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Húsvét 
Alig pAr nap múlva ismét nevezetes 

évfordulókhoz  érUnk, a mi édes Idvezi-
tőnk és Megváltónk gyászos halálának én 
dicsőséges, örömteljes feltámadásának  cv-
fordulóihoz. 

Újólag feli  tinik előttünk az óriási tö-
meg. megcsendül fülünkben  a/, örömznj 
és ujjongás, ntelylyel a szent városba tü 
rekvŐ Istenembert fogadják,  ezerek meg 
ezerek ajkairól hallatszik az üdv kitiltás: 
„Hozsánna,  hozsánna! Áldott  a ki  jött 
az Ur  nevében. 

A kép azonban gyorsan változik, a 
pálmaágat lengető tömeg ellenséges cso-
portokká alakul és látjnk nz olajfák  he-
gyén a Megváltó megtöri alakiát, n mint 
alvó tanítványai között az Atyához folya-
modik: Múljék  el tőlem  e keserű 
pohár. 

É. már másnap, midőn az öríimzaj 
még alig csillapult le, ugyanazon tömé,? 
ugyanazon emberek ajkain lelhangzik a 
dühkiáltás: Feszisd  meg, feszisd  meg! 
ntelylyel a még pár nappal az előtt di-
csőitett Id veri tót megkínozva, inegn Iázva 
a halálra száujn. 

És feltűnik  előttünk a Golgoiha a 
magit bonalmaival, halljuk a megkínzott 
Krisztus kebléből előtörő sóhajt: Én Is-
tenem, én Istenem,  miért hagytál el 
engem! Az egész természet megváltozik, 
a nap elsötétül, a föld  megrepedezik, 
gyászba borul minden, a megkínzott tes-
ten MŐt veszen a halál hatalmit s ell ang* 
zik az utolsó fohász!  Atyám, kezeidbe 
ajánlom lelkemet! 

És ezzel elvégeztetett. A halál  diadal-
mat vesz az élet  felett,  ki alszik minden 
fény  és a sötétség  lesz az ur a világos-
ság felelt. 

A hivők csekély számra olvadt cso-
portja, megfélemlítve,  reményt vesziteiten, 

kétségbeesettén távozik a tragédia szin-
helyéről a a szivekl>en olt ül az első 
Nagypéntek minden rémülete, minden ke-
serűsége. 

A gyász, a sötétség azonban nem tarl 
s<,káig. HZ Ur az Ő szerctetjét nem hagyja 
koporsóban, felcsendül  nz angyali szó: 
Miért  keresitek  a/,  élőt  n holtuk  kö-
zött,  Ö nincs itt,  0 feltámadott?! 

A félelem  örömmé, a kétségbeesés 
elragadtatássá válto/.ik, a biznlom felébred 
ÓH megerősödik a szivekben ÉS örömteljes 
hangon kérdezik: Halál,  hová lett  a te 
diadalmadf  koporsó  a tc fullánkod? 

Ez ismét felhangzik  az öröinzaj, a 
lelkesedés mámora, felzendül  a dicsének 
minden ajkon: Alleluja,  alleluja,  hála 
legyen az Istennek. 

Itt van az eI*Ő Húsvét  a umga tel-
jes magnsztosságában és fényességében. 

Ua nem is ilyen nagyszer!!, lia nem 
is ily fenséges  alnkban, de mégis hányszor 
ismétlődik e történet az életben, killönö-
sön a pollikai életben. Hiszeu nap nap 
után látjuk, tapasztaljuk, liogy arra, kit 
a tömeg ma hozsannával logadoit pár 
nap múlva milyen könnyen reá kiáltják 
a Bfeszisd  meg*-ti;  látjuk tapasztaljuk, 
hogy sokszor milyen könnyű szerrel vesz 
diadalmat a gonoszság  az igazsúg  lelett 
és hogy az átkos visszavonás, a viszály, 
egyenetlenkedés, az önérdek hajhászá* 
hányszor szerzett e nemzetnek ezredéves 
fennállása  alatt Nagypénteket,  de azt is 
láttuk és tapasztaltuk, hogy a jó I*ten 
véghetetlen kegyelme a hosszú itlő alatt 
milyen sokszer segítette diadalra az igaz-
ságot a iniíy sokszor m"gíiozta e nemzet 
számára a dicsőséges és áldott Húsvétot. 

Napjainkban it politikai élet lerén 
sajátságos, bomlasztó jelenségeket ég/Jelünk, 
politikai pártjaink körében ugy látszik 

| felütötte  fejét  a viszálkndá* ón n visszavo-
nás, azok n pártok, melyek nagy szere-
teltei és nagy szorgalommal munkálkod-
tak vállvetve a közügyek elomozditásán. 
most egymás között niegliasonolva. egyes 
magán érdekek által a helyes és igaz in-
ról eltérítve áldatlan liarcgol folytatnak, 
mely nekik nem használ, ile a köznek 
kiszámíthatatlan. óriási kárt fog  okozni 

Es «"/-.én jelenségek !<ö/tf;t  a legag 
ifaszlóbli.  n legelszomorítóbb, liogv pili-
tikai óleii'u.k egén M fel  tiinik egy rém 
alak, a vallásos viszálykodás, a leiekezeti 
Inirez iv II ie, melynek kit.irése végl.<-t-tleu 
károkat okozna nemzetilnkuek, a nélkül 
hogy a Imre/, előidézőinek és szifóinnk 
abból valami különleges haszna lenne. 

Igazán csodálkozunk azon és szoron-
gó szivvei kérdezzük, lio/y hová leit cl 
azon íe.sl vértes őr/és, liová lett el azon 
közmondásossá vált türelmesség, melyek e 
sok nyelvil és sok vallású nemzetet szá-
zadokon keresztül együtt tartoltáks melyek 
lehetővé tették, hogy minden egyéb ér-
dekek mellőzésével közö-ön miinkálkod 
junk e nemzetnek és e hazának clőliala-
d.'isán és boldogulásán 

Ha meggondoljuk, hogy a felekezoli 
Inircz. mennyi nyomorúságot, mennyi liát 
ramaradást okozol r, ugy iit nálunk, 
mim más országokban, egy szivvel és 
egy lélekkel kell fohászkodnunk  vallás és 
nemzetis gi különbség nélkül, liogy: múl-
jék cl tőlünk e kescrll pohár ós maiad-
jon el az ilyen ádáz liarcz, áldatlan küz-
delem után okvetlen bekövetkezni szokott 
Nagypéntek, mely újra gyászba bori-
laná a sokat szenvedett nemzetet. 

E-j-y sziv vei egy lélekkel, kell fohász-
kodnunk, hog\ az áldott lliisvét, hozza 
el mi hozzánk H béke pálmaágát, köl 
löztesse lm szivünkbe az egymás iránit 
szeretetet és türelniességet, segitse diadalra, 

az igazságol, hogy n mi Urnák és Meg-
váltónk lel lám adásának tfnnepén,  a halha-
tatlanság nagy napján egy akarattal és 
örvendező szivvel énekelhessük : Alleluja, 
Alleluja hála legyen az Istennek. 

Boldog ünnepeket!!! 

Paris Frigyes osiksaeredai kir. 
ügyész, ez a fáradhatlan  buzgó liarczosa ugy 
a szövetkezeti ügynek, mint a székely kér-
désnek egy ujabb munkát irt a Rzékelység 
helyzetéről. K munka a magyar gazdaszövet-
ség april -Viki ülésén ismertetett és az erről 
szóló tudósítást mint bennünket érdeklő dol-
got a .Budapesti Hírlap" nyomán a kővetke-
zőkben közöljük : 

Ezután következett Paris Frigyes tanul-
mánya a székelység helyzetének fölkarolása 
iránt. I'áris Frigyes csíkszeredai kir. ügyész 
rege Mie ii foglalkozik  azzal a problémával, mily 
utón lehetne a székelység helyzetén javítani. 
Tavaly egy nagyon figyelemre  méltó müvet irt 
a szövetkezetekről, melyeknek lelkes apostola. 
Előterjesztése szerint a székelyföldön  az első 
teendő a nép szervezése, a szövetkezetek ter-
jesztése lenne. Mindenekelőtt hitelszövetkeze-
tek létesiltciidök, aztán következnének a fo-
gyasztás és értékesítő szövetkezetek. Nagy jö-
vőt jósol az allatokat és állati termékeket ér-
tékesítő, tehát a tejszövetkezeteknek is. Kie-
meli azonban azt is, hogy a bajon egy föld-
hitelintézet fölállítása  nélkül gyökeresen segí-
teni nem lehet Csak ez volna képes azeladó-
sult székely birtokos terheit cnyhiteni. Az in-
tézet szövetkezeti alapon létesitetuék jelzálog 
levél kibocsátással kapcsolatban. A pálinka 
ivás terjedésének is gátat kell vetni s ezzel 
kapcsolatosan megpendíti a telepítés kérdését 
is. Nézete egyébiránt az. liogy erős agrár po-
litika nélkül a mutatkozó bajokon segíteni 
egyáltalában nem lesz lehetséges. 

A gyűlés e fejtegetésnek  közzétételét ren-
delte el. Parisnak buzgói kotlájáért köszönetét 
fejezi  ki s különösen kívánatos lenne, ha az 
erdélyrészi gazdasági egyesületek fejtenének  ki 
ez irányban a inainál számba ve he tó bb mun-
kásságot. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Halotti pompa. 

I. 
Nagy hajtóvadászatot rendezett Szecsődy 

Pista reczeli földbirtokos.  Már kora hajnalban 
vezetgették az ősi kastély udvarán az egyen-
ruhás vadászok a fölnyergelt  paripákat. A 
peczérek porázon tartották a nyugtalankodó 
ebeket. 

Szecsődy Pista, a fiatal  uraság megjelent 
a kastély erkélyén és egykedvl), szinte fáradt 
tekintettel nézte a készülődéseket. Komor te-
kintettel nézett néha-néha a vadgesztenyés 
áléra, mely a kastély kapójától nyílegyenesen 
húzódott as országútra. 

A távolban porfelleg  emelkedett. Szecsődy 
szemei elé emelte kezét a ugy nézett a felvert 
porfelhő  felé. 

Az országútról négyes fogat  fordult  az 
áléba. Szecsődy gukkert illesztett szeméhez. 
Nézett s azután egyszerre halálsápadt lett. 

— Kéry Pista. Tudtam, hogy ő lesz az 
első, mormogta. 

Épen be akart menni a nyitva hagyott 
erkélyajtón, mikor szinte megdöbbenve ál-
lott meg. 

As ajtóban neje állott reggeli pongyolában. 
Ssép asszony. Csupa élet, csupa tllz. Nagy 
fekete  aaemeibea ott égett a szenvedély lángja. 
Gyönyörű puha testéből csak ugy áradt a bó-
dító delej. 

— Jő reggelt, szólt mosolyt erőltetve 
ajkaira. 

A félj  nem vlasofttoU  a köszöntést szó-
val, csak oémáa hatotta meg fejét,  aztán 
tovább akart menni. Az áfcfazony  megragadta 
kesét 

— Pista! 
— Talán parancsol valamit ? 
— Ezt a hidegséget nem biroul tovrbb... 
— Talán rosszat álmodott ? 
— Igen rosszat... rettenetest.... Mindig 

borzasztókat álmodom, a mióta igy bánik velem. 
— Az én modorom nagyon közönyös le-

het kegyedre nézve Judit. 
— Nem! Nem közönyös. Két bét óta 

szenvedek e rettentő bizonytalanságban. Most 
meg akarom tudni, hogy miért mellőz'? Miért 
bánik ugy velem? Mivel érdemeltem tneg ezt 
a hidegséget? 

— Tőlem akarja megtudni? Hahaha? 
Tapintson szivére! 

Az asszony megrendült. 
— A szivemre!? rebegte szinte öntu-

datlanul. 
— Igen, a szivére, a szivére asszonyom! 

kegyed mást szeret, kegyed engem megcsalt. 
— Pista! nyögte halálsápadtan az asszony 

s az erkély korlátjához támaszkodott, hogy 
össze ne essék. 

— Talán meglepte önt a váratlan lelep-
lezés? Talán azt hitte, liogy minden férfi  hom-
lokára fel  lehet rakni egéetf  észrevétlenül a 
szarvakat? Csalódik. A Szecaődyek közül már 
tizenketten haltak meg asszony miatt, de bo-
hózatba való alakká egy sem törpült. Legyek 
én a tizenharmadik. 

Szecsődy Pistáné ajkai idegesen reszket-
tek. Gyönyörű homlokán verejték gyöngyözött. 
Alabástrom fehérségű  kis kezeivel izgatottan 
simitotta el arról a ráomló fürtöket 

— De... de... Pista... 
— Ne szóljon, ne mentegetőzzék! sut-

togta elfojtott  indulattal a férfi  s most ő ragadta 
meg as asszony karját s oda vonszolta az er-

kély közepére. A vad gesztenyés álé felé  for-
dította s oda mutatóit a robogó négyes fogatra. 

— Ismeri azt a ki utt jón? Az is Pista. 
Az asszony megrázkódott, elkapta tekin-

tetét, visszafutott  az erkély ajtóba s imára 
kulcsolt kezekkel fordult  férjéhez: 

— Pistám! mi lesz itt? Nekem rettenetes 
sejtelmem van. Mit akar? Mit jelent ez a ké-
szülődés? 

— Tudni akarja? 
— Kérem! Könyörgök..-.. Mondja meg. 

Szecsődy mélységes gyűlölettel nézett a fele-
ségére, majd gunyos mnsolyia torzult urcza 
és száraz, rekedtes hangon szólt: 

— Ez halotti pompa asszonyom. 
Szecsődy né mindkét kezével fejéhez  ka-

. -pott s fölsikoltott. 
Szecsődy hozzá sietett. 
— Csak nem akar zajt csapni. Ismerhet 

már. Semmiféle  botrányt uem tűrök, lia bot-
rányt ukurtnni volna, máskép is végezhettem 
volna azzal az emberrel. 

De hát mit akar, mit akar mondja meg? 
Őrületbe ejt rettenetes viselkedésével. 

