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A konzorczium zsákja.
Van-e egy ügy ii ember Csikmegyében, 

a ki ne tudná, mit jelent ez a szó : „Kon
zorczium14 ? Van-e oly Istenfélő jámbor, ki 
ltaesak említeni hallja, legalább gondolat
ban meg ne átkozná fogantatását ennek az 
egyesületnek, mely három esztendőn ke
resztül töltötte feneketlen zsákját a osiki 
nép keserves keresményéből.

A hajdani karthagóiak egy bálvány
nak, a telhetetlen Molochnak áldoztak. En
nek hordták pénzüket, kenyerüket. A csiki 
nép pedig három éven keresztül a regálé- 
bérlő-társaság feneketlen zsákjába hordta 
pénzét, nem a hit, hanem a körülmények 
kényszerítő nyomása folytán. A különbség 
csak annyi, hogy amaz az emberek ak
kori hite szerint Isten volt, tehát minden 
jó és rossznak forrása, emez pedig emberek 
egyesülése, mely csak saját hasznáért áll 
fenn s az oda hordott pénzért hamis porté
kával fizet.

Ezelőtt három évvel történt az állami 
mindenhatóságnak az a túlkapása, mely az 
enyém, tiéd között nem akart különbséget 
tenni. Mindenhatósága által meghatározott 
árért m egváltotta a regálét, mely — mint 
természeténél fogva magán jog — régebben 
a tulajdonosok által kizárólagoson használ
tatott. Mikor aztán az állam az elvett ma
gán tulajdont felcsigázott áron hezitálni 
kezdte : hogy ne kerüljön holmi jött-ment 
zsidó rongyai közé, az ősi székely zeke, egy 
igazi honfiakból alakult konzorczium bá
rom évre kihaszonbérelte.

Ez alatt a három esztendő alatt. Csik- 
vármegye csiki részének területén az italmé
rési jog gyakorlása kizárólag a bérlő-társa-1 
saság kezében volt. A ki máshonnan merte I 
fedezni szükségletét, azt kérlelhetlenül bün

tette s igy kényszeritette az általamért italok 
fogyasztására.

Ez a konzorczium adott az italmérési 
jog gyakorlásáért G7000 frt haszonbért az 
államnak, elnökét 20Ö0, alelnökét 1G00 frt- 
tal s igy tovább minden matadorát busá
san fizette. De hát ez magán ügy, ebbe 
nincs beleszólása senkinek.

Hanem igenis van beleszólása minden
kinek és kötelessége nyilvánosan is felszó
lalni azon visszaélések ellen, mikre a kon- 
zorczium — melynek kezdetben nemcsak 
nyerészkedési czélja volt — magát ragad
tatta.

Erkölcsi kötelessége lett volna arra 
törekedni, hogy a nép minél jobb és olcsóbb 
italt kapjon. E helyett rossz, élvezhetlen 
italokat árusított felcsigázott árakon, ugyany- 
nyira, hogy megalakulása óta jó bort a 
megyében még csak hírből sem lehetett 
hallani, annál kevésbbé pénzért találni.

A mellett folytonosan jajgatott, hogy 
nem képes veszteség nélkül kifizetni a ki
kötött haszonbért s még a pénzügyminisz
ternél is kérelmezett a szesz eladási árának 
felemelhetése végett. Jól tudta, hogy a megye 
csiki részeiben csak tőle szabad italt vásá
rolni s igy bármilyen minőségű italt és bár
milyen drágán árusítson : el fog kelni, mert 
a jó kedvű ember, „ha nincs czigány zene, 
verkli mellett is elmulat14 s a napszámos 
olyan pálinkát szeret inni, a milyent adnak

Nem hiszem, hogy ebben az országban 
drágább és rosszabb bort mértek volna va
lahol, mióta a regálé meglett váltva — mint 
Csikmegyében, s éppen a vált legnagyobb 
sérelem, hogy a szabad verseny ki volt 
zárva, a konzorczium pedig az élvezhet
len lőrét meglehetős drága áron árusította |

De nem bocsátkozom ennek bizonyi-,

fásába, hanem hivatkozom Csikvármegye 
közönségére, tudom, hogy e kérdésben ne
kem ad igazat s nem azoknak, a kik más 
körülményekben keresik a baj okát.

Zsidó bérlő talán nem zsákmányolta 
volna annyira ki a kínálkozó helyzetet, 
mint ez a tiszta hazafiakból álló konzor
czium. Maga a hatóság sem gyakorolt 
semmi ellenőrzést ; nem volt bátorsága vagy 
tán nem akarat belenyúlni ebbe a darázsfé
szekbe s igy a gazdálkodás teljesen ellenőrzés 
nélkül folyt három éven át.

Most mikor a három évi bérletidő ma
holnap lejár : újra piaczra került a regálé
jog. A pénzügyminiszter nagy dobja újra 
megszólalt : bum ! búm ! bum ! Ki ad töb
bet érte ?

A községek, mint volt tulajdonosok — 
megelégelve a konzorczium átkos mííkö- 
dését — állítólag a vármegye alispánja su- 
galmazására elhatározták, hogy az italmé- 
rési jogot haszonbérbe veszik, nem annyira 
nyerészkedési, mint inkább közgazdasági 
szempontból, hogy a fogyasztó közönség ne 
legyen kiszolgáltatva továbbra is egyik má
sik bérlő tág lelkiismeretének. Az alkudozá
sok be is fejeztettek s a községek azon re
ményben ringatják magukat, hogy a meg
ígért 82000 írtért a jövő három évre nekik 
lesz kiadva az italmérés a fogyasztási adók
kal egy iitt.

A hir azonban azt suttogja, hogy a 
községek ezen törekvése újból meg lett hi
úsítva, mert a konzorczium emberei 10 
ezer írttal többet Ígértek.

Úgy 1 átszik tehát, hogy még nem telt 
meg a konzorczium zsákja ; nem elégelte 
meg a három esztendőt s igy nem is megy 
el pihenni babérain. Nem tudom komoly 
czélja van e a konzorcziunmak, de azt

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA.
_  -A . g  a  t  h  a .

(Beszély)
Irta  : M O L N A R Á K 0  S.

„Hab verődik a tengeren, ha árad : 
Elborította szivemet a bánat;
De mig a hab tova siklik a vizen :
A bú-bánat gyökeret vert szivemben.11

A dal utolsó hangjai elhaltak a zongora ak
kordjaiban, az őszi szél pedig felkapva a mélabus 
akkordokat, a park vén fái között tova surrant 
velők s a közel hegyekbe ütődött, siri viszhangot 
hallatván erre a hegyszakadékok. Néma csend lett 
a virányosi kastély körül s a sötétség szinte lehe
tetlenné tette megkülönböztetni a tárgyakat. Az 
ódon kastély sötét falai s a vén park százados töl
gyei, mint óriás kisértetek meredtek a hegy lej
tőjén, babonás félelemmel töltve el az arra haladó 
utast. E  pillanatban a kastély jobb szárnyán gyen
ge világosság látszott s nyomban női alak tűnt 
fel az ablakban, könnyű fehér nyári ruháját a 
szél kíméletlenül tépte, s leomlott fekete hajfürtéivel 
pajzán játékot űzve lobogtató azt. Mozdulatlanul 
állt a nő a nyitott ablaknál s mélyen kihajolva, 
szemeit egy irányba szegezni látszott, áthatolva 
mintegy a sötét éjjen.

