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Rend, rendőr nélkül.
A inni viszonyok között e közlemény
élére állitott czini az ország legtöbb városában megfordítva áll, csak ('sikszereda képez kivételt; sok helyt van rendetlenség
ott is, a hol rendőrök vannak — és nálunk
rend van. pedig régóta nincs rendőr-kapitányunk.
Különben városunk az utéibhi időben
sok tekintetben kezdett különbözni más v;í
rosoktól: igy például csak közelebbről regiatrálták a lapok, hogy Csíkszereda tán az
országban egyedüli város, melynek nines
adóssága — sőt ellenkezőleg készpénzbeli
vagyonnal rendelkezik. — Ily k e d v e z ő állapot nem is lehet máshelyt, csak nálunk,
hol mi magunk tartunk rendet.
Egy hosszú éven át nem is tételeit az
illetékes lu-lyeken egyetlen lépés sem arra,
hogy ezen önkéntes rendet hivatalos úton
csinált reiiil váltsa fel, — most c lapok
hirdetési rovata szerint, vége lesz ezen pa •
radiesonii állapotnak, — rendőr-kapitány
kerestetik Csíkszereda városába is. Hát ez
helyén van-, nemcsak, hanem törvényesen
ii igy kell annak lenni.
L)ö mennyire különböző módon történik ez — az ezelőtt .r> évi állapottól, lli
Ezelőtt, fi évvel nevezetes dolog volt a
rendőr kapitány megteremtése; a városi polgár egyéni súlya es nvoniatékosságáiiak tudatában hányta vetette a dolgot kereste az
ezen állásra érdemes embert, maga választotta
meg azt, ki majd rendet fog neki csinálni!
Haj! mennyire más világ volt akkor!
Az a nemzedék elég érettnek tartatott arra,
hogy magát kormányozza s elég megbízhatónak arra. hogy önsorsát maga intézze el;
ma már más gondoskodik róluuk, — más-
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Nem kérdezi a napsugár:
A virágnak mi a harmat,
Felszárítja, mi gi mdja rá,
Ha a virág el is hervad.
Nem kérdezi a kis madár:
Örökké tart-e a tavasz"?
Ha jíí a tél: víg énekét
Nem követi-é majd panasz.
Nem kérdezi a szerelem,
Ha a szivet lángra gyújtja :
Fénytől ragyog, vagy beborul
Örökre az élet útja.
A mikor megszerettelek,
Eszembe sem jutott nekem,
Hogy minden bút és fájdalmat
Csak érted kell elviselnem.

Dtmhaj I iktórin.
A múltból.
Irta: Sándor László.

Elvégződött az esketési szertartás. A pópa
áldást oKZtőlag terjesztette karját az ujpár fölé:
— Legyetek boldogoki
£ perezben iszonyú menydörgés reszkettette

nak fő a feje azért, lmgy nekilnk alkalmas
vezetőt találjon.
líövid öt év alatt bár ina is él még az
a nemzedék, elvesztettük józan gondolkozást képességünket, legalább ilyet ma már
nem tesznek fel rólunk felsőbb helyen, —
nem bizzak többé ránk az önmagunk kormányzását. Dt; hát ez is törvénveii alapul!
Ezelőtt
évvel afelett gondolkoztunk,
ki lenne legalkalmasabb, legmegbízhatóbb
ember ezen állásra, --kit válasszunk meg
arra? M »st meg azon kell tűnődnünk. Imgv
a hatalom kit neve/, arra ki? — Ezelőtt azt
választottuk, a. kii szereltünk — most a/.t
kell elliirjiik, n kii más szeret! Nehézszeivp
Az itt felmutatott képe a mai állapotmik egy kissé- sötétnek lálszik — s valóban
az is. I >e mint minden dolognak, úgy ennek is két oldala van.
A rendőr-kapitányi állás betöltése ma
már ;t lőispán jogkörébe tartozik; apáivá

zók köziil

válassza

meg a legalkalmasab-

bat, a legjobbat; nekünk nu-g van nz a v i-

gasztalásunk, Imgv derék loispánunk ismert
tnpintata kárpótolni fog azon veszteségért,
mely önkormányzati jogunk erészbeni i-lvesztéssével minket ért. -- s , ,| v e;rv>'nt fog
kijelölni ez állásra, kiben a polgárok bizalma is összpontosul,
ni.-rt Indyes és ezélszerü vezetés csak úgy lehetséges, ha az
alattvalók bizalom
ragaszkodással viseltetnek elöljárók iránt — s ez viszont nem
nézi őket magától idegennek.
Ha ez meg nines, úgy megfordul az
eddigi állapot — s inig eddig remi volt
rendőr-kapitány nélkül — ezután rendetlenség fog beállani a ívnd őrei beállítása daczára is.
/.
ineg a templom falait. A vihar teljes erővel tört
ki. A szél felsza-jr r-.lta a házak zsindelyeit s dühösen csapta a templom ablakaihoz, hogy azok
üvege csörömpölve luilotl alá. A villám rémesen
czikázott s a ineg-nn-g újuló mennydörgés alapjaiban ingatta meg a templomot.
Végül megeredt a zápor oly erővel, mintha
millió tölcsérből omlana a viz. A szél erössen kavargott és a kövér eső cseppeket beszórta a templom tört ablakain.
A násznép és a bámuló falusiak a teníjduin
zugaiban félve húzták meg magukat. A nienyaszszoiiynak imént boldogsági ól sugárzó arczáii a rémület ült ki, s egész testében remegve simult
vőlegényéhez.
Nyúlánk termetű, gyönyörű oki leány volt.
Nagy fekete szemei, korom sötét haja és arczának
minden vonása bájoló szépségűvé tették. Egész lénye önkéntelenül keltette fel a kérdést: miként
lehet a hozzá közeledő törpe, görnyedt anyának
ily szépen fejlett leánya?
A vőlegény teljesen illett kedveséhez. Napbarnított», de linóm metszésii arcza, göndör haja,
deli termete mind-mind megkiilömbözleti a többi
oláh legénytől, kik neki a falu legszebb legényének
árnyékai is alig lehettek.
A két szerelmes egy vásáron ismerkedett
meg s most már férj és feleség lettek. Senki össze
illóbb párt nem találhatna akármint is válogatna
a környék fiatalsága között.
A vihar végre lecsendesült. A nászsereg uiár

