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Tálasz az alispán úrnak. 
(jycrgyó-Szentmiklós, 1691. október 2. 

(Vége.) 
Nagyon sok szó és éles kritika férne 

azon sorokhoz, melyekben jövő tájékozá-
sunkra 29 ezer frt  deficzit  van feltüntetve. 
Ezúttal azonban elhagyom a kritikát, nem 
mintha az ügy fontossága  nem kívánná 
meg, hanem azért, nehogy az éles kés vá-
gására balzsam helyett méreg cseppenjen 
ki; azért csak a következő megjegyzésekre 
szorítkozom : Eddig még egyszer sein emiit-
tetet t akadályul a deficzit,  hanem mikor a 
gyergyói részek ipari és kereskedelmi ha-
nyatlásának proczeszusa mindenkit megdöb-
bent, uiikor érdekeink esdő hangjára a síi-
ket fül  is kénytelen megnyílni, az önző ér-
zés pedig elnémulni, akkor egészen várat-
lanul elénk gördill egy mohos szikla, a nagy 
deliczit, hogy még a remény se tudjon ke-
resztülgázolni rajta. Es oly alakban van a 
deficzit  elénk tárva, mintha ezt a gyergyói 
utakra fordított  kiadások okozták volna. — 
Legyünk igazságosak ! Számításunk alapjául 
nem egy-két évet, sőt még tizet sem vehe-
tőnk fel,  hanem éppen egy negyed száza-
dot. Vagyis 1867-ig, a politika és kultur-
világ hajnaláig kell visszamunuUnk, mikor a 
megyékben a reform  munkálata kezdődött. 
— Állítsuk fel  tehát a mérleget úgy, hogy 
mennyi befektetés  tőrtént ezen időtől kezdve 
a csiki és mennyi a gyergyói részek útjaira ? 
Ekkor ki fog  tűnni, hogy nem a gyergyói 
útak ingatták meg a mérleget, sőt még min-
dig javunkra esnék oly összeg, melyből az 
emiitett utakat ki lehetne épiteni. 

Megyénk eddig csak felerészben  vé-
gezte el útaink kiépítését. Tervszerűen kellett 
volna eljárni s módot találni arra, hogy a 
munka felénél,  különösen mikor a megye 
testein k oly főereiről  van szó, ne bukkanjon 
fel  a deiiezit. Ezt meg is tehettek volna, 

mert erre ritka megyében voltak oly ked-
vezők az erkölcsi és anyagi eszközök, mint 
nálunk. Tekintsünk csak be szomszédunk-
hoz, Udvarhelymegyébe. Ki merné azt állí-
tani, hogy e megye gazdagabb forrásokkal 
rendelkezett volna, mint mi ? Jóval gyengébb 
helyzete mellett messze elhagyott bennün-
ket s bámulatos vívmányokkal dicsekedhe-
tik. Mert az energia, az akaraterő és ki tin -
tás vakondturásoknak tekintette azokat, mi-
ket nálunk áthághatlan hegyeknek képzel-
tek. Udvarlielymegyének úthálózata a világ 
minden tája felé  irányúi s ehhez képest mi 
csak egy irányt mutathatunk fel.  Amannak 
vasútja van, nekünk nincs. Ott folyton  éb-
ren volt az erő, volt terv és reformáló  kéz, 
nálunk pedig volt kishitűség és szűkkeb-
lűség. 

Ha tervünk s igaz szándékunk lett 
volna, a bucsini s libán-zetelaki út nem ma-
rad ki a tervből. Mert a ki csak egy kissé 
ismeri viszonyainkat, s a ki csak egy kissé 
szivén hordja sors unkát, egy pillanatig sem 
kételkedik abban, hogy Gyergyó a bucsini 
és libán-zetelaki útakat ma már nem nél-
külözheti. Ezek oly csatornák, melyeken a 
mindennapi kenyér jön be hozzánk; a ki 
tehát ezen útakat akadályozza, az elzárja 
előlünk a megélhetés forrását  a megvonja 
tőlünk a mindennapi tápot. 

Ha a libán-zetelaki út nyitva állana, 
minden útunk alkalmával egy napot nyer-
nénk és sok pénzt takarítanánk meg s egy-
szerre megélénkülne úgy a személy, miut 
az árúforgalom,  melyekre most végtelen nagy 
nehézkesség sulyosodik, mert a ki most uta-
zásra szánná el magát, "vagy valami válla-
latba kezdene, elretten az idő- és pénzvesz-
teségektől, melyeknek a Csikszereda és Szász-
regen felé  irányuló útak mellett ki van téve. 

Es az alispán úr e fejletlenséget  fenn-
tartja a jövó'ben is, mert azt mondja, hogy 

azon útak kiépítése előre meg nem hatá-
rozható. hogy a libán-zetelaki út tervei 
1889. óta a minisztériumnál vannak. Nagyobb 
határozatlansággal szólni sem lehetett volna 
ezekről. Az ily szavak mögött egyéni hatá-
rozatlanság és közönyösség rejlik. 

Három évig engedik heverni az ügyet 
a minisztériumnál ! Másutt három év alatt 
három útat nyernek ki il kormánytól s ná-
lunk a régi büszke sasok annyira eltörpül-
tek unokáikban, liogy három év alatt választ 
sem érdemelnek ki. 11a a jelenben annyira 
eltörpültünk, s liogy érdemet számunkra 
niosi nem találunk, hivatkozunk a múltra, 
ez elég fényes.  Kiég szolgálatot, pénzt és 
vért áldozott e föld  a nagy hazáért arra, 
liogy legalább válaszra méltassanak bennün-
ket, Különben hiszem, hogy ennyit bizony-
nyára megkaptunk volna, hu alant mele-
gebben érdeklődnének az ügy iránt s meg-
győznék a minisztériumot arról, liogy itt 
égető szükségről van szó. 

Éppen ezen emiitett útak ellensúlyo-
zására felhozza  az alUpán úr a szereda-mind-
szent szeutgyürgyi, kászonújfalvi,  kozmás-
tusnádi, szépviz-rákosi útszakaszok ügyét. 
Ivzek mind czélszeriiek ugyan, de velők csak 
az akarja ellensúlyozni a gyergyói főútak 
ügyét, ki érdekeinket nem akarja egyálta-
lában méltányolni. S az alispán úr által fel-
említett községekhez hasonlók Gyergyóban 
is vannak, de utóbbiak közül egy sem 
jöii említésbe sc, hogy megyei út legyen. 

Ilancm velünk liogy bánik el? A Ma-
ros hidja, melyen nemcsak Gyergyó, hanem 
ii megye nagyobb része is közlekedik, elrom-
lott s helyreállítását Alfalu  és Gyergyószent-
mikló.-í községeknek elrendelte. Az útadót 
lizetjük, a közuiunkuerő régebbi alakja át-
változván, ii közmunka megszűnt s mégis 
közmunkára köteleztetünk. Igy köszönt be 
nálunk az útadó hajnala. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Flllérestély. 

