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Hosszasabb ideje már annak, hogy a 
vasminiszter, a Szapáry-kormány egyik leg
zseniálisabb, legtevékenyeb és legerélyesebb 
tagja a romboló kor által ágyhoz szegezte
tek. Kínos és aggályos volt a betegség, 
mely megtámadta a nagy miniszter erős 
testét, de mindenkiben élt a remény, hogy 
az erős szervezet legyőzi a támadó betegség 
romboló erejét s Magyarország kiváló tehet
ségű kereskedelmi minisztere rövid idő alatt 
ismét megkezdheti félbeszakadt tevékenysé
gét, de minda- nyian szomorúan csal ódánk, 
mert a táviró gyors szárnya tegnapelőtt a 
szélrózsa minden iránya felé megvitte a szó
rnom hirt, hogy Baross Gábor délelőtt 11 
órakor megszűnt élni.

Hasztalan volt tehát az erős testi szer
vezet,'— hasztalan volt a leghíresebb or- 
vostudórok nagy tudománya, — hasztalan 
volt az odaadó ápolás, és hasztalan volt 
minden igyekezet: erősebb volt mindezek
nél a mindeneket elérő enyészet !

A veszteség, mely Magyarországot Ba
ross Gábor halálában érte, valóban kiszá- 
mithatlan s a hazának minden egyes pol
gára mélyen megszomorodva vesz tudomást 
e nagy férfin korai haláláról, hiszen az el
hunyt miniszter a férfiú teljes munkaerejé

vel megáldott, kiváló tehetséggel, vas aka
rattal felruházott tagja vala a Szapáry-ka- 
binetnek, ki már eddig is nagy alkotásokat 
teljesített s kitől e hazának minden polgára 
a jövőben még százszor nagyobb és üdvös- 
ségesebb alkotásokat méltán várhatott.

Baross Gábor a hatalmas külállamok 
előtt is nagy nevet szerzett a magyarnak s 
működése olyan volt, mely jogos reményt 
nyújtott mindenkinek arra, hogy a keres
kedelem és közlekedésngy országunkban 
olyan lendületet veend e nagyságnak fárad- 
hatlan tevékenysége által, mely az ország 
anyagi jólétét megállapítani és megszilárdí
tani s egyúttal a külállainokkal szemben 
erejét és tekintélyét megvalósítani képes 
leend.

/
Es ez a sok szép remény, ez a meg

nyugtató tudat kegyetlen módon esik áldo
zatul a rideg halál kérlelhetlen rombolásá
nak ! Mert hát Magyarhonnak lehetnek és 
tán vannak zseniális emberei, lehetnek és 
vannak is tán a kereskedelem és közlekedés 
ügy terén valóságos szakemberei, kapaczitá- 
s.d, de hát ezeket, vagy ''ezeknek egyikét 
felfedezni a nehezebb feladatok egyikét ké
pezi, azt az enerzsiát, erőt, gyors elhatáro
zást és határozottságot pedig, mely az elhunyt 
minisztert jellemezé, feltalálni talán alig le
hetséges.

Mi, Csikvármegye lakosai is már igen 
sokat köszönhetünk Baross Gábor nagy szel 
lemének és tehetségének ; hiszen eltekintve 
attól, hogy kérésünkre bár, de legutóbb is

a Brassó—Tölgyesi hadászati útvonalnak * 
állami kezelés alá vételét neki köszönhetjük, 
— Baross volt az, ki a már régen jogosan 
óhajtott vasutkérdés megoldását a közel jö
vőre kilátásba helyezé ; Barossnak köszön
hetjük a Romániával létesitett nemzetközi 
szerződést, melynek értelmében törvényere- 
jüleg lett megállapítva, hogy a csikgyimesi 
vasúti csatlakozásnák 1896-ban feltétlenül 
létesülnie kell s ezzel megszüntetve lesz azon 
eddigi nyomasztó helyzetünk, hogy egyedül 
kellett ez államban állanunk olyanokul, kik 
a vasút jótéteményeiben részesek nem va
gyunk.

Száz meg száz más és nagyobb fon
tosságú intézmény köszöni az elhunytnak 
létesülését és sokkal több és fontosabb in
tézmény létesítése várt még a hatalmas 
8 vasminiszter “-re s mindez sajnos, de ha 
nem is örökre, mindenesetre azonban hosszú 
időkre most már veszve van.

A kérlelhetlen halál keresztül húzta a 
nagy elmének száz meg száz zseniális ter
vét s a legyőzhetlenségig nagy akadályokat 
gördített sok olyan intézmény létesítése elé, 
mely ez ország felvirágozását, anyagi és 
szellemi megszilárdulását a jólét megalapí
tását eszközölni hivatva volt.

Magyarországot iszonyú csapás érte 
bellusi Baross Gábor halálában — s ezért 
haza minden polgára a nagy miniszternek 
méltán kesereg nem gondolt korai halála 
fölött.

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZAJA.
—Sgfc'ífS--

A h a r m a d ik  c só k .
Pauzinger csúnya is, vén is, agglegény is, 

de mind e három természetül adományozott sebére 
volt egy szépség tapasza: a pénz. Ez tudvalevőleg 
a kghathatósabb és legjobb sebtapasz.

Rendes vendége volt a híres „Három angyal11 
czitnü bor és sörhelyiségnek, hol egy igazi élő án
gya , a Czenczike sürgött-forgott.

Czenczikét igen szemrevaló teremtésnek tartotta 
az egész gárda, mely a „Három angyalihoz járt 
szólóját enyhíteni és nem egy ezek közül szívesen 
beszélgetett Czenczikével, mikor a sör vagy bora
dagit felszolgálta.

Mert Czenczike pinezér-leány. Még pedig a 
kiválók egyike e szakmában. Olyan kedvesen tu 
dott újságokat beszélni, hogy gyönyörűség volt 
hallgatni.

A Czenczike igen kevés pénzzel rendelkezett, 
lévén fizetése szörnyen sovány, de szép és becsü
letesnek tudta a világ.

Egy estére hajló délután Pauzinger ur, midőn 
a negyedik pohár fröcsnél tartott egy ajánlatot 
te tt a szép pinezérleánynak.

— Szörnyen szép fruska vagy te Czenczike, 
mondta Pauzinger Czenczikének, midőn az ötödik 
polgári-pezsgőt az asztalra tette és vállát megcsip
kedte.

Őrülök, hogy Pauzinger urnák is tetszem, — 
válaszolta szerényen a leány.

Ejnye, de nagyon hangsúlyozod azt az „is“ 
szócskát, pattantt fel az agglegény. Hát azt hi
szed, hogy mindenkinek tetszel ?

