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A népszámlálásról. 
A népszámláló ügynökük c hónap 

elején országszerte óriási munkát vé-
geztek és rengeteg anyagot gyűjtöttek 
egybe, a melyek becses allatokat tartal-
maznak ezen ország lakosságának kli-
lönbüzü viszonyairól. 

Eridig azonban ugy szólva csak a 
nyers anyag van összegyűjtve és hogy 
az értékesíthető legyen, még keresztül 
kell mennie az országos statisztikai hí 
vatal retortáján, de már is olyan szá-
mok birtokába jutottunk, melyek népes-
ségünk szaporodásáról, városaink fejlő-
déséről némi tájékozást nyújtanak. 

Így például már tudjuk, hogy Hu 
d u p e s t e t országunk székesfővárosit 
729383, vagy kerek számban majdnem 
hétszázharmincz ezer ember lakja. Már 
most ha hozzá veszszük, liogy 1870-ben 
Budapestnek ínég csak kétszáznyolezvan 
ezer lakosa volt, beláthatjuk az óriási 
fejlődést  a melyet a főváros  a népesség 
szaporodása tekintetében 1870 -1901-ig 
elért. Szeged város népessége megha-
ladja a 100 ezeret épen 350 lélekkel, 
összehasonlítva a 10 év előtti lakosság-
gal a szaporodás 14°'«, meri az ezelőtti 
népszámláláskor a lakosság száma csak 
82221 volt. 

Debreezeu is csaknem olyan fejlő-
dést mutat mint Szeged, mostani népes-
sége 64000, tehát az utóbbi népszámlá-
lás óta 8000-rel szaporodott. 

Hódmező-Vásárhely lakosságának 
szaporodása is igen jelentékeny s az 
uj század kezdetén tiszta magyar lakos-
ságával belépett a 00 ezeres városok 
sorába, mert jelenleg 61300 lakosa van. 
A szaporodás 5725 azaz 10'32"o. 

Temesvár lakossága 50742. az utóbbi 
10 év alatt ?i szaporodás épen 10858. 
Nevezetes az, hogy ezen városban a 
jelenlegi népszámlálás alkalmával ma-
gyarnak vallotta magát 17871 vagyis az 
egész lakosságnak mintegy 36" o-a. A 

magyarság szaporodása teliát a délvidék 
e metropolisában 7114. 

Zombor város lakosságának szapo-
rodása 9" o. 1891-ben volt a lakosság 
száma 26496, most pedig 28948. 

Igen szép haladást mutat Sopron is. 
melynek lakossága jelenleg a katona 
sággal együtt 34 ezer. 10 év előtt 
27213 volt a lakosság száma. 

Sepsi-Szentgyörgy lakossága jelenleg 
7631, tiz év elölt volt 5665. 

üyergyó - Szent - Miklós lakossága 
7419, "tiz év előtt volt 6104. 

Alkalmunk volt megtekinthetni Csík-
szereda város népszámláló lapjait is, s 
azokból konstatáljuk, liogy vau Csíksze-
redában 390 házszám, a lakások száma 
620, melyek közül lakott 543, nem la-
kott 77. A háztartások száma: 519. 

Az összeirt egyének száma összesen 
2666, még periig lakáshoz tartozó 2622, 
átutazó 44. Távollevőnek volt kitüntetve 
81 férfi  és 36 nő, összesen 117. 

Az 1891. évi népszámlálás alkalmá-
val volt a lakósok száma 1789 s igy 
szaporodás mutatkozik 833, a mi 
46.5" o-nak felel  meg és arról tanúsko-
dik, hogy városunk lakóssága az utóbbi 
10 év alatt majdnem félannyival  meg-
szaporodott. Ez a tény városunk egész-
séges fejlődését  bizonyítja. 

A lakosság túlnyomó része magyar-
nak vallotta magát, akadt azonban olyan 
is, a ki nem átalotta azt írni, liogy né-
met, daczára annak, liogy ország-világ 
tudja, hogy biz ö nem német, hanem 
csak egy közönséges szász. 

Az ilyen ember, a ki tudva, nem 
igazat ír, szégyelje inagát, annál is in-
kább, inert szájával nagy hazafinak  mu-
tatja magát, titokban periig a nagy Né-
metország felé  gravitál s nemzeti him-
nuszként magában a „Wacht un Kein"-t 
diuloija. 

Akadtunk azonban a számláló-lapok 
között olyanra is, a melyen még jobban 
megbotránkoztunk és melyen itt Csik-
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A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA^ 
P. Kopatz Patrik koporsójánál. 

„Kitép, legázol :i vihar kemény tölgyet, 
nyiló virágot', sóhajt fel  a költő, midőn a pusz-
tulás kegyetlen muukáját szemléli. Es az em-
beri sziv, legyen bármily érzéketlen, az élet-
viharban bármennyire icegeilzett, elszomoro-
dik, remegni kezd, megdöbben, talán kétségbe 
is esik, midőn a sírnak ijesztő ürege megnyí-
lik előtte. Mert kaczérkodjauak bár a hitetle-
nek a halállal, tagadják a feltámadást  és jö-
vendő életet, még sem vonhatják kétségbe, 
hogv a sir egy nagy kérdőjel, igen nagy kér-
dőjel, melyre szivünk egy egész kinos életen 
át keresi a feleletet  s annál jobban fél  tőle, 
minél közelebb van hozzá. Vannak érzékeny 
lelkek, kiknek nagy bánatot okoz egy kedvelt 
virág hervadása, a fülemüle,  ha elvesztette 
párját, örökre elnémul bujában, egyik afrikai 
néptörzsnek az a szokása, hogyh.i valamely 
főember,  vagy uralkodó meghal, 100-au meg 
100-an temetkeznek el vele együtt élve a sír-
nak feneketlen  öblébe. Mit bizonyít mind ez, 
ha nem azt, hogy hervadás, elmúlás, enyészet 
és halál legnagy obb gyötrelme az emberi szív-
nek V Mit bizonyít, ha nem azt, hogy a halál 
gondolataival nemcsak az emberi érzelem akad 
fen,  hanem még az állati kin is a fájlt  lomig 
magasztosul ? Mert ugy gondolom, hogy fájda-
lom szólaltatja meg a hattyút, hogy életében 
egyszer és pedig halála elótt énekel, oly szé-
pen, oly panaszosan, hogy fájó  keservét csak-
nem megérthetjük dalából. Hát én mit mond-

jak, Sz. Uy. az enyészetnek e megdöbbentő 
jelenetével V Hogy legyek tolmácsa a fájdalom 
ama villámcsapásainak, melyet érzett a tanári 
kar és tanuló ifjúság,  érzett e hitközség és vi-
dék, érzett széles nagy körben s/áintalan ro-
koni és baráti sziv erre a váratlanul jött vész-
kiáltásra: P. Kopatz  Patrik  nincs többé! 
Klaludott, meghalt, elköltözött, oda lett! Ha a 
derült égből lecsap a villám és ledönti a ha-
talmas tölgyet, mely arra vala rendelve, hogy 
árnyékával enyhet, ágaival védelmet nyújtson 
sokaknak, a koronáját büszkén ringassa a fel-
legek honában, ha a kemény tölgy lezuhan tö-
véről : azt mondom jól van, czélját elérte. De 
mit mondjak, ha kidül mellőlem egy munka-
bíró férfi  erejének teljében, életének d«lén, 
kit n múzsák seregei vesznek köriül tudomány 
szomjas ajakkal, kinek vállaira a kartársak 
bizton támaszkodhatnak, kitől rendi testvérei 
védelmet és segítséget várnak, kiben számos 
hivő lélek lelki atyját vesziti V Mit mondjak, 
ha kidől egy ilyen férti  váratlanul és hirtelen ? 
Oh itt ugy látszik örök isteni végzéssel állunk 
szemben! Már pedig Isten végzései kifürkész-
hetlenek, tervei beláthatlanok. De én mégis 
vigasztalást meritek a gondolatból, mert hiszem, 
meggyőződésem és egyházam tanításaiból tu-
dom, hogy a mit Isten rendel, az jól van ren-
delve. Tudom azt is, hogy a halál mindig szo-
morú ugyan, de nem mindig rossz, tudom hogy 
a jó életre csak jó halál következhetik. Vizs-
gáljuk meg tehát vigasztalásul röviden: Milyen 
volt P. Kopatz  Patrik  élete? 

A megboldogult e nemes vármegyének 
szülötte. Egyszerű székely szülők sarjadéka, 
kik Csicsóban ringatták bölcsőjét, a Hargita 

szeredában született, a magyaron kívül 
más nyelvet nem beszélő gyermekek 
német anyanyelvüeknek vannak beje-
gyezve, daczára annak mint már mon-
dottuk, hogy a magyar nyelven kívül 
semmi más nyelvet nem túrinak és nem 
beszélnek. 

igazán nem tudjuk, hogy ilyen eset-
ben a tudatlanságot bámuljuk, avagy a 
rossz akaraton csodálkozzunk. Az ilyen 
szándékos ferdítés,  hogy ne mondjuk 
hamisítás igazán fellázítja  az ember vé-
rét. Hiszen hogy lehessen tudatlanság 
avagy rosszakarat nélkül azt állítani, 
liogy az olyan gyermek, a ki csak ki-
zárólagosan és csupán csak magyarul 
beszél, német anyanyelvű. S még jobban 
felháborodunk,  lia meggondoljuk, hogy 
ezt olyan ember teszi a ki magyar ke-
nyéren él, a ki magyar zsírtól hájasodik 
és magyar pénzből gazdagodik. 

Az ilyen embernek jobban meg kel-
lene gondolnia a dolgot s liogy a hálát-
lanság vádjával illethető ne legyen, arra 
kellene törekednie, hogy ha már ő maga 
nem lehet, vagy nem akar magyar lenni, 
legalább gyermekeiből jó magyar em-
bereket neveljen. 

Távol legyen tőlünk még csak a 
gondolata is annak, hogy valakinek az 
exisztencziáját megtámadjuk, de egy 
csöppet sem csodálkoznánk rajta, ha a 
közönség a mai bojkottáló világban az 
ilyen emberektől megvonná a pártfogást 
és támogatást. 

Jó lesz ezt meggondolni!! 

— A képviselőház ülései. A képvi-
selőház folyó  évi január hó 21-én tartott ülé-
sében IVrczel Dezső elnök bejelentette, hogy 
Degen (iusztáv és Diéues Márton megválasz-
tatása óta letelt a szabályszerű 30 nap anélkül, 
hogy inandatumokat megtámadták volna s igy 
ókét végleg igazolt képviselőknek jelenti ki. 
Bemutatta Zemplén és Zólyom vármegyék föl-
iratait a nemzetiségi törvény revíziója ügyében. 
Ezután a belügyi költségvetést vették tárgya-
lás alá s annak általános vitáját ma be is fe-
jezték. Szalay Károly és l'olónyi (iéza beszél-
tek a költségvetés ellen. Az első a parlamenti 

tövében, hol a föld  oly közel van az éghez, 
hogy könnyű az Istennel beszélgetni annak, 
ki kellőképen ért hozzá. S ugy látszik édes 
anyja értett, mert bizonyára az ö kérésére vette 
Isten kegyelmébe a tiut, áldotta meg észszel 
és szorgalommal, hogy minden nehézségen dia-
dalmaskodva, tanulmányaiban előbbre éselöbbre 
haladhasson. Szorgalmának tanúi a csik-soinlyói 
gyulafehérvári  és kolozsvári főgimnáziumok. 
Törekvése, buzgalma csak edződött az akadá-
lyokon, pedig elmondhatta a római költővel 
magáról: Sokat szenvedett a gyermek; izza-
dott és fázott.  De Isten angyalt küld az ifjú 
Tobiások mellé s nem engedi, hogy az útban 
ellankadjanak. 

