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Késlratok nem adatnik i ' 

I L 
Magyar nyelv a hadseregben. i d e n e m a magyarosítás, hanem neme | kikóp/0-l határozottan károsan beíolyá-

* * itesités terén. isolja a Uil kicsi létszám. 
Ottan pedig, hol az ezrednvelv ma-1 Honvédségünket ezl az árva és te-

gyar. a tisztikar kénytelen a lígénység- gyermeket keno ápolni cs i.ovc m. 
fel  magyarul érintkezni: a hol lói. Hwo-ţ hiányosságokat megszüntetni.. 

A bankkérdéssel kapcsolatosan a ka-
tonai kérdések ismét felszínre  kerültek, s 
egyes verziók szerint gróf  Andrássy Gyula 
belügyminiszter a hadügyminiszterrel e te- j 
kintetben kompromisszumot kötött volna, 
melyet az összes napilapok hoztak. 

Hogy mit tartalmazott az, s miféle 
alapelvek voltak abban lefektetve  azt a 
következőkben óhajtjuk részletezni. Az 
egész nem egyéb frázisnál,  s kevesebb a 
semminél. 

állapo-

liol szerb, TÜjesilökép'-ssé. önállóvá tenni, s min 
idill nagyobb rázkódás nélkiil meg volna 

I,, laz anvira óhajtott nemzeti hadsereg, 
ki)!melyre a magvar nemzet mindenkor bát-

zámithatna 
pár vban másolt 

[res álla 

nyelv 

Vegyük sorra a tényeket 
tokát. 

A hadseregben van szolgálati 
és ezrednyelv. 

Szolgálati nyelv a közös hadseregnél 
a német, a honvédségnél a magyar. 

Ezrednyelvnek kivétel nélkiil minden 
ezrednél azon nyelv van megállapítva, 
melyen a legénység túlnyomó része be-
szél (legalább 50 százaléka.) A tisztikar 
záros határidón belül köteles azt az ez-
rednyelvet azaz a legénység anyanyelvét 
megtanulni, különben az előléptetésből 
ki van zárva, s mellőzve lesz. 

A szolgálati nyelvet minden tisztnek 
tökéletesen birnia kell, a legénységnek 
pedig annyira el kell sajátítania, a meny-
nyire szolgálatának ellátásához az szük-

tótul, a hol oláh oláhul, a 
— ott szerbül és igy lovább. 

Ezrednyelvtil tehát a magyar oly 
Iveken, hol a legénységnek legalább 
százaléka nem magyar s csak 20 száza-, sxó-1 esik 11 
léka magyar, merő képtelenség mcgálla- . .; 1 1 1 .j""1.'"1 , -.,. -.n,, i a-, ' .„ , kepe o la; mk ad íenvieivs alla oolok-pilani, mi ha meg enne allapitva, tuz- J J i . ; , n „ , r, r , . , • .. i í . f,  . nak. s ha e/e i a ive vek az a lam ler-tára csak eebe írott malaszt, s szen c y- , . . . . , , • , . , . . I s ' - ftaink  reszeru is helyesnek es ccliranvos-
""sztes lenne , l a k tojnak tartatni, ugy az elvek n'ieg-

A nn pedig az alantos körökben (nlv. ik)s i{:1?i l , l l i IU |L,n hajnak köteles-
század, zászlóalj és ezreden belül) a ^ol-j s 0 f o R  v á | n i i ,n i t l c | j c s i l w , : l / c ( c . 

kintetben kifej  toll agitáció eredménylelen 
nem maradhat. 

Íme itt a különbség a szolgálati és 
ezrednyelv között. 

A mig a szolgálati nyelv tudása kö-
telező, addig az ezrednyelv elsajátítása 
csak bizonyos határidőhöz kötött dolog. 

Az ezrednyelven kizárólag csakis a 
legénység oktatása történik, a mi nagyon 
is természetes, mert másképpen az illető 
meg nem érti, s felfogni  sem tudja, — 
hogy egy előtte teljesen ismeretlen nyel-
ven tett vezényszóra mit kell cselekednie. 
De e mellett mégis megtanul egy előtte 
idegen nyelvből egy pár oly kifejezést, 
mi az ö nemzetiségi nyelvére le nem for-
dítható, s melyeknek a szolgálati nyelven 
való megnevezését a szabályzatok előírják 

A tényállás teljes megértése végett a 
kővetkező példákat hozom fel: 

A honvédségnél hol magyar a szol-
gálati nyelv, sok ezrednél tót, oláh és 
szerb az ezrednyelve, s ezen a nyelven 
történik a legénység oktatása. De emel 
lett oktatva lesznek különös gonddal a 
szolgálati nyelv elsajátítására is, s oly 
szép eredménynyel, hogy igen ritka ki 
vételt képez az, ki a két évi tényleges 
szolgálata után magyarul ne tudjon, mi 
által a honvédtiszti kar a magyarosítás 
terén talán a legsikeresebbnek mondható 
agitátiót fejti  ki. 

Nem igy áll a dolog a közős hadse-
regnél. Itt is az ezred nyelvén történik 
az oktatás, de e mellett a parancsnokok-
nak itt is érdeke, hogy a szolgálati nyel-
vet mennél jobban elsajátítsa mindegyik 
alárendeltje. Folyik tehát itt is a munka, 

gálati érintkezést illeti, az a tisztek részé 
ről mindig a szolgálati nyelven történik. 
A legénységnél pedig a kövélkczó kép : 

Például egy magyar erzednyelvü kö-
zös ezrednél: „HerrHauplmann ich mclde 
gehorsanist. kérek 12 óráig kimaradást, 

a kihallgatásánál a tárgyalás lovább fo-
lyik magyarul. Menjünk egy lói ezred-
nyelvű honvédezredhez: .Százados ur 
alázatosan jelenteni pitam druhi noha-
vica ; s a tárgyalás tovább folyik  tótul. 

Számtalan példa lenne felhozható,  de 
énből a kettőből, is világos, hogy a leg* 
szüségesebbet a szolgálati nyelven el kell 
sajátítania. 

A tni tehát abból a komroinisszuinból 
napvilágot látott, az mind olyan dolog 
a. iui inát-most-tényleg meg-is van, s azt 
megengedni avagy elrendelni nem kell, 
mert természetes dolog: azt pedig meg-
valósítani hogy oly ezredeknél, melynél 
legalább 20 százalék magyar van, a ma-
gyar nyelv legyen az ezrednyelv, kép-
telenség, soha meg nem valósitható idea. 

Hogy a magyarosodás terén előbbre 
haladhassunk, ahhoz nem részletek, ha-
nem egész dolog kell. S ez az egész, de 
még nem kész a dolog a m. kir. hon-
védség. Képezze ez az alapját a jövendő 
magyar hadseregnek, fejlessze  ezt az or-
szág, lássa el minden fegyvernemmel  és 
inl 'tekkel, tegye önállóvá, s egy olyan 
; . hadsereget kap, mely inéltó lesz 
régi hírnevéhez. Mert mostan biz az 
olyan, mint egy árva s hozzá még béna 
gyerek. 

A szervezését illetóteg ott van a hol 
15 évvel ezelőtt volt. önmagában nem 
funktióképes.  tehetetten, mivel azok a 
szervei mind hiányoznak, mi egy hadse-
reget működés képessé tesz. Nincs tüzér-
sége, utász csapatai, vasút és távíró ez-
rede, vonatcsapata, egészségügyi csapata 
nincsenek intézetei, nincsen arzenálja, s 
a mi a legfőbb,  nincs vezérkara. E leg-
utóbbi megvolt, de egész észrevétlenül 
egybe lett olvasztva a közös hadseregé-
vel, s uj életre talán sohase fog  ébredni. 

A századok létszáma is oly csekély 
(52 főtisztek  nélkül) hogy tekintettel a 
modern kor hadviselésében minden ember 
iránt támasztott óriási követelményekre, a 

Valamennyi szp.kfily  kozliilotâ lioz1 

Az erdőtörvény ellen megiiulitott akció 
köveikezti-ben hozzánk beérkezett közérdekű 
felhívási  .1/ alábbiakban közöljük. 

Székely atyánkfiai! 
lirdos völgyes kis hazánkban kevés u szántó. 

Apáink is nullák alkalmazták: hu rövid a 
kardod, told meg egy lépéssel. A s/anlót meg-
toldanák hál az erdővel. 

Boldogok vollaK. Tehették. De nem lehel-
jük mi. Heléilk bolloll az erdőtörvény. 

Mult év augusztus 30-án Kézilhásárhelyen 
lartott népgyűlés felhataniazoll  kéri arra, 

| liogy számlakiii sérelmeinket ö.vzegylijivc, 
mint illatos bokrétát adjam át azoknak, kiket 
illei, az országgyűlés és korinán.- tagjainak, 
tiz eléil talán nem tudnak eliiilni, mini a 
„Nemere". 

A bizottság úljjil kidolgozott jelen kertlö-
pontokai atvaii.ágos szereietlel szclkültiöm s 
kereui összes birtokosságokat, hogy a fe-
leletükéi pontosan vegyék jegyzökönyveikbe, 
gviiléseii hitelesítsék s másolatban hozzám ez 
é\ március l-ig okvetlen kiikljék he. 

Egyúttal tájékozás végett határozza el a 
közgyűlés azt is, hogy a kinyomandó könyv-
ből hány darabot rendel meg már most elő-
legesen, iiiivvi Csak igy lehel zöldágra jutni. 
Ára példányonként 20—3ü iillér lesz csupán. 

A kérdőpouiok ezek : 
1. Mekkora a közbirtokosság erdeje; hol 

vau, milyen talajú és iekvésil, minél faállomány-
vau rajta. 

