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A kSzségl elöljárók figyelmébe. 
A székely emberről általában az a né-

zet, hogy ravasz és körültekintő. 
Ez a nézet igen sok tekintetben igaz-

nak bizonyült, de nagyon sok fázisa  van 
az életnek, melyben a híres székely ravasz-
ság és körültekintésnek legkisebb jelét sem 
lehetne felfedezni,  ha még olyan nagyon 
kutatnók is. 

Innen van az, hogy a csiki székely 
sok esetben bárgyúnak és rövidlátónak bi-
zonyul. Ilyennek bizonyul nevezetesen ak-
kor, mikor valamely ingatlant megvásárol. 

Megteszi ugyanis a csiki székely atyafi, 
hogy egy neki alkalmas és tetsző birtok fe-
lett hetekig, sőt hónapokig is elalkuszik egy 
pár krajezár felett  a kínálóval s megteszi, 
hogy midőn végre a vételárban nagysokára 
megegyezett, „írást" is csináltat erről, de 
ezzel azután meg is van elégedve, mint a 
ki legjobban végezte dolgát. 

És ez már a székely ember bárgyusá-
gának és rövidlátásának kétségbevonhatlan 
jele, mert hát mikor mindezeket megtette, 
rosszabbat tett annál, mintha semmit sem 
cselekedett volna. — Hosszabbat azért, mert 
akkor már kiadta kezéből a véres verejték 
kel összekuporgatott, vagy igavonó állatai-
nak eladási árából „kicsinált" pénzét anél-
kül, hogy azzal szemben valami ellenértéket 
is kapott volna ; hiszen az nem ellenérték, 
hogy a kiadott pénzének fejében  a megvett 
ingatlant birtokába veszi, — nem ellenér-
ték pedig azon egyszerű okból, mert ezzel 
tulajdonjoga riyilvánkönyvileg megszerezve 
még nem lett s megtörténik igen gyakran, 
hogy egy másik vevő is akad, ki a megvett 
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A sárga-fekete  szín és a kétfejii  sas 
a képviselőház karzatáról. 

Valami bolond fejű  ntazé a mult hónapban 
nálam kért szállást és gyöngéd apai szivemet rá-
vette, hogy a nagyobbik fiamat  festőművésznek 
képeztessem ki. 

Egy pár rajzot látott, a melyet Pista fiam 
az iskolában mázolt össze, és ö felismerte  minden 
vonásából a művész oroszlánkörmeit. 

Vagyok olyan ambicziózus ember, hogy egy 
utazó ügynöknek minden szavát ne higyjem el, 
hanen ezúttal oly ékes szólóan beszélt, hogy va-
lami irdöngös erö mind azt fúrta  belém, mintha 
a bestédének a fele  igaz volna. 

3ok volna mindazt elbeszélni, hogy mivel 
vett l.j a lábamról, hanem most, mikor Budapest-
ről hazajöttem s ott hagytam a fiamat  művészked-
ni, kesdek rá, ön ni arra, hogy az én útazóvendé-
gem mivel hódított meg. 

Azzal nem fedezett  fel  semmi üjat, hogy 
fiam  szépen rajzol, mert hisz a tanárok dicséretei 
után magam is ekép gondolkodtam; hogy a nagy 
festők  óriási összeget tndnak keresni, arról hal-
lottam, olvastam magam is valamit: mindez azon-
ban nem lágyította meg keblemet, Hanem midőn 
az a furfangos  barátom arra hivatkozott, hogy a 

ingatlanért valamivel jobb árt igér, s az el-
adó ennek ismét eladja ugyanazon földet, 
melyet egyszer már megelőzőleg megvett 
volt — s ezen utóbbi vevő a tulajdonjogot 
nyilvánkönyvileg hamarább magára Íratván, 
jogos tulajdonossá lesz. 

Fiskálistól-fiskálishoz  szaladgál ilyenkor 
a megrövidült előző vásárló s nem lehet 
egy könyen elhitetni vele, hogy most már 
se pénz, se birtok. 

És ez a csikmegyei életben mindennap 
ismétlődő jele; ség még jelen napjainkban 
is, mely jelenségnek természetes következ-
ménye a sok birtokper, mert hiszen az ujabb 
vevő támaszkodik a nyilvánkönyvbe bejegy-
zett jogára s kívánja a birtokbaadást, mig 
az előző vásárló vitatja az ő előbb szerzett 
„jussát" s nem engedi ki kezéből az egyszer 
birtokba vett ingatlant. 

Á temérdek sok birtokpernek pedig mi 
a végeredménye ? Nem más, mint a per-
költségek miatti nagy anyagi veszteség, sok-
szor végelszegényedés s mindez csupán azért, 
mivel a csiki székely minden ravaszsága 
mellett és előrelátása daczára is a birtokvá-
sárlások alkalmával megelégszik a falu  va-
lamelyik ,tudósa" által niegirt irka-firkával 
ahelyett, hogy ahhoz értő ember által sza-
bályszerű bekebelezésre alkalmas okiratot 
készíttetve, tulajdonjogát mindjárt a vételár 
lefizetéskor  saját javára bekcbeleztetné. 

Megelégszik pedig az irka firkával  azért 
a csiki székely, mivel ezt neki a falu  „tu-
dósa" egy porczió pálinkáért „megcsinálja" 
és „estempel" sem kell reá, míg ha ahhoz 
értő emberhez folyamodik,  ennek egy pár 
forint  munkadijat is kellene fizetni,  meg bé-

fiam  müvei a magyar név dicsőségét fogják  emelni, 
hogy a magyar művész a magyar nemzeti kultú-
rának, a magyar nemzeti erőnek lesz egyik té-
nyezője és igy fiam  a magyar nemzeti önérzet 
egyik emeltyűje : akkor már el volt határozva 
fiamnak  a fővárosba  való felvitele. 

Egy keddi napon érkeztünk fel  Budapestre; 
örökké emlékezetes nap marad ez előttem, mert 
éppen a képviselőházi ülésen is jelen voltam s a 
mi akkor ott történt, azt magyar ember nem fe-
lejtheti el. 

Egészen megnőtt a májam afeletti  örömöm-
ben, hogy Szapáryt a zsandár-kérdésben összeap-
rították. Pedig magam is kormánypárti vagyok, 
hiszen a karczfalvi  kerületben egész lelkesültség-
gel szavaztam Tódor József  kanonokra, gon-
dolván, hogy legyen már székely fiúból  is valahára 
püspök. 

Hanem ezúttal onnan a karzatról mindig a 
tenyerem viszkefetett,  ha a belügyminiszter beszélt, 
ha pedig láttam az ellenzéki felzndulást,  magam 
is szerettem volna közéjök állani. Igazán, külö-
nös is ez a magyar vér, rögtön felbuzdul,  meg-
ráz mindent, ha megbáutják, magam is igy voltam. 

