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Elóflaetési  ár: 
Egész évre 8 kor. (Külföldre)  12 kor. Félévre 

4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számittatnak 

Felhívás  előfizetésre. 
-4 beállott  uj évnegyedben  tiszte-

lettel  kéljük  vármegyénk  és  a esik-
vármegyei  ügyek iránt  érdeklődőket, 
hogy lapunkra  minél  számosabban elő-
fizetni  s így  anyagi támogatásukkal 
lehetővé  tenni  szíveskedjenek  azt. hogy' 
a közérdeket  minél  nagyobb mértékben 
szolgálhassuk. 

Előfizetési  áraink  lapunk  nagyobb 
alakja  daczára  is maradtak  a régiek,  uxaz: 

EyéMZ  érre S korona  (4frt). 
Félérre  . 4 korona  C! frt). 
Xeyiieilérre  '!  korona  (1  frt). 
Kiil/olilrc  í'i  korona  (ti  frt). 

Ugyanezen  alkalommal  tisztelettel 
felkérjük  azokat,  kik az előfizetési 
dijakkal  hátralékban  vannak, hogy a 
hátralékos  ősszegeket  kiadóhivatalunk-
hoz (György  jakub Márton  utóda  könyv-
kereskedése)  beküldeni  szíveskedjenek. 

A „CSÍKI  LAPOK-' 
f*  ki<nlt>hin<ttln. 

Márvány és uráliit ipari tanmiely létesítse a 
Székelyföldön. 

A kereskedelemügyi miniszter megbízá-
sából szerkesztett .Magyar Iparoktatás" czimii 
luzet e hó 15-iki számában Knop Veticzel tol-
láb.,1 ti fennebbi  czim alatt igni enlekes és 
különösen Csikmegyét igeu közelről érintő czikk 
jelent meg. mely számot tarthat arra, hogy az 
illetékes tényezők az abban foglaltak  megva-
lósítását komoly törekvés tárgyává tegyek s 
vármegyénkben a márvány- és köfaragászati 
iparnak lendületet, az illető községeknek erő-
forrást,  a népnek pedig munkát és keresetet 
szerezzenek. A nevezetes közlemény; adjuk az 
alábbiakban: 

„A jó gazda hivatásának és reá nehezedő 
kötelességének illőképpen csak abban az eset-
tud megfelelni  és helyét minden körülmények 
között csak akkor tudja megállani, ha mindent 

kellő számításba vesz, munkáját beosztja, min-
dent idejekorán végez, mindent, a mit földje 
nyujt felhasznál  és mindenből jövedelmi for-
rást csinál, lia a földjének  gyenge és jó olda-
lait ismeri s ezekkel számot vet. ha a szom-
szédok törekvéseit tanulmányozza, ügyes és 
meghízható munkásokat alkalmaz es ha mun-
káját értelemmel és szeri-Lettel végzi. 

Át gondolt, kitűzött programm szerint 
végzett munka, milyen eredményekkel jár 

akár esak egy rövid ido alatt azt lát-
hatni a magyar ipar iiemely ágainál hogy 
ezen iparpártolási mozgalom az intézökörök 
által jó alapokra volt fektetve  es jó irányban 
mozog, azt a kiillolili lapok aggodalmai és jaj-
gatásai leginkább bizonyítják. Vezérgondolat, 
hogy esak a kifejlett  iparban van az ország-
nak fináneziális  ereje, hatalma es támasza, a 
melyre nehéz időben is számítani lehet, a hazai 
ipar érdekében való további lázas es laradhat-
lan munkálkodást diktál. Ha gazdaságilag eros 
állatná akarjuk tenni Magyarországot, szüksé-
ges az országnak összes erejét fejleszteni,  nem-
csak egy-két. de minden irányban. 

l'olitikaí önállóság mellett gazdasági füg-
getlenség a fú.  Hiszen a politikailag önálló 
állam is nem mindig független:  gyakran lab-
dajátékul szolgál a többi államoknak. Azon 
ország erős. melynek eros ipara van. mely 
gőzzel lélekzik és a kis pataknak is veszi hasz-
nát. Ebből kifolyólag  minden állampolgárnak 
kötelessége oda hatni, hogy a közjó, nemzeti 
vagyon és eró. jövedelmi forrás  nagyobbodjék, 
szakember pedig figyelmeztesse  azokra az esz-
közökre, a melyekkel az ország közvagyonát, 
a nemzeti erőt emelni és szélesebb alapra jut-
tatni lehet. 

Magyarország az 18!IS-ik évben majdnem 
.') millió koronát fizetett  a küllőidnek nyers, 
vagy készmárvány áruért t. i. burkolati kőért, 
belga márvány lemezért, olasz márványért, 
karszti épületi munkáért és sziléziai sirkoáru-
kért és az alatt abban a megyében, a mely-
nek hegylánczai tele vaunak szép inárványnyal 
és syenittel. a nép éhezik és vándorol ki ke-
reset után. Nem regen a napilapok hozták azon 
elszomorító hirt. hogy Csikiiicgye felsőrészéből 
csapatostól vándorolnak ki a s/.ekelyek mun-
kát keresni Komániába. vagy pedig H: d'dy nyu-
gati részébe, mert Csikmcgyében inuiikahiánya 

S z e r k e s i x t ő s ö n l c i . ' - u l ó l n v r u . - i l : 
Qyörgyjakab M. utóda könyvkereskedése , hová a 
lap szel lemi részé t i l le tő minden közlemény, vala-
m i n t h i rde tések s előtízetési dijuk is kü ldendők. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
A vén zsidó. 

Osz szakálla melléig ér 
l'estét ódon kaftán  fedi, 
Kliás ó, a vén zsidó, 
Egész falu  jól ismeri. 
Ha meglátja kinnt az utczán, 
Gúnnyal mutat rá a gyermek 
S nagyok mondják kisebbeknek : 
,A Megváltót ez ölte meg!' 
Szótlan tűri, nem bánt senkit 
S hajlékába visszatérve 
Hosszú, fehér  talárt ölt fel  : 
Jehovával áll beszédbe. 
Rongyos, ócska u kunyhója, 
Lyukas tetőn szél fuj  bele, 
Gyűlölködők falát  kívül 
Keresztekkel rótták tele. 
A szeretet szent jelvényét 
így használják pasquille helyett, 
De látja az Istenember, 
A ki azon kiszenvedett 
S megáldja ót. Kii boldog, 
Bár nem tudja, hogy mi érte, 
Hosszú, fehér  talárt ölt fel: 
Jehovával áll beszédbe. 

A légi utazás. 
Mindig tübbeu és többen foglalkoznak  azzal 

a sokak előtt őrületes valaminek tartott repülőgép-
pel. Egyik kutató igy, másik amúgy véli a re-
pülő rendszerekről s vele a repülőgépről alkotott 
ideáját megvalósíthatni, annak, — hogy ugymond-
juk — formát  adni. Vannak tudományos kutatók, 
kik a csapási sebességet és a Bulyhoz viszonyí-
tott csapó lapok nagyságát vizsgálják a oaapási 
móddal együtt, a madarakat tartva szemeik előtt; 
vannak olyanok is, kik az ilyenekkel nem törődve 
a lég játékául odadobott léggömböt akarják kor-
mányozbatóvá tenni. 

Néni szándékozom ezen hulycu a repüli", 
géppel foglalkozókat  felsorolni,  sem pedig azt « 
gépet, melyet ók kigondolnak, konstruálnak, a 
mely azonban eddig ínég várakozásukat sulin ki 
nem elégítette, vizsgálgatni, hiszen erre képtelen 
volnék, meg unalmas elmefúraaztő  s nem is aka 
roin ide irni némelyek megjegyzését, balgaság is 
volna, liunem mellőzve nz ujabb kutatókat, a sszá-
mitgatásokkal együtt, vessünk egy futó  pillants»! 
a régiek közül azokra, kik próbákat tűitek. Ta-
lálunk ezek közt olyanokat, kik emelkedtek gömb-
bel repüllek lejtó irányban lefelé  géppel. Ulyan 
eredményt azonban, mely kívánalmaikat kielégí-
tette volna nem érlek el. 

Minden nép költőinél talán kivétel nélkül, 
olvashatjuk külöuléle vuriáczióbun „Ma én madár 
voltlék". Irigyli az ember a ulailál' sorsát, nem 
elégszik meg u szilárd föld  és a cseppekben folvó 
viz fölölti  uralommal, a terjengős léget is meg 
hódolásra akarja kényszeríteni, meg nkar osztozni 
a lég urával n madárral, inert „cupiditu* liominum 
iiisutiabilis est" mint egy tudós liitvnlló Írja ; az 
ember kielégíthetetlen. De ugy látszik hiába, to-
vább a szándéknál s az akaratnál még eddig nem 
jutott senki snemisjut legalább rövid iilóit belül, 
uein. Repülni még eddig a mondiibeli lkaruszon 
és Daedaluszon kivid egy emlieriu-k sem sikerüli, 
pedig ugy látsíik u két görög példája koruktól 
a mi korunkig foglalkoztatta  s t'uglalkozlntja tudja 
Isten még meddig, a természet eróit fiiskészó  s 
azokat saját hasznára fordítani  akaró embert, 
kinek már nem elég gyors az óránként mértföl-
deket berobogó vonat sebessége, s lassultuk tűnik 
fel  a hullámokat liáritó leggyorsabb járatú gőzhajó 
haladása. Most a szélvész és a villám gyórsaságára 
vágyik, Azt keresi, hogy hegy, völgy cs souimi 
féle  akadály útjában ne legyen, vesszen el a fo 
galina is a kijelölt s épített útnak, járkálhasou, 
utazhassák ugy mint a lég ura, a madár a leve-
gőben, kénye és kedve szerint. 

Ö a teremtés koronája, neki jussa vau min-
denhez. csak a módozatokat eszközöket kell ki-
keresnie, útjában nem állhat Benki és seuimi, 

miatt nagy inség uralkodik, l'edig Csikmegye 
hegylánczai alkalmasok arra, hogy az ottani 
lakosságnak kereset és vagyonosság forrásai 
lehessenek, mert a lakosság márvány töréssel, 
megmunkálással és szállítással bőven kereshet 
magának kenyeret. Meg kell tanítani azt a 
inunkat kereső székelyt márványt faragni  és ö 
nem fog  kivándorolni, mert idehaza megtudja 
keresni kenyerét, leiititudja tartani magát es 
családját. 

Minden egészséges iparpolitika arra tö-
rekszik. hogy az itthon szükséges termekeket 
itthon es a mennyire esak lehet hazai anyag-
búi aliitsa elé, ellenben nemzetgazdasági szem-
pontból nagy bűnt követünk el. lia a hazai szép 
anyagokat nem tekintve, külföldre  dobálunk 
draga pénzt olyan áruért, a melyet könnyű-
séggel itthon is előállíthatunk. 

