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CSÍKI LÁPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALM1 HETILAP. 

Surteut taég és kiadóhivatal: 
Vákár L. kOnjv- éa paptrkerMkedéae Csíkszereda, 
hová i 'ap bzelieir' ránít llletA minden közlemény, 
valamint hirdetések éa előfizetési  dijak is kOldendík. 

= Telefon  hlvósiám £0. ' 

Bizonytalanság. 
CsikBzereda, 1912. december 17. 

A kereszténység legnagyobb Ünnepe 
előtt bizonyos ililetség szokta megszállni 
aa emberek lelkét, — az őrömnél na-
gyobb boldogság: az örvendés biztos 
reménye. És már maga ez a reméuy 
ünnepi hangulatot kelt, békére, szere-
tetre sarkalja a létért folyó  küzdelem-
ben elfásult  kedélyeket... 

De amíg máskor nyugodtan, örvendve 
vártuk a szép karácsonyt, s kenyeret 
szerző gondiainkat felváltotta  az az aman-
nál sokkalta kedvesebb gondoskodás, 
mivel lephetjük meg szeretteinket a kis 
Jézuska születésenapján : ma még egyá-
talán nem tudhatjuk, mit fog  hozni a 
karácsony. Téveteg, imbolygó léptekkel 
közeledünk feléje,  félve,  rettegve, hogy 
a zöld tülevelek misztikus aziszegéseböl 
nem a Megváltó születését dicsőítő 
melódia, hanem halálsejtelem zug-bui; 
felénk,  a a sok tüudökló, fényló  uiecs 
közül különös ajándék fog  vigyorogni 
reáuk: a h á b o r ú . 

Fognak e mégis elsimulni a háborgó 
hullámok vagy reánk fogják-e  zuditani 
az orkán dühöngésének összes veszé-
lyeit, pusztításait ? Ez a kétségbeejtő 
gond gyötri htzánk flait,  leáuyait ez 
bénítja meg a forgalmat,  ipart, keres 
kedelmet, az életnek minden folyamatát. 
Maga a háború, összes borzalmasságai-
val, nem lehet oly kincs, minő az a 
sorvasztó bizonytalanság. Nem riaduuk 
vis&za a háborútól, melytől a sok ren-
dezetlen visszony helyreállítását várhat-
juk, de szenvedünk éa nyomorgunk ama 
készültség állapota alatt, melylyel les 
ben kell állnunk a minden percben elő 
törhető fenevad  legyűrésére. 

Igaz, nem tréfa  a háború A legdrá-
gábbtól: a sok véráldozattól egészen 
el is tekintve, milliárdokat nyel el. Min-
den nap, melyen háborút viselünk, leg-
kevesebb 7—8 millió korona költséget 
igényel. S ez horribilis megterhelés ama 
hatalmas megrázkódtatások után, me-
lyeknek gazdasági életünk, különösen a 
a legutóbb zajlott két év alatt kitéve 
volt. Mégis jobb a bizonytalauságnál, 
mely immár tűrhetetlenné vált. S ha a 
háború vége félelmetes  lesz is, még ez 
is jobb a végnélküli félelemnél. 

Rendet teremteni minden áron: ez 
kívánsága ma mindenkinek ebben az 
elkeseredett, sanyargatott országban. 8 
belenyugszunk még abba is, hogy az 
okvetlenkedő szerb szomszéddal örökö-
sen újból felmerülő  konfliktusok  végre 
egyszerre B mindenkorra megszüntette B-
senek. 

El kell távolítani mindent, ami a 
békés, okszerű munkálkodás, a termé-
szetes haladás utj&t állja, a ha ennek 
elérhetéséhez más eszközünk nincs: ám 
legyen háború. 

A magyar ott is helyt fog  állaui 
magáért. 

FŐSZERKESZTŐ: 

Dr. FEJÉR ANTAL 
ÜGYVÉD. 

= Fóisptaiváltozás Csíkban. 
Nemcsak egesz Csíkot, de félországot 
bejárta a hír, hogy a király Csikvár-
megye főispánjává  Kállay Tamás uiunka: 
párti ifjú  képviselőt, ki állandóan szé-
kelyföldi  főispánjelölt,  nevezte ki. Sót né-
hány „megbízható" vidéki lap azt is 
hozzátette, hogy a kinevezés a hivata-
los lapban is megjelent. A hírt vármegye-
szer te meglrpódve, váratlauul fogadták 
és nap-nap után igen sokan fordultak 
szerkesztőségünkhöz, hogy az érthetet-
lennek látszó hirtelen változást fejtsük 
tueg. Érdeklődtünk illetékes helyen a 
tényállás felől,  de azt a felvilágosítást 
kaptuk, hogy a felkapott  hír minden 
alapot nélkülöz  és nem uiás, mint szen-
zációra törekvő ,hírlapi  kacsa".  Meg-
állapítottuk továbbá, bogy a hivatalos 
lapban a csíki főispánságot  illetőleg 
semmiféle  közlemény nem jelent meg. 
Ebhez még aunyit hozzá tehetünk, liogy 
semmiféle  mozgalomról vagy olyan kö-
rülményről, mely főispánváltozást  idéz-
hetne elő, nem tudunk, aminthogy ilyen 
niuca a vármegyében és uem is volna 
kívánatos, mert Oyalókay Sándor főís 
pán eddigi működését közmegnyugvás 
kiséri. A hírt egyébként az .Ellenőr* 
az .Aranyosv dék", a „Brassói Lapok" 
és bizonyára még igen sok vidéki lap 
terjesztették. 

Városi közgyűlés. 
Város-e vagy nagyközség ? 

Csíkszereda, 1912. december 15. 
Csíkszereda város képviselőtestülete szom-

baton délután 4 órakor, Ujfalusi  Jenő dr. pol-
gármester elnöklésével és a képviselőtestületi 
tagok élénk részvétele mellett tartotta meg 
rendes közgyűlését. A közgyűlésen mondhatni 
ott voltak az összes képviselőtestületi tagok, 
mely szokatlan érdeklődés annak a neveze-
tes eseménynek tulajdonítható, hogy a váro-
sok fejlesztéséről  szóló 1912 évi LV1U. t. c.-
nek a városi tisztviselők illetményeit rendező 
része az 1913 évi majorsági költségvetésbe 
beillesztetett, ami bizony kínos meglepetést 
keltett mindenfelé. 