— Legalább a vendégurak valamennyien azt 
mondják, ha más szavakkal is.

— Nem hazudnak, viszonozta Pauzinger és 
miután végig simította gyér hajszálait, veres és 
ritkás bajuszát kezdte pödörgetni. Te szép állat 
vagy.

— Állat? — kiáltotta kissé méltatlankodva 
a leány.

— A biblia egy tétele igy mondja. De hagy
juk ezt. Nekem egy ajánlatom volna részedre. Nos, 
nem vagy rá kiváncsi ?

— Azt mondja anyáin, hogy a kíváncsiság a 
vétekkel egy sorba helyezendő.

— Igazsága van a te anyádnak. És mivel 
hogy nem vagy kiváncsi, elmondom. Ha te három
szor megcsókol tatod magad, én neked 100 forintot 
adok — mondta nagyot nyelve Pauzinger.

— 100 frtot ?
— Igen, egészben, vagy felaprózva.
— Nem tréfál ?
— Egy cseppet sem.
A kis leánynak nagyot dobbanta szive. 100 

frt rengeteg sok pénz ! Mennyi mindent vásárol
hatna ő öreg, beteges anyjának a télire. Egy bé
lelt téli felöltőt, jó vastag talpú czipőt. Milyen 
örömet szerezne ezzel az édesnek, a drágának. Rö
vid gondolkozás után felcsapott.

— Nem bánom, megengedem, hogy három
szor megcsókoljon, de azután azonnal kérem a 
pénzt, — szólt pirulás közt a Czenczike.

— Áll az egyezség, — felelte nagy örömmel 
Pauzinger és egyszer majd másodszor is megcsó
kolta rózsás piros ajakát.

Czenczi egészen nyugodtan tartotta ajakát, de 
mikor a harmadik csókra került a sor, Pauzinger 
ur abba hagyta a csókolózást.

_  Nos ? — kérdé a kedves lány csókra nyújtva 
a száját.

— A harmadik csókot elegedem, —viszonozta 
a vén kecske.

— Nem bánom, — örvendezett a leány. Kérem 
a pénzt.

— Nincs nálam, alkalomadtán elhozom, — vi
szonozta a rókamáju Pauzinger, ki a csókok élve - 
zése után megbánta fényes ajánlatát, nem azéit 
talán, mivel a csók nem Ízlett neki, de sajnálta a 
nagy összeget.

Hanem a lánynak is volt ám esze, átlátott 
Pauzinger veséjén.

— Ön a csókot megkapta, még meleg tőle 
az ajkam, s igy a pénzt is melegébe kérem.

— Szó sincs ró la ! Kérek egy fröcscsöt!
— Ön csaló, pattant fel a leány.
— A csókrablókat nem szokták ilyen csúnya 

néven hívni, — kaczágott Pauzinger, miközben 
sandán nézett az előtte álló Czenczikére.

— A leány arcza vérpiros lett a haragtól és 
szemei szikrákat szórtak a ránezosképű Pauzin- 
gere, végre haragos szavakban tört u t a t :

— Tehát ön megbáuta Ígéretét ? Ön kijátszott 
engem ? Ön visszaélt egy szegény leány hiszékeny-
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A magyar birodalomnak, mely maga is Eu
rópa gyérebben lakott területei közé tartozik, vi
szonylag legnéptelenebb vármegyéi alkotják a ma- 
rosvásárlielyi kamara kerületét. E 15.791 négyszög 
kilométernyi területen 532.110 lelket talált az 1891- 
diki népszámlálás ; vagyis minden négyszög kilomé
terre 33.6 lakos esik, mtgsiaz egész magyar biro
dalom átlagos népsűrűsége négyszögkilométerenként 
53.8 lélek ; az ország 322.302 négyszög kilométer
nyi területén 17,349.807 lakos számiáltatván. A 
székelyföld tehát, viszonylagos népességét tekintve, 
mi a gazdasági fejlettségnek egyik legbiztosabb hév
mérője, nincs előbbre, mint Bolgár- vagy Görög
ország. S Csikvármegye 25.4 főnyi áltlagos nép
sűrűségével egy színvonalon áll földrészünk leg
mostohább tartományával, a kis Montenegróval. Még 
a terméketlen és zordon Karszt vidéke is előbbre 
van ; mert Lika-Krbava vármegyében 30.3, Modrus- 
Fiume megyében pedig 45.3 lélek esik minden négy
szög kilométerre, yalapiive], bár nem sokkal kedve
zőbbek Udvarhely vármegyének a népességi viszo
nyai, itten 32#1 lélek jutván egy négysz. kilométerre. 
Háromszékmegyében 36.6 Mafostordában pedig 41.x 
az átlagos népsűrűség; de még itt is jóval alacso
nyabb e szám az országos (53.8) átlagnál s csupán az 
erdélyrészi vármegyék 40.3 átlagát múlja valamivel 
fölül. Mögötte áll azonban AIsó-Fehérmegyének, hol 
53.9; Brassónak, hol 47.9, Fogarasnak, hol 47.0, Kis- 
Küköllőnek, hol 61.5; Kolozsnak, hol 43.7; Nagy- 
Küköllőnek, hol 43.„, Szebenuek, hol 44.8, Szolnok- 
Uobokának, hol 42.a, és Torda-Aranyosnak, hol 44.0, 
lélek jut minden négyszög kilométerre.

így állanak a viszonyok ma. Ez adatok, két
ségkívül igen sötét színben tüntetik föl a Székely
föld gazdasági helyzetét. S még aggasztóbb körül
mény, hogy a helyzet javulására az utolsó népszám
lálás eredménye épen nem nyújt reményt. A székely 
nép az Htolsó tiz év alatt sokkal gyengébben szapo
rodott, mint átlag a magyar birodalom népessége. 
Mig ugyanis az egész ország lakosainak a száma 
10-8a °/o-al növekedett, a kamara területén a népes
ség átlagos szaporodása (6.26 °/o) volt. Csakis Maros- 
Tordavármegye szaporodása (11.co J/0) emelkedik az 
országos átlag fölé; a többi vármegyék ellenben 
messze alul maradtak úgy az országos, mint az 
erdélyrészi (783 °/0) átlagon, amennyiben Osikmegye 
mindössze 266 °/» al, Háromszék 3.68 °/0-al, Udvar
hely pedig 4.02 o/o-al szaporodott. Összehasonlítva 
már most, a Székelyföld jelenlegi népességi viszo
nyait a tíz év előtti állapotokkal, a következő 
kép tárul elénk :

megye terület n é p e 3 9 é g
Q  km. 1881-ben 1891-ben

Maros-Torda 4,324 158.999 177.860
Csik 4.493 110.940 114.110
Háromszék 3.556 125.277 130.008
Udvarhely 3.418 105.520 110.132

