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Slóflsetéal  ár: 
' ERÓSZ évre H kor (KQltóldre) 12 kor. Félévre 

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

Előfizetési  felhívás. 
Mióta lapunk nagyobb alakjában a 

dúsabb tartalommal jeleuik oieţ 15 negyed 
esztendő telt el, mely idő alatta tisztelt 
olvasó közönség meggyőződlietett arról, 
hogy egész odaadással igyekeztünk meg 
felelni  A2on prograinmnak, melyet első 
számunkban közre adtunk, liogy annak ér-
telmében teljen önzetlenséggel szolgáljuk 
a közérdeket. Hogy ezt jövőre nézve ÍR 
még nagyobb mértékben tehessük, kf-rjük 
n közönség szíves támogatását a a „C»iki 
Lapok" 1900-ik év Il-ik évnegyedére elő-
fizetést  nyitunk az eddigi előfizetési  árak 
mellett: 

Egész évre. . 8 korona (4 Irt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre 2 korona (1 frt.) 
Küllőidre: 12 korona (6 írt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel lei-

kérj Uk azokat, kik as előfizetési  dijakkal 
hátrálékban vaunak, bogy a hátrál ók OH 
»K8Zegehet kiadóhivatalunkhoz (György-
jakab Márton utóda könyvkereskedése) be-
küldeni szíveskedjenek. 

.A. „ O s U s l L a p o l e " 

Hol van a csiki közvélemény! 
A .Magyar Szó" múltkori számában 

egy nagy leleplezés jött ason állítólagos 
kiegyezésről, mely a miniszterelnök és 
a néppárt között jött volna létre és a 
mely állítólagos megegyezés szerint az 
ország bizonyos kerületei átengedtettek 
volna a néppártnak. Mi teltétlenlll valót-
lannak tartjuk ezt a hírt. Szél! Kálmán 
miniszterelnök múltja garanczia előttünk 
arra nézve, hogy ilyen megegyezésbe 
nem megy bele soha. Azonban, ha valót* 
lan is H hir, valami politikai sakkhúzás 
minden esetre áll esen hírlapi közlés háta 
mögött. Megerősit gyanúnkban bennün-
ket az, hogy a nevezett fővárosi  lap név-

szerint in közli azon kerületeket, n.elyek 
a néppártnak állítólag ki vannak szol 
gáliatvn. 

bennünket közelebbről annyibnn ér-
dekel ez a kimutatás, mivel megyénkből há-
rom kerület szerepel olyaténképen, mintii» 
mindegyik megkötött kézzel darai» számra 
átadható volna n néppártnak s ez a három 
kerület pedig: a csik-szentmártoni, a knrez-
falvi  és a gyergyó-szentmiklóni. Hogy 
miért maradt ki az átadott kerületek kö-
zül a csik-szeredai kerület, az politikai 
szempontból megfoghatatlan,  mert a 
többiekben sincs nagyobb hajlandóság 
gróf  Zichy János pártja iránt, mint a 
csíkszeredai ban. 

Mi egyébiránt ezt az egész hirlapi 
közlést az országos néppárt ellesett poli-
tikai felosztási  tervének tartjuk s nehogy 
az itteni viszonyokkal ismeretlen laktorok 
délibáb játékot csináljanak megyénk vá-
lasztási küzdelméből, szükségesnek tHrtjuk 
a felosztási  tervre megadni a visszhangot 

Kiemeljük itt mindenek előtt azt, 
hogy nem frázis,  hanem komoly valóság, 
hogy a közvélemény uiegyéukben párt-
különbség nélkül olyan képviselőket óhajt 
az országházba küldeni, kik helybeliek. 
Lapunk már többször kifejtette,  hogy a 
közhangulat ezen akarata azon szükségen 
alapul, hogy tapasztalat szerint az idege-
nek a székely érdekeket nem ismerik, 
azok előmozdítását kicsibe veszik és igy 
nem tekintik a székely kérdést állami 
szempontból is elsősorban és rendszeresen 
megoldandó kérdésnek, a mi különben 
természetes is, mert hisz az idegent leg-
nagyobb bajunk sem égeti bőrében. Az 
tagadhatatlan, hogy vannak egyesek, 
számszerűleg talán hárman az egész me-
gyében, kiknek a közvélemény ezen iránya 
nem tetszik. Azonban A közvélemény olyan 
nagy hatalom, mely lelki erővel és bátor-

r.^fgal  árasztja el <íl»ő sorban n lelkesü-
lőket, nzntiin a habozókut, majd a sem-
legeseket ÍM, ugy hogy ezi-n ára mint elől 
kitérni nem lehet s elleiitállntii is csak 
olyan embernek, ki szaki tani akar az 
itteni társadalommal és emberekkel. Sokan 
talán a közvélemény erejének lulhccsü-
lését lálják e sorokban. de az ilyenek 
kétségtelenül félre  ismerik a közhangulat 
erkölcsi ozellemi hatalmát s liályoggal 
elboritutt szemükkel ugy tekintik a megye 
intelligciieziáját. mintha ez gondolkozni 
tudó képességét nem is merné már gya-
korolni. 

De voltaképpen míbol is áll hát és 
hol nyilatkozik meg a közvélemény ? A 
legkülönbözőbb formákban  és pedig ugv 
beszélgetés közben, miit nyilvános tár-
gyalásoknál a családi vagy szntoni össze-
jöveteleknél, a kluhbokba?., vendéglőkben, 
nyilvános üléseken és sajtóban, egyszóval 
mindenül!. Tessék Csikmegyében az elő-
sorolt helyeken bármikor megjelenni, 
vagy a helyi sajtót figyelmesen  olvasni, 
miţidenlltt csak azaz egy hang, azaz egy 
óhaj nyilatkozik, hogy a székely érdekek 
szempontjából bennünket igazán csak olyan 
emberek képviselhetnek, kik itt Csikban 
velüiiA egylitt laknak, velünk együtt ére-
zik a helybeli örömöket és bajokat. 

Már mostan, ha ilyen erős ez irány-
ban u csiki közhangulat, a minek hiva-
talos nyilatkozása is megvolt a mult 
megyei közgyűlésen, szabad-e, lehet e e 
közhangulatot megzavarni n néppárt ked-
véért, vagy annak érdokéh-n. Annyival 
inkább jogosult ezen kérdés feltevése,  mi-
vel tudtunk szerint a világi elem között, 
talán egy sincs, ki gróf  Zichy János 
pArt)át támogatná, a papok közül is pe-
dig tilkos szavazás esetében h-gleljebb öt 
vagy hnt volna olyan, ki a véres kardot 
körüihordnná e megyében. 

A mczel-'JMó játszás volna tehát, ha 
ilyen politikai szituáczió mellett a gróf 
Zichy János elnöklete alatti párt idegen 
jelszóval és idegen emberekkel betenné e 
megye határai közé a lábát, mert es a 
lépés eredméuynélküli volna ugyan, de 
minden esetre az ádáz harcz éa küzdelem 
leidülná a kedélyeket, megzavarná az 
itteni társadalmi békét és a mostaninál is 
távolabbi időre lökné vissza azt a lehe-
tőséget, hogy az intelligencziának ugy 
világi, mint papi eleme egymáshoz köze-
ledjék, az igaz ügyet kölcsönösen támo-
gassák s együttesen munkálkodjanak ason, 
hogy a teljesen elszegényedett ssékely 
nép helyzetén javítsunk és bajait eny-
hítsük. 

Maga a politikai hatalom egy magá-
ban véve nem lehet önczé! a ha ezt a 
különböző pártok el fogják  ismerni, itt ná-
lunk Csikmegyében hamar összehozható 
lesz az az egyetértés, hogy mi elsősorban 
a székelység érdekeit tartjuk kibontandó 
jó zászlónak, s ez pedig máskép nem 
történhetik meg, mintha mindenki meg-
hajol a lentebb vázolt csiki közvélemény 
és közhangulat előtt. —n—0. 

= Ötkoronások. Az 1899. évi XXXU. 
türvényezikk alapján veretendő ötkoronás ezüst-
érme képlapján 0 Felsége mellképe a követ-
kező körirattal: „Ferencz József  I. K. A. Cs. 
és M. H. S. D'. O. Ap. Kir." azaz: .Isten ke-
gyelméből ausztriai császár és Magyar-Horvát-
Szlavon-Dalraátországok Apostoli királya", Ü 
Felsége mellképe alatt a körmöczbányaí pénz-
verde jegye „K. B." látható; a hátlapon lebe-
gő angyalok által tartva a magyar korona van, 
a korona alatt buzakalászból és cserfalombból 
fonott,  felfelé  nyitott koszorúba foglalva  az 
értékjelzés „Ötkorona" és a veretes évszáma. 
Az ötkoronáá sitnu karimáján mélyitett betűk-
kel e szavak olvashatók: „Bizalmam as ősi 
erényben". A lapok pereme emelkedett és si-
ma és azon belül gyöngysor vonul körül. Az 
otkorouás átmérője 3(1 m iii méter. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
A kewlari' buosu. 

