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Petroleum forrás  feltalálása 
Gvimesben. 

A világító Anyagoknak ásványi anya-
gokból való gyári előállítása és tisztítása 
a JÜik század találmánya. Bizonyára egyi-
ke ez a letűnt század legfontosabb  és leg-
jelentékenyebb művelődési tényezőinek. 

A líMk század első tizedeiben kexdé 
meg diadalmenetét a világító gáz a czivi-
lizált világban é* a nagyobb, sőt a közép-
szerűbb városok házainak, valamint (íz-
leli és dolgozó lelyeinek addig nem is-
mert fény  mennyiséget szolgáltatott; az 
utczákon pedig, melyek ez ideig igen sze-
gényesen vagy általában nem is valának 
világítva, élénk lorgalmat tett még este ÍM 
lehetővé. 

Igaz, hogy a petróleum, valamint a 
vele rokon gyanták tulajdoiképpen nem 
uj lalálinány, mert mintegy 4000 év elölt 
ismeretes volt, a az őskori népeknél a 
nyers anyag különféle  alkalmazásban ál-
lott. Babilon éa Niuive városok romiai 
felismerhetőleg  mutatják, bogy építésük-
nél aszfalt  vakolatot használtak, melyhez 
ez utóbbit nz Eufrát  folyó  közelében lévő 
forrásokból  meriteit kőolaj lepárologtatá-
sávtt) azcrezlék.  A régi egyptomiak  előíl 
sem volt a kőolaj ismeretlen, sőt tudjuk, 
hogy a inumiák elkészítéséhez alkalmazták, 
de ipari éa nemzetgazdasági jelentőségre 
a letűnt XIX század első leiében, vagy-
is 1815-ben kezdett vergődni, <t midőn a% 
amerikai Pennsylvania ée Oltio államokban 
aóaknák lel tárásánál nagy mennyiségű 
kőolajra bukkantak, a mit egyelőre inkább 
gyógyászati czélokra használtak. 

A mai petróleum kereskedelem és 
ipar kiindulási pontjául mindazonáltal az 
ötvenes évek vége tekinthető, a mikor 
az „olajláz" beállott az amerikai államok-
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ban a kutatás, feltárás  rohamos lépésekkel 
történt s a nyers olaj tisztitott Alapot ban 
a világpinc/ra lépeti. Ennek hírére kez-
dett Europa némely államában ia a petró-
leum keresés előtérbe tolulni a igy kelet-
keztek Oroszország Baku vidékén a bő-
tartalniu források,  Csehországban fotogén 
és parafin  gyárak, valamint Galicziában 
azok a kutak, melyek a petróleum ver-
senyben hazánkra nézve ma nagy szerepet 
játszanak. 

A mint tudjuk megyénkben is Gyí-
mesén a Szent-Péter egyházmegye tulaj-
donát képező Bálványos hava* területén 
a nevezetesen Rakoltyáson több rendbeli 
kísérlet tárgyát képezte az utóbbi években 
a petróleum feltárása,  melyet ama hava-
sok a legnagyobb bizonyossággal méliük-
ben rejtnek. 

Az 18'J3. évben egy angol társaság 
szakemberei a Rakottyáson a petróleum 
kutatást 3 kutásással megkezdették voll N 
bár 41 méternyi mélységben a keresett 
petróleum némi jelei mutatkoztak, a tár-
sulat a munkát abban hagyta. 

A mi ezeknek Dem sikerült, értesü-
lésünk szerint talán sikerltlend Molnár 
József  szeredai Ügyvéd, volt országgyű-
lési képviselőnknek, a ki Nagy Dezső 
geologus szakérlő által több mint két év 
óta kutatásokat folytat  a vármegyénk ha-
tárául szolgáló keleti kárpátok különböző 
szakaszán kőszén, grafit,  réz, ezüst a egyéb 
hasznos ásványnemek feltárhatása  ezél-
jából. 

Ilyen vizsgálódások közben Nagy 
Dezső megbízott geologus azon meggyő-
ződésre jutott, hogy a Tatros völgyében 
a nevezetesen a gyimesi vasút állomás 
közvetlen közelében egy nagyobb menny: 

Béget tartalmazó petróleum medencze van, 

nu'g pedig a felszíntől  nem is túlságos 
mélyen. Ennek folytán  a helyszínéről, a 
kőzetek alakulásáról, fekvéséről,  minőségé-
ről mint egy 10 mét-rnyí aláfurá*  után 
tüzetes leírást készitett s észrevételeit dr 
Kocli bécsi geologussal kö/tflte,  a ki azo-
kat helyeseknek jelentvén ki, azon véle-
ménynek adott kifejezést,  hogy azon tájon 
a putrnleom kétségtelenül leltárható lesz. 

Ezen szakvélemény által biztatva, 
Molnár József  saját kölls'géu a*/, alag 
mélyítését mintegy 40 méterig folytatta, 
mikor a ieltorő gázak a további munkát 
megakadályozván, annak J'olytatása vé-
geit éi int kezesbe lépett egy Irankfurti 
czéggel, mely közelebbről egyik szakértő 
fr.gját  a helyszínére küldvén, ez teljesen 
igazolta a Nagy Dezső és dr. Kocli né-
zeteit s a gép fúrás  általi feltárásra  kész-
nek nyilatkozol!, ha arra szükséges üsz-
szeg rendelkezésre bocsáttatik-

Őreimmel regisiráljuk léhát ezt a 
nálunk esemény számba menő fontos  fel 
ledezést már csak azért is. mivel ebben 
úttörőül nem idegent, hanem közéletünk 
egyik tekintélyes tagját tekinthetjük, kit 
költséges és láradságos kutatásaiban nem 
annyira a magán, mint inkább a várme-
gye közérdeke vezére); mert ha megyénk 
bérczeihen rejlő különböző természeti kin-
cseink közül egyelőre a most felfedezett-
nek is lendületet sikerülend adni, ez nem 
csak a csiki székely nép munkán viszo-
nyain és megélhetési forrásain  fog  lénye-
gesen javítani s a kivándorlást csökken-
teni, hanem egyszersmind megyénk köz-
vagy onosodásának emelése mellett egy 
oly nemzetgazdasági iparágat mozdít elő, 
mely a petróleum üzletágban ma napság 
fennálló  kartellek által teremtetett magas 
árak mérsékelésére s közvetve a fogyasztó 
közönség javára is jelentékeny befolyást 

lesz hivatva gyakorolni, csak hogy ter-
mészetesen ne hiányozzék a megfelelő 
tőke, miről nézetünk szerint ugy a pénz-
Ugyi, mint a kereskedelemügyi miniszte-
reknek is érdekében áll annyival inkább 
gondolkodni, minthogy az által az ide-
gen tőke kiszorítása mellett nem csak 
egy szegény vidék népének létérdeke 
lógna gyámolitást nyerni, hanem as Üz-
letből és a szállítási forgalomból  eredő 
haszon jelentékeny mérvben gyarapilaná 
az állampénztárt is. -—a —n. 

Párisi levél. 
«Pajii levcJravaklGl). 

l'áris. 1900. április 7. 
Krisztus feltámadásának  örömünnepét 

várja az egész keresztény világ. A Szajna part-
ján kétszeres hálával zeng fel  a .Halleluja I" 
inert ugyan akkor megnyílnak, — a XX-ik 
század kezdetét legméltóbban jelző emberi al-
kotás, — a párisi világkiállítás kapui. 

Mindenki tudja, mit köszönhet az embe-
riség a Franczia nemzetnek, a mely ledöntötte 
a gondolat szabadság korlátait, jogot szerzett 
a joggal nem biroknak s megszabadította az 
emberi szellemet évszázadok biliocseitől. Ezért 
tapsol, ezért ujong az egész világ Franczia-
ország dicsőségének, ezért siet a föld  minden 
népe hozzájárulni a párisi kiállitás sikeréhez, 
inert ezzel nem csak ezt a dicső nemzetet, 
hanem maga magát tiszteli meg. 

Mi magyarok különös lelkesedéssel ve-
szünk részt a párisi világkiállításon. Sikra 
szállunk a nagy nemzetek között, hojy most 
is megmutassuk nagyságunkat, munkánkat, tu-
dásunkat, amint megmutattuk nyers erőnket, 
politikai bölcsességünket az évszázados csaták 
zivatarjaiban, amikor védpaizsul szolgáltunk 
nyugatnak kelet hordái ellen, ez által bizto-
sítva nekik a békés előre haladást a kultúrá-
ban. a munkában, a tudományban. 

Nem rég tettük le a kardot, csak nem 
rég engedte tneg a sors nekünk, hogy a békés 
munhi utján szerezzünk több babért imádott 
hazánknak. Csak nem rég... A munkánk virá-
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a levélpapír, amelyre tegnapról kelt becses prob-
lémáját irni méltóztatott, ikertestvére azoknak 
a bires violaszioü papíroknak, amelyeken szer-
kesztőségünk régi ismerőse, az irodalmi nagy-
ságos asszony szokta hozzánk a kérdéseit intézői. 
Egy dolog világos tehát: az. hogy ön, nagy-
ságom aram, a mi oépsserfi  nagyságos asszo-
nyunk, hites férje.  Gz a körülmény mindenesetre 
közremunkál, abban, hogy problémájára ezennel 
válaszoljunk; hiszen kedves nejét mist egy is-
meretlen családtagot szoktok emlegetni barát-
ságos lámpátok alatt. Ö az, aki bennOoket 
rendszerint azzal a kérdéssel keres /öl, divatos-e 
még a saodvicb az előkelő zsnrakon, illik-e, 
hogy a magányosan fürdőző  asszony Balatonfüre-
den ndvaroltasson magának, mit tesz a jól óé-
veit társaságos dáma. ha egy kikosarazolt ké-
rőjével találkozik? Ui e mindenképpen elmés 
probléaákat tőlünk telhetőleg megoldani igyek-
szünk : s kedves neje. a nagyságos asszony, agy 
látszik, meg van elégedve a szolgálatainkkal. 
Miért aoe állnánk tehát az öo rendelkezésére is. 
mikor az élet viharai közepette hozzánk fordol  ? 

Levelére készséggel válaszolunk tehát, de 
mielőtt est főnők,  engedje meg, bogy kalapot 
emeljünk tisztelt ari családja előtt, mely egy-
magában több problémát fogyaszt,  mint más 
bősz háztartás együttvéve. 