— Legyen nyugodt. A mai hajtó vadá-
szat csak hnlotti pompa. Vagy az éu temetési 
menetem, vagy a Kéry Pistáé. 

Kettőnk közül csak egyikünk fog  vissza 
térni élve. Majd » melyik vissza jón, elmondja 
önnek: mi történt a másikkal? 

Az asszony félőrülten  rohaut férjéhez, 
térdre esett előtte, átkarolta lábait. 

— Légy irgalmas. Mindent megvallok. 
Még nem késő. Még nem vagyok egészen 
bukott asszony. Emelj föl  a porból. 

Szecsődy kibontakozott az ölelő karok-
ból s vérfagylaló  kaczagással hagyta ott a 
vonagló asszonyt. 

II. 
A reczeü hatalmas erdőben itt is, ott is 

kürtsző jelezte a fölvert  vadat vagy az elejtett 
zsákmányt. 

Benn az erdó közepében vízmosások ör-
vénylettek. tele fatörzsekkel,  ágakkal és kó-
halniazzal. Szecsődy ugy intézte, hogy egy vo-
nalba jusson Kéry Pistával. Egymás közelében 
voltak mindenütt. Kg}* pompás tizen hatágút 
vettek üldözőbe. 

A nemes vad, nyílsebesen rohant az erdő 
közepe felé.  Arra vitte ösztöne, a merre leg-
valószínűbb volt a menekülés. 

Szecsődy és Kéry versenyezve rohantak 
száguldó lovaikon a vad után. Szecsődy egyre 
Kéry mellett maradt s futva  egy-egy tekinte-
tet vetett rá. A szarvas a nagy vízmosáson 
az életösztön bámulatos erejével ugrott át s 
mikor tul volt, szinte kíváncsian állott meg 
s nézte, a mint az üldöző ebek utána ugorva 
egymásután hullottak az örvénybe. Azután 
pedig gúnyosan rázta meg fejét  s eltűnt a 
sűrűbe. 

Nyert ügye volt. 
Szecsődy megállította lovát s oda intett 

Kéry Pistának, ki erre kíváncsian Ügetett 
melléje. 

— Bajod van? Kérdi Kéry. 
Szecsődy némán mutatott az elöttók tá-

tongó örvényre. 
— Tehát a vadat elszalasztottuk, szólt 

Kéry kedvetlenül. 
Szecsődy lovag korbácsával verdeste lá-

bát és tompa hangon mondta: 
— Nem! A vadak szemben állnak egy-

mással ! 
Kéry Pista nyugtalanul, megdöbbenve 

tekintett Szecsódyre. 
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A anei ttópzpttt NofefeilttriL 
CMk-Ssereda, áprIL 9. 

A közigazgatási bizottság readas havi HéM 
•a folyt  le MiköBálint flttspáa  elnöklete alatt, 
•elyaek főbb  istézkedéselrŐI—mennyiben a nak-
előadók Javaslata nevezetes mozzanatot nem 
tartalmazott — a folyó  tgyekre ssoritkosva, a 
következőket közölbetjlk. 

Vitos Mózes calkszeatklrályi ayagalmasott 
Mkésaaek a községi virills képviselők névjegy-
zékéből leU kihagyása miatt tett felszólalására 
hozott allspáai határosai ellen beadott felebbe» 
zţae, a bizottság álul is elataslttatott. minthogy 
a feíssólamlásaak  ttrrá^azabta batáridőn kivtl 
a Igy elkésve lett beadását kellőleg igaxolai 

Balamám Ssócs János s társaiaak [ogtalao 
sálogUssal elkövetett mezőrendöri kláhágásos 
figybea  bosott főszolgabírói  batároist ellen be-
adott felebbezése  ágy elembe vétetvén, a nehez-
telt határosat megsemmisítésével aj ítélet hozatala 
rendeltetett el. 

PoteokJ Antal tasaádflrdöi  Iskós egy 
joraági ál eltávolítását kimondó ssolgablrósági 
határosat ellea beadott felebbetásdvel  a megye 
alispánja által érdemleges itéletaélkQI a fel  fo-
lyamodvány késfii  beadása okán elstssittstván, 
ezea elatasitás ellen aj bél felebbeseu  és igazolta 
postsi feladó  vevéeyayel korábbi lelebbezésének 
rendes időbeni beküldését. 

A bisottság as igazolásnak helyet adott 
és as allspáat as Igyaek Il-od fokban  valé ér-
demleges elbírálására Hasította. 

Alfslvi  Borles András egy tűsveasélyes és 
engedély aélkftl  épített kovácsműhely lebontá-
sát kimondó két egyforma  határozat elleni feleb-
besésével elataslttatott. 

Nem klMaben figyelmen  kivűl hagystott 
Troháa Béla szenttamási lakásnak a házába 
vezető léposő eltávolítását kimondó két elsőfokú 
határozat elleni felebbeiése  is. 

Koaes József  esikssentmlbályi aoyakönyv-
vetető és Dombi Sándor anyakönyvvezető he-
lyettes tisztelet dijaiknak félemelését  kérelmez-
vén, az anyakönyvvezető javaslatának elfoga-
dása mellett előbbi tisztelet dijának 120 koro-
náról 180 és alábbiénak 40 koronáról 60 ko-
ronára való lel emelése a belügyminisztériumnál 
ajánlatba bosatotL 

Két fegyelmi  flgyet  is tárgyalt a bizottság 
fegyelmi  választmánya s terjesztett elő a bizott-
ságnak, melyek szerint: 

a) Szász Domokos gyiinesl kirendelt szol-
gabíró és Kiss Tivatar gyimesi kórorvos ellen 
a dr. Nagy Dezső geologns tényleges bántal-
mazása miatt elrendelt fegyelmi  kereset a bisott-
ság által is fenntartatott. 

b) Beeae Ferenes ssépvisi tanító pedig kö-
telesség mulasztással elkövetett fegyelmi  vétsé-
gért lOkorona pénzbüntetésben maraszt altatott el. 

A büntető perrendtartás ismertetése. 
Annim rabttnfeek  0896. mm. l-a 1-13. §). 

Irta a Calkazeredában 1900. márczius 7-én a bQntelő 
perrendtartásból tartott vltaértekezleteo felolvasta 

Dr. Petjéaay Mlhálj. 
(Folytatás.) 

0. A törvény 0. §a a köveikeit): 
a. *. „Az eljáró hatóaágok és hatósági közegek 

kötelesek a terheld és súlyosító, valamint az enyhítő 
és mentő körülményeket egyenlő gondossággal ngye-
lembe venni. Kötelesek továbbá a terheltet as öt 
megillető jogokról és a megengedett perorvoslatok 
használásáról azokban az esetekben la fel  világosítani, 
melyekben ezt a tSryény kifejezetten  nem rendeli". 

Odvös Intézkedést tartalmas e as aayagl 
ígasaág «s hatóságok elrogalstlaa eljárásának Mi* 
taaitáaa érdekében. Bsea kljeleotée értelme as, 
bogy as eJJárA hatóságoknak (rendőrség, Bgyéss-
•ég, vizsgálóbíró) a per adatainak öeesegyBJlésé-
nél mindkét fél  (vádló és vádlott) érdekelt esem 
elóu kell tartaal. 

A tisztviselő, még ha a vád képviselője Is 
a kösOgy érdekét ssolgáljs, a kösOgy érdeke pe-
dig nem más mint a réurehsjlsllan elfo-
gulatlan tlssta anyagi igazság kiderítése. SsOk-
séges volt ennek kijelentése, és hsagsnlyosáss 
aanak, hogy e rendelkesés as eljáró hatóságok 
minden tagjaira, tehát a csendőrség, Illetve ren-
dörségre is kötelesé, mert a maltak tapasztalatai 
sserint épen a rendőrség volt as, a mely igen 
gyakraa Ügyeimen klvfll  hagyta eit aa elvet és 
a mentő vagy enyhítő körfllméoynek  beaser séaére 
a terhelt érdekelnek megóvására nagyon ritkán, 
mondhatni sohasem tartotta magát hivatottnak. 

E törvény §. talajdooképen két mondatból 
s kétféle  reodelkeséeből áll. Első a terhelő és 
salyoslté, valamlot as enyhítő és mentő körűi 
méayek eg>enlö figyelembe  vételére figyeláétteil 
as eljáró hatóságokat. Bogy mik a törvényben 
említett terhelő, súlyosító, enyhitö éa mentó 
körülmények, a jogásaok előtt bővebb magyaré-
saira nem asoral. 

A második a terhelt jogos érdekelnek meg-
óvására köteles! eseket, kötelezi pedig oly irány-
ban, hogy a terheltet ss ót megillető jogokról, 

len a perorvoslatok bassoálatáról felvilá-
gosítsák. J£ felvilágosításnak  olyannak kell lenoi, 
bogy ast as illető jól megértve, különösen fel 
világosítandó a törvényben meghatározott esetek-
ben arra nésve, hogy védőt válasithat, (04. 0.), 
a vádirat ellen kifogással  élhet (260, fi.),  hogy a 
főtárgyaláson  a váddal asemben a tényállást el-
beasélheü a bizonyítékokra észrevételeit megle-
heti (804.) ss Ítélet kihirdetésekor a perorvoalat 
bassoálatáról stb. 

10. 0. A törvény eme 10. §. 
„Sürgős Intézkedések vasárnapokon és flnnep-

napkon Is elrendelendők és foganatosltandók*. 
Kivételt állapít meg aioo általános elv alól, 

bogy ss eljárás hétkösnspokon végsendő. E kivé-
telre ssQkség vsn azért, mert a büntető eljárás 
sikere vesaélyeitetaék, ha egyes cselekmények 
•ionnal, tehát tekintet nélkül a napra, sőt hiva-
talos órára nem teljesítetnének. Ilyen sürgős in-
téskedések például, a kir ügyésseég otasi-
tásainakéa megkereséseinek teljesítése a 
rendőrhatóság résséról, ugy utóbbinak jeleu-
tése ásókról a nyomosat! cselekményekről, melye-
ket felhívás  nélkül teljesítettek, gyannsitott illetve 
terhelt elösetes lelartostatása, szabadlábra helye-
sése, sárlat szemle, lefoglalás  stb. Különben ugy 
esek valamint egyéb eljárási cselekményekre nésve 
mindig as eljáró hatóság vagy köseg megítélésé-
től függ,  hogy valamely cselekmény sürgős e? 
vewélylyel jár e a késedelem? 

Ünnepnapok alatt a Gergely naptár sserinii 
ünnepek értendők (I. a fi.  P. 11. §. 3. bekezdését) 

A B. P. II. Sa i köveikesó: 
„Jelen törvényben megil lupi tolt határidők, csak 

kölön meghatározott esetekben nosszabbllhatók meg. 
Nem számítható be a határidőbe az a nap, me-

lyen a határidő kezdetét megállapító Intézkedés, cse-
ekmény vagy esemény történt. 

Vasárnap és a Gergely naptár szerinti (Innep 
nem számítható bc, ha a határidő utolsó napjára esik*. 

A határidőkről (terminus) rendelkezik e § 
Altalános saabályként kimondja, hogy a mennyi-
ben valamely baláridót a törvény megállapít éa 
külön nem mondja kl, hogy az meghosszabbít-
ható, a meghosszabbítás kl vau zárvs. Negatív 
rendelkezése es a törvénynek a perorvoslatok hasz-

nálatára vonatkozó ama rendelkezéssel asemben, 
hogy s mely batárosstra aósve sínes kimondva 
mlkép s jogorvoslat hassnálata kl van sárra, 
ott jogorvoslat használható. 

á határidő elmvlaastása a törvényben mer 
határosolt jog elvesztéséi vonja maga után (prae 

A §. többi stee a határidók klssámltásárs 
nésve ad ataalláat. A mlnlsaterl Indokolás oerlnl 
e asámltásoál a rendes oompntatlo van elfogadva. 
B sserint .egy nap hnssonnégy érával*, egy bét 
bét nappal, a hó és as év pedig a naptár sserint 
ssámltsndó. 

A g. első kesdésében említett, ason külön 
maghatározott esetek kösfll.  melyekben a halár-
Idők meghosszabbíthatók a törvény a 141. löO. 
0-ának rendelkezésére hívom fel,  as urak figyel-

Első as elösetes letartóztatás, másik a vlsa-
gálali fogaág  tartamának meghosszabbítása Iránt 
rendelkeslk. 

E fi.  2. bekezdése a batáridő kezdésére, s 
harmadik a határidő végső napjára nésve rendel 
hetik. As elió nap a fennebb  Jelcett számítás 
kezdetének biegállapithaláaa oséljából fontos. 

A végső napra nésve Illés ason nőseiben 
hogy mivel a törvény szerint a Gergely 

naptár aserintl ünnep nem uámilhstó be, ba 
batáridő utolsó napjára esik, ha es Ünnep ssidó 
Ünnep, ei aem számítható be, mert es Is Gergely 
naptár szerinti ünnep. Nésetem sserint asonbaa 
es a rendelkesés osak is a keresztény ünnepekre 
voaatkosik és as előbbi gyakorlathos képest st 
israellts ünnepek respektálandók ugyan, annyiban 
a mennyiben a hitfelekezetüek  e aapra biróság 
elé lehetőleg uem idésendók, de ha a határidő 
utoUÓ napja ily ssidó ünnepre esik, ea a határ-
idő utolsó napjának számításánál figyelembe  nem 
vehető. 

A határidő utolsó napjának as ünnepekre 
vonatkozó asámltása nem alkalmasható ason ha-
táridőkre, a melyek órában vannak meghatárosva. 
Eseknél teljesen kösömbös as, hogy a meghatá 
rotoll óra Ounepnspon vagy hétköznap jár le. 

(Folyt. kOv.) 

T A N Ü G Y . 
Tanitó gyűlés. 

A esikmegyel általános tanító-egyesület 
csiki köre 1900. márcz. 81-én C*ik-9zentmikló-
son tartotta rendes tavaszi gyűlését, melyen 
kör tagjain kivOl a helybeli iskolaszék és elöl-
járóság teljes számban és több felekezeti  tanitó 
vett részt. 

