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rendeltetése. 
Ami a repülőgépnél az a pár apró 

kertk,  amelyre csak akkor van szükség, 
amikor a gépmadár a földön  szalad, ami 
a hajóóriás oldalán a mentöcsónak, a 
melyről akkor derül ki, hogy nem tud a 
viharral megküzdeni, amikor egy ember-
öltő alatt egyszer igazán reá szorul a 
zátonyra jutott hajóról menekülők tömege, 
jz a magyar közigazgatásban az Önkor-
mányzat alkotmányvédö szerepe. Tisztel-
jük azok meggyőződését, akik a törvény-
hatóságok autonómiájában látják Magyar-
ország alkotmányos szabadságának leg-
főbb  garanciáját, de nem gondolhatunk 
kétkedés nélkül arra a siralmasan végzö-
dött erőpróbára, amelyben ezek a védő-
bástyák a közeli múltban az első komo-
lyabb teherpróba alatt összeroppantak. 

A közigazgatás fentartását,  fejlesztéset 
éppen azért amig egyfelől  céltudatosan 
munkálni, kiszélesíteni kell, más oldalról 
biztosítani kell annak iendes menetét oly 
intézkedések által, amelyek az önkor-
mányzat erősítésére, felügyeletére  vonat-
koznak, de a lényeget nem érintik. Így 
például ha a napokban a szemünk előtt 
lejátszott eseményeket tekintjük, szüksé-
ges a tisztviselők jövőjére vonatkozó ga-
ranciák megteremtése. 

Tisztában lehetünk a megyeház köz-
gyűlés termében lejátszott események ha-
tása alatt azzal, hogy igen sokat érünk 
el a közigazgatás erkölcsi színvonalának 
emelése és gyakorlati értékének fokozása 
tekintetében, ha a tisztviselői kart kiemel-
jük a pártok és klikkek nyomása alól. Ez 
az első lépés arra, hogy a közigazgatás 
az európai jogállam és a modern fejlő-
dés felé  törekvő nemzeti élet igényeinek 
megfelelő  szervezetté alakuljon át. A köz-

igazgatás végre is a munkára van hi-
vatva, nem arra, hogy alkotmány-apos-
tolok rabszolgájává alacsonyodjék le. 

Az önkormányzat alapeszméje az, 
hogy a közigazgatás feladatainak  meg-
könnyítésében a közönséget is be kell 
vonni. Területhez kötött, a helyi viszo-
nyok figyelembe  vételét, megértését igé-
nyelő közigazgatási célszerűség szempont-
jából is indokolt, ha az illető területek 
közönségének megfelelő  jogkörben rész-
vételt biztosítsunk. De amikor a közigaz-
gatási ráció helyett a pártpolitika keríti & 
hatalmába a vármegyét és egyesek igye-
keznek a közigazgatást megbénítani mind-
addig, amig azt nem azö klikkjük kapja 
a kezébe, akkor nincs helye az alkot-
mány bástyáit emlegető farizeuskodóknak, 
hanem vissza kell hódítani a törvényha-
tóságot annak a célnak a szolgálatára, 
amelyre rendeltetett: a közigazgatási ér-
dek kiszolgálására. A vármegye ne legyen 
az országgyűlést majmoló fiókparlament, 
amelynek személyei a saját külön ügye-
ket alkotmányvédelemnek keresztelik el. 
Legyen vége ezen babonából táplálkozó 
közéleti hazugságoknak. Nincs az alkot-
mánynak s a jó közigazgatásnak erösebb 
biztositéka, mint a komoly munkában ér-
vényesülő öntudat. A vármegye is csak 
akkor lehet az alkotmány bástyája, ha a 
hajdu-fringiával  őrködő őrszemektől meg 
szabadulva, igazi hivatásának él: dolgo 
zik, közigazgat. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— UJevl tisztelgések. Újév napján a 

vármegye tisztviselői kara Gyalókay Sándor 
főispán  éa Fejér Sándor alispánnál tiszleleg 
tek. A főispánnál  tisztelegtek ezenkívül a hi-
vatalfőoökök  is. 

— Úgybeosstás a varmegyénél. A mult 
évben ervényes Ugybeosztás az idén változás 
alá nem esett és igy a folyó  évre is ugyanaz 
marad. Az Ugybeosztás értelmében az iktatóra 
érkező Ugydarabok járások, illetve városok 
'Bzerint osztatnak ki a? előadóknak. Az Ugy-
beoszláB a vármegyeházán kifüggesztve  van. 

— Nyugdíjazás. Á vármegye törvényha-
tósági bizottsága Dániel József  csikszentdo-
mokosi és Kénosy Géza gyergyóremetei köz-
ségi jegyzőket nyugdíjazta. 

— A kösigasgatasi bizottság folyó  hó 
15-éu tartja meg rendes havi illését, melyben 
az újonnan megválasztott bizottsági tagok le-
teszik fa  esküt 

— Korosolya-estely. A helybeli korcso-
lyázó-egylet agilis vezetőségi; folyó  hó 13-án 
a Vigadó nagytermében fényes  estélyt rendez, 
melyre az elókeszUletek nagyban folynak.  Az 
estély az idei farsangnak  előreláthatólag egye-
düli mulatsága leez s minthogy ezt követő-
leg a színészek a Vigadót jó időre lefoglal-
ják, az estély a siker legteljesebb jegyében 
rendeztetik. 

— A hivatalos iap szerkesztése. A 
varmegye alispánja a vármegyei hivatalos lap 
szerkesztésével az 1912. évre Szász Qyula vár-
megyei aljegyzőt bizta meg. 

— Tarost gazdasági telep. Az általá-
nos drágaság enyhítése szempontjából a föld-
mivelésUgyi miniszter rendeletet bocsájtott ki, 
mely szerint a vidéki városok mellé uagyobb 
kiterjedésű kertgazdaságot, zöldségtelepet — 6 
hónapos tanidővel biró fúldmives  iskolákat 
óhajt beállitaui. A nagyszabású és Csikvár-
megyét, főkép  Csíkszereda város és környéke 
érdekeit mélyen érintő kérdést ajánljuk dr. 
Ujfalusi  Jenő polgármester figyelmébe,  ki elölt 
az eszme nem ismeretlen s tekintve, hogy vá-
rosunk földmives-iskolávul  is bir, a telep egy 
kis jó akarattal könnyen létesíthető lenne, 
mert a földmivelésUgyi  miniszter anyagi tá-
mogatást nyújt. 