lAPSZEMLIi.
Országgyűlés.
A képviselőház márczius 2(i-án folytatta a
katonai javaslat tárgyalását. Ez ülésen a híressé
váll s sokat emlegetett 24. és 2.Vík í;£-"k felett
megtörtént a szavazás.
A vita bezárása előtt
I lay Imre
Károlyi Gábor grófot elég türelemmel hallgatta meg a ház: —- a zárbeszédek alalt
azonban folyton nőtt a türelmetlenség. IMüiiuirli
Aurél elöado tolytouos közbeszólások között tartotta uieg zárbeszédét. •— l l .inna tiajáry Ödön
a.áiiiotia elfogadásra h a t á r o z a t i javaslatát.
Az ellenzék részéről Bolgár Ferencz a kiilouv éleiui'uy előadója, tosábbá Hoitsy Pál és Beöthy
A kos éltek a zárszó jogával, l.'tolsó szónok Fehérvár,. miniszter \olt. lieszi'-dében a kérdéses
jjjţ-al ii.-m is foglalkozott, csupán a Zathurcczky
ezred ön gyilkosságának okát ismertette hivatalos adatokból.
Délül áll I inakor kezdődött a szavazás, mely. n Tisza. Fchérváry, Itaros*. Széchenyi, Csáky
Orczy miniszterei; i> jelen voltak. A 25-ik szakaszhoz beadott módosítások és inditványok leglooojél eg, szerű felállással mellőzték.
Névszerinti szavazás bolgár Fereucz kiilönvéleiuéiiyéiick második pontja és tiajáry határozat javaslata lelett volt. Az első népszcriiiti szavaz isii.il az ellenzék i g e n-nel, a töobség u e mniel szavazott
Kakovszky Istvánt. Buér Bélát.
Kudlovics Imrét (szabadelvüpártiaki. Szilágyi Dezsőt é< Karolyi Sándor grófit a/, ellenzék zajosan
megél jenezi e, miül a kik itiilg.ir különvéleménye
mellett szavaztak. A különvélemény második pontja
HM szótöbbséggel elvitetett. A 24. és 25.
>k
feleli is ni'-..szerinti sza.azás volt, a mely nagy
élénksi'-j; közt meni végbe. A szavazás eredménye
melyről mull szamunkban távirati tudósítást
hoztunk
következő: 4.">l igazolt képviselő közül i g e n u e 1 azaz a §§-"k mellett szavazott
25;t, N e III NI e I 144, távol volt 52 képviselő s
igy a szakaszok toll szavazattöbbséggel elfogadtatlak.
Márczius 27-én a véderövitát 2<>-ik szakasznál folytatták. Nagy István és Fenyvessy Ferencz
útnak indulhatott, hogy fészkébe kisérje az ifjú
párt.
Ismét kezdetét vette az esküvötbámulok különböző megjegyzése, melyek susogását a vihar
alatt uralgó félelem megszakította volt. Akadt
olyan ki nagy hasonlatosságot fedezett fel a menyasszony és vőlegénye között, s ismét volt. olyan,
ki erősen tagadásba vette ezt, de mindannyian'
megegyeztek abbau, hogy nagyou szeretik egymást
— .ló, jó! hiszem, hogy szeretik — susogja
egv asszony a mellette levőnek — de hi'gyjctek
meg, nem jót jelent ez a rettenetes égiliáhorii!
Emlékezzenek csak Mikii lakadahnára! Akkor is
ilyen idő volt, azok is szerették egymást, s úgy-e,
hogy utoljára is szerencsétlenek leltek?
— Na már hogy beszélhetsz ilyet, te Lucza,
— vág közbe a szomszédasszony — még meg ver
az Isten az ilyen beszédért.
Tovább nem folytatták. A nászsereg kiment
a templomból, s a bániulók is sz*rte-szét oszoltak.
*
*

*

Három év inult, azóta, hogy Mari és Garril
összekeltek az
i templomban.
Kevés idő egy boldog házaspár életében. —
I'edig ők boldogok voltak, inert egy szép kis leánygyermek .d is megosztották végtelen szerelmüket,
s boldogságukat csak az zavarta, hogy ez a kicsi
jószág betegeskedett,. Nem volt olyan életerős,
mint a hozzájuk hasonló derék szülőknek gyereke
szokott lenni.