Maga a város tanácsa ugy számol be a 
városi közterhekről, hogy Csíkszereda sárosnak 
jelenleg 63°/o, 2•/. és 6•/», tehát 70*/,-os pót-
adója van. Ha most ehhez hozzávesszük a 
rettenes, immár elviselheteUen drágaságot, 
hogy flxinkat  a harctérre hívják be, a háború 
veszedelme tönkretette a kereskedelmet, az 
Ipart, a pénzügyminiszter ragaszkodik az uj 
adótörvények életbeléptetéséhez, a bankok nem 
adnak pénzt, de egymásután mondják fel  a 
kölcsönöket és követelik a 100/o-os tőketörlesz-
tést B végül a méteres fát  is 36 koronával 
kell flzetnllnk,  — bizony-bizony tökéletesen 
qiegértettük város atyáink jogoB felzúdulá-
sát a tisztviselők fizetéseinek  két-háromszoros, 
sőt  négyszeresére  való felemelése  miatt. 

Kezeiukbe van a költségvetés, mely az uj 
törvényt — amint előírja — végrehajtja. A 
közönség nem is sejti, hogy mily hatalmas 
összegekkel emeli fel  ez az illetményrendezés 
CsikBzereda város majorsági költségvetését, 
jobban mondva  pótadójának  mértékét.  A 
város ösBzeB tisztviselőinek, — beleértve a 
rendőrséget stb. is, — kezelő és szolgasze-
mélyzetének eddigi illetménye kitett 29,808 
koronát,  1913 évben pedig ki fog  tenni 65,113 
koronát! 

Elismerjük, sőt igen jól tudjuk, hogy a 
törvény törvény, melyet végre kell hajtani. 
A tanács javaslata mindenben fedi  a törvény 
rendelkeséseit és a tanács nem is tehetett 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 

Dr. ÉLTHES OYULA. 

mást, minthogy az illetmények rendezését — a 
törvényben minimalisnak megállapított D/. táb-
lázat szerint — előUrjeszlotte. 

Azt is igen jól tudjuk, hogy hasonló status 
és illetményrendezési törvények az egész vilá-
gon több-kevesebb rázkodtatásokkal járnak. 
Ilyen volt nálunk legutóbb a bírósági es vár-
megyei tisztviselők statusrendezése, mikor 
sokan voltak szerencsések, kik váratlan'elöny-
ben részesültek. Itt is ugy van a városuál, 
amint a költségvetésből kitetszik. Ezeket a 
szembeötlő  aránytalanságokat  azonban e 
belyeu mellőzzük, mert minket csupán a dolog 
tárgyi réeze érdekel és;kijelentjük, bogy magá-
nak a tisztviselői-karnak érdemeit a legtelje-
sebb mértékben respektáljuk, sót magunk is 
valljuk, hogy a tiszti főorvost  vagy főügyészt, 
vagy ha ugy tetszik, hagyjuk el a főorvost 
és mondjunk csak tiszti orvost, miután alorvo-
sok és alügyészek nincsenek, — két-három-
száz koronáért szégyen fizetni  és azon sem 
lehetne csodálkozni, ha 1000 korona  Rzeté-
!lért  megbízható  pénztárnokot,  ki százezre-
ket kezel, nem lehetue kapni. 

Lehetetlen azonban, hogy a kormány tisz-
tán látta volna azt a kétségbeejtő állapotot, 
melybe ezzel az uj törvénnyel egyes városo-
aokut belehajtott. Mert ha látta volna, lehe-
tetlen, hogy valamely kivezető expeiliensról 
vagy egérutról ne gondoskodott volna, leg-
alább átmenetileg. Most ott úlluuk, hogy 54,000 
korona deficitet  mutat fel  a város költségve-
tése s igy ismét a pótadó emelés, mely már 
amúgy is fojtogat,  — szakad a nyakunkba. 
Az a 13,000 koroua felemelt  államsegély, 
amit a kormány 1913. évben a város tisztvi-
selőinek ad, édes-kevés abboz, hogy nyomo-
rult helyzetünkön segítsen. Ugy kepzeljük el 
ezt az adományt, mint mikor a jobbkéz ad 
valamit azért, hogy a ballal háromszor annyit 
elvegyen. Ninus köszönet benne. 

Ismételjük, hogy a tanácsot gáncs nem ér-
heti, mert ő a térvény őre és igy nemcsak 
jogú, de egyenesen kötelessége a törvény he-
lyes értelmezése és végrehajtása. A képvise-
lőtestületnek kell azonban — ha kell, szövet-
kezve a tóbbi hasonló sorsban sinylódő és 
meg szegenyebb városokkal — sürgősen a 
kormányhoz fordulni,  hoiy törvényhozás ut-
ján gondoskodjék a helyzet ideigleues saná-
laaárol, mert minden mas intezkedést, a kép-
viselőtestület részéről meddőnek  tartuuk, 
mely legfeljebb  szemkiszurást eredményez. 

A kormány ideiglenesen intézkedhetik oly-
formán,  hogy a városi tisztviselők fizetése 
csak addig a mértékig egészíttessék ki, amed-
dig az államsegély terjed, legalább azokban a 
városokban, melyek nagy pótadó terhe alatt 
nyögnek és vagyonuk, haszuothajtó jövedel-
meik nincsenek. A törvényhozásnak nem le-
het célja a fejlődni  indult kis városok tönkre-
tétele, mert ha ujabb adósságokba hajtja és 
a pótadót ismét felemelteti,  az adó-alapot 
semmisiti meg és ezzel saját jövedelmi forrá-
sát I Nem számítva azt a mérhetetlen kárt, 
mely a nemzeti vagyonosodat érheti. 

Tragikomikus, hogy mig a város atyák 
egy szabályrendelet par koronába kerülő ki-
nyomatását takarékossági szempontból mel-
lózni akarják, addig egy törvény évenként 
tízezrekkel terheli meg az-anyagi gondokkal 
küzködő város költségvetését. 

