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Hirdetési dijak a legolcaébban számíttatnak 

- Márczius 15. 
Szabadságunk ragyogó hajnala légy 

üdvözülve! Annyi szenvedés, százados 
kllzdés, annyi hányattatás után végre fel-
derengett Hunnia kék egén is a szabad-
ság lényl* csillaga. Az eszmékben, haza-
fias  tevékenységben lllndfiklő  reform  kor-
szaknak magasztos fénypontja  volt e 
dicső nap. 

A honfiúi  sziv még hazája rabságén 
kesergett, de a keblekben élt a remény, 
hogy Aipádnak hunja a liősilk hazája 
szabad lesz, a bilincs csörgése megszűnik 
a az az édes, niánmriló szabadság pilla-
nata is eljövend. S im n remény nem 
volt hiábavaló, a rab oroszlán széltépti 
lánczait, melyek tagjait megkötve tnrták 
s a hazafiúi  munkásság és tetterő dicső ko-
ronájául elérkezett a nap, melynek ha-
tásai világraszólók ,valának s megmutatták, 
hogy a magyart, ha le is lehet a hata-
lom, az erő bilincseivel nytlgözni egy 
időre, szabadságától, mindenétől nem foszt 
hatja meg semmi, mert Titánok kelnek 
annak védelmére. 

Az elnyomatás hosszú évei alatt fel 
gyülemlett honfiúi  bánat, keserv egei 
verő lelkesedésben tört ki e napon s i 
lelkesedés tetté alakulva, a hazaszeretet 
rngyogó példáitól támogatva szillé meg 
márczius idusát Félistenek keletkeztek t 
napon, kik vezéreltetve a keblükben Ián 
goló honfi  tűztől a „Szabadság" „Egyen 
lőség* és „Testvériség" magasztos jelszava 
alatt télelmet nem ismerve, viasza ueni 
riadva a hatalmak ijesztő nagyságétól 
törték meg a rabságot, teltre buzdították 
a felébredt  nemzetet, hogy eltiprott jogait 
ős szabadságát követelje vissza. A lelke-
sédée, A felébredt  honfiúi  let te ró fényes 
jutalma A reform  korszak alatt oly for-
rón ohnjtott sajtó szabadság valA a nap 
első drága gyümölcse. 

Lepattant a sajtóról az a megrozsdáso 
dott nyűg, A czenznra, mely vaskarmok-
kal őrködött A hazafias  lelkesedésnek min 
den nyilvánulása felett,  mely nem en 
•fedte,  liogy a honfi  aziv elnyomatása le-
lett keseregjen H mely elfojtott  minden 

hazaszeretetből eredő lelkesedést, az által ' 
liogy a kinyomatást eltiltotta a mely mMy 
bürtönbe dobta azt, a ki e kinos rabság 
ellen fel  merte emelni szavát. A sajtó 
foglyának  Táncsicsnak börtönéről leesnek 

lakatok h a honszeretet mámorában 
uszó lelken csapat ujjongva viszi magúval 
Üdvözölve a szabad SÍIjtót, unnak kisza-
badított foglyát. 

A sajtó e|nő szabad terméke a láng-
lelkü Petőfinek  „Talpra magyar"-ja ezer 
meg ezer példányban forog  közkézen, a 
dalunk még lelkesitően zúgja oda: „lia-
bok legyünk, vagy szabadok. E'. a kér-
dés válaszszatok" s a szent esküvést ez"r 
meg ezer torok viszhangoz*a „A magya-
rok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy 
rabok tovább nem leszünk". 

Az első diadaltól, annak fényessé-
gétől íelbuzditott honliak tovább mennek 
liogy lerázzanak mindent, a mi lelánczolvn 
tartja n szabadságot a a mit a magyarnak 
nem szabadott lllrnie, lm méltó akart 
lenni az Ősökhöz, A kiknek tántoriihiiti't-
lan hazaszeretete nagygyá telte e hazát, 
ha nem aknrla meggyalázni történelmét, 
melynek lapjain bár sílrUn fordulnak 
elő e nép milliónyi szenvedései, küzdel-
mei, dc fényesen  ragyognak elő az Ősök 
dicnő teltei, a régi daliás idők, melyek 
nagygyá, bámulná tették a linzit. 

Az H 12 pont, melyet a honfiak 
élUkön dicső vezetőikkel követellek, össz-
foglaltatjA  volt A nemzeti általános óhajnak. 
Nekünk törvényelőtti egyenlőség, népkép-
viselet, független  felelőn  minisztérium, 
sajtó szabadság kellett, az elnyomatás 
szomorú évei Alatt nem fejlődhetett,  pol-
gári büntető törvénykönyvünknek uj szer-
kezetet kellett adni, az ősiség eltörlése 
égető létkérdéssé vált. $ ezeken kivUl 
még számos dolog volt a mi halaszlá*! 
nem tUrő elintézsre várt. 

£ nap dicső fénykörében  a nemzeti 
vágyak mind előtérbe léptek B C nap él-
ném enyésző dicsőségének következménye 
lőn, hogy e nemzeti óhajok mind teljese-
désbe mentek s ux erre vonatkozó törvé-
nyek a nemzeti lelkesedés e napon meg-
nyilatkozott, viasza nem fojtható  nyilvá-

Ttülá.táiiak -beiiHlásft'  alatt nemsokára szen-
tesítést nyertek. 

S e nnppal, — melynek ragyogáaa 
minden honfiai  keblet be kell (öltsön — 
kezdetét vette dicső szabadság ha rezünk ; 
jöttek a diadalmas csaták, melyeknek 
folyama  alalt megmutatta nemzetünk a vi-
lágnak, hogy még nem fajult  el Árpád vére ; 
a s\/.után jött a mogM áztat ás, n szo-
morú elnyomatás melynek tartama alatt 
a honfiúi  keblek még fájóbban  éreztek s 
forróbban  szerelték leigázott hazájokat. 

8 azután jött feltámadás  isméi, 
midőn az 1848 márczius lfi-én  harsog 
tatolt eszmék újra felébredtek,  s nagy 
részben elfogadást  nyertek. 

Legyen ilnnep ez a nap, A márczi-
usi hősök dicső emléke kapcsolja a haza-
szeretet szent hevével egybe a honfiúi 
sziveket, e nap elhorvadhatlan diadala 
járja át minden magyar keblét, osztozzék 
mindenki ti^ztn szívvel AZ általános nem-
zeti örömben, mely e napot üdvözli s ne 
feledje  egy honfi  se, hogy A nemzet ki-
vívott szabadsága drágább mindennél! 

—s —d. 

=• Képviselő választók Összeírá-
sára a küldöttségek megválasztattak a köz-
ponti választmány e hó 7-én tartott gyűlésé-
iül». melyek mUkftdésüket  azonnal megkezdet 
ték. Felhívjuk ezen oly fontos  köz ügyi aktusra, 
a képviselő választásra jogosultak figyelmét. 
Egyébiránt e dologról jüvó szánniuk részletesebb 
ismertetést fog  közölni. 

Madófalva—ssássrégeni  vasút 
kiépítése ügyében tudvalevőleg megyénk tör-
vényhatósági bizottsága fölhívta  a megye kép-
vise'öit, hogy ex ügyet nyilt ülésen hozzák 
szóba, minek folytán  Yárossy (iyula a esik 
karc/falvi  kerület országgyűlési képviselője f. 
év és hó (>-án a parlament ülésén nyilt fel-
szólítást intézett Hegedűs minis/terhez az iránt, 
hogy a madéfalva—szászrégeni  vasútvonal ki 
fog-e  épülni s mikor, mert ennek szükségszerű-
ségét forgalmi,  kereskedelmi, ipari és helyi 
fontos  érdekek indokolják. A miniszter a kér 
désre márczius fl-én  felelt  s kijelentve, hogy 
nemcsak helyi dc országos érdekek is parau 
esolják. hogy az 1HÎJ5. évi VII. t.-ez. alapján 
e vonal kiépíttessék s ehhez azonnal hozzá-
fognak.  mihelyt a pénzügy miniszter e czélra 

la költségvetési javaslatot beterjeszti. 

Kereskedelmi és ipar-politika. 
A képviselő házban folyó  hő elején tár-

gyalás alá került kereskedelmi miniszteri tárcsa 
felett  megindult vitában alig kőt egyén felszó-
lalása ntán a 2-iki ülésben Hegedls Sándor ke-
reskedelmi miniszter tartott egy két órás beazé-
det, mely a tárczája körébe tartozó nagy fon-
tossága kérdések komplexumának megvilágosi-
tása, eddig elért eredmények ismertetése is a 
jövő feladatának  vázolása volt 

A minden oldalról élénk helyeslésre tálált 
beszéd jellegét nem a hangzatos frázisok  ds ta-
dományos fejtegetések  tették érdekessé, hanem 
annsk a komoly törekvésnek nyilt kifejezése, 
roelylyel az ország kereskedelmi 4s ipari felvi-
rágoztatása s az egyes existencziák kereaetké-
pességének növelése érdekében akar munkálkodni. 

A mnllra nézve a miniszter beszámolt as-
zal, hogy a külkereskedelem fejlesztése  czéljá* 
bői a szsktndóeitók intézményét léptette életbe 
s a kereskedelmi muzeumot njra szervezte, mi-
által elérte azt, hogy annak Üzleti része üzleti 
alapra van fektetve,  az állam kezébe önállóan 
konezentrálva és bogy az nj rendszer életbe 
lépte óta párhónap alatt a forgalom  az eddigi-
hez képest nagymérvben növekedett; valamint 
a távolabbi országokkal is a direkt összekötte-
tés bámulatos módon gyarapodott 

Intézkedett az iránt is, bogy a Bécsben 
megjelenő konznli jelentések egyidejűleg Bsda-
pesten megjelenjenek magyar nyelven és as ér-
deklődőknek ingyen szétoszlassanak. 

Ipari szakoktatásra főkép  a vidéken a 
molt évben l'/red millió befektetést  eszközölt» 
hogy azoknak színvonalát emelje, mely szakok-
tatás iránt igen élénk érdeklődés natalkoslk 
miért is törekedni fog  tţj intézetek létesítésére 
s a meglévők fejlesztésére. 

A gyári-, házi- és kézmti-ipar fejlesztése 
egyik legfőbb  feladatát  képezvén, itt eddigi el-
járásából eredményekre is hivatkozhatott Mióta 
miniszter ugyanis létrejött és illetve épülő fél-
ben van 24 gyár, 29 millió koronával, melyek 
7900 mnnkásnak adnak kenyeret s ezen gyá-
rak közül a szövetkezeti iparban 8 oj és 2 meg-
nagyobbított gyárral vagynnk képviselve, agy 
hogy i mult évben létesített gyárakban a szövő-
székek száma kétszeresen meghaladja az eddi-
git, illetve 330 szövőszékkel van ma több, mist 

A „CSÍKI L A P O K " T Á R C Z Á J A . 
A boldog férj. 