Miután tanulmányait annyira végezte, be-
lépett Szent Ferencz rendébe. Ott a hittudo-
mányokban is kiképezte magát, majd ünnepé-
lyes fogadalmat  tett és pappá szenteltetett. 
Nagy szó az kedves Hiveiin ! Tehát ünnepélyes 
fogadalmat  tett; letette az engedelmesség, sze-
génység és tisztaság fogadalmát!  A ki felfog-
hatja, fogja  fel,  a ki megértheti értse, meg, 
hogy mily rettenetes mélységből, mekkora testi 
küzdelemmel kell ki bányászni a menyország-
nak e három gyémántszemét: az engedelmes-
ségét, szegénységet és tisztaságot. 8 vegyük 
hozzá a világ gúnyját és megvetését, a való, 
vagy képzelt hibák és fogyatkozások  szertelen 
nagyítását, mindjárt megérthetjük, miért mondja 
az Üdvözítő az ilyen életről: ki felfoghatja, 
fogja  fel.  Es I'. K. P. felfogta  és megértette 
Isten hivó szózatát. A rendben mindeuha híven 
és becsületesen szolgált, tevékenységének leg-
nagyobb részét azonban az ifjúság  oktatására 
forditá.  Tudjátok-e mit tesz: az ifjút  oktatni 

reformmal  foglalkozott  s azt csak annyiban 
mondja nem aktuálisnak, a mennyiben az a 
közelebbi választásokig már nem készülhet el. 
l'olónyi szintén a parlamenti reformmal  foglal-
kozott s követelte annak minél előbbi életbe 
léptetését. Követeli továbbá a kihágási törvény 
alkalmazását, mely büntetéssel sújtja azon korcs-
márost, a ki a részeg embernek italt ad. Széli 
Kálmán felelt  röviden a beszédekre, megígérte, 
liogy a kihágási törvény alkalmazásáról rende-
letben fog  intézkedni. A választási reformból 
szükségesnek tartja a czenzus arányosítását a 
jog kiterjesztésének alapján, de magát a refor-
mot aktuálisnak nem látja. Megígérte azt is, 
hogy a közigazgatás egyszerűsítéséről szóló ja-
vaslatot rövid időn a ház elé terjeszti. Kérte a 
költségvetés elfogadását,  a mi általánosságban 
meg is történt. A január hó 22-én tartott ülés-
ben elnök bemutatta, a jászkiséri polgárok kér-
vényét az általános szavazati jog behozatala iránt. 
Belicska Béni jelenti, hogy az állandó igazoló 
bizottság Kgerbéuyi Sándor máudatumát rend-
ben találta. Kola dános beterjeszti a igazság-
ügyi bizottság jelentését, hogy a szegedi fő-
ügyésznek adják meg a felhatalmazást  a bün-
tető eljárás megindítására, a miért az ország--
gyűlést megsértették. Ezután következett a 
beliuyi költségvetés részletes tárgyalása. Meg-
szavazták a dologi kiadásokat, a közigazgatási 
kiadásokat, az anyakönyvi kiadásokat, a szín-
művészeti kiadásokat, a nemzeti színház java-
dalmazását. A színművészeti kiadások tételénél 
Iiátkay felemiitette  a nagyszebeni Uránia bot-
rányt, mire felszólalt  Melezer Vilmos szász kép-
viselő és képviselő társai nevében is a bot-
rányt elitélte. Széli Kállmán elismerően mél-
tatta a nemzeti színház uj igazgatójának mű-
ködését s azt is kijelentette, hogy a kolozsvári 
nemzeti szinház építését nem adta ki bécsi 
építésznek. A január hó 23-án tartott ülésben 
Dániel Gábor elnökölt, bejelentette az angol 
királynő halálát és a gyászjeléül az ülést fél-
órára felfüggesztette.  Szünet után folytatták 
a belügyi költségvetés részletes tárgyalását. A 
közegészségügyi költségek tárgyalásánál Széli 
Kálmán kijelentette, hogy legközelebb törvény-
javaslatot fog  benyújtani a gyermek menedék 
helyek felállítására,  hogy igy a gyermek ha-
landóságot megakadályozzák, továbbá hogy a 
fürdők  támogatására is készül törvényjavaslat. 
A január 24 én tartott ülésben folytatták  a 
belügyi tárcza költsévetésének részletes tár-
gyalását, megszavazták a még hátra lévő té-
teleket és rátértek a kereskedelemügyi tárcza 
általános tárgyalására. A január 25-én tartott 
ülésben Kammerer Krnö beterjesztette a köz-
oktatási bizottság jelentését, a tanítói nyugdíj 
alap és gyámalap állapotáról. Azután követke-

és nevelni? A kezetekbe adok egy durva ne-
veletlen, tudatlan, jó és nemes iránt érzéketlen 
szivet s azt mondom nektek : íme itt van egy 
darab márvány, faragjátok  ki belőle az Isten 
képét, hogy emberek és angyalok gyönyörű-
séget találjanak benne. Ti faragni  kezditek a 
keménykövet, de a véső mindegyre eltörik s 
ez a véső a türelem; kőpor hull a szemetekbe 
s ez a kőpor a háládatlanság; a munka kö-
zepén ketté reped a márvány, s e repedés a 
sikertelenség. Ks ha sikerül a munka, ha kész 
az Isten képe, akkor jön a művész aggodalma: 
meglátják-e rajta avatatlan szemek is a szép-
séget V Nem vesziti-e fényét  a mű a világ for-
gatagában ? Nem lesz-e rideg bálvá az a 
kép. mely talán kápráztat, de nem melegít, 
nem nemesit? íme ez a nevelés! Mennyi tör-
rött véső, mennyi szembe hulló por, mennyi 
repedés, mennyi kétség aggodalom, mily kevés 
tökéletes siker! Ks ime a megboldogult ezt 
a munkát végezte 20 éven keresztül. Való-
sággal az Isten képét formálta  tanítványaiban, 
mert hitre és erkölcsre tanitá őket. Hinni Is-
tenben, az erény szépségében és minden jó 
Ugy diadalában; hinni a lélek örök életében, 
az igazak jutalmában s a gonoszok megbün-
tetésében, hinni az anyaszentegyház isteni szer-
vezetében és győzelmeiben a pokol minden 
hatalmán. Erkölcsre, hogy a zsenge szivek 
liliom tisztaságban éljenek, a férfiak  a küz-
delemben erőt ne veszitsenek, az öregek re-
ménység nélkül ne maradjanak. 

Nemzedékek kerültek ki kezei alól, kik 
közül a selejtesek bizonyára elhullanak mint 
a dércsípte levelek a fáról,  de az életre való-
ja megtanulta tőle a lét nagy-kérdéseit, Istent, 



Január . 

zett a kereskedelmi költségvetés tárgyalása. 
Pichler Győző dr. szólalt fel  elsőnek és ellen-
zéki szempontból bírálva a költségvetést, ki-
jelentette, hogy azt nem fogadja  el és sürgette 
hogy a párisi kiállítás adatai nyilvánosságra 
hozassanak. Erre Hegedűs miniszter állott fel 
és melegen emlékezett meg Lukács Béláról, n 
ki pátisi sikereivel rászolgált a nemzet hálájára. 
A ház helyesléssel fogadta  a miniszter szavait. 
Az ülés végén Konkoly Thege Miklós ritka 
egyenességgel kritizálta á vasúti és hajózási 
kérdést. A költségvetést elfogadta.  Január 
26-án folytatták  a kereskedelemügyi tárcza 
költségvetésének tárgyalását. Felszólalt Major 
Ferencz főleg  az ipari szabadság ellen szónokolt, 
mert ez tette tönkre a kisipart. Yeszter Imre 
szintén a kisipar érdekéhen szólott, szerinte 
a viszonyok javítására szakiskolákat, értékesítő 
és hitelszövetkezeteket kell alakítani. Molnár 
Józsiás az önálló vámterület felállítása  érdeké-
ben beszélt s kérte és sürgette, hogy a Szé-
kelyföldnek  szállítási kedvezményeket adjanak. 

Hazánk és a Külföld. 
(Krónika a mait hétről.) 

A mult héten éppen két közös miniszter 
tett látogatást Budapesten, az egyik volt Kállay 
közös pénzügyminiszter, a másik pedig Krieg-
bammer közös hadügyminiszter. Csak a mi-
niszterekkel érintkeztek, azért azonban a szo-
katlan látogatás mindenkinek feltűnt  és szor-
gosan találgatták, hogy vájjon mi lehet a ne-
vezetes tálogatás czélja. Sok mindenfélét  be-
szélnek, de ennek legnagyobb része csak gya-
nitás, legvalószínűbb azonban azon velelem 
hogy Olaszországnak Albániára való vágyako-
zása vezette Budápestre a minisztereket, azon 
okból, hogy minden eshetőséggel szemben ké-
szen lehessenek. Ezért a Dalmát partokat erő-
sitik, n tengeri haderőt fejleszteni  kívánják s 
legkülönösebben n véderőtórvény 14-ik S-aban 
meghatározott ujoucz létszám felemelésén  fá-
radoztak. Ez a körülmény vezérelte Budapestre 
a közös minisztereket. 

A megoperált honvédelmi miniszterről a 
legújabb tudósítások azt írják, hogy javulása 
állandó s felgyógyulása  biztosra vehető. 

A földmivelésügyi  miniszter a gazdasági 
állapotok javításán folyton  munkálkodik és mint 
ezt elősegítő egyik eszközt, a hü és hosszú 
szolgálatot teljesített gazdasági cselédek és 
munkások kitüntetését szorgalmasan folytatja. 
A mult héten Vaskó János gazdasági munkást 
tüntette ki ötven korona jutalommal és dicsérő 
oklevéllel, nevezett munkás negyven esztendeig 
szolgált hUen és becsületesen egy sümegi gaz-
dánál. 

Az 5-dik sorgyalogezred f.  hó 20-án ün-
nepelte meg Miakolczon 50 éves jubileumát. 
A dologban az a nevezetes, hogy magyar be-
szédek is történtek. 

A munka nékül szűkölködő szegények 
segítése, nyomoruknak enyhítése ugy Kolozs-
vár mint Budapesten szakadatlanul foly.  Ko-
lozsvárt naponként 5—6 ezer, Budapesten 14— 
15 ezer darab kenyeret osztanak ki, ezenkívül 
mindkét helyen a népkonyhák is működnek, 
a hol az arra szorultak meleg ételt kapnak. 

Magyarország egyik legszegényebb helye 
Mukovicza Sárosmegyében, a szegény lakos-
ságnak kizárólagos tápláléka a burgonya és 
káposzta. Mikor e két termény bóvün tizet, a 
nép is megelégedett, de mikor valami ok miatt 
sem az egyik, sem a másik termést nem hoz, a 
lakosság az éhhalál veszedelmének van kitéve. 
A mait évben a nagy szárazság miatt sem az 
egyik, sem a másik nem hozott termést. A 
nép végtelen nyomorban sínylődik. Most a nyo-

hazát, örökkévnlúfágot,  becsülelet és lérlijel-
lemet, sarkpontjait a földi  és túlvilági életnek. 

Sikerei tehát voltak, mert embereket ne-
velt Istennek és hazának és mert tanítványai 
szerették. 

Ez az ifjúság,  mely most megilletődéssel 
állja körül ravatalát, értelmének fényénél  helyes 
irányban indulni, szivének .nemes érzelmein 
tettekre buzdulni megtanult. És míg a közhasznú 
tevékenységet becsülni tudják, addig P. K. P. 
neve áldó emlékezet tárgya lesz. 