2. Hány személyből áll a közbirtokosság ? 
3. Üzemterv készen vau-e hány éves 

van abban íölvéve V 
4. ti fordákbol  mennyi értékű (ál nyertek 

20 év óla ? Tarvágás, vágy szálalás volt-e ? 
Kérték, vagy adták ezl? L'lasitoliák-e vissza? 

•>. Kéiiyszerülletés volt-e; hol, mekkora, 
milyen talajú és fekvésű  helyen s minő cse-
metékkel 20 év óta ? Terv,-Igásra, vagy szál-
lalásra, lisztilásra slb. mennyi időt jelölt ki 
az erdögondnokság által és mely hónapokra 
volt az kitűzve ? 

6. Önként ültcttck-c valahová csemetéi; 
miért, mikor, milyet ? 

7. Hány perceni sikerült az ültetésből. Mi 
voll valószinll oka a kiveszésnek ? 

8. -0 év óta kértek-e legelöt ? Megadták-e, 
vagy megtagadlak. (Ha megtagadták, a hiva-
talos irat szárnál és szavait ki kell irni). 

'.I. Hány drb marhája van a közbirtokosság 
tagjainak. Mol, mekkora,. milyen lekvéSQ-.és . 
állapotú liciyeu legelnek. 

10. Tagok, vagy szomszédok akadályoz-
lák-e meg a legelő bövilést ? 

11. Pénzzel megvásárolható alkalmas te-
rület volna-e ; hol, mekkora, milyen ? 

12. Meglevő legelők voltak-e tisztítva, fo-
gasolva keverék maggal behintve. Marhák 
hálatására gond vau-e fordítva,  pásztorral milyen 
kikötés van? 

13. A községben van-e gazdakör s ennek 
utján tétettek-e lépések a (székely kirendeltség 
utján a bajok orvoslása céljából. 

14. Erdőkezelési díjban mennyit fizetnek? 
15. Hál erdöörzés cimén mennyit ? Külön 

megbízott őreik vannak-e s mennyi fizetéssel  ? 
Ili. Lopások inily mértékben történnek; 

körülbelül hány szál (a, mennyi értékben ve-
szel! el t 

17. Kapták-c meg a tolvajt? Az erdőör hi-
bás. vagy része voll-e ? 

18. Kártérítést mennyi idő múlva mennyit 
kaplak ? 

Értesítve, idézve vollak-e a tárgyalá-
sokra ? 

'20. ligyéb, állalános sérelmeik vannak-e és 
milyenek ? 

Székelyek! 
A sült galamb nem repül a szánkba. Tenni 

kell és nem aludni. Elég voll az álomból. Oe 
ne veszítsük türelmünket se. 48<ban Budavárát 
a honvédek is többször inegmászták, megro-
hanták, mig bevehelték. 

Talpra! Munkára I! A zászló leng nem 
| hátrálunk. Ti kiildötlelek s mi megyünk előre... 
a diadalig! 

Nem mulaszthatom el egyúttal, hogy a 
Kézdivásárhelyi Könyvnyomda Részvénytársa-
ság áldozatkészségével kiadott «Székely Nap-
tár-ál i> a tiszteli közbirtokosság szives figyel-
mébe ue ajánljam. 

1: naptárt hazafias  célból szerkesztettük, 
hogy legyen egy hely, hol megbeszélhessük, 
napfényre  hozhassuk a mi sok bajainkat, szám-
talan sérelmeinket s hogy azokra ilyen formán 
gyógyító in keressünk. Magunkat pártoljuk 
tehát, ha az ilyen naptárt olvassuk és terjesz-
szük nein pedig az idegen hazugságokat. 

I'elsöcseriiáton, 1909. január 1. 
Hazafias  üdvözlettel, a bizottság nevében: 

Mtyyaüitty  Mihtily. 
ref.  lelkész, elnttk. 

Csikvármegye virilisei. 
1. Márton Lajos Gyergyószentmiklós 19138 

K. 11 f.  2. Kopacz Lukács Gy.-Szentmiklós 5312 
K. 46 í. 3. Mélik István Gy.-Remete 4257 K- 5 I. 
4. Slein Elek Gyergyószentmiklós 2700 K. 5. 
Heim Simon Tölgyes 2414 K. 53 f.  6. Ifj.  Gál 
Ferencz Csikszereda 2050 K. 9 I. 7. Merza 
Vilmos Gyergyószentmiklós 2034 K. 82 I. 8. 
Nagy János balánka Gyimesbükk 2031 K. 91 
í. 9. Dobrcán Demeter Tölgyes 1742 K. 14 f. 
10. Büjthc Lajos Csikszentdomokos 1636 K. 
26 f.  11. Mélik Bogdán Gyergyóremete 1624 

Kőbányai sör- és ásványviz-raktár Csíkszeredában. 
Magyar ásványvíz forgalmi  is kiviteli r. t. Budapest, V., Báthory-u. 5. || Haggenmacher kőbányai és budafoki  sörgyárak r. t 
Főraktár Csikszereda részére: FÁHNDRICH ZOLTÁN cégnél (Lux-féle ház). 

Áijagjaék, aaomull palackcsere melle»: Kánont Salatári* ea Bépátí 1 liu-roa fl  Kapható hordában ea naponta friaa  töltóaü palaokban aa omág-
palMhban SO lUMr, fellitera  palackban 17 fillér,nagybani  tételnél árengedmény. | nerte elsőrendű minö^egünek elismert Haggenmaoher- fé le 

énen KjigfTizeken  klvQl kaptialAk még. Bormaékl, Baroaa, Borhegy, Élőpatak, Qlorla, Feherkói, Felaorakoai 1 — — kóvetkeaö fajta  aőrfik; 
Mirla, Bökött, Káaaonjakabfalia  borpataki, Hargitallget, Matild, Saékely Seltera éa Sitojkal gyógyWaek. g .. Khtiln"-nltr.  — Salon  a In  „ l'ilne»"-»lir.  „ B«Jor"-KŐj\ 
As á r a k h e l y b e n a h á z h o z , v i d é k r e a c s í k s z e r e d a i v a s ú t i á l l o m á s r a s z á l l í t v a é r t e n d ó k . 
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K. 58 f.  12. Rács Béla Karcfalva  1618 K. 28 
f.  13. Mélik Andor Gyergyóremete 1610 K 
16 f.  14. Farkas Lázár Csíkszereda 1540 K 
52 I. 15. Cziffra  Mihály Gyergyószentmiklós 
1456 K. 81 f.  16. Avéd János Gyergyóalfalu 
1405 K. 22 f.  17. Meskó Jakab Madéfalva 
1322 K. 35 f.  18. Fried Samu Csikszentgyörgy 
1247 K. 7 f.  19. Tímár Todor Csikszentdomo-
kos 1217 K. 90 f.  20. Pap Domokos Csíksze-
reda 1190 K. 42 f.  21. Geczö Béla Csíksze-
reda 1140 K. 80 f.  22. Lázár Miklós Csíksze-
reda 1122 K. 23 f.  23. Wenilianer Mór Ditró 
1119 K. 94 f.  24. Jánosy János Gyergyóalfalu 
1108 K. 33 f.  25. Szacsvay Imre Csíkszereda 
1106 K. 8 f.  26. Szentkovics Márton Gyergyó-
Szárhegy 1096 K. 95 f.  27. Becze Antal Csík-
szereda 1092 K. 16 f.  28. Dr Zakariás Manó 
Csíkszereda 1046 K. 62 f.  29. Dr Szántó Samu 
Csíkszereda 1005 K. 20 f.  30. Janovics József 
Csíkszereda 958 K. 66 f.  31. Zárug János Már-
toné Gyergyószárhegy 958 K. 8 f.  32. Dr 
Tiltscher Ede Gyergyószentmiklós 935 K. 66 
f.  33. Dr Taubcr József  Csíkszereda 918 K. 
74 f.  34. Dr Szathmáry István Ditró 898 K. 
72 f.  35. Dr Nagy Béni Csíkszereda 892 K. 
92 f.  36. Mánya Kristóf  Rákos 861 K. 43 f. 
37. Dr Csiszer Miklós Csikszentmárton 836 K. 
2 f.  38. Heirn Sulem Tölgyes 824 K. 48 f.  39. 
Kölönte László Kászonujfalu  812 K. 70 f.  40. 
Vákár László Gyergyószentmiklós 778 K. 98 f. 
41. Élthes Zsigmond Csíkszereda 761 K. 18 
f.  42. Gál József  Csíkszereda 736 K. 37 f. 
43. Landau Zsigmond Csikszentsimon 733 K. 
61 I. 44. Ágoston Ágoston Gyergyócsomafalva 
680 K. 49. f.  45. Szebeni Péter Szépviz 673 
K. 60 f.  46. Dr Fodor Antal Csíkszereda 672 
K. 72 f.  47. Mikó Bálint Zsögöd 664 K. 35 f. 
48. Kiss Sándor Gyergyószentmiklós 650 K. 
37 f.  49. Eránosz Bogdán Gyergyószentmiklós 
640 K. 68 f.  30. Simon Márton Gyergyóbékás 
635 K. 14 f.  51. Romfeld  János Gyergyószent-
miklós 633 K. 22 f.  52. Száva Kristóf  Szépviz 
627 K. 35 f.  53. Csedő István Csíkszereda 608 
50 f.  54. Balázs Dénes Csiktaploca 598 K. 12 
f.  55. Dr Fejér Antal Csíkszereda 595 K» 76 f. 
56. Paál Gábor Gyergyószentmiklós 590 K. 
2 f.  57. Lázár János Gyergyószentmiklós 586 
K. 4 I. 58. Görög Joákhim Gyergyószentmik-
lós 579 K. 58 f.  59. Dr Daradics Félix Csík-
szereda 673 K. 42 f.  60. Zakariás K. Antal 
Szépviz 560 K. 30 f.  61. Smilovics Zélig 
Gyergyóholló 546 K. 60 f.  62. Dr Kovács 
Gyárfás  Csíkszereda 541 K. 62 f.  63. Dr Filep 
Sándor Csíkszereda 539 K. 64. Krausz Mihály 
Csikszentdomokos 535 K. 21 f.  65. Sándor 
Gergely Csikszentimre 531 K. 16 f.  66. Rubin 
Salamon Gyergyósalamás 515 K. 90 1. 67. 
Bocsánczi János Gyergyószentmiklós 510 K. 
12 f.  68. Dr Fejér Mihály Gyergyószentmiklós 
507 K. 72 f.  69. Dájbukát D. Antal Szépviz 
506 K. 47 f.  70. T. Nagy Imre Csíkszereda 
505 K. 12 f.  71. Zahariás István GyimesbQkk 
504 K. 45 1..72. Száva Kristóf  Csikmadaras 
502 K. 60 f.  73. Száva István Ditró 498 K. 
66 f.  74. Jakabffy  B. Miklós Gyergyóalfalu 
491 K. 46 f.  75. Portik Lajos Gyergyóujlalu 
489 K. 18 f.  76. Takó János Ditró 488 K. 88 
f.  77. Fejér Miklós Szépviz 485 K. 24 [. 78. 
Cseh István Csíkszereda 484 K. 90 f.  79. Dr 
Dobribán Antal Gyergyószentmiklós 477 K. 60 
I. 80. Groszmann Ödön Csíkszereda 473 K. 
94 f.  81. Fejér János Szépviz 471 K. 57 í. 
82. Sáska Kajtán Gyergyószentmiklós 469 K. 
95 f.  83. Dobál Gergely Gyimes 461 K. 75 f. 
84. Friedlánder Lajos Csikszentkirály 460 K. 
51 f.  85. Gyalókay Sándor Csíkszereda 459 K. 
86. Dr Veress Sándor 453 K. 80 f.  87. Ifj. 
Dávid József  Csíkszereda 449 K. 9 f.  88. Csiki 
Dénes Gyergyószentmiklós 441 K. 60 f.  89. 
Józsa Géza Csíkszereda 440 K. 50 f.  90. Bá-
lint Lajos Gsiksomlyó 437 K. 54 f.  91. Dr 
Gál József  Csíkszereda 436 K. 80 f.  92. Za-
kariás Izsák Csikszépviz 439 K. 69 f.  92. Dr 
Nóvák Albert Gyergyószentmiklós 435 K. 40 
f.  94. Balló János Csikmadaras 433 K. 44 f. 
95. Rubel Lipót Salamás 427 K. 77 f.  96. 
Gözsi Árpád Csíkszereda 426 K. 74 f.  97. Tö-
rök Ferencz Csomafalva  422 K. 54 f.  98. 
Lacher Gyula Csíkszereda 418 K. 99 Dr Tó-
dor Béla Gyergyószentmiklós 415 K. 8. f.  100. 
Paál Gábor Csiksomlyó 414 K. 8 f.  102. Incze 
Domokos Csikszentgyörgy 412 K. 32 f.  103. 
Ilj. Deák György Szépviz 410 K. 104. Dr Csiki 
József  Csíkszereda 409 K. 54 f.  105. Dr Nagy 
Jenő Csikszentmárton 409 K. 6 f.  106. Vákár 
Lajos Csíkszereda 405 K. 6 f.  107. Ferenczy 
Károly Gyergyószentmiklós 404 K. 94 f.  108. 
Keresztes István Ditró 399 K. 89 f.  109. Szo-
pos Elek Csíkszereda 399 K. 46 I. 110. Száva 