Nem tudom, hogy honnan van, de a pénteket 
soha sem tan.ittam szerencsés napnak. Péntek 
napon soha se fogtam  semmihez, nem indultam 
útra s ha kényszerűségből valamihez kezdettem, 
az rendesen nem sikerűit. Mindig erősen megcso-
dáltam és roppant merész embernek tartottam azt, 
ki cselekedeteinek kezdetéül a pénteket választotta, 
s tizet mertem volna egyre tenni, hogy minden 
péntek napon kezdett dolog balul üt ki, vagy leg-
alább is nem végződik akkora eredménynyel, mint 
a mekkorát az illető várt és remélt. 

Elismerem, hogy mindez sült babonaság, de 
hát én ilyen vagyok s igy nem lesz feltűnő,  ha 
kijelentem, hogy nagy merészségnek tartottam a 
helybeli óvóegyesület rendező bizottságától a fii-
Iérestélynek és pláné a beálló évadban az első flllér-
estélynek pénteken való rendezését. — S ha az e 
hó 9-én (pénteken) rendezett estély egy s más te-
kintetben 

nem sikerült ügy és akként, mint óhaj-
tandó lett volna: biztosan hiszem, hogy annak a 
péntek volt az oka. £z azonban nem zárja ki az 
ezntán rendezendő fillérestélyék  teljes sikerét, ha 
azok más napokon fognak  megtartatni, mert — 
eltekintve minden tréfától  — a pénteki nap a mi 
viszonyaink szerint mulatság rendezésére sem nem 
alkalmas, sem nem ajánlható. 

Az estély lefolyásáról  a következőkben tudó-
sítunk : 

A Csillag-vendéglő t-rmében összegyűlt ke-
vés számú, de válogatott Lő/.önség élvezettel hall-
gatta végig a Gál Ilona és (íözsy Géza által csi-
nosan előadott dalokat s bárha a meghívón jel-
zett kiséret — azon egyszerű okból, mivel az il-
lető egyetlen hangot adó instrumentum kezelését 
sem érti — elu.;iradt is, a közönség a szereplök 
iránti elismerésének zajos tapsokban adott kife-
jezést 

Rövid szünet után a függönyök  ismét fel-, 
akarom mondani, oldalra gördültek s az ügyesen 
berendezett színpadon megkezdődött Tábori Ró-
bert 1 felvonásos  dramolettjének : a „Porba írott 
nevek'-nek bemutatása. Naiv kis darab volt, meg-
felelő  előadásban. A szereplők : S p r e n c z Helén 
(Anna), B a l á z s Otti (Piroska), P é t e r Árpád 
(Dezső gróf)  és S p r e n c z Arthur (Lajos báró) 
jól végezték munkájokat s mindent elkövettek a 
siker érdekében. A tapsból mindeniknek kijutott s 
hogy az előadást meg nem újrázták, annak a darab 
volt az oka. 

Az ntolsó piészben Gözsy Géza és Sprencz 
Árthnr mutatták be szabatos hegedű játékukat; 
a csinosan előadott dalok nagy tetszésben része-
sültek. 

A programm lejárta ntán a bájos Terpszi-
koré vette át az uralmat, kinek tiszteletére a je-
lenlévő mindkét nembeli fiatalság  eleinte kissé fa-

gyosan, de később növekedő tűzzel hozta meg 
áldozatát. Az első négyest 18 pár lánczolta. 

Kzzel végére is értem volua tudósításomnak, 
! de hát most jut eszembe, hogy egy kis lotteria is 
! történt. A sorsolás elszenvedésére szánt áldozat 

egy pár kalotaszegieseu kivárt ablakfüggöuy  volt, 
melyeknek birtokáért majdnem 90-en versenyez-
tünk bagatell 20 kruyi tételért. Az ominozus pén-
tek miatt a főnyereményt  — a mint előre is szá-
míthattam reá — nem én nyertem meg, s emiatt 
búmban és bánatoinbau hazazónáztam s igy a to-
vábbiakról nem is tudok számot adni. — Annyit 
azonban — anélkül, hogy a szereplők érdeméből 
a legkevesebbet is leakarnék vonni — ajánlok a 
rendezők Ügyeimébe, liogy az előkészületre több 
időt fordítsanak.  3k* 

Egy érdekes levél a 18-ik század 
végéről. 

A Il-ik József  által jóakaratulag de oknél-
kül felingerelt  kedélyek lecsillapítására minő ha-
tással volt II. Lipót békülékeny fellépése,  mutatja 
az alább közölt levél. Abból egyszersmind kitűnik 
az is, hogy az elkeseredések csillapítására a ren-
deletek visszavonás i mellett még másra is gon-
doltak. 

A levél korrajzi és történeti tekintetben is 
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Az alispán úr végre felhiv,  hogy ma-
gyarázzam meg, mit értek az alatt, melylyel 
arra czéloztam, hogy Gyergyó jövedelméből 
kertll ki a Gréczesen tuli részen a legtöbb 
baladás, és ha a revindikált havasokra gon-
doltam, tévedek, mert, ezek soha sem voltak 
a gyergyói községeké. 

A ki valamit állit, azt be is kell bizo-
nyitnia, ezt megköveteli az igazság. O azon-
ban nem bizonyit. Én korábbi állításomban 
a tulajdonjogot nem is vitattam. De annyit 
én is tehetek, hogy magunknak egy kis 
érdemet formáljak  abból, a mit minden csiki 
testvérünk elismer, s a mit előttünk sem 
titkol, hogy megyei jövedelmünk tekintélyes 
részét a gyergyói havasokból kapjuk. Vagy 
tagadhatja-e valaki, hogy revindikált havasa-
ink nagyrésze nem gyergyói földön  van ? 

Még a mostani viszonyok között is te' 
hát Gyergyónak, mint a megye alkotó ré-
szének, elsőbbségi tulajdonjogot kell tulaj-
donitanunk, mert ha áll az alispán úrnak 
azon állitása, hogy Gyergyónak semmi tu-
lajdonjoga sincs ezekhez, mi történnék ezen 
havasokkal, ha Csikmegyét valamely ren-
dezéskor többfelé  szakitanák s más-más me-
gyéhez csatolnák. A Gyergyó területén levő 
havasokat csakis a gyergyói községek vi-
hetnék magukkal. Ezt beláthatja Isten s 
ember. De tovább megyek. — Kétségtelen 
adatokkal bizonyitom be az alispán tlr ál-
lításának ellenkezőjét, vagyis azt, hogy kez-
detben gyergyói birtokosok s községek bir-
tokában találjuk ama havasokat. 

Nemcsak én, hanem a székelyföldi  dol-
gokban mindenki auktoritásnak ismeri el Ben-
kőt, ki pedig azt állítja ezen havasokról, hogy 
a gyergyói községek részéről Ditró, Szárhegy, 
Szentmiklós, Tikerőpaták községeké volt, 
ezeknek szélébői foglaltak  el a moldovaiak 
a 17. és 18-ik században, leveleik is vannak 
ezekről. E szorgalmas és lelkiismeretes ku-
tató tehát adományleveleket is talált azon 
időben. 

De ha Benkő hitelességét kétségbe 
akarná vonni, tekintse ineg a 1868-ik évi 
minisztérium ielteijesztését; egy szóval sincs 
tagadva ebben, bogy a katonaközségeknek 
ne lett volna tulajdonjoguk ezen havasokhoz, 
csakhogy igényüket nem jelentették be. 