15.791 500.736 532.110
Az öszes szapordás tehát 31.374 lélek, mely 

egyes vármegyék, illetve törvényhatóságok között 
igy oszlik meg:

törvényhatóság népesség szaporodás
1891-ben összesen %-ban

Marosvásárhely város 14,212 1.373 10 .C8
Marostorda (vidék) 163.648 17.172 11.74
Csikvármegye 114.110 2.949
Háromszék 130.008 4 483 3-68
Udvarhely 110.132 4.241 4-63
Az egész kamara

területén 5 32.110 31.3 7 4 628
Mint a fölsorolt adatokból önként kiviláglik 

a kamara kerületét alkotó vármegyék viszonylagos 
népessége, az egész magyar birodalom állapotához 
hasonlítva, 1891-ben még sokkal kedvezőtlenebb 
arányt tűntet föl, mint 1881-ben. Volt ugyanis a 
viszonylagos népesség :

egy f j  klméterre szaporodás 
megyében esett lélek minden nszög

1881-ben 1891-ben km. területen
Marostorda 36.8 41., + 4-3
Csik 24.7 2 5 . 4 + 0.7
Háromszék 35.2 36.6 + 1*3
Udvarhely 30 9 32., + 1 *2
Az egész kanta-

ra területén SÍ., 33.c + 1.9

A magyar biro-
dalomban 48.5 53.8 + ,r> 3

A mig tehát a magyar birodalom egész te
rületén, átlag minden négyszögkilométerre 5.3 fő
nyi szaporodás esett, a székely vármegyékben az 
egységül fölvett területen mindössze l.9-el növe
kedett a lakosság sűrűsége. S mig 1881-ben a 
székelyföld viszonylagos népessége az egész or
szágéhoz oly arányban állott, mint 31.7 : 48.0-hez ; 
1891-ben már sokkal kedvezőtlenebb volt ez arány, 
amennyiben 33.6 : 53,s-el állott szemben ; s mig 
akkor a különbség 16.9 volt, most az már 20,a-re 
emelkedett.

E szomorú jelenségnek, a gazdasági elmara
dottság mellett, egyik közvetlen és fő oka a szé
kely népnek régóta sajnosán tapasztalt kivándor
lásában rejlik. Mert a népmozgalmi adatok tanú
sága szerint a születési többlet a halálozásokhoz 
képest elég kedvező arányszámot tüntet föl a 
székelyföldön s ha az országos átlagot (12°/0) igy 
sem éri el, legalább nem marad oly messze mö
götte, mint a népszámlálás eredménye mutatta. A 
népmozgalmi adatokból ugyanis az tűnik ki, hogy

ségévél ? Pfuj ! ez nem szép, ez nem helyes, ez 
nem Usztességes eljárás !

— Akárhogy pattog is leányasszony, pénzt 
tőlem egy garast sem kap, — viszonzá gorombán 
az uzsorás.

— Jól van, a törvény elé viszem a dolgot!
— Tessék! — szólt vállvonogatva Pauzin- 

ger és ellenszenves arczán gúnyos mosolylyal el
hagyta a helyiséget.

*
Ez a furcsa ügy a biró elé került. De az 

angolos hidegvérű Bartel ép olyan nyugodtan tár
gyalta, mintha egy egyszerű lopás miatt állanának 
előtte a felek.

-—‘. Tehát ez _az ur azt az ajánlatot tette, 
hogyha háromszor megcsókoltatja magát, 100 fo
rintot kap?

A Czenczike kendőjébe temette rózsás arczát 
és alig hallhatóan rebegte az igent.

—"És megadta ön a 100 forintot ? — kérdő 
Pauzinger felé fordulva a biró.

— Nem, mert csak két csókot adtam Czen- 
czikének, — viszonozta huoyorgatva az agglegény.

—: És miért nem adta a harmadikat is ?
— Megelégedtem a kettővel.
— Hát Czenczike nem akarja a harmadik 

csókot' megengedni.
— Dehogy nem !
— Nos, Pauzinger ur, vegye ki a részét!
— Köszönöm. Nincs rá szükségem.

— Rosszul teszi, iegyzé meg Bartel.
— Kettővel jóllaktam.
Ekkor a biró felállt ülőhelyéből és Czenczi- 

kéliez lépett és miután bájos arczát pillanatig nézte, 
gyorsan egy csattanó csókot nyomott eperajkára.

A kis leány eleinte megrettent, de aztán mo
solyogni kezdett.

A biró csettintve nyelvével és azután ka
csintva megcsavaritotta barna bajuszát.

— Nos, a Czenczike most háromszor meg- 
csókoltatta magát, kétszer öntői, egyszer tőlem s 
igy önnek kötelessége a 100 frtot ezennel lefizetni,
— hangzott a bíró verdiktje.

De kérem biró ur, ez nem igazság! — 
tört ki Pauzinger.

— Fizessen! — mordult Pauzingerre a biró
— és köszönje meg, hogy fáradtságom diját a 
csők vételéért és bírói működésemért nem kérem.

Pauzinger savanyu arczczal leszámolta a 100 
forintot, melyet Czenczike ragyogó arczczal tett 
kebelébe.

*
Pauzinger a Salamoni Ítélet óta ritkán jár 

a „Három angyal“-hoz, de ha néha megfordul, 
követeli Czenczikétöl a harmadik csókot.

— Azt biróilag deponáltam, tessék a bíró
sághoz fordulni érte, — válaszolta kaczagva a 
negyedik bájos angyal a „Három angyal11 czimű 
helyiségben.