Hát szenvedései voltak-e ? Hogyne lettek 
volna! Hiszen a szenvedés ugy társul n földi 
élethez, mipt fényhez  az árnyék, virulathoz a 
hervadás. Érték bizonyára csalódások, szivtépö 
aggodalmak, de ritkán jött panasz ajkaira, r.ert 
azt tartotta: lenyelem a mi keserű és meg-
osztom a mi édes. Es igy fohászkodott  a zsol-
tárossal : Az ur az én erősségem, kitől féljek  ? 
Látjuk tehát, hogy a megboldogult élete kora 
ifjúságától  fogva  SZÍVÓS volt a munkásságban, 
áldásos a sikerben éB rendíthetetlen a szen-
vedésben. 

Hát a halála milyen volt? Megdöbbentő 
mert váratlan, kibékítő és megnyugtató, mert 
keresztényi. Mindössze néhány napi szenvedés, 
metsző, de néma kin, azután a haldoklók szent-
ségeinek fölvétele,  kibékülés világgal és Isten-
nel s végül csendes kimúlás. Képzelhető-e en-
nél szebb halál ? Mintha a még virágzó őszi tájat 
látnám, melyet néhány nap ulatt letarol a fa-
gyos dér, virág elhervad, levél zörögve hull, 
bokor és liget elnémul, de aztán kitisztul n 
lég, kiragyog az égnek mosolygó szeme, s e-
lőttünk tárul a haldokló természet elandalító, 
megnyugtató, kibékítő képeivel. Valóban, ha 
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moron közmunkával akarnak segíteni, a mit 
nagy valószi i ás éggel már engedélyezett is a 
minisztérium. 

Bécsi forrásból  azt híresztelték, hogy Lu-
kács László pénzügyminiszter és Széli Kálmán 
miniszterelnök között olyan ellentétek merültek 
fel,  melyek miatt az elsőnek a minisztériumból 
ki kell lépnie. A félhivatalos  B. tudósító kije-
lenti, hogy ebből egy sző sem igaz. 

A szomszédos Ausztriában a helyzet némi 
javulását jelenti, liogy a lengyel képviselők 
elhatározták, miszerint teljes igyekezettel arra 
fognak  törekedni, hogy a parlamentet munka-
képessé tegyék. 

Angolországot és gyarmatait Viktória ki-
rálynőnek e hó 22-én esti 6 óra 45 perczkor 
beküvetkezelt halála gyászba borította. A sze-
letett királynő halála felett  egész birodalmában 
a legőszintébb fájdalom  mutatkozik és óriási a 
részvét a melyet a földkerekség  minden orszá-
gából táviratokban és levelekben tolmácsolnak. 

Az angol trónt VII. Ed várd néven Albert 
Kdvard Viktória királynő második gyermeke és 
legidősebb fia  foglalta  el. Edvárd király 1841. 
november hó 4-én született Londonban s igy 
már 00 ik életévében van. A magyaroknak 
tszinte barátja s látogatásai alkalmával orszá-
gunkból mindig kellemes emlékekkel távozott. 

Az uj király, kinek teljes cziine VII. Ed-
várd Nagy-Brittánia es Írország királya, India 
csúszarjfi,  folyó  hó 23-án tette le a titkos ta-
nácsban a hivatalos esküt az alkotmányra és 
ugyanazon napon vette be az esküt az alsó és 
felsőház  tagjaitól, miniszterektől, érsekektől és 
a királyi család tagjaitól. 

Viktória királynő temetése valószínűleg 
pénteken fog  megtörténni, a temetéson az ösz-
szes állanilök részint személyesen, részint kép-
viselőik által fognak  részt venni. 

Európának egy másik nevezetes halottja 
is van. Verdi a liires olasz zeneszerző, ki e hó 
27-én Milánóban halálozott el. 

Ismét merénylet hirét hozta meg a távíró 
Madridból, melyet a fiatal  spanyol király ellen 
követtek el. A merényletet Casa de Canipóban 
egy csónakozas alkalmával követték el. A part-
ról a csónakban ülő fiatal  királyra lőttek, még 
pedig háromszor. Az egyik golyó a fiatal  ki-
rály leje felett  surrant el, a második a csol-
nak oldalába, a harmadik pedig fenekébe  fú-
ródott. A fiatal  király elsáppadt, de azután 
csakhamar magához tért. A királyné a me-
rénylet hatása alatt megbetegedett. A merénylő 
elmenekült. A hatóságok mindent elkövetnek, 
hogy a merénylőt vagy merénylőket felfedez-
zek, de az még ez ideig nem sikerült. 

A burok Déláfrikában  az angolokat foly-
ton szorongatják. A mint Pretoriából távirozzak 
a pretoria—lorenzó—marquezi vonaton a burok 
nagy győzelmet arattak az angolokon. Kour-
kercstream mellett felrobbantották  a vasúti át-
járót és elvettek egy katonai vonatot. Ujabb 
hírek szerint Johanisburgha is betörtek és az 
ottani bányákat elpusztították. 

A kínai bonyodalomról nincs semmi 
ujabb hir. 

Az E. M. K. E. 
Az Í£ii/.snlö-v;iliis/.hiiiLiiyiinuk illése KIOl. jim. 12. -

Jelen voltak : Círól Hélili Ákos elnök, gr. 
Komis Viktor uleluók, Sándor József  t. ulelnök-
l'ótiikár. Mírza Lajos kir. tan. lőpénztáros, Sze 
kula Ákos ellenőr, Nagy Károly jegyző, Ueáky 
Albett, hl. Foiiilzsch Artlmr, (iiilnfulvy  István ilr 
Hory Béla, Kozma ÍVmicz kir. c.m. tatifiliigycld. 
Kuszkő Isuáa, Karácsonyi Sándor, dr. I'isztry 
Mór, I'olcz Ituzső, Lendvai Kmil, Szabó Sámuel, 

az elköltözöttnek életét és halála: látjuk, remél-
nünk kell, hogy a lest bilincseiből kisabadult 
lélek örüknyugalom Ilonába ért, hol e szavak-
kal várta az örök liiió : Örülj hü és jó szolga, 
mivel a küzdésben hü voltál, a fáradság  jutal-
mát én adom meg neked. 

Vigasztalódjatok tehát szomorodott szivek, 
kik öt szerettétek ! Xeni halt meg a leányzó, 
hanem csak alszik, moudá Jézus Jairus leá-
nyáról. Kinek élete szívós volt a munkában, áldá-
sos a sikerben és rendithetetlen a szenvedésben ; 
kinek kimúlása megdöbbentő bár, mert várat-
lan, de kibékítő és megnyugtató volt, mert ke 
resztényi, az az ember ha meghalt is, él, azon 
nincs a halál fulánkjának  hatalma. 

Valóban elköltözött kartárs, mi ily érzel-
mekkel, az örök életbe helyezett reménység-
gel vigasztalódunk kihűlt poraidnál. Inkább 
aggódunk magunk miatt, mint miattad, mert 
„A földhöz  minket baj s öröm kötöz, Óhajtjuk 
és rettegjük a halált, Te tul vagy már, nincs 
kétség utadon". Vedd hát búcsúját rendi test-
véreidnek kikkel megosztád a szerzetesi foga-
dalom terheit és az oltár szolgálatát, vedd bú-
csúját a tanári karnak, mely benned tevékeny, 
minden jó és nemes ügy iránt fogékony  tagját 
veszité, vedd búcsúját » tanuló ifjúságnak, 
melyet az élet kenyerével s az üdvösség vizé-
vel tápláltál szívben lélekben nemesitél, melyet 
hosszú időn át siirü csapatokban vezettél a 
somlyói szent szűz lábaihoz, hogy a hitnek és 
erénynek bajnokaivá avattassanak, vedd roko-
naid, barátaid, tisztelóid lelki gyámoltaid bú-
csúját, kik most könyeket, majd jó emlékeze-
tet áldoznak nevednek. Isten veled, Isten veledl 
Kisérjen földön  áldás, égben irgalom. Ámen, 
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Szvaosina Géra, Török latvan dr. és Vuchetich 
Sándor alapító éa választott választmányi tagok. 

Elnökölt Béldi Akoa gróf. 
Előadott Sándor József. 
Jegyzett Morza Lajoa. 
Elnök az iilést megnyitván, az újév alknl-

mávul üdvözli a megjelenteket, mire a mult ülés 
jegyzők inyvc felolvastatván,  hitelesíttetik. 

T. alelnök főtitkár  megteszi havi jelentősét, 
megyénkre vonatkozólag a kővetkezőkben 

li.irtalis Sz. János borszéki róin. katli. lel-
készszel közöltetett, hogy a gyergyó-bélbori liivefc 
lelki gondozásiért a jcleu évre is 200 korona 
megszavaztatott. 

Csik-gjimebükk rakotylyási Kmke tanitó, Be 
neilek Ágoston f.  évi jiiniiur—márczius havi elő-
leges lizetéso fejében  Dájhukát Jiikub m. nlszúin 
vevő, pénztáros kezeihez Csíkszeredába 150 kor. 
küldetett. 

Merza Lajos főpéiiztáros  jelentése szerint az 
egyesület rieezcmber liavi forgalma  32.M83 kor. 
;-)!) fíII.  Ebből készpénzbevétel 23.200 korona 13 
flll.  Összes vagyon deczember 31-ón 2,(ií)7.í>U0 
kor. 0 fill.  Szolgál tudásul. 

Uj Ingok jelentetnek be. E szerint uz uj 
alapítók Bzánia 42, nz uj rendes lagoké 1213. 
Felvétetnek. 

Kozma Ferencz kir. lati. tanfelügyelő  tieter 
jeszti a vallás és közokt. miniszter rendeletét az 
uraiiykuti Enike-iskola községi nyugdíj illetéke 
tárgyában. Az 10. M. Ív. E mint iskolafenturtó 
IB'.i'.l. szeptember 1-től IÜ00. végéig 32 koronái, 
s folyó  évtől kezdvo pedig évi 24 koronái kilizut, 
illetve előjegyez. 

Kis Fctvticz vállalkozó az nranykuti iskola 
utáni biztosítékából -100 korona kiutalását kéri. 
200 korona kiulaltutik. 

Magyurókereki Einke iskola beterjeszti mult 
évi zárszámadását és folyö  tanévi költségvetését. 
Az elszámolás rendbeli van, költségvetési hiányul 
143 korona 30 fillér  kiulaltutik. 

Uatiszneru lii-ló fOispân,  a Fogarusmegyei 
választmány elnöko párlolntug terjeszti be Fog.iras 
város kérését községi óvodája tovább Bogélyezése 
láruyábuii. 4<)0 korona 9egély folytatólag  erre az 
évru is inegszavazlatik. 

Htinyadvármegyei választmány pirtolólng 
terjeszti bo a llűtszegi óvó-egye9iilut kérését uz 
ottani társulati óvóda tovább segélyezése tárgyá-
ban. 400 korona segély folytatólag  cz évre is meg-
azuvaztatik. 

Huuyadvái megyei válusztinány pártolólag 
terjeszti bo a kiirösbáiiyni állandó gyerinekmen 
hely-bizottság kérései, segély ezós tárgyában. Egy-
szeruiinilenkorra 500 korona rondkivüli építési 
segély megazuvuztztik. 

T, alelnök-főtitkár  indítványozza, liogy tekin-
tettel az idei rendkívüli nagy fagyra  és a mutat 
kozó társadal ni szegénységre, szavazzon meg az 
IÎ. M. K. E. igazgató-választmánya a kolozsvári 
iskolák szegény gyermekei segélyezésére 500 kor. 
rendkívüli sürgős segélyt, melynek azonnali illeg-
felülő  felhasználására  a polgármester kéressék fel. 
Egyhangúlag ínegszuvaztutik. 