Vagy ha ennek sem hisz, közlök családi 
okiratokból kijegyzett adatokat, melyek azt 
bizonyUjé';, hogy a gyergyói községek ha-
szonbérbe adták ama havasokat, tehát nem 
állithatja senki sem, hogy soha sem bírták 
azokat. 

1773. évben Keresztes Gergely a Besz-
tercze vize két oldali telét birta haszonbérben. 

igen fontos  s Csikmegye irattárában levő ere-
detije igy hangzik: 

Tekintetes Assessor Ur! 

Itten küldöm az Magyarországra küldött 
Rescriptumot. Az Erdélyi tédnap előtt érkezett 
meg ide, ma referálják  a két Guberniumnak je-
lenlétében, s egyszersmind Comisáriusokot is de-
nominálni fognak,  kik az agraviuraok mivoltát 
14 nap alatt kidolgozzák, liogy azonnal pro su-
perrev|sin;if  Rétsbe küldessék ezen munka, 
mert Májusnak e'sö napjaira introducáltatik az 
uj adininistrationis Norma. G. Bethlen Pál ur 
eő Excellentziája praesiduma alatt dolgoznak 
(secretum pando) Consiliarius Zeik Dániel, Tűri 
László, Cserei János és Csernátoni urak, hogy 
Erdélyt Magyar országhoz foglalhassák,  erre a 
végre a Püspök ur is behivatott a Papi rend 
részéről. A németek keményen kezdettek imád-
kozni, sok közülök még a Nemzetét is meg ta-
gadván, már Cseh, már Olosz, már Horváth etc. 
de némeih tellyeségel nem akar lenni, már Er-
délyt is meg unta, mind a róka az éretlen szöl-
löt, bánja, hogy Erdélybe is jött volt, mint a 
kutya, mikor nyoltzat köjkezett volt, erőlteti 
magát (mint ha más nem értené) hálálkodik, 
hogy Bétsbe ismét vissza viszik, mivel itten a 
nyelvének leendő eltörlésével az egész tudomá-
nyából s böltsességéből ki-forgatták.  — Hamas 
széredán mongják a Catholicusok memento homo 

1775-ben Dobrán N. Harlagia mezőt 
és Cziblest árendálta ki.| 1775. Mezei Ferencz 
Obsina vége-, Szabó István Mogyoró-, Puskás 
Gábor Janer havasát. — 1777-ben Román 
Harlagia Mincsel, továbbá Czibles Puskás 
Miklósnak adatott ki. 

1781-ben Fekete Simon Dregojásza táb-
lánál Gloddal fekete  viz mellet t' havasterü-
letet. 1781-ben. Puskás Gábor a Besztercze 
vize mellékeit. Kovács Simon ugyanezt 1782-
ben birta. stb. stb. 

Azt hiszem, nem szükséges ezen adato-
kat tovább folytatnom,  de lia még ezeknek 
He akarna hinni, vegyen egy kis fáradtságot 
s szólitsa fel  a fentemiitett  községeket, me-
lyek készséggel fognak  bizonyítékokat szol-
gáltatni. 

Azon havasok történetét ismerem rész-
letesen kezdettől fogva  s többet is írhatnék 
róluk, de nem szélesíthetem ki olyannyira 
ezen czikknek különben is már kitágított 
keretét. 

Így állván a dolog, most már felme-
rül azon kérdés, hogy ezen havasok jöve-
delméből mi fordíttatott  épitkezésekre Csik 
részére és mi Gyergyó részére? Továbbá 
mit kaptak és kapnak abból a csiki és mit 
a gyergyói tanulók ösztöndíj és segélykép-
pen ? A számításban Gyergyó részére jut-e 
legalább harmadrész ? Hiszen eddig a mi 
iskolánk és tanulóink rendkívül hátrányban 
voltak mindig. 

Végül azon figyelmeztetést  is kaptam, 
liogy ha megyei dolgokról akarok jövőben 
írni, adatokért forduljak  a megyei irattárba, 
lizen adatoknak kétségtelen értékét megta-
gadni nem akarom, de végre is az irattár 
az ügyeknek halotti csontkamurájn, hol a 
húst és vért, tehát életet hiába keresünk ; 
nekünk pedig most egyelőre húsról és vér-
ről kell gondoskodnunk. Ne vegye az alis-
pán ur sértésnek, ha viszonzásul mi meg 
éppen az elleukezőt tanácsoljuk, hogy t. i. 
ő se legyen rabja az irattárnak és hivatalos 
adatoknak, lianem inkább tekintsen oda, hol 
a hamisítatlan életet, a valóságot találhatja 
fel.  Igy tehát azon vád, hogy vitális érde-
keink eddig még háttérbe szoríttattak, to-
vábbra is fennmarad  s az alispán úr felszó-
lalása e hitben mindenkit jobban megerő-
sített. 

* 
Polit ikai mozgalmak* 

A képviselőházból. A képviselőház október 
5-én tartott ülésében több kisebb jelentőségű ügy 
iutéztetett el. Első sorban letárgyalták a magyar 
korona által a közös kiadásokra pótlólag fizetendő 
összegről szóló törvényjavaslatot. Ellene szónokol-

quia pulvis etc. de mii is majd az Isten segít-
ségével reméllem, hogy azt fogjuk  mondani Me-
mentote vos Cabani, quia Suevi fuistis  et in 
vestrum i'ityoka redibitis. 

A Megyesen volt Patantyus reservat egész 
készületével együtt ide hozták tédnap, innen 
ugy hallatik, hogy belyebb mennek. 

Grof  Miko Miklós ur a Királyi Táblán as-
sessor vala épen most ineg halálaték. 

A Császár jobban vagyou, noha itten sú-
lyos álapotya miatt harmad uapi ájtatosságot 
publicáltak. 

Magyar Országon vagy három Vármegyé-
ben ki kergették a Normális Mestereket. 

Jó jel! vagy 3 Németet, qui nomine et 
re iidem eránt jubilálának, még pedig olyan pen-
sioval, hogy abból bizony parádézni nem tog. 

Maradván Tekéntetes Urnák 
Szebenbe 23-ia Februarii 1790. 

Alázatos szolgája 
S. Lázár. 

(Kivül.) 
Szebenből 

Tekintetes Kováts Tamás ur a tekéntetes Ud-
varhely Vármegye Törvényes Szék egyik érde-
mes Birájának, nékem érdemein felett  való jó 

Uramnak illendő tisztelettel. 
S e g e s v á r o n á l t a l . 