Miskolczy Henrik.

a természetes népszaporodás utján a négy székely 
vármegye lakosságának az utolsó 10 év alatt 10.00 
°/„-al, vagyis'50,568 lélekkel kellett volna szapo
rodnia. — Tényleg azoban, mint láttuk, mindössze 
60j °/0-al, vagyis 31,374 léleiekkel szaporodott a 
népesség. — A különbség tehát 19,194 lélek s e 
hiány kétsvgkiviil a kivándorlás következtében 
állott elő. Minthogy azonban az ideiglenesen tá 
vollevők száma a tényleges polgári népesség szá
mában bennfoglallatik s minthogy a székelyföld
ről tömegesen özönlik ki a munkakereső nép Ro
mániába, mely ugyan csak ideiglenesen távozik, 
nagyrésze azonban végleg ottmarad az idegen 
földön, — a tiz év alatt kivándorlottak számát, 
sajnos, jóval nagyobbra kell tenni, mint a mennyit 
a fenti összeg kitüntet. Bizonyságul szolgál erre 
az a tény is, hogy a vármegyék alispánjai által 
kiállított — egy évre szóló — útlevelek száma 
immár évente a tizezeret meghaladja. A kamara 
területéről Romániába szivárgó munkásnép az utolsó 
három évben kiadott egész éves útlevelek száma, 
ugyanis az alábbi megdöbbentő képet tünteti föl : 

vármegye kiadott 1 éves útlevelek száma
1888-ben 1889-ben 1890-ben

Csik 3925 5517 6129
Háromszék 3515 3258 2906
Marostorda 54 195 195
Udvarhely 1116 1462 1173
A kamara egész te-

rületéről 8.630 10,432 10.403
Hogy e kiszivárgó népességből mennyi hagyja 

el örökre az ősök szülőföldjét, azt ma még meg- 
megközelitőleg sem lehet megállapítani; — nem 
szenved azonban kétséget, hogy népünknek emez 
erős vándorlása pótolhatatlan anyagi károkkal s 
végeredményében, fajunkra nézve, nagy nemzeti 
veszteséggel jár kapcsolatban. S hogy a székely
földön a nemzeti szétzüllésnek már is szomorú 
tünetei mutatkoznak, ezt éppen a legutóbbi nép- 
számlálás eredményei a maga rideg valóságában 
megvilágítják. A kamara területét alkotó várme
gyék közül Csikban és Háromszékben a magyar
ság tért veszített az idegen ajkúak javára s a 
többi vármegyékben sem erősödött oly mértékben, 
mint az országszerte tapasztalható volt

A magyarság számaránya ugyanis az utolsó 
tiz év alatt következőleg módosult:
törvényhatóság 1881-ben 1891-■ben ( + )  javulás

( —) hanyatlás
Marosvásárhely 88.85 0// 9 86-9c 01 10 f  1-15 °/o
Marostordamegye 56.51 0/10 ő7 .68 0119 +  U,6 °/o
Csikvármegye 86.Q2 oy 0 86 .U1 0/10 —  0.98 0/10
Háromszékmegye 86.57 0110 85 .23 °/o -  1-21 0/10
Udvarhelymegye 92.79 °/10 93 ci °/o U 1 -02 01 / 0
A kamara egész

területén 7 8 .4! 0/10 78 .07 0// 9 ' O.34 0110
A magyar biro-

dalomban 41.21 0110 42.83 »/10 f  4 -02 0// 0
A mig tehát hazánkban általában a magyar 

faj számaránya jelentékenyen kedvezőbbre fordult 
a székelyföldön fajunk korábbi túlsúlyából veszí
tett — s természetesen az idegen elem ugyanily 
arányban tért foglalt. Az oláhság létszáma a szé
kelyföldön e tiz év alatt 88,320-ról 97,20ü-ra 
viszonylagos számaránya pedig 17.08 °/0-ról 18.38 
%-ra emelkedett, A szaporodás 88S0 lélek, vagyis 
több mint 10 százalék, mig — mint láttuk — az 
összes lakosság száma 6.25 százalékkal növekedett.

U sik várm ejjye  k ö z ig a z g a tá s i  
b i/.o t tsá g á n  a k ii I ősé bői.*)

Csik-Szereda, 1892. május 10. 
Megyénk törvényhatósági bizottsága tegnap 

tartotta meg havi ülését, melyen a tagok kevés 
kivétellel jelen voltak, — A szakelödadók közül 
távol maradtak : Éltes Elek kir. tanfelügyelő és 
Bartha Ignácz, kir. ügyész, kik mentségi okaikat 
rásban adták elő.

A gyűlésnek egyéb iránt különös figyelmet 
n'demlő tárgya alig volt, s az időt nagyobbára az 
előadói jelentésék felolvasása vette igénybe.

Az alispáni és árvaszéki elnöki jelentések 
inkább az ügyforgalom ismertetésére szorítkoztak.

A főorvosi jelentés a múlt havi közegészség- 
ügyi viszonyúkat kedvezőbbeknek tüntette föl a 
megelőző havinál, mert a betegedési esetek is ke
vesebb számmal fordultak elő, a járványos beteg
ségek pedig, nevezetesen Gyergyószentmiklóson és 
Csíkszeredában a hasi hagy máz — szünöfélben 
vannak.

»
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Májuc 4. C S Í K I  l a p o k . 21.  szám.

A kir. pénzügyigazgató jelentésében kiemelte, 
hogy a folyó évi adókivetés még folyamatban van 
s többek közül a föld, ház, I., és 11-od osztályú 
kereseti adók kizetése befejeztetett s az összesítés 
a pénzügyminisztériumhoz felterjesztetett.

A közadók befizetésének eredménye a vára
kozásnak alig felelt meg s a múlt év hasonló idő
szakához képest a törlesztés úgy az egyenes 
adóknál, mint a hadmeutességi dijaknál visszaesést 
mulatott föl.

Egyenes adóba a folyó év 1. és II. negye
dére megállapittatott 149,827 Irt (11 kr, abból 
bef zettetett ápril végéig 52,760 frt 46 kr, maradt 
hátralékban 95,440 frt '/a kr. Hadmentességi di
jakban tett a tartozás 47411 frt 70 krt, s ebből 
csak 454 frt 99 kr törlesztetett.

Az építészeti hivatal jelentése szerint úgy az 
állami, mint a törvényhatósági utakon ápril ha
vában a közlekedés akadálytalan volt s az azokon 
engedélyezett munkálatok kivitele biztosittatotl és 
a fedanyag-szállitás minden oldalon megkezdetett.

Kineveztetett miniszteri engedély folytán a 
kolozsvár-szászrégen-tölgyesi útvonalra 3 és a 
héjjasfalva-gyimesi vonalra 5 utkaparó.

A kir. ügyészség jelentése szerint áprilhavá- 
ban a megye területén levő bírósági fogházak sze
mélyforgalma 184 volt s ebből elitéit 159.

Bűneset 43 lett feljelentve s ebből fonto
sabbnak csak egy gyújtási esetet lehet tekinteni, 
de a tettes még kipuhatolható nem volt.

A felolvasott jelentések észrevétel nélkül vé
tettek tudomásul.

