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Adótörvény. 
Az adófizető  mindég gyanakodó. Mi-

kor az államélet egész vonalán és évek 
óta arra dolgozik a (örvényhozás, Iiogy 
imvesztál, fizetéseket  rendez, — állásokat 
kreál, intézményeket létesit, uj feladatokba 
kezd, — akkor ugyan még a Herkópá-
ternek se fogja  elhinni, hogy mind ez a 
sok kiadás, állandó teheremelkedés nem 
jár nagyobb adózással. A sanda gyjnu, 
hogy a 15 év óta napirenden lévó uj 
adótörvény egy kicsit archimedesi csavar 
is lesz, — a polgárokra kétségtelenül meg 
van mindnyájunkban. 

Nem is az a szerencsétlenség, ha egy 
modern állam a régi költségvetésének ke-
retében meg nem marad, — hanem az a 
baj, hogy szembe vagyunk állítva vala-
mennyien és az adómorál szent nevében 
gyanúsítgatjuk egymást. Az a baj, hogy 
mig gyarló emberek lesznek, akik min-
dent helyesnek a maguk szemüvegén át 
látnak: addig becsületes és igazságos 
adótörvény és adókivetés mindenki meg-
elégedésére nem lesz. A múltban az volt 
a baj, hogy a meddig a harmadik osz-
tályú adóban az állam 10 százalékot kö-
vetel bevallani, — addig az állam maga 
kényszeritette az adófizetőt  hazugságra. 
Mert tessék meggondolni, mit jelentett a 
múltban a 10 százalékos kereseti adó és 
ennek egyéb járuléka az adófizetőre  nézve? 
Egyszerűen oly tehernek az adófizetőre 
yaló hárítását, —a mely alatt feltétlenül 
össze kellett roskadnia. A mig az állam 
az évi keresetnek 10 százalékát követelte, 
addig becsületes bevallásról és adómorál-

ról beszélni nem lehetett. Az adómorál 
olt kezdődik, hogy az állam az adófize-
tés teher bírását mindenkire igazságosan 
ossza el. Igaz, hogy egy kicsit mulajsá; 
gos, egy kicsit cinikus, egy kicsit komisz 
dolog is, mikor olvassuk az előadói be-
szédet, amelyben a többek közt az is 
foglaltatik,  hogy budapesti és vidéki ügy-
védek 100 vagy 200 korona évi jöve-
delmet vallottak be, - még akkor is, 
mikor ezeket a kiáltó visszaélésekel liány-
torgatjuk, még akkor is az államnak az 
adófizető  polgárokkal vjló bánásmódjára 
gondolunk, arra, hogy a polgári becsű.-, 
letszó ünnepi palástjában tisztes vallo-
mást akart, midőn az évi jövedelmek 
egyenes adóban 10 százalékát, a mely 
járulékaival, a községi pótadóval, a be-
tegápolási adóval és egyéb elsorolhrt.it-
lan közterhekkel bízvást kétszer annyira 
tehető, - követelt. E?t bevallani igaz-
ság szerint nem is lehetett. 

Nem kell senkitől kérdeznünk, hogy 
elavultnak tartja-e a régi adótörvényt, a 
m My a harmadik osztályu kereseti adóval 
megróvott polgársággtól jövedelmének 
egy ötöd részére kivánta bevasalni ? Va-
lóban már nagyon régen megérett az (Jő. 
hogy egy igazságos adótörvény lépjen 
életbe, a melynek bázisa az legyen, hogy 
állapíttassák meg becsületesen minden 
egyes adó fizetőnek  évi összes jöve-
delme és megállapittváu a kis existen-
ciák adómentes lét minimuma, — a inó 
dosabbak, a aagyqhli jdv.edel̂ iu.nel birok 
viseljék progresszív tnódon az állami ki-
adások terheit, a többiek is e terheket 
jövedelmeik arányában. Szükség volt erre 

a törvényre, mert valóban a régi törvény-
nek számos olyan kibuvó helye van, a 
hol az adó nem fizetők  kényelmesen át-
Jrtlotijk és az állauikiadások terheit áten-

gedték annak az „adóalanyoknak," akik 
viszont igen is közeli kezeügyében voltak 
a iináncoknak. 

Megszűnt az az idő, a mikor a nép 
hangulatával egészen biztosan lehetett ját-
szani, ha a demagogia elkiáltotta, n „nem 
fizetünk  adót!" ciulii sokszor hangzott 

' kortes jelszót. Ma már nincsen olyan fa-
' Insi népköri tag. a ki elhinné, Iiogy akár 
! melyik állam íentarthatná intézményeit 
! adófizetés  nélkül. Tudatában van min-
idenki. hogy az állam méltán szed adót 
a polgároktól, mert intézményes alkotá-

sokat ad vissza soly intézményeket, melyek 
ja? állampolgári jövedelmét íokozzák, és 
igy képessé teszik óket az adóterhek köny-
nyü viselésére. Minden állam, mely azért 
emeli vagy rendezi az adót, hogy pol-

I gárainak intézményes alkotásokat nyújt-
son, a melyek állampolgár boldogulását 
célozzák. csak a legnagyobb dicséretre 
méltó. Olyan adótorvény, a mely kivétel 
nélkül mindenkinek legteljesebb tetszését 
elérje. olyanra nem számíthatunk soha. 
De nem számíthatunk arra sem, hogv az 
egymásra utalt társadalmi osztályok valaha 
kibéküljenek a közlérhek bárminemű át-
hárításában. a meddig különféle  életpá-
lyák, és kölönféle  jövedelmek lesznek. 
Az a törvényjavaslat, mely nyolc részből 
áll és melyet meglehetős idegességgel tár-
gyal a törvényhozás, hosszú időkön át 
készült és kétségtelenül ál van itatva az 
uj szociális élet tartalmával. N'em szakit 

egészen a régi rendszerrel, nem mer francia 
mintára, a tiszta jövedelem bázisára lépni, 
de kétségtelen, — hogy a progresszivitás 
leié halad, a létminimumot megállapítja, 
tetszik nekünk, hogy a külföldön  huza-
mosabban tartozkodó adóját háromszo-
rosra emeli, ezenfelül  a nem altruistikus 
alapon álló közkereseti és részvénytársa-
ságok adójának kirovásánál és tegyük 
hozzá igazságos mértéket tart. 

Remélni lehet, hogy a tárgyalások so-
rán az adóköteles jövedelem tételesen 
meg fog  határoztatni s igy a tényleg be 
nem folyó  jövedelem nem fog  megadóz-
tatni, a mi szerfölött  igazságtalan leune. 
Azt hisszük, világosabb szövegezést nye-
rünk az adókipuhatolás rendszerénél s a 
névtelen feljelentések  teljesen negligáltat-
nak. Könnyíteni fognak  a több gyermek-
kel bíró családapák adóterhein és rekom-
penzálni fogják  a községeket, a miért az 
állami adókat beszedi. 

Ugy látszik az egyenlő teherviselés 
elve mégis eleven valóság lesz s az adó-
mentességek kedvezményei, valamint az 
adó nem fizetés  sok szédelgései végre 
megszűnnek. 

Egyébként pedig valljuk azt, hogy a 
legjobb adótörvény igazságosan és be-
csületesen csak akkor megy át az életbe, 
ha az adókivetés minden funkcionáriusát 
az az akarat hatja át. hogy az államnak 
egyetlen polgára se viseljen nagyobb ter-
het, mint a mennyit évi jövedelme, ke-
reseti viszonyai szerint megbír s ha az 
adó az évi jövedelem szerint igazodik. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

I t a t o k J a p á a x t f L 
Jokohamában jártam, keltem 
Hejh! de sok furcsaságra  leltem. 
Engedelmökkel hölgyeim, uraim 
Játszom egy pettyeit lantom húrjain. 
Es amit itt-ott 
Felszínre hajított 
Előttem az elet forgataga 
Elzengem sorba. 

I. 
A japán lány 
Mind a hány 
Férjhez menni csak ugy kíván, 
Mint a magyar lány 
Mert hát hiszen a jövőnek édes titkát 
fy  japán lány 
Éppen olyan jól ismeri, 
Mint a magyar Jány. — 
Mikor aztán özvegy marad, 
Éppen olyan víg özvegy lesz, 
Mint itt akárhány. 
Nem lebeg más szeme előtt: 
Férjhez menni minél előbb. 
Jelzi ezt a forró  vágyat epekedő pillantása, 
Termetének ingó-ringó hullámzása. 
Nincs oly piknik, nincs kabaré, nincsen olyan bál, 
Hol az özvegy otf  ne legyen, bármily sokba áll. 
S bár az idővel 
Nem nő a bevétel 
Egyre emelkedik a kiadás. 
Mert a termetben 
Egyre több és nagyobb a horpadás. 
S ahol egykoron 

Eszményi keblek dagadozának 
S eszmenyi csípők ringadozának 
Későbbi napokban 
A kaucsuk veszi át 
Rejtett birodalmát. 
És ha ez ámít, 
Ára nem számit. 
Meghozza a kamatokat 
Ha valaki lépen ragad 
Szép álmokat I 

Tapogathat majd talmi halmokat. 
II. 