- Hásssentelések Csíkszeredában 
vízkereszt Ünnepe alkalmából. E hó 6-án szom-
baton reggel fél  8 órakor szentmise. 8 órakor 
a házszentelések kezdete a Kossuth Lajoa-ut 
plebáuia oldalán kezdve; folytatólag  a Rá-
kóczimon ki és vissza; Apnfll-uton  ki a Szent-
lélek utig és onnan vissza a más oldalon a 
Kossuth Lajos útba s ezen ut másik oldalán 
végig. 7-én vasárnap reggel fél  8 órakor szent-
mise. 8 órakor házszentelés a Vörösmarty, 
Vigadó, Erzsébet, Óvoda, Qecző utcákban, a 
vasúti telepen, a vasúton tuli részekben és a 
Hargita uton. Délután a Szentlélek uton az 
ApitfH  uton folytatólag  és a Miké utcában 
egész a tanfelügyelő  ur lakásáig. Zsögödön a 
házszentelés hétfőn.  A plébánia hivatal érte-
siti a biveket, hogy mindkét napon délelőtt 
10 órakor szentmise lesz. 

— Színeszet. A helybeli szinUgyi bizott-
ság folyó  hó 2-án Jeney László elnöklete mel-
lett Ülést tartott, melyben foglalkozott  a be-
köszöntő idei sziniévad részletkérdéseivel. A 
megváltozott terv szerint ugyanis Tompa Kál-
mán színtársulata már folyó  hó lG-án meg-
kezdi előadásait Csíkszeredában és 42 elő-
adást tart. Tomp» Kálmán színigazgató már 
inegkUldötte a szinUgyi bizottságnak az első 
hét repertoirját, melyet a szinUgyi bizottság 
tudomásul vett. E Bzerint t'olyó hó 16-án be-
mutató előadásul színre kerUI az „Ártatlan 
Zsuzsi" operett, 17-én Tompa Kálmán fellép-
tével a „Vasgyáros" szinmil, 18-án a .Kis 
cukros" vígjáték, 19-én .Öngyilkosok klubja" 
és .Vera Violetta" nperett, 20 án az „Ezred 
apja" operett és 21-en .Hit és haza" dráma. 
A színtársulatról kedve/ó hírek keringenek és 
reméljük i», hogy az uj társulat ki fogja  elé-
gíteni közönségünknek iránta táplált igényeit. 
A szinUgyi bizottság foglalkozott  a bérletek és 
helyárak megállapításával, továbbá más ki-
sebb gazdasági jelentőségű kérdésekkel, ugy, 
hogy a társulat lü-án miudi-n akadály uélkUl 
megkezdheti előadásait. 

— Országos klrakóváaár. Szépviz köz-
ség folyó  hó 7-én országos kirakóvásárt tart. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
• m i i « i r < 

Irta:  Stom&házjr  István. 
Juhász átellenben Uit a szép asszonnyal 

az Estrella nyaraló Üveges verandáján. Ciga-
rettázott és feketekávéját  kavargatta. Faragó-
né pedig gúnyosán nevetve himbálózott egy 
nádfonatú  karosszékben. 

— Miért bigyjem el magának hogy sze-
ret? — siói a szép asszony, miközben a kar-
ját kissé álmosan fonta  össze fekete  frizurája 
fölött  — Azt hlssem, nem Igen találnék fér-
fira,  aki hasonló körülmények kUzt nem 
ugyanéit mondaná, de tenném csak próbára 
magokat, mint a középkori lovagokat I 

— Hát mit gondol, ml érdekem van abban, 
hogy magával hazugságokat hitessek el ? 

— Nagyszerű, udvarol, mert nem tudjá 
okosabban agyonütni az idejét Budapesten 
kártyával töltené el a délutánt, itt a Bzépte-
-ésgel foglalkoalk,  mert nincs jóravaló kártya-
partnerc. . . 

Juhász sértAdStlen halgatott egy darabig, 
urnán egyszerre a szép asszony felé  fordult 

— Ha azt gondolja, — mondta nemes 
«g) szerűséggel. — hogy valami banális udvar-
lóval van dolga, nagyon téved.. . Léha, kár-
tyás, veszekedő flcikó  vagyok, de van egy 
bogaram: szivemből megvetem a hazudozó 
embereket... A szerelmi hazugságok sserin-
tem ép Olyan gyí,, karakterre mutatnak, 
mint a karriérért . l g y az anyagi előnyökért 
Való íiilleniPsH. 

Hat kü'ii. i ar képes lenne arra, hogy 
áldozatokat l„,,züa értem ? 

Julián küiomtMteen vállat vont 

— Téved mikor áldozatokról beszél, mert 
igazán semmi Bem lenne áldozat, amit magá-
ért elkövetnék. . . A sárkányokkal nem vivők 
meg, de ha akarná, nem innám több feketét, 
vagy nem vennék több szivart a számba... 
KörlllbelUI ez lenne a legnagyobb hőstett, 
amit elkövetnék, a többiért még csak a kis-
ujjamat sem mozditanám meg... 

Faragóné még mindig nevetett, de a ne-
vetésből már kiérzett az asszonyok szomjas 
•zentimentalizmusa. 

— Igazat beBzél ? — kérdezte — miköz-
ben elpirulva nézett a Juhász szeme közé. 

— Mondtam, hogy aoha Bem hazudok és 
soha sem mondok olyasmit amit nem érzek... 

A szép asszony abba hagyta a nevetést, 
néhány percig zavartan babrált a kávéskana-
lával, aztán kissé megindulva emelte fel  leá-
nyos pillantását 

— Juhász. — mondta komolyan — tudom, 
hogy léha, kártyás, izgága, rendetlen, de azt 
hiszem, csakugyan van egy jó tulajdonsága: 
hogy a hazugság nem fér  össze jellemével... 
A többivel nem Bokát törődném, ha ebben az 
egyben nem tévednék.. . Most látogatásokat 
várok, de holnap még beszélünk a dologról.. 
Menjen hát szépen a kávéházba és ha holnap 
nem akad Jobb -dolga, jöjjön e l . . . 

— Hány órakor? 
Faragóné lesütötte a szemét 
— Hatkor jöjjön, mikor a gyerekek a 

tengerparton sétálnak, a cselédeknek pedig a 
konyhában van dolguk. Itt fogom  várni a ve-
tandán. . . 

— EgyedUl lescBnk ? 
— Ne kérdezzen, hanem most már szedje 

ösaze a sátorfáját.. 
Juhász szerelmesen csókolta meg a szép 

asszony kezét s miközben a babérfák  közt a 
kávéház felé  sietett, mámorosan gondolta: 

— íme, elérkezett végié a boldogság órá-
ja. . . Még egy éjszaka — és a karjaimban 
fogom  tartani a világ leggyönyörűbb asszo-
nyát. . . Kitalálhatna-e valaki olyan áldozatot, 
ami ezzel az órával felérne!... 