A violassioü levelekből, melyeket kedves 
neje ő nagysága bozzáak intéz, rég tisztában 
vágynak azzal, bogy ön, nagyságos aram, aaa 
bengáliai tigrisek közül való, akik bitlen élet-
párjak sdvarlóit véresre marezaogolják. Ezt a 
föltevésünket  nem zárja ki, bogy ön a földmi-
velési Baak-Bdssvésytársaaág pénztári főnöke; 
biszn a sötét velenezei embert rég deczentrá-
lizáitik már a legmodernebb hivatalokba. Mosd-

jak ki magyarán : ön feltekeny.  Ebben sUizolute 
oincs genimi szégyeneini vsló hiszen csak n ter-
mészet rendje, bogy az esetlen szaké lleraberek 
a bársonyosböi-Q fehér  szobrokra féltékenyek 
legyenek. Beszélj&nk négyszemközt: nii jogim 
kivánná ön, a rideg, az unalmas, a c-nf,  hogy 
a világ legszebb asszonya kizárólag az ön ku-
szált szakállában gyönyörködjék ? Az önzésnek 
is megvannak a ü a tárni: Ön csúf  visszaélést 
követő* el a társadalom rendjével, ha sz«ip fe-
lesége minden pillantását a maga számára vin-
dikálná. Az olyan bájos teremtéseknek, aminő-
nek tisztelt, neje ő nsgyságál képzeljük, köte-
lességei vannak a polgári társadalommal szem-
ben és Ön köteles udvariasan félrevonulni,  bogy e 
tökéletes termetben, e csillogóan fekete  pillán-
tásban más emberfia  is gyönyörködhessék. Mit 
akar ezzel sz együgyű téltékenykedéssel. őröl-
jön, bogy ön külömb helyzetben van, mint a 
felesége  udvarlói; önnek legalább niocs mit re-
megni attól, bogy egy vérszomjas tigris paj-
kos szándékait fölfedezi.... 

Tegnapról kelt becses problémája arra 
vall, hogy öonek is már kezd besőoi a feje  lá-
gya. A violaszín & levélben ugyanis ezt irja: 
Hosszabb idő óla fellünik  nekem, hogy tiszlelt 
nőm kerüli s esaládi tűzhelyt. Hol egy barátnőt 
látogat meg, hol a szabónőjével konferál,  s mi-
vel Dióvégre is nem vagyok parafából,  a minap 
elhatároztam, bogy utána nézek a dolognak. 
Elmentem a baráloőhöz, akit a feleségem  álli-
tólsg meglátogatott, s ott azt a felvilágosítást 
kaptam, bogy ofitnet  a tavasz óta nem látták. 
Felnéztem a szabónőhöz, akivel állítólag egy 
reggeli roba ügyében tanácskozik, s a szabóoö 
ártatlanul bevallotta, bogy a reggeli ruhának 
se kire, se bamra. Hol jár hát a feleségem, 
amikor hazulról elmegy? Minthogy magamat, 
fájdalom,  a terhes hivatal megakaszt abban, 
bogy a rejtélyes sétákét kiderítsem, a mult bét* 
fön  kimentein az Ollől-atra. abol a kisbirdetések 
sserint egy ügyes detektív foglalkozik  a családi 
titkok kiderítésével. A barmadeoHeti lakásban 

egy markos flezkó  fogadott,  aki meghallgatván 
|iAi)a*zomNl igy szólott: 

— Ne féljen  seramit, bárom nap múlva ke-
zébe Adok valamennyi bizonyítékot! 

E« lölültébb bizlató Ígéret volt s én uiégis 
ugy ére/.iem, minlha a fogamat  hoznák, Güns 
ar, igy hivják a magándetektívet, egész az elő-
szoba ajtajáig elkísért s olt még egyszer nyá-
jasan a fülembe  súgta: 

— Akár meg is szerkesztheti a válóke-
resetet ! 

Mit tennének önök, tisztelt szerkesztőség, 
hasonló esetben ? Én őszintén bevallom, hogy 
feldalt  lélekkel távoztam a detektív lakásából. 
A kártyázás nem esett jól, a szivart keserűnek 
találtam s mikor t. nfim.  ízléses pongyolában, 
ajtót nyitott, majdnem lelaikoltottani fájdalmam-
ban. Vacsora közben mindegyre csak őt néztem 
s mindjobban megérlelődött bennem az a ludat, 
hogy boldogtalan lennék, ha őt sohasem Ölel-
hetném többé. Ez estén még Ulán szebb volt, 
mint valaha; királynői termeléhez szerelmesen 
simáit a kékszallagon fehér  rnba, bársonyos 
teintje kipirult, éjfekete  hajában egy vérvörös 
szeglü virított. Eszembe jutott a detektiv Ígé-
rete: bogy bárom nap mnlva a kezemben les* 
minden bizonyíték. Mi történik, ha csakugyan 
be találja bizonyítani, bogy nőm titokban légyot-
tokra jár? Most kéuyelme* a dolgom, mert s 
sejtés utóvégre is semmire se kötelez, de akkor, 
a biztos tsdatial, szivemben, ennek már igazáo 
a fele  se tréfa....  A bizonytalanság még miodig 
kellemes érzés lehet, de a pozitiv tény, — ojjé. 
OdakOn zubogott a hideg márcziusi eső, idebenn 
a kályha vörös reflekszei  tánczoltsk a diófa-kre-
dencz rézcsatjain.... Oly meleg, világos, derült 
volt ez a családias interieur, Mariska aonyi 
grácziával tipegett ide-oda a szőnyegen, hogy 
a torkomat elszoritotta az ijedség: milyen bor-
zalmas lehet most a befütetlen  legényszobában ! 
Mariska kéaöbb a zongorához ült a a kedves 
operettjeimet játszotta; Lilit, Offenbachot,  a 
szentelt milli-milli gyertyát, a Denevér valcze-

reit s a szobaleány behozta a fekete  kávét 
Egysz»rre megbizonyosodott elöltem, hogy bo-
londolt cselfkedleni  s aggódva elbújtam a hinta-
szék vánkosába.... Késóbb, félóra  múlva (Ma* 
riska időközben nyugalomra téri), belopóztam 
a h'deg dolgozó-szobába és ekkor 

Tisztelt szerkesztős^, mit tagadjam: el-
követtem a legnagyobb gyávaságot, amire férfin 
valaha képes volt. Elváltoztatott Írással levelet 
irlam a feleségemnek,  n«m többet és nem ke-
vesebbet ennél az öt szónál: 

„Vigyázzon magára, minden lépésére 
ügyelnek". 

A levelet másnsp bedobtam a levélszek-
rénybe és azóta szivdobogva lesem: vájjon Ma-
riska nekem is megmutatja-e a különös figyel-
meztetést? Most ntár három napja, bogy a le-
vejet megkapta, de mi ad Midig abszolúte nem 
szólott róla. Mit jelent ez? Aonyi bizonyos, 
bogy csütörtök óta nem jár többá a Szabónk 
böz, sőt a múltbeli barátnőjét is békés hagyja. 

Ostobán vagy gyalázatoaan cselekedtere-e ? 
Ua pár sorral megvigasztalnak kételyeimben, 
örökre lekötelezik tisztelőjüket, a S846J. száms 
előfizetőt. 

Nagyságos uram, ne beszéljünk bolondo-
kat ; ön okosan és férfiasan  cselekedett. Csak 
tegye a kezét a szivére és mosdja aeg: jó 
lenne-e most egy rideg botelssobábas lakai a 
eltéphetetlen róaslbeefekkel  viaskodni valami 
barátságtalan étterem asztala mellett? Otthon 
a jó meleg szoba, a kitűnő vacsora, az illatoa 
kávé, teriogettét, hagyjuk a meditáláaokat Paal 
Boargeinek, mert az szegény abból él, bogy 
meditál. De ön, akinek jó hivatala, szép fele-
sége, kellemes otthona van, öo bizony, hál' Istea, 
nem szorul arra, bogy egyflgyö  problémákkal 
bajlódjék. Az ilyesmi csak a Tolsztoj regény-
fa  őseinek való, nem pedig egy becsületes magán-
hivatalnoknak. 

Fogadja köszönetünket szíves bisahaáéit 
és adja át kézeaóbsskat kedves Bejének, az Iro-
dalmi nagyságos asszonynak* 
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Mit 
jani 

It most Párleba küldtük, hogy veneoyre kel 
jünk velük a többi nagy hatalmas nemzetek év 
eaáiadoa munkáival. 

Sikerünk nagyobb less, sem mint ast meg-
álmodtak volna. A magyar oastály muokásoi 
élükön Lakács Béla volt kereskedelemUgyirai-
niazter, kormánybiztossal oly munkát végeztek, 
amely a külföldet  ámulatba fogja  ejteni s ki-
vívja Magyarország elismerését 

Állami önállóságunk a világ kiállításon 
mindenütt gondosan meg van őrizve, nem kell 
attól félnünk,  hogy Ausztriával egy kalap alá 
fognak.  A dekoratív munkálatoknál kiváló súlyt 
fektettek  a magyar Jelleg és a magyar díszítő 
motívumok kidomboritásara. 

A Szajna parţjân lévő Önálló pavillonunk-
ról tudvalevőleg a franczia  lapok is a legna-
gyobb elismeréssel nyilatkoztak. Ezen kivül 
még 18 részből álló csoportunk van a kiállítás 
területén szétszórtan, 10.676 négyszögméter 
pavillonokban, 3586 négyszögméter pedig pe 
dig szabad területen. 

Ha egyáltalában érdekli Önöket Ausztria, 
amelytói mi mindenütt tisztességes távolság-
nyira vagyunk, minden magyar sovenizraustól 
menten jelenthetem, hogy produkezió dolgában 
a párisi kiállításon jóval mögöttünk áll. Külö-
nösen önálló épületük csíny és nagyság tekin 
tetében alig hasonlítható össze a mi pavillo-
nnukkaL A franczia  lapok ez utóbbi tényt nem 
kis malicziával firtatgatják. 

A magyar osztályról közelebb bővebben 
fogok  megemlékezni, addig is engedjék meg, 
hogy az egész kiállításról mondjak el egyet-mást. 

A Champ de Mars, a Trocadéro, a Qai 
de la Conference  és a Coure la Reine, szóval 
majdnem az egész kiállítás területe még min-
dég egy óriási rendetlen műhely képét mutaţja, 
ahol még májusba is fognak  előreláthatólag 
kalapálni. De ez a két-három héti késedelem 
nem ejti kétségbe a francziákat  a hivatalos 
megnyitás április 15-én okvetlenül megtörténik. 

