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A • « n e v e l é s B g y e G y e r g y A b a n . 
Gyergyó-Szentmiklóson polgári leány-

iskola felállítása  czéljából mozgalom indult 
meg. Tulajdonképpen a polgári leányiskola 
ideiglenes .szervezetlel már meg van a 'zár-
dában s a mozgalomnak az a czélja. Iiogy 
nyilvános jelleget s rendes szervezetet nyer-
jen ezen iskola. Az erdélyi püspök a hozzá 
felterjesztett  folyamodásra  folliivta  a közsé-
get nyilatkozattételre, hogy oliajtja-e a pol-
gári leányiskola felállítását  ? A közsiV nagy 
örömmel fogadja  ezen iskolát, melynek czcl-
jaira 1500 forintot  ajánlott föl,  a zárdában 
elhelyezett községi óvóda mindenkori lak-
bére czimén. Ezen összeghez járul a pilspök 
által adományozott 1000 frt,  melylyel a polg. 
leányiskola elhelye/.hetése végett a zárda-
épületét ki fogják  bővíteni. 

A nevelés iigye az államnak és társadalom-
nak egyaránt legfőbb  feladatai  közé tartó-
zik s mint ilyent a sajtó is mindig ügyei-
mére méltatja. Lapunk is, mely hidalva 
van taniigyiink fele't  kritikát »yakorolni, 
készségei foglalkozik,  — ez alkalommal a 
tervbe vett gyergyószentmiklósi polg. leány-
iskolával. 

Tapasztalhattuk, hogy .semmit, sem fo-
gadnak oly nagy örömmel és lelkesedéssel, 
mint valamely iskola felállítását.  A lelkese-
dés olyan nagy, hogy a megfontolást  és 
körültekintést rendesen elnyomja, l'edig ha 
valahol szükséges a megfontolás,  kiválóan 
szükséges ez az iskolák szervezésénél, mert 
csak igy nyerhetnek ezek tartós, biztos ala-
pot s jó szervezetet. Az u. n. szalmalánggal 
létesült iskolák bizonyos idő mnlva fokról-
fokra  alább «/.állanak, mert kitartó támoga-
tás és pártolásra a szalmaláng nem képes. 

Különösen pedig ajánlható a megfon-
tolás megyénkben, hol taniigyiink szerve-
zése nem mondható helyesnek s czélsze-
i'iinek. 

Miilőn tehát, a polg. leányiskola felál-
lítását tervezik, inegs/.i vlelemlő első sorban, 
Imgy a csikszeredai leányiskolán kivül van e 
szükség egy második magasabb foku  leány-
iskolára ? A rendelkezésre állóeszközök elég-
ségesek-c arra, hogy a szervezete, beren-
dezése megfeleljen  egy korszerű jó isko-
lának ? 

Lesz-e annyi tanerő, hogy alapos ok-
tatást nyújthasson az iskola? Mert inkább 
semmi, mint felületes  oktatást nyújtó iskola. 

Röviden ugyan, de teljes igazsággal s 
a viszonyok kellő mérlegelésével hozzáaka-
runk szólani e felvetett  kérdésekhez. 

Azt mindenkinek meg kell vallania, 
hogy a nagyobb községek csoportosulása 
Gyergyóban sokkal szerencsésebb s kedve-
zőbb, mint a megyének csiki részében, s 
hogy a megye ipari s kereskedelmi suly-
pontja Gyergyóba esik. A ort czeret felül-
haladja azon községek lakóinak száma, me-
lyek Gyergyószcntmiklós. mint forgalmi  s 
szellemi góczpont körül közvetlen közelről 
csoportosulnak. Az érintkezési, az összeköt-
tetés, a rokonok és ismerősök találkozása ily 
viszonyok mellett tehát nagyon síirii, mi az 
iskoláztatásra nagy befolyással  van. Bizo-
nyítják ezt a gyergyószentmiklósi iskolák, 
melyeknek felsőbb  osztályai felerészben  vi-
dékiekkel vannak benépesítve. 

Azt is meg kell továbbá vallanunk, 
hogy Gyergyó síírii lakossága, mely között 
nagyon sok az iparos és kereskedő, vagyis 
azon elem, mely az iskoláztatásra kedvező 

kontingensül szolgál mindig, egy polgári 
leányiskolát el fog  látni növendékekkel ; igy 
itt az iskolákra fordított  költs-g és áldozat 
dúsan meghozza a kamatokat. 

Lehet, h >gy sokan azt válaszolnák ne-
künk, hogy küldjék el leányaikat, a gyer-
gyói szülök a csikszeredai leányiskolába. — 
Tudnunk kell azonban, hogy a szülőkben 
meg van azon s/erene.sés természeti hajlam, 
hogy a leánygyermekektől nem igen sze-
retnek messze ciszakadni, s az anya fenn 
akarja tartani leányával a benső kapcsot a 
gyakoribb érintkezés által. ez igy jói is 
van, mert elvégre is az anya adja meg a 
nevelés zománczát. 

Tekintetbe jön továbbá az is, hogy 
Gyergyóban legszáiuosabbak az iskoláztató 
szíílők között az olyai ok. kik bár a közép-
osztályhoz tartoznak, de leánygyermekeikért 
évenkent 100 — Ifit)  forintot  áldozni nem 
képesek; de ha helyben vagy közelebb eső 
helyen találnák az iskolát, ettől nem vonnák 
el leányaikat. 

Mindezekből következtethetjük, hogy 
megyénkben másutt, lehet, s jó ha van ma-
gasabb foku  leá iyiskola, de Gyergyóban 
lennie kell. Itt egye liil a stilkság sz'dal fol 
mellette s ezt elmulattam bíín volna. 

f 
niígis daczára ezen közsziikséglét-

n<:k, nőnevelés dolgában Gyergyó oly.tny-
nyira rosszul áll, hogyha b)M. Foguvmy 
pilspök Gyergyószcntmiklóion neai állítja 
fel  a zárdaiskolát, Gyergyónak egyetlen jól 
szervezett leányiskolája se volna A fiuisko  -
Iák miatt valóságos versenyzés folyt,  mig a 
leányiskolákról majdnem megfeledkeztek 
a községek. 

Különben ezen mulasztás országos baj 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
150 forint. 

Ne tessék gondolni, hogy a vénasszonyok 
egy öt számos tiz krajezár értékű teruószerencsé-
jéröl van szó. 

Oh nem. 
Tót atyánkfiai  se reménykedjenek, mert nem 

nekik mosolyog miuden gerezd ; már egyszer szé-
pen adott Udvarhely közönsége, nálunk is el fér, 
erre a százötvenre mondják csak savanyu. Kii-
lönb en is aiuiyi» kaptak már, Imgy még a 
gazdag tótok is mind Éhesre változtál Iák nevökel 
csakhogy jnsson a konrzból. 

Jutott is bőven, mert annyira demokraták, 
hogy az e és É közt nem szoktak különbséget 
tenni. 

A madéfalvi  emléket sem illeti, hiszen Ud-
varhely már 

nem székely és Udvarhelymegye any-
nyira távol esik Csíktól, hogy a gyűjtött fillérek 
csengése itt meg sem hallható. 