A képviselőtestületben egyébként a tanács 
javaslatához nagy szakértelemmel szólottak 
hozzá Becze Antal, Fejér Sándor, dr. Száutó 
Hamu, dr. Nagy Béni, dr. Daradics Félix, Or-
bán János, sőt érdekeltek közül Csedó István 
és Hajnód Ignác. A közgyűlés beható eszme-
csere után elhatározta, bogy a tanács javas-
latát visszaadja ujabb átdolgozás  végett, 
hogy a tiszti állások egyeB címeinek leszállí-
tásával  redukálja a felvett  tételeket. Ezenkí-
vül felkérte  a jelenlevő Gyalókay Sándor fő-
ispánt és Fejér Sándor alispánt, bogy a kor-
mánytól a még felosztás  alá kerüló 149,000 
koronából eszközöljenek ki további segélyt. 
Gyalókay Sándor kedvező félvilágoBitása  után 
a közgyűlés a főispánnak  eddigi fáradozásá-
ért köszönetet szavazott. 

Megjelenik minden s a e r d á n . 
Előfizetési  i r : Egész évre 8 kor. (Külföldre)  13 kor 

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a l e g o l o a ó b b a n námtttatnak 

iteairatok nem viaan. 

A tárgysorozatba fel  volt véve az uj szer-
vezési szabályrendelet is, de mivel ez az il-
letményreudezési törvénnyel szorosan össze-
függ,  a képviselőtestület dr..Pál Gábor és dr. 
Daradics Félix indítványára visszaadta az 
esetleges módosítások eszközlése végett az-
zal, hogy a költségvetéssel egyidejűleg ter-
jesztessék közgyűlés elé. 

A képviselőtestület a helyhatósági állator-
vosi szabályrendeletet elfogadta. 

A bemutatott szerződések közül legfonto-
sabb az ly vágóhíd területének megszerzésére 
vonatkozó volt. A polgármester Miklós Lajos 
éB Jakab Albertué csiktaploczai lakósoktól 2 
korona egységár mellett, a Székelyudvarhely— 
csíkszeredai állami uton, az Olthid közvetlen 
közelében több mint két holdnyi területet vá-
sárolt meg, melyet a közgyűlés jóváhagyott. 
Elnöklő polgáimester megnyugtatásul beje-
lentette, hogy a vételár nem pótadóból, ha-
nem a vágóhid-alapból nyer fedezetet.  A köz-
gyűlés ezenkívül hozzájárult a Herczog Mi-
lánnál a hídmérlegre vonatkozóan és Dávid 
Páluéval kötött szerződésekhez. 

A belügyminiszter az építkezési szabály-
rendeletet ismét visszaadván némely stylaris 
módosítás végett, a közgyűlés a módosításo-
kat elfogadta  és jóváhagyás végett iBmét fel-
terjesztette a belügyminiszterhez. 

Szántó Albert 50 korona, Scbwarez Ignác 
200 korona, Bíedermann Viktor 30 korona és 
László Lórinc 20 korona települési díj mellett 
felvétettek  a város kötelékébe. 

A több ízben megfogyatkozott  rendőrök 
helyét kettőzött buzgalommal Elekes őrmester, 
Veres, Gere és Gecző rendőrök látván el, a 
közgyűlés rendőrkapitány előterjesztésére az 
őrmesternek 40 korona, a többieknek 20—30 
korona játalmat szavazott meg. 

Igen fontos  tárgya volt a közgyűlésnek a 
városi villamosmüvek kibővítése, melyben a 
közgyűlés a tanács javaslatának elfogadásával 
ugy határozott, hogy tekintettel a.magas ka-
matlábra, a város a szükséges kölcsön felvé-
telét alkalmasabb időpontra halasztja, de a 
munkálatokat a Ganz-cég addig is megkezdi 
és a tett kiadások után a város 6°/0 kama-
tot fizet. 

A vármegye magánjavainak igazgatósága 
értesítette a városi tauácsot, hogy az általa a 
kir. törvényszék mellett létesítendő tisztviselői 
telep utaira és tereire szükséges földterülete-
ket Csíkszereda város részére díjtalanul áten-
gedi, ha viszont a város csatornázásról, vízve-
zetékről stb. gondoskodik. A közgyűlés az 
ajánlatot örömmel fogadta  el. 

Érdekes indítványt adtak be dr. Nagy 
Béni, Gál József,  dr. Csedő András, dr. Za-
kariás Manó, dr. Bocskor Béla, dr. Fejér An-
tal és Orbán János képviselőtestületi tagok. 
Azt indítványozták, hogy Csíkszereda r. t 
város alakuljon át nagyközséggé!  Ugyan-
akkor, mikor a belügyminiszter a várost 
egyesíti Csiktaplocza és Zsögöd községekkel. 
Jellemzi, hogy mily ellentétes érzelmekkel 
fogadják  az egyesítést a városban is, sót ilyen 
tekintélyes képviselőtestületi tagok, a súlyos 
terhek nyomása alatt, a város fejlesztés  helyett 
épen ennek ellenkezőjét indítványozzák. A 
bomba egyébként nem robbant fel,  mert az 
indítvány nem volt a törvény által előirt kel-
lékekkel felszerelve  s miután indítványozók 
sem kardoskodtak indítványuk mellett, a köz-
gyűlés az indítványt, mint tárgyalásra alkal-
matlant, szép csendben visszautasította. Igy 
hát szegény Szoredát nem végezték ki, ezút-
tal még megkegyelmeztek neki. Bizonyos, 
hogy állandó törekvés volt évtizedek óta a 
nagyközség é alakulás és nem lehetetlen, 
hogy örökös tengeri kígyója lesz még aa 
egyesített  Csikszoredának  isi Hogy azon-
ban nagyközség legyünk, — bármily boldo-
gító állapot is — az a ma és jövő városfej-
lesztési törekvései mellett majdnem a lehetet-
lenséggel határos. (—s. —a.) 
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— TOI» b ZttH KRffiM  Ctituntinl. — 
Csiksiereda,  1912. december  14. 

A belügyminiszter Csíktaplocza és Zsögöd 
községeknek Csíkszereda r. t. várossal való 
egyesítését e l v i l e g kimondotta és utasította 
a vármegye közönségét, hogy az egyesítés 
Ügyét most már minden irányban kellően és 
haladéktalanul készítse elő és végleges 
tésre terjessze fel. 

A belügyminiszter döntése minket nem le-
pett meg, mert a Csíki Lapok évekkel ezelőtt 
több ízben kifejezésre  juttatta abbeli vélemé-
nyét, hogy ez az ügy csak ideig-óráig huzód-
balik — tényleg a végsőig elodázták a dön-
tést — de magát az egyesítés kimondását 
semmiféle  deputació nem képes megakadá-
lyozni. És hiába makacskodott Csíktaplocza, 
sőt Zsögöd község Bem szívesen ölelkezik 
Csíkszeredával, az egyesitést a belügyminisz-
ter, Csíkszereda VÍTOB képviselőtestületénél 
és Csikvármegye törvényhatósági bizottságá-
nak egyhangú határozataira, kimondotta. 