Maros-Torduvárineayei választmány pártoló-
lag (erjeszti be Székely Károly btiilupesti ip ir 
művészeti növendék segély iránti kérését. A Ko-
vács Sámlor-félo  székely ipari alapból 300 kor. 
a folyó  tanévre megszavaztunk. 

Lázár Farkas főszolgabíró  kéri, hogy Kőrös-
bányán egy ii cy osztályú algimn., vagy végső 
esetben egy áll. polgári iskola felállítása  iránt a 
ni, kir, vallás- és közoktatási miniszterhez inté-
zett kérvényük támogultassék. Krkölcsi támogatás 
kímoudalík. 

Tárgyaltatik a Bethlen Gábor fejedelem  szo-
bor-bizott ág adomány kérésének ügye. 200 kor. 
megszavuztatik. 

Temesvári g\ ujtó-gyár r. t. jelenti, hogy a 
mait liób'in 719 1)3 koronát irt számlánk javára s 
az 11)01. évben összesen OüilOS koronu julult 
az ü százalékban az egyesülőt számlájáru. Örven-
detes tudásul szolgál. A gyár egyéb folyó  közlé-
sei elnöki ellátás ulá bocsáttatnak. 

Iloclisinger Testvérek beterjesztik az Emke-
ténta és pecsétviusz czimkéjét. Bekérendő a lén-
iából és pecsctviaszból megfelelő  minta, mely 
ulti ii n szerződés megköthető. 

Unió-koméuyilőgyiir beterjeszti az Einke-
rizskvinéayiiő szerződési mintáját. A szerződés 
megfelelő  leg kijavítandó. 

Halász Ferencz és Pál az Einke-szivarka-
hiivelyek október—deczember havi jutaléka fejé-
ben 120 korona GO fillért  küldenek. Szolgál tu-
dásul. 

Rigler József  Ede beterjeszti az Einke levél-
papír mintáit és doboz czimke-rajzát. Nagyon íz-
lésesnek talaltatik ós ennek alapján a szerződés 
megkötendő. Károlyi Uyürgynek a korábbi enge 
dély felmondandó. 

QajzágA Manó jogtanácsos az özv. Móbay 
Károly ué-féle  hugyuték 1900. évi jövedelmében 
20H3 korona 33 fillért  terjeszt bo, beterjeszti to-
vábbá a mezőkövesdi magyar néptanító részére 
külöu tett U00 korona hagyományt, melynek ka-
matja« mejfi  kövesdi mindenkori néptanító segé-
lyére fordítandók.  Köszönettel fogadtalik.  A mező 
köveBdi 000 korona hagyomány kamatainak meg-
felelő  előjegyzése elrendeltetik. 

Országos muieum és könyvtár bizottság 
1001. február  2-án tartandó ülésén egyesületüuk 
képviaellotéaét kéri. Aj intézkedéssel ai elnökaég 
megbiiatik. 

. szám. 

Bálámon János béoai udvari szóló-hegedűs 
és udvari zenemflvész  Emkehaugverscny polkát 
szerzett, melyet díjtalanul a* Elnkének ajánl fel. 
Köszönettél fogadtatik  a 1000 példányban kinyo-
inatása kimondatik. 

T. alelnök-főtitkár  a költségvetéa elkészítése 
rendjén jelenti, liogy a mult évről összeaen 23 
népkönyvtár jegyeztetett elő, a inihoz ha ez évre 
10 uj népkönyvtárt veszünk is, ennek költaége 
már meghaladja a 4000 koronát. Kimondatik az 
11)01. évre vidéki népkönyvtárak szervezésére 
4000 korona felvitele. 

Ezzel kapcaolatban ugyancsak t. alelnök-
főtitkár  javn9olja, liogy tekintettel, miszerint az 
Einke népkönyvtárak és daloskörok magyar-lakta 
vidékeken is létesíttetnek, ellenben a magyarság-
nak első sorban az egyesület székhelyéről, Ko-
lozsvárról kell kisugározni, vetessék fel  a prog-
ratnmba Kolozsvárt is kellő számú Kinke-népkonyv-
tár és uépduloskör létesítése, a mondaasék ki a 
kiadásokról a költségvetés rendjén való gondos-
kodás. Elfogadtatik. 

Alsó-rákosi Emko-daloskiir és pékéi Emke-
népkünyvtár elnöksége beterjeszti alapszabályait 
megerősítés végett. Megerősíttetnek. 

Még több kisebb iigy letárgyalása után az 
iilés az elnök éltetésével véget ért. 

| P. Kopatz J. Patrik temetésej 

A csik-somlyói Szent Ferencz-rendi zárda 
vikáriusa és a főgimnázium  egyik érdemes ta-
nára Kopatz J. Putriknak január 22-én történt 
váratlan elhalálozásáról lapunk mult számában 
in ár megemlékeztünk. Kiegészítéséül eme köz-
leményünknek temetéséről is utólagosan beszá-
molhatunk azzal, hogy rég láttuk a részvétnek 
oly mérvű megnyilatkozását a közélet egyik, 
másik elhunyt tagja iránt, mint ez alkalommal. 

A katafalk  n klastrom középső hajója 
alatt állott, melyen az elhunytnak a tanártes-
tület és tanuló ifjúság  által letett díszes ko-
szorúi által fedve  koporsója s abban földi  te-
teme volt elhelyezve. A tanuló ifjúság  és tanári 
testület gyászfatyollal  bevont zászló alatt vo-
nult be a templomba, mely zsúfolásig  volt telve 
helybeli és vidéki közönséggel. A gyász szer-
tartást Murányi Kálmán Felesik kerületi főes-
peres nagy segédlettel végezte, a ravatal kö-
rül ott láttuk Al- és Felcsikuak — kevés ki-
vétellel — összes papságát, valamint az udvar-
helyi és medgyesi zárdák képviselőit. 

A szertartásos énekeket Tiiua Dénes ta-
nár vezetése alatt a kepezdei ifjúság  végezte 
s a „reijuiescat in pace" elhangzása után Kisz-
ner Ödön gimnáziumi tanár által betanítva az 
ifjúság  igazán összevágó és mindenkit megin-
dító gyász dalt énekelt. 

Ezután Bálint György szemináriumi igaz-
gató lépett a szószékre s tartott egy remek 
beszédet*), melyben bucsut vett az elhunyttól 
a táuártársak, tanuló ifjúság,  rokonok és jó 
barátok nevében, minek megtörténtével a ko-
porsót a tanuló ifjúság  hat tagja leszállította 
a templom alatti sírboltba s helyeztetett el a 
szerzetnek és közéletünknek sok elhunyt jeles 
tagjai sorába. 

*) Lásd lupunk lárczájában. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
-- Anyakönyvvezető kinevezés. A 

belügyminiszter a cs.-karczfalvi  kerületbe anya-
könyvvezető helyettesé 60 korona évi tisztelet-
díj mellett Hankó Antal okleveles gyógyszerészt 
nevezte ki, sót a házassági anyaköiiyvvezetés-
sel és a házasság kötésnél való közremükö-
déessel is megbizta. 

—, Uj magyar honpolgár. Józipovios 
Mózes Áron gyergyó-bélbori lakost saját kérel-
mére a belügyminiszter a magyar állampolgá-
rok közé felvette  s részére a honosítási ok-
iratot kiadta. 

— - F a r s a n g . A csíkszeredai  iparos 
ifjúság  önképzőkörének  folyó  évi február  hó 
2-án rendezendő tánczmulatsága kiválóan fé-
nyesnek és sikerültnek ígérkezik. Az ifjúság 
bálja iránt külöuösen a polgári körökben igen 
nagy az érdeklődés s megvagyunk győződve 
arról is, hogy a jóra törekvő egyesület czéljait 
nemcsak a város és vidék iparosai, hanem a 
társadalom minden osztálya a megérdemlett 
pártfogásban  fogja  részesíteni. 

A csik-taploczni  rónt. kath.  templom 
alapja javára az ottani iskola nagytermében 
1901. évi február  hó 2-ik nnpján zártkörű 
tánczestélyt rendeznek. Kezdete este 8 órakor. 
Belépti-dij: Személyjegy 60 fillér.  Kelülfizetések 
köszönettel fogadtatnak  és hirlapilag nyugtáz-
ta tuak. 

A csik-zsögődi  iskola  nagytermében 
1901. évi február  hó 2-án (szombaton) zártkörű 
táncz-estóly rendeztetik. Hogy milyen czélra, 
azt a meghívón nem jelzik, de azt kitüntetik, 
hogy jó borról gondoskodva van. 

Csik-Gyimesen,  1901. évi február  hó 
10-én (vasárnap),  a csíkszeredai elsó zenekar 
közreműködése mellett, a Fejér István vendég-
lőjében, GyimesbUkkön létesítendő „Népkönyv-
tár" alapja javára zártkörű farsangi  tánezmu-
latságot rendeznek, melyre a belépti-dij: sze-
mélytől 1 kor. 60 flll.,  családtól 3 kor. A ki 
a jótékonyczélt megjelenésével előmozdítja és 
pártolja az — természetesen pénzért — ízletes 
ételekben és italokban is részesülni fog. 
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Jótékonyezélu  műkedvelő  előadás  és 
tánczestély,  A csilszeutmárton—csekefalvl  mii-
kedvelóegylet által folyó  évi február  h« 2-án. szom-
baton az iskola épü'i i naey termében színpadi disz 
létei javára jótékony czélü ehóadást rendel. Ezen 
alkalommal színre kerül; A betyár kendője nép 
színmű dalokkal 4 szakaszban. Irta : Abonyi Lajos 
Kendezi: Péter Balázs. Személyek : özv. Ónodi 
Kulcsár Nagy Istvánné Részeg Berta, ifj.  Ónodi 
Kulcsbr Nagy András, fogadott  fla  Mihály Andrá-, 
Ónodi KulcBár Nagy Ferencz, agglegény Salló 
István, Andó ügyvéd, városi tanéesnok Ambrus 
Lajos. Boris asszony, özvegy gulyásné Péter Ka-
rolina, Bandi fia,  számadó Benke Gyula, Orzsi 
ennek neje Orbán Mariska, Buzi. csárdás Bandi 
Balázs, Boziné Készeg Teréz, Zsófi  leányuk Bocs-
kor Irma. Csepü szabó, Kajszin Dárius, borbély 
András barátai Veress András, Nagy Lajos. A 
Hagyás, a Pisze futó  botyárok N. .V. X X. Szol-
gabíró Bányay Antal. Esküdt Albert József.  Biz-
tos Boíió Dávid. Hegyei Pandur B. II. Poroszló 
X. X. Huszár X. L. Tortéuik az elsó «zakasz 
téaó ószön Bandinál és a csárdában, a 2 ik há 
rom héttel később egy alföldi  városban Kulcsár-
nénál és Bandinál, a 3 ik félévvel  késóbb Kul 
csáruénál. a 4 ik másnap az elóbbi után a -.áros-
háznál. Helyárak: Körszék I kor. '>0 fill.,  I. rendű 
zártszék 1 kor., II. reudü zártszék 60 rí 1 ]., álló 
hely 40 fill  , gyermekjegy 20 fillér.  Kzl követi : 
Zártkörű tánczestély u sepsiszentgyörgyi l-ső ze-
nekar közreműködésével, melyre a helépö-dij sze-
mélytől 1 korona családtól 3 személyig 2 korona 
40 fillér.  Jegyek előre válthatok Mihály András 
kereskedésében és este a pénztárnál, Kelűlltzetések 
köszönettel fogadtatunk  és nyugiáznak'. ízletes 
ételek és italokról gondoskodva less. Kezdete 
este pont léi 7 órakor (zóuti). Ajánljuk a közön-
ség aiives figyelmébe. 