Tehát miféle  az a százötven forint  ? 
Szegény bankók! nem kínozlak tovább, ne-

hogy vagy egy szétrongyolódjék a kaparás között 
s ki.rt tegyek a kormány valntatörekvéseiben. 

Nó hát az a százötven forint  katholikus 
czéh jótékony összeg. 

Katholikns hogy lehet ez? 
Pedig igaz, a tyúk is talált egyszer, nekünk 

is jntott a javából, még pedig tetszik látni — 
bőven. 

Nem is reméltünk ennyit, miután a megyei 

katliolikusok mostanában mind ilyenféle  jótékony-
czélu konc,Zeitekben fáradoznak,  a keresztúriak 
orgonálnak, a kadicsfalviak  harangoznak ; csoda 
hát, ha mi is ráfanyarodtunk  és elkezdtünk — 
óráin i. 

* 
* * 

Tehát az udvarhelyi katliolikusok is elkezd-
tek órálni. 

Neiu is olyan régen történt, hogy a katholi-
kns templom harangja elrepedt s hogy még ér-
czesebb hangja legyen megabrancsolták. 

Azután megirigyelte laktársától a penziót az 
óra és elkezdett nem járni. 

Okulva a harangon végzet,I operácziő sike-
ren, az órát szépen megfesti-!  lék. 

Ez l,e|ji'sen elég volt ahhoz hogy végkép 
penzióba menjen. 

Nő de ín levén már a református  óra, ua-
gyon szeszélyesen kezdé végezni napi kötelességét 

Elfelejtette,  hogy most már vasút is van, 
melynek óráját befesteni  nem lehet. 

Az órazavar pedig tetőpontra éppen a taní-
tás dolgában hágott. 

Udvarhelynek ugyanis három főiskolája  van, 
melyeknek a vallástauitásra nézve közösen meg-
állapított óratervök lévén, a különböző vallású if-
jak összejövetele és távozása folytonos  rendetlen-
séget okozott, mert a reál a vasúti ólát  vette 
norma gyanánt, a kollégium a saját felekezeti 
órája után indult, — a főgimnázium  pedig egy 
után sem. 

Ezen bajokon segítendő, megunván már a 
sok óraféle  órácziót, a székely takarékpénztár 
Ugrón Gábor üáláa indítványára felajánlott  120 

forintot,  ile csak ugy, ha a kath. templomban 
legalább is egy órát állit az egyházközség. 

Ez a nagybecsű ajánlat kimozditá aztán a 
kat.li. férfiakat  is türelmes állásából s az egyház-
tanács elhatározá társadalmi utón beszerezni a 
többi összeget. 

Gyűjtőivek lettek kiosztva, melyre azonban 
még nem került a sor, előbb egy mulatság utján 
igyekeztek öregbiteui az alapot. 

Igy jött létre egy tánezos színielőadás, mely-
nek tiszta tövedelme 150 frt. 

• * 

Csiky „Bozóti Mártha" czimü színmüvét ad-
ták elő a műkedvelők. 

A darab nehéz kétségkívül, a legjobb dilet-
táns t.eheLségét és erejét is próbára teszi, de el-
végre is ugy gondolkozik az ember, hogy ne min-
dig azok a sablonos, napi értékű darabok kerül-
jenek szinre, hanem olyanok is, melyeknek oktató 
és tanító hatásuk is van a közönségre, azonkívül 
a szereplő is inkább fölismeri  önmagában az irányt, 
melyet hasonló alkalommal követhet, inkább ér-
vényesítheti saját játszásteli képességet is. 

„Bozóti Mártha" pedig erre nagyon is al-
kalmas, mert az egész mind megannyi az életből 
ellesett typuszokból mozzaikszerüleg összerakott 
darab, aminthogy ez fökarakterisztiknma  a Csiky-
féle  színműveknek. 

A czimszerepkegy önállóleg alakitható hatal-
mas tragikai tipusz, hol a Jászai Mari-féle  szen-
vedélyek repraezentálására bő alkalma nyílik a 
játszónak. 

Megrázó jelenetekben gazdag szerep Mártha 
ki önhibáján kivül egyetlen fia  érdekéért saját ön-
becsülését dobja áidozatal. 
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basánkban. XJgy tünteti fel  e mulasztás a 
népnevelést, mintha azon balhit uralkodnék 
nálunk, hogy a nőnevelésben felényi  gond-
dal is beérhetnők. Hogy ez rövid látasra 
mutat, s hogy addig általános újjászületés-
ről szó sem lehet, mig a leányok nevelénére 
akkora gondot nem forditúnk,  mint a fiuékra, 
felesleges  bizoyitanunk. A művelt nő befo-
lyása igen nagy a családi s egyszersmind 
a társadalmi életre. Művelt nők nélkül nincs 
jó család, jó családok nélkül nincs jó állam. 

Számtalan történeti esemény bizonyítja, 
hogy a nők a szűkkörön túl nagyobb körre, 
sőt az állami életre is döntőleg hatották. 11 ion 
pusztulását Helena okozta, Karthágót Didó 
épitette, a nevezetes akciumi ütközetet Kleo-
pátra intézte, Tibériust a világ legnagyobb 
trónjára Lívia emelte. L)' Arc Johanna győ-
zelemre vitte az elcsüggedt francziákat;  is-
meretesek továbbá Artemisia és Vetturia ; 
ismeretesek továbbá az egri, kőszegi s sze-
gedi amazonok, s ama sok jeles nő, kik 
napjainkban is a műveltség oly sok ágait 
terjesztik a közéletben s a jótékonyságnak 
oly tündöklő csillagai. 

Midőn azonban a gyergyószentmiklósi 
polgári leányiskolát szükségesnek ismerjük, 
ki kell jelentenünk, hogy legyen ez jó iskola, 
legyen jó szervezetê  berendezése és min-
denekelőtt elégséges tauereje. Nehogy ellen-
kező esetben csak félnevelésre  szorítkozzék s 
az amúgy is ijjesztő mérvben terjedő téves 
felfogásnak  hódolván, holmi kis zene, német, 
franczin  s valami kis felületes  ismeretterjesz-
tésének szolgáljon. Ha azt hisszük, hogy 
azokon a kis művészi ügyességeken kivül 
egyéb jó nincs, mit a szeretetreméltó s ér-
telmes asszonynak bírnia kell ; s azt, minek 
az életet csak felvidítania  kellene : lényeg-
nek, főczélnak  tekintjük, akkor bizony nincs 
helyes nézetünk a nő lényéről. Alaposság 
és háziasság legyen a fő  a nőnevelésben. 

Arról meglehetünk győződve, hogy az 
iskolán nem fog  inalni n jó és helyes irá-
nyú nevelés, csak a közreható tényezők ré-
ssesitsék erkölcsi és anyagi támogatásban, 
melyet a gyergyószentmiklósi polg. leány-
iskola fontos  és szép missziójánál fogva  szin-
tén megérdemelne. 