Mari ápolta, gondozta, mindig mellette volt,
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qj szakaszokat javasoltak. A Nagy István szövege veit világszerte nagy elterjedésnek és megvalósu- 14,970 frtnyi forgalmat mutató számadás egyes
a 95-ik § következéseit enyhítené, még pedig olyan lásnak örvendő ö n s e g é l y e l v é v e l is. — tételei lettek behatóan és részletesen megbeszélve,
s az adott felvilágosítások után, némi módosításformán, hogy azon önkéntesek, a kik a tiszti vizs- Nemcsak jóhirnévnek, teljes bizalom- és hitelnek
sal
s jövőre vonatkozó némelyfttasitásokkal elfogát az első év alatt nem tennék le, a második évi örvendő takarékpénztárunk van, de az önseszolgálatban is megtarthassák az önkéntesi jelle- gély e l v é n e k legnépszerűbb és legáltaláno- gadva. E számadásból kiemeljük, hogy csak naget. A honvédelmi miniszter ellenezte az uj sza- sabb megvalósítási alakzatával — fogyasztási szö- gyobb marhából 39,318 klgr. hús vágatott el, s
kasz több pontját. A ház azonban Apponyi, Bolgár, vetkezettel is bírunk, — habár csak nagyobb küz- az e czélra felhasznált marhák ára 10,300 frtot
tett és állami adó tekintetében is 680 frtnyi öszAlmássy, Thaly, Andrássy Manó gróf, Petrich és delemmel tud ez bölcsőkorából kibontakozni.
szegre
nyújtott adóalapot a szövetkezet.
Gnllner képviselők hozzászólásai után Nagy István
De csoda-e ez — azon sajnos és keserű taoj szakaszát a védelmi bizottsághoz utasította; pasztalatok után, melyek Csikmegye színe-java
A még nem is e m 1 i t e 11 mizériugyanezt tette a Fenyvessy indítványával is. Ez- közönségét az általa melegenfölkarolt s valóban ák*) ellenében is oly eredmények ezek, melyek
után a 27. §-tól a 34-ig folytattták a vitát. Ülés jobb sorsra érdemes tej szövetkezetnek, hitünk szerint, a legmakacsabb pessimismust és kövégén Szederkényi Nándor interpellálta a közleke- a 100—100 forintos részvények teljes értéktelenné zönyt is megpuhítani képesek.
dési minisztert az 1849-ben felégetett tiszafüredi
Erre az általános tisztujjitás következett, mivel a
válása folytán érzékeny anyagi veszteséggel járt
hid felépítése ügyében.
tönkremenésében csak az imént — s nem egyha- felügyelő-bizottság a törvény értelmében a szervezéskor csak egy évre volt választva; az igazgatóMárczius 98-án a katonai javaslat tárgyalása mar feledhetőleg — óvatosságra inték.
egész az 50-ik §-ig haladt. Remény van, hogy ha
Mindennek daczára ezen elsőrangú marha- sági tagok pedig — bizonyára a már érintett küza tárgyalás tovább is ily rohamosan halad, akkor tenyésztő megyében a marha olcsósága mellett is, delembe belefáradva, — állásaikról mindiiyájan lea hátralevő 30 §. néhány nap alatt le fog tárgyal- a húsféléknek szokatlan silánysága és magas árai köszöntek.
A feliigyelö-bizotttság közfelkiáltással újra
tatni. Az ülés végén interpellácziót terjesztett be arra ösztönzének néhány vállalkozóbb szellemű
Szentkirályi Albert a regálé törvényre vonatkozó férfit, hogy az önsegély elvének megvaló- megválasztatott, s miután Eröss Elek méltánylást
n t a s i t á s o k tárgyában. Tisza — ámbár jelen- sításához forduljanak — s illetőleg fog y a s z- érdemlő okok miatt, további közreműködésre nem
volt az ülésen, — de nem válaszolt rögtön Szent- tási szövetkezetet alakítsanak, a fogyasz- vállalkozott, — helyébe Éltes Elek lett 3-ik felkirályinak.
tási czikkeknek s főleg a háztartásokban mai nap- ügyelő bizottsági tagnak az újra megválasztott dr.
ság immár általános és mindennapi szükségleti Molnár és Balló Mártonhoz megválasztva.
Márczius 99-én az 50. §. tárgyalása folytatA továbbra nem vállalkozott igazgatóság hetátott, mely alkalommal Thaly és Györy tettek mó- czikknek tekintendő húsfélék o 1 c s ó n és j ó m ilyébe
pedig dr. Iletegh Antal, Hajnód József, Kedosításokat. Az 51. §-nál szintén Györy Elek adott n ő s é g b e n i elöállithatása czéljából.
resztes
József, Albert Balázs és Kovács József
1887. év végén alakult meg e czélból a csíkbe módosítást, de ez nem fogadtatott el. Az 52. és
lettek
általános
titkos szavazás út63. §. válozatlanul el fogadtattak. Az 51. §. mái- szeredai fogyasztó-szövetkezet, s a szokásos elő- ján, igazgatóságiszótöbbséggel,
tagokká.
nem fogadtatott ugy mint a megelőzők. Ez nagyobb ítéletek és a már említett szomorú tapasztalatok
Mi a legmelegebb és igaz öszintességgel üdvitát provocált. Legelőször Bolgár Ferencz szólt e nyomasztó hatásaival küzdve, merőben töretlen
vözöljük
nevezett urakat, a művelt világszerte közúton,
kevés
tapasztalattal,
de
annál
több
jóakaszakaszhoz és törlését indítványozta amaz intézrattal és kitartással történt egy évi haladás után hasznú intézménynek elismert fogyasztási szövetkedésnek, mely szerint a tartalékos tisztek fegyvergyakorlatra minden évben behívhatok legyene- ma tartá meg első rendes évi közgyűlését, mely kezet élén, s egész valónkból azt kiváiijuk. hogy
nek. Horváth Ádám azon módosítást adta be, hogy az üzletrész-tulajdonosok 81-et tevő nem nagy oly derék eredményt bírjanak elérni, a mily derék,
a behívás legfeljebb négyhétre szóljon. Pártolták száma mellett is igen látogatott, élénk és elég ér- becsületes embereknek ismerjük őket egyénkint és
Bolgárt és Horvátot: Orbán Balázs, Kaas Ivor, Sze- dekes volt arra, hogy lapok hasábjain is meg- egyetenileg, s vajha az ök elismert becsületessége és
népszerűsége a több pártolást érdemlő szövetkezelemlékezzünk róla.
derkényi, Thaly és Madarász József.
Az üzlet menete- és eredményére vonatko- nek is a legmagasabb fokig öregbítené népszerűségét.
Márczius 30-án a honvédelmi miniszter felszó—ae.—
lalása után a többség változatlanul elfogadta az zólag előadott igazgatósági és felügyelő-bizottsági
jelentések
is
erős
és
siírii
vonatkozásokban
utal84-ik szakaszt. A véderörö! szóló törvény e napon
egész a 62-ik §-ig letárgyaltatott. E szakasznál gattak azon nehézségekre, melyekkel a szövetkeK I L Ö K T E L E K .
azonban ismét nagyobb vita fejlődött ki, mely az zetnek első évében megküzdenie kellett. S ezek
— Felhívás előfizetésre. A „Csiki
között a szövetkezetnek kézzel fogható közhasznap be sem fejeztetett.
núsága mellett a részvétlenség nem utolsó helyen Lapok" ápril—jiinius havi második negyeemlegettetek. Mindezek daczára a további sikere- dére ezennel uj előfizetést nyitunk. Lapuuk
E G Y L E T I
É L E T .
sebb működést biztos kilátásba helyezek az egy év t. előfizetőit, kiknek előfizetésük az első ne• orikszsrddal fogyasztási-szövetkezet évi
alatt szerzett tapasztalatok, isineretek és a leg- gyeddel lejárt, kérjük hogy előfizetésüket
közgyűlése.
nagyobb elfogultság által seui ignorálható amaz minél hamarább megújítani szíveskedjenek,
Csíkszereda, 1889. uiárcz 31.
hogy a lup szétküldésében seninii fennakaeredménynél fogva, hogy mig egyfelől a korábbi
Mai napság, n gőz és villany korszakában, magas árak a szövetkezet működése óta állandóan dás ne történjék. Feltételeink az eddigiek
honunk legtávolabb eső pontjain is fölismerhető a 24 kron alól maradtak s a czikkek minősége is maradnak t. i:
Kgész évre
4 frt.
nagyobb központok mozgalmainak hasznos és élénk emelkedett (mely előnyökben még a neinrészvényc2 irt.
Kelévre
hatása. E hatás elöl Csíkszereda város, mint egy sek is részesültek); másfelől még osztalékbani
1 frt.
Negyedévre
nyeremény is adható a részvényes tagokuak.
„par eicellence" intelligens megyének központja
Előfizethetni
Csíkszeredában
Györgyjasem zárkózhatott el, sőt a haladás és kulturális Pedig egy kilogr. hús árát naponta csak 4 krral
kab
Márton
nyomdájában,
—
Gyergyó-Sz.élet minden mozzanatára élénk visszhangot és visz- (tí—IG-eJ js olcsóbb volt a szövetkezet előtti árak- Miklóson Kricsa Péter könyvkereskedésében.
nál) számítva, egy év alatt ez is 14 frt 60 krt.
szatűkrözödést szokott tanúsítani.
Igy történt ez a Sclmlze-Delitsch által a ! teszen.
*) Mult számunk vtzérczikkében ezek is kellően voltak
népek boldogulásáraföltalált ésfölállított s mű- j
Szeik
Ezek után a szűkebbkörüség mellett u évi méltatva.