— Korcsolya estély. A helybeli kor 
csolyu egylet folvó  évi február  hó U-óa dr. Per-
jéssy Mihály elnöklete alatt zártkörű tánczestélyt 
rendez. A minden tekintetben fényesnek  és él-
vezetesnek ígérkező estélyre, a mely a farsang 
egyik legjobb mulatsága leend, felhívjuk  mind-
azoknak figyelmét,  a kik egy jó mulatságban 
akarnak részlvenni. Az estélyre a meghívok tnár 
rzét is küldettek s a rendezőség ez utón kéri 
fel  azokat, a kik tévedésbál meghívót nem kap-
tak, de erre igényt tartanak, hogy ebbeli igé 
nyüket We linan Géza bizottsági titkárnál be 
jeleuteni szíveskedjenek. 

— Alapszabályok megerősitóse. A 
belügyminiszter a gyergyó-tölgyesi „Polgári 
olvasókör" és a Gyergyó-Ditróban alakult „Ön-
kéntes tűzoltó egylet" alapszabályait megerő-
sítette és müködhetési jog záradékával ellátta. 

— Jutalomdíj életmentésért. Csik-
azentimrei Balázs János és Adorjáu Antal a 
mult év nyarán saját életük koczkáztatásával 
egy az Olt folyóba  esett legényt mentvén ki a 
vizból, a belügyminiszter most 52 korona 50 
fillér  jutalomdíjban részesítette előbbnevezett 
életmentőket. 

— Gyászrovat. A megyei közéletnek 
s előkelő társadalmunknak egyik köztiszteletben 
állott s elmés ötleteiéit és kedélyes modoráért 
mindnyájunk által szeretett tagját Székely Károly 
nyug. árvaszéki ülnököt e hó 25-éu Budapesten 
fosztotta  meg a halál 50 éves korában nz élettől, 
mely pár év óta keletkezett súlyos gégebaja miatt 
inár is terhes volt rá nézve, s a inely ellen a 
fővárosi  szakembereknél keresett enyhülést. A 
megboldogult földi  részei Budapesten a róm kath. 
egyház szertartása szerint diszes koporsóba be 
szenteltetvén, Csikszentiinrere szálütlntnak, hol 
tegnap helyeztetett örök nyugalomra a nagy 
számú rokonság, volt hivatalnok társai s jó barátai 
részvéte mellett. 

Pávai Vajna Tamás arnuykulcsos, Csikvár-
megye kir. törvényszékének hosszú időn át volt 
és köztiszteletben állott elnöke, a miut részvéttel 
értesülünk, Sppiszentgyörgyön elhalálozott és ál-
talános részvét mellett e hó 25-én helyeztetett 
sírba. Áldás emlékükre ! 

— Gyilkosság. Kézdis;:emIéloken folyó 
hó 24 én este Voloncs Sándor odavaló lakóst a 
fóulon  két régi haragosa fejszével  a szószoros 
értelmében halálra vagdalta ós ma n község és 
vidék rettegett — nagy erővel rendelkező — réuie 
ott fekszik  kiterítve. „Senki sorsát el nem kerül-
heti" tartja a közmoudás. Ő, ki százakat vert 
meg, ma már ott nyugszik tehetetlen, 8 várja a 
bonuzkést. Jó családból származott, de az iial és 
a nagy teatíeró folytonosan  embertársaink testi-
sértésére ösztökélte. Hiába volt a rokonok jó 
tanácsa, feleségének  rimánkodó kérése. Híg végre 
két megbántott elleufele  Koncz József  és Móré 
Ferencz a jelzett időben rálestek és rokonait a 
folytonos  szégyentől, a község és vidéket pedig 
• rettegett rémtől megmentették. Teljesült a jos 
lat: .Ki mivel hadakozik, az által vész el". 

— Szakértők kinevezése vasúti mar-
harakodó állomásokra. A földmivelési  mi-
niszter a megye területén átvonuló vasúton lévő 
marbarakodó állomásoknál (elmerülő teendők vég-
zésére Csikgyimes, Csíkszereda, Szépviz és Szent. 
Mihály marharakodó vasúti állomásokhoz Keresz-
tes Antal csíkszeredai járási m. kir. állatorvost 
rendes, akadályoztatása esetére Csiszér József 
törvényhatósági m. kir. állatorvost; a Bzeutsímoni 
vasúti állomáshoz László József  azentmártoui já 
ráai m. kir. állatorvost rendes és Keresztes Antalt 
helyettes siakértőkül nevezte ki. 

— Betörés Ditróban. Folyó hó 24-ére 
csütörtöké viradóra Keresztes István üzletébe is-
meretlen tettesek betörtek, elvittek körül-belül 

8 korona pénzt, és egy fél  szalonnát, a tettesek 
bizonyosan ismorték a járást, mert a ház padlá-
sán levő, és ajtó melletti kis ablakon mentek a 
hiúba, onnan kikeresték azt a részt a hol vala-
mikor feljáró  volt. és most azt bontották ki ós 
ott mentek be a boltbs. Különös az a körülmény, 
hoey a Keresztes István üzlete a község ház ló 
szomszédságában vnn. ős a rendnek őrei semmit 
sem láttak vngy hallottak belőle. Kgyszcr csat-
áz! vcsz6zük észre, hogy u községházátn rend.r 
biztos és rendőrökkel együtt elviszik, azt mondja 
a közmondás hogy a hal a fejétől  büdösiiilik. 

— Gazdasági cselédek megjutalma-
zása. A földmivelési  miniszter azon kiváló gon 
doskodúsának, melynél fogva  hosszasan szolgált 
és jó magaviseletükkel magukat kitüntetett cse 
lédeket és gazdasági munkásokat anyagi és er 
kölcsi elismcrében részesít, igen szép jelenetre 
adott alkalmat Szeulin.ro község lakosságának 
e hó 27-éu, midőn a község házánál összesereg-
lett sokaság előtt Bartulis Ágost járás! főszolga-
bíró szép beszéd kíséretében adta át Gál Imre 
és neje Keresztes Katának nzt az elismerő dísz-
oklevelet és 50—50 korona pénzbeli j ital inul. 
melyet Darányi földmivelési  miniszter nevezettek 
nek Sándor Gergely ottani birtokosnál több mim 
34 évi hűséges szolgálatuk elismeréséül adomá-
nyozott. A megjutalmazottak könsbe lábbadt sze-
nükkel és mély megindulással fogadták  uz elis-
merés jutalmát, mely őket remér.ységeii Icliil és 
váratlanul érte s nein gyóztek eléggé hálálkodni 
a miniszter atyai gondoskodásáért, mi a jelen-
lévőkre mély benyomással és buzdító hálással vult. 

— Lóvásár a honvédség részére. 
A in. kir. íl-ik honvéd lovas ezred lósziikség-
lettuek kiegészítésére városunkban január 'J.'l-án 
délelőtt tartatott meg a honvédség kiküldöttjei 
által a lóvásár, mely ez úttal is, mint az ószi 
pótlova%ás alkalmával elég sikeres crodmény-
nyel járt a lótartó gázdákra nézve. Sikeresnek 
azért kell mondanunk, mert a korábbi években 
fordultak  elő hasonló alkalmakkor esetek, hogy 
n sorozó bizottság igen válogatós lévén, több-
ször egyet sem, máskor alig egy-két lovat talált 
alkalmasnak vételre, s mert Háromszék-me-
gyében — hol a lótenyésztés általában — 
elóhalndottnlib fokon  áll a miénknél, ez úttal 
is 100 ló közül aii' vásároltak meg egyet a 
honvédség részére, inig náluuk ez alkalomból 
a felhajtott  25—30 di li lóból ti drb került i)00 
frt  vagyis 000 korona átlagos értékben vételre, 
a mi jövőre nézve buzdításul szolgálhat lóte-
nyésztéssel foglalkozó  gazdaközönségünknek. 

— Hirdetmény. A csíkszeredai honvédségi 
laktanya és legénységi bódé árnyékszék pecze-
gödreinek takarítása iránti vállalatra folyó  évi 
február  hó lli-án a zászlóalj kezelótiszti iro-
dájában délelőtt 0 órakor árlejtés fog  tartatni 
A vállalkozni óhajtók tájékoztatása végett kö-
zöltetik, hogy az 1901. évi márczius hó 1-tól 
egy, esetleg több évre megkötendő szerződés-
ben kitüntetett bérösszeg havi utólagos rész-
letekben fog  kifizettetni.  A vállalkozó kereseti 
összegének 10%-át óvadék gyanánt letenni tar-
tozik, ez utóbbit azonban részletekben is esz-
közölheti. Csíkszereda l'JOl. évi január 25-én. 
A m. kir. brassói 24. honvéd gyalogezred 4. 
zászlóalj parancsnoksága. Kornhaber őrnagy. 

— Asszonyok, leányok, kiket jöven-
dőjük énlekel, ho'Hssák meg Zit.-KI.L <hia most 
most megjelent szellemes jósló könyvét, tt-tid 
kívül szenzácziós I 1 korona beküldése ell-nében 
(bélyegekben is) bértmentve zárt bonték'an 
küldi: üeileon András könyvkereskedése Mis-
kolezon. Utánvéttel 40 fillérrel  több. 

Pulykatenyésatés. I r ta Hreblay Kniil, ál lat-
tenyésztés i ni. kir. felügyelő.  Megrendelheti '! a pénz 
előleges beküldése mel le i t a szerzőnél Gödöllőn. Ára 
bérmentve 2 koronu. Hreb lay ezen ujabb munkája 
ismét t anúje le annak, liogv a hazai haronili tenyész-
tés i ránt i é rdeklődés rohamosan lokoző.lik s a gazda-
közönség végre behit la azt, hogy haroioliteoyés/. tés-
sel csakugyan érdemes foglalkozni.  E gazdasági mun-
ka valóban időszerű. A kormány u bnroinlitonyész-
t es re anyiiyi gondo t fordít,  hogy a gazdaknzönség-
uck iiélkiilözhetleu oly kézikönyv, melyből mindazt 
m e g t u d h a t j a a ini jövedelmének nagyohhi tásá t idéz-
heti elő. A külföldön  ér tékesí tet t liaroinli terméke-
kért, a uiul t évben 60 millió koronát ve t tünk be. mely 
összeg legnagyobbrész t a kisguzda zsebébe folyt,  ez 
összeg uzonban pár év a la t t megkétszerezhető, ha a 
baromfitenyésztést  okszerűen fogjuk  űzni s a tenyész-
tés t he lyes a lapokra fektetve  a7, ér tékesí tési viszo-
nyoknt is meg i smer jük Hreb lay munká ja részletesen 
3Í képben magyarázza mindazt , a mit minden te-
nyésztőnek tudni kell. Bőven foglalkozik  a betegsé-
gekkel és azok gyógykezelésévei is, azonkívül a köz-
tenyész tés re a j án lo t t fajtákat  is ismertet i . K munká t 
minden huromfi  kedvelőnek melegen a ján l juk . 

C S 4 B N O K . 
A légi utazás. 

(Folytatás . ) 

Ne higyjük, hogy a tulajdonképeni lég-
gömb nélkül való repülőgéppel csak most fog-
lalkoznak oly behatóan. Már a 18. század elsó-
feléról  találkozunk ballon nélküli repülőgéppel. 
Laurent a denevért véve alapul készített, de 
eredményt vele felmutatni  nem tudott. Hlanehard 
a Mongolfier  testvérekkel egy idóben próbál-
gatta repülőgépét, de édes kevés volt a vele 
elért eredmény. Besnier 1780-ban kísérelte meg 
komplikált gépével a levegőt s egy folyó  át-
repülése elegendő volt arra, hogy többé ne 
igyekezzék megsérült gépét újból helyreigazí-
tani. 1874-ben de Groof  angol nagy ostentá-
czióval 400 méter magasról leereszkedett. 