Tiszta csengő hangja ismét az előbbi dalt 
hallatta s a dal zokogásszerű végezete megrikatá 
a sötét éjszakát: a fák titkos sóhajaiba a szél nyö
szörgése vegyült. Egyszerre halvány szürke köd

szerű fény tört elő a fák ágain s mire a kastély 
párkányáig ért, kibukott a hegyek mögül a hold, 
bevilágítva az egész tájat s ezüstös fényben nszott 
a kastély s alatta pedig félórányira Virányos falu.

A nő zavartan egyenesedett fel a hirtelen vi
lágosságra s nem érezvén többé a sötétségben! 
teljes egyedül létet, azonnal visszahúzódott, s pil
lanat múlva már bő köpenybe burkolva tűnt fel az 
ablakban.

Magas, karcsú termetű, halvány arczu, fekete 
szem és hajjal, szabályos szinte klasszikus arezvoná- 
sokkal s vékony ajkaival egy ókori Istennőhöz ha
sonlított s azt hitted láttára, hogy most szállott 
le a hegyek közül vadásztanyájára s szinte hallani 
vélted körűié a vadászkutyák csaholását, várva, 
mikor lövi ki merészen az isteni Dianna mérges 
ny ilá t!

De nem, a szép nő szemei habár fénygolyó
ként égtek üregeiben s Virányos faluja felé lát
szottak meredni, nem voltak harczias tekintetitek, 
ajka körül nem a büszke dacz, hanem bánatos 
szelídség honolt. Istennőnek látszott, de emberi 
szenvedés, bú ült a magas büszke homlokon.

Vájjon mi bánthatá, van e elég kegyetlen 
ember, ki bánatot okozhat e bájos angyalnak ? Nem 
követ-é el szentségtörést, ki a fényes napol, mely 
ott ragyog e fiatal leány arczán, csúnya fekete 
feleggel takarja el ? S úgy látszik van. Igen ! E 
lány nem boldog s boldogtalanságát emberi kéz 
okozta.

Ott az a kis falu a hegy tövében, Virányos 
faluja egyszerű házikójával s a falu közepén egy

szép fehérre meszelt nagy cserepes ház kirúg 
széles tornáczával, tömör kőoszlopain felfuttatva 
a vadszőlő s köröskörül virágos ágyak egyszerű 
falusi virágokkal, a kert mélyében nagy jegenye
fák, alatta pedig lassan folyik az Er csolnakot him
bálva hátán, mely lánczczal van odakötve a vén 
jegenyéhez. Ennyiből áll az egész falu, semmiség 
lehet bárki előtt, minden annak, ki csak abban leli 
fel boldogságát.

A nagy cserepes ház egy kis szobájában 
gyertyafény világa szűrődik át a leeresztett ablak- 
redőnyökön, gyorsan alá s fel járó alak körvona
lai rajzolódnak le azon, most megáll, pillanatra 
gondolkozni látszik, elfüjja a gyertyát s az ajtót fel
nyitva, a kertbe lép : barna kis körszakáll szegé
lyezi arczát, férfias nyilt tekintetéből ítélve, első 
pillanatra megnyerő közepes termetű férfi áll előt
tünk. A mint körülnézett a hold fényénél, a bű
vös kép mintegy meghatni látszott pillanatra, azon
ban gyorsan a jegenyék felé vette útját s eltűnt 
az E r partján, Lánczzörgés hallatszott perczek 
múlva, aztán, mintha lapátok merülnének a vízbe. 
A virányosi kastély órája 11-et ütött, s ismét csen
des lett minden,

A hold elé felleg került s e pereznyi sötétsé
get felhasználva, bagoly suhant el a virányosi park 
fái között, hú, hú, hú, hú kiáltása megrezegteté 
a léget s az a fiatal leány a kastély ablakában 
nehéz álomból rettent fel, sejtelmes szive rosszat 
érezve, éppen becsukni akarta az ablakot, mikor 
egy kéz érinté vállát :

— Agatha te még ébren ?
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a megelőző' idők tapasztalataiból bátran me
rem következtetni, hogy a konzorczium 
ha 100000 írttal Ígérne többet, úgy sem 
maradna veszteségben, mert az elárusitást 
úgy vinné keresztül, hogy a jövedelem biz
tosítva legyen. A községek azonban nem 
Ígérhetnek többet, mint a mennyit méltányos 
árusítás mellett meg lehet nyerni; mert ne
kik a íőczél mellett, a fogyasztó közönség 
igényeit is szem előtt tartani erkölcsi köte
lességük. Nekik nemcsak nyerészkedni, ha
nem a közgazdasági szempontokat is kiválóan 
figyelemben kell részesíteni.

A községeknek, Csikvármegye törvény
hatóságának akczióba kell lépniök a közsé
gek és a fogyasztó közönség érdekében, hogy 
ne legyen továbbra is kitéve a bérlők ön
kényének.

Fel kell világosítani a pénzügyminisz
tert a körülményekről, hogy vármegyénkben 
a közgazdasági érdekek vannak veszélyez
tetve oly rendszerrel, a minő három éven 
át követtetett. Lehetetlenség, hogy a minisz
ter pár frt többletért áldozatul dobja a köz
ségeket s a fogyasztó közönség érdekeit a 
konzorczi um kapzsiságának.

Lehetetlen, hogy meg ne elégelte volna 
hallani a számtalan panaszt, mely a bérlő
társaság ellen hozzá felterjesztetett.

Ha mégis a miniszter a községek és 
fogyasztó közönség érdekeit mellőzve: az 
italmérési jogot a konzorcziu mnak vagy 
valami más idegen zsebráknak adná haszon- 
bérije : hasson oda a törvényhatóság, hogy 
a fogyasztó közönség érdekei a mennyire 
lehet megvédelmeztessenek. Vessen gátot a 
féktelen s mások róvására menő kapzsiságnak, 
mert ha még a mostani állapotok tovább 
folytattatnak : a szilágymegyei botrányokra 
sok kilátás van.

B ..................s

C sik -S zera d a  város.
I I .

C s ik-S z e r  ed a, október 15.
Azoknak a városi polgároknak, kik „Csík

szereda városnak" nagyközséggé leendő átalakí
tását igyekeztek előmozdítani, előzetesen is volt 
annyi tájékozottságuk, hogy mielőtt a nagyköz
séggé átalakulás iránti szándékukat megkezdették 
volna, első lépésük is az volt, hogy legilletékesebb 
helyen meggyőződést szerezzenek arról, hogyha 
Csik-Szereda városa nagyközséggé alakul át, ez 
esetben — mint város — nem veszit-e kiváltsá
golt jogaiból ? S nem lesz-e a vármegye önállósága 
is veszélyeztetve ?

