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Épitkezési szabályrendelet. 
Csikvármegye törvényhatósága derekas 

és igen figyelemre  méltó munkát végzett, 
midőn mult évi junius hó 25-én tartott ta-
vaszi közgyűlésében Csikvármegye építke-
zési szabályrendeletét megállapította. A sza-
bályrendelet a ni. kir. belügyminisztérium 
által folyó  évi ápril hó 4-én 28140—V/6, 
szám alatt láttatott el a megerősítési zára-
dékkal s igy kihirdetés után vármegyénk 
miuden egyes községére kötelező erejiivé 
válik. 

Hogy mily nagy szükség volt ezen 
szabályrendeletre, azt aligha szükséges azok 
előtt indokolni, kik a mi községeink épít-
kezési viszonyait ismerik s a kik Indják és 
látják, hogy nálunk az építkezéseknél sehol 
sem voltak figyelemmel  azon szempontokra, 
a melyeknek ilyen alkalommal útmutatók-
nak kell lenniök. 

A községek köziíl még Csíkszeredát 
sem vesszük ki, mert itt is csak talán egy év-
tized óta fordítanak  nagyobb gondot az i 
építkezésekre s a mostani vármegyei sza-1 
bályrendelet, azzal szemben, mely eddig) 
városunkra nézve kötelező volt, igen sokj 
tekintetben magasabb színvonalon áll. | 

A szabályrendelet készítői első sorban 1 

figyelemmel  voltak arra, hogy a községek 
ennek életbe lépte után alakot nyerjenek, ^ 
formásabbak  legyenek, szóval a szépészeti 
és csinossági szempontokból eddig uralgott, 
tarthatatlan állapotok megszűnjenek s las-' 
fiánként  kiküszöböltessenek. 

Másodszor érvényre jutottak a szabály-
rendeletben a tüzrendőri szempontból kivá-! 
natos intézkedések is. A szabályrendelet \ 

életbeléptetésével idők folytán  községeinkből 
eltűnnek azok a valóságos tűzfészkek,  melyek 
ezen elemi csapás kitörése alkalmával annvi 
szerencsétlenségnek éa annyi kárnak lettek 
okozói, mivel miattuk a dühöngő elemet 
olyan sok helyen és igen sokszor alig le-
hetett megfékezni. 

A régi uzus szerint a közegészségi kö-
vetelmények majdnem teljesen figyelmen 
kivül hagyattak. Voltak ugyan egyesek, a 
kik saját jóakaratukból ezeknek is megfe-
lelni igyekeztek, a nagyobb rész azonban 
alig reflektált  reá. Az uj szabályrendelet 
gondoskodik róla, hogy az építkezések a 
közegészségügyi kívánalmaknak is megfele-
lők legyenek. Sokszor ráfér  az emberekre 
és igen helyén van, hogy saját jólétüknek 
figyelembevételét  mintegy reájuk erőszakol-
ják. A szabályrendeletben ilyen üdvös ren-
delkezések is tartalmaztatnak. 

A felsoroltakon  kivül még gondoskodik 
és intézkedik a szabályrendelet az épületek 
szilárdságáról, a felhasználandó  anyagok mi-
nőségéről, ajtók, ablakok nagyságáról stb. 

A szabályrendelet 4 fejezőire  oszlik, 
u. m.: 1. Általános határozatok. 2. Részle-
tes határozatok. 3. Az építő-, falazó-  és bur-
koló-téglák, valamint fedő-cserepek  méretei, 
készítése és használati módja. 

Az első rész az 1. szakasztól a 11. sza-
kaszig az építési engedély kiadására vonat 
kozó eljárást, a kérvény kiállítását és az 
ellenőrzést szabályozza. 

A második részben a 12. szakasztól a 
41. szakaszig az építkezés kivitelére vonat-
kozó szabályok és utasítások vannak felso-
rolva. 

A harmadik rész a különböző czélokra 
szílkséges téglák és cserepek alakjáról, mé-
reteiről és használati módjáról intézkedik. 

Végül a negyedik rész három szakasz-
ban a büntető határozatokat foglalja  ma-
gában. 

A szabályrendelet véget vet az eddig 
e téren uralkodott rendszertelenségnek, sza-
badosságnak és tulkapásoknak s némely 
részleteiben talán tulszigorunak fog  feltűnni, 
miután azonban a fentebb  elősorolt, szük-
séges szempontok érvényre juttatásáról benne 
megfelelő  módon van gondoskodva, öröm-
mel üdvözöljük és őszinte szívvel óhajtjuk, 
hogy a bennii foglalt  üdvös intézkedések ne 
csak papíron maradjanak, hanem a legna-
gyobb rigorozitással végre is hajtassanak. 

4 C N i k N z e r e d a i f i i r d ő . 
Csik-Szereda városa, vármegyénk jelenlegi 

színhelye, már rég időktől fogva  ugy szerepel 
mind c vármegye központja s daczára annak 
haladásában, fejlődéseben  csak lassú léptekkel 
mozog előre és sok olyan dologgal nem gondol 
a mclycKic, mint vármegyei székhelynek, mint 
e vármegye egyetlen városának még is csak 
figyelmet  kellene forditnia. 

Itt, a hol annyi szobára kárhoztatott ember 
van. értem a hivatalnoki osztályt, kik a köz-
érdeket szolgálva életünknek nagy részét a poros 
akták között a szük hivatal szobákban töltik el, 
általában nincs egyetlen üdülő hely, a hová 
friss  levegőt élvezni a napnak legalább egy-két 
órájában elvonulhatnának, nincs egyetlen séta-
hely, a hol, a nélkül, hogy ki lennének téve a 
sárnak, pornál: s a közlekedő kocsik zaklatásai-
nak, egy p'.r órát eitölthetnének. És mit szól-
junk a gyermek seregről, mely hogy éltető 
elemét a lriss levegőt élvezhesse s a testet edző 
játékoknak áldozhasson teljesen az utczára é s 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Hja, az üzlet! 

(Fiivárosi árnykép.) 
Irta: Maróthi Jánoa. 

A termetes Kárászné asszonyság liei zaiiimagott 
a tulajdon trafikjába  és gőgös orrhangon köszönt 
vissza a szerény kisasszonynak: 

— Jó napot 1 
Azután levetette magáról a köpenyét és át-

nyújtotta azt Józsának, ki alázatos engedelmesség-
gel sietett főnöknője  nehéz bársony felöltőjét  a 
szögre akasztani. 

