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— F e l h í v á s előfizetősre.  A „Csíki 
Lapok" ápril—junius havi második negye-
dére ezennel nj előfizetést  nyitunk. Lapunk 
t. előfizetőit,  kiknek előfizetésük  az első ne-
gyeddel lejárt, kérjük hogy előlizetésiikct 
minél hamarább megujitani szíveskedjenek, 
hogy a lap szétküldésében semmi fennaka-
dás ne történjék. Feltételeink az eddigiek 
maradnak t. i: 

Egész évre 
Felévre 
Xegwdévre 

•J I r t . 
1 f r t . 

Előlizetlietni Csíkszeredában Györgvja-
kab Márton nyomdájában, — Gycrgyó-Sz.-
Miklósoii lvriesa l'éter könyvkereskedésében. 

Gyűjtők II előlizeló után egy :i><telet-
példányban részes ii 1 n e k. 

Mindazon t. olvasóinkat, kik lapunkat, 
ez itleig megtartani szi vesék voltak, kérjtik 
a lejárt első negyed re eső előfizetési  í'wszeg 
beküldésére. 

C'sikszereda, 18-S!•. niáre/.ins hóban. 
Teljes tisztelettel: 

A „CSÍKI L A P O K - kiadóhivatala. 

A k o r c M i i i a j o g m e g v á l t á s á n a k 
k é r d é s é h e z i ' s i k i u e g ^ é h e n . 

— Kút közlemény. — 

A koresmárlási jog ugy megyénkben, 
mint az egész székelyföldön  a beltelekkel 
összekötött oly dologi jogosítványt képezett, a 
mely jogosítvány magával a telekkel szál-
lott 

át előtlről utódra és a melv jogosít-
ványnál fogva  minden belbirtokosuak j'»g.i 
volt saját belső telkén koicsinnrolni a lili-
kül, hogy ezért valami ellenszolgáltatásra 
kötelezhető lett volna. Iv/.eti a törvény ál-

tal elismert joga minden egyes beltelek tu-
lajdonosának ős időktől fogva  fenn  volt és 
lent van ma is, s a mint múltban semmi 
korlátoknak alávetve nem volt, ugy ma 
sincsen. 

E koresmárlási joggal addig a mig a 
szeszfőzés  szabad volt, a mig az 1HÖU évi 
septemberi nyilt parancs a szesz adót be nem 
hozta, vidékünkön — mint semmi értéket, 

| seninii jövedelmet nem liozo joggal—sem az 
egyes, sem pedig a nagy ósszcség ueni tö-
rődött, mert hiszen mindenki, a ki liáztiizet 
tartott, maga a saját tűzhelyén, a saját kis-
üstjével loztu meg és gyártotta a házi szük-
séglétére sziikségjs szeszt. A ii.int azonban a 
szeszadó törvény behozatalával a termeli', 
megadóztatott, kezdett gv eriilni a kis üstök-
keh szesztozés és ezzel szaporodott a szá-
ma azoknak, kik kihasználva azon jogukat, 
li.'g) kon sniárlást folytathatnak,  a részint 
kisiistök. részint a gyárak által termelt szeszt 
kis mértekben elárusítsák, vagyis szaparo-
11« itt a száma a korcsmánisokuak. 

Igy kcz«l haszoiilia)ti'> 1 ighiiknzássá vál-
ni vidékünkön a koresmárlas, s igy fordul 
nemcsak egyesnek, de a n.igy közönség.H-K 
is figyelme  e napról-napra nagvobo 
nagyobb haszonnal kiaknáz.iató jog felé,  s 
fordul  különösen a Jogos.il; belőtt tokosok 

1 egyetemét képező, azokat megszemélyesítő 
községek tigyebiie, a melyek v,illáira ujabb 
és ujabb terheket róván a közérdek őreként 
szereplő administratió, jövedelemforrásokról 
kellett gondoskodni. 

Es ezt a jöveilelenilorrást a község a 
ki resniáriást jogban, a melvet addig a jogo-
sultak kárara elvesek li.iszn.tltak ki. — iiie" 

• o 
is találta. .Ueglai.'lta p.-dig aiiban tí-
tal, hogy mint a korcsinárlásr.i jogosu.tak 
egvelenut képező, azokat megszeiiiélye>itő 

jogi személy, — a koresmárlási jogot a köz-
ség egész területén bizonyos bérösszegért ki-
adta egyeseknek haszonbérbe, s az igy nyert 
jövedelmet saját szükségleteire forditotta. 

A koresmárlási jognak ily módon értéke-
sítésével azonban sein a község, — mint a 
jogosultak egyeteméből különböző jogi sze-
mély nem szerezte meg ezen saját javárai 
értékesítéssel, az a feletti  szakadatlan ren-
delkezéssel a község belterületéin kizáróla-
gos koresmárlási jogot; sem viszont az egyes 
belbirtokosok nem vesztették el a belbirto-
kaikhoz kötött eme jogosítványukat, mert a 
község nem mint ünszemélyében jogosult 
adja haszonbérbe a község területéni ital-
mérési jogot, hanem adja mint a szervezve 
nem lévő jogosítottak összegét megtestesítő 
személyiség, mely nem a saját — s ama 
szervezetlen többségtől különböző — szénié-
ig iségének érdekében alkudozik a haszonbér-
lővel, daczára annak, hogy az ez által adandó 
i'."t'*k az ő külön szükségleteire fordittatik; 
Inneni alkuszik a jogosult többség érdeké-
ltéi Hiszen meghatározza a szeszfokinagas-
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ságot, meghatározza annak árát, kiköti, hogy 
a bérlő bizonyos csekély taksa fizetése  mel-
lett megengedni tartozik nemcsak a niáshely-
rőli behozatalt, hanem a kimérést is azoknak, 
kik ezen jogukkal élni akarnak. Tehát meg-
köti a bérlő kezét a jogosultak érdekében 
és a sej át kárára, világos és félremagyaráz-
hatlan bizonyítékául annak, hogy nem ura 
a jognak, hanem csak megbízott, csak ked-
vezményezett, kinek csak ideiglenes liasz-
nálatra lett az értékesítés átengedve a jogo-
sítottak által anélkül, hogy ezen átengedés 
tényében jog ítruliázáx benne foglaltatnék 
és anelk-1!, hogy a sok helyen kikötött taxa-
fizetés  a koresmárlási jog gyakorolhatásá-
nak feltételekép  lenne tekinthető. 

Az egy. - belbirtokos, ki korcsmárolni 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
• ff  ~ Sf  ~~ 

H o g ii r . 
iLomee de La«serre-töl — iian.v.iábúl) 

I. 
— Ma kérem meg! — kiáltott fel  a niiss 

Bacon Lucyba halálosan szerelmes ilug Artlinr, 
mialatt egy utolsó vizsgálódó tekintetet vetett a 
tükörbe, azután elindult. 