Jokohamában 
Választást is láttam 
Oly furcsa  volt ez, hogy 
Számat is eltáttam. 
Kél jelölt állolt egymással szemben 
S bár mind a kettő egyezett elvben, 
Meri mind a kettő negyvennyolcas volt 
Mióta anyja térdén lovagolt, 
Oly hévvel küzdött a kél dalia 
Milyet nein ért soha Domi György-pa-lia. 
Az egyik párton 
Tömörült a nép, 
Ott volt akinek csak 
Keze lába ép. 
A másik párt ellenben 
Meghúzódott egy szegletben. 
De mind e mellett 
Jelenlétével büszkén tüntetett, 
Mert mind a hal tagja 
Az aranygyapjas rend 
Tündöklő lovagja. 
Sőt egyikük hol is jár az eszem ? 
A legdicsőbbel majd elfeledem 

Egyenesen maga 
Felséges mikáüóuk legtitkosabb 
Tanácsnoka, 
Aki ahol úrféle  megjelen 
Menten ott terem 
És boldogan hiszi, 
Hogy a legelső hely őt illeli 
Vígan szavalt tehát e hat japán 
És ennélfogva  máig is talány, 
Hogy a polgárság, az isten adta nép 
Ennyi fény  tol nem veszté el eszél 
Híven kilarloll Ignác Tógó melleit 
Ellen jelöltje csak e hatnak kellett. 
E hat lovag is elszeleli hamar, 
Aminl a párton meglátszott • baj 
S amint az ellenpárt során 
Felharsant százak ajakán 
A riadó, a riadó: 
Hanzáj Ignác Tógó! 
Banzáj Ignác Tógó! 

III. 
Jokohamában 
Az is szokásban 
Hogy az uri dámák 
A várost bejárják 
Hogy ételt-italt összegylijtsenek 
S ezt egy lakomán 
Elárusítván 
Az árvák során enyhíthessenek. 
Van, aki bőkezűn adakoz 
A gyűjtő delnő ekkor áradoz; 
Mily nemes szív, mily nemes lélek 
Baráti érzést kérni szinte félek... 

j Másnap az utcán szembe kerülnek 
I Vélnéd egymásnak, hogy megörülnek 

Ám a kéregető más felé  fordul 
A nemes szivet most lenézi zordul, 
Csak nem fog  olyannal szóba se állni, 
Ki csak műveltségben 
S lelki nemességben 
Képes öt bár messze — felülszámyalni. 
Igy hát bizony ők egymáshoz se szólnak 
Egymásra se néznek 
És ellejtenek 
Északnak egyik, 
A másik délnek. 

IV. 
Jokohamában 
Mostanában 
A Gésák bűvköre 
Tiinölélbe. 
Itt is akad ma már Mollke 
Ki Gésákra rá sem nézve 
G zát keres 
Vagy lyukra les. 
Ragadja magával heve 
Ha feltűnik  előtte 
Majom, avagy teve 
Lehet borbély legény, 
Lehet falábú  lény, 
Lehel pincér fiu 
Mollke ur — nem hiu. 

Jokohamában 
A szini világban 
Furcsa szokás van. 
Nem az a fő,  hogy a színésznő 
Legyen elsősorban művésznő: 
Az dönti el itt a csatát. 
Aki príma primadonna 

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

i i j t i y i á k , womuül palaokoaere mellett: Kásaont Salutárla óa Bépáti 1 Ifterea 
palaakban 30 flller,  reulterei palaokban 17 fillér,  nagybani vételnél árengedmény. 

gyógyvizeken hlvQI buphatók még: Boraseki, Baroaa, Borbegy, Élőpatak, Gloria, Pehérköl, Felsőrákost _ . ^ 
a, Bakolt,Kissonjakabfalva  borpataki, Hargltallget, Hat Id. Székely Sülten és Sitojkai gyógy »lsek. | „Király-Hür.  — Salon  á  la  „Pfl*en"-g6r.  — „B<lJor"-KÖT. 

Az A 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 ő k . 

Kapható hordóban éa naponta friaa  töltésű palaokban aa onaág-
aaerte elaörendfi  minőségűnek ellamert H a g g e n m a o h e r - f é l e 

követkesö fajta  sSrSk: 
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A s z í n h á z . 
A mllsor ellen panaasok hangzottak eL A szín-

házlátogatók csekély része különösen u t sérelmezi, 
hogy sok az ismétlés, azért nem lehet színházba 
járni és a szezon alatt az összes szelvényeket nem 
fogják  tudni elhasználni. Ez a vád teljesen indoko-
latlan é* vele szemben ugy a színigazgatónak, mint 
jtedjg a műsor összeállítás ára belolyást gyakorló 
szinügyi bizottságnak védelmére kellni kötelessé-
günknek tartjuk. 

A mosor összeállítás épen a közönségre való 
tekintettel akként tartozik, hogy hetenként legalább 
kétszer a bérlők a színházba járás alól tel legye-
nek mentve. Héttön és pénteken félhelyárakban 
kerillnek előadásra a nagyobb sikert aratott újdon-
ságok. Ezzel nz intézke léssel a szinügyi bizottság-
gal egyetértőleg módot vél nyújtani a színigazgató 
arra, hogy sz ujabb szinpadi termékeket azok is 
megismerjék, kik rendes belyárak melleit színház-
ban neiu járnak, vagy nem járhatnak: másrészt 
azonban az állandó bérlő közönségre nézve is csak 
üdvös ezen intézkedés, mert kipihenheti a folytonos 
színházba járás fáradalmait. 

Eddig rendes helyárak mellett csak két operet-
tet ismételtek meg: A tatárjárást és Fuzsitus ki-
saszonyt. Ezek az elmúlt színházi szezon legfé-
nyesebb sikert aratott njdonságai. Kétszeri előadá-
sok bérletben aunél inkább indokolt, mert ezen 
darabok bemutatója alkalmával az ugyanekkor ren-
dezett estélyek miatt az összes bérlök jeleu nem 
lehettek. 

A színházi évad alatt különben az ismétlések 
dacára is legalább HU különböző darab log szinrc-
kerülni s igy a szel vény bérlőknek panaszra okuk 
egyáltalán nincsen, valameonyien lefogják  szelvé-
nyeiket járhatni. 

Áttérve az elmúlt hét színházi eseményeire a 
legnagyobb elismerés hangjáu kell megemlékeznünk 
a kedden színre keri'ilt -Elnémult harangok" szin-
mű előadásáról. Rákosi, Malonyay éles megfigye-
léssel plasztikusan felépített  korrajza nagy hatást 
ért el. a közönség figyelmét  és érdeklődését telje-
sen lekötötte, miben nagy része van a sikerült 
előadásnak. Szathmáryt jó színésznek tartottuk min-
dig, de az a művészileg tökéletes alakítás, mit 
ezen estéu produkált, minden várakozásunkat felül-
multa. A ravasz, furfangos  oláh pópát a legapró* 
lékosabb tészletekre is kiterjeszkedő körültekin-
téssel kidolgozott alakításban mutatta be. Méltó 
partnere volt Zilaby a férfias,  becsületes református 
lelkész szerepében. Sikerült jelenései voltak Kuli-
nyinak is, a gazdasszony szerep Szathmáynéban 
méltó személyesitőre talált Kovács jellegzeteseu 
játszotta Zolatbnay szerepét. Bogyó knbiuet alaki-
tást nyújtott. Sellő és Dányí elég élethűen szerel-
meskedtek. Kisebb szerepeikben Héczey, Marosi és 
Pelsőcy tűntek ki. 

Szenián volt a „Fuzsitus kisasszony" második 
előadása. A közönség uagyon jól mnlatott és az 
egész estáu át ünnepelte kegyencét: Jobbay Nusit. 

Csütörtökön Gárdonyi nálunk még elő nem adott 
falusi  története: »A bor" telt házat vonzott. Az 
az igazi szorulatlanul is jól megrajzolt falusi  nép, 
mely ezen darab kissé naiv cselekményét mozgatja 
Zilaliyban, Dáoyiban, Kulinyiban. Szathmáryoébaii, 
Szathmáryban, SellŐbeu, Bogyóban, Pogányban és 
Kovácsban jó személyesitőkre akadt, A közönség 
elég kellemesen töltötte az estét. Örvendetes jelen-
ségnek látjuk e darabnál azt is, hogy az igazga* 
tóság és rendezőség ottan, ahol lehet, kisebb gye-
rek szerepekre kis műkedvelőket is alkalmaz, anii 
kétségtelen alkalmat nynjt a fogékony  zsenge gyer-
mekeknek arra, hogy a sziupadon is nagy közön* ég 
előtt szereplőkkéut megjelenve, bátorságot és na-
gyon sok ügyességet sajátítsanak el. E darabban 
a Baracsék kis tia szerepébeu felléptetve  láltnk a 
kedves kis Bokross Irénkét, aki kis szerepét, valódi 
hamisítatlan gyerekies naivsággal és ügyesen ol-
dotta meg. 