De ezen támogatás éppen a legfogósabb 
kérdés. Az iskola kizárólag a tandíjakra 
nem támaszkodhatík, mert akkor a nevelés 
a szegényebb osztályra lehetetlenné van téve; 
Gyergyószentmik 1 ós pedig már eddig is túl-

ságosan megfesntett  áldozatokat boz a tan-
ügynek, ujabb áldozatokra képtelen; és 
megjegyzendő, hogy e község nem csupán 
a saját gyermekeiért áldoz, midőn annyi 
iskolát tart fenn  a saját erejéből, l.anem 
egész Gyergyó szellemi haladásáért Azért 
a megye, melynek kötelessége az egéc-z me-
gye tanügyének felvirágzását  elősegíteni, 
több segítségben kellene részesítse Gyergyó-
Szentmiklóst, hogy ez a gyergyói nőneve-
lésnek is juttathasson valamit. 

Bizton hisszük, ha nőnevelésünk érde-
kében Gyergyó anyagi támogatásért a me-
gyéhez fordul,  jogos kívánsága nem lehet a 
pusztában elhangzó szó s nem fog  siket fü-
lekre s bezárt szivekre találni. 

i t t s f k e l y f S M  gasd«t«á jg i h e l y z e t e . 
— A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara jelen-

téséből. — 

II. 
Még szomorúbb jelenség azonban, hogy nemcsak a 
vidék, hanem a városok fejlődése  is csak igen lassú 
lépésekben halad előre; sőt e téren itt-ott még 
a hanyatlás jelei is mutatkoznak. Igy például igen 
sajnos körülmény, hogy kamaránknak székhelye: 
Marosvásárhely, törvényhatósági joggal fölruházott 
város — daczára annak, hogy nagy vidéknek ké-
pezi központját; daczára ann&k, hogy a székely-
földnek  legjelentékenyebb közigazgatási, igazság-
szolgáltatási, kereskedelmi és ipari központja — 
mégis kisebb szaporodást mutat, mint Maros-Tor-
daví-rmegye. Mig ugyanis e vármegyéi) n a nyolcz-
vanas években a vidéki lakosság, átlag, 11.,, "/g al 
szaporodott, Marosvásárhely városában a népesség 
gyarapodása csupán 10.0„ % ot tett. A kamara 
területén lévő rendezett tanácsú városok szintén 
igen lassan fejlődtek  ; sőt Kézdi-Vásárhely népessége 
e tiz év alatt meg is fogyott.  E városok lassú fej-
lődéséről szomorú képet nyújt az utolsó három nép-
számlálás adatainak összehasonlítása, mint ezt az 
alábbi számok feltüntetik: 

város lakosok száma 
1870-ben 1881-ben 1891-ben 

Marosvásárhely 12.678 12.883 14.212 
Szászrégen 6.507 6.652 6.057 
Sepsiszentgyörgy 4.366 5.268 5*665 
Székelyudvarhely 4.37C 5.003 5.438 
Kézdivásárhely 4.546 5.183 4.700 
Csíkszereda 1.247 1.597 1.789 

A darab társadalmunk egyik rákfenéjét,  az 
uzsorát mutatja be összes borzalmaival, mely éles 
karmai közt tartja az önmaga iránt tehetetlen-
ségre kárhoztatott anyát, inig Édes Lörincz, ez a 
tetőtől talpig jellemes, a régi katonai szellemnek 
hfien  rajzolt alakja, mint ny. főhadnagy,  —kinek 
Mártha első ideálja volt, — megtudva Villányi 
ügyvédnek gálád üzelmeit, párbajban ezt meg nem 
öli a ki nem szabadítja Márthát szenvedő helyze-
téből. 

A másik áldozat Dávidházi táblabíró, kinek 
áoyát az ügyvéd szeretné elvenni, kibe azonban 
Mártha fia,  Kálmán mi elmes. 

Ebből a bonyodalom nagyon érlhelö. Az 
ügyvéd meghal, az uzsora megszűnik, az adóssá-
got kifizethetik  és Vilmát elveszi Kálmán. 

Kitűnő epizodikus alak Erszényi Miska, mint 
jeHemkoinikus, ki a kést hordozza emberny uzó 
gazdája, az ügyvéd után. Továbbá Babócsi, az 
ős-potya és Czirókné, a Csiky féle  gazdasszonyi 
alakok egy hálás szerepe; Mancsban a fővárosi 
bakott ayegleség igen hű zsánerje van bemutatva. * 

* * 

Kiváló elismerés illeti tehát Steinburg Pepit 
(Mártha), Flórián Szultáaát (Vilma), Derzsi Ka-
tát (Czirókné), Ferenczi Irmát (Mancsné); a 'fér-
fiak  közt Gaibel Rezsőt (Villányi), Uyertyáoosi 
Károlyt (Dávidházi), Biró Jánost (Erszényi), Csil-
lag Józsefet  (Mancs Ottó), Kovács Ferenczet (Je-
réglyeí), Juhász Károlyt (Kálmán), kik dicsért tes 
buzgalommal, szives odaadással oldották meg ne-
héz kötelességüket. 

Egy kis baj is adta elő magát, amennyiben 
Édes Lörincz éppen a főpróbán  beteg lett, miért 

a városokra hazai viszonyaink között kftlönönen  vár, 
a székely városok lassú emelkedése a létező gaz-
dasági bajok egyik legaggas:«tóbb tünetének te-
kinthető. 

Mindeme tények kérlelhetetlen világot Vetnek 
a székelység súlyos helyzetére. Idegen népteng«irtől 
körülvéve, hová az állam központjából kiáramló 
nemzeti és gazdasági erök hullámverés» csak meg-
törve, elgyengülve hatolhat el; a mai kor igényeinek 
megfelelő  vasúti közlekedés hiányában ; kezdetle-
ges foldmivelési  és elmaradt ipari viszonyok közepett, 
a 415.000 lelket számláló magyarság évtizedek 
óla várva-várj a az állani támogató karját, hogy ez 
aggasztó helyzetéből végre kiemelje. A kamara, a 
maga részéről, teljesen át van hatva a reá váró nagy 
nemzeti hivatás tudatitól s meg van győződve ar-
ról, hogy e téren is egyedül a gazdasági haladás 
előmozdítása hozhatja meg a kívánt üdvös fordu-
latot. 

A székely vármegyék gazdasági viszonyai, 
kétségkívül, már azok földtani  alakulásánál s a 
természettől adott egyéb körülményeknél fogva  is, 
sokkal mostohábbak, mint, hazánk egyéb részeiben. 
A termő földterületnek,  itt túlnyomó nagy részét 
erdőségek és legelök borítják. A kamara területén, 
ugyanis, a termő föld,  művelési ágak szerint, kö-
vetkezőleg oszlik meg: 

^ Csik Háromszék Maro.torda Udvarhely 
h o 1 d a k b a,n 

Ama jelentőségnél fogva,  melylyel a városok 
az újkori gazdasági életben általában bírnak s 
anta nagy nemzeti hivatásra való tekintettel is, mely 

is keddről szombatra kellett halasztani az előadást, 
igy Édest Embery Árpád vette át, ki az egész 

i előadást rendezte. 
No de ez zavart nem okozott és a darab 

igen pompásan sikerült, anyagilag pedig szintén, 
mert nem közönséges anyagi siker 160 forint. 

A szép anyagi sikert nemcsak a jegyek árá-
nak lehet betudni, hanem annak is, hogy a váro-
son ételt kéregetett össze a rendezőség, melyet 
igen olcsó áron aztán a mulatság alkalmával ki-
árasitott. 