A nap legenyhébb sugarait árasztá a földre, 
langyos szellő hordta el mindenfelé  a világok il-
latát, madarak csicsergése hangzott fel  a bokrok-
ból, a galambok pedig turbékoltuk. 

Miuden a természetben szerelmet Icliel, gon-
dolá Artliur, niiss bacon csak szívesen fogadhat. 
Huszonnyolcz éves, csinos gyerek vagyok, legalább 
annak tartom magamat, különben tükröm minden-
nap ezt bizonyítja. Van ezer font  sterling évi jö-
vedelmein. Egészben véve tehát kitűnő „parthie" 
vagyok, s ha miss Lucy visszautasít, az csak rosz 
Ízlésére vallhat. 

Igaz, hogy csúf  nevein van: Hog:*) 
Utóvégre ezen állat igen hasznos, s nincs 

Iliiért megvetni! 
E perez ben érkezett Artliur a niiss Bacon 

villája elé. 
Keniegve csengetett. A szerelmesek miudig 

elfogultak. 
Egy csinos, de ravasz kinézésű szobaleány 

jött ajtót nyitni. 
— Miss Bacon ? — kérdé Artliur. 
Mire a szobaleány a salonba vezette. 
*) ilog angol gjsó, uielj" „disznói" jelent. .fc'onL 

Miss Lucy hímzéssel cllngialva últ az ablak-
nál. Mosolyogva fogadta  Arthiirt, s helyet jelölt 
ki n e k i . 

Kz utóbbi mély liaj 1<hil:'.;s után elfoglalta  a 
kijelölt lalltciiilt; elfogultságában  soká hallgatolt. 

A türelmetlen miss Luey kissé kemény han-
gon kérdé: 

— Mi lehet látogat isáliak szerencsés oka, 
Ilog ur: 

A látogató nevét csak tartózkodva ejté ki a 
hölgy. 

Ez már mégis „sliorking" volt, 
Artliur niegkisérlette visszanyerni nyugalmát. 
— Miss Lucy, — kezdé — én jöttem — 

megkérni, legyen mim. 
— Soha! — kiálla lel miss Lucy. 
— Miért e határozóit visszaút asitás? 
— Soha sem tudnám magamat rászánni az 

un nevét viselni. 
— Hisz nem eléggé tekintélyes — viszonzá 

Artliur sértett hangon. 
— En határoztam, felesleges  minden szósza-

porítás — válaszolt miss Lney. 
Artliur gúnyosan kac/agott fel  és távozott. 

* * 
E .szerelmi csalódás ui ai Aituur elhatározta 

szivéből kitörölni annak emlekét, ki öt oly sértően 
visszautasít á. 

Czel ját azonban nem érte el. 
Kétségbeejtő állapot. A ie.my kedves arezát 

nem tudta elfeledni  minden erőlködése daczára. 
Ekkor elhatározta oly eszközzel élni, mely 

eddig nem téveszté el hatását. Féltékenynyé teszi. 
Akár társaságban, akár sétányon talaikozett vele, 
csak hidegen köszönt, sőt kerülte, más hölgyeket 
keresett fel. 

Minél hidegebbnek mutatkozott azonban — 
Lucy annál kedvesebb lön, de fájdalom,  e barát-
ságosság kizárta a szerelmet. 

Artliur öngyilkosságra gondolt. 
Szerencsére azonban e borzasztó gyógyszer 

csak gondolat maradt. 
II. 

Arthurnak volt egy barátja, ki a parlament-
ben egy hely után vágyott. 

A választások ideje megérkezett. 
Smith tudván azt, hogy Arthur befolyásos 

egyén, hozzá fordult,  li igy megválasztatását elő-
készítse. 

Egy reménysugár világított be szegény Ar-
tliur komor lelkébe. 

— Megesküszöm, hogy megválasztatását elő-
mozdítandó — elkövetek mindent, de csak egy fel-
tétel alatt. 

— Beszéljen, mit kíván? 
— Ma még nem mondhatok semmit, de ígérje 

meg becsületére, hogy megválasztatván, egy ké-
résemet teljesíteni fogja. 

Smith habozott, de csak rövid ideig; eszébe 
jutott, hogy Hognak ezer font  sterling évi jöve-
delme van. kérése tehát nem lehet pénzkérdés, s 
csakhamar mondá: 

— Szavamat birja. 
Arthur annyira igyekezett, hogy Smith meg-

választatott. 
* * 

Két hét mnlva a választások útin, mielőtt 
még a felső  ház ülései megkezdődtek, Hog fölke-
reső tímith-t. 

ígéretemre jő figyelmeztetni  — gondolá az 
ujonuau választott — vigyáznom kell, 
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felett;  a község képviseli e magánkörököt 
harmadik személyekkeli érintkezéseikben, és 
benn" s általa nyer kifejezést  ezen egyéni ér-
dekkörök akarata, szóval a mai rendezetlen 
társadalmi viszonyok között magának a bel-
birtokossfignak,  mint önálló érdekkörnek, 
nem lehet más személyesitője, mint maga a 
politikai község, a ki mint ilyen egyedill 
van jogosítva a kártalanítási igényt beje-
lenteni,*) de természetesen csak azon felté-
tel alatt, ha azt második énje nevében és 
javára teszi.**) Ily feltétel  alatt igazolt a köz-
ségek általi bejentés jogalapja. De ha a község 
a kártalanítási bejelentést mint politikai tes-
tület teszi meg, lui a kártalanítást a maga 
— mint politikai testület — javára kéri, 
akkor eldobta a jogalapot lába alól, inert 
a község, mint testület koivsmárlási jog-
gal nem birt és igy őt korcsmárlás sem il-
leti, hanem illeti a bel birtokosság egyetemét. 

Igy állván a dolog, könnyű átlátni, 
hogy az összességnek adandó kártalanít;isi 
összegben koránt sincs benne az egyesek ál-
tal gyakorolt. korcsinárlásból lnizott jőve-
delem utáni kártalanítás; mert a községükkor, 
mikor a haszonbérleti összegben kifejezett  jöve-
delem alapján kéri a kártalanítást megállapíta-
ni, nem számítja be a maga javára a kártalanítá-
si alap nagyobbiiása czéljából azon jövedel-
met mit a község területén az egyes korcsmá-
rosok élveztek a korconárlási jognak tény-
leges gyakorlása után.***! Nem számíthatja be 
azért, inert ezen jövedelmet maga az egyes 
húzza és élvezi s nem az összesség, az adót 
ő fizeti  e jövedelem után és nem az összesség. 
Ezen jövedelem után kapandó összeghez te-
hát elsősorban annak az egyesnek van joga, 
ki a jog kihasználása tekintetében külön-
vált a többségtől. 