Es Csikmegye nyersanyagai: hófehér  már-
vány. z.iitl- es kékszínű ditroit stb. szépségük 
és minőségük folytán  képesek akármikor a 
külföldiekkel  szemben a versenyt felvenni  és 
az országnak egészséges iparágat teremteni. 
Csak eros akarat és szorgalmas munka kell 
ide és az etltlig külföldnek  fizetett  milliók na-
gyobb resze itthon marad. 

Tudom, hogy márványiparnál sokkal fon-
tosaid) iparágak vannak, melyek készítményeiért 
száz milliók mennek ki az országból, de itt 
alkalom van egy jó lépést tenni a székelynép 
érdekében és a székelyfalvak  pusztulása ellen. 

Ha Csehország egész só szükségletét kiil-
fölilról  hozatja, azon nincs csodálkozni való, 
a természet áldásos keze Csehországtól elvonta 
ezen mindennapi szükséges ásványt, de máskép 
áll mi nálunk a márvánnyal. 

Milyen óriási mennyiségben fordul  elő 
Csikmcgyében és hasztalanul heverve vár to-
vább arra a kézre, a mely azt idomítani, csi-
szolni és az Ízlésnek kellemes formákba  hozni 
tudná. Milyen kincsek ezek! I5ár egy konok 
az érteke nagyon kicsiny, de milyen rohamosan 
no érteke akkor, mikor az a kőfaragó  keze alá 
kerül es inig teljesen megmunkálva piaezra 
jón: hány munkás kéznek ad kenyeret és a 
befektetett  tökének, munkának milyen dus ka-
matát hozza meg. 

Van itt továbbá foglalkozást  kereső, szor-
galmas nép, kezdjük tehát ott, a hol mind a 
két lókclleke van az iparnak : anyag és munka 

inert liiszeu a természet rendje szerint kell, hogy 
az övé legyen a győzelem. Hatalma alá hajtotta 
u vizet, a véti föld  a/.t terem, a mit ó akar, ugy 
alakítja a mint neki tetszik felületet,  a meleget 
járomba fogta,  a villanyossággnl mujilnem feltét-
lenül parancsol, miért ne szolgálhatna neki a le-
vegő, miért ne tciiuó uiki azt a szolgálatol, a 
mit a madárnak tesz, lin ó eszközt tulál a ma-
dár szorve helyett saját számára ? 

Kimerte Isten a tudás határát, mint Tar-
kányi mondja, de a valószínűt és lehetségest nem 
rejté el előle, mert kutató s mindennek okát für-
késző ésszel ruházta fel,  már csak ezért sein tör-
hetiiuk pálezát azok felett,  kik életüket vagy in-
kább szabad idejüket egy ilyen, tán sokak olőtt 
kivihetetlennek tetsző, ideáuak látszó ügynek 
szentelték s szentelik mint a légi utazás, 

Hosszú idóu keresztül még csak az sem si-
került hogy valaki a levegőbe lelemelkedjék, 
pedig már K. e. ismerték Arkliimedes, a híres 
syrukuzui tudós, törvényét a vizre, a mely a leg-
általánosabban azt is magában foglalja,  hogy a 
víz alól a vizűéi kevesebb tüinöttségii testek a 
felszínre  emelkedni törekszenek, de arra még 
gondolni sem mertek, hogy ez a nevezetes tüne-
mény nemcsak a folyadékoknál,  liuaem a gáz 
vagy légnemű testekuél is így van, mindaddig, 
inig I.nna jezsuita atya 1080 körül azt nem han-
goztatta, hogy a levegőbe is csuk a levegőnél 
könnyebb testek emelkedhetnek felfelé,  hisz a 
lovegőnok is éppen ugy meg van a fölhajtó  ereje, 
mint a vizuek. 

I.ana eszméjét karolhatta fel  don Uueinatiu 
portugál fizikus,  ki — mint a krónika mondja — 
a király jelenlétében 1730 ban felszállt  egy pa-
pírral bevont kosárban, inely alatt tiiz égett. Igaz, 
hogy csak a második emeletig érhetett, mert 
ekkor kosara a falba  ütközött és felső  része meg-
repedt s a meleg levegő a repedésen keresztül 
lassankint elhagyta a számára kijelölt térrészt 
és a kosár visszaereszkedett. További kísérletei-
ben megakadályozta az inkviziczió. mert a mág-
lyahaláltól a kísérletező fizikust  a kikiáltott bo-

eró — Csikmegyében — és rövid idő múlva 
a vidék másképpen nézhet ki. Most puszta, 
sziklás hegyei értékessé válnak, jövedelmi for-
rást ezeknek nyújthatnak, ha nem most, de 
jövőben mindenesetre. Kararai márványból szin-
tén több ezer férfi  fenntartja  a családi tűzhely 
boldogságát, keresve a szükségest a márvány 
megmunkálásával 'és szállításával. 

Ki tudja, nem kaphatnánk idővel mi a 
Csikmegye hegyeiben a kararai márványt le-
galább megközelítő finomságú  márványt is? 
Hogy szép és nagyon hasznavehető anyag van 
ott. tutijuk már a megtett próbákból. 

Csikmegye több helyen kutassák a leg-
linomabb márványt és a legalkalmasabb helyen 
kezdjék meg a hunyászkodást. Bánya mellett 
kitűnő helye volna egy tanműhelynek, a mely 
ezen iparágat a népbe beoltaná és ez iparág 
számára szükséges erőket nevelné. A hol az 
ipar kezdettlegéról van szó, ott — nézetem sze-
rint — jól teljesítheti a miszióját egy tanműhely. 

Olaszország és Sziléziában több száz év 
óta ezen iparág már virágzik, mert sok nem-
zedéken ment keresztül és hatolt át, nem is 
csoda, hogy ott családonkint a márvány fara-
gászat tradicziónális foglalkozás.  Mi nálunk 
ellenben a márvány és gránit telepek panasz-
kodnak, hogy nincsen hazai keménykö munkás, 
mi által a külföldi  márványáruval nem tudnak 
konkurrálni, itt a magyarországi piaezon sem. 

Ennek figyelembe  vétele mellett a ma-
gyar iparoktatás úgyis adós az országnak egy 
olyan intézménynyel is,.a melyben az ország 
számára neveltetne gyakorlatilag jól képzett 
márvány és granit munkásokat, alsóbb rendű 
munkásokat a műhely is adhat. 

Kgy ilyen tanműhelynek nemcsak hogy 
nevelési feladata  volna, de a kereskedelmi ol-
dalát ez iparnak — kész gyártmányoknak 
piaezra való hozását — reá kellene bizni, a 
mi itt éppen oly fontos,  mint a nevelés. 

Életrevaló és jövószázadokra terjedő mun-
káról van szó. Kezdjük mi is. Anyagunk van, 
csak vésőt és kalapácsot vezetó kéz kell ide 
és lakhatunk igy egy fontos  követ az ország 
ipari mozuikjához, ugy egy biztos lépést tehe-
tünk előre, cmánczipálhatjuk márvány ipa-
runkat a külföldi  befolyástól  és a mi szintén 
fontos,  ezzel egyúttal a székelynépet is itthon 
tarthatjuk. 

szoi'káuyt csuk a király szava menthette meg. 
Az ó kosara Kurópában az első léggömb, azért 
mondom, hogy Kurópában, mert egy Franczía 
tniszionárius említi 1004-ból, hogy Kínában már 
I3UI1 ban Ko-Kieu czászár trónraléptekor az ünne-
pély egy részét léggömbök feleresztése  képelte. . 

Az elsó tulajdouképeiii léggömböt a Mongol-
fier  testvérek állították össze Auouayban 1783-ban 
ugyancsak Lana eszméjét felhasználva,  ballonjukat, 
melyet vászonból készítettek s papírral vontak be, 
vízgőzzel és füsttel  töltötték meg, melyet nedves 
szalma és felvágott  gyapjú keverékének égése 
által nyertek, később különféle  légnemeket taoul-
máuyoztak s figyelmüket  a hidrogenre irányoz-
ták. Az első kísérletet 1783-ban tették juuiue 4-én 
1*2 méter átmérőjű gömbbel. E nagykiterjedésű 
gömböt élő lény nélkül eresztették légiutra. Kí-
sérletükről tudositották a párisi akadémiát, mely 
több jeles férfiút  küldött ki. Későbbi kísérletüknél 
inúr élőlények lettek a légi utazók és pedig kakas, 
bárány és tyúk, s csak ezek után 1783. október 
-21-én indult két vállalkozó szellem légi útra: 
PilAtre de Itozier és de Arlande márki. 

A Mongolfier  testvérek által elért eredmény-
uycl uj mnnkára serkentették a természet kuta-
tókat. Most mar a léggömbbel fölemelkedhettek 
tetemes magasságra, csakhogy egy nagy bajok 
volt, nem tudlak arra menni a merre akartak. 
Haszontalan volt a vitorla ugy, minta nagyfelü-
letű evező, mert a minden oldalról körülvevő 
körlég, a nála küuyebb alkotmányt kénye kedve 
szerint űzi jobbra-balra, le és fel  a sserint amint 
áramlása történt. 

Sok kísérlet utáu végre belátták, — a kik 
belátták — hogy a léghajót kormányozni lehe-
tetlen, teljesen meghidegültek iránta, más utat-
módot kerestek. Tekintetük a repülő állatokra 
irányult, szárnyakat kezdtek késiiteni a azokat 
erómütaoi uton géppel iparkodnak mozgásba tar-
tani, felvették  azt &j eszmét, melyet előbb el-
vetettek, mert nem tndtak vele semmire sem 
menni. 
(roi?utio ktmiiaik). Badice. 
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Az ehez szükséges befektetés  — bizto-
iD várható eredményekkel szemben — nem 
sz nagy és ha az ország gazdasági fejlódé-
it csak egy fokkal  is emelhetjük, egy ilyen 
^fektetést  sajnálni nem szabad, mert biztos 
íyagi és erkölcsi kötelességgel jár. Az ország 
:en a téren szlik9éges munkásokat kap s Csik-
egye lakosságának jó része jövedelmező fog-
lkozást, a nekünk kellő munkát megcsinái-
itjuk itthon saját anyagunkból, hiszen leg-
bban ízlik az a gyümöks, a melyet magunk 
rmeltüuk. u ha Sziléziánnk lehet márvány-
ára s annak számára müködó tanműhelye, 
irolnak szakiskolája miért ne lehetne Magyar-
•szógnak is egy tanműhelye a márvánnyal 
tzdag Székelyföldön. 

Legyen itt is és legyen ugy szervezve, 
jgy ezen iparág és a kor összes igényeinek 
leljen meg, hogy egészséges, m'tnkaszeretó 
i igyekezetü munkás elemet bocsáthassunk 

az életbe". 