tak Helfy  Ignácz, Csanádi Sándor és Csatár Zs, 
mellette Beöthy Ákos és Wekerle pénzügyminisz-
ter. A ház többsége a javaslatot általánosságban 
és részleteiben is elfogadta.  Ezen ülés végén ke-
rült megvitatás alá az országgyűlési gyorsíróknak 
nyugdij-illetményük kiszabására vonatkozó kérvé-
nye is, melyről a ház közgazdasági bizottsága ter-
jesztett elő jelentést. Weckerle pénzügyminiszter 
a jelentésnek napirendről való levételét kérte s 
indítványozta, hogy bizassék meg a ház elnöke, 
hogy a kormány meghallgatásával tegyen előter-
jesztést a háznak. Többek ellenkező felszólalása 
daczára a ház a miniszter iaditványa értelmében 
határozott. — Az okt. hó ti-án tartott ülésben 
több csekélyebb jelentőségű tárgy mellett nagyobb 
vitát keltett a véderő törvény 17. és 52. §§-ainak 
módosításáról szóló javaslat, mely a honvéd tisz-
tikar kiegészítéséről intézkedik. — A javaslatot, 
melyhez a ház minden katonai kapaczitása hozzá 
szólott, egyhangúlag fogadták  el. — Az október 
7-iki ülésben Weckerle pénzügyminiszter terjesz-
tette elő nagyhatású beszéd kíséretében expozéját 
az 1892-iki költségvetésről. A hatalmas szónokla-
tot a ház minden oldaláról élénk figyelemmel  ki-
sérték s némely részei általános helyesléssel fo-
gadtattak. Az ülés végén három interpelláczió tör-
tént. Houánszky Nándor a miniszterelnököt inter-
pellálta meg a Jelasics bán sírjának megkoszorú-
zása ügyében. - - Beöthy Ákos Baross minisztert 
interpellálta a „Magyar Hirlap" nak a pályaudva-
rok laptőzsdéiből való kizáratása miatt, Pázmándy 
Dénes pedig ugyanezen ügyben Szilágyi igazság-
ügyminiszterhez intézett kérdést. Baross hossza-
sa b fejtegetés  után kijelentette, hogy az emiitett 
intézkedés nem ütközik a sajtótörvény paragrafu-
saiba. Szilágyi pedig, miután a hozzá intézett in-
terpellácziót tárgytalannak találta, semmit sem 
felelt.  A ház mindkét miniszter válaszát tudomá-
sul vette. 

Csikvármegye közigazgatási 
bl£otís6g&uak Hiénából. 

C»iks«ereda, 1891. október 12. 
A megyei közigazgatási bizottság tegnap 

tartotta meg Mikó Bálint főispán  nr elnöklete 
alatt h&vi rendes ülését, melyben a tagok kevés 
kivétellel jelen voltak. 

Az ülésen előadottakról felemlítjük  a követ-
kezőket : 

Elsőbben is az egyes szakelőadók olvasták 
fel  szokásos havi jelentéseiket, melyek nevezetes 
mozzanatot nem tartalmaztak. 

Az alispáni jelentés szerint a mult hó fo-
lyamán Borszékben, Szent Mártonon és Kászon-
Újfaluban  történtek tüzesetek, melyek által 2C66 
frt  28 kr kár okoztatott. Figyelemre méltó körül-
mény az, hogy a mult hóban 14600 drb marhalé-
vélürlap lett kiadva, mi élénken illusztrálja azon 
nagymérvű forgalmat,  mely az állatvásároknál 
előfordult.  Külföldi  útlevél a lefolyt  hóban 83 
egyénnek adatott; tehát ez év többi hónapjai kö-
zött a legkevesebb. 

A megyei közegészségi állapot a főorvos  je-
lentése szerint a mult hónapban elég kedvező 
volt. A szemcsés-köthártyalob felülvizsgálata  vé-
gett kiküldött Dr. Náthán egészségügyi felügyelő 
szeptember 25-től október 3-ig az egészségi kö-
röket bejárta s úgy találta, hogy a szembetegek 
között csak kevés a valóságos szemcsés-köthártya-
lob, hanem nagyobb részt csak hurutos szembán-
talom van jelen, de azért a gyanúsok további or-
vosi felügyelet  alatt maradtak. 

A szeredai közkórházban a mult hó folya-
mán 45 beteg ápoltatott, kik közül meggyógyult 
21, javult 2, további gyógykezelés alatt maradt 22. 

Az adóbefizetés  eredménye a pénzügyigazga-
tóság jelentése szerint nem a legkedvezőbb volt. 
Befizettetett  ugyanis ez év három első negyedére 
összesen 216038 frt  11 kr egyenes-adótartozás-
ból szeptember végéig 155400 frt  t kr, maradt 
hátra Csikban 60638 frt  8 kr. Szomorú eredmény 
mutakozik azonban a hadmentességi díj-tartozás-
nál, a mennyiben az 5325 frt  84 kr hátrálékból 
csak 1368 frttolyt  be, maradt hátrálékban 3205 frt 
87 kr. Pedig az 1891/,. évi hasonló dij is jelen hó 
1-én már esedékessé vált. 

Fogyasztási adóba befolyt  szeptember havá-
ban 1925 frt  49 kr, italmérésadóba 10141 frt  13 
kr, jogilletékbe 3167 frt,  dohányjövedékbe 13527 fit 
75 kr. 

Az építészeti hivatalfőnök  jelentése szerint 
a megye területén levő állami és törvényhatósági 
útak állapota a kívánalomnak megfelelő,  a fed-
anyagszállitás már befejeztetett  s jelenleg a fe-
lülvizsgálat folyamatban  vau. 

Taplocza, Csikszentmiklós és Szépviz közsé-
geknek a kereskedelemügyi minisztérium megen-
gedte, hogy a községek közt átvonuló útrész feu-
tartási költségeit természetbeni közmunkával ró-
hassák le. 

Az épitészeti hivatal személyzetének rövid 
időni kiegészítését kereskedelmi miniszter kilátásba 
helyezte. 



4 . m C S I K I L A P O K ber . 

A kir. ügyész jelentése szerint a megye te-
rületén levő bírósági fogházak  személyforgalma  137 
volt s ebből elitéit 180. Büntetésidejét kiáltotta 
63, maradt letartóztatva 57. — Bűneset följelente-
tett 41, ezek közül fontosnak  3 gynjtogatási eset 
tekintendő, melyből egy esetnek előidézése nem 
volt kideríthető, mig a két más eset tettesei ellen 
a vizsgálat folyamatban  van. 

A kir. tanfelügyelő  a mnlt hónapban több 
iskolát látogatott meg — s a tanulóknak az 
iskolába való beiratását és feljáratását  nagyon 
hiányosnak találta. 

Az egyes jelentéseket a bizottság tndomásnl 
vette. 

Több község bírája és jegyzője ellen adóbe-
hajtás körüli mulasztásért a felelősség  kimondatott. 

Kászonjakabfalva,  Impér, Pálfalva  és Csobot-
falva  községen a viczinális Atak beosztása ellen 
beadott föllebbezésükkel  elútasittattak. 

Jakab Lajos szeredai lakos által 143 frt  24 
kr községi pótadó leírásáért beadott kérés folytán 
a fizetendő  összeg 130 frt  20 krban állapíttatott 
meg; a Pototzky Gergelyné terhére kirótt 1 frt 
7 kr hasonló adó pedig töröltetett 

Szentimrei Törzsök György s több társa 
kepekivetés elllen beadott föllebbezésükkel  III-ad 
fokban  elútasittattak. 

Alfáin  község képviselő testületének azon 
határozatát, melylyel Avéd János odavaló lakos a 
külön esztena tartástól eltiltatott, a bizottság felol-
dotta, feleket  a bírói útra âlasitotta, s addig is, 
mig a kérdés jogérvényes ítélettel megoldatik, az 
eddigi legeltetési joggyokorlatot fenntartani  ren-
delte. 

A mk. vallás és közokt miniszter rendelete 
alapján a kisdedóvódába járni kötelezett 3—6 
éves gyermekeknek összeírása a j árási hatóságok-
nak megrendeltetett. 