Midőn a miniszter olyanformán  nyilatkozott, 
hogy a sárga-fekete  szin és a kétfejű  sas több 
tekintélyt ad a zsandártisztnek, mihtha nemzeti 
szint és magyar nemzeti czimert viselnének, ak-
kor már dinamit bombákat szerettem volna a mi-
niszter fejéhez  vágni. 

lyegre is költsége volna, de a munkadijat és 
bélyegköltséget fösvénységből  nem hajlandó 
kiadni a jó atyafi,  s később aztán, mikor 
jogát veszélyeztetve látja, drága munkadíj 
és sok bélyegköltseg árán sem igen képes 
orvosoltatni a beütött bajt. 

Igy állanak elő a költséges birtokpe-
rek ; igy veszti el egyik vagy másik e költ-
séges pert s ezzel együtt majdnem minden 
vagyonát is, holott ha nem fösvénykedne, 
ha a porczió pálinkáért megirt „Írással" meg 
nem elégedve, nem következnék soha be ez 
a szomorú állapot, mely valóban nagy baja 
a csiki székelynek; és mert a 'baj soha sem 
szokott magában járni, a csiki székelynél 
sem jár egyedül. 

Ugyanis itt nálunk még csak most 
vette jóformán  kezdetét a közhelyek arányo-
sítására irányzott eljárás, de már most száz 
meg száz eset adja elő magát minden köz-
ségben, hogy egyes ingatlanok mai napon 
is olyan egyén uevén állanak tlkkvileg, a 
melyik már azt is elfelejtette,  hogy volt 
neki valamikor az életben valamelyes in-
gatlana s igy a helyett, hogy a közhelyek-
ből az ingatlan után eső rész a jogosult ja-
vára menne át, átiratik olyanra, ki végkép 
megszűnt földbirtokos  lenni ; — tehát ezen 
irányban is beáll a végtelen zavar, melyet 
egyhamar tisztázni sem lehet. 

Ezekből kifolyólag  s különösen tekin-
tettel a folyamatban  levő arányosításokra, 
nem tudjuk eléggé hathatósan figyelmeztetni 
vármegyénk lakósait, hogy a birtokválto 
zásoknál legyenek elővigyázók s kicsinyes 
fösvénységből  ne hanyagolják el szerzett jo-

Nem tehettem, mert haragos és mérges vol-
tam ugyan, de bomba nem volt a kezem ügyében, 
hanem helyettem elvégezték e feladatot  lent az el-
lenzéki képviselők. 

Valóságos tengeri vihar volt az ellenzék ki-
törő haragja; a megbántott nemzeti érzület hullá-
mai Szapáry fején  keresztfii  átcsaptak a kormány-
párt padjaira is. Soha még annyi kétségbeesett 
arezot nem láttam, mint ez alkalommal a Szapáry 
háta megett. Egyik féltette  a minisztert, mások a 
kormánypártot, sokan pedig a kerületükben a sa-
ját bőrüket. 

Micsoda összevissza szaladgálás volt a padok 
között e kinos vita alatt! Fel nem foghattam, 
hogy kormánypárti mit kapaczitálhat kormány-
pártin; azt hittem, hogy senki sem érezhet más-
ként, mint én: én pedig nyugodtan leszavaztam 
volna Szapáryt. — Van nálánál akárhány különb 
ember a pártban, a ki lehet jobb belügyminiszter, 
mint a kétfejű  sasos kegyelmes ur. 

Nem is féltettem  egy cseppet is a magyar 
ügyet, mert jól láttam, hogy Hegedűs Sándor 
maga is elégületlen volt, pedig ö már csakugyan 
sok kapitulácziót kiszolgált és kipróbált mámeluk. 
Hiszen, gondoltam, ha ő is elégedetlen "Szapáry 
sárga-fekete  színeivel és kétfejű  sasával, mikép 
vélekedhetik az uj képviselő, a ki még nincsen 
annyira kőrűlhálózva a kormány. iránti tekintetek 
által. — Mikor aztán hallottam Polonyi hatalmas 
vádjait, majd Apponyi kezdte rá éles bonczkéséve 
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gaiknak a nyilvánkönybeleendő sürgős be-
jegyeztetését. 

Figyelmébe ajánljuk az elmondottakat 
a községi elöljáróknak is, hogy községük 
lakosait lelkiismeretesen és szakadatlanul int-
sék a korrekt és szabályszerű eljárásra, hi-
szen egy lelkiismeretes és odaadó elöljáró-
nak egyebek mellett az is kötelességében 
áll, hogy az egyszerű, tudatlan népet figyel-
meztesse ferde  gondolkozásából következő 
helytelen eljárásának sajnos következményei-
re és ne elégedjék meg azzal, hogy csupán 
a törvényekben tételenként előirt teendőjét 
teljesítse. 

Ha községeink elöljárói a most elmon-
dottakat megszívlelik, igen sok olyan kárt 
háríthatnak el, a mely különben emberhú-
saik anyagi romlását hova tovább jobban 
és jobban előidézi. 

A v a 1 I I 1 a. 
E rövid szó a latin v a 1 o r ér lék szótól 

származik s é r t é k e t jelent. Hazánk minden-
nemű gazdasági viszonyaiban mostanság oly nagy 
jelentőségű fordulatot  jelez, a milyen az 1811. évi 
hírhedett d e v a l v á c z i ó vagyis értékcsök-
kenés óta elö nem fordult. 

Csakhogy az emiitett devalvaczia még maigra 
is kiható hátrányos hatással és következmények-
kel volt hazáftk  gazdasgának minden ágára. Mig 
a küszöbön álló fordulathoz  bátran é.s alaposan 
köthetjük azon biztos reményt, hogy ez az imént 
emiitett devalvácziót előidézett papir pénzértéknek 
napjainkig kihaló, utolsó hátrányos következmé-
nyeit szánálni, megszüntetni, hazánk gazdasági 
ágazataiba, pénzforgalmába  nj erőt önteni és sza-
bályos, s egészséges czirkulácziót fog  moghonositani 

Eddigi pénzrendszerünkben ugy is — volt is, 
nem is valutánk, vagyis pénzértékünk. 8 ha volt, 
ezt az úgynevezett ázsiotázszsal összekötött, min-
den erősebb külpolitikai áramlattal ingadozó pa-
pir valutának nevezbetnök, arany- és ezüsttel nagyon 
is higan föleresztve.  S minthogy az arany termé-
szete az, hogy a papir vetélytárstól mélyen iszonyo-
dik s ez iszonyában e papirérléklöl ismeretlen, távoli 
boldogabb vidékekre szokott vándorolni innen 
van, hogy a mi eddigi valutánk az aranyat úgy-
szólván, száműzetésbe kergette. Irmagul is alig 
láthattunk néha-napján egy-egy darab aranypénzt 
pénzforgalmukban,  s ba bírni akartuk, csaknem 
rá kellett duplázni. 

