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A minden szerdán megjelenő társadalmi,
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Gyűjtők 6 előfizető után egy tis. teletpéldányban részesülnek.
Csíkszereda, 1889. február hóban.
Teljes tisztelettel:
A „CSÍKI L A P O K " kiadóhivatala.

T i 1 t n k « z á n.

Messze lakunk az ország szivétől Budapesttől ; későre hatnak el hozzánk a véderő törvényjavaslat tárgyalása által felvert
hullámok zúgásai; későre hatnak el azon
hazafias törekvés visszhangjai, melynek a
magyar ifjúság s a magyar nemzeti nyelv
lelkes védői Budapesten s az ország főbb
városaiban kifejezést adtak.
Csak a hirlapolvasó közönség tud erről
nálunk; ezeket pedig a meggyőződés szabadnyilvánitásától állásukkal összekötött alárendeltség tartja vissza s igy csupán a kaszinó egyik-másik fülkéjében lassan elhangzó
sóhaj, morgolódás jelzi azt, hogy a hivatalnok is ember s a mi több: magyar s lelkileg együtt érez azon hazafiakkal, kik azon
hirhedt §§-okban nyelvünk s nemzetünk ifjúságának megrontóját látják s azok törvényerőre jutása ellen tüntetnek.
A nép maga a nemzeti nyelv híí őr-

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA.
A

népítélet.

— Amerikai tSrténet. —
(Folytatás.)

Miként mondám az Ortez elleni gyanú keblemben fészkelte magát. — Pukatolozni kezdtem.
Legelőször is a kivégzett Mieds-nek viszo-

nyait igyekeztem alaposan kiismerni. Azután Ortez re tettem ugyanezt.
Mieds-röl sikerült megtudnom, hogy munkaló gazdám egyik nem távoli szomszédjánál volt
•cy idő óta alkalmazva, és pedig nem mint többi
néger társai, a közönséges munkára, hanem nmnkafelügyelő volt.
Ortez viszonyainak kutatására vonatkozó törekvésem sem maradt eredménytelenül. Megtudtam
hogy e spanyol mieiött munkaadómnál foglalkozást
talált volna, Mieds-el együtt dolgozott, ennek legutóbbi gazdájánál.
Most azt kellett megtudnom, hogy váljon mi
vitte rá Ortezt, hogy előbbi helyét elhagyva, ültetványesemnél keressen alkalmazást ?
E kérdés is nemsokára meglett oldva.
Mieds és Ortez munkaadójának felügyelője
mintegy 8 hónappal szegény Mieds halála előtt
megvált e földi élettől. A felügyelői állás üresedésbe jött.

Az alkalmazott munkások mindenike lázas

zője, letéteményese vajmi keveset tud erről;
itt a meggyőződés közvetlen nyilvánítására
kevesebb akadály van; a munkás ember
karjának munkaerejét nem vezeteti el a felsőbb hatalom; megélhetése nincs oly feltétlenül kötve az urak, a hatalom kényéhez
— nem is oly körültekintő — ravasz,
hogy belső meggyőződését elfojtani tudja ;
éppen ezen okokból szabadabban s közvetlenebben nyilvánítja meggyőződését
csakhogv az országos t-semén vek tisztán, értbetőén tiintettessenek fel elölte.
Csik vármegye egyik választókerületében, a csikszeiitmártoniban ha későn is, el
jutott a népig ezen harc/
mozgalom hire
s e kerület választói folyó hó 21-én ( síkSzentmártonon népes értekezleten fejezték
ki hangos tiltakozásukat a véderő törvényjavaslat. 2."). §-a ellen s a nemzete nyelvére
és ifjusága jövőjére féltékeny választók rögtön megbízást adtak az értekezleten épp. n
jelen lévő dr. Betegli Antal és Soinay Sánd >r ügyvédeknek, hogy ezen tiltakozásukat
illő alakban hozzák tudomására a kerület
jelenlegi képviselője gróf Anilrássy (iynla
urnák — kijelentvén, hoj'V választói osztatlan akarata az, hogy a nemc-s gróf a 2f).
§-t ne szavazza meg.
Furcsa időket élünk! a választók hazafias érzülete nem talál kifejezést a népképviseletnek czime alatt összeállított törvényhozó testben; a választók elitélik, tiltakoznak pártkülönbség nélkül a nemzeti nyelv
és magyar ifjúság fejére számított eme c-sapás ellen — s fent a képviselők idegen érdekek szolgálatáért félre teszik választóik
kívánságát, akaratát s követik amazt.
tevékenységet fejtett ki, a sok kényelmet és elég
szép jövedelmet nyújtó állás elnyeréséért. líövid
idő alatt az európai képzettséggel hiró spatiyehi ;k
lehetett legtöbb kilátása gazdám szomszédján ,k
jobb kezévé lehetni. Kívüle még csak Mieds-re, a
józan felfogású és sors »ssai között, kiválló észt ehetségii, józan értelmii négerre gondolhatott, az ültetvényes.
Mint megtudnom .sikerült sokáig habozott n
jó farmer, hogy második énjévé a kettő közül melyiket tegye; végre ebben is határozott egy véletlen: Ortez, a spanyol már is felügyelőnek képzelvén magát, egyik munkást minden oktiélkiU kegyetlenül inegiitlegelte és erősen fenyegette a négereket, hogy majd lefogja húzni fekete bőrüket.
E magaviselet döntött. Az igazságos érzetii
ültetvényes Mieds-et, a törekvő és emidlett szelíd
négert tette felügyelővé.
Ortez másnap elhagyta az ültetvényt, iszonyú
szitkokat szórva Mieds-re, az ötét megrontó fekete ördögre.
Hosszasan készülhetett a gonosz lelkű Ortez
bosznjának kielégítésére, mert ez igazán kegyetlen és az igazság szolgáltatás kezét is jóidöre kikerülni alkalmas volt.
8 e mellett kielégíthette Ortez vágyát is,
melyet Munkelné irányában régen táplált, s melyet
— kutatásaim eredménye szerint — udvarlásával
elérni több ízben megkísértett, csakhogy kísérletei
az aszszony rideg visszautasításán mindannyiszor
dugába dőltek,

A nemes gróf ur már az általános vita
alatt tanúsított magatartását tekintve, aligha
hajtani fog hazafias választói érzületére, kívánságára, aligha a pártfegyebuet többre
nem tekinti választói akaratánál! ba ezen
sajnos következményt igazolná a szavazás
— úgy sem veszett kárba a esikszentinártoni választókerület polgárainak hazafias fáradozása — legalább kifejezésre hozták azt,
a mit éreztek, akartak — a következményekért nem ők felelősek.
Jól tudják ezen választók, hogy ha
képviselőjük ellenkezőt is tesz az ők eképon kifejezett akaratával, — őt visszahívni
nincs joguk — s igy jól tudják, hogy az
egyedüli retorsióra alkalom a következő választás elolt nem nyílik.
Akkor sem késő
LAI'.^/JIMLK.