— Az Istenért! hova teszi ? . . . Oda se ! 
Ott megszállja a por. Ide inkább, ugy ! . . . Kárász-
nénak rikácsoló papagáj-hangja volt. 

Később, mikor a „Cassú'-ban szétterpeszkedett, 
az üzleti könyveket vette vizsgálat alá. 

— Mit látok ? Hát megint csak nincs ered-
mény ? — kérdé zordonan s orrcsiptetójén át sziirós 
pillantásokat vetett a hallgatag leányra. 

— Kisasszony, ez tűrhetetlen ! Ön hanyag ; 
Ne, ne ellenkezzék, mert azt nem szeretem 
Megint csak ott állunk, a hol a múltkor. Hát nem 
fogott  magún a jó szó ? mi'/ 

— Igyekeztem . . . 
— Ej, mesebeszéd, igyekezett! — Különben 

nem pangana ugy az üzlet. 
Egy elegáns ffatal  ember lépett a boltba. Ká-

rászáé hirtelen szemügyre vette Józsa modorát az 
eladásnál és ugyancsak megbotránkoaott a látotta-

kon. Hogy is ne ! Ez a szerencsétlen tereintés figye-
lembe se veszi az úrfi  pajkos mosolyát és egészen 
hideg a kiszolgálása. 

— Hja, persze, hogy igy nincs iizlct! Maga 
tisztán elriasztja a jó kiindsaftckat,  u hely ott, liogy 
idcvonzniiii őket. Józsa, önnek változnia kell, külön-
ben nincs maradása. Mosolyogni, ha kell tréfálkozni 
kell az iliurakkal. Fiatal koromban magam sem vol-
tam kiilömb, de aztán ment is ám az üzlet. 

A kisasszonynak arczába szökött a vér. Hát 
igy kell az üzletet vezetni ? Igy kell a megváltozást 
érteni V I)e miután Kárászné elküldéssel fenye-
gette, nehogy magát és üreg apját a kétségbe-
esés örvényébe hajtsa — esküvel Ígérte, hogy — 
megváltozik. 

Az igéret beváltódott. A bevételi összeg elő-
ször lassan, majd utóbb rohamosan nőtt, s a kör-
nyékbeli jogászok B nyalka kereskedősegédek szép 
száminál jöttek naponta, hiu érzelemmel fogadva  a 
szép Józsa kegyosztásait. Süt egy fiatal  mágnás is 
eljárogatott a trafikba,  mert műértő szemei előtt 
valami szokatlan volt a leánynak édes-bánatos mo-
solya. Oly ritka ez a mai trafik-világban  ! 

És Józsa továbbra is mosolygott boldog-boldog-
talanra. Kárászné megelégedését fejezte  ki és nyá-
jusan simogatta bársonyos arczát. 

—• Tudja kedvesem ez nem megy máskép. 
Az iizlct a fő. 

Józsa bele nyugodott abba, hogy az üzlet a fő. 
EB mikor estéukint hazatért megtört édes ap-

jához, ki gyerekes örömmai csüggött rajta, elfelej-

tett minden keservet, melyet napközben átélt, még 
azt is, lioiry hazajövet rosz hírének terjedéséről 
hallott suttogni. Éjszakákat töltött el álmatlan küz-
ködéssel, vájjon folytassa-e  jövó reggel, a mit teg-
nap félbehagyott,  vagy a Dunának menjen-e neki. 
Édes apjának látása azt súgta, hogy ez utóbbit még 
ne tegye. 

Józsa lassan, észrevétlenül sülyedt azon az 
uton, melyre a fónökiiö  kapzsisága taszította. Apja 
halála után kihalt belóle a becsületérzés utolsó 
szikrája is. Az idő súlyos keze látatlanul vonult vé-
gig arczán, ugy hogy később festékhez  kellett folya-
modnia. 

Hja, az üzlet ! 
Kárászné pedig egyre hízott. Egy napon sze-

mébe tűnt neki a leány hervadt volta s ekkor fel-
kelt benne a gondolat, hogy túlad rajta, mint — 
hasznavehetetlen portékán. Akad ő még leányra, ki 
havi liarmiiK'z forintért  beálljon helyébe. Mindezt a 
legkisebb lelkifurdalás  nélkül meg is tette a tapin-
tatos asszony. 

Kárászné ez időtől fogva  nem hallott felőle. 
Lehet hogy kaszirnó lett, vagy más egyéb. Külön-
ben sem törődött mással az üzleten kivül. 

Egyszer egy népcsődület alkalmával megállapodott 
az utczáu. Egy bukott leány ugrott le szégyenében 
az emeletről. 

Ugy kell neki! — mondá Kárászné — 
mért nem maradt az egyenes uton! 

Különben egyre hizott. 



Május . 
. szám. 

országutakra van szorítva, hol nem csak maga 
van sokféle  veszedelemnek kitéve, hanem még 
az ott járó-kelőknek is alkalmatlanságára van. 

S hogy mindezen panaszok fenforognak 
s évről évre ismétlődnek annak bizony azok az 
okai, kik a váeos ügyeit intézni hivatva voltak 
és hivatva vannak. 

Azon hosszú idő alatt, a mióta Csik-Szereda 
mint város szerepel lett volna idő, mód és 
alkalom is, hogy ilyen üdülő helyet teremtse-
nek. És hely is kínálkozott volna hozzá ; hogy 
egyebeket ne említsünk ott van a szeredai lürdő, 
melyet pár évtized alatt, könnyűszerrel üdiiló-
helylyé lehetett volna tenni, ha egylelől a fürdő 
tulajdonosaiban egy kis előrelátás, mástelől a vá-
ros elöljáróiban is támogató jóakarat lett volna. 

E lapok hasábjain is sokszor volt szó 
róla, sokszor volt emlités téve arról, hogy e 
kellemes vizű lürdőt, melynek használatára a 
város közönsége teljesen rá van utalva, minél 
jobban hozzáférhetővé  kell tenni. E czélból 
többször indítványoztuk, ho^v az odavezető 
utat be kell fásitani;  a mit minden nagyobb 
költség és fáradtság  nélkül megfelelő  jóakarat 
mellett meglehetett volna cselekedni. 

De hát nem csak ez nem történt meg, 
hanem évről-évre visszafelé  megyünk, mint a 
rák. Most például alig hiszem, hogy valakinek 
kedve volna a fürdőre  menni, ha megfigyeli 
az odavezetőt utat, mely mind a két oldalról 
a határos szántóföldeken  felgyújtott  trágya anya-
goktól és egyéb ekszkrémentumoktól szerfelett 
illatozik. 