Lukács Csiktaploca 397 K. 4 f.  111. Dr Ady 
Endre Csikszentmárton 397 K. 2 f.  112. Roth 
Albert Tölgyes 393 K. 80 f.  113. Orbán Já-
nos Csíkszereda 391 K. 90 f.  114. Potoczki 
Pál Csíkszereda 390 K. 115. Szentes Gergely 
Taplocza 388 K. 81 f.  116. Zareczky Pál Csik-
Szereda 385 K. 68 f.  117. Dr Sziny János Szár-
hegy 384 K. 52 f. 

Póttagok: 1. Dobribán István Gyergyóuj-
jalu 384 K. 31 f.  2. Dr Erós Vilmos Csíksze-
reda 379 K. 10 f.  3. Helvig G. János Csík-
szereda 370 K. 73 f.  4. Jakab Ödön Csíksze-
reda 370 K. 50 f.  5. Jakab Lajos Csikszent-
mihály 368 K. 60 f. 

A névjegyzék ellen a vármegyei hivatalos 
lapban leendő közzétételtől számított 15 nap 
alalt a in. kir. közigazgatási bizottsághoz le-
hel lelebbezni. 

Háziipari foglalkozások. 
Meglepő sorokat olvasunk a fővárosi  la-

pokban, hogy immár százezerre tehet teifkii 
azoknak a gazdasági munkáscsaládoknak szá-
mát, akik valamelyes háziiparral foglalkoznak, 
hogy egy-egy munkáscsaládnak a háziiparral 
való foglalkozás  egy-egy télen százötven ko-
rona keresetet biztosit, hogy immár az ország-
ban van 68 háziipara, termelő és értékesítő 
szövetkezet s ezek sorában például a tápéi 
szözetkezet hatvanháromezer korona keresetet 
oszlott ki a mult évben tagjai között. 

Hát biz ezek örvendetes adatok. Darányi 
szociális irányú népjóléti kezdése kezdi levetni 
a gyermekcipőket. Ma már milliókra megy a 
népnek ezen a réven való keresete és amit 
egy percre sem szabad feledntlnk:  éppen té-
len keresi meg ezeket a milliókat a nép, mi-
kor egyébként a mezőgazdasági munka szü-
netel s ezzel eddigelé a keresel alkalma is. 

Pedig eléggé bátortalanul indult a dolog 
1898-ban, tiz év előtt. Akkor mindössze három 
háziipari kurzus volt az országban első és 
zsenge kísérletül, már a következő évben 11 

hol vagyunk ma. 
Már a mult esztendőben negyvenkilenc 

vármegye területére csapolt ki a háziipari ak-
ció, 379 községben 191 kurzussal, ezen a 11 
490 kisgazda és munkás sajátítván el a házi-
iparnak azt az ágát, amely a helyi viszonyok, 

nyersanyag könnyű megszerzése nyomán 
legkedvezőbbnek mutatkozott. Már az akció 
elején féltékeny  gonddal volt azon Darányi 
földmivelésügyi  miniszter, hogy a gazdasági 
háziipar népipari jellegét, mezőgazdálkodáshoz 
való atyafiságát  és a tömegáruk termelésére 
való berendezését megőrizze. Hogy a mező-
gazdasági háziipar az legyen és az is marad-
jon, aminek szánták : gazdasági háziiparnak. 
Tanulják meg a magyar gazdasági háziiparo-
sok a fafaragást,  a kosárfonást,  a seprő- és 
kefekötést,  a gyékén- és csuhéfonást  és nád-
szövést ezekben a háziiparokban termeljék azt, 
amire a mezőgazdaságban nagy tömegre van 
szüksége. Például kössenek minél több kosa-
rat, hiszen szőlőkosárban is galíciai importra 
van szükségünk és még most is millió darab 
jön be évenként ebből a cikkből is hozzánk, 
holott ma már itthon is millió darabra valót 
termelnek. De hiszen, ha bármilyen arányok-
ban is terjed a háziipar, — túltermeléstől ne 
féljünk,  mert az intenzív mezőgazdálkodás, — 
ami felé  kétségtelenül haladunk, — egész se-
regét kívánja a háziipari készítményeknek. Pél-
dául a baromlitenyésztés nagy fellendülése 
következtében nagy számban szükségünk van 
baromliszállitó ketrecekre és kosarakra. A gyü-
mölcstermeléssel az export növekedése igen 
sok téli munkaalkalmat teremt. Ne féljünk  te-
hát attól, hogy amit a háziiparosok készítenek 
annak nem lesz piaca különösen, ha — mint 
a melyre való törekvés komoly jeleit látjuk, 
— a háziipar lérfoglalásával  az értékesítés 
szervezézésére is megfelelő  gondol fordítunk. 

Egy ;érdekes tünete a korszellemnek, mi-
kor azt is olvassuk, hogy a katonaságot be-
vonták a há7''pari akcióba. Ez uj I Ez érdekes. 
Szinte kíváncsiak lennénk a valójába látni, 
mikor a szépen feszülő  császári nadrágra rá-
kerül a munkáskötő s ahol a bakamiatyánk 
pörgött, ott most a munkás elömester tanítja 
bakáékat, hogy készül a szatyor, a papucs 
meg a favilla.  Valami husz ilyen kaszárnya-
tanfolyam  van. Katonai regulával s itt e téren 
ez a regula fényes  sikert ért el máris. 

Mindezeket összegezve azt a bölcs uj szen-
tenciát kell elmondani ene az egész becsüle-
tes szándékra, hogy az emberiségnek az a 
legjobb jóltevöje, a ki minél több munkát tud 
a népek millióinak adni. A munka a legfőbb 

jó a világon. És a téli háziipar kérdését fej-
tegetve, — valóban nem szabad elfelednünk  a 
kérdés ethikai jelentőségét. A munkában el-
töltött életen ritkán vesz erőt a tunya, a nem 
boldoguló, a szerencsétlen ember szokott ke-
serűsége. A mint a hol izmos háziipar kezde-
tett, kevesebb a korcsmázó, lézengő nép és 
nem tudnak a híveket horgászó vándorszóno-
kok zavaros tanaikra híveket fogni. 