Ha okát keresslik, azt ma is abban látjuk, 
hogy a kormányhatalomnak mindenkor az a 
célja, hogy kis községek nagyközségekké, nagy-
községek rendezett tanácsú városokká és igy 
tovább alakuljanak, mert a nagyobb szám 
nagyobb erőt, a nagyobb erő rendezettebb és 
fejlettebb  állapotokat teremt. Ezért az állam-
hatalom tendenciája a nagyobb közigazgatási 
testek alakulásának elősegítésében nyilvánul 
meg, mert tagadhatatlan, hogy fejlett  köz-
rendészeti, közegészségügyi, gazdasági, kultu-
rális, kereskedelmi és ipari haladás alapjául a 
vároai szervezetek  alkalmasabbaknak  bi 
zooyultak,  mint a községiek. 

A belügyminiszter ez okokat tettte magáévá, 
mikor az egyesitést elvileg kimondotta és . a 
tárgyalásokból kizárta. Jól tudjuk, hogyCsik-
tapiocza és Zsögöd községek Csíkszeredával 
teljesen összeépültek és azokat már a ben-
szülött sem tudja külön választani. Az egye-
sítés kimondását ez a körülmény is előmozdí-
totta, mert az egybeolvadás zavarra és a ha-
talmi érdekkörök (főleg  az adózás mikéntje) 
összekuszálására adott alkalmat, mi a legkö 
zelebbi jövőben ugyancsak fokozódott  volna 
és állandó súrlódásokat idézett volna elő. 

Nincs ok tehát nyugtalanságra, mert elis 
meijlik ugyan, hogy e perc nem kedvez az 
egyesítésnek, de a városok élete nem percek-
hez, napokhoz és évekhez van kötve. Az át-
menet ujabb kiedásukkal fog  járni, de ebből 
pótadóemelkedésre még következtetni nem 
Baabad, mert a kézségeknek eddig is voltak 
közigazgatási és közrendészeti feladataik,  eddig 
is ellátták szerveikkel teendőiket, ezután is 
kisebb igényli közigazgatási szervek látják el, 
tehát különösebb változás egyelőre nem vár-
ható. A közrcndészeü teendőket átveszi ugyan 
a rendőrség, de ez sem jelenti azt, hogy Cjik-
taplocza és Zsögöd községek ntcasarkain lovas-
rendőrök és gyalogjárőrök fognak  postolni. — 
Eddig a csendőrség bébe-bóba átsétált a köz-
ségeken, ezután a közrendészeti teendők el-
látása kétségtelenül intenzivebb lesz. Verekedni 
azonban egy ideig még fognak  a taploczai és 
ssögödi iegenyek, mely kedvtelésükben eddig 
sem lehetett megakadályozni. 

És végül ha egy ideig fel  is tartoztatták 
voln i az egyesítés kimondását, de nem végle-
gesen, sőt igen kézenfekvő,  hogy rövid pár 
év építkezései és a fent  jelzett egyéb körül-
mények a községek ide csatolását maguk után 
vonták volna. 

A legsúlyosabb feladat  a városi tanácsra 
bárul, mert a súlyos közterhek, a folyton 
emelkedő pótadó szoros kötelességévé teszik, 
bogy a bekövetkező  átszervezés  munkája 
ná a legtakarékosabb  eljárást  kövesse, 
mert a közterhek ujabbi emelkedése a biza 
lom megvonását eredményezhetné. 

Magunk részéről ismételjük, hogy a köz-
ségeknek Csíkszeredával való egyesítését 
helyesnek tartjuk és meg vagyunk győződve, 
hogy egy pár év átmenete után megszűnnek 
a ma fennálló  ellentétek és okszerű vezetés-
sel, takarékossággal a pótadó nem emelkedni, 
de apadni fog. 

Odvözöljük az uj várpsi polgárokat I 

ítéleteink nem voltak változók, sem szélsősé-
gekben csapongók. 

Ugy érezzük, bogy Csíkszereda vároB 
szinpártoló közönsége már megadta Tompa 
Kálmán színigazgatónak azt sz elégtételt, me-
lyet titkos ellenségeinek támadásaival szem-
ben kiérdemelt. Ez az elégtétel a legteljesebb, 
mit a közönség adhat, mert általános a véle 
mény, hogy a társulat Jelenlegi összeállítása 
Bzerencsés és alkalmas a kerület Igényeinek 
kielégítésére. Ezt kötelességünk megállapítani 
Tompa Kálmánnal Bzemben anélkül, hogy ki-
sebb követeléseinkről lemondanánk. 

Hegvagyunk .győződve, bogy ezzel a tár-
sulattal a kerület bármely vároaáiwk eziniidé-
nyeit közmegelégedésre fogja  kielégíteni. A 
drámai szerepkörben Jelen Iiózsi, Tompa Irma, 
Touihorué, Tallián László, Tompa Kálmán ki-
váló erők, kik maradandó sikereket tudnak 
elérni. Jelen Rózsi különösen a „Rablólovag*-
ban és többi szerepeiben is kiválóat nyújtott. 
Emellett kellemes megjelenéso és csinos to-
illettjei hódítanak. Igazán nagyon csodálko-
zunk, hogy ily kitűnő drámai erőkkel az igaz 
gató a drámát meglehetősen mellőzi, holott 
telt házakat biztosittanak' neki I ? Vagy nem 
emlékszik programmbrszédére I ? Mi jól meg 
jegyeztük, de nem látjuk a színpadon. Téved, 
ha azt hiszi, hogy az értéktélen operettek in-
kább hoznak a konyhára. 