*) Az 18SS. 30. i.-ez. 13. S-a s az arra vonatkozó 
3SI>8 - ISs'.l. j). (i. min. utasítás .'!7. íj a értelmében a'bejelen-
tést bármelyik birtokos iiK'-ţrcln'ti I'. évi április :îl>-iîr, ha ki-
jelemi, hogy a közös jog iiii.nti tiilajîlonig';uyrnek~'megállapí-
tása végett a bírói elpirást f.  évi. jnnitis :io-ig folyamatba 
teszi és a folyamatba  tételt jiilhis 15-ig igazolja. Kz esetben 
az idézett törvény i".l. !;-a értelmében a részesedési arány 
megállapításáig a kártalanítási összeg bírói letétbe helyez-
telik. Szerk. 

**) Az idézett törvény i'. ţj-a a kárcilanitási összeget 
a községek mint jogi személyeknek kiadni rendeli, tekin-
tet nélkül arra. hogy az ílalméiési jogot mely alapon gyako-
rolta ; tehát a maga és nem egyúttal a birtokosok nevében is 
történik a községek részéiül a bejelentés. Szerk. 

'**) Ez csak azon egyesekre áll. kik az italmérési jogot 
iSIH. óla báboritbatl.-imil gyakorolták, i»'dig tekínlet-
nélkiil, b igy a gyakorl.it helyes és törvényei volt-e Szerk. 

Nálunk — mint fentebb  is mondva 
volt — minden belbirtokosnak joga volt korcn-
márolni. E joggal sokan éltek, azt sokan 
kihasználták, de még többen voltak azok, 
a kik nem élvezték a jogukat, legalább nem 
saját személyükben. A kik maguk éltek 9 
joggal, azok saját maguk élvezték a korcs-
máriás jövedelmét; azok pedig, a kik saját 
személyükben nem korcsmároltak, hanem az 
őket megillető jogot, időről-időre átengedték 
ellenérték fizetés  mellett egy 3 ik személy-
nek, a haszonbérlőnek, ezek szintén húz-
tak jövedelmet, e jogból, — csakhogy ezt a 
jövedelmet tovább adták, mielőtt maguk el-
kezelték volna, a mennyiben átengedték idé-
ről-időre a községnek kiadásai fedezésére, 
a mi által aztán eleje lett véve a szomorú 
állapotokra mutató pótadó kivetésének. 

Jövőre nézve sem az egyes korcsmá-
rosok, sein a jogosítottak egyeteme nem húz-
hat többe jövedelmet a korcsmárlási jogból, 
inert azt az állam a maga javára megváltja 
a jogosítottaktól abban az értékben, a mely 
az évi jövedelem 20-szorosának megfelel, 
igy akarván kárpótolni mindazokat, a kik 
e jogból jövedelmet húztak. Ez az alapelve 
a megváltási artiisnnk nyilt kifejezést  is ta-
lál úgy a törvényben, mint az útasitásban. 
Ila pedig cz az alapelv, akkor nemcsak azo-
kat a jogosítottakat, illeti kárpótlás, a kik 
maguk nem korcsinároltak személyesen, ha-
nem e jogukat, bérlelI>e adták; de kárpótlás 
illeti azokat a jogosítottakat is, a kik ma-
guk személyesen használták ki jogban rejlő 
s jövedelmet hozó értéket. — És az 
igazság esziné,ével sem volna összeegyez-
tethető az, hogy a többség, mely 1000 
forintokat  húz évente e jövedelemből, kár-
taliinittussék. a kisebbség pedig attól eliit-
t,essék azért, mort 50 —100 forintokat  tud 
csak évi jövedcleiiiképen felmutatni. 

De nem felelne  meg ez az eljárás a 
törvény szellemének sem. A megváltási tür-
vény ugyanis a kártalanítás alapjául azt a 
jövedelmet veszi, a init a jogosított — 
vagy ha többen vannak — a jogosítottak 
egy községben bizonyos éveken keresztül a 
korcsma jobból húztak. Ez a jövedelem ké-
pezi a kártalanítási összeg mértékét. Több 
és magasabb összeget, nem követelhet Hein 
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az egyes, sem az összesség e jövedelemnél, 
de ez aztán feltétlen  kártalanítást talál, a 
mi természetes is, mert a korcsma jogértéke 
csak akkor lesz igazságosan megállapítva, 
ha összeadjuk azokat a jövedelmeket, ame-
lyeket e jog gyakorlásából a jogosítottak 

akart, nem azért fizette  a taxát a haszonbér-
lőnek, mert ennek engedélyére szorult, ha-
nem fizette  azért, mert oly időben is korcs-
márolt, a midőn őt korcsmáriás talán nem 
is illette. Ugyanis megyénkben ezen jog li-
mitátiója egyetlen egy községben sem volt 
és nincs máig sem keresztül vive. Az a jo-
gosított egyes teliát, a ki az őt kétségtele-
nül megillető korcsmárlási jogot gyakorolni 
akarta és tényleg gyakorolta is, maga sem 
tudta, nem is'tudhatta, hogy a birtokosság 
egyetemét megillető összes korcsma időből 
hány napi koresinárlás illeti őt, és ha már 
most mégis egész éven át akart korcsniá-
rolni, méltányos és igazságos intézkedés, 
hogy az őt illető napokon felüli  időben csak 
úgy korcsmáról hasson, ha ellenértéket ad a 
jogával nem élő, nem korcsniárló többség-
nek és illetőleg azon többség jogvevőjének 
a haszonbérlőnek ki a bérleti összeggel a 
neiu korcsniárló jogosítottaknak összes korcs-
ma-idejét megvette. Ezen fölös  korcsniaidő-
beni korcsmáról hatásért és nem magáért a 
korcsmárlási jogért fizettetett  a taxa. 

Ezek szerint tulajdonképpeni igényjo-
gosultnak nem mást, mint u belbirtokosok 
egyetemét lehet, és kell venni és tekinteni, 
nem pedig a községet, mint politikai közü-
letet. Mivel azonban a bclbirtokos.ság me-
gyénk minden községében ma még csak 
mint szervezetlen tömeg jelentkezik, — az, 
önálló testületként, jogi személyként sem 
hatóságok, sem egyesekkel szemben nem 
szerepelhetvén •— a kártalanítási igénynek [ 
bejelentésére is képtelen Mint ilyen helyett I 
tehát amaz aktusnál, hol egy vesztett jogért 
adandó kártalanítás egy rövidluitáridőii be-
lül eszközlcndő bejelentéshez van kötve, — 
a dolog természetéből kifolyólag  a politikai 
községnek föllépni  nemcsak joga van, de 
az neki kötelessége is, inert hisz magát a 
politikai községet is ugvanazoii elemek, 
ugyanazon atomok alkotják, a kiknek összes-
ségéből kellene és lehetne összealkotni a bel-
birtokosság egyetemét. Joga és kötelessége 
annál is inkább, mivel ez a politikai község 
tényleg nem is az az elzárt —, saját, kü-
lönleges czéljaival és hivatásával önmagá-
ban és önmagáért élő személyiség, mely 
kizárólag csak a magasabb állami érdek szol-
gálatában áll: hanem személyesitője a kii 
lön élet- és érdekkörben mozgó —, egyéni 
c/.éljaiknak élő individiuinok összességének 
is. mert hisz a község kezeli ezen szerve-
zetlen tömegnek is vagyonát; a község védi 
e tömeg vagyoni érdekeit és őrködik azok 

— .lövök - mondá Artliur — lwgy szavá-
nál fogjam. 