Ez mintegy 30 frtot  jövedelmezett. 
Az összes bevétel 233 frt  volt, a kiadás 83 

frt,  a tiszta jövedelem tehát 150 frt. 
Hálás köszönet illeti a kath. polgárságot, 

ki kettős anyagi támogatásban részesítették a 
jótékouy czélt, s mégis jelentek igen szép számmal. 

Az intelligenczia köréből ott valának Ugrón 
Lázárné és Ugrón Gáborné, kik dicséretes példa-
adással szoktak pártolni minden nemes ügyet; 
továbbá dr. Finály Henrik és neje Btb. stb. 

Mégis, mégis . . no de mit mondott az 
egyszeri professzor  ? Sokat láttam, kiknek ott 
kellett volna lenniök. 

Szózal, tekintve azt, hogy rövid négy hónap 
alatt nyolez műkedvelői előadás volt, a sokféle 
anyagi érdek daczára is Udvarhely társadalma 
mindig tud a nemes czélokért áldozni. 

Az óra alapja meg van teremtve, adja az 
ég, hogy mihamarabb hirdesse a város legszebb 
pontjáról az idő múlandóságát. 9. 

Összes termő 
terület 
ebből : 

erdő 
legelő 
rét 
nádas 
szőlő 
kert 
szántóföld 

k a t a s z t e r i 
830.133 667.025 707.450 497.025 

367.195 
152.953 
184.789 

410.203 
22.93« 
60.140 

98 

339 629 
64.159 
85.270 

877 
4.046 

15.160 
198.309 

201.290 
66.203 
94.863 

4.596 8.638 
119.600 153.019 

Az egész kamara területét összefoglalva,  azt 
találjuk, hogy van 

555 
7.843 

126,271 

termőföld  összesen 
ebből 

erdő 
legelő 
rét 
nádas 
szölö 
kert 
szántóföld 

2,701.633 kat. hold 

1,324 317 „ 
306,251 n 
431,062 

975 
4.601 

27.237 „ 
697.190 

Még szembetűnőbb azonban a székely vár-
megyék termő földjének  kedvezőtlen megoszlása, ha 
az egyes művelési ágakat az összes termőföld  te-
rületéhez viszonyítva mutatjuk ki. Esett ugyanis 
az összes termő területből: 

Cniklian U;ivoinszékbt>u ÍJarostorüilian Udvarhelyben 
erdőségre 44.J3

 0 B9 0, O--40 , 48.01<7„ 40,,' 
legelőre 18.4J 11 3-11 „ 9-07 » 13-jj n 
rétre 22. ,„ TI 9 •93 n 12 19 oi « 
nádasra — n 0..1 „ O.u „ — n 
szőlőre — » n 0-57 . o „ n 
kertre 0.,, 1-J» •< 2.1« n 1*. n 
szántódd. 14.,, « 2 •! 

•94 ti 
n 25.,, » 

. A kamara egész területére nézve összesített 
arányszámokat pedig egybehasonlitva a magyar 
birodalomban általában uralkodó viszonyokkal, azt 
találjuk, hogy esett 

a székelyföldön 

erdőségre 
legelőre 
rétre 
nádasra 
szőlőre 
kertre 
szántóföldre 

49-os 
n . 3 . 
15 »7 
0-oi 
o. l 7 
1-.7 

22.,, 

az egész magyar 
birodalomban 

29-r, '/. 
1*05 v 
11« » 
o.„ „ 
!•«» n 

» 

«•w » 
Nyilvánvaló ezekből hogy, a székely nép csakis 

a földnek  sokkal belterjesebb müvelése mellett 
gyarapodhatnék oly arányban, mint az ország többi 
részeinek a lakossága. E helyett azonban a mező-
gazdaság e megyékben még kezdetlegesebb állapot-
ban van, mint hazánk egyéb vidékein. Azt a kevés 
szántóföldet,  a mely a székelységnek rendelkezésére 
áll, nem képes e nép még annyira sem értékesí-
teni, mint ama megyék boldogabb lakói, hol a vég-
telen rónák kimerithetlen gazdagságban kínálják 
termőföldjükéi.  Ha például összehasonlítjuk a ka* 
mara területéhez tartozó vármegyék átlagos búza-
termését az egész országnak * a nem éppen leg-
termékenyebb, de legbelterjesebben művelt dunáutul 
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megyéknek átlagod termésével, azt találjuk, hogy 
a székely megyék termőföldje  — talán az egy 
Háromszékmegyét leszámítva — jóval kiseltb hoza-
dékot ád, mint a hazai mezőgazdaság általában. 
Vol: ugyanis az átlag * búzatermés hektáronként 
negyében 1837 beo 1888 l».i 1839-ben 1890-ben 1891-ben 

h e k t o 1 i t e r 
Csik 11.7 13, 12., U . U-s 
Háromszék 12., 20, 12., 16., 18., 
Marostorda 11., 12« 1 10., 
Udvarhely 13.a 18. 8-. 13., 9.» 
átítg egész 
Majjyarorsz. 18* 17. 11, 17. 16.. 
a E una jobb 

19. 15 g partján 19., 18 7 14.4 19. 15 g 

E G Y L E T I É L E T . 
• oalkanrsdai ipartestület elöljáróságának gyűlése. 

Csik-Szerrda, 189-'. májún 16. 
A helybeli ipariestiilet elöljárósága folyó 

hó 15-én délután 2 órától kezdódóleg tartotta 
meg rendes havi íilcsét. A gyűlés lelolyásáról 
a következő tudósitá t adjuk : 

A gyűlés megnyitása után Lakatos Mihály 
titkár meleg szavakban emlékezvén meg a vá-
ratlanul elhunyt kereskedelmi miniszterről : Ba-
ross Gáborról, rámutatott és röviden vázolta 
azon ténykedéseket, melyekkel Baross a hazai 
és különösen a székelylöld iparának fellendítése 
körül elévülhetlen érdemeket szerzett magának. 
Beszéde végén a következő határozati javasla-
tot terjesztette a gyűlés elé 

1) A csíkszeredai ipartestület elöljárósága 
nagynevű miniszterének, Baross Gábor ur ő 
nagyméltóságának elhunyta felett  legmélyebb 
fájdalmának  ad kilejczést és a nagy térti nevét 
jegyzőkönyvileg is megörökíti. 

2) Az elhunyt özvegyéhez a mai ülésből 
részvéttáviratot intéz. 

A gyűlés a határozati javaslatot elfogadta 
s a távirat szövegeztcivén, nyomban elküldetett. 

Ezután titkár az ügyforgalomról  tett jelen-
tést, melynek tudomásul-vétcle után a tanoncz-
iskolát látogató bizottság jelentését hallgatták 
meg. E jelentés szerint a tanonc/iskola a ld'o-
gatasok alkalmával rendben találtatott, csupán 
a növendékek pontatlan megjelenése iránt emel-
tetett némi kifogás.  Az iskolában való pontos 
megjelenésre elöljáróság a tanonezokat meste-
reik utján figyelmeztetni  fogja 

A műhely vízsgd ló bizottság jelentése sze-
rint iparcngeuélylyel bíró mester a város te-
rületén ez idő szerint van 74; e/.ek közül 12 
olyan, kik még nem tagjai az ipartestületnek. 
A mestereknél van alkalmazva 29 segéd és 20 
tanonc/. Az elóliárós ig elrendelte, hogy a se-
gédekről és tanonczokról pontos lasjtrom állit-
tassék ki, a testületbe be nem iratkozott tagok 
pedig az 1884. évi XVII. t. cz. 124. íj a értei 
mében a testületbe való beállásra felszólitan-
dók lesznek. 