A valuta, vagyis a pénzértéknek czélba vett 
rendezésével pedig valóságos és kizárólagos arany-
valutánk, arany értékű pénzrendszerünk lesz. l)e 
ez a világért sem teszi azt, hogy az utolsó fillérig 
mint a hogyan a legkisebb értékű pénzdarabot. 

névezni fogjuk,  — mind arany pénz lesz forga-
lomban. Oh nem, mert az arany-valnta életbe lép-
tetése után is fog  ezüst, réz és papir pénz is for-
galomban lenni. Csakhogy korlátolt mennyiségben, 
s mindezen pézeknek is valóságos aranynak meg-
felelő  arányban kifejezett  értéke lesz ; elannyira, 
hogy az ezüst, réz és papir pénzek, mint valósá-
gos aranyak fognak  továbbittatni, elfogadtatni  és 
esetleg aranynyal becseréltetni. Még a nemzeti bank 
által kibocsátandó papír pénzjegyek is aranyérték-
re fognak  szólani mig az eddigiek csak é r c z-
p é n z é r t é k n e k feleltek  meg, mely alatt az 
ezüst is értetett; de most az ezüst a bank fede-
zete alapjából is teljesen kizárva lesz. 

A forgalomba  hozandó pénz többsége azon-
ban határozottan valóságos arany lesz, a törvény-
ben megállapitandó 900 -ezred szin súly és tisz-
taságban. A budapesti lapokból ugyanis bőven ol-
vashatni, hogy a magyar és osztrák pénzügy-mi-
niszterek iuunár minden előkészületet megtettek, 
mindenben megállai lodtak a valul a rendezése te-

! kintetében. S legközelebb törvényjavaslatok alak-
I jálian előterjesztéseket tesznek, ugy a magyar, 
I mint az osztrák parlament, elé és pedig: „Tör-

vényjavaslat a Kor o n a-é r t é k behozataláról1' 
czimen, minthogy a szükséges arany készlet is 
csaknem teljesen beszerezve van. 

Magyarország és Ausztria e szerint áttér-
nek a tiszta arany-valutára, arany értékű pénz-
rendszerre. S ezen arany-valutában jövő pénzegy-
ségünk a száz részre osztható k o r o n a lesz, 
melynek értéke a mostani osztrákértékii papir, 
vagy ezüst forintnak  telével — 50 krral — lesz 
egyenlő. Az európai forgalmi  pénzek értékéhez vi-
szonyítva, a mostani forint  értéke 2 frank  10 
centimes-mal (száutimmal) lesz egyenlő. Ennek 
alapján történik az áttérés az uj értékre. 

Sok, igen sok előnye leend e szép rendszer-
nek az eddigi felett.  S legfőképpen  az, hogy a 
külföldi  forgalomban,  fizetségekben  is éppen annyit 
fog  érni, minden egyes pénzdarab, mint a belföldi 
forgalomban  és 'fizetéseknél  nem kellend, inint 
eddig, a külföldnek  az a z s i ó n a k nevezett adót 
megfizetni. 

S ezenkívül a politikai flukluácziók  sem fog-
nak rá értékcsökkentőleg, vagy emelöleg hatni, — 
hanem egyformán  szilárd értékkel fog  birni min-
den körülmények között. — Es legvégül a régi 
pénzről leendő átszámítás felette  könnyű lesz, mert 
a hány forint  volt, éppen két annyi korona leend, 
tehát a forintok  számat kettővel megsokszorozva, 
a koronaértéket kapjuk meg. Tehát az átszámítá-
soknál előfordulható  károsítások is csaknem ki 
vannak zárva. Nem úgy, mint midőn a fontról, 
mázsáról, singről, röfröl  stbbiröl a kilogrammra, 
méterre, slbbire áttértünk. 

Ezek után jövő érezpénzünknek, amennyire 
ez főleg  a kisebb váltópénzükre nézve is ez idő-

elmetszeni a belügyminiszter ereit s végre Ugrón 
szórta a menyköveket: biztosra vettem, hogy most 
Ugyan Szapáry ki nem menekül a sárga-fekete  hí-
nárból. 

Egy kissé feltűnt  ugyan, hogy a Ház elnöke 
a szavazás előtt miért függesztette  fel  az ülést öt 
perezre, de megnyugtatott, hogy a kormánypár-
tiak egymásközött még mindig erősen vitatkozva, 
tódultak ki a folyósóra.  Azt hittem azon vitat-
koznak, hogy csupán Szapáryt áldozzák-e föl  a 
kétfejű  sasos czimernek, vagy ráadásul az egész 
kormányt is. Készemről a többieket, Szapáry ki-
vételével sajnáltam volna, mert azok nem is vol-
tak részesek % magyar nemzeti szintiek és czimer-
nek fitymálásában. 

Az egész karzattal együtt azonban kezdtem 
magam is aggódni, midőn az 5 perc.znyi szünidő-
ből 20 perczes lett, még inkább akkor, mikor az 
ülés újbóli megnyitásakor a kormánypártiak némán 
és lehajtott fővel  mentek helyeikre szavazni. 

Nem tehetek róla, de a hideg borzongatott, 
midőn a szavazásnál egy-egy előttem ismeretlen 
képviselő a magyar nemzeti szin és czimer ellen 
szavazott, s midőn ezeket a kormánypárion min-
dig növekedni láttam, akkor már csak a saját 
uiegyémbeli képviselők iránt érdeklődtem csak. 

Mikó Á r p á d r a került először rá a sor. 
Nem szavazott. Haragudtam ngyan ezért is, de 
legalább'nem szavazott a sárga-fekete  színre és két 
feji  sasra. Majd egymás után szavaztak G y ö r fly 

G y u 1 a és M o 1 n á r J ó z s e f  a nemzeti czimer 
mellett, mig végre elálló lélegzettel vártam T ó-
d o v 1 ó l  s e f  n e k, a ka/czfalvi  képviselőnek 
szavazatát. Nem hittem a Hiteimnek, de másnap 
az újságokból is láttam, hogy a sárga-fekete  szint 
és kétfejű  sast pártolta és nem kellett neki a ma-
gyar nemzeti szin és nemzeti czimer. 

Miként történhetett ez ? azt nem tudom ; — 
nem akarta- e megérteni e szavazásnak nemzeti po-
litikai jelentőségét? azt nem kutatom; de annyi 
bizonyos, hogy mikor bejön a karczfalvi  kerületbe, 
sárga-l'ekete zászlóval fogadjuk. 

Elkeseredve hagytam oda a képviselőház kar-
zatát ; elgondoltam, hogy én, a szegény ember, a 
fiamat  nemzeti önérzetből oly pályára vittem, a 
melyik egészen a magyar géniusz szolgálatában 
áll. Azt a magyar géniuszt pedig most előttem 
csúfolta  meg a magyar törvényhozás többsége, a 
mikor leszavazta a magyar nemzeti erő, a nemzeti 
hatalom képviselő jelvényét: a nemzeti czimert. 

Mégis csak felültetett  engem az utazó ügy-
nök, mikor rábeszélésére olyan ügynek szolgála-
tába bocsátottam el a fiamat,  a mi voltaképpen 
nem is létezik, mert hiszen a magyar nemzeti 
szellem szimbólumává csak az imént avatta fel 
gróf  Szapáry Gyula vezetése alatt a mameluk tá-
bor a fekete  sárga színeket. 