Midőn erre a körülményekre felhívjuk  a 
hatóság figyelmét,  tisztelettel kérjük, hasson oda 
hogy ezen igazán tűrhetetlen állapot megszűnjék 

Erre talán meg is lehetne találni a módot, 
rá lehetne venni s talán rá is lehetne szorítani 
a tulajdonosokat, hogy a trágya telepeket a 
földjeiknek  a közlekedési uitól távolabb fekvő 
végeire és ne közvetlenül az ut mellé helyezzék 
el s ha szétteregetik akkor egyszersmind szántsák 
is alá, mert ebben nekik is hasznok volna, a 
mennyiben a trágyából sok értékes anyag nem 
illanna el használatlanul, továbbá a fürdőre  járó 
közönség is meg lenne kiméivé azon egészség-
rontó, kellemetlen bűztől, veszedelmes baczi-
lusoktól és miazmáktól melyek a levegőt ottan 
most eltöltik. 

P O L I T I K A I M O Z G 4 L H A K -
Kálnoky külügyminiszter lemondása. 

A B á n f f y  báró miniszterelnök és K á l n o k y 
gróf  külügyminiszter között a pápai nunczius ügyé-
ben felmerült  affér  olyan stádiumba jutott, hogy 
K á l n o k y gróf  folyó  hó 15-én másod ízben is 
beadta lemondását, a mit ö felsége  ez alkalommal 
el is fogadott.  A volt külügyminiszter 14 évi mű-
ködése alatt kifejtett  érdemeit meleg hangon el-
ismerte s részére a Szent-Istvánrend gyémántokba 
foglalt  jelvényeit adományozta. 

Az u j külügyminiszter. 
A deniisszionált Kálnoky helyébe ő felsége 

gróf  Goluchowszky Ágenort nevezte ki, ki a hiva-
talos esküt ő felsége  kezeibe május 18-án délelőtt 
tette le Trautmannsdorf  főkamarás  és Kállay Bé-
niám közös pénzügyminiszter jelenlétében. Az es-
küformát  Passetti osztályfőnök  olvasta fel.  Az es-
kütétel után a király Goluchowszkyt félórai  kihall-
gatáson fogadta.  Az uj külügyminiszter lengyel 
főnemesi  családból származik, tanulmányait Lem-
bergben végezte s már fiatal  korában 1872-ben 
áttassénak nevezték ki a berlini nagykövetséghez, 
1878-ban udvari tanácsos lett a külügyminiszteri-
ómban s ebben az állásban 5 évig működött Bécs-
ben. 1883-ban a párizsi nagykövetséghez követségi 
tanácsosnak nevezték ki s inuen 4 évi működés 
után Bukarestbe ment követuek, a hol 1893 ig 
maradi. Ezután 2 évet galieziai birtokain töltött s 
innen hívták meg mostani foutos  állására, 

A főrendiházból.  A főrendiház  a mult hét 
folyamán  tartott ülésein letárgyalta a még hátra 
levő két egyházpolitikai javaslatot a vallás szabad 
gyakorlásáról és a reczepczióról. Általánosságban 
mindkettőt elfogadták,  a részletes tárgyalásnál 
azonban az elsőből elejtették a felekezetnélküli-
ségre vonatkozó szakaszokat, a reczepczióból pe-
d.g törülték a keresztényeknek a zsidó vallásra 

á t t é r é s é t szabályozó szakaszt. Mindkét javas-

lat ilyen alakban fog  visszakerülni a képviselőház-
hoz. Hogy továbbra mi történik velük, azt előre 
nem tudhatjuk, de tudjuk és érezzük azt, hogy az 
egyházpolitika felett,  mely a törvényhozás két há-
zától oly sok időt igénybe vett, s mely ország-
szerte annyi elkeseredést szült, ideje volna már 
végre-valahára napi rendre térni. 

A képviselőházból. A képviselőház május 
hó 17-én rövid ülést tartott, melyen egyes jelen-
tések után a védjegyek oltalmáról szóló és az áru-
forgalmi  statisztikát szabályozó törvényjavaslato-
kat vették tárgyalás alá. Néhány hozzászólás után 
mint javaslatot ugy általánosságban, mint részle-
teiben elfogadták.  Még a 20-án tartandó ülés napi 
rendjét álapitutták meg, mire az ülés véget ért. 

F d v & r o s i l e v é l . 
(Saját levelezőnktől.) 

B u d a p e s t , május hó 19. 
Nagy az öröm Izraelben : a zsidókat a fő-

rendek is — Vay báró elnök kegyelméből — re-
czipiálták. Most már ha kellő finomsággal  akarjuk 
őket megszólítani, nem mondhatjuk nekik, hogy 
kedves reczipiálandó polgártárs, hanem igy: 

— Tisztelt reczipiált barátom. 
Ebből az alkalomból eszembe jut egy adoma. 
Az iskolában a tanár a régi görög kultúrá-

ról tart előadást s többek közt elmondja, hogy a 
légi görögökuél a színházi publikum szabad ég 
alatt ült. Az egyik kíváncsi nebuló megkérdi a 
tanártól: 

— De tanár ur, mit csináltak a régi görö-
gök, ha megeredt az eső ? 

A tanár "erre a nem várt kérdési é némi gon-
dolkodás után igy felelt: 

— Ha esett, mikor a régi görögök a szin 
házban voltak, akkor a régi görögök — megáztak. 

Ha most valaki azt kérdi egy magyar fő 
rendtől: 

— Mondja csak kérem, most hogy a zsidó-
kat reczipiálták, mi lesz a zsidókból? 

A csökönyös törend — s vele bizonyára igen 
sokan — igy felel: 

— Most hogy a zsidókat reczipiálták, a zsi-
dók e/ulán — zsidók maradnak. 

* 

A budapesti uj törvényszéki palotában ki-
mondták a birák az első halálos ítéletet három 
napig tartó végtárgyalás után. F i g á r Kázmért, 
a lengyel kőmiveslegényt ítélték kötél általi ha-
lálra, azért a rablógyilkosságert, a melyet Qer-
n ed i c s Auguszta nevű bukott leányon elkövetett. 
Szegény Figár, mikor a tolmács szájából meghal-
lotta a súlyos ítéletet, mély megadással igy szólt: 

— Nem hiába, hogy pénteki napon jöttem 
Budapestre; azért jártam ilyen szerencsétlenül. 