de csak nem akart javulni az a kicsi leány. Életével is megmentette volna, de nem tudott segíteni ; a sok orvosság sem járt haszonnal, szegény
leányka mindig csak gyengébb lett. Mari fajdalma
kimondhatatlan volt; hasztalan igyekezett féije
megvigasztalni, nem hitte, hogy meggyógynland
meretett gyermeke.
Ez a betegségség aztán nagyban megzavarta
az eddig kimondhatlan édes boldogségot.
Ujabb csapás is érte Marit. Édes anyját is
ágyhoz szegezte egy erős betegség. Az öreg tesbböl kiasszott már az éltető elem. A halál nagyon !
közel férkezett már az öreg asszony beteg ágyá- j
hoz. Mindezek nagvonkoniolyá tették az eddig vigkedélyü menyecsket.
A haldokló egyik nap délutánján halkan szólitá a másik beteggel foglalkozó Marit.
— Kívánsz jó anyám valamit kénlé? Mari.
Az öreg olánö nehezen fölemelkedett ágyában
csendes szaggatott hangon elkezde beszélni:
Igen Mari akarok neked mondani valamit.
Add ide kezeidet. Oly jól esik nekem kezedet megfognom. . Érzem hogy végem van Mig élek egy
titkot kell neked felfedeznem. . Régen nyomja
szivemet, sokszor akartam megvallani neked, de
féltem, hogy elveszítelek,
pedig igazán szeretlek. Hiszed-e Mari, hogy nagyon szerettelek
mindég. Nó-nó! ne sírj. Figyelned kell arra, a mit
most elmondani akarok.
Mari letörülte könynyeit és anyjára halgatott
ki köhécselve folytatá beszédét:

Tudom hallottál beszélni arról az issz.'iiyu vérengzésről, melyet a mi népünk a forradalomkor
véghez vitt. Hallottad hogy a környékbeli földesurakat miként mészárolták le, s mint perzselték fel
kastélyaikat. . . Jól emlékszem éppen csütörtök
nap rohanták meg a Dáray kastélyt. Férjem is
oda ment, én meg a kert felé kerülék. Ekkor segélyért esdő hangok iiték meg füleimet. Gyorsan
szaladtam arra felé, honiiau a kiabálást hallottam
s igy az égő kastély kertfelöli oldalához juték.
Egy emeleti ablakban egy asszouyt pillauték meg,
ki egy kisded csecsemőt tartott kezei közt. Az
ablak alá menve, kiáltottam neki, hogy engedje 1c
a kisdedet. Ö megértett és u másik pillanatban
már karjaim közt tartottam a csecsemőt. A nő egy
abroszt erősített a kicsike pólyájához a igy sértődés nélkül jutott ölömbe. Biztattam az asszonyt,
hogy most már ő ugorjon le, jobb mintha odaég.
O csak ennyit felelt: „Várj itt mig visszatérek".
E szavak után eltűnt az ablakból. Én sokáig várakoztam reá, de hasztalan. Végre inra gondoltam
hogy tán lilás helyen menekült.
Rosszul okoskodtam. Az oláhok rá találtak és megölték. Ezt
csak másnap tudtam nwg. A gondolattal, hogy a
nö megmenekült indultam a kis leányai haza. Senki
sem tudta mit viszek s éa abaan a hitben voltam
hogy a menekült szülök majd gazdagon megjutalmaznak. De nem igy történt. A kastély lakói mind
meghaltak, de én azért mégis megtaláltam jutalmamat.
Az öreg asszony itt egy perczig megszakibá

elbeszélését és Marit szerel vit el szqritva magához
gyöngéden homlokon csókolta. E rövid szünet Után
tovább folytatta vallomását,
Mint mondám az egész Dáray család oda veszett. Férjem is rablási vágyának esett áldozatul.
Egy égő gerenda leütötte és még a kastély udvarán meghalt.
En mindenki előtt eltitkoltam, hogy a kis leányka nálam vau, de. féltem, hogy a szomszédok
végié is rá jönnek a gondosan rejtett titokra s
rosszat tesznek velem, h >gy az urasággal tartottam. Ezért falunkból ide költöztem, itt senki sem
tudta, hogy a sajátomként ii"velt leáuvka Dáray
ivadék.
Így neveltelek fel téged édes Mari!
Az örejj asszony itt elhallgatott és kimerültei)
hanyatlott vissza párnáira, Kosszabul lett. Még
akart valamit mondani, de már nem adtak hangot
kitzáradt ajkai.
Mari az egész elbeszélés alatt elfogultati ült
az ágy szélén. Bámulata óriási volt és hitetlenséget fejezett ki arcza.
A haldokló öreg ezt észre vette s végső
erőlködéssel még megmozdult, és karjával a festett
ládara mutatott.
Mari rea borult, megcsókolta szenvedő arczát. A következő pillanatban a szegény olánö halott volt. Mari őszinte szívből megsiratta, hisz
anyát potölt nála a kiszenvedett öreg.
A temetés után az öreg által megmutatott
láda rejtekében megtalálta a koronás D. G. betűs
abroszt. Egészen sárga volt a hosszú ideig tartott
rejtegetés miatt.
O'ége kövj.
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C S I K I

Gyűjtők 6 előfizető után egy tiszteletpéldányban részesülnek.
Mindazon t. olvasóinkat, kik lapunkat
ez ideig megtartani szívesek voltak, kérjük
a lejárt elsőnegyedre eső előfizetési összeg
beküldésére.
Csíkszereda, 1889. márczius hóban.
Teljes tisztelettel:
A „CSIKI L A P O K " kiadóhivatala.
Léczfalvl Gyárfás Ferencz a marosvásár-

helyi kir. tábla területén levő összes törvényszékeknél a tagositási, arányositási és birtokrendezési
ügyekre vonatkozó ügykezelés és ügyvitel vizsgálatával megbízott kir. táblai bíró, kőrútjában f. év
márczius 29-én városunkba érkezett és f. hó 2-ig
tartózkodott itten. Ez idő alatt a vizsgálatot elvégezvén, az arányositási ügyekben referens bírónak munkásságáról rendkívül hízelgő nyilatkozatot tett, kifejezést adván annak, hogy kőrútjában
nem igen volt alkalma olyan haladást tapasztalni
minőt László Domokos biró az aránylag nagyon
rövid idő alatt felmutathat.
— A veres-keresztegylet csíkszeredai fiókja
által f. hó 1-én rendezett táncznmlatsággal egybekötött közvacsora rendkívül jól sikerült. A legintelligensebb közönség zsúfolásig megtöltötte a ..Csillag" nagytermét. A leányok ésfiatal asszonyok igen
nagy előzékenységgel szolgálták fel az ízletes ételeket és italokat s e nagy előzékenységért nem
léptek fel a közvacsoráknál szokásos követelésekkel, hogy a gavallérok zsebeit kiforgassák. Elfogadták és megköszönték az önként ajánlott túlfizetéseket, de nem kívánták mindenáron kizsákmányolni a szépségük és kedvességük által nyújtott
előnyöket s igy ha egyes urak talán nagyobb öszszeget költöttek, egyedül saját jó indulatukból tették. A vacsora után kitűnő kedély-hangulattal
táuczra perdültek a „vendégek" és a szép „piuczérnök" s reggeli 3 óráig folyt a mulatság. Ekkor
a legkellemesebb emlékkel hagyta el mindenki a
„Csillag"-ot. Jövedelem mint halljuk roppant nagy
volt.