= a képviselőház ülései. A k-épviseió-
hái tagjai a karáoaonyi szünet után elsó ülésüket 
folyó  hó 15-én tartották meg Perczel Dezső elnök-
lete alatt. Elnök bejelentene Lukács Béla halálát 
• megemlékezvén nagy tudományáról, széleskörű 
munkásságáról indítványozta, hogy a ház rész-
vétét jegyzőkönyvbe foglaljak.  Ügy is tiiriónt. 
Eiotán bematatta Űienes Márlon. 1» g 'it (iusztáv 
ét Molnár Józaiás megbízó leveleit, 8 törvény-
hatóság kérelmét a nemzetiségi törvény megvál-
toztatása, 2 törvényhatóság ItlterjiHiléwt »z iin-
álló vámterület felállítása  iránt. Széli Kálmán kor-
mány elnök beterjesztette Horvátorsz.ig és Ma-
gyarorsiág között az 1898. évi leszámolás;, He-
gedűs Sándor kervsk. miniszter pedig benyújtja 
ai ipartörvény alapjáu kiadott rendeletét. Kzutáu 
következett a belügyi költségvetés. Hozzá szólot-
tak Konkoly Thege Sándor, ki a bontinegyui ál-
lapotokkal foglalkozott  a végül a költségvetést 
elfogadta;  Síinay (iyula, ki a szélső bal novébvn 
hirdette, hogy a Tisza-Báuffy-féle  korrupt rendszer 
még mai nap is uralkodik, hogy a függetlenségi 
párt a közigazgatás államosítását meg lógja aka-
dályoini és követelte a miniszteri, főispáni  nyug-
dijak valamint a képviselőválasztói fuvardíjak 
eltörlését. Még Zichy János a néppár'. elnöke 
besiélt a néppárt felfogása  és szája ize szerint, 
követelte a miniszterelnöktől, hogy nyilatkozzék 
a küiigaigatás államosítása ügyében. A kultség. 
vetést nem fogadta  el. Ezután Pichler Uyózó inter-
pellált a nemseti színház építése ügyében s kü-
lönösen azért vouta kérdőre a miniszterelnökül, 
hogy miért adta ki az építést idegen vállalkozók-
nak. A miuiszterelnök kijelentette, hogy semmi 
ilyen dolog nem történt sőt még abbun az irány-
ban sem döntött, hogy most épitBék-e a színházat 
vagy később. A válásit tudomásul vették. A ja-
nuár 16-diki gyűlésben szintén a belügyi költ-
ségvetést tárgyalták. Benyovszky Sándor gr. kü-
lönösebben az árvapénzek elhelyezésével foglal-
kozott s kivánja, hogy ások az orsz, központi 
hitelszövetkezetnél és az alatta álló vidéki hitel-
slóvetkeiteknúl helyoztesseuek el. A költségvetést 
nem fogadta  el. Holló Lujos Ugrón-párti képvi-
selő a parlamenti reform  kérdésével foglalkozott, 
követelte az általános és községonkinti titkos 
szavazást, a pina és a hivatalos erő hullnának meg-
törését valamint annak is megakadályozását, hogy 
a képviselői állás bármely irányban is kihasznál-
tasak. Rakovszky István a néppárt alelnöke ki-
fejezte,  hogy a néppárt is hajlandó követni a 
függetlenségi  párt törekvéseit a parlamenti reform 
ügyében. Szépen éa érdekesen beszélt a SZÓIBÓ 
bali Mezőssy Béla, ki Bzt bizouyitotta, hogy a 
közigazgatási kormányzat minden nyomorúságai-
val ma íb csak olyan, mint volt rézebben. Végül 
Konkoly Thege Miklós beszélt a költségvetés 
mellett. A január I7iki gyűlésben elnnk elő 
terjeszti, hogy Latiuovics Pál 4 heti szabad-
ságért folyamodik,  Bács Bodrogmezye feliratát 
a nemzetiségi torvény revidealapa iránt. K/után 
következett a belügyi költségvetés. Ellene Mar-
jay Péter és Vieontai Soma utóbbi a városok 
tarthatatlan helyzetét eczetelte s beszélt azon 
kívül az egyesületi jogról és gyülekezeti szabad-
ságról. Ivánka Oszkár a költségvetés mellett ér-
velt, miközben megemlékezvén a hontinesyei álla-
potokról ráczárolt konkoly Thege Sándorra, a mi 
aitin rövid sióváltást idézett elő. Végül Széli 
Kálmán reflektált  az eddigi beszédekre. Hirdette, 
hogy a közigazgatás iránti jó szándékai nem si-
kertelenek. Programmjába van véve a szolgálati 
pragmatika, a közegészségügy államosítása, a 
parlament reformja,  ígérte, hogy szabályozni fogja 
u egyesületi és gyülekezési jogot is, kijelentette, 
hogy egy nagy lelenczaházat fog  építtetni, mely-
lyel évenként mintegy 8 eier gyeimeket lehet 
megmenteni a magyarság számára. Azután vitat-
koiott ai Ugron-párttal s aiokkal szemben tisz-
tázta a maga álláspontját; a kormáiiyelnük beszé-
dét lajos tetszéssel fogadták.  A folyó  hó I s-án tar-
tott ülésben folytatták  a belügyi költségvotés 
vitáját, Barta Ödön Kossuth párti a költségvetést 
nem fogadta  el. L'táuna Ugrón Oábor állott Tel 
és mondott ssenvedelmes beszédet, melyben a 
mai közigazgatást ostorozta, Bőt beszédébe bele-
vonta a király személyét is. Utána Széli Kálmán 
Állott fel  és igyekezett a nagy székely argumen-
tumait meggyöngíteni. Legelőször is a koronát 
védte meg a pártosság ellen. A képviselőház 
19-én tartott ülésében Mezei Mór és Bessenyei 
Ferenoi beszéltek a belügyi költségvetés mellett, 
Barith Ferenci néppárti pedig a költségvetés 
«Ilon. Asután Polooyi Qéia interpellált a vám-
esövetség megújítssa ügyében. Erre Siéll Kálmán 

válaszolt. Megvilágította a vámszövetség egész 
közjogi tartalmát és azt is, hogy mit reudel a 
törvény ns esetben, ha a jelenlogi állapot, mély-
ítem vámszövetség. 11107-ig megmarad, vagy hu 
1 BOI-ben uj váinsziivetség létesül. A választ >• 
ház valamint az interpelláló is tudomásul vette 

= Az összeférhetetlenségi  törvény 
rev íz ió ja . Mint Budapestről értesülünk, az 
az összeférhetetlenségi  törvény revíziója dolgá-
ban kiküldött külön képviselőházi bizottság még 
e hét folyaman  újra megkezdi a mull évi már-
czius óta szünetelő tanácskozását. A mostani 
bizottsági tárgyalásnak a szubsztrátuma az a 
tervezet lesz, a melyet a mult évi márczius hó-
nap folyamán  tartott, bizottsági Ülések megálla-
podásainak tekintetbe vételével Robonyi Gyula, 
a bizottság előadója szerkesztett s néhány hó-
nappal ezelőtt a miniszterelnökkel közölt. A bi-
zottság mult évi ülésein a kővetkező elvi meg-
állapodások jöttek létre. Az uj összeférhetetlen-
ségi törvényben az é'-dek-iukompatiliiliUst sza-
bályozó rendelkezéseket, terjeszszék ki a fű'vnli-
báz tagjaira is. A közös miniszterek állása 
összeférhetetlen  a képviselőséggel. Fönntartandó 
az a törvényes rendelkezés, a mely szerint az 
összeférő  illáira kinevezendő képviselők uj vá-
lasztásnak tartoznak magákat alávetni. Az ös -
szeférhetetlenségi  esetek bejelentésének jogát 
bizonyos garancziák mellett meg kell adni min-
den választónak. A/. összeférhetetlenség  kiterjed 
jen az állami javak bérlőire és a/, állandó jel-
legű megbízásban eljáró kormány 'i/.tutokra is. 
Összeférhetetlenségi  eset, ha valaki a kormány 
egyesek vagy a kormány és vaUinely külföldi 
kormány kö/.ött diiazásért kereskedelmi ügyletei 
közvetit, vagy ily közvetítőnek a megbizottia. 
A Ház megalakulása után felhívja  az elnök a 
tagokat, hogy jelentsék be összeférhetetlenségi 
eseteiket s a kormányt is, hogy tegyen jelentés-
minden olyan országgyűlési tagról, a ki a kor-
inánynyal sze-zödéses viszonyban van, vagy pe-
dig oly társulatnak a tagja, a mely ily szerző-
dés révén érdekelve van. Az ily esetek meg-
vizsgáltatván, a rendes eljárás során történt 
döntés után ugyanazon országgyűlés alatt többé 
nem tehetők vita tárgyává. Ez a bejelentési 
kötelezettség kiterjed az országgyűlés folyamán 
időközben megválasztandó, illetőleg kinevezendő 
tagokra is. Ha valamely országgyűlési tag el-
mulasztotta a bejelentést s c«ak a szerződés 
lejárása után derül ki, hogy ÖHszeférlirtellenségi 
viszonyban volt, éppen ngy elveszti országgyű-
lési tagságát, mintha a szerződés még u-tti járt 
volna le. Az összeférhetetlenségi  esetekben a 
Ház tagjai közül sorshúzás utjáu alakított, zsün 
módjára eljáró biróság itélke/ik. 

Szabadelvüpárti gyűlés. 
(Jyergyó-Ditróban a szabadelvúpáiii vá-

lasztó polgárok f.  évi január 16-án alakuló 
gyiilest tartottak, melyen megjelent dr. Lázár 
János főszolgabíró  a résztvett mintegy 200 vá-
lasztó. A gyűlés lefolytt.su  a következő volt: 

1. Szathmáry János elnök mindenekelőtt 
melegeu üdvözli a megjelent választó polgá-
rokat és köszönetet mond nekik azért, hogy 
felhívásának  engedve ily szép számban jelen-
tek meg az értekezleten, melynek czelja a sza-
badclvUpárt megalakítása községünkben, liogy 
e párt tagjai a jövő képviselő választáson kellő 
stilylyal gyakorolhassák jogaikat. A választó 
polgároknak az állami életben ugyanis nem 
csupán kötelességeik, hanem jogaik is vannak, 
legszebb és legfontosabb  joguk annak elbírá-
lása. hogy a kormány a haza érdekeivel össz-
hangzatosau vezeti-e az ország szellemi és 
anyagi kormányzatát. Sőte birálat egyszersmind 
kötelességünk, mert minden jó honpolgárnak 
szivén kell hordoznia a haza sorsát. Bármily 
szigorú legyen is a választó polgárok bírálata, 
a mostani kormány tiszta öntudattal, a köte-
lességérzetnck hü lelkiismeretével fordulhat  a 
nemzet felé,  mert a reá ruházott feladatot 
hazafias  becsülettel és bölcsességgel oldotta 
meg. Bizalommal és lelkesedéssel követhetjük 
a pártot s a kormányt, mert czélja az ország 
és a nép javának és boldogulásának előnioz-
ditá-a. A mai tömeges megjelenésből is öröm-
mel látja, hogy a ditrói polgárok nem hogy 
hütelenek lettek volna a szabadelvüpárt zász-
lajához, hanem bizalomban megerősödve, na-
gyobb lelkesedéssel sorakoznak alája. 