Juhász megint kávét és cognacot rendelt, 
de valószinU, hogy a málnaszörpöt ÍB kávénak 
itta volna meg, ba a pincér azt állítja az 
asztalára. Öntudatlanul a holnapi napra gon 
dolva, lapozgatott az illusztrált újságukban 
és megindult arccal olvasta végig az élclapok 
legsikerUltehb tréfáit.  Talán éjfélig  is ott U1 
a Voiosca-kávéház márványasztala mellett, 
ha egy napi hir, melyen immár hatodszor 
akadt mvg a szeme, végre ki uem zökkenti 
az álmadozásából. A napi hírben ez állott: 

(Föl nem vett főuyeremény.)  A TranBver-
salis cjatorna. Sorsjáték kétszázezer forintos 
főnyereményét,  mint értesülünk, máig sem 
vette föl  a 4526. sorozat 38. számú sorsje-
gyének birtokosa. Érdekes eset ez már abból 
a szempontból is, hogy a két forintos  sorsje-
gyek épen a legszegényebb néposztály köré 
ben vannak elterjedve. A kétszázezer forintos 
főnyeremény,  ha tulajdonosa időközben fel 
nem veszi, már holnapután, e hónap 31-én, a 
Transversalis csatornaRészvénytársaságra száll 
VÍBBZa. 

Juhász ugy érezte, hogy minden vére a 
szivére tódul, mert egyszerre eszébe jutott a 
svábhegyi jótékony bazár, ahol mindenféle 
haszontalan lim-lom között a Transversalis 
Csatorna sorsjegyeit is árulgatták Budapest 
előkelő kisasszonyai. Juhás a szőke Papp 
Sárikától vett egy transversalis sorsjegyet, 
— egy kerek ötforintost  adott érte - a ci'ra 

papirost pedig még aznap este a hamutartók-
kal, csokoládé nyulakkal és egyéb haszonta-
lanságokkal egyUtt a könyvesazekrénye aUó 
fiókjába  dobta. 

— Ostobaság, — mondta — miért épen 
én lennék, aki a fóneereményt  megütötte? 
Félmillió ember vásárolta a Transversális 
Csatorna torsjegyeit és Fortuna Istenasszony 
éppen engem szemelne ki arra, hogy a kabá-
tomba kapaszkodjék 1 . . . 

Izgatottan ment végig a tengerparton 
(messziről ide csillogot az Estrella nyaraló 
bádog'ornya,) de miközben Bétapálcájával az 
olajfákat  Ütögette, megint az előbbi bolondos 
gondolatok cikkáztak végig a velején. Nem-e 
nagyon is v-lószinU, hogy az övé a szeren-
csés Borsjegy ? 

— Ma huszonkilencedike van, — mondta 
magában fogvacogva  — és ha a sorsjegyet 
holnaputánig be nem váltom, Üthetem ugyan 
bottal a pénz nyomát . . Ha ma este vasútra 
nem Ülök, elkésem a terminust és a gas* 
dagságot.. 

Éb élsz.Vntan, most már véglegesen meg-
nyugodva abban, hogy a nagy Borsjáték nyer-
tese, már a gondolattól is szinte részegen 
folytatta: 

— Elfogok  utazni az éjszakai gyorsvonat-
ta l . . . 

A lenyugvó nap, mely violaszinU sávok 
közt merült el a tenger Bötétkék vizében, e 
pillanatban végig aranyozta még egyszer az 
Estrella-nyaraló bádogtornyát és Juhásznak 
most eszébe jutott a szép Faragóné, a holnapi 
légyott éa a komoly fogadalom,  hogy szerel-
méért minden áldozatra képes. . . Mi lesz a 
hat órai találkával ? . . . Juhász összegombolta 
a fekete  kabátját és igy Bzólt magában egy 
bölcs ember józanságával: 



3-ik oldal. 

— & délnél b ú u l meghal t Péter La 
jos sieotsaék* tanárom, oyogalmaiott deln«i 
plebáooa, aranymiaóa ildozár, éleiének 79-ifc, 
papságának 66-ik évében Caikpálfalváo  de-
cember bó 22-én uiruélblldés következtében 
váratlanul elhunyt. Temetését a delnel és pál-
falvai  bivek leljea részvétele mellett decem-
ber hé 24-én Bálint Lajos fóesperea  végezte; 
gyászbeszédei pedig Kúrédy Mihály csikszeot-
miklÓHi plébános tartott felelte. 

— Gaadaaftgi  egyetem Marosvásár-
helyen. Budapestről jelentik, hogy Serényi 
gróf,  fóldniiveléiUgyi  miniszter a felállítandó 
gazdasági egyete.u szekbelyjill Marosvásar-
belyt-t jelölte ki. 

— A honvédség fejlesztese.  Az 1912. 
évi állami költségvetés honvédelmi tarcujauak 
egyik fonlos  tétele a ' in. kir. honvédségnek 
— 1912. évi október kezdeten — tüzérséggel 
való ellátása, illetve szervezese. A költségve-
tési törvényjavaslat szerint, a fentebb  jelzett 
idóbrn felállítanak  a honvédségnél 2 lllzer-
ezredet, ezredenkint 4 üteggel. A két liouvéd 
tüzérezred rendszeresített állománya a követ-
kező lesz: 6 törzstiszt, 14 ozázados, 36 fő-
tiszt, 0 gazdászati tiszt, 2 orvos, 2 állatorvos, 
2 művezető, 24 hivatalnok, 160 altiszt, 830 
ember és 532 ló. A fentiekben  felsorolt  két 
tüzérezred állománya azonban csakis akkor 
lesz felállítva,  ha az arra vonatkozó költség-
vetési törvényjavaslatot a képviselőház meg-
szavazza. 

— A kormány és a városi rendőrség. 
A belügyminisztériumban serényen dolgozuak 
a vidéki rendőrség államosítására vonatkozó 
törvényjavaslaton. A miniszter valamennyi tör-
vényhatóság első tisztviselőjéhez körrendeletet 
intézett, melyben jelentést kiván tőlük a ren-
dezett tanácsú városok rendőrségi személyze-
tének létszámáról, javadalmazásáról s arról, 
hogy a közbiztonsági szolgálatnak az egyes 
városok belterületén való pontos ellátágára az 
illető város kiterjedése és lakosságának szá-
mára való tekintettel milyen létszámú tiszt-
viselői karra és legénységre volna okvetlenül 
szUkség. 

— ü j gyermekbetegség Hagyarorasá-
gon. Ax ország külüubözA részein egy újfajta, 
veszedelmes gy ermekbetegség lépett fel,  ame-
lyet Svédországból hurcoltak be Magyaror-
szágba. A betegség tünetei a gyermekek egyes 
szervein beálló bénulásokban mutatkozik. A 
betegség neve: gyermekparalizis. Az országos 
közegészségügyi tauáus kérelmére a lielügy-
miniszf.r  szigorú rendeletben fogja  utasítani 
az összes törvényhatóságok illetéked faktorait, 
hogy a gyermekbetegség feliepésének  bejeleu-
teset szigorú büntetés terhe alatt tegyek kö 
telezővé a lakosságra. 