C S ' I K I L 
Pénteken ismételték meg színészeink a „Tani-

tóné* színmüvet a bemutató előadáshoz hasonló 
sikerrel. 

Szombaton volt a .Dollár királynő" bemutató 
előadása. Fehér Károly színigazgató nem fogja  ezen 
előadás előzményeit kellemes emlékei közé sorozni 
Hirtelen lemondás az utolsó percben, primadonna 
duzzogás szóval egy színigazgató Összes keserveit 
kellett átélnie a szombati napon. A darab minden 
akadály dacára mégis ment. nagy sikert aratott, 
szépen jövedelmezett s az igazgató megfelelő  er-
kölcsi és anyagi kárpótlást talált uz átszenvedett 
izgalmakért. Minthogy h nagy közönséget a knlisza 
titkok felette  énleklik. dióhajba Injlnttun leközöljük 
a , Dollár királynő' odisseáját. 

A Dollár királyné szerepét az eddigi állomás 
helyeken Zoltán Ilona játszotta, llogyó u vaskezü 
és élesszemü rendező t-zeu operett lbgarasi bemu-
tatójának Itatása slutt ezen szerepet kiosztotta 
Jobbaynak is és akként intézkedett, hogy a csík-
szeredai bemutat" előudásou a darab az uj szerep-
osztásban kerüljön színre. Ezen intézkedés miatt 
mcgueheztelt Zoltán: a tái-sulot uzoimali elli agy á 
sávul feuyegetődzött.  a szinügyi bizottságot is fog-
lalkoztatta az ügy, de az igazgató és rendező — 
nagyon helyesen — hajthatatlanok maradtok: a 
szerepet megtartotta Jobbay. Zoltán pedig meg-
rettent u szerződésszegés következményeitől --
és szépeu uicgmuradt. Az előadás megtartását azon-
ban ujabb veszély fenyegette.  Péntekeu este Albert 
és Sellő hirtelen beteget jelentettek: orvosilag iga-
zolták, hogy nein játszhatnak. Szombaton reggel hz 
orvosi buletin akként szólott, hogy a két színésznő 
a próbák alól felmentendő,  de este játszhatnak, ők 
maguk különben ki is jelentették, liogy az előadá-
son részt vesznek. A dollár királynő sorsa tehát 
biztositotnak látszott: Sellő azonban napközben 
meggondolta magát és az orvosi jelentéssel mitsem 
törődve a késő délutáui órákbau uz előadást isni't 
lemondotta. Buruuyuy Muriskáé az én lem, hogy 11/. 
operette este mégis ment. ágyból kikelve betegen az 
utolsó percben ugrott Sellő Itcneé nehéz szeívpéb.: 
és azt oly tökéletesen, precisuii játszotta és énekelte 
el, hogy a hirtelen szerepváltozás az előadásnak 
csak előnyére vált. — A kis Mariska hálás lehet 
Sellőuek. mert az ő révén jutott egy jelentékeny 
szerephez, melyet a Dollár királyné második elő-
adásán bizonyára még ügyesebben fog  megjátszani. 

Maga hz előadás és u közönség mindenben 
igazolták, helyeselték, u színigazgató állásfoglalá-
sát. A közönség mit sem tudott az előadást meg-
előző belső torzsalkodásokról, mégis a darab ele-
jéit Jobbayt, midőn a színpadra lépett tüntető óvá-
cióhan részesítette. Az első sorok hölgyközönsége 
virág-esővel árasztotta el. percekig zúgott, tombolt 
a taps, mely természetesen iiieguknsztotta az elő-
adást is. A közönség igy adott kifejezést  abbeli 
megelégedésének, hogy .lohbay — akinek ritka 
szereplése miatt már-már zúgolódott — a direkció 
nagyobb szerephez juttatta. A közönség örömmel, 
szívesen látta Jobbayt a Dollárkiályné címszerep-
ben, ezt kénytelen még Zoltán Ilonka is tudomá-
sul venni. 

A fiatal  művésznő nagy feladat  előtt állott: a 
játék és klilöuüseu ének tekintetében telette nehéz 
szerepet készületlenül kellett eljátszania. — Alig 
volt a darabból egy-két próbája ; a fíípróbáu  pedig 
partnerei cserben hagyták, a bevágásokat nem gya-
korolhatta. iCnnek dacára játékában, étiekében inga-
dozást nem tapasztultunk. Biztosan kezelte exponált 
szerepét és győzte hanggal a legnehezebb ének-
partikat. Magában egyesitette a doHárkirúlynő Ösz-
szes követelményeit: bájosan szép és előkelő volt, 
ízléses, azebbnél-szebb toílettjcí feltűnést  keltettek. 
Bogyó elemében volt nem látszott uieg rajta n 
drukk, melyet a darab szinrehozatala miatt a dél-
után tolyaináu kiállott, sokat nevettünk alakításán. 
Sikerült karikatúrákat mutattak be a fiuk  szerepé-
ben : Kovács és Pogány. Dányí nagyon jól vol-
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diszponálva. Egy öreg, az itókát kedvelő gazdasz-
szoity szerepében Szatmáryné növette mÜvéBzi sike-
reinek szániát. Korda is teljesen érvényre juttatta 
szerepét Albert (lízi a szerző jóvoltából figyelemre 
méltó hatást ért el a második felvonásban  Irányi-
val énekelt kettősével. A végtelenül bájos zenéjii 
duett nem téveszthette el hatását 

Vasárnap délutáu a a Varázskeringő* volt soron. 
Ezt a bájos zeuéjü operettet már játszotta egyszer 
a társulat, akkor beszámoltunk róla, ehelyütt csak 
a szerepváltozásról emlékszünk meg. Frnncit Jobbay 
játszotta kedvesen és érzelmesen, mint reudesen. 

Este Bokor Józsel népszínműve, a ,Télen* 
mulattatta a gyér számban megjeleut közönséget Zol-
tán Ilona széles jókedvvel játszotta meg a fősze-
repet. duzzogásának inár sémin i nyomát sem ész-
leltük : kedvvel játszott és nagyon szépen énekelt, 
igazi lelki gyönyört kelt, valahányszor kristály 
tisztán esengő hangját megszólaltntju; szívesen 
hallgattuk Marosi énekét ís. ki külöuhen ezúttal 
is bebizonyította, hogy jó hasznavehető sziliész. 
Játszottak még uugyobb-kisebb szerepeket: Szat-
máryné. Egyed Murgit. Sellő. Zilnhv. Dányi. Bugyii 
több-kevesebb igyekezettel. 

Héttőn cabaret-estély volt 0 messimií föld-
rengés által szerencsétlenül járt áldozatok javára. 
A közönség nein csupán a jótékonycél érdekéhen, 
hanem azért is megtöltötte a színházat, mert kö-
zönségünk a cuhnrettek iránt mindig fokozódott 
érdeklődést mutat és előszeretet megjelenésével 
dokumentálja. A hétlőí telt hnz azonban alaposan 
csalódott. A cabarett-számok gyöngyeit várta s ka-
pott le jártatott semmiségeket, szellemtelen eset-
lenségeket. 

Marosi szépen éuekelte Fráter .Száz szál gyer-
tyád-ját: azt azonban felrójjuk  neki — mi a ha-
tást is lényegesen csökkentette, hogy a meg-
felelő  betyárruhát nem vette lel. Kon In moiiologi-
zált. Sellő és Albert (íizi láncoltak. Zoltán egyál-
talában nem játszott, Bogyó pedig egy pór sikerült 
alakítást mutatott be. Jobbay ez este is lel tiiut szép 
toilettejével és kedves énekszámaival. A közönség 
osztntlun tetszését nyilváuitottn. 

Bogyónak „Nesze semmi fogd  meg jól" rimií 
operette-paródiájH csakugyan nesze semmi iogd 
ineg jól volt, inert sem eredetiség, sem ötlet nem 
volt benne, hanem csupa szellemtelen esetlensé-
gekkel volt tele. Ha már valamit kiemelünk belőle, 
ugy tetszést aratott Jobbay Nusi és Pogány Márkus 
,Menj szivembe be" cimÜ kedves duettje. Nagy 
hutást ért el még Korda Zerkovitznck .Holdvilág* 
nótájával. Szép énekét megtapsolta a közönség. 
Az estélyrői a közönség kedvet leuül távozott, mi 
meg fog  látszani a következő estéken is. Hasonló 
esték rendezése jövőre veszélyes volna a direktorra 
uézve. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Szemle a honvédeknél. Pávai Vajna 

Béla cs. és kir. altábornagy, a VI. honvédke-
rület parancsnoka I. hó 2-án városunkba érke-
zett, vezérkari főnöke  kíséretében s harmadikán 
a honvédzászlóalj felett  szemlét tartott, mely 
minden tekintetben igen jól siksrtllt. 