Országgyűlés.
Folyó hó 18-án a katonai törvényjavaslatnak
k -vés idő jutott, csupán csak Ilelfi Ignácz szólhatott ehhez hozzá, a többi szónokok beszédei későbbre halasztattak. — Xapiren 1 előtt a rendőri
és katonai intézkedések tárgyában beterjesztett
elnöki jelentés tárgyaltatott. Kbben az ellenzék
részéről (-iyőry Elek, llodossy Imre és Orbán Ralázs, a kormány részéről pedig Tisza és Fabinyi
miniszterek vettek részt. —• Ez utóbbiak beszéde
közben több mérges közbeszólás hangzott fel. A
szónokok meghallgatása után az elnöki jelentés
inditvára a mentelmi bizottsághoz utasíttatott.
A l!)-iki ülés egészen a katonai javaslaté
volt. Mindgyárt azzal kezdődött a gyűlés, hogy
két szásznéppárti képviselő: Filltsch József és
Xay Adolf Tisza miniszterelnökkel szemben az alkotmány védelmére keltek. Ez oly esemény, mely
még nem történt a képviselőházban. A szász kép-

Mieds meggyilkolása előtt néhány nappal a
spanyol igen súlyos betegnek mutatta magát, s
bár kijelentette, hogy láza miatt dolgozni képtelen,
türelmetlenséggel utasított vissza minden a munkások részéről készséggel hozott gyógyító szert s
csak egyedül ohajtott maradui.
Ennek is megvolt a maga oka. Biztosítani
akarta a munkábóli kimaradását a nélkül, hogy ez
gynuiu kelthetne.
Ortez fehér arcza, meg sas orra kivételével,
feltűnően hasonlított néhai versenytársához, a szegény Mieds-hez. Epen olyan fekete göndör haja
épen olyan duzzadt ajkai és olyan hajlékony szép
termete volt, mint a négernek.
E feltűnő hasonlatosságra alapította bosszutervét.
Ismerte Munkelnének, munka vezetőnk nejének szokását, hogy a kis erdőn tuli tájra látogatóba hetenként egyszer elmegy. Megfogamzott agyában a pokoli terv, lngy Mieds-hezi hasonlatosságát Munkelné egyik látogatása alkalmával a csalódásig hiivé tegye, s hogy a néger bőrébe öltözötten bűntényt kövessen el. Számított a vidék,
kegyetlen szokására, a lynchelésre is; ismerte a
nép eljárását, melylyel a bűnösnek látszó egyént
minden alaposabb vizsgálat nélkül dühének feláldozni szokta.
A szomorú történetet megelőző két hét óta
nem volt már látogatóban barátnőjénél Munkel felesége, s Ortez bizonyosra vette, hogy e látogatás