C S Í K I L A P O K 

— A szép asszonyt még harmincegyedikén 
tul is megtalálom, de a kétszázezer forintot 
nem találom meg. ha az éjszaka útra nem 
kelek 

A Trunsversulis IValotüu sorsjegye érin-
tetlenül ull hevert az alsó tiókbun es mikor 
Juhász a portengert lefújta  róla, egy percig 
oi Ull lnucuk járlak előtte a sorsjegy fekete 
szumai. . . Mikor utóbb annyira m igához tért, 
hogy az arabs szán.jegyeket felismerte,  el-
szorult szívvel győződéit meg, hogy Ku.-iuua 
istenasszony is csak kacér teremtél, mint a 
többi. A szám ugyanis közeljár a főnyeremény 
számahoz, — a 38-as helyett 97-es volt — 
de a sorozatszám körülbelül kétszáziizenki-
leucczerrel haladta tul a 452G-ut.. . Juhász 
szédülő fővel  bámult egy darabig a sorsjegyre, 
de aztán egygzei re felülkerekedett  benne a 
könyüverü, gondtalan bohém. . . 

— Nevetséges, — szólott magában meg-
vigasztalódva — csak nem vagyok még any-
nyira együgyű, hogy főnyereményekre  szorul-
jak. . . 

De amíg sötét, naftalinos  lakásán végig-
haladt, a 'Jelkében szomorú melankboliával 
szólalt ineg a mindegyikünkben ott rejtőző 
fihzófus: 

— Azt mondtam, hogy minden áldozatra 
képes lennék érte éa lám, még a remény egy 
vékouy foszlányáról  sem tudtam letenni a 
kedvéért. . . A világ legszebb asszonyát hagy 
tam cserben, hogy egy félmilliomod  rész va-
lószínűsége után szaladjak.. . Hol vannak 
keresztes vitézek, akik az imádott nő egy 
szalagjáért lelték kockára életüket ? . . . 

— Krematorltun Budapesten. A bu-
dapesti pénzügyi bizottság megszavazta az 
első budapesti halotthamvasztó felállításának 
költségeit. 

— A vármegyei I. osstalyu aljegy-
zők moagalma. A vármegyei I. osztályú 
aljegyzők állítólagos sérelmeik megvitatása 
céljából 1912. évi Január bú 4 én Budapesten 
országos értekezletet tartanak. Ezen alkalom-
ból a jegyzők a következő nyilatkozatot te-
szik közzé: Mi, alólirott varmegyei I. osztályú 
aljegyzők, a leghatározottabban tiltakozunk a 
Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesületé-
nek legutóbbi választmányi ülésén elfogadott 
g Horváth József  dr, egyesületi igazgató által 
elöteijeszteit státusrendezési javaslatnak reánk, 
I. osztályú aljegyzőkre vonatkozó része el-
len, mert azt se az igazsággal, sem n már 
részben ismertetett, részben elfogadott  eddigi 
javaslatokkal nem tarljuk összeegyeztethető-
nek. Mi, mint minden vármegyében a legtöbb 
munkával megterhelt tisztviselők, habár impe-
riális jogkörünk nincs is, fizetés  tekintetében 
ugyanolyan elbánásban kell, hogy részesül-
jünk, mint a jeleuleg velünk egyenlő fizetési 
osztályba tartozó tisztviselők, tehát nem szol-
gálati pótlékban, hanem szolgálati éveinknek 
megfelelő  magasabb fizetési  osztályba való 
sorolásában vagyuuk reszesitendók. Addig is, 
mig sérelmeink orvoslása érdekeben az ille-
tékes helyen a kellő lépéseket megtesszük, s 
álláspontunkul megfelelően  indokoljuk, ne hogy 
a hallgatásunk beleegyezésnek lássék, ezen 
nyilatkozatullkat közzétesszük. E nyilatkoza-
tot az erdélyi aljegyzők közül a következők 
írták alá: Roll Gyula tb. főjegyző  (.Brassó), 
Badzey László dr; Székely István (Márnma-
ros), Grész Béla (Nagy-KUküllő), Bedeus Gusz-
táv báró (Szeben), Eperjessy István (Hunyad). 
G a u I Endre dr. (Csik), Hegedűs Árpad dr; 
Biedermaun József  (Kolozs). 

— A bort, sört es egyeb szeszes italt 
tartalmazó cart palaokok megjelölése. 
A hivatalos lap december hú 29. száma közli 
a kereskedelemügyi miniszter rendeletét a bort, 
sört és egyéb szeszes italt tartalmazó zárt pa-
lackok mennyiség tartalmanak kötelező meg-
jelölése liirgyában. A rendelet 1. §-a így szól: 

Bor, sör, vagy egyéb szeszes iial zárt palac-
kokban a részlet (detail) kereskedés körében 
csakis a tartalmazott ital törvényes Űrmérték-
ben kifejezett  mennyiségének megjelölésével 

az ezen megjelölésért felelős  szem • ly (aki 
a palrckot megtöltölte és Baját lezárásával 
ellátta) nevét és telephelyét ilyennek nemié 
lében lakhelyét) feltüntető  jelzéssel ellátva 
szol^iltallialó ki közvetleuül a fogyasztó  kö-
zönséguek". A 11. §-ból álló renJelet 1913. 
évi január hó i-én lep életbe 

— Az iparüzemekben alkalmazott 
nők éjjeli munkáJanak eltiltasa. A híva 
talos lap december hú 28. száma közli a Ke-
reskedelemügyi iniuiszter reudeletetvakuuennyi 
vármegyei és váro.-i törvényhatóságokhoz, az 
iparüzemekben alkalmazott nők éjjeli munká-
jának eltiltásáról szóló 1911. évi XIX. tör-
vényeik végrehajtása táixyábuu. A rendelet 
részlciesin szabályozza azt az eljárást, ame-
lyei az iparhatóságoknak a törvény gyakorlati 
alkalmazása körül álialáuossá^ban küvetniók 
kell A lörvény és a végrehajtási rendelet 
1912. evi január 1-én lépett életbe. 

— Panasz a dohányárak ellen. Mikor 
Lukács a dobánycikkek árát jelentékenyen az 
ország terheire való hivatkozással felemelte, 
mindenki azt remélte, hogy az egyes áruk 
megdrágítva jobbak lesznek. Ez a remény an-
nál is inkább jogosult volt, mert a magyar 
dohány rossz volta általanosau ismert. S mit 
kellett tapasztalniok azokuak, kik a dohán}' 
anyagának javulásabau, jobb minősegében bíz-
tak? Azt, hogy s dobánycikkek jelenleg nem 
hogy jobbak lennének, hanem még rosszabbak, 
mint előzőleg. A hölgyci^aretta élvezhetetlen-
gégére például általános a panagz. De nem-
csak egyeg cigaretta és szivarf,i|oknál  észlel-
hető ez, hanem általánosan kivétel nélkül 
mindeniknél. Így a jó magyar publikumról ket 
bórt siksiUlt lenyúzni, először tetemes száza-
lékkai felemelték  a dohány árat s másodszor 
félakkora  értéket adnak a drága pénzért, 
mint azelőtt. 