L A P O K .

színháznak is beillenek, tisztességes anyagi hasznot eredményezett. A női szereplők közt főleg
Gergely Mariska (a cziniszerep) kedves megjenése
naiv alakítása által és Steinburg Pepi (Pepa) és
Flórián Sultika (Saganceg baronesse) hatásosan
megjátszott jelenetei folytán megérdemlett módon
provocáltak nyílt jelenetben is tapsokat. Szóval
olyan volt minden izében, csontjában, minőnek kell
lenni ott hol annyi erő áll a műkedvelői előadások
rendezésére. Különben osztatlan dicséret illeti meg
Fankovii-h Gyula reál. tanárt a lankadatlan buzgalommal vezetett rendezői és decorativ tiszteért.
és elismerés Emberi Árpad főgynin. tanárt ki a 1
és \ , órán át húzódó darab sugasának háládatlan
szerepére vállalkozott. - E I i s c li e y ,| ú z s e t
kir. tan. tankerületi főigazgató a helyi 3 főiskolát
szokott alapos és sznkertoi vizsgálat alá vévén s
a tapasztaltak fölött meg nem szokott elismerését
a paed. haladásnak sehol ily nagy mértékben való
nyomát konstatálván,
27-én a vonattal székhelyére Utazott. Tisztelgésre megjelentek az állomásnál az egyes iskolák küldöttjei.

14. szám.
delkezönek esze ágában sem lehetett az ö neki
adott végrendelet helyett egy újat és későbbit alkotni és más valakire gondolni, különösen felhívja
a bíróság figyelmét a következő strófára: „Ha
megváltam e világtól, minden földi hiúságtól, —
hogyha a sir hivni fog: akkor is rád gondolok !•'
A törvényszék — mint az „Ü. L." irja — legközelebb fog ez érdekes perben határozni.
— A legolcsóbb magysr élczlap a „Mátyás

Diák" második évfolyamának második negyedébe
lép, s njnlt erővel folytatja pálya futását. A kitűnő
élezlap, a melynek képei sikerült karrikaturák sa
melynek szövege mi kívánni valót sem hagy fent,
határozottan ellenzéki irányú ugyan, de a társadalmi ügyekre is kiterjeszk-dik, és pedig oly
mértékben, hogy a nem politizálok is élvezettel olvashatják. A legutóbb megjelent számban már kezdetét vette az adomák illusztrálása is. Fölemiitvén
ezeket, a „Mátyás Diák"-ot — a melynek előfizetési ára egy negyedévre csak egy forint — olvasóink figyelmébe ajánljuk. A kiadóhivatal Budapesten, Kishidutcza 9. sz. alatt van s mutatványszámokat készségesen küld.