Szereda város által elemi iskolája részére 
kért államsegély megtagadását kimondó miniszteri 
leiratra ismételt felterjesztés  küldése határozta-
tott el. 

L E T E L E Z É 8 . 
•" Csik-Szentmiklós, 1891. okt. 12. 

Tekintetes Szerkesztő ur! 
A mtgyei tanfelügyelő  ur f.  hó 8-án meglá-

togatta a csikszentmiklósi községi iskolákat Isko-
lákat, mert kettő vau egymás tetején kőből, de 
mindakettöt néptelenül talált», tehát üresen. Az 
üresség még 8—10 napra megengedhető, de hogy 
a tanfelügyelő  az iskola beállítása iránti jóakarat-
nak legkisebb nyomát se találja — ez az eddigi 
rendszerrel ellenkezik. 

A tanulók helyett a kir. tanfelügyelő  ur meg-
láthatta — a nyáron egy virilis képviselőnek ta • 
pásztó kalákája alkalmából „nagy tánezteremnek" 
átengedett „helyiségben" (alsó iskola) az akkor a 
zenészek és a néző közönség számára az iskola-
padokból felmagasztalt  páholyokat; megláthatta 
az utolsó czeppelpolka lábfiguráit  a padozat vastag 
porrétegében és a mi itt nem maradt — a padok 
tetején. Megláthatta a tanitúí szék (nem székhe-
lyet értek, pedig itt is van egy kis bibi) teljes 
összezúzását s hát a fali  táblákat, hogy találta? 
Egy borvizes ládában ügy összezúzva, az eddig 
hűséges szomszédok az ir ri ez életben egymással 
soha sem találkoznak; hasonló sort érvén a többi 
betükollégákat is. 

Hogy mindezeket a kir. tanfelügyelő  úr meg-
látta kitűnik abból, hogy szíves intézkedése kö-
vetkeztében másnap már takarították. 

Már most egy heti száradás, egy heti (ká-
poszta) szüret s igy lehet reménylenünk, hogy az 
iskola legkésőbb november elején „be áll". 

Ha az ember nem látná más községekben a 
tanulók iskolába való feljárását  — azt kellene 
hinni, hogy a vasárnapi munkaszünetről hozott 
törvény az iskolás gyermekekre is vonatkozólag a 
hét minden napjára kiterjed, vagy ha éppen dif-
teritis miatt nem is, legalább trachoma miatt — 
már kezdetben otthonmaradást parancsolták a tan-
köteleseknek. 

Reményünk van, hogy ezen csekély hiányt 
járásunk derék főszolgabirájának  a tanügy iránt 
<-ddig is mindenkor tanúsított erélye — a maga 
nndéa — helyreigazittatja. Iakolabarát. 
* ' ~ I • - il | | • m • II11 • •• M 

K Ű L Ö H T É L É E . 
— Kinevezés. Az igazságügyminiszter Dem-

binszky György segesvári kir. járásbiróságí jog-
gyakornokot a gyergyószentmiklósi és Páll Ven-
czel kézdivásárhelyi törvényszéki joggyakornokot 
pedig a csikszentmártoni kir. járásbírósághoz al-
jegyzővé nevezte ki. A két ifjú  jogászt őrömmel 
üdvözöljük. 

— Város-e vagy falu?  Rólnnk szól a nóta 
azaz hogy jobban mondva a mi fővárosunkról  Csík-
szeredáról. Hideg szelek fújdogálnak  onnan felül-
ről, Budavára felől  s ágy hallatszik, hogy a meg-
sárgult falevelekkel  együtt a mi lakóhelyünk ékes-
sége: a város nevezet is le fog  hnllani. — E hir 
természetesen a két hadakozó fél:  a várostiszte-
lők és városrombolók körében különböző hatást 

keltett. A várostisztelök jajgatnak, a városrombo-
lók örvendenek. De az őröm közepette eszünkbe 
jut, hogy „ N e h i d j a n é m e t n e k " s ezen ok-
bél közköltségen egy három tagból álló deputá-
cziót küldenek a belügyminiszterhez. A deputá-
czió tagjai: Csedő István, Szöcs Ignácz és 
M á r t o n Dávid, kik a jövő héten indulnak Bu-
dapestre. 

— Hédolé örfimnyilvánitás.  Udvarhelymegye 
közönsége a f.  hó 6-án tartott törvényhatósági 
közgyűlésben a rosenthali merénylet alkalmából 
O felsége  megszabadulása felett  a kővetkező hó-
dolatteljes feliratban  adott örömének kifejezést 
Csási«ri és apostoli királyi Felség! Legkegyelme-
sebb Urunk! A rosenthali merénylet megdöbbentő 
híre ide, a székely bérezek közé is eljutott. S 
paloták és kunyhók lakóinál egyaránt oltárrá lett 
a sziv, melyből a legszentebb hálaima szállt fel  a 
Mindenható Istenhez, hogy megóvta e nemzet aty-
jának, a magyarok koronás királyának drága éle-
t é t ! . . . Nemzetünknek egyik legfőbb  erénye, mit 
őseitől örökölt, a király iránti hűség. Ezen érze 
lemtől áthatva álljuk körül mi is Szent István 
trónját, melyen a legnemesebb, a legigazságosabb 
és legdicsőbb király ül. Ám boruljon be a magyar 
ég s keljen zúgó vihar : lelkünk mélyén azért nem 
alszik ki az oltár lángja, melyen a hazának és 
királynak áldozunk. A jelszó, mit zászlónk visel, 
most is a régi: „Életünket és vérünket királyun-
kért!" . . . „Fény nevére, áldás életére'- . . 
Alattvalói hódolattal és törhetlen hűséggel marad-
ván Udvarhelymegye közönsége, Székely-Udvarhely, 
1891. évi Mindszent havának 6-ik napján. Daniel 
Gábor, főispán.  Dr. Török Albert, alispán. Kénosy 
Béla, főjegyző. 

— Aranymise. Betegh Imre gyergyóremetei 
alesperes f.  hó 8-án ünnepelte meg áldozárságá-
nak 60 éves jubileumát. Ez alkalommal úgy az 
egyháziak, mint a világiak részéről számos kitün-
tető óváczióban részesült. Püspök úr öexja meleg 
hangú leiratban üdvözölte őt, községe díszes al-
bumot, az ottani tantestület szép koszorút, Nagy 
Imre szárhegyi. lakos díszes kelyhet adott át. A 
kerületi papság is az ünnephez méltóan kitüntető 
és benső üdvözletben részesité a jubilánst. 

— Fíllérestély. A gyergyószentmiklósi veres-
keresztegylet mult heti tillérestélyén Kálmán Ist-
vánné igen szépen sikerült monologot adott elő. 
Az estélyt Kedves Tamásné, Demeter Domokosné 
és főt.  Görög Joáchim rendezték. 