Február 27.
viselők után Tisza István mondotta el szépen kidolgozott szónoklatát a törvényjavaslat védelm ér
Utánna Apponyi Albert gróf tartotta meg beszédét, mely a nála megszokott remek beszédek
egyik remeke volt. A módosított 14. §-t elfogadja
ugyan, de a módosítás megokolását határozottan
elitéli, s kiemeli hogy a kormány részéről tett
megokolást a törvényjavaslat eddigi története teljesen megi'záfolja, s igy nem tehető fel más, mint,
hogy e módosítás által a kormány egy a parlamenten kívül eső hatalmi tényezőnek hajolt meg.
Ezután Tisza miniszterelnök szólott és védte magát a támadásokkal szemben. — Beszéde az ellenzékről jövő közbeszólások miatt sok viszontagság között hangzott el.
Február 20-án igen fontos beszédek mondattak el a katonai javaslat tárgyalása közben.
Legelőször Kaas Ivor bánj szólalt fel és beszédében a 14. és 25. §§-ok összefüggését magyarázta
meg. Elfogadta a módosított 14-ik §-t abban a
reményben, hogy a többség a 25-ik Jj-nál nem tagadja meg a magyar nyelvet. Hivatkozott arra,
hogy a mint Boszniában az ottani csapatok kiképzése bosnyák és horvát nyelven történik, lehetséges volna a kiképzést nálunk magyarul adni meg.
Kaas után Hegedűs Sándor Apponyi megelőző napi
beszédére válaszolt és védelmezte a kormány mostani politikai helyzetét s ünnepélyesen kijelentette
a többségnek a kormányelnökhözi törhet len ragaszkodását.
Hegedűs után Lits Gyula személyes'kérdésben emelt szét, melynek elhangzása után Horváth
Boldizsár emelkedett fel és tartott egy olyan beszédet. minőhöz hasonlók egy parlamentben sem
mindenkor hallhatók. Szavai szerint a parlamentárizinns sülyedett. de e sölyedé<nek oka a kormány. mely valódi abszolutisinust teremtett a parlanientárismusban. Hatalmasan kikelt szónok az ellen az állapot ellen, hogy a nemzet életkérdései
felett nem a nemzet képviselői, hanem az országgyűlésen kívül álló tényezők határoznak, hogy e
tényezők a parlamenten kívül, a kulisszák mögött
döntik el a nemzet sorsát: hogy a parlament súlypontja nem a házban, de más helyen található fel,
8 hogy a kormány a többséget nem nézetei érvényesítésére, hanem visszavonulása fedezésére használja fel, s hogy mindez megdönti a parlamentárismust és mélyen sérti az országgyűlés, a ház jogait. — Beszéde bevégzése illán az ellenzék éljenzés és tombolás között sietett Horváthoz üdvözölni öt és köszönetét fejezni ki erélyes védelmezéseért. l'ázmándy Dénes e szónoklat hatása
alatt ünnepélyesen kért bocsánatot Horváthtól,
hogy aunak idején nvghiiktatta Szombathelyen.
Február 21-én legelsőnek Szilágyi Dezső tudós jogtanár és ismert hatalmas szónok kezdette
meg a vitát, melyn-k folyama alatt a két Tiszának törvényekből mutatta meg, hogy a monarchia
két állama között a hadügy nem közös, hanem
közös a monarchia védelme a pragmatica sanctió
alapján, de e védelemnek eszköze a hadsereg nem
nem sokáig maradhat el a betegség ürügyét használta tehát arra, hogy Munkelné látogatása napján elfoglalva ne legyen.
Mesterségesen ki eszközölt magányából lázas
türelmetlenséggel leste áldozatának otthoiiábóli távozását, s midőn ezt kis fiával együtt látta távozni rettenetesen boszus volt, hogy egy személy került útjába, ki már régen táplált boszuja és kéjvágyának kielégítését kétségessé teheti. De az akadály elhárítása iránti terve is hamar készen volt.
Elhatározta a fiu meggyilkolását. Igy még bizonyosabbra vehette, hogy a merész játék sikerülése
Mieds-nek életébe keriilend.
Rövid pár perez múlva Munkelné távozása
ntán arczának gondos befeketitése és az ültetvényeken viselni szokott vitorlavászon öltöny, meg
szalma kalap magára szedése után alig különböztethette meg saját magát attól, kit ábrázolni szándéka volt.
Az emberekkeli találkozást gondosan kerülve
csak hamar a kis erdőbe ért és itt hiúz szemekkel jobb ügyhöz méltó türelemmel várta Munkelné
közeledését.
Végre az áldozatok a kis erdő között vezető
ösvényen megjelentek. A gyilkos rejtekéből előugrott és iszonyú csapása alatt a 9 éves fiu halva
rogyott össze, Munkelné elájult és ez ájjulás megkönyité a gyalázatos Ortez bűntettének betetőzését
Mire a szegény asszony á.jjulásából magához
tért, Ortez mái- eredeti bőrébe vissza bújva volt és
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I közösügy, s lia a monarchia kétfele nem tudna
megegyezni, Magyarország a"védrendszert egész
önállókig állapíthatja meg.
Szilágyi után a miniszterelnök Horváth, Apponyi és Szilágyi beszédeire reflectált és ezek ellen védelmezte magát. Ezután Münnicli és Fehérváry honv. miniszter akartak szólani, de a függetlenségi párt hosszas zúgással hallgatásra kényséeritette őket. Ezután következett a szavazás,
mely szerint a ház többsége Tisza Kálmán módosításával elfogadta a 14. §-t. — Az ellenzékről is
sokan a szakaszra adták szavazatukat.
Február 22-én a katonai javaslat 15—21. §-ával foglalkozott a t.. ház. A 15-ik §-nál Bolgár
Ferencz amaz indítványt tette, hogy a póttartalékosok kontingentáltassauak, mivel e nélkül az ifjúság ki van szolgáltatva a katonai hatóság önkényének, mely a póttartalékot tényleges szolgálatra is behívhatja. — Thaly Káhnáu, Szentiványi
Kálmán, Tóth Ernő, Tóth Antal, Kaas Ivor báró,
Horánszky Nándor, Prónai Dezső és Eötvös Károly
Bolgár Indítványát támogatták, ellene Fehérváry
miniszter, Miuinich előadó és Pulszky Ágost szólottak s a szakasz változntlanul szavaztatott meg.
A 22-iki ülésből fel kell említenünk Görgey
Béla igen nevezetes és rendkívül óhajtandó kívánságát szónok ugyanis magyar tisztikart akar s e
végből indítványozta, hogy a katonai képző-intézetekben és a hadapród-iskolákban a monarchia két
államának honosai közül oly aráuyban veendők fel
a növendékek, a mely arányban a két állam az
évi ujonczjutalékhoz járni.
Február 2:$-án Görgey indítványára került a
sor. A kormány igérte ugyan, hogy törekedni fog
az indítvány czéljainak megvalósítására, de azért
mégis nem engedte meg, hogy az indítvány törvénybe iktattassák. 58 szavazattöbbséggel elvetette Görgey indítványát.
Bolgár Ferencz és I'rónay Dezső báró szintén tettek indítványokat, hogy a katonai intézetekben a magyar nemzeti eszmének némi érvény
szereztessék, de leszavaztattak. A 24-ik §-nál szakadt félbe a katonai tvjavaslat tárgyalása, tehát
közvetlen azon hírhedt 25. §. előtt, mely most az
egész országot foglalkoztatja, s mely ellen oly elkeseredett háborút .1 vívnak azok, kik a magyar
ifjak jövőjének megrontását látják a nevezetes
§-ban.

LEVELEZÉS.
Kezdő művészek.
Gjergyó-SzeDtmikló9, 1889 február :3.

Különösen haügzik e czim, de méltán áll e
sorok elején. Az ártatlan szivek kedvteléseit nézni
s azokban gyönyörködni, mindig legnagyobb örömeim közé számítottam. Nincs élvezetesebb, mint
bámulni azt, hogy mire képes az ifjú tehetség, ha
azt gondos kezek ápolják és vezetik. Megnézn
mily művészileg játszik egy Blaháné a színpadon,i
elragadó valami. Ugy van! de azt mondjuk róla:
betegsége daczára elsőnek fegyverkezett fel a
bűntettes keresésére.
Ó indítványozta a szomszéd ültetvények négereinek összetbgdosását,; ö vezette a csapatot,
mely Mieds-et és a felügyelete allatti néhány négert
fogságba ejtette; ö hallgattatta el a becsületességéről ismert Mieds védelmére felnyílt ajkakot.
Hogy miként vallott Mieds-re az ájulásból
alig felocsúdott asszony, s hogy ezután mi történt
azt már ismeritek barátim, s igy röviden még csak
azt mondom el, hogy a valódi bűnös személyére és
a bűntény elkövetésének módozataira nézve imént
elbeszélteket miként erősítette meg Ortez önvallomása.
A fia elvesztését és neje gyalázatát sirató
Munkelen, ennek nején és rajtam kiviil mindenki,
talán maga a bűntettes Ortez is elfeledte volt már
Mieds-et és halálát, vagy ha emlékezett is rá valaki, gyanút a spanyol ellen kívülem senki sem
táplált, én pedig ezt közölni egyideig nem igen
bírtam hajlammal. De végre is beláttam azt, hogy
egyedül a valót kitudnom nem sikerül. Ezért Munkellel közöltem eddigi kutatásom eredményét és
ama véletlen tapasztalatot, hogy Ortez a büntette
következményeit hova tovább láthatóbban viselő
Muukelnét sajátos érdeket feltüntető figyelemmel
kiséri és hogy az asszony megpilantásakor arcza
mindig bizonyos szánalommal vegyes öröm jeleit
hordja magán.
(Vége köv.)