Heggel tí órakor testületileg szent misét 
hallgatott, azután a gyakorlati tanításokon vett 
részt, melyet Kovács Antal az I. oszt. az írva-
olvasás és Incze Dénes a III. oszt. a nyelvtan 
köréből tartott. 

A tanítások befejezése  etán kezdetét vette 
a tanácskozás, mely délután fél  3 órakor ért véget. 

Lakatos Mihály elnök megnyitó beszédé-
ben visszapillantás vetett a lefolyt  pár évtized 
tanflgyl  állapotára ésazon meggyőződésének adott 
kifejezést,  hogy nevelés-oktatás ügyünk ss egész 
vonalon nagy bsladást tűntetett fel,  de azért 
még mindég sok kívánni vsló vsn; ennek oka 
részben abban rejlik, bogy nemcsak a társada-
dalom és hatóságok, hanem a nevelésügy mun-
kásai részéről is bizonyos közönyösség volt ész-
lelhető. Azért kivánstos, hogy az erre hivatott 
tényezők vállvetve, melegebb érdeklődéssel és 
nagyobb lelkesedéssel igyekezzenek fellendíteni, 
különösön mi tanítók s nevelés szent ügyének 
felvirágoztatásán  fáradozni  soba meg ne szűnjünk. 

A megnyitó beszéd lelkesült élfeasésse 
fogadtatott 

A mait gytlés jegyzököayvének hitelesítése 
atia elaOk jelesti, hogy s „Tanítók Hása" Javára 
miadea tagáltal megváltandó 80 koronás réesvéay-
•di «bő részletébe a 10 korosát befizettek.  La-

közvetlen a kOzpoatioz küldték fel,  felhívja  a 
Ujţokst bog; a szent ezét éa saját jól Ielfogott 
érdekében alndeaki igyekezzék eie, kötele-
zettségének poatosan megfeleli',  bogy az id. 
vontlkozö rgyaülMl hitlrnit értelaéba • p<u 
izoDDíJ belyezteMék ukarékpéiKtirba. 

ToTábM jelenti, botf  FtMa JÓuef  tláí-
tóképeidel ig.KgaLó ilremlékére bê jSIt U ko-
ron. é. a mai gjflléira  alkalMt klváa 
•lolgáltalnl, hogj . kinek nándéka na n 
kegyeletei ex<l eMmoiditiUh'» tdmtayinl 
honi járallunon. 

Al egyeallet féuttn  kimerfllvén,  > tag-
•ági dl|tk pontoa bpizetoérebíij.fel  .karUgjeiL 

Aután bejeieatHte Oáuir Nándor érde-
me, UgUiwtk UnielggyelN talaokkt OrUat 
kinevezést, melyet t gyllél SrdBatl m i 
tidomáaal. 

Benutji H'izó Anni, Kofira  Ignlu, 
tncie D4oa âs Glte. Lijoa ţj ugolru, kiket 
ezlvbíl IdvSitl együttes «.MkMBukálkodáart 
biv fel. 

Következett aira kdnlda megvitaUaa: 
Kell-e az osatitlan n̂ p iikolák részére klISn 

Unterv ? 
László Péter előadó jafulatlra  hoaazabb 

eszmecsere ntln a kdr batiroiatilag kiaondotu, 
bogy ai egy tanítóval bírt, milatlan iskolák 
ráazére a kQIDn tantervet szBkaégeanek tartja. 

Gxael kapcsolatban elfogadta  acon pótja-
vaslatot is, hogy az osztatlan iakoláknál boiaa-
sök be a fél  nipon rendszer oly formáé,  hogy 
délelOU a III—TL oszt., délstán pedig az I. és 
II. oszt. jOnnek fel  éa részesOlnek oktatásban, 
«I által tObb eredményt lehelne elérni, mert az 
egyik caopoit nem kOtné le n tnité Sgyelmét. 

A tárgysorozat rendén kellemes változa-
tosságot szerzett Molnár Antonia kitOnO siavala-
tával, melylyel a gyűlést égésién elragadu • a leg-
melegebb elismerést és kOazOoetet kiérdemelte. 

BOvid ssQnet ntáa a tanáeskoiás folytal-
tatván, a gyakorlati .tanítások biráltattak meg, 
melyek a tett észrevételek figyelembe  ajánlása 
mellett sikerülteknek nyilváníttattak. 

Következett volna Barabás Béla felolva-
sása, ki ennek megtartásában akadályozva levén, 
belyette Kertész István megyei gylmSIesészeti 
vándor tanitó tartott a faiskola  kezelésért! egy 
igen tanulságos és szakszeri előadást. 

Folyékony és az egyes kérdéseket szépen 
megvilágító eldadáaával ralétan nagy szolgála-
tot tett a tanító testületnek, sok hasznos ismeretet 
nynjtván esen mindinkább felkarolandó  Intéz-
ményhez. 

Nem is késelt a kOr. jegyzOkSnyvi kdszó-
nelénetének kifejezést  adni. 

Az igazolások letárgyalása nlán az elnük 
indítványára elhatároztatott, hogy a néplskolák-
a .Tanítók Háza' javára tartsanak eladásokat, 
miként ezt már tObb helyen szép sikerrel gya-
korolták. A jOvS gyűlés helyéül kijelöltetvén Csik-
Szépviz, ideje éa tárgysorozatának megállapítása 
az elnökségre bízatott. 

Ezzel a tanácskozás vágat ért s az elnök 
a vendégek és tsgoknak odaadó közreműködé-
sükért kOazOnetet mondva, a gyüléet bezárta. 

László Páter,  jegyző. 
A féij  leküzdötte a lelkében duló vihar 

kitörését. Ugy beszélt mint biró, ki a halálos 
Ítéletet mondja ki. 

— Nagyon röviden szólok, ne szólj közbe. 
Ne nyiţjtsuk a kinos dolgot hasztalan közbe-
szólásokkal I Nőmet szereted. Két hete tudtam 
meg határozottan s azóta szakadatlanul azon 
gondolkozom, bogy miként számoljunk le. Azt 
beláthatod, hogy kettőnk közlll egyiknek pusz-
tulni kell. De hogyan? Azt is beláthatod, hogy 
párbajt nem választhattam annak a nőnek be-
calllele érdekében, a kit te szeretsz, a ki pe-
dig az én nőm. És mégis párbajt, egy szokat-
lan párbajnemet választottam. íme látod eze-
ket az örvényeket. Válasz közülök: melyiket 
akarod átugrani? Mindegyik elég jó a halál-
ugrásm. Bizonyosabb a halál, de nem valószí-
nűtlen aa életben maradás sem. Tiéd az első-
ség, én majd követlek. Ha mindkettőnknek si-
kerül as átjutás folytatjuk,  mig egyik az ör-
vénybe nem hull lovastól, mindenestől. A me-
lyik életben marad, az megadja kürtjével a 
vesţjelt B elmondhaţja a kompániának, hogy 
szegény pajtás a vad Üldözése közben bukott 
az árokba Még hazugság sem fogja  terhelni 
lelkét. Lovaink egyformák  erőre, Ügyességre 
és kitartásra, de ha ugy akarod cserélhetünk 
is. Előre hát. Ha valóban szereted azt az 
asszonyt, elfogadod  az egyenlő eshetőségekkel 
járó párbajnemet is s elkerillöd a nagyobb 
botrányt, mivel foltot  ejthetnél nőmnek hír-
nevén. 

Ha férd  vagy, tudni fogod  kötelességedet 
Kéry ajkát harapdálta s réveteg szemekkel 
nézett ni előtte álló örvényre. 

— De Szecsődy I én esküszöm neked, 
hogy.... 

Szecsődy közbevágott: 
— Ne esküdjél I Tudom mit akarsz mon-

dani Hogy nőm tiszta. Elhiszem. Al ellenke-

zőről nem volt módomban meggyőződni. Én 
csak azt láttam, mikor megcsókoltátok egy-
mást A többire már nem vagyok, nem lehe-
tek kíváncsi. Előttem már bukott asszony. A 
többi már a te dolgod. Ha férfi  vagy nem 
szólsz, hanem cselekszel. 

Elfordította  fejét  és tovább léptetett lo 
vával. Arczán az elszántság, a keserű guny és 
leírhatatlan megvetés kifejezése  sötétlett. 

A következő pillanatban Kéry Pista sar-
kantyút adott lovának és nyargalt vissza felé. 
Bizonyos távolban megállt, leszállott és meg-
vizsgálta nyergét Azután újra fellllt,  sarkantyú 
köze kapta a nemesvérü paripát s ez borzolt 
sörénynyel rohant a halálugrásra. Megkezdő-
dött a fenséges  játék, az élet-halál harcz. 

III. 
A réczeli kastély park fáinak  lombjai 

közt játszva reszket a napsugár. Szecsődy 
Pistáné — Barna Judit — izgatottan futkos 
föl  alá a kanyargó szürke utakon. Félórültté 
tette a bizonytalanság. Mi lesz itt ma, mi fon 
történni. 

Százféle  mese nyargalt át lelkén azokból a 
rémes históriákból, a melyekkel maguknak a 
megcsalt féljek  elégtételt szereznek. De egynél 
Bem tudott megállapodni. Mind olyanok voltak 
azok, a mik meghurczoltatásnak tették kl a nő 
nevét iBmerte a férjét  Tudta, hogy botrány 
nem történhetik. De hát milyen lesz na elég-
tétel? -

Egy-egy padra leroskadt, hţjât tépte éa 
megátkozta a pillanatot, melyben Kéry Pistá-
val újra találkozott. 

Egész fiatal  lánykoréban szerették egy-
mást De azután as évekig tartó távollét alatt 
vége lett mindennek 5 lelkében csak emléke 

derengett az egykori szerelemnek. Miért is 
hozta uţjâba a végzet ezt a férfiút,  kit neír 
tudott teljesen elfeledni?  Hisz ha férjét  nem 
szerette is az első szerelem rajongásával, de 
becsülte, tisztelte s büszke volt ra. Mért kel-
lett egy váratlan találkozásnak hitvesi nyugal-
mát feldúlnia  I? Vagy miért nem volt erő-
sebb I ? Miért engedte UJTB szivéhez férkezni 
azt a férfiút,  kit inkább kerülnie kellett volna 
a hitveBi hűség minden erejével!? 

Mit fog  most tenni a büszke Szecsődy, 
annak a férfi  jellemeket termő famíliának  a 
tagja, melyből tizenketten haltak meg asszony 
miatt tragikus halállal, de bohócz alakká nem 
törpült egy sem!? 

Ha erre gondolt, meglepte az őrjöngés, 
agya Izzott, keble zihált, mintha lávafolyam 
nyargalta volna végig ereit 

Egyszerre lódobogást, zörejt hallott a 
kastély udvarából. 

Szivéhez kapott 
Bizonyosan megérkeztek a vadászatból. 
Ilyen korán ? 
Talán történt valami ? 
Ah nem, az nem lehet! 
Aztán egyszerre agyába markolt a gon-

dolat hogy félje  mit mondott 
.Ez a mai hajtó vadászat csak halotti 

pompa. Kettőnk közül csak egyik fog  vissza 
térni élve". 

Rettenetes I Istenítélet! 
De hát melyik lesz az a kl visszatér 

élve? Es milyen halállal hal as a másik? A 
pad támlájára borult és kínosan vonaglott ai 
a delejes asszony. 

.....Majd a melyik visszatér, az elmondja 
önnek, mi történt a másikkal*. 

Léptek zaja hallatszott 
Az asszony fölvetette  fejét 
Kéry Pista közeledett feléje  halotthal-

ványan. 
A mint meglátta, az őrület vérfagyasztó 

sikoltásával rohant hozzá: 
— Hol van féljem? 
Kéiy PíBta ajkai reszkettek. Nem talált 

szót Szakgatottan nyögte: 
— Judith I legyen nyugodt 
— Hallgasson! Mindent tudok, mindent 

tudtam előre. Hol a féljem  ? 
— Szerencsétlen baleset 
— Nem igaz, hazugság, él-e? 
— Fájdalom 
— Meghalt., megöltem, viBitotta, haját 

szakgatva és rohant föl  a kastélyba. 
Szecsődy ott feküdt  a földszinti  ebédlő 

terem egyik pamlagán, összeroncsolt testtel, 
kiszenvedetten. 

Az orvos föléje  hajolt és húzogatta, igaz-
gatta a meredező tagokat A hajtóvadáazatoo 
részt vett vendégek a fájdalom  némaságával 
állták körül. Szecsődyné zihálva, vérben forgó 
szemekkel rohant át köztük. 

Megragadta félje  lecsüngő kezét, másik 
kezét homlokára szorította. 

— Féljem! Féljem! 
— Aztán egyszerre megrázkódott és el-

kezdett kaceagnl. Majd föléje  borult mosolygó 
arczczal, elborult ködös szemekkel és elkezdte 
simogatni a sápadt, hideg halott arezot 

— - Milyen szép vagy. Milyen szépen tudsz 
te aludni, szólt mosolygó hangon és gyönyör-
ködve nézte a ktfejesjstelen,  eltorzult arezot 

PéterSj  Jógaef. 
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NEM HULL A HAJ, NINCS TOBUK KOPASZ EMBER 
Szenzácziót kelt a gyógyfilki  vonatom, melyet évek mm^m ^ p ^m^m Á PT^ ^ ^ M H ' ' t í ' f e ( ' e z t e m  és százszoros pénzzel fizetek,  ha kétszeri 
hosszú során át tanulmányoztam, hogy mikép lehessen A r i m m ^ L J b « m m ^ L W h V ^ B H használat után rögtön meg nem szllnik a hajhullás. 

meggátolni a megkopaszodást. X üveg ara 2 kor. 40 fillér.  korpaképződés és mindennemű fej  bőrbetegség, 
K a p h a t ó K y é g y N i e r t á r a k b a n f*  m i n d e n n e m ű II In t - én  p i p e r e e z I k b ' k f r M k e d é N b e n . 