A tagsági dij- cs kamathátralékok kimu-
tatása szerint : a mult 3 évről hátralékban van 
95 Irt OU kr ; ebből tagsági dijra esik 59 frt 
20 kr, kamatra 35 Irt 06 kr. A hátralékok szi-
gorú behajtását az elöljáróság elrendelte a ka-
mathátralékokat nem tizetőknek azonban a tő 
kék is fel  fognak  mondatni. 

Titkár azon inditv.ínyát, hogy a tanoncz-
iskolások vizsgálata alkalmával tanoncz-munka-
kiállitás tartassék : elöljáróság egyhangúlag el-
fogadta  s ezen első kiállítás alkalmával min-
denik iparágból a legjobb munkát előállító ta-
noncz számára I— 1 ezüst forint  jutalomdíjat 
tűzött ki. 

Sajn^sari tapasztalta elöljáróság, hogy az 
első loku iparhatóság által az iparengedély 
olyanok részére is kiállittatik, kik a törvény 
kivi nta minősítéssel távolról sem bírnak. E 
körilmény orvoslása végeit kérvényt inter az 
első fo.ku  iparhatósághoz, hogy az iparengedélyt 
cs»k olyanok számára adja ki, kik az 1884. ipar-
törvény 4. §-ában élőire leltételeknek minden 
tekintetben megfelelnek. 

Még néhány kebli ügy elintézése után a 
gyűlés véget ért. 

K Ű L Ő K F É L É K . 
— Adakozás • madéfalvi  ew lék-alap Javára. 

C s ' k s z e n t m á r t o n r ó l Nagy József  főszol-
gabíró nr egy hazafias  liangu levél és 13 da-
rab gyüjtőiv kiséretében 74 fornit  12 krt jutta-
tott lapnnk kiadóhivatalában, mint az alesiki szol-
gabírói járásban eszközölt gyűjtés eredményét. Ez 
összeghez járultak : Kovács Simon plébános 2 fo-
rintul, Csiks/.eiitkirály községe 4 írtul, Csikmibd 
szeLt községe 3 frttal,  Csikszentlélrk községe 2 
Írttal, ŝikzsögöd községe 3 frttal.  Csikszentmár-
tomól: Nagy Józ*ef,  dr. Molnár László, Szakács 
Balázs, dr. Rerger Leó, Pánján Lajos 1 — 1 frt, 
Soll.ay Sándor 2 frt,  Dobay Sándor és Benke 
Sánlor 50—50 kr, Szentimre községe 1 frt,  Mik-
lós Pál 50 kr. Demes F. 4 kr. Jakabfalváról: 
Csu-ak Károly, Juliász Lajos és Böjthy Károly 

50—50 kr. Kászonujfalaból:  Kedves István 30 
kr, Darvas és Medves 10—10 kr. Csikszentsí-
monról többektől részint pénzben, részint gabo-
nában : 9 frt  14 kr. Csikcsatóssegről György Jó-
zsef  1 frt,  Tódor István 50 kr, többektől részint 
pénzben, részint gabonában 6 frt  és 6 kr. Csik-
Tusnádról: Koncz István plébános 2 frt.Ferenczi 
Bálás 1 frt,  többektől 1 frt  93 kr. Csikmenaság-
l ói! Felszeg lizes, Alszeg tízes, Potyond tizes, 
Középi izes és Újfalu  tizes, továbbá Govrik Gerő 
és Lakatos Imre 1 — 1 frt.  György Márton 60 kr, 
Benedek Gábor, Erdély Károly és Csedő János 
50—50 kr, Ferencz Ignácz, Miklós János 40—40 
kr. Többektől 2 frt.  Kászonaltiz, Féltíz és Impér-
ből: Balási Lajos 5 frt,  Bocskor Károly és Veress 
Antal plébános I—1 frt.  Veress lsWán, Domby 
József,  Balázsi András, Mátliá Ferencz, Bodó 
István, Dávid Márton, Bálint György, Bene An-
drás, Márton András és  Bulsz Sándor 50—50 kr. 
Többektől 10—30 kros összegekben 3 frt  5 kr. 
— Csikszentmiklósról: Kiss Déues 60 kr, Kovács 
Mózes, Domokos János, Petres Tamás 50 — 50 kr. 
Botár István 20 kr, és Lázár Ferencz lo kr. — 
1 Miiéről többektől GO kr. Horzsovából többektől 
1 frt  30 kr. — Fogadják a buzgó gyűjtök és ne-
messzivü adakozók a szent ügy nevében leghálá-
sabb köszönetünket. A kiadóhivatalunkhoz eddig 
beérkezet t gyűjtések és adományok főösszege  765 
frt  63 kr azaz H é t s z á z li a t v a n ö t frt  63 kr. 

— Uj iskolaszék. A helybeli e'emi népisko-
lát gondozó iskolaszék mintegy négy hóval ezelőtt 
az iskola fentartására  szükséges költségek hiánya 
miatt lemondott s azon időtől fogva  az iskola kor-
mányzó és támogató közeg nélkül volt. E szomorú 
állapoton a mnlt héten a város képviselőtestülete 
az által segített hogy a lemondott régi iskolaszéki 
tagok helyett, kik jelen körülmények között e tiszt-
séget tovább viselni nein akarták teljesen ujakat 
választott. Iskolaszéki tagokká választattak : Ifj. 
Molnár József,  orsz. képviselő Dr. Molnár Károly, 
Kovács Antal, Domokos János rk. és Bitay Béla ev. 
ref.  lelkészek, dr. Fejér A. Gál József,  Márton Dávid, 
Kiss Antal, Tamás József  és Veres Lajos. A vá-
lasztás után az iskolaszék nyomban meg is ala-
kult. Főnökévé választotta: Molnár József  orsz. 

i képviselőt, jegyzővé: Kiss Autalts gondnokká: 
Kovács Antalt. Az uj iskolaszék működéséhez 
különösen az iskola anyagi viszonyainak emelése 
tekintetében nagy reményeket fűznek.  Őszintén kí-
vánjuk, hogy e reménységek minél előbb valósul-
janak. 