De miután ki lett mondva az, hogy a város
nak nagyközséggé leendő átalakulása sem a vá
ros kiváltságolt jogaira, sem pedig a vármegye 
önállóságára befolyással nincsen, s a nagyközség
gé átalakulás egyéb más semmi változást elő nem 
idéz, minthogy Csik-Szereda város a belügyeit, a 
személyi hivatalnokok elnevezése s kiadásokra 
nézve nagyközségileg fogja rendezni, s csakis ab 
szurdum gondolkozás, hogy ezen átalakítás a vár
megye önállóságát is veszélyeztethetné; mert 
ilyen átalakulások esetében igen sok város s több 
vármegye is kiváltságolt jogosultságát s önállósá
gát már régebben el kellett vo'na veszítse, csakis 
mikor teljesen megnyugtató felvilágositá st kap
tunk arról, hogy a városnak a nagyközséggé át
alakulása sem a város jogaira, sem pedig a 
vármegye önállóságára befolyással nincsen — tet
tük meg mi is a város silány anyagi jövedelmei- 
nélfogva a városnak nagyközséggé leendő átala
kulása iránti lépéseket.

Nem mondom én azt, hogyha akár Csik-Sze
reda városának, akár bármelyik városnak bel- 
iigyeire nézve magát nagyközséggé kell átalakí
tania, hogy az nem a város virágzó állapotára, 
hanem annak anyagi hanyatlására mutat, de an
nak nemcsak kizárólagosan éppen a város jőve-, 
delmei, hanem egyfelől a törvények : ítézkedése is 
oka, mikor a városi tisztviselők fizetését oly nagy 
összegben állapította meg, s attól eltérni nem is 
lehet s többé a felett a város polgársága nem 
is rendelkezhetett, utat kellett nyitni a törvény- 
hozásnak arra nézve is, hogy azon városoknak, 
melyeknek jövedelmei az uj intézménynyel járó 
kiadásokat nem fedezhetik, minő törvényes úton 
segíthetnének magukon beliigyeik vezetésére nézve

Hogy pedig Csik-Szereda városának is nagy - 
községgé kellett átalakulnia, ezt nem a városi 
polgárság hibájának kell tulajdonítani, hanem a 
törvényhozás azon intézkedésének, melyben a vá
rosi tisztviselők fizetése oly nagy összegben lett 
megállapítva, hogy ezeket s a többi dologi kiadá
sokat is a város jövedelméből már fedezni nem 
tudta. Másfelől előidézte ezt Csík szeredában 
folytatott gazdálkodás, mert inig a regálé jogok 
jövedelmeztetése a város hatóságának kezelése 
alatt állott — tovább ne menjünk vissza csak az 
50-es évegíg — s tekintetbe véve azt is, hogy 
a városban folytonosan nagyobb számú katonaság 
is volt elhelyezve, okszerű gazdálkodás mellett 
csak a regálé-jövedelmekből évenkint meg lehetett 
volna legkevesebb 300 frtot takarítani s ma már 
a városnak lehetne 15000 frt alaptőkéje. Ennek 
jövedelméből a kiadásokat könnyen lehetett volna 
fedezni s Csik-Szereda város rendezett tanácsú 
állapotát is a polgárságnak minden további meg- 
terheltetése nélkül fenntartani lehetett volna. De

hogy hová vánszorogtak el azok a jövedelmek : én 
itt nem fejtegetem; tudhatja mindenki, a ki a vá
rosban szerte néz s komolyan utána gondol.. .  !

Még a nagyközséggé átalakulásnak egyes 
városokra nézve más árnyoldala is lehet, hogy 
a törvényben megállapított fizetéseken alól nem 
lehet oly értelmes tisztviselőket kapni, mint azt 
a rendezett tanácsú város tisztviselőinek minősítése 
is megkívánja s igy az átalakulás szellemi ha
nyatlást is idézne elő, hanem Csik-Szereda város 
e tekintetben sem nagyon sokat veszített, mert a 
nagyközséggé alakulással is kevesebb fizetésért 
megkapja mindazon minősültséggel és szellemi ké
pességgel bíró tiszti karát, kivéve a jelenlegi vá
rkap itányát, ki jogvégzett egyéniség — mind 
kik eddig a város tisztviselői karát képezték.

S midőn a „Csíki Lapok" 42-ik számában 
tárgyalt, azon nézeteket, hogy a szolgabirói szék
hely Csik-Szeredában helyeztessék el, igen sok in
dokokból is helyeslöleg csak pártolni tudom. Még 
csak annyit vagyok bátor megjegyezni, hogy ne 
legyünk elfogultak, hanem a lehetőségig vállvetve 
törekedjünk oda, hogy Csik-Szereda városa , mint 
nagyközségnek előhaladását lehetőleg mozdítsuk 
elő, hogy az, mint ilyen is Csikvármegyének to- 
vábbbra is méltó székhelye lehessen.

Csedö István, 
ügyvéd.

C sik v á rm e g y e  k ö z ig a z g a tá s i  
b izo ttsá g á n a k  ü léséb ő l.

C s i k-S z e r e  d a , október 10.
A vármegyei közigazgatási bizottság havi 

ülését Mikó Bálint főispán ur elnöklete alatt ma 
tartotta meg, melyen a tagok elegendő számban 
voltak jelen s a betegség miatt mintegy három hó 
óta távol volt Madár Imre főjegyző ur is ez út
tal végezte előadói tisztét.

A gyűlés lefolyásáról a következőket említ
jük fel:

A megyei főorvosnak a közegészségügy álla
potáról előterjesztett jelentése figyelemre méltó 
adatokat tartalmazott, a mennyiben közegészségi 
viszonyaink a m. hó folyamán kedvezőtlenebbek 
voltak a megelőző havinál; mert a betegülési ese
tek nagyobb számban fordultak elő, sőt a ragá
lyos betegségek közül a roncsoló toroklob és vér
has két községben járványosán uralkodott.

Nevezetesen Madéfalván a roncsoló torok
lobban 18 betegülés és 12 haláleset, — Ditróban 
pedig a vérhasban 52 betegülés és 7 haláleset 
fordult elő.

A kolera járványelleni óvintézkedések felül
vizsgálata és Dr. Cseh Károly közegészségi fel
ügyelő és a megyei főorvos által m. hóban foga- 
natosittattak s a vizsgálat ereiknénye nem volt 
teljesen kielégítő, mert több községben a trágya
dombok kitakarítása nem történt meg.

Kolera-kórházak csaknem minden községben 
voltak kijelölve s azok felszerelésére utasítás 
adatott, jégvermet kevés kivétellel mindenütt ta
láltak, de azok nagyobb részében a jég elolvadt. 
Fertőtlenítő szerekkel jórészt el vannak a községek 
látva s gondoskodás történt arról, hogy szükség 
esetén azok könnyen beszerezhetők legyenek.

A bizottság a főorvos jelentését tudomásul 
vette, az ürességben levő csikszépvizi járási, továbbá 
a gyergyóujfalvi és remetei körorvosi állásoknak 
pályázat utján leendő betöltését elrendelte ; a tör
vényhatóságot pedig megkeresni határozta azért, 
hogy a járásorvosok fizetésének javítása iránt a 
kormányhoz felterjesztés intéztessék.

A közadók kivetésének és befizetésének nem 
a legkedvezőbb eredményét tüntette elő a pénz
ügyigazgatósági jelentés. E szerint ugyanis a Ifi. 
osztályú kereseti, bánya-adó és nyilvános száma
dásra kötelezett egyletek adójának kivetését a bi
zottságok csak e hó 4-én fejezték be, mig a föld
es házadó után járó általános jövedelmi pótadóra 
és fegyveradóra, valamint a hadmentességi díjra 
vonatkozó összesítés még nem készült el s ezen 
késedelmek okául a Stark József számtiszt és 
és Gonda Jenő fogalmazó elhalálozása miatt be
állott személyi viszonyokat és munkaerő elégtelen
ségét hozza fel az igazgatóság.