— Visszaemlékezés Erzsébet királynéra — 
A tölgyesi korcsolya-egylet vasárnapi es-

tálye valóságos művész-est volt. A műsor vala-
mennyi pontja rendkívüli érdekességgel dicse-
kedett s 9 ki mosolyogva gondol egy a világ elől 
elrejtett falneska  eseményeire, téved, ba azt bissi, 
bogy a nagy városokon kivűl nincsenek figye-
lemre méltó tehetségek. A hallgatóság igazi 
műélvezetben részesült. Zongorajáték, ének és 
szavalat bizonyára nem maradtak e dicséret mO-
gött. De hagyjak e Maraszt; szerény műked-
velőkről van szó, kik nem akarnak a nyomda-
Iesték keltette gyönyörben aszni. 

Lázár Irmanrbölgy Heinének s „Kewlaarl 
bncsn" c. romáacsát, miat melodrámát adta elő 
dr. Műlfay  Sándorné íreő zongorakiséretével. 
E szám kiemelésére aem at a hatás Ösztönöz, 
mit előadök elértek, haoem ason ok, bogy fel-
újította egy jelentéktelen életpálya néhány ki-
magasló jelenetét. A .Kewlaari bsesna-val most 
harmadszor találkoztam. As első ismeretséget 
az iskolában kOtOttem vele. Ou könyv nélkül 
kellett tadnnnk. A ki est követelte, egy hírne-
ves tanár, akkori lémet nyelvoktatónk, maga 
is OrOmsst aavaJU e) előttünk e költeményt. 

Lelkes bive volt H**inenek és gyönyörűen rep-
rodakálta alkotásait. Szegény! még azon évben, 
a vizsgák elfitt  betegségbe esett s nemsokára 
meghalt ifjan,  reménydu"an, jegyesére és tanít-
ványaira hagyva emlékét. Valahányszor a „Kew-
Issri bncsut" hallom, eszembe jnt ő s még egy 
másik eset, másodszori találkosásom a költemény-
nyel. Ennek elbeszélése hosszadalmasabb, de 
hiszem, hogy épen olyan érdekes lesz másokra 
nézve, mint a minO volt nekem, mert dicső em-
lékű Erzsébet királynénkról esik szO benne. 

• * 
• 

A kovásznál fOidőnek  1802. nysrán neve-
zetes vendége roJt BbonsopooJos Rbonsos lovag, 
a királyné egykori gOrOg nyelvmestere, jelenleg 
a keleti kereskedelmi akadémia tanára szemé-
lyében. A lovag akkor még nem tndott magyarul 
s nem Igen volt kivel érintkéznie. Barátságot 
esak kettővel kOtOtt: az unokabátyámmal, ki, 
mint 0, ugyanazon karát használta, és velem, 
ki ott vakáczioztam s valamicskét értettem a 
franczia  nyelvhez, as 0 kalauzolására. Unoka-
bátyám megtanította magyarul beszélni, én pe-
dig egy kis diák nagy kíváncsiságával vallattam 
felséges  tanitványa felől.  Beszélt Is sok szépet 
a királynéról: bogy mily nemes, mennyire nagy-
lelkű s mily poétikus érzelmű. Bennem felébredt 
a vágy Magyarország istenitett nagyasszonyának 

láthatására. Egyelőre Iteérlem azzal, hogy a 
kornyéken bire voll, miszerint jövOben msga a 
királyné is meglátogatja Kovásznál. E/.en nem 
épen valószintt hir szárm altatójául én büszkél-
kedhettem. 

Néhány nap mnlvs az újságok közölték, 
bogy a királyné egy alkalommal magyarul szólí-
totta meg görög nyelvmesterét, e várta, bogy 
mit fug  ff  lelni a tudós ez ismeretlen kiejtések 
hallatára. É-* a felséges  kérdező nem kis meg-
lepetésére és OrOmére Blionsioponlos kifogástalan 
magyarsággal adta meg a választ. 

Unokabátyám kívagdn»ta e birt valamennyi, 
kezén megfordult  lapból. Nemsokára levelet irt 
neki a görög, barátjának logadva és szólítva őt 
Nem tudtam hová lenni sz irigységtől s vállig 
mondogattam : „Te csak a tanítójával beszéltél, 
de meglásd, nekem a királynéval magával lesz 
szerencsém találkozni". Természetesen niegvol 
tam győződve, bogy az eobasem valósul meg. • • 

* 

Mielőtt utolsA, szomorú végű svájezi ntjára 
indult voloa Erzsébet királyné, szokott inkog-
Bitója alatt Tirol egy határszél* városkájában 
fldűlt,  a B i tó mellett. 

Valamelyik délülán jelentési kellett vinnem 
zászlóaljunk parancsnokához, akkor még fő* 
berczeghez. A sászlóaljOgyeletes megmagyarázta, 

bogy hol találhatom meg. Egy régi-régi, de 
még teljesen ip svajezi stilű ház udvarán (es 
épületben, mint az emléktábla jelzi is, e vidé-
ken tett utazásai idején Heine is volt megssállva) 
kis társaság volt jelen, kOzle a főhercaeg.  Egy 
hölgy diszes könyvből a „K»wlaari bncsnt* ol« 
vasi a fel.  Mialatt a legfeszesebb  katonáa tar-
tásban parancsnokunk elé mentem, hirtelen 
eszembe jutott, bogy egy 6 évvel ezelőtti jel-
lemzés biven rátalál a jelenlevők egyikére, arra, 
kinek felolvastak.  Igen, igen, ugy nézett ki, 
olyan volt, a minőnek egykor a gOrOg leirts, 
ó volt az, Heine legmagasabb hódolója, a ki-
rályné, kit szemtűi szembe lálbaték, aem mint 
országnagy októl, fejedelmi  pompával kűrűlvett 
uralkodónőt, banem mint egyszerű fűrdővendéget, 
ki, bár csak fényes  urak hajloagásaiboz volt 
hozzászokva, fogadta  egy közönséges Önkéntes 
káplár rideg tisztelgését is. 

Íme a végzett Az a vágy, mely beaasm, 
mint gyermekben sz ország legkeletibb sséléa 
támadt, melynek megvalósulásában alig-alig biz-
tam 6 év mnlva kielégítést nyert a monarchia 
legnyugatibb pontján. 

Alezredes nr 0 fensége  érthető okokból 
elnézte, bogy küldetésem teljesítésekor oly nagy 
zavarba jOttem. L. K.  I. 
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AJ 1899. évi XXXIII, Wrvényczíkk IV. 
csikké szerint az 1893. évi XV1IJ. törvénycikk 
XI. csikkében az egykoronásokra vonatkozólag 
foglalt  rendelkezések az ötkoronásokrn azzal a 
módosítással érvényesek, hogy A magánforga-
lomban senki sem köteles a két állam által 
forgalomba  hozott ötkorooásokat 250 korona 
összegen tal flzetéskép  elfogadni.  Budapest, 
1900. évi márczius hóban. 

Hlthüség. 
A kor és a viesooyok érleltek meg ben-

ne» ait as elhatározást, bogy katbolihussá le-
gyek. A pont, melyről e lépésre indultam, pri-
vát körülmény volt, a fejtegetést  tebái nem otí 
fogom  keadeui; a visszahatás azonban kft  tér-
dek!, mert hiszen sokaknak nyomdokain halad-
tam e valószínűleg még többen fognak  engem 
követni a jövőben. A mi az elődök elélw aka-
lysl gördült s mit az módoknak ia le kell majd 
küzdeaiök, az az elbírálás velem szemben sem 
hiányzik, a midőn megtámadőimnab felelek,  nem 
egymagam nevében állok eihra. 

A iogyotl, de zajos tábor, melyet elhagy-
tam, e szó-nyilat dobta ntanám : „Jellemtelen*. 
A csendesen szilárduló nagy birodalomban pedig 
midőn a pap áldása éa az ni testvérek egy ré-
ssének őszinte Üdvöslése elhangzott, egy fity-
máló lOmeg túllógása követett; „Kikeresxtel-
hedett zsidó vagy I" TYbAt reám oyomtAk a 
jellemtelenség bélyeget éa szememre vetettek 
azt a véletleneéget, bogy nagyapám héberül, 
nem pedig latinni szolgáltatta az istentiszteletet. 
(A megboldogult kántor volt a mólt század ele-
jén.) Hadd felebbezzen  mindez»-D elit él telisekre 
előssör a jellemtelen Onlelkiismeret-védője. 