megszokta; második természetévé vált már. De
nézni azokat kik Thaliának most gyújtanak mécsvilágot, s az mégis kellő fényt ád, ez még érdekesebb, és szebb. Sokan ismerik e lap olvasói közül, hogy mily áldásosán működik a bold. emlékű
Fogarassy Mihály erd. püspök által Gyergyószentmiklóson emelt leánynövelde az irgalmas nővérek
fáradságot nem ismerő lángbuzgalma következtében.
Azonban nemcsak a vallás és komoly tanulmányok
terén törekszenek az ifjú sziveket képezni, hanem
súlyt fektetnek arra is, hogy növendékeik kedély világa minden tekintetben fejlesztessék. E hó 17-én
fényes tanújelét adták eme törekvésüknek, midőn a
szentmiklósi intelligens publicumnak egy igen szép
és hasznos szórakozásra nyitottak tért. Ugyanis
említett napon délután hat órakor szinelőadást renrendeztek, mely iránt ugy a szülök, mint mások
részéről nagy volt az érdeklődés, mi onnan is kitűnik, hogy jólehet ugyanazon napon a helybeli
tűzoltók is bált rendeztek, mégis a zárda nagy
terme alig volt képes befogadni a néző közönséget.
Zongora játék nyitotta meg a műsort, mely nem
kis gyönyörűséget szerzett a hallgatóságnak.
Nttnc venio ad fortissimum. Kezdetét vette a
szini előadás. „ E g y c s é s z e k á v é " . Vígjáték
egy felvonásban. Alig hangzott el a csengetyüszó
mindenkinek tekintete a szinpadon volt; a játék
folyamán pedig a folyton megujuló tapsok a közönség tetszéséről tevének bizonyságot. Gencsy Zelma és Láng Irén kisasszonyoknak volt foszerepök,
kik a jol betanult és begyakorolt szerepnek ügyes
elődása által, arra engedtek következtetni, hogy
ök nem közönséges tehetségek a szinelődás terén.
Mélik Paula, Dancs Vilma, Lázár Emma, Zakariás
Mariczi, Finker Gizella és Geröffy Irén szintén
tapsokat arattak.
Második darab volt a „Megbüntetett hiúság" szintén vígjáték két felvonásban. Ugy látszik
a hatásra volt számítva, mert ennek előadása csakugyan felvillanyozta a közönség kedélyét. A czimnek megfelelt a darab szelleme; .tanulsága épen
alkalmas volt a szívnek, melyenek ferdeségét ostorozza. Minél érdekesebbek lettek a szerepek, annál inkább törekedtek a szereplő személyek az abban foglalt szellem hű kinyomatát adni. Fáradságukat siker koronázta. És méltán, mert a szereplök ügyes hanghordozás és mozdulataik által oly
meglepően adták vissza a hiúság büntetését, hogy
bármely műkedvelő társaságnak díszére vált volna.
H jjy a iij.u túlzott dicséret azt a jelen volt hallgagatóságnak gyakran megujuló tapsai eléggé bizonyítják. Különösen kitűntették magnkat Gencsi
Olga, bátor fellépése és hanghordozása által —
egy jelen volt megjegyzése szerint Budapesten elsőrangú színésznővé képezné magát; — Vákár
Blanka érdekésen játszotta az idős kisasszonyt,
találó öltözete és komikus előadási modora ugyan
csak megnevettette a közönséget. Gencsi Zelma
szobaleánysága megérdemli a dicséretet. — E két
testvér jeles tehetségét bárcsak kamatoztatnák a
szülök a magyar színészet javára. — Blága Berta
az asszonyság szerepébe ily fiatalon is |beletalálta
magát. Láng Irén, noha nem is láttuk nevét a színlapon — mert ezen darabban mást helyettesitett
— nagyon jól játszott, valamint Lázár Stefanie is.
A kedély hangulat nem csak a közönség körében hanem a szinpadon is élénk volt.
A közönség nem fogja egyhamar elfeledni
emez élvezetes perezeket, s tisztelettel adózik —
és méltán — azoknak, kik községünk leányait minden tekintetben oly önfeláldozó gonddal nevelik. J
Közkívánatra az emiitett darabokat másnap
ismét sziure kellett hozni, a mi bizonynyára a tegnapi siker érdeme.
Végén volt kiosztása azon munkáknak, melyeket szegénysorsu leánykáknak készítettek, megakarván jutalmazni a nagyérdemű közönség az ez
alkalomal is tannsitott meleg pártfogásért.
Adjon Isten több ily kellemes és mulattató
szórakozást; a kezdő, a kis művésznők pedig legyenek minél elébb nagy művésznők. érdeklődő.
Tanulmány-út Konstantináp o l y ba.*)

Útirány.
I.
Budapest — Belgrád — Nis — Szófia —
Konstantinápoly és ugyanazon útirányon át vissza
— Budapestre.
•) Köziéi végett kOldetett be hozzánk a mi kéuíéggel adtunk helyet • közérdekű czikknek.
Scerk.

Február 27.

CSÍKI

n.
Budapest — Belgrád — Nis — Szófia —
Konstantinápoly — Várna — Kuscsuk — Gyurgyevo — Pradeal — Brassó — Kolozsvár — Budapest.
B u d a p e s t r ő l indulás április 20-án este
8 órakor.
B e l g r á d b a érkezés április 21-én reggel
6 órakor. Tartozkodás délután 4-ig.
M e g s z e m l é l e n d ő k : a királyi palota,
az egyetem, a vár, a Topcsider és egyéb nevezetességek.
B e l g r á d b ó l indulás április 21-én délután.
Innét Nis — Szófián át K o n s t a n t i n á p 1 y b a ; érkezás ápril 23-án. Tartozkodás öt nap.