Ezen elősoroltak repülő eszközei csak ta-
lálomra voltak ugy gondolom formán  konstruálva 
velük felfelé  emelkedésről szó sem volt, lia 

neiu magasabb helyről kiindulva folytonosan 
szálltak alá, épen ugy mint a vízszintes irány-
ban elhajított kő, mert nem levének képesek 
a föld  nehézség erejét teljesen legyőzni. 

A tudomány mezejére lépett a repülőgép 
századunk első felében  az által, hogy Dupuy 
de Lömé a csapási sebesség és a madarak re-
pülésének tanulmányozása által oly adatokat 
szerzett be, melyek már a természet tudomá-
nyok köréhe tartoznak. Megállapították azon 
viszonyt, tnely a szárnyas állat súlya ós szár-
nyainak kiterjedése közt van, valamint azon 
erót is, mely a szárnyak mozgatására szüksé-
ges és a mathesist iparkodtak ezen adatokra 
alkalmazni. A megfigyeléseknek  napjainkig se 
vége se hossza; a repülés elmélete még most 
sincs tökéletesen keresztül vive mennyiségtani 
szempontból sem, ez nem is csoda hisz „a 
természeti tünemények legtóhhnyiru oly bo-
nyolódott kuszált szálakhói vannak szóve, hogy 
nem tudjuk azokat kellőleg rendbe szedni és 
a mathesist csak sok mellekes tényező tekin-
teten kiviil hagyásával alkalmazhatjuk". 

Van adatunk az állatok repüléséről feles 
számmal, de ezeket rendbe szedni s a fizika 
törvényeit reá alkalmazni még senkinek sem 
sikerült. A természet tudományok, a repülő 
állatok tanulmányozása lehetőségét nem zárják 
ki, hisz' vannak a természetben olyan repülő 
állatok, melyek teste oly súlyviszonyban van 
a levegőhöz, mint az emberé s vannak olya-
nok is, melyek test súlyúkon kiviil 10—20 
kilogrammal megterhelve könyedén hasítják 
meg a környező léget, ha ilyenek nem volná-
nak lehetetlennek tarthatnánk az einher repü-
lését, de igy nem nincs okunk kételkedni. Váj-
jon miért ne utánozhatnék a madarakat és 
ugyanazon eredményeket miért ne érhetnők el"? 

Már előbb említettem, hogy a repülő állat 
súlyát és szárny viszonyát, valamint csapási se-
bességét vették vizsgálat alá, erre nézve nem 
tartom teljesen érdektelennek egy pár adat 
felhozását. 

A kisebb fajta  szúnyog szárnyának felü-
lete 10 m- arányban áll a testsúly kilogram-
jához, mig az ausztráliai darunál, mely a leg-
nagyobb repülök egyike, nem ér fel  ez arány 
0 1 négyszög méterrel. Ha ezen arányokat vizs-
gáljuk ugy találjuk, hogy az ember 3 iu1 felü-
letű szárnynyal már repülhetne, ha annak kellő 
gyors mozgatása elegendő izomerővel rendel 
kezuék. 

Nézzük csak, mily erővel működnek a 
repülő állatok, hányat csapnak szárnyukkal per-
czenkínt. Columbo után ezen eredményeket 
közölhetem: A légy perczeukint közel 20000 
csapást tesz, a szúnyog még többet, a galamb 
csak 480-at. 

Már ebből láthatjuk, mily óriási különb 
ség van repülés és repülés között, mennyivel 
több munkát igényel egyik, mint a másik. 

A rovar szárnyát csak fordíthatja,  de fe 
lületét niegnem változtathatja, s igy, hogy a 
levegőben magát fentartsa,  aránylag nagyiélii 
letü szárnyát gyorsabban kel[ mozgatnia, s e 
mellett meg oly módon, hogy a levegő ellen-
állását szárnyalkotásához képest teljesen ki-
merítse, innen van, hogy a rovar repülés köz-
ben kétszeresen zárt nyolezas alakit görbét ír le. 

A madár szárnya bevonásával s isméti 
kiterjesztésével sokkal nagyobb lökéseket ké-
pes inasának adni. s igy egyszerű zárt térgör-
bék leírásával sokkal kevesebb eróvel képes 
repülni mint a rovar. 

Mily eró kívántatik a repüléshez V Krre 
nézve ugyhiszem elég megemlítenem, hogy 17 
fecske  repülés körben képes egy lóerőnyi erőt 
kifejteni,  vagyis annyi erót — egy repülés alatt 
azon időt értve, inig kinem fáradnak  — a mennyi 
szükséges arra, hogy 7(i kilogrammot egy má-
sodpercz alatt 1 méter magasra emeljünk. 

Eddig tudomásom szerint még csak Spen 
ezer angolnak sikerült, a madár repülését véve 
alapul oly gépet szerkeszteni, melylyel sikterü-
letcn kisebb repüléseket tudott tenni. 

Korunkban, mint a hírlapokból tudjuk, 
többen foglalkoznak  repülő gép előállításával. 
Ezek közül a tudományos alapon állók s ter-
mészettanilag helyesen gondolkozók a madár 
repülését veszik alapul, a mennyiben különböző 
alakú, de mégis abban megegyező mozgatásra 
szánt eszközöket iparkodnak használni, melyek 
alkalmas gépezetek segítségével alkalmas pil-
lanatban gyorsan kiterjesztetnek és összevo-
natnak a madár szárnycsapásának megfelelő 
módon. 

Ily berendezésű gépek közül boldogult 
Mnrtin Lajos dr. génét volt szerencsém meg-
szemlélni. E gépuek négy páronként egy hori-
zontalis tengely körül forgó  ugy nevezett lob-
kereke van, melyet két-két ktipalaku kerék van 
hivatva gyors forgásba  hozni. A repülui szán-
dékozó lába által kifejtett  munka emeltyűk 
segélyével van forgó  mozgássá átalakítva. 

A gép részei közt nagy volt súrlódás s 
forgás  közben a kerék nein akart a holt pon 
ton átmenni, lendítő kereket alkalmazni pedig 
tetemes súlynövekedés nélkül nem lehetett, 
mi pedig itt kerülendő s igy a működésbe hozó 
kénytelen volt kezével segíteni a mi természe-
tes a gyorsaság hátrányára történt. A gép 
végtelen kötélen volt felfüggesztve  s rövid ideig 
tartó működése alatt észrevehető sulyvesztés 
vagy emelkedési képesség is mutatkozott 
végtelen kötélnél egy alkalmas helyen e czélra 

beiktatott kétkarú emeltyű mutatott Ez a gép 
tökéletlen összeállításánál már kísérletileg 

... némileg igazolni látszik, hogy a repülőgép 
megvalósítása nem tartozik természettanilag a 
lehetetlenségek csoportjába s inkább lehet vele 
foglalkozni,  mint nz örökmozgóperpetnam mobile 
megvalósításával. 

Azonban a nagyeredményekben, melyeket 
képzelem a felfedezett  repülőgéphez fliz, 

azokban kétkedhetünk csak, mert a gép sérü-
lése nem oly kevés szerencsétlenségnek lesz 
okozója, mint a mai jámüveknél. Newton gra-
"itatiós (nehézkedesl) törvénye megköveteli a 
nagáét, alóla nincs kivétel. Épen ezért nagyon 
merésznek találom Restigrew ezen állítását: 
A repülés az emberinem történetének uj kor-

. zakát kezdené meg, mert bármily nagyok is 
nemünk eddigi tettei, mégis elhomályosodnának 
mindnyájan a jövő események nagysága mellett", 

Badics. 

K O Z G 4 Z D A S Í G é n I P A R 
Tenyész állatok kedvezményes áron 

való beszerezhetése. 
A földmivelési  miniszter az állattenyésztés 

országos érdekeinek támogatására a f.  évi költ-
ségvetésben 2 millió korona hitel felhasználására 
kért engedélyt a az állattenyésztési felügyelősé-
geket már is utasította, hogy a hozzá beadandó 
megfelelően  felszerelt  kérésekkel forduló  közsé-
geknek tenyészbikákat és tenyészkanokat 20%-ig 
terjedő árkedvezmónyuyel és három félév  alatti 
részletfizetés  ellenében a községek által szabadon 
kiválasztandó tenvószdékból rendelkezésre bocsás-
son, sőt kiilönö9 méltánylást érdemlő esetekben 
elemi csupással sújtott közBégek részére kilátásba 
helyezte azt is, hogy a főispán  ur pártoló zára-
dékával ellátott és a földmivelési  minisiterhes 
czimzett, az állattónyésztési felügyelő  utján fól-
turjesziendó kérésekre iugyenesen fognak  tenyéss 
állatok kiadatni. 

Szükségesetén tenyész kosok is fognak  en-
gedélyeztetni, de a kérelemben megjegyzendő as 
oliajtott kedvezmény nagysága, valamint a kívánt 
kosok szilié és fajtája. 

A baromfi  tenyésztés emelése czéljából ply-
mont és langshan kakasok osztatnak ki, de csak 
oly községekbe, hol az összes tenyésztők elhatá-
rozzák magukat ezen teuyésztési ág nemesítésére 
és a kupaudó faj-kakasokért  cserében felajánlják 
jelenlegi közönséges kakasaikat. 

Végül községi mének ugyancsak ositatuak 
ki részletfizetés  elleuében mludazon községeknek, 
melyek eziránt azintén a felügyelőség  ntján, — 
mely Segesvárt vau — a minisztériumhoz folya-
modnak. 

Azok a községek tehát, kik az állami ked-
vezményt szükségletükhöz képest igénybe akarják 
venni siessenek ez iránti kéréseiket még a jelen, 
vagy a jövő hó folyamán  az állattenyésztési fel-
ügyelőhöz juttatni, mert csak azok kérése less az 
állami hitel korlátain belül teljesíthető, kik ebbeli 
igényüket a jelzett időn belül bejelentik. 

Laptulujdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

YERESS SÁNDOR dr, 
megyei tiszti főorvos 

orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 
[-':«!I in -in Csik-Szeredában 

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

után 2—4 óráig. 

3 
Alattirtnál finom  perge-

tett méz és csemege lépes-
méz szolid árban eladó. 

Jakab Lajos, 
|20| 1—3 Csíkszereda. 
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Felhívás! 
Fuvarosok kerestetnek állandó 
keresetre vasúti talpfa  és knbik 
fuvarozásra.  JeleDtkezni lehet e lap 
kiadóhivatalában, vagy Gál End-
réné féle  házbau Csik-Szentkirályon. 

A tek. községi elöljáróság kéretik 
ezen felhívást  a közönségnek tudomá-
sára hozni. 
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Pályázati hirdetmény. 
A kászon-alcsiki járás miinkakertlíe-

tében Caiksxentroárton központtal, a ké-
ményseprő mesteri állás üresedébe lévén 
arra exennel pályázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy a szabályszerűen 
felwerelt  pálvásati kéréseket folyó  évi 
február  ho 20-lg hozzám benyújtani 
ne mnlaszszák el, mert a később beérke 
tetteket tekintetbe venni nem fogom. 

A kéményseprésért a szabályrendelet 
ben megállapított díjak szedhetők. 

Csiksxentmárton, 1901. jan. 24-én 
Zakariás, 

S20lgnbirÓ. 