A kiállítás főbejárata  már teljesen ké-
szen áll a Concorde-tér szélén. Binet építész 
müve, minden hasonló alkotást fölülmúl.  Kupo-
lája ötszáz négyszögméter, ötvennyolez bejá-
rata van, amelyen óránkint 80.000 embert le-
het bebocsátani. Este pazarul ki lesz világítva. 

Reelus óriási földgömbje  ínég a kiállítás 
megnyitásakor sem lesz kész. Az óriási globnsz 
átmérője 46 méter, a Trocadéro kertjében áll. 

Az 1900-iki kiállítás csodája a Chnteau 
d' eau (viz kastély). A vízesés tartója 30 méter 
széles, msga a zuhatag is 30 méter magasság-
ból szakad alá. Valóságos folyam  ez, mely 
természetes sziklákból készült barlangban tű-
nik el. Este 12 ezer lóerejU motorokat hasz-
nálnak fel  kivilágításához s igy képzelhető, 
hogy káprázatos látványosságot fog  nyújtani. 

Az Eiffel  tornyát tetszetősen renoválták. 
Mindezekről s a többi sok másról részle-

tesebben fogok  irni, ha a munkálatok befeje-
ződnek, vagy legalább jobban előre haladnak. 

Jöjjön el a ki csak teheti, nézze meg 
maga ezeket a mesébe illó alkotásokat mert 
nagyobb baszna lesz ebből a mi izmosodó 
Magyar hazánknak, mint amennyi hasznuk lesz 
a francziáknak  guruló frankjainkból. 

Viszontlátásra Párisban! 
Karácsonyi  Aladár. 

A büntető perrendtartás ismertetése. 
Amili rauknáek m . m m i-a 1—13. §). 

Irta e Csíkszeredában 1900. márczius 7-én a büntető 
perrendtartásból tartott vltaértekezletea felolvasta 

Dr. Peiiémj Mihály. 
(Folytatás.) 

á 1*2. §. szövege a kővetkező; 
12. k. A jelen tQrvény alapján kiszabott pénz-

bOntetásek és pénzbírságok ugyanazokra a néíokri 
fordítandók,  a melyekre a büntető tOrvénykSnyvek 
alapján megállapítottak rendelve yannak. 

A be nem hajtható pénzbírság solia som, a 
be oem hajtható péuzbQntetés pedig csak azokban az 
esetekben változtatható át elzárásra, a melyekben ezt 
a jelen tOrvény megengedi, öt koronát felQl  nem ha-
ladó Összeg tizenkét órái) 
rónáig terjedő ősszeg pei 
tostatbató át. 

Rendkívül helye* éa szükségesnek találom 
a törvénynek a 18. §.ban foglalt  azon rendelke-
zését mely az eddigi bűnvádi gyakorlatban ia hasz-
nált el nevelések fogalmát  határozza meg. E fi.  a 
kövutkesóleg ssól 

13. * Vádló alatt mind a klr. Ogyéseség, mind 
a fő  és pótmagánvádló (41. és 42. {&.) értendők. 

Terhelt az, a kl ellen a bűnvádi eljárás foly. 
A bfln  csel ekméay nyel gyanúsított az a terheit, 

aki ellen a vizsgálat elreudclase még Indítványozva 
vagy a vádirat benyújtva nincs. 

t óráig terţ |cdó elzárásra, busz ko-
wdlg egy napi elzárásra vál-

E ( i pénzbüntetésük éa pénzbírságokról 
rendelkezik. 

A B. P. 124. 170. 10/4.10/6.282. és 20/7. 
t-aiban rendel pénaböntetéal, — 128. 124. 216. 
299. éa 864. ft-aiban  pénsbiraágot — Éles meg 
kfllönböztetéat  teu e kend alkalmaaáaára nésve 
a törvény, a mennyiben kimondja, bogy a be nem 
hajtható péoibinág sohasem, a pénsbfintetéa  esak 
az esetbea változtatható át elzárásra, a melyek-
ben eat a törvéay megengedi. Sajátságos, hogy 
a Ukvény minden esetben megenged! a pénz-
büntetés átválloslatáaát Hangsúlyoznom kell. 
boay e rendelkezés oask a B. P.-ban éa az essel 
önAggé eakMtbiróaágl (1807. XXXIII.) ás élet-
beleptetéaf  (1897. évi XYXIV. l a , ) törvény, 
bea megállapított reád büntetés tennéasetO pénz-
én pénzbírságra vonatkozik. 

A B. P.-ban megbatározott pénzbfintetiaek 
és pészWraágok ngyanaaoncaélra fordítandók, 
•lac a btkvben meghatárosottak, nevezetesen aa 
1892. XXVII, t ea.-ben meghatározott óiéira. 

Aa átváltoztatásra vonatkozó asabályok agy 
értei meiendók, hogy ss elitélt vagyoni viszonyai 
hos képest ss 6—2' korona kőiötd vsgy sson 
fölüli  pénsbűatetés egy vsgy több nap! elzárásra 
változtatható át Igv értelmezi a nmélt- m. klr. 
Karls 19. döntvényében a btk. 62. fl  át ia 

Vádlott az a terhelt, akt clleu vád határozat , 
van hozva, vagy e nélknl|fűtárgyo]as  van elrendelve. 

yelek alatt értendők: a klr. Ogyéazség, n íő 
és pótinagánvádló, valamint sz. aki ellen bűnvádi 
eljárás folyik. 

Sértett az, akinek bármely jogát sértette vagy 
veszélyeztette az elkövetett vagy megkísértett bfln-
c (telek mény. 

Sértett alatt ennek törvényes képviselője és 
ha nincs knitfu  felemlítve,  a muganlndltváiiyra jogo-
sult Is értendők. 

Magáu íél (51. 8.) az a sértett vugy jogutódja, 
aki magánjogi igény érvényesítése végett s bűnvádi 
eljárthoz csatlakozott. 

Magánludltványra jogosult az a magán egyen 
akinek Indítványától (IB77. évi V. t.-cz. 11U. g.) fOgg 
a bűnvádi eljárás megindítása. 

A „katona* azó a hadseregre, a hadltcnge.-é 
szel re, a houvédségre, a népfelkelésre  ÓK A rendőr-
ségre vouatkosik. 

Fegyveres erő (1H84), évi VI. t.-cz. 2- 3) abitt 
a hadsereg, a haditengerészet, a honvédség és n nép-
felkelés  értendők. 

Ezeknek ,az alapfogalmaknak  törvénybe 
iktatása azért volt ielette kívánatos, mert valahány 
bü it Ugy gyei foglalkozó  egyén húsznál) a e kifeje-
zéseket, egyik sem volt tisztában szzul, tm-l̂ ik 
a btinper milyen stsdiomában a helyes. 

Közömbösnek tartottuk ez ideig vájjon azt 
a ki ellen a bűnvádi eljárás megindult terhelt 
nek, gyauusiioittiak vsgy vádlottnak nevezzük e. 
vájjon hivatalból üldösendó bűncselekmény esetén 
a jogaiban sértett fel  sérteti és káros e V Holott 
ezek a fogalmak,  már jelentőségüknél fonva  is 
felelte  fontosak.  Elég e tekintelheu csupán nrrs 
hivatkoznom, hogy a vádlott kifejezés  már a k»»Z' 
felfogás  szerint erósen kompromittáló és többet 
jelent a gyanú alatt állónál, hogy a sértett és 
csupán kárositott azon jogkör szempontjából mely 
a bünperben éket megilleti, nem ugyatiazonossk. 

üzen alap fogalmak  elnevezésére a törvény 
az eddig is használatban levó szavakat fogadta 
el, 0)ilván azért, hogy ekkép is megkönnyítse 
a törvény elsó éveiben unnak alkalmatosát és 
fehetóleg  elhárítsa az igy is gyakrau elóiillhsió 
fogalom  zavart. 

Felek alatt az egymásául szemben álló 
ügyfeleket  éiti a törvóny (vádló és terhelt) e ki 
fejezéssel  ia érvényre óhajtja juttatni az ügyfél-
egyenlőség elvét. Felek alatt értendők a törvény 
szavai aserint: a kir . ügyészség, a f ó é s 
pótmagáuvádló valamint az a kl ellen a 
büovádielj árás folyik,  azaz a gyan u aitutt, 
terhelt, illetve vádlott. A hol a törvény 

.felek"  kifejezést  használja, mindezek érteudók 
alatta, a hol pedig a felek  i ud i t vá iiy á r ó I, 
fellépéséről  szól ott mindkét perben álló fél  (vádló 
és terhelt) egyesóakarata ér tendő, a hol 
végül «bármelyik fél*  kifejezési  hsszuálja, 
ott az eljáráa illetve cselekményhez egyik fél 
indítványa is elégséges. 

Meg kell itt még említenem, hogy bár s 
kir. ügyész e szerint ügyfélnek  tokiatendő, még 
is öt a törvény bizonyos oiójogokkal ruházta fel 
az anyagi igazság megvalósítása szempontjából, 
a mint azt a törvény lll-ik fejezetének  ismerteté-
sénél látni fogjuk. 

A biinper aktiv alanya A , vádló, a ki bün-
perben iuditványokst tehot, kinek a törvény kü-
lön helyein meghatározott jogsi és kötelességei 
vannak u. m. « kir. ügyészség — ez esetben köz 
vádló, — és a magánvádló, ei utóbbi isinét 
fő  és pótmagánvád ó. 

A fő  magánvádló, a inagánvádra üldöxendó 
és a B. P. 41. § ában fe'sorolt  vétségek és ki 
hágások esetében fellépni  jogosított sértett. 

A pótmagánvádló, a kir. ügyészség helyett 
a B. P. 42. § a szerint az eaetbsn fellépő  sértett, 
ha a kir. ügyészség a vád képviseletét megta-
gadja vagy a vádat elejti. 

A most jelzettekből Is kö vetkőztethető, de 
a törvény külön is kiemeli, hogy a .sértett" egy 
kumulatív kifejezése  a törvénynek, nem caak a 
fő  és pótmagáu vád ló, hátiéin mindazon egyének 
fogalmát  egyesíti msgában, a kiknek valamely 
jogát aériette vagy veszélyeztette a bűncselek-
mény. E szerint e kifejezés  alatt neui oask- * 
személyében sértett, vagy veazélyeztetelt, hanem 
e .vagyon i l ag ká r osl to?t"fa  értendő. 

A mennyiben sértett kiskorú, az öl meg-
illető jogokat e f-a  7. bekezdése szerint törvé-
nyes képviselője gyakorolja, tehát a s sértett" el-
nevezés alatt ez le értendő. 