A jelen év folyamán  lejár az országgyű-
lés mandatuma s u képviselő választások ki 
lesznek tűzve, elérkezettnek látja tehát az időt 
a szervezkedésre s u mai értekezletet épen 
azért hívta össze, hogy a szabadelvüpárt köz-
ségünkben is alakuljon meg s gondoskodjék 
társelnökök, jegyzők s választmányi tagok meg-
választásáról. Miután a polgárokat újból is üd-
vözölte, a gyűlést megnyituttnak jelenti ki. 

ülnöknek a jelenlevők éljenzése és tet-
szésétől kisért megnyitója után dr. Lázár János 
főszolgabíró  szólalt fel,  ki mindenben csatla-
kozik az elnök szavaihoz s a inugu részéről 
is meleg köszönettel adózik a választó polgá-
roknak azért, hogy daczára a most beállott 
sürgős erdei munkának, mely a lakosság nagy-
részét,távol tartja, ily szép számban jelentek 
meg. 0 is szükségesnek tartja a szervezkedést 
nem csupán azért, hogy ez jele, bizonyítéka 
legyen a szabadelvű eszmék s a jelenlegi kor-
mány iránt táplált bizalmunknak, hanem azért 
is, inert e kerületet tévútra vezetendő egy 
eddig idegen, ismeretlen párt veszélyes tanainak 
érdekében már mozgalmat indított. Ez néppárt 

czim nlatt igyekszik a polgárok lelkébe mér-
get öntuni, hogy tépje Bzét nemzeti egységün-
ket s döntse romokba az ország függetlenségét 
s a szabadelvű eszméket, a melyekért a nem-
zet annyi vért és verejtéket áldozott. 

Beszéde folyamán  bővebben ismerteti a 
néppárt káros és téves irányát s meggyőzően 
bizonyítja, hogy e párt ugy társadalmi, mint 
politikai tekintetben veszélyt rejt magában. Az 
országban a vallásfelekezetek  eddig békében 
éltek, e békét szét akarja tépni, mert vallási 
gyűlölséget szit közöttünk s ellenségekké akarja 
tenni a hitfelekezeteket.  Ezen ádáz harczáboz 
a kárpáti tótok mellé a kntbolikus csiki és 
gyergvói székelyeket is szövetségesekül sze-
melte ki. Azonban a székely nemcsak vallásos, 
de józanérzésü is és sokkal jobb hazafi,  sem-
hogy a vallási béke felforgatásához  hozzájá-
rulna. Csiki székely testvéreink megmutatták, 
hogy e párt törekvése nein kell nekik s tűz-
helyeik mellől száműzték a betolakodó, hívat-
lan, hamis prófétákat.  Hiszi és meg van győ-
ződve, hogy a cyergyói székelység kebelében 
sem lel talajra a néppárt s e nép hazafiságán, 
vallási türelmén s békeszeretetén megtörik min-
den erőlködése. 

A jelenlegi szabadelviipárt és kormánya 
a székelység elismerését is méltán kivívhatta, 
inert érdekeink meleg pártolásban részesülnek 
s az ország pénzügyi helyzetének javulásával 
a székelység erdeke is nagyobb támogatást nyer. 
A mai kormánypárt oly erős, hogy erőnek ere-
jével nem támaszkodik e kerületre, feltétlen 
szüksége nincs reánk; de igenis nekünk vim 
reá szükségünk, hogy a szabadelvüpártlioz 
csatlakozzunk. Ajánlja tehát, hogy a mai ér-
tekezlet alakítsa meg ti szubadulvüpártot s vá-
lassza meg a vezetőséget. 

Lelkes éljenzés kisérte és követte a be-
szédet, melyre Vértes Lajos válaszolt a követ-
kező értelemben. 

Nem maradhat viszhang nélkül az elhang-
zott beszéd már azon osztatlan szeretet- és 
tiszteletnél fogva  sem, melylyel dr. Lázár János 
főszolgabíró  iránt Ditró községe is viseltetik, 
de nem maradhat viszhaug nélkül az elmon-
dott és kifejtett  igazságoknál fogva  sein. A 
polgártársak éljenzéséböl s az arezokon vissza-
tükröződő lelkesedésből leolvassa, hogy mind-
nyájan köszönetet érzünk és mondunk a derék 
főszolgabíró  urnák azért, hogy ezen értekezlet 
alkalmából körünkben tisztelhetjük s köszönet 
fakad  továbbá szivünkből azért is, hogy a nép-
párt veszélyes iránya felöl  felvilágosított  ben-
nünket. K nép vallásos érzelmeinek szentségét 
a szivében és a templomban őrzi, e szent he-
lyekről a politikai liarczba sohase fogja  azt 
vinni, mert tudja, hogy lelki tükre csakis eme 
szent helyeken marad meg tiszta fényében, 
mig a választási küzdelmekben örökre el fog 
homályosulni. Lelkes szavakkal ecseteli azután 
a Széli kormány bölcseségét és hazafiságát  s 
párhuzamba állítván az európai kormányokkal, 
kimutatja, hogy a magyar nép nemcsak biza-
lommal, de büszkeséggel tekinthet a szabad-
elvüpártra s az ebből alakult kormányra. A 
szervezkedést ó is ajánlja. Az értekezleti ta-
gok élénk éljenzésben részesítették a főszol-
gabírót s a beszéd folyamán  a kormányt. 

Avéd Joáchim ipartestületi elnök csatla-
kozik az elhangzott beszédhez s kijelenti, hogy 
ő eddig ellenzéki volt, de ha a szabadelvüpárt 
oly jelöltet állit fel,  ki e kerület érdekeit szi-
vén hordja s azokért munkálkodni tud, ó is 
kész a kormánypárthoz csatlakozni. 

Felszólalása helyesléssel találkozott, melyre 
dr. Lázár János megjegyezte, hogy a jelölés 
egy későbbi teendője lesz a partnak s ezt a 
községekből kiküldeiuló bizalmi férfiak  gyűlése 
fogja  megejteni. 

Ezután a tett ajánlatok alapján megvá-
lasztattak társelnököknek: Csibi Imre, Biró 
Sándor, *véd Joáchim, Lukács János. Jegy-
zőknek: Vértes Lajos, ki csak a jegyzőség el-
vállalására volt hajlandó, Csibi Alajos (Istváné) 
és (íaál Miklós, továbbá 55 tagból a választ-
mány. Az értekezlet menetét komolyság és 
lelkesedés kisérte s lelkes hangulatban oszlott 
is szét. Mindenki azt a meggyőződést merít-
hette, hogy a ditrói szabadelvüpárt megerő-
södve fog  uj életre kelni. 

Hazánk és a külföld. 
(Krónika a mult hétről). 

A mult hét egyik igen nevezetes és min-
denek felett  fájdalmas  eseménye Zalka János 
győri püspök semmi esetre sem váratlan, ha-
nem azért még is lesújtó elhunyta. A katho-
likus egyházfők  jelenlegi szeniorának Zalka 
Jánosnak halála e hó 10-án délelőtt 9 órakor 
történt. Iíég készült ó maga a pillanatra, a 
melyben jóságos szelíd lelke elhagyja a földet, 
a hol hivutása körében igyekezett tuindeut jól 
elrendezni az Isten dicsőségére, nemzete javára 
és nz emberek jóvoltára. Született Veszkény-
ben 1820. deczember hó 17-én s igy most már 
81-ik életévében volt. Mint segédlelkész, ké-
sőbb lelkész, író, szerkesztő, tanár majd egye-
temi tanár, mindenik állásában a legnagyobb 
kötelesség tudással és a legnagyobb szorga-
lommal mUködött a magyar kultura és lelki 
ügyek előmozdításán. Harininczegy év óta, 
mint az ország egyik legjótékonyabb főpapja 
több mint két millió korona alapítványt tett és 
adományt adott különféle  vallásos, jótékony, 

nemzeti és kulturális czélokra. Folyó hó 19-én 
temették el a legnagyobb egyházi ünnepséggel. 
Emlékezete élni fog  az évtizedek hosszú során 
keresztül a jók szivében s különösen hálás szív-
vel fognak  róla megemlékezni az özvegyek és 
árvák, tanítói és pnpjui szóval mindazok, a 
kikkel érintkezett és a kik jótékony szivéuek 
melegét és áldást hintó kezének hatását érez-
ték. Legyen áldott emlékezetei 

Már régóta halljuk, hogy a m. kir. bon-
védelmi miniszter, br. Fejérváry Géza nagy 
beteg, a kiváló állam férfinak  betegségét O 
Felsége is folyton  figyelemmel  kisérte, sőt el-
rendelte, hogy a miniszter betegágyához Né-
metország egyik leghíresebb doktorát és mű-
tőjét Sonnenburg dr. berlini profTesszort  meg-
hívják. A veszélyes műtétet a beteg minisz-
teren folyó  hó I'J-éu hajtották végre, a mely 
a lehető legjobban sikerült. A műtét szeren-
csés kimeneteléről () Felségét azonnal értesí-
tették és ennek hire a politikai körökben s 
általában az egész országban a legnagyobb 
örömnek lett okozója. 

A Vörösmarthy szoborra a mult hét foly-
tán is bőségesen folytak  be az adományok a 
gyűjtés összege e hó 20-ig 96,151 korona és 
Ili fillér. 

Az iparművészet barátainak szivét nem 
kis örömmel töltötte el a m. kir. kereskedelmi 
miniszternek, Hegedűs Sándornak azon intéz-
kedése, melylyel költségvetése keretében a 
magyar műipar fejlesztésére  5 évig terjedő 
időre évi 20 ezer koronát ajánlott fel  az Ipar-
művészeti Társulatnak. Ex összesen 100 ezer 
korona állami segítségnek felel  meg s ezzel 
nevezetes lépés történt a magyar ipar fejlesz-
tés nagyszabású rendszeréuek sikeres kiépí-
tésére. 

A szomszédos Ausztriában a mult héten 
zajlottak le a képviselő választások, az ered-
mény semmi körülmények között nem biztató, 
nem különösen azért, mert a mint a párt ala-
kulás mutatkozik, még csak kilátás sincs egy 
olyan középpárt összeverődésére, a melynek 
támogatásával uz alkotmányos kormányzás le-
hetségessé lenne téve. A választás eredménye 
egyébiránt a következő 9 különböző pártár-
nyalatban megválasztatott német 173, melyek 
közül radikális 21, néppárti 44, németliberális 
80, keresztény szocziálista 22, katolikus nép-
párti 25, alkotmány hü. nagybirtokos 13, pár-
tonkívüli 8, morva középpárti 3, agrárius egy. 
Szláv összesen 152 jutott be a parlamentbe. 
Ezek nem kevesebb mint 11 párttöredékre 
oszlanak, legnagyobb számmal vannak képvi-
selve az uj csehek 51 és a lengyel uemzeti 
pártiak 40, utánok következnek a délszlovén 
15, a horvát és ruthén párt 10—10 képvise-
lővel. Ezeken kivül van olasz 18, oláh 6, szo-
cziálista 10. Ezek folytán  kilátásban van, hogy 
az osztrák parlamentben lesz nem kevesebb 
mint 20 pártocska. így tehát kilátás sincs békés 
és eredményes parlamenti működésre, ez egyéb-
iránt nagyon nem aggaszthat bennünket, hiszen 
törvényeink ereje és kormányunk hazafiassága 
és erélye országunkat minden eshetőség ellen 
megfogják  védelmezni. 