Nem vonható kétségbe, hogy a felhozott je
lenségek mindenesetre befolyással vannak az ügyek 
késedelmes elintézésére, de tudva azt, hogy teljes 
létszám mellett is ezen pénzügyigazgatóságnál va
lami gyors teendőben az adózók érdekei még soha

— Oh atyám ! — ijedt fel a lány !
— Szobám ablakából láttam a világosságot 

nálad s ide siettem.
— Jó, hogy fent vagy édes leányom — szólt 

gróf Szomory — sürgönyöm jött ; még az éjjel a 
fővárosba kell átáznom, egy hétig is távol keli, 
hogy legyek tőled.

— Nem félek egyedül atyám — válaszolt 
Agatha.

— Tudom édes leányom, ügy növekedtél fel 
anya nélkül; szegény jó anyád kicsiny korában el 
halt. A dajkád én valók, nevelésed befejezése után 
okos leány valál mindig. Bátor vagy tudom, 
férfinak is dicsőségére válnék úgy ülöd a lovat, 
kezed nem reszket a fegyveren. Nem is aggódom 
érted. De lásd most 21 éves vagy és szived még 
meg ne nyilatkozott volna ? Itt féltelek én. Ön
álló akaraterő, szabad gondolkozás, erély van ben
ned, mely zsarnokot nem tűr sziveden. Leányom 
jól tudod, hogy vagyonunk legnagyobb részét el
vesztettük, anyád vagyona-, a tiedből élünk sze
rényen itt félre vonulva, rangunkhoz kevésblté 
méltóan. Hogy visszaszerezhessük nevünknek a 
fényt, hogy Miklósnak jövőt biztosíthassunk, ne
vünk: az ős Szomoryak dicső nevét, bátyád Mik
lósnak fenn kell tartanunk gazdagon! Agatha! Te 
mentheted meg nevünket, vagyonúnkat; te parthie 
vagy Agatha, légy okos, szived még szabad, ke
zed után számosán esengenek : engedd, hogy egy 
vigasztaló szót vigyek . .  . György grófnak. Ö 
gazdag s minyájunkat azzá tehet s téged imád !

Fájdalmas rángatózás volt észrevehető Agatha 
arczán, de leküzdve azt, csak annyit mondott:

— A mint parancsolod atyám !
Szomory gróf egyike a legjobb embereknek,

de fajának legbüszkébbike is, kit a szerencsétlen 
gazdasági spekulácziók vagyouilag teljesen tönkre 
tettek, úgyszólván önhibáján kívül. Egyedüli leány 
gyermekével, Agathával már 10 év óta él víssza- 
vonultságban elhalt felesége birtokán, melynek 
haszonélvezete őt illeti. Tiz év óta nem volt nap, 
hogy a múlt fényes perczeit siratva, reményeket 
ne szöjjön a jövőbe: „ismét gazdagnak lenni, fény, 
pompa, dicsőség között látni gyermekeit." Ez volt 
egyedüli gondolata. A neje utáni birtok jövedelmé
nek legnagyobb részét Miklós fiára költötte, kit 
diplomácziai pályára szánt s ez tetemes összegeket 
emésztett fel. Agatha szerényen távol a nagyvilág 
zajától élt, ez keserité el Szomory gróf atyai szivét. A 
büszke gróf leányát egy kis vidék nyárspolgárias 
tűzhelyének nevelte volna ? Soha! Agatha Szomory 
grófnő! s neki nagy partbiet kell tennie. íme 
itt a kínálkozó alkalom. . .  György gróf egyike a 
leggazdagabb s legrégibb családok sarjának. Nem 
a legfiatalabb ugyan, de az mindegy; a va
gyon és a rang mindent kiegyenlít, s szereti Aga- 
thát, vadászaton volt Virányoson s itt látta és sze
rette meg. Ilyen gondolatok jártak Agatha aty
jának eszében e pillanatban.

— Engedelmes jó leány voltál Agatha, kö
szönöm ezt neked — mondá a gróf s homlokát 
megcsókolva lávozott.

(Folyt köv.)
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sem nyertek kielégítést, mert egyesek által beadott 
felebbezések vagy törlési kérések többnyire csakis 
egy-két év múlva s akkor is igen sokszor sürge
tésre nyernek megoldást: elévühetlenné vált an
nak szüksége, hogy ezen pénzügy igazgat óságnál 
vagy a személyi létszám emeltessék, vagy pedig 
vármegyénk részére külön pénzügyigazgatóság ál
líttassák fel s ennek eredményeztetésére a vár
megyei hatóság mindent megtegyen ; a jelen álla
pot csaknem türhetlenné vált.

A f. év I —II. évnegyedére előirt 219,494 
írt 72 kr egyenes adótartozásból szeptember vé
géig befolyt 146.546 frt 12 kr s maradt hátra
lékban 72930 frt 60 kr, a jelen évben pedig ke
vesebb folyt be 727S frt 12 krral, mint a m. év 
hasonló időszakában.

Hadmentességi díjba a fennállott 4249 frt 
20 kr tartozásból szeptember végéig csakis 929 
26 kr űzetetett be.

A folyó ügyek közül, melyek kevés számban 
kerültek napirendre, megemlítjük a következőket:

1. Szereda város által a f. évre szerkesztett 
iskolai pótadókivetési lajstrom 147 frtot tevő ösz- 
szeggel efogadtatott.

Taploczai Száva Lukács és delnei Káuya 
József a Szereda városban levő adójuk után kive
te tt pótadótortozásaik ellen beadott felebbezése- 
ikkel elútasittaitak.

Csicsó községnek a „Hargita“-i fürdő keze
lése és fenntartása iránt alkotott szabályrendelete 
a tiszti ügyész által tett észrevételek szerinti újra 
dolgozás végett visszaadatott azon űtasitással, 
hogy aj„gyógyfürdö“ elnevezés használata, valamint 
az azzal egybekötött jogok élvezhetésére nézve 
mindenek előtt belügyminiszteri engedély lesz ki
kérendő.

Gyűlés után a tagok a főispán ur vendégsze
rető házánál jöttek össze ebédre.

L E V E L E Z  É S .
Felvilágosításul

a csikszentmártoni bankett-rendezőségnek.
Előrebocsátom, hogy olyan emberrel nem 

ülök le kártyázni, a kinek nincs veszteni valója, 
sjiem  szoktam olyan vízzel mosdani, a melyik 
nem megtisztít, hanem befeketít.

Ez azt teszi, hogy a ki hírlap .számára irt 
tudósításában az igazságot nem felderíteni, hanem 
elhomályosítani igyekszik, azzal liiábauvaló fárad
ság az igazság kérdése felett polemizálni.

Ennélfogva ilyen fölösleges munkával nem is 
szándékozom időmet tölteni, csak nehány felvilá
gosítással szolgálok a rendezőség elnökének, a ki 
tudomásom szerint oroszlánrészt vett a rendezés
nél ; hogy jövőre ilyen ténykedésnél mit tartson 
szem előtt..