Sértett alatt értendő tehát a magánvádló éa 
pedig a fő  éa pó tmagáuvádló , csat i a-
koió, magánfél  és magán! ndi tvány ra 
jogosult 

A lő éa pót magáavádIA fogalmát  már előbb 
adtam. 

Csatlakozó ss a magánvádló (fő  v. pót) a 
kl, mint jogaiban sértett, a B. P. 44. 46. § álhoz 
képest a magánvádléként előesör jelentkező a igy 
a vádat képviselő sértett társát a vád emelése 
éa vitele körül ellenőrei, kisegíti. A mennyiben 
a B. P. Idéseu g-ai aserint, baamagánvád kép-
viseletére több sértett van hívatva, közfllök  as 
Jár el, mint magánvádló, a kl a bíróságnál elő-
asör jelentkeiett vagy • kit a többiek megbíztak. 

(Folyt kOv.) 

K Ű M Í N F É L É K 
— Uj közigazgatási biró. 0 felség"  a 

király e bó 1-én kelt elhatámzásávsl a ni. kir. 
miniszterelnök előterjesztése folytán  Tibád An 
tsl Udvarhely megyei err-zággy ölési képviselőt a 
közigazgatási felsőbb  bírósághoz bíróvá nevezte 
ki. Az uj biró pályáját saját vátmegyéj* szol-
gálatában kezdeile meg 1867-ben, előbb mint 
alűgyésr, msjd főjegyző  s később mint alispán, 
mely állasából 1875-ben a törvényhozás latja 
lelt. A parlamentben főkép  a közigszgstási kér-
déseknél mindig előkelő szerepet vitt, s annyi 
«zskismeietet tH»n>it<itl, hogy gróf  Teleki Géz* 
heMIgyminiszlersége alalt sz államtitkári msgss 
Allásbn helyeztetett s attól Teleki grófiul  együtt 
is vált meg rövid idő niulvs. Midőu Szspáry 
Gyula gróf  voli miniszterelnök a közigazgatási 
biió«ág szervezéséi tervbe vette, sz erre vonat-
kozó tőrvéiiyjxvHMlnt. tervezetet Tibád Antalra 
híj-ta, ki szt előkészítvén, a törvény hozáson 
kerenziül is ment s ma már annak s törvény-
nek keretében vsn módja tehetségeit érvényesí-
teni, melynek niegMlkotásában leglőbb vésze volt. 

- Közigazgatás reformja.  Közigaz-
gatásunknak oly aok idó óta vujiuió reformja 
a belilgyininiszterium kehelében e ezélra szer-
vezett kodifikáló  osztályban sürgős előkészítés 
tárgyát képezi. Az anyag; egyrésze már készen 
van, tt többit pedig külföldi  tapasztalatokból s 
a belföldi  viszonyok tuváhbi figyelembe  véte-
léből állítják ösfeze.  A jelenlegi belügyminisz-
ter tervezete szerint előbb nz egész közigaz-
gatási reform  inegulkottatik, s mikor tv javas-
latok szerves egésze meg van. akkor ax.tán 
sorba tárgyaltatjn valamennyit. A többek kö-
zött már készen van a községi közigazgatási 
tanfolyamokról  szóló reform,  mely régóta ér-
zett hiányt fog  pótolni. Kilenez vagy t'z ilyen 
tanfolyam  felállítását  tervezik, természetesen 
az ország különbözó részeiben x a megfelelő 
arányos beosztással. A tanfolyamra  érettségi 
vizsgálatokat sikerrel letett ifjakat  vesznek fel 
s ha a polgári iskolát idővel reformálják  hét osz-
tály ra, akkor a polgári iskolát végzett növen-
dékek is jogosítva lesznek e tanfolyamokra 
való felvételre.  Ez intézkedés életbeléptetése 
maga után fogja  vonni a körjegyzői vizsgáló 
bizottságuk megszűnését. Kz azonban erős biz-
tosíték lesz arra, hogy a közigazgatás alapo 
san képzett, a fokozott  adminisztratív Igények-
nek megfelelő  eróket fogja  kapni, n mi it jó 
közigazgatásnak elsó feltétele.  A másik és 
nem kevésbé fontos  kérdés, melyet Széli Kál-
máu minisztereluök már jelzett a parlament-
ben is a közigazgatási tisztviselők anyagi hely-
zetének javítása. Hogy tisztviselőink az auszt-
riai tisztviselőkkel egyenlő dolaczióban része-
süljenek, a mostani fizetéshez  még mintegy 
3-j millió korona szükséges, Kzen összeg pénz-
ügyi helyzetünkben csak ugy teremthető meg, 
ha a kormáuyznt miuden ágában a lehető egy-
szerűsítést keresztül viszik s a felesleges  állá-
sokat ioIIalják. Ezt az egyszerűsítést mindenik 
miniszter a maga kormányzati körében tanul-
mányozni fogja,  javaslatait annak idején meg-
teszi, s az összes javaslatokat értekezlet elé 
bocsátás után, ha az Ugy megérett bocsátják 
a törvényhozás elé. 

— 'Április 1L Az 1848 idiki alspvető 
törvények »zentesiiésének évlordalójs, melyet a 
törvényhozás a nemzeti ünnepek sorábsn ikta-
tót i, egész csendesen folyt  le városunkban, s 
középüleleken és néhány magánházon nemzeti 
lobogók jelezték a n.ip jel~giö*é:;ét, egyéb azon 
bau nem történt. 

— Kinevezés. Uaczoni István csendőr 
őrmestert, ki városunkbeu több év óta mint 
Őrsparancsnok vula alkalmazva s ezen állásában 
pontossága ügyessége és helyes viselkedése ált.il 
ugy elöljáróinak, mint a nagyközönségnek elis-
merését kiérdemelte, a kolozsvári kir. főügyész 
a gyulafehérvári  ügyészséghez Írnokká nevezte 
ki. Őszintén kívánjuk, hogy működését a polgári 
pályán is annyi siker kisérje, mint a mennyit 
ügy buzgósága val és szorgalmával a csendőr-
ségnél kiérdemelt. 

— Nagyhét! ájtatosságok. A lefolyt 
héten a hitélet terén szokatlan élénkség volt ész-
lelhető. Virágvasárnapján a templomokat nagy-
számban látogslták a hivők. Ugysnezen és a 
köveik» zö nap »n tartattak s gazdasági és pol-
gári leányiskolák növendékeivel a szentgyskor-
Istók. A róm. kath. templomot naponkint a/.ázával 
kereslék fel  az emberek, hogy gyónásu kötele-
zettségűknek eleget tegyenek. Ntgyszerdán meg 
kezdőitek a Inmentácziók, nagyszombaton tör-
tént a tflz  é< vizszentelés, ugyanazon napon 
délalán R órakor A támadás, melyre a szokásos 
diszlóvéseit megadására egy erős bou véd század 
vonnlt Nagypénteken és Hnsvét első és máso-
dik napján mindkét templomot zsalolásig meg-
töltötte a közönség. 

— Műkedvelő előadás. A Polgári ol-
vasókör javára reudezett műkedvelői előadás 
f.  hó 16-án este minden tekintetben fényesen 
sikerült. Az előadásról beküldött részletes tu-
dósítást térszüke miatt csak következő szá-
munkban adhaţjuk. 

— Ipartestületi kösgyülés. Az ipar-
testület folyó  17-d\kére hirdetett közgyűlését 
a tagok csekély számban való megjelenése miatt 
nem lehetett megtartani. Az uj közgyűlést folyó 
hó 29-én fogják  megtartani. 

— Áthelyezés. Zecses János pénzügy-
őri szemlészt, ki ezen hivatalt igen sok évig 
közmegelégedésre töltötte be a helybeli pénz-

ügyőri szakasznál, hasonló minőségben Székely-
Kereszturra helyezték át 

— Esküvők. Beeze Imre, Csík vármegye 
harmad aljegyzője folyó  bó 16-án lépett básss-
sági frigyre  Miikolczon odavaló szűletésfl  Már-
tnoffy  Anna kixs iszony nyal a csíkszeredai pol-
ffári  leányiskola derék tanítónőjével. Ferenczy 
István vármegyei gazdatiszt leányával, Ilonával 
17-én tartotta meg esküvőjét Tölgyesen Klíma 
Rezső állami állatorvos m. kir. reztegállomási 
vezető. Ugyanaznap vezette oltárhoz Tekén Zöld 
Regina kisasszonyt a Zöld Ferencz adófárnnk 
leányát Ádám Ferencz gyimesi vámhivatali el-
lenőr. Valam« nny;nek szerencsét éa boldogságot 
kívánunk frigyükhöz. 

— Lemondások. Huzamos idó óta be-
tegeskedő Székely Károly vármegyei árva-
széki Ülnök — a mint értesülünk — állásáról 
lemondott s nyugdíjaztatását felettes  hatósá-
gánál kérelmezte. Ugyancsak egészségügyi 
okokból bocsátotta rendelkezésre állasát a szent-
mártpní szolgabiróságnál alkalmazva volt Oyör-
pál Árpád állandósított díjnok is. 

— A csíkszeredai kir. törvényesek 
által 1900. április hó 20-án és április 2l-én 
tartandó végtárgyalások illetve fótárgyalások-
ról. 1. 6170/#99. Tankó János ellen súlyos 
testi sértés büntette miatti ügy., 2. 0171/899. 
Kurkó György ellen súlyos testi sértés büntette 
miatti ügy., 3! 6172/699. Bocskor Gergely ellen 
lopá* büntette miatti Ügy,, 4. 715/900. Bendu 
János ellen súlyos testi sértés büntette miatt. 

1900. április hó 21-én. 
'). 137/900. Marosán Jáno9 ellen sikkasz-

tás bűntette miatti Ügy., 6. 157/900. Máté 
Vitus ellen súlyos testi sértés büntette miatti 
ügy., 7. 6I63/H99. Baitia Gáspár ellen magán-
lak sértés büntette - miatti ügy.. H. 179-900. 
Sárig György Istxánné ellen lopás büntette 
miatti Ugy.. 9- 195/900. Blénesi István ellen 
hatóság elleni erőszak büntette miatti ügy., 
10. 21KV 9Q0. György Ferencz Ferenczé ellen 
súlyos testi sértés hüntetle miatti ilgy., 11. 
133/000. Szász József  és társai elleni ügyben 
itéletki hirdetés. 