• 

No attól itt a fővárosban  nem félhet  senki, 
hogy az unalom megöli: a hétnek minden egyes 
napján más és más sziuházba mehet szórakozni, 
íme: V a s á r n a p a népszínházba, hé t főn  a vá-
rosligeti színkörbe, k e d d e n a nemzeti színházba, 
s z e r d á n a várszínházba, c s ü t ö r t ö k ö n az 
operába, p é t e k e n a krisztinavárosi színkörbe, 
s z o m b a t o n a vandville színházba. Ez utóbbi-
ban van szerződtetve most a kedves kis Bokor -
né, a kit a télen Gyergyó-Szt.-Miklóson annyira 
megkedvelt a publikum. Skis. 

juk elveszettnek. Szilire kerültek f.  hó 14-én (ked-
den) Konti kedves zenéjii operettje az „Eleven ör-
dög", 15-éu (szerdán) Krnnolon Thomas „Charlee 
nénje" czímii 3 felvonásos  bohózata, lfl-án  (csütör-
tökön) Konti operettje „Királyfogás",  melynek szö-
vegét Csiky Gergely irta; 1 H-án (szombaton Plan-
kotte operettjo a „Kornevillei harangok" s végre 
19-én (vasárnap) Csepregi Kcrcnez hatásos népszín-
műve a „Piros bugyehiris." Ezek közül újdonság 
csak a „Cliarlec nénje" volt. Igazán el voltunk kép-
pedve, a míg végig néztiik ezen igen furcsa  elme 
szüleményt. Nevetni, nevettünk ugyan eleget a sa-
játságos helyzeteken, n bolondabbnál bolondabb mon-
dásokon, melyeket a működő színészek ugyancsak 
igyokeztek fel-  és kihasználni, de a végén teljesen ki 
voltunk fáradva  s olyan emlékezettel és benyomás-
sal távoztunk a színházból, mintha egy vidéki ezir-
kusz némajátékát lett volna alkalmunk végig nézni. 

A mennyire lapunk sziik tere megengedi, meg-
emlékezünk a társulat egyes tagjairól is. 

Fe r e ne zy né már több alkalommal megfor-
dult városunkban, szép tehetségét, szorgalmát, liiva-
tottságát már eddig is tiszteletbeli tartottuk s örö-
münkre szolgál most is konstatálni, hogy az a ta-
nulmány, frisseség,  elevenség, mely játékát eddig 
is jellemezte, ma is teljes mértékben meg van 
nála. Ezt bizonyítják eddigi fellépései  az „Eleven 
ördög"-ben, „Királyfogás"-ban,  „Kornevillei haran-
gokéban s különösen a „l'iros bugyelláris1"-ban, 
melyben a Zsófi  szerepét ugy mutatta be, hogy 
az bármely színpadnak is becsületére válnék. 

E ii r cd i Lujza a társulatnak igen használ-
ható tagja, eddigelő énekes szerepekben láttuk és 
arról győződtünk meg, hogy kellemes és jól iskolá-
zott hangját kitiinöen tudja használni s ennek ha-
tását a színpadon való jártassága és otthonossága 
nagy mértékben emeli. 

K á r o l y i Liijosné nz eddig látott szerepek-
ben szintén bevált : az „Eleven önlüg"-ben, mint 
Hermin szerepelt az itt választott kosztüm nem 
volt előnyére s egyébként hatásos játékút nem se-
gítette elő. Más három szerepében jóval kedvezőbb 
sziliben tűnt fel.  Egyébiránt róla még lesz a l k a l -

munk bővebben i.s megemlékezni. 
A férfi  szereplők közül dicsérettel kell felem-

lítenünk A s z t a l o s Sándort. M o o r y Sándort, 
E e r e n e z y Wélát, K á r o l y i Lajost, kik eddigi 
működésűkkel már is kiérdemelték a közönség el-
ismerését, a melyben méltán osztakozik .Németh 
karnagy is, kinek azonban annyit megsugunk, hogy 
munkálkodásának eredménye jóval nagyobb hatást 
fog  elérni, ha a zongorát egy kissé több diszkré-
ezióval fogja  kezelni. 

A többi szereplők szintén beválnak s az össz-
hatás emelésére ügyesen működnek közre. Jövő 
számunkban róluk is bővebben fogunk  megemlékezni. 

S z í n h á z . 
A s z t a l o s Sándor és ifj.  K á r o l y i Lajos 

színtársulata működését városunkban f.  hó 14-ón kez-
dette meg. A közöl múltban a hozzánk került színé-
szek annyiszor felültették  közönségünket, hogy tar-
tózkodással, ugy szólva bizalmatlanul tekintettünk a 
most körünkben időző társulat működése elé; de 
örömmel konstatáljuk, hogy kellemesen csalódtunk, 
inert, a mint a színházlátogató közönség meggyő-
ződhetett, ezen alkalommal egy jó erőkből összeállí-
tott, olyan társulattal van dolgunk, melynek tagjai 
feladatukat  legjobb tehetségük szerint ámbiczióval 
igyekszenek megoldani s rajta vannak, hogy a kö-
zönség részére élvezetes estéket szerezzenek. 

A műsorba nagy részben olyan darabok vol-
tak felvéve,  melyeket az ide való közönség már 
több alkalommal látott, de ezeket legalább olyan 
előadásban hozták aziure, hogy azon pár órát, me-
lyet a szinházbau tüttöttüuk, koránt sem mondhat-

K V L O N F É L É K . 