— Rajz -
Olyan bolond kártyást, ki készakarva ve-

szítsen éa erőnek erejével tukmálja rá ötvene-
seit éa százasait ellenfelére,  nem látott még a 
világ. 

Ua nem látott, nézze meg Bodrogi Manót 
a kaszinóban: ő így játszik e perezben. Vészit 
és veszíteni akar, pedig istentelen fnkar. 

Sőt még a játék kezdetén is, mikor az 
első 5 forint  veszteséget ki kellett fizetnie,  olyan 
rosszal esett, mintha fél  szemétől kellett volns 
megválnia. 

Sose bántsa a veszteség, Bodrogi bácsi! 
csillapilották a kibiczek — a ki szes encsétlen 
a kártyában, szerencsés a szerelemben. 

Czélozsi akartak ezzel a 66 éves öreg ar 
95 éves szép iljs feleségére,  de oly gyanúsan 
hunyorgattak, mintha éppen azt mondották volna, 
hogy bissl s szösz! 

Bodrogi bácsi is a feleségére  gondolt és 
jámbor egytgyüségében valóban ö is agy kép-
zelte, bogy no már ha még a kártya is igy mu-
tatja, akkor 0 igazán boldog fej  s mosolygóit 
bezzá bambán. 

Az ellenfele  pedig, a ki szerencsésnek bi-
zonyait a játéknál, Fehér Laczi volt, az a ki-
tlaö tánezee, szellemes és kedves társalgó, hí-
res párbajozó és elegáns gavallér, a ki nagyon 

csapta a szelet a szép Sárikának, Bodrogi le-
leségének, lány korábsn. 

Bodrogi bácsi nem potrohos alakjának, 
sem hályogos szemének, sem a jó és rossz idő-
járásról elsznszogott elme futtatásának,  sera a 
megyebálon kapott pofnak  — egyáltalán nem 
ilyen jeles tulajdonságainak köszönhette azt, 
hogy a világ és pap előtt a szép Sárika őt vallja 
szerelme tárgyának. Pénzzel vette ezt is, akár-
csak a 2 0 0 forintos  nagy tajték pipáját. BOBE-
szanlgatták is sokan: 

— Bodrogi bácsi! maga kis bamis: meg. 
vásárolta a legszebb asszonyt! Vigyázzon, ő is 
hamis leez: megszökik. 

— Ho—bői Tegyük fel,  ha pénzzel még 
meg is vettem, akkor iinnál inkább az enyém. 
Éppen ugy nem hagyhat a faképnél,  mint ez a 
pip*, a melyet én vettem, a mejy AZ enyém. 

Ez az érvelése ngyan agya fort  volt, d* 
a pipa hasonlatát sokszor használta, azért — e 
vaijon, mert a szép Sárika, mióta a szony lett, 
folyton  halványodott, folyton  véznább lett, mint 
egy árnyék és vékonyság tekintetében közötte 
és a pipaszár között joggal lehetett kombiná 
cziókat fölállítani. 

Férje azonban a legboldogabb halandónak 
érezte magát Valósággal imádta nejét a itt 
eszembe jot a straezmadár, melyet üldöznek a 
sivatagban; s ha egy odvas fához  ér, olykép-
pen érzi biztosítottnak a megmenekülését, ha 
ía odvába bedugja fejét  Ha Ő nem lát senkit, 
agy sejti az o-toba, őt sem látja senki. Bodrogi 
bácsi is abban a boldog hiedelemben ringatózik, 
bogy ba öt vakká telte a nagy szerelem neje 

iránt, hát bizonyára a neje. is éppilyen örjön-
goleg szereti őt. 

Ezért a kártyaasztalnál is, a mint eszébe 
juiutták, bogy ö a szerelemben szerencsés, 
őrömmel veszítette a pénzét, hiszen egy millio-
mos meg sem érzi a veszteségnket Bármennyi 
eső hallott is le ez égből, azért eső ezután is 
mindig lesz. 

Aztán ránézett ellenfelére,  egykori vetély-
társára, Fehér Lsczira és szívből megsajnálta 
szegényt. Milyen csúnyául k>kosarazta a szép 
Mnrányi Sárika, a kinek tetszését ő, már mint 
Bodrogi ar, inkább kinyerte. 

— Hadd nyerjen — gondolta. Legalább 
ilt tegye jóvá a szerencse a szerelemben a sze-
gény fiu  iránt tanúsított mostoha viselkedését, 
hiszen amúgy is földhöz  ragadt szegény hivatalnok. 

S eszébe jutott a jámbor öreg urnák, bogy 
ni hiszen ez a Laczi sokat udvarolt annak ide-
jében feleségének,  Sárikának. Sok pénzt ráfe-
csérelt a kedvee szép lányra a hóbortos ifjn. 
Most ő a férje  azért is meg fogja  téríteni a 
szerencsétlennek a kártyán. 

Mikor tíz forintot  söpört be tőle Laczi, 
utáns gondolta az öreg: no ez a csokor t 

Mikor az Ötvenest vágta zsebre Laczi, 
dünnyögte magában az öreg: no ez a „nacht 
muzik 1" . . . . 

A kibiczek pedig hiven ahhoz a kijelen-
tésükhöz, hogy a ki a kártyában szerencsétlen, 
a szerelemben szerenesés, egyre szörnyűködtek: 

— Jaj Bodrogi bácsi, milyen nsgyoa sze-
reti a feleségei 

Az Öreg úszott a boldogságban. Már szán-
dékosan is rosszal játszott, hogy annál többet 
veszítsen, s mikor egy pár ezer elúszott, irigy 
hangon czéloztak bázaséletére: 

— Jaj de szerenesés: nl hogy veszít! 
S még örömében a veszteségen felül  meg 

vendégelte az összest Emlegették, bogy Ilyen 
csoda ritkán fordul  elő, mint egy ezredéves 
ünnep. De a kit nagyon szeret a felesége,  az 
csodákst is tud művelni. 

Heggel kábáit fővel  baza tántorogva, fe-
leségének csak hűlt helyét találta. 

— Megszökött az asszony I szisszent fel 
és egy ilyen tény a részeg főre  igy látszik, a 
korhely levesnél is józanitőbb, mert Bodrogi 
bácsi azonnal a helyzet magaslstára emelkedett 

Panaszait alig tudták kaesagás nélkül 
végighallgatni. 

— Még útiköltséget is adott s kártya által 
Laczinak a vén bolond, hogy saaál köniyebben 
szökhessenek. Még a szomorú Nagyböjti And-
rás is kaczagott.... 

Seomora történet, mely ksezsgéssal feje-
ződött be, fara  história biz ez, mely essk le 
van másolva az életből. S Jő, bogy néha ilye-
nek is tőrténnek okulására azoknak, a kik est 
hiszik, bogy a házassághoz szerelem nem kdU 
A régi pogány világ elevenedik föl  poraiból 
ugyanis: a kinek több pfese  vsa, as vásárosa 
meg a szép lányt De hát akkor «ért m csi-
nálják egész törökösen ? Vegyenek ötöt-fcatotl 
Legalább, ba egy elszökik, még mindig mamd 
másl Ditrúu 
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• W H J I inak kétszerese, melyet eddig bir-
tmk. Továbbáll oly gyárossal TU alkadosásban, 
• kikkel a tárgyalás eukiea befejezettnek  te-
klathetö a l g remélhető, bogy két-három ér 
alatt igei jelentékeny gyárak íofiak  létrejönni. 

A kta Ipar fejlasstdsére  eböeerbaa a szak-
képzettség sziavoasláask emelését, másodsorban 
a kWpari azlkkekaek a valódi szükségletek 
éa istenek megfelelővé  tételét kiképezte tés által, 
harsad sorbaa a kU iparosok szövetkezetbe vo 
•ását fe  negyedszer a bitéinek javítását ezétoz-
via, aár ia intézkedéseket tett arra nézve, bogy 
a kftlöaíéte  mesteremberek k*llö kiképezte tésbej 
részesüljenek as ajabb gyártási médokra nézve, 
a oda kívánt batai, bogy jó ijeoek létre közöltük 
szövetkezetek, mely czélból as országos köz 
poati hitelszövetkezettel lépett sseraődési vi 
szoayha, a elérte azt, bog; már is 90 ily irányo 
asfivelkeset  létesült. Iparkodott ezen szövetke-
setekaek laiaél nagyobb hitelt biztosítani, rész-
bei alapítvány által, részben as állam réazérőli 
•tietréssek aláírása által, s elérte, bogy a rész 
bei részben átalaknlt szövetkezeteknél 2857 
iparos részesül 1.900.000 korooa hiteim* iimuin-
baa. Továbbá intézkedett az iránt is, bog) a 
bol a szükséges erő megvan, gépek, motorok 
rendelketésre bocsátása és műhelyek felállítása 
áhal segitseo a kis iparon. 

A kási ipar terén oly csikkek előállitására 
kíván hatni. a nelyek egy ott al érték "sUbetok 
ia, bogy ez adja neg az előállításra az irányt 
s aa előállítás biztosit hassa egyuilal az éité-

A papír-ipar terén biztositolta az Összes 
állani 4s hatósági fogyasztást.  Az üvegipar té-
réi aa ajabb hitelesítés állal bistositsni kivárna 
a fogyasztás  számára a bazai ipargyárosok ki-
záróiagosaágát; posztóiparuakoa pedig némi 
engedményekkel és tariaf  kedvezményekkel 
segített. 

A jövőre nézve pedig fontos  kérdések 
gyors megoldását vette tervbe. 

Mindenek előtt a vásárűgyet kivinja lön 
véayhozási nton rendezni, mert ogy van meg 
győződve, bogy ss s 1441 vásár, mely jelenleg 
as országban vsn, igen nagy részben a henyé-
lésnek éa as erkölcstelenségnek forrása. 

Másod sorban a betegsegélyzŐ pénztárakat 
akarja rendezni, melyeknek vagyon kezelése 
aaayira hiányos és rossz, bogy mintegy 87 pénz-
tár kiad 645,000 koronát megbsladó deíiczillH. 

A vieainális vasutak épilésére vonatkozó-
lag ţi tOrvényt dolgoztatott ki, a melyet ;»Ar bét 
alatt a képviselőházunk bemutauad.̂  

As államvasutaknál a zóna rendszer tel* 
jeaen beválván, minthogy as eddigi tapasztala-
tok saerint annak behozatala óta a személyfor-
galom a szoouzédo-i forgalomban  690u/o-kal nőtt, 
ás a távoli zónákban 4l4u/i>-kal gyarapodott, 
melyekkel szemben a középső xóna csak 24 •,'«-
kai javnlt, a zóoákon változtalui obajt, még 
pedig agy, hogy a 3 és 14 ik zóaék Ivs/áUit-
taaaaak, a mi minket közelebbről érdekei. 