— Uj ügyészségi megbízott. Az igazság-
ügyi miniszter Beöthy Gábor csikvármegyei 
allevéltárnokot a csíkszeredai kir. Ügyészség 
kerületébe ügyészségi megbízottá rendelte ki. 

— Áthelyezés. Dobay Zoltán járási szám-
vevőt a tölgyesi szolgabiröságtól a gyergyó-
szenliniklósi szolgabírósághoz hasonló minő-
ségben áthelyezték. 

— Halálozás. Csikszentmártoni Bochkor 
Lázár birtokos, 1848—49-ik évi honvéd-huszár-
őrniester, 79 éves korában elhunyt, Csikszent-
mártonon. Temetése folyó  évi január hó 31-én 
délután 2 órakor volt. 

6. szám. 

— A helybeli klsded-óvdUában e hó 
'4-én, csütörtökön a tanítás megkezdődik. Ké-
retnek a szülök, sziveskedje.iek óvódaköteles 
gyermekeiket az óvódába küldeni. 

— Az epilepszia (nyavalyatörés) gyógyí-
tása. A világ legkiválóbb orvosai szüntelenül 
fáradoznak  és kutatnak ujabb és ujabb gyógy-
módok után az emberiségre súlyos átokként 
nehezedő betegségek ellen. E betegségek talán 
legborzalmasabbika az Epilepszia. E bajban 
szenvedőknek vigaszul szolgálhat azon értesü-
lésünk. mely szerint egy magyar orvos e be-
tegség ellen uj és hatékony módszert, — amely 
már külföldön  is méltó elismerésben részesült, 
alkalmaz gyógysikerTel. Ez orvos a Budapesten, 
Nagykorona ufcza  18 sz. alatt lakó dr. Szabó 
B. Sándor, ki készséggel nyújt felvilágosítást 
mindazoknak, kik gyógyító- módszere segélyé-
vel e súlyos bajtól szabadulni óhajtanak. 

— A gimnázium építése. Az építő bizott-
ság elsó ülése január hó 28-án volt Mikó Bá-
lint v. b. t. t., főrendiházi  tag elnöklésével, — 
aki a bizottság működéséről felveendő  jegy-
zökönyvek vezetésére Szlávik Ferenc fOgimn. 
tanárt kérte fel.  Az ülésen a bizottsági tagok 
valamennyien megjelentek. — Elnök örömének 
adott kifejezést,  hogy a gimnázium áthelyezé-
sének Ugye már annyira jutott, hogy csak az 
építés van hátra. Kijelenti, hogy ez alkalom-
mal működésűk csak ana szorítkozik, hogy 
átvegyék a telket a város képviselőitől és át-
adják az építés céljára a vállalkozóknak. Ez-
után a bizottság kiment a helyszínére, ahol a 
telket a város nevében dr Ujfalusi  Jenő pol-
gármester és Jakab Ferencz v. tanácsos adta 
át a bizottságnak, mint a státus képviselőinek, 
akik aztán átadták azt a szintén jelenlevő Wu-
schinszky István és Preiszner József  épitész-
válalkozóknak. Az építést a vállalkozó minél 
előbb meg akarja kezdeni. Az épületet 1910. 
augusztus 20-án köteles átadni, ugy, hogy az 
1910—ll.-ik tanévvel már az uj épületben le-
het megkezdeni. Megjegyezzük, hogy a vál-
lalkozóval a státus csak a gimnázium és az 
internátus épületének felemelésére  kötött szer-
ződést. Ha azonban sikerül megfelelő  kölcsönt 
kapnia, akkor a szemináriumot is felépítteti. 

— Prlmlcla. Szőcs Albert ujmisés jan. hó 
30-án mutatta be első szentmise áldozatát 
Csikkozmáson. A manuduktori lisztet Hosszú 
Ferenc csikszentkirályi föesperes  és Koncz Ist-
ván tusnádi alesperes teljesítette. Ai ünnepi 
beszédet Rés János főgimn.  tanár mondotta. 
Mise végével az ujmisés külön-külön megál-
dotta paptestvéreit, szüleit és testvéreit, azután 
a híveket együttesen. Az ünnepi ebéd Barthos 
Mihály plébánosnál volt, — amelyen mintegy 
50-en voltak jelen. Az ebéd folyamán  számos 
felköszöntő  is hangzott el. 

— Égy községi jegyző ünneplése. Urzi-
csán János községi jegyző nyugalomba vonu-
lása alkalmából Gyergyóbékás község képvi-
selő testülete elhátározta, hogy volt jegyző-
jének a község érdekében teljesített 25 éves, 
önzetlen odaadó munkásságáért köszönetet sza-
vaz, s érdemeit jegyzőkönyvében megörökíti. 
Az erről szóld jegyzökönyvet Veres Lajos fő-
szolgabíró szép, üdvözlő beszéd kíséretében 
január 25.-én adta át az ünnepeltnek, Békás 
község képviselői, a kartársak és a járási elöl-
járók jelenlétében. 

Akar lenni 
Árassza el kegyeivel 
Főként a lap kritikusát, 
Akkor vívhat bármily tusát 
Művészettel, kecscsel, bájjal 
Harsog a lap tele szájjal: 
>A helyzet ura 
Nusi Kamimura 
Aki ha a színpadra lép 
Tombol a nép. 
Lesújtó ez a másik pártra 
Nossza zuhog másnap a szavak árja 
•Nogi Renének s Kuroki Gizának 
Hetedhétországon nem akad párja. 
Arról bölcsen hallgat a krónika, 
Hogy a taps nem ment olyan szónika: 
A hadseregnek bakkancsos fia 
S a kisiparnak felkent  bajnoka 
Potyajegyen Dl a magasba. 

Közkívánatra ellen kritikánk: 
Nem ér oly sokat Nusikánk 
És a többi sem oly dicső 
Kimondjuk nyíltan üsse kői 
Mint aOvésznő 
B Urtasigba 
Nori az első 
Elismerésre ez nagy ok: 
~ ' közt rutinja legnagyobb. 

Bájban, keltemben 
Nagyon erősek versenytársai: 
Nogi Reneé s Gizella Kuroki. 

Nusi cipői 
Nusi ranái 
Igazán remekek. 
Rágondolni is remegek 

Mint Dollár királynén 
A mennyi kincs voll pompás termetén 
(Pusztán a ruhát értem Én I) 
Óh én szegény 
Költő legény 
Nem lessz annyi pénzem soha 
Lakbéres hónap elsején. 

VI. 
Jokohamában a japánok 
Rém szenvedélyes medvevadászok I 
Összegyülemlik apraja, nagyja 
S vad csatazajjal mennek a vadra. 
Vadász bicsakot tűznek övükbe 
Dum-dum löveget a puska csövükbe. 
Harcias arcot vágnak a nők is 
Bősz medve úrfit  lőnének ók is 
Ám épugy a nő, mint a mandarin 
Vélik: éjjeli lesre menni kin. 
Nosza tehát 
Megveszik egy medve bocsát 
És bősz medvévé nevelik 
Ekkor szánra teszik 
S diadallal viszik 
Ki a mezőre 
Erdő tövébe 
Hogy ott majd elereszti a szolga had 
S a fák  mögül golyót golyóra kap. 
A terv gyönyörű, a terv .megkapó 
Csakhogy nehezen végrehajtható 
Mert a medve, mint Csíkszeredába 
Dögölve ér ki a — Sutába. fing—Pnng. 

Á l . . . Koholmány. 
Színhely a primadonna lakása. 
Sfemélytk:  0 , a kiválóság és Én. 

Kopogok. 
O; (éles bangón) Gyerünk. 

En: (magamban) Jól kezdődik, (fenn)  Mi-
előtt még mennénk, engedje meg, hogy be-
mutatkozzam: én vagyok Kuliszay Csapodár, 
a helyben nyomott .Primadonna, szerkesztő-
sége és kiadóhivatala által időszerűen meg-
bízott . . . 

Ö: (mosolyogva közbevág) Tudom már, de 
nézze, maga elfárad,  foglaljon  helyet s gyújt-
son rá! 

En • Miután a mosolytól alajam ment rá-
gyújtok egy félig  szivott, ott felejtett  Upmannra 
és az »Adj egy csókot.-ra. 

Ő (bámulva) Tessék! ? 
Én: (elmerülve) Igen. 
(): (mégjobban bámulva) Mi igen ? 
En: (felrezzenve)  Azaz hogy,igen! Oly nagy-

szerűen érzem magam ebben a meleg fészekké 
varázsolt szállodai szobában, hogy majd el-
feledtem  . . . 