Kevés olyan zsidó van, a földön,  ki bi-
tének őaeredetiségéhez tisztán ragaszkodnék. 
E kevesek nagy részét ia a bigottság tQateti ki, 
mit as elkeseredett fajgyűlölet  tart fenn  bennük. 
Gyűlölet és szeretet a legellentétesebb fogalmak. 
As előbbi nem képez valláat'telt, atóbbi vala-
mennyi a felekezetnek  alapelve. A legbn*góbb 
hív A is, mihelyt gyűlölködik, vallástalanná lesz; 
szintagy, ki a kényelem kedvéért a hitt Örvény-
ből önkény Bleg paragrafusokat  törül ki. S ezt 
megteszi a legtöbb zsidó. L»bet az illető becsü-
letes, mint ember, jóravaló, mint felebarát,  bő-
sége*, mint hazafi,  de igaz, mint hivő — nem. 
Ám as illetők kfllön  elvet hangoztatnak: Ne 
légy até" zsidó, de maradj meg annak, minek 
ssűlettál. A ki pedig «rossz' zsidó maradni nem 
akar. az jellemtelen. Az európai államok Összes-
ségében — a magyarországi viszonyokat véve 
ala pai — 25-ezOr annyi a keresztény, mint a 
zsidó. Még nagyobb ez arány a többi földrésze-
ken, a jól tndjak, hogy egyetlen nemzet nem 
keresztény származása. E terjeszkedés nem arra 
vall, mintha a karakternélkOli emberek is ha-
nonlóan vtszosylanának a karakteresekhez: jám-
bor vagy gonosz egyformán  lehet minden vallása 
és nemzetbeli 

A második jelzOre következőkben tálaszolok. 
A legprimitívebb theologns, az elemi is-

kolai tanuló ia bebizonyíthatja, (ha agyán valak i 
kételkedik abban,) bogy a kereszténységet oem 
kezdetben teremié I»tena. Vagy van-e ember, 
ki eskflt  lenne rá, hogy már az Ó legelső öse 
is kalbolikus volt? Szent István a nemzetet 
jóval a honfoglalás  után térítette meg. A már 
századokkal szelőit Krisztast követő olasz, né-
met vagy frank  meg-zünt barbárnak tekinteui 
a magyart és sejtesem szerint nem változtatta 
a régi esimsést „kikeresztelkedett pogâoy'-ra. 
Lehetett volna a moat csak mint egyéni véle-
mény előforduló  lenézés a czivilizáczió közép-
korában nemseti jellegű. Sajoálnom kell tehát, 
hogy miért nem születtem 900 év eSőtt, vagy, 
bogy a keresztvíz alá már nem miot gondol-
kozni még képtelen csecsemő áltattam, hanem 
csak 20 évvel később, midőn Öntudatosan, meg-
győződésből, nyilvánuló akarattal veitem fel  a bitet. 
Állítsanak bár a legutóbbi idökbeo angol erő-
szakkal egtéritett indiánná, binda, zulukaft*r, 
vagy akár a József  föherczeg  ezigányai mögé, 
boldog vagyok, ha a zsidóból kereszténynél lett 
elaő megtérő, as Istenember nagysága eszembe jot. 

Lővj  K.  István. 

A büntető perrendtartás ismertetése. 
Imiim raÉUoBtk 0696. mm. L-a 1-13. §). 

Irts s Csíkszeredában 1900. m&rczlos 7-én a bOstetó 
perrendtartásból tartott vltaértckezleten felolvasta 

Dr. Fn j imj Mihály. 
(Folytatás.) 

A B. P. következő J-a asoo viszonyt ssa-
lyossa a melyet a bűncselekmény minősítése a 
birói eljáráa s eskel a hatáskörre gyakorol. 

R. J-a következőleg hangzik: 
8. g. „A bQnvádl cljáiás megindításánál a bQncse-

lekmenyMk • bUntető törvényekben ineg&llaptlolt 
minősítése liányadó. 

•sok a feofQlminyek,  melyek kOvetkestében a 
bÖntett ss 197& évL V. t.-oz. 98 &-a alapján vétséggé 
váltostataodó át, csak az ítélet hozásánál veeudők 
tekintetbe. 

A mennyiben a jelen térvényben valamely ren-
delkesésnek a tettesre való alkalmazása a bOototő 
törvényben a bűncselekményre megállapított bünte-
tés némától vsgr tartamától van fQggévé  távé, ez 
s rendelkezés ab Oncse 1 ekmény kísérletével vsgy a 
nini iníjjlil terheltekre ts kiterjed". 

A büntető Uró a bfinper  kfllön  stádiumá-
ban JÓ abba a helyzetbe, hogy a cselekményt 
•leteltet, p. as eljárás megindításánál, a viss-

gáltt kesdésénél a vádbatározat megbosaislánát. 
a tárgyalás kitüsésénél, as ítéletben. 

Minthogy pedig a minősítés a birói hatás 
kör kezdésével szorosan összefügg,  a mennyiben 
a szerint, a mint a bűncselekmény bűntettnek, 
vétségnek avagy kihágásnak minősítetik, a sze-
rint a miot a btk. es vsgy ama rendelkezésébe 
ütkösónek találja ast a biró, ss 1897. XXXIV, 
t.-cz. lő—10. §-ai szerint vsgy as esküdtbíró-
ság vsgy a törvényszék, vagy a jbiiróság, vssy 
kösig. hatóság hatáskörébe taitozik, minthogy s 
minősítés kérdése as ügyek egyéni jellegénél 
fogvs  határozott formulák  közé nem vonható : an 
nál kevésbbé mert anyagi jogunk felvévén  rend-
szerébe a rendkívüli enyhítés (correctionalisstio) 
jogát e szerint a btv-ben büntotté minóeliló cse 
lekmény a biró által vétslggé minósitlictó, min-
denkor kérdésessé válik aa, vájjon a bűncselek-
mény mikép miuótiteodó  vájjon igy melyik foruiu 
hoz utalandó. A jogbizonytalanság elkerülése ssein-
pontjábél szükséges tehát meghatározni azt, hogy 
az eljárás különböző szakában a minősítésnek s 
hatáskörre minő viszonya van. 

Ennek folytán  kimondja e törvény elsó 
és 2. bekezdésében, hogy a bűnvádi oljiirús meg-
indításánál a bírói hatáskör szotnpouíjából amink 
az anysgi törvény szerinti minósitése sz irány 
adó, tekintet nélkül arra, hogy sz az eljárás to-
vábbi folyamán,  vagy már nonsk kezdeten is a 
btk. 92. § Anok alkalmazásával vsgy egyéb okból 
vútségsé volna minősiihciő éa hogy ez utóbbi 
körülmény ily szempontból csak az itéletliozásnál 
vehető figyelembe. 

Ha tehát pld. a feljelentett  bűncselekmény 
tényálladéki alkatelemei szerint a btk. 930. §-áliu 
ütköző magánlaksértés bűntettét képezi, lm bár 
talán eleve is megállapítható. hogy a btk. 02. § 
alkamazásának helye less és a cselekméuy vét-
séggé less fokozsodó  (mert p. terhelt ittas volt, 
midőn a Itézta erőszukossn behatolt és olőtólcg 
az ott tartózkodó által súlyosan bántalmsztatott 
stb), még is a cselekméoy mint a törvény ren 
delkezétei s a cselekmény ismérvei szerint biin 
tett a törvényszék hstáskörébe fog  tartozni. 

A törvéuyben megbatározott onylióbb bün-
tetési tétel alkalmazandó a btk. 8&. g a eseteiben 
a fejletlen  korunk™ nézve, a btk. 60. § a esetén ki-
Bérletre és a btk. 00. g ábun a bűurészesckre nézve, 
minthogy pedig sz enyhébb büntetés a'kHlmszása 
a büucselekmény miuÓHÍiésére és igy * hatás-
körre is befolyással  lehet, es esetekről is kellett 
rendelkezni. 

A btk. 80. g-ának esetére a törvény nem 
terjeszkedett ki, a miből önként következik, 
hogy erre nézve uem kívánt a törvéuy kivételt 
statuálni e | . elsó bekezdésében jelzett általános 
szabály alól. Nem pedig azért, mert a kérdőénél 
a tettes életkora a döntő, a mely kétségtelen 
adatokkal az eljárás elsó szakában is megállapít-
ható. Ezt  tehát már a btinper első § ábau flgye 
lembe lehet sőt kell venni és a bűncselekinéuyt 
ennek megfelelőiem  minősíteni. Igy ha e minúsi-
tés mellett p. ss elévülés beállolt, az eljárást meg 
kell szűntetni és netu kell szt az Ítélet bozá 
sára vinni. 

Ellenben a kísérletről a büorészesekről kii 
lön rendelkezett s törvény e §. utolsó bekezdé-
sébe», ss etaőre nézve, mivel a törvéuy kiilöo 
büntetési tételt fel  nem állit s igy nem lehet n 
törvény rendelkezése alapján eleve meghatározni 
a büntetés nemét és maximumát, az utóbbiokra 
uézve a lettes és részes egymáshoz tartozandó-
ságánál a cselekményük összefüggésénél  fogva, 
akkép rendelkezett, hogy a tettesre szóló rendel 
kezések a kísérlettel terheltre is kiterjednek éa 
hogy a részesek is a tettes helyzetében osztoznak 
igy a 1 isérletnek csuk sz itélethoiáskor van kü-
lön jelentősége ép ugy, miot a 0*2. g-szerinti cor-
rectlonálisatiónak. 