— Az olymplal versenyek veglegeg 
programmja. Stockholmból jelentik, hogy 
az olympiai játékok szervezőbizottsága immár 
véglegesen megállapította a végleges program-
mot. Eszerint az ötödik olympiád 1912. ju 
nius 29-től julius 22-ig tart Stockholmban. A 
versenyek színhelye a Stadion lesz. A verse-

nyek középpontja az úgynevezett ünnepi hét 
lesz. amely julius 6-tSi 16-ig tart. Ebbe az 
időpontba egnek az atlétikai-, vivő-, tornász-, 
birkózó-, uszó-, kerékpáros-, ökölvívó- és lo-
vagversenyek. Football, lawn-tennis és céllö-
vés junlufi  29 tői julius 6-ig kerülnek eldön-
tésre, evező- és yacbtversenyek julius 18 és 
22-ike közt folynak  le. Az evezős pálya hosz-
sza kétezer méter. Az atlétikai versenyek 
közül kiemelendök az ugrás, diskosvetés, ge 
relyvctés és sulydobás. A vivás különböző 
nemei közUI felvették  a tőrvívás, kardvívás 
és az egyenes karddal való vívást A pentat-
lon egyes \ersenyei: céllövés, úszás, egyenes 
karddal való vivás. lovaglás és futás.  A cél-
lövésben külön számot alkotnak a hadseregi 
lőfegyverrel,  miniatűr-fegyverekkel,  revolver-
rel, vadászpuskával való céllövés és galamb-
lövés, úgyszintén céllövés futó  szarvasokra. 
Ausztriából és Magyarországból dijakat adtak : 
a király, aki a díjlovaglás győztese számára 
alapított vándordijat. Andrágsy Géza gróf  az 
ugróverseny győztese számára. Budapest fő-
város a kardvívás csapatverseny győzteseinek 
és még számosan. 

— Cslkmadaras. A közbirtokosság do-
mukvölgyi 2I5.7U6 koronára becsült 35951 
m1 fenyiifatömegére  a december 23-án 
tartott szó- és irái 
következő cégek tettek ajánlatot; Száva Kris 
tóf,  Csikmadaras 225.000 kor., Mestitz M. és 
Fia Marosvásárhely 231.200 kor., Egressi De-
zső Budapest 252,126 kor. 60 fill.,  Klug La-
jos Budapest 255.000 kor., Márton Lajos es 
társa Gyeríyószeuttoiklós 255.125 kor. 20 
fill,  Unió Erdöipar r. t. 258.275 kor., Smilo-
vitx es Társa Gyimesközéplok 288 018 korona 
18 fillért.  Kz utóbbi cég maradt vevő. 

— Aa elhagyottá nyilvánított gyer-
mekek Ugye sok tekintetben bizonytalan, a 
vonatkozó törvények és törvényes rendelkezé-
sek e kérdésnek nem minden :igát szabályoz-
zák két-iégtelen világossággal. A helyzetnek 
egy ily bizonytalanságát akarja reperálni a 
belügyminiszter legutóbb kiadott 1247G3—911. 
számú kurreudelet'tvel. A rendelet főképpen 
arra az esel re nézve gondoskodik, mikor a 
gyermekek az egyes menhelyekből rokonok, 
vagy más gondozást elvállaló egyének részére 
fóltetelesen  kiadatnak. Természetesen a men-
helyeknek a föltételes  kiadás ideje alatt is 
figyelemmel  kell kisérniök a gyermekek kö-
rülményeit. Előfordul  azo.'ibau, hogy az egyik 
menhelyből kiadott gyermek oly vidékre ke-
rül, amely már más menhely tevékenységi 
körébe tartozik. Ily esetekbeu a kiadást telje-
siló menhely előre értesiti az illetékes község 
vagy város helyi közigazgatási közegét. E kö 
zegek aztáu a gyermek megérkezését figye-
lemmel kisérve, ennek megtörténtéről, vala-
mint a gyermek gondozására vállalkozó va-
gyoni és személyi körülményeiről az ujjonnan 
illetékessé vált menhely igazgatóságához je 
leütést tesznek. Ily módon aztán biztosítva 
van az is, hogy a gyermek uj tartózkodási 
helye szerint illetékes menhely a gyermek 
felett  tovább is gyakorolhatja a kellő fel-
ügyeletet. 

401/1911. számhoz. Tervezet. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikmindazenti róm. katb. egyház, 

lelkész és kántor eladja Csikmindszent 
községházánál 1012. évi január hó 
22-én délelőtt 10 órakor kezdődő 
v ilvános szó- és zárt írásbeli árveré-
sen a tulajdonát képező éa Csikmind-
azeut község határában fekvő  „Szórba-
vaa ' nevtt erdejében 38912 — 1911. F. M. 
azárati rendelettel szólaló kihasználásra 
engedélyezett terQleten a kereskedelmi 
célra alkalmas és törzsenként kibélyeg-
zett luc- és erdei fenyőfa  állományát. 

Az eladás tárgyát képező faállo-
mány törzsenként! felvétel  alapján a 
következőnek van becsülve : 

a) A róm. kaik. egyház 5.94 k. hold-
nyi erdejében 1109 darab átlag 24 cm. 
alsó (mellmagussági) átmérőjű éló lu<J 
fenyőfa  és 545 darab száraz és per-
zselt lucfenyőfa,  mely együttvéve mint-
egy 326 m* buszonfát  tartalmaz. 

b) A róm. katb. lelkész 17.16 k. 
holdnyi erdejébdn 3854 darab átlag 23 
cm. alsó (roelltnagasaági) átmérőjű éló 

' I L ^ T ^ X ^ ' - f e n y ő i  és 139 darab élő erdei te-
- . n y ö f ^  m e | y faállomány  egyttttveve mini 

egy 9*21 ni' haszontát tartalmaz. 
c) A róm. kaik. kántor 7.38 k. hold-

nyi erdejében 2546 darab éló éa 33 
darab száraz és széldőutött., átlag 21 
cm. alsó (tnellmagussági) átmérőjű luc-
tenyófa,  mely együttvéve mintegy 516 
ma haszonfát  tartalmaz. 

Az a) c) alatt felsúrolt  erdöbirtokok 
egymással közvetlenül szomszédosok. 

Ezen erdők aa országúttól 4.5, és 
a legközelebbi vasuii állomástól 10.4 
kilóméternyire fekűsznek. 

Kihasználási időtartam egy év. 
Kikiáltási ár a róm. kath. egyház 

erdejénél lU7o korona, a lelkész erde-
jénél 5640 korona, a kántor erdejenel 
pedig 2968 korona. Ajáulatok az egyes 
erdórészek faállományára  külön is te-
hetők. 

Báualpénz a kikiáltási árnak legalább 
10 százaléka. 

Árverési és szerződési feltételektől 
eltérő vagy későn érkező és utóaján-
latok nem fogadlatnak  el. 