— Igazságszolgáltatással szokott végződni 
minden kinövés, ugy az embéri, m nt a ter-
mészeti életben is. Ilyen igazságszolgáltatást 
gyakorolt e hó 14 én a csíkszeredai kir tör-
vényszék is az emberi természet legvadabb ki-
növése, mondhatni elvadulása felett,  melynek 
két ifjú  emberélet esett áldozatul. Történt 
ugyanis, hoirv városunkhoz legözelebb és a Cs.-
Taplocza községben f  cvi február  hó 13—14-ci e 
virradó éjszakán az arany iljuság egyik farsan-

I mulatságát üztc, miközben a minden rossznak 
tápláló nedvet, a pálinkát is elég bő mérték-
ben élvezte. Talán örökös rejtély marad, hogy 
mi okból, de ugy hajnali 3 óra leié, éppen, 
r.iidón a mulató csoportok haza lelc szálin-

' góztak, csiktaploczai I Isván és D Józsel 
mindketten i 1 éves ifjak,  e czclból előre meg-
szerzett s ökrök és bivalak leverésére is túlsá-
gos nagy bükk hasábiákkal, csaknem minden 
előzmény nélkül megtámadták a néhány hó-
napos házas K. M Györgyöt és ennek legény 
testvérét, Andrást s a nélkül, hogy bármiként 
védekezhettek volna, mindkettőt földre  és a 
szó teljes értelmében agyonverték. Egyiken is, 
másikon is 0 -7, leltétlenül halálos sértés volt 
megállapítva. A megnevezett vádlottak tettüket 
még a vizsgálat rendén beismerték nagyában 
s az ellenükben más bizonyítékok által is tel-
jesen bizonyítva lett E védelmük daczára ugy 
a vádhatóság, valamint a kir. törvényszék nem 
u;;yan az előre mesrlontolt szándékú gyilkossá-
got, h'ir.em a szándékos emberölés kétrendbeli" 
bűntettét megállapította vádlottak ellen és ügy-
védeink két legtehetségesebbjének nagy szak -
értelem-, lelkiismeret- és kötelességérzettel elő-
adott vedbeszédeik meghallgatása után linre 
István 12 évi D.ivid János 10 évi fegyházra 
ítéltetett. Ez ítélet ellen azonban vádlottak s a 
büntetés téleleivel szemben a vádhatóság is 
felebbezést  jelentett. Ennek folytán  az ítélet 
nem lett jogerős, de vádlottak továbbra is fogva 
maradtak. 

— Májálfttk.  A csiksomlyói  rom. kath.  főgim-
názium ifjúsága  szokásos iná|álisát folyó  évben 
május hó 28-án a „Suta-Fenyő"-ben fogja  megtar-
tani. Ji rendező bizottság élén Jakab Antal fő-
gimnáziumi tanár áll s vezérkarát képezik a gim-
názium ifijnságáuak  választottjai. A májálisok fii-
mardhatlan részének: a táneznak kezdő pontja dél-
után 2 órára van megállapítva; azomban ha ugy 
esik és ha a jókedv ugy hozza magával meg fog 
kezdődni előbb is. A tarisznya nélkül kivonuló ven-
dégek étel- és italban .való szükségleteit egy meg-
bízható vendéglős fogja  kielégíteni, Ha e tervezett 
szép mulatságba AZ idő beleszólana ftkor  sem lesz 
nagy baj, mert a c s i k z s ö g ö d i fürdő  ren-

delkezésre áll, a hol a májális kedvezőtlen idő ese-
tén — a rendezőség kijelentése szerint — okvetlen 
meg fog  tartatni. Mikor ez első tavaszi mulatság, 
nak a legjobb sikert kívánjuk, felhívjuk  az ab-
ban résztvenni kivánók figyelmét,  hogy a meghivót 
ne feledjék  otthon, mert az belépőjegyül is szolgál. 
— A csiksomlyói  rom. kat.  tamlokipecde  ifjúsága 
májálisát a „Fitodi-Fenyvesu-ben a „Nagy Somlyó" 
háta megett fogja  megtartani junius hó 2-ik napján. 
A májális 8 órakor kezdődik s ha a szeszélyes idő 
nem engedné hogy a fentirt  helyen a „Nagy-somlyó" 
háta inegett megtartassák, a csikzsögödi fürdőn, 
mely ugyan a nNagy-Somlyó"tól kissé távolabb, 
de még is előtte fekszik,  zavartalanul fog  lefolyni. 
A meghivót tanácsos lesz elvinni, mert belépőjegyül 
szolgál. 

— A helybeli honvéd zászlóalj megvingálása 
czéljából a mult héten időzött városunkban 
Reviczky tábornok nagyszebeni dandárparancs-
nok A vizsgálat három napig tartott, — s mint 
értesültünk — derék honvédeink minden te-
kintetben kiérdemeltek a tábornok ur megelé-
gedését. 

— A vig Szent-Miklós. Ha a jó kedvet a szív 
tavaszának nevzik, akkor a gyergyószentinikló-
siak lelkében örökös tavasz van. Vagypedig ha a 
jó kedv az érzések „örökzöldje" ; akkor Gyergyó-
Szent-Miklóst. az „örökzöld" ligetének kell mon-
danunk, mert itt kifogyhatatlan  a jó kedv. A tél 
végén azt hittük, hogy a sok fíllérestély,  tánezmu-
latság a kedélyek forrását  utolsó cseppig kimerí-
tette s egy jó ideig pihenőre, lesz szüksége s íme 
alig mult el a tél; a tavasz is csak mulatsággal 
kezdődik mégpedig egészen felu.ult  erővel. Ezeket 
kell mondanunk azon három fillerestély  után, me-
lyeket a vereskeresztegylet rendezett az utóbbi 
három hét alatt. Mindegyikben csappongó jó kedv, 
vidám táncz, gyönyörködtető képletek, színjátékok, 
szavalatok, ingyen sorsolások voltak ; egyszóval bő-
ven kijutott az u. n. kedves „hiábavalöskodások"-
ból, melyek megédesítik az élet keserű gyökerét. 
Egy tillérestély egy hétre való lelki orvosság s a 
ki ezt az orvoságot használja, örökifjan  s örök-
egészségben fog  maradni! A fillérestélyeken  köz-
reműködők voltak : Gencsy Zelma, Simon Ádámné, 
Eránosz Anna, Nóvák Anna s több leányka. Nyers 
Károly, Deér Kálmán, Gencsy Arnold. Rendezők 
pedig az első estélyen voltak: Koróili Istvánné, 
Feuczel Jánosné, a 2-on Hoclisild Lajosné, dr. 
Tiltscher Edéué; a 3-ikon Péter Lajosné, Csergő 
Venczelné s ráadásul egy-egy fölösleges  férfi. 

— Lélekemelő ejyhizi ünnepély volt a mnlt 
hiten Bethlenfalván  (UJvarhelymegye). Ugyanis a 
község szép, nagy harangja, melyet odavaló szü-
letésú néli. Pál András egri nagyprépost és cz, 
püspök készíttetett a század harmadik tizedében. 
— elrepedt. Kis Dénes plébános buzgó fáradozá-
sának sikerűit a harangot ujraöntetni. Felszerel-
tetett az 503 kg. tiszta harangréz sulyű harang 
forgatható  vaskoronával, gyönyörű diszszel és az 
előre meghatározott As hangban, Kiemer Ede első 
székely gepraktáros közvetítésével a jóhirnévnek 
örvendő és nálunk már ismeretes Seltenliofer  Fri-
gyes és Fiai czégnél Sopronban. A benedikeziót 
Jung-Cseke Lajos apát végzé, az alkalmi beszédet 
Suller István szenttamási plébános mondotta. — 
Csütörtökön, e hő 5 én felszenteltettek  a C dúrban 
összliangzó borzsovai harangok, melyeket Borzsova 
egyházközsége Kiemer Edénél rendelt meg. — Re-
méljük, hogy ezek is dicsérni fogják  ármestert. 