O: (bosszúsan) Na, még mit nem kíván, 
maga telhetetlen nyomorult féreg.  Két hete, 
hogy itt vagyunk, csak nem kívánja. — bár-
mennyire is jól menjen az üzlet — hogy sa-
ját házam legyen a Kossuth Lajos-utcában? 
Borzasztó igényeket támaszt a sajtó velem 
szemben I Nem elég, hogy a trikóm repedésig 
feszes,  hogy a hangommal takarékosan, de 
jól bánok, hogy sziv- és pénzügyeim rende-
zettek, ellenben láz- és pénzzavarba hozom a 
jeunesse d'oré-t?! Ne támassz örezsem oly 
nagy igényeket velem szembe, valamit motyo-
gok s óriási földlökést  érzek. 

Ű: (édesen cigorat) Igén biz'a. Nem lehet 
ám oly gyorsan, rövid két hét alatt »saját« 
házat szerezni, (szendén) mert én nem fizetek 
ám rigmusokkall 

En: (zsebeimet tapogatom, félve  a követ-
kezményektől kijózanodom) De művésznő meg-
bocsásson . . . 

O : (még édesebben cigorat, majd átkarol 
szorossan, álmom itt felette  zavaros) Ne légy 
oly szerény, tegezz csak nyugodtan I 

En: (tegezem, de nyugtalanul) Nézd édes 
mucim, én te. . . azaz, hogy az egész világ... 
nem... csak te... óriási... nem mondom meg! 

Ó: (csókolgatva) Értlek, tudom hogy még 
fiatal  vagy, fiatal  és zöld, de légy egy kissé 
már életrevalóbb. 

Én: (vigyázz állásban) De kérlek há t . . . 
nyomja a lelkiismeretem valami, olyan . . . 

ő : (nevetve közbevág) Áz én lelkiismere-
tem is nyomták már ugyan sokszor, de azért 
nem volt semmi baj! 

En: (végre egészen magamhoz jöttem) 
Művésznő egy pâr >Apróhirdetés«-t nem mél-
tóztat. Tetszik tudni a >Primadonná«-val még 
mindenkinek sikerült. 

0 : (hüledezve) Müii ? Maga... maga. . . 
maga hirdetési ügynök a »Primadonná«-tóL 

Én: (belejőve a sumgba) Igen is, művész-
nő a legkisebb apró 40 fillér,  lehet kérem bé-
relni is. Parancsol talán bérletjegyet, kűlöaben 
ez ügyben a szerkesztő u r . . . 

O: (teljesen kijőve a sodrából) Maga Csirke-
fogó,  mért nem mondotta azoaúl. 

Én (alázatosan) Könyörgöm, azt tetszett 
mondani, hogy már ismeri 

Ö: Megragadja a galléromat s itt végül 
lefutoka  földgömbről,  t i. a padlón ébredtem föL 
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_ MtkcdveW dóaMs. A »Siépvizi Mű-
kedvelő és Szinpártoló Társulat., mely alap-
szabály szerint alakult meg, megalakulása után 
már is két előadást tartott meg. Mindkét elő-
adás ugy anyagilag, mint szellemileg a nem 
remélt eredményt hozta. F. év január 23-án 
adta elő Tóth Edének »Toloncz« cimU szín-
müvét A szerepek jó kezekbe adattak, s az 
egyes szereplőkön meglátszott, hogy nem elő-
ször léptek színpadra. Még hivatásos színé-
szek sem oldották volna meg a darabot, mint 
ahogy megoldották a szépvizi szerény műked-
velők. Meg kell emlékeznünk Angyal Liszká-
ról, melyet Kovács Irénke játszott. Az egész 
darabon át meglátszott, hogy a szerepet át-
érzette, a megvetéseket, lenézéseket és meg-
hurcoltatást hűen alakította, melyeket a nagy 
közönség virág csokrokkal és tapsokkal hono-
rált. Ördög Sárát játszotta ifj.  Antal Jánosné. 
Egyik a legnehezebb szerep jutott kezébe, — 
mely mindig drámai jellegű volt. Nem rettent 
vissza a. nehézségek elöl, odaadó szorgalom-
mal tanulta be és lépten-nyomon szerepével a 
közönséget izgatottságba tartotta, a mi szintén 
nem maradott elismerés nélkül. Tőke Gézáné, 
Kontránét, a haragos, gúnyos asszonyt kiváló 
Ügyességgel alakította, Deák Ilonán meglát-
szott, hogy már többször jelent meg színpa-
don, s hogy a színpad neki otthonos. Föllé-
pése bátor, hangja tiszta, érthető, melyekkel a 
közönség figyelmét  önmagára felhívja.  Ez al-
kalommal a Rézi zsidó kisasszony szerepét 
kiváló ügyességgel oldotta meg. A többi nők 
is elég ügyességgel iparkodtak játszani, de 
még is meglátszott első fölléptük.  Veress Ár-
pád pályát tévesztett, mert színpadi mozdul 
latai, hangja és bátorságával beillik a pesti-
szinházakba is. Ö vala Mrawbsák, vándorló 
legény. Valahányszor megjelent a színpadon, 
mindannyiszor óriási nevetségre késztette a 
közönséget. Nézők között többen valának, — 
kik mindig kénytelenek voltak kivonulni a né-
zőtérről, hogy kacagó görcsöt ne kapjanak. 
Többször láttuk öt színpadon, de soha sem 
vonta annyira a figyelmet  magára, mint most. 
Az egész darabnak és előadásnak fényes  siker, 
kölcsönzött játékával. Adja Isten, hogy még 
soká élvezhessük komikus játékát. Miklósi, a 
mészáros legényt Sándor Zsigmond adta, ki 
színpadi otthonosságával méltán dicséretet ér-
demel, hosszú nehéz szerepének szép megol-
dását sUrü tapsok honorálták. Kontra Fridoiin! 
kellő Ügyességgel játszotta Antal Károly. Deák 
Kálmán, mint a társulatnak egyik legderekabb 
emberét sokszor volt szerencsénk szemlélni, ki 
mindig megállotta a maga helyéi, ugy most 
is az álmos kisbirót a leghüebben alakította. 
A többi játszók is szintén elég jóakarattal igye-
keztek a várakozásnak megfelelni.  — Maga a 
társulat 40 személyből áll, kik mindnyájan 
egytől-egyig komoly egyéniségek, s igy a nagy 
közönség elég garantiát lát bennök arra nézve, 
bogy a szórakozásra kiadott filléreik  a szép. 
nemes és hasznos élvezetek utján százszorosan 
megtérülnek, a társulat állal rendezett és ren-
dezendő estélyeken. A társulat, dacára, hogy 
megalakulása után két előadást tartott, színpadi 
készletei a maga nemében a ritkaságok közé 
tartozik, napról-napra gyarapszik. Előadás után, 
mely 11 órakor ért véget, tánc következett. — 
Dacára, hogy a vidékről nagyon kevés vendég 
voll, mégis a nagyterem a fiatalsággal  zsúfo-
lásig tele volt, hol meglepő tarka toileltekben 
lejtették a talpalatti ropogós csárdást és már 
darabokat Összes bevétel 283 korona 80 fil-
lér volL Felülfizettek:  Kovács Mihály 3 kor., 
özv. Dziátkievits Jánosné 2 kor., Fejér Lajos, 
Szabó Lajos, Péter Béla 2—2 kor., Szabó Bé-
niám, Antal Gyuláné, Bodó András, Sóbert 
Katinka, Miklós Gergely, Balázs Antal, Miklós 
József,  Sándor János, Baka János, Czincziri 
Ferenc, Faraó Simon, Teusch György, Demény 
Elek, Horgos József,  Imre Ignác, Tatár Ger-
gely, Eröss István, Imre Elek, Fekete Imre, 
Veress Lajos, Bartha Károly 1—1 korona. Ba-
rabás Domokos, Dobribán István 80—80 fillér, 
Péterfi  Árpád 60 fillér,  Miklós Péter, Péter Já-
nos, Kénesi Gergely, Tamás Balázs, Miklós 
Dénes 50—50 fillér;  Császár Joakhim, Tatár 
Péter, Jancsó György, Dregán János, Mihály 
Domokos, Zakariás Jánosné, Márkos Béni, 
Máthé László, Fodor Gáspár 40—40 fillér;  — 
Pál István, Pál Józsel, Szakács Lajos, Szatmári 
Mihály 30-30 fillért;  György llyés, Miklós 
Jakabné 20—20 fillért.  Fogadják a nemes szivü 
adakozók ezúton is a Társulat hálás köszönetét. 