Smitli tetteié magát, mintha semmit sem 
tmlnn. 

— Miről akar i'm beszélni? 
— Ön jól tudja, ln»gy megválasztatása ese-

tében elsií kérésemnek eleget tenni ígért. 
— Ah igen, úgy ni homályosan emlékezem, 

hogy valami eféléiöl  volt szó. Nos mit kivan? 
Óhajtanám, hogy jelenlegi nevem cseréltessék 

fel 
a Percy Rantiall névvel. 

Smitli megkönnyebbülten sóhajtott fel: 
— Kz igen nehéz, de öli birja szavamat, s 

én részemről minilen lehetőt el fogok  követni. 
Három hónapi várakozás, sok járás-kelés és 

még több költség után megkapta Artliur a királyi 
leiratot, melynek értelmében ö ezentúl l'ercy Ran-
dall nevet viselhet. 

III. 
l'ercy Kandal késedelem nélkül sietett miss 

Baconhoz. 
Szive hevesen dobogott, midőn szemben állott 

azzal, kit annyi hévvel szeretett. 
— Miss Lncy — kezdé ö minden más be-

vezetés nélkül — van szerencsém kijelenteni, hogy 
nevem Percy Kan dall. 

— ,Mily szép név, — kiáltott fel  a leány. 
— Boldog vagyok, hogy ön ilyennek találja, 

engedje, hogy mi .'.'kínáljam vele. 
— Igen megtisztelve érzem magamat, Hog 
illetőleg Randall ur, de 
— De mi kedves miss? 
— Ez neiu történhetik meg doha. 
— Miért? 
— Én bolnnp esküszöm. 

l'ercy Randall elhalványult s morniogá: 
— Ezt nem tudhattam. 
— Három hónapja, hogy ön nem volt itt 

— mondá a leány nem minden fájdalom  nélkül. 
Artliur lehajtá fejét. 
Ily késedelem már igazán nem éri annyi fá-

radtságot és költségei, mint a mennyit a névvál-
toztatás okozott. 

Fájdalma idővel csendesebbé lön; elhatározta 
elhagyni az országot, hogy új neve alatt új pályát 
kezdjen. 

Egyelőre senkivel sem közölte terveit, sem 
pedig leendő tartózkodási helyét. Szándéka Volt 
múltjának minden nyomát megsemmisíteni, annak 
minden emlékével szakítani. 

E czélból egy a szülőföldjével  mindenben el-
lenkező vidéket keresett fel. 

IV. 
Percy Randall már egészen elfelejtette  sze-

relmét, s most cMik ambitiójáiiak élt; hogy ezt 
kielégítse a parlamentbe való megválasztatását ha-
tározta el. 

A választások ideje újra megérkezett. 
Percy liandall mint jelölt vett bennök részt, 

a siker csaknem biztos volt. 
A választások előtti nap volt; Percy az in-

dóháznál várta a kerület egyik hatalmas vezetőjé-
nek megérkezését. 

A vonat berobogott, az utazók nagy töme-
gekben szálltak ki, s csakhamar elfoglalták  a 
perront. 

Ugyan e pillanatban egy hang kiáltá: 
— Hogl Hog! 
l'ercy liandall mozdulatlan maradt. 

— • llog! Hog! ismétlé ugyanazon hang. 
S ugyan e pcívzbeit nehezedett a jövendő képvi-
selő vállára egy kéz, mely kényszerité szembeszál-
lani az őt fenyegető  veszélylvel. 

Még a/, egyetemi hallgatóság idejéből való 
régi társára ismert az idegenben, kit nem látott 
mióta elhagyták az iskolát. 

A helyzet roppant kényes volt. Nem köszön-
hetett anélkül, hogy egyszersmind ne vallotta volna 
meg, hogy oly nevet visel, mely nem az övé. 

Helyzete mindinkább kellemetlenné vált, mi-
nél több ismerős csatlakozott hozzá. 

•— Én uem ismerem önt — mondá alig hall-
ható hangon s ott liagyla barátját. Kz is megfor-
dult, megvetéssel vonva vállát, távozott anélkül, 
hogy a kérdezőknek akart volna lelelui. 

V. 
A mit eddig elmondottunk S.-ben történt.. . 

Még az este tartották a választók utolsó gyűlé-
süket. Mint mindenütt, a harcz itt is heves volt. 

Azon pillanatban, midőn Percy Randall be-
lépett a terembe, egy hang hallatszott: 

— Ez egy gyáva ember I 
Percy megállt, tekintetével kérvén magyaráza-

tát az előbbi mondásnak. 
— Igen, igeul — hangzott a terem külön-

böző részeiből. 
— Védje magát,, — kéré az elnök. 
— Önt ma egy idegen háromszor „hogu-nak 

(disznó) nevezte, a nélkül, hogy felelt  volna, sőt 
válláu ériuté az idegen ; akarjuk tudni, mi volt az? 

Percy nem tudván elfogadható  magyarázat-
tal lecsendesítem a felhevült  kedélyeket, távozott 
átkozta szerelmét, mely névváltozását okozta. 
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összessége élvezett. A jogosítottak összessége 
pedig kikből áll? Először azoknak a nagy 
csoportjából, a kik maguk e jogot szemé-
lyesen nem gyakorolták, hanem bérbe ad-
ták ; másodszor azon kisebb számú egyének -
bői, a kik jogaikkal élve, maguk koiv.smá-
roltak. Csak igy lehet megállapítani egy 
közaégbeni koresmárlási jog valódi értékét 
a mint ezt a következő példa is elég vilá-
gosan kitünteti. Csikszentlélek községében, a 
hol l«r>0 belbirtokos van, a koresmárlási jo-
got saját személyében csak tíz jogosított 
gyakoro/ja és 140 nem gyakorolja E 140 
belbirtokos nem kap többet az általuk igény-
be nem vett jog haszonbérletéből, mint 500 
frtot,  nem pedig azért, inert az a 10 korcs-
máros, a ki jogával élve, maga is korcsmát 
tart, a fogyasztó  közönségnek egy bizonyos 
százalékát elvonja a haszonbérlő korcsmái-
tól s azáltal annak bevétele kevesbedvén, 
jövedelme is kevesebb lesz, és pedig any-
uyival kevesebb, a mennyit ama tiz korcs-
márosnak jövedelme ki tesz; inig ellenben 
ha Szentlélek községében egyetlen egy jo-
gosított sem gyakorolná a saját személyében 
a koresmárlási jogot, akkor a haszonbérleti 
összeír (JOO frtra  is felemelkedhetnék,  mert 
a fogyasztó  közjnség csak egyetlen egy 
cassába adózván krajczáraival t.. i. a ha-
szonbérlő kassájába, a különbözet neki 
megtörülne. Igy azonban a jövedelem meg-
oszlik a 10 korcsmáros és a. iiaszonb -rlő kö-
zött. l>e habár a jövedelmet liúzó «szemé-
lyek különbözők is, a tárgy, a jog, a mely 
a jövedelmet adja, mégis csak egy, követ-
kezőleg, ha ezen jog értékét kelletik meg-
határozni az abból befolyó  jövedelmek alap-
ján és ez érték után állapítani meg a kár-
talanítási összeget, akkor mindazok a jöve-
delmek számításba veendők, a mit egy köz-
ség területén belől ezen jogból minden egyes 
elvezett, tartozzék az akár az első, akár a 
második csopotjába a jogosítottaknak, - - a 
mikor aztán kétségtelen, hogy az egyes korcs-
márost, ki saját jogán és szem 'lyében gya-
korolta a koresmárlási jogot, ha kártalaní-
tási igényét bejelenti, épi'igy megilleti a kár-
talanítás, mint magát a ncm-korrsmárló jo-
gosítottak egyetemét.*; 