— Ökörtolvajok. Gyergyószentmiklóson két 
atyafi  a marhakereskedésnek nagyon könnyű és 
jövedelmező módját eszelte ki. Kezükhöz kerítet-
tek a községházában 10 darab aláirt, megszámo-
zott B hivatalos pecséttel ellátott czinkuslevelet s 
a czinkuBlevelekhez marhákat pedig Romániában 
szereztek s négy darabbal beállítottak a szent-
miklósi hetivásárra. De turpisságuk csakhamar ki-
derült, mert a rendőrök azonnal gyanakodni kezd-
tek rájuk s a mint az általok kitöltött marhale-
veleket megvizsgálták, reájöttek tnlvajságukra, 
azonban az egyik tettes a mint neszét vette a 
dolognak, azonnal megugrott s igy a csendőrök 
csak a másikat foghatták  el. 

— Közgyűlés. A marosvásárhelyi kereskedel-
mi és iparkamara 1891. október 17-én d. u. 2 és 
fél  órakor saját helyiségében (főtér  5. sz.) tartja 
közgyűlését a következő tárgysorozattal: 1) El-
nöki jelentések. 2) Jelentés az ügyforgalomról. 
A nm. kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur le-
irata a Csikszereda város húsvágatási szabályren-
deletéről adandó vélemény iránt (az iparos szak-
osztály véleményével). 4) Tunyogi András és társai 
baróti timáriparosok kérvénye, hogy az ottani 
kereskedők tiltassanak el hetivásárok alkalmával 
nyilt piaezon a bőrárulástól (az iparos és'keres-
kedelmi szakosztályok véleményével). f>)  Az aradi 
társkamara átirata, hogy a vasárnapi munkaszü-
net csak déli 12 órakor vegye kezdetét 6) A 
kamara 1892. évi költségvetésének megállapítása. 

— Nyilvános számadás. A csíkszeredai kis-
dedóvó-egyesület rendező bizottsága a f.  hó 9-én 
tartott fillérestélyről  a kővetkezőkben számol el: 
Összes jövedelem 45 frt  20 kr. Kiadás 20 frt  (30 
kr. Tiszta jövedelem 24 frt  60 kr. ; Felülfizettek  : 
Mikó Bálint, Bartha Gerő, Tolvaly Albert, Szere-
day Ferencz, Michalik hadnagy és Richter főhad-
nagy 70—70 kr. Éltes Elekné, Szabó Antalné és 
Csedő Istvánné 60 —60 kr. Friedmann 40 kr, An-
drás Mózes 20 kr. Kővári László, Gőzsy Béláné 
és Gál Endréné 10—10 kr. 

— Naptárak. A Pallas réazv.-táre. díszes naptárából 
megkaptak a következőket: A magyar ember naptára lb'Ji. 
ívre. Ara 30 kr. — Az obsitos jókedvű kalendárium az 18'J2. 
esztendőre. A magyar nép mulatságára glédába állította Vitéz 
Hári János. Ara 30 kr. — Tárcza-naptár X. évfolyam.  Ára 
34 kr. — Pallas képes családi naptára elbeszélésekkel, köz-
hasznú tudnivalóval. Tartalmából kflltnösen  kiemeljük a kö-
vetkezőt : Menetárak Budapestről a magyar vasutak összes 
állomásaira. K rovattal, inely eddig egy magyar naptárban se 
fordalt  elő, igen jó szolgálatot teu a naptár szerkesztősége 
a magyar közönségnek s ha még raegemütjíik, hogy ez a 
naptár is tele van képekkel, akkor 4u krra szabott ár való-
ban csekélynek mondható. A naptárok kaphatók minden 
könyvárusnál és könyvkötőnél. 

— Eladó egy új, vasazott, vékony szekér. — 
Hol: megmondja a kiadó hivatal. 

KÖZÖNSÉG KÖBÉBŐL.*) 
tiyergyószentmiklós, 1891. október 10. 

Tekintetes szerkesztő ur! 
Becses lapja folyó  évi 41. számában a gyó-

szentmiklósi trachoma-járványról szóló rövid köz-
leményből a beavatatlan azt hihetné, hogy az 
egész csak vaklárma s az óvodák bezárása telje-
sen indokolatlan volt. Jó lesz tehát azt is meg-
tudni, (már a kit érdekel) hogy az egészségügyi 
felügyelő  ur csakugyan kevés súlyos trachomát 
talált; de az is igaz, hogy a beteglétszámnak 
alig negyedrészét láthatta s ezek közül is töb-
beknél a megelőző 5 hónapi gyógykezelés alatt a 
baj javulása már annyira előhaladott volt, hogy 
a szemeken még csak bizonyos hurutos állapot 
volt észlelhető. Egyébiránt a mi lajstromainkban 
is a betegiiléseknek csak kicsiny százaléka sze-
repel „tökéletes" trachoma néven, mig a többi 
legnagyobb rész mint „kisfokú"  van bevezetve. 
Az a jelzés illeti t. i. az 1884-ben 51.060. sz. a. 
kiadott beliigymin. utasítás szerint az u. n. „tüszös" 
(follicularis)  szemkötőhártyalob és hurut nagyobb 
fokú  (az id. min. utasítás szerint „gyanús") alakjait. 
Hiszen hogy már most ezek utólag sem bizonyul-
tak súlyos trachoinának, annak mi örvendünk a 
legeslegjobhan, de a hol már igazi traehoma for-
dul elé, sokkal jobb többet, mint kevesebbet venni 
ellenőrzés alá. Éppen ebből az okból dr. Fener 
felügyelő  ur is óvóintézkedéseinket és gyógyító 
eljárásunkat*-) tökéletesen helyeselte. 

Az óvódák bezárása sem volt talán egészen 
indokolatlan, ha meggondoljuk: 

1) bogy ez a „tüszös" szembaj kiválóképpen 
ragályozó természetű (hiszen már juuinsban, a 
nyári óvódák megnyitásakor a kicsinyek 64" „a 
szenvedett ebben); 

2) hi>gy ennek a szembajnak gyógyulása leg-
alább pár hónapot, de akárháuvszor pár évet is 
igényel, sőt vannak esetek, melyekben az illető 
attól t e l j e s é l e t é b e n sein menekül; 

:!) hogy ez a ,.tüszös" szembaj zárt helyi-
ségekben öregbedik és terjed, mig a .szabadban 
gyógyul és nem terjed. 

Szóval mégis csak volt valami járvány, s az 
apróságnak jobb v«lt künn szaladgálni. 

Maradtam a tek. szerkesztő urnák leköte-
lezettje : 

Dr. Fejér  Dávid, 
kiiits. orvos. 

Szám L".i!i — iaül. 
Hirdetmény. 

Melynél fogva  ezennel közhírré tétetik, hogy: 
a Csikvármt'srye tulajdonát képező s Zsedánpatakán 
fekvő  Hiszi i a nevii erdőségnek Kiscze és Kápra 
düllöjéből határrendezés alkalmával Romániához 
átszakadt, tm-iileten találtató fenyütörsekböl  éven-
kint 3">oo (hb r. méter hosszú fürész-rönkőnek 
hat egymásután következő évekbeni kihasználási 
j:>ga 1 frt  l:í kr köbméter utáni tőár, mint kiki-
áltási ár s kés/|iéi;/.böl álló 500 frt  bánatpénz 
letétele mellett az 1891. október hava 27-ik napján 
Gyó-Tölgyeslien a kezelőség hivatalos helyiségében 
d. e. 10 órakor megkezdendő szóbeli és zárt írás-
beli nyilt árverésen, az ott betekinthető árverési 
feltételek  mellett, kiadatnak. 