Az operettekben Budai Ilonka, Farkas Mi-
hály, Rétliely Ödön, Parlaghy Béla. Makay 
Elemér, Tomborné igen szép sikereket érnek 
el. Budai Ilonkáról csak ismételhetjük, hogy 
kitűnő játéka, táncai, éneke gyönyörű és feles 
számú toilletljei igazi primadonnává avatják. 
Farkas vérbeli szinész, a közönség dédelge-
tett kedvence. R-thely sokat játszik és jól. 
Hangja kellemes és jói bánik vele. Tomborné 
bár néha túlzásba is megy, igen sok derűs 
jelenetet röktönzött. Parlaghy és Makay Ele-
mér szintén elsóreudü erők. Általában még 
hozzátehetjük, hogy tánc és ének dolgában ez 
a társulat messze felülemelkedik  az eddigieken. 
A láreulat igen sok tagja jól táncol és kifo-
gástalanul énekel. Ez pedig nagy dolog. Nagy 
kár, hogy nincs egy tisztességes színpadunk. 

A zenekar igen jó vezetés alatt van, ele-
gendő taggal bir és feladatát  eredményesen 
oldja meg. A Dói kar jó, a férfi  knr több te-
kintetben kifogásolható,  de erről később Egyéb 
kifogásolhatót  is lehet találni, de ezek nem 
olyanok, melyek visszafejlődésről  vagy stag-
nálásról, tauuskodnának. A fejlődés  elvitat-
hatatlan. 

Színház. 
Csíkszereda, 1912. december 16. 

Az elmúlt héten a közönségnek a színé-
szet iránti melegebb érdeklődése volt tapasz-
talható. A szombat és vasárnapi esték telt 
ház előtt folytak  le, pedig a .Limonádé ez-
redes' másodszor ment és másodszor is telt 
hál előtt. Bizonyítja azt, hogy jó darabra két 
telt ház is telik Csíkszeredából. És ez nagy 
dolog a mostani szokatlanul pénztelen világ-
ban, háború küszöbén. Ezért nem látjuk mi 
azt a részvétlenséget, melyet hangoztatnak. 
Nap-nap után szép közönség jár színházba, 
Igen sokszor láttunk már telt házat, ml egyéb-
ként annak a kétségtelen ténynek bizonyítéka, 
hogy a színtársulat jó és a tendenciózusan 
teljesített rosszhírek teljesen alaptalanok. 

Azok közé tartozunk, kik szerettünk min-
dig tárgyilagosak maradni és menten minden 
alanyi érzelmektől, vagy érdekaiálaktól, tisz-
tán • kerület érdekeit tartottuk szemünk előtt. 

Lengyel menyeoske. Szerdán, ez a mult 
évben már bemutatott operett élvezetes elő-
adásban közepes közönség előtt került Bziure. 
A szereplők közül külöuöseu ki kell emelnünk 
Budai Ilonkát és Parlag} t, ki ez estén ugyan-
csak elemében volt. A többi szereplők is tu-
dásuk javát adták. 

• 

Limonádé ezredes másodszor. Vasárnap 
esti előadása kiemelkedik a mult heti előadá-
sok közül. Itt elsőhelyen kell megemlékez-
nünk Tompa Irmáról, kiről amellett, hogy 
talpraesett és müvénzi játékával azt a sok 
uyilt színű tapsot igazán megérdemelte, azt is 
bátran elmondhatjuk, hogy a nép nyelve és 
beszédmodora valósággal trónol az ő ajkain. 
Tehetségének javát vitte a közönség elé Bu-
day Ilonka, kit már a közönség előnyösen is-
mer. De nem marad mögöttük Farkas a cím-
szerep korrekt reeitálásávul, valamint Makity 
és R íthely sem. Szóval az összes szereplők 
kitűnő összjátéka volt az, mely az előadást 
oly sikerültté tette. Az előadást telt ház nézte 
végig és igen sok tnpFot kaptak a szereplők 

— Halálozás. Kövér György, a csíkszeredai 
ev. ref.  egyháztanács tagja, városunk egyik 
legrégibb tekintélyes iparosa, folyó  bó 11-én 
61 korában elhunyt. Halálát neje, fia  Kövér 
Sándor és ennek családja, valamint kiteriedt 
rokonság gyászolja. Temetése folyó  hó 13-án 
általános részvét mellett- ment végbe. 

— A* erdélyi  püspök kitüntetése. 
A hivatalos lap mai száma közli, hogy ő fel-
sége gróf  Mujláth Gusztáv Károly belső titkos 
tanácsos, erdélyi püspöknek az egyház és kul-
tura terén szerzett kiváló érdemei elismeré-
suül az I. osztályú vaskoronarendet adomá-
nyozta. 

— Honvédtüzérség  Kolozsváron.  A 
honvédelmi miniszter tudatta Kolozsvár váro-
sával, hogy az újonnan szerezett nyolc hon-
védtüzérezred közül egyet ott helyeznek el, 
ha a szükséges laktanyát 1914-ig felépítteti  a 
város. 

— Törvényhatósági közgyűlés. Csikvár-
megye törvényhatósági bizottsága folyó  hó 
30 án, hétfőn  Gyalókay Sándor főispán  elnök-
lésével közgyűlési tart, melyre a meghívók a 
napokban bocsájtalnak ki. A közgyűlést, elő-
készítő állandó választmány folyó  hó 28-án 
ülésezik. 

— Alblról és telekkönyvvezetői állások 
megszüntetése. Az igazságügyminiszterium 
jövő évi költségvetésében már megkezdődik 
az albirói és alűgyészi, meg a segédtelekkönyv-
vezetői állások megszűntetése. A jövő évben 
100 albirói állás megszüntetésével száz uj VIII. 
fizetési  osztályú bírói állás rendszeresittetik, 
amivel az albirói állások száma 374-ről 274-re 
csökken és a VIII. fizetési  osztályban levő bí-
rák száma 681-re emelkedik, ami 116,200 ko-
rona költségtöbbletet idéz elő. A segédtelek-
könyvvezetöi állások közül a költségvetés 40-et 
szűntet meg. 

— A gyergyól kórház költségvetése. A 
belügyminiszter a gyergyói nyilvános jellegű 
kórház részére, a csíkszeredai közkórház ápo-
lási dijának megfelelően,  az 1913. évi ápolási 
napi dijat 1 korona 74 fillérben  állapitolta'meg. 

— A betegápolási pótadó felemelése  ellen. 

négy rendes is két pótlag. A belügyminiszter uta-
sította a közigazgatási bizottságot, hogy az nj albi-
zottságot jann&rí rendes havi ülésében alakítsa meg. 

— OCCASIO. Gyermekjátékok és 
ajándéktárgyak nagy választékban és 
olcsó áron kaphatók Merza Rezső di-
vatOzletében, Csíkszeredában. 