Eladás becsárou alól nem történik. 
Zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli ár-

verés megkezdése előír, az árverési bi-
zottság elnökéhez (róm kath. lelkész-
hez) nyújtandók ba s ezekben pontosan 
megjeiólendő, kogy az ajánlat mely 
erdörészre, mekkora ősszeggel tétet ik: 
valamint az is, hogy ajánlattevő az ár-
verési és szerződési feltételedet  ismeri 
és azoknak magát aláveti. írásbeli aján-
latok bélyeggel es megfelelő  bánatpénz-
zé! ellátandók. 

Az árverési és szerződési feltételek 
a csikiuindszenti róm. katb. lelkészi hi-
vatalnál és a csíkszeredai m. kir. járási 
erdőgondnokságnál a hivatalos órák 
alatt megtekiniketók. 

Csikmindszent, 1911. december 30. 
Az erdőbirtokos nevében: 

Kádár József, 
1—2 plébános. 

Jelen tervezetet az 1898. évi XIX. 
t.-c. 11. § a f.)  pontja értelmiben állí-
tottam össze. 

Csíkszereda, 1911. december 7-én. 
Láttam : 

Bodor Gyola s. k., Bartba Sándor a. k., 
m. kir. erdfitanácsos.  m. kir. urdőinémök 

TUSNÁDFÜRPŐN 
a Zakariás-féle  villa eladó. — A ház a 
főhelyen  18 szobából áll és valamennyi 
elsőrendű, teljes bútorzattal van ellátva. 
Cim: Zakariás Jakab, Csikszépviz. 
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Kiadó üzlethelyiség. 
Kossuth- és Apaffy-ulcák  sarkán lévő ház-
ban a Merza Rezső-féle  üzlet folyó  évi 
julius hó lére kiadó. — Értekezhetni 
SchierFerencz kir. mérnöknél, Nagy-
várad, Schlauch-tér 7. szám. i— 

I 

FOGORVOS 
PERIi JÓZSEF 

A m e r i c a n D e n t i s t 
Csíkszeredába m e g é r k e z e t t 

Elvégez minden fogor-
vosi műtéteket u. m.: 
foghúzást  helyi érzékte-
lenitéssel, arany és más 
töméseket, mufogak  és 
:: teljem fogsorok, 

a a s á j p a . á . i & a a é l l c - ü . 1 k o -
r o n a é s w • < • » i r f i m t . 
Lakása: Hutter-szálloda 2. szám. 
Rendel: d. e. 9-12-ig, d. u. 2--5-ig. 

I 

Sz. 2—1912 1-2 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a kászonujfa-

lui közbirtokosság tulajdonát képesö 
8660 kat. hold területen a vadászati 
jog 1912. évi január 20-án délelőtt 10 
órakor kezdődő árverésen a község-
házánál haszonbérbe adatik 6 évre. 

Kászontyfalu,  1912. január 1-én. 
. Szanlszló Kálmán, tlma Ádáffl, 

b. jegyrt. b. elnOk. 

rlaflfS  a gironáziunimal szemben levő 
£iauu épületes belsőség, mely áll egy 

üzlethelyiség, 3 szoba, 1 veranda, 1 mosó 
konyhából. Értekezhetni uzv. Latzlna 
Károlynéval, Csíkszeredában. 3_ 



1. siám. C S Í K I L A P O K 3. oldal. 

i BOR! BOR! BOR! 
II Tisztán kezelt kfiküllómenti  borok kaphatók 

I Özv. Karda Lajosné borpincéjében, Csíkszeredában. 
y (A m. Klr. Törvényház mellett). 
1 Asztali l eányka és r i z l ing bo rok llterenkint 76 fillértől  kezdve, 
i 50 literen felüli  vételnél rendkívüli olcsó árak. Csakis kűküllőmentl borok. 
I Kitűnő likőrök és tea rumok. 2_to 

Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál I 
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Rnlocpll Prirrvűc kézimunka üzlete, rövid , szövött és 
DUltftUl  n i g j ü ö kötött árun, Brassó, Kolostor-utca 29. -0 0 a u 
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A karácsonyi idényre megérkezett gyönyörű szép vá-
lasztékban: milieu, fuló,  divánpárna és gobslin képek. Nagy 
raktár tnindeunemll kézimunka-szövetekben, selymek, gyapjú- és 
gyapott-foualukbiin.  Dus választék férti,  női és gyermek haris-
nyákban, trikókban, úgyszintén lérfi  iogek, nadrágok, gallérok, 

kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben s—52 
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Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencsém n iiBgyénlcniii kü/.tmH«£ becses figyelmét  IVIhivni, 
miozeiint a Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levő 
NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEM Ii E N 
minden e szakmnba vágó munkák elkészítését a legnn^yubh kő.nz.seg-
gel vállnloin és ezt csinos kivitelben. olcsó urak mellrtr pontosan tOké-
MZÍteni. Küktáron tartok a inai kornak mugíelvlő, mindenféle  iiugyaágu 
RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, liogy itt miodenki beszerezhesse szükségletét ép oly ulcsú 
árban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még 
a mélyen tisztelt közönséggel azt is. Iiogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ L'RI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a n. é. közönség szíves figyelmét  felhívom  azon körülményre, hogy 
a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom. 
Maganiot a mélyen tisztelt k'iziiuség jőindululatu pártfogásába  ajánlva. 

maradtam kiváló tisztelettel: 21—26 
Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

® 

m «U/.ţlf 
1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 

F r t f t p j f f S p  I 8Z,* l 'enrr t , ' ;"1 hölgN'közönség szivos tudomására hozni. 
hogy munkaerdm egv elsőrendű hérsi diszitőnüvel szaporo-

dott. Kizárólag a bécsi és párisi mintára dolgozunk és nbhau n szer 
helyzetben vagyunk, hogy a legkényesebb igényeknek is megtelelhetünk. Az idény-
szerű újdonságok szeptember hó elején megérkeztek. — Állandó raktár 

ECYSZERÜ DISZ- ÉS (SYÁSZKALAPOKBÓL. 
Selymek, bársonyok, szallagok, struc- és dlsztollakból, valamint kalaptúk, 
csattok, fátylak,  gummi övek. Olassé kesztyfikból  óriási választék. Min-
üenuemü kézimunka diszek éa kellékekből nagy raktár. Alakítások és javítások, 
úgyszintén lúszőr- éa fllcknlap  vasalások ^vállaltainak. — A t. liölgykiizűiMéi; 

szíves pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel'. 20—52 

MÁTHÉ JÓZSEF nöi divatkalap- és rövidáru-iizlete, 
Csíkszereda, Kossuth Lajos-utca (Griinwald Albert-féle  ház). 