8«. 72—1901 . 

kj. 1—2 

Hirdetmény. 
Gnk-Mindazent községénél egy ok 

leveles bába azoDnnl alkalmazást nyerhet . 
Jelentkezni akarók lel kéretnek, liogy 

okleveleik bemutatásával javadalmazásaik-
nak egyezség utján való niepállapi.'ásH 
•égett az elöljáróságnál haladrkta'nmil 
jelentkezzenek. 

Csík-Mindszent 1901. január 26 

Kovács Béla s. k., Silló József*.  k., 
jegyző. bíró. 

S«. 70—1901. 
kj. [26J 1 - 2 

Árverési hirdetmény. 
Alólirott község- elöljárósága ezennel 

közhírré teszi, hogy Csík-Mindszent község 
tulajdonát képező ,Borda" nevű legelő és 
kaszáló hely f.  évi február  hó 17-én 
délután 2 órakor nyílt árverésen 3 egy-
másután következő évre haszonbérbe fog 
adatni. 

Kikiáltási ár 800 korona. 
Árverési feltételek  az elöljáróságnál 

megtekinthetők. 
Csík-Mindszent 1901. jan. 26. 

Kovács Béla s. k., Silló József  s. k , 
jegyző. biró. 

8». 7 1 - 1 9 0 1 . 

II. 127] 1 - 2 

Árverési hirdetmény. 
Alólirott közság elöljárósága által köz-

hírré tétetik, hogy Csík-Szentlélek község 
tulajdonát képező Borda nevil kaszáló és 
legelő havas f.  évi február  hó 10-én 
délután 2 órakor a község házánál két 
egymásután következő évekre nyílt árve-
résen haszonbérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 700 korona. 
Árverési leltételek az elöljáróságnál 

megtekinthetők. 
Csík-Szentlélek 1901. jan. 26. 

Kovács Béla r. k., 
jegyzi. 

Balog Imre s k ., 
bíró. 

580—1901. szám. 
1. ai. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye közigazgatásánál 1800 ko-

rona fizetés,  400 korona lakbér és 267 korona 
SO fillér  vármegyei segély mellett javadalmazott 
levéltárnoki állás lemondás folytán  üresedésbe 
jívén, arra ezennel pályázatot hirdetek, s felkivom 
mindazokat kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
miszerint életkorokat, eddigi szolgálatosat és 
ai 1883. évi I. L-czikk 13. §-sa ntolsó bekez-
désében irt képesítésüket igazoló okmányokkal 
felszerelt  pályázati kérelmüket a vármegye főis-
pánja méltóságos Miké Bálint nrboz folyó  évi 
febraár  hé 20-ig nyújtsák be. 

Csikszetcfe,  1901. jannár 18-án 
Beoae Antal 

alispán. 
Sz. S 768/1900. 

tlkvi 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A esik-szeredti kir. trvazék, mint telek 

ktayv) hatóság közhírré teszi, hogy Csikmegye 
takarék-pénztára végrehajtatónak id. Kánya 
Jéisef  eaikdelnei lakés végrehajtást szenvedő 

elleni 3200 korona tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében az árverést H csík-
szeredai kir. törvényszék mint telekkönyvi üaló-
aág területén Csik-Borzsova község határán 
fekvő  a crtikborzflovai  6 3 9 . sztjkvben Kánya 
József  nevére felveit  A. +. 1. isz. 1321. hisz. 
a. foglalt  szántóra 6« korona kikiáltási árban, 
továbbá f  Csikdelne község halárán frkvö,  a 
eaikdelnei 36 szltkvben Kánya József  (kinek 
neje Balog Juliánná) nevére felvett  A. -j\ alatti 
következő ingatlanokra, én pedig; I. rsz. 73. 
hrsz. kertre 24 kor., 2. rsz. (90—100.) brsz. 
a. foglalt  146. ö. i. sz. faháza*  behelekre 534 
kór., a 3. rs7. 38l., 388., 405.) hisz. a. 93. 
0. i. sz. faházas  beltelekre 100 kor., a 4. rsz. 
652. brsz. kaszálóm 62 kor.. »7. 5. r»7. 871. 
hrsz. szántóra 72 kor., a 6. rsz. 950. hrsz. szán-
tóra 18 kor., a 7. rs/. 965. Iirsz szántóra 8 kor., 
a 8. rsz. 1269.. 1270.) hrsz. szántóra 50 kor., 
a a. rsz. 1593. Iirsz. szántóm 30 kor., a 10. 
rsz. 1856. hrsz. szánlóra 10 kor., a II . rsz. 
3055. hrsz. szántóra 14 kor., a 12. rsz. 2207 lirsz. 
szántóra 12 kor., a 13. rs/. 2504. hrsz. szán-
tóra 14 kor., a 14. rs/. (2730., 2 7 3 2 . ) Insz. 
szánlóra 14« kor., a 15. rsz. (2736. 2771) 
hrsz. szántóra 290 kor., a 16. rsz. 2922 hrsz. 
szántóra 8 korona, a 17. rs/. 3045. hrsz. szán-
tóra 26 korona, a 18. rsz. 3066. 30G>i.'a.) hr>z. 
szántóra 18 kor., a 19. rs/. 3175. hrsz. szán-
tóra 88 kor., a 20. rsz. 3204. ltrs/. szántóra 
14 kor., a 21. rs/. 3248. hrsz. száiróra 22 km-., 
a 22. rsz. (3288., 3288/a.) hrs/. szántóra 40 
kor., a 23. rsz. 38H6/1». hrsz. szántóm 12 kor . 
a 24. rsz. 414l/a. hrsz. szántóra 6 kor., a 25 
rsz. (4298.. 4299.) hrs/. szántó és kaszálóra 
14 korona, a 26 rsz. 4506 lirs/. szántóra f>0 
korona, a 27. rsz. 4512/a. hrs/. szHiitóia 32 kor., 
a 28. isz. 4523/, hrsz. szántóra 32 kor., a 29. 
rsz. 2148. hrsz. szántóra 10 kor , a >10. rs/. 
2672. hrsz. szántóra 8 kor., a 31. rs/. 2729. 
hrsz. szántóra 72 kor., a 32. rs/. 2966. Iir-z. 
szánlóra 72 korona és a 34 rsz. (2146., 2147.) 
brsz. a. szántóra 18 kor., kikiáltási árban, végül 
a csikdelnei 475. sztjkvben foglalt  s alább 
egyvuként megnevezett ingatlanoknak nemcs»k 
Kánya József  (kinek neje Balog Juliánná) nevén 
álló részére, lian-m az 1881. LX. l. ez. 156. 
§-ának, a) pontja alapján a Kánya János (ki-
nek neje Lázár Viktória) ifj.  Kánya Ferenc*, 
továbbá Kánya Ferencz és neje szül. M klós 
Terézia, Kánya Lajos és Kánya Imre nevén álló 
többi 3/« részére, vagyis az egész ingatlanokra, s 
nevezetesen az 1. rsz. 2348. Iirsz. k a s z á l ó i » 10« 
kor., a 2. rsz. 3348. hrs/. kaszálóra 95 kor., 
a 3. rs/. 3379. hrsz. kaszálóra 36 kor. és a 4. 
rsz. 4479. hrsz. kaszálóra 50 korona kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt in 
gatlanok a/. 1901. évi február  hó 27-ik napjának 
délelőtti 9 Órakor Csik-Borzsova község házá-
nál és ugyanazon napon folytatólag  Csik-D-lne 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen 

megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának I0°/o-át készpénz!" n, vágy-
sz 1881: LX. t. cz. 42. § ában jelzett árfolyam-
mal számitolt és az 1881. évi november lió 1-én 
3333. sz. a. kelt m.kir. iga/.aágügyminisleri rendé 
lel 8. §-ában kijelölt óvadrkképes éuékpipirban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a biró-
ságuál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgállalní. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság 

Kelt Csik-Szereda, 1900. évi november hó 
12-ik napján. Gecző Béla , 

[25] 1 - 1 kir. tvs/.ki biró. 

Sz. 6238—1890. 1211 1 - 1 
Llkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszenlmáiloni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi balóság közhírré teszi. I|..gy Dr. 
Molnár László végrehajtatnak Székely Lajos 
és Borbára végrehajtást szenvedők ellmi 480 
kor. tökekövetelés és jár. iránti ügyében a visz 
árverést Székely Elekné sz. Gergely Z-uzsánna 
Inlze István, ifj.  Báliul Ágoston, B-ude János, 
ifj.  Erdély József,  Incze László, Incze András 
és Péter János ellen a csik-s/en dai kir. tör-
vényszék (a CBikszMilmártimi kir. járásbíróság) 
területén lévő Uenaság község határán fekvő  a 
menasági 55 s/.tjkvbin foglalt  a végrehajtási 
szenvedők éa Székely Károly nevén áMó 2(10/,. 
hrsz. 20 kor. 04 f.,  386. hrsz. 22 kor. 04 flll., 
1009. hrs/. 2 kor., 26 f„  1859/,. hrs/.. 2 kor. 
06 f.,  1931/,.. 1948', hrsz. 20 kor., 02 í llér, 
1951/2. hrsz. 4 kor. 04 f.,  2454. hrsz. 4 kor. 
04 f.,  3861. Iirsz. 80 kor. 02 f„  3924. hrsz. 
80 kor., 02 f„  4292, brsz. 40 kor. 02 f.  4619.',. 
hrsz. 70 kor. 02 f.,  4699. hrsz. 30 kor. 34 f., 
5445/, hrsz. 10 kor. 04 f.,  5564. hrsz. 20 kor. 
04 f.,  5767. hrsz. 59 kor. 56 t'., 5953/,. Iirsz. 
46 kor. 02 f,  5987. hrsz. II kor. 02 f.,  «921 
brsz. 45 kor. 04 f„  8928. hisz. 10 kor. 06 f., 
9088 hrsz. 60 kor 02 r., 10900. hrsz 34 kor. 
02 t , 11432. hrsz. ás 11433. hrsz. 20 kor. 
04 f.,  11816. brsz. 24 kor. 02 f..  11952/g. Iirsz. 
72 kor., 02 f.,  11979/,. hrsz. 10 kor. 04 f., 
12204/,. hrsz. 14 kor. 02 f„  14103. hrsz. 12 kor. 
02 t., 15319/,. brsz. 2 kor. 04 f.,  15556. hrs/. 
14 kor. 06 fillér,  a menasági 903 sztjkvben fog-
lalt végrehajtást szenvedők éa Székely Károly, 
Péter Ignácz «a neje Bálint Teréz nevén álló 
685., 686., 687. hrsz. ingatlanra 1000 korona 

06 fill  , 2462/, hrsz. 4 kor. 02 f.,  4941. lirs/.. 
44 kor. 4 f.,  12275',. hrsz. 6 kor. 02 fillér,  a 
menasági 904. aztjkben foglalt,  végrehajt st 
szenvedők és Székely Károly, incze András éa 
neje Dániel Katalin nevén álló 5492. brsz. 2G kor. 
02 f..  464"). hrsz. 22 kor. 04 f.,  8314. hrsz. 
60 kor. 02 f..  8669/,. hrsz. 22 kor. 02 f..  8780. 
Iirsz. 52 kor. 04 (.. 8988,'Í., 56 kor. 02 f..  8997/s. 
hrsz. 5ü kor. 02 f„  10595. lirs*. 18 kor.02 f., 
10888. hrsz. 8 kor., 0« f..  10778. brsz. 62 kor. 
04 f„  10880. hrsz. 32 kor. 06 f.,  a m-nasági 
905 s/.tjkviien végrehajtási azenvedök és Szé-
kely Károly, Bálint Ágoston éa neje Adorján 
Ann-t nevén álló 4851. hrsz. 80 kor. 04 f.  a 
9085. hrsz. 10 kor. 06 f..  10063. hrsz. 44 kor. 
44 f„  12609. hrsz. 46 kor. 2 f.,  a 906 svl.ikv-
lieii Inglalt. végi-hajtást szenvedők Inc/.e Lls/ló 
és neje, Krdély Károly és Székely Károly nevén 
álló 5052. hrsz. 28 kor. 02 t.. 11605 hisz. 
8 kor. 10 f..  12154,,. hrsz. 12 kor., 02 fillérben 
ezennel megállapított kikiáitási árban az öz.v. 
Székely Klekné sz. Gergely Zsuzsánna életlogv-
liglani haszonélvezeti joga fenntartásával  el 
rendelte, é< hogy a fennebb  m gjelölt iligalla-
lanok a/. 1901. évi február  hó 9-ik napjának d. e. 
9 órakor Menaság köz.s-g házánál megtartandó 
nyiháni's árverésen a m *gállapitott kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók lartozn ik az in-
gatlan kikiáltási árának 10n/0- <t k ' , éir/.hen 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42 ában .,.-Izeit árlu-
l\amnial számított és az 1881. évi november bő 
1-én 3333. sz. a. kelt igazság) iigyniiniszteri ren-
delet 8 § ában kijelölt ovadékképes értékpapírban 
s kikii itőtt ke/.ehez letenni, avagy 1881. LX 
t.-cz. 170 § a értelmében a bánatpénznek a 
biróságnál -iiileges elhelyezéséről kiállított s/.a 
bálys/.eiü elismervényt átszolgállatni. 