Az angol királynő, az ősz Viktória nagy 
beteg, ezt a hirt viszi a telegráf  drót a villám 
szárnyaiu a szélrózsa minden irányába. Álla-
pota nagyon aggasztó, melyet utóbbi időben 
nemcsak a magas kor hanem a mellett a le-
folyt  év eseményei is nagy mértékben súlyo-
sítottak. 

A királynő 1819. május hó 24-én szüle-
tett s igy most már közel van 82-dik életévé-
hez. 1838. junius 28-án koronázták királylyá 
s igy már uralkodása éveinek száma is majd-
nem 63. Uralkodásához számo-s nevezetes ese-
mény fűződik,  melyek közül mindenesetre a 
legnevezetesebb a gyarmat politika fellendülése. 
Az angol parlament királynőjét 1876-ban jogo-
sította fel  az „India császárnője*, czim vise-
lésére. 1887. junius 2l-én uagy pompával ül-
ték meg uralkodásának 50 éves évfordulóját 
s még nagyobb fénynyel  1897. junius hó 21-én 
a (íO éves évfordulót.  A családtagok szorongva 
veszik körül uz ostbornei kastélyban a szen-
vedő királyné betegágyát, a német császár, 
Vilmos, kinek a királynő anyai nagyanyja szin-
tén a beteghez sietett. London sőt egész Anglia 
lakossága szerfelett  izgatott s általános aggo-
dások között lesik a legújabb híreket. 

A inig az angolok a nagy királvnó be-
tegsége felett  töprengenek addig a már legyő-
zötteknek híresztelt burok honfitársaikat  Dél-
áfrikábnn  minden oldalról szorongatják. A bu-
rok Trnnszvál keleti részében konczentrálják 
hadseregüket. Botba Lajos bur tábornok most 
0--8 ezer emberrel rendelkezik s ez a sereg 
Pretoria és Muchadodorp között áll. Dewett 
bur tábornoknak sikerült átlépni a Vaál folyón 
s most Natalba készül betörni, némelyek sze-
rint sikerült is neki, ugy hogy már egyesült 
Botha és Beyers seregével. 

A Fokföldön  a burok mindenfelé  gyorsan 
előre nyomulnak, az angolok itteni szorult he-
lyeztét legjobban jellemzi az, hogy az egész 
fokföldön  kihirdették az ostrom állapotot. En-
nek a következménye első sorban az lesz, 
hogy hollandusoktól elfogják  szedni a fegyve-
reket és hadi szereket, mert ezek közül már 
is sokan csatlakoztak a burokhoz s igy nagyon 
félnek  attól, bogy általános lázadás fog  kitörni. 

Az események a délafrikai  hareztéren 
ugy alakultak, és azt bizonyitják, hogy a bu-
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rok egyáltalán nincsenek megsemmisítve és 
előre látható, hogv a burok teljes leveretése 
Angliának még temérdek vérébe és még több 
pénzébe fog  kerülni, ha ugyan ez sikerül neki. 

S távol Kínában folytonosan  a béke helyre 
álllitásával foglalkoznak,  azonban még ez mind-
ez ideig nem sikerült. Legújabb táviratok sze-
rint a béke tárgyalási jegyzökönyvet és a 
hozzátartozó császári rendeletet 16-án szabály-
szerűen megpecsételve átadhatták az idegen 
követeknek. És ezzel egyidejűleg a kínai meg-
hatalmazottak átadták a császárnak egy távi-
ratát is, melyben azt kívánja, hogy a takui 
erődöket ne rombolják le, hanem idegen csa-
patokkal szállják meg és a büntető expediczió-
kat szüntessék meg. 

Mig a világ két távolabbi pontján ilyen 
események történnek, addig itt Európában nagy 
pompával ünnepelték meg a porosz királyság 200 
éves jubileumát. És méltán, hiszen ezen a század 
elején még jelentékenyen kis állam ma már 
központját képezi a négy német világ biroda-
nak, mely egyike ma már a föld  legnagyobb 
hatalmasságainak. 

^ ^ ţ o p a t e J ^ i ţ r i k J 

Lapunk zártakor megdöbbenéssel vesz-
szük a hírt, hogy P. Kopatz J. Pátrik a csík-
somlyói Szent Ferencz-rendi szerzet érdemes 
tagja és vikáriusa, a csik-somlyói TÓID. kath. 
főgimnázium  derék tanára, ifjúsági  hitszónok 
és ,Mária társulati' elnök alig egy heti rövid 
szenvedés után tüdő gyuladás következtében 
folyó  hó 22-én délután egynegyed négy órakor 
elhalálozott. 

A gyilkos kór lopva támadta meg az élte 
javakorában levő erős férfit,  a betegség első 
napjaiban a kemény szervezet kitartóan küz-
dött a halálos betegséggel, annak csirái már 
ott tanyáztak tüdőjén már akkor, midőn ő a 
kötelesség szava által szólítva hivatását telje-
sítette. A kór azonban hatalmasabb volt, ágyba 
döntötte az erős szervezetet s néhány nap alatt 
mindnyájunk legnagyobb fájdalmára  elragadta 
tőlünk. 

Nagy a veszteségük a boldogult rendtár-
sninak, kiket hozzá a testvéri szeretet kötelékei 
fűztek  21 éven keresztül s ki mint a szerzet-
nek egyik legképzettebb, de annál szerényebb 
tagja, a legnagyobb hivséggel szolgálta egy-
háza és rendtársai érdekeit. 

Nagyot veszített benne a csik-somlyói 
gimnázium ia, melynek hosszas időn keresztül 
igen jeles és fáradhatlan  buzgalmu tanára volt. 
a mit leginkább bizonyít azon nagy szeretet és 
tisztelet, a melylyel tanártársai és tanítványai 
életében körül vették és ama nagy keserűség, 
mely elmúlásakor szívüket megszállta. 

A gyászos esetről rendtársai a következő 
jelentést adták ki: 

A csik-somlyói Szent Ferencz-rendi zárda 
tagjai mélyen megszomorodott szívvel tudatják, 
hogy nagyon tisztelendő P. Kopatz J. Pátrik 
testvérük és főgimnáziumi  rendes hittanár, folyó 
hó 22-én d. u. 3 órakor élete 47-ik. szerzetesi fo-
gadalma 27-ik, áldozó papsága 20-ik évében a 
haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele  után 
az Urban csendesen elszenderült. 

A megboldogult hűlt tetemei folyó  hó 
24-én d. u. 3 órakor fognak  a csik-somlyói 
zárda sírboltjába elhelyeztetni, lelkéért pedig 
az engesztelő szent mise áldozat 25-én d. e. 
10 órakor fog  a zárda templomában a Minden-
hatónak bemutattatni. 

Te megboldogult! a ki egész életedet az 
egyház hü szolgálatában töltötted, a ki a ve-
zetésedre bízott ifjúságnak  atyja és szeme fénye 
voltál, vedd jutalmadat ott fönn  Attól, a Ki ki-
mondhatatlan fájdalmunkra  téged életed delelő-
jén oly váratlanul körűnkből elszólított. 

Az örök világosság fényeskedjék  neki! 
Csik-Somlyón, 1901. január 22-én. 

A gimnázium tanári kara a veszteséget 
a következőkben teszi közhírré: 

A csiksomlyói róm. kath. főgimnázium 
tanári testülete szomorodott szívvel tudatja, 
hogy szeretett kartársa P. Kopatz J. Pátrik 
Szent Ferencz-rendi áldozópap, főgimn.  rendes 
hittanár, az ifjúság  hitszónoka, a Mária-társulat 
elnöke, életének 47-ik, tanárkodásának 21-ik 
évében, a haldoklók szentségeinek buzgó fel-
vétele után, tüdő-lob következtében csendesen 
elaludott az Urban. 

Temetése folyó  hó 24-én d. u. 3 órakor 
lesz, lelkéért pedig az engesztelő szent mise 
áldozatot 25-én d. e. 10 órakor mutatják be a 
zárd a-templomban. 

Kartársainak szeretete és tanítványainak 
hálás emlékezete kíséri az örök hazába. 

Nyugodjék szent békeségben! 
Csik-Somlyón, 1901. január 22-én. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés . Ó felsége  a király Beyler 

Kálmánt a helybeli kir. ügyészség kiváló képzett-
ségű derék ügyészét a kézdivásárhelyi kir. tör 
vényszékhez bíróvá nevezte ki. Midün a minden 
tekiutetbeu jól kiérdemelt előléptetéshez szivünk 
ból gratulálunk, egyben sajnálatunkat fejezzük 
ki a felett,  hogy a kiváló tehetségű fiatal  jogász 
körünkbél eltávozik. 

— Kaszinó-estély. A helybeli kaszinó-
ban igen szép és kedélyes farsangi  estély folyt 
le folyó  hó 20-án. A kaszinó összes helyiségeit 
már este 7 órakor nagyszámú és díszes kö-
zönség töltötte meg leginkább a kaszinói ta-
gok és azok család tagjaiból. Az együttesen 
elköltött Ízletes vacsora után a társaság táncz-
kedveló része tánezra kerekedett és a legjobb 
kedvvel mulattak a hajnali órákig. A kik a 
kitűnő mulatságon részt vettek, azzal az óhaj-
tással hagyták oda a kaszinó helyiségeit, hogy 
a most folyó  farsangon,  minél több ilyen mu-
latságban legyen részük. 

— Gyászrova t . Pálffy  András k. altizi 
körjegyzőt és családját, folyó  hó 18-án nagy 
gyász érte, legnagyobbik leánykájának, a 0 éves 
Erzsikének halála által. A kedves gyermek porai 
nyugodjanak békében. 

Kézdi polyáui Simon Gergely gyó-kilyénfalvi 
körjegyző és birtokos életének 0*2-ik, a jegyzői 
pályán működésének 28-ik évében folyó  hó 18-án 
megBzünt élni. Meghalt a széleskörbeu ismert, s 
mindenki által tisztelt derék ember és jegyző. 
Nyugodjanak a drága halott porai békében. 

— Két község egyesítése. Csikvár-
megye községeinek száma ismét egygyel keves-
bedett, a ha|dan< 65 község 6l-re redukálódott. 
Csikszentgyörgy község ugyanis a vele egybe 
függő  s különben is többféle  közös érdek által 
hozzáfűzött  Bánkfalva  községgel való egyesíté-
sét kérvén, bár az utóbbi község képviselő tes-
tülete és birtokosságának csak nem egyet-me 
az egyesülést ellenezte ; a megyei törvényható-
sági bizottság az egyesítés szükségességét még 
a mult évben kimondván, a belügyminiszter a 
törvényhatóság határozata értelmében döntölt 
s a két községet ideiglenesen, vagy is addig, 
mig a törvény értelmében az országos helynevek 
végleg megállapiltaloak, .Cs i k s z e n tgyörgy" 
elnevezés alatt egyesitette. Ezzel azt hiszszük 
a községek számának rednkeziója még nincs 
befejezve,  mert még több oly összeépült község 
van a megye területén, melyeknek egyesítését 
ngy az adminisztráczió könnyebbé tétele, mint 
a külön közeégi háztartással járó költségek 
apasztása feltétlenül  megkívánja. 