Méltán elvárhatjuk, hogy mindazok, akik a 
nép hivatott vezetői: lelkészek, tanítók, jegy-
zők, birtokosok a falu  népe jóvoltára a leg-
nagyobb szeretettel fogják  a földmivelésügyi 
kormány szép szándékát támogatni s mindent 
elkövetnek, Iiogy a hol háziipari kurzus van, 
a nép ezt minél nagyobb számban keresse föl 
és a hol még nem volt, annak rendelkezése 
érdekében a szükséges lépéseket idején meg-
teszik. 

A s z í n h á z . 
A színíkerQleti szervezet nagy átalakító ha-

tását színészetünkre igazolja folyó  sziniévadunk 
első két hete. Ugyanazon színigazgató, ki az 
előző években kopár színpadon, kopott jelme-
zekben szólaltatta meg maroknyi társulatának 
nagyrészt tehetségtelen tagjait, most egy nagy, 
legyelmezetl társulattal, jól szervezett zenekar-
ral szolgálja a színészet igaz ügyét. Minden 
szerepkörnek megvan a maga megfelelő  sze-
mélyesilóje, a bár csekély számú díszlet alkal-
mas keretül szolgál az előadásoknak, melyeken 
meglátszik a gondos előkészítés, gondolkozó 
rendezés. 

Az örvendetes változás folytán  elfoglalhatja 
hivatásának méltó helyét a bírálat is, mely az 
előző években szánalmas szerepet volt kény-
telen betölteni. Eddig szemet kellett hunynunk 
a sok félszegségén,  botláson és hibán, melyek 
elmaradhatatlan kísérői voltak a szinielöadások-
nak csúfolt  szánalmas vergődéseknek. A bírá-
lat szókimondása eddig kegyetlenség lelt volna, 
most kötelessége. A sziniévadnak eddig lezaj-
lott két hetében szerzett tapasztalataink alapján 
megállapíthatjuk, hogy a szigorú kritikát ugy 
a társulat tagjai, mind az előadások egyaránt 
elbírják. Sót az ambiciózus igazgató és társu-
latának önérzetes tagjai joggal meg is köve-
telhetik, hogy velük, színpadi működésűkkel 
komolyan foglalkozzunk.  Ök tudásuk, képes-
ségük legjavát nyújtják felénk,  megérdemlik 
tehát, hogy érdemük szerint foglalkozzunk  ve-
lük. A jóakaratú elnézés ez esetben a lekicsiny-
léssel egyet jelentene. 

A szinikerületi szervezet jóvoltából abba a 
kellemes helyzetbe jutottunk, hogy az igaz 
bírálat hangján emlékezhetünk meg az egyes 
színielőadásokról. Ridegen szigorúak, részre-
hajlatlanok leszünk. Ezzel tartozunk magunk-
nak, a színigazgatónak és a közreműködőknek 
egyaránt. 

Ezt a kritikai szigort az előadó színészekre 
kissé kellemetlen alakban kell érvényesítenünk, 
a mult hét keddi előadásáról. Az »Asszony« 
című színművet agyonjátszották színészeink. 
Porzsolt ezen remekművével a jelen előkelő 
társadalmi életét vitte színpadra erényeivel és 
bűneivel a maga teljes ridegségében. Alakjai 
itt mozognak közöttünk, igazgatják, irányítják 
társadalmi életünket és szokásainkat. 

Színészeink helytelenül fogták  fel  a szerző 
intencióit. Szentimentális, érzelgős hangon szó-
laltatták meg a mai kor markáns vonásokkal 
megrajzolt modern embereit. Azon kívül a pár-
beszédeket is annyira elhúzták, hogy az első 
felvonás,  melyben cselekmény alig van és mely 
csak arra szolgál, hogy a különböző jellemek 
kel megismertessen, untatólag hatolt. 

A férfi  főszereplő  Szathmáry, ez a külön-
ben intelligens és gondolkozó színész, kinek 
minden alakítása kiforrott  ábrázoló képességé-
ről tesz tanúságot, tul patetikusan játszolt s igy 
hiányzott alakításából a férfias  erő és nyugodt-
ság. A darab legplasztikusabban megteremtett 
alakja: az »Asszony« Kulinyi Karolának jutott. 
Nehéz feladatát  nem sikerült megoldania, főhi-
bája, hogy nem mutatta be nekünk Porzsolt 
megalkotta asszonyát a csupa ideg és szeszély-
lyel eltelt modern asszonyt. Látszott rajta azon-
ban, hogy szorgalommal foglalkozott  szerepé-
vel és ez mindenesetre méltánylást érdemel. 
Az udvarló szerepében Korda nem tudott ér-
deklődést kelteni. Sokkal nehézkesebb megje-
lenése, rusztikusabbak mozdulatai, mintsem, 
hogy egy előkelő nőcsábító világfi  szerepében 
illúziót tudhatna teremteni. Zilahy a becsületes 
katonatiszt szerepét férfiasan,  megnyerően ját-
szotta. Sellőnek egy szerelmes naiv leányka 
kis,, de hálás szerepe jutott. Tul gyorsan és 
halkan beszélt s ezért hatást sem tudott elérni. 
Jobbayt egy alig két szavas szerepbe állítot-
ták be, de bájos szeretetre méltósága és rokon-
szenves megjelenése ezt is jelentőssé tette. 

A pártatlan bírálatot folytatva,  a legnagyobb 
elismerés hangján kell megemlékeznünk a 
Tatárjárás, szerdai második előadásáról. Mult 

heti bírálatunkban már beszámoltunk e;en 
operett bemutató előadásáról, mosl csak meg-
állapíthatjuk, hogy az összes szereplök még 
nagyobb kedvvel és ambícióval játszottak. Az 
estének érdekessége különben, hogy a darab 
szerepváltozással került szinre. Mogyoróssy 
önkéntest Jobbay Nusi, Lőrentei főhadnagyot 
pedig Zilahy játszotta ez úttal. Ezen szerepvál-

toztatással megmutatta Fehér színigazgató, hogy 
jó üzlet ember is. A "Tatárjárás, világhírű si-
kere elég garancia arra, hogy bemutató elő-
adására bármily szereposztásban kerüljön is 
szinre telt házat vonzon. A start, Jobbay Nu-
sit a második előadásra tartogatta, ugy vélvén, 
hogy ő ujabb zsúfolt  házat teremt. Számítása 
bevált,. A «Tatárjárás* második előadására a 
Vigadó tágas színházterme színültig megtelt. 
Aki ezen előadást végig nézte, elragadtatással 
szemlélte Jobbay Nusi tökéletes alakítását 
Jobbay eddig csak néhányszor lépett fel,  de 
szereplései révén már is megnyerte nehezen 
hevülő közönségünk kegyét. Mogyoróssy ön-
kéntessé egy csapásra a közönség dédelgetett 
kedvencévé avatta. Amint az első felvonás  ele-
jén a szemrevaló huszárönkéntes teljesen elő-
írásos "Ausriistungban. katonás léptekkel a 
színpadon megjelent, tomboló taps fogadta,  mely 
minden jelenésénél megujult és az előadás vé-
géig kísérte. Összes énekszámait többször meg 
kellett ismételnie. Ez a tüntető elismerési Job-
bay méltán megérdemelte, a legridegebb bírá-
lat is megállapítani kénytelen, hogy végtelenül 
kedves és bájos volt, minden jelenésével fiatal 
űde életet, pajkos jókedvet vitt a szipadra, 
sikerét tetézték igazi művészettel és ritka 
praecisitással előadott ének számai. Lőrentey 
főhagynagy  Zilahyban megfelelő  személyesitőre 
akadt; előkelő, daliás, igazi huszár liszt volt. 

Csütörtökön Csergő poétikus vígjátéka a 
-Lovag ur« gyönyörködtette a közönséget A 
régi lovagkor és a modern prózai, számító élet 
szembeállítása nem tévesztette el a hatást. Az 
ellentétekre alapított komikus kitűnően mulat-
tatott Az előadás a jobbak közül való volt. 
Az est hőse Zilahy, ki végre megfelelő  szerep-
hez jutott, a lírai hangot kitüen találta el; értel-
mesen, bensőségteljesen szavalt. Bogyó gya-
rapította sikereinek számát, a vén bankár mes-
teri alakítása általános derültséget keltelt. A 
prokurista szerepe Korda egyéniségének nagyon 
is megfelelt,  stílszerűen játszotta. A bankárleány 
szerepében Sellő Ügyeskedett; játéka azonban 
nem elégített ki teljesen; mimikája merev, bár-
mily érzelmes árnyalatú is beszéde, azt arca 
ki nem fejezi,  ez oly hiba, mely csak akarattal és 
forgalmas  tanulással küszöblhető ki. Kisebb sze-
repeikben Szathmáryné, Kovács, Dányí és Pe|. 
söcy jeleskedtek. 

Pénteken a -Naftalin.  második előadása 
Jobbaynak ujabb sikert biztosított. Aránylag 
kicsiny a szerepe, de azért ő volt az előadás 
központja. Kellemes meglepetéssel is szolgált, 
második felvonásbeli  «primadonna* kupléjál 
meg kellett ismételni és ekkor ügyes és szelle-
mes rögtönzőnek mutatkozott be. A félhelyárak 
dacára a színházat betöltő előkelő és intelli-
gens publikum természetesen ezt is megismétel*-
tette. A többiek a szokott jók voltak. 