Vidéki megrendelések gyorsan es pontosan eszközöltetnek 
Wí /flv  ir» <itv /ii» -IT̂/TÍV ̂ -rrv /it» /n» 'iN>n yn«>î >i(* 

Egy évig használt fűszer-  és singes-iizleti 
berendezés jutányos áron eladó. Ér-
tekezhetni Z a k a r i á s Gerő urnái 
Csikcsicsó. 7-10 

Modern kutépités. 
Uj kutak épitését cementgytrük-
kel, sülyesztó rendszerrel s kiszá-
radt regi katak lennebb sülyesz-
tcset jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 32-
ttPi i' li.iyár és építési anyagkereskedő 
^ ^ 1 Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

íü 
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LecjQtányosabb bevásárlási forrás 
ugyminl: hajtápokban, manükör-
készletekben, zsebkésekben, pénz-
erszényekben és mindennemű 
különlegeségekben, valódi YES 
porcellán púder, Dlanna sosbor-
szesz és Nestlé-léle gyermek 

tápliszt, fölerakata 
FEKETE VILMOS 

Első Csikmegyei illatszer- és pipere-
kereskedésében, CSÍKSZEREDÁBAN. 

J 
Karácsonyi különlegességek: 

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

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

Fogorvosi- és mflfogászati  műterem. 
Csíkszeredában, a Központi kávéház mel-

letti házban, folyó  hó 29-tól. 
Rendelő orvos: 

Medicinal Dr. Gonda Sámuel, 
egyetemes orvostudor, budapesti fogorvos. 
Rendelő órák: Délelőtt 9—12-ig és dél-

után 1 -5-ig. 
Fog- és gyökérhuzás, érzéstelenitessel, fáj-

dalommentesen. 
Fogtömések, (plombok) aranyból, plati-

nából, ezüstből, porcellánból. 
Műfogak,  szájpadlásnélküli fogsorok,  — 

aranyhidalások, csapfogak. 
Fogideg- és gyökérkezelés, fogak  fe-

hérítése, fogkövek  eltávolítása. 
! ! adréxeélcelt diJszaToés ! ! 

5 szoba, konyha, kamra, fürdő-
szoba, mellekhelyiséggel együtt 

i k i a d ó 
Kossuth Lajos-utca 9 szám alatt. 

DESZKA, PALLÓ, LÉC, GYALULT PADLÓ DESZKA ÉS GERENDA 
mindenfele  méretben és mennyiségben. 

HULLADÉK L É C (CÁNDRA) É5 FŰRÉSZPOR 
SZÁRAZ FIATAL BÜKK TŰZIFA KUBIKÖLEKBEN 

állandóan kapható: 

Klein Sámuel esikszeredai gőzfürész  telepén. 
TELEFON 19. 

Hölgyek szives figyelmébe! 
Tisztelettel értesíteni Csikszereila város és vidéke hölgyküziinségét, 
tLog-37- a b u d a p e s t l t a p a s z t a d a . t a . i x x i v i t á s . 

Hölgyfodrász és hajmunka 
termemet a mai kor igényeinek minden tekintetben megfelelően  átalakí-
tottam, ahol keszitek megrendelés után Hajfonatokat,  Lökni kon 
tyokat, Kalacs-kontyot, Homlokhaj-frizettet  és mindennemű 
hajbeteteket Elvállalom a színehagyott hajuk letszésszerinti újra-
festését  kezesseg mellett. Kifésült  hajból keszitek minden 
kívánt hajmunkát . — Vidéki megrendelésnél a kifésiilt  hajút leg-
célszerűbb 3ö filléred  bélyeggel a j á n l v a eimemre beküldeni. 

A kész hajmunkát három nap alatt visszaszállítom. 
Szép és tartós munkát kizárólag tiszta vágott es preperált hajból 
érhetünk el külön e célra berendezett haj munka-termem kizárólag 
csakis a nagyérdemű t L Ö l g - y l E Ö Z Ö n s é g - n e l c áll rendelkezésére. 

ügyszinten alkalmi fesülesek  divatlap után 
e s z k ö z ö l t e t n e k . Továbbá divat hajtűk, 
fejdíszek  stb. Bel- es külföldi  illatszerek 
es kozmetikai szerek allandóan raktáron. 

Klsórcmlii muukámrúl u. m. mérsékelt és határozottan szabott áraim-
ról állandó és elokeló veml ég-közonségem tesz bizonyságot. A n. é. 
hiilgy-küziinseg szhes pártfogását  kérve vagyok kész szolgálattal 

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

Szolid és pontos kiszolgálás! 
4-5 

Csak a 

minőség 
révén lett 

világhírű 
a valódi 

PALMA 
kaucsuk-cipősarok 

A hygienikus i 

Palma kou csuk 
ágybetét 

m i n ő s é g e 
— elsőrangú 

VIDOR ÉS TÁRSA 6ŐZFÜRÉSZE CSIKSZENTSItyON 
állandó raktárt túrt niindetiféle  faanyagokban,  u. m.: 

P E S Z K A , LÉC, P A L L Ó és É P Ü L E T F Á B A N 
mindenféle  méretben és mennyiségben. 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
á l l a n d ó a n icapliató. 11-52 

M i n d e n s z o m b a t o n b é r v á g á s o k a t e l f o g a d n a k -
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I 
Elvállal ugy épület- mint bútorasztalos munkákat bármily kivánt kivitel 
ben. — Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely ház ablakait 

10 niip alatt elkészíti. in 16—52 

Elvállal külünösen épület munkádat szakszerű gépei által kidolgozni az 
asztalos mester uraknak mérsékelt munkadíj ellenében és a megmunkáló 
iMimmiiimimmimiiiiimiiiimiiimiiiii anyagot el* és visszaszállítja. iiiiiHiiiiiMimimiiiiiitimiiimiMiiMimiM 

N 

i 

log»-. f«li-,  ébresstö- ée Eaeborák állandóan nagy raktáron 

FIGYELEMRE MÉLTÓ! 
Ulesó munka nem mindig olcsó, mert sokszor csalódik az ember 
benne és akkor késő a bánat. ezen tapasztalat szakmánkban több-
szőr fordul  eió, mint bármely más iparáénál, mert a n:i2j közön-
ség az órajavitásnál teljesen az órás őszinte és lelkiismeretes 
munkájára van utalva. Keyuttal untatni kívánom, hojry üzletem-
beii bizományi raktárt rendeztem lie, hol rakláron tartok mindig 

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

bizalmukkal megtisztelni, vagyok kész szolgálattal: 

BREZINA F. órás. ékszerész és látszerész, Csíkszereda, Kossuth L.-utca. 
22-52 

Óraláncok, gyűrűk, fülbevalók,  szemüvegek él  hömórök állandóan kaphatók! •J 

i HALLÓ! ÉRTESÍTÉS. HALLÓ! 
Építési anyagraktár, vasbeton, miikö- és cementárugyár. 

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy C s í k s z e r e d á b a n , a K o s s u t h -
Lajos-utca 48. szám alatt nagy építési anyagraktárt rendeztem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség r.'szere min-
dennemű építési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak melleit eszkozliik. 