— . .Önképzőkőr i" bá l . A csíkszeredai 
iparos ifjak  önképzőköre a csillag nagytermében 
1001. évi február  hó 2-ik napján a helybeli első 
zenekar közreműködése mellett saját pénztára 
javára lártkörü táoczestélyt rendez. Beléptidij 
személyjegy 1 k. 60 tlll., családjegy 3 korona. 
Felülflzetések  köszönettel fogadtatnak  és hírlapi-
lag nyugtáztatnak. Az iparos ifjúság  már a mult 
alkalommal megmutatta, hogy az ilyen mulatságok 
rendezéséhez ért és a kik az estélyen részt vesznek 
a lehető legnagyobb figyelembe  részesülnek s a 
legjobban mulatnak. Az élvezetesnek Ígérkező bált 
ajánljuk a közönség pártfogásába. 

— Jogászbá l . Kolozsvárott f.  évi február 
hó 4-én József  Ágost kir. heczeg legfelsőbb  véd 
nöksége alatt a nemzeti színház helyiségében 
jótékonyczélu jogász bált rendeznek. Lady putro 
nessek : Br. HénfTy  Zoltániié, gr. Bethlen Iiálintné, 
Dr. tíidófalvi  Istvánné, Dr, Lukács Adolfné.  Véd-
nökök : Barcsay Domokos orszgy. képviselő, Br. 
PáuRy Ernő, gr. Béldy Ákos főispán,  gr. lléldy 
Kálmán, Béldy László föispáu,  gr. Bethlen Bálint 
orszgy. képviselő, gr. Bethlen Pál főispán,  Dr. 
Karkas Lajos min. tanácsos, egyetemi dékán, br. 
Feslitzsch Árthur orszgy. képviselő, Fekete Uá-
bor kir. táblai elnök, Oajzágó Antal ügyvéd, dr. 
Gidófalvy  István kir. közjegyző, Qyárfás  László 
kir. főügyész,  Haller Rezsó ügyvéd. Hegedűs Sán-
dor v. b. 1.1. keresk. m. kir. miniszter, br. Inczédy 
Ádám, br. Jósika Samu v. b. t. t. csász. és kir. 
kamarás, Dr. Kosutány Tamás egyetemi tanár. 
Dr. Lukács Adolf  egyetemi tanár, Meyer Ödön 
ci. és kir. altábornagy, Dr.  Pisztory Mór egyetemi 
tanár, Pótsa József  v. b. 1.1. cs. és kir. kamarás, 
főispán,  Sombory LajoB cs. és kir. kamarás, Szabó 
József  főrendiház  tag, gr. Teleki Károly, br. 
Wesselényi Béla, br. Wesselényi Miklós főispán. 
Zeyk Dániel főispán.  A rendezőség éléu onodi 
Veress József,  mint elnök, gr. Bethlen Sándor, 
Pótsa János és Trandafir  Béla, mint alelnönök 
állanak. Személyjegy 6 kor., családjegy '2 személy 
után 10 kor., 3 személyre 14 kor., 4 személyre 
18 kor. A bál jótékony czélu ugyan, de czél melyre 
a tiszta jövedelem fordittatik  jelezve nincsen. 

— Vidéki estély. Csik-Tusnádon az uj 
községháza felavatása  alkalmából a létesítendő 
olvasókör alapja javára a csíkszeredai első zene-
kar közreműködése mellett zártkörű tánczestélyt 
rendeznek. Az estély szombaton lösz. A kik meg-
hívóra igényt tartanak és nem kaptak volna, meg-
keresésre készséggel küld a rendezőség és felül-
flzetéseket  a nemes czél érdekében köszönettel 
fogad  éa hirlapilag nyugtáz. 

— Gyár alapítási terv Gyergyóban. 
Életrevaló eszmét pendített meg Győ-Szentmik-
lóson nebiny birtokos és kereskedő, melynek 
czélja egy szteárin-gyertya és szappan gyir lé-
tesítése. A vállalat 600 drb kétszáz koronás 
részvény kibocsátásával beszerzendő 100,000 
korona alaptőkével terveztetik megalakittatni 
azért, hogy annak érdekeltségébe «nyersanyag 

termelői és gyárim íny ok elirn>ilói ismintrész-
nyesek bevonassának A gyár egyelőre 5000 mé-
termázsa sztearin-gyertyát és 18000 métermázsa 
szappant termelne s ez által több, mint 100 
munkádnak és alkalmazottnak adna állandó fog-
lalknzAst. Ha tekintetbe vpszszük. hogy az or-
" á g a gyártandó czikkekbeli szükségletét a 
gyárak csekély száma miatt leginkább külföldi 
gyártmányokból fedezi  s tőlünk, de általában a 
székely vármegyékből a sztearin és szappan gyár-
tás czéljaira nagy mennyiségben szoktak a nyers 
anyagok kivitetni, melyek aztán feldolgozott 
állapotban kerülvén vissza, drágán kell a gyárt 
mányt megfizetnünk:  a tervezett gyári vállalat 
élet és versenyképessége iránt kétség nem leli-t, 
mert azt a képességet már a nyers anyag el-
szállítási és a gyártmányok visszatérítési költ 
gégéinek megnyerése is biztosítja. Ezek mellett 
kétségbe vunbatlan a vállalatnak közgazdasági 
előnye is. mert nem csak a nyersanyagot lehet 
jobban értékesíteni és a fogyasztó  a közön-ég 
e nembeli szükségletét jutányosabban biztosítani, 
hanem sok uinnkásnak, kik állandóan Románia 
felé  gravitálnak itthon mnokát és biztos kere 
setét lehel adni. Ugy halljuk, hogy a vállalat 
tervezői az engedélyezés iránt a kereskedelmi 
miniszterhez foíyamadtak  s abban nem csak H 
törvényileg biztosított kedvezmények megadását, 
hanem a>.t is kérik, bogy egy szakértő egy évi 
időtartamra állam költségen kiküldessék, leg-
alább 20,000 korona államsegély biztositussék 
és 10 évi időre 40,000 korona kauiat nélküli 
kölcsön adotnánynztassék. Alkalma lesz tehát a 
kereskedelmi miniszter urnák, hogy a közöltünk 
léte alkalmával a székelység érdekei támogatá-
sára felajánlott  készségének tanújelét adja. 

— Lentermelés a Székelyföldön,  l'd-
varhelymegyu főispánja  mozgalmat indított az 
iránt, hogy a havasi fennsíkok  alján a len ki-
terjedt mérvben termeltessék. A l'öldmivelési 
miniszter meleg érdeklődéssel kiséri az akeziót 
s leküldütte Fiiredy Lajos szaktanárt, hogy az 
érdekelt székely községeket járja he és a ter-
melöket a teendőkre nézve tanítsa ki. Hogy a 
népet a termelésre buzdítsák a nagyobb föld-
birtokosok közül is többen jelentkeztek terine-
lókül s mintegy toborzás folyik  a vármegyében, 
hogy tavaszszal a havasok fennsíkjait  a len sze-
líd kék virágja lepje be. Egyidejűleg a lennek 
háziiparilag való feldolgozására  is megkezdőd-
tek az előkészületek. 

— Népkönyvtár adományozása. (íyer-
gyó-Remete község egy népkönyvtár adomá-
nyozásáért folyamodván,  a földmivelési  minisz-
ter a vármegye alispánjának felterjesztésére 
a kért népkönyvtár megadását kilátásba he-
lyezte, ha a község a népkönyvtár kezelésére 
vonatkozó szabályzatot megalkotja s azt a tör-
vényhatóság által megerősítteti. 

— A Székely Otthon. A Budapesten 
alakult „Székely Otthon" legközelebb életbe 
lép. Ennek a jótékony egyletnek a czélja, mit 
a kereskedelmi miniszter is rokonszenvesen fo-
gadott, egyebek között az is, hogy a Buda-
pesten elhelyezett székely iparos és kereskedő 
fiuknak  hajlékot és teljes ellátást adjon, hon-
nan aztán munkába járnának a magán iparosok 
műhelyeibe és a különböző gyárakba. De fel-
adatának tekinti az egyesület a Romániába való 
kivándorlás ellensúlyozását is, mi végből ez 
évben pályázatot irt ki a Székelyföldön  ma-
radó derék cselédek részére. Jelenleg a díj a 
háromszék- és csikmegyeiek számára van ki-
tűzve egyenlő részben és pedig mintegy S00 
korona, mely 50—100 koronás részletekben 
fog  kiadatni. A Ilii székely cselédek kitünte-
tésével a székelykérdés megoldásához is niiii-
deuesetre hozzá fog  járulni az egyesületnek 
eme nemes intencziója. 

— Tűzoltó bál Ditróban. Folyó hó 
12-étt a gyergyó-ditrói „Önkéntes tűzoltó tes-
tület " saját szerelvényei javára táncz-estélyt reu-
dezettt a mely minden tekintetben kiválójól sike-
rült, a publikum a legjobb hangulatban reggel 5 
óráig mulatott. Bevétel volt 200 kor. 50 fillér, 
kiadás 08 kor. Ifj  fillér,  tiszta jövedelem a 
szerelvények javára maradt 132 kor. 34 fillér. 
Kelülfizettek:  Lázár Menyhért 20 kor.. Kovács 
Lajos kir. kjegyzó 2 kor., (íörög Joáchim cz. 
esperes 2 kor., Csiki Kálmán 2 kor., Csibí 
András p. biztos, Lázár Péter, Ferenczi Albert, 
Incze Dénes, X. X., Karátson Xinka 1 — 1 kor., 
Czárán Berta 50 fillér,  Dr. Színi János, Both 
Ferencz, kanonok 2—2 kor., Angi István, László 
Dénes, Brassai József,  Róth Mihály, Imecs 
János 1—1 korona, Dr. Mezei Géza, özv. Ja-
kab Péterné 2—2 korona, Plutz Geró, Zakariás 
István f.  tíz., Takó János, Csiki Bálint, Ilyés 
Alajos I—1 kor., Frídinau Şolem 50 fillér. 
Fogadják szívességükért az „Önkéntes tűzoltó 
testület' hálás köszönetét. 