Kérdés mesülhet fel  az iránt, hogy ha már 
a blk. 85, 9-ábao meghatározott minőéi tés szerint 
a különben vétségot képező cselekmény e §. 4. 
pontjának alkalmazása folytán  kihágássá minősül 
és es az eljárás kezdetén megállapítható, vájjon 
megváltozik e a bírói hatáskör is ? Nézetem sze-
rint nem, mert a cselekmény a törvény helyes 
értelmezése aserint ekkor is csak vétség marad, 
esopán as alkalmazandó büntetés neme lesz más. 
A bűntettnek e fi.  alapján vétséggé korrigálása 
esetén es a kérdés azért merülhet fel,  mert a 
hatáskör ez esetben nem változik, a mennyiben 
as ekkép kiszabandó fogház  büntetés maximuma 
a 86. 9. 4. ponţja ezerint 2 év, az 1807. XXXIV, 
t.-cs. 17. S-a értelmében pedig a jbiróság hatás-
köréhez, csak oly vétségek tartoznak, a melyek-
nél a kieaabandó büntetés mulmnma egy év. 

(Folyt. kOv.) 

Törvényhatósági közgyűlés. 
A várraegye törvényhatósági bizottsága 

márczius hó 31-én Mikó Bálint fóiapán  ur el-
nöklete alatt rendkívüli gyűlést tartott, mely-
nek egyedüli tárgyát a belttgyminiszter által a 
vármegyei aegéd-kezelöi- éa szolgaszemélyzet 
töreafizelésének  javítására kilátásba helyezett 
Hifit)  koronának az érdekeltek között való fel-
osztása képezte. 

Éppen azért, mert a gyűlésnek ilyen pri-
vát érdekli tárgya volt napirenden, a törvény-
hatóság kllbó tagjai kos 111 alig két egyén és 
a helybeli tugok részéről ia mintegy tizen vet-
tek részt a gylllésen, mely különben is 5 perez 
:ilatt véget ért. 

Az állandó választmány által előterjesz-
tett s minden észrevétel nélkül elfogadott  fel-
osztási tervezet szerint a fizetések  következő-
leg egészíttettek ki. 

1., A központi személyzetnél nz iktató, 
kiadó éa pénztári könyvelő törzsfizetése  1400 
— 1400 koronám, két első osztályú irnokó 1200 
—1200 koronára, 3 másod osztályú Írnoké 1000 
—1000 koronáni. 2 dijnoké 880—880 koronára, 
2 hivatni szolgáé 000—(»00 koronára, 4 házi 
szolgának ugyancsak <>00—OCX) koronára. 

!>.. A janisokban a szolgabírói írnokoké 
egyenként 1000 koronára, 3 dijnoké 808—808 
koronára, 5 hivatal szolgáé 480—480 koronára. 

A közgyűlés egy nt tal a he I Ugy miniszter-
hez felirat  küldését határozta el az iránt, hogy 
miután a tisztviselők fizetésének  mult évben 
lett megjavítása alkalmával, valamint jelenleg 
is a iu egyei járási- és állatorvosok, nlszám-
vevó, árvaszéki nyilvántartó és segéd levéltár-
nok valamint a közigazgatási gyakornokok fi-
zetésjavitására nézve semmi intézkedés nem 
történt, a vármegye folyó  évi költségvetése 
mellett felhozott  foutos  indokok figyelembe  vé-
telével ezen tisztviselőknek is még a folyó  évi 
költségvetés jóváhagyása alkalmával és annak 
keretében » kért fizetés  javítást engedélyezni 
méltóztassék. 

A felirat  szerkesztése a megye alispán-
jára bízatott, s ezzel egyidejűleg a gyűlés vé-
get ért. — 

Időszaki határvizsgálat. 
A niHtyar-román határegyezményröl szóló 

1888. évi XIV. t.-cz. értelmébeo idOszaki határ-
vizsgálatok lévén foganntoHÍtandók,  e végből és 
ezzel ka|<csoIat«sHH H  />zQkségesnek mutatkozó 
határjelzők kicserélése czéljából is a munkála-
toknak még az év első leltben let-ndő kérésztől 
vitelét kormány nnk a llomán kormány nyal egye-
térlőleg elhatározta. 

Az egye* bizottságok nz érdekelt várme-
gyék rtWére kOlttn-kQlön Inénak megállapít talni, 
melyeknek tagjai lesznek: RZ alispán, vsgy 
helyettese, a járási főszolgabíró,  avagy szol-
gabíró, esetleg egy erdészeti szakközeg és egy 
háromszögelő méioöb. 

A kicserélési bizottságok feladatát  fogja 
képezni: 1. az összes határjeleknek a két kor-
mány közös megállapodása szeriut előirt módon 
vasoszlopok, illetőleg falazott  kóhatárdombokkal 
való kicserélése, í . a már meglévő határjelek 
között a szükséghez képest nj határdombok 
közbeiktatása, 3. az elemek állal veszélyeztetett 
liHUrjeltiknek biztos helyekre való áthelyezése. 
Az áthelyezés Által azonban a határvonal menete 
változást nem szenvedhet, 4. a határőrizeti utak-
nak a régebbi vegyes bizottsági mankálatok 
nlapján a térképekbe való bersjzolâsa, mennyi 
ben azokból még hiányoznának, 5. a batár-
leirásoak kiegészítése és szabatossá tétele végett 
érdemleges javaslatok tétele, mely rzélból a hely-
színén adatok gyűjtendők és a kiegészítésre szo-
ruló részek közös egyetértéssel azonnal meg-
szövegezendők. 

Ügy a régi, mint a 9-ik pontban említeti 
közbeiktatandó Uj határjelek kicseréléséhez szük-
séges összes anyag beszerzése éa a helyszínére 
szállittatása, a kicsereléshex szükséges mester» 
emberek és munkások felfogadása,  a kicserélési 
munkához szükséges összes épitö anyag, fnvar 
és mnnkások kifizetése  és a fizetések  szabály* 
szerfl  elszámolása, a .műszaki munkálatok ve-
zetése és a felügyelet  a m. kir, állam építészeti 
hivatal mérnökének feladata  és kötelessége leend. 

A ha (árvizsgáló bizoltságok hatáskörébe 
Ingnak tartozni: I. a batáregyezmény VII. §-*a 
szerint hozzájuk tartozó ügyek és a műszaki 
bizottság eljárásának felülvizsgálata,  2. az ö«szes 
l&ggőben lévő kérdések elintézése, a mennyiben 
egyelértöleg eszközölhető, 3. a határjelsési ok-
mányok alapján készült háromszögös batármé-
rési térképeknek megvizsgálása és hitelesítése, 
4. a müfczaki  albizottság javaslata alapján a 
hiányos és téves batárleirás kiegészítése, azon 
fenő  tartással, bogy a jelenlegi oem kifogásolt 
határvonal a leiráa o| szövegezése által válto-
zást nem szenvedhet, 0. eljárásából folyó  javas-
latok megtétele. 

A munkálatok minden valószínűség aserint 
május 1-én megfognak  kezdődni. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Klnevesés. A pénflgymlnlsster  oslk-

taplocsal Gál Sándor calkaseredal adóhivatali gya-
kornok, vizsgázott adotlssţjeloltet a Zemplén-
megyében njon felállított  gáleséosl adóhivsialhos 
sdótiaztté neveste kl. 

— Uj vasntt engedély. A kereskedelmi 
miniszter f.  évi márczias 21-én kelt rendeletével 
vasul engedélyt adott Molnár József  csíkszere-
dai ügyvédnek a «zilagyságl vasul Tasnád-Ssántó 
állomásából kiágazókg Ér-Szodoró, Ér-Endréd 
és Vasad irányában a m. kir. államvasutak Ér-
Mi üály falva  állomásáig vezetendő gőxmozdonyu 
heylérdekü vasútvonalra. A tervesett vonal hossza 
80 kilóméter s a két végállomásoa kivll négy 
állomása lesz és három megyét nevezetesen 
Szilágy, Szalmát és Bihar megyét szeli át. As 
érdekelt községeknek száma 94. Ifikor  less va-
lami vájjon a mi vasntunkból is, mely Hadéfal-
váló I Szász-Régenig kiépítését várja már lAbb 
mint egy éve. 

— Műkedvelők előadása. A helybeli 
polgári olvasókör javára f.  hó. 17-én, azaz 
Húsvét második napján a „Csillag" vendéglő 
nagy tenné ben előfogják  adni a .Tolonczot*, 
Tóth Ede hatásos népszínművét. A darabban 
előforduló  női szerepeket Pup Uyörgyné, Dar-
vas Béláné úrasszonyok, Orbán Irén k. a., a 
férfi  szerepeket Rancz Ignácz, Dóczi János, 
Darvas Béla, Kertész István, Rancz Lőrinc* 
vállalták magukra. A próbák szorgalmason 
folynak.  Az élvezetesnek ígérkező előadásra 
előre is felhívjuk  közönségünk figyelmét. 

— Névváltoztatás. A belügyminiszter 
borszéki Wild József,  Wild Antal, Wild Sán-
dor és Wild Mihály vezetéknevének .Vadász* 
ra kért változtatását eugedélyezte. 

— Nyogdijasás. A vármegyei tiBztinyug-
díj választmány Nagy Tamás gyergyó-Bzent-
miklósi járási főszolgabírót  saját kérelmére 
márczius hó 20-én tartott Ülésében nyugdíjaz-
ta, miután egészségi okokból történt lemon-
dása a megye főispánja  által előzetesen elfo-
gadtatott és a főszolgabírói  teendők végzésé-
vel Szász Lajos szolgabíró bízatott meg. 