Visszahozom a fiamat;  szolgálja a nemzeti 
ügyet inkább az ekeszarva mellett: a nagyvilág-
ban kicsúfolnák  érte. Járókelő. 

szerint megállapítható, a következő képe al-
kotható : 

A r a n y p é n z . 
Husz koronás darabok értéke 10 forint. 
Tíz koronás „ „ 6 forint. 

E z ü s t p é n z . 
Egy koronás darabok értéke 50 kr. 
Ötven filléres  „ „ 2 5 kr. 
Husz filléres  „ „ 1 0 kr. 

L i g k i s s e b b é r e z v á l t ó pénz. 
Tíz filléres  darabok értéke 5 kr. 
Két filléres  „ 1 kr. 

^ Egy filléres  „ , ] '/, kr. 
Ezen pénzeknek törvényes behozatalakor a 

jelenlegi papir s más pénzek jórészt mind kivo-
natnak forgalomból  Az ezüst forintos  azonban 2 
korona értékkel valószínűleg egy ideig még for-
galomban marad. Az állami papírpénz, vagy ál-
lampénztári jegyek összes értéke 60 millió forint 
körüli leend, vagyis annyi fog  forgalomba  hozatni. 

S mindez egy pár év előtt is csak boldog 
álomnak tetszett. Ma-holnap azonban, legkésőbb a 
jövő évben, tiszta valóság leend. S minthogy egy-
úttal állandó európai békét is jelentend, lehetet-
len, hogy a legélénkebb öröm nél ne üdvözöljük I 

A székely iparkamara évi 
jelcnténe. 

Maros-Vásárhely, 1892. április 2d. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparka-

mara a kerületét képező székelyföld  1891. évi 
közgazdasági viszonyairól szóló jelentését a na-
pokban adta ki. A jelentés, nHy 11 '/, tömören 
nyomtatott ívre terjed, nemcsak résletesen ismer-
teti a székelyföld  közgazdasági viszonyait, hanem 
mig egyfelől  rámutat azon mulasztásokra, melyek-
nélfogva  e nagyra hivatott nép gazdasági helyzete 
az utóbbi évtizedek alatt rendkívül súlyos volt, — 
másfelől  a létező bajok orvoslása végett számos fi-
gyelemre méltó javaslatot tár a kereskedelemügyi 
miniszter elé. 

Az általános része a jelentésnek a székely 
vármegyék hivatásával és gazdasági helyzetével 
foglalkozik,  kiemelvén itt, hogy a kamara kerüle-
tének gazdasági helyzete sokkal mostohább, sem-
hogy birodalmunk eme keleti vármegyéi a magyar 
államnak erősségei, védő bástyái volnának. Ellen-
kezőleg: elmaradottság és szegénység jelzi itt a 
mult évtizedek áldatlan gazdasági politikáját, mely 
a székelyföldet  elzárta a világforgalomtól,  mester-
séges módon elterelve e vidékről a fővasutvona-
lakat, melyeknek természetes útiránya a székely-
ségen vezet vala keresztül stb. 

Kimerítően foglalkozik  ezek után az uj köz-
gazdasági politikával és egyenként ismerteti azon 
nagy horderejű alkatásokat, melyeket Baross Gá-
bor kereskedelemügyi miniszter hozott létre, s a 
melyek a székelyföldet  sem hagyták érintetlenül. 
Majd rátérve a székelyföld  közgazdasági helyze-
tére, kimutatja a népességi viszonyokat s ebből 
kifolyólag  foglalkozik  a székely-kivándorlással, mely 
a népesedési viszonyok kedvezőtlen alakulására 
jelentékeny befolyással  volt. A jelentés általános 
része ezek után a termő-föld  megoszlásáról, a 
külterjes gazdálkodásról, a közlekedési viszonyok-
ról és a román vámhiboruról szólva, végül az 
Ausztriával fenuálló  közös vámterület hatását fej-
tegeti, világos és meggyőző adatokkal mutatván 
ki, hogy e vámpolitikai viszony mennyire megbé-
nítja a magyar ipar fejlődését;  miértis kívánatos-
nak jelzi, hogy a törvényhozás gondosan mérle-
gelve az ország általános gazdasági érdekeit, él-
jen az 1868 iki XII. törvényezikkben, vámpolitikai 
viszonyok rendezésére nézve hazánknak biztosított 
önrendelkezés jogával; a Magyarország és Auszt-
ria között az 1878. évi XX., illetve az 1887. évi 
XXIV. törvényezikkek alapján 1897 végéig érvé-
nyes kereskedelmi és vám-szövetséget a törvény-
ben kitűzött határidőn belül mondja fel  s rendelje 
el a magyar birodalom határán külön vámsorompó 
felállítását. 

A javítások előterje?"* *sénél kívánatosnak 
jelzi továbbá, hogy a székelyfold,  egy vagy két 
irányban kiépítendő országos vagy nemzetközi 
vasútvonal segélyével az újkori világforgalomba 
belehelyeztessék ; valamint hogy kisebb szárnyvo-
nalak építésével a kamaránk területén található 
természeti kincsek minél inkább hozzáférhetők  s 
minél könnyebben értékesíthetők legyenek. E ket-
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tós czél érdekében különösen kívánatosnak jelzi, 
hogy a Budapestről Kolozsváron és Brassón át 
Bnknrestbe vezető nemzetközi vonalnak Apahidá-
tói Héjjasfalváig  eső szakasza, mely jelenleg Tövis-
nél éles szög alatt megtörik, az állam által oly 
módon építtessék át, liogy a fővonal  Apabidától 
Marc s-Vásárhelynek tartson s a kamara székhe-
lyét érintve, e sokkal rövidebb irányban vitessék 
Héjjasfalvának,  miáltal nemcsak az ut rövidül 
meg ielentékenyen Brassótól Budapestig, hanem 
az Apahida és Tövis között létező kedvezőtlen ta-
lajviszonyoknak káros hatása is a nemzetközi for-
galomnak Maros-Vásár hely felé  való elterelése 
következtében, kevésbbé lesz érezhető. Hasonló-
képpen kívánatosnak tartja a kamara, hogy lehe-
tőleg az állam által létesitessék a gyimesi, eset-
az ojtozi szoroson át a kereskedelemügyi minisz-
ter által is Ohajtandónak jelzett njabb vasúti 
csatlakozás a romániai hálózattal oly módon, hogy 
az első vonal folytatását  képezhetné az Apahidá-
tól Maros-Vásárhelyig kiépítendő állami vaspályá-
nak, az utóbbi pedig esetleg Ágostonfalvánál  ágaz-
hatnék ki a magyar államvasutak fővonalából. 
Ugyanily szempontból kívánatos a marosvásárhely 
—szászrégeni vonalnak Borszéken át való folyta-
tása a tölgyesi szorosig s azon át, esetleg egy 
ujabb csatlakozás létesítésére a román vasúti há-
lózattal Pascaniban, miáltal meglehetősen egyenes 
összeköttetést nyernénk Moldvaország fővárosával: 
Jassyval és déli Oroszország legnevezetesebb ki-
kötőjével : Odesszával. 