A folyó ügyek közül Thime Károly gyimesi 
fakereskedö felebbezése adott felszólalásra okot, 
melyben az általa egy gőzkazán szállításával a 
gyimesi állalmit, műtárgyain okozott kárért megfi
zetni rendelt 143 frt kártérítési összeg törlését 
kérte; azonban a felebbezés szavazattöbbséggé- 
visszautasittatott.

Fegyelmi ügyet tárgyalt a bizottság hármat 
és pedig községi elöljárók és egy tanító ellen 
kötelesség-mulasztás okán, melyekben a beadott 
felebbezések szintén figyelmen kívül hagyattak.

. K Ű L Ó A F E  L É K .
—  Adakozás a madéfalvi emlék-alap javára .

G y ű l  a-F e h é r v á r r ó I : Dr. Tódor József 
kanonok, országgyűlési képviselő ur 20 forintot 
küldött. G y e r g y y ó-A I f a l u b ó l :  lmets J á 
nos felső népiskola-igazgató ur a 181. számú gyüj- 
tő-iven 4 forint 64 krt küldött. Ezen összeghez 
járultak : A felső népiskolai tanulók 1 forint 34 
krral. Dr. Török 1 frt. lmets János, lmets Já- 
nosné és Pfeifter Anna 50—50 krt. Ágoston An
tal, özv. Székely Károiyné és Kaitár István 20—20 
krt. Perecz Dénes és Korpos János 10—10 krt. 
— G y e r g y ó-D i t r ó b ó 1 : Borka Lajos ta
nító ur az 509. szánni gyüjtö-iven 4 forint 10 
krt küldött. Ezen íven adakoztak.: Borka Lajos 
1 frt. Roth József 50 krt. Keresztes János és 
Szabó György 40—40 krt. Biró István kovács
mester 30 krt. Kelemen Albert, Küllő Ignácz, 
Biró József, Biró Péter, Küllő Vincze, Csibi An
tal treszka 20—20 krt. Ferenczi Katalin, Balázs 
József és Kelemen István 10—10 krt. — N a g y - 
K á s z o n b ó l :  Veress Antal plébános ur a 65. 
számú gyüjtö-iven 2 forintot küldött. Ez összeget 
adományozták: Veress Antal 1 frt. Pap Tamás 
50 krt. András Ignácz 30 krt. Veress Ignácz és 
Bei e P. János 10 —10 krt. — Fogadják a buzgó 
gytjtök és nemes szivü adakozók a szent ügy 
nevében leghálásabb köszönetünket. A kiadóhiva
talunkhoz érkezett gyűjtések és adományok föösz- 
szege : 6 87  forint 2i kr, azaz H a t s z á z n y o l c z -  
v a n  h é t  forint 21 krajczár.

—  Tisztelgés. A gyergyói rk. tanítóegye
sület folyó hó 4-én Gyergyószentmiklóson tarto tt 
közgyűlésén nagy lelkesedés közt elhatározta, hogy 
mélo. Mikó Bálint főispánt ő Felségétől nyert ma
gas kitüntetése alkalmából küldöttségileg fejezi ki 
üdvözletét. Ezen gyűlést megelőzőleg elnök föl
kérne a kir. tenfelügyelő urat, hogy küldjön leg
biztosabb intiirmácziót, hogy vasárnaj), azaz folyó 
hó 8-án, melyre a küldöttség tisztelgése tervezve 
volt, alkalmas lesz-e? Erre igenlő választ nyervén, 
a küldöttség el is indult; azonban a legnagyobb 
sajnálatra, a kitűzött nap még sem volt alkalmas. 
Tusnádon lévén gyűlés, a kiküldött bizottság nem 
találhatta otthon Öméltóságát s Így az alispánt, ke
reste föl s kérte meg azou szívességre, hogy hozza

a főispán tudomására az egyesület szándékát s az 
Öméltóságát ért kitüntetés alkalmából a gyergyói 
tanítóegyesület s a gyergyói tanítók részéről nyil
vánult forró üdvözletét és szerencsekivánatát.

-— Elöljárósági gyűlés. A helybeli ipartestü
let elöljárósága rendes havi ülését f. hó 15-én d. 
u. 2 órakor fogja megtartani a szokott helyiségben. 
Az elöljáróság tagjai e gyűlésre ez utón is meg
hivatnak.

— Lemondott polgármester. Erőss Elek, vá
rosunk polgármestere, tekintettel megrendült, egész
ségi állapotára, állásáról leköszönt. A lemondást 
városunk egész közönsége sajnálattal veszi t.udo-
másul.

—  A felállítandó bikanevelö tenyésztelep
részére szükséges állatok beszerzése végett a 
csikmegyei gazdasági egyesület igazgatósága által 
kiküldött tagok múlt hó 29-én indultak utjokra 
s 1. hó 7-én érkeztek vissza. Vásároltak: 8 drb 
borjas és hasas tehenet és 2 drb bikaborjut. A 
vásárolt állatok mindenike oly kiváló példány, 
melyek a tenyésztelep állat állományának méltó 
anyagát fogják képezni. Az iskola eddigi állat- 
állománya eladatott. A pinzgaui teheneket és 
azok ivadékait H robony Adoll ábrahámfalvi 
(Udvarhelyen.) birtokos vette, meg, a többi ál
lat a hetivásáron értékesíttetett. Az uj állomány 
bevásárlásával és azok szakszerű kiválogatásával 
járó nagy nehézség az oka, hogy ez úttal több 
állat nem volt bevásárolható.

—  Méhészeti előadás. A l b e r t  András VI. 
kerületi méhészeti vándortanitó e hó 16—17-én 
Székely-Keresztáron, 18-án városunkban, 19—20. 
Csik-Somlyón fog előadásokat tartani.

— Majális. A csiksomlyói róm. kath. főgim
názium ifjúsága 1892. évi május 28-án a „Suta- 
Fpnyö“ben zártkörű majálist rendez, melyre ad
dig is, mig a meghívók elküldetnének, felhívjuk az 
érdeklődők figyelmét.