A mértékbitelesitésre nézve — melyuek 
eaak indokolása van bátra — törvényjavaslatot 
készített. 

As iparlörvény 69*ik szakaszát kiszakitolta, 
a aat a háaalási és a vándoripar szabályozása 
iránti törvényjavaslattal együttesen fogja  pólolui. 

A biztosítási valamint a baleset elleni biz* 
toallási bgyaek törvéoyea rendezése munkában 
van, éa as anionom vámtarifa  és s kereske-
delmi szerződések tekintetében as előkészületek 
•eg vannak téve. 

Főbb vonásokban tehát asek a kereske-
delmi miniszter rOvid idő alatti tevékenységének 
és a közel jövőben várható reformterveinek  váa-
tatai, melyből örömmel konstatálhatjuk, bogy a 
magyar Ipar ás magyar kereskedelem érde 
kehek as sgéaa voaaloa való istápolása jó 

vaa letéve, s idővel versenyképes-

• MntetŐ perrendtartás Umertetéae. 
AMím raÉdkBÉ&k QB96. HXHL t-a 1—13. §). 

Irta a Csíkszeredában 1000. márcztus 7-én a büntető 
perreodtartásból tartott vltsértekezleten felolvasta 

Dr. Pojánr Mihály. 
A a P. osea első fejeseiébe  ások ss ál-

taláaoa jellegű reodelkeaéeek lettek felvéve,  me-
lyek aa eljáiás mladea nemére és asakára egy-
iráai kiterjednek. E sseriat as esen fejesetben 
fbglaltakbaa  vaaaak lefektetve  ások as ál taláaoa 
elvi kijelentések, melyek e törvény meghozata-
lánál s alkaJmasáaánál alapul asolgállak illetve 
saolgálaak. Ilyenek a bftavádl  eljárás megisdltá-
siaafc,  a MsUXés alkshnaséaának föltételei,  a vád 
képvisaUta, a magánjogi Igény érvényesítése. 

előleges, a ké iéses bOsesolekmény mlnósitésének 
viszonya ss eljárásbos, a hatóságok elfogolatlsn 
eljárásának blztositáas. sOrgös intóskedések, hs-
lárldók, péncbirság, és pénzbüntetés és s perben 
álló személyek elaeveséae. 

Lássak eteket egyenként: 
A. B. P. 1. 9-a igy haogsik : 
Bűnvádi Dgybcn bírót eljárás csak a törvény 

értelmében, vád alapjáu és csak az ellen lódítható, 
a kii bílnteli, vétség vagy klltágá» nyomatékon gyú-
rni)* terhel. 

BOiiusclekmény miatt nein alkalmazható mis 
büntetés. in 1111 a melyet birói hatalommal törvényesen 
felruházott  hutds&g törvényosen eljárva klinondoU-. 

B §. öassefÜKgésben  áll a btkv. I. §-ával, 
anias a cselekmény bflntetendőeégéuek,  ez pedig 
a bűnvádi eljárás megindításának alapfel  téleleit 
állapiija meg azt t, 1., Itogy kiosoda. kit ós mi-
kor vonhat büntető-eljárás alá. A törvény e §-a 
szerint as eljárás megindítását 4 feltételhes  köti, 
u. in: I. tűr vény os vád, 1. bünc»e 
mény nyomaiékos gyanúja, 8. törvé-
nyéé bíróság ta 4. törvényes eljárás. 

A törvényes vád mint az eljárás m<>g' 
ioditúáuak eţyik Tókelléke abban áll, hogy ax 
eljiinisl csupán a vádrajogositolt iudiiváuyu alap-
ján lehet folyamatba  tenui. Hopy kik a vádra 
jogosítottak a&t a törvény '1. g a lialározza meg. 
A vádelv érvényesülése uyilvánul meg eme 
rendelkezésében, haladás uz a megelőző eljárás 
hoz képest a mely axerint a birA, különösen jbinM 
eijáiásban kellé vád nélkül in eljárhatott. 

Ez általános asakály alól leu uţyHii a tör-
vény egyoa öletekben kivételt p. a Uű. §-ban, 
mely szerint a halaazthniUn nyomozó cselekiné-
tiyckct nz ügyész indítványa etólt is telj esi i he li 
n vizagúlóbiró. tcvábUd a 10»J. § bun, a mely sze-
rint más lettre és egyéure is kiturjoáz'hoti a vi/.a 
eiilutot. mint a ki ellen eljárásának alupjűul 6Zol 
gált vAd irányult, as .r»2í> § bnn, a mely szerint a 
jlitn'i az ügyészségi megbízott iudiiváuyu flólt  is 
teljecsiti a hulasztáat nem lüró intózkodésekiM, árMle 
e kivételek, az eljáráa eredméuye érdekében szük-
ségesek és az elven osorbát nein ejtenek. 

Nem tévesztendő eszerint a törvényben ki-
fejezett  vád a feljelentéssel  össze, mert ez csak 
urra vau hivatva, hoay a hivulalos közegeket in-
formálja,  mig ellenben a tiirveuyszerinti vád, 
asaz vádiudiivány a bünperben álló egyik féluck 
)ierinditá«i cselekménye. 

A biréi eljárásuak második kelleke, ilk'tye 
a törvény szavai sserint us elaö. nyomatékos 
gyanú. Fogalma és jelentősége az, hogy a lia-
lóság illetékes taejai lelkiismeretesen fontolják 
meg vnjjon van e alap úrra. hogy vnluki ellen 
bűnvádi eljárást iuditduuak. A szem6ly«.s szabad 
ságnak, védelméül a hivatalos közegek komoly 
iutelméül szolgál e kellék. 

A nyomozásnak mely ininl alább kifejtem 
nem birói eljárás, a nyomatékos gyanú nem alap-
feltétele,  IIÍMZ ez csupán a vádló tájékozására 
szolgál és gyanúsítottra nem oly sérelmes, mint 
a birőstig által huiározallal euuneiált vizsgálat, 
mindazonáltal azou nyomozati cselekményekhez, 
melyek az egyéni jogo', szabmhúgot közelebbről 
érintik p. letartóztatás, házkutatás, szemle, lefog-
lulás sib., ni Ir a törvéuyben meghatározott nyo-
matékos gyauuokok szükségesek. 

A harmadik kellék a törvényes biróság, 
a törvény szavai szerint h ntóaág, azt jelenti, 
hogy eljárni csak az van jogo&iiva, kit a törvény 
birói hatalommal felruházott.  A hatóság kifejezést 
azért használja, a törvény, mert a közig, ható-
ság is fel  van ruházva büntető bíráskodással az 
1807. XXXIV. t. cz. 19. § a szerint. Végül a ue-
gyedik kellék as eljárás törvéuyessége, 
mint fontos  alkotmányjogi biztosíték azt jelenti, 
bogy a büuvádi eljáráa nincs az eljáró bíró tet-
szésére bísvs, hanem u törvény rendelkezéseinek 
megfelelóleg  indítható meg éa folytatható  le. 

Etek után még as a kérdés merül fel,  hogy 
eljárásnak uielyik tagozatát értsük a törvény-

ben kifejezett  .birói e l járás alatt*, vsjjon 
a nyomozatot is vugy csak a vizsgál tot illetve 
vád alá helyezést (közvetlen idéset). 

Ha figyelembe  vesaziik a B. P. további 
readelkeséfaeit,  a mely sseiiut a nyomozatot s 
kir. ügyész s általa a rendőrség teljesili, a bár 
a nyomosat folyamáé  a vizsgálóbíró is teljesít 
egyes birói cselekményeket, a nyomosat a maga 
egéssében még is csak a kir, ügyész föltétlen 
jogkörébe tartosik, míg a viiagálst klsárólag biró 
által rendelhető el és teljesíthető : tisztán áll előt-
tünk, hogy bírói eljárás alatt a nyomosai oein, 
hanem ősapán a vlssgálai és a bBoper est követő 

9 érteadó. 
A törvény 2. |-a a kövelkesó: 
„A vádat rendaserlnt a klr. ügyészség képvi-

seli. A 42. &-ban megbatározott esetekben a klr. 
Ogyáanég helyett sártett veheti át a vád képviseletét 

A blVotető törvények szerint csak felhatal-
mazás vagy kívánat alapján Üldözhető bQncselekmény 
tekintetében a vád képviseletére klsárólag a klr. Ügyész-
ség Jogosult. 

Magán vádra OldOzend* vétség és kihágás ese-
teiben (4L 8) a vádat első sorban e* reudszerint a 
sértett képviseli. 

£ 9. ast határozza meg, hogy kik vannak 
j igosilva as 1 § ban meghatározott vád emelésére. 

ülőre bocsátja általáuoa szabályként as 
1871. XXXIII t. 17 g. és d) e) pontjának megfelelő-
leg, hogy orre rendszerint a kir. ügyészség 
van jogosítva és pedig nem csak a hivatalból, 
hanem a magánindilváayra Üldözendő biincaelek-
méiiyek esetében is. B §. első pontjában általam 
hangsnlyosoit .rendszerint" kifejezés  és c mondat 
előre bocsátása jelzi azt, hogy a vád képviselete 
tekintetében ez a szabály. 

A g. többi pntiljai szokat a kivételeket ál-
lapítják meg, a melyekben a kir. ügyésson kivül 
más van jogosítva a vád képviseletére, vagy 
a melyekben a kir. iigyéss vádképviselele bizo-
nyos feltételhez  vau kötve. 

A hivatalbői és magáuinditváuyra üldözendő 
bűncselekményekre nézve e második pontja 
.subeidialiter" azsz IIA a kir. ügyész vádat nem 
emel a sértett felet  ruházza fel  a vád képvise-
letével. K rendelkezésével IU úgynevezett pót-
magánvád intézményét vewtte be oljárásunkbi 
Hogy ki tekintendő sértett félnek,  azt később a 
13 § nál fogom  kifejlcui. 

A pútinagánvád gyakorol hatásának föltéte-
leit a részleteit pedig a K. P. 12 8-a határozza meg. 

A harmadik bekezdésben a btk. 2»i0—272 
g-aiban meghatározott ugync-veaett felhatalmazás 
vegy kívánat nlupján iildöüheiő bűncselekményekre 
nézve határozza meg n törvény a vád krpvise 
leti joeát « ezt kizárólag a kir. ügyészségre 
rultiizzit. A kizárólag kifejuités  t helyütt ozl jelenti, 
hogy ezeknél tehát sem W, sem pót magiinváilnak 
nincs helye, igy ha <; bűncselekmények esetén 
u kir. ügyész a vádat elejti, uzl senki ál nem 
veheti. 