A jelentés ezek ntán külön fejezetekben  fog-
lalkozik a növény- és állatországi terményekkel 
való kereskedéssel, különös súlyt fektetvén  itt, 
a székely vármegyék gazdasági életében legna-
gyobb jelentőséggel biró erdőművelésre, továbbá 
az ipari viszonyokkal, a pénz- és hitelviszonyok-
kal, a közlekedésügygyel és a jogszolgáltatással, 
melyhez végül a kamara működésének első évi 
története is hozzá van csatolva. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap javára. 
C s i k-S z e r e d á b ó l K o v á c s .György 

megyei ellenőr nr 1 frt  adományozott. — C s i k-
F i t ó d b ó I: Burján János ur 4 frt  95 krt kül-
dött be az 53. 54. 55. számú gyüjtő-íveken. Ezen 
összeget a nevezett község lakói adták össze. — 
G y e r g y ó-D i t r ó b ó l : S i k l ó d i Péter ur az 
500. számú gyűjtő-íven 2 frt  20 krt küldött. Ezen 
összeghez járultak : Siklódi Péter 1 frt.  Tárisgár 
József,  Márkos Antal, Siklódi Péterné, Siklódi Fe-
rencz, 20—20 krt. Csibi Imre 15 krt. Csibi Ig-
nácz, Csibi Lenczi 10—10 krt, és Márton Antal 
5 krt. — K á s z o n-U j f  a 1 u b ó l Veress Ist-
ván plébános nr az 56. számú gyűjtő iveu 3 frt 
3 * krt küldött. Ezen iveu adakoztak : Veress Ist-
ván 1 frt.  Szász József  50 krt. Kovács József  30 
krt. Veress András, Pap Lina és Borbát András 
2.1—25 krt. Tima Albert, Bocskor Dénes és Illyés 
András 20—20 krt. Kovács Ignácz és Tima Lu-
kács 10-10 krt. — A 115. számú gyüjtö-iven 
B a l á n b á n y á r ó l : W e n c z e 1 Károly bánya 
igazgató ur gyűjtése b frt  3 kr. Ezen iven ada-
koztak : Wenczel Károly 1 frt.  Kuminiczky Jó-
zsef,  Veress Zsigmond, Gál Sándor 50—50 krt 
Papp Lörincz 25 krt. Bacskofsky  Joliaun 20 krt. 
Gusztáv Vencel 19 krt. József  Szerapbin 18 krt. 
üallinszky Mátyás 15—15 krt. Id. Barabás József 
Barabás Sándor, Biró Tamás, Biró Dávid, Jakab 
József  Küss István, Küss János, ifj.  Korb István 
Kulik József,  Kohlrusz János, Korb József,  Korb 
Ferencz, Márton Mihály, Márton György, Mihály 
Ferencz, Moroschán Ferencz, Paláncz György, Pé-
József,  Sándor András, Bogye János, Nuber Ig-
nácz, Gallinszky Károly, Pál Mihály, Slovenszky 
János, Vagner Ferencz 10 — 10 krt. Slovenszky 
Károly 9 krt Ifj.  Pál Mihály, Szöcs János és 
Bács János 7—7 krt. Bogye Gergely, Kovács 
András, Karda Mihály, Kedves János, Kajtár Ig-
nácz, Kelemen Ignácz, Kelemen József,  Kovács 
Márton, Péter István, Wenczel Sándor. Wenczel 
Józse;', Biró I'.iter, Bogyi István, Hajdú István, 
Jakabos István, Küss Antal, Mihály Imre, Szász 
István, Zipenfenig  Samu, Zipenfenig  János, Zipen-
fenig  Johann és Zlátzky Gergely 5 - 5 krt. Ger-
gely János 4 krt. Imecs Antal, Fujer Antal, id. 
Bálint István, Mihály Péter, Bálint István ifj.  3 - 3 
krt. Jakabos József  2 krt. — G y e r g y ó Sz.-

Miklósról : Simon Ádám ur a 145. számú 
gyüjtöiven 1 frt  50 krt küldött. Ezen iven ada-
koztak': Sántha Albert 40 krt. Simon Ádám 50 
krt. 5 iskolás gyermek 60 krt. Fogadják a buzgó 
gyűjtők és nemes szivü adakozók a szent ügy ne-
vében leghálásabb köszönetünket. A kiadóhivata-
talnnkhoz eddig beérkezett adományok és gyűjtések 
főösszege:  656 frt  47 kr, azaz H a t s z á z ö t -
v e n h a t frt  47 kr. 

— A madéfalvi  emlékalap pónztárnokának 
nyugtatványa. „A Csiki Lapok" kiadója mult hó 
28-án kezemhez átszámolt 81 frt  02 krt. Ehhez 
hozzászámítva az azelőtt ugyancsak általa átadott 
500 frtnyi  összeget a „Csíki Lapok" kiadóhivata-
lától átvettem összesen 641 frt  frt  62 krt. — 
S á n d o r Albert ur Csikszentmártonról az oda-
való Olvasókör által mult. hó 24 én rendezett jóté-
konyczélu előadás tiszta jövedelmeképpen 50 fo-
rintot küldött be hozzám. Az eddig kezemhez szol-
gáltatott adományok főösszege:  691 frt  62 kr. Ez 
összeg a csíkszeredai takarékpenztár-részvénytár-
sulatnál van elhelyezve. — Csíkszereda, 1892. má-
jus hó 3. G á I József  alapkezelő pénztárnok. 

— Elölóptések. A h <lyben állomsozó honvéd-
zászlóalj köztiszteletben álló parancsnokát, M i s-
k o v Péter századost őrnagygyá léptették elő. A 
parancsnok ur, azon három év alatt, melyet jelen 
állásában városunkban töltött kiváló magatartásá 
val és lekötelező modorával városunk összes pol-
gárságának tiszteletét kiérdemelte. Őszinte szívvel 
gratulálunk a jól megérdemlett előléptetéshez.— 
M i h á 1 i k, a helybeli honvédzászlóalj hadnagya a 
májusi előléptetések alkalmával főhadnagyi  rangot 
kapott. 

— Esküvő Dr. Frank-Kiss István kolozsvári 
üveg és porczellángyáros folyó  hó 1-én tartotta es 
küvöjét Kővári Paula kisaszonynyal, Kővári László 
erdőmester szép és müveit leányával. A fiatal  pár 
f.  hó 3-án Kolozsvárra utazott. Boldogság és ál-
iandó szerencse kisérje a szép frigyet. 