— UJ postahlvataL Bélbor községben 
a közigazgatási bizottság javaslata alapján be-
rendezett uj postahivatal a kolozsvári posta ós 
lávirdn igazgatóság iutézkedése tolytáa e bó 
l-ével megnyittatott. 

— A Háromsséklek megbasonlasa. 
Tudvalévőleg Háromszék vármegye közönsége rég-
től fngva  âdrgeti éa egy vármegyei küldöttség 
pár hónappal ezelőtt Hegedűn Sándor kereske-
delmi miniszternél a 6epsi-azt-györgy—földvári 
vasútvonal kiépítését kérte, bogy Budapest leié 
a vármegye röv.debb és olcsóbb összeköttetést 
nyerjen az államvasutakkal, a mi Csikvárme-
gyére nézve is felette  kívánatos volna. A ke-
reskedelmi miniszter egyelőre várakozásra bivta 
fel  a megye közönségét, mig t. i. ezen kérdés-
ben állást foglalna  és a miniszter ezen kijelen-
tése után Háromszék megye nagyobb réssé türe-
lemmel és bizalommal is várja a miniszter dön-
tését. A megnyugtatott hangulatot azonban kí-
nosan érintette egy a Kézdi vásárhelyt megjelenő 
„Székelyföld"  legközelebbi s/ámában megjeleni 
czikk, mely ellenkezőleg a megye közönségéoek 
óhajtásával a az eddigi megállapodástól eltérő-
leg a brassó—liáromszéki vicsinili* vasút álla-
mosítását sürgeti. Ezen közleményre a Sepai-
Szt-Györgyön megjelenő „Székely Nemzet" ast 
jegyzi meg, bogy a „Székelyföld*  csikké nem a 
háromszék megyei közvélemény kifolyása,  mert 
az ottani székely lakósság gazdasági és ipari 
fejlődésére  való előrelátásból, mint tudva van, 
közös egyetértéssel a földvár—sepsiszentgyörgyi 
vaeul kiépítése mellett foglalt  állást. 

— A vasútépítés ssorgalmssÉsa. 
Minthogy tudvalévőleg a madéfalva—déda— 
szászrégeni va>nt kiépítésének megkezdése meg-
felelő  hitel hiánya miatt halasztást szenved, 
Déda község képviselőtestülete márczius bó 
4-én tartott ülésében elhatározta, miszerint egy 
személyes küldöttség által átnyújtandó feliratot 
intés a kereskedelmi miniszterhez, hogy a «ár 
régen tervbe vett a minden tekintetben előké-
szített szászrégen—toplicza—madéfalvl  vasút-
vonal munkálatainak mielőbbi megindítását el-
rrndelnl méltóztassék, mert úgymond a jelenlegi 
elszomorító körülmények bűzött csak ettől vár-
hatja ogy a munkás nép, mint a pangásnak le-
dőli kereskedelem sorsának jobbra fordulását. 
A képviselőtestület est a határozatát as üss-
sses érdekelt községeknek megkftklötle  s fel-
kérte azokat a határozathoz való hozzájárulása 
s s küldöttségben való ssemélyes réasvéteire. 
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— Haláloaások. Nagyklopotivai Pogány 
flytfvgy  elébb Als'i-Fehér, majd Hunyadvár-
megye volt fóispá  íja, a Lipótrend lovagja éa 
a Szent látván rend keresztes vitéze folyó  évi 
márczius hó 24-én d. e. 10 órakor, áldásos 
élete 86-ik évében, hosszas betegség után, vég-
elgyengülésben elhunyt. A megboldogultnak 
hUU tetemei márczius hó 26-án reggel fél  9 
órakor, a halottas háznál tartott gyász szer-
tartás után Poklisára szállíttattak, a hol dél-
után 4 órakor a családi sírboltba őrük nyuga-
lomra helyeztettek. 

— Tusnádi Élthes Elekné síül. Horváth 
Prída, Élthes Elek nyng. kir. tanfelügyelő  neje 
folyó  hó ai-éo délután 6 órakor életének 05-ib 
és boldog hásas*ágának 40-ik évében példás tü-
relemmel viselt három heti betetéz é* a hal 
doklók szentségének ábiutos Felvétele után as 
Urban elhanjl. A mindhalálig gyöngéd ói hűsé-
gM felt  léget, a közszeretetben és kös tiszte-
letben álló nót, folyó  bó 2án d. u. 4 órakor te-
mették el a legnagyobb részvét mellett. A meg-
boldogultat elaggott férjén  kivQl, ki as elhunyt-
ban hűséges élettársát, gyámolóját és őrangyalát 
veszítette el. még nagyasáma rokonság gyászolja, 
kiknek sorában ott van Élthes Zsigmond táblabíró 
és családja, Élthes Jakab polgármester és osaládja. 
Dacsára a kedvesótlen idAnek a temetésen igen 
nagyszáma közönség jelent meg. hogy a derék 
aö földi  réaielt elkísérjék végső pihend helyükre 
a esi keseredni temetőbe. Lelkéért az engesztelő 
ssentmise April hó 8-án d. e. 9 órakor tartatott 
meg a helybeli róm. kath. templomban, szintén 
asámos résztvevő jelenlétében. 

— Erő ss Elek osiksiereda városnak volt 
polgármestere f.  hé 2-án d. e. 10 órakor rövid 
betegség után 04 éves korában jobblétre szen-
derült. A megboldogult öreg ur halálát a nagy-
ssámo és kiterjedt rokonság, melynek soraiban 
ott találjak Nagy Sándor ügyvédet és családiát, 
Ssáss Ignáos kir. járásbirót és családját, T. 
Nagy Imre gasd. felsőnépiskolái  igazgatót és 
családját, Csissér József  m. kir. állsmi állat-
orvost és családját, Márton Ignáct városi taná-
csost és e-ialádját stb. stb, a legmélyebben fáj-
lalja s nagy réssvétet oyilvánit a város egész 
közönsége, melynek a megboldogult hosszas pol-
gármesterkedése alatt gyakran tett jó szolgálato-
kat. Temetése f.  hó 4-én a délntáoi órákban fog 
megtörténni. Nyugodjanak békében 11! 

— Áll&tdlj ásások éa bik&vásár, A 
esik megyei gazdasági egyesület állal rendezett 
tenyészállat díjazás és azzal kapcsolatos bika-
vásár folyó  évi márczius hó 98-án tartott meg 
Szász István állstteayésztési felügyelő,  Mihály 
Fsreuez állattenyésztési szakosztályi eloök, Nagy 
Imre gazdasági egyesületi titkár, továbbá sz 
állattenyésztési szakosztály tagjainak s igen 
nagy száma közönségnek jelenlétében a helybeli 
gazdaaágl felsőnépiskola  hátulsó udvarán. A díja-
zásra és vásárra elővezettetett 36 drb. 2—4 
éves és 10 drb 1 éven felüli  de még 2 évet be 
aem töltött bika. 20 drb bikát, melyek egy ré-
szének már vsn tenyész igazolványa, más része 
pedig igen fiatal,  uem vettek vizsgálat alá. A 
tübbiek kOzül 15 drbot a tenyésztésre alkalmas-
nak találtak, 11 darabot p»dig a tenyésztésre 
nem alkalmasnak mondtak ki. A tenyésztésre 
alkalmas bikák számára az igazolványokat nyom-
ban kiállították. A tenyészállat díjazásokról a 
következükben tudódtunk. A két-négy év»s bi-
kákért a községek közöl első dijat (40 kor.) nyert 
Csik-Sseatlélek község, második dijat (30 kor.) 
Csik-Ssentk irály kOsség és harmadik dijat (30 
K.) Caik-Pálfalva  község. Ugyancsak esen cso-
portban a magán tenyésztők kOsül első dijat (40 K.) 
nyert Kovács Péter, második dijat (80 K.) Csi-
ssér Antal, bármadik dilat (80 K.) AnUl János. 
Egy-két éves bikákért a magán tenyésztők kö-
zül elsO dijat (40 koronát) nyert Jakab Fereocz 
calksseiUmrei birtokos, második dijat (80 ko-
ronái) Kováes Mihály esikcsiesOi plébános és 
harmadik dijat (20 K.) Kánya Ignács csikdelnei 
lakóa. Esen alkalommal nagyobb részint a vár-
megyei kösségek számára megvásároltak 9 drb 
bikát A vásárt a községek számára az állat-
tenyésztési felügyelő  közvetítette « s vétel árból 
a községek számára 90% árkedvezményt en-
gedélyesett. 

— Bomioiaisaldók bevándorlása A 
Dipi lapok kCslaményei és s tapasztalatok sserint 
is a romániai sadáság sanyarú anyagi helysete 
miatt Magyaronságba tömegesen kesdett beván-
dorolni. Minthogy Ily vagyontalan egyéneknek as 
eraaágba való bevándorlása ugy rendéri, mint kös-
gasdaságl asempontból a hasal Iskóeoágra aésve 
káros kOvetkesmésyeket voa maga a tán, as ille-
tékes hatóságoknak és a kösségi elöljáróságoknak 
éber figyelme  tárgyát kell, bogy képesse a lete-

lepedésnek mioden törvényes ORKkössél való meg-
akadályosáaa, a mire értesüléti üuk szerint esek 
figyelmeztetve  is lettek. 