Szombaton ment a hét egyetlen operett 
újdonsága, a •Komédiások-. Millöcker szép-
zenéjü daljátéka igen barátságos fogadtatásban 
részesült, miben nagy része van a jeles elő-
adásnak. A színészek kedvvel ambícióval ját-
szottak. Zoltán Ilona megfelelő  szerephez jutott, 
nagyterjedelmü, szépen csengő, iskolázott hang-
ját teljességében érvényesíthette és érvényesí-
tette is. Annál gyöngébben és hangtalanabbul 
énekelt Sellő Reneé. Bogyó és Szathmáryné 
bőségesen foglalkoztatták  nevető idegeinket. 
Dányi végre nagyobbacska szerephez jutott, 
látszott, hogy örül neki. 

Sikerült alakítást nyújtott Pogány, ez a 
fiatal  szinpatikus színész természetes numerái-
val, fesztelen  játékával tűnt fel.  A karok is 
ügyesek voltak. 

A vasárnap délutáni »Vigözvegy« előadásról 
csak azért emlékezünk meg, hogy a színészeket 
arra figyelmeztessük,  hogy a rendet és fegyel-
met még akkor is kötelésségttk betartani, ha 
zóna előadás folyik  és ha rettegett rendezőjük. 
Bogyó szerepével van elfoglalva  és maga nem 
tarthatja pórázon csapatát. Elvégre a színészek 
és színésznők nem azért lépnek színpadra, hogy 
ott ügyes-bajos dolkukat elvégezzék, napi él-
ményeiket egymásnak leadják, nemesebb hiva-
tás teljesítés a kötelességük. Igazán csak azl 
lestük, hogy a többek között Sellő és Korda 
mikor változtatják az előadást zavarő élénk 
gestikulással kisért suttogásukat hangos beszédé. 

A vasárnap esti előadás kellemesen lepett 
meg. Bánk bánt játszották elfogadtató  eladás-
ban és ez nagy dicsérelet jelent ugy az igaz-
gatóra, mint társulatára nézve. Bánk bán ez a 
klaszikus magyar szomorú játék egyike a leg-
nehezebben előadható daraboknak; a melyik 
igazgató erre vállalkozik és feladatit  sikeresen 
megoldja, az joggal elmondhatja magáról, hogy 
a legkényesebb művészi igények kielégítés; 
alkalmasan szervezett társulat felett  rendelke-
zik. Az elismerés oroszlán része Szathmáryt 
illeti. Bánkja egy jól átgondolt egységes ala-
kítás. Hatalmas, megrázó és megindító volt. A 
szenvedélyes makacs Petur szerepében Marosi 
tünt ki. Kovács Biberachján mi kivétetni vatót 
sem találtunk. Bogyó Tiborca mesteri alakítás. 
Zilahy Ottója csupa tüz és szenvedély. A tör 
megek színszerűek, ügyesen mozogtak. Kulinyi 
meglepően jól játszotta Erzsébet királyné szere-
pét. Melinda Jobbaynak jutott, Kiváló operett 
subrettünk ebben a per force  drámai szerepben 
is kitudta vívni a tapsokat. Az ügyes rendezés 
Szathmáryt dicséri. 

Hétfőn  a Tatárjárást adták félhelyárakkal 
harmadszor. Az előadás nem tudott érdek-
lődést kelteni, nemcsoda; Mogyoróssy önkén-
test nem Jobbay játszotta, 
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Sztabáil hírek. Az olaszországi földrengés 
áldozatainak javára a városi tanács felkérésére 
hétfőn  lebruár hó 1-én a színigazgató fehér 
Kabarét estélyt rendez. A kabarét számokat a 
társulat rendezője Bogyó állította ügyesen össze 
és egyúttal ez alkalomra egy helyi vonatkozás-
sal telilett mókát is irt. Az előadáson a társu-
lat összes tagjai részt vesznek. Az egész jöve-
delem a károsultaknak jut. A jótékonycélra való 
tekintettel a szinpártoló egyesület ez estére 
50 százalékkal emelte a helyárakat. Jegyek 
ezen előadásra már mai naptól kezdve váltha-
tók Vákár Lajosnál a szinpártoló egyesület 
pénztámokánál. A bérlők helyeikel folyó  hó 
30-áig válthatják ki, ezen időn tul azok mások-
nak fognak  eladatni. ^ 

Műsor. E héten. Csütörtökön: A bor ivíg-
játék), pénteken: Tanitóné (fél  helyárakkal), 
szombaton : Dollárkirályné (operett újdonság), 
vasárnap d. u.: Varázskeringő, este : Cigány-
szerelem (népszínmű). Jövö héten. Hétfőn: 
Kabaret-est, az olaszországi földrengés  áldo-
zatainakjavára, kedden: Komédiások .operett), 
szerdán: Császár katonái iszinmü), csütörtö-
kön : Mongodin ur (francia  bohózat, újdonság), 
pénteken: Kék egér (fél  helyárakkal), szomba-
ton: A bajusz (operett). 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A gimnázium építése. Az erd. róm: 

kath. státus igazgatótanácsa a napokban egy 
helyi épitöbizottságol küldött ki, mely holnap 
folyó  t)ó 28-án veszi át a város képviselőjétől 
0Z építendő gimnázium telkét, hogy azt u< 
épitőcégnek átadja. A bizottság elnöke Mikó 
Bálin! V, b, t. L, főrendiházi  tag, előadója Pál 
Gábor klf.  tanácsos, ig^gató, helyettes elő 
adója Kassay Lajos tanár; tagjai: Kállay Ubul 
főispán,  Fejér Sándor alispán, Pap Domokos 
műszaki tanácsos, Bálint Lajos főesperes,  Uj, 
lalusi Jenő dr polgármester és Pápay Sándor 
műszaki  Rácsos. 

me T«(Mrl kinevezés. Az erdélyi püip!^ 
Rés János csiksomiyoi róm- kath. főgimnáziumi 
helyettes vallástanárt, aki hittanári vizsgálala-
fiak  ugy Írásbeli, mint szóbeli részéi december 
t)Ó végén jeles eredménnyel tette le (amely 
fokozat  jelen vizsgálatnál a legjobb), folyó  hó 
1-től kezdödöleg rendes tanárrá nevezte k'r 
Rés Jánost nemcsak itt e vidéken Ismerik mint 
kiváló szakembert, nevelót és szónokot, hanem 
az egész egyházmegyében is. Az egyházmegye 
legelső helyein, legutóbb Kolozsvárt működött 
pint hitoktató. Itt adta ki «Erkölcstan- cimO 
fankönyvét,  amelyet a bíráló kiválóan sikerült-
nek nyilvánított s az erdélyi püspök, mint 
ilyent ajánlott. A kinevezéshez a magunk ré-
széről is gratulálunk. 

— A sepsiszentgyörgyi szövőgyár kibő-
vítése. A sepsiszentgyörgyi szövőgyárban nagy 
változtatásokat terveznek. Ugyanis tekintettel 
a megnövekedett forgalomra,  — jelentékenyen 
kibővítik az üzemet és a jelenleginek majd-
nem háromszorosára emelik. A most működő 
öt szövőszék helyett már februártól  kezdve 
200 lesz müködésbea, mert a gyárai 130 uj 
«övős?ékkel látták el 

— Az árvasiát'Államosítása, A megyei 
és városi árvaszékek államosításának ügyével 
a legkomolyabban foglalkoznak  a belügymi-
nisztériumban. Sőt már valamennyire kész is 
az uj törvénytervezel, mely az árvaszékel a 
vármegyék és városok kezelése alól kiveszi. 
Az U) törvényjavaslat megszűnteti a hagyatéki 
bíróságokat és azek helyébe az árvasjékkel 
összesítve uj hivatalt szervez. Hír szerint a 
javaslat az ülésszak folyamán  tárgyalásra ke-
rül s igy egy év leforgása  alatt az árvaszék 
mindenütt állam kezelésbe megy át. 

— Sáórgkozottság.  A Vigadó kávéházban 
történt. Nagy'Társaság fpgtp  körül Jobbay Nu-
sit, a színtársulat közkedvelt és' ütinepelí pri-
madonnáját. A társalgás vígan folyt,  csupán a 
társaság egy tagja yolt álmos. Mikor megkér-
dezte Nusitól, hogy hány óra, Nusi kissé szó-
rakozottan valaszolt: 

— Pont. 
Ezt már nem hagyhatta szó nélkül a szín-

társulat közismert komikusa Bogyó Zsiga sem, 
hanem elővette rozoga óráját és közteszólt: 

— Nem Igaz, mert t)t perccel mull. 
Hogy tényleg hány óra volt, azt ezek után 

nehéz lett volna kisütni. 
— Veszett katyák garázdálkodása. Köz 

tudomásu dolog, bogy vármegyénk majdnem 
•fiadén  köz^é^ben a gazdátlan, kóbor kutyák 
igen elszaporodtak. Qyergyó minden közsé-
gében veszélyeztetik az ember életét és testi 
épségét Most vesszük a hírt, bogy f.  évi ja-
nuár hó 22-én Csikpálfalván  egy kiéhezett ve 
szett kutya tíz gyermeket, Szépvizen pedig 
Át gyermeket harapott meg, kiket már felszál 
iitottak a budapesti Pasteur intézetbe. Állapo-
tuk életveszélyes. A veszett dögöt lelőtték és 

a megejtett boncolás kétségtelenül megállapí-
totta a veszettségei. Csodálkozásunknak kell 
kifejezést  adnunk akkor, mikor köztudomás 
szerint már a csiki községek is telve vannak 
veszett kutyákkal, 'semminemű óvintézkedés 
nem történik a veszett ebek féktelen  garázdál-
kodásának meggátlására. Tudomásunk szerint 
még ebzárlat sincsen elrendelve. — Bizonyítja 
ezt azon körülmény, hogy még városunk is 
hemzseg a kóbór kutyáktól, melyek főleg  es-
ténként kitámadják a járókelőket ugy, hogy 
egyenesen életveszélyes az utcákon járni-kílni.. 
Elvárjuk az illetékes közigazgatási hatóságok-
tól, hogy a szükséges óvintézkedéseket a leg-
gyorsabban és legszigorúbban meg teszi, 
mert elvégre is ez a helyzet tarthatatlan. 