Végül a g. utolsó be kezdése a H. P. 41 
§ ában meghatározott magáuv̂ dra üldözendő vét-
ségek és kihágásokra nézve határozza ineg a 
vád képviseletét akkép hogy ezt első sorban és 
rendszerint a sértett képviseli. Ez a főinagáu 
vád esete. 

Hangsúlyozom e helyütt, hogy a magánvádra 
üldözendő büncaekmények össze nein tévesztendők 
a magánimliivúnyra üldözendő bűncselekmények-
kel, mely utóbbiakra nézve a vádat, mint előre 
bocsáttatott rendazurinl a kir. ügyész és csak sub 
sidialiter a sértett kopiiseii. 

Magáu\ádia ulilózuudok Ü I'. -14 § u 
azeriut csupán a btk 250., 2011. § ai szeriut mi-
nősülő ragalmazás, a btk. 201, f.  szerioii becsü-
letsértés, a btk. 2Í27. § ezeriuti levél és lávsiir-
günytitok megsértésének vétsége, a btk 332. §. 
szerioii magánlak sérióa. a btk 418. §. szerinti 
iugó és 421. § Bscrint ingatlan vagyon rougálás 
és a btk 301. §. a szerinti könnyű testi sértés 
vétsége, továbbá a kih-btk I2«l., I27.§. a szerinti 
tulajdon elleni kihágások, végül az 1895. XLI. 
t. cz. 8., 9. §-ai szeriül iniuósiiló védjegy bitor-
lás vétsége. Elleubeu a bik 929. §. a szerinti 
hamisvád vétsége, a blk 238., 244., 280. §-a 
sfceriuti  uemi büuleilek, a blk. 229. §*a szerinti 
családi állás elleni bűntett, a blk. 200. §. szerinti 
hatóság előtti rágalmazás, 389., 390, § a szerint 
minősülő csalás slb. magáoiuditványra üldözeudő 
büucselekuiéuyck. 

E §. utohó pontjának as a kifejezése,  hogy 
magáovádra üldözendő bűncselekményeknél a vá-
dat reudszerint éselső sorbaa a sértett 
képviseli, azt jelenti, hogy oa etetekben a kir. 
ügyész rendszeriül oom vesz részt s vád kép-
viseletében és a sérteti közvetlenül önállóan emeli 

vádat. 
K szabály alól is lesz azonban a törvény 

kivételt és ép azért uem használja a .klsá-
rólag* kifejezést,  a mennyiben a B. P. 41. §-a 
sseriat a kir. ügyész bösérdekből ez esetekbeu is 
átveheti a vád képviseletét, 

A 3-ik g. szövege a következő: 
„Csak magántodttváuyra Qldfacudö  bnncselek-

mény miatt az indítvány megtétele (90 §.) előtt nyo-
mozás nem teljesíthető, vátf  nem emelhető és blról 
eljáráanak nincs helye". 

E rendelkezés a sértett fél  egyéni érdekei-
nek éa a családi élelaek kíméletén alspssik és 
Bsssltsugban van a blk. 110. g-énak rendelkezé-
sével, a mely a sértett fel  inditváayának hiányát 
as eljárás megindítását kizáró ok gyauáat állltjs 
fel.  E §. rendelkesése sseriat as laditváuyra jo-
gosult ioditványának megtétele előtt még nyomo-
zás sem teljesíthető. Bem a kir. ügyészségnek 
sem a rendörségnek nincs joga ily indítvány 
hljján, még a sflrgös  eldnyomosati intézkedé-
seket is megtenni, kivéve asoa eeetet, ha kételye 

van as Iránt vájjon a bűncselekmény magáa indít-
ványra fildősendő  e? 

Például ba a rendőr látja a mióta egy aő 
titokbso egy értékes dobossal a háaból kijön és 
azökni késsfll,  ast letartóstatbatja, felelőaágre  von-
hatja megmotoshstjs, habár később kiderül, bogy 
as a károsoak szolgálója vagy talán neje volt. 

Kiemelem IU Ismételten, hogy e bünew-
lek menyeknél a magáninditvány megtétele a léte' 
sése esetén a princsípálls(vád joga a blr. ügyéas-
séget illeti, elleatétben a magán vádra Öldösendő 
bűncselekményekkel. Inditványi büneselekmények-
oél a magán Indítványra jogosult a vádlói jogtf. 
kai nem gyakorol, tevékenysége as indítvány 
megtételével be vsn fejesve.  sst vádat asutáa 
s kösvádló veszi át. Nincs ugyan a törvényben 
kifejezve,  de a magánvád természetéből önként 
következik, hogy a msgánvádra Öldösendő bűn-
cselekményeknél a vádemelése, illetve Indítvány 
megtétele elótt nyomosainak ssínlén nincs helye. 

(Folyt, kev.) 

A leoei küzpjatóá Untnál iltöríL 
Csíkszereda márezías 19. 

A kosigazgatási bizottságnak, melyen fő-
ispán ur távolléte miatt Beeze Antal alispán 
elnökölt ma igni rövid fliét<e  volt. E^véb ügyek 
kevés száma mellett a gyűlés tárgyait inkább as 
előadói jelentések képezték, melyek szintén csakis 
az ügyforgalom  statisztikai Ismertetésére ssorit-
kőzlek. 

Mint sajnos jelenséget azonban a tiszti 
főorvos  jelentéséből fölemlíthetjük,  hogy a köz-
egészségi állapot fcbroár  havában tetemesen 
rosszabbodott, meiioytbeo bevenyfertőző  beteg-
s-í'k száma 61-ről 179-re emelkedett föl.  Bs?n 
nagy szám kétharmad részét a kanyaró teszi 
ki, mely betegség Csomortán, Csobotfalva.  Vár-
dotlalva közs^fkben  uralgott nagyobb mérvben, 
annyira, hogy as iskoláztatást is bekellett szün-
tetni. 

A járvány jelenleg szfloőlélben  van s elét 
enyhe lelolyásu volt. 116 beteg közöl meghalt 
3. az az 2 6°/«. A komolyabb járváoyok a. m: 
a vöi h-ny Remi lén ssQnőlélben van, minek foly-
tán a belügyminisztériumtól kért járványoi-vos 
kiküldése fölöslegessé  vált. 

Daczára a megbetegedések osgy számának 
a tolnyomó számban előfordult  betegségek eny-
hébb lefolyásé  folytán  a halálozási arány 6.7.*/o-
kai a mult bó 18%-kával szemben örvendetesen 
ja volt. 

A szeredsi köz kórház betegforgalma  is a 
ranlt hóban rendkivül nagy volt Gyógykeselte-
tett összesen 97 egyén, kik közfll  gyógyulva 
elboesátiatott 61, maradt márczios havára gyógy-
kezelés alatt 46 beteg. 

A kir. tanfelügyelő  jelentése szeriül Bulli 
fcVif-ncxué  száibegyi tanítónő és Cseke Feteocz 
szenlsimoni elen i népiskolai tanító az országos 
tanítói nyogdij intézetbe felvétettek. 

A vallás és közoktatási miniszter a sze-
redai, gyimesbOkki, borszéki, bollói és tölgyesi 
állami elemi iskolák könyvtárai részére „Nép-
nevelő könyvtára* csimö könyvkiadó vál-
lalatban megjelenő fűzeteket  megrendelni, s a 
esik megyei állami elemi népiskolák részére be-
szerzendő lobogók költégeire 96 koronát enge-
délyezni méltóztatott. 

A megye alispáoja beterjesztette azon fo-
lyamodványokat, melyek a szeredal gyógyszer-
táv személyjogának elnyeréséért hozzá beérte», 
lek. Beérkezett pedig két kérvény te PffflW  fgT 
S/.ékely Uiksa balkányi és t^jutiAijC^ipdd 
szeredai gyógy-*zerésstől, mely«*k mindeniffuek 
minőshluége bár igasollatoit, de tekmtHteíarra, 
bngy az érdekelt város közönsége Gössy Árpád 
mellett nyilatkozott, s t«*kintettel arra, hogy 
Gözsy Árpád a kérdéses gyógytárt 19 év óta 
önállóan kezeli, ellene semmi kifogás  nem téte-
tett és bogy a gyógytár fennállása  éta mindig 
a Qözsy család birtokában volt: annak szemé-
ly PS jogosítványa Gössy Árpád gyógyszerésznek 
adomáoyozlatni s erről a belügyminisztérium 
is értesíttetni határoztatotL 

Gyergyó-Alfaln  községnek as oltani posta-
hivatalnak távirdával való össsfköttetése  iránt 
beadott kérése kereskedelmi miniszter nrboz pár-
lolólag feltei  jesztetetU 

Vallás és közoktatási miniszter ur rende-
lete folytán  a megye területén lévő összes óvó-
én tanköteles gyermekeknek a 1900/1901. évre 
való ösaseirása elrendeltetett. 

Végűi megemlítjük hogy a gyűlés nevese-
tesebb tárgyát a hösigazgatás Össses ágazatai-
ról sserkeaslfltt  évi jelentés képeste, mely a 
kormányhoz vaa intézve. 

Ebben a blzot'ság ismételten kifejeai: 
a) bogy as annyiszor flrgvtett  birtokren-

dezés lassan halad, ktlönösöa> |̂B aaaal ösase-
kötött formálitások  éa nagy költségek miaiL 

b) hogy a büntető nyomosati flgyebbea 
beállott változás nyakig merítette az amúgy ia 
talterhelt köalgasgatást, a kijelenti a ktaig. 
bizottság, begy ha a büntető eljárásnak a leg-
kényesebb, legnagyobb tapintatot é« ovaioaaágot 
kívánó rfase  a közigasgatáara bízatott, máha-
tatlanal és a legaftrgöiebben  paraacsolt setk-
ség ahhos alkalmas manka erőről ia gondoskodal, 
mert ha ast a szolgablrák Jól aka^ák végesni. 
akkor a közigazgatás összes ágait késyteleiek 
elhanyagolaí; 
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e) bogy as a bewzlás, aely sseriot vár* 
•fgytek,  melyaek k'iazer aanyi erdősége van, 
•iái Udvarhely- éh Maro»torda megyékaek, s 
nég Is ss erdfifelfl.yeto  székhelye Marosvásár-
helyt vsa. m feM  neg ss osztó igazságnak; 

d) bogy mivel u nleaiki részek s Szent-
mért ónon elhelyezett járásbíróság éa szolgabíró-
ság körül esoporlosiolváa, mint ilyenek még is 
kénytelenek adózási a pénzügyi kérdésekben a 
központhoz alkalmazkodni, s küMnörtn a ká-
azoni községeknek adészállitás alkalmával 40—46 
klmtr alat meg tenni, feltétlen  szükségesnek 
tartja a bizottság Szén lm ár Ionon egy adóhiva-
tal mielőbbi felállítását. 