, Megtekintendő:
Az e l s ő n a p o n : Hogy az egész város
fekvéséről és panorámájáról hű képet kaphassunk
első helyen a Galata külvárosi toronyról nézzük
meg a várost, aztán útba ejtve a szerájt, annak
megtekintése után meglátogatjuk az Aja-Szofiát,
az Ahmedieh és Szulejmánieh dsámikat s végül kirándulunk az Aranyszarv mentén, Kiutahiába (az
európai édes vizekhez).
A Skutariában idözést e város környékének
megtekintésére is fordíthatjuk.
Ha az idő engedi, felkeressük a nagy török
temetőt, mely cyprusokkal van beültetve s lóháton
az angol temetőbe is elnézhetünk (Kadiköjbe), hol
Guyon aluszsza örök álmát.
A m á s o d i k nap délelöttjét a b a z á r o k n a k szentelnők. Körutunkat az egyiptomi fűszeres bazárban (miszr csársiszi) kezdjük meg, mely
a sztambnli hidon tul a Jeni dsáma udzera mellett
terül el. Kelet minden illatszere, fűszere, található
itt roppant tömegekben. A nagy zsákokban látható
sárga por, mely a perzsa féregporhoz hasonlít:
henna, melylyel a töröknök ujjaikat sárga pirosra
festik. Innen kijőve utczárol utczára csupa bazárokon át haladunk végig, hol minden kigondolható ipar képviselve van. Igy eljutunk az u z u n
c s á r s i b a , a hosszú bazárba, hol a legforróbb
nyáron is kellemes hűvös levegő van s hol nagyon
tanulságos körutat tehetünk, kezdve a rózsamézárusok bódéitól, a könyvkereskedőkig és czipészekig. Legérdekesebb a B e z e s z t á n , ó-szerbazár, hol a legsajátságosabb régiségekkel találkozunk, s hol a perzsa és kaukázuzusi kardok, ki-,
sek, fegyverek és értékes ékszerek kaphatók
Körutunkban a szépirókat, vésőket érintve, végre
B a j a z e t m e c s e t j e udvarára érünk, hol a százakra menő szent galambokat gyűjtjük körénk és
etetjük meg kegyeletből a mecset udvarán ácsorgó
török pa tói vásárolt gabonával.
A h a r m a d i k n a p o n török fürdőt veszünk, nemcsak a tapasztalat szerzés kedveért,
hanem mert az utazás fáradalmai után ily fürdő
napokra frissé és erőssé edz. Leginkább ajánlható
a Malunud pasa fürdője, épen a nagy bazár bejáratánál.
Azután Perában teszünk egy kis sétát végig
a föutczán (Grandé rue de Pera), a Taxim (vízvezeték) felé, a tüzérlaktanyán tul a népkertig
hónán a legszebb kilátás nyílik a városnak alant
lek vő részére, miért is Hellevue nevet visel. Aztán
felkereshetjük a benczések kolostorát hol II. Rákóczy Ferencz nyugszik, majd a protestáns temetőnek magyar részét, melybe el vannak temetve
Bákóczy udvari orvosa, továbbá Aseh s a nemrég
elhunyt derék Szilágyi Dániel.
(Vége köv).

KÜLÖNFÉLÉK.
— A regale megváltás tárgyában a pénzügyminiszter egy rendeletét közli a hivatalos lap folyó évi febraár 22-iki és következő száma, mely
a kártalnitási igény bejelentésének módozatait határozza meg. A midőn e körülményre felhívjuk a
községeknek, korcsmatulajdonosoknak, korcsmárosoknak figyelmét, kik a szeszes italoknak kis
mértékbeni árulásával foglalkoznak, egy úttal figyelmeztetjük, hogy ha kártalanítási igényüket márczius hó végéig be nem jelentik, igényeik később
tekintetbe vétetni nem fognak.
— Eljegyzés. Csikszentdomokosi kereskedő
és birtokos ifj. Karácsony János folyó évi február
hó 17-én eljegyezte csikszentdomokosi Krausz Rózát Krausz Márton vendéglős kedves és művelt
leányát. — Az eljegyzést gazdag terítékű vacsora
követte, melyen a szentdomokosi intelegentia teljes
számban jelen volt. — Szerencsét és tartós bol-

dogságot kívánunk az ifjú jegyeseknek.

— A

LAPOK.

csikszentmártoni

műkedvelői

9. szám.
társulat

alapszabályai a nagyméltóságú m. kir. belügyminisztérium által jóváhagyatván, főrendezővé Ferenczy Lajos szolgabíró, segédrendezövé Köllő Ignácz kir. aljző és Baka János k. tanitó választatott meg. A műkedvelő társulat közelebbről „A
vén bakkancsos és fia a huszár" cziinű színművet
fogja előadni. Az elödást hirdető színlapok rövid
idő múlva kiadatnak.
— A csikszentimrei értelmi osztály által a
szégénysorsu iskolás gyermekek felsegélyezésére
fólyó hó 23-án rendezett házias táncíiiiulatság. ugy
anyagi, mint erkölcsi tekintetbe kitűnően sikerült.
A folyton jó kedély közt lévő publimm csak a reggeli órákban távozott el. A négyeseket 18—iO pár
tánczolta az e czélra díszesen berendezett iskola
nagytermében. A megjelentek névsorát a mint sikerűt feljegyezni az alábbiak szerint közöljük:
Tankó Albertné, l'sathó Máthéné és leányai, Halló Lajosaé, Sándor 1) ividné, Kassa Imrén és leánya Szentgyorgyről, Csató Istvánné és leánya
Szentsinionról, Veres Józsefné, Gergely Károlyné
és leánya. Lukács Miklósné, Sánta .lózsefné és leánya, Buljovszky Iierta M.-l'jfahi, Szántó Györgyné
Jakab FVrenczné és leánya, Szántó Józsefné, Sándor Gergelyné, Sándor Istvánné, Tamás Józsefné
és leánya Szeredából, Sándor Izsákné és leánya
Szentmártonról, Nagy Lajosné Zsögödből, Ringéi
Józsefné Szentmártonról, Novákne és leánya, Gergely
Eerenczné stb. stb.
— A Csikszenlmárton-csekefalvi polgári clvasókor f. hó 17-én újra alakult. Elnöknek Márton Ferencz kir. jbiró, "alelnöknek Köllő Ignácz,
titkárnak Birtha József, pénztárnoknak IVter Balázs, könyvtára.>kuak Kömény István, gazd ínak
Gábosy Antal választattak meg.
— 150 éves per nyert elsőbiróilag elintézést
a csíkszeredai kir. Törvényszéki! k l'.dyó év február
23-án tartott ülésében. A pertárgyát egy 5nn li ddat tevő havasi kaszáló képezi, a melyet Csekcfalva közönsége az 50-éves évek közepén az absulut korszak emb Tcinek közre inti ik il.isa mellett
vett el azon 72 kászoni egyes tula.donostól. kik
azt századokon keresztül bírtak, anélkül hogy ok
a határ kiigazításért perelő Csekel'alva által valaha perbe vonva lettek volna. Zsandárok fedezete mellett vonta meg az új hátait az eljáró
bíróság; az utolsó poikalábtól elkezdve egész az
alkirálybiróig
hangosan protestált mindenki a
törvényellenes eljárás miatt, de mind hasztalan
volt. Szetye fejétől a kászoniaknak elkellett bucsu/niok. Az ősökéből meghallgatás nélkül kivert
tulajdonos beállott panaszosnak. Instáncziákat irt
• a kormányszékhez, a felséghez, pert újitott, recurált félember öltön át, de ítéletet mely kimondta
volna, hogy ki-é hát a szép Szetye tartománya,
mind ez deig nem kapott. 2oo ivro terjednek
azok a perbeszédek, a mit az egymásután kihaló
négy prókátor az elveszett ügy érdekében 27 éven
keresztül össze irt s több, mint 170 darabra azok
az okmányok, miket egyik és másik tél állításai
igazolására becsatolt. Ezzel az óriási actahahnazzal kellett megküzdeni előbb a két ügyvédink iij.
Molnár Józsefnek, ki a kászoniakat és Fodor Ignácznak, ki Csekefalvát képviselte s azután a bíróságnak, mely az ügy referálását legfiatalabb
tagja Sándor Albert kir. törvényszéki biröra bizta. ki
éles judicziuníval úgy az előadásnál, mint a
vélemény indokolásánál finom jogászi éllel mutatta
ki e bonyolodott perben a megoldás veres fonalát.
A seuatus egyhangúlag elfogadta az előadó véleményét s a peres havast vissza Ítélte a Kászoniaknak.
— Vállalkozók
flgyalmíbe.
A kerületi kir.
felügyelő az 188!). évi február hó lö-áu kelt
71. száinu rendeletével a héjjasfalva-csikgyimesi
államát 101—105 km. szakaszán levő 54. száinu
áteresz újraépítését 347 frt 43 kr. összeg; — az
1889. évi február hó 17-éti kelt 72. szamu rendeletével ahéjjasfalva-csikgyimesi államát 105—lo7.
km. szakaszán 1002 fin. útkorlát felállítását 'J 7 4
frt 23 kr. összeg; — az 188J. évi február hó
18-án kelt 73. szamu rendeletével a héjjasfalvacsikgyimesi államát 11-4—115. km. szakaszán lévő
81. számú híd újraépítését 506 frt 87 kr. összeg
erejéig engedélyezte. A fentemiitett munkálatok
foganatosításának biztosítása czéljából az 188!).
évi april hó 4-ik napjának d. e. 9 órájára a csikvármegyei m. kir. állaiuépitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalást hirdetett. Felhívja e hirdetmény a versenyezni óhajtókat, hogy a fentebbi munkálatok végrehajtásának elvállalására vonatkozó, az engedélyezett költség után számítandó, s a részletes feltételekben
előirt 50/»-nyi bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatai-