— Tanítói gyűlés. A gyergyói rk. tanítói
egyesület f. hó 4-én Gyergyószentmiklóson tar- 
jotta évhannados- gyűlését, Hochschild Lajos el
nöklete alatt. A rendes tagokon kivűl résztvettek 
a gyűlésen a gyergyói sz. Vinczéről nevezett ir
galmas nővérek is. — A gyűlés a következő tárgy- 
sorozat szerint folyt le : 9 órakor isteni tisztelet, 
mely alatt Nyers Károly tanár által vezetett 4-es 
férfikar énekelt orgonakiséret mellett. A gyűlésen 
Hochschild Lajos elnök megnyitóbeszédében a kéz 
ügyesség fejlesztésének szükségességét és hasznát 
terjedelmesen és meglepő tanultsággal adta elő. A 
megnyitó beszédet követte a „Nemzeti ima“, elő- 
adta a Nyers Károly tanár által vezetett férfikar, 
a gyűlés ezen szabatosan előadott darabot élvezet
tel hallgatta. — Gyakorlati tanítást tartottak : 
Sántha Albert pz 1. osztályban olvasásból ; Mol
nár Károly a II. osztályban számtanból és Simon 
Ádám a 111. osztályban nyelvtanból. A bíráló bi
zottság véleménye alapján a gyűlés mindhárom 
tanítást dicséretesen sikerültnek nyilvánította. — 
Hozó Pál alszegi tanító a hozzá kiküldött bizott
sági tagoknak be ju ta tta  méhesét, melyről sok 
szép és tanulságos magyarázatot adott. Tódor An
tal vezértanitó felolvasást tarto tt ily czimmel : 
„Néhány jóakaratukig megfontolandó vonás a ne
velés köréből" ; a gyűlés ezen igazán szép, terje
delmes és tanulságos munkát feszült figyelemmel 
hallgatta és határozatilag kimondotta, hogy ira t
tárba tétessék és valamelyik lapban közöltessék. 
— Elhatároztatott továbbá, hogy az egyesület 
legmélyebb tisztelete s ragaszkodása jeléül mélt. 
Mikó Bálint főispánt ö Felsége által a Lipót lovag
rendjeiével történt kitüntetése alkalmából kiildött- 
ségileg fogja üdvözölni. — A küldöttség vezetése 
Hochschild Lajos elnökre Hibáztatott. A gyűlést 
diszebéd követte a „Laureuczi“-féle vendéglőben, 
hol az ebédet szebbnél-szebb pohárköszöntések és 
Vendl Aladár, ditrói polg. isk. iskolai igazgató 
kitűnő czimbalunjátéka fűszerezte. M.

=  Népkert A Romfeld Félix kertje, közön
ségünknek egyetlen nyári mulatóhelyisége megnyit
tatott és a közönség rendelkezésére áll. A teke
pályateljesen jókarba van hozva, a pincze el van 
látva első minőségű kitűnő sörrel, asztali és finom 
buteliás borokkal. Hideg ételek : sonka, füstölt 
nyelv, szalámi, szalonna, sajt, császárhús stb. min
dennap kaphatók. A pontos kiszolgálásért Romfeld 
Félix tulajdonos áll jót.

— Nyugtázás és köszönet. A gyergyószent-' 
miklóái polgári leányiskola növendékei f. évi má

jus hó 1-én a természettan! szertár és az ifjúsági 
könyvtár gyarapítására jótékonyczélu színi előadást 
rendeztek, melynek tiszta jövedelme 7o forint. Ee- 
liilfizettek : Mélik Istvánná 4 Irt 40 ki t. Ferenczi 
Károly, Görög Joachim, Lázár Gyula, Csíki Dé
nes 2 — 2 frt. Mélik Bogdán I frt 70 kit. Zolimra 
Dániel 1 frt 40 krt. Balázs Mihályué, Kiss Antal, 
Puskás Alajos 1—1 frt. Szikszay N. 90 krt. Ko- 
pacz Antal 80 krt. Urmánczi Vértan, Urmúnezi 
Imre, Antalfty G., Őrei Dezső, Czifra János, Mer- 
za Vilmos, Novák Antal, Nainstücker N., Manli- 
rasz Kristóf, Nagy Tamás 70 — 70 krt. Benedek 
György, Hadnagy Mihály, Gencsy Alajos, Molnár 
János, Kopacz Lukács, Csíki Dénesné, Fejér Dá
vid, ifj. Tiltsher Edéné 4 0 -4 0  kit. Csíki Kál
mánná, Lázár Zakariásné, Jakabífy Ignácz, Dró
tos István 20—20 krt. Deér Veuczel 10 krt. 
Összesen 30 frt 50 krt. Fogadják a nemes szivü 
adakozók úgy egyenként, mint összesen a tanügy 
nevében hálás köszönetünket. Gyergyó-Szent Mik
lós, I8«2. május 8-án. A rendezők.

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

186— 1892. vh. szám.

Á rverési h irdetm én y.
Alattiét kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

tcz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a Csíkszeredái kir. járásbíróság 866 - 1892. 
számú végzése által Gál János székelyudvarhelyi 
lakos végrehajtató javára esikm idarasi Antal Fe- 
rencz (duka) ellen 100 frt tőke, ennek 1889. év 
augusztus hó 22. napjától számítandó 6 százalék 
kamatai és eddig összesen 27 Irt 60 kr perkölt
ség követelés erejéig elrendelt s 1892. évi április 
hó 4-én foganatosított kielégítési végrehajtás al
kalmával biróilag lefoglalt és 377 írtra  becsült 
szarvasmarhák, juhok és sertésekből álló ingósá
gok nyilvános árverés útján eladatnak.

Mely árverésnek a 1031 — 1892. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán a helyszínén,, vagyis Gsik- 
Madarason a község házánál leendő eszközlésére 
1892. évi május hó 27-ik napjának délelőtti 10 órája 
határidőül tűzetik ki, — és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 
1881. évi LX. tcz. 107. § a értelmében a legtöbbet 
Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. tcz. 108. §-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő.

Kelt Gsik-Szeredában, 1892. évi május hó 
G-ik napján.

G o n d o s  I s t v á n ,
kir. bir. végrehajtó.

Szám 530—892. elnöki.

Arlejtesi hirdetniény.
A nagyméltóságu m. kir. igazságűgyminisz- 

terinm 11813- 892. í. M. szám alatt kelt rende
letével a Csíkszeredái kir. törvényszéki épületben 
szükséges és 4365 frt 62 krral előTányzott épít
kezések és javítási munkálatok foganatosítását 
megengedte.

Ezen munkálatok biztosítása czéljából az 
1892. évi junius hó 8-án délelőtt 10 órakor a 
kir. törvényszéki elnökség irodájában, zárt aján
latokkal összekapcsolt árlejtés tartatik.

Bánatpénzül az előirányzott költség össze
gének 5 százaléka szolgál

A bánatpénzzel ellátott Írásbeli zárt ajánla
tok az árlejtés napján délelőtt 9 óráig a nevezett, 
hivatalhoz benyújthatók ; a szóbeli árlejtésben 
csak azoii versenyzők vehetnek részt, kik az á r
lejtés megkezdésével a bánatpénzt árlejtést vezető 
kezéhez lefizetik.