Főraktár: Török József  gyógyszertára. Király-ulrza 12. sz. 119J 9 - 2 0 

Erdélyi főraktár  és vezérképviselőség: O Ó T H G T T T L A , i l l a t - é s p i p e r e c z l l £ l £ n .as -y lseres^ed .Ózs .é l , Q y - u l a f o ü . ó r v á x - F ó t é r . 
VitJéki  wef/rcintrliwket  Htáuvéttrf  ttxoinial  vsxkiixö!: 

Egyediili készitő és széjjelkllldési raktára. Dobé Nándor, uri, uói és s/inh:i/i m]r:is/. Budapest. Nefelejta-utcza  27. 

Legújabb hunvéti  és  mán 
látképes  levelező-lapok  kap-
hatók,  Györgyjakab  Már-
ton utóda  Dresznándt  Vik-
tor,  könyr-kerexkeilénében., 
(Jaik-Szeredában. 

Friediam BMa, C a t - H a 

Maiban Gyula, N.-Borosayó 

|8T,| 1-1 

YERESS SÁNDOR dr, 
ingei M Iooitos 

orvosi rendelője és fogorvosi  mUterme 
132] s-io Csik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Rendes orvosi tanácskozási idő naponta 
délután 2— 3-ig. Fogorvosi és fogntUvészi 

rendelő idő naponta délelőtt 9— 12-ig. 
Sz. 770. í|—3 

Hirdetmény. 
Gyergyó-Ditró község elöljárósága 

közhírré teszi, hogy a község határához 
tartozó vadászati jogát 1900, május 
hó 1-1ŐI kezdve G egymásután következő 
évekre haszonbérbe adja. 

As árverés hivatalos helyiségünkben 
1 9 0 0 . április h ó 27-én délelőtt 9 óra-
kor 40 korona kikiáltási ár mellett tarta-
tik meg, 10°/o bánatpénz befektetéasel. 

A feltételi  pontok többi része a jegyzői 
irodában hivatalos órák alatt hetekinthető 

Gyergyó-Ditró, 1900. inárczius 23-án. 
Az elöljáróság: 

Csitt Imre, Fülöp István, 
biró. jegyző. 

A Györgyjakab Márton 
Utóda, könyvnyomdájában egy 
jó c s a l á d b ó l v a l ó fiu  mint 

T s L 3 a . - u . i 6 
felvétetik,  a ki legalább két-három 
gimnáziumot végzett. 

jf/ffi't'  í f ^ ' f f , \ 

BORT 
asztali, pecsenye, csemege-bort, 
cognaoot, kis ústös szilvóriumot, 
valódi borseprót, székely-fenyő-
pálinkát, eredeti tisztaságban, fe-
l e lősség mellett , nagyban és kicsiny-
ben, mérsékel t árban ujánlunk. 

Árjegyzéket kívánatra ingyen ós 
bérmentve küldünk. |r.6|:t-u 

Megrendelhető eredeti árban 
Kertész Is tván urmil Csik-Zsögöd, 
Dobay Sándor gyógyszerész Csik-
Szentmárton, valamint közvetlenül a 

Székely-liorkoreskedós-líósz-
vrnylársasá^nál 

S z é k e l y - Z e r e e z t u x c n . 

Szám 238/1900. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirl kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré leszi, hogy a csíkszeredai kir. jbirósAg-
nak 1699 évi V. 681. sz. végzése (ol> Un. dr. 
Fejér Antal ügyvéd által képviselt csíkszeredai 
takarékpénztár réazv. társaság Mperes ré«zére 
Zsok József  s tái>ai csíkilAiifalvi  lakós alpere-
sek ellen 95 frt  követelés s jár, erejéig elrendelt 
kielégítési végrehsjtás folytán  alperesektől lelog-
Ülté." C36 koronára becsült ingóságokra a csík-
szeredai kir. járásbíróság 1899 évi V. 681/3. 
42. végzésével a további eljárás elrendeltetvén, 
annsk az alap és felülfoglallatók  követelése ere-
jéig is, amennyiben azok kielégítési jogot nyerlek 
volna, végrebsjtást szenvedők lakásán CN.-Dán fal 
váo leendő megtartására batái időül 1900. évi áp-
rilis hó 14. nspjánsk d. a Bórája kitüzetik. a 
mikor a bíróilag lefoglalt  és pedig I. Zsok József-
nél széna, lovuk, bám és sertés, II. Székely Ami-
rásnál tehén, bivaly, borjuk, sertések legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés  mellett szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adalni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanuk, 
amennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelen-
téseikel az árverés megkezdéseig alalirt kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne tnulassszák, roeit különben csak 
a vételár fölöslegére  lógnak utsllatni. 

Kelt Csik-SzeredAn, 1900. évi márczius bó 
18-ik napján. Keresztes Gyula, 

[80] 1—1 kir. bir végrehajtó. 

Sz. 3854/1899. 
ikvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszenlmártoni kir. járásbíróság, mint 

llkvi hatóság kózhirré teszi, hogy Lőrinc/ Fe-
rencz végrehajtóiénak, Naey Sándorné, [Jenedek 
Rozália és UeneiU-k Á/oston hagyatéka végre-
hajtási szenvedő elleni 60 kor. 80 fillér  per 
költség és jár, iránti végrehajtási ügyében a 
csíkszeredai kir. törvényszék (a csikszenl már-
loni kir. járásbíróság) területén lévő Csik-Szent-
György községben éa határán fekvő  a csikszt-
gyöigyi I H. 86 sztjkvbe végrehaitásl szenvedők 
éskiskotu Benedek Anna, llenedek Mária nevén 
ál.ó A. f.  216. hisz. insat <10 kor., 274., 275. 
In*/, ingat. 4(J kor., 2ntj., 2S9., 290., 291.. 292., 
2ii3. hrsz. ingatlanra 502 k<>r.. 2S|(i- lirsz. in-
gatlanra 22 kor., :jni;o.. 310.1. Insz. ingatlanra 
22 kor., 3210. hisz. ingat. 4 kor, 3217 hrsz. 
ingat. Iti kor., 3261 I. Insz. injai. 14 korona, 
32Ci7. Iirsz. ingni, ö kor., 3!<)'). hr.«<. ingat. 
8 kor.. 3322. hrsz. ingat. 10 kor. 3415. Iirsz. 
ingat 30 kor., 3(54'».. 3(i71„ 3b73. hrsz. ineat. 
84 kor., 3695., 36)6. hrsz. íngal. Gkor., 4335. 
hrsz. ingat. 32 kor., 4405. 4806, hrsz. ingat. 
40 kor., 4815. In-sz ingat. 8 kor., 6817. hrsz. 
ingat. 10 kor., <>961/1. hrsz. ingat. 136 kor.. 
8706. hrsz. ingat. 84 kor., 8S29. hrsz. ingat. 
58 kor., 9324. hrsz. ingat. 118 kor, 9UJ0. brsz. 
ingat 8 kor. 10892. hr»z. ingat. 8 kor. 1U943. hrsz. 
ingat. 14 kor., 10985. hrsz. ingatlanra 12, kor. 
összesen 1352 koronában ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy 
a fennebb  megjelölt ingatlanok sz 1900 évi 
május hó 17-ik napján d. e. 0 órakor Csík 
Szentgyörgy község-házánál megunandó nyil-
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak AZ in 
gallanuk becsárának birtoktestenkint 10°'o át. 
vagyis összesen 135 kor 20 fillért  készpénzben, 
vagy az 1881. évi 60. lörvényczikk. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal  számított és az 1801. évi 
november hó I én 3333. sz. a. kelt igazsAgügy-
miniszteri rendelet 8. § ban kijelölt óvadékké-
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1681. GO. t.-cz. 170. §-a értelmében 
A bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé-
séről kiállítóit szabályszerű elismervényt átszol-
gáltatni. 

Kelt Csik-Sztmártonon, 1899, janaár bó 
20 ik napján. 

Oagyi Dénes, 
|»]| I 1 kir. ull'iro. 

Sz. B237. con : 5243. m 
18«9. tjkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szent márloni kir. járásbíróság, mitit 

leiekkönyvi hatósAg közhírré leszi, liogy ttézer 
Sániuel és dr. Molnár László Yégreliajtatónak 
Koródi Bálint végrehajtási szenvedő elleni 99 
korona 66 fillér  és 145 korona 10 ti Mér tőke 
követelés és ján, iránit végrehajtási ügyében a 
csíkszeredai kir. törvényszék (a csikszenhnár-
toni kir. járásbíróság) területén lévő Csik-Tus-
nád és Csík-Csatószeg községek halárán fekvő 
csiktasnádi 1383. szlikvben végrehajtást szen-

vedő és tArsai nevén álló A. f-  17098—17101. 
hrsz. ingatlanra 14 korona, a tusnádi 1365 sztj-
kvben végrehajtást szenvedő és társai nevén álló 
A. f.  17112—I711C. brsz. ingatlanra 114 ko-
rona, a tnsnádi 1336, sztjkvben végrehajtást 
szenvedő és társai nevén álló A f.  16765—16760. 
hrsz. ingatlanra 76 korona, a tusnádi 733. sztj-
kvben végrehajtást szenvedő és társai nevén 
álló A. f.  4499-4598. brsz. ingatlanra 366 ko-
rona, a 865. sztjkvben végrehajtást szenvedő 
és lársAi nevén álló A. f.  10178—10206. brsz. 
ingatlanra 66 korona, a tusnádi 870. sztjkvben 
végrehajtást szenvedő és társai aevén álló A. f. 
10253 — 10266. hrsz. ingatlaara 92 korona, a 
luiiiádi 1136 sztjkvben végrehajtást szenvedő 
és társai nevén álló A. f.  14561 -14555. hrsz. 
ingatlanra 54 koronn, a tnsnádi 1204. sztjkvben 
végrehajtást szenvedd és társai nevén álló A. f. 
156!) I -15699. hrsz, ingatlanra 998 korona, a 
tusntdi 1285 sztjkvben végrehajtást szenvedő 
és társai nevén álló A. f.  16339-16348. brsz. 
ítigallanra — 28 korona, a tusnádi 2397 sztjkv-
ben végrehajtást szenvedő és neje nevéo álló 
A. j . 14706 —14709. hrsz. ingatlanra 96 korooa 
a lusnádi 900. szljkvben végrehajtást szenvedő 
és társai nevén álló A. f.  10811 —10823. hrsz. 
in gat la ina 54 korona, a tnsnádi 114 szljkvben 
végrehajtást szenvedő és társai nevén álló A. f. 
216., 217. hrsz. ingatlanra 392 korona, 3546, 
Itrsz, ingatlanra 26 kor., 3754., 9755 brsz. in-
gatlanra 36 korona, 5614. brsz. ingatlanra 2 ko-
rona, 10942. brsz. iogatlanra 6 kor., 11187. brsz. 
ing Ali. 8 kor., 11385., 11387—11392. hrsz. In-
gatlanra 36 koronA, a csalószegi 429 sztjkvben 
végreha jt Ast szenvedő és társai nevén álló A.f. 
1918. hrsz. ingall. 4 kor,, 1999. hrsz. ingatlanra 
10 korona, 3837/1. hrsz. ingatlanra 4 korona, 
4542 1. hrsz. ingatlanra 4 korona, 5306. brsz. 
itigAilanra 24 korona, 6743. hrsz. ingatl. 2 ko-
rona, 5811. hrsz. ingatlanra 2 korona 7780. brsz. 
iogallani'A 8 korona. 7806. brsz. ingatlanra 6 ko> 
roo a, 8620. brsz. 14 korona Összesen 1496 ko-
ronában ezennel megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte, és bogy a fennebb  meg-
jelölt ingsiUnok az 1900. évi május M 30-ft 
napjának d. e. 9 órakor Csik-Tasnid községhá-
zánál és 1900 évi májns bó 3i-ik napján d. e. 
9 órakor Csik-Csatószeg község házánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alól i9 eladatni fognak. 

Meg jegyeztetik azonban, hogy dr. Uolnár 
László ügyvédnek a 146 korona 10 fillér  s jár, 
kielégítése végett az árverés csak a 733., 866., 
670., 1138., 1204., 1385., 2397., 1285. és 1336. 
szijkvekben foglalt  ingatlanokra tartalik meg, 
miulán az 1383., 900., 114. és 429. sztjkvben 
foglalt,  ingatlaookra nincsen végrehajtási joga. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsArának birtoktestenkint lO°/o-át, vagyis 
összesen 149 kor. 00 fillért  készpénzben, vsgy az 
1881. évi 60. l.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számitotiéa az 1881. évi november 1-én 3333. 
sz. alalt kelt igazságügyininiszterí rendelet 8. 
§-áhan kijelöli ovadékképes értékpapírban a ki-
küldőit kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 60. 
l.-cz. 170. §-»a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt álszolgáItatni. 

A kir. járásbíróság, mint llkti hatóság. 
Csik-Szentmárton, 1900. évi jan. 28-án. 

Oagyi Dénes, 
kir. albtró. 

• T M I V A N B E N N E ? ~ m 
AZ, hogy a legújabb. újdonságok megérkeztek Székelyhidy Sándor, női- és l'érli divat-üzletébe 

(& „Huttcr szállodával szemben), a hol kevés haszon, nagy forgalom  a jelszó. 
M I K AZ Ú J D O N S Á G O K ? 