— Lövöldözés. Múltkori számunkban liirt 
adtunk arról, hogy Hozó Anna szépvizi taní-
tónő ablakán belőttek. Mint most illetékes 
helyről értesülünk, az eset még mull év szep-
tember hó 28-án történt és ugyanakkor Sze-
beny Péter és Deák György ablakán is belöllek. 

— Emlékkönyv Kossuth Lajosról. A ko-
lozsvári Kossuth Szoborbizottság egy Kos-
suth emlékmű javára mintegy 50 illusztráció-
val díszített s irodalmi színvonalon álló em-
lékkönyvet adott ki, mely Márki Sándor dr. 
hírneves történetírónk szerkesztésében egész 
jeles iroi gárdát vonultat fel  a Kossuth kul-
tusz illetve Kossulh Lajos emlékezete ésiu^y 
eszméinek az éhrentartasara. A t. évi közön-
séges naptári részszel párhuzamosan van a 
könyvben feltüntetve  a szabadságharc icije.s 
naptára: â ottkiv&l tartalmazza a hazai Kossuth 
szobrok történtél s a hazafias  és közhasznú 
olvasmányok egész sorát közel 20(1 olualuyt 
szöveg terjedelemmel, fcgyszóval  ez a szép 
és érdekes tartalmú díszes kiadvány a társa-
dalmi széttagoltságban ma már örvendetesen 
felülemelkedő  Kossuth kultusz igen népszerű 
terjesztője. Kussuth Lajos minden tisztelője 
hazafias  olvasmányt talál bgnne, ha megszerzi, 
sót egyúttal hazafias  célt is scgil elő az I K., 
20 fillér  csekély ár fejében,  — mely összeg a 
Kossuth szobor bizottság címén Kolo?sváífa 
juttatandó. Tanintézetek, ifjúsági  és népkörök, 
valamint testületek nagyobb megrendelésnél 
fél  árkedvezményben részesülnek. 

— Nyereménytárgyak kiállítása. A Petőfi-
ház tárgysorsjátékának főnyereményei  már ott 
pompáznak a fővárosi  forgalmasabb  uicák ki-
rakataiban. A Kossuth Lajos-utca 4. és Rákóci-
ut 1. szám alatt levő üzletek kirakataiban, ra-
gyogó fényben  díszlik a 25,000 koronás brillián-
sokból összeállított ékszerkollekció, amelyből 
általános csodálat tárgyát képezi a 274 brilliátis 
lói ragyogo collie-re, mely az ékszerész mtl 
vészét valóságos remeke. A? ötvösművészet ki-
váló darabjai a második két nyeremény tárgyai 
is. Megannyi Lőw Sándor főhercegi  udvari 
szállító gyárából került ki. Petőfi  összes köl-
teményeinek vaskos ajándékkiadása már kiké 
rüll a sajtó alól és mindenki megkapja, aki a 
Petőfi  sorsjegyekből legalább 40 rlarahpt meg-
vesz, vagy elhelyez, (igy sorsjegy ára 1 korona. 
Húzás inár március 6-án lesz. Sorsjegyek kap-
hatók és rendelhetők, Budapest, IX. Baros-lér 
2. szám és az összes hazai tőzsdékben. 

— Műkedvelői előadás. >A várdotialvi 
műkedvelő társulat, c hó 21-én és 23-án elő 
adta Tóth Ede »A falu  rossza- cimíl népszip 
müvét. Mindkét esle s;ép sífámu  közönséget 
gyönyörködtetett a sikerüli előadás. Elismerés-
sel kell megemlékeznünk Péter Sándor tanító 
ról, aki fáradságot  nem kímélve végezte a ren-
dezői leendőket és kiváló alakítással játszotta 
a Göndör Sándor szolgalegény szerepét. Ki-
tűnően játszott Gonosz Pista bakter szerepében 
Balogh István is, aki többször megnevettette 
a közönségei. Az átlagon felülemelkedtek  és 
jó játékukkal emelték a hatást Péter Andrásné 
(Finum Rózsi), Bálint Ilonka .Bátki Tercsi) 
Bartalis Erzsike (Boriska), Fazakas Anna (Go-
noszné), Gergely József  (Feledi Gáspár), Péter 
András (Lajos, és Timár Dávid (Egy öreg pa-
raszti. A többiek js liisgbb szerepükben jól 
megállották helyüket. Az összjáték is jó volt. 
A tiszta jövedelmet a «Várdolfalvi  olvasó- és 
gazdakör* céljaira fordítják. 

— Rablótámadás egy posta ellen. F. hó 
18-án estefelé  két oláh ember megtámadta a 
Tölgyesből Borszékre igyekvő postakocsit s a 
rablók egyike közvetlen közelből rálőtt a pos-
tahocsisra. A kocsis, kit a lövés nem .talált 
nem veszítette el lélekjelenlétét, hanem a ta-
risnyájában levő revolvert előrántva a közelebb 
álló rablóra lőtt. A postakocsis lövése talált. 
Erre a másik rabló látva, hogy társa véjtől 
van borítva, menekülésre fogta  a dolgot. — 'A 
megsebesített oláh rábló kilétét még megálla-
pítani nem tudták. 

— A gylmesl mozdonyvezetők bálja az 
idén is az előbbi éveknek megfelélőleg  lesz 
megtartva. A rendezőség, élükön Bozin György 
elnökkel, már hetkek óta fáradozik  a díszítési 
munkálatokon. A kibocsátott meghívó szövege, 
— melynek címoldalán látható egy hatalmas 
mozdony, mely igyekszik be a fenyvesek  közé, 
kara következő: Ágyimesi mozdonyvezetői — 
Bozin György fülőházvezetö  ur elnöklete mel-
lett, folyó  évi lebruár hó 2-án a gyimesi állo-
más éttermeiben a csikszentkirályi tüzkárosul-
tak javára és részben a magyar szent korona 
alá tartozó mozdonyvezető szövetség jóléti 
alapja javára zártkörű táncestélyt rendez. Be-
lépti-dij személycnkint 2 kor., család-jegy 5 
kor. A hölgyek kellemes meglepetésben fog-
nak részesülni. Kezdete este 8 órakor. Zenét 
a csíkszeredai első zenekar lógja szolgáltatni. 
Jó ételekről, italokról és cukrázdáról gondos-
kodva van. Felülfizelések  tekintettel a jóté-
konycélra köszönettel fogadtatnak  és hirlapi-
lag nyugtázva lesznek, 

— Esküdtek névsora. A csíkszeredai kir. 
törvényszéknél lolyó hó 20-án sorsolták ki a? 
1909, év első ülésszakában birói tisztet gya-
korló esküdteket. Rendes esküdtek lellek: Kánya 
Imre földész,  Delne. László Gáspár birtokos, 
Madéfalva.  L.egilj. Deák Elek birtokos, Szépviz. 
IVtrácstes Emil férli-szabó,  Gyergyószentmiklós, 
Dóczi János férfi-szabó,  Csíkszereda. Hancz 
Antal földmives,  Csíkszereda. Káhdebó Péter 
kereskedő, Csikszentgyörgy. Uál György kis-
birtokos, Csiksţcuigyorgy. Kolumbán József, 
nyugalmam)!! rcndör-ellenör, Csikszenlimre. Ko-
vács Antal nyug. árvaszéki elnök, Csíkszereda. 
Dr Györgypál Domokos vj^m. nsiti főügyész, 
Csíkszereda herencz kisbirtokos, Jenö-
ţalwi. ijzJávik Ferencz fögimn.  tanár, Várdot-
falva.  Szvoboda Miklós könyvkereskedő, Csik-
Szereda. Takó Károly íérii-szabó, Csíkszereda. 
Kös7egl-,y László mérnök, Csíkszereda, Balázs 
Dénes nyug. jegyző, Taploţa, Albert Ödön ke-
reskedő, Csíkszereda, lványi Antal fögimn. 
Iqnát, VáKtottalva. Hozó Pál nyugalm. tanító, 
Csikszentmárton. Id. Márton Lajos birtokos, 
Gyergyó-Szentmiklós. Mardirosz Kristóf  taka-
rékpénzt. könyvelő, Gyergyószentmiklós, Péter 
István megyei várnagy, ("siksieteda. Krausz 
Mihály kereskedő, GSikszenldomokos. Sáska 
Kajlán kcresltédő, Gyergyószcnlmiklóá. Lukács 
Antal birtokos, Gycrgjáalfalu.  Szabó Ferenci 
magánzó, Csíkszereda. Lakatos Púi birtokos, 
borzsova. Mánya Kristóf  kereskedő, Rákos. 
Vákár P. Ar'hm litrlapiró, Gyergyószentmik-
lós. Helyettes esküdtek lettek : Szeivart Rezső 
bérkocsi-tulajdonos, Csíkszereda. Szakács Ba-
lázs földmives,  Borzsova. Swpos József  föld-
mives, Csíkszereda. Ŝ arfkai  Dézsö órás, Csík-
szereda Roibandi János szabó, Csíkszereda. 
Btró József  fényképész,  Csíkszereda. Balló Ká-
roly földmives,  Csikszentimre. Niszel Adolf  ke-
reskedő, Miklós Gyula timár, Hajnód L. Fe-
rencz, Csíkszereda. 