Sseredai élet. 
Székely  dat  egylet. 

1900. márczius 11. 
Talán nem is egészen a dicsőség utáni vágy 

lioztn ide ókét a mégis aratlak oly dicsőséget, ralullia 
t-gyéb ezé Íjak nem lett volna: talán nem la egészen 
a pénzasoinj csábította őket hozzánk a volt annyi 
Ix'vételdk, bogy egy jövedelemben utazó ImurwMrló 
is meg lehetett volna vele elégedve. Zsúfolásig,  de 
mont már a szó szoros értelmében zsúfolásig  telt 
meg H Csillag nagyterme a Székely Dalogylet va-
sárnapi haugvcrseuyéii. 8 ezen eszményi s auyari 
sikerben igen nagy része van közszeretetben álló 
ló is | >anii liknak, kl a concert védnöke volt s Bakcsl 
(i».«l«r kir. közjegyzőnek, kl önzetlen Maeveuusként 
oly sokul faradott.  áldozott a dalárdiaták érdekében, 
liofp-  azokat örök hálára kötelezte, mit egy szép sze-
renadban Igyekeztek kl is fejezni,  de szívességet lett 
velOnk Is, liogy ily élvezeten művészi estély gyönyö-
reit megszerezte. 

A prograinm mindeu második száma a dal* 
ejrvlet férfikaráé  voll. Mogkezdették az első pontban 
u úsxló (euntartásu mellett a dalárda jelszavával s 
folytatták  Tlicru Károly ..DalOnnepeu' cz. inltvénck 
előállásával. Majd modern magyar né|HÍalok követ-
keztek. a legnagyobb hatást azonban a kuruez nóták-
kal. Kákóczv emlékezete. Rákóczy kescrgöjévcl érték 
el s befejeztek  Verdi gyöuyörQ bordalával. Erőteljes 
viíeszaégea, kellemes liangok, harmonikus to«uek, 
mflvésxi  dirigálás, ezekkel tudom uagy vouásokban 
t'-lleiucziii adnlkarl. mclykörOlbelnl 1H tagból áll egy 
itliuAen képzett karnagy vezetése alatt. Minden egyes 

szám utáu lelkes, szQuni wm akaró taps /ugott fel,  u 
publikum iijrél kiabált s a derék udvarhelyiek iámét 
s ismét énekeltek s belevették magokat a közönség 
kegyeibe, kelönöseu az édes bus, kesergő kuruc/, da-
laikkal, melyeket háromszor is ismételniök kellett. 

A program hatodik poutja. Gróf  Lázár Ádám 
fújegyzö  czimbuloin szólója elmaradt, mivel a gróf 
hivutulos elfoglaltsága  nem engedte, hogy eljöheaseu. 
Auuál érdekesebbek voltak azouban a inQsór többi 
közbeeső számai. 

Baláuyi Anna kisasszony s Balányi Jáuos czi-
n-ru kettőse gyönyörködtetett a második poulban. A 
testvérpár most is, mint mindig flgyesen  s tetsze-
1 TII-CII kezelte a bájos kis hangszert, melynek csendes 
hangja, mégis oly jólesett, oly kellctncseu hangzott 
a {ülnek. 

A negyedik szám n Spalier Anna kistisszoové 
volt. ki „Az első szerelmes levél- CL mouologot a4Íta 
eli', fesztelenül,  kedélyesen s megfelelő  hanghordo-
zása!. A helyzethez Illő gesztusaival s mozgásával 
tíz egész Jelenet alatt élénk ilcrdluégbeu tartotta a 
k«>/.üuséget. 

Natívon kedve» s megkapó saámii voll a pro-
î'HKiiiili r'ÖlJvs Anna kisasszouy szavulutu. ki Vá* 

rudi -lloru* cz. luvlodriuiájál szuvultu. inig lougorán 
Kolouics Deucsné tirnó kísérte, l'gy érzés tclje.v 
.«itiuos frzuValut,  utint u gyönyürQ virtuoz kiseret 
nagy halast tett a publikumra, mely viharos lapsok* 
bau adott tetszésének kifejezést,  a miben különben 
ii többi szereplőknek is bő részük volt. 

Végfil  egész uj s érdekes volt Buhiuyi Jáuos 
Iti'gedn játéka ez U. JI. árion féle  hcgedttii. ki ezen 
szokatlan, de szép haugu muzsikát is mllvészii-seu 
kezeli s melyei összhangxótiu s szépen kisért zongo-
rán Ba lányi Auua kisasszony. 

Lz voll n proerain. Magas niveauu álló, érde-
kes. IUQvészi. Irigyelhetjük Ldvarhelyi, u miért oly 
kiiUuö Laruugya s oly kiváló dulköre vuu, s az ud-
varhelyiek irigyelhetnek minket, a miért ucktliik meg 
egyes oly niUvészi erőink vanuak. kik a programot 
oly kellemessé, oly változatossá ludják teuni. 

S azután a közönség egv része eltávozott. Üe 
u lialutaágbaii inosgolt a vér s mielőtt a mamák ész-
revehették volna, hihordták a székeket a tánezra per-
lUiltek s tánczoltak a sok ellenkezés daczára éjfél 
utánig, a mikor la a vallásos áhítattól eltelt böitl 
hangulatú mamák s papák nagy nehezen ki tudtak 
ráuczigálui leányaikat lánczosaik körmei ktosül s vo-
nultak hazafelé.  Csak egy kis kedélyes társaság ma-
radt ott a felső  sarokban egy klcsiuy kerek asztalnál. 
Hogy kik voltak, azt el nem árulhatom, mert félek 
az extfomuuimlkáczlótól,  dc tájékozásul a társasáé 
egyik szellemes tagja után annyit megsúghatok — csak 
kerem el ne áruljanak — hogy volt ott két asszony, 
két lány, két elnök, két alelnök a két Samu. !S ezek 
szép cseudesen, kedélyesen elmulatva kitartottak vagy 
4 óráig, miközben röpködtek a szellemes megjegyzé-
sek, húzta a czigány busán, kesergőeu s felhangzott 
a nóta..... Hogy mit énekeltek ? 

Ugyan mit inukeUiet két érző szivQ fiatal  em-
ber, a kDinek kifelé  áll a szekere rúdja!? 

K Ű L Ö N V É L É K 
— Vitaértekeaéaek a bűnvádi per-

rendtartás bóL Említettük mult számunkban 
azt a dicséretes, komoly mozgalmat, melyet 
törvényszékünk uj elnöke Dr. Perjéssi Mihály 
indított meg a jogi értekesések s első sorban 
az uj büntető eljárás ismertetésének meghono-
sítása tárgyában. Az elsó ily uemU érteke-
zés 1900. márczius 7-én szerdán délután ő óra-
kor volt, a kir. törvényszék végtárgyalási ter-
mében, melyen Dr. Perjéssy Mihály elnök is-
mertette a büntető perrendtartás általános ren-
delkeséseit, (L fejezet,  1—18 §). melyet lapunk-
ban folytatólagosan  egész terjedelmében fogunk 
a felolvasó  ur szívességéből közölni s melynek 
közlését már jelen számunkban megkezdettük. A 
második 10-én tartatott, a mikor Dr. Peijéssy Mi-
hály folytatta  értekesését a bírói hatáskörről 
felölelvén  benne az életbeléptetési törvény 1897. 
évi 84. fej.)  idevonatkozó szakaszait. A nagy-
tudással s rendkívül jogászi képzettséggel ér-
dekesen felolvasott  értekezés lebilincselte a 

hallgatóság figyelmét  legeclutiuisabb bizonyí-
tékául annak, hogy ezen értekezések legalkal-
masabb módjai, hogy a jogász s érdeklődő kö-
zönség a nagyon nehéz s bonyolodott törvényt 
s eljárást megismerje. Az érdeklődés tényleg 
igen nagy mérvű volt. Eltekintve a csaknem 
te|jes számban megjelent bírói s jegyzői kartól, 
ott láttuk az Ügyvedek s Ügyvédjelöltek nagy 
részét, a közigazgatás, rendőrség s csendőrség 
képviselőit s más érdeklődőket, mely egyhan-
gú lelkesedéssel éljenezte meg az elnököt mind-
két alkalommal felolvasásának  befejezése  után, 
míg annak egyik-másik része magas színvona-
lon álló vitát provokált. A jövő hét felolvasá-
sainak tárgyai a kir. Ügyészség hatásköre s a 
védelem, melyek közlil az elsőt Bayler Kálmán 
kir. alÜgyész a másodikot Szántó »Samu ügy-
védjelölt tartja s ha az érdeklődés nem csap-
pan, nincs kizárva annak a lehetősége, hogy 
a jogászgylllések eszméje hova tovább állandó-
sittatni fog. 

— Hároaliis 16. A esiksomlyói róm. kalb. 
fögymnázinm  Petőfi  Önképzőköre márczius 15. 
emlékére t. hó 10-án délután 3 órakor disz 
gyűlést rendez a következő műsorral: 1., 
Szózat. 2 . Onnepí beszéd, tartja Bwnke Antal 
VIII. o.t. önképzfiköri  elnök. 3 , „Kitárom resz-
kető karom", énekli a férfikar.  4. „Talpra ma-
gyar!" szavalja Gál Ködre VIII. o.t. f>.  N p̂-
dalegyveleg, előadja a magán zenekar. 6 , „Öt-
ven év után" (trialog), előadják Benke Antul 
VIII. o. t. (Magyar irju), Mánya Márton VII. 
o. t. (Elégedetlen) és Schlelt Győző VII. o. t. 
(Idegen ifjú).  7., „Tavasz elmúlt", óoekli a férfi 
kar. 8., „H-m vágy", szövegéi irta Rudnánszky 
Gynla, zenéjét szerzé Kerekes Károly VIII. o. U, 
szavalja Tbúróczy Albert Vili. o. t., kisérik 
Kerekes Károly, Krausz István, László Dezső 
VIII. o, t. és Boga Ubald VI. o, t. 9., Induló 
balányi János főgimn.  zenetanártól, előadja a 
tőgimn. zenekara 10., Hyinnui unUzono. A nagy 
érdemű közönséget szívesen látja az ifjnság. 

— Kitüntetés. Ó felsége  a király Áved 
Jákó gyulafehérvári  róm. kath. főgimnáziumi 
igazgatónak a tanügy terén szerzett érdemei 
elismeréséül a Kerenez József  rend lovag ke-
resztjét adományozta. Gratulálunk a jól meg-
érdemlett kitüntetéshez. 