— Iparkamarai  tagok  választása.  A 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
tagjainak öt évre terjedő megbízatási ideje 
1913. évi február  hó 15-én lejár, minélfogva 
a m. kir. kereskedelemügyi miniszter utaBÍtotta 
Csikvármegye közönségét, hogy az ujraalaku-
lás előmunkálatait foganatosítsa,  az iparosok 
és kereskedők névjegyzéke alapján a központi 
bizottságot alakitsn meg és u választásokat 
mielőbb ejtse meg A miniszter a választások 
eredményéről jelentést kér. 
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Szabad órák alatt 
1 - - (Eliesiétal ú tndoaáiirot mrdsisok) — 

IRTA: 
K É M E N E S A N T A L 
= főgimnáziumi  tanár. 

Ara 2 korona. 
Megrendelhető: V á k á r L, 
könyvkereskedőnél és a 
szerzőnél, Csíkszeredában. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A gazdasági felügyelők 

közigazgatásibizottságokban.Jővó 
évi január elsejével megszaporodnak 
közigazgatási bizottságok előadói. Ettől 
kezdve ugyanis a közigazgatási bizott-
ságokban, sót a törvényhatósági bizott-
ságokban is a mezőgazdasági és azzal 
kapcsolatos egyéb közgazdasági Qgye 
ket a gazdasági felügyelők  fogják  el-
litni. A földmivelésQgyi  miniszter most 
körrendeletben fölkérte  valamennyi tör 
vényhatóság első tisztviselőjét, hogy 
igyekezzenek a közigazgatás ez ujoiun 
kásaival a közönség jóindulatát és ro 
konérzését fölkelteni,  mert csak kölcsö-
nös bizalommal éa jóakaratú közremll 
ködössel remélhető ama fontos  érdekek 
eredményes szolgálata, amelyek ellátá-
sára a közigazgatási és törvényhatósági 
bizottságok ez uj szakerói hivatottak. 

— A jegyzők drágasági pótléka. A köz-
ségi- és körjegyzők drágasági pótléka tárgyá-
ban hozott törvényhatósági határozat ellen be-
adott felebezést  Csiszer Pető és Ambrus Dénes 
visszavonták. 

— Önálló működési kör. Az igazságügy-
miniszter Bogdán Géza dr. erzsébetfalvi  járás-
birósági jegyzőt önálló működési körrel ru-
házta lel 

napokban érkezett Csikvármegye közönségé-
hez Budapest székesfőváros  közönségének meg-
keresése az iránt, hogy Csikvármegye törvény-
hatósága is illetékes helyen tiltakozzék a be-
legápolási pótadónak 5*/,-ról 10"/o-ra való fel-
emelése ellen, mert az ország lakóságára ál-
talábau, annak egyes részeire pedig különösen, 
telette súlyos és hátrányos lenne. 

— Megvádolt alispan es tiszti ügyész. 
A Székelyudvarhely ciiuü lapban Betegh Pál 
nyomdász megrágalmazta Sebesi János alispánt 
eB Hinléder Ákos főügyészt.  A vád az volt, 
bogy az alispán és a főügyész  hivatali állá-
sukat rokoni szívességek teljesítésére hasz-
nálták fel.  A marosvásárhelyi esküdtbíróság 
gróf  Lázár Miklós eluökleBével a napokban 
vonta felelősségre  a sajtó utján elkövetett rá-
galmazással vádolt nyomdászt. — A biró»ág 
buszonnyolc tanút hallgatott ki és a bizonyi 
tást megengedte. Az esküdtszék a vádlottat 
nem bűnösnek mondotta ki. 

— M e g b i s a s . A vallás és közoktatásügyi 
miniszter az iparos és kereskedő tanonciskoláknál 
a szakfelügyelői  teeudőkkel, a fülyú  tanévtől kezdve 
az 1914—15 tanév végéig terjedő időié, Dózsa 
János brassói ipari szakiskolai igazgatót a csik-
fognras-,  káromszék-, nagykiiküUő-, udvarhelymegyei 
és Brassó város kivételével, a krassómegyei összes 
iparos tanonciskolákra nézve megbizta. 

— UJ adóügyi bizottság. A m. kir. belügy-
miniszter közrendeletben értesítette Csik vármegye 
közigazgatási bizottságát, hogy a közadók kezeléséiül 
szóló 1909 évi XI. t, c. g-a értelmében az adóügyi 
felubbvittel  a közig, bizottságok egy újonnan alakí-
tandó albizottságéra, az adóügyi bizottságra ruház-
tatott át. Az abóügyi bizottság elnöke a közigaz-
gatási bizottság elnöke, tagja pedig a törvényha-
tóság első tisztviselője vagy helyettese, a pénz-
Ugyigazgató vagy helyettese, a tiszti főügyész  és 
a közigazgatási bizottság választott tagjai közül, 
a közigazgatási bizottság által éveuként kiküldendő 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 

Divatos szőnyegek, 
Függönyök, garnitúrák, 

Pamlagtakarókban. 
Bútorszövetek, matracgradli. 

Legnagyobb raktár linóleumok-
ban es v iaszkos vásznakban . 

Szolid kiizelgálásl 
34—50 

Legolcsóbb árak I 

-<2>- HegJo'b'baa.ajE e l i s m e r t 

Emke l i n o l e u m 
padló fénymáz.  — Egyedüli raktár: 

NISZEL JAKAB 
vegyeskereskedóse, Csíkszereda. 

9—30 
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FEKETE VILMOS 
illatszer- és pipere-
üzletében kaphatók 

a legszebb karácsonyi 
és újévi ajándékok. 

• X ) C O Q O O C O O O O O O O C # 

ŢŢT\ I « i r | Ha ön súlyt helyez egészségére, 
11 K A M I Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
U l l x l l l i i Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jó étvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

CSAK D R É N E R - S Ö R T KSYÉK! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az Összes jobb főszer-  és csemegekereskedésekben. 

Förcüct&r GaUCTármegya xéex&re: 
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. 

(15) 48-52 



51. ssám. C S T K I L A P O K 3-lk oldal. 