— Törvényhatósági közgyűlés. Várme-
gyénk törvényhatósági bizottsága rendes tavaBzi 
közgyűlését f.  évi május hó 25-én délelőtt 10 óra-
kor kezdődőleg Csíkszeredában, a vármegyeház 
nagytermében fogja  megtartani a következő tárgy-
sorozattal : 1. A vármegye alispánjának félévi  je-
lentése. 2. Az 1895. évi IV—VII. szentesítést nyert 
törvényezikkek kihirdetése. 3—6. Belügyminiszteri 
leiratok. 7, Főispáni átirat, a vármegye törvény-
hatóságának, mint erdő-nagybirtokosnak az ezred-
éves kiállításon való részvétele ügyében. 8—9. A 
vármegyei gazd. egyesület előterjesztései biztosí-
tási szövetkezetek alakítása iránt, továbbá a me-
gyei fa-iskolák  és méhesek állapotáról. 10. Alispáni 
jelentések, több az alispán hatáskörébe tartozó 
ügyről. 11. Csedő István panasza községi ügyvéd-
kedésének beszüntetése miatt. 12. Indítványok: a 
behajthatlanság miatt törlendő útadóknak termé-
szetben lerovandó közmunkára való átváltoztatás», 
továbbá a nevelési kölcsönpénztárból 500 forinton 
felül  való kölcsönök ellenőrzésére 4 tagnak a tör-
vényhatóság kebeléből való kiküldése iránt. 13. A 
felcsiki  főszolgabíró  kérése az irodai szükségletek 
czéljaira lett tulkiadásainak megtérítése ügyében. 
14. Társtöi vényhatóságokkal való levelezés. 15. A 
csíkszeredai törvényszéki elnök átirata a gyergyó-
szentmiklósi kir. járásbíróság épületének kibővitése 
iránt. IC. A vármegyei havasi javak igazgatójának 
jelentései. 17. A mezőrendőrségi uj törvény értel-
mében a nyomásos gazdálkodás tárgyában a közié-
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ségek által felvett  jegyzőkönyvek helybenhagyása. 
18. A gyergyói kerület kórházának terve és költ-
ségvetése. 19. Az üresedésben lévő szolgabírói ál-
lásnak választás utján való betöltés**. 20. Várme-
gyei és községi szabályrendeletek megerősítése. 
-I. Vármegyei és községi számadások helybenha-
gyása. 22. Községi ügyek. 

— Esküvők. L ö w j n g e r Ármin vasúti 
mérnök f.  hú 20-án esküdött örök hűséget Böj-
iliy Emma kisasszonynak, B ö j t h y Endre árva-

elnük kedves leányának. Az esküvőt követő 
;,koma után a fiatal  pár nászútra indult. — Bar-
csai Dénes helybeli lakos f.  hó 19-én Csik-Tap-
,.,v;áü tartotta esküvőjét C s e d ő Mariskával 
i' s e d ő János nyugelmazott körjegyző kedves leá-
nyával. 

— Időjárás. A fagyos  szentek közül Szer-
vác/.. Pongrácz és Bonifácz  minden nagyobb ve-
szedelem nélkül elmultak, ez azonban nem igen 
róható fel  nekik érdemül, mivel a kedvezőtlen idő-
járás miatt nem is igen volt mibe kárt tegyenek. 
Még hátra van Orbán ; róla, mint a négy közül 
legjámborabbról előre is feltesszük,  hogy nem fog 
galibát okozni. Erre mutat az is, hogy az időjárás 
a napokban megenyhült s a 20-án történt meleg 
rsuzr'.-, a Hargita tetején erősen megtelepedett 
li.uéieget meglehetősen megvékonyitotta s igy le-
het reményünk, hogy végre-valahára kitavaszodunk 

— Tiszti orvos. Dr. Filep Sándor, Kolozs-
várról, a hol a tiszti orvosi minősitvény megszer-
zése végett hosszabb ideig tartózkodott, jó siker 
re) letett vizsga után hazaérkezvén, hivatalos l'unk 
czióját megkezdette s naponkint d. e. 8 -11 óráig 
d. u. 2—4 óráig rendel. Dr. Kilép az első orvos 
Csikmegyében, ki a tiszti orvosi minősítést meg-
szerezte. 

— Majális. A csiksomlyói róni. katli. ta-
nítóképezde ifjúsága,  folyó  hó 25-én az intézet 
kertjében, kedvezőtlen idő esetén az intézet egyik 
termében majálist rendez, melyre — miután meg-
hívók nem bocsáttatnak ki — az érdekelt közön-
ség ezen uton hivatik meg. Kezdete délután négy-
órakor (zóna.) Vendéglősről gondoskodva lesz. 

— A VIII. osztályosok vizsgája. A 
csiksomlyói róm. kath. főgimnázium  VIII. osztá-
lyának tanulói az osztály-vizsgát a mult hét folya 
mán tették le, A jelen tanévből még hátralévő 
időt arra fogják  felhasználni,  hogy az érettségi 
vizsgával minél eredményesebben küzdhessenek 
meg. 

— Kettős előadás volt tegnap este a 
a csíkszeredai színházban, a teremben a színészek, 
a vendéglői helyiségben egy jókedvű ur produkálta 
magát. Az ilyeu urat legalább az előadás folyamán 
távolabbi helyiségbe kellene telepiteni, hogy se a 
színészek ne zavarják őt, se pedig ö a színészeket. 

— Baromvásár. A pünkösti sokadalmat 
megelőző baroinvásár f.  hó 21-én délután beállott. 
A felhajtott  marhák és a vására megjelent idege-
nek számából ítélve, a pünkösti országos vásár 
nagy forgalmúnak  ígérkezik. 

— Fürdő-szezon. A hűvös és kellemetlen 
időnek daczára is a fürdő-szezon  itt nálunk el-
kezdődött. Csik-Zsögödön az ujon berendezett me-
leg fürdőt  nyitották meg, melyet igen sokan fel 
keresnek; a bátrabb természetű halandók a csík-
szeredai fürdőt  is látogatják s a déli órák alatt, a 
frissítő  hullámokban fürödöznek. 

— Elveszett egy értékes fülbevaló  f. 
hó 21-én a Csik-Somlyón tartott keddi bncsu al-
kalmával vagy a templomban, vagy pedig a ká-
polnához vezető uton. A becsületes megtaláló fel-
kéretik, hogy a tárgyat adja át lapunk kiadóhiva-
talában, a hol illő jutalomban fog  részesülni. 

— Öngyilkosság. Folyó hó 16-án váro-
sunkban egy suszterlegény — kinek nevét a szü-
lők iránti kíméletből elhallgatjuk — szerelmi bá-
natában, mivel kedvese a faképnél  hagyta és más 
hoz ment feleségül,  főbelőtte  magát. A szerencsét 
len végzetes tettének elkövetése után még másnap 
estig kínlódott 9 azután kiszenvedett. Temetése f. 
hó 19-én történt nagy részvét mellett. 