— Tanitó választás. Csik-Szentmiklóson 
Kovács Mózesnek Madéfalvára  történt megválasz-
tásával üresedésbe jöU tauilói állásra az iskola-
szék márczius 1 én csikdelnei Incze Dénes jelen-
leg zeielaki okleveles tanítót választotta meg. 

— Meghívó. Csik-Hzeredui kerületi be-
tegsegélyző pénztár hatodik évi rendes köz-
gyűlését 1900. márczius hó 2ö-én délelőtt 10 
orakor Cgjk-Szeredóbun a városház nagytermé-
ben tartja meg, melyre a közgyűlési kiküldöt-
tek azon megjegyzés mellett hivatnak meg, 
hogy azon esetre, ba a tagok határozatképes 
számban nem jelentlének meg, a közgyűlés 
1900. április hó 1-én délelőtt 10 órakor az irt 
helyiségben a tagok számúra való tekintet nél-
kül meg fog  tartatni, l'tóbbi esetben a tagok 
a „Csíki Lapokban" lúgnak értesíttetni min-
den egyéb meghivââ nélkül. A közgyűlés tár-
gyai : 1. Az igazgatóság jelentése u pénztár 
mult évi működéséről. 2. A mult évi zárszá-
madás előterjesztése, ennek kapcsán a felü-
gyelő bizottság jelentése s a felmentvény  iránti 
határozat. 3. Igazgatóság előterjesztése a járu-
lék "Vának felemelése  iránt. 4. Indítványok. 
Az indítványok a közgyűlés előtt 48 órával az 
elnökséghez bejeleutendők. Csíkszereda 1900. 
márczius hó. Darvas Béla elnök. Lakatos Mi-
hály titkár. 

— Halálosan. Részvéttel vettük a bras-
sói 24-ik honv. gyalogezred tisztikara által kibo-
csátott gyászjelentést. melyben tudatja Orűtis-
paclier József  m. kir. honvéd százAdosuak hosz-
szu szeuvedés után 0-Kaduáu folyó  hó 5-én, 
40 éves korábau történt elhuuytát. A derék 
katona liosszabb ideig volt itt Csíkszeredában 
állomáson s tragédiáját egy szerencsétlen esés 
okozta, minek következtében nyugalomba is 
vonult s minek következménye volt e korai 
halál is. Nyugodjék békében. 

— Meghívó. A csíki róm. kath. tanító-
egyesület felesi  ki fiókkörének  folyó  évi márcz. 
22-én Csik-Dánfalván  tartandó gyűlésére a fiók-
kör tagjait és az érdeklődő tanügy barátokat 
tisztelettel meghívjuk. Csík-szenttamás, 1900. 
évi márcz. 10. Kerenez János elnök. Ráduly 
Benjámin jegyző. 

— As Ötkoronáaok. Bécsben néhány 
nap múlva megkezdik az 5 koronások kiadását. 
Az uj ezüstpénz — a mint írják — nagyon tetsze-
tős és művészies kiállítású. Egyik felén  Ó felsége 
mellképe van orezágai és tartományai körira-
tával s peremére a király legfelsőbb  jelmondata 
van bevésve. Az osztrák 5 koronás másik fe-
lén gyöngyflizór  által megkoszoruzottan a csá-
szári sas van e felirattal;  Quinque Coronae. 
Az uj pénzdarab körülbelül olyan nagy, mint 
a tallér, tehát kissebb, mint az egykori két-
forintosok,  az 5 márkás és az öt frankos.  En-
nek pedig az a magyarázata, hogy lehetőleg 
magas értékű és mégis tetszetős és könnyen 
kezelhető pénzdarabot akartak produkálni. E 
szerint az 5 koronás szép pénzdarab lesz, kü-
lönösen akkor, ha miudnyájunknak elég jut 
belőle. Az uj pénz forgalomba  bocsátását e 
hó 15-ével kezdik meg. 

— telnlelőadas Tölgyesen. Rég el-
tűnt a jég, múlik a tél s a farsangnak  is vége 
van már, de a tölgyesi Korcsolya-egylet tagjai 
nem fogynak  ki a mulatságból. Nyerges Gyula 

ambicziózus vezetése alatt egy impozáns kis 
társaság Murai Károly .Huszár sserelem" cz. 
2 felvonásos  kedves vígjátékát adta elő e hó 
4-én, vasárnap este a Mátyás-király szálló dísz-
termében. Daczára annak, bogy a műkedvelők 
nagyrésze ezúttal először mutatkozott be a szín-
padon, minden szereplő ugy kitett magáért, 
mintha legalább is holmi vidéki trupnak lett 
vo'na tagja. Hőt például a Zakariás Lukácsné 
által alakított „katonás' Anna, (iörög Gyuláné 
„Hüppignéjc", továbbá .Zsuzsi" ahogyan Nyer-
ges Gyuláné, .Sárika" a hogyan Dobribán An-
nuska, személyesítették, hivatott művészeknek 
is meghoznák a dicsőséget, miben e négy hölgy 
gyönyörll virágcsokrok képében részesült iş, Smi-
lovits, mint huszár hadnagy valóban rátermett 
alak volt s szépen mutatott rajta a világos-kék 
attíla. Ifj.  ('sara István ref.  papja, az ő élethű 
töprengéseivel, jóízű nevetést keltett s a többi 
szereplők is, kiknek neveit a szinlapból ismer-
heti a közönség, ügyesen oldották meg a rá-
juk bízott nem könnyű feladatot.  Hálátlanság 
volua meg netn emlekeznűnk Zakariás szolga-
bitóról, ki teljes odaadással és fényes  hivatott-
súggal töltötte bc a rendező helyét. Nyerges 
Gyula buzgolkodása nélkül pedig talán hajó-
törést szenvedett volna a sikerült játék, mely-
nek előadási terve sok akadályou esett át s a 
sugó-lyuknak sem vehette volna oly nagy hasz-
nát egy-két férfi  szereplő, kiknek alig volt mód-
jukban összesen 8 próbán részt venni. Az elő-
adást nagyszámú, díszes közönség nézte végig 
s a már emiitett csokrokon kívül, tapsban és 
előhívásokban fejezte  ki elismerését. A táncz 
iránt csökkent az érdeklődés, talán a bójt volt 
oka annak, liogy kárba veszett a jó zene, mely 
igy csupán szünet alatt, a dilletáns színészek 
vacsorája és pohárköszöntői mellett tett érdem-
legesebb szolgálatot. 

— Végzetes saerencsetlenaég. Veress 
József  csikszenlkirályi illetőségű vasoti előmon-
kás f.  bó 13-án több társával városuakban a 
vasútnál az „Erzsébet emlékoszlop11-hoz szüksé-
ges kövek hordásával foglalkoztak.  A többi kö* 
zölt egy 2 és V, mázsás nagy követ akartak 
egy saroglyán vállaikon egy közbeeső árkon át-
vinni, azonban Veress József  az árkon átvivő 
deszkára oly rosszul lépett, hogy vissza kellett 
hátráljanak a kővel, s társai már ki is értek a 
partra a midőn Veress József  az árok szélén 
megcsuszamodva elesett s az iszonyú nehézségű 
kö oly szerencsétlenül zuhant rá, bogy az Ütés 
következtébeu azonnal meghalt. 

— Borsaéken február  hó 2ö-én az Alsó-
Borszéken felállítandó  uj hnrangház költségeire 
tánczestély rendeztetett. Az emiitett czélra 
tiszta jövedelem 51 korona 40 fill.  Felülfizeté-
seikkel hozzá járultak: N. N. 7 kor. tiO fillér. 
Nagy Antal ökör., Vajda József  4 kor., Finta 
Imre 2 kor. 60 fill.,  Márkovits Pirmán, Eigel 
Mihály, Keresztes János 2—2 kor.. Wild Jó-
zsef,  Uartalis János, Köllő János, Sáska Ger-
gely (Rékási) t —l kor. 40 - 40 lill., L'eseszánek 
József,  özv. Korbeli Fereczue 1—1 kor. 20 
fill.,  Kamenyitzky József,  Kopacz Dénes, Wild 
Mátyási—1 kor.. Sárpátki János 60 fill.,  Czira-
Imlmos István. Wild Ferencz, Kolbert Sándor, 
Umncz Krnö, Fokt István. Wihl András, Hor-
váth Ferencz (Holló). Török Klek 40—40 fill., 
Fokt (íyörgy. Náil̂ ázy Sándor, Csomortáni Fe-
rencz 20—20 lill. Mimi azok, kik e szép czél 
előmozdítását filléreikkel  támogatták, fogadják 
a rendezőség hálós köszönetét. 

— Kérelem. Alulírott tisztelet teljesen 
kérein mindazon tanító és kántor urakat, kik 
a esiksomlyói rk. tanítóképző-intézetben nyer-
ték tanitói és kántori képesítésüket, szíves-
kedjenek egy levelező-lapon velem közölni u e-
vüké t, tanitói vagy kántori képesítési idejü-
ket a megye megnevezésével együtt. Karácsony 
József,  a cs-somlyói rk. tanítóképző igazgatója. 

— Érdekes újítás Nagy Gyula helyi 
kereskedő Üzletében most egy praktikus talál-
mány képezi a vásárló közönség előtt bámu-
lat tárgyát. — A pénztár gép az, a mely va-
sutijegy alakjában dobja ki magából, hogy ki-
nek mennyit kell fizetni  azért, a mit vásárolt. 
Praktikusnak mondjuk a találmányt, mert tény-
leg az, nemcsak a kereskedóczég, de a közön-
ség számára is. A ház uruóje, ha elküldi cse-
lédjét bevásárolni, vége a cseléd jó világának, 
nem spórolhat meg egy krajezárt sem, mert a 
Nagy Gyula ÖrdÖngÖ* masinája nyomtatott je-
gyet ód ki B az bizonyítja, hogy mit fizetett  a 
cseléd. A gazdasszonyokra tehát ez a találmány 
igazán nagy előny, miudég pontosan ellenőriz-
hetik a bevásárlást — Azután van még egy 
másik jóoldala is, összegyűjtik a kis jegyeket, 
a czég megváltja azokat a rajtuk látott Összeg 
két perczentjóvel. Praktikus a találmány mert 
vásárlót hódit; hasznára van a czégnek s a 
mi fő,  hasznára van a vásárló közönségnek is. 

— Gyümölcsfa  eladás. Józsa Sándor 
Gyergyó-ditrói tanitó, a közelgő tavaszon is 
több száz nemes és válogatott fajú  oltványt 
bocsát eladásra, melyek a gyergyói égaljban 
is termékenyeknek bizonyultak, szép és finom 
gyümölcsöt hoznak, edzett kemény természe-
tűek s a legkeményebb hideget is ártalom nél-
kül kibírják. Felhívjuk rá a gyümölcsfa  ked-
velők figyelmét. 