Gyó-Tölgyestül, 1891. október 8-án. 
A megyei havasi javak igazgatósága. 

ÍMzúr  Menyhért, 
igazgató. 

Sz. 4328—1891. tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint tlkkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy csikmadarasi Hajdú 
János az Tstván tia végrehajtatónak odavaló Bálint 
Ferenczué szül. Iloth Terézia végrehajtást szen-
vedő elleni 287 frt  tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék területén lévő Csik-Dánfalva  község határán 
fekvő,  végrehajtást szenvedett, továbbá özvegy 
Hoth Józsefné  született Eröss Anna, és Both Já-
nos tulajdonát képező következő ingatlanokra : A 
csikdáufalvi  72. sztjkvben A. f.  1. rdsz. 123,124. 
hrszámu belsőségre 172 frt,  2. rdsz. 3003/b hrsz. 
szántóra 20 trt, 3. rdsz. 4058. hrsz. szántóra 16 
4. rdsz. 4180 ,. hrsz. szántóra 8 frt,  6. rdsz. 6615. 
hrsz. szántóra 41 frt,  7. rdsz. 6744. hrsz. száu-
tóra 7 frt,  9. rdsz. 7494. hrsz. szántóra 26 frt, 
10. rdsz. 7784. hrsz. szántóra 10 frt,  11. rdsz. 
7793, hrsz. szántóra 10 frt,  12. rdsz. 7812. hrsz. 
szántóra 8 frt,  13. rdsz. 8003. hrsz. szántóra 16 
frt,  14. rdsz. 8729. hrsz. szántóra 20 frt,  15. rsz. 
88(i3. hrsz. szántóra 6 frt,  16. rdsz. 9069. hrsz. 
szántóra 18 frt,  17. rdsz. 9264. hrsz. kaszálóra 36 

*) E rovat alatt megjelentekért csak a sajtóhatósággal 
szembeu vállal felelősseget  a Szerk. 

•*) A járványt dr. Tiltscherrel kezeltük. Dr. F. D, 
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frt,  18. rdsz. 9268/a. 9268/b. hrsz. kaszálóra 42 frt, 
19. rdsz. 9273,927fi.  hrsz.kaszálóra 36 frt,  20. rdsz. 
9748a/, 9748/b. 72 hrsz. kaszálóra frtban  ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverést és pedig 
az 1881. évi LX. tcz. 156. §-a értelmében minden 
egyes egész birtoktestre elrendelte és hogy a fen-
nebb megjelölt ingatlanok az ISdl.'noveiiiber hó 16-
ik napján délelőtti 9 órakor Csik-Dánfalva  község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a megál-
lapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Ár vere' i szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 1881-ik 
évi LX. törvényczikk 49. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1 én 3333. 
sz. alatt kelt igazságagyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelöli óvadékképes értékpapirbau a ki-
küldött kézéin >: letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 
J70. §-a éi ;.i',i,k'1i.'ii a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges i>:ii.»' kiállított szrM!ysz<'rü elis-
mervényt üi. 

A kir. y>zé<. mint te'ekkönyvi hatóság. 
Csikszerulán, .L891. évi szepember hó 5-én. 

S á n . d . o r .A_L"bert, 
kir. tvszéki biró. 

Sz. 1090-1891. k. i. 
Árverési hirdetmény7. 

Csik-Szent. Homokos tulajdonát képező Ke-
rekhavasnak Romániához átszakadt és a kaszáló-
területek levonása után az erdőhivatal által 397-3 
kt. holdra becsült tiszta erdős területén található 
famennyiséget  Í.'sik-Sztiit-Domokos községházánál 
1891. évi november hó 3-án d. e. 10 órakor tartandó 
nyilt árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fogiuk 
adni. — 

A kikiáltási ár — az erdőhivatal által felvett 
41,1)05 frt  becsérték 15°,,ának levonásával — 35 
ezer 619 frt  25 krban állapíttatott meg, melynek 
10° „-át versenyezni óhajtók készpénz vagy bizto-
sítékul elfogadható  értékpapírokban tartoznak az 
árverés megkezdése előtt kezünkre letenni. 

Zárt Írásbeli ajánlatok — a bánatpénz be-
fektetése  mellett — 1891. nov 3. d. e. 10 óráig 
elfogadunk. 

Az erdőkihasználást, vágatásf,  stb. illetőleg 
a tulajdonos község 10 évi határidőn belül telje-
sen szabadkezet ad, s ha a Romániábau érvényes 
törvények megengedik, vevőt elhatározásában sem-
minemű erdőgazdassági, erdőrendészeti stb. intéz-
kedések által nem korlátozza. 

A részletes feltételek  a jegyzői irodában a 
hivatalos órákon belül bárki által betekinthetők. 

Az elöljáróság. 
Csik-Szent-Domokoson, 1891. október 5-én. 

Dániel József,  Szakács Gergely. 
jegyző. biró. 

Sz. 1376—1891. krj. (1-2) 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott elöljáróság közhirré teszi, hogy 
Cs.-Kari'zt'alva község Madaras II. rész telek-
könyvében foglalt  s a község tulajdonát képező 
„Csipkés-' nevü erdőrészből Romániához átszakadt 
mintegy 82. kat. hold területen találtató fatömeg 
folyó  évi október hó 27-én délelőtt 10 r>: ikor 
Csikkarczfalván  nyilt árverezésen el tog ail.uni. 

A kikiáltási ár 2500 frtban  van megállapítva 
mely összeg lO'/.-os bánatpénz fejében  lefizetendő. 

A részletes feltételek  alnlirt elöljáróság köz-
bejötte mellett betekinthetők. 

Csikkarczfalván,  1691. október 5-én. 
Kovács János, Gidró István, 

körjegyző. biró. 
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JiKflrtd.en'tel.  a 3x1 

alkalmazást keres, vagy alkalmazást adhat, 
a B U D A P E S T I H I B L A P 1 

r ó - D a . i x c L © t é 
á l t a l n é l k ü l ö z h e t i a k t t s v e t l t f i k e t . 

e 3. 

1 \ \ 
\ Régi dolog, hogy a közvetítés sok pénzbe kerül ós a viszonyokat egyáltalában tekiutve, gyakran k 
V fordul  elő, hogy a közvetítés daczára sem az alkalmasást keress nem jut könnyen helyhez, sem Ş 
™ az alkalmazást adó nem kap könnyen megbízható embereket. Oka ennek főleg  az, hogy a mim- W 
• kaadó és nmakak^resj, a ve vb' és az eladó nem érintkezik közvetlenül. A közvetlen érintkezésre I 
« pedig manap alig van hathatósabb eszköz, mint egy elterjedt lapban való hirdetés. A „Budapesti J 
jv Hirlap" apro-hirdetési ravita pedig naponta legkevesebb 90,000 ember által olvastatik. (A lap ft 
• naponta 30,1)00 példányban jelenik mig; legkevesebb három olvasót lehet számítani egy-egy lapra.) ^ 
0 Kereskedj, a ki könyvvezetői, irodatisztet, gyakornokot, keres, vagy viszont azok, akik hasonló k 
• alkalmazást keresnek; a gazda, a ki kasznárt, ispánt vagy gazdasági gyakornokot keres, ésvi- • 
® szont. akik ajánlkoznak. a háziasszony, a ki szakácsnét, szobaleányt, dajk.it, cselédleáuyt keres, w 
- és hasonlóan szolgálók, a kik helyet keresnek; birtokeladás, üzleteladás, birtokbérlet,házeladás, I 
1 házvétel, nevel:', nevel ín ii, ház vezet b'nb'i, gazdasszonyi és egyéb pályázat, lakáskiadás és lakás- J 
\ b ; ' c vételi hirdetések, — szóval az életszükséglet minden fázisában  könnyen és olcsó pénzen a • 
£ ZB"U.d.apssti H i r l a p a p r ó - H i r d L e t é s e i által lehet czélt elérni. Ş 