E lapok múlt számában megjelent közlemény
nyel szemben is határozottan ismétlem, hogy a 
tisztelgéses bankett a Székely Endre és Nagy Jó 
zsef tiszteletére e g y f o r m a  n lett rendezve. 
A ki nem hiszi, tekintse meg a szétküldött meg
hívókat és aláírási iveket, melyeket a rendezőség 
nevében Solnay Sándor bocsátott ki.

Hogy Székely E. nem jelent meg sem a tisz
telgésen, sem a banketten : oka az volt, hogy ö 
elfoglaltságára hivatkozva, az első iniczivátiánál 
kijelentette, hogy részt nem vehet s kérte a ren
dezőséget az ő nevének kihagyására, annál is in
kább, mert az elöljáróságok előtte alkalmilag tisz
teleghetnek 2 frtos vacsora nélkül is. Tényleg a 
tisztelgésre kitűzött napon — mert a rendezőség 
nem is értesítette arról — hivatalos ügyben távol 
volt. Ily előzmények után, miféle vakmerőség volt 
a rendezőség mindenesétől, hogy nevét áruba bo
csátotta és tiszteletére bankettet rendezett s erről 
öt nem is értesítette ?

Habár ismerem a pávát hangjáról, még sem 
tételeztem fel róla, hogy mintkét főszolgabíró te
kintélyét ily furfanggal igyekezzék megrontani. A 
Sz. E. nevét forgalomba hozta tudta nélkül, hogy 
az elöljárók előtt, kik a helyzettel ismeretlenek 
voltak, bemázolhassa, s^mint olyan embert tüntet
hesse fel, a ki őket semmibe sem veszi. Ezzel 
egyszersmind a N. J. tiszteletére rendezett ban
kettet is meghiúsította ; mert ha egyenes úton jár 
el, nemesak 30 ember, hanem N. J--nek esetleg 
még létező többi tisztelői, tiszttársai is részt ve
hettek volna azon.

Nagy J . főszolgabíró sok embert juttathatott 
megélhető állásba, de azzal fogadatlau prókátor 
ne hivalkodjék, mert az ilyen bolondságot úgy sem 
hiszi el senki. Ha pedig fel van fogadva ennek 
publikálására : — a mit nem hiszek — akkor majd 
a megliatalmazónak fogom elszámolni ebbeli érde
meit úgy, a mint azt az igazság követeli, csakhogy 
megköszönni aligha fogná.

A szent irásmagyarázattal pedig hagyjon fel, 
mert azt a kath. papok vannak hivatva s nem a 
görög-keletiekből megtért kálvinisták. Különben, 
ha kívánja én megmagyarázom, hogy kiket nevez 
a szent Írás farizeusok- és képmutatóknak, mi az 
ilyeneknek ismertető jele s ha kivánja példát is 
hozok fel a mindennapi életből.

A községi elöljárókat pedig jő lenne, ha ki
hagyná már egyszer a játékából s nem ölelgetné 
keblére. Tények bizonyítják, hogy ellenségeskedé
sét soha, de barátságát sok esetben megbánták.

Tehát ne verje hiába oly erősen a kutya- 
bőrből készült nagy dobot, mert azzal még a ve
rebeket sem lehet megijeszteni, annál kevésbbé el
kergetni az igazságot. Szentmartoni.

K Ü L Ö x \ F É L É U : .
—  Adakozás a madófalvi emlék-alap javára.

Kézdi-Vásárhelyről C s e h  Gyula szolgabiró ur a 
Kézdijárás községeiben eszközölt gyűjtés eredmé
nye képpen 17 frt 51 krt küldött kiadóhivatalunk
hoz. Ezen összeget a következők adományozták : 
Miklós József 2 frt. Köntzei Miklós, Balog Ignácz 
1—1 frt. Bakcsi Gergelyné 50 krt. Kovács Péter, 
Barabás Béla 40—40 krt. Hegyesi Lajos, olvas- 
hatlan 30 -3 0  krt. Tóth Lajos ősi székely, N. N. 
25—25 krt. Orbai Miklós, Kovács István alsó, 
Kovács István kerekes, Bőd Imre, Vékás Vilma, N. 
N., Dimény Mihály, Fekete András, Varga And
rás, F. G., Bene Jánás és Bardocz Lajos 20—20 
krt, Kálnoki András 18 krt. Rákosi Károly 11 
krt. Bakcsi Lajosné, Apor Ferenczné, Vén Borbála, 
Bőd Miklós, Kovács Dániel, Gidófalvi Károlyné. 
Gidófalvi Imre, Florek István, Balog Andrásné, 
Barthos Ilonka, Vájná Zsigraond, Elekes Benedek, 
Barthos Biri, Bakk Domokos, ifj. Bőd Thekla, 
Elekes Károlina, Barabás Pál, Mátyás Márton, 
Mátyás Mihály, Mátyás András, Móré József, 
Györbiró Ignácz, Kovács Pál, Marthi István, Ko
vács Lajos Tamás, Rózsa Elek, Bogoly Dávid, 

i Barthos István, Demeter DénQs, Oláh András, 
Háromszéki Lajos, Deák Miliályné, Bartalis Já 
nos, Voloncs Ferencz, Földi Sándor, Nagy János 
(biró), N. N., Apjosgyai Pál, Szabó Antal, Szent- 
péteri Mari, Solyom János, Márton Mari, Könczei 
Sándor, László Ferencz, Bartha Mór, N. N., Mike 
Benedek, Végh Ignácz, Bakcsi Boldizsár, Cseh 
Vincze, Tímár Andrásné, Zány János, Dézsi And
rás, B. B., Badocz Sándor, Jakabos Simon, Balogh 
Ignácz, Biró Pál Jakabos Gergely, Kádár Simon, 
Finta Gáspár, Pethő József, Pászka József, Ja
kabos Béla, Vargyasi Gergely, Deák Albert és 
Tusa Gergely, 10—10 krt. Móricz Lajos 9 krt, 
Gáli István, és Bajcsi Elek 8 — 8 krt. Bardocz 
Antal, Szász Márton, Lőrincz Dénes, Sánta Mihály, 
Csiszér Károly, Giligor István, K. K., Solyom Jó
zsef, Szente András, Balázs Lajos, Elekes Albert, 
Bőd Benedek, Moldován Lázárné, Elekes Boldi
zsár, Molnár Ignácz, Barabás Ferencz, Elekes 
Gyula, Vas Mózes, Elekes Etelka, Pánczél János 
és itj. Rákosi Vincze 5 —5 krt. Kálit József, Már
ton Mózesné, Mike Gyula, Márton Károly id., 
Ada József, Bálint Autal, ValIonos Károlyné özv. 
Petheő Károlyné és Tarczali Árpád 4 —4 krt. 
Benke Dániel, Móháli János és Veres Lajos 2—2 
krt. Lapunk jelen számában

ki van mutatva .......................... 17 frt 51 kr.
Az eddigi gyűjtés összege . . 1028 frt 5 1 kr.

Főösszeg . . . 1046 fr t  02 kr.
azaz: Egy ezer negyvenhat forint és 02 kr. 

Fogadják a buzgó gyűjtők és nemes szivii adako
zók a szent ügy nevében leghálásabb köszönetünk 
kifejezését.