1900. április hó 23 án. 
12. 8715/900. Kelezés Vaszi Mihályé ellen 

lopás miatti Ugy. 877/900. Toti. Burján Sán-
dor ellen lopás miatti Ugy, 14. 911/900. Ko-
vács Antal ellen súlyos testi sértés büntette 
miatti ügy. lő. 922/9:30. Zsidó Péter és társai 
ellen sulyos testi sértés bUntette miatti Ugy. 
10. 937/900. Hoér Antal (Miklósé) ellen lopás 
büntette miatti Ugy. 

— A osikmegyei gazdasági egye-
sület XVIII. évi rendes közgyütét április hó 
2")-én délelőtt 10 ómkor kezdódóleg a várme-
gyeház kisebb termében tartja, melyre az 
egyesület minden tagját hazafias  tisztelettel 
meghívjuk. A közgyűlés tárgyai: 1. Titkár 
jelentése sus egyesület 1899. évi működéséről. 
:í. Az 1K99. évi számadások előterjesztése s 
azok felett  való határozat 3. Az 1900. évi 
költségvetés és működési programm megálla-
pításit. 4. Az igazoló-választmány tagjainak 
szaporítása iránt beadott inditvány s annak 
elfogadása  esetén 5 igazoló-választmányi tag 
választása. 5. A községi gazdakörök szerve-
zése. Előadó: Pária Frigyes, ü. Az igazgató-
sághoz a közgyűlést megelőzőleg beérkezendő 
indítványok. Csik-Szereda, 1900. márcz. 31-én. 
Becze Antal alispán elnök. Nagy Imre egyleti titk, 

» Alapszabály megerősítés. A föld-
mivelődési mioiszter az Olt folyónak  Csík-Rákos 
Görőrslalva. Vacsárcsi községek alsó határától 
Csik-Szentdomokns felső  haláráig terjedő szaka-
szán az érdekeli, halászati jog tulajdonos köz-
ségek által halászati társulaltá történt alaku-
lásról szer készlett szabályrendelet jóváhagyta s 
Qiasitsni rendelte a társulatot, hogy üzemtervé-
nek mielőbbi megálapitása végett sürgősen ujabb 
kö/gyűIM hívjon össze a az ebben letárgya-
landó üzemtervet mutassa be. 

— Gyássrovat Keresztes Juliska, Ke-
resztes Gyula kir. bírósági végrehajtó 7 éves 
kis leánykája a mult héten a kaoyaró áldozata 
lett A kedves halott földi  részeit nagy részvét 
mellett helyezték öröknyugalomra. 

— M. kir. Mezőgazdasági Moseom. 
Budapestre utazó olvasóiok figyelmét  felhívjuk 
a m. mezőgazdasági tuuzeumra. melynek gyűj-
teményeit nemcsak a mezőgazdák, hanem min-
dazok haszonnal és tanulsággal tekinthetik meg, 
kik a mezőgazdaság vagy valamelyik ága Iránt 
érdeklődéssel viseltetnek. E Muzeumban hasz-
nos és kárttevó állatok gyűjteménye, növény-
termelési, kertészeti, gytűmölcsészeti, szóllő-
szeti, állatenyésztési, barofitenyésztési,  méhé-
szeti, selyemtermelési tárgyak gép- és eszköz-
modellek, talaj- és műtrágya-minták, emlék-
tárgyak, épület-inodellek, statisztikai kimuta-
tások stb. láthatók. A rauzeura, mely a VII. 
ker., Kerepesi-ut 72. számú házban van el-
helyezve, a hétfői  és ünnepeket követő napok 
kivételével naponkint d. e. 9 órától d. u. 1 
óráig van nyitva és látogatása ingyenes. 

— Tombolajáték engedelyesése. A 
pénzügyminiszter a tusnádalvégi fllrdón  létesí 
tendó szegény kórház-alap Javare a fürdőidény 
tartamára lottódíj és nyeremény adómentes 
tombola játékot engedélyezett azon feltétellel, 
hogy a nyereménytárgyak közé sem késspénst, 
sem értékpapírt felvenni  nem szabad és az 
egyes húzások csak a kiküldendó politikai biz-
tos jelenlétében tarthatók meg; továbbá tom-
bolajáték egész tiszta jövedelme a kórházalap 
javára fordítandó. 
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— Jánvényolt városunkban. As in-
flatau,  mely s W*» tavaszos ss egész orsxá-
got benigildoiU, városaokba in elérkezett • 
igen sokas feklszn»k  beteges ez alkalmatlas éa 
kellemetlen kár kftvstkeztébes.  Az eddigi ese-
tekből ítélve, agy Kúszik, kogy a betegség köny-
ojebb lefolyása  a igy kellő óvatosság mellett 
sagyobh veszedelesitöl nem iges l-het tartani. 
As influenzánál  jóval nagyobb mértékben graaz-
ssál as ngy nevezett kanyaró, a mely rendes 
körülmények kőzőlt esak a gyermekeket szokta 
megtámadni, mwt azosbas a felnőtteket  ia aa-
nyargalja, több felnőtt  ember is lekszik benne 
snlyos beteges. A gyermekes básakal azosbas 
sorra látogatja * alig van olyan gyermekes csa-
lád. melyet fel  se keresett volna. Némelyek e 
betegség Ilyen nagymérvű fellé|iését  annak tá-
la jdonitják, bogy az iekolákat anoak idején, 
•ikor a baj sagyobb mértékben kezdeti fel-
lépni, nem szűntették be. 

— Megbokrosodott lovak. A sebes 
hajtás, az Igavonó állatokra vsló hiányos felü-
gyelet ma,dnem naponkint riadalmat okoz vá-
rosunkban. Igy tőrtént ez folyó  hó 13-án, nagy-
pénteken is a reggeli órákban. K a z a c s a i 
somlyói szemináriumi élelmező lovai nagy-
valószínűséggel a kocsis hanyagsága és vigyá-
zatlansága következtében a szekeret elragad-
ták s eszeveszett vágtatással száguldottak vé-
gig a piacz utczáo eltiprás veszályének téve 
ki a járó-kelőket. Fülöp Lajos szolgabirósági 
Írnokot, ki a megbokrosodott lovakat felakarta 
tartóztatni, elütötték s nevezett ur fejés  sze-
rencsére csak kissebb sérüléseket szenvedett. 
A kőhid tájékán az egyik ló zabláját Jakab 
Ödön helybeli kereskedő ragadta meg s töb-
bek segítségével sikerült neki a megbokroso-
dott lovakat megfékezni  s igy elejét vette az 
eghetóleges nagyobb szerencsétlenségnek. Azon-
ban kezén és lábán ó is kissebb horzsolásokat 
szenvedett. Ez esetet ássál is inkább ajánljuk a 
rendőrkapitány ur figyelmébe,  mivel ugyanezen 
lovak itt a varosban már harmadízben ragad-
tak el. A fogat  tulajdonosokat pedig figyelmez-
tetjük, hogy oly au kocsisokat nlkalmazzaoak, 
kik tudnak bánói az állatokkal s vigyázatlan-
ságukkal sem gazdájuknak, sem pedig a közön-
ségnek oem okoznak bajt és szerencsétlen 
séget. 

— Kasánvlssgáló bis tos. A kereske-
delemügyi m. kir. miniszter értesitette Csik-
vármegye körigazgatási bizottságát, hogy a 
törvényhatóság területére 1898. évi deczem-
ber hó 15-éo 77.565. sz. a. kinevezett Rados 
Lipót kazánvi2sgáló biztost a szolgálat érdeké-
bőt Gyula-Fehérvárra helyezvén at, a változat-
lanul fenntartott  kazáovizsgáló kerület kazán-
vizsgáló biztossává Brassóba: Rooa Sándor m. 
ksr. államvaButi Begédmérnököt, a brassói fiók-
műhely főnökét  nevezte ki. Miről a törvény-
hatóság területén lakó összes kazántulajdouo-
sok értesíttetnek. 

Réges-régen, 1500 
éve immár, hogv a keresztyén-lég Rómában ÍM na-
gyobb terjedésnek Indult, annyira, liogy már vesze-
delmesnek is látszott. A római császárok, mintha 
flört-  érezték volna, hogy ax A székvárosuk nagy 
szcrll oszlopsorait valaha betemeti az idő, a faaceack 
jelvényét a kettős kulcs váltja fel,  as Pantheon ku-
l»o áját a Szent Péter templom haladja tul. Mintha sej ej-
tették volna, hogy birodalmuk fegyverei  megtompul* 
nak a mártírok testén, gógjQket eltiporja az alázat és bi-
rodalmukban egy uj állam alakul: hogy eljön Pa kor, 

veinek megjelölésével s főként  mondók ál k 
pontos bejegyzésével) juttatja birtokomba, a 
közlő neve alatt, s a megfelelő  tisztelet-dij 
kintalványosása mellett a M. Néprajzi Társa-
ság havi értesítőjében fogom  közzé tenni. 
Budapest (Nemzeti Muzeom) 1900. április 13. 
Dr. S e b e s t y é n Gyula,a M. Néprajzi Tár-
saság főtitkára. 

— Eladó bika. Csik-Pálfalván  Sántha 
Ágostonnál egy igazolványnyal ellátott kétéves 
tenyészbika eladó. 

H I V A T A L O S R E S Z 
Ssám 0774—8y9. 

II. ai. 
Csík vármegye törvényhatóságának 

szabályrendelete 
id védelme tárgyában. 

1. g. á mennylbeo salyosabb beszámítás 
alá eső bűncselekmény nem forog  fenn,  kihágást 
követ el és 100 koronáig terjedő pénzbüntetés-
sel büntetendő: 

a). A ki valamely nyilvános iakola tanhe-
lyiségébe a tanítás ideje alstt engedelem nélkül 
jegtalauul bemegy és a tanítást magaviseleté-
vei, vsgy kösbeszólással isvsrja, vagy azáhal, 
hogy onnsn az Illető tanár, tanitó, vsgv helyet-
tesének felhívására  sem távolik, vsay szándéko-
san bármily más módon megssvsrja b) a ki az 
iskola bármily helyiségében s tanulók előtt erkölvs 
telen vsgy oly kifejezést  hnsznál, avagy oly ma-
gaviseletet tanúsít, mely a tanilói tekintélyt sérti, 
vagy kiasebbiti. 