Női diszkalapok, napernyők, női kabátok, gallérok, női ruha szövetek és hozzá 
mindenféle  diszek nagy választékban, női és férfi  fehérnemüek,  férfi  kalapok, nyak-
kendők, vásznak, asztalnemüek, valódi franczia  válfüzők  (mieder) és tudja Isten miféle 
más újdonságok. — Meggyőződést szerezhet mindenki, ha személyesen ellátogat (M] i_ 

1 A y r ^ ^ «n ̂  n r , nni- és férfi  rlivat-iiílfttfi  P.sik-SjArfidáhan 
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E I S L C L Ó 
Csik-Csekefalván.  uz országút iiii'iilóu 
u K ö m é n y G á b o r tulajdonát ki-pezü 

puszta beltelek. 
Értekezhetni leltet a luliíjdotiussal 

Csik-Csekefalvén.  IKII I 

j O O O O O O i O K X X X X X X X X X 

Most jelent meg 
• " i 

o 
A németországi » 

mezőgazdasági szövetkezelek • 
irlii l'ilri«  J'rtuil'K•  csik-szemlai kir. . 
linyész és kapható Györgyjakab Már- f 
ton utóda künyvkeri'skeilésébL'ii Csik- • 
Szerodában. Ara I  l.in iina rlo ţllli-r.  v 
jiDsláu kiildve 10 fillrrrl  tiiljl). P 

r r m w r r r 

\ l e g l i i v ó . 
A Kyergyószentmiklúsi .Népbank', rcszvénytiirsiisiij; (lyi'riţyii-Szciil-

Miklóson, saját üzleti helj ist'jţi'bc'ii 1900. évi május hő 6-án d. ii. 3 órakor tnrtja 

Yil-ik rendes közgyűlését 
melyre a t. részvényesek meghívatnak. 

T á r ^ y s c r c z a t : 
1. Az IN!)!). évi zárszámadás és ijţazsţalijsâiţi ji'lenlós biMiiutalása s az 

igazgatósági indítványuk tárgyalása. 
2. A felügyelő  bizottság jelentése. 
.1. A telinentvénj megadása. 
4. Tisztelet dijak feloszlása. 
.">. Pénztárnok választása. 
0. Az alapszabályok értelmében beérkező indítványuk tárgyalásit. 

(Sznvnzati jogok személyesen. V;ILTV meghatalmazott részvényes által, a részvénykén*v 
szerint, részvény bemutatás üélkiil j^akorolhatókl. 

G y e r g y ó - S z e i i t - . M i k 1 ó so i i . 1 !)on évi április hó li-án. 
Tisztelettel 

1791 Az igazgatóság. 
: ± * * * * ± ± * * ± ± ± ± ± * ± ş 

S z u l t á n ( > e r g e l > T , jf 
KÍJÍKI-. NÜ1-. DIVAT- ÉS KÍ:SZUI HAHAIsTÁHA CSÍK-SZKHIÍDÁHAN. 

Hirdetmény. 
^ Van szerencsém a nngyérricuiü közünsésiK'k huesos ludomásiíra 
ţg adni, hogy üzletemben levő összes bolti áruimat mélyen leszálitott 
2 Árban árusítani szándékozom, II melyre szives párlfogását  kérve 
* Kiváló tisztelettel 
2 | U 1 H - " ' i l l á n < J M M ' U ' I ' I Y . 

l V i r t o l j i t U ,*i li.-ix.'ii i|».*u*l. 

A székelyföldón  sok olyan sör kerül forgalomba 
mely nem idevaló gyártmány, pedig it.iu 12 

B - a . r g ' e r _ ^ . l " b e r t , 
miftri*NvA»rirliH.ri  s ö r r ó i . i l í j é b e i i 

olyan sör készül, mely bátran vetekedhetek 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 és a vendéglőben csakis 

O0f  Marosvásárhelyi sört követelni. " M 

1 V t r t o l j i tU \\(\y.(\'\ ip . ' i i ' t . 

Kzennel közhírré tétetik, hogv miután a Magyar Királyi Pénzügymlniazteriom 
ellenőrzi) közeli a inagy. kir. szab. Osztálysorsjáték VI. Sorsjáték I. osztályára szóló sors-
ji'gyeket felülvizsgálták.  Azok a ftVIárasiióknak  elárusitás végett kiadattak. — A Magyar Kir. 
PeDzügymini8terium által jóváhagyott sorsolási terv itt következik: 

A Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték Sorsolási Terve. 
Hatodik Sorsjáték. 

100.000 s o r s j e g y SO.OOO n y e r e m f a y . 
Első osztály. 
Betel 12 korona 

iíoüoo 
2(»xxi 
l(XXX) 

á ."iIXHl 
á 2IXKI 0000 
á 1000 
á 3(10 
á 300 
á II Ml 

811 
.">0 

j'.hmi á -HHiiamu 

5IKXI 
44MN) 
!KXX> 
">000 

3000 nyer. K. 240000 

Uásodik osztály. 
Betet 20 korona 

lluiá. : l'Mi junlu- li v. 1:1. 

Nv. 
1 á 
I á 
I á 
I á 

7IXXXI 
•J5000 
IINKKI 
."KXKI 

3 á 3000 !HXX> 
r, á 2 0 0 0 m o n o 
H á ltXXI 8000 

20 a 500 10000 
ÍK> á HIKI 18000 

31KXI á 80 312000 
4000 irtr. K. 477000 

Negyedik osztály. 
Betét 40 korona 

t t i l /ás : I1HMI. a i l -uv/ tus | . 

•> a 
8 á 

10 á 
70 á 

311110 á 

1HMXX) 
iltiooo 
2IKNIO 
15000 

10000 ;ioooo 
5000 25IXKI 
2000 IIUKMI 
1000 11)000 
soo :i.-)(kki 
170 {>11:1000 

4000 ucr. K. 934000 

Harmadik osztály. 
Betét 32 korona 

IT.'IIIL-IIV Koniiia 
1 á 8IXXX) 
I á 30000 
1 á 2IXXX) 
I á 15000 
8 á 10000 31X100 
5 á 5(XX) 25000 
H á 

11) á 
70 á 

4ÎXX) á 

2000 16000 
1000 lOOOO 
500 35000 
130(137000 

sooo nrer. I. 698000 
Ötödik osztály. 
Betét 32 korona 

11ll/á* : 11MKI. ml; 
Knruiin 
1IXXI00 
:iixkxi 
21X100 

I á I5(KXI 
;) á IIKXXJ 3IKXX) 
5 á .">1X10 25000 

2IKXI 10000 
ÍOOO 10000 
5(X) 35000 
200 7801XX) 

1 á 
I á 
I á 

8 á 
10 á 
70 á 

:f.HM>  á 
4000 nrer. í. losiooo 

Hatodik osztály. 
Betát 24 korma 

Haii*: 1««). •upl. IS-Ull-oki. 10-1«. 

Legugrobb írernéu uertiob 
eutbei. 

K o r o n a 

1.000,000 
( E g y mil l ió . ) 

1 í" 000000 600000 
1 .y.r, 400000 40001»; 

200000 200000 
100000 100001 
60000 00001 
400(X) tnooo 
30000 OOOÜti 
20000 OOOOO 
10000 200000 
5000 250000 
2000 80000U 
1000 720IXX 
500 5000UU 

200 5500000 

1 
1 
1 á 
1 á 
2 á 
3 á 

20 á 
50 á 

400 á 
720 n 

1000 á 
•>7H00 á 

30,000 KÉJ , ' I®1- 9-650,000 
Az I. osztály húzása IíMM>. évi május 17. és 18-án lesz. A húzások a Magyar 

királyi állami ellenőrző hatóság és kir. kiizjegyzó jelenlétében, nyilvánosan történnek a 
Vigadó tennélH'n. Sorsjegyek n Magyar Királyi Szabadalmazott Osztálye>orsjáték valamennyi 
lárusitúinál kaphatók. 

Huila pest. 1!KX). évi április lló 15-én. 
Magy. Kir. Szabad Osztálysorsjáték Igazgatósága. 

|7s| l Lóiti/uji.  Hazai/. 

Krü élv részi 
k ü l ö n l e g e s s é g . KtkezésiM l sohase liiányo/zék. | 

H M W M M I I I M I Í M 

A medicyesí mezósazdászati és ipari Kidlliíáson a \fmw\>b  éremmel kiliiütefó. 
^ Melyik a legűgószségeaebb a legolcsobb és a logizle-
* teaebb fűszer  mindennemű húsételekhez " 

^.ar*. á . l t a l á . n o s a n e l i s m e r t 

E R D É L Y I M U S T O S M U S T Á R ! 
n l a m ssiEU. íüsseres. Inluíio hu 

1 iiv-f:  H ->u» r̂.iiiiin Wi üllt'-i 
1 ilvi-K ú :CHi ur» 1 k..r. 
1 kilo tiv.L' in'lkül •> kor. 

diazaaen kiáliitstt "verekten. 
;; r k e d v e - í r. y. H" 

Kepbatók Csik-Ssersdában- N:>-v '< 
Bsebenben: K.f  Ik Luj<i<. Kl. iu M. .h, 
sasup, (íiirtlcr íin-zti'iv. WaginT J . l-'. r 
•lúiins. Simoiiis M. (;.. Jiiilluiiinti (ívni;.. 1! 

bdrna. rússer nélkül édes. eres 

i.-ik.-] 1 kilr. 
Nagystc rr.giTsr.drléa oastére kiilîr.îa 
» éa 82ârâi: helyen tartar.íií 

vs,;.,rxv .'.s íiUz,Tk.T..-sk-tl.'s. N a g y -
-<•(.ll. or.liii- k. ívskr.lrln.l I'vs/Vt'fivtiir-
U. isx-nlM-to-r .1. .*.. I loinln » . . I'.illrs 

r f i . .  Miil.lstril. ii Uinlolí. Bukureatbcn; 
Hit-íz ti. Bessterceéo: N'osn.r .1". Bere t balom boo: s» lz- r .Miin'tl., . 
GyonţydaOD: Kozim'isi .lános iiui, Oyergyó-Tőlgyesen: <:>>r<^ & Juvdnins/.kv 
Brauobeo minden csemege és elökolóbb füsseriislétben.  Medgyesen: ifi  Hu-
rcst-li .IHIIOS S c l „ . | n „ „ . j Márlon. Ssssssebesen: Cros/. I'r. .li'ui«.< Seeeavártt 
T....t«-I« «. J. és i,i. MissdlNtdH-r .1. H. Bécsben: Hr. i.. ns«,.in .i. csöm,̂ ., ®^", "! ' 
Különösen kepbatók minden csemege és előkelőbb füaserkereskedéeekben* 

l-Kí|ii io Első erdélyi muatárgyár 
HOHNUNtí QVI'U. »PM,aó. 

Erüélyrészi 
különlegesség. 

Kolbasshos és füstölt  ételnemlibea pikánsabb | 
éa finomabb  mint a torma. i 

« i 

Ole«A é* pouloM klNüulgAIAii. 

Van szerencséoi a Dagyérdeiü kösöDsés tudomására i m l l o i y Csit-Sseredihu 

Singer és Naumann-féle  varrógépekből 
na^y raktárt rendeztem be. 

Kzi'ii varrój{(-,|K'k előnyei más gvártmánvokkstl szemben a gyártádrn 
liasziinlt kitűnő itiinósé î) uny:iu;liiin és .1 tecliuiku ezen téren elért legújabb 
vivinánym szciinti svárláshun rejlenek. Tarlüssá^. s/abutoa csinos kivitel éa 
kiinnyii zajtalan működés telték e gépeket oly annyira kedveltté és elterjedtté. 

Tuvalihá nálam beszerezhetők a gépekhez szükséges saijak, olajosok, 
csavarhuzók, hajók és mindenféle  számú tük stb. felszerelések. 

W Versenyképes heréh párakat megvetelre közvetítek. 
l'gyszintén a tavaszi szezonra megérkeztek a legkitűnőbb honi 

gyártmányú gyapjú szövetek. 
Magamot a n. é. közönség jóakaratú pártfogásába  ajánlva maradtam 

loljos» tisszloloitol 
1:1,1 r"" J a k a b J ó z s e f ,  M-szaló Csik-SierefláiL 

V n r r Ó K ^ p e k e n e k é l y r é » l e i a i r l « i > r r 
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Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó OySrgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1900. 
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Előfizetési  feltaivás. 
Mióta Inponk nagyobb alakjában a 

dúsabb tartalommal jelenik meg 15 negyed 
esztendő telt el, mely idS alatt a tisztelt 
olvasó kDzdnaég meggyőződhetett arról, 
hogy egész odaadással igyekeztünk meg 
felelni  azon programmnak, melyet első 
számunkban kttzre adtunk, hogy annak ér-
telmében teljes önzetlenséggel szolgáljuk 
a közérdeket. Hogy ezt jövőre nézve is 
még nagyobb mértékben teliesnOk, kérjük 
a közönség szives támogatását s a .Csíki 
Lapok" 1900-ik évll-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.) 
Külföldre:  12 korona (6 Irt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel (el-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal 
hátrálékban vannak, hogy a llitrálókOH 
Összegeket kiadóhivatalunkhoz (György-
jakab Márton utóda könyvkereskedése) be-
küldeni szíveskedjenek. 

„ObUEI I d f e l C 
•MibnaiAwae 4* kUdóhlvalala. 

H Ű L Ö N F É L É K 
A beálló  ssetU  ünnepek alkalmá-

ból lapunk  olvasóinakf  barátainak  és 
előfizetőinek  ttxivRnk  eyénz melegére! 
boldog  iinnei*léfft  kirónánk  azot» ohaj-
tásunk  mellett,  hogy a hall/mtatlanaág 
szrut ünnepe hozzon minden  házba, 
minden  családba  ét* as egész hazára 
megelégedést  és boldogságot, 

— Bűnvádi perrendtartás ismer-
tetése. A törvényszéki elnök távolléte miatt 
félbemaradt  Ösmerlető előadások ma azaz: Szer-
dáo d. i. 5 órakor íjra megkezdődnek, a mi-
kor dr. Perjési Mihály kir. törvényszéki elnök 
a B. P. Vlll-lk fejezetét  „a nyomozás*-! fogja 
ismertetői. Felhívják a felolvasásra  a helybeli 
jogászok figyelmét 

— A kereskedelmi miniszter a Szé-
kelyföldön.  Hegedűs Sándor kereskedelemügyi 
miniszter or 6 nagyméltósága a beálló tavaszon 
megfogja  látogatni a székely vármegyéket. Meg-
vagyunk győződve, bogy Ő nagyméltósága Csik-
vánnegjét a annak központját Csíkszereda váro-
sát is fogja  magas látogatásával szerencséltetni. 
Mi e magas látogatástól sokat várunk s kűlö-
sea várjak és reméljfik  azt, bogy az iparos ügyek 
terén jelenleg tagadhatatlanul fennálló  mizerá-
bilis állapotok jobbra fognak  fordulni. 