— Pásztorjáték Karcfalván.  Karcfalván, 
a karányi ünnepek alatt, néhai Rancz János 
síremléke javára, az iskolás gyermekek által 
előadott pásztorjáték összes bevétele 202 ko-
rona 4U fillér  volt. Kiadása 98 korona 20 fill. 
Maradi a kegyeletes célra 104 korona 20 fillér. 
Felülfizettek:  Dr Kászonyi Alajos 5 korona, 
ürüán József  4 korona, Gál Antal, Fazakas 
András, N. N. 2-2 korona, iíj. Mihály István 
|-8U korona, Balázs János ( 00 korona, Tom-
pos Mátyás 120 korona, Czika János, Gábor 
János, Antal' Petemé, Csató Károly, Dénes 
Imre l-l korona, Fülöp Mór, Pelres Ferencz 
80-80 fillér,  Csató István, Karsay Sándor 60-60 
liller, Dazbek Ferenczné, Székely János, Györ-
pál Berta, Boltrecz István 40-40 fillér.  Szabó 
Mihály, Bartalis Ferencz 20-20 fillér.  Káliul 
Isiván, Antal András 10-10 lillé;, idb Gidó 
Ignácz 30 fillér.  A sziics leliiifizetökuek  ez 
uton is hálás köszönet módnak, a rendezők 

— A karctalvl kereskedő Ifjúság  folyó 
hó 16-án tartotta meg szinielöadással egyebe-
kötött táncestélyét. Előadatott: Géczy István 
•Amit az erdő mesél, cimll népszínműve. A 
darab kezdetén mindenkit meglepett a csino-
san berendezett színpad, a jól megválasztott 
kosztümök és a kitűnő maszkirung. Dr Szabóné 
Kató) remekelt. Magas színvonalon álló, ki-
váló lehelségre és nagy tanulmányra valló 
alakításával egészen elragadta a közönséget. 
A ielnyujtott babérkoszorút és a sürü tapso-
kat méltán megérdemelte. Veres Rózsika (Zsu-
zsika) szerepében nagyon kedves jelenség volt. 
Szerepét kellően érvényre tudta emelni. Veres 
l'éterné (Basáné) szerepében kitűnően alaki-
tolta a sükel asszonyi. Játéka gyakorlott szí-
nésznőre vall. Püláncz Sándor (Bacsói nehéz 
szenpéheti derekasan megállotta nelyét. Né-
mely momentumokban játéka művészi színvo-
nalra emelkedett. A többi szereplők is, neve-
zetesen Volans Sándor (Sülő), Dénes ínye 
(Fíczere), Antal Gyula (Ignácz), Mâ(iş Béla 
(Dóka), Asztalos Béla (Şasa), Rancz Gábor 
(Tűrje), Mihály Istyáii (primási, Petres Ferenc 
(kontráéi Goldstein Manó (mészégető) jólala-
kituttak s teljes odaadással igyekeztek a játék 
összhangját érvényre emelni. A közönség nem 
is volt irántuk hálátlan, mind zajos tapsokban 
adott kifejezést.  A darab végén ugy a szerep-
lőket, mint a rendezőkef  is kibivta. Az elő-
adás után fesztelen  és kedélyes táncmulatság 
következelt, mely reggelig tartott. Az összes 
bevétel — mint hallottuk — meghaladja a 
370 koronát. 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Herma* Maiyar ÁHaláaM VálttMat Réai-
véaytánaaág, Badapaat, heti JeteattM a ttada-

fargalaarél aa piaiplaeirM. 
Budapest, 1909. Január 21. 

A tőzsde a lefolyt  héten az űzlettelenség 
jegyében állott, és azon vételkedv, mely a 
Törökország és monarchiánk közt létesített 
megegyezés nyomában mutatkozott volt, ellen-
súlyozást nyert azon tartozkodás által, melyre 
a belpolitikai helyzetnek bizonytalansága in-
dítja a közönséget 

A forgalomba  került intematiónális értékek 
árfolyamai  a csekély érdeklődés folytán  némi-
leg lemorzsolódtak, annélkül azonban, hogy 
számottevő árváltoztatások volnának feljegyez-
helök, és kivételt képeznek egyes helyi erté-
kek, melyek az azok iránt nyilvánult kereslet 
folytán  nagyobb áremelkedést értek el. — Így 
pld. az Adria tengerhajózási részvények javul-
tak kb. 38 koronával, azon hírekre, hogy a 
társaság az Atlantica tengerhajózási társaság-
gal fuzionálni  készül, továbbá, — hogy az uj 
subventió szerződés nagyon kedvező alapon 
fog  megköttetni, emelkedtek továbbá a Schlick 
féle  gépgyári részvények, kedvező mérleghi-
rekre stb. 

A budapesti közúti vaspálya részvények ár-
folyama  némi csökkenést szenvedett, miután 
az egyes érdekcsoportok részéről, positióiuk 
erősítésére házamosabb időn keresztül eszkö-
zölt, korábbi jelentéseinkben jelzett vásárlások 
megszüntetik. A gróf  Szapári László és Sán-
dor Pál vezetése alatt álló részvényes csoport 
ugyanis a társaság eddigi vezetőségével meg-
egyezésre jutott, melynek érielmében egy régi 
igazgatósági tagnak kiválása mellett az emlí-
tett csoport bizalmi emberei közül heten nyer-
nek az igazgatóságban helyet, és a csoport 
óhajának megfelelően  a vállatat bankári mű-
veleteinek keresztülvitelében a Magyar Altalá-
nos Hitelbanknak fog  szerep jutni. 

A befektetési  értékek piacán nem igen for-
dultak elő változások, sőt a 4°/o magyar ko-
rona járadékban is nagyon korlátolt volt az 
üzlet, miután a tőkebefektetést  kereső közön-
ség egy része a legközelebb kibocsátásra te-
rülő 4V»0/o állami pénztárjegyek jegyzésében 
lésztvenni óhajt és azonkívül külföldön,  ahol 
ezen kincstári jegyek iránt szintén élénk érdek-
lődést tanúsítanak, az uj orosz járadékra I. 
hó 23.-án megtartandó aláírásra igen tetemes 
összegek vannak lekötve. 

h 4Va"/0 magyar kir. pénztárjegyek f.  hói 
36.-án fognak  99'/«' o áron aláírásra kerülnî . 
mely alkalomból a »Hermes« Magyar Általá-
nos Váltóüzlet r. t. Budapesten, IV. Korona-
herceg utca 5. már most fogad  el előjegyzé-
seket a közzétett prospeclus feltételeinek  ér-
telmében, 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők: Jan. 17. Jan. 

magyar koronajáradék — 91.25 91.20, 
magyar hitel részvény 726.— 725.— 
rimamurányi vasmű részv. — 521.— 520.— 
Schlich-Iéle gépgyár részv. — 442.— 455.— 
budapesti közúti vaspálya részv. 577.— 575.— 
Adria tengerhajózási részv. — 374.— 412.— 

Szerkesztői üzenet 
Rusztem. Beküldött cikkét kiisziiuettel vett»»,, 

miudkrttílt egymásután köziiluí lógjuk, de wak a. 
jiivö számban kezdhetjük nieg. Bármikor szívesen, 
látjuk. 
359^9087 vgh. szám. - — — = 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX- t -c. 102., illetőleg az 1908. évi XLI. L-c. 
19. értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a gyulai és csikszentmártoni kir. járásbíróságok-
nak 1908. Sp. 302,6., 302*8. és 297'1. számú 
végzései következtében dr Ady Endre és dr 
Nagy Jenő ügyvédek állal képviselt Fleischer 
Vilmos gyulai lakos és Virág Menyhért esik 
szentimrei lakos javára 1000 korona és 393 
korona 56 fillér  s jár. erejéig 1908. évi szep-
tember hó 3-án és november 1-én foganatosí-
tott kielégítési végrehajtás alkalmával le és 
felülfoglalt  és 1279 korona 95 fillérre  becsült 
következő ingóságok u. m.: házibutorok, ágyi-
ruhák, asztalok, székek, poharak, vas és pléh 
edények, kanalak, villák, kések, üvegek, stb. 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1909. évi V. 12/1. számú végzése 
folytán  393 korona 56 fillér  és 1000 korona 
tőkekövetelés és a 393 korona 56 fillérnek  1907. 
évi december hó 13-tól járó 6°,» kamatai és 
1000 koronának 1908. évi május 1-től járd 5°/o 
kamatai és eddig összesen 310 k. 42 f.-ben  bírói-
lag megállapított kölségek erejéig Csiktusnád 
fürdőn  végrehajtást szenvedő által bérbe birt 
«Kóser vendéglő.-ben leendő megtartására 
1909. évi lebruár hó 5-lk napjának délelőtt 
9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t-c. 107. és Ida. 9§-ai értelmében készpénz 
fizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek szűkség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárzerezettdő ingóságokat 
mások is le, és felűlfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna ezen árverés az 
1908. évi XU. t.-c. 20 §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csikszentmárton, 1909. évi január hó 21-én. 
Ambrus Lajos, 
Ur. jb. TÍgrelujti, 
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Hirdetmény. 

Tisztelettel van szerencsém a mélyen 
tisztelt fogyasztó  közönséget értesíteni, 
miszerint a helybeli piacon lévő nagy 

szeszraktáromat 
a „Kossuth" szálloda mellől a régi posta-
épület helyisébe helyeztem át és azt ott 
ezentúl saját felügyeletem  alatt fogom 
vezetni; biztosithatom tehát tisztelt vevő-
imet, hogy csakis tiszta árut bozok for-
galomba. 

Egyben tudatom, hogy eddigi kezelö-
met Holló Jánost elbocsátottam és ó 
ezentúl nincsen felhatalmazva  nevemben 
pénzeket átvenni. Végül tisztelettel tuda-
tom, hogy nálam jó asztali bor literen 
ként 64 fillérért,  továbbá likőrök, vas-
tag cukoráruk literenként 1 korona 60 
fillérért  kaphatók. 