A kir járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Oiks/.en'mirlonon, 1900. évi decz. 20-. 111. 

Földes, 
kir. uljúrús liiró. 

Sz. 5864/1900. 
tkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszenlmáiloni kir. járásbíróság. nnnt-

tikvi hatóság közhírré teszi, liogy Jakab Gyula 
végrelia|i»lóuak lntze Miklós és Krdély János 
végi ellaitásl szenvedők elleni 264 korona töke 
követi I s és |ár. iiánli végrehajtási ügyében az 
árv. rést a csíkszeredai kir. törvényszék (a cs;k 
s/.enlmá'Ioni kir. járásid-óság) teiülelén lévő 
Menaság község halárán fekvő  a csik.nenasági 
20 sztjkvben A. f.  22. Ilisz. 4 kor., 1248., 1249. 
Iirsz. 24 k..r 1201. hrsz. 12 ko.\. 12'J.i. hrsz. 
8 kor., 1344/i. hrsz. 5 kor., 1479/, hrsz. 16 kor., 
1495., 1497. IJIV-Z. 180 kor., 1623 ,., hrsz. 5 
kor., 1805. lirs/. 7 kor., 1830. hrsz. I korona, 
2022. hrsz. 25 kor., 2349/a. hi sz. 2 kor., 237 1. 
hrsz. 2 kor.. 5322 t. hrsz. 3 kor., 6015'i. brsz. 
13 kor., 6164, 6165. hrsz. 6 kor.. 7931. hrsz. 
10 kor., 7'Jl'J. hi sz. 7 kor., 8138 hrsz. 13 kor., 
8«16, 3. hrsz. 20 kor., 94*8., 9489. hrs/. C koi„ 
9519,,. hrsz 6 kor., 10377. hrsz. 5 kor.. 11938 j. 
hrsz. 3 kor.. 12430. hrsz. 7 kor., 12689 hrsz. 
4 kor., 12788. hisz. 3 kor., 12659. hrsz. 4 kor., 
12887. Ii'•>/.. 2 kor., 12994. hisz. 2 korona. 
13213. lirs/.. 2 korona, 13462. hrsz. 4 korona. 
13172. hrsz. 2 kor., 13562., 13563. hrs/. 10 kor., 
14010. In sz. 4 korona, 13998. hrsz. 24 korona, 
14065. , 
H079 ,. , 
14514. „ 
14565. „ 
14940. „ 
15034. „ 
15089. „ 
15098. „ 
15201. a.. 

3 
10 

}2o 
26 

ti 
10 

2 
2 

15201/b., 

14078. „ 10 
14305., 14306. hrsz. 26kor., 

14522. lirs/.. 24 korona, 
14817 8 » 
14954. „ 45 . 
15055. „ 18 „ 
15091. „ 2 „ 
15 i 56/,. „ 10 „ 

15201. „ 16 „ 
15427. hisz. 2 korona, 15488. hrsz. 6 „ 
15656. „ 2 „ 15658. „ 2 
15670. „ 4 „ 15680.. 15681. hrsz. 8 kor., 
15683. „ 4 , 15793. „ ü kor., 
15829. „ 7 „ 15957.. 15958., 15959., 
151)60, 15961., 15962. Ili>z. 12 kor., 16084. 
lirs/. 2 kor., 9730., 9731. hrsz. 52 ko--.. 9728., 
9729. Iirsz. 52 kor, a menasági 36 sztjkvben 
2l4/i. hrsz. 4 kor.. 2236. hrsz. 5 kor., 8119. 
lirs/. 31 kor., 8253/,. hrsz. 36 kor., 8869. hisz. 
7 kor., 8871. hrsz. 7 kor.. 8875., 8876. hrsz. 
10 kor., 888O/2. hrsz. 5 kor., 9445. hrsz. 5 kor., 
10417. hrsz. 23 kor.. 10420., 10421.. 10422. 
lirs/. 69 kor., 10125.. 10426.. 10427. hrsz. 69 
kor., 10430., 10431. hrsz. 46 kor., 11329. hrsz. 

9 kor., 14165., 14466. brsz. 18 kor., a mena-
sági 1756. azámn tjkvben 83',. hrsz. 3 korona. 
526., 527, 528. hrsz. 21 kor., 2821/,. hraz. 2 
kor., 6254, (1258. brsz. 7 kor., GG84. hrs/. 7 
a menasági 1760. a/.tjkvhen 1870. brsz. 4 kor.. 
4000. hrsz. 7 kor. 5343. hrsz. 1 kor., 9979., 
9983. hrsz. 5 kor., a menasági 1761 sztjkvben 
2263. hrsz. 4 kor., 8594/3. hrsz. 3 4 kor., a 
menasági 17R2 sztjkvben 2491,':., 2492. hrsz. 
10 kor., a inenasági 1759 sztjkvben, 3358. hrsz. 
2 korona, a menasági 1763 aztjkvben. 5345. 
hrsz. I kor., a menasági 1758 sztjkvben 5691/,. 
hrsz. 4 kor., a menasági 1764. szt jkvben 5807/a. 
hrsz. 3 kor., a menasági 1765 sztjkvben 11915 
lirs/. 4 kor. és a menasági 1755 sztjkvben 
4220/,. hrsz. 4 kor. a a t76 >. brsz. 3 koronában 
•-zennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
és hogy a fenn'  bb megjelölt ingatlanok az 1001. 
évi április hó 5-ik napján d. e. 9 órakor 
Menaság község-házánál megtartandó ny'lvános 
án présen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok kikiáltási árának 10%-át. vagyis 
készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 
42. §-ában jelzett árfolyammal  számított és az 
1881. évi november hó l én 3333. sz. a. kelt igaz-
ságilgyminis-zieri rendelet 8. § ban kijelölt óvadék-
képes érték papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. § a értelmében 
a bánatpénznek a biróságnál előleges elhelyezé-
séről kiállított szabályszerű ehsmeivényt átszo'-
•ráltatni. 

A k r. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Kelt Csik-Sztmártonon. 1900. nov. 23-án. 

Földes Béla, 
1-21 1 t kir. alhiró. 

Sz. «087 900. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy csík-
szeredai takarék-pénztár végn hajtatónak mena-
sági Dénes Imre középső végrehajtást szenvedő 
elleni 114 korona tökekövetelés éa jár. iránti vég-
rehajtási ügyében a csikszentmártoni kir. járás-
bíróság területén lévő Menaság község halárán 
a menasági 93 szljkben foglalt  Dénes Imre kö-
zépső és neje szül Bálint. Anna tulajdonát ké-
pező ;!53 , hrs/,. ingall. 6 kor.. 456 ,457. hrsz. 
3^0 kor.. 2 0 7 2 h r s z ingall. 4 kor.. 2103,. 
hrsz. 10 kor., 2151/,. Iirsz. ingall. 3 korona, 
2583-,. hrsz. 3 kor., 2654 a hrsz. íngatl. 2 kor., 
2745;,. lirs/, 2 kor., 27k7/,. hrsz. ingatl. 4 kor.. 
2856., 2857 a. hrsz. 4 kor. 3579'2., 3580',. 
hrsz. inţall. 17 kor., 4195. hrsz. 6 kor.. 4313. 
hisz. ingatl. 4 kor., 4534',. hrsz. 4 kor.. 4">83',. 
hrsz. ingatl. 4 kor., 4717. hrsz. 2 kor.. 5633',. 
hrsz. ingatl. 3 kor., 5715',. Insz. 1 kor.. 5844. 
hrsz. ingatl. 10 kor., 5910',. hrsz. 2 kor., 5954',. 
hrsz. ingall. 3 kor, 6231.. 6 >44. hrsz. 4 kor., 
«429 ,., hrsz. ingatl. 2 kor.. 7232 ,. hrsz. 10 kor,. 
737« ,. hrsz. ingall. 2 kor.. 8195. hrsz. l3kor„ 

kor., 840.). hrsz. 22 k iróna, 
kor. 9292/,. hrsz. 7 korona, 

hrsz. 
hrsz. 

8193 ••. 
8732/, 
10138',. 
10403',. 
11317/,. 
I lUlii/,. 
I 1551 ',. 
I 1941. 
123SR ,. 
12643 ,. 
ban az árveré 

« 10347. „ 13 
„ 11269,. „ 2 „ 
* 1 1337,,. „ 10 „ 
„ 1 1535 , „ 4 „ 
, l l f l s 6 -  „ 4 „ 
* 12117 a. , 2 . 
„ 12391/,. . 2 „ 

13070. „ 10 koroná-
a fennebb  ezennel megállapított 

kikiáltási árban elrendelte. hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az ,901. évi márczius 
h ó 1-sö n a p j á n a k d . e. 9 ó r a k o r Csik-
Menaság község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen megállapított kikiáltási áron alól i» 
eladatni foguak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlan becsárának 10'' o át készpénzben, vagy az 
1881. 60. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és 1881. évi november hó 1 én 3333 
sz. a. kelt iga/.sAgügyminiszteri rendelet 8 §-álian 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldölt 
kezéh-z leienni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. 
g a értelmében a bánatpénznek a biróságnál 
elöl.- ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. jbiróaág mint telekkönyvi hatóság. 
Csikszentinártonon, 1900. deczember 10. 

Földes, 
l-">] ' - 1 kir. a l jb i ró . 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy 

fodrász  üzletemet 
1901. év beáltával egészen újonnan a mai kor igényeinek megfelelően,  enészsén-
flgyl  szempontból „HYGIENIKUS"-an ÁTALAKÍTOTTAM, valamint ajánlom a 
nagyérdemű közönség becses figyelmébe,  hogy illatszer-raktáromon kapható 
a világhírű arezszépitő Margit Krémé szappan és púder, továbbá az eszéki 
salvator szeplő- és májfoltok  elleni arczkenőcs és szappan. 

Illatszer raktáromon állandóan kapható. 
A nagyérdemű közönségnek becses f i g y e l m é b e  a j á n l v a , maradok 

kiváló tisztelettel 
1 , 4 1 2 - 5 FEKETE VILMOS, fodrász,  Csíkszereda. 
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c« % 

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