— Oazdasági előadás Cslluzentmlnklóson. 
A székelyföldi  miniszteri kirendeltség csíksze-
redai megbízottja folyó  évi január 31-én Csik-
szentmiklóson gazdasági előadást tartott, melyre 
egy jelenvolt csak azt jegyzi meg, — hogy a 
mely hadvezér ugy tudja lelkesíteni katonáit, 
mint Kiss Ernő az ő hallgatóit, az méltán 
megérdemli a babérkoszorút 

— Táncestély. A karcfalvi  Műkedvelő Tár-
sulat folyó  1909 évi február  hó 7-én vasárnap, 
a községháza nagytermében, a január hő 16-án 
megtartott színdarab megismétlésével táncz-
estélyt rendez. Ez alkalommal szinre kerfll: 
Mit az erdő mesél Énekes népszínmű három 
felvonásban.  Személyek: Bacsó — Paláncz 
Sándor. Kató, leánya — Dr Szabóné. Ficzere 
Tamás — Dénes Imre. Ignácz, fia  — Antal 
Gyula. Zsuzsika, gyámleánya — Veres Rózsika 
k. a. Dóka Jancsi — Mátis Béla. SUtő Ferenc 
— Voloncs Sándor. Basa — Asztalos Béla. 
Basáné — Veres Péterné. Tűrje Tóbiás — 
Rancz Gábor. 1. leány — Mihály Rózsika k. a. 
2- leány — Paláncz Jolánica II a. Egy öreg — 

Goldstein Manó. Prímás — Mihály István. 
Kontrás — Petres András. Erdőkerülő — N. N. 

— Műkedvelői estély. A csobotlalvi mű-
kedvelő társulat 1909. évi február  hó 6-án. 
szombaton, a róm. kath. iskola fedél  alatt levő 
községháza nagytermében tánccal egybekötött 
műkedvelői estélyt rendez, mely alkalommal 
elő fog  adatni: A cigány. Eredeti népszínmű 
3 felvonásban,  szigligetitől. Személyek: Vár-
szegi, gazdag földes  úrfi  — Geczö György. 
Kurta, nagygazda, agglegény — Petres Gyula, 
Gyuri, unokaöccse — Gecző László. Márton, 
parasztgazda — Gecző István. Rebeka, (elesége 
— Miklós Márlha. Évi, ennek leánya, első fér-
jétől — Petres Mária. Zsiga, cigány — Ónodi 
Imre. Peti, Rózsi, gyermekei — Petres Antal, 
Petres Berta k. a. Ferke, urasági gazda-hajdu 
— Domokos Gyula. Kisbíró - - Burján Ferenc. 
Kondomé — Petres Magdolna. Sári, Panni, 
Erzsi, paraszt leányok — Domokos Juliska, 
Petres Anna, Petres Juliska, Egy öreg Sa-
lamon János. Násznagy — Kedves Elek. 1-sö 
vőfély  — Petres Tamás. 2-ik vőfély  — N. N. 

— Kosaras táncestély. A csikborzsovai 
iskola termeiben folyó  1909. évi tebruár hó 
7-én az iskola alap javára szinclöadással egybe-
kötött zártkörű kosaras táncestélyt rendez, 
fieléptidij:  Személyenként 80 fillér,  három tagu 
családtól 2 korona 20 fillér.  Ez alkalommal 
előadják a -Botcsinálta doktor-. Vígjáték 3 
felvonásban.  Személyek: Geronl, Lucinde apja 
Demeter Péter. Lucinde, Geront leánya Kovács 
Katalin. Leander, szerelmes Lucindébe Péter 
János. Sganarelle, Martine férje  ifj.  Szakács 
Bálás. Martine, Sganarelle felesege  Péter Róza. 
Róbert Sganarelle szomszédja Erőss László. 
Valér, Gerand szolgája Lakatos Károly. Lukács 
Jacqueline férje  Kovács Péter. Lacqueline, Lu-
kács felesége;  dajka Demeter Anna. Thibaud, 
Perrin alyja, Perrin, falusiak  Demeter Dániel, 
N. N. Kezdete este fél  8 órakor. 

— Szlnelóadással egybekötött táncestély. 
A csikdelnei ifjúsági  egyesület saját pénztára 
javára 1909. évi február  hó 13-án főtisztelendő 
Gábosi Dénes plébános védnöksége alatt a 
községi iskolában szinelőadással egybekötött 
zárlkör.i tánCestélyl rendez. Bclcptidij: szemé-
lyenként körszék 1 korona 60 fillér,  zártszék I 
korona 20 fillér  álllóhely 80 fillér.  Kezdete este 
7 órakor. Előadják a »Sárdi ház. cimü három 
felvonásos  népszínművet. Személyek: Sárdi 
Tamás, városi tanácsos Zöld József.  Erzsike, 
leánya Bírta Róza.' Komáromi András, gazdag 
paraszt Kánya János. Orzse, [elesége Bálint 
Gizella. Berti, fiuk  Balla Lajos. Mariska, leányuk 
Dávid Lina. Balla Irén, színésznő Benő Erzsi. 
Bodor, színész X. X. Matyik Dénes, postames-
ter X. X. Flóra, felesége  Kánya Teréz. Patyi 
Vera, helyszerzönő Kánya Biri. Glück Mór, 
kereskedő Kánya Károly. Garami Béla, aljegyző 
Lázár Ferencz. Istók Lenczi, fiatal  gazda Benő 
Ferencz Julcsa, cseléd Sárdinál Gábosi Ida. 
Jani, drótostót Guczuj Ferencz. Történik egy 
nagyobb kunosi városban, az 1-ső és ll-ik felvo-
nás közt egy évi időköz. 

— Táncestély. A csikszentdomokossi ifjú-
ság február  hó 20-án (szombaton), a «Báthory-
kápolna. alap javára főtisztelendő  Lukács 
Vilmos plébános védnöksége alatt az állami 
iskola egyik teamében zártkörű táncestélyt 
rendez, kezdete este 8 órakor. Beléptidij: Sze-
mélyjegy 1 korona 60 fillér,  családjeg 3 korona 
Zenét a gyergyószentmiklósi első zenekar szol-
gáltatja. 

— Táncmulatság. A csikszentmihályi kö-
zönség egy uj harang beszerzése javára, fő-
tisztelendő Jakab Lajos esperes-plebános véd 
nöksége alatt az újonnan épített iskola összes 
termeiben, folyó  1909. évi február  hó 6-án 
táncmulatságot rendez. 

— Műkedvelő előadás. A kászoiiiijlnlvi -Mű-
kedvelő Túrsulnt- IHllll. évi lelii-uni- lió tí-án 
(szombaton) és 7-én vasárnap, r kiís/nniijf.ilv[  i,s-
kula termében, n harang alap juvái-a műkedvelői 
előadással egybekötött tánceslélyt rendez, mely 
alkalommal szinre kerül: A luluroszo. Ni-[jsz i nmu 
liúroin felvonásban.  Szentélyek Feledi tíáspiír. gaz-
dag falusi  toldmivelő ( Kovács László). Lajos, Boriska, 
gyermekei ( X. X., Bulogh Lenke), lí.itki Tercsi, úrva. 
Feledi (». gyúmságuahitt iTiinn Miíriai. (rnndiii-
Sándor, szolgalegény i Dartlia János i. Fimun Itózsi, 
menyecske i Ozv. K5ry Rrnőné i. Csapó, gazdaember 
I Fülöp Dénes l.Csapóné, Stllyokné, Turiszuyásué, 
módos asszonyok tKovács Amlrásue, Zsidó Fci-eticilé, 
Vitos LajosnéI. Egy öreg parasy.t ^Borbáth Márton). 
Megyei csendbiztos Szauin/.lú Káliniiu>. Kónya, 
kántortanító (llyés Dénes). (Jonosz Pista, bakter 
(Ambrus Szilveszter). líunoszuéiCsubolh .ló/seluéi. 
Cserebogár Jóska (Benke Lajos . Czeue, cigányprí-
más (Azbá Istvâni. Ádas. vénciinbaliuos i Benke 
Lajo*). A „makhetes'' korcsmáros i Kovács And-
rás '(Jóska, béres (Tíma Józsefi.  N'épiuindkét nem-
bőL Vendégek, cigányok. Történethely Felsn-
Boraod vidéke. Idő: jelenkor. Az első és második 
felvonás  közt egy évi időköz. 