— Jótékonyáéin műkedvelő elő-
adás. A csíkszeredai polgári olvasókör tagjai 
Csik-Szeredában, 1900. évi április hó 16-án, 
(Hnsvét másod napján) a .Polgári Olvasókör" 
pénztára javára a .Csillag* vendéglő nagyter-
mében szinelőadáet rendeznek. Bzinre kerül a 
.Toloncz" czimü eredeti népszínmű 3 felvo-
násban. irta Tóth Ede. Belépti-dijak: Oldal-
azék 2 korona. Körazék a két elsó sorban 2 
korona. A többiben 1 korona 60 fillér.  Zárt-
szék 1 korona 20 fillér.  Állóhely 80 fillér. 
Tanuló- és katonajegy 60 fillér.  Gyermek- és 
karzatjegy 40 fUlér.  Jegyek előre válthatók 
Györgyjakab Márton utóda könyvkereskedésé-
ben és este a pénztárnál. Kezdete este fél 
8 órakor. Előadás ntán táncz fog  következni. 
Az érdekes és élvezetesnek Ígérkező mulat-
ságra Jelen alkalommal is felhívjuk  a közön-
ség figyelmét. 

— Az aloalki bank folyó  ápril hó 8. 
tartott rendkívüli közgylllést, mely alkalommal 
as elhunyt Dr. Molnár László helyett Molnár 
József  választatott meg egyhangúlag elnöknek, 
alelnökül pedig Dr. Csiezér Miklós Bartha Ig-
nácz ellenében, felfigyelő  bizottsági tagnak pe-
dig Pál József  Baláss Sándor ellenében. 

— Gyánrova t Eróss Eleket, Csíksze-
reda város volt polgármesterét, kinek halálá-
ról íapnnir mult nsám^h*" már megemlékez-
tünk, folyó  hó 4-én délután 4 órakor helyez-
ték örök nyugalomra a helybeli római kath. 
templom kerítésében. A nagyszáma rokonsá-
gon kívül igen sokan vettek tésit a temetésen 
az intelligenesla és a polgárság köréből is. 

Lelkéért az engesztelő szentmise áldozat folyó 
hó 6-án mutattatott be a Mindenhatónak. Nyu-
godjék békében 1 

— Miklóssy Ibolyka Gábriella Dr. Mik-
lóssy József  és neje Egyed Ilona kis leány-
kája folyó  évi márczius hó 31-én Deéscn4és 
fél  éves korában jobblétre szenderült. A ked-
ves gyermek halálát Miklóssy József  csik-lá-
zárfalvi  birtokos, nyugalmazott törvényszéki 
biró, mint nagyapa gyászolja. 

— Madár József  első éves joghallgató, 
néhai Madár Mihály felsó  népiskolai igazgató 
fia,  folyó  hó ű-én hosszas szenvedés után el-
hunyt. A jóratörekvó ifjú  ember kihlilt fülűi 
részeit folyó  hó T-én helyezték örök nyugalomra 
igen nagy részvét mellett. A sírnál a tanuló 
táreak nevében Veress Árpád harmad éves 
joghallgató tartott megható gyászbeszédet. 

— Köröstarcsai NVeér Zsigmond né szül. 
Lészai Anna, Weér György brassói törvény-, 
széki elnök édes anyja folyó  évi márczius hó 
30-án élete 74-ik évében elhunyt. 

— Csik-Várdotfalván  folyó  hó 4-én halt 
el Váradi (VVerner) Alajos nyugalmazott pénz-
ügyőri fóvigyázó  74 éves korában, ki időnkint 
hol az adóhivatalnál mint napidíjas, hol a kör-
és községi jegyzők egyike, vagy másika által 
megbízva adó- és nyilvántartási ügyekkel fog-
lalkozott. Halálát özvegye Balázs Prida és 0 
Hu és leány gyermeke gyászolja, s ezek kö-
zött Váradi Alajos népiskolai tanitó és Váradi 
Albert bányász akadémikus. 

— Ipartestületi közgyűlés. A hely-
beli ipartestület folyó  évi rendes közgyűlését április 
bó 17-én délelőtt 10 órakor a városház nagy 
termében fogja  meg tartani. 

— A tölgyesi körök. Tölgyesen je-
lenleg 6 tisztán társadalmi irányú „kör" van, 
azok közlil háromnak épen 300 tagja, vala-
mennyi férfi,  a negyediket és ötödiket ugyan-
azon 18 nó és 9 férfi  tarţja fenn.  E 18 nó-
és a többivel együtt 309 férfiból  kiválik 5-féle 
választmány, illetve bizottság, képviselve 9 nő 
és 27 férfi  által. Kelsoroltak közreműködésé-
nek a legutolsó évi (farsangtól  farsangig  ter-
jedő) eredménye a következő. Kendeztek 7 táncz-
mulatságot egyet élőképekkel, kettőt szineló-
adással egybekötve. Az egyik egylet felruhá-
zott karácsonykor néhány szegény gye wu eket, 
a másik állandó havi segélyben részesit cg}' 
anyagiakban szűkölködő középiskolai tanulót. 
A hatodik tölgyesi kör mely zsidó nőkből áll 
a mult szombaton este tartotta a 77-ik gyű-
lést, természetesen fennállása  óta. Hogy ezen 
körnek mi a tulajdonképeni czélja, azt még 
levelezőnk sem sejti. 

— Tanitó gyűlés. A ősik megyei róm. 
kath. tanitó egyesület felesiki  fiókköre  a mult 
hó végén tartotta meg tavaszi közgyűlését 
Csik-Dánfalván  a szokásos tárgysorozattal. El-
nöki megnyitót Ferencz János mondott a .Ta-
nítók házáról". Mihály Elek csikmadarasi ta-
nitó szavalt. Azután a tisztújítást ejtették meg 
a következő eredménynyel. Elnökké választa-
tott Itáduly Beniárn csik.szentdomokosi kántor-
tanító, alelnökké Imre János csiktaploczai ta-
nitó, jegyzővé Császár Dónát csik-szeutdoino-
kosi tanitó s aljegyzővé Pálosi Géza csikma-
darasi tanitó. Földes Jószef  síremlékére a kör 
a gyergyói róm. kath. tanitó egyesület gyűj-
tése czimén 70 k. és 10 fillért  küldött át Ka-
rácsony József  képezdei igazgató kezéhez. Az 
általános róm. kath. tanítói segélyalap javára 
89 korona tagdij szedetett be, melyet elnök 
rendeltetési helyére juttatott. A gyűlést meg-
előzőleg gyakorlati tanításokat tartottak : Spal-
ier Anna, Gál Márton és KórÖssy Géza s. lel-
kész, a megejtett bírálatok alapján mindhárom 
tanitást teljesen sikerültnek nyilvánították. A 
jövő gyűlést Csik-Jenófalván  fogják  tartani. 

— Gyorsvonat a gylmesi vasúton. 
Értesülésünk szerint a romániai állaiovásntak 
igazgatósága intézkedése folytán  május bó 1-től 
tnegkezdöleg naponkint reggeli 6 órakor Romá-
niából Csik-Qyimesig egy gyorsvonat fog  köz-
lekedni. 

— Uj postahivatal. A közigazgatási 
bizottság a megyei közigazgatás állapotáról 
1896-ra a kormányhoz lett Jelentésében Gyér-
gyó-Ujfalo  községben egy postahivatal létesíté-
sét hozván javaslatba, annak figyelembe  vételé-
vel a posta és távírda vezérigazgatóság a szó-
ban forgó  postahivatal felállítását  engedélyezte. 
Ezen postahivatal forgalmi  körébe a székhelyen 
kivfll  Kllyénfalva  és esetleg — a mennyiben Cso-
•afslvának  a gyergyó alfalvl  postahivatal kéz-
besítő kerflletében  való meghagyása nen volna 

nivánatosabb — Cs«mafalva  község ia beoaz-
tstik. Megnyitása nap iától kezdve postatakarék-
pénz közvetítő hivatalként is fog  mflködni 

— Borozás. A felcaiki  és Szereda városi 
sorozó járásokban az ujonczás e hó 4-én fejez-
teit be, mely alkalommal a felcsiki  járásban 
összeirl 757 hadköteles közül besoroztalott az 
ujuacz jutalékba 376, póltartalékba 38, vissza 
helyeztetett 300, lávol maradt 141; Szereda 
városból pedig 19 hadköteles közül besorozta-
toll 8. A sorozás egyébként minden nevezetesebb 
loczidens nélkül elég csendben folyt  le. 

— Ikrek. Helybeli polgártársunkat Hel-
wig G. Jánost a „Nemzeti kávéház" tulajdonosát 
felesége  két egé rcséges leánykával örvendez-
tette ro» g. Gratulálnak. 

— Kéjutazás Kontantinápolyba má-
jus 6-án. A brassói városi menetjegy iroda tudó-
sítása szerint ezen kéjutaxásou való részvétel-
nek árui a következők: I. osztály 210 korona. 
II. osztály 1T> korona. Vasúton II. osztály, 
hajón 1. osztály 190 korona. Ezen árakban az 
utazás Brassóról Konstantinápolyba és vissza, 
a szállás és ellátás öt uapou át Konstantiná-
polyban, valamint a vezetők illetékei, bennfog-
laltatnak, Jelentkezések ezen kéjutazásra leg-
később április hó 20-ig nevezett menetjegy -
irodához intézuudók, hol egyéb felvilágosítás 
is szerezhető. 

— A hírlap- és naptár bélyeg eltör-
lése. A pénzügyminiszter e hó 3 án törvény 
javaslatol terjesztett a képviselőház elé a hír-
lap- és naptár bélyeg eltörléséről. A javaslat 
szerint a naptárok bélyeg kötelezettségű 11)00. 
évi deczember 31 éo, a hirdetmények, hírlapi 
beiktatások, külföldi  hírlapok és időszaki lapok 
bélyeg kötelezettsége ellenben 1900. évi junius 
bó 30-án szűnik meg. Régi sérelemnek vet vé-
get a törvényjavaslat. Szakítottak vele már min-
den műveltebb állaoibAn és semmi sem indokolta 
annak további fenntartását  Magyarországon. 
Jelentékeny tényező különösen a hírlapok jöve-
delmeinél a hirdetés; pedig köonyen elképzel-
hető, hogy a mikor hirdetést oly jelentékeny 
teher sujlja, minő az eddigi hirdetési bélyeg 
illeték, vagy a hirdetni akaró közönség tartóz-
kodott a hirdetések nagyobb mérvű igénybevé-
telétől, vagy a hírlapuk voltak kéaytelenek a 
hirdetési bélyeg summájával többet számítani. 
Mindenképpen akadálya volt tehát ez a bélyeg 
a legmodernebb s leghatalmasabb üzleti ténye-
zőnek ; a reklámnak. Mert a reklám ma a keres-
kedelemben és az iparban első rangú tényező s 
ha Magyarországon sok tekintetben bátra van 
ipăr és kereskedelem, nem csekély része vau 
ebben annak, hogy ezt a modern segédeszközt 
nem tudja, vagy igen ritkán lu lja költséges vol-
tánál fogva  igénybe menni, A naptár bélyeg el-
ejtése éppen a szegényebb néposztályra nézve jár 
jelentékeny haszonnal, melynek olvasmányát ugy-
szólva egyedfii  a naptár képezvén, ez után olcsób-
ban jnl azoknak birtoká' a 

— A zonajegyek reformja.  A rnagy. 
áll. vasutak igazgatósága rendeleti ulon az 
utazó közönség érdekében akép intézkedett, 
bogy az otas a XlVik zónára szóló jegyét an-
nak érvényességi idején belül a jegyen fel  nem 
lüntett és más irányban fekvő  állomásra is 
használhatja. Hogy azonban a jegy a XlV-ik 
zona jegyen megnevezett állomáson lul is ágye-
lembe vétessék, az utas ezt a vontvezetönek még 
a jegy állomás elérése előtt bejelenteni köteles. 
Az I—XIIl-ig terjedő zónákon színién érvénye-
síthető a jegy más, mint a jegyen megnevezett 
állomásokra; az utas azonbao minden esetben 
köteles ezt a vonatvezelőaek bejelenteni. Pót-
lólagos fizetés  egy esetben sem kívántatik. 

— A magyar nemzeti zarándoklat, 
mely & herczegprimás és a püspöki kar veze-
tésével április 24-én indul Kómába a déli va-
sút budai pályaudvaráról, mindenütt élénk ér-
deklődést kelt. Az 1900. szent eszteudő, vala-
mint a magyar katholiczizmus 900 éves jubi-
leuma egyformán  vouzza az érdeklődőket. Mág-
nások, országos képviselők, kispapok, tudósok, 
ügyvédek, papok, orvosok, azonkívül egyszerű 
foldmivesek  is vesznek részt a zarándokme-
netbén, a melynek kimagasló pontja lesz a 
Lateránban tartandó magyar istentisztelet, a , 
hol II, Szilveszter pápa van eltemetve, a ki 
Szent István királynak küldötte 900 évvel ez-
előtt a magyar szent koronát. Az istentiszteletet 
Vaszary bíboros prímás tartja a lateráni ka-
nonokok segédletével, a kik megint első kano-
nokjai a világnak, mert a legfőbb  templomhoz 
vannak beosztva. Az ünnepi beszédet pedig 
Fehér Ipoly, pannonhalmi főapát  mondja, mint 
annak az Asztrik apátnak utódja, a ki Szent 

Istvánnak elhozta Rómából a koronát Ezen-
kívül számos más egyházi ünnepség vár a za-
rándokokra, a kiket a 90 éves agg XUL Leo 
pápa Ünnepi kihallgatáson fogad.  A zarándok-
latot a püspöki kar megbízásából rendezi a 
magyar katholikusok római zarándoklatát ren-
dező bizottság irodája, mely Budapesten, as 
I. kerületben, a krisztinavárosi plébánia épüle-
tébeu van. Ide küldendők a jelentkezések, 
valamint a tudakozódások. Kívánatos, hogy a 
jelentkezés április hónap 10-ig befejeződjék. 