kat a kitűzött nap d. e. 9 — 1 1 órájáig a nevezett
hivatalhoz annyival is inkább igyekezzenek beadni,
mivel a későbben érkezettek figyelembe nem fognak vétetni. — A szóban forgó munkálatokra vonatkozó műszaki művelet és részletes feltételek a
nevezett m. kir. állaiuépitészeti hivatalnál, a rendes hivatalos órákban naponként megtekinthetők.
— Nyilvános köszönet. A gyergyószentmiklósí irgalmas nővérek f. hó 17-én szegénysonrsu
gyermekek javára szinelőadást rendeztek, mely,
hogy szépen sikerült mutatja már maga jövedelem.
Összes bevétel: 87 frt 4 0 ' k r . Ebből telülfizetések
folytán bejött 13 frt 5o kr. Névszerint felüifizettek: Mélik Istvánné 3 frt 5n kr, Ft. Ferenczi Károly 1 frt 20 kr, Gencsy Alajos 1 frt, ft. l'usk i s
Alajos 5ii kit, ft. Montáni Gyula 50 krt, Balázs
Milrilyné 1 frt, Luk ies Vilmos 50 krt, Korod.v
Mihály 50 krt, C/.erán Berta 4(i krt. Karácson
Linka 3n krt, Kritsa Zoltán 3o krt, Szent pétery
Kristófné 20 krt, Drótos Mari 20 krt, Benk< > István 20 krt. Karácson János 2o krt. Belép: i díj
cziinén (l. Karácson Márton niarosvásárh -I
főgyinn. igazgató küldött 1 frt; Balázs Endre, i'-.:sói káplán 2 frt. Fogadják mindannyian a s/.rgi uy
sorsú gyermekek hálás köszönetét és az intézet
elismerését.

KÖZG1ZDANÍG.

A melegágy készítésről.
A konyhadiszkertészetnd elkerülheti n
kellék a jó melegágy: különösen éghajlatunk alatt,
hol a késő tavasz miatt a szabadba vetni igen későn lehet: mert vannak oly kerti növények, nielyekn >k kifejlö l "üjiv a szaba lbani időszak nem
volna elegendő.
De ezenkívül igen fontos szerepük van a
melegágyaknak a kertészetben akkor is, ha igen
korai zöidségikei akarunk előálliini.
A jó melegágy-készítés bizonyos gyakorlottságot s a czél és helyi körülményekhez képest bizonyos tényezők ligyelembevélelét igényli.
Min leiiekelött tekintetbe veendő, hogy milyen
czélra készít,ük a melegágyat. Ha azt akarjuk,
hogy korai zöldségünk legyen akkor sokkal k
rábban és nagyobb melegséggel birő melegágy'.it
készítünk : mig ellenben ha c/élunk csak a palántnövelésre terjed ki, akk >r úgy kell meghal 'TO -ni
a melegágy-készités i lejét, lngy mire a pnUni.ik
kifejlődnek, a szabadban is legyen alkalma.- d" a
k.iilt etésre.
Ez utóbbi czélből készített melegágyak nem
szükséges, hogy oly melegek legyenek, mint az
előbbiek, miután már ezen időszakban a n . >t<">l is
sok meleget nyernek növényeink.
10 szerint háromféle melegágyat különbözetünk meg, u. m.: meleget, mérsékeltet és hideget.
A melegágyaknak ezen különbözősége a készítés. trágya-vastagság és trágya minőségétől
függ. —
A korai zöldségek termelésére szánt melegágyat lehetőleg minél korábban január--februárban
készítjük és tiszta, friss, szalmás lótrágyát használunk li.izzá. A trágyát, négyszögben, mintegy
másfél méter szélesen, 80 cintr. magassan és tetszésünk szerinti hosszúságban alkalmazzuk az ilyen
melegágyaknál a földszinén.
A mérsékelt melegágyak készítéséhez már
kissé érettelib trágyát is használhatunk s azt falevelekkel vagy összegyűjtött gyonuual rétegezziik
s az előbbinél vékonyabb réteget használunk.
A hidegebb ágyaknál pedig a lótrágyát uiarhatrágyával is keverhetjük s még a mérsékeltnél
is valamivel vékonyabb réteget alkalmazunk.
A melegágy készítésére lehetőleg olyan helyet választunk, hol a nap egészen éri.
A készítés úgy történik, hogy a trágyát a
kijelölt helyre hordjuk s az említett szélességben
és czéliinknak megfel-lö vastagságban csomóba
rakjuk. Rakásközben folyton tapossuk, hogy tömötten álljon. Hosszúsága attól függ, hogy mekkorát akarunk csinálni.
A trágya számára áshatunk egy — a kívánt
nagyságnak megfelelő — gödröt és oda tapossuk
bele, de sokkal czélszerübb azt a fold színére
rakni.
Az igy 'elhalmozott trágyaréteget — hogy
hamarabb erjedésbe menjen — vízzel jól meglocsoljuk, azután ráillesztjük a már előre elkészített
keretet. A keret lehet fából vagy deszkából. Szélessége egy méternél szélesebb nem lehet, mert
az a kezelést megnehezitné, hosszúsága azonban
lehet tetszésünk szerinti. Magasságának olyannak
kell lenni, hogy 15—20 cmtr. vastag földréteget
belehelyezve, még annyi tér maradjon, hogy a palántok kényelmesen megférhessenek.