2. g. Kihágást követ el és 100 koronáig 
terjedő pénzbüntetéssel büntetendő sz a szülő, 
gyám, vagy a tanulóra felügyelet  gyakorló sxe-
mély, a ki a tatiulót megillető jogból a tanitói 
intézkedést tudva meghiusítja, vsgy a tanítványt 
ss ily intézkedés iránti cngedetlenségre rábirja, 

9. A pénzbüntetés a községi, (Csik-Sze-
redában a városi) iakols-alap javára fordítandó 
és behajthatatltnság esetén az 1879. XL t. cz. 
22., 20. és 90. gg-ai szerinti elzárásra változta-
tandó. 

4. g. á jelen szabályrendeletbe ütköző ki-
hágások elbírálására illetékes hatóság : elaőfokban 
a járási főszolgabíró,  (Csíkszereda rendozett ta-
nácsú városban a rendőrkapitány), máaod fokban 
as alispán, haimad fokban  a m. kir. boliigyoii 
niszter. 

A büntető eljátás az ügyre nézve érdekelt 
tanár, vagy tanitó feljelentésére  az illető tanin-
tézeti igazgatóság, aa iskolaszék, vagy ennek el-
nöke felhatalmásása  folytán  indítható meg. 

Kelt Ceikvármegye törvényhatósági bizott-
ságának Csik-Szeredában. 1890. évi október hó 
10 án tartott ülésében. 

Miké  Bálint 
fŐitpAH. 

Szám 204 01 

Mihály  Ferencz 
fvj'g.y:ö. 

mldún a kicsapongó Istenek hallottak. 8 kon lejára 
dölvítto boldogoknak. — A szenvedők bírják aztán a 
földet,  — édes gyönyör leszen hulatnl könnyet. A 
ki nem szenvedett, az mind pogáuv.... Es vaíóbi 
hatalom tényeit félezred  alatt tönkretette az es 
[uvalina. A legnagyobb s-jerQ íorradatom volt cz az 
egyetlen, mely valóban megrázta az egész világot. 
Az törtéut az egész világgá), a mi Nagy Constant!-
niiHHal: az égen megjelent elölte a kereszt, és rajta 
a szavak: E jelben győzesz." Es e keresztet, a szen-
vedés jelét meglátta a világ, s Oresen maradtak a 
szobor-isteuek szentelt ligetei, és bennök azalabast-
romoltárok. A keresztyénség föllépéséről  Rómában 
és terjedéséről szól a Nagy Képes világtörténet mos-
tani 62-ik ÍQxetc. A ls Kötetes nagy manka szer-
kesztője Marczali Henrik, egyetemi tanár, a római-
akról szóló kötet szerzője dr."Geréb József.  Egy-egy 
kötet ara díszes íélbörkötéaben 8 frt,  füzetenként  ls 
kapható 30 krjával Megjclen tnlndcu héten egy fű-
zet. Kapható a kladóknáMRévai Testvérek, Iroa. Int. 
Rt. Budapest, VIII., OllŐi-ut 1H.) s minden hazai 
knyvvkeri-skedés utján. 

— Nyilt kérelem. Néhai Vass József 
a «Napkelet" 1857. évi folyairábau  az erdélyi 
magyarság húsvéti hatáijáró szokását ismer 
tette a vele kapcsolatban röviden megemléke-
zett a h ú s v é t i d ide rgők házalásáról is. 
Mivel a didergő népszokásban a pogány ere-
detű kénosi és lókodi (Udvarhely vánn.) re-
gölés elveszettnek vélt töredéke lappang, tisz-
telettel kérem hazai néprajzunk barátait, hogy 
mind azt, a mit e tárgyról tudnak, a község 
megjelölésével velem röviden közölni szíves-
kedjenek. Ha valaki a népszokás körülményes 
leírását (a didergők korának, számának, öltöz-
ködésének, megjelenése idejének, szerep ne-

,, . Magyar kir. belügyminiszter. V. d. 
Ezen szabályrendelet sz 1879. évi XL. t. 

cz. 5. § a alapján ezennel megerősítem. 
Budspesten, 1900. évi márczius hó 12-én. 

A miniszter helyett: 
Jakabffy  s. k. 

állit  Hl'/Ultir. 

17699. 
XIV. 1900. H. M. számhoz. 

Pályázati hirdetmény 
a n>. kir.  honvéd  főreáliskolában  és a hon-
véd  Ludovika-Akadémióban  az 1900,1901. 
tanév kezdetén  betöltendő  államköltséges 
(teljesen  díjmentes  vagy féldijmentes),  to-
vábbá alapítványos  és fizetéses  helyekre, 

I.  A helyek  neme és száma. 
As 1897-ik évi XXIII ik törvényezikk értei 

mében szerveseit honvéd nevelő és képző inté-
setek I. csoportjában, as 1900/1901. iskolai év 
kezdetén (a honvéd főreáliskolábsn  szeptember 
l-én, a honvéd Ludovika Akadémiában szeptember 
21-én) 60—60, részint teljesen díjmentes, réssiut 
féldijmentes  államköltséges, illetőleg alapitványos 
és fizetéses  hely fog  betöltetni. 

Esen helyek közül esik: 
a) a soproni honvéd főreáliskola  1. évfo-

lyamára : 
20 teljesen díjmentes államköltséges hely, 
21 alapitványos hely, és 
9 réssben féldijmentes,  részben fizetéses  hely; 
b) a budapesti honvéd Ludovika-Akadémia 

I. évfolyamára: 
18 teljeseo díjmentes államköltséges hely, 
20 alapitványos hely és 
17 réssben féldijmentes,  réssben flsetéses 

hely. — 

A honvéd főreáliskola  II. és III. évfolya-
mába reudeseriull felvételnek  nincsen helye; esen 
évfolyamban  csak nami helyek fognak  betöltetni, 
melyek természetes fogyaték  (halálozás, elbocsá-
tás stb.) következtében jutnak üresedésbe. 

II.  Felvételi  feltételek. 
1. A pályázó magyar állampolgársága: 
igazolsudó a törvényhatóság vsgy a járási 

tisztviselő által kiállított honossági bisonyitvány-
nyal, a melyben a községi illetőség is ki teendő; 

2. A pályázó testi alkalmassága a katonai 
oevolésre: 

igazolandó vslamely honvéd vaay közős had-
seregbeli (hadi tengeréaselbeli) tényleges Állo-
mány beli orvos által szabályszerűen kiállított or-
vosi vélcménynyel; a beoltás pedig — a meuy-
nyibeu szt as orvosi vélemény nem igazoluá — 
külön himtőoltási bisooyitvány nyal. 

9. A megkivánt előismeretek, és pedig: 
a) a honvéd főreáliskola  1 só évfolyamába 

való felvételre:  valamely középiskola, (gymnaaium, 
reáliskola, magyarországi polgári iskola, a fiumei 
községi polgári iakola) IV-ik osztályának ered-
ményes látogatása; 

b) a honvéd Ludovika-Akadémia I só évfo-
lysmába voló felvételre:  vslamely teljes közép-
iskola (gymnaaium, reáliskola) Vlll-ik osztályáoak 
látogatása; 

ezoo előismeretek igiizolandók as elmúlt 
iskolai év végbizonyitványávsl és a folyó  iskolai 
év I. és II. lanidÓHznkácsk iskolai érteni tőjével, 
továbbá legalább „elégséges" eredménynyel letett 
felvételi  vizsga állal. 

4. Kifogástalan  erkölcsi magaviselet: 
igazolaadó erkölcsi bizonyítvány nyal, azon-

ban csak akkor, ha az iskolai bizonyítványban a 
kifogástalan  erkölcsi magaviseletre vonatkozó adut 
nem foglaltatnék,  vagy lia s belépés nem közvet-
lenül valsmely nyilvános iskolából történnék. 

6. A betöltött legkiaebb ÓB a tnl nem ha-
ladott legmagasabb életkor, és pedig: 

a honvéd főreáliskola  I. évfolyamába  leendő 
belépésre az elért 14-ik és a tul neiu haladott 
lö-ik élelév, 

a Ludovika-Akadémia I. évfolyamába  leendő 
belépésre az elért 17-ik éa a tul nem haladott 
2t)-ik életév, 

a mely megállapított életkor a felvételi  év 
szepiemher l-ére vonatkozik. 

Kzen életkor keresztlevéllel vagy születési 
bizonyitványnyal igazolandó. 

Az alapitványos helyekre pályázón részéről 
ezen kivül: 

6. igazolása annak, hogy a pályázó as ala-
pító oklevélben foglalt  külöuös feltételeknek  is 
megfelel. 

III.  A kérvények  benyújtása. 
Az állam költséges és fizetéses  helyek elnye-

rését czélzó felvételi  folyamodványokat  — melyek 
mellékleteikkel együtt szabályszerűen bólyegzen-
dók — a III. kir. honvédség, a cs. és kir. közöa 
hadsereg és a hadtengerészet személyei szolgá-
lati Utou az udvari, polgári állami és egyéb hiva-
talnokok pedig előljáró hatóságuk utján szón 
honvéd kerületi parancsnokságnak terjesztik be, 
a melynek területén a folyamodó  alkalmazva vau, 
illetőleg lakik. Magáu személyek folyamodványai-
kat a legközelebbi honvéd kerületi, illetőleg hon-
véd kiegészítő (tér-) parancsnokságnál uyujijúk be. 

Magyarországon kivül állomásozó katonai 
személyek folyamodványaikat  elöljáró katouai te-
rüleii parancsnokságaik, a Magyarországon kivül 
alkalmazott udvari és polgári állami hivatslnokok 
pedig elöljáró hatóságaik utján közvetlenül a hon-
védelmi miniszternek küldik be. 

Az államköltséges és Hzetéaca helyek elnye 
rését czélzó folyamodványok  az előbb emiitett 
parancanokságok állal folyó  évi május hó ío-ig 
a Magyarországon kívüli helyekről a honvédelmi 
miniszterbe* érkező ily folyamodványok  pedig 
május hó 91-ig fogadtatnak  el. 

A megállapított liatáridóu tul beérkező folya-
modványok viaszadataak és nem vétetnek figye-
lembe. 

As alapitványos helyek elnyerését czélzó 
folyamodványok  ason hatóságnak, személynek kül-
dendők meg, a mely (a ki) az alábbi kimutatáa-
ban megjelölteteti. 

A kérvényekben kifejezéa  adandó annak, 
bogy a folyamodó  az .Utasítás a pályázók fel-
vétedüe nésve a m. kir. honvéd nevelő és 
képsö Intésetekbe' halározványait teljtalmulag 
ismeri és kötelezi msgát ss ezen utasításban 
megbatározott valamennyi feltételnek  megfelelni. 