— Műsoros estély. A csikszentmártoni 
kaszinó 1909. február  13-án, az iskola nagy-
termében, könyvtára javára műsorral és cotil-
lionnal ifüzértánc)  egybekötött táncestélyt ren-
dez. Műsor: 1.. «Végrehajtó, vígjáték 1 felvo-
násban. Irta: Ábrányi Emil. — Rendező : Baló 
Gáspár. Személyek: Özv. Majomé, Vaday Ilonka. 
Birike, Ferenczy Irma. Szaday Lajos, filozopter, 
Ince Gábor, Csabi Gáspár, végrehajtó, Gábor 
János. — Fehérvári Nándor, Ügyvéd, Nyári 
János. Koppants, becsüs, Ambrus Lajos. Náni, 
szakácsné. Rácz Rózsika. Sugó, Gross Albert. 
II. Szép Ilonka. Melodráma, szavalja: özv. Ka-

tona Jánosné, Pokorny Lőrinc zongora kísé-
retével. III. Élőképlet. 1849. Személyesitik: 
Hungária, dr Szabó Alajos. Petőfi,  Domokos Sán-
dor. Austria, Hozó Polika. Vasas német, Péter 
József,  Rab.honvéd, Gross Alber. Öreg asszony, 
Boga Hajnalka. Öreg paraszt, Pokomy Lőrinc. 
Öreg nő, Ráduly Irénke. Magyar leánv, Fe-
renczy Irmu. Alföldi  fiu,  Incze Gábor. E fen-
séges képletet kiegészíti Gábor János szava-
lata, a csíkszeredai első zenekar által kisérve. 
Kezdete este pontban hét órakor. Helyárak: 
Körszék 1 korona. Zártszék 1 korona. Állóhely 
80 fill.  A táncmulatságra külön belépő dijak: 
Személyjegy 1 korona. Családjegy 3 korona. 

— A borvlzfogyasztó  közönség figyel-
mébe. A «Székelység, ez évi 5-ik számában 
egy napi hír jeleni meg, mely a borviz-szál-
litót okoztalja a rendetlen kihordásért s ezért 
még kitiltani is óhajtaná cikkíró ur Csíksze-
reda város területéről. !íp ezért kötelességem-
nek tartom a fogyasztó  közönséget, ez uton is 
felvilágosítani,  hogy a rendetlenségnek nevezeit 
borviz-szállitás nem a szállító hanyagságából, 
hanem a 2-4 28 fokos  hideg miatt állott be. 
Január 1-én több mint 63 korsó hányta szét 
magát, s ha most a napok óta uralkodott hi-
degben szállítva lelt volna a borvíz, minden 
10(5 korsóból legalább 90 szétrepedt volna. Ha 
a borvizfogyasztó  közönség saját korsóját bo-
csájtja rendelkezésemre felelősség  nélkül, ugy 
bármilyen hidegben kész vagyok szállítani, de 
azt cikkíró ur se kívánhatja, hogy egész évi 
keresetem egy-kél heti szállításért csakis kor-
sókért fizessem  oda. A mi pedig az említeti 
600 korsó víz szállítását illeti, a megrendelők 
névsorát bárkinek bemutathatom, ki meggyő-
ződést kiváu szerezni, hogy az egész szállítás 
240 korsóból áll. Bulucz János, borvizszállitó. 

— Az első jutalomjáték. Csütörtökön 
11-én, Szathmári pár julalomjálékául Serlock 
Holmes, vagy a Királytigris cimü Counon 
Doidle regényes müvéből Írott szinmil, kerül 
szinre, melyre már jó előre is felhívjuk  a nagy-
érdemű közönség figyelmét,  mert hiszen el-
tekintve a darab hirnevességétől, Szatmári pár 
művészete is biztosítja a kellő sikert. 

— Blróválasztás — emberáldozattal. Folyó 
évi január 16-án Csikszenlgyörgy és Bánkfalva 
egyesült községekben községi tisztújítás volt, 
melynek végeztével a választó-közönség a szo-
kásos tisztelkedésre bevonult a korcsmába. — 
A tisztujitásnál karhatalomként jelen volt a 
csikszentmártoni csendörjárás parancsnoka, ki 
egyúttal a választást megelőző éjjel Csikszent-
györgy községben történt szándékos gyújto-
gatás! nyomozta. Nyomozás közben Bálikfalva 
község utcáján este fél  9 órakor szétroncsolt fejjel 
éjjel egy emberi hullát talált. Személyazonos-
ságának megállapítása u'.án Bákai Dénes föld-
birtokos, Bánkfalvi  lakós ismertetett lel benne 
Miután két borzalmas bűncselekmény tartotta 
izgatottságban a lakóságot, Dobribán járásür-
mesler összepontositotla csendö-ieit s 2 napi 
igazán szakértelemmel vezetett kutatás után 
gyilkosokat Szűcs Lajos és Túlik József  csik-
szentgyörgyi és a gyujlogatókat Szász János 
és Szász IsWán báukfalvi  btlnletlesek szenté 
lyében kiderítvén, a bűnjelek halmazával őket 
a bíróságnak átszolgáltatatla. - Elég baj, 
hogy székely véreink erkölcseiben az alkohol 
és a magán boszu kitöréseit egy ügyesen íe 
gyelmezell testület tagjainak kell ellensúlyoznia. 

Az erdélyi II. színi kerület február 
14-én Csíkszeredában közgyűlést tart a kővet-
kező tárgysorozattal: I) Elnöki megnyitó. 2) 
Titkári jelenlés és előterjesztés a kerületi szer-
vezel eddigi működéséről. 3i Az egyes állo-
máshelyek színi évadjának megállapítása a 
kővetkező évre. 4) A kerUlet színészeinek 1909. 
szeptember 1 tői kezdödőleg egy esetleg több 
évre leendő ellátásáról gondoskodás; a pályá-
zati feltételek  megállapítása. 5) Indítványok. 
Ez alkalomból a helyi szinügyi bizottság a 
jövő hét folyamán  tartja ineg előkészítő gyűlését. 

- Hollánder Mór nyelv- és zene-tanfolya-
mára jelentkezhetni lapunk kiadóhivatalánál 

mával előreláthatólag csak a jegyzéseknek 15°/o-a 
lesz figyelembevehetö.  s 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők voltak: jan. 21. 
4% magyar koroosjáradék — — 91^0 
Hsgyar hitel részvény — — — 725.— 
Adria tengerhajózási részvény — 412.— 
Magyar villamossági részcéuy — 300.— 
Budspestl ült. villamossági ré-MV. 302.— 
Elsn inagyar hlzt. társ. re-/.v — 9700.— 

Jan. 28. 
91.10 

7 2 6 -
404.— 
305.— 
318.— 

9900.— 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Harmei" Magyar Általános Váltóűzlet Rész-
vénytársaság, Budapest, heti jelentese a Mzedn-

forgalomról es pttiiplaciról. 
Budapest, 1909. január 28. 

A tőzsde irányzata a lefolyt  héten barát-
ságosabb volt és csak a bolgár mozgósítási 
hírek, valamint a Szerbiából újra érkező nyug-
talanító jelentések tették a közönséget tartóz-
kodóbbá. 

Mit az intemátionális értékekben stagnált 
az üzlet, az egyes helyi papírok különös ér-
deklődés tárgyát képezték és számottevő ár-
emelkedést értek el. Ezen értékek közül ki-
emeljük a Danubius hajó- és gépgyár rész-
vényeket, melyek ezen vállalatnak nagymérvű 
foglalkoztatása  folytán  képezték élénk kereslet 
tárgyát, továbbá a magyar villamossági és a 
budapesti általános villamossági részvényeket, 
melyeknél a lefolyt  üzletévben elért kedvező 
eredmények és a jövőre szóló kilátások képez-
ték a nagyobb vétclkedv indokát 

A befektetési  értékek piacán tekintettel a 
41/i°/,-os m. kir. pénztárjegyeknek folyó  hó 
26-án megtartott subseriptiójára nagyon kor-
látolt volt a forgalom,  de valószínűnek tartják, 
hogy ezen jegyzésnek -fényes  sikere után i 
fix  kamatozású értékek iránt újra nagyon ke-
reslet fog  mutatkozni. 

A 4'/«°/, pénztárjegyek a repartitió alkal 

Szerkesztői úzenet 
Többeknek.  Nem nyomdánkban készült 

meghívók mulatságainak felfllflzetéselt  és tu-
dósításait csak Is készpénzfizetés  ellenében 
közöljük. 
Szám 201—1909. tlkvi. 2 ^ 3 

Hirdetmény. 
Csikjenőfalva  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 tulajdonjogának 
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 zároshatáridő 
eltelte után, indokolt törlési keresetet annak a 
harmadik személynek, aki időközben nyilván-
könyvi jogot szerzett, hátrányára nem szol-
gálhal ; 

2. hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. 
t.-c. 16. és 18. §-ainak esetében ideértve az 
ulóbbi §-nak az 1889. XXXVIII, t.-c. 8., 56. 
§-aiban foglalt  kiegészítési és a tényleges biT-
tokos tulajdonjogának bejegyzése ellenére 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 hosszabitható 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-
rülirt 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 tutajdonjog 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 csatóltak, vagy 
ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket 
a telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

A kir. törvényszék, mint telkvi hatósága. 
Csíkszereda, 1909. évi január hó 2-án. 

Oecző Béla, 
kir. tórv. bíró. 

Árverési hirdetés. 
A csikszépvízi Szentháromság Segély-

egyesület tulajdonát képező „Barackos", 
„Hosszusorok" havasok és Ugrai volt 
Mányi-fele  belső-telek ingatlanok, az Ör-
mény iskolában 1000. évi február 
hó 14-én délután 2 órakor tar-
tandó uyilváoos árverésen öt évre (1009. 
február  14-tól, 1913. december 31-ig) 
haszonbérbe kiadatnak. 