Tisztelettel: 
FARKAS LÁZÁR. 

Csikjenötalva község telekkönyve birtok-
szabályozás következtében és ezzel egyidejűleg 
azokra az ingatlanokra nézve, amelyre az 1886. 
XXIX., az 1889. XXXVIII, és az 1891. XVI. 
t.-cikkek a tényleges birtokos tulajdonjof 
bejegyzését rendelik, az 1892. évi XXIX. tör-
vény-cikkben szabályozott eljárás a telekkönyvi 
bejegyzések teljesítésével kapcsolatosan foga-
natosított. 

Ez azzal a felhívással  tétik közzé: 
1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. t.-c. 

15. és 17. §-ai alapján — ideértve e §-okat, 
az 1889. XXXVIII, t.-c. 5. és 6. §-ban és az 
1891. XVI. t.-c. 15. §. a) pontjában foglalt  ki-
egészítéseit is — valamint az 1889. XXXVIII, 
t.-c. 78. §. és az 1891. XVI. t.-c. 15. b) 
pontja alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 
1886. XXIX. t.-c. 22. §. alapján történt törlé-
sek érvénytelenségét kimutathatják, e végből 
törlési keresetüket hat hónap alatt, vagyis az 
1909. évi jullus hó 25-lk napjáig bezárólag 
a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert az 
ezen meg nem hosszabbítható zároshatáridó 
eltelte után, indokolt törlési keresetet annak a 
harmadik személynek, aki időközben nyilván-
könyvi jogot szerzett, hátrányára nem szol-
gálhat ; 

2. hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. 
t.-c. 16. és 18. §-ainak esetében ideértve az 
utóbbi §-nak az 1889. XXXVIII, t.-c. 8., 56. 
g-aiban foglalt  kiegészítési és a tényleges bir-
tokos tulajdonjogának bejegyzéseellenére ellent-
mondással élni kívánnak, Írásbeli ellentmondá-
saikat hat hónap alatt vagyis az 1909. évi 
jullus hó 25-lk napjáig bezárólag a telek-
könyvi hatósághoz nyújtsák, mert ezen meg 
nem hosszabithaló záros határidő eltelte után 
ellentmondásuk többé figyelembe  nem fog  vé-
tetni ; 

3. hogy mindazok, akik a telekkönyv át-
alakítása tárgyában tett intézkedések által, nem-
különben azok, akik az 1. és 2. pontban kö-
rűiirt eseteken kivül az 1892. XXIX. t.-c. sze-
rinti eljárás és az ennek folyamán  történt be-
jegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jo-
gaikat bármely irányban sértve vélik — ide-
értve azokat is, akik a tulajdonjog arányának 
az 1889. XXXVIII, t.-c. 16. §. alapján történt 
bejegyzését sérelmesnek találják — e tekintet-
ben felszólamlásukat  tartalmazó kérvényüket a 
telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 
az 1909. évi jullus hó 25-lk napjáig bezáró-
lag nyújtsák be, mert ezen megnem hosszab-
bítható záros határidő elmulta után az átalala-
kitáskor közbejött téves bevezetésből szármázó 
bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik sze-
mélyek irányában többé nem érvényesíthetik, 
az említett bejegyzéseket pedig csak a tör-
vény rendes utján és csak az időközben nyil-
vánkönyvi jogokat szerzett harmadik személyek 
jogainak sérelme nélkül támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek,  akik 
a hitelesítő bizottságnak eredeti okmányokat 
adták át, hogy amennyiben azokhoz egyszers-
mint egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy 
ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket 
a telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

A kir. törvényszék, mint telkvi hatósága. 
Csikszereda, 1909. cvi január hó 2-án. 

Geczó Béla, 
kir. törv. biró. 

864—1908. végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §. értelmében ezennel közhírré 
leszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1908. 
évi V. 314. számú végzése következtében dr 
Imecs János ügyvéd által képviselt ifj.  Kánya 
József  csikdelnei lakos javára 4200 korona 5 
jár. erejéig 1908. évi március hó 14 napján 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le-
foglalt  és 936 korona 92 fillérre  becsült követ-
kező ingóságok u. m.: a végrehajtási jkv. 
83—122. A. alatti boltiáru cikkek, házi bútorok, 
szekerek és lovak stb. nyilvános árverésen cl-
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbí-
róság 1908. évi V. 314. számú végzése folytán 
4200 korona tökekövetelés, eddig összesen bí-
róilag már megállapított költségek erejéig a 
Baraczkoson lévő két üzlethelyiségben leendő 
eszközlésére 1909. évi lebruár hó 5-lk nap-
jának délután 2 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §. értelmében 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is cl fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezedő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c. 120. j). értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1909. évi január hó 
20-ik napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. bir. véprclnijlü 

• A legolcsóbb bevásárlási forrás 

EKETE VILMOS 
• lllatszertérában, Csíkszereda 

Kaphntók a legfinomabb  illatszerek 
dekagrninonként és mindennemű 
arez- ós kézápoló szerek. Gyógy- és 
= = virágszappanok. —— 
Az Inda-sisborszesz ffllerakata. 
Petrol-hajsiesB korpa és hajki-
hullás ellen Hajrák-regenerátor 
az öszUló hajnak visszaadja az ere-
deti ifjúkori  nzinét, vuliimint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Thyaol é* Stomatln fogápoló «zá-
rok a legjobbak. A Trifoleum (haj-
petrol) hölgyeknek állaadA hajápo-
láshoz nélkülözhetetlen. — A Honoy 

lelly o legjobb kézfinomító. 
ViJéfimmitetleswilosatilai  esiUiölteliieL 
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Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. S-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1909. 
V. 63 számú végzése következtében dr Imecs 
János ügyvéd által képviselt Stangel Henrik 
brassói lakos javára 171 korona 76 fillér  s jár. 
erejéig 1908. évi julius hó 29-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 790 
koronára becsült következő ingóságok u. m.: 
kocsi, lovak, szekér stb. nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbí-
róság 1909. évi V. 63. számú végzése folytán 
85 korona tőkekövetelés és eddig összesen bí-
róilag már megállapított költségek erejéig vég-
rehajtást szenvedő lakásán Csíkszeredában le-
endő eszközlésére 1909. évi február  hó 3-lk 
napjának délután 2 órája határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá-
gok az 1881. évi LX. t.-c 107. és 108. §-a 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén, becsáron alul is cl 
fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le cs felülfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c. 120. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1909. évi január hó 
20-ik napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. bir. végrehajtó. 

DRÉHER ANTAJ, 
SÖRGYÁRI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KŐBÁNYA. 

Van szerencsém a n. é. közönségnek szives 
tudomására adui, hogy a Magyarországon első 
rangúnak elismert és az összes v i l ágk i á l l i t á 
sokou a l e g n a g y o b b d i j a k k a l k i t ü n t e t e t t 

DRÉHER-féle KŐBÁNYAI SÖR 
helyi eludásával Gál Ferenc sörgyáros urat 
hizfiini  meg és kérem a t. vevő közönséget 
szükséglet esetén öt sflrrendelésekkel  teljes 
bizalommal megkeresni. — A inugam részéről 
Brassóban e téren 30 éves működésem kipróbált 
gyakorlatával és a legújabb inüszaki eszközök 
alkalmazása melleit szigorúan pontos és tiszta 
kezeléssel fogom  Gál Ferenc urat üzleti mű-
ködésében támogatni. Teljes tisztelettel: 

K A S Z I K A N T A L 
a Dréher Antal sörgyárai részvénytársaság képviselője. 

| 8 3 H H F3 H H ffl  H | 

Gzell Frigyes és Fiai 
b o m o t e r e s k e d ő í és bornagytermelök 

MEDGYES. 
Legjobb és legteljesitőképesebb szállítók 

erdélyi fehér  borokban. 
Kitűnő s a j á t t e rmés ű borok. 

Különlegesség kiváló finom  vörös borokban. 

® HS E! ; S5 i; 0 EB i E9 H 

1 Manfárnl /  37 1 0 0 0 ó u r o naoy választékban kaphatók Szvoboda | ţ JlaţJlal aK az 13U3. CVI C József  papinizletében, Csíkszeredában. | 
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Száz es sz&z orvos korszakot alkotónak jelentette ki 
az e g é s z s é g á p o l á s terén. — Közismert dolog hogy 

REUMA, CSÜZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t á s ú szer a höfürdók 
:::: (gőz- hölég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 

A készülék megtekinthető vétel-
kötelezettség nélkül Szvoboda 
Józs. képviselőmnél helyben, sőt 
kívánatra háznál Is bemutattatlk. 
FÖRSTNER ALAPÁR 

a „Sanitás" szobagózfflrdő-
készülék egyedüli gyártója. 

Budapest, VII. kerület, Alsó-
erdősor 30. sz. Telelőn 97—51. 

A „Sanitás" szobafürdő  kéBzüiákkel otthon 
lakásának bármely szobájában a leghatá-
sosabb gőz- es hölég fürdőt  készítheti 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költséggel. A 
lakásban a kényelem netovábbja. Kipróbált 
biztos hatású szer nátha, torokfájás,  bél-
renyheség, álmatlanság eseteiben, stb. Nél-
külözhetetlen miuden egészséges ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állitható. 
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Hosszurovó Cement Födélcserép 
Iroda: Kapu-utca 15 sz. 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű [fődőanyag,  olcsó áron kapható 
PORTLAND CEMENT GYÁRNÁL BRASSÓBAN. Iroda: Kapu-utca 15 sz. 