CSIKI

Február 27.
Czélszerii az északi oldalát valamivel magassabban készíteni, mert ezáltal az ablak kissé
rézsútosan fekszik rajta és a napsugarakat sokkal
jobban felfogja. A keret ráhelyezése után jé! megrostált és jó erőben levő porhanyó földet teszünk
rá az említett vastagságban, melyet a korai melegágyhoz már öszszel elkészítettünk. Azután ráhelyezzük az ablakokat és úgy hagyjuk 4 -- 5 napig,
mialatt a trágya erjedésbe indul s annyira melegedik, hogy veteményezhetünk bele.
A vetés a melegágyban épen úgy eszközöltetik,
mint szabadban. A magvakat lehet sorba vagy pedig szórva vetni. Sokkal czélszerübb a sorbavetés,
mintán azzal a helyet is jobban meggazdálkodhatjuk, de ezenkívül az egyes fajok jelekjiltal
sokkal könnyebben elkülöníthetők.
A melegágy gondozása bevetés után abban
áll, hogy a földet reggelenként langyos vízzel
meglocsoljuk s napos időben az ablakok felemelése
által szellőztetjük. — Ha a palántok igen sliriin
keltek volna, megritkítjuk, mert túlságos sűrűségben igen könnyen rothadnak, úgyszintén gyomtól
is tisztán kell tartani.
Midőn az idő már a szabadban is kezd enyhülni, akkor igyekezzünk palántáinkat lassankint
a szabad levegőhöz szoktatni, mit azáltal érünk
el, ha az ablakot kezdetben csak nappalra, később
pedig —• mikor éjjeli fagyiéi tartani nem lehet
éjjelre is eltávolítjuk.
A vetés idejére megjegyzendő, hogy a zellert
és paradicsomot a lehetőleg minél korábban, még
febru ír végén vagy mhvzius elején vessük el,
miután azoknak kifejlődéséhez sok idő kivántalik.
Utóbit pedig — különösen vidékünkön
ry.élszerü
kikelés után mikor már annyira niegerösödölt kipikirozui, ha elegendő meleg ágygyal rendelkezünk
abba, ellen esetben pedig a szobába ládákba. A
pikirozás állal elérjük azt. hogy minden egyes növénynek nagyobb tere levén, sokkal szabadabban
fejlődhetik, s ki ültetés után nem sokára virágozni
is fog, minek eredménye leeml a korai és tökélesebben nr'gért termés. A többi zöldségeket, pl, káposztát. karalábot stbt. elégkorán lesz áprilhan is
elvetni, s éppen azért, ha előbbiek számára külön
melegágyat nem akarunk készíteni, akkor lehet
a szobában, ládába vetni, s midőn már a melegágy készen van abba ki pikirozni.
Jól elkészített melegágyban, majdn-'m minden
konyha kerti növényt lehet termelni. Téli termelésre azonban, melyet iizdészetnek nezeziink, rendesen csak olyan faj zöldségeket választunk, melyek kifejlődéseikhez rövid időt igényelnek. Igy igen
jól lehet tenyészteni a salátát, hónaposVetket, ugorkát, sóskát és spárgát, melyek legjobban megérdemlik a rájuk fordított fáradságot.
Ezen zöldségek közül is azonban, csak az
üzdészetre kiválóan alkalmas fajok tenyészthetők,
melyek minden mag-kereskedé>ben külön vannak
megjelölve.
A téli termésre, vagyis iizdészelre szánt növények palántáiról már megelőző nyáron gondoskodni kell, úgyszintén a készítendő melegágyhoz
megkívántató földről is.
E ezélra, ha azt akarjuk, hogy doczeniberben
salátánk legyen, szeptemberben már okvetlenül
el kell vetnünk a magot s az abból kelt palántokat októberben melegágyba ültetni.
Hónapos retket melegágyban és re iW'ti a
többi zöldségek közt maradt üres helyeken termelünk, miután annak fejlődésére 2 hónap elégséges,
igy a kívánt távolságra beültetett saláta-palánták
közé retket bátran vethetünk, de még jobban lehet
azt ugorka között termelni.
Ha egész télen akarjuk háztartásunkat friss
zöldségekkel állátni, akkor a meleg,igyak készitétését kell, úgy beosztanunk, hogy mikor az egyikből elfogy, akkorra a másikban újból ültethessünk.
A téli termelésre készített melegágyaknak
ládáját is jó vastagon körül kell rakni friss lótrágyával, melyet időnkint midiin látjuk, hogy kiliiilne
változtatni kell. Legfökép az ültetésnél kell vigyázni, hogy azt ne hajtsuk végre, mig melegágyunk első heve le nem csílnpult, mert ilyenkor
a nagy hőség következtében minden kiégne. Kellő
szelöztetésröl alkalmas időben szintén gondoskodnunk kell.
Óvakodnunk kell továbbá az egerektől is,
mert egy egér képes pár hónapi fáradozásunk gyümölcsét rövid időn tönkre tenni. Azért vigyázzunk
a trágya és föld behnrdásánál, hogy abba valahogyan bele ne kerüljön, úgyszintén később is egér
fogók beállítása által.

Egy másik ellensége melegágyunknak a lótetii, mely szintén egér módjára utakat csinál a
földben, s az útjába eső növények gyökereit rágja
el, de a magvakban is igen sok kárt okoz. A lótrágyát nagyon szereti s igy legkönyebben azzal
vihetjük a melegágyba.
n—u.
Felelős szerkesztő: Dr. BOCSKOR BÉLA.
Főmunkatárs: VITOS MÓZES.
Kiadó: GYÖRGYJAKAB MÁRTON.
Sz. .IGiiit—1H88.
tlkvi.