— Homorodfürdőt  a folyó  évi fürdö-idényre 
nagy solyntosi Koncz Ármin székelyudvarhelyi 
gyógyszerész vette haszonbérbe, kinek a homorodi 
ivóvíz forgalomba  hozatalánál tapasztalt áldozat-
készsége és annak szakértői bevezetése alapján-
bizton számithatnak, hogy mindeu jogos igényt ki 
fog  elégíteni. Szobák uála rendelhetők Jun. 15-
Szept. 15-ig tartó fürdő-idényre. 

— A marosvásárhelyi iparos polgári egylet 
Baross Gábor kereskedelmügyi miniszter halála 
alkalmából az elhunyt özvegyéhez a következő 
táviratot intézte: „Baross Gábor kereskedelemügyi 
miniszter urnák, a hazai ipar érdekek legnagyobb 
elöharczosának, a székelyek igaz barátjának gyá-
szos halála fölött  mély részvétét fejezi  ki, a ma-
rosvásárhelyi iparos polgári egylet." — 

— Nyilvános számadas és köszönet. A csik-
szentraártoui olvasókör tagjai által a folyó  május 
ho l-én rendezett műkedvelői előadás minden te-
kintetben jól sikerült, és jóllehet a „Falu rossza,, 
másodszór lett előadva: a közönség ismét zsúfo-
lásig töltötte meg a megyeház nagytermét és jól 
mulatott a sikerült, összhangzó előadáson. Az elő-
adás összes bevétele 33 frt  80 krt tesz, melyből a 
kiadások leszámítása után is tekintélyes összegecske 
maradt az olvasó kör pénztárának. Felülfizettek  : 
Balázsi Lajos (k. Im|»ér) Nagy József  főszolgabíró 
utján 2 frtot,  Szász Káioly (Cs-Szt-Király) 1 frtot, 
Markaly Antal, Gergely Péter (Cs-Szt-György), 
Bors Benedek (Cs-Szt-király) Dr.J Berger Leo (Cs-
Sztmárton) 50-50 krt. N. N. 30 krt. N. N. 10 krt. 
melyért a rendező bizottság hálás köszönetét nyil-
vánítja. > 

— Megfejtés.  A lapnnk mult számának szép-
irodalmi mellékletén közlött talányokat helyesen-
megfejtette  Zecses János p. ü. szemlész. 
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— Értesítés. A marosvásárhelyi kereskedelmi 
és iparkamara az érdekelt szabó iparosok figyel-
mébe ajánlja, hogy a nagyszebeni m. kir . pósta és 
távírda igazgatósága a kerületében alkalmazott I és 
II oszt. szolgák egyén ruházatónak elöállitásá ioz 
szükséges szabó munkákra pályázatot hirdetett. A 
ruhával ellátandó összes személyzet mintegy 150 
egyénből áll. A ruházatokhoz szükséges kelméket, és 
n e v e z e t t igazgatóság adja, s a vállalkozó kötele» a 
kész ruhákat a kelme átvételétől számítandó 8 hét 
alatt beszállítani. A szerződés egyelőre egy évre fog 
megköttetni. Pályázati határidő folyó  évijunins hó 
6-ike. A közelebbi föltételekre  nézve felvilágosítás 
nyerhető a nevezett posta-és távírda igazgatóságjál, 
v a g y a kamara irodájában. Ugyancsak nevezi t keres-
kedelmi és ipar kamara a kereskedelmügyi miniszter 
4r fölhívása  következtében, figyelmébe  ajánlja az ér-
dekelt gyapjutermelöknek és gyapjukereskedőknek, 
hogy—tekintettel a budapesti tőzsdén 1881. év ja-
nuár 1-je óta érvényben álló külön jogszokásoknak 
1-ső § ára, melyszerint bármely neroii gyapjút 100 ki-
logrammonként tiszta súlyban bálokba (zsákokba) 
rakva árulják ezt a jogszokást tényleg alkalmaz-
zák és ehez képest a gyajukereskedelemben a 
gyapjú mértékegységéül ne a béi-.si mázsát, hanem 
a íentemlitett törvényes mértéket használják, még 
azon esetben is, midőn ezen áru súlyban 100 kilo-
grammon aluli (esetleg nagyobb) göngyökben kerül 
eladás és szállítás alá. 

— Vizsgálatok a csiksomlyöi rom. kath. 
tanitökepezdeben. A csiksomlyöi rom. kath. tanitó-
képezdében a jelen évi képesítő vizsgálatok irás-
belileg junius 13,14, és 15-én; szóbélileg 17-én és 
18-án tartatnak. Jelentkezni május 30-ikig lehet. 
Azok a jelöltek kik itt végeztek, jelentkezésüknél 
tartoznak bemut itni szolgálati bizonyítványukat; 
azok, kik nem az itteni intézetnek volt növendékei 
szolgálati bizonyítványukon kivül tartoznak be-
mutatni a jelentkezéskor keresztleveleket, s végzett, 
tanulmányaikról szóló bizonyítványaikat. Az évvégi 
osztályvizsgálatok rendje, következő junius 2o -án 
vizsgálat hittanból és zenéből, 2] -én neveléstanból 
és mennyiségtanból, 22-én magyar és német, nyelv-
ből, 23-án történetből, földrajzból  és alkotmánytan-
ból, 24-én természetrajzból, természettanból és 
gazdaságtanból, 25-én testgyakorlatból. — A tanév 
befejeztetik  junius 29-én. Gsiksomlyón, 1802. május 
6-én. Az i g a z g a t ó s á g . 

— A marosvásárhelyi ker. és iparkamara Sa-
rasa Gábor ealókónek. B a r o s s G á b o r keres-
kedelmügyi miniszter ravatalára a marosvásárhelyi 
és iparkamara babér koszorút küldött a következő 
felirattal:  „Baross Gábornak a székely érdekek 
halhatatlan bajnokának" a marosvásárhelyi keres-
kedelemi és iparkamara. A megrendítő esel alkal-
mából az elhunyt, miniszter özvegyéhez és a keres-
kedelemügyi minisztériumhoz az alábbi táviratot 
intézte :„ Baross Gábor kereskedelemügyi minisz-
ter űrnak, a magyar közgazdasági érdekek hal-
hatatlan bajnokának, a hazai vasntiigy lángszellemíi 
újjászervezőjének, a nemzet leghívebb fiának  gyá-
szos halála fölött,  mély részvétet érez a marosvá-
sárhelyi kereskedelmi és iparkamara." A temetésen 
a kamarát Wagner F. Lipót alelnök és Rét.hy Dezső 
titkár képviselték. 

