredában értekezhetni lehet a megbízottal, Kossuth Lajos-u. 13. sz. a. 

Es? a rebérDematömesbez való Masilásl tarlatod (mi Haitinek msreo Malit -

ELSŐ MAGYAR VILLAMOSERŐRE BERENDEZETT HANQSZERGYÁR. 

STOWASSER JÁNOS 
CM. és kir. u.lvitri szállító, színházuk, zenedók, hatlsi-rei: stl>. szállítója, ;i KákÓLV.i táro-
i::iti es A Imiţi fokozó  R«TIMHI;I ft-ltalálója  Budapest, ll.f  Lánchíd-u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2. 

AJHIIIÍH a siíjút pyúiI'iliiin készült linros, vonós, fuvú  ős Qtü 
liuiî vz. rfit  út nlkul rt-szfit.  <v>iiinli W/.\ u hurokul. 

Hegedűk 3. 4. 5. (> lórimtól irljul.h u Ir^johl, ÍL'lsxrnlós 
Kzcrini. — Tárogató iö|»uliiliúl. ujczOsl billentyűvel ós is-
kólával 30 forinttól  Icljrlih. — Harmon'kák legjobb elpusz-
liihututlHii liniî okkul 2.50, 3, 4, 5 íriiól feljebb.  Kíilünlc-
pes-séjr «cefliarî ii  liHiifrvrrsfiiv  Jiurmonikák, saját minták. 
STOWASSER a hangfokosö  gerenda feltalálója,  mely 
által Imi milv lu^eilii vngy gonlonku jobb, erősobh és lií-
t:yul>li liiiiiuot nyer ilii/.tos siker) hegedűbe ju vitással 4 írt 
Harmónium vihtyhiril legjobb gyáritiiány 65 írttól íeljebk 
Javítások »</. •'.-«./es ImnusKcrekcn különleges szakszerű 
poitro«»ii^nl. jiitui.yis Áron. — Zenekarok teljes felaee-
relóae elónyő* l'-Wéielek melleti, jutányo* árban, elismert 
kilüuri iiiin(.*ég. — A It'K'ol»b kutoimi zcnckttr szállítója. 

Magyarorseág legnagyobb vonós es fúvós  hangsserek gyára áitAláuosun n legszolídubb kiszol-
p» laurul L-IÍMIKTVU. — Arjegystk kívánatra Ingyen es bérmentve. —20 

xli' Ml' Mi* Ml> MJ' Ml' Mk Mi' MlAH' Ml' Ml' Ml' > 

Uj bútor , varrógép- és kerékpár-nagyraktár! 

p K t ^ Q Í - f Á c  | ^ szerencsém Csíkszereda város és vidéke nagy-
E.I I C O l L C O ! érdemű közötiségétiek szives tudomására hozni, hogy 
Csikszeredaban a Kossuth Lajos-utca 9. szám (Lukács Juliska 
bérpalota) helyiségeben egy teljesen uj modernül berendezett 

Bútor-, varrógép- és kerékpár nagyáruházamat 
megnyitot tam, hol raktáron tartom a legkényesebb igényeknek meg-
telelő összes bútordarabokat és teljes garnitúrákat, u m.: szalon-, ebétllö-
es halószoba berendezések, valamiut vas- és rézbulorok a legjobb gyárt-
máuju. hajlított és bórszékek és saját gyártmányú töltött székek, modern 
ebédlő díványok, valódi lóször- és afrik  madracok jutányos árak mellett, 
továbbá tükrök, képek óriási nagy választékban. Varrógépek és kerék 
párok U—10 évi jótállás mellett, melyekből raktáron tartom, az összes 
legjobb és legmegbízhatóbb gyártmányokat mindenféle  szabó-, cipész , 
szíjgyártó és nyerges-varrógépek, valamint valódi Singer karikahajós és 
central bobbin varrógépek díszes kivitelben is, a legjutáuyosabb árak 
mellett, kedvező fizetési  feltételekkel  is az eredeti árban számítom, min-
den árfelemelés  nélkül, raktáron tartom az összes varrógépek- és kerék-
párakhoz mindenféle  alkatrészeket, javításokat jutányos árért eszközlök. 
Klvállalok továbbá mindenféle  kárpitos és bútorasztalos, valamint minden 
e szakmába vágó munkálatok jutányos árért saját műhelyeimben végez-
tetnek. Az évek óta fennálló  összeköttetéseim folytán  azon kellemes hely-
zetbe jutottam, liogy áruimat csakis a legelső és legnagyobb gyárosoktól 
szerzem be s igy igen olcsó árak mellett tudom árusítani. Magamat a n. é. 

közönség szives figyelmébe  ajánlva és becses pártfogását  kéri 
Ackermann Ignátz asztalos, kárpitos és díszítő, Csikszereda. 

Főraktár Gyergyószentmlklós (Piactér). Fiókraktár Csíkszereda. 
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Hosszurovó Cement Födélcserép 
Iroda: Hirscher-utca 18. sz. 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyfi  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. 

Nmpatnit Bamboáa Jóiaef  kOamjoadáiibta. CelkaMreáibaa, 1912 