— Czigánynó az ágy alatt Egy az Al-
földről  idevetődött vándor czigányné a mult hét 
valamelyik napján Csik-Taploczán házról-házra kol-
dulgatott s eközbeu megneszentette, hogy a Botár 
Ferencz házánál senki sincsen otthon; gondolván, 
hogy szabad a vásár, a záratlan ajtón keresztül 

a házba lopózkodott s ott szemlét tartott a köny-
nyebben elemelbető- tárgyak felett  s miután ez 
megtörtént, az ágy alá rejtőzködött, valószínűleg 
azon szándékkal, hogy az alkonyat beálltával a 
kiszemelt tárgyakat magához szedi s azokkal egytttt 
tovább áll. Terve azonban dugába dőlt, mert a 
háziasszony hazamenvén, észrevette az ágy alatt 
rejtőzködő Farad ivadékot s nyomban lármát üt-
vén, az odagyült szomszédok segélyével az ágy 
alól kivonszolták és az elöljáróság kezére adták, 
a hol bizonyára gondoskodtak, hogy a kártyavetés 
nagy mesternőjének az ágyaljánál alkalmasabb pi-
henő helye legyen. 

— Rövid hírek. Marsaibot a királynak. 
Albert porosz herczeg braunschweigi régens folyó 
hó 15-én reggel a katonai küldöttséggel külön vo-
naton Bécsbe érkezett, hogy ö felségének  Vilmos 
császár ajándékát, a tábornagyi botot átnyújtsa. — 
Királynénk itthon. A bártfa  ifürdöigaz^atóság  távirati 
jelentése szerint Erzsébet királyné julius 1-én há-
romheti tartózkodásra Bártfafürdiíre  érkezik. — 
Stefánia  özvegy trónőrökösné több havi távollét 
után csütörtökön tér vissza keleti útjáról, Bécsbe. 
Leányával, Erzsébet kir. lierczegnüvel együtt a 
luxenburgi kastélyban fog  lakni. — Anunczius Vaszary-
nak. Agligiirdi pápai nuncziiis táviratban üdvözölte 
a herczegprimást a főrendiházban  tartott beszédje-
ért. A táviratot a főrendiházban  kézbesítették Vaszary 
lierczcgpriinásnak. — A bécsi polgármester-válasz-
tás. Lcuger dr. alpolgármester összehívta a község-
tanácsot, melyen (iriibl polgármester lemondását 
közlik Hécs városával. — A laibachi földrengés. 
Még egyre éreznek csekélyebb ingadozásokat. 

— A helybeli ev. ref.  egyház telkének 
lolyó li» 22-ére kitűzött árverezése bizonytalan időre 
elhalasztatik, miután az egyháznak kilátása van rá, 
hogy egy nagyobb szabású épület emelésére a bel-
ügyminisztériummal szerződést kötliet. 

— Szerkesztői üzenetek. S. G. u r n á k . 
Köszönjük, szívesen látjuk máskor is. 

M. D. u r na k. Lu g o s. A küldött czikket 
változatlanul közre adtuk. Fogadja legszívélyesebb 
köszönetünk. Igen örvendenénk, ha lapunkat mag-
vas soraival minél többször felkeresné. 
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Florinda. 
Az én kedves Tóni bátyám otthon a famíliája 

körében olyan jámbor, ártatlan ember hírében állott 
hogy sokszor kedves felesége  ö nagysága jónak 
látta öt férfias  öntndatra ébreszteni. 

— Ugyan te Tóni, légy, már egy kissé fér-
fiasabb  ! 

— Hát mit csináljak lelkem? 
— Mit csináljak, mit csináljak? Hiszen azt 

neked csak jobban kell tudni ? Eredj el hébe-hóba 
a kávéházba, — menj udvarolni az asszonyoknak. 

— De édes Rózám ? I 
— Igen, igen, ne félj,  nem leszek féltékeny. 
Tóni bátyám pedig ez alatt a jó tanácsok 

alatt olyan ártatlan arezot tudott csinálni, hogy 
irigykedve bámulhatta volna akármelyik színész 
ezt a kitűnő Moliéri alakot. 

A bajusza alatt pedig csak mosolygott s alig 
tudta megállani, hogy el ne szólja magát. 

— Engem tanitasz te, óh Róza?! Kijártam 
már én ezt az iskolát. 

Szóval Tóni bácsi az emberiségnek ahhoz a 
fajtájához  tartozott, a kikről azt szokás mondani, 
hogy „nagy kópé." 

Ilyen kópé volt az öreg. 
Megjegyzendő azonban, hogy az „öreg" titulust 

csak a familia  körében akczeptálta, máshol hatal-
masan tiltakozott ellene. 

A fővárosba  gyakran fellátogatott  az öreg, 
persze mindig „hivatalos funkezióban".  Az ilyen 
kirándulásokról engem persze első sorban értesített. 

— Itt vagyok kedves öcsém, egy pár napig 
vendéged leszek. 

A vendég azonban mindig én vagyok, az én 
kötelességem csakis a „trinkgeld" osztogatásra 
terjed, mert ezzel az intézménynyel sehogysem 
tud az öreg megbarátkozni-

A Somossynak természetesen mindig benne 
kell lennie a programmban, ott aztán egészen ele-
mében van az öreg, — pedig épen ez okozta 
vesztét. 

Legutolsó alkalommal nagyon megtetszett 
neki egy kis franczia  sanszonett, — az igaz is, 
hogy mesteri módon tudott a szemével vágni s 
ez nagy enyhítő körülmény az öregre. 

Azt talán mondanom sem kell, hogy együtt 
vacsoráztunk hávmacskán ; a vacsora rendezést a 
kis sanszenolt válalta magára — a Tóni bácsi 
zsebére. így hát az is természetes, hogy pezsgő 
is volt, — a sansanettek t. i. nem tudnak pezsgő 
nélkül vacsorázni, ha van a ki fizesse. 

A kicsike vörös borral itta a pezsgőt, igy 
látta ő ezt a huszár tisztektől. Eltanulta azt is, 
hogy az „elegáns" vendégnek illik egy kissé fity-
málni s kifogásolni  ezt is, azt is. 

— Mintha ez a vörös bor nem volna valami 
jó, ugy-e öregem? 

— Persze, persze . . . 
— Valami különös ize van . . . 
— Én is érzem. (Hogyne érezte volna, ba 

a „kicsike" mondja!) 
Aztán hozzátette : 
— Hejh ! Ha az én jó vörös borom itt volna ! 
— Hát aztán az jobb ? 
— Meghiszem azt! — mondá az öreg jó 

vidéki büszkeséggel. 
— Hát nem kaphatnék én abból egy pár 

üveggel ? 
— Oh hogyne, mihelyt haza megyek, azonnal 

küldők. 
A kis sanszonett még tapsolt is ennek az 

ígéretnek . . . 
Harmadnap felpakoltam  az öreget a vonatra 

s haza érkezeit a „hivatalos" útból szerencsésen... 
Otthon pedig feltette  arczára a jámbor, ártatlan 
kinézésű álarezot . . . 