: Családi jelentésekre, különösen e l j e g y z é s i hírekre, h y m e n hírekre: esküvőre való meghl- L 
• vasokra, születési jelentésekre, népnapi gratuláeziókra, gyászjelentésekre és mindenféle  I s S z - I 
• l e m é n y e l c r e a „Budapesti Hirlap-1 apró-hirdetesi rovata kiválóan alkalmas. v 
I A hirdetési dijai; igen "Ír-sók Mindannyiszor, a hányszor a hirdetés megielenik, egy-ogv szó két krajezárba kcrill, vas- I 

lagabb b o t i i v e i n é g y knjezir. <V.in1111<-1 ellátott liinleiésekuél miig egy-egy hirdetés útin :ll) kr. kincstári bélycgilleték ™ 
jilr lia .1 r/im l e n e v i i 1,ii11 \i1, inneni ,i lii-it-iós szól, lioijy „Czim a kiadóhivatalban megtudható*, akkor bélyeg- ^ 

_ dij.it uimii kell li'.i-in. A k i a d ó h i v a t a l ilven r-etbeu minden dij nélkül megmondja a kérdezó'skiidőkuek  az illető cziinct, I 
•> s u t vidékre dijtaiauitl levelez ha a ki'rd.'-í.isk.iilcí a postabélyeget beküldi llulyücti a li rdetesek a kiailókivatalliaa ™ 

Í v é t e t n e k f e l k e s z p ' e u e n . v i d - l i n i i a p é n z t l e g a l k a l m a s a b b a n p o s t a u t a l v á n y o n l e h e t k ü l d e n i . A , B u i i p e s t i H i r l a p ' e l ő l i - ^ 
z o l i ' s i j ' u a n e g y e i e v r e 3 f r t 5 0 k r , e g y h ó n a p r a 1 f r t  2 0 k r . A c z i m e g y s z e r ű e n „ B u d a p e s t i H i r l a p K a l a p - u t e z a 1 6 " ® 

na • • 

K É P E S CSALÁDI LAPOK. 
Szépirodalmi és ismeretterjesztő képes heti lap. 

Szerkeszti: Dr . To lna i Lajosi. — Fó'oiunkatárs: D r . Váradi Anta l , 
Felelős SZCl'iv osztó' és áadótnliijilonos: D r . BCur&nyi Á r m i n . 

E L Ő F I Z E T É S I Á R A : 
a „ H ö l g - y e l c H i i p j a " czimü divat-melléklettel s a I&eg,Ó2a.;yr.1.:a.©llél3Clettel együtt 

Egész évre O frt.  Félévre 3 frt.  Negyed évre 1 frt  5 0 kr. 
A „Képes Családi Lapok* czimü hetilap uj negyedbe lép. A magyar szépirodalomnak e 

hatalmas tényezőjét, a magyar művelt családoknak e szellemi kinkét még a következő írók és 
irónők táangatjdk: Jókai Mór, Lanka Gusztáv, Rudnyánszky Gyula, Üalmady Győző, 
Mikszáth Kálmán, Komóe^y József,  Temérdek (Jeszenszky Danó), dr. Prétn József, 
Ir. Sziklay János, Inczédy 1/iszló, Palágyi József,  Erődy Dániel, Dcngí János, Töl-

gyesi Mihály, Vértessy Gyula, Méry Károly, dr. Murányi Ernő, Petri Mór, dr. Ilo-
ditzky Jenő, Csorba Palotay Ákos stb.; Benitzky-Bajza L-utke, Biifbner  Litia, Nagy-
várady Mira, Kuliflay-Benitzky  Irma, Harmatit Lujza, II :veasiné-Sikor Margit, V Gtiál 
Karolina, Kurlovszky Ida, Mericzay-Karossa Irmt, Erzsike, stb. stb. 

A „Xépss Családi Lipjk" az iisszos szépirodalmi képes hetilapok között a legélénkebb, legváltozatosalil). Tar-
talma az iiM lik) ii I I I Í I I I m vált'aját teliilcti; képei a jelen eseményeit s a leghíresebb festők  mii n-it mutatják be. 

..Hlljyck Lapji" c/iinii liavmiként két-izer m.'.'ii-lea'i d i v a t m e I 1 c k 1 e t e a legiíjali'. ilivatképeket hozza, 
e melleit a mag.ar háziasszonynak valósiéi, s/.eil.-.ni iitki:.i, amennyiben a nevelés, az egészség,a ga/.daság, kertészet, 

a liá/iarús s a konylii terén nincs olyan kenin. a melyet ne lár^/alna s nincs olyan titok, a luolytie hölgyeinket bc 
ne avatná — Bsgénjmelléklete külön beköthető négy kötet érdekes regénynyel ajánlékozza meg . veukéiit az előfizetőit. 

A „Képes Csal&di Lapok"-nak még a zöld boritéka is tele van mulattató közleményekkel, hiininnis apróságok-
kal, sakk- p-, szám-, koczka- és pout-taláuyokkal és szörejtvényckkcl, melyeknek megtejtői értékes jutalmat kapnak. 

A „Képes Cillidi Lapok" gazilag tartalma és számos melléklete daczára mégis a legolcsóbb szépirodalmi képes 
hetilap: éppen az-Tt bi/.Mn sz'unitunk mimlen lioiitiu és honleány, minden mau' ar család Uimogatására és pártfogására. 
Mutatványszám<)kai ingyen és bérmentve küld a kiadóhivatal mindazoknak, a kik eziránt levelezőlapon hozzáfordulnak. 

A ki ÍZ  égisz évre szóló hat frtnyi  előfizetési  összeget 43 kr csomagolási és postaszállítási dijjal egyfttt  egy-
szerre takildi. annak 1 regényt; és a ki a 3 frt  el>flzetjsi  Ö99z;;etés30 kr csoaagolási és postaszállítási díjjal egyfttt 
ejyszjrr; 'bs^ald, annak két eredeti regényt küld ajánlva jutalmai. 

A ki 3 uj előtizetőt gyűjt s az elóti/etéai összeget egyszerre beküldi, annak elismerésül e g y d i s z e s em-
l é k k ö n y v e t kiild a kiadóiiiraial - .Megrendelhető postautalványul minden postahivatalnál és mimlen köoyvkeres-
Wn i »i,i'ii i:;.,ii/ctvseket (a hónap bármely napjától eli.igad) a „Képes Családi Lapok* kiadóhivatala Budapest, Nagykorona 
•jcia 20. szám. - 5) 

(Mf*  Teljes számú példányokkal még mindig szolgálhatunk. " 9 K 