Ur.  Molnár  Lit.izl'í. 

*) A niciinyiln'ii a „jogî imuak ejjjcu-iui'" aluti a jog-
nak gyakorlatában élő kCz»t';»-k<.-l érti czikk iró. 

s/erk. 

L l l ' S Z K J I L K . 
I. Képviselőház. 

Április 8-án a képviselőházban több külön-
böző ügy nyert elintézést, így a többek (között a 
budapest-pécsi vasútnak államosításáról szóló ja-
vaslat, valamint a nyeremény kölcsönkötvények és 
az ígérvény jegyek forgalmáról  beterjesztett javas-
latok. Csupán az előbbinél történtek felszólalások 
és pedig Orbán Balázs. lioross l!éni és Fenyvessy 
részéről, azonban ugy ez valamint a többi is vál-
tozatlanul egyhangúlag elfogadtatott.  Az ülés vé-
gén Tisza miniszterelnök váias/olt Szentkirályinak 
a regáletörvéiiy vé'ji r-hajtása érdekében tett in-
terpellácziójáia. April ü-.-n a képviselőház nem tar-
tott ülést, mivel naiion a védem törvényt a fő-
rendiház tárgyalta. 

A lo-iki ülésben liohoitizy mentelmi ügye 
került, a ház elé. líohonez.;, lm.1>.iiiattii kért a ház-
tól, hogy a márc/ius l'.i-iki lövésével a képviselő-
ház történetén örökr lenn maradó foltot  ejtett, 
ezután pétiig elbeszélte élele történetéi és erősen 
kikelt a/ ellenzék ellen lie>/.édjével roppant iz-
gatottságba hozta a ll i.Z:lt II egy elégetet leilsé-
séget keltett az ellenzéknek 

April 12--n a kép-, wel.',., i/.iian az uj-iinnisz-
terek: Szilágyi Ih-zso iga/.sau igyminiszter. gróf 
Szapary Uynla közgazdasági \\ ekerlc Sándor 
pénzügyminiszterek lienuiiaitak magukat s e napon 
néhány apróid» iigv elinie/.é.st nyervén, elhatároz-
tatni!,. hogy liusvél elöli még 12-én tart a 
képviselőház rövid i'|!.-si. K hal ;rozat értelmében 
csakugyan loMil ülé- \o|i .t.j>i-il 12-én. s minthogy 
a bpesi-jiresi ,KIII megváltásáról szóló javaslat 
harniads/oi i felolvasása  még meg nem történi, más-
napvagyis I í-att evégett negély rövidülés tartatott. 

II. Főrendiház. 
Április '.i-én a ii'.lei Mini'vi'ii.»javaslat a főrendi 

házban is tárgvalá>ra kerüli. \ loeud k a közön-
ségesnél sokkal jt.i-gy••ho s/.a.iili.ei jeleinek meg az 
ülésre. Legelső sor;«au ÍI»ÍIV. miniszter 
es esakis a 2->. ebeam aggilyok eloszlatása 
czéljából szólalt lianna >z..,ray Antal gróf 
beszélt kijeleli!ve, liog;, ai.;i..iii ^-;;goan kénytelen 
elfogadni  a javaslatot, löooi szaka-
szokhoz a reszlet.-ek.nei ol.llld. Eziil m llol-
lán Ernő beszeli a '.-tk-szii t-! sok kifogást 
telt a kél I-M szolgálat <-ll S/.'viienyi lléla gróf 
szinl én a eheu lort-iidek na-
gyon inegéijeliezlek. Alldi'.i — ! • \ 11igróf  IS kö-
vei, kezö oes/é.ijév • I ii ragadta, a méltósá-
gos főrendeket,  |n-dî  ej-.,- a mellett csil-
logtatta fényes  leii, '.I lelszólallak Zirliy 
Antal, tovaiiii.I Ti IILM-II <•_. M-gy szász püspök 
Szerben Antal mind /ivasial .mellett. 

Április In-eti a \eoe;,,ioi \eiiy részletes tár-
gyalásara került a A 25. §§-oknál Vé-

csey József  báró módosítást nyújtott he, melysze-
rint az önkénteseknek joguk legyen az elméleti 
tiszti vizsgát az állam nyelvén letenni. Éhez pár-
tolólag hozzá szolottak Eszterházy Miklós Mór és 
Zay Miklós grófok.  Sztárai János gróf  Vécsey ha-
tározati javaslatának elvetése esetén a második 
szolgálati év eltörlését kéri. Beszéltek még Kegle-
vich István gr. Zichy Nándor gr. Tisza és Fejer-
váry miniszterek. Vécsey javaslata felett  névsze-
rinti szavazás történt, mellette szavaztak huszon-
kilenczen és ellene százhuszonhaton. A további sza-
kaszok vita nélkül elfogadtattak  s igy a véderötör-
vényjavaslat a főrendiház  által is elfogadtatott. 

H Ü L O E Í F É L É K . 
— Györffy  Gyula dr. a csikkarczfalvi  kerület 

nrsz. képviselője szülői látogatása és privát ügyei 
intézése végett tegnapelőtt, megyénkbe érkezett. A 
húsvéti ünnepeket szülőinél esatószegben fogja  töl-
teni s már 2.1-án a fővárosba  utazik. 

— Lönncz Ferencz esikszeredai városi ta-
nácsos helyettes rendőr-kapitány érdekében né-
hány városi polgár mozgalmat indított meg. Ké-
relmet irlak ugyanis megyénk főispánjához,  mely-
ben azon forró  óhajuknak adnak kifejezési.,  hogy 
l/'irine/. Ken-'irz polgártársuk n -vezt essék ki a 
jelenleg üresedésben levő reiidörkapitányi állasra. 
L iritn ztiek likéi e hó t.í-én es K-áu sorban fel-
keresték a városi polgáruk nagyrészét. hogy kér-
vényük inin '-l számosabb aláirassal ellátva jusson 
t.'sikvárniegye főispánja  elé. 