— Meghívó A csikmegyei tanítótestület csiki 
járásköre Csik-Lázárfalván,  1892. évi május hó 7-
én gyiilést tart, melyre a kör tagjait és az érdek-
lődő tanügybarátokat van szerencsém tisztelettel 

| meghívni. A gyűlés tárgyai') A gyűlést megelőző-
! leg gyakorlati tanítást tart Baka Áron helybeli 

tanító. 2) A Elnöki megnyitó beszéd. 3) A mult 
gyűlés jegyzökönyvének felolvasása  és hitelesítése. 
4) A gyak tanítás megbirálása. 5) Felolvasást tart 
László Péter. 6) Vitatétel: „Az ismétlő iskoláról." 
Előadja Éltes János. 7) Indítványok. Csík Delnén, 
1 S«2. május 3-án. Elnöki megbízásból L á s z l ó 
Péter, járásköri jegyző. 1 

— A hargitai fürdő  bérbeadása. Csicsó köz-
ség a tulajdonát képező hargitai fürdőt  3 évre 
1000 forintért  bérbe adja. — A mint az árverési 
feltételekből  látható, a községnek komoly szán-
déka van ezen igen-igen látogatott fürdő  minden 
irányban való fejlesztése  ; mert a feltételek  között 
az áll köteles a bérlő a haszonbéren kivül, sa-
játjából a meglévő tűkörfürdöt  kijavítani, két uj 
tükörfürdőt  építeni, az eddigi kéugödör fölébe  csi-
nos födelet  tétetni, azt ablakokkal ellátni, azon-
kívül egy uj kéngüdröt ásatni, s az előbbihez ha-
sonló állapotba helyezni, végül egy tekepályát épí-
teni, melyekért semminemű viszontszolgáltatásban 
nem részesül. 

— Bikatelep. A gazdasági egyesület által a 
helybeli gazdasági irányú felső  nép iskolával kap-
csolatosan felállítandó  bikatelep számára szükséges 
10 tenyész tehén továbbá 1 és 2 éves bikaborjuk 
beszerzése czéljából a gazdasági egyesület megbí-
zása folytán  Bogos István m. állatorvos és Madár 
Mihály felső  népiskolai igazgató mult hó 29-én 
körútra indultak. 

— A borszéki fiirdő  pöre. Évek óta foglal-
koznak már a bíróságok ama vitás kérdésekkel, 
a melyek Borszék tekintetében Ditró és Szárhegy 
községek képviselőtestülete és közbirtokossága kö-
zött felmerültek.  A hatalmas székely birtokot, Bor-
széket a hozzátartozó havasokkal együtt, mint 
osztatlan és elidegenithetlen birtokot a kúria a 
két község székely közbirtokosságának ítélte oda. 
Nem sokára az a kérdés merült föl,  hogy az ará-
nyosítás kulcsának megállapításáig ki kezelje a 
fürdő  jövedelmét. A helybeli kir. törvényszék a 
fürdő  ügyeinek vezetését a székely közbirtokosok 
közül válásztott direktóriumra akarta bizni, de 
e határozat megfelebbeztetvén,  a marosvásárhe-

lyi kir. tábla a birtokkezelést a két község kép-
viselőtestületére bízta, dacsára annak, hogy a kú-
ria a vagyont a székely közbirtokosságnak ítélte 
oda. A mult hó 27-én ítélt a kúria a borszéki 
fürdő  jövedelmének arányosítása dolgában. A kú-
ria III. polgári tanácsa Topler Károly biró elő-
adása alapján a birtokterületi kulcs alkalmazását 
rendelte el, vagy is hogy a jövedelmekből ki-ki azoa 
arányba részesedjék, a mily nagy területtel bir. 

— Iparkamarai közgyűlés. A marosvásárhe-
lyi kereskedelmi és iparkamara f.  évi április hó-
29-én Szabó István iparszakosztályi elnök veze-
tése alatt ez évi negyedik teljes ülését tartotta 
meg. Az elnöki közlések során bejelentettek a kö-
vetkező elnökileg elintézett ügyek : A kereskede-
lemügyi miniszter közölte a kamarával, hogy 
Derzsi Gergely Nagy Károly és Nagy Mihály sep-
siszentgyörgyi szövögyári Jmunkások számára a 
kamara ajánlata folytán  egyenként 110 frt  költ-
ség erejéig egy-egy nyüstös géppel fölszerelt  szö-
vőszéket hajlandó engedélyezni. — A kamarai il-
letékek 1892-re 9268 frt  29 krral lettek előírva. 
— Egy Romániából hazatért gyári kovács munkás 
megkeresvén a kamarát aziránt, hogy számára az 
állami vas- és gépgyárakban alkalmazást kieszkö-
zölni szíveskedjék, egyszersmind felhívta  a kamara 
figyelmét  arra a körülményre, hogy Romániában 
az ottani állami és magán gépgyárakban több 100 
székely munkás van alkalmazva, a kik örömest 
térnének vissza régi hazájokba, ha itthon megfe-
lelő foglalkozást  találhatnának. Az elnökség ez 
utóbbi körülményt a kereskedelemügyi miniszter 
figyelmébe  fogja  ajánlani. — Ugrón János, Ud-
varhelymegye alispánja aziránt kereste meg a ka-
marát, hogy a kamara területén létesítendő uj 
ipari szakiskolák ügyének jelenlegi állásáról tájé-
koztassa. — Imets János a gyergyóalfalvi  állami 
felső  népiskola igazgatója pedig tájékoztatással 
szolgál a kamarának az ottani népiskolával kap-
csolatos míiasztalos és esztergályos tanműhelynek 
a kereskedelemügyi miniszter által esetleg fogana-
tosítandó czélszerübb fölszerelése  körűi szükséges 
teendőkre nézve. Az elnökség mindkét irányban 
megteendi a szükséges lépéseket. A tárgysorozat 
rendjén az elnök bemutatta a kamara 1891. évi 
jelentését és ez alkalommal melegen emlékezett 
meg az iroda tevékenységéről, mely ezen évi je-
lentés összállitásával .igen figyelemre  méltó mnn-
kát végzett. — A temesvári társkamarának a 
tőkekamat adó kivetése körül felmerülő  számtalan 
visszásság sürgős orvoslása tárgyában a kereske-
delemügyi miniszterhez intézett fölterjesztését  a 
kamara hasonló fölterjesztéssel  támogatni hatá-
rozta. — Stupiczky Béla kamarai beltag indítvá-
nyára a teljes ülés egy bizottságot küldött ki oly 
czélból, hogy Marosvásárhely sz. kir. város vám-
tarifájának  megfelelőbb  módosítására nézve javas-
latot készítsen. 

— Köszönet nyilvánítás. Csikszentkirályi szü-
lött. jelenleg kolozsvári derék iparos, Ferenczi Ig-
nácz szűlölölde iránti nemes érzületéről tett nyil-
vános tanúságot akkor, midőn iskolánk építési felse-
gélyezése tekintetéből a népnevelés oltárra 5u frt 
azaz ötven frt  adománytj tett le. Fogadja a ke-
gyes adakozó nemes jó szivűségért Csikszentki-
rály hitközségének hálás köszönetét és elismerését. 
Csikszentkirály 1892 április 2i-én. H o s s z ú Fe-
rencz plébános. 