Épen ebédnél iiltek; ő, kedves felesége 
őnagysága és Margit, a Tóni bácsi eladó lánya, 
mikor a levélhordó kopogtat egy levéllel. 

„Nagyságos Vállas Antal urnák. Sárosdon". 
— Vedd át Margit s olvasd el; nincs nálam 

a szemüvegem. Honnan jön? 
— Budapestről. 
— Bizonyosan valamelyik zsidó ágens irja. 

De nem adom a búzát, alacsony az ára nagyon. 
Ezalatt Margit felbontotta. 

„Edes öregem ! 
Ugy látszik egészen megfeledkezett  nem 

csak rólam, de az igért vörös borról is . 
Tóni bácsit erős köhögési roham szállotta 

meg, egészen be le veresedett, s ez a köhögési roham 
mindannyiszor ismétlődött, valaháuyszor Margit 
az olvasáshoz fogott. 

Feleségének szeget ütött a dolog fejébe. 
— Add csak Margit a levelet, majd elol-

vasom én. 
Elolvasta lassan, magában s mikor négy-

szemközt voltak, megkérdezte: 
— Te Tóni, ki ez a Florinda ? 
— Tudod lelkem, az egy asszony, a kinek 

Budapesten udvaroltam . . Hiszen megengedted . . 
Tóni bácsi azóta nem volt Budapesten. 

Skiz. 
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KIADÓ- éa LAPTULAJDONOS: 
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Van szerencsén» a nagyérdemű közön-
séget tisztelettel értesíteni, miszerint már négy 
évvel ezelőtt Csik-Zsögöd községben megte-
lepültem s ottan a 

KŐFARAGÓ MESTERSÉGET 
iparszerilleg folytatom. 

Elvállalok minden e szakba vágó mun-
kát a legolcsóbban s azoknak teljes megelé-
gedésre szolgáló kiviteléről biztosítom. 

Tisztelettel 
Cs.-Zsögödön, 1895. május 14-én 

a-s 
Polini János, 

kőfiragóiMiter. 



Más . C S Í K I L A P O K . ám. 

373. szám 
v. 1895. 

Hirdetmény. 
A közigazgatási bizottság az 18'J5, évi május 

hó 13-án kelt 419. és 420. száiuu határozatával 
a ditró-putnai uton levő 122, 124, 125, 128, 129 
és 171. sz. műtárgyak újra építését 4751 fit  26 
kr és ugyanazon útvonal 80—100 km. szakaszán 
3170. fmt.  utkorlát és 1000 drb fenyöfakerékvetö 
felállítását  1867 frt  20 kr összeg erejéig enge-
délyezte. 

A fentemiitett  munkálatok foganatosításának 
biztosítása czéljából az 1895. évi június 4-ik nap-
jának d. e. 10 órájára a csikvármegyei m. kir. 
államépitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hiédettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy a 
fentebbi  munkálatok végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó, az engedélyezett költség után számí-
tandó, s a részletes feltételekben  előirt 5°/0-nyi 
bánatpénzzel ellátott a két munkára külön-külön 
zárt ajánlataikat kitűzött nap d. e. 9 órájáig a 
nevezett hivatalhoz annyival inkább igyekezzenek 
beadni, mivel a későbben érkezettek figyelembe 
nem fognak  vétetni. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó mű-
szaki müvelet és részletes feltételek  a nevezett 
magy. kir. államépitészeti hivatalnál, a rendes 
hivatalos órákban, naponkint megtekinthetők. 

Kelt Csik-Szeredán, 1895. május 16-án. 
Csikvármegyei 

m. kir . épi tészet i h iva ta l . 

Eladó 
egy tenyészigazolványt nyert 
alakú 3 éves bika csikzsögödi 

Gál Ferencznél. 

JO 

1 - 2 

tf-gépek. r 
J A már majdnem mindenki által ismere- É 
Ş tes, általam bevezetett családi S i n g - e r ^ 
V T r a r r ó - g - é p e f c e t  rendkiviil jóság, tar- ^ 
• tósság, csinosság és feltűnő  olcsóságuknál \ 
• fogva,  melyekből mai napig már 79 drbot v 
2 eladtam, ajánlom. • 
J Ajánlok továbbá az Első magyar varró- ft 
* gépgyárból raktáromon lévő Adria varrógépet ^ 
Ş himző és rüsölő készülékkel 40 frtért,  to- ^ 
• vábbá ugyanezen gyárból érkeztek karika ^ 
• hajós „Adria" ciipész és szabó iparos gépek. £ 
2 Tűzmentes pénzszekrényekbe (Wertheim • 
J Cassa) a legjobb és legolcsóbb gyárat kép- • 
ţ viselem. ^ 
I Csíkszereda, 1895. május hó. ^ 
tf  Tisztelettel ^ 
^ 1 - 3 G Á L J Ó Z S E P . Î 

Sz. 972—1895. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Melylyel alulirt községi elöljáróság a képvi-

selő-testületnek folyó  évi márczius lió 19-én kelt 
határozata alapján az idei költségvetésben felvett 
és a tekintetes törvényhatóság által 1894. évi okt. 
31-én kelt 2238-894. bgy, számú helybenhagyá-
sával a községi közbirtokossság tulajdonát képező 
„Vész" nevü legelőu a gyergyószentmiklósi kir. 
erdőrendezöség által felmért  és műszakilag meg-
becsült 118 hold 620 nsz. öl területen található 
fenyő-,  lécz-, borona , tutaj- és tőke-fa  elárvere-
zése a folyó  hó 12-ik napján nem sikerülvén, az 

ujabbi versenytárgyalásnak hatósági ellenőrzés 
melletti megtartására 1895. június hó 4-ik napjá-
nak délutáni 3 órája tűzetik ki. 

A kikiáltási ár 4000 frt,  melyre az árverezni 
kívánók azzal hivatnak meg, mikép a versenytár-
gyalás megkezdéséig kötelesek a kikiáltási ár 10 
°/0-ával eliátott írásbeli zárt ajánlataikat a köz-
ségi elöljárósághoz beádni. 

Egyéb részletes feltételek  a községházánál 
hivatalos órákban betekinthetők. 

Gyergyó-Alfaluban,  1895. május 15. 
Balázs Gergely. Lőrincz Vilmos, 

biró. jegyző. 