- - Pikniket rendeznek folyó  hó 27-én a csík-
szeredai liaial emberek a „Csillag" vendéglő helyi-
s'-geiiM-a. .Mintegy negyven személy fog  e kedélyes-
nek i- 'ikezö mulatságra meghívatni. — A meghí-
vók par nap múlva szétkiihletnek. 

Élthes Jakabné sziil. Molnár írnia nrasz-
szonyt. súlyos veszteség érte; édes anyja özv. vaj-
kai és kereszti Molnár Lajosné szül. orczi Orczy 
Anna f.  hó 12-ea élete 73-ik évében hosszas szen-
vedés után líudapesten elhunyt. Az őszinte rész-
. i'-t enyhítse mérlietlen fájdalmát. 

Csikmegyében Orvos-, gyógyszerész- és 
természettudományi társulat alakult. A belügymi-
niszter állal megerősített alapszabályok értelmében 
ezélja ez egyletnek: az orvosi, gyógyszerészi és ál-
talaban a természettudományok művelése és ter-
|es,.t -se, továbbá az orvosi és gyógyszerészi tisz-
tess. -g lel,-ni erkölcsi őrködés; az orvosok és 
gyógyszerészek társadalmi állásának és anyagi jól-
léiéii'k az ok-t in giH-tő fokra  való emelése. A 
niegiart itt a! ;kuló közgyűlésen "gyhangulag meg-
választanak: l>r. Moln tr József  megyei főorvos 
einöku k. Szaihiiiany János gy.-dilröi gyógyszerész 
ah-ln'kit k. lüizsy Árpád esikszeredai gyógyszerész 
köny. pénzt írnoknak. Pr. Molnár Károly kór-
házi t'ooivo. tiik írnak. Azonkívül választmányi ta-
gok lett.-k: |),-. C-iis/.ér Miklós alcsikí kör és li. 
jiirasi in'e.;; Havas Jakab megyei állatorvos; Kör-
inendy La.os körorvos és Dr. Szilvásy Miklós bor-
széki furdoiirv  us. 

A reyale-megváltas kérdésében (Jsikmegye 
közönségéhez egyszer már tel tünk közzé figyelmez-

Az öreg jegyző már most ijedten bámult 
Arthurra: 

— Ez szerencsétlenség. 
- Hogyan? Hisz a név nem határozhat, a 

lényeges az öröklési jog, melyet pedig be tudok 
bizonyítani. 

— On csalódik. 
Kandall sápult, zöldült, nem inert kérdezni, 

csak várt, hogy a jegyző szóljon. 
— Az ön nagybátyja törvényesen veudelke-

zctt. 
— Ah! 
— Egy végrendeletet hagyott, mely egy fel-

tételt köt ki az örökös részéről. — Az ö vagyona 
azon legközelebbi rokanáé, ki nevét viseli; ön pe-
dig megváltoztatta. 

Szegény l'ercyre e csapás oly borzasztó volt 
hogy az Íróasztalhoz kellett támaszkodnia az áju-
lást elkerülendő, szempiláiról pedig két nehéz csép 
gördült le arczára. 

Az öreg ur nagyon megsajnálta öt. 
Istenem! hisz az ember nem mond le oly 

kónnyeu tíz millióról. 
* 

* * 

A rengeteg vagyon egy távoli rokon birtoká-
ba jutott, ki nem is gondolt e váratlan örökségre. 

Szegény Arthur ma legjobban sajnálta ama 
oktalan őrültségét, mely arra indította, hogy egy 
szeszélyes leányért, ki még sem lett neje változ-
tatta meg nevét. 

Kevéssel ezután trappirtra lett, de mily név 
alatt azt nem tudta meg szeuki. 

ti.  A. J. 

Másnap vetélytársát választóiták nieg sza-
vazattöbbséggel. 

Újra más tartózkodási helyei kellett keresnie 
hogy szégyen elöl meneküljön. 

Skócziába metil, hol csendesen éldegélt. 
* 

Angliában mindent a hirdetésekben igazíta-
nak el. 

Innen van, hogy az augalok minden nap a 
lehető legnagyobb ligyelemmel olvassák végig, akár 
Times, akár más brittaniai lapok r enge t eg hirde-
tését. 

l'ercy liondall soha sem vétett mindennapi 
szokás ellen. 

Egyszer, midőn már mindenféle  ajánlatokon 
és kérdéseken végig ment, s gépiesen minden ér-
dekeltség nélkül forgatta  lapját, meglepetve kiál-
tott fel. 

A következőket olvasá: 
— Hog Ezekiel rokonai felkéretnek  London-

ban M. B. jegyzőnél jelentkezni. 
Es csakugyan, most emlékezett vissza, atyja 

gyakran emlegette egy Ezekiel nevü testvérét, ki 
az uj világba, majd Ázsiába ment vagyont szerez-
ni; de kiről később seninii hir sem érkezett, 

Vájjon ő e ez? Ha csakugyan ö, — akkor 
én örökölök, okoskodék Arthur. 

Egy örökség, mely épen jókor jő. 
Smith elégé zsarolt névváltoztatásom alkal-

mával. 
Képviseiöjelóltségem is igen drága volt. 
Keni kell már most visszariadnom a London-

ba yaló utazástól sem. 

l'erczi Kaintall elke>z.iiieté ínálháit, felölté 
llti köntösét, s az indó ha/oa hajtatott. 

A vonat megerkeziii, ii. szalt, kényelmesen 
helvezkedeU el egy Kirokouil, s kéjizeletéoell Illái' 
egy milliomos vilag.il elte. 

Megél kezv en. a/.onaal sietett a jegyzőhöz. 
Ez egy tis/ic» ur voit. 
jSéh.tiiy pcívzny í ertek./.e* elég volt arra, hogy 

Tercv a hagyományozó l.iieieioi meggyőződjek. Az 
csakugyan uagybaiyja v olt., kt induioau halt meg, 
s tiz milliót hagyott halra. 

Már most i'ercyn voii a sor, hogy az örök-
séghez való jussai iieóizony uşa. b inig papírjait 
előszedegette, diadaimas mosoly játszott ajkain, 
eszébe jutváii neki miss Luey majd .Ver választői. 
Végre megszólalt : 

— Szegény bácsi, nem is juioit eszembe em-
lékének egy sóhajt bar szeiu.elni, hogy millióit re-
ám hagyta. 

„Mindenek elöti", monda a jegyző, „engedje 
meg, hogy egy kérdési legyek". 

iíandall perezre nyugtalan lett, de ijedtsége 
nem tartott sokáig, es/.eoe jiitvan, hogy naláiul 
közelebbi rokona uiucs a halomiak. 

„Hallgatóin-' szólt a komoly válasz. 
Hogy hívják önt. 
Nevein: l'ercy liandall. 