—  Közegészségügyi' b'zottsági ülés. Városunk 
közegészégügyi bizottsága Dr. Molnár Károly vá
rosi főorvos elnöklete alatt ülést tartott, melynek 
főtárgyát a kolera elleni előleges óvó intézkedések 
képezték. A köztisztaság képezvén a rag i lyos be
tegségek egyik leghathatósabb ellenszerét, a köz
egészségügyi bizottság is első sorban erre fordította 
figyelmét és ennek elenőrzése czéljából az egész 
város területét, a bizottság tagjai között felosztván, 
a tagoknak szigorú köteleségévé tette, hogy kerü
letüket minden nap járják be s a köztisztaság elle
nes állapotokról a hatóságnak azonnal tegyenek 
jelentést. Javaslatot terjesztettek a városi tanácshoz 
az iránt, hogy a köztisztaság ellen vétők irányában 
törvényadata jogánál fogva a lehető legszigorúbban 
járjon el. Intézkedett továbbá, hogy az utczák és 
közterek tisztántartása s legalább hetenkint két 
alkalommal (vasárnap és csütörtökön) való meg- 
seprése újólag elrendeltessék, oly meghagyással, 
hogy a részükbe eső utcza részletet, az olyan te

lek tulajdonosok is tartoznak megsepretni, a kik
nek telkén lakóház nincsen. A köztisztaságról való 
lelkiismeretes gondoskodást ehelyről is melegen 
ajánljuk városunk lakóinak figyelmébe. Lakóházai
kat, annak környékét, udvaraikat tartsák tisztán, 
ne tűrjenek meg azokban semmi szennyet, semmi 
piszkot. A lakóhazakat naponkint többszőr szellőz
tessék, az ürszékeket gondosan fertőtlenítsék. Az 
ürszékek fertőtlenítésére a leghathatósabb és még 
is mindig kéznél levő fertőtlenítő anyag a mésztej, 
melyet akként nyerhetünk, ha 4 rész oltott meszet, 
10 rész vízzel felhígítunk. Ha a város lakói a fen
tebb elősorolt intézkedéseket megteszik, azon esetre 
ha a kolera behurczoltatnék is, nem fog melegágyat 
találni, a hova befészkelhesse magát.

—  Uj tárgyalás a regále jövedelmek bérbe
adása tárgyában. A múlt hetekben az udvarhelyi 
pénzügyigazgatóság megbízottja és a vármegyénk 
csíki részében fekvő községek elöljárói között a 
szesz- és borárulási jog bérbe vétele ügyében tár
gyalások folytak s ezek talán 2 község kivételével, 
a többiben eredményre is vezettek a mennyiben 82 
ezer forintért a községek a regále jokokat bérbe 
is vették. A mint halljuk ezen ügyben uj fordulat 
állott be mert a három év óta működő konzorczium, 
mely annak idején a 67 ezer forintnyi bérösszeget 
is igen magasnak tartotta, most kerek 10 ezer 
forinttal többet Ígért, mint amennyit a községek 
megadni hajlandók voltak. A konzorczium ezen fel
lépése folytán az udvarhelyi pénzügyigazgatóság 
a bérlet ügyében uj tárgyalást rendelt el. A kon
zorczium 3 évi működése alatt az italok kiszolgál
tatása tekintetében, hogy mily állapotok léteztek, az 
a vármegye közönsége előtt eléggé ismeretes s 
hogyha a bérlet jövőre nézve is a konzorczium ke
zébe marad, hogy milyen állapotok fognak bekö
vetkezni, azt mindenki elképzelheti, a ki meggon
dolja, hogy akkor 25 ezer forinttal többet kell az 
italfogyasztó közönség zsebéből kipréselni. E tárgy
ról egyébiránt lapunk más helyén bővebben emlé
kezünk meg.

—  Törvényhatósági közgyűlés. Csikvármegye 
törvényhatósági bizottsága folyó hó 27 én köz
gyűlést tart, melyre a meghívók e hét elején tet
teit szétküldve.

—  Beküldetett. A Csíkszeredái husfogyasztő 
közönség már majdnem egy éve nélkülözi a jó 
marha-hust, s daczára annak, hogy a marha ára 
már második hónapja leszállóit, a hús ára csak 
olyan magas, mint eddig. A közönség szívesen 
fizetné ezt is, ha jó húst vágnának, de az a 
nagy árak mellett is a legtöbb esetben olyan 
sovány és olyan rossz hogy csak kényszerűség
ből lehet megenni. Ezen állapotnak az oka az el
lenőrzésben keresendő ; mert olyan marhákat haj
tanak a vágóhidra levágás végett, — mint va
sárnap délután is egy tehenet — hogy csakis ki
álló csontjait s ahhoz tappadt bőrét lehetett látni, 
húst vajmi keveset, s hogy az valóban a vágó
hidra hajtatott, kétségbe vonta volna a néző kö
zönség, lia nem látta volna Daradicsot a nyuzó- 
mestert, hogy hová ütlegeli a fogyasztók meg
botránkozására a végelgyengülésben szenvedő ál
latot. A fogyasztó közönség felhívja az illeté
kes hatóság figyelmét, hogy ezen állapotot szün
tesse meg és hasson oda, hogy az állatorvosi
vizsgálat minden egyes esetben pontosan és lel
kiismeretesen vitessék keresztül. Ha nem igy tör
ténik a dolog : az állatorvosi vizsgálat teljesen 
felesleges és mi eredményre sem vezet.

— Óvó intézkedések a kolera ellen. Várme
gyénk alispánja a megye határán a községekbe ve
zető utakon mindenütt sorompókat állíttatott föl, a 
melyeknél az éjjel-nappal ott tartózkodó őrök az 
idegen megyékből jövő utasokat feltartóztatják s 
azokat, kik a kolerától inficziált helyekről jönnek 
a hatóság alapos fertőtlenítésnek veti alá.

— A rendőrség figyelmébe. Városunkban a 
szerdai heti vásárok alkalmával az vitákon, kü
lönösen a gyógyszertár és a Nagy Gyula keres
kedése előtt annyi szekér szokott megállani, hogy 
a közlekedés teljesen el van zárva. Hiába van min
den ház oldalán kiragasztva a tilalom §, a ha
tóság annak betartását ellen nem őrzi. Felhívjuk 
a rendőrkapitány figyelmét s erélyes intézkedését 
elvárjuk.

e a a m s t N m i e i M t e s n a a e t M M H

■tinta M r: ! |
|  Titkos betegségek, kiütések, sápkör, •  
J  (12—0) általános 2
• levertség, gyöngeség 2 
3 eltűnnek, lm 3

| a  v é r  t i s z t e l  •
3 Rendszerünk pontos használata 2
2 esetén: jótállunk a határozott ered- 2
2 menyről! 2
3 Tudakozódásokhoz levéljegy csatolandó. 3

3

,O f f ic e  S a i i i la s "  l* a r i s
2 30 Faubourg M ontm artre. 2



Október 19. C S Í K I  l a p o k . 44. szám.