— Dedek-féle  szentek életéből meg-
jelent a 6., 7. és 8. füzet  Ismételten volt al-
alkalmunk e jeles müvet a t közönség figyel-
mébe ajánlani. Most, midőn az ujabb három 
füzet  fekszik  előttünk, jól eső elégültséggel 
kell jelentenünk, hogy a vállalat a legvérme-
sebb reményeknek is megfelel.  Illnsztrácziói, 
kivált a füzetek  elejét díszítő teljes képek, 
valósággal művészi reprodukeziók. A képek 
megválasztását különösen ki kell emelnünk, 
mert azokban bizonyos következetességet lá-
tunk. Nem csupán a vallásos érzés, hanem a 
műélvezet ^ kellő kielégítést talál bennÖk. 
Ha a vállalat ily módon folytatja  a megvá-
lasztást, akkor a Dedek-féle  Szentek Élete a 
mellett, hogy az épületes irodalom kiváló al-
kotása, a régi és modern festők  legkitűnőbb 
müreiuekeiuek gyűjteménye, valósággal az egy-
házi művészettörténetem segédkönyve, a mű-
pártolók szalon-asztalának dísze lesz. 

— Fontos anyag a tűsvóas megaka-
dályozására. A letűnt 19-ik század emberei-
nek folytonosan  kntató elméje a természet adta 
eszközök felhasználásával  sok oly találmányban 
részesítette a világot, mely sz emberi társada-
lom fejlődését,  haladását és agyszólva jAllélét 
mozdította elő. A véres verejték gyümölcsét 
megsemmisítő elemek közül a tűz egyike azok-
nak, mely ellen a tudomány modern eszközeivel 
is igen ritkáo sikerül megbirkózni! mi miatt 
évenkint százezerekre sőt milliókra megy az 
elpusztult közvagyon értéke és semmisül meg 
s lesz földönfutóvá  igen sok c?alád, A tflz  el-
leni védekezésre sikeresen használható s az or-
szágos tűzoltószövetség által is kipróbált és na-
gyon czélszerűnek bizonyait EberhardUféle  tű-
zoltó anyagra hívta fel  a belügyminiszter a na-
pokban a vármegyék figyelmét,  melynek olcsó-
sága mellett a tűznek azzal való gyors elolt-
hatásán kivűl fő  előnye abban nyilvánul, bogy 
az eloltott tárgyakat erősen lehflti  s azok még 
erősebb tűznek kitéve sem képesek többi láng-
gal égni; s mint ilyen kiválóan alkalmas a ke-
letkezőben lévő lüzek gyors eloltására, a ki-
gyoladás veszélyének kitett tárgyak megvédésére 
vagy is a tűz tovaterjedésének megakadályozására, 
még azon I ulajdoosággal is bír, bogy ezen anyaggal 
bekent arezot és kezeket a sugárzó hőség per-
zselő hatásától megóvja s ezzel lehetővé teszi, 
bogy az oltással foglalkozó  tűzálló a tűzet a 
legközvetlenebbül megközelítheti s ott hazamé 
sabb ideig az égés érzése nélkül monkálkodhatik! 
továbbá a szer hatékonyságából huzamosabb 
állás nlán sem vészit s arról víztartalma bár-
mikor könnyű szerrel lecsapolható és igy ez, 
valamint az elpárolgott viz friss  víznek hozzá 
öntésével pótolható. Felette kívánatos volaa te-
hát ezen szabadalmazott és az osztrák tarto-
mányokban, sőt a távolabbi külföldön  is kiváló 
sikerrel használt Eberbardt-féle  llzólté keverék-
nek tflzfecskendöiuk  számára s községek általi 
beszerzése, mi által meg volna sdva a mód és 
lehetőség arra, hogy a támadó tflz  még kelet-
kezésében elfojtassék  s igy nagyobb károsodás-
nak eleje vétessék. 

— A boldogulás utján. A gazdaság-
ról azt tartották a nevető filozófusok,  hogy 
nem egyéb szerencse és a halál versenyfutá-
sánál. Mindenki arra van rendeltetve, hogy 
gazdag legyen, csakhogy sokan nem érik meg 
a vagyon beköszöntét A dolog attól függ, 
hogy melyik jut előbb az emberhez: a sze-
rencse-e vagy az élet vége ? Ezen bizony csakis 
nevető filozófusok  vigasztalódhatnak, azok is 
könyek közt nevetve. Az élettel küzködŐ em-
bernek ez a filozófia  nem vigasztalás, hanem 
lemondás. Hanem a haladás, a mely a boldo-
gulás uijait egyengeti, as ó számára is talált 
vigasztalást Olyan, a mely több a vigasznál: 
éltető reménység. Ez a találmány az osztály-
sorejáték. Vagy százötven esztendős, nálunk 
még csak három éves. De már nálunk Is meg-
gyökerezett Mert kielégíti as embernek a sze-
rencséhez való jussát Mert megadja minden 
embernek a becsületes gazdagodás lehetfoógét 
és mert a nyeremény fogalmát  kihámozta rej-
télyes burkából. A nyeremény már nem vak 
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szerencse, hanem valószínűség. Már nem bo-
lond esély, hanem mathematikai lehetőség. 
Mert ai osstály sorsjáték mloden második 
résztvevőjének nyernie kell. Ha egyebet aem 
a betétjét vissza kapja. A ml ast jelenti, bogy 
a koezkázat minimális. A fóbb  nyeremények 

is nagy, a summájuk pedig imposáns. 
Ezrek, tízezrek, százezrek, még millió is nyer-
hető. Az oaztályBonjáték felszabadította  attól, 
a fataliaztikus  megnyugvástól hogy a gazdag-
ság beköszöntét nem érheti meg. Ezer és ezer 
ember jntott jó módho* néhány év alatt és 
nagy azoknak a száma, a kik egyenesen gaz-
dagok lettek as osztályBorejáték által. A mely 
aem babonán alapuló lotri, hanem rendes Üz-
let a szerencsével. Fel is fogta  ezt a közép-
osztály és fel  Is karolta az oaztálysorejétékot. 
A nyerők statisztikája ezt bizonyítja, hogy a 
középosztály tagjai: kereskedők, iparosok, gaz-
dák, hivatalnokok, lateinerek keresik és talál-
ják meg benne szerencséjüket. 

A vagyon függetlenséget,  Önállóságot ad, 
senki ezt jobban nem ér/l mint a szellem és 
a test munkása, a kinek a vagyonra való vá-
gyakozása nem kapzsiság, hanem a független-
ség felé  való törekvés. Ezt a törekvését kielé-
gíti as osztálysorsjáték, a mely A maga tömér-
dek nyereményével és minimális koczkázatá-
val a szerencse leczövekezését jelenti. A ködös 
epekedés helyébe a valószínűségben való biza-
kodás került. Mindenki ssámithat már a jólét 
beköszöntére, a nélkül, hogy léha ábrándozó-
nak tarthatnák. 

— CaUcmegyei fOaetek.  A Vitos Mó-
zes csik-szentkirályi nyugalmazott lelkész gon-
dos szerkesztésében megjelenő .Csikmegyei 
füzetek*  26-ik száma mos* van sajtó alatt és 
a napokban as előfizetőknek  szét fog  küldetoi. 
Ezntán minden hó közepén egy szám pontosan 
meg fog  jelenni. A jelen füzet  gazdag tartal-
ma szintén tanaságot tesz a vállalat életre va-
lóságáról. Ugy a szerkesztő mint a kiadó fá-
radozása megérdemli, hogy a közönség a leg-
melegebben pártfogolja.  Az eddig megjelent 
számok mind megrendelhetők a kiadónál 
a szerkesztőnél ls. 

— Dobiibán Istvánnál Gyergy ó-Új-
faluban  1 darab szép példányú 2Vs éves 
magyar faj  tenyészbika eladó. 

HIVATALOS RÉSZ 
14821. H. II. saámbos. 

Pályásat! hirdetmény 
a hadsereg  katonai  nevelő'  és képzőintéze-
teibea az 190Q/190í-iki  iskolai  év kezdetén 
betöltendő  magyar állami alapítványi  és 
a m. kir.  bon védelmi  miniszter kezelése 

alatt  álló  magán alapítványi  helyekre. 
A hadsereg katonai nevelő- és képsőintéze-

teibeo magyar állani alapítványi helyeken lévő 
növendékek kilépése folytán  u Idén előrelátha-
tólag 17% hely fog  megüresedni, a magyar ál-
lami alspitváayl helyeknek as 1697. évi XXII-íb 
(Örvényeslkkel 120-ról 160-re történt felemelése: 

folytán  pedig 7 uj hely less betöltendő s igv ss 
1800/1000-iki tanév kezdetén össsesen 24>/a ma-
gyar állami alapítványi hely fog  rendelkesésre 
állani. 

Ezenkívül as 10 0/1901-lkl tanév elején 
még a jeleo hirdetmény végén közölt kimutatás-
ban felsorolt  8 szintén egészen ingyenes magán 
alapítványi hely lesz betölthető. 

A helyek a folyó  tanév végéig még meg-
Üresedő helyekkel együtt, s Kőssegen, Kismár-
tonban, Kassán és St.-Pöltenben léteső katonai 
alreáliskolák I., II., III. és IV. évfolyamaiban,  a 
bécsújhelyi Terésia katonai akadémia és a bécsi 
mflasakl  akadémia I. évfolyamában,  végre a fiumei 
hadteageréssetí akadémia 1. évfolyamában  lesz-
nek betöltendők. 

As akadémiákban — esetleg a katonai reál-
iskolákban is félflsetéses  helyek is fognak  ado-
mán joi tatai : ns ilyen félflsetéses  helyet nyert 
IQneak bossátartosői aa ellátási dij felét,  vagyis 
évenklnt 800 koronát — a katonai reáliskolánál 
400 koronát — tartósnak előleges félévi  réssle-
tekbeo fizetni. 

A máhrisch-weisskiroheni katonai főreális-
kola I ső évfolyamába,  férő  helyek hiánya miatt, 
pályásók aem vehetők fel. 

Esea Intését II. és III, évfolyamaiban  pe-
dig csak ások a helyek leesnek betöltendők, me-
lyek ogyanaaoa évfolyamokban  Időelőtti önkéntes 
kilépés, elhalálozás, elbocsátás stb. által a folyó 
tanév befojestélg.  as eddigi tapaastalatok szerint, 
«sekély asámmal ssoktak meglresednl. 

A betöltendő helyekre a magyar korona őr-
iben honossággal biró oly Ifjak  pályáshat-
a Idk jó iskola osstálysatot felmatatai  ké-
éa Ufcaek  atyjai magnkat as eiaságok ér-

dekében bármely irányban kitüntették és azeré-
ayebb anyagi vlssoayok kösött élnek. 

I.  Felvételi  feltételek. 
a) Állampolgári Jog a magyar korona or-

sságaiban; 
b) ssabálysssrQ életkor, mely a katonai al-

reáliskolák 1. évfolyamára  nésve a betöltölt 10 ik 
évtől a még tnl nem haladt 12-ik évig. s kato-
nai alreáliskolák II-ik évfolyamára  nézve a be 
töltött 11 -Ik évtől a még tul nem haladt a Iftik 
évig, a katonai alreáliskolák III-ik évfolysmára 
nésve a betöltött 12 ik évtől a még tol nem ha-
lad 14-ik évig. a katonai alreáliskolák IV-ik év 
folyamára  nézve a betöltött 18-ik évtől, a még 
tul nem haladt 16-ik évig, a katonai akadémiák 
I. évfolyamára  oésve a betöltött 17-ik évtől 
még tul oem bsladt 20 évig. végre a flamei  had 
tengerészeti sksdémia I. évfolyamára  nézve 
betöltött 14-lk évtől a még tul nem haladt Ifl-ik 
évig terjed. 

Esen életkorra nésve folyó  évi szeptember 
bó elseje (s hadtengeréeseti akadémiában szep-
tember 10-ika) Irányadó. 

c) Ép és as életkorbos képest jól kifejlett 
testalkat; 

d) a megkívántató tanulmányok befejezése 
és megfelelő  erkölcsi magaviselet; és 

e) a tandijflaetéa  kötelesettaégének elválla-
lása, a mely — a fiumei  hadtengerészeti akadé-
mia kivételével — évenként 28 koronában van 
megállapítva ésmluden iskolai év keidelén fizetendő. 

2. A megkívántató  előtanulmányok. 
A katooai alreáliskolák I. évfolyamába  leendő 

felvételhes  a népiskola 4. vsgy b. osztályának 
látogatása jó eredménynyel; 

a katonai alreáliskolák II. évfolysmábs  leendő 
felvételhes;  a középiskola vagy as 1808. évi 
88. törvényczikk szerint scervezett polgári iskola 
(a fiumei  kösségi polgári ískols) I ső osstályánsk 
látogatáas jó eredménynyel 

katonai alreáliskolák IU ik évfolyamába 
leendő felvételhes:  a kösépiskola vagy ss 1808. 
évi 88. lörvéoyosikk sserint szervezett polgárt le-
kola (s fiumei  kösségi polgári iskola) 2. osztá-
lyának látogatása jó eredménynyel; 

katonai alreáliakolák IV. évfolyamába 
leendő felvételhez;  a középiskola vagy as 1808. 
évi 88. törvényczikk sserint eservesett polgári 
iskola (a fiumei  községi polgári iskola) 8 ik oss-
tályásak látogatása jó «redménynyel; végre 

fiumei  hadtengerésseti akadémia I. év-
folyamába  leendő felvételhes  a középiakola, ma-
gyar polgári iskola vagy esekkel egyen jogosított 
egyéb taolntéset 4-ik os«tályánsk látogatása jó 
eredméuynyel. 

3. A folj'amodványok  felszerelése,  benyújt 
tára és tárgyalási  módja. 

Az állami vsgy köslörvényhstősági szolgá-
latban levők asabályaierint bélyegzett pályássti 
folyamodványaikat  elöljáró hatóságuk utján, a 
honvédaégbes tsrtosó személyek szolgálati utón, 
másreodüek pedig kösvetllenül a honvédelmi mi-
niszteri umhos legkésőbb folyő  évi május 15-ig 
kötelesek benyujtaoi. 