— Tészták könyve czim alatt most jelent meg 
Erzsi néni ismert tollából egy fölt  és sült tészták 
készítésének gyakorlati kézkönyve, melyet jó lélek-
kel ajánlunk minden háziasszony ügyeimébe. — A 
könyv 11 fejezetre  oszlik s mintegy :init-|éle tészta 
czélszerü elkészítési módja val ismertet meg. Tar-
talma: 1. Levesbe való iés/.ták. 2. Gomóiv/.l'élék. 3. 
Metéltek, galuskák és létestélék. t. Külön léin tész-
ták. 5. Htlddingok. fi.  Élesztős, vajas és zsírban 
sült tészták. 7. Kochok és kocsonyafélék.  8. Gré-

mek. 9. Torták. 10. V egyes és tea-siitemeiiyvk. II. 
Czakor és gyümölcs mázok. — Nim-s az a szákács-
könyv, a mely ily bőven és érthetően irná le a 
tészták elkészítését mint ez, a miért is igen ajánl-
juk inipden háziasszouy figyelmébe.  Ára kötve 1 
forint.  Kapható Nyíregyházán a „Magyar háziasszo-
nyok könyvtára" kiadóhivatalában. 

Sz. 1080—1892. tlkkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A csikszentmártoni királyi járásbíróság n.int 
telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy Csikme jye 
árvapénztára végrehajtatónak Römer Ferenczné és 
í eminger Károly végrehajtást szenvedők elleni »94 
frt  85 kr tőkekövetelés és járulékai iránti végre-
hajtási ügyében Römer Ferencz késedelmes vásj.rló 
ellne a csíkszeredai kir. törvényszék (a csikszent-

mártoni kir. járásbíróság) területén levő, Csik-Tus-
nád község határán a fürdő  helyiségben fekvő  a 
csiktusnádi 967. sztjkvben foglalt  12508/, h *sz. a. 
ingatlannak Feminger Károlyt illető térhaszonél-
vezet és épület tulajdonára a viszárverést 572 írt-
ban ezennel megállapított kikiáltási árban elren-
delte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlan a;, 1892. 
junius hó 3-ik napján délelőtt 9 órakor Csik Tusnád 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikilátási áron alul eladatci nem 
fog.  _ 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 104/o-át készpénzben, vagy az 1381-ik 
évi LX. torvényczikk 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1 én 3333. 
sz. alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a biróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis-
mervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Csikszentmárton, 1892. évi március bó 20-án. 

S á n d o r .âJ/bert, 
kir. jbiró. 

H l B D E T H É D í T . 

Alsó Borszéken a Tölgyes felé  vezető út 
kezdetén fekvő'  — ez< Riegel-féle,  most 
Bergner örökösök tulajdonát képező uj kő-
ház és bolt, valamint a telek térhaszonéi vezeti 
joga 1892. évi niúiin hó 30 án dé lu tán 
3 «fakor  a község házinál önkéntes ma-
gán árverés utján 4800 Irt kikiáltási áron 
idilli: 

Roziét es feltételek  irodámban a hiva-
talos órák alatt megtekinthetők 

Gy -Szent-Mlklóson, 1892. május 10. 
Dr. Szentpéteri Kristóf 

•Igyvéd, miut 
Beryner Cándidus  és társai 

megbízol/ja. 

O M I I 
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k i a d ó h i v a t a l á b a n o z s o n y). 
Snmarjití  Károly  dr. A pozsonyi régi és uj szín-

ház. Töredékek Pozsony múltja és jelenéről, 
(magyar és német, nyelven) 2 képpel. (H . r. 51 
/1 In In. I.,.l....tt «....I- nil I... V/.i...: iv.i . . 

Balti if  Kálmán,  Széptan vagy aostetika. (n. 8. r. 
321. I.) 2 frt  «0 kr helyett, csak <10 kr. — 
Kegjobb aestetika. nélkülözhet.e|,|i;ii minden mű-
velt ember részére. 

Foilnr  Ih-zsíl,  Utasítás a házadó ügyekben, háztu-
lajdonosok és házke/.elök részére (n. 8-r. 5(>. I.) 
r.n kr helyett, csak 20 kr. Minden háztulajilo-
donosnak ajánlható. 

Karul,I  költeményei (I2 r. 1G2. 1.) 1 frt  40 kr 
helyett csak 30 kr. Alkalmas ajándék hölgyek 
részére. 

Király  János  dr. A pozsonyi nasrydunai vám- és 
és révjog története. Levéltári adatok nyomán, 
(n. 8-r. 178 I.) 2 frt  helyett csak 1 frt.  Kitűnő 
legujabb forrásmű  a magyar történethez. 

Korányi  Adolf  dr. A gráfenbergi  hidegvíz-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. 
Orbók  Mór,  Tréfás  számtani feladványok  gyűjte-

ménye. Ifjak  és más korbeliek hasznos szóra-
koztatásira (s. rét. SÍI 1. 50 kr helyett csak 
30 kr. 

Úrból:  Mór,  Tréfás  mértani feladványok  gyűjte-
ménye. Ifjak  és más korbeliek hasznos mulat-
tatására kidolgozva. A szöveg közzé nyomott 
117 képpel (8-r 74 I.) 50 kr helyütt csak 30 kr. 
Tanulságos és mulattató gazdag tartalmú köny-
vek a fiatalságnak  és nevelő uraknak. 

Paedagogiai  Plutarch  : Orbók Mór. Jelesebb paeda-
gogusok, kiválóbb tanférfiak  arczkép- és élet-
rajzgyűjteménye. I/II. díszes kötet. (n. 8. rét, 
664 1.) 4 frt  helyett csak 2 frt  50 kr. — A 
nmélt. közoktatásügyi miniszter által melegen 
ajánlva s egy tanárnak könyvtárából sem sza-
badna hiányozni. 

Peress Sándor,  Verses köszöntő könyv gyermeke-
inknek. (16. r. 30 1.) 20 kr. h. csak 10 kr. 
Szép tartalmú köszöntőkönyv, különböző alkal-
makra. 

Ny. Györgyjakab Mártonnál Csikszeiedábau,l892. 

(I. 40 kr helyeit, csak 20 kr. Jókai-féle  stílus 
lian tartott vázlat a legrégibb magyar színház 
felöl. 

Sr/tii/j* <ii/iiri/i/ dr. Felhők és csillagok. Költemé-
nyek és egy elbeszélés. (10. r. 88. I.) 60 kr. 
helyett csak :!() kr. Egy tehetséges ifjú  magyar 
író, ki ezen költemények által magának uj párt-
fogókat  hódított. 

Srhnlpe  György  dr. Tanulmányok az irodalom, jog 
és kultúrtörténet terén. (n. 8. r. 52. I.) 40 
kr helyett csak 20 kr. Miuden müveit 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 jegyzököuyv, képekkel. 
Alkalmi ajándék tanároknak. 

Tóth  S'mdm-  dr. Távol, közel IJjabb elbeszélések. 
(8. r. 20H I.) 1 Irt 20 kr. helyett csak 60 kr. 
5 érdekes elbeszélés, a legjelesebb bírálatok 
kitűnőnek bizonyították. 

ió zenemüvek csinos kiállításban. 
Bánjfy  Sándor.  Képek a pozsonyi ligetből. Diszes 

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

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

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

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

csak 20 kr. 
Rudnydnszky  János  Kék ibnlva. Lengyelke. Zon-

gorára. 50 kr. helyett csak SO kr. 
Wolff  Zsiga.  Kereskedelem és ipar. Polka 40 kr 

kr. helyett csak 20 kr. 
Jelea könyvek és dlszesjrötát jó állapotban. 