Árverési hirdetményi kivonat.
A cszikszentinártoni kir. járásbíróság, mint
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a csiksomlyói róni. katli. iskolák pénzalapja végreha taténak csikbánkfalvi özvegy Keivsztes Zsigmondné, s általa képviselt Keresztes Zzigmond és
Keresztes László kiskorú végrehajtást szenvedők
elleni 1 • n» frt tőkekövetelés és járulékai iránti
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (cs.-sztmártoni kir. .járásbíróság) területén levő
Csikbáukl'nlva község határán fekvő és a csikbánkfalvi ti:), sz. tjkvben foglalt s alperesek nevére felvett következő ingatlanokra u. ni. az A
Y 1 rend Hi», H7. 88. 8!i hrszániu épületes beltelekre 2nl frt; 175, 17ii, 177. hrsz. kertre 10 frt;
In:i2. -|n:!:!, 4ii4!, 4" 15 hrsz. szártóra 57 frt; —
-|n:>5 hrsz. szántóra 4 frt 53'.ii> hrsz. szántóra 17
frt 54511 hrsz. szántóra 5 irt: (iiiiö, Gá08 hrsz.
szántóra i> frt iil"2 hrsz. szántóra 18 frt; —
H'.8'.i:s. III.8H4. l:?.S!i5 hrsz. kaszálóra 5 frt; —
11.272, 11.27:» hrsz. kaszálóra :(7 frt — krban
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok
az 1889. évi április hó 24-ik napjan délelőtti ti
órakor l'sik-Bánkl'alva községházánál megtartandó
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron
alól is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs árának Mi százalékát készpénzben, —
vagy az 1*81. |A. t.-cz. 42. Jj-ában jelzett árfolyammal számítolt és az 18S1. évi november hó
1-én :!:'.:(:!. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. ij-ábau kijelölt óvadékképes értékpapírban
a kiküldött kezéhez letenni; avagy az 1881. XL.
t.-cz. 17n. !;-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű
elismervényt átszolgáltatni.
A kir. járásbíróság, mint llkvi hatóság. CsikSzeiitinártonon, 1S88. deczember .'tl-én.
O-a.á.1 I s t T r á n ,
kir. aljbiró.
Kik. SZ. 4 — 188!).
Árveresi

hirdetmény.

Alulirt kir. jbvégrehajtó ezennel közhírré
teszi:
1) A brassói kir. tvszék 947 1887 sz.

•
<
«<

9. nánt.

LAPOK.

a. brassói Kőniges A.) Copony ker. czégnek 276 frt 96 kr tőke s jár.
2) A csíkszeredai királyi járásbíróság
2439/1886. sz.: brassói Józsa Dánielnőnek
Tusnád-alvégi Fülöp Albert és neje ellen
151 frt 9 kr. tőke sjár.; — valamint a
csikszentinártoni kir. jbiróságnak 964/1887.
sz. a. mindkét végrehajtásos ügyben a folytatólagos együltleges kielégítési végrehajtást
rendelő végzések alapján lefoglalt 370 frt
65 krra becsült házi bútorok, ágynemű
stbből álló ingóságoknak elárverezése ezennel elrendeltetik s határidőül 1889. mArczlus 18-ik napjának d. e. 9 órája Tusnádalvégen alperesek lakásához tűzetik ki,
mely árverésen ingóságok legtöbbet Ígérőnek becsáron alól is eladatni fognak.
A vételár az 1881. évi LX. t. cz. 108
§ a értelmében lesz kifizetendő.
Csikszentmárton, 1889. február 18-án.
Bocskor

T lÁnzló.

250 drb 3 4 éves, dús gyökérzettel és kifejlett koronával biró

alma, körte, szilva és meggy
netnes

elivrínij.

^

Valamennyi áruba bocsátott oltvány
Bcroozky Máté jeles poniologusunk által
tenyésztésre kiválóan ajánlott faj.
Erőteljes 2—3 éves alma magonezok
is kaphatók, száza. 1 frtjával
Csik-Uj-Tusnádon, 9EÁrkog J á n o s
(1—3)
tanítónál.

Farkas Lajos
vegyes

kereskedésében

Csik-Somlyón
egy jó családból való fiu — ki legalább 1—2 gymn. osztályt végzett —
(1—3)

azonnal felvétetik.
r-

(1 --.>0).
A nagyméltóságú m. kir. belügyminiszter urnák 53,888. számú tűzrendészeti
kormányrendelete S. § ának teljesen megfelelő és több tűzoltó-egylet által ajánlott s több
község által megrendelt
TTJZOXJTÓ-^ECSKIEÍTIDŐÍC- é s S Z E E E K E Ő L :

4i
4
C
<

<
I
I

<

1 drb soproni Scltenhofer-féle két vagy négy kerekű 5., 14. vagy
15. szánni IVeskeiidd 10 c m henger-átmérő és előirt felszerelésekkel, u ni.: 4 méter szívó-tömlő és 6 méter vezető kender tömlő,
kulcsok, harapofogók, olajozó kanna stb. apró felszerelésekkel . . 650 frt.
Külön rendelendő CO méter, a magyar egységes csavarral ellátott I.
m i n ő s é g i ! kcmlcrtömlő, G rézcsavnrral
.
.
.
117 frt.
1 drb vízhordó kocsi, pirosra festve, vastengellyel, erősen vasalva, felszerelve 1 drb 300 lit. hordó, vasabroncsai és 1 drb 100 lit. káddal,
250 frt.
beliil vastag horganylemezzel bélelve
. .
1 drb hordó és kád külön, esetleg a községek által felszerelendő szekérre, pirosra, festve 42 frt.
30 frt.
2 drb G mtr hosszú tíízlétra, 3 végén vasalva, feztett
7 frt.
2 drb csákány, nczélból, nyelezve és festve
20 frt.
2 drb tíízliorog, 7 méter liosszu nyéllel, festve .
5 frt.
2 drb ck-alakú fejsze, aczélból, erős fokkal, nyéllel, festve
4 drb villa,
6 frt.
„
,
„
. . .
n
B
2 drb lámpás, földbe beszúrható, 3 mtr. magos rúdon és kézi lámpás16 frt.
nak is használható
.
.
.
Fuvar Soprouból .
54 frt.
1155 Irt.
Összesen
Frntirt gyári árakból hajlandó vagyak tömeges megrendeléseknél 10° 0 , írva tíz százalékot engedni.
Tekintette) arra, hogy a gyárosok rendelésekkel tuUágosan fel vannak halmozva; továbbá, hogy a magas kormányb
rendelet értelmében a szerek beszerzésére nagyon rövid idő van hagyva; kérem becses megrendeléseket mieléb
hozzám beküldeni. — Levélbeni felszólításra készséggel beutazom eajât költségemen.

I
I
I
I

I

I I 3 1 e « i e r E d e , első székely gépraktár és „Soproni Seltenhofer Fr.fiai" megbízottja.
I
I
Bolt»»
fordulni
I
Nyomatott Gyürgyjakab Mártonnál, Csíkszeredában. 1889.
I
Ebbeli megkeresésekért kérem
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Ferenoz nrfcoz Odk-Karozfahrin

I V finneu megnereiéeeíért iarem BsltK^^erenoz urboz osuc-saroztUTtn tornaiul.
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