— Ml minden szükséges egy ember-
nek? A születésnél: a hölcsö, gyermek ruha, 
később harisnya, czipő, kalap, játék, még később: 
iskolntáska, Íróeszköz, ruha. arntán : éra, láncz, 
evőeszköz, ágy, asztal, fésű.  k< ff.  uzsppsn, nyak-
kendő, keztyfl.  lámpa, konyha*dény, bútorok, 
hot, ernyő, pipa, hegedű, kártya, szőnyegek stb. 
Mindezen tárgyak és más ezer és ezer minden 
szakmabeli ipari és kereskedelmi czikk szabott 
árakon vásárolható egyetlen flzletbeo.  a hírne-
ves „PÁRISI NAGY ÁRUHÁZBAN4 (Budapest. 
Kerepesi-ui 38.) a hol — mint sz egész ország-
ban ismeretes — minden vevőnek, ki 10 frtért 
bevásárol, egy művészies kivitelű k-pni ingyen 
készítenek bármely fénykép  után, csupán a dí-
szen pHpii keretért fi/etendŐ  I frt  00 kr. E vi-
lághírű áruház összeköttetése mindenkire csak 
előnyös lehet és különösen most sz Ünnepek és 
az utazások előtt kérjen mindenki árjegyzéket, 
melyből előre is meggyőződhetik. h»gy jobb, 
*zebb és olesóbb árukai sehol sem vásárolhat. 

— A tuberkuloils gyógyítása. Páriá-
ból ismét hir érkezett arról, hogy a tU dó vész 
roeggyógyitá9ára hatásos szert találtak fel.  A 
feltaláló  Marraorek Sándor, a Pasteur intézet 
laboratóriumának vezetője. Marmorek az uj 
szérumot tüdőbetegeken még nem pró-
bálta ki, hanem egyelőre az úgynevezett se-
bészeti módon kezelendő tuberkulotiku* bete-
gen kísérletezett vele, s oly betegeken alkal-
mazta találmányát, kiknél a tuberkulózis ba-
czillus bór,- csont,- tisztul a és egyéb megbe-
tegedéseket idézett eló. Tizenkét beteget fecs-
kendezett hé eddig szérumával és a tizedik 
befecskendezés  után nagyobb részük meggyó-
gyult, a többi pedig javulás utján van. Az 
első befecskendezés  után a betegek étvágya 
növekedett. Az uj szérum használata semmi 
veszedelemmel nem jár. A napokban fogják 
a szérumot tUdóvészes betegen kipróbálni. 
Feltaláló nz emberiség örök háláját fogja  kiér-
demelni, ha az emberiség eme legveszedelme-
sebb nyavalyáját sikerül az uj szerrel korlátok 
közé szorítani. 

— Valóságos Jótéteménynek ö»merik 
mindazok, a kik használták az „ E l i k á t o r " 
gyégyfnkivonatot ,  mely a hajhu'lás ellen 
a legbiztosabb hatásúnak bizonyult. A tapaszt* 
ás szerint igen jó batásn ez a szer s fejbőr-
betegségek ellen is, valamint rög;ön meggátolj* 
a korpaképződést, a bajzaiol nagyban elflsegili 
a nOvéeben, szép fényt  kölcsönöz és feltűnő  pu-
hává teszi. Azért tanácsolható, sőt ajánlató", Imgy 
a ki a fenti  betegségben szenved, tegyen kisérieiet 
egy próbitüveggel és háládatos lesz örökké. Meg 
rendelhető a feltaláló  és készttőnél: Dobé 
Nándornál, Budapesten, Nefelejts-utcza27.  sz. 
alalt, vagy pedig Török Jútset gyógysze-
résznél. Király-utcza 12. Egy üveg postai kül-
dés i 9 kor. 40 fillér. 

-- Kalana — Ingyen. Az év egyik 
legérdekesebb eseménye a párisi világkiállítás 
lesz. A ki oda készül, anoak feltétlenül  szük-
sége van megbízható kalanzrs, a mely vezesse, 
útba igazítsa. Ilyen Kalauz készül nio«t a Ma-
gyar Hírlap szerkesztőségében- Mindenre kiler 
jedő mű ez, amely a Párisba utazóknak nélkü-
lözhetetlen. Kitűnő térkép is vsn benne. De sz 
itlbon maradók számára is sok élvezetet bizto-
sit. A Msgysr Hírlsp minden előfizetőiének  tel-
jesen ingyen küldi meg a Kalanzl, melyet n pl-
risi világkiállítás emlékeképen is érdemes meg-
őrizni. De nemcsak igy Kalsuiol a Magyar 
Hírlap. Kalauz maga is, minden ii-ánybHn. L-g 
jobb leghívebb Kalauza a nagy magyar közön-
ségnek. A Magyar Hírlapnak (szerkesztő: Fe 
nyő Sándor) senkivel szemben sincs lekötött-
sége. Sem pártot sem egyes embert, klikket uem 
szolgál. Független és szabsd. Egyetlen urat ös-
mer: a közérdeket. Ebbrn is tántoiitbatian, 
mint minden más elvében. Aztán folytatja  ka-
lauz tisztét gazdag rovataiban, nagysseifl  hír-
szolgálatában, mely különösen a vidékre terjed 
ki és távirataiban. Irodalmi és művészeti kér-
dőkben fáradhatatlan  kalsnza a Magyar Hír-
lap a nagyközönségnek. Ép ugy mint közgazda-
sági dolgokban és közérdekű kérdésekben. Ez 
utóbbit illetőleg a szerkesztői üzenetek rovatá-
ban áll a közönség szolgálatára. A Msgyar Hír-
lap a párisi kalauzon kivűl is kblOnős kedvez-
ményeket ed előfizetőinek.  Az ui előfizetők  díj-
talanul kapják meg a Magyar Hírlapban most 
folyó  felette  érdekes regényének eddig megjelent 
közleményeit (kOnyvalakban). Az Otthon czimü 
szépirodalmi illusztrált folyóiratot  a Magyar Hír-
lappal együtt évnegyedre 8 koronáért kapják az 
elOflzelOk.  Fél áron, negyedévenaint egy koro-
náért és 60 fillérért  jutnak egyszersmind a re-
mek Franczia Divatlaphoz. A Képes Gyermek-
laphoz pedig negyedévenkint egy koronáért. A 
Magyar Hírlap előfizetési  ára egy negyedévre 
esak 7 korona, egy bóra pedig 2 korona és 40 
fillér.  A kiadóhivatal Budapesten vau az V. ker. 
Honvéd utcza 4. sz. alatt Az előfizetési  Összeg 
legcsélszerübbeu postautalványon küldhető, és 
agyaoarra feljegyezhető,  hogy a fentebb  említett 
kedvezmények közül melyikre tart Igényt az uj 
előfizető. 

HIVATALOS RÉSZ 

Pályázati hirdetmény 
u fiumei  rs. és kir.  hadtengerészeti  akadé-

miába való felvétel  tárgyában. 
A következő 1000/ MiOI. iskolai év kezdetén 

(szeptember Ifl-án)  a fiumei  hadtengerészeti aka-
démiában előreláthatólag 38 egészen ingyenes 
és féldijmentes  (a közös hadügyi tárczából java-
dalmazott) kincstári, illetőleg fizetéses  és alapit' 
ványi hely fog  bciöltelui. 

Felvételnek csak az l-ső évfolyamba  van 
helye. 

A felvétel  általános kellékei a következők : 
a magyar vagy az osztrák állampolgárság 

(külföldiek  részére Ó cs. és apóst, kir. Felségé-
nek legmagasabb engedélye kívántatik meg); 

testi alkalmasság ugy a katonai nevelésre, 
mint az ezutáni tengerlmdi szolgálatra, inely al-
kalmasság szabályszerű katonai orvosi bizonyít-
vásyiiyal igazolandó; 

kielégilú erkölcsi magaviselet ; 
a betöltött 14-ik. és még lul nem haladott 

Hl-ík életév; 
a megkívántató előtanulmányok, nevezetesen : 

valamely nyilvános reáliskola vngy gimnázium 
(polgári Iskola), vsgy ezekkel egyenjngosiioU 8 
az osztrák magyar inon ircliiúbaii levő egyéb tan 
intézel négy osztály áruik kielégítő öaszeredmény-
nyel való bevégxése. 

A (küzüs hadiicyi tárczából juvadalmozott) 
kincstári helyekre kalotin-liszleknek s katonai, 
udvari és állnini hivatalnokoknak fiai  birnak 
igény nyel. 

Fizdóses niivendókckül általában magyar 
vagy n-ztnik állampolgárok Ha. kik a ntegkiván-
lató feltéleleknek  megfelelnek,  felvehetők. 

Az élelmezési átalány fizetéses  helyért ez 
idő szerint évenkint 1000 korona, féldijmoutes 
helyért 800 korona, mely Összegbúi a növendékre 
az iutézetben forditandó  minden kiadás födöztetik 
Kzen átalány két egyenlő részlel be u fél  éven kiút 
előre küldendő tueg a fiumei  hadtengerészeti aka-
démia pnranc9»okságáuak, és pedig az első rész-
let minden évnek szeptember hava Ui-án, a 
második pedig inárcziua hava 10 án. 