— Társas-estéi/. A gyergyószentmiklósi sze
gény tanulókat segélyező egyesület szokásos 20 
kros társas-estélyeit folyó hó 15-én kezdette meg; 
összesen ezenkívül még négy társas-estély lesz, 
melyre a következő tagok vannak kikiildve ren
dezőkul : Október 22-én Lázár Zakariásáé, Kritsa 
Zoltán, Őrei Dezső, 29-én Kálmán Istvánná, Bo- 
csánczy István, Lazár Viktor, november hó 5-én 
Ferenczy Györgyné, Merza Vilmos. Czitfra János, 
12-én Őrei Mártonná, Kritsa Konrád és Deér Kál
mán. Mint igen jótékonyczélu estélyeket melegen 
ajánljuk a közönségnek.

— Szerkesztő üzenet. Az A t h é n  ae u m 
k i a d ó h i v a t a l á n a k .  A „Kézi Lexikon*1 25. 
és 26. füzetét még eddig nem kaptuk kezünkhöz. 
E miatt ismertetni sem tudtuk.

—  Napidijas (diurnista) a csík-szeredai kir. 
ügyészségi irodában, mint halljuk, legalább 1 írt 
napidij élvezete mellett alkalmazást talál. Szolid 
előélet igazolása mellet az iroda kezelési teendők
ben való jártasság, szép és gyors Írással biró egyén 
előnybe részesül.

- -  Egy uj piání íó zongora készpénz vagy
részlet-fizetésre jutányosán eladó. Hol ? Meg
mondja : a kiadóhivatal.

Értesítő.
Nyilvános számadás és köszönet.

(Vége.)
Romfeld Jánosné I tál rucza, 2 tál tészta. Özv. 
Rőmer Gyuláné 1 tál tészta. Simon Ádámné 1 
tál rántott csirke. Simon Balázsné 1 tál pulyka
sült, Simon Edéné 1 tyuk. 1 hádájék, Strasszer 
Antal 50 kr. Szász Ignáczné 1 liba, 6 kürtös. 
Szekula Jánosné 1 csirke, 1 hádájék. Szeutpétery 
Kata 2 frt. Dr. Szentpétery Kristófné 3 fi t. Dr. 
Tiltseher Edéné 1 krém, 1 szulcz, 1 pakkkoczka 
czukor. Id. Tiltseher Edéné 2 frt. Trohán Miliály- 
né 40 kr. Urmánczy Mari 1 frt 50 kr. Id. Vákár 
Istvánné 1 rúd szalámi. Özv. ifj. Vákár Istvánná 
2 frt. Dr. Veress Sándorné .1 frt 40 ki-. Wetter- 
stéin Mór 1 frt. Özv. Záriig Mártonná 60 kr. Zá
riig Zakiné 1 torta.

Fogadják tehát most az estélyt rendezett 
bizottságnak működő tagjai buzgó fáradozásaikért,
— valamint a felülfizetők és a kőzvaesorára ada
kozók kegyes adományaikért az ilymódon segély- 
zett tüzkárosultak nevében, hálás köszönetiinket; 
midőn egyszersmind méltó elismeréssel 1 és őszinte 
köszönettel adózunk özv. Laurenczy Jánosnénak 
is azon emberbaráti tényei t, miszerint helyiségeit, 
a teremnek báli feldíszítéseit, mint szintén a köz
vacsorához szükséges asztalneműit és evőzközeit
— a jótékonyczélra való tekintetből — minden 
díjfizetés nélkül, egészen ingyen, szíveskedett azon 
estélyeni használatra átengedni.

I B O D A L O  M .
„Az Athenaeum Kézi Lekxikona.'1 E jeles vállalatot, 

melyből a 24-ik füzetet ismertetjük, dr. Acsády Ignácz szer
keszti. A 24-ik füzet a Magyar művészet és Mátyás közötti 
anyagot tárgyalja, mindenütt nagv súlyt f  ültetve a minket 
magyarokat közelebbről érdeklő dolgokra. Ezen liiviil tartal
maz két igen szép kivitelű térképet; az egyik Svéd-Norvég- 
ország és Dánia, a második az Osztrák-Mag)ar monarchia. 
Egy füzet ára 30 kr. Megrendelhető és kapható lapunk 
kiadóhivatalában.

„Magyar Géniusz.“ Minden várakozást felülmúl az a 
siker, melyet a Magyar Géniusz legújabb száma aratott. Az 
Ízléses, diszes kiállítás, a modern technika újabb vívmányai
ról tanúskodó illusztrácziók s páratlanul gazdag szellemi (ár
talom vetélkednek egymással. A gyönyörű kiállítás a „Koz
moszát, Magyarország ez elsőrangú miiintézetét dicséri. A 
„Magyar Géniusz", mely kétségkívül az első helyet foglalja 
el szépirodalmi folyóirataink között, minden intelligens c-akid 
asztalán önérzettel foglalhat helyet. Előfizetési ára egész évre 
10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 60 kr. Szerkesztőség 
és kiadóhivatal Budapest, Aradi-utcza 8. szám.

„Elet.11 E derék irodalmi, művészeti társadalmi és 
közgazdasági folyóirat legutóbbi füzete a következő tartalom
mal jelent meg: A zágrábi leánygimnázium, r. a.-tól. Luca 
mama. Iletai F-tó’l. A patak Tennysontól, (férd. Cigány 
Árpád.) A kolera-baczillus, Lévay Dezsőtől. Nőlilubbok. V. 
s.-től. A szív. Carmen Sylvától. (Ford Feleki >S.) Az igazi 
szocziálizmus. Merőfi V.-től. Költemények Anokreontól. (Ford. 
ifj. Reményi E.) A népgyülölő. Ibsen Il.-től. Ezeken kívül 
a következő dús tartalmú rovatok foglalnak benne helyet: 
Irodalom. Közgazdaság. Szemle. Előfizetési á r: egész évre 6 
frt. Egyes szám ára 25 kr. Szerkesztőség és kiadóhivatala: 
Budapest, V., Árpád, utcza C. szám.

— A szerkesztőség éjjel. A hatalmas körutak, melyek 
körülveszik Budapest balparti részét, kiépültek csaknem már 
egészen. A pompás, diszes paloták előtt úgy lüktet, úgy ra
jong az élet, mintha nem is tegnapról mára épült uj város
rész közepette volnánk. Csak az éjjelek nem oly zajolak, 
lényesek még, mint a belső városrészekben. Az összes köru
talt éjjeli életének központja most a „Magyar Hírlap" József- 
köruti palotája (47. szám.), a hol e legnagyobb politikai na
pilapunk szerkesztősége, kiadóhivatala és nyomdája egyesítve 
van. A fényesen kivilágított helyiségekben és a helyiségek 
előtt fol)tonos a sürgés-forgás. A lapnak harminczhat belső 
dolgozó társa van, a kik jönnek-mennek. A kiadóhivatal és 
oxpediczió legalább hatvan embert foglalkoztat, a kiknek 
egyrésze éjjeli szolgálatot is teljesít. A nyomdában a rotácziós 
gépeknél — a mely felvágva szórja ki magából a kész lapot 
-  Körülbelül ötvenen munkálnak. És e másfélszáz emberen | 
kívül a külső dolgozó társak, a hirthozók, a táviró-hivátal- '