— Lapunk olvasói a „Magyar Gazdák Fv— Azon vakmerő lopás telesét, mely a gyerkönyve, budapesti útmutatóval" czimii díszes köiésii
gyószentmiklósi kir. járásbíróságnál f. évi inárczius
tartalomdus munkát egy frt 50 kr boltiár helyet
egy frt kedvezmény árban rendelhetik meg a Frank15-re viradőlag lelt elkövetve.
vizsgálóbíró és
lin-társulatnál,
Budapesten, IV. Egyetem utcza 4.
csendőrség igen erélyes és eszélyes üldözése kideA „Magyar Gazdák Evkönyve" gazdag tartalmárítette. Nem más ez, minta roszliirü Csepes l'alea
ból közöljük a következő czimeket: 1) Vázlatok
llemeter gyó.-hékási olali lakos, ki lopásért néhánv
188K. évi gazdaságunkról. 2) A mezőgazdák élethétre elitélve épen a járásbíróságí fogdában volt, s
biztosítása. 3) Bortermelésünk. 4) A tej kereskedelem. 5) A Vaj hibái és ezek keletkezése. 6) Husa bíróság kézinyomdájához segédmunkásként volt
és növénytápszerek. 7) Búzatermelés és fogyasztás
alkalmazva, mit azzal halait meg, li.gv a helyszí1888 s:i-ben. 8) Amerika hanyatló versenye. 9)
nét kitanulva megszabadulását kövei i éjszakán elKertészeti könyvvezetés, lu) Nemzetközi vám egyekövette vakmerő tettét. A csendőrség a lopást kösülések. 11) Uj buzaszállitási rendszer. 12) A dovető napon d. e. In órakor vette üldözőbe a hegyehánytermelésről. 13) A fegyver s vadászati adó.
14) A szeszadó. 15) A gabona viteldija Ki) Adó
ken át s még meg sem pihent volt. midőn lakásán
s fogyasztási illetéki díjjegyzék. A becses könyv
letartóztatta, s minthogy frissen vásárölt. javakat
függelékéül egy „Budapesti utniutató'' van csatolva
és pénzt találtak nála. szorosan kérdőre vonta, s
mely szakmák szerint rendezve bevásárlásainknál,
meg kísérlett, de hasztalan tagadás után már a
valamint terményeink eladásinál tájékoztasson. Az
csendőrség előtt, s később a bíróságnál is töredelitt ajánlt mii össze nem tévesztendő a hasoncziniü
mesen és részletesen beismerte bűnös cselekményét, i évkönyvekkel. .Megrendelések postautalványon a
sőt még azt is, hogy K. A. gyergyószentmiklósi la- ! Franklin-társulathoz, Budapest. IV. Egyeteinutcza
4 sz. küldendők.
kosnak megbízásából ennek feleségétől 20 frtot !
— Dohányzók figyelmébe. Mióta a dohányI
és szivarneniek árait felemelték, azóta — mint a
kért, miből K. A.-nak csak 15 frtot adott, tehát "
•> Irtot, statisztika bizonyítja — a czigarettázás óriási
— Tánczmulatság. A csíkszeredai „polgári
innen is elsikkasztott. Most már biztoson várhatja I mérvben emelkedett.. Szolgálatot velünk tehát tenni
ifjúság" a helybeli „Polgári olvasókör" javára foa megérdemlett jutalmazást, mit néhány nap alatt I a dohányzóknak, ha figyelmüket Wlach Albert
lyó 1889. évi április hó 22-én (húsvét másodnapBécsben élő hazánkfiára (Mariahilferstrasse ">K| telel is uyerend.
ján) a „Csillag vendéglő" nagyterűiében jótékonyhivjuk, kinek szabadalmazott „ I m p e r i a l s z í Nyilvános
számadás.
A
csíkszeredai
kaczélu zártkörű tánczinulatságot rendez. Belépti-díj
va r k a t ö I t ö - g é p e ( HU krtól l frt 3t»-ig) a
szinó által, saját könyv tára javára idei márczius
Személyjegy 60 kr. Családjegy 1 frt. Feliilfizetések j 2-án rendezett bálbóli bevétel összesen 1-14 Irt,
legnagyobb ni Mtínylást ig'iiyli. E czigarettakéköszönettel vétetnek és hirlapilag nyugtáztatnak, j kiadás összesen 138 frt 21» kr. tiszta jövedelem 5 frt
szitö-gép, mely munkaképességre nézve minden hasonló készítményt. telülmul, épugy vékony hölgycziFelhívjuk polgártársaink és a tánczkedvelő ifjúság
71 kr, a bevételi ös.szcgh ;z felülfizetésekkel hozfigyelmét e kedélyesnek ígérkező mulatságra, mely- zájárultak: Madár Imre megyei főjegyző 1 frt, Sie- garettik, mint szivarvast agságu czigaretták készítésére alkalmas. -- a legjobb, a mi e nemben kéber István esendői-főhadnagy 2 frt, Vajna Tamás
nek rendezésénél az ifjúság az élvezetest, a haszszül. A kL'd.cIt nickelből vau készítve, csinos alakk. l. elnök 3 frt, Bee.ze Antal alispán 1 frt, özv.
nossal igyekezett párosítani azáltal, hogy a begyüja folytán minden dohányzó asztal díszét képezi,
Rózsa Györgyné (Szépviz) 2 frt, Sándor Albert
lendő jövedelmet jótékonyczélra: a helybeli ..Polrendkívül könnyű kezelése következtében, úgy hölk. t. bíró 1 frt. özv. Lakatos Jánosné f. polg. leánygyekn -k. mint "férfiaknak kellemes időtöltésül szolgári olvasókörének szánta. Már pedig az olvasóiskola-igazgatónő 2 frt, Csiszér Miklós alcsiki jágál, de hasznos is, mert e géppel a legfinomabb
rási
orvos
1
frt,
Hodor
András
(Sz.-györgyi)
l
frt,
kör olyan hézagpótló egyesület városunkban, a
dohányból készített egy czigaretta alig l — l \ t krba
László
Domokos
k.
t.
bíró
l
frt,
L.izár
Domokos
mely méltán megérdemli a pártolást akár közvetve,
kerül," és ehhez csakis egy kész 5 kros specziáli(taploczai) 1 frt, Fejér István (szépvizi) 1 frt, Cseh
akár közvetlenül történjék az.
tás-czigaretta hasonlítható. Hasonló figyelmet érVilmos (szentmártoni) 1 frt, Solnai Sándor ügyvéd
1
demel e czégnek gazdag czigaretta-hüvely raktára,
1
frt.
A
szíves
adakozásért
a
„Kaszinó
'
nevében
— Gyergyói hirek. A g y ó - s z e n t m i k melyben több mint 500 a legu abb agyptusi-, tököszönetet
nyilvánít
Benedek
István
pénztárnok.
1 ó s i „szegény tanulókat segélyző-egyesület" márrök-, orosz- és fantazia-hüvelyvignetták arany- és
— Méhészeknek és méhészet-kedvelöknek
czius 25-én tartott bizottsági ülésében az évi renszinnvomásban vannak képviselve. A nevezett czég
ügyeimébe ajánlani kívánjuk, hogy a csíkszeredai
kívánatra szívesen küldi ingyen és bérmentve gazdes lfözgyülés megtartását folyó Iţo 7-ére tűzte ki.
kir. ügyészségi fogházban 40 -50 drb. legpontodag minta-katalogusát, melyhez egy több mint 20(t
Elhatároztatott egyúttal az is, hogy az elhalaszkülönféle hüvelyvignetta-mintával ellátott e r e d e t i
sabb
méretű
és
igen
jól
készült,
Dzirzon-Berlepstott hangversenyt az egyesület április 28-án megiv Houblon-papir van mellékelve. A legérdekesebb
Bodor-féle
méhkaptár
van
készletben.
A
burkoltak
tartja. — A g y ó - s z e n t m i k l ó s i a k által
ha valaki egy „Imperial" czigaretta-töltö-géppel
ára 2 frt. a burkolatlanoké 1 frt 50 kr. s legalább
egyszersmind meghozatja magának 1 frt 50 krért
rendezett márczius 15-iki emlékünnepélyen Görög
5 drb. megvásárlásánál részletfizetések is elfogade czigaretta-hüvelyek disz-mintagyüjteményét mely
Joáchim plébános által tartott felolvasást, nemtatnak. Van készletben továbbá néhány igen jó és
az 500-at messze' túlhaladó a legkülönfélébb és
különben Szacsvay Imre kir. aljárásbirónak ugyanez
legszebb hüvelyeket tartalmazza.
czélszerii mézpergetö is, s ennek ára 4—5 frt, mig
alkalomra irt versét az ünnepély rendezői megmáshelyen a hasonló készítmények ára 8—12 frt.
örökíteni akarván, azoknak több száz példánybaili
szokott lenni. Mindezeket tisztelt olvasóink figyelkinyomatását határozták el. A befolyó jövedelem
C S A R X O K .
mébe is melegen ajánljuk.
a gyergyói 48-as elaggott honvédek között fog felosztatni. A nyomdai költségekre adakozás útján
— Vers mint jogi bizonyítók. U. Xavér esEpizódok.
pe.res elhalván, halála illán kei végrendeletet mumár is több mint 40 frt gyűlt össze.
tat be két különböző személy ; az egyik a volt
— A kolozsvári tüntetésekről.
— Műkedvelői színielőadás Csikszentmártonon.
cselédje, M. Teréz, ki birtokban is van ; a másik:
A csikszentmárton-csekefalvi műkedvelő társulat f.
az azelőtti gazdasz Nivának a leánya B. AnEste 8 óráig nyugodt, volt a város. Hétköztonia. Utóbbi az M. Teréz állal kihirdettetett véghó tí-án tartja meg XV-ik műkedvelői előadását
uapiságából úgylátszik nem is akart kivetkőzni,
rendeletnek megsemmisítése végett pert is indítván
a két községháza nagytermében. Ez alkalommal
csakhogy ez olyan nyugodtság volt, mely veszea budapesti törvényszék előtt, többi közt azt is
színre kerül Szigeti József „Vén bakkancsos és
delmet hordoz méhében.
előadja, hogy ö a végrendelkező különös kegyeltje
fia a huszár'' czimii 3 felvonásos népszínműve. —
Az Orbán-kávéh íz előtt izgatott arczu fiat allévén, ez volt az^ ind >k arra. hogy őt tette örököA főbb szerepeket Baka Amál, Szabó Jnla kissül. Miután alperes ezen utóbbi állítást különösen
eniberek jártak-keltek : korifeusok súgtak-búgtak ;
tagadta, felperesnő válasziratában azt adta elö,
asszonyok, továbbá András György, Hirtlia Jóvégre megszületett az eszme: „macskazenét Szász
hogy tanuk bizonyítéka helyett ö az örökhagyó
zsef, Köllö Ignácz, Kömény István, Márton Károly
Bélának!" ki tudvalevőleg a kolozsvári mamelukáltal hozzá irt szerelni s versekkel igazolja az örökurak játszák. Rendező: Ferenczy Lajos.
gárda
egyik hangadója.
hagyó forró szerelmét. — A becsatolt 80 szerelmi
versben
—
igy
allegál
felperes
—
már
rámutatott
A legnagyobb titkolódzások daczára is meg— Udvarhelyi hirek. Folyó évi márczius hó
örökhagyó arra, hogy „t'elperesnöre bízza holta
neszelte e forradalmi t e r v e t e g y jámborképü rendőr.
23-án zajlott le a reáliskolai alumneum javára renután mindenét", mert különben miért énekelte
Nósza szaladt az ipse az alkapitány úrhoz, s lidezendő jót. színielőadások első pontja Pailleron
Volna több helyen : „Midőn léged megláttalak, éli
hegve adta elö, hogy nagy dolgok vannak készü„Egér" cz. vígjátékában. Distingnált főleg hölgy
azonnal imádtalak, mert vidít ad szivemet; meglőben; az alkapitány rohan a főkapitány úrhoz,
közönség tölté be a termeket, s eltekintve a költk ö s z ö n ü in ezt neked!" Dehogy a törvényszék
ket tejesen meggyőzze arról, miszerint avégreu- | azzal a jelentéssel, hogy kitört a ribilüj 1 A fokaséges diszletkjadásoktól, melyek bármely fővárosi
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pitAny úr sem rest, s hogy savát-borsát megadja
a dolognak először is titkos rendőrökkel árasztja
el a veszedelmesebb poziczíókat.
Bármilyen furcsán tűnik fel, de itt is vannak
titkos rendörök. Ebben a forrongó időben minden
alsóbbrendű városi hivatalunk egyszersmind detektív.
A titkos rendörök jelentései után megindult
a basibozuk-gárda, szép rendben, kettős sorban.
Hatalmas lábaik topogása kellemes consonantia a
délczeg Tisza-huszárok lovainak patkócsattogásaival.
Az Orbán-kávéház előtt vagy liusz ember
tanácskozik.
— A törvény nevében! — hangzik Fekete
úr vezényszava.
— A távolban czérnaszál vékonyságú hang
kiáltja: „eóoki András!"
A daliákban felfortyan az ősi virtus, nosza
utána, csakhogy előbb:
— Vigyázz! Jobbra át! Indulj !
S mennek a czérnaszál vékonyságú hang
nyomán vagy 12-en, élűkön a vezérrel.
Az üldözött kis gnerilla haiczos papucsai
záporával fogadja a támadókat s eltűnik a szénutcza sötétjében.
— Hátra arcz! — hangzik a vezényszó s a
sereg mintha egy bravourt vitt volna véghez, kidttllesztett mellel robog a főtérre.
j
•
I
+