A szóban forgó munkálatokra vonatkozó mű
szaki művelet és részletes feltételek a rendes hi
vatalos órák alatt a kir. törvényszék elnökségé
nél megtekinthetők.

Csik-Szereda, 1892, május hó 7-én.
G y á r f á s  U l á s z l ó ,  

kir. törvényszéki elnök.

Sz. 1258—1892. tlkvi.
Á rverési h irdetm én yi k ivonat.
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint. 

telekkönyvi hatóságk ö/liim; teszi, hogy a gyergyói 
első takarékpénztár-részvénytársaság végrehajtató* 
nak gyótekerőpataki Benedek András végrehajtást 
szenvedő elleni 2900 frt tőkekövetelés és járulé
kai iránti végrehajtási ügyében a Csíkszeredái k ir. 
törvényszék (a gyergyószentmiklósi királyi járás- 
bíróság) területén levő Gyergyó-Ujfalu község In- 
tárán fekvő a gyergyó ujt'alvi 1529. sztjkvben A -j- 
1—10. rdsz. 7626, 7628/a, 7678 — 7682, 7676/a, 
2675/j, 7665, 7671. hrsz. a. foglalt ingatlanok és
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rajta levő épületekre az'utóajánlat tevő gyergyó- 
ujfalví Máthé György, és ujfalvi Bene Juliánna- 
terhére és veszélyére az árverést 1882 forintban 
ezennel megállapított kikiáltási ‘árban elrendelte, 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1892. 
évi május hó ll-ik napján délelőtti 9 órakor Gyer- 
gyó-Ujfalu község házánál megtartandó nyilvános 
árverezésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10°/0-át készpénzben vagy az 
1881. LX. tcz. 42 §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában jelölt 
óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. tcz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1892. évi ápri
lis hó ll-ik  napján.

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható
ságtól.

H H ö llő  I g ' n á c z ,
kir. aljbiró.

Sz. 1270—1892. tlkkvi.

Árverési hirdetményi kivonat.
A gyergyószentmiklósi királyi járásbíróság, 

mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
gyergyóditrói Szász János és társainak végrehaj
tási árverés joghatályával biró önkéntes árverési 
ügyében a Csíkszeredái kir. törvényszék (a gyergyó
szentmiklósi kir. járásbíróság) területén levő, Gyer- 
gyó-Ditró község határán fekvő a gyergyóditrói 
1018. sztjkvben A. f  2. rdsz. 5534. hrsz.a. foglalt 
ingatlanra 7 írt, a 3. rdsz. 6916. hrszra 4 frt, a 
4. rdsz. 7106/a. hrszra 12 frt, az 5. rdsz. 8197. 
hrszra 3 frt, a 6. rdsz. 8750. hrszra 7 frt, a 7. 
rdsz. 9858. hrszra 11 frt, a 8. rdsz. 10705. hrszra 
34 frt, a 9. rdsz. 13943. hrszra 42 frt, — a 10. 
rdsz. 13945. hrszra 32 frt, a 11. rdszám 14791. 
hrszra 3 frt. a 12. rdsz. 16626. 16627. hrszokra 
7 frt, a 13. rdsz. 24215. 24216. hrszokra 19 frt, 
a 14. rdsz. 26122. hrszra 25 frt, a 15. rdszám. 
27088. hrszra 7 frt, a 16. rdsz. 28483. hrszra 5 
frt, a 17. rdsz. 28661—28667. hrszokra 169 frt, 
a 18. rdsz. 29289, 29290. hrszokra 12 frt, a 20. 
rdsz. 30881. hrszra 6 frt, a 22. rdszám. 31072. 
hrszra 4 frt,|a 23. rdsz. 31075,31076. 31077. 31078. 
hrszra 847 frt, a 24. rdsz. 31079, 31080. hrszra 
47 frt, a 26. rdsz. 33059. hrszra 11 frt, a 27. 
rdsz. 33278, 33279. hrszra 7 frt, a 28. rdszám 
33281. 33282. hrszokra 12 frt, a 29. rdszám 
33292, 33293, 33294. hrszokrá 20 frt, a 30. rdsz. 
336G8. hrszra 8 frt, a 31. rdsz 36332. hrszra 7 
frt, a 32. rdsz. 36335. hrszra 6 frt, a 33. rdsz. 
14713. hrszra 6 frt, a 34. rsz. 12294. hrszra 13 
frt, a 35 rdsz. 12263. hrszra 8 frt, a 36. rdsz. 
12G76. hrszra 22 frt, a 38. rdsz. 10002, 10004. 
hrszokra 4 frt, a 39. rdsz. 10791. hrszra 7 frt, 
a 40. rdsz. 11239. hrszra 3 frt. a 41. rdszám 
12159. hrszra 3 frt, a 42. rdsz. 18436. hrszra 3 
frt, a 43. rdsz. 35778-35783. hrszokra 170 írt, 
a 44. rdsz. 1564. hvszra 160 frt, a 46. rendszám 
6169. hrszra 6 frt, a 47. rdsz. 8245. hrszra G 
frt, a 48. rdsz. 9603. hrszra 5 frt, a 49. rdsz. 
31714. hrszra 15 frt, az 51. rdsz. 31317. hrsz.
2 frt, az 52. rdsz. 32505. hrszra 10 frt, az 53. 
rdsz. 32508. hrszra 8 frt, az 54. rdsz. 17262. 
hrszra 6 frt, az 55. rdsz. 36156. hrszra 5 frt, az 
56. rdsz. 6718. hrszra 4 frt, az 57. hrsz. 5620. 
hrszra 8 frt, az 58. rdsz. 17845. hrszra 1 frt, 
az 59. rdsz. 29574 hrszra 4 frt, a 60. rendszám 
35748. hrszra 8 frt, a 61. rdsz. 507/a. hrszra
3 frt, a 62. rdsz. 17855 hrszra 3 frt, a 63. rdsz. 
9899. hrszra 4 frt, a 64. rdsz. 36142. hrszra 3 
frt, a 65. rdsz. 3G784. hrszra 4 frt, a 67. rdsz. 
5587. hrszra 8 frt, a 69. rdsz. 6182/,. hrszra 13 
Irt, a 70. rdsz. 10748. hrszra 62 frt, a 71. rdsz. 
10847. hrszra 9 frt, a 72. rdsz. 10852. hrszra 3 
frt, a 73. reudsz. 14G99. 14700. 14702, 14704, 
14706, 14707, 14709, 14710, 14712. hrszra 9 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási árakban az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1892. évi junius hó 17 ik napján d. e. 9 órakor Gyer- 
gyö-Ditró község hivatalos házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. tcz 42. §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1891. LX. tcz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek p bíróságnál elő
leges elhelyezéséről kiállított szauályszérü elismer
vényt átszolgáltatni.