Á l l a n d ó nagy r a k t á r o m v a n : 
Mész darabos és oiinit. Portland-cement friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsz sl:ika-
tur és szobrász. Nad fűzve  stakaturokra és eg\éb fak  eltakarisara. Valódi asifalt 
fedtllemaz  tiilibfele  minőségben. Kollarit börlemei, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elsiigetelí lemez és k uicsuk-aszli.lt nedves falak  és Likasok szá-
razzá letelébez, kátrány es carliolitieum fák  telítésére, iromba és rothadas ell"n. 
Azbeszt pala igen könnvű és tartós. Teljes lödéseket elvállalok. Vasgerendak bár-
niilyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat köpor, Schamotte tűzálló 

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

CEMENTÁRU-GYÁR. 
Kutkarikak betonból -80—10(1, l-'l), 1 ÖO—-J-ÜO-a-OO és 4 (K) méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom siilyestlö rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások ittegad.is.ival. Cement-cserep t'ilib-
l'elu sziliben, lieinncsövek, hidak es átereszek kes<itése. Beton- 66 mdkölépcsök, szí-
nes járda es burkolati ceni"iitlapnk gyanasa es ellie yezése. Itató es eMŐV ilük min-
den nagyságban. Blok üres tSflla.  különösen :ilk;ilin;is i-t:illnk es g ii ouasiiknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kalyha alatet lemezek. Kemeny- es fal-
fedkövek.  Mindennemű beton- és eementipar-vállalat. sranit-terasso beton stb. bur-
kolatuk készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával es rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor épitész, Csíkszereda. 
37-

kinézése legyen, 
Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóét vágya legyen 
Ha erejében gyarapodni akar 

C S A K D R É N E R - S Ö R T I6YÉ.K! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb ffiszer-  és csemegekereskedésekben. 

F ő r a k t á r O e l l c v á x m e e r y e r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör— naponkén t friss  c s a p o l á s — 

csakis özv. Nagy Istvánné „Zöldfa"  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 

(151 50 52 

I N G E * ,66 
3 l 2 0 . s z á z a d v a r r ó g é p e . 

Csakis cégünk üzleteiben, vagy azok ügynökei utján 
5 vásároljunk. . 

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

Egy a lebÉrnemlllOniésliez való utasítást tartalmazó Ital bárkinek ingyen Badadk. 
9-24 

ELSŐ MAGYAR VILLAMOSERŐRE BERENDEZETT HANGSZERGYÁR. 

STOWASSER JÁNOS 
cs. éa kir. udvari szállító, színházak, zenedék, hnriserpg sih. szállítója, a Rákóczi táró* 
(tutó éd a hangfokozó  gerenda feltalálója  Budapeit, II., Lánchld-li. 5. Gyár: Öntöhái-u. 2. 

Ajánlin a saját gyárában készült húros, vonós, fúvó  és ütő 
hangszereit és u/.ok ulkutrészrit, nttiMztn húrokat. 

Hegedűk 3, 4. 5. 6 forlmtól  íeljebh a legjobb Í^Userol é* 
szerint. — Tarogató röpn fából.  ujezQst billentyűvel és Is-
kolával 30 íoriutinj följebb.  — Hármon :kák legjobb elpusz-
títhatatlan haugokkal 2.50, 3, 4, 5 írttól feljebb.  Különle-
gesség Hcélhangu ItiiípviTsenv harmonikák, saját minták. 
STOWASSER a hangfokocó  gerenda feltalálója,  inelv 
ál tul bármily luneci» vagy gordonka jobb, erflsebb  ó* Ír-
gyabh hangot nyer i biztos siker) heged Q be ja vitáztál 4 írt 
Harmóniám világhírű legjobb gyártmány 65 írttól feljebb. 
J a v í t á s o k t»z összes hangszereken külöulegts szukszertt 
pontossággal, jutányos árou. — Zenekarok teljes felsze-
relése tlönyüs feltételek  mellett, jutányos árbüii, elismert 
kitliuö minfiség.  — A legtöbb kii tonal zenekar szál 11 tója. 

Magyarorsság legnagyobb vonós ée fúvós  bangsaerek gyára általánosan a legszolidabb kiszól-
13— gálás ró I elismerve — Árjegyatk kívánatra ingyen és bérmentve. —20 

'lUxIfrxlt'W'^MI/^sll^Sb'Mi,  Ml̂ Ml/xU îl' »11« <11« >11/ MI/ \1IAH, >11' ML,\lV «11» 
Uj bútor, varrógép- és kerékpár-nagyraktár! 

F r f p ^ i t p ^  I ^ szerencsém Csíkszereda város és vidéke nagy-
I c a i l C O I érdemli közönségének szives tudomására hozni, hogy 

Csíkszeredában a Kossuth Lajos-utca 0. szám (Lukács Juliska 
bérpalota) helyiségeben egy teljesen u j modernül Derendezett 

Bútor-, varrógép- és kerékpár nagyáruházamat 
megnyitottam, hol raktáron tartóin a legkényesebb igényeknek meg-
jelelő összes bútordarabokat és teljes garnitúrákat, u m.: szalon-, ebédlő-
én halószoba bereudezések, valamint vas- és rézbutorok a legjobb gyárt-
máuju. hajlított es borszékek és sajat gyártmányú töltött székek, modern 
ebedló díványok, valódi lószőr- és afrik  madracok jutányos árak mellett, 
továbbá tükrök, képek óriási nagy választékban. Varrógépek és kerék 
párok 6—10 évi jótállás mellett, melyekből raktáron tartom, az ÖBBzes 
legjobb és legmegbízhatóbb gyártmányokat mindenféle  szabó-, cipész , 
szijsyártó és nyerges-varrógépek, valamint valódi Singer karikabajós és 
central bohbiu varrógépek díszes kivitelben is. a legjutáuyosabb árak 
melleit, kedvező fizetési  feltételekkel  is az eredeti árban számítom, min-
den árfelemelés  nélkül, raktáron tartom az összes varrógépek- és kerék-
párakhoz mindenféle  alkatrészeket, javításokat jutányos árért eszközlök. 
Elvállalok továbbá mindenféle  kárpitos és bútorasztalos, valamint minden 
e szakmába vágó munkálatok jutányos árért saját műhelyeimben végez-
tetnek. Az évek óta fennálló  összeköttetéseim folytán  azon kellemes hely-
zetbe jutottam, hogy áruimat csakis a legelső és legnagyobb gyárosoktól 
szerzem be s igy igen olcsó árak mellett tudom árusítani.' Magamat a n. é. 

közönség szíves figyelmébe  ajánlva ée becses pártfogását  kéri 
Aokermann Ignatz asztalos, kárpitos és d i s s l t ő , C s í k s z e r e d a . 

Főraktár Gyergyószentmlklós (Piactér). Fiókraktár Csíkszereda. 
,U>VU> Ml^wMl/MlAllAMAluklI'W'.llAlJ^ll, i <11,j ,11, ,11, Ml. .11« ,ii,M|.,il,<JfMI'Xll,>U, 
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Hosszurovó Cement Födélcserép 
majdnem határtalan tartósságu, Igen könnyfl  födőanyag,  olcsó áron kapható — — — — — 
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