A folyamodványhoz  melléklendók: 
a) honossági bizonyítvány, melyben s pá-

lyásónsk községi illetősége is kiteendó; 
b) a keresstlevél (születési bisooyitvány) 

vagy családi értesitő ; 
c) valamely katonai, a hadsereg vagy a hou 

védség tényleges állományába tartozó orvostudor 
által szabályaseriien kiállított orvoji bisonyitvány) 
esetleg himlő beoltási bizonyítvány is, s mennyi 
ben a beoltás a kátonsorvosi bizonyítványban 
nem igssoltatik ; 

d) katonai reáliskolák és katonai sksdémiákbs 
pályázók részéről a mult tanév befejezésekor  nyert 
egész évi bizonyítvány és a folyó  évi iskolai bi-
zonyítvány illetve értesítő ; s bsdtengerésseti aka-
démiába pályázók résséről a középiskolai összes 
bisonyitványok ás sz utolsó félévi  bisonyitvány; 

c) a ssfilők  vsgyooi vissonysit és jövedelmi 
forrásait  hitelesen kimutató hatósági bizonyítvány, 
melyben egyssersmind a pályázó ifjú  testvéreinek 
saáms, neme és életkora feltüntetendő,  ha a csa-
ládi értesítő külön nem meliékeltetnék. A félflse-
téses helyekre pályásóknál ebben a blsonyitváoy-
ban igazolandó az is, bógy as Illető a fél  ellátási 
dijat flsetni  képes ; 

0 esetleg a ssüléknek a kösdgyek terén 
vagy kösssolgálatban szerzett érdemeiről azóló 
bizonyítványok. 

A beérkesó folyamodványokhoz  mellékelt 
bisooyitvány átvissgáltatváo, felvételre  első sor 
ben azok as igényjogosult pályásók fognak  leg-
felsőbb  helyen Javaslatba hozatni, a kik tanul-
mányi osslálysatik sserint legjobbbaa vannak 
képesítve. 

A katonai akadémiákba pályásé s a felvé-
vételi feltételeknek  különben megfelelő  Jó 
tálysattal biró tanulók, a katonai reáliskolákba 
pályázók fölött  előnyben részesülnek. 

A képességí fokosat  szerint első sorban ki-
jelölt pályásókon kívül, a betöltendő belyek aránya 
szerint, néhányan másod sorban fognak  kijelöl-
tetni oly esélból, hogy as első helyekea kijelölt, 
de a felvételi  vissgát ki nem állolt. vagy testi 
leg alkalmatlanoknak talált pályásók helyeit pót 
lólsg felvételi-vissgára  bocsáttassanak és ennek 
sikere esetében felvétessenek. 

Mintán azonban as emiitett pályásók fel-
vétele biztos kilátásba nem helyezhető, a ssülők 
gondoskodjanak, hogy fiaik  a felvételi  vizsgára 
be nem idéstetésük esetében a polgári taninté 
•etekben tsnulmáoyaik folytatbstásaoséljábó!  kellé 
időben beirattassanak. 

4. A felvételi  vizsga. 
A felvételre  kijelölt pályásók ss adományo-

a itt alapítványi helyre csakis abban as esetben 
vétetnek fel,  hn s felvételi  vlssgálatot sikerrel 
kiállják. 

Mielőtt pályásók a felvételi  vizsgát letennék, 
a katonai uevelőiutézet orvosa által megvissgál 
tatnak s as alkalmatlanoknak találtak vissgára 
nem bocsáttatnak. 

Oly pályázókra nézve, kik a német nyelvet 
nem értik, es a hiány egyéb tekintetben igazolt 
jó képesség mellett, a katonai alreálískola I. év-
folyamába  vsló felvételre  nésve akadályt nem 
képes ; ily pályásók tehát a felvételi  vissgát anya-
nyelvükön is letehetik. 

A katonai alreáliskolák többi évfolyamaira 
pályásók a felvételi  vissgát szintén letehetik snya-
nyelvükön, ha a vizsgáló bisottságnak van oly 
tagja, a ki a vissgát a jelölttel annak anyanyel-
vén képes megtartani: oly pályásók ssonbsn, kik 
msgyar taunyelvü iskolában végeaték tanulmá-
nyaikat, a katonai alreáliskolák Il ik, Ill ik és 
IV-ik évfolyamára  nézve megszabott felvételi  viss-
gát minden körülmények kösött magyar nyelven 
tehetik le; de esen pályázóknak is annyira bir-
niok kell a német nyelvet, bogy as elösdásokat 
haszonnal hallgatni képesek legyenek. 

A katonai fóreáliskolába  és as akadémiákba 
való felvételre  kijelölt pályásók a vissgát német 
nyelven kötelesek letenni, és esen nyelvet annyira 
kell birniok, hogy a tanulmányukban vsló elő-
menetelük e tekintetben bistositva legyen. 

A katonai reáliskolák magasabb évfolyamaira 
éa a katonai akadémiák I. évfolyamára  pályásók-
nak felvételi  vizsgája általában kiterjed az előbbi 
évfolysmok  tantárgyaira oly mértékben, a minő-
ben azok az illető évfolyamban  előadattak. 

A fiumei  hadtengerészeti akadémia I. év-
folyamára  kijelölt ifjak  felvételi  vizsgája a követ-
kező tantárgyakat öleli fel:  a német nyelv,*) b) 
mennyiségtan, c) történelem és földrsjs,  d) ter-
mészettudományok. Esen tantárgyakból oly ter-
jedelemben teendő a fölvételi  vissgs, a melyben 
azok a középiskola négy alsó osztalyábsn elő-
adatnak. 

A magán alapítványi helyekre pályásók ré-
sséről eseken kívül 

g) igazolása annak, hogy a pályásé ns ala-
pítványi oklevélben foglalt'  különös feltételeknek 
is megfelel. 

A tényleges ssolgálnt meghosssabbltásáoak 
elvállalásáról kötelesé nyilatkosat nem követel-
tetik, minthogy esen kötelezettség már a védtör-
vényben van kimondva. 

A mellékleteivel együtt ssabálysserfl  bélyeg-
gel ellátandó folyamodványokban  felemlítendő  as 
is, vsjjon a pályázó Ifjúnak  valamely más test-
vére alapítványt vagy ösztöndíjat élves-e, egy-
szersmind a kérvényben annak is kifejezés  adandó, 
hogy a pályásók bossátartosői nsgnkal a tandíj-
flsetéere  kötelezik. 

A katooai ügyességek és katonai gyakor-
latok nem tárgyai a fölvételi  vizsgáknak. 

A felvételi  vizsgák as Iskolai év kezdetét 
megelőző napokban tartatnak, s azoknak határ-
idejéről és helyéről as érdekelt felek  tudósíttatni 
fogoak. 

Esen felvételi  vizsgák nyilvánosak. 
A felvételi  vissgák helyére való utas ás költ-

ségeit, pályásók hossátartoséi kötelesek viselni. 
A katonai reáliskolák tanterve lényegileg 

megfelel  a nyilvános reáliskolák hasonló osstá-
lyaiban érvényben levő tanrendssernek; ennél-
fogva  a polgári reáliskolákból s katonai nevelésbe 
átlépő iQaknak a felvételi  vizsga letevése különös 
nehésséget nem fog  okosni. 

Ellenben flgyelmestetnek  a gymnáslumok-
ból a katooai nevelő- éa képsöintésetekbe átlépni 
óhajtó ifjak,  bogy a katonai reáliskolák 4-ik osz-
tályába éa a katonni főreáliakolába  pályásók a ter-
mészettanból, a katonai akadémiákba pályásók 
pedig az ábrásoló mértaoból is kötelesek felvételi 
vissgát tenni, s hogy ennélfogva  as említett tan-
tárgyakból magán oktatás ntjáo kell a ssükséges 
ismereteket megsaerezniők. 

Tekintettel a polgári reáliskolák éa a gym-
náslumok tantervei kösött fenoállé  különbségre, 
a hogy a gimnáaiumokból a katonai nevelésbe 
átlépő iQaknak a felvételi  vizsga letevése meg» 
könny illessék, a saabadkési rajából felvételi  vissga 
nem kívántatik a Jelöltektől; kívánatos asonban 
a további heladáa megkönnyítése asempontjából, 
hogy a katooai intésetek magasabb évfolyamaiba 
belépj! óhajtó jelöltek esen tantárgyból ls eleve 
megveressék magoknak as alapismereteket 

A nyelvek közül a katooai reáUekolákban, 
a béosl és béeanjhelyi akadémiákban, a német 
nyelven kívül még afraaeria  nyelv, éa a magyar 
nyelv Is a kötelező tantárgyak kösé tartosik és 
pedig aa utóbbi a magyar korona országainak 
területén «̂ •mawnjH 

növendék réssére, a többi intésetekben ellenben 
esnpáa n magyar honossága növendékek réasére. 
Ámbár aa utóbb említett nyelvekből felvételi  vivga 
nem kívántatik, a Jelöllek sţjât érdekébea mégis 
kívánatos, hogy abban aa esetben, ha a katoaai 
neveló-lotéaetek magaaabb évfolyamába  kívánnak 
felvétető!,  az említett nyelvek Ismeretét sajátítok ei. 

A felvételi  vissga terjedelme egyébbánt s 
hadsereg ssámára kiadott Bendeletl Köslöny 1100-ik 
évfolyamának  8. asámábsn köasétett ée a pályá-
sóknak a cs. éa kir. katonai nevelő éa képsó in-
tésetekbe való felvételét  tárgyaló szabályzat Ilik 
mellékletében (Bellage II der Vonobriít flber  dle 
Aufnahme  von Aspiranten in die k. IL k. MIUlir-
Akademien, Realscbnlen und daa Entehongs-Ina-
tltut für  verwaiste Offíoienaöhae)  mindegyik év-
folyamára  nésve röviden jelesve van. 

5. A becsi katonai  műszaki  akadémiába 
való felvétel. 

A bécsi katonai műszaki akadémia, melynek 
rendeltetése, bogy n hadsereg műszaki csapatai 
ssámára neveljen Üesteket, e osélra két külön-
bösó t. 1. tüzérségi és hadmérnöki osztályból álL 

Azok tehát, a kik ebbe as akadémiába leendő 
felvételért  folyamodnak,  kérvényükben világosan 
kijelenteni tartoznak, vájjon a hadmérnökkarl vagy 
a tflséraégl  osstályba kívánnak e belépni. 

A bécsi katonai műszaki akadémiába beren-
delt valaibennyi jelöltnek a fentebb  Jelaett oaa-
tályokba való beosztása aa akadémia-parancsnok-
ság hatáskörébe tartosik. Esen beosztás a felvé-
teli vissgák megtartása után, as állomány éa pá-
lyázati viszonyokhos képest történik, a mely al-
kalommal a folyamodványokban  kifejesett  kére-
lem lehetőleg tekintetbe fog  vétetni 

0. Előléptetési  a legközelebbi  magasabb 
intézetbe. 

A legköselebbi magaaabb lotéaetbe, tudni-
illik a katooai reáliskolák IV. évfolyamából  a 
a katonai főreáliskola  I. évfolyamába,  esetleg a 
hadtengerészeti akadémia I. évfolyamába  is, to-
vábbá a katonai főreáliskola  III. évfolyamából  a 
katooai adémiák valamelyikének I. évfolyamába 
leendő elóléptetéshes megkívántatik, bogy aa illető 
a véglett évfolyambao  egéasben véve Isplább 
is ajó" osstálysatot nyerjen. 

A katonai alreálískola IV-lk évfolyamában 
csakis .elégséges osstálysatot nyert növendékek, 
a hadapród-iskolába tétetnek át? ason növendé-
kek pedig, a kik egéasben véve, „elégtelen* oss-
tálysatot nyerlek, hnziá tartozóiknak viassaadataak. 

A bécsújhelyi katonai akadémia harmadik 
osstályát Jó előmenetellel bevégselt növendékek, 
a gyalogsági (vadáss-) és lovassági — a béeal 
katooai müssakl akadémia harmadik évfolyamát 
Jól végzett növendékek pedig a tQsérvégi, illető-
leg ntássesapatokhos, esetleg a vssntl távirdai 
esredbes hadnagy minőségben soroatatoak be. 

A fiumei  hadteageréssetí akadémia negyedik 
évfolyamát  sikeresen végsett növendékek as in-
tézetből mind másodosztályú tengeréss-badaprődok 
lépnek ki. 

Kelt Budapesten, 1000. évi márcs, hó. 
A m. kir.  honvédelmi  minsztertől. 

Sz. 451—1900. 

Hirdetmény. 
A nagyméltóságú vallás és közoktatás-

ügyi m. kir. minisztérium az 1900. évi márcz. 
26-án kelt 2990 számú rendeletével a gyergyó-
alfalvi  gazdasági népiskolánál épitendŐ gazda-
sági melléképület építési munkálat foganato-
sítását 1970 kor. 95 fillér  összeg erejéig en-
gedélyezte. 

A fentemiitett  munkálat foganatosításá-
nak biztosítása czóljából az 1900. évi április 
hó 28-lk napjának d. e. 10 órájára a csikvár-
ro egyei m. kir. államépitészeti hivatal helyisé-
gében tartartandó zárt ajánlati versenytárgya-
lás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy 
a fentebbi  munkálat végrehajtásának elválla-
lására vonatkozó, as engedélyezett költség után 
számítandó, B a részletes feltételekben  előirt 
5°/,-nyi bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat 
kitűzött nap d. e. 9 órájáig a nevezett hiva-
talhoz annyival inkább igyekezzenek beadni, 
mivel a későbben érkezettek figyelembe  nem 
fognak  vétetni. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkosó 
műszaki művelet és részletes feltételek  a ne-
vezett magy. kir. államépitészeti hivatalnál, a 
rendes hivatalos órákban, naponként megte-
kinthetők. 

Kelt Csik-Szereda, 1900. évi április 9-én. 
Baabó Oén, 
kir. UnfelOgyelő. 
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