szolgái, az express-postások járnak-kelnek folytonosan. Óriást 
gépezet ez, melynek látható része állandó érdekessége a kör
útnak. Magának a gépezetnek minkájá miglitbató a „Ma
gyar IIirlap“-on, mely- Horváth Gmla főszerkesztő és Fenyő 
Sándor felelős szerkesztő vezérlete alatt a legjobb magyar 
írókat és újságírókat gyűjtötte táborába. Nem is csodálatos 
ilyen módon, hogy ez a legjobb magyar lapüap ma. Pompás 
segédszerszámokkal dolgozik a „Magyar Hírlap" és csak az 
a bámulatra méltó, hogyan lehet olyan olcsó előfizetési ára: 
három hónapra 3 frt 50 kr, egy hónapra 1 frt 20 kr. Érthe
tetlen hogyan adhat ezért az összegért oly terjedelmes lapot, 
miképpen láthatja el előfizetőinek gyermekeit is olvasni va
lóval, hetenként megjelenő képes gyermeklapjával, a „Kis 
Világ“-gal. Aztán a „Magyar Hírlap" karácsonyi ajándékai 
melyeket épp úgy, mint tavaly, az idén is ingyen kapták az 
októberben belépő előfizetők. Ezek a mellékletek az idén még 
fényesebbek lesznek, mint tavaly, illusztrált albumok úgy a 
nagyok, mint a kicsinyek számára Ezen kívül még másvala
mi meglepetés is készül a „Magyar Hiilap" olvasói számára. 
Erről azonban egyelőre nem lehet szólani. Pedig már javában 
készül. Mi lesz meg fogják tudni röviden mindazok a kiket 
érdekel.

Andrea czime azon 18 ivre terjedő eredeti 
regénynek, melyet a „Képes Családi Lapok** a 
magyar müveit olvasó közönség e legkedveltebb 
regényirodalmi lapja, mint jntaiomregényt ad je
lenleg olvasóinak. A „Képes Családi Lapok** e

reg íny kiadásával ismételve igazolja azt, hogy 
nemcsak a lap keretén belöl ad kedélygyönyörköd
tető, szivet emelő, lelket nemestő olvasmányokat, 
mi által nemzeti kultúránk érdekében valóságos 
missziót teljesít, hanem megmutatta azt is, mily 
helyesen tudja megválogati regényeit. „Andrea“ va
lóságos tanregény, melyben egy sokat hányatott 
s önhibáján kívül a sorstól üldüzött leányéletraj
zával ismerkedik meg az olvasó C s e r n á c z k y  
Gyuláné ügyes tollával megírva. A regényt, de 
különösen a „Képes Családi Lapok“-at melegen 
alánljuk olvasóink fiegyelmébe, mely lap évenkint 
4 ily regényt ad olvasóinak, csekély 6 frt évi, 3 
frt félévi, 1 forint 50 krajezárnyi előfizetési dij 
után. Ha az előfizetők a regények csomagolási dija 
fejében 4 regény után 80 krt, 2 regény után 40 
krt küldenek a nevezett lap kiadóhivatalába Bu
dapest Nagykorona-utcza 10 szám.

Isis Tu.tri üaiiuzása
Brünn, 1892. október 12.

36. 76. 70. 26. 89.

Vendéglő áthelyezés,
Van szerencsém a helyi és vidéki n. 

é. közönségnek tudomására hozni, hogy :

■ü -z le te  szexet
a Koncsag György házába (a takarékpénz
tárral átellenbe) áthelyeztem és a jelenkor 
igényeinek megfelelőleg berendeztem.

Jó é t e l e k -  és i t a 1 o k r  ó 1 gon
doskodva van s kérem a n. é. közönségnek 
eddig is tanúsított szives pártfogását.

Tisztelettel
lloMláw M árton

vendéglős.

oooooooooooooooooooooooooooo _ _ ______ ____ _ _ o
oo
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visszaesés nélkül g y á g y i t h a t ó .
A tudomány eme csodás sikere ezer és 

ezer alkalommal bebizonyult, 
p  Bővebb értesítést ad postabélyeg be- 
O küldése mellett
g  „ O ffice  S a n H a s  P a r i s
g  30 , Faubourg Montmartre.
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Könyvkereskedésemben kaphatók faragott vagy arany keretes

&0 T  táj- és jel mondatos képek,
üveg festéssel ellátott

IreiELcLőtsiartöIk: e*39§!
legdivatosabb alakban igen jutányos áron.

Tisztelettel :

Árverési hirdetés.
A topliczai evang ref. egyháznak a 

„Csobotán** pataka mellett a Maros medré
től Va km. távolságra fekvő 90 kát. hold 
tutaj, kaula és szarufának való fenyves szál
erdejének összes faterménye, esetleg az er
dőterülettel együtt folyö 1892. évi októ
ber hó 26-án d. e. 10 órától kezdődőié?t fj
Tophczán a községházánál nyilvános árve- 
sen el fog adatni.

Az árverési feltételek Topliczán a lel- 
készi, Szász-Régenben a kir. közjegyzői iro
dában megtekinthetők.
A fának a kikiáltásiára : 6000 frt 0. é.

0. Topliczán, 1892. október 11-én.
P á l K á ro ly , K á d á r  A lb ert,

ref. körlelkész. együk, jegyző.
W a lte r  M ih á ly ,

gondnok.

Györgyjakab Márton,
könyvkereskedő.

Hirdetmény.
Alólirott közhírré teszem, hogy a cs.- 

szentmártoni, csekefalvi, szentsimoni és bánk- 
falvi határokban fekvő 00 kataszt. hold ki
terjedésű, legtöbbnyire elsőosztályn szántó
földemet és 54 kataszt. hold jó minőségű 
erdei kaszálóhelyemet fo ly ó  óv i n o 
vem b er hó <5-án délután 2 órakor 
Csik-Szent-Márton községházában árverés 
utján a többet Ígérőnek S  óv re  haszon
bérbe adom.

Ha az együttes bérbeadás nem sike
rülne, a birtokot darabonkint is ki fogom 
adni.

A feltételek nálam az árverezés előtt 
beteld nthetők.

Csik-Szent-Márton, 1892. október 8-án.
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ZEpittetőlsz flg '^elrr^.é 'bo-
Alattirott van szerencsém a t épitő közönségnek, mint ács- és ó|»ifŐ- 

m ester  nevemet bemutatni. Egyúttal tudomásra hozni, hogy ugy helyben, 
valamint vidéken minden e szakmába vágó építkezéseket úgymint:

Egyházi, községi, magán és gazdasági épületek, 
gyárak, hidak és partvédmüvek

építését, valamint ezeknek kisebb-nagyobb javítását hajlandó vagyok elvállalni.
Továbbá minden ilynemű építkezésekről felelősség terhe mellett terv  

és b ö lfsó g v e fe s t  készíteni. Épületek becslését, vagy mások által épitendő 
építkezések pontos és szakértői felülvizsgálását, vagy ilynemű építkezések 
időközbeni fel figyelését, esetleg vezetéséi a legnagyobb szorgalommal eszközlöm. 

Tervkészités ügyében vidékre való meghívások levél által is eszközölhetők.

2 - 3
Kegyes pártfogásért esedezik K  o v á c s S  á 11 d o r,

ács- és építőmester Csik-Szereilálian 11G. házszám.
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Ny. Györgyjakab M. Csik-Szereda, 1892.