A pályázók közül fölvételre  kijelölt iQok 
Fiúméban felvételi  vizsgálatot kötelesek tenni. 
Ezen vizsgálat tárgyai: 

a) német nyelv, 
b) memiyiségtau, 
c) történelem és földrajz, 
d) természetiudoioányok. 
Esen tárgyakból oly terj ed ele hiben teendó 

a fölvételi  vizsgálat, a melyben azok a középis-
kola négv alsó osztályában ulöadittnak. 

A felvételi  vizsgálatok szeptember 10 éo 
kezdődnek, s ezekre a kijelölt pályázó ifjak  ideje-
korán fosnak  Fiúméba behivatni. 

A hadtengerészeti akadémiában a kiképzés 
4. évig turt. A IV. évfolyamot  kielégítő eredmény-
nyel bevégzett növendékük Il-od osztályn ten-
gerész Ind apród okká noveztetuek ki 

A legfelsőbb  évfolyamban  minden fizetéses 
növendék részére az élelmezési átalány utolsó 
részletének lefizetésekor  azou összeg is lefizetendő, 
moly annak tengerész hadapródi felszerelésére 
szükséges. A kiucstári növendékek éa az alapitvá' 
nyosuk ful  szerelése a közös hadügyi javadalom-
ból fedeztetik. 

A hadtengerészeti akadémiába való felvételt 
kéró folyamodványok  a cs. és kir közös hadügy-
minisztérium tengerészeti osztályához Bécabe iu-
tézeteudók. Állami vagy udvari szolgáimban levó 
egyének felettes  hatóságaik utján, niugáuszemé-
lyek pedig a legközelebbi katonai tér-, állomás 
vngy kiegészítési kerületi parancsnokság utján 
nyújtsák be folyamodványaikat. 

Ezen kérvényeknek, az előirt okmányukkal 
felszerelve,  legkénőbb julius 31 éi* küzöa hadügy -
minisztérium tengerészeti osztályához kell beér-
kezniük ; hiányosan felszerelt  vagy elkésve ér-
kező folyamodványok  tehát uem fognak  figye-
lemre méltattatni. 

A fölvételi  folyamodványokhoz  inellékleudók: 
1. a keresztlevél vagy születési bizonyítvány, 
2. a honossági (a községi illetőséget is iga-

zoló) bizonyítvány (mely esetleg egy éven belül 
pótlólsg U bemutatható), 

8. katonai orvosi bizonyitváuy. 
4. a himlőoltás! bízom itvány, a menn>ibeu 

a bcoltás a katooaorvosi bizonyilványbao nem 
igazoltatik. 

6. a középiskolákbsn nyert összes iskolai 
buonyitványok, ide értve az utolsó félévre  vonat-
kozó bizonyítványt is. 

A hosszabb lénylcges szolgálati kötelezett-
ség elvállalásáról szóló nyilatkozatok kiállítása. 
— miután a kötelezettség már s véd törvény által 
ki van mondva — nem kívántatik. 

Budapesten, I " O ik évi márczius hó. 

Kereskedelemügyi tn. kir. miniszter. 
84990. szám 

VIII. 99. 
Rendelet 

a veudéglókben, korcsmákban és egyéb nyil-
vános helyeken a bor és sör kimérésére hssznált 
üveg palaeskok éa üveg poharak korona bélyeggel 
hiteleaitelleo való kötelesé használatának a pálin-
ka, asas as égetett szeszes italok kimérésére 
használt üvegpalaozkok és ilvogpoharakra való 
kiterjesztése tárgyában. 

1899. évi márczius hó lö-éo 8698 ssáa 
alatt kiadott rendeletemben kötelesévé tettem, 
hogy veudéglókben, korcsmákban a egyéb nyil-
vános helyeken a bor és sör kimérésénél mér-
tékként hoBsnált iLvezpalacskok és Űvegpoharak 
kizárólag korona bllyeggel hitelesítetten használ-
hatók s cgyáltalábAmecál lapítottam a bitelealt-
hetó iivegpnlaczkok^és űvegpoharak általános 
kellékeit. " 

Tekintetlel a kösöuség nem kűlöiibeo as 
állami italmérési jövedék érdekére, szükségesnek 
találom, hogy A fentjeltett  rendelet hatályát a 
pálinka, azas ; ss égetett szeszes italok kiméré-
sénél mértékként használt üvegpalaoskokra éa 
üvogpoharakra is kiierjesaasem, minélfogva  ezen-
nel elrendelem, liogy 1900. övi julins hó 1-étól 
kezdődd leg a pálinka, acas as égetett ssesges 
italoknak nyilt edényekbeu, avagy poharakban 
vató kimérése kizárólag korona bélyeggel hite-
lesített iivegpalaczkok éa üvegpoharakban esz-
közöltessék. 

Egyebekben fennt  idézett readeletem Intés-
kedései nem változóak és ennek büotetó határos-
mányai a jeleu rendeletben foglaltak  ellen vé-
tőkre ia alkalmazást nyernek. 

Budapesten, 1900. február  hó 1-én. 
Hegedűs a. k. 

N Y I L T T ÉK.*) 
Nyilatkozat 

Krte.siilésem szerint a gyergyó-szárfcegyi 
elöljáróság egyes tagjai ellen állítólagos visz-
szuélésekért a nagyméltóságú Belügyminiszté-
riumhoz beadott feljelentés  szerkesztésével éu 
gyanusittatoiu. 

Ezennel kijelentem, hogy e feljelentésről 
sem közvetve, sem közvetlenül semmi tudomá-
som nem volt s igy mindazokat, kik engem 
részességgel gyanúsítanak, vagy azt kürtölik, 
piszok, rágalmazóknak nyilvánítom. 
(iyergyó-Szárhegyen 1900. év márczius 27-én. 

Ádám Imre, 
községi jegyző. 

* (Az c roralban kfizlOttekért  az aláíró felelős. 
Sserk. 

Szex^seaztöl -Cizezietek. 
7. Gy. urnák. ,A Betegségben' czimü versét 

nom közöljnk. 
Referensnek.  A betegsegélyső pénztár gyOlé-

súrül szóló tudósítást a jövő azáuiunkbao adjok. 
Több kévlntról n jövő számban nyilatkozunk. 

Laptulajdonos: 
OYÖ&OTJ AKAB ÖRÖKÖSE. 

VERESS SÁNDOR dr, 
nep tíM ÍSiiitss 

orvosi rendelője és fogorvost  műterme 
132] H—io Csik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Uendes orvosi tanácskozási idő naponla 
délután 2— 3-ig. Fogorvosi és fogmüvészi 

rendelő idő naponta délelőtt 9—12-ig. 

Sz. 770. [701 2 - 8 

Hirdetmény. 
Gyergyó-Ditró község elöljárósága 

közhírré teszi, hogy a község határához 
tnrtozó vadászat i jogát 1900. május 
hó l-iől kezdve 6 egymásután követkető 
évekre haszonbérbe adja. 

Az árverés hivatalos helyiségünkben 
1 9 0 0 . április h ó 27-én délelőtt 9 óra-
kor 40 korona kikiáltási ár mellett tarta-
lik meg, 10% bánatpénz befektet  ésael. 

A feltételi  pontok többi része a jegysői 
irodában hivatalos órák alatt betekinthető. 

Gyergyó-Ditró, 1900. márcsius 23-án. 
Az elOljáréság: 

Csiki Imre, Fülöp István, 
biró. jegyző. 

B Ö K T 
asztali, pecsenye, csemege-bort, 
cogn&cot, kis ÚBtös szilvóriumot, 
valódi borsepröt, székely-fenyó-
pálinkát, eredeti tisztaságban, fe-
lelősség mellett, nagybao.és kicsiny-
ben, mérsékelt Arbam ajdDlunk. 

Árjegyzéket kívánatra i ügyen és 
bérmentve küldőnk. ^- {M] í-a 

Megrendelhető eredettártmn 
Kertész István urnái Osik-Zsftgftd, 
Dobay Sándor gyógyszerész Oslk-
Szentmárton, valamint kBzvetlenQl a 
Székely-Borkereskedés-Rész-

vénytársaságnál 
r i i i H i » i j i i r » i —ii i u n ni 
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• • • • • I ElsS temetkezési vállalat 6«»- és fakoporsék!  • EgyedQÜ raktár .Liliom' és „H&ri- visznakbdL frt 

F I G Y E L E M R E M E L T O ! 
A tavaszi és nvári idénvre tett bevásárlásomról vissza térve, bátor vagyok a nagv érdemű közönség 

becses tudomására adni. hogv áruim a legújabb divat után vannak választva nevezetesen: Legjobb minőségű 
angol és franczia  ruhaszövetek, szőr, kamgarn és gyapjú kehnek, valndi franczia  delen, battist, 
seftr  és voálok, mhadiszek. szallagok. csipke és csipkeszövetek, nagy raktár futó  szalon es fail  szőnye-
gekben csipke és szövell'üggönvök. női és l'érli fehérneiniiek:  ingek, nadragok. szoknyák, kesz lerli es gyermek 
ruhák csakis jobb minőségben; l'érli. női és gyermek czipők. egyedüli nagy raktár ..Regenhordt 
és Reimann -féle  gyártmányú len abroszok és szervétek és kávés garnitúrákban. 

d - i s z l c a - l e t p o l c , Ü K S L b á i t o l e é s g - a - l l é r o l c . 