Ason pályásók hossátartasói, a kiknek a 
testi alkalmasság és a sikeres felvételi  vizsga 
feltétele  alatt államköltséges vsgy flsetéses  helyek 
adományostattak, illetve a kik alapitványos he 
lyekre bemutattattak, a honvéd kerületi vagy 
egyéb parancsnokságok által erről annak tudtul 

adása mellett értesíttetnek, hogy mikor kall a 
pályásónak as illető intéseiben megjelennie. 

Hasonló módon értesiltetoek azok la, kiknek 
kérvénye nem vétetett figyelembe. 

As első sorban kijelölt pályázókoo kivűl, a 
betöltendő helyek aránya szerint, néhányan má-
sod sorban fognsk  kijelöltetni oly ozéiból. hogy 
az első helyeken kijelölt, de a felvételi  vissgát 
ki nem állott, vsey te»ti!eg alkalmatlanoknak 
talált pályásók helyett pótlólag felvételi  vizsgára 
bocsáttassanak és ennek sikere esetében felvé-
tessenek. 

Miután azooban as említett pályásók felvé-
tele biztos kilátásba nem helyeshetö, a aafllók 
gondoskodjanak, hogy fiaik  a felvételi  vissgára 
be oem idéstetésük esetében, a polgári taninté-
setekbe, tanulmányaik folytalhatáaa  czéljából 
kellő időben beirattassanak. 

IV.  A felvételi  vizsgák. 
Minden pályázó közvetlenül az illető Inté-

zetbe való beérkezte után, testi nlkalmaaaága 
tekintetében megvizsgáltatik. 

A testileg alkalmatlanoknak talált pályázók 
hozzátartozóiknak azonnal visssaadatnak, a testi-
leg alkalmasoknsk minősítettek pedig felvételi 
vizsgát tesznek, a melynél a hozzátartozók is 
jeleu lehetnek, 

Az irásbelileg és szóbelileg megejtendő fel-
vételi vizsgák a soproni honvéd főreáliskolában 
augusztus 27— 9l-ig, a budapesti honvéd Ludo-
vika Akadémián pedig szeptember lö—20-lg tar-
tatnak meg. 

A fölvételi  vizsga magyar nyelven teendő 
le, melyet a pályásóknak oly mérvben kell tud* 
niok, hogy az eredmény teljes oktatás lehetősége 
e tekinleibeu biztosítva legyeo. A főreáliskola  I. 
évfolyamába  pályásók, a kik horvát taooyelvü 
iskolákst végestek, a fölvételi  vissgát ntóbb em* 
litett nyelven is letehetik: a magyar nyelvnek 
nem tudása — a pályázóknak egyébként jó ké-
pessége és megfelelő  előismeretei mellett — nem 
képez akadályt a fölvételre. 

V.  Ellátási  díj. 
Az ellátási dij a vissonyokhos képest időn-

ként újból állapittalik meg. Jelenleg a honvéd 
főreáliskolában  évi 800 korona, a Ludovika-Aka-
démiában évi 1000 korona. 

Féldijmentes államköltséges helyért esea 
összegek fele  fizetendő. 

Ezenkívül a föreáliskolába  és a Ludovika-
Akadéiniába felvett  nrnden pályásónak hozzátar-
tozói kötelezettséget vállalni tartósnak, hogy min-
den iskolaév kezdetén as illető intézet pénstárá-
ba tandij gyanánt 28 koronát leflselnek. 

A féldijmentes,  államköltséges és flsetéses 
növeudékek ellátási dija as illető intézet pénztá-
rába félévenként  é* előre fizetendő  be. As első 
részletet miodjárt a pályázó felvétele  alkalmával, 
illetőleg as iskolai év kezdetén, a második réas-
letet pedig minden év márczius 14n kell flsetni. 

Kelt Budapesten, 1900. évi máros, hé. 
A m. kir.  honvédelmi  minsztertől. 

Pályázati hirdetmény. 
A gyergyóssentmiklósl járási fössolgabirói 

állás évi 2400 korona flsetés,  000 korona Irodai 
álalány és 994 korona vármegyei javadalmasás-
ssljegy beköt ve, megüresedvén, a tavaszi törvény-
hatósági kösgyülésen választás utján be fog  töl-
tetűi. A kik ezen állást elnyerni óhajtják, fel-
hívom, hogy az 1889. évi 1 t.-czikk értelmében 
felszerelt  kérvéuyüket május hó 10-ig hossám 
adják be. 

Később beérkezett folysmodványok  figye-
lembe nem fognak  vétetni. 

CsikSzereda, 1900. évi ápr. hó 12-én. 
Beose Antal, 

alispán. 
Laptulajdonos: 

GYÖRGYJAKAB ÖBÓKÖ8B. 

W m SÁNDOR dr. 
senei m föirra 

orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 
[32] ío-io Oaik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. bálában. 
Rendes orvosi tanácskozási idő napont. 
délül án 2 — 3-ig. Fogorvon és fogmUvészi 

rendelő idő naponta délelőtt 9—12-ig. 

NEM HULL A HAJ. NINCS TÖBBÉ KOPASZ EMBER 
Szenzócziót kelt a gyégyfQkivonatom,  melyet évek ^ ^ ^ ^ h ^ p ^ ^ Felfedeztem  és százszoros pénzzel fizetek,  ba kétszeri 
hosszú során át tanulmányoztam, hogy mikép lehessen Wmt" ^ ă r f  ^ f i ^ e  ^ L J ^ M a b ^ ^ X V 4 H S használat után rögtön meg nem szűnik a hajhullás. 

meggátolni a megkopaszodást. 1 Q v e g ^ g ]t0r. 40 fillér.  korpakópződés és mindennemű fejbőrbe  tagság, 
Kaphat* ny«BjrrarrtArakbaB és a l i i u i e B l IIU1- «a plpercralkb-krrcikedéakfn. 

Főraktár: Török József  gyógyszertára, Király-utcza 12. sz. t , , ) 1 0 - í l ) 

Erdélyi főraktár  éa vesérképviselösóg: a Ó T H a T V L A , I l l a t - ém p l p e i e o r i l c l i : a j v y l c e r M l c a d A n é l , a y u l a í M i * r v * i - F 6 t * r . 
Vidéki  megrmdelémket  utánvéttel  azonnal o s t M : 

EgyedBIi készítő és széjjelkttldési raktára. D o b é N á ü d O r , uri, női és szinházi fodrász,  Budapest, Nefelejts-ntoaa  27. 
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J ó fajta borjus és borjúzó bivalok 

e l e u c L ó l e -
Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 
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Szám 476/1900. m i - i 
Versenytárgyalási hirdetmény. 

Alattirt községi elöljárósága Xagyntéltó 
ságu földmivelésUgyi  in. kir. miniszter urnák 
46245/898. számú engedélyt* folytán  Csik vár-
megyében fekvó  Gyergyó-K ilyen falva  község 
tulajdonát képező <»yó-alsó-Tölgyes határában, 
az úgynevezett borviz pata ka völgyének katlan 
részében a , roszborvizpatak" baloldalán 150 kat. 
hold terílleten találtató, erdészetileg a hibás 
és kereskedelemre nem alkalmas fákra  löD o-ot 
leütve 16190 frt  19 kr, vagyis 36880 korona 
38 fillérre  becsUlt 14 czmtól 30 c/m. és azon 
felül  kereskedelmi czélra alkalmas fenyőfa  tö-
meget 4 (négy) év alatti kihasználás végett a 
legtöbbet Ígérőnek versenytárgyalás utján eladja. 

A versenytárgyalás megtartására, mely 
csak irásueli zárt ajánlatok utján eszközöltetik, 
a jelen 1900. évi májas hó 10 ének d. u. 
2 órája tűzetik ki határidőül Gyergyó-K ilyenfalva 
község házához, mely uapnak déli 12 órájáig 
a szabályszerűen kiállított és 3038 korona bánat-
pénzzel ellátott Írásbeli ajánlatok az alattirt 
elöljárósághoz czimezve beadandók. 

A versenytárgyalás további feltételei  az 
elöljáróságnál hivatalos órák alnttbetekinthetók. 

Község elöljáróság: 
GyergyóKilyen falván,  1900. április 14-én. 

Simon Gergely, Balazs József, 
körjegyző. biró. 

Szám 249/1900. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közbirré teszi, hogy a c*ikszer<dsi kir. já-
rásbíróságnak 1899. évi V. s%. végzése folytán 
dr. Fejér Antal Ozyvéd áltsi képviselt C«ik-
Szentmibály község felperes  lé zére Csáki Klek 
és társai C'ikszetmihály-ajnádi lakósok ellen 
100 frt  190 frt  követelés s |ár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán  alperesektől lefog. 
Isit és 676 korona 60 fillérre  bec&lt ingóságuk ra 
a csíkszeredai kir. járásbíróság 1899 évi V. 2w7 2. 
sz. végzésével a toválihi eljárás elrendeltetvén, 
annak az alap és felHlfoglallstók  követelése ere-
jéig is, amennyiben azok kielégítési jogot nyerlek 
volna, Csik-SzénImibályon a község házánál 
leendő megtartására batáridőül 1900. évi áp-
rUla hó 24. napjának d. e.8 érája kitüzHik, a 
mikor a bíróilag lefoglalt  I. id. Koncz JáoosnAI 
szekerek, borjú és hám. II. ifj  Koncz Jánosnál 
lovak, szekerek, hám és borjú. III. Csáki Elek 
né) gazdasági eszközök és bázi bútorok a leg-
többet Ígérőnek készpénzfizetés  mellett szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhivalnak mindazok, kik sz elái vere-
z-mlő ingóságok vételárából a végreha tsió kő 
vetelését megelőző kielégítéshez jog..t laitsimk. 
amennyiben részükre s foglalás  korábban e>z-
közöltetett volna és ez s vígrebsjlAsi ĵ yy.»-
könyvből ki nem ifltiik,  hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéseié alttliit kikül-
döttnél iráslMn beadni, vagy pedig szóval be 
jelenteni el ne muU*zszAk, mert különben rsak 
a vételár fölöslegére  fognsk  ulsllstni. 

Kelt Csik-Sxeredán, 1900. évi márczius hó 
16-ik nspján. 

Keresztes Gyula, 
|H8| : - Î kir. l.ir végrrlmiti'.. 