— Fedestetés beszüntetése Alfájá-
ban. A folyó  évi tavaszi idényre Alfa  Inba o szer-
vezett fedestetési  állomásra mének küldését a 
földmlvelési  miniszter beszüntette azon okból, 
mert az ottani ló állomány közölt két takony-
kóros eset merült ISI. 

— Artedtéa. A .Lordl gyógybalnam' 
erimű imakönyv még mintegy ouO darab ela-
dásra vár. Kapható Györgyjakab Márton utó-
dánál Csik-Sseredában, Betegh Pál nyomdájá-
ban Székely-Udvarhelyt és alulírottnál Csik-
Szentkirályon. Egy darab ára bőrkötésben 1 
korona 20 flll.  (60kr). Vászonkötéeben 1 kor. 
Fűzve 90 fillér.  Csík-szentkirály, 1900. máres. 5. 
Vitos Mózes ny. lelkéss. 

— Ujabb vessettségl etetek Oyar-
gyóban. Napról-napra fordulnak  elő Gyergyó 
vidékén esetek, midőn ogyssok veszett ebek ki-
sebb nagyobb mérvű sértéseinek vasnak kitéve, 
a mi ast mutatja, bogy a gyergyói községek 
nagyobb réssében as ebek többé kevésbé meg 
vannak eme veszélyes kór által fertőzve.  Ujab-
ban ditrói Bajké János 98 éves földairest  és 
a 27 éves Ádám Zsigaondot sírtette meg egy 
kóbor eb, kik azonnal Bndapestre a Pasteur 
intézetbe szállíttattak. Másnap várhegyi Bordea 
Johánnu 6 éves leánykának egyik karját harap-
dálta össze, kinek Budapestre szállítása a n | . 
lök csökönyössége miatt eszközölhető mm volt 
s igy 40 napi felügyelet  alá helyeztetett. MIM-
ezekből az látszik, hogy a további szereneaéüea-
ségek megelőzése csak ugy érhető el, ba a fer-
tőzött községekben az összes ebek kiirtása ha-
tóságilag elrendeltetik. 

— Fisetés Javítás. A belügyminiszter 
a folyó  évi állami költségvetésbe a Tárásod 
tisztviselők fizetésének  javitáaára lelvett &AOOO 
koronából a Csikvármegyei közlgszgatásnál al-
kalmazott segéd-k ezelő és ssolgassemély* 
z e t silány jsvadalmazásáosk: Illetve törssflse-
téseiknek némi emelésére 9166 koronát helye-
zett kilátásba, s azon őssszegnek at illetők kö-
zötti felosztását  s törvényhatóságra bista, meg-
hagyván ennek, bogy a felosztást  minél előbb, 
esetleg rendkívüli közgyűlésben is eszközölje. 
Az összeg — tekintettel a személyzet számára 
oly csekély, bogy az abból kapandó rész alig 
javít az illetők megélhetési viszonyán. 

— A Pillangó a legjobb és legasebb ma-
gyar társadalmi és művészeti élelap. Ugy tartalma, 
mint különösen as eddigelé nálunk páratlaa mü-
véBsettel megrajzolt képei, es élcslapot as Ilynemű 
elsőrendű lapok kösé sorossák. A Pillangó cséljs 
a hasonló irányú német lapokat klasorilonl, a ml 
kitűnő tartalmával réssben sikerűit is. Ajánljak 
ugy egyeseknek, mint as olvasóköröknek. B lap-
nak egyetlenegy szalonból sem ssabad hiányoznia. 
Kiadóhivatal: Budapesten, VI., Hojóe-utesa SS. 
sz. a. van. Eióflsetésl  ára negyedévre két korona. 
Mutatvány ssám kívánatra iagyen. 

S z o t i E M x t é l ű x e a o e t e k i 
Ifl.  B. B. Közölni fogjuk. 
2s. Z. E héten vezéredkket közlünk e nap-

ról, iOvó számunkban ugy lehet, jönni fog  az ön Ül-
tein enye is. 

L. K. L A hlr jón, a másiknak Is sorát ejtjük. 
K. A. Okvetlenül fel  fogjuk  említeni, mihelyt 

tértink engedi. 
P. E. Ugy látszik ön azt tartja, hogy venet 

vugy jót kelt írni, vagy semmilyent, de írni moszáj. 
Az Isten megfizeti,  ne irjon sem moat czeo, sem más 
alkalomJial, vagy legalább ne küldje be nekünk. Oh? 

Lapt olaj do nos: 
GYÖBGYJAKAB ÖRÖKÖSK. 

VERESS S Í M dr, 
iffli  Motorra 

urvosi rendelője éa fogorvoa  műterme 
1321 5—io Csik-Szeredában 

Nagy Ferenoz dr. házában. 
Rendes orvosi tanácskozási idő naponta 
délután 2—3-ig. Fogorvosi ds fogmflvéaá 

rendelő idő naponta délelőtt 9—12-ig. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt ezennel kOxhiiri tenem, hogy 

Csík'Szentlélek község határán a .Borda' 
nevll erdőrészben elhelyezett és Kantnar 
Benjámin tulajdonát képező (toana elké-
szitett gömbölyű fenyő  fa  és dráoitia 1909. 
évi márecias h<i 23-án délelőtt 9 óra-
kor Csik-Szeredában a kir. közjegyzői iro-
dában nyilt árverésen a legtöbbet ígérő-
nek készpénzfizetés  mellett el fog  adatni. 

Csíkszeredában 1900. év mára. 12-én. 
Baktai Oáapár, 

156] 1-2. Ur. kOiJegyiC 
Hirdetmény. 

A csik-nagyboldogasszonyi templom 
tulajdonát képező „Tarkó" havas ka-
száló részének 1900. évi haszna Csík-
it agy boldogasszony egyháztanácsa által, 
hivatalos helyiségében 1900. évi már-
czius hó 18-án délután 4 Arakor nyilt 
árverésen a legtöbbet igérAoek haszon-
bérbe fog  adatni. A 10'/, bánatpénz ár-
verezés elótt leteendő. [«] 1-1 

Csik-Karcifalván,  1900. márczius 9. 
Bános János, Mihály Irtván. 

| aleep. plébános. gondnok. 



M&rciius 14. C 8 I K I L A P O K 
11. Hám. 

NEM HULL A HAJ, NINCS TÖBBÉ KOPASZ EMBER „ h 
, Felfedeztem  és százszoros pénzzel nzetek, na kótezen 

özenzacziót tel, a gyógy Nki vonatom, E X I K Ü T O I 3 tariht >1* rögtön meg nem ezilnik a hajhullás, 
hosszú során at tanulmányozta, hogy mikép lehessen » » » ' 77 korDakéoíődóa és mindennemű fejbőrbetegség, 

meggátolni a megkopaszodást. 1 üveg ára 2 kor. 40 fillér. v r 
Kaphat* |ty«ityi.wrtérath«n «•> mlndennrmH lllal- éa plperPBilkli-Uerr«LcJ#»be« 

Főraktár: Török József  gyógyszertára, Király-utcza 12. sz. 1 , 9 , 0 - 2 0 

Erdélyi főraktár  és ve.erképvieelősóg: O Ó T H O T T J L A . I l la t - é a p l p e r e c a l l t í c n a s r y l t . r e 8 l s o 4 4 a . 6 1 , O y i a l a i M i é r r r é x - F ő t é r . 
Vidék!  meffrendeléaeket  utánvéttel  azonnal exckOxőlí 

EgyedUli készítő és széjjelkllldési raktára. Dobé NálldOr, uri, uói és Bzinházi fodrász,  Budapest. Nefelejts-utoaa 27. 
Sz. 934'900. |5S|1-1 

Hirdetmény. 
Gyeiyyó-Szárhegy közs-'g l(ö/lielyei 

nek arányosítása iránti ügyben »z elő-
munkálatok megkezdése, iifvf/.i  icm-n az 
érdekelt felek  képviseletének rendezése, 
A költség előirányzat elkészítése végett 
tárgyalási határnapul 1900. évi márc/ius 
hó 26-ik napjának d. e 9 Arája Gyergyó-
Szárhegy ktizaégházálioz I(Izélik ki, melyre 
az érdekelt birtokosok a törvényben irt 
következmények terhe alatt azon figyel 
meztetésHel idéztetnek, hogy elinnrndásuk 
H tárgyalás megtartását akadályozni nem 
fogja. 

A kir. törvényszék. 
Csik-Szeredán, 1900. február  28 án 

Kovács Lajos, 
kir. törv. biró. 

Szám 300'11100 
" I . 

|3I| 1 -2 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a Csik-Szt-

Milrton és Csik-f'sekefulva  község tulaj-
donát képező, a ll-ik határrészén levü 
Magyaros és Táblatnezö uevezet aluli 
ismeretes legelös területek 1900. évi 
legeltetése, a két község közös tanács-
termében 1900. évi tnárczíus hó lí.Vén 
délután 2 órakor megtartandó nyilvános 
árverésen u legtöbbet Ígérőnek bérbe 
fog  adatni. 

A feltételek  a körjegyzői irodán a 
hivatalos órák ulatt megtekinthetők. 

Csik-Szt-Mártonon, 1900. niirezius 
hó 9-én. 
Csiszér Károly, Boga Bálint, 

körjegyző. bíró. 
Gábosi Mihály, 

birú. 

Pályázati hirdetés. 
A csik-gyimesfelsőloki  községi is-

kolánál újonnan rendszeresített Il ik tu 
nitói állásra lflOO.  évi márczius jo jg 
pályázat hirdettetik. Fizetése: 740 ko-
rona havonkint fizetve.  Lakás két szobn, 
konyha és pincze. Faátulány: (>0 korona. 
Kötelessége a 4., 5. és (i-ík vegyes 
osztályok vezetése, a még ezután be-
állítandó faiskola  kezelése és tanító tár-
sával közösön az ismétlók oktatása. 
Ezen állásra okleveles tanítók és taní-
tónők pályázhatnak. Felszerelt kérvé-
nyek alulírotthoz küldendők. 

Benke János, 
|4»| 2 - 2 pleb. iskolaszéki elnök. 