Takarékos háziasszony, 
otthon készíti Ukörjeit, miáltal 
jobbat, szebbet, tisztábbat és ol-
csóbbat kap mintha készen venné. 
KSvetkaaö Ukör euentiak kaphatók 
Allaaob, Kárpáti keserű, 
Borsok, <ivé, 
Caoao. Kömény, 
CeénárkSrte, Maraaohlnó, 
Cbartreue, Meggy, 
Cnrmkao, Bum, 
Dió, Vadán likőr, 

Vuüllia. 
Ara egy üvegnek hasmálati utasí-

t á su l 60 altér. 10—50 

Amorihsi fogcscppek  a fogfájást  azon-
nal incgszUutetiit. — Saját készítésű 
Mentliolo9 sósborszesz a iegjobii hází-
s/er . — LiIiorntcj creme, szappan és 
pudcr a legjobb es legártalmatlanabb 

kéz- és arcápoló szerek. 
Valódi angol, francia  és hazai illat-
szerek, óriási választékban kaphatók 

BARLA DEZSŐ 
gyógyszerésznél, Csíkszereda. 
Postai rendelések azonnnl intéztetnek. 
10 koronán felali  rendelésnél Iruuco. 

Szám 10462-912. ni: i_3 

Pályázati hirdetmény. 
Csíkszereda rendezett tanácsú városnál 

halálozás folytán  megüresedett és az 
1912. évi LVIII. t. c. 14. §. D) mellék-
let szerinti illetményekkel járó városi 
főjegyzői  t szti állásnak választás utján 
leendő betöltése céljából ezennel pályá-
zatot hirdetek és felhívom  mindazokat, 
kik ezen állást elnyerni óhijtják, hogy 
az 1912. évi LVIII. t. c. 22 §-a álial 
előirt elméleti képesítésüket és eddigi 
szolgálatukat igazoló okmányokkal, szü-
letési anyakönyvi kivonattal felszerelt 
pályázati kérésüket 1013. január 14 ik 
napjáig hozzám annyival inkább adják 
be, mivel a késöbheu beéikezök tekiu 
leibe vétetni nem fognak. 

Csíkszereda, 1912. december li 
10 én. Fejér Sándor, 

alispán. 

Szőnyegáruház. 
Szőnyegek, Linoleum, 

Függönyök, 
legnagyobb választékban, pos-
tai megrendelések azonnal el 

lesznek intézve. 

Tel lmann & Speil 
— B r a s s ó , B u z a s o r SS. — 

10-30 

oj ZSÖGON ZOLTÁN 

Régi versek 
ciin'ii könyve, melyet 
MÁRTON FERENC g 
művészi rajzai díszítenek O 

& a legkedvesebb karácsonyi o 
és újévi ajándék, o 

i a 3 k o r o n a , g 
O Megrendelhető Vákár L., könyv- § 
;<J kereskedésében, Csíkszereda O. 

A nagyérdemű közönség 
csea tudomására hozom, hogy 
folyó  évi október hó 1-é 
Gyerqyiszentmiklóson a Merza-
Bocsánczi-féle  házban, vezetésem 
alutt a legjobb készültséggel H 

„ANGOL URI SZABÓSÁG" i 
cég nyilik meg, mely abban a lg 
helyzetben lesz, hogy a legma- |jfj 
gasabb igényeinek megfeleljen.  13 
A nagyérdemű közönség szives II] 
pártolását kérve vagyok. Kitűnő a 
tisztelettel JJjjpg JfJárk  f é r f i  s z abá- p 

EíTsJpi EíIUTn) 

© r© 
P A I M 4 

Valódi 

ItAllCSlIIKIPOSflROK 
I D O B O Z A , 

M I N Ő S É G E : 
A R A N Y 

ELSŐ MAGYAR VILLAMOSERŐRE BERENDEZETT HANQSZEttOYÁB. 

S T O W A S S E R J Á N O S 
es. és kir. udvari szállító, színházak, zenedék, hadsereg stb. szállítója, a Rákóczi táro-
gató és a hiingfokozó  gerenda feltalálója  Budapest, II., Lánchid-u. 5. Gyár: ÖntAhái-n. 2. 

Ajánlja a saját gyárában készült húros, vonós, fúvó  09 ütő 
hangszereit és »zok alkatrészeit, Quiuttiszta húrokat. 

Hegedűk 3, 4. 5, 6 forinttól  följebb  a legjobb felszerelés 
szerint. — Tárogató röpaíából, ujezflst  billentyflvel  és is-
kólával 30 forint)  öl feljebb.  — Hármon1 kák legjobb elpusz-
Lithataltuu hangokkal 2.50, 3, 4, 5 írttól feljebb.  KQlOnle-
gesség acélhaugu haugverseny hunnonikák, saját minták. 
STOWA8SEH a hangfokoz  o gerenda feltalálója,  mely 
altul bármily hegedU vagy gordonka jobb, erősebb és la-
gvtffeb  liungot njrer (biztos Kikér) hegedűbe javitásaal 4 frt. 
Harmónium világhírű legjobb gyártmány 65 frttől  feljebb. 
J a v í t á s o k az üsszes hangszereken különleges szakszerQ 
pontossággal, jutányos áron. — Zenekarok teljes felsae-
relóse előnyős felletelek  mellett, jutányos árban, elismert 
kitüuö minőség. — A legtöbb katonai zcnekţr szállítója. 

Hagyarorsság legnagyobb vonós és fúvós  hangsserek gyára általánosan a legszolidabb kiszól-
15— gálásról elismerve. — Árjegysck kivánatra Ingyen és bérmentve. —20 

Újonnan érkezett! Újonnan érkezett! 

Karácsonyi ajándékok 
S á m u l a t o s o l c s ó é j a l c t a a n : 
80U ilrb milieu lutú, előiiyomtatva —.80 
200 „ „ készen hiinezve 4*50 
1UO n divány-jmma készen 5'— 
lOO „ n itagyou finom  12:— 

Továbbá nagy választékban vannak még: gallér-
kézelűdobozok, nyakkcudfl-dobozok,  dlvatmcllé-
nyek, újság- és kefetartúk.  — Kötött nöikabá-
tok, lélekluelegitők, keztyiik, gamasoik, gyermek-
in h/ik. harisnyák, zokuik és sportcikkek, kaphatók 

Bolesch Frigyesnél, Brassó, Kolostor-u. 29 sz. 

• • 

• • 

NAGY KARÁCSONYI OCCASIÖ MÁR MEGKEZDŐDÖTT. 
R a k t á r o n lévő d i s z k a l a p o k j a n u á r hó 10-ig 
karácsonyi és újévi occassio áron árusittatnak. 
-Dllll® Kezdett kézimunkák kiárusittatnak. 