A jegyző meglepetten emelé fel  fejét. 
— llogyau lehetséges, holott ön, mint atyja 

részéről nevezi magat a halott uuoka öcsének í 
— Az én tulajdouképeni neveiu Hog Arthur 

de törvényes okirat alapján viselem a most em-
lítettet. 
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tetést, most ismételten felhívjuk  a jogosultak figyel-
mét ama körülményre, hogy ki a törvényben meg-
határozott helyen és módon regále jogainak kár-
talanítására vonatkozó igényét f.  április hó 3«»-ig 
be nem jelenti, egyszersmindenkorra elveszíti a 
kártalanítás iránti igényét. 

- RÖVID HÍREK. A Tátrában egy favágót  egy 
vadmacska borzasztó módon össze marczangolt; a 
szerencsétlen ember alva pillantotta meg a macs-
kát egy faágon  és kővel agyon akarta dobni. Hosz-
szul talált s erre a dühös állat ráugrott és húsát 
marczangoliii kezdette, a jajveszékelésre odaszaladt, 
vadásztársaságnak sikerült a favágót  megmenteni. 
— Vép vasmegyei községben Kalog János szegény 
napszámos egy vizkőrságban elhullott borjnt kiás-
va lakomát csapott belőle és annyira beteg lett, 
hogy az orvosok alig tudták életét, megmenteni. 
— A fegyver. Illmer ilili kisaszony egy somogy-
megyei földbirtokos  szép leánya >zol>a tisztogatás 
közben atyjának fegyverét  a falról  leakasztva föld-
re ejtette. A fegyver  elsült és a lövés életveszé-
lyesen megsértette a szép leányt. — Erzsnbetfal-
váfi a főváros  környékén Pelgrund l'iiiöp mészáros 
mester feleségével  Lcndvay Lajos nev ii legény til-
tott szerelmi viszonyban élt, s inert a háztól cl-
kellett távoznia, revolverrel előbb szeretőjét az-
ntán önmagát agyonlőtte. 

Fontos gyomorbajosoknak. A „Közlemények" 
czimü tudósítóban a következő megfigyelésre  mél-
tó sorokat olvassuk Nagy S dr.-tól: „Csaknem 
biztosan állitható, hogy a betegségek 3'..-na gyo-
1)1 o r t ó 1 ered. Az orvosok hiába figyelmeztetik 
pacienseiket, hogy tartózkodjanak egyes eledelek-
től és a gyomor túlterhelésétől, azok nem igen hall-
gatnak rájok és ha csak látszólag is jól érzik ma-
gokat. nem igen tartózkodnak, mikor gyomruk és 
inyük kielégítéséről van szó. Mintán tehát ez ellen 
küzdeni nehéz, legalább igyekezni kellene a k ö -
v e t k e z in é n y e k e t elhárítani, melyek gyakran 
veszedelmesekké s különféle  koinplieáít bajok knt-
íorrásaivá válhatnak. Ily gyoniorbaj. k : étvágyta-
lanság, rossz emésztés és annak következményei 
ellen nagyon jó háziszer a lirady C. gyógyszerész 
által készített ügynevezett „Máría ezc11 i gyó-
nt o r e s e p p e k" mely — tudtommal —" minden 
gyógytárban. Budapesten az ismert fővárosi  gyógy-
szerésznél Török Józsefnél  palaczkonkét in és 
7o krért kapható. Ugy, mint minden angol egy 
üvegcse Claik-léle „Chlnrodytie-'-t hord mindig ma-
gával. úgy kellene nálunk mindenkinek egy üveg-
cse Brady-féle  máriaczelli gyotnorcsöppöket magá-
nál hordani, mint védő szert gyomorbajok ellen. 
Nem szándékom itt e szerrel bővebben foglal-
kozni, hanem csak reá mutatni: a többit megmond-
ja a minden palaczkhoz mellékelt leirás. .Mivel 
azonban e kiliínö szert erőssen hamisítják is, aján-
latos, hogy a vevő csak a lirady kremsieri gyógy-
szerész által készített máriiTZelli esöppökel kérje 
és mást ne fogadjon  el. 

K Ö X G A Z U . t S i í i . 
Méhészet Gyergyóban. 

(lyorgjó-Alíalu, ItWl. április U. 
Tekintetes Szerkesztő ur! 

A mai nyomott viszonyok között jól esik az 
embernek, ha a sok panasz és sohajtások helyett 
valami jelét látja a törekvésnek, mely szorult anya-
gi h lyzetiink enyhítésére irányul. Örvendetes ese-
mény számba vehető minden lépés, — ha még oly 
kicsiny is, — mely a könyebb megélhetés, vagyoni 
gyarapodás érdekében történik. Egy ilyen kisebb 
szeiü, de üdvös mozgalomról kívánok életjelt adni, 
midőn a „gyergyói fiók  méhészcgylef  eddigi mű-
ködéséről a tek. szerkesztő ur szives engedelmé-
böl egyetmást röviden elmondok. 

Hazánkban az okszerű méhtenyésztés tán 
sehová sem illik jobban, mint Oyergyóba, mert 
tudvalevő dolog, hogy jobb és több legelöt a méh 
sehol sem talál mint nálunk. Ezek a terjedelmes 
inéli legelök nagyobbrészt kiliasználliatlauul vesz-
tek el; tehát igen helyesen tette a gy.-alialvi ta-
nító-testület, ltogy az eszmét felszínre  hozta. De 
még helyesebben cselekedett Gyergyó értelmisége, 
hogy azt melegen fogadván  hozzá látott a dolog-
hoz, hogy azt testté alakítsa. Az eszme testté lön. 
Es ennek kivitelén pap, tanító, tüldbirtokos, ügyvéd 
kereskedő és iparos egymás mellett dolgoznak, mint 
a méhek a gyergyószeutniiklósi plébános Ferenczi 
Károly eluök kiralysága alatt. A törzs egyrésze 
méz helyett pénzt hord, másik része virágpor he-
lyén tapasztaltsúgával megrakodva érkezik és lio-
zoiuánynyával táplálja a harmadik csoport altal 
összegyűjtött tiasitást. Here a nii családunkban 
uiucsen. 

Ilyen boldog családi viszonyok között kezdet-
tük meg működésünket azzal, hogy megyénk gaz-
dasági egyesületének és az enlélyrészi okszerű mé-
hész I e . létnek erkölcsi támogatását egyletünk ré-
szére biztosítsuk. Az utóbbi részéről immár a ke-
resztelő is megtörtént s fiatal  egyesületünket a 
legjobb indulattal leányának fogadta.  Erőt és bá-
torságot merítünk a megyei alispán ur ö nagysá-
gának meleg pártfogásából  arra, hogy az ügyrend 
második pontját is már ez évben végrehajtsuk. E 
pont ugyanis azt tartalmazza, hogy működési kö-
rünk minden községben a faisk  >la terűidén álli-
tassék be egy úgynevezett iskola-niinta-méhes leg-
kevesebb két családdal, hol az iskola nagyobb nö-
vendékei az okszerű méhtemésztéssel megismer-
kedhessenek s a tanulni vágyó felnőttek  okulást 
nyerhessenek. Nagyobb községeink készséggel nyúj-
tottak segédkezet s be is van rendezve már az 
iskola-méhes <iy-szentmikióson < iy-szárhegyen (íy.-
(litróban, (iy-reméién és < iy-alfalnSan.  Oy-szentniik-
lósoti lesz a főtelep  ô családdal. A kezelést min-
denütt a faiskola  kezelő lanilója végzi 511% juta-
lomért a tiszta nyereségből. Megyei vúndortani-
tóuknak épen jó alkalom lesz a faiskolák  vizsgá-

lása idején, hogy a tanítóknak a méhészetből is 
utasítást nyújtson. Tagjaink száma kevés (98) de 
folyton  szaparodunk. Gondos kezelés mellett kiesi 
rajból népes család iehet. Adja Isten! 