*

Érdekes világot vet rendőreink vitéz bátorságára a következő esel
Egy abszi hangos kifejezést ad niegbotránkozásának. Meghallja ezt egy András s a törvény
nevében veszedelmes gestnsokal közeledik az iljuür leié.
Az hirtelen kikapja oldalzsebéböl a hatalmas
kapukulcsot s elszánt pozieziot váirva, rá'ogja a
rendőrre:
— Ide jöjjön, mert azonnal lelövöm.
A gázlámpa világánál rémesen csillan meg
a kapukulcs.
Megretirál az András s báránvszelid hangon
mondja:
— Ifjúr ne lessen lármázni!
Meghallja a vezér, hogy az ellenfélnél fegyver
vau. útnak indít ja három kipróbált bajnokát, hogy
élve vagy haha kerítsék elő a merénylői.
Megindul a három s a Nvegrulz-sarkoti meglátja a veszedelmes tiintetut az előbb meghátrált
András.
Társai kérdik:
— Nem ez?
— Nem ez! — feleié reszketve a hős. mert
a kabátzsebböl fegyegetöleg kandikált, ki a —
kapukulcs.
"*

Mióta azt a pesti rendőrt, kit lova elvetett,
100 forinttal jutalmazta meg a király, szörnyen

vakmerők.
Egyik a múltkor sóhajok kíséretében igy inonologizált:
— Ejnye! nem tört ki a lábain; még csak
sebet sem kaptam!
*

*

Van nekünk egy philosof tüntetőnk is —
Miska bácsi. Valaha színész volt, most másodízben
jelöltje a szebeni sárgaháznak.
Egy orvosnövendék temetésén gyász-szónoklatott tartott — ez egyiL passiófa — s még mindig a 25. §. lidércznyomása alatt igy végzé beszédét :
. . Es most boldogult ifjú! átadunk az
enyészetnek, vajha a 25. §-t is igy átadhatnák!
Ott van mindig a színházban, s sokszor perezekig tapsol — egyedül.
Kedden is ott volt. A tüntetések zaja be-

hallszott a színházba.