Alakítások,  diszitések, javítások a legolcsóbb árban számittatnak, Ízléses kivitelben. 

PUHA NEMEZ KALAPOK. 
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

R nagyérdemű közönség minden vételkényszer nélkül 
szíveskedjék üzletemben m e g g y ő z ő d é s t szerezni. 

Kiváló tisztelettel MÁTHÉ JÓZSEF női divatkalap üzlete. 
Két koronán felüli vásárlásnál egy diszes falinaptárt ajándékozok. 

• 

• 

• • 

• • • • • • • • • • • • • • • • 



4. oldal. C S Í K I l a p o k 51. ssám. 

REISZ MIKSA bútorgyára Kolostor-utca 32. ssám. Telefon  513. szám. 
Saját készitményü, kiváló minőségű modern asztalos és kárpitozott bútorok jutányos árban. Műipar teivezési rajziroda. 

o 
b o 
CO 

Q_ 
tC 

ta 

iO 

Vidéki megrendeléseket a megrendelés napján foganatosítom. 

Külföldi tanulmányi utamból hazaérkezve, azon helyzetben vagyok hogy a 

LEGÜ3ABB DIVAT 5ZER1NT1 
:: :: NŰ1 Dl 5ZKA LAPOKAT :: 

mindenkor a legizlésesebben kiállítva jutányos árban árusíthatom. 

ÁTALAKÍTÁST e lvá l la lok 
LIGETI SAMUNÉ NŐI DIVATKALAP NAGYRAKTÁRA, CSÍKSZEREDÁBAN. 

Vidéki megrendeléseket a megrendelés napján azonnal foganatosítom. 
ESraESttAftóbofl*  óbooáaaáo&ááooÜ 

Üzlet megnyitási jelentés I 
Vao szerencsénk a. nagyérdemű közönséget ez uton is értesíteni, hogy 
Csíkszeredán, Apaffy  Mihály-u. 4 sz. a. fióküzletet nyitottunk 
és kérjük t. vevőinket, hogy eredeti Singer varrógépekben, varró 
gépalkatrészekben, tűkben és varrógépolajban beálló szükségletüket 
fenti  üzletünkben fedezni  szíveskedjenek. — Cégünket a nagyérdemű 
közönség szives jóindulatába ajánlva, maradtuuk teljes tisztelettel: 
SINCER CO. VARRÓGÉP RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
Ezen cégről ismerhetők 
fel  azon üzletek, — 
amelyekben .SINGER" 
varrógépek árusittatnak 
Gépeiok nem szorulnak 
ajánlatra, csak arra kell 
ügyelni, hogy megtelelő 
helyen vásároltassanak 

Ftgyelmestetófl.  Az összes 
más Ozletek altul .SINGEK4 

név alatt forgalomba  hozott 
varrógépek egyik régebbi szer-
kezetűek utáu készüllek, ame-
lyek ujabb csuládi gépeink mö-
gött szerkezetben, szolgáltatási 
képességben és tartósságban is 
messze elmaradnak. 17—52 

Szabó Lajosne 
C S Í K S Z E R E D A , 

K O S S U T H 

hölgy fodrász  és haj munka ter-
mében mindennap délután 
hygienikus fejmosás  villany-
szántással (meleglevegó'vel). 
L A J O S - U T C A 

^ S I K S Z ^ 
minden betét után jövő hó l-től 
kezdődőleg további intézkedésig 

5°|o KACATOT ÉS AZ APÓT IS FIZETI. 

Schvartz József  és Társa 
Budapest, Váczi-körut 53 sz. 

Alapítási év 1884. = 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány füllesztö 

65,100,160,300 és 620 liter Űrtartalom. 
FUlleszt 40—60 perc alatt 

Hordozható pMaíozo Mi 
100-400 liter Űrtartalom. — AB u j 
szeszadótőrvény előírásai Bzerint. 
Angol marha- és lónyiró-

gépek és ollók. 

*±±±±±±irk±±±*±±±± 

Betáblázásos kölcsön. Előnyös fel-
tételek mellett első helyen való be-
táblázásra szántó, kaszáló és erdő 
birtokra pénz kölcsön kapható. 

C i m a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

/ / 

josag 

olcsósá-
gánál 
fogva 

Első helyre küzdötte fel magát 
A PUCHER-FÉLE GYORSMELEGITÖ 

cserépkályha,  különösen hálószobák  és ebédlők  részére 
pjáalom gyorsmelegltfi  agyag-kályháimat, melyek azon kiváló 
tulajdonsággal bírnak, hogy oly gyorsan fűtenek,  mint a vas-
kályhák, de a melegséget ép ugy. mint az eddigi cserépkály-
hák, hosszú ideig megtartják. — Ezen kályhák a legnagyobb 
(ütőképesség és jelentékeny tüzelőanyag megtakarítás kezes-
sége mellett készttetnek. Ezen gyorsmelegitő kályháim a vas-
és cserépkályha összea előnyeinek szerencsés egyesítése és tel-
jes joggal állítom, hogy a jelenkor legtökéletesebb kályhája: 

A PUCHER-FÉLE (SYORSME-
L E 6 I T Ó C S E R É P K Á L Y H A . 

Kívánatra kálybáimat kizárólagos Coaks- és szénfiitéere  gyors-
melegitő Dauerbrand-betéttel látom el. — TakaréktUzhelyek 
megrendelésénél kérem megnevezni, hogy jobbra a falhoz, 
balra a falhoz  vagy szabadon állva kivántatnak-e. Takarék-
tUzhelyeknek és fürdőkádaknak  a legjobb Chamotteból, fe-
hér, márványozott és kék csempék készillnek. Azoknak ára 
nagyság és kivitelük szerint állapittatik meg. Felvilágosítás-
sal igen szívesen szolgál az érdeklődő közönségnek, vala-
= mint a kályha és csempe mintákkal is 

U— 

Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Cementet ajánl olcsó áron a 

Portlaod-cţn)ţi)tgyâr Kügfcr és Társai, Brassó. 
Csíkszeredában kapható: ALBERT BALÁZS ÉS FIA VASKERESKEDÉSÉBEN és NAGYMIHÁLY SÁNDOR CEMENTÁRU-RAKTÁRÁBAN-

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 