— Karácsonyi pásztorjáték. A csík-
szentkirályi róm. kath. elemi iskola nóvenkéket 
Balogh Pál kántortanító vezetése mellett a Ko-
vács Nándor türkösi k.-tanitó által összeállton. 
Betlehemi pásztorjátékot karácsony előestéjén, 
Szent István és Uj év estéjén a hívek kiváló 
nagy érdeklődése és részvéte mellett elismerésre 
méltó ügyességgel otthonossággal s kivált meg-
ható erkölcsi s elég jó anyagi eredménynyel 
adták elő. Karácsony előestéjére Bors B-n -dekué 
nagysága és Szász Józsefoé  hazgolkodása és 
gyűjtése eredményeül gyönyörű karácsonyfát 
állítottak, melynek gazdag gyümölcseiből a Kis 
Jézns mindenik iskolás gyermeknek juttatott 
valamicske ajándékot. Ezen kívül néhány sze-
gényebb sorsú gyermek egy-egy ruha darabot 

s többen lábbelit kaptak. A színpad csinos be-
rendezése, az isteni misztériumnak megfelelően 
díszített kis Jézns jászla, a szereplő személyek: 
Angyal, Mária, Sz. József  és pásztorok találó 
jelmeze s a görögtűz nagyban emelték a i elő-
adás sikerét. A karácsonyfa,  kiosztott ruhák és 
lábbeliek beszerzéséhez adakoztak : T. Nagyné 
Brigitta 2 kor., özv. Gál Endréné 2 kor., Albert 
Béniné 20 f)i|.,  Kristó Albert, Kristó Ádám, 
György Ferenc/., György Ágoston, id Vitos Pé-
terné, György Istvánné 40—40 flll.  Csiszér 116-
zesné, Szabó Imréné 20—20 fill.,  Gerendey Ist-
vánné 2 kor., Péter Lajosné, Benedek Borbára, 
Keresztes András 1 — 1 kor., Bartis Istvánné, 
Csiszér Antalné, Ferencz Albert 10—10 fillér, 
Viios Mihályné, Andás Istvánné, Balló Adámni 
3 0 - 3 0 fii.,  Btlás Béni. Balázs Terézia, Asztalos 
Albertné, Benedek Dínesné, Jakab János, Vitos 
M. I — I kor., Potoczky Antal. Szász József, 
Bal L ÜK Lina. Hosszú Ferencz 2—2 kor., And-
rás Péter, Simon Erzsébet, Csiszér Mózes 10—10 
fill.,  Kristó Lázárué 6 f„  ifj.  Vitos Péterné, 
Balogh János. Csiszér Áhelné, Vitos István, 
András Győrgyné, Hajdn Gáborné, Paizs Mária, 
Bors Ádáinné 20—20 f.,  Szabó Amali, Nagy 
Sándor 40—40 (.. özv. Bxlló Ignáczné 2 kor., 
Töke János 50 (., özv. Balló Béniné 48 fillér, 
Kristó István 1 kor., Tőke Mihályné 40 f.,  De-
meter Lajosné 10 f.  Az első előadás ingyenes, 
a tnisodu és harmadik 20 filléres  belépéssel a 
templom padok kijavítására .jövedelmezett 33 
kor. 14 fillért.  A kis Jézns legyen a vezető, 
rendezők és adakozók jatalma. 3. 

— Ifiért  kopasz Szent Péter ? Csik-
Csomortán vidékén érdekes legendát tud a uép 
arról, hogy miért kopasz Szent Péter, a menny-
ország «apusa. A Magyar Nyelvőr igy közli e 
legendát, a nép ajkáról lejegyzett formában: 
Mikor Szent Péter Krisztus urunkkal utazott, el-
fogyott  minden élelmük a tarisznyából. Szeut 
Péter erősen megehült Az egyik házba a min a 
kürtő füstölt  bémont s éppen a konyhába került, 
ahol egy ügyes menyecske palacsintát sütött. 
Szégycnleltc kérui, hát csak megállott a konyha 
közepin, de a menyecske bizony nem adott neki 
palacsintát. Az első sült palacsintát egy tányérra 
tette, aztán valamiért kiment a konyhából. Alig 
fordula  ki, Szeut Péter kapta a palacsintát, be-
lette a kalapjába s a kalapot egészen a fejibe 
húzta. Mikor visszajött a menyecske mindenütt 
kereste a palacsintát, de Beholsem találta. Utol-
jára lekapta a Péter kalapját, mert azt gondolta, 
(uagy igazáu) hogy oda dugta el, de ott sem volt, 
mert uramüa, a palacsinta elsülyedt, a helyette 
akkora kopaezság maradt a feje  tetejin a mek-
kora a palacsinta volt. Azóta mondják nálunk a 
kopacz embernek „Ne, ez es palacsintát lopott". 

— Asszonyok, leányok, kiket jöven-
dőjük érdekel, bo/assák meg Zit.-EI.Lohia most 
most megjelent szellemes jósló könyvét. Rend-
kívül szenzácziós 1 1 korona beküldése ellenében 
(bélyegekben is) bértmentve zárt borítékban 
küldi: Gedeon András könyvkereskedése Mis-
kolezon. Utánvéttel 40 fillérrel  több. 

A Zenélő Magyarország, zougora és 
hegedű zenemű folyóirat  január 15-iki 2-ik füzete 
igeu érdekes tartalommal jelent meg. A mindenütt 
kedvelt zeneinüfolyóirat  e száma tartalmazza a 
következő darabokat. Zayzouué Stöger Adél, Kis 
postásom, édes fecském  magyar dalt. Rosay G. 
a hírneves mézeshetek (Honginaon) induló szer-
zőjétől Handicap indulót. Zsadáuyí Ármond sza-
bad pusztáu magyar dalt éuekhaugra 2 hegedű 
kísérettel. Teílmann K. „Mennett" jét zongorára. 
Miudeu száma hasonló gazdag tartalommal jelenik 
meg a Zenélő Magyarországnak. Éveiikiut 24 fü-
zet, minden füzet  10—10 oldal hangjegy tarta-
louimmal a legjobbau megválasztott kiváló sikerű 
újdonságokból összeállítva. '242 oldal tartalomért 
1'2 korona, félévre  12 füzet  120 oldal tartalomért 
0 korona és negyedéveiihiiit 0 füzetért  3 korona 
az elólizetés. Előfizethetni  a 1901. évi VIII. év-
folyamra  a Zenélő Magyarország (Klökner Ede) 
zenemű kiadóhivatalában Budapest VI. Csengeri-
u. 6*2. sz., liounan megismerésre inrtafvány  füzetet 
UO fillér  beküldése ellenében küldeuek. 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

5497. szám. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csík szeredai kir. trvszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, bogy Oidró Má-
tyás cs.-madarasi lakos végrebajtatónak Antal Imre 
csikmadarasi lakos végrehajtást szenvedő elleni 
41 kor. 2G fillér  tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében az árverést elrendelte, és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1901. 
évi február  hó 5-ik napjának délelőtti 9 órakor 
C"ik-Madaras község hazánál megtartandó nyil-
vános árverésen a kikiáltási áron alnl is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy 
a/. 1881: LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november bó 1-én 
3333. sz. a. kelt ni. kir. igazságügyministeri rende-
let 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Kelt Csík-Szered*, 1900. évi november hó 
8-ik napján. Geoző Béla, 

[19] l - l kir.tvszkibíró. 



Január . C S Í K I L A P O K 4. szám. 

VERESS SÁNDOR dr. 
orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 
I•-»:)!)] '.i-io C s i k - S z e r e d á b a n 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Rendes orvosi tanácskozási idő naponta dél-

után 2—1 óráig. 

U—I9(ll. szám 
kjzú. 

Árverési h irdetmény. 
Alolirott község elöljáróság ezennel 

közhirré teszi, liogy Csik-Kare-falva  köz-
ség tulajdonát képező és a csikmailnrnsi 
II. részben fekvő  úgynevezett .Csipkés 
és Királykút" uevil havasuk, ugy a ma-
jorsági birtokok, valamint a község házá-
nak üzlethelyiségül és lakainak is lia-z-
nállia'ó alsó jobb szárnya az 1901. é v i 
február  hó 10-én C'sik-Kaic.'.laLa köz-
ség házánál tartandó nyilvánus ár ver sen 
bérbe ionnak adatni. 

Árverezni szándékozók az árverésre 
tisztelettel meghívatnak. 

Az árverési feltételek  a község házá-
nál megtekinthetők. 

A k ö z s é g e l ö l j á r ó s á g a . 
Csik-Karczfalván  1901. jan. 1 én. 

Bocskor Antal, Bartalis József, 
körjegyző. liirii. 

hisz. kaszálóra 8 kor., és a 9. rdsz. 8756. hrsz. 
kaszálóra 30 korooában ezennel megállapított 
kikiáltási árhan, annak a kijelentésével, hogy a 
2546. és 3006. hrsz. ingatlannak részére 
a 886/1883. tlkvi számú végzéssel özv. Lajos 
Ferenczné szül. Nagy Zsnzsa javára C. 1 alatt 
bekebelezett élethossziglani haszonélvezeti jogot 
ezen árverés nem érinti elrendelt», és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1901. évi február 
hó 13-ik napjának délelőtt 9 órakor Csik-Taplorza 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in 
gallannk becsáránsk 10"/0-át, készpénzben, vagy-

az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzettárfolyammal 
száinitott és az 1881. évi november hó l-én 3333. 
sz. a. kelt m. kir. igazságügymiuiszteri rpndelet 
8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban i 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 60 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bi. 
lóságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltalni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Kelt Csik-Szei eda, 1900. évi nov. 12-én. 
Geczö Béla, 

| Irt] 1 1 kir. tvs/.óki l/iró. 

u u 

Felhívás! Fuvarosok kerestetnek állandó 
keresetre vasúti talpfa  és kubik 
fuvarozásra.  Jelentkezni lehet e lap 
kiadóhivatalában, vagy Gal End-
réné féle  házban Csik-Szentkiralyon. 

A tek. községi elöljáróság kéretik 
ezen felhívást  a közönségnek tudomá-
sára hozni. 

m 
Sz. 5979 - üOO 

tlkvi. 

Árverési hirdetményi  kivonat. 
A csik-szeredai kir. törvényszék, mán te-

lekkönyvi hatóság közhirré leszi, lioL'y dr. Iút-
czea Denitlerné szül. Lajos Yéró végrehajtató-
nak Lajos Matild csik-taploczai lakós véjjieliaj 
lást szenvedő elleni 320 kor. tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében az árverést 
a csíkszeredai kir. löivényszék területén lévő 
Csik-Taplocza község határán lek vii a <;-kta|i 
loczai 101 sztjkvben A. f.  alatt Lajos Veronika 
kiskorú, Lajos Matild, A. 1. és 3. alatti liely-
szinelési birtokosuk, továbbá Lnjos Ignácz. La-
jos Veronika és Lajos Matild nevén álló s alább 
egyenként megnevezett ingatlanoknak nemcsak 
a végrehajtást szenvedőt illető hányadára, há-
nem az 1881. LX. t.-rz. a) és illetőleg, d) pontja 
alapján a többi társtulajdonosokat illeiö ,utalé-
káia is, és pedig az 1. rsz. ÍI:VI., 157) hisz. 
faházas  beltelekre 2400 kmona, a 2. reiidsz. 
1428. hrsz. szántóra 14 kor., a 3. rsz. 2545. 
Iirsz. szántói a 11(1 korona, a 4. rdsz. nOOii. 
hrsz. szántóra 92 kor., az 5. rdsz. 30H4 j. hrsz. 
szántóra 12 kor., 1. rdsz. 5369., 5373. hrsz. 
kaszáló és szántóra 24 kor., a 8. rds/. 8052,2. 