Egy évre — a kikiáltási ár Barackosra 
3100 korona, Hosszusorokra 1120 ko-
rona. Ugrai beltelekre 100 korona. 

Árverezni szándékozók kötelesek, az 
árverés megkezdése' előtt, a feltétele-
ket felolvasás  után aláírni és a kikiál-
tási árnak 10 százalékát bánatpénz gya-
nánt készpénzben, vagy óvadékképes 
értékpapírokban, az árverezést vezető 
elnök kezéhez letenni. 

Zárt ajánlatok ueiu fogadtatnak  el. 
Caikszépviz, 1909. január 28. 

Fáraó Simon, 
elnök. 
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Faárverési hirdetmény. 
Caikvármegye közigazgatási érdé 

szeli bizottságinak 1906 évi 1223 számú 
határozatával megadott engedély alap 
jáo, a tusnádi közbirtokosság nevében 
alaltirtuk ezennel közhírré teszik, hogy a 
birtokosság tulajdonát képező „Kutárok" 
uevU ordőrészben ela lhutó 70 2 kat. 
hold területen becslés szerint 5502 in' 
gömbölyű luc huszonfenyő,  4789 in> göm-
bölyű jegenye haszonfenyó,  581 m« luc 
fenyőkéreg  és 643 m' fenyő  tűzifát  tar-
taltuazó készletét 63230 korona, azaz 
hatvanháromezer kétszázharminc korona 
kikiáltási árban 1900. év i márc iu s 
hó 10-én délelőtt 10 órakor a köz 
ségházánál megturtandó zárt írásbeli 
ajánlattal egybekötött nyilvános árve-
résen a legtöbbet ígérőnek el fog  adatni. 

Árverezők az árverés megkezdése 
előtt az árverést vezető elnök kezéhez 
a kikiáltási ár 10 százalékát bánatpénz-
képpen kötelesek letenni és az egy-
koronás bélyeggel ellátott írásbeli zárt 
ajánlutok a megajánlott összeg 10 szá-
zalékának megfelelő  óvadékképes érték-
pupirral látandók el és abban kijelen-
tendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltéteket  ismeri és azoknál, 
magát uláveti. l 'tóajáulatok nem fogad-
tatnak el, valamint az erdő fatömege  a 
becsértéken alul eladatni nem fog 

Az árverési feltételek  és a becs-
lésre vonatkozó közelebbi adatok a kör-
jegyzői irodában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Tusnád, 1909. január 31-én. 
Ferenczy Béla, Ifj.  Ferencz János. 

hírt. jeeyz'V 1—3 h. Iiirt. ftríflk. 

• A legolcsóbb bevásárlási forrás 

EKETE VILMOS 
• illatszertárában, Csíkszereda 

Kaphatók a legfinomabb  illatszerek 
(l«kHgr:imonkiMit és mindennemű 
arez- éa kézápoló szerek. Uyógy- és 
===== virágsziippanok 
Az Inda-sósborszesz fölerakata. 
Petrol-bajsaesz koipa és hajki 
hullás ellen Hajrak-regenerator 
az őszülő hajnak visszaadja uz ere-
rleti ifjukori  szinét. valamint min-
tleniu-niü különlegességek raktara. 
A Thymol és Stomatin fogápoló sze-
rek a legjobbak. A Trifoleum (haj 
petrol) hölgyeknek allando hajápo-
láshoz nélkülözhetetlen. A Honey 

ielly a legjobb kézfinomító. 
Vidéki KremMések lesuoiiicsatóffl  ss:keiö!le!ttí. 

Köhögés, rekedtség és hurut ellen legjobb a 

Réthy-féle  pemetefű  cukorka. 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és hataro 
zottan Rethy-felgt kérjünk, mivel sok hasion-
talan utaniata van. Egy doboz 60 fi'ler. 
Csak Réthy-felét  fogadjunk  el, 
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DKEHER ANTAL 
SÖRGYÁRI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KŐBÁNYA. 

Van szerencsém a n. é. közönségnek szivcs 
tudomására adni, hogy ti Magyaroiszágon elsó 
ralimmal; elismert én az összes v i l á g k i á l l i t á 
sokon i> 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 elállásával Gál Ferenc sörgyáros urat 
hizt.nii iitejr kéiTin :i t. vevő közönséget 
szükséglet, esetén őt söneiulelésekkel teljes 
bizaloinmiil megkeresni. A magam részéről 
Brassóban e téren :ill éve.s működésein kipróbált 
gyakori Havai és u legújabb mtiszaki eszkőzök 
alkalmazása melleit -zijíontait pontos és tiszta 
kezeléssel fogom  Gál . Ferenc urat üzleti mű-
ködésében lániogalni. Teljes tisztelettel• 

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

fi 
(g GăQşjcDIjlniOIlG^ 

™Egy jó családból vaíó"7i"í^ 
kereskedő tanulónak 
felvétetik,  aki 5 ellenii osztályt végzett. 

íJTrohán Béla üzleteden Csiimtlamasoiij 
ME6HIVÓ. 

A SZÉKELY NÉPBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
1909. ÉVI FEBRUAR 21-ÉN D. E. 9 ÓRAKOR CSIKSZP.NTMÁR-
TONBAN, AZ INTÉZET HELYISÉGÉBEN FOGJA MEGTARTANI 

VII. ÉVI RENDES KÖZÖSÜLÉSÉT 
MELYRE A RÉSZVÉNYESEK MEGHÍVATNAK. 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Az igazgatóság jelentése a mult üzletévről, a zárszámadás előterjesztése, 

tárgyalása. 
2. Felügyelő bizottság jelentése. 
3. Az igazgatóság részére adandó felmentvény  iránti határozathozatal. 
4. Indítványok. 
.1 kiiimiiilémi  niiii'leii  iiwitiii/'s  x:niiiiiili i'WIttl  l'ir.  I;i  l!n>!>. <-i-i fiiimii-  hú 

inli'lil  rivimii/htHi/iT  xniiiit. mint ili/in  ii/iuulm  rtni In/kiviM  u biiwpihv inijifui  il. -s ><»-"'//, 
n lúrsttstt/f  'htnl.i'tifl  i'-uij'1!  h-hsii 

Csikszentmárton, 1909. évi január hó 30-án. 
A Székely Népbank Részvénytársaság igazgatósága. 

a m ^ a 0 ® 

Gzell Frigyes és Fiai 
íjornaTvkeresJceflok  és toriaijtenclik 

M E D G Y E S . _ 
Legjobb és legteljesitöképesebb szállítók 

erdélyi fehér  borokban. 
Kitűnő s a j a t t e rmesű borok. 

Különlegesség kiváló finom  vörös borokban. 

m ES , ES E9 H 0 

" ManFáral/ 37 1QHQ óuro na9* választékban kaphatók Szvoboda k 
b liajjiaiaiv az iJUiJ. CVIC József  papirüzletében, Csíkszeredában. £ 
V y r y y r r r y r r r y r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r 

AZ ARCBÜR ÁPOLÁSÁRA 
legjobb az ákáuvirág-kréin, 
ainely uz arcbőrt rövid idő 
alatt Üdévé és széppé teszi, 
a májfoltot,  szeplőt és más 
kititést eltávolítja. Ára I ko-
rona Kapható a készítőnél 
éa postán is megrendelhető 

SZEREMLEY TIHAMÉR 
gyógyszerésznél, Csikszentmártonon. 

H I R D E T E S E K 
olcso arszámitás ti.ellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

gőz-, HÖLÉŐ ÉS gyógyrüRPő A SZOBÁBANI 

Száz es száz orvos korszakot alkotónak jelentette ki 
az e g é s z s é g á p o l á s terén. — Közismert dolog bogy 

REUMA, CSÚZ 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 hófűrdók 
:::: (gőz- hőlég és gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 

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

FÖRSTNER ALAPÁR 
a „Sanltás" szobagózfürdő-
készűlék egyeJüll gyártója. 

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

A „Sanitás" szobafiirdó  készülékkel otthon 
lakásának bármely szobájában n leghatá-
sosabb gőz és hőlég fürdőt  készítheti 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költséggel. A 
lakásban a kényelem netovábbja. Kipróbált 
biztos hatású szer nátha, torokfájás,  bél-
renyheség, álmatlanság eseteiben, slb. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
itek is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állítható. 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
m ü i d n o m h a t á r í a l a n i a r l n c c á a i i Ijran IrnnniiTi ( A i l n a - » . » ~ I ' - , • . . 

Iroda: Kapu-utca 15 sz. 
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födóanyag,  olcsó áron kapható 
PORTLAND CP]MENT GYÁRNÁL BRASSÓBAN. Iroda: Kapu-utca 15 sz. 
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