1881. LX. t.-cz. 42. § ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. evi november lió 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §-ában 
kijelölt óvadékképes éi i.ékpapirban a kiküldőn 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. I7u. 
§-a értelmében a bánatpénznek a hiröságnál el.;, 
ieges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

A kir. tszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szeredán, 1894. deczember 21. 

Csipkés, 
kir. tk. bíró. 

Szám 1261—1894. 
tkv. 

Árverési hirdetményi kivonat 
A csik-szeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Deák Elek 
csikszépvizi lakos végrehajtatónak, Erőss Mátyás-
né sz. Tamás Erzsébet és Erőss Borbála csikszép-
vizi lakosok végrehajtást szenvedők elleni 400 frt 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszék területén lévő csik-
szépvizi község határán fekvő,  csikszépvizi 81. sz. 
tjkvben A. f  alatt foglalt  végrehajtást szenvedet-
tek nevén álló 1. r. 159., 100. hr. számú belsőségre 
164 frt,  4. r. 2423. hrsz. kaszálóra 15 frt,  5. r. 
2589. hrsz. kaszálóra 17 frt,  10. r. 6816. hrsz. 
szántóra 2 frt,  12. r. 7714., 7715. hrsz. szántóra 
33 frt,  14. r. 8053., 8054. hrsz. szántóra 5 frt, 
16. r. 8669. hrsz. szántóra 6 frt.  A csikszépvizi 
2911. sz. tjkben A. f  alatt foglalt  végrehajtást 
szenvedettek és Erőss Mátyás nevén álló 1. r, 
3256. hrsz. kaszálóra 72 frt,  a csikszépvizi 2275. 
sz. tjkben A. Ţ alatt foglalt  végrehajtást szenve-
dettek és legifj.  Deák Elek és neje Petres ltózália 
nevén álló 1. r. 1285. hrszámu szántóra 1 frt,  a 
csikszépvizi 2423. sz. tjkben A. j alatt foglalt 
végrehajtást szeuvedők és ifj.  Deák György és 
neje Imre Anna nevén álló 1. r. 6295., 6296. hrsz. 
szántóra 3 frt,  a csikszépvizi 1986. sz. tjkben A 
-j- alatt foglalt  végrehajtást szenvedettek és Erőss 
Mátyás nevén álló 1. r. 2637. hrsz. kaszálóra 68 
frt,  2. r. 2644. hrsz. kaszálóra 26 frt  s igy ösz-
szesen 412 írtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1895. évi julius hó 4-ik 
napján d. e. 9 órakor Csik-Szépviz községházánál 
megtartandó nyilvános árviésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 

Keleti J. rs. is kir. osztrák-magyar 
ós belga kir. szabadalmazott aórvkfl-
toje leghíresebb orvosi autori-
tások által a jegjobbnak van 
elismerve, nem csúszik, nem 
gyakorol kellemetlen nyomást 
és rendkívül czélszerii. 

Ú J D O N S Á G ! ! 
Keleti-féle  gumnii sérvkülő. szaba-
dalmazott 1*94. inárcz. hóban. Ki-
tüDlclett liriisszellien, 1893. arany-
éremmel is iliszokmănynyal. A pe-
lottik teljesen a sérvhez idomilha-
túk, szarvasbőr védővel és bizton-

sági őwcl. 
Árak: egyoldalú 6 frt.  kétoldalú 13 
frt.  Siispi-nsoriuin. Iiaskiitö, (elaszti-
kus) gummi-gíir.sér harisnya, hát-
tartó orthopea.liai niiilcges fiizö,  mü-
leges lábak és kezek. OUUMI ! 
Kgyediili képviselet Oâ/.tr.-.Magiar-
országon a páris. 

„F. B e r q u e r a n d flls." 
leghireseiili gyáru-nak. 

Jótállás melleit való.li párisi 
(jiti'uii- és halhólyag fi  írtig. 
Hints anic ii. ans fi  frtig.  Kredeti 
I'r>!-u!iuni w lusiuiin Mensinga lanár 

szerint 1.80 ."> frtig  M'nl.igyiiitcméiiy uraknak 2 — s írtig. 
Megrendeléseket dUziuvlca .'•» gyorsan eszközül 

| / r i T T I I orvos sebészi műszerész és is. és kir. oaztr. .'-j 
i v e . L t I I J . , magy. szabadalmazott sérvkiitők gyárosa. 
Bndapeat, IV., Kcronahemeg-uteza 17. (Szervittk palotija ) 
- 5 Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

• • • • • • • • • • • • • 

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására 
hozni, miszerint a zsögödi fürdőn  egészen újból épitett 
és a kor igényeinek megfelelően  kényelemmel 
berendezett 

rr 

1 m 

f.  évi május hó 19-én megnyitottam s abban naponta 
reggel 0 órától már lehet fürdeni. 

A n. é. közönség b. pártfogását  kéri 
i - K E R T É S Z N É . 

X  EZ 
A „KASZÁS" védjegygyei 

— S a l e g j o b b k a s z a a v i l á g o n . B— 
| Kemény, s/.ivós, csupán egyszeri kalapálással több napon át lehet vele dolgozni és egyetlen 

kaszakö-fenóssel  20-150 lépésnyire lehet vele kaszálni még a legsűrűbb és a legkeményebb hegyi íüben ^ 
is. A „kárpáti" kaszát különben egész Magyarországon már mult évről, minta legkitűnőbbet ismerik 
és szó nélkül visszaveszem attól a kit nem elégítene ki. 
A valódi kárpát kasza aj.,Kaszás" védjegygyei egyedül csak is alulírott czégnél kapható. Árak a következők: 

A k á r p á t i kasza hossza a könyökkel együtt 
cientiméterekben 

Ára darabonkint, krajezárban . 
Egy 5 kilós postacsomagba elfér  darab . . 

A ki egy postacsomaggal rendel, bérmentve kapja 

60 65 70 75 80 85 90 95 100 
70 80 90 100 110 120 130 1451 160 
14 13 n! 10 & 8 7 6 6 

A ki pedig 3 postacsomaggal rendel egyszerre, azonkívül egy 
kaszá t is k a p ingyen ráadásu l . 

1 drb kárpáti kaszakő (fenőkő)  rendű 15 kr., 1 drb kárpáti kaszakő II 
1 kalapáló készlet üllő és kalapács angol aczélból 75 kr. 

rendű 10 kr. 

M A U T H N E R Ö D Ö N magkereskedése, BUDAPEST Andrássy-nt 23. 
Nyomatott Csik-Szeredában 1896. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 
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