Szerkesztő ur tisztelője: 
Kezdő  méhész. 

Csíkszeredai piaczi árjegyzék. 
Április 10-én. 

Buza tiszta (hektoliterenként) 5 frt  — kr. Ruza közepes 4 frt 
"5 kr. Rozs J Irt 50 kr. Arpa 3 frt  — kr. TörSkbuza 6 frt  — 
kr. Zab 2 frt  — kr. Borsó 15 frt.  — Lencse 16 frt  Fu-
Hzulyka 14 frt  - kr. Kása 16 Irt — kr. Burgonya 2 frt  50 
kr. Marhahús (klgrammonkéiu) Sli kr. Sertéshús 40 kr. Ber-
IMVSIIIH — kr. Sza'ma (mcterinázsánként) — frt  70 kr. 
Széna mm. ă Irt -JÓ kr. ükrfr  párja 250 frt  — kr. Tehén 
párja 100 Irt — kr. Faggyúgyertya (kilogrammja) — frt  60 
kr. Tüzila kinn. (L méter) 2 irt — kr. Malacz darabja 1 frt 
— kr. Luil — frt  80 kr Bárány 2 frt  — kr. Csirke párja 
50 kr 10 tojás 14 kr. 

Felelős szerkesztő: Dr. BOCSKOR BÉLA. 
Főmunkatárs: VITOS MÓZES. 

Kiadó: GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 
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l i o g y a J)itró és Szárhegy községek .Mellyel k ö / l i i rré 
t u l a j d o n á t k é p e z ő 

K Ö N Y V N Y O M D A 
a fürdő-  és üzletigazgató-bizottmánynak folyó  hó 3-án kelt határoza-
tánál fogva  folyó  évi május hó 1-től kezdve három egymásután 
következő évekre, a Ditróban 1889. evi április 23-án d. e. 9 óra-
kor megnyitandó nyilt árverezésen haszonbérbe adatik. 

1) Haszonbérlő' lehet bármely fedhetlen  jcllemii konyvnyonnlászati szakképesség-
gel bin'», keresztény vallású, magyar honpolgár, a ki Ditró .Szárhegy községekkel pe-
íTSviszonyban nem áll. 

2) A kikiáltási ár évi haszonbérül ;)00 Írtban állapittatik meg, s árverező 100 frl 
bánatpénzt letenni köteles. 

o) Ajánló levelek, ha szabályszerűen fel  vaunak szerelve, a szóbeli árverezés meg-
kezdéséig szintén ellogacltal nak. 

A feltételeknek  többi pontjai hivatalos órák alatt a ditrói jegyzőnél betekintlietők 
és kimásolhatok. (1—2) 

( í y ó - D i t r ó . ISS i i . ápr i l i s f!-áii. 

A borszéki fürdő-  és üzletigazgató-bizottmány elnökségétől 
FL'LUl' ISTVÁN, SIKLÓDY PÉTER, 

JCg.VZo elnök. 
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ii). I s Z ö l t s é g ' T r e t é s -
Ixliir/íjminiszter  untak  s\:á<nn tüzrendészeti 
iwy/etrlő  és töbU  tázoW>-e/jijtel  áltnl  ajánlott  s több 

A wii/yméih'ixá'jn  m. 
kormán  ţ/rendr/rh'  .">. £ áuak lelj••• 
k'ózséij  által  megrendeli 

TTT^iOXj ' I 'Ó-I^ECSI^E^Sr iDŐlSZ- é s S Z E E E 3 C R Ő L : 
1 drb. soproni tSeltenhol'er-féle  két vagy négy kei-kii ;*>., 14. vagy 

1 ;> számú I V o k c i l d í í 10 c in henger-átmérő és előirt felszerelések-
kel, ii in.: 4 méter szivó-irmilő és U méter vezető kender tömlő, 
kulcsok, harapófogók,  olajozó-kanna stb. apró felszerelésekkel  . 650 frt. 

Kiilön rendelen lő ' 0 méter, a ni tgyar egységes csavarral ellátott I. 
minőségit kentlertömlő, ti ívzesavarral . . 117 trt. 

1 drb vízhordó kocsi, pirosra le.stve, v.titengellyel, erősen vasalva, fel-
szerelve l drb i500 lit. hordó, vasabroncsai és 1 drb 100 lit. káddal, 
belül vastag horganylemezzel bélelve . . . . . 250 frt. 

1 drb hordó és kád kiilön, esetleg a községek által felszerelendő  sze-
kérre, pirosra testve 42 frt. 

2 drb ti mtr hosszú tíízlétra, 2 végén vasalva, festett  30 frt. 
2 drb csákány, aezélból, nyelezve és festve  7 frt. 
2 drb tíízhorog, 7 méter hosszít nyéllel, testve . . . 20 fit. 
2 drb ék-alaku fejsze,  aezélból, erős fokkal,  nyéllel, festve  5 frt. 
4 drb villa, „ „ „ „ „ . . ü frt. 
2 drb lámpás, földbe  beszúrhat/), 3 mtr. magos rúdon és kézi lámpás-

nak is használható . . 16 frt. 
Fuvar Sopronból . . 54 frt. 

Összesen 1155 irt. 
l'Vinirl gvári árakból hajlandó vagy»'» tömeges megrendeléseknél 10"'„, irva liz százalékot engedni. 

Tekintettől arra, Imjiv a gyárosok rcTlelésekkvl tiiUigosan lel vannak halmozva; továbbá, hogy a magas kormány-
rendelet (''iidiin'licMi .! j/íMvk lii's/.i'iz.i'seii.' naivon rorid iil/í van hagyva; kérem becses megrendeléseket mielébb 

iiozzim békül '«ni. Lftvíiia  fe.a'jilitaari  ké328ésgel beutazom saját költségemen. 
E i e m e r E i s , első székely gépraktár és „Soproni Selteuhot'er Fr. fiai"  megbízottja. 

Ebtoli msgksjeBisekirt kwein Beltresz Feressz őrház Ciik-Ssrez&lván fordulni rem seitres^sreaoz arasz c9UE-&.-.reztamn ttrauni. ^ ^ 

Nyomatott Györgyjakah Mártonnál, Csíkszeredában, lübü. 