Bátor vagyok lovábbá a t. vásárló közönség b. tudomására hozni, hogy mivel már régebb idő óta a 
nvers anyag hiáiiva és munkás zavargások miatt minden árunak az ára emelkedik, ugy nálam az nem tör-
ténik. mivel én közvetlen a gyárostól nem pedig másod vagy harmad kézből vásárolok be. 

IB2J3-

Becses látogatásukat kérve maradok mélv tisztelettel 

B A R C S A Y K. , es d o i 

F é r f i -  é* g y e r e k k é s s r u l i á k , Férfi  kalapok, ingek és nyakkendők nagy raktári. [ • • • • • 

Pályázati hirdetmény. 
Az 5429. lelket számláló Békás köz-

eégben 1200 korona évi fizetés,  200 ko-
rona lakbér, szabály rendeleti leg megálla-
pított látogatási dijak, valamint ez idő 
azerint négy ipartelep részéről linvoutai 
látogatásért évi 540 koronával javadal 
mázott községi orvosi állásra ezen-
nel pályázatot hirdetek és felhívom  inind 
azokat kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
liogy eziránti szabályszerűen felszerelt  pá 
lyázati kérvényüket hozzám folyó  évi 
április h ó 16-ig annál biztosabban 
nyújtsák be, mivel később beérkező pá-
lyázatokat nem fogok  figyelembe  venni. 

Megjegyzem, hogy nz ipartelepek 
állal megajánlott javadalmazás az illető 
vállalatok megszűnte vagy uj vállalatok 
keletkezése folytán  évente változást szen-
vedhet. 

A megválasztandó községi orvos ré-
szére, kézi gyógytár tartásának engedé-
lyezése kilátásba helyeztetik. 

Gyergy ó-Tölgy eseu, 1900. márczius 
hó 12 én. Lázár János, 

főszolgabíró. 

122. sz. v. 900. (741 l t 
H i r d e t m é n y . 

á közigazgatási bizottságnak folyó  évi 
1900. évi sárc/jn* lió 12-en kHL 1ÖS. s/.ámu 
bstáro7alávsl szeredn—tölgyesi törvényhatósági 
kftzat  7—20 kmt szakaszán lévő 12.. 21.. 22., 
23 é.<24 száma mütá'gyak újra építését Iti4lő 
kor. 93 fillér  Összeg erejéig és a IŐU s/Amu 
határozatával ditró put nai lör vény Itatás Agi köz-
at 1)0-93 kmt szaknszán lévő 140 s/.ámu hul 
és 134., 135. számú műtárgyak uira értését 
6245 kor. 27 lilléi- ősszeg erejéig en?-délyey.te. 

A lenlemhtelt moiikAlaink foganatoaiiAsA-
nak bizt»sitá>a czéljából az 1000 év i ápr i -
lis hó 38-ik napjának d. e. 10 órájára 
a c-ok v á r megye i m. k i r . áll»mé|ijiéf.7.eii  IIIVHIMI 
lieiiyiséeében lartHn'ló zárt ajánlati verseny tár-
gyalás hirdettetik. A vi-rs«-nye/ni oliaj'ők Mbivat-
nak,b»gy a fentebbi  munkálatok végrehajt úsánnk 
elvállalására vonatkozó, az i-ngedély-exeit költség 
otán számítandó s a részletes feltételekben  Möul 
6"/»-nyi bánatpénzzé elh'.tott zárt ajánlataikat a 
két munkára külön-külön a kitűzött nard. e. 9 
órájáig a nevezett hivatalit»»/. annyival inkább 
igyekezzenek beadni, mivel s kérőbben érkezet-
tek figyelembe  uetn fognak  vétetni. 

A szóban lorgó munkálatokra vonatkozó 
műszaki műveli i és részletes feltételek  a ueve-
zeti m. kir államépitésxeti hivatalnál a r-udes 
hivatalos óiMkban naponkint oiegtekinth-lök. 

Magy. kir. államé|iitÁ<7.eti hivstnl. 
Csik-Szeredán. 1900. évi márczius 2!) én. 

Pap Domokos, hivatallönök. 

S z u l t á n Gerge ly , 
FÉRFI-, NÓI-. DIVAT- ÉS KÍiSZUl'HA-HAKTÁHA CSIK-SZEHEIMBAN. 

Hirdetmény. 
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses tudomására 

adni, hogy üzletemben levő összes bolti áruimat mélyen leszálitott 
árban árnsitani szándékozom, a melyre szíves pártfogását  kérve 

Kiváló tisztelettel 
, M l a - 5 S s s u l t á i i ( r e i - s e l y . 

I Yilvázal i hirdet mény. 
Tölgyes. Holló, Borazók éa Bélbor 

községekből Tölgyes székhelylyel alakított 
esrtWsógUgyi körben a kör0rV0SÍ ál-
lásra ezennel pályázatot hirdetek és fel-
hívom mindazokat kik ezen 1400 korona 
évi fizetős,  200 korona lakbér és a meg-
állapítod látogatási dijakkal javadalmazott 
állóst elnyerni óhajtják, lioţry eziránli sza-
bályszerűen felszerelt  kérvényüket hozzám 
folyó  évi április hó 16-ig Himál biz-
tosabban nyújtsák be, mivel késŐbli beér 
kező pályázatokat nem fogok  figyelembe 
venni, 

A megválasztandó körorvos köteles 
lemid saját költségén a köréhez tartozó 
községeket látogatni, illetve hivatalos ki-
szállásaiért Ittvnrdijban nem részesül. 

Gyergyó-Tölgyesen, 1S00. évi már-
c/.ius hó 12-én. 

Lázár János, 
fiiszulpabiró. 

Van szerencaétn Csik-Szereda város 
és vidéke l. közönségének 1». tudomására 
hozni, hogy az eddi» általam v e z e t e t t 
Munkácsi Lajos-féle  fényirdától  meg-
váltam. a az eddigi felvételi  helyiséggel 
szemben, OzV. LUX S á n d o m é urnÓ 
háziban április 1-ével e g y újonnan 
s az eddiginél kénye lmesebben 
berendezet t <<>6)2— 

B * - FÉNYIRDAT NYITOK. 
Fényképet készilek bélyeg nagyságtól 

egész életnagyságig, további nrozkép átvi-
teleket selyemre, szövetre, fára,  kÓre, por-
oze liánra, fémre  s több efféle  a legizléaeaebb 
kivitelben. 

Midőn mindezeket köztudomásra ho-
zom, maradok kiváló tisztelettel 

S t u k a K á r o l y fényképész. 

A székelyföldön  sok olyan sör kerül forgalomba 
mely nem idevaló gyártmány, pedig |7i;ii-i2 

S ü r g ő i - A - l T o e x t , 
ntirbNVáNArliflyl  wörfflzdéjéhen 

olyan sör készül, mely bátran vetekedtaetik a kőbá-
nyaival avagy bármely más külföldi  gyártmánynyal . 

Kérjük annál fogva  a nagyérdemű közönséget 
a székely ipart p á r t o l n i é s a vendéglőben csakis 

M T " Marosvásárhelyi sört követelni - a s 

TIMM 

UJ ÜZLET I (a Hutter uállodával szemben) ÜJ ÜZLET! 

Nagyérdemű közönséghez! 
Midőn áruimnak nagy része mar megérkezett, bátor vagyok azon 

kérelemmel járulni, hogy méltóztassanak üzletemben meggyőződést sze-
rezui pz én általam hirdetett és szem előtt tartott elvein mibenléte felől. 

En nem akarom a reklámok hazájába a lapoktól felvert  por által 
Üzletem hírnevét megállapítani, hanem egyszeri meggyőződés elég alapot 
fog  arra szolgáltatni, hogy a nagyérdemii közönség becses bizalmát mád-
kor is kiérdemeljen. 

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

Midőn Üzletemet és magamat a nagyérdemű közönség becse» jó 
indulatába ajánlva maradok Uó»»y: ŝ oly.MlrUt.Ml 
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Üzletem a déli órákban is ny i tva v a n ! 

FELHÍVÁS! 
Mivel  bevásárlásaimat  a legelső  gyárak-
tól  eszközöltem  készpénz  fizetés  mellett. 

Több  évi  helybeli  tapasztalataim  arra 
a meggyőződésre  tanítottak,  hogy a hely-
beli  piaezon a versenyt bármily  tekin-
tetbe  kiállhatom.  |7212_3 

Maradok  kész  szolgálattal 
SZÉKELYHIDY  SÁNDOR. 

Elvem! csekély hámon nagy forgalom! 

Nyomatott CBik-Bieredában, a lapkiadó OySrgyjakab lUrton utóda, könyvnyomdájában 1900. 