Miska bácsi angolos hidegvérrel fölkelt s
'dthagyta az előadást.
Mikor Sigmond Dezső kormánypárti képiselö
aidakai alá jutott, a legnagyobb nyugodtsággal
törte be az ablakokat, mintha az neki elmulaszthatatlan kötelessége lett volna — s mint ki jól
végezte dolgát, visszaballagott a színházba s végighallgatta »z előadást.
Nem is olyan rossz emberek, a mi rendőreink — kivált ha egyedül vannak.
A Dorgó macskazeiiéje alatt egyik azt mondja:
— Nem bánóin én. csináljanak akármit az
ifjúrak, de arra a helyre, a hol én vagyok, ne
merjen senki jöni!
l'gy látszik ö kelme még nincs tisztában a
phyzika „áthatlansági törvényével-'

IluiiUftth
KÖXUlZDINifii.
CsikK/.a'odai piaczi árjegyzők.
Mátv/.iiis

A I | IA

Tiiniklmza
/al.
! IWsó
j I.enese
j I' IHZIII) L«a
I K;i>a
liniu'oiiva
I Maih.ilius
kilogramm
! SeiiiWIms
[ IUTIM'-I-SIiw
j Sza'ma luin.
S/j-na tinit.
IIIÍHI- párja

l' lién pária
iigji• iiya kiln-ri-ainiiija
Tii/ilá kinn. (I inéterj
Malac/ darabja
l..i,l

2 „ -

I llárány
| Csirke párja
10 tojás

-

. 60
„ U

Felelős szerkesztő: Or. BOCSKOR BÉLA.
Főmunkatárs: ViTOS MÓZES.
Kiadó: GYÖRGYJAKAB MÁRTON.
224. vlisz. -1SHÜ.

Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX.
t.-cz. Iii2. !j-a értelmében ezennel közhírré teszi,
hogy a esikszeredai kir. törv.ayszék 4til2—1887.
száinu végzése által Száva Lukács csíkszeredai
lakos javára Száva Zakariás és neje szül. Szebeni
Taréz n.-baezoui — és Száva Ödön brassói lakosok ellen löiMI frt töke, ennek 1887. január hó
2. napjától számítandó ii" 0 kamatai és eddig öszszeseii l'J7 fi t 47 * i 0 kr. perköltség követelés
Ji'/n'i.erejéig
elrendelt biztosítási és kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt, és 1572 frt 8n
krra becsült petroieumgyártáshoz tartozó készülékek. gépek, lekutosiníihelybeli szerszámok, bútorok, irodai felszerelések stböl álló ingóságok nyilvános árverés útján eladatnak.
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.Mely árverésnek a 8IV- -I88:i. sz. kiküldést
rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis Csiki jyiniesen a gyári helyiségben leendő eszközlésére
1889. evi április hó ll-ix napjának délutáni 2 órája
határidőid kitii/etik
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy
az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881.
e\ j LX. L.-rz. I"7. ;}-a értelniében a legtöbbet Ígérőink li- rsaron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881.
é\i IA. t.-cz. I'IS. ^-álian inegál lapít olt feltételek
szerint lesz kifizetendő. \ égül felhívatnak mindazok. kik a vételárra igényi tartanak
végrehajt utó kiveleh-vel
ehbeli igényünket, az árveres luegki'Zdese elolt alulirl. bírósági végrehajtónál
jelentsék be.
Kelt ('sikszi-redán, I8s;i-ik évi márczius hó
2ii-ik napján.
Croaad.os I s t v á n ,
kir. bírósági végrehajtó.

Sz. ir>ij<; — ís^ü. ai.

Csik-Szereda város rendőrkapitánya, betegség miatt állásáról
lemondván, arra ezennel pályázatot mitok, s lelhivom mindazokat,
kik azt elnyelni óhajtják, lioyy rendesen felszereli folyamod vám űkat
legtovább l'olyó évi ápril 20-U' hozzám nynjtsák be.
Az állás javadalmazása törvény szerinti.
Csíkszereda, 1881). márczius hó 18-án.
(2-:J)

*

Vau itt Kolozsvárit egy hadnagy, ki :i kutya
nélkül uem is indul ki az utczára. A mult tüntetés alkalmával egyik mopszlijn eltévedt. Hosszú,
éles fütytyel hívogatja gazdája.
De a mopsz helyett három rendőr rohan oda
u sípszóra!
— Mi baj r Mi baj ?
— Elveszett a Dianka — feleié a hadnagy
röviden.
— A hadnagy úr épen úgy sipoll, mintha
uiinket hívott volna.
— Hiszen az mindegy!
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KZSltségrretés.
A nagyméltósága m. kir. beliigym/niszler untuk
szá.ua tiiz rendészeti
I kormányműiddé
ü. § áualc teljesen nuy/i'Jrlű és több InzoUónijylet által ajánlott
megrendelt
4 községT xállal
j ^ o x j a r o - ^ E O s i C E i s r i D O i c - és s z e e e k e ő l :
I 1 drb. soproni
Sultenhofor-féle két vagy négy kerekű ö., 14. vag)'
lü
szánul
t«'C*i<eil<(tf
10 e 111 henger-átmérő és előirt felszerelésekI kei, u. in.: 4 méter szivó-töinlő
(> méter vezető kender tömlő,
kulcsok, harapófogók, olajozó kanna stb. apró felszerelésekkel
I< Külön
(»50 frt.
rendelendő t-0 méter, it magyar egységes csavarral ellálutt I.
(6 •
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0
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<
4
4
€
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minőségű kendurtonilő, ü rézesavarral
1 drb vizhordó koe.-d, pirosra testve, vastengellyel, erősen vasalva. leiszerelve 1 drb 300 lit. hordó, vasabroncsal es | drb 100 lit. k.nldal,
belül vastag horganylemezzel bélelve . . . .
.
1 drb hordó és kád külön, esetleg a községek által felszerelendő szekérre, pirosra festve 42 frt.
2 drb (J mtr hosszú tüzlétra, 2 végén vasalva, festett
2 drb csákány, aezélból, liyelezve és festve
'2 drb tíízhorog, 7 méter hosszu nyéllel, testve .
2 drb ék-alaku fejsze, aezélból, erős fokkal, nyéllel, festve
4 drb vilin,
„
„
„
»,
. •
2 drb lámpás, földbe beszúrható, 3 mtr. magos nidou és kézi lámpásnak is használható
Fuvar Sopronból .

117 frt.
2ó0 frt.

30 frt.
7 fit.
20 frt.
5 frt..
G frt.

10 frt.
54 frt.

Összesen
llí>5 trt.
Keiitiit gyári árakból hajlanJó vagyok tömeges Mi-^n-mlclt-seknél 10" „, ina tiz százalékot engedni.
Tekintettel arra, liujjy a gjárusuK remli-li-M-Kk I tul uzinali lui vannak hahn.v.va: továhliá, ho^y a magas kormányruuilelet éitehnélieii a s/.i-ii-k lii-s/.erzéseri.- uag^ou ruvnl iilii van liayjva, kórom becses iiicgreiidelés^ket uiielétib
uu/zaiu iiekui .tni. — i.evei-=..í ís.iiíii.ítaara kéa-35&gei bsutazom eajăt USltssgemen.
IESi©jaaer E d e , első székely gépraktár és „Soproni Seltenhofer Fr. fiai" megbízottja.
I C EbtoU mefktreaesekért k»rem Boltrtaz F«mez nrhoz Ciik-Euozfalviui feritünl " 9 0
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