Szála MM8i99. 
till vi 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szerpdai kir. törvényszék mint le* 

lekkGnyvi hatásán kfizbírré  leszi. bony a csík-
szeredai takarékpénztár részvény társaság vég-
irhnjulőiiak Miklós Ferencz végrehajtatást szen-
vedő elleni 120 Irt tőkekövetelés és járolékai 
iránti végrelwjlAsi ügyében a csíkszeredai kir. 
törvényszék területén lévű C>ik-S/.épviz község 
listáráa fekvő,  a csiks/épvizi 2274. szlíkvbeii 
A. f-  I. nlsz. 2|2ií., 23-27/1. Likaszálóra, 
az Ittól évi üti t.-cz. 156. §. a) ». az árverést nem-
csak JlikVj. Ferenc/. végielisjlást szenvedő, lm-
nem ill. Haiabás Mâ'ton, Miklós Lsjos. Mikl"> 
Krzséhet lért. I'éter Mnzesné, Mik]H'J> VérumkH, 
Miklós tjergely kiskorú tái>tula|donosokal illető 
hányadra is 4211 írt kikiáltási árbsn eli-endelie 
és hogy H lenaelib ineejelöll inestlan AZ 1900 
évi mirczlua hó 30-lk napjanak délelőtt 9 órakor 
Csik-S/épi-ix község liázánál ineglHiisiidó nyil-
vános árverésen a niegállspituU kikiáltási áron 
alul isel loz adalui. 

Árverezni szándékozók tarlo/nsk az in-
gatlan kikiáltási Arinak 10"/0-át, készpénzben, 
vagy nz IH8l.fiO  I.-cz. 42. jj-álinll jelzetUrfolyaia-
niál számítolt és az 1881. évi november 1 -én 3433. 
sz. a. kell m. kir. igazsAgügyniiniszleri rendelet 
8. g-ában kijelölt óVH(lékké|ies ért ékpapírban a 
kÍKii|il>>u kezéhez lel enni, avagy az 1881. tio. 
t.-ez. 170. §-a érlelinélien a bánatpénznek s bí-
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismel vényt átszolgálUtni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Kell Usik-Szereila, 18M9. évi oki. 9-én 
Gecző Béla, 

[r»nl | I -I kir. tvs/öki (iiró. 
ti4. szám 

I9IIU. 

Árverési hirdetmény. 
Alulit! kikiil'li'iU l'inWgi v̂ gi-fhnjió  rzrit-

IIfl  közhírré lt*s/i, lingy a c«tk!<ztH'fdni  kir. já-
i'ásliiióyáensk 1Ö99. évi V. 24».3. végx^e 
folytán  Dr. bV\tr  Antal Üsyv̂ il állal ké|ivÍHfli 
Pé.er istván cikváívlolfalvj  lakói r̂ sxére Jil. 
K:IIIJM Jöz>el' csikdflnei  lak óh ell*-n l<>2 fit 
36 kr kiivctf|t>!i  ját', fhxidflt  ki-
elégitési végi-elisjUn folytán  alperestől lefoglalt 
>̂31)0 írtra l»*c<.ü|t ingÓHAgukts a Osiks/fn-dai 

kir. jánisliiit^ái; íctiii számú végzésevfl  a tovAtit.i 
eljárás clreiKlflietvAu,  nniisk KZ alapon riillfnţ* 
iHltalök k5v'eie|ési* eii*|̂ ig Hiiietinyilien HZ>>k 
kielégítési lognt nyertek vtihia, véerrhajtást s/.mi-
Vftlii  lakásait 0-ik-l)"lnén le«inl" uî giariása Ita-
ráininOf  1900. év( marc.his hó 21-ik napján del-
előtti B óraja kitil/.etik, a tnikm- n biniilug le-
foglalt  okiök m lov«k a kutöl-l-et Ígérőnek k̂ .-z-
l»énzfl/.etésmellett,  szükség esetén bec>áton alul 
M el fognak  adatni. 

bVlhivatnak tniniU'ok, kik n/. eláivne-
%<>mlü ingóságok véielárál'ól a vég: eliajtaló kö 
v«-te|éjiít megelőző kielégitésliez jogot tartanak, 
a ra^nnyi'ien iéi-/.ükie a foglalás  korál>ban esz. 
kiiziiliften  volna é* e/ a végr*-ha|tási jegyző-
könyvből ki tlHiil liiink. Itn<!y elsöliliségí iiejelen-
lén.iket sz átveiés megkey.Jé>«iig aluüiL kikitl-
tlöUnél Írásban l eailtii, vagy |i-ilig szóval bejeim 
leni el no muUszKZiik, meri különben csak a vételár 
fölöslegére  fostuk  UlnItatni. 

Kelt C'ikHzeredáhHii, 1'JOO .'-vi f«hr.  17. n. 
[53) l - l Keresztes Gyula, 

kir. l'ir. végrehajtó 

O J Ü Z L E T ! (a Hutter szállodával szemben) UJ ÜZLET! 

Nagyérdemű közönséghez! 
Midőn áruimnak nagyrésze inár megérkezett, bátor vagyok azon 

kérelemmel járulni, hogy méltóztassanak üzletemben meggyőződést sze-
rezDÍ (iz én általam hirdetett és szem elótt tartott elvem mibenléte felöl. 

Kn nem akarom a reklámok hazájába a lapoktól felvert  por által 
üzletem hírnevét megállapítani, hanem egyszeri meggyőződés elég alapot 
fog  arra szolgáltatni, hogy a nagy érdemli közönség becses bizalmát más-
kor is kiérdemeljem. 

Valamint bútor megrendelések is a legkedvezőbb feltételek  mellett 
a legnagyobb pontossággal eszközöltetnek. 

Miiión üzletemet és magamat a nagyérdemű közönség becses jó 
indulatába ajánlva maradok 

,r"J,~3 Székelvhidv Sándor. 

Üzletem a déli órákban is nyitva van! 

» » > » > » » 

A csik-szeredai kerületi betegsegélyzŐ pénztár. 

Vagyonmérleg 1899. deczember 31-én. 
V a g y o n kor. fii.  kor. fii. 

1 Pénzkészlet 1899. deczem-
ber 31-én 

•> Tartalék alap (elhelyezve) 97 Hl 
3 . - elhelyezetlenlil11790 64 
4 Ipartestület alapítványa 
5 Hátralékos járulékok . . 
<> Tagkönyvek árából hátra-

lék . . 
7 Leltári érték. , Ii32l>4 

404 00 
188845 

8095 
7017 88 

T e h e r 

A várostól kölcBön 
A tagok segélyezéséből: 
a) kórházi kSltség 
b) táppénz hátralek . 
c) gyóg>r és orvosisze-
rekért 

Az orvosok tiszteletdíjá-
ból hátrálék . . . 

4| Nyomtatványok árából 
j Az ipartestület alapitvá-
| nya 

6: Tartalékalap elhelyezve 
Tart. alap elhelyezetle-
nlil 1898-ról és ennek 
kamatai . . . . 
T«rt. alap elhelyezetle-
lenlll 1899-ról . . . 

Iiiz.il mi férfiak  tisztelet-
dijából hátrálék . 

Egyenleg mint vagyon 

78 
129 8Í 

|I305 

486 

100 

678 

1176 
120 80 

1888 

178 
5810 

l ö a i S 

fsik-Kzereda,  1899. deuzember hó 31-én. 
Lakatos Mihály, Lux Sándor, 

titkár. pénztárnok. 

[«011-
Darvaa Béla, 

eluOk. 

J A m u n k a i 

S ^ i v e s t u d o m á s u l ! 
\'nn szerencsém nagybecsű megrendelőim és a n. é. közönség szíves tudomására 

hozni, hogy a tnraial  éa tij/árt idényre szóló legfinomabb  minőségű valódi 

fíí^s.  gyapjú és kamgarn 
HXiiveteket  beszereztem  és ez által uiiha a kellemes helyzetbe vagyok, hogy 
nügyhezii tnegreiulelóimet kivánnlntiük szerint a legjobban kiszolgálhatom. 

Ügy szinten mindennemű fórfl-eiabó  keltéiteket eladásra Is raktáron tartok. 
Telmt mielőtt becses megrendelőimnek eddigi szives pártfogásukért  kö-

y/Önetet mondanék, egyúttal kérem, hogy irántam tanusitott pártfogásukat  a n. é. 
közönséggel együtt részemre fenturhini  sziveskedjenek és becses megrendelé-
seikkel szerencséltetni niéltóztnssnnnk. melyek után vngyok szolgálatukra kész, 

Csik-Szeredán. IÎMX). év február  hóban 
niC*l\- tissztolottol 

Döcxy Jmiios, férfi-«5cabó. 
(Snját-liáz). 

BeenOle t f*  s z o r i ; a l o m ! 

Krdély részi 
különlegesség. ÉtkezéHn<vl eohawe hiányozzék. Erdélyréazl 

különlegesség. 

k mednesi DerieuHáuaii és ipari klillltăui i leaigjobb eremmel titUiletre. 
^ Melyik a legegéseségeaebb a legolcsóbb és a leglBle* 
• tesebb füsser  mlndenDemü hnsótelekhes • 

^ . z á.l ta 1A n oeaaa. e l l e o a e r t 

E R D É L Y I MUSTOS MUSTÁR! 
tíIíioi lini, Hinni, kltlit iil luru, Itaer léim éta, erá 

1 tlveg á 200 {-reunii - «0 fillér.  i 1 flveg  á 200 grmuui — U0 fillér 
1 nveg á 3ÖO 1 koronn. I 1 ttveg á 850 gmmm - 1 korona 
1 kilo flvop  tiélknl 2 korona. | 1 kilo Qveg uélkQt — 2 korona 

díszesen kiállított üvegekben. _ Nagyobb megrendelés esetére kOlOnSa 
árkedvezmény. — HQvöa éa száraz helyen tartandó I 

Kaphatók Ciik-Saeredáhan: X'npy Cvulii, csoi.ioge és fttszerkereskeilés.  Nair-
aiebenben: tiiclis I.ijos Kloti, M. Jinos, .Concordii.- kvreBkcdelmi részvéonár-
«,.sng, Gllrtlor (•osztAv, W ,,p„cr J. Forcntz, Hclssenbcrger J. A., Honim Fr„ Sillc. 
jHiios. Snr.onis M.!. Ilollioaun Gyula. Binder Fr.. MOliNuttcn Rudolt Bnkorntben-

I» BeMteroaén: NJsncr .1. BerothaJomban: n„l2„ Mihály, gyógy™rSro° 
Qj Öngyőáfin  : Kozmusj Jínos^ ti«l. UyergrA-TOIgyMen: GOrOg 1 jÍÍortnszky. 
Brassóban minden ommen i, elókolóbb fOaiertlaletbeii.  Hedgyeun: Ki. Bi-
rcscl. Jaitos es Sebemmel Márton. Saásuebflien:  Qroaz Fr J4nos 
Kttlonraen kaphatok minden csemege éa előkelőbb rQuerkereakedésokben. 

EM erdélyi imtiriytr 
BOBNITUrCI 6 T I J L A , B r t u l ó . 

Erdélyrészi 
különlegesség. Kolbáaahoe éa fSatőlt  ételneniübM plkinaabb j 

ea finomabb  mint a tonna. j Erdélyréail 
küldnlog^Mg. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Qyörgyjakab liárton utóda, könyvnyomtUj&ban 1900. 