Egy 1 éves kitünö tenyész kan eladó. 
Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 

Sz. 605—1892. tlkkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A csikszentmártoni királyi járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy Cseh Vil-
mos végrehajtatónak özv. Szvoboda Jakabné s 
gyermekei végrehajtást szenvedők elleni 80 frt 
tökekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék (a csikszent-
mártoni kir. járásbíróság) területén levő, Csik-
szentmárton község határán fekvő  a csikszent-
mártoni I. r. DJ7. sztjkvben foglalt  788. hrsz. a. 
ingatlanra 400 frt,  és a 958. sztjkvben foglalt 
2922. hrsz. a. ingatlanra az árverést 46 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1892. 
június hó 8-ik napján délelőtt 9 órakor Csík Szent-
márton község házánál meg-tartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikilátási áron alul is 
eladatni fognak. 

Á -verezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 1881-ik 
évi LX. törvényezikk 42. §-ában jelzett árfolyammá 
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számitott és az 1881. évi november hó l én 3333. 
sz. alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenui, avagy az 1881. LX. t. cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis-
mervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Csikszentmárton, 1892. évi február  hó 10-án. 

S á n d o i .A_rber t , 
kir. jbiró. 

Sz. 4930—1892. 

H i r d e t m é n y . 
A Csikmadaras községében gyakorolt italmé 

rési jogért megállapított kártalanítási összeg-
re vonatkozólag az 1889. évi 45896. számú igazság-
ügyminiszteri rendelet 9. és 10. § hoz képest az 
egyezség meg kisertésére és a bejelentett igények 
tárgyalására határ időül 1892. májús hó 7-én 
d. e. 8 órája a kir. törvényszék 10 számú hiva-
talszobájába tűzetett ki. Erről a közbirtokosság 
tagjai, kik a kérdéseit kártalanítási összegre 
nézve igenyjogosultak, még pedig azok is, kik-
nek az idéző végzés külön nein kézbesitietik, az-
zal a felhívással  értesíttetnek, hogy a tárgya-
láson személyesen, vagy meghatalmazott, ügyvéd 
által képviselve jelenjenek meg és az igényeik 
érvényesítésre szolgáló bizonyításokat Lerjeszék 
elő, mivel ha meg nem jelennek, a kártalamitási 
összeghez való részesedési arány egyezség esetében 
a megjelent igényjogosultak megállapodása szerint, 
egyezség létre nem jövetele esetén pedig a meg-
jelent igényjogosultak által előterjesztett adatok 
alapján és a menyiben a közbirtokosok közötti 
arány megállapítása nem volna az előterjesztendő 
8 hivatalból beszerzendő adatok alapján fog  meg-
állapittatni és a meg nem jelenő közbirtokosokról 
az fog  vélelmeztetni, liugy a netalán folyamatban 
levő arányositási eljárás esetére is a részesedési 
arány kérdésének az igazságíígymiuiszteri rende-
let 9—38. §§-aiban megállapított eljárás során le-
endő tárgyalásához é.s eldöntéséhez a 7. §. 2. pont-
jának a) részben való korlátai közölt hozzá já-
rulnak. 

Figyelmeztetnek az érdeklett felek,  hogy a 
mennyiben a birói határozatuk elfogadására  a tör-
vényszék székhelyén lakó meghatalmazotaltat nem 
neveznek, vagy amenyiben nevezett meghatalmazott-
nak határozatok kézbesíthetők:'nem lesznek, a tó- j 
vábbi határozatok az idézett Igazságügyininiszteri | 
rendelet 34. §. értelmében ajánlott levélben pos-
tai úton fognak  kézbesittetni, és a postára tétel nap-
ját követő harmadik napon kézbesítetteknek fog-
nak tekintetni. Evégből kötelesek a felek  a tárgya-
lás alkalmával lakhelyeket és postai szabatos czi-
mezésre szükséges összes adatokat pontoson elő-
adni, s az időközi lakhely változtatást a törvény-
széknek ugyanily módon, bejeleuteni. 

Azok részére a kik tárgyalásra meg nem 
jelennek vagy lakhelyüket be nem jelentik, határo-
zatok fenntebbi  joghatállyal az iratokból netalán ki-
tűnő lakhelyükre és lia ez ki nem tiiunék Csik-
Madaras községbe czimezve fognak  portára adatni. 

A kir. Törvényszék üléséből. 
Csíkszeredán lö'Jl. Október hó 24-én. 

Gyárfás  László, Bocskor, 
elnök. jegyző. 

Szám: 4928-1891. polg. 
H I R D E T M É N Y . 

A Csik-Dánfalva  községében gyakorolt, ital-
mérési jogért megállapított kártalanítási összegre 
vonatkozólag az 188'J. évi 45896. számú igazság-
ügy-miniszteri rendelet 9. é.s 10. § álioz képest az 
egyezség megkísérlésére és a bejelentett igények 
tárgyalására határidőül 1892- május hó 14-én d. e. 
9 Arája a kir. törvényszék 10. szánni hivatalszo-
bájába tüzetett ki. Erről a közbirtokosság tagjai, 
kik a kérdéseit kártalanítási összegre nézve igény-
jogosultak, még pedig azok is, kiknek az idéző 
végzés külön nem kézbesittetik, azzal a felhívás-
sal értesíttetnek, hogy a tárgyaláson személyesen, 
vagy meghatalmazott ügyvéd által képviselve je-
lenjenek meg és az igényeik érvényesítésére szol-
gáló bizonyításokat terjesszék elö, mivel lia meg 
nem jelennek, a kártalanítási összeghez való ré-
szesedési arányegyezség esetében a megjelent 
gényjogosnltak megállapodása szerint, egyezség 
létre nem jövetele esetén pedig a megjelent igény-
jogosultak által előterjesztett adatok alapján ; és 
a mennyiben a közbirtokosok közötti arány meg-
állapítása nem volna, az előterjesztendő s hivatal-
ból beszerzendő adatok alapján fog  megállapit-
tatni és a meg nem jelenő közbirtokosokról az 
fog  vélelmeztetni, hogy a netalán folyamatban 
levő arányositási eljárás esetére is a részesedési 
arány kérdésének az igazságügy-miniszteri rendelet 
9—38. §§-saiban megállapított eljárás során leendő 
tárgyalásához é?. eldöntéséhez a 7. §. 2. pontjának 
a részbnnvaló korlátai között hozzájárulnak. 

Figyelmeztetnek az érdeklett felek,  hogy a 
mennyiben a birói határozatok elfogadására  a tör-
vényszék székhelyén lakó meghatalmazottat nem 
neveznek, vagy a mennyiben nevezett meghatalma-
zottnak határozatok kézbezithetők nem lesznek, a 
további határozatok az idézett igazsáságügy-mi-
niszteri rendelet 34. §. értelmében ajánlott levél-
ben postai uton fognak  kézbesittetni és a postára-
tétel napját követő harmadik napon kézbesítettek-
nek fognak  tekintetni. Evégből kötelesek a felek 
a tárgyalás alkalmával lakhelyüket és postai sza-
batos czimezésre szükséges összes adatokat pon-
tosan előadni s az időközi lakhely-változtatást a 
törvényszéknek ugyanily módon bejelenteni. 