Sz. 3tíSJ/l8«9. 
tkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmárloni kir. járásbirótá?, num 

llkvi hatóság közhírré tfs/.i.  hogy Lőríncz F»-
rt-ncz végreliMjtstónsk Nsgy Sándmne. Henedek 
Rózái is és -Henedek Ago«i«n hagyatéka vécre-
hsjtásl szenvedő elleni 50 kor. SO fillér  per-
költséc és jár. iránti végrelmjlási ügyHi-ii n 
csiksxM-edni kir. törvényszék (h csilw.Miimii-
toni kir. jáiásliiró-ág) területén lévő Csik Sz«-nt-
györgy községben és halárán b-k vő n t'»ik»/.t. 
győrgyi I K. &G. sz. t|kvt>e végrehsjiá<t. 
vedök és ki>k. B'-nedek Anna, lieiiedek Má'i» 
nt-vén álló A. f.  2lti. hisz. ingatl. 40. knr. 274., 
27*. brsz. ingni. 46 kor. 26G., 28!).. 290., 2<i|. 
2»2 , 293. hi'Mz. inestl. 502 km-. 'JSIO. ln-z. m-
ÜHLLHLLTH 32 knr. 30<:0.. 310». hrsz. III?HIIMIHH 
22. kor. 3210. hrsz. inast. 4 k»r. 3217 lusz. 
ingat. 16 kor. 3261/1. hrsz. ine«t. 14 kornns. 
32*7. ITT-sz. ingnt. b koi., 3:109. hrsz. ÍHCHII. 
8 kor. 3322. hrsz. ingatl. 10 knr. 34I.V hrsz. 
íngst. 30 k«r. 3649., 3«.T 1.. 3673. hrsz. ing>«t. 
84 kor. 3ÜU5 . 3696. hrsz. íngst. ü km ., 4:iBS. 
Iirsz. ingnt. 32 kor., 4805.. 4*0t>, Insz. ingat. 
40 kor., 4815. hisz. ing»!. 8 kor.. fiöl7.  hrs/.. 
ingat. 10 kor., 6961 I hrs/. ingnt. 133 Ur.. 
8706. III-SZ. ingnt. 84 k»r., 8829. hrsz. ingat. 
58 kor.. 9324. hrsz. ingat 118 kor.. 9640. hrsz. 
ingat. 6 kor. 10892. IKSZ. ingat. 8 kor. 10941. 
hrsz. ingat. 14 kor.. 10983 hrsz. ingat. 12 ki 
összesen 1352 koronában ezcniM m*-g;UlH|iiiiiTt 
kikiáltási árban nz árverést elrendelte, és hogy 
s fenn-bb  megjelölt ingatlsnok az 1900 évi 
május hó 1-ső napján d. e. 9 órakor C'-ik 
SzHiitgyörgy község-házánál in<-glartaniln ny l-
váltom árvei í;»eii a megúllspitott kikiállá-i áron 
alól is eladatni lógnak. 

Árverezni szándékozók tartoznak nz in-
gatlanok becsáránsk Ilii-toktat'nkinl 10"'« át. 
vagyis összegen kor 20 li léi t kés?pénzben. 
vsgy sz 1881. évi 60. törvényezikk. 42. §-ál>*n 
jelzett árfnlysinmal  számított és az I8öt. évi 
november hó 1 én 3333. sz. a. keli igazságügy-
miniszteri rindelei 6. § ban kijelöli óvailékké-
pes érlékpspirbsn a kiküldött kezéhez Menni, 
avagy AZ 1881. GO. t.-cx. 170. §-a éneimében 
A báuatpénznek a liiróságnál előleges elhelyezé-
séről kiállítóit szabályszerű rlismervéuji ăl szol-
gáltatói. 

Kelt Csik-Szlmárlonon, 1899. január hó 
20 ik napján. 

Gagyi Dénes, 
|a 11 1 t kir. ii|l>irú. 

Hirdetmény. 
Alolirott közhírré teszi, liogy Am-

brus Trezsi, csődtömegében lévő bolti 
ártiezikkek folyó  évi április hó 21-én 
ós következő napjain Csik-Madarason 
vagyonluikkott holthelyiségeböl nyilvá-
nos árverésen készpénzért eladatnak. 

ifj.  Molnár József, 
|9l] 1 l tömeggomlnok. 

E I S L C L Ó 
Csik-Csekefalván,  az országút mentén 
n Kömény Gábor tulajdonát képezd 

puszta beltelek. 
Értekezhetni leliel a tulajdonossal 

Csik-Csekefalván.  |n.-i| •> 
yAiAMUAUIitfUJUAAAiAAA^MJk^l^JUJ 
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S z u l t á n Oerge ly , 
NÓI-. DIVAT- IÍS KI-SZKUIIA-IÍAKTÁItA CSIK SZKUKD.ÁUAN. 

Hirdetmény. 
Van szcivni'sóm a tia^érdcinU közönségnek becses ludoinásűra 

ndni. lic-ry üzli-ti-niiK'n levü összes bolti áruimat mélyen lesz&litott 
árban árusítani szándékozom, a melyre szives piírit'ogásAt kérve 

Kjválú tisztelettel 
| , i , | : ' M u l t á n ( r e i - g e l y . 
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Yl-ik osztály sorsjátékra 
alolirott nagyobb mennyiségű sorsjegyet szerzett be, hogy ez által a szerencséjét 
kereső közönség igényeit kielégíthesse 8 egyben módot nyújt arra, hogy a 
közönséget az ország minden részéből kelletlen kiniUók mindenféle  levonásai és 
felszámítandó  költségektől megkímélje. — A linzAsokat szigorúan nyilván tartja 
8 az esetleges nyereményeket titoktartással azonnal minden levonás nélkül fizeti. 

Csik-Szeredán, 1900. évi április hóban. 

Húzás már május hó 17. és 18-án kezdődik. 
A i a k a z e l e d h ú z á s r a : 

Korona: 1 .50 
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tímma 
UJ ÜZLETI (a Hutter szállodával szemben) UJ ÜZLET! 

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

kérelemmel járulni, hogy méltóztassanak Üzletemben meggyőződést sze-
rezni ?z én általam hirdetett és szem előtt tartott elvem milx-nléU' felöl. 

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

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

Midón Üzletemet és magamat a nagyérdemű közönség becses jó 
indulatába ajánlva mnrndok kC-sz Mxolu.-ll.'iit.'tl 

[»1 6-f. 

Üzletem a déli órákban is nyitva van! 

A székelyföldön  sok olyan sör kerül forgalomba 
mely nem idevaló gyártmány, pedig |7»|.'< 12 

B t j l r g e r 
muri»»*, lixiirliel.v i . u r f f l / i l i j i U c n 

olyan sör készül, mely bátran vetekedbetik 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 

S C Marosvásárhelyi sört követelni, - f e l 

7\ 1 Y i r t o l j u U l i / i x r i i i p . ' i r t . , — , ^ 
ooooóooőo6oéoo o 66oéo66áoö6o666ő6ú6ú66úd 

különtegeBBég. EtkezéKiivl snliase hiányozzék. 
I H i l l l l i m i l l l l l l l H H M H H I I 
i B!il«ftsi  Bîi«taîil:snli is mari kiállításon a ItnnoM éremmel itloileHt. 

Melyik a legegészségesübb a legolcsóbb és a logizle- ^ 
• tesebb fűszer  mindennemű húsételekhez -

^ . z á l t a l á n o s a n , e l l s m e c t 

ERDÉLYI MUSTOS MUSTÁR! 

l í 
Yilásos m i rusjern. kilür.o m 

t iivi-f.'  á -Jim -rriinuii Üli lilU'-r. 
1 ÜV.-LÍ Í'I .l.'iii jíi'aihiii ) k..r»i 
I kii., úv.- n.-lkiil 'J korot 

iias53=r. kiállított, 'Jivsjekten. 

km. fusser  nélkül édes. em 
I iiVi «r i'i -ÜIU yruinm (Hl tillvr. 
] iiv- i: á :i."Ml 1:111111111 t korona. 1 kilo ^ ni-lkiil 1 koroiKi, 

Na-yctt n-.sjrsr.ieléa osetére k-l"R2a irkeive-mér.y. Hüvüa éa 52íra- helyen tartanií ' 
Kaphatók Csik-Szeredóbnn: N;iixv i: vula. c«<' .nue fi'i<zurki-ics'K<'Jésúb»-n.  Nagy-
Saebenben: r.i. Us l.»,.,*. KI.-in \l. János, .('om-c.r.liu- k. ívskr.l. lmi ics/v.'-nviár-
s;.sáy. (iiirlln- titKztúv. Wnirmr .1. l-'nvmv.. It- issrnl-Tv-n .1. A.. Ilomin Kr.. Billcs 
.láii.w. Sinii>ni< M. <;.. ]t:ilImanii (iytilii. Itin.lrr l'r.. Miil.lst. iin, titulolí. Bukurestben: 
líiciz 1;. BeeatercaéD: Nosm R -I. Bereihaloruban: SÜIZ.-I- Miliálv, íryó^vszcrtáros. 
Oyöogyöeöo: Ko/.músi Júin» li:<i. O yergy ó-Tölgy esen: (iörö^ .Ittvornuszky. 
Brassóban mioden csemege és elókolóbb füsserüsletben.  Medgyesea: i íj - Hu-
ii-s.-li Ji'tnos i-s s< Iti-iniiK-l Márion. Ssásasebesen: <íro-z Kr. JAnos. Begesvártt: 
lriil-.lt lt. .1. 1-s i.l. Mi-s.'llii.i'li.'r I. 15 Béosben: Hr<-itcnsu-iii .1. cseiiii-̂ -ki-ri-skeaés. 
KÜIÖQÖSOD kaphatók mioden csemege és előkelőbb füsserkereskedésekben. 

|:u>r< in Első erdélyi mustárgyár 
H O R N I I X t i G Y U L A . K r « » s 6 . 

Knlélyri-szi 
különlegesség. 

Kolbássboz és füstölt  ételnemübes pikánsabb 
és Űnomabb mint a torma. £rd«lyr«íizl 

különlegesség. 

FELHÍVÁS! 
Mivel  bevásávlásuhnat a leyelső  gyárak-
tól  eszközöltem  készpénz  fizetés  mellett. 

Több  éri  helybeli,  tapasztalataim  arra 
a meggyőződésre  tanítottak,  hoyy a hely-
beli  piaezon a versenyt bármily  tekin-
tetbe  kiállhatom.  |7o|  :1 _8 

Maradok  kész  szolgálattal 

SZÉKELYHinY  SÁXDOfí. 

Elvcin! csekély hamson nagy forgalomt 

Nyomatott Csik-Szerediban, a lapldadé Györgyiukab Hálton utóda, könyvnyomdájábaa 1900. 