Sz. 0131/1900. 
tkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmái toni kir. járásbíróság, mint-

tlkvi halóság közhirré teszi, hogy meiiasági 
Incze János végreliajtalónak odavaló Incze And-
rás végrehajtást szenvedő elleni 120 kor. töke-
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csikszeutniártoiii kir. járásbíróság terű 
létén lévő Menaság község halárán lekvő a 
meuasági "27 szt|kvben foglalt  it|. Incze András 
és neje 8'.. Károiy Erzsébet tulajdonát képező 
27., 2'J., 3U. hrsz. ingatlanra 23 kor.. 804. hrsz. 
320 kor., 214S..|. hrsz. 5 kor., 4453,,. hrsz. 
6 kor., 5599. hrsz. 9 kor., 5795. hrsz 9 kor., 
5820 ,. hrsz. 8 kor.. 5821 ,. hrsz. 8 korona, 
5834. hrsz. 8 kor., 583S. hrsz. 8 kor., 8072/,. 
hrsz. 25 kor.. 8250.. 8251 ,. hrsz. 25 korona, 
8241. b245. hrsz. 58 kor., 8249. hrsz. 15 kor.. 
8451. In sz. 8 kor., 11239. hrsz. 6 kor., 11K03.,. 
hrsz. 8 kor., 12181;,. hrsz. 10 kor., 12658 ,. 
hrsz. 3 kor., l4374/3. hrsz. 1U3 kor.. 14439 j. 
hrsz. 23 koronában ezennel megállapított kikiál-
tási ál ban elrendelte, és hogy a fenn'  bb megjelölt 
ingatlanok az 1901. év i f eb ruá r  hó 23-ik 
n a p j á n d. e. 9 ó r a k o r Menaság község-házá-
nál megtartandó nyilvános áneiésen a megálla-
pított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok beesárának 10"'u-át. vagyis 75 kor. 70 
fillért  készpénzben, vagy az 1881. évi LX. l.-cz. 
42. §-ában jelzett árfolyammal  számított és az 
1 8 8 é v i november hó 1 én 3333. sz. a. kelt igaz-
ságügyininiszteri rendelet 8. § ban kijelölt óvadék-
képes értékpapírban akiküldSU kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-» élteimében 
a báuatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé-
séről kiállított szabályszerű elismervényt átszol-
gáltalni. 
A kir. járásbíróság mint. telekkönyvi hatóság. 

Kelt Csik-Sztmártonon, 1900. decz. 6-án. 
F ö l d e s Béla, 

H'i i i kir alliiró. 

580-1901. szátn. 
1. ai. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvái megye közgazgal ásáiul 1800 ko-

rona fizetés,  401) koroua lakbér és 267 korona 
20 fillér  vái megyei segély melleit javadalmazott 
levéltárnok! állás lemondás lolylán üresedésbe 
jővén, arra ezennel pályázatot hirdetek, s lelhivom 
mindazokat kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
miszerint életkorukat, eddigi szolgálatúdat és 
az 1883. évi I. t.-czikk 13. íj-sa utolsó bekez-
désében irt képesítésüket igazoló okmányukkal 
felszerelt  pályázati kérelmüket a vármegye főis-
pánja méltóságos Mikó Bálint úrhoz lolyó évi 
február  hó 20-ig nyújtsák be. 

Csíkszereda, 1901. január 18-án 
Becze Anta l 
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X A C J Y V Á K A P O M . 

Van szerencsénk ti t. italmérök és kereskedők szives figyelmébe 
ajánlani, hogy 25 év óta fenálló  RUM-és LIKÖRGYÁRUNKAT  valamint 
palinka fozdénket  nagyban kibővítettük és mindennemű kististön főtt  pá-
linkákból ti. m. szilvórium, seprő és törköly úgyszintén saját gyártmányú 
legjobb minőségű rum és likőrökből állandó nagy monyiséget tartunk 
raktáron és azokat a legjutányosabb árban árusítjuk. 

Kitünö kiszolgáltatásról czégűnk jó hírneve kezeskedik. 
Magunkat a t. italmérök és kereskedők szives pártfogásába  ajánlva 

vagyunk teljes tisztelettel 

,„ , , Jungreis és Weisz, 
'  '  A d  rum és liköri/t/áronok  Nayuvárad. , n ««j/f/i*»  ww» f#f/y/r«.#-fe*f  • 

KvnmntAH PN>1. _ i I •. J1 n„v • 

r Bútor raktár,  porczellán,  üveffáni  én lámpák. 
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LEONHARDT és TÁRSA 
^ c n r s z E E T I D A , 

hl. 
46 
48 
48 
80 
60 
30 

kr. 
1 kilogram ezukor I. kimérve . 

„ koczka botfalvi  . 
őrölve (czukorliszt) 

" Cuba kávé legfinomabb 
, s igen finom 

„ Kávé jó minőségű 
„ Oyöngykávé igen finom  . 
„ Olasz rizskása legfinomabb  „ 30 „ 
„ Japáni rizskása . — » 24 ^ 
„ Rangon rizskása legfinomabb  — „ 20 „ 

„ fiuom  . . — „ 18 „ 
jóminőségü — „ 16 „ 

„ Darakása — „ 14 „ 
liter Sárgakása . — » . 

1 csomag I. Milligyertya 5(i0 gr. . — B 38 „ 
1 , 1. , 500 , — , 35 . 
1 . II. , 450 „ — „ 29 „ 
1 „ I. templomi gyertya — „ 32 „ 
1 csomag rózsaszínű, v. sárgafejű  szalongyufa  — „ 06 „ 
Petroleum legfinomabb  1 liter — „ 16 „ 

„ valódi amerikai — , 19 , 
Ezenkívül mindennemű fűszer,  festék,  anyagárut, 

porczelláu és üvegneniüt, úgymint legkitűnőbb természet 
adta tiszta és valódi erdélyi hegyi borokat a leg-
olcsóbb napi árban számítjuk. 

A nagyérdemű közönségnek igen becses pártfogásába 
magunkat ajáulva maradtunk kiváló tisztelettel 

171 - L e o n h a r d t  és  Társa. 
liőr.  tatji  és ezijiész kellékek.  Mindennemű  ásványvizek raktára. 
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Vagyon mérleg számla. 

A „Jelzálog-Hitelbank résivénytarsaság" vagyon alladékáról az 1900. év deczember hó 31-én. 
VAGYON. TEHER. 

- - - - - - k n r a | 

Beruházásban 3712 kor. 05 fill.  mely 
teljesen leíratott 

Pénztár 11100. deczember hó 31-én 14411.<«8 
Külföldi  pénznemekben 3741.ÍI3 
Váltókban . . . . . . 526279.78; 
Kezeségelt és Jelzáloggal biztosított 

kötelezvények . . 158183.— 
Jelzáloggal biztosított váltókban 5ÍIÍI81.— 
Kézi zálogokban 1342.— 
Külföldi  váltókban . . . 534(')4.ÍI4 
Ciirószámláti Osztrák-Magy. Banknál 1135.48 
Folyó számlái adósok 14(40.25-
Cltecke számlán 2650.-
Xyilt számlákon 1479.16 
Ingatlan birtokban 3029.88; 

830939.10,1 

Alaptőke számlán 
I. Tartalékalap számlán 
II. Tartalékalap 1899-ról 

ennek 1900. évre eső 
(i0/„ kamata . 

Betétek 111 tételben 
ennek tőkésített ka-
matai 

Viszváltú kölcsönök 

5000.— 

300.— 
338345.17 

kor. HL 
100000,— 
100000,— 

5300,— 

20138.01 358483.78 
245074.27 

Az 1900. évi nyeremény mely feloszlik: 
Osztalékra70° uá217k. 21700.— 
Tartalék alapra 20°/u 6300.— 
Tisztelet dijakra 10% 3000,-
Jótékonyczélokra 81.06 31081.0fi 

839939.10 

Dobreán Demeter s. k., 
könvvclö. 

(iyergyó-Tölgycsen, 1900. évi deczember hó 31-én 
ICorjHts  Ádám  s. k., Ifj.  Török  Antal  s. k., 

pénztárnok. vezér- i^az^ató . 

lízen \.-igyoii-mérleg, valamint nyereség-,  veszteség- és forgalmi-számlákat  a fó-  és segéd-
könyvekkel összehasonlítván, mindenekben helyeseknek és megegyezőknek találtuk. 

(iyergyó-Tölgyesett, 1901. év január hó 5-én. 
Török Antal s. k.. Vaicsuk József  s. k., Dobreán Ágoston s. k.. Strul Mihály s. k., Ávrám Háim s. k.. 

elnök. ipi ' -g. tap. igaz fi-  taj; . if,'a/.f,'.  taft.  iguzg- t«í-r-
Urzícsianu János s. k., Csattó István s. k., Háim Simon s. k , 

ii| felüpy.  b. tag. feliifry.  I). elnök. feliijry.  b. tag. 

KÖNYVNYOMDÁJA, KÖNYV-, PAPÍR-, RAJZ , ÍRÓSZER- ÉS DÍSZMŰÁRU KERESKEDÉSE 
o s x i c s z s x s s D ^ . s ^ . i s r . 

ajánlja a nagyérdemű közönség becses figyelmébe  a mai kor kívánalmainak meg-
felelően  berendezett 

H s : Ö 3 n . 3 r T r 3 n . 3 r o a M - d . S L 3 s l t 
melyen bárminő nyomtatványok kiállítását a legjutányosabb árakon és a legdíszesebb 
alakban is elvállalja. A nyomtatványok készítésénél a csín, ízlés és pontosság az 
irányadok és azon törekvés, hogy a nagyérdemű közönség igényei minden irányban 

kielégíttessenek. 
.Fótékoniiczélu  mulatságok  meyhivói a, let/olcsóbba»  átfiltatnak  ki. 

vaynis árkedvezményben  részesülnek. 
IOO  tlrh.  j/ifászjeleiités  fér/finomabb  fiajilron  és a lef/rliszesebb  kiállí-

tásban esak három forint. 
10O tlrb.  iiérjef/i/^ÍO—  NO  krajezárif/. 

A rendelkezésre álló nagy papir raktár módot nyújt arra is, hogy daczára 
annak, hogy a papírára az utóbbi időben 43'U  emelkedett  az eddigi mérsékelt 
árak is lejebb szállíttassanak. 

Ajánlja könyv-, papir-, iró- éa rajzszer valamint díszműáru kereskedését 
mely ugy van berendezve, hogy onnan a vásárló közönség minden szükségletét a 
legolcsóbb árakon beszerezheti. 

• V Legolosóbb árak, pontos kiszolgálás!!! 

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Qyörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