Azok részére, a kik a tárgyalásra meg nein 
jelennek vagy lakhelyüket be nein jelentik, a ha-
tározatok a fenntebbi  joghatálylyal, az iratokból 
netalán kitiinö lakhelyükre és ha ez ki nem tűn-
nék, Csik-Dánfava  községbe czimezve fognak  pos-
tára adatni. 

A kir. Törvényszék üléséből. 
Csik-Szereda, 1892. október hó 27-én. 

Gyárfás  László, 
elnök. 

Bocskor, 
jegyző. 

Oláhfaluban  az országút mellett igen 

kodvező helyen fekvő 

a hozzátartozó 6 szoba, konyha, pincze 
és boltbelyiséggel együtt folyó  1892. 
évi május 1-től kezdve több évekre ha-
szonbérbe kiadó. A vendéglős ott fűszer, 
élelmi s más apróbb czikkekkel,  ugy gabo-
na kereskedést is jó sikerrel folytathat. 

Haszonbérelni szándékozók ez iránt ér-
tekezhetnek velem személyesen Oláhfaluban 
az cmlitetl vendéglő üdvarán levő lakásom-
ban. — 

I ^ a k a t o s K a t a l i n . 

Jeles könyvek rendkívüli olcsó árak mellett jó állapotban megrendelhetők: 
11ECKENAST G. utóda DliOOTLEFF R 

k i a d ó h i v a t a l á b a n (£» o z s o n y) . . 
Babics Kálmán,  Széptan vagy aestetika. (11. 6. r. 

321. I.) 2 frt  bü kr. helyett csak 90 kr. — 
Kegjobb aestetika, uélkiilözlietetlen minden mű-
velt ember részére. 

Foilor  Drzsű,  Utasítás a házadó ügyekben, háztu-
lajdonosok és liázkezelők részére (u. 8-r. 56. I.) 
50 kr helyett csak 20 kr. Minden háztulajdo-
doiiosnak ajánlható. 

Karola  költeményei (12-r. 102. 1.) l frt  4C kr 
helyett csak 30 kr. Alkalmas ajándék hölgyek 
részére. 

Király  János  dr. A pozsonyi na^ydnnai vám- és 
és révjog története. Levéltári adatok uyoinán. 
(n. 8-r. 178 1.) 2 trt helyett csak 1 frt.  Kitűnő 
legújabb forrásmű  a magyar történethez. 

Korányi  Adolf  dr. A giíit'enbergi hidegviz-gyógy-
mód. Népszerű irányban tájékozásra a vízi ke-
zelésnél. (8-r. 212 I) 1 frt  50 kr. helyett csak 
1 frt.  — Kitűnő útmutató a hidegvizgyógymód 
használatához, sokkal becsesebb, mint Kneipp 
vizkurája. 

0rliók  Mór,  Tréfás  számtani feladványok  gyűjte-
ménye. Ifjak  és más korbeliek hasznos szóra-
koztatására (8. rét, 80 1. 50 kr helyett csak 
30 kr. 

Orbók  Mór,  Tréfás  mértani feladványok  gyűjte-
ménye. Ifjak  és más korbeliek hasznos mulat-
tatására kidolgozva. A szöveg közzé nyomott 
117 képpel (8-r. 74 1.) f>0  kr helyett csak 30 kr. 
Tanulságos és mulattató gazdag tartalmú köny-
vek a fiatalságnak  és nevelő uraknak. 

Paedagoyiai  I'liilarclt:  Orbók Mór. Jelesebb paeda-
gogusok, kiválóbb tanférfiak  arczkép- és éh t-
rajzgyűjteinénye. I]If.  diszes kötet. (n. 8. rét, 
564 1.) 4 frt  helyett csak 2 frt  50 kr. — A 
nniélt. közoktatásügyi miniszter által melegen 
ajánlva s egy tanárnak könyvtárából sem sza-
badna hiányozni. 

Peress Sándor,  Verses köszöntő könyv gyermeke-
inknek. (Ifi.  r. 30 1.) 20 kr. h. csak 10 kr. 
Szép tartalmú köszöntőkönyv, különböző alkal-
makra. 

Somarjai  Károly  dr. A pozsonyi régi és uj szín-
ház. Töredékek Pozsony múltja és jelenéről, 
(magyar és német nyelven) 2 képpel. (8. r. 51 
(1. 40 kr helyett csak 20 kr. Jókai-féle  stílus-
ban tartott vázlat a legrégibb magyar színház 
felől. 

Schnlpe  György  dr. Felhők és csillagok. Költemé-
nyek és egy elbeszélés. (16. r. 88. 1.) 60 kr. 
helyett csak 30 kr. Egy tehetséges ifjú  magyar 
író, ki ezen költemények által magának uj párt-
fogókat  hódított. 

Schulpe  György  dr. Tanulmányok az irodalom, jog 
és kultúrtörténet terén. (n. 8. r. 52. I.) 40 
kr helyett csak 20 kr. Minden művelt emberre 
nézve érdekes. 

Tanítók  évkönyve.  Tanárok, tanítók s tanítóképző 
intézeti növendékek használatára. Szerk. Orbók 
Mór. 1 frt  20 kr helyett csak 30 kr. Költőibb | 
és olcsóbb, mint bármely jegyzőkönyv, képekkel. 
Alkalmi ajándék tanároknak. 

Tóth  S'mdor  dr. Távol, közel Ujabb elbeszélések. 
(8. r. 20G l.) 1 frt  20 kr. helyett csak 60 kr. 
5 érdekes elbeszélés, a legjelesebb bírálatok 
kitűnőnek bizonyították. 

Jö zenemüvek csinos kiállításban. 
fíánjfy  Sándor.  Képek a pozsonyi ligetből. Diszes 

keringő (Walzer.) 1 frt  helyett csak 20 kr. 
FÁsvogcl  Feri.  30 év után. Keringő 40 kr helyett 

csak 20 kr. 
Korbay  Ferencz  Gyapjas bundám. Népdal. Irta 

Saniarjai Károly 30 kr helyett csak 20 kr. 
Mader  Rezső.  Pozsonyi tűzoltó induló. 60 kr. he-

lyett csak 20 kr. 
Rudnyánszky  János.  Izabella csárdás. 50 kr helyett 

csak 20 kr. 
Rudnyánszky  János  Kék ibolya. Lengyelke. Zon-

gorára. 50 kr. helyett csak 20 kr. 
If'olj  Zsiga.  Kereskedelem és ipar. Polka. 40 kr 

kr. helyett csak 20 kr. 
Jeles könyvek és diszes kötik jó állapotban. 

Ny. Györgyjakab Mártonnál Csíkszeredában, 1892. 