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1892. évi ápr. 
hó 14-ik napján.

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól.
_ _ _ _ _ _ _  T K Iöllő  X g 'n .á c z ,  kir. aljbiró.

A megyei havasi javak igazgatósága.

Sz. 125-1892.

Árverési hirdetmény.

A Csikvármegye magántulajdonát képező, a 
Felső-Tölgyes II. határrészben fekvő Csobános- 
völgyi erdőségnek a rendszeres gazdasági űzem- 
terv szerint B. üzem osztálya I. vágás sorozata 
L tag a) c) e) g) h) i) k) osztag, 2. tag b) c) 
d) h) osztag, 5. tag c) h) osztag, 6. tag a) b) c) 
f) g) i) k) osztag; II. vágás sorozat 7. tag a) 
d) f) k) 1) osztag, 10 tag e) f) ; 11 . tag a) osz
tag; 12. tag a) d) osztag; továbbá B. űzemosz- 
tály Zugópatak és Kissólyom-tárpatak nevii helyen 
3. tag i), 4. tag b) d) f) és 5. tag b) d) f) osz
tályaiban 184P20 kát. hold területen találtató — 
mellmagasságban mérve 30 cm. átmérőnél maga
sabb s 25°/0 leütése után 159-763 lucz és 6746: m3 
jegenyefenyő, annál vékonyabb 4l912m8 lucz és 372 
m3. jegenyefenyő haszonfa 1892. július i-töl 10 évre 
terjedő kihasználási idő biztosítása s 120,266 frt |

5 kr kikiáltási ár, mint szakértőileg megállapított 
becsár mellett, az 1892. évi Junius hó 20-án Gyer- 
gyószentmiklőson a havasi javak igazgatóságának 
irodájában megtartandó zárt Írásbeli versenyzés 
utján a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni. — Mely 
versenyhez vásárolni szándékozók azzal hivatnak 
meg, hogy szabáiyszei-int pecsételt, 50 kros bé
lyeggel s 12 ezer frt készpénz, vagy óvadékképes 
értékpapírokból álló bánatpénzzel ellátott zárt 
ajánlataikat, melyben a megajánlott összeg szám
mal és betűvel kiírandó s kinyilatkoztatandó, hogy 
ajánlattevő az árverési feltételeket ismeri s azok
nak magát mindenekben alárendeli, jelzett napon 
ti. u. 3 órakorig annál inkább nyújtsák be, mivel 
későbben érkező ajánlatok nem fognak figyelembe 
vétetni. A közelebbi feltételek alattirt igazgatóság 
irodájában, a hivatalos órák alatt bármikor bete- 
kinthetők, az erdőséget megszemlélni akaróknak 
pedig az alcsiki megyei főerdőőr rendelkezésére 
állatid.

Gyergyószentmiklós, 1892. május 4-én

I _ iá z ,á r  H D X e n y l ié r t ,
igazgató.
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Jeles könyvek rendkívüli olcsó árak m ellett jó állapotban megrendel lto tok : 
IIECKENAST Gr. utóda DliODT LE FF lt 2 - 5

k i a d ó h i v a t a l á b a n  (F 3 o  z  s  o  n . 37-)..
Somarjai Károly dr. A pozsonyi régi és uj szin-Babics Kálmán, Széptan vagy aestetika. (n. 8. r. 

321. 1.) 2 frt 80 kr. helyett csak 90 kr. — 
Kegjobb aestetika, nélkülözhetetlen minden mű
velt ember részére.

Fodor Dezső, Utasítás a házadó ügyekben, háztu
lajdonosok és házkezelők részére (11. 8-r. 56. 1.) 
50 kr helyett csak 20 kr. Minden háztulajdo- 
donosnak ajánlható.

Karola költeményei (12-r. 162. 1.) 1 frt 40 kr 
helyett csak 30 kr. Alkalmas ajándék hölgyek 
részére.

Király János dr. A pozsonyi naaydunai vám- és 
és révjog története. Levéltári adatok nyomán. 
(11. 8-r. 178 1.) 2 frt, helyett csak 1 frt. Kitűnő 
legújabb forrásmű a magyar történethez.

Korányi Adolf dr. A grafenbergi hidegvíz-gyógy
mód. Népszerű irányban tájékozásra a vizi ke
zelésnél. (8-]-. 212 1) 1 frt 50 kr. helyett csak 
1 frt. — Kitűnő útmutató a hidegvizgyógymőd 
használatához, sokkal becsesebb, mint Kneipp 
vizkurája.

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

Orbólc Mór, Tréfás mértani feladványok gyűjte
ménye. Ifjak és más korbeliek hasznos mulat- 
tatására kidolgozva. A szöveg közzé nyomott 
117 képpel (8-r. 74 1.) 50 kr helyett csak 30 kr. 
Tanulságos és mulattató gazdag tartalmú köny
vek a fiatalságnak és nevelő uraknak.

Paedayoyiai Plutarch : Orbők Mór. Jelesebb paeda- 
gogusok, kiválóbb tanférfiak arczkép- és élet
rajzgyűjteménye. I/IL diszes kötet. (n. 8. rét, 
564 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.

ház. Töredékek Pozsony multja és jelenéről, 
(magyar és német nyelven) 2 képpel. (8 . r. 54 
(1. 40 kr helyett csak 20 kr. Jókai-féle stílus
ban tartott vázlat a legrégibb magyar szinti áz 
felől.

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

Schulpe György dr. Tanulmányok az irodalom, jog 
és kultúrtörténet terén. (n. 8. r. .52. 1.) 40 
kr helyett csak 20 kr. Minden művelt emberre 
nézve érdekes.

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

Tóth S tudor dr. Távol, közel Újabb elbeszélések. 
(8. r. 206 1.) 1 frt 20 kr. helyett csak 60 kr. 
5 érdekes elbeszélés, a legjelesebb bírálatok 
kitűnőnek bizonyították.

Jó zenemüvek csinos kiállításban.
Bán(/y Sándor. Képek a pozsonyi ligetből. Diszes 

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

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

Samarjai Károly 30 kr helyett csak 20 kr.
Mader Rezső. Pozsonyi tűzoltó indúió. 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.
Wolj) Zsiga. Kereskedelem és ipar. Polka. 40 kr 

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

Ny. Györgyjakab Mártonnál Csíkszeredában, 1892.


