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A nép és a törvénytisztelet. 
HA íntó pillantást vetünk a megelőző 

évek folyamán  felmerülő  bűncselekmények 
sratiszlikai adataira, okvetlenül niegaknd 
szentünk a%on a nagy összegen, mely a 
hatóságok a esek közegri ellen elkövetelt 
bűncselekmények mennyiségéi jelzi. 

Megütközéssel Látjuk ezt már nzért is, 
mert alig van Európának egyetlen állama, 
liol az ilynentü bűncselekmények, a népes-
ség számarányához képest, oly nagy szám-
ban fordulnának  elő, mint épen nálunk. 

Alig van törvényszékeinknél végtár-
gy alási nap, melyen — különösen a ke* 
vésbbé müveit osztályból ne ülne egy-
kettő a vádlottak padján — alig van hét, 
a melyben rgy-kettőre ki ne mondanák 
biráink a bűnöst. Egyikre, mert n fogla-
lást eszközlő végrehajtót kiutasította a há-
zából, másikra, mert a községi birót szi-
dalmazta, a harmadikra, mert a csőszökre, 
kik őt a tilosban talált „jószágáért1- meg-
zálogohu akarták, — botot emelt stb. 

Bizony a kimért büntetés ritkán cse-
kély, mert a cselekmény büntettet képez 
a a törvény r<-mlelkrzi'se szerint börtönnel 
büntetendő. Ha megkérdezzük a szeren-
csétlen elitéileket — oiegvnnnak-e gyŐ 
zódve bünÖaségükrŐI, — alig akad egy 
ia, a ki igenlőleg válaszolna, sőt mindé* 
nik elkeseredetten kárhoztatja a törvényt 
alkalmazókat, mert azt hiszi, bogy ártat-
lanul szenved. Nem bántalmazott ő— mint 
a legtöbb mondja — senkit, csupán védte 
magár, mert erőszakosan elakarták tőle 
venni azt, ami az övé n nem tudta, hogy 
neki a umgáét védeni nem szabad. 

E tényekkel szemben önkénytelenül 
il arra kell gondolnunk, vájjon nincs-e 
ezeknek némi igazuk, vájjon ini az oka 
annak, liogy e bűncselekmények uly gyak-
ran fordulnak  elő épen nálunk. 

Azt mondják sokan, liogy cz a ma-
gyar laj függetlenségre  hajló jellegének, 
annak, hogy a magyar ember magánál 
nagyobb un t alig akar ismerni — tulaj-
donit ható. 

Es állításnak talán volna is némi 
jogosultsága, de ha figyelembe  veszszük 

azt bogy e bűncselekmények az egész ország-
ban általában tehát ott is — hol nem a ma* 
gyar faj  a túlnyomó — még talán na-
gyobb arányban lordulnak elő, azt kell 
hinnünk, hogy ennek más, általánosabb 
természetű okai vaunak. 

Felmerül a kérdés, melyek azok az 
okok, s hogyan lcht-lne e mindenesetre 
abnormális állapoton segíteni? 

Az egyik lő oka ennek az, hogy a 
hatósági közegek, különösen az alsóbb 
leginkább magából a népből választolt 
vagy kinevezett közegek nem i s m e r i k 
j o g k ö r ü k e t , nem md/ák, mit szobád 
és mit nem a néppel szemben tenniök : 
nincsenek tisztában azzal, hogy iniképcn 
gyakorolják a reájuk ruházott hatalmat 
Mivel védekeznek — és pedig igen 
gyakran ercdinénynyel — az e cselek-
mény miatt vádlottak? Azzal, h«»gy a 
foglalásnál  nein tartattak meg a törvényes 
szabályok, azért állott ennek ellent, hogy 
vele ez, vagy amaz a hatósági közeg ero-
azakoakodott, a hogy nem világosították 
lel őt, miért akarják elvinni búzáját, vagy 
liáxi bútorait, vagy hogy épen a hatóság 
közegei ütlegelték, szidalmazták, s önvé-
delmében vagy visszatorláskép nyúlt 
erŐsznkhoz. Hány községi biró, községi 
éjjeli őr. csősz, rendőr, dc sőt hány vég-
rehajtó, pénzügyőr, vátnŐr van, ki vagy 
egyáltalában nein tudja jogait és köteles-
ségeit s nem ismeri a liivalnlos eljárásnál 
követendő szabályokat, vagy ha ismeri 
is, túllépi a határt, azon hitben, hogy 
kezében van a hatalom, sőt eljárásában 
egy magasabb hatalom, az államhatalom 
védi, a e túllépés által megadja az impul-
zust arra, hogy az a szegény műveletlen 
ember, a ki nyomorúságában a hatalom 
vivőivel szemben úgyis bizalmatlan, mert 
a reánehezendő terheket ezeknek tulaj-
donit ja, elkeseredik éa elíelltáll, különö-
sen akkor, midőn arról van szó, hogy 
fizessen  éa nincs miből s oda adja életfen-
tartáaához szükséges ingóságait, igavonó 
marháit. 

Bíróságaink rendszerint figyelembe 
veszik ugyan ezen hatósági túlkapásokat 
s (elmentik a vádlottat, ha ily körülmé-

nyek beigazoltatnak. Ámde hány esetben 
nem sikerül ezt a szegény vádlottnak be-
bizonyítani, hiszen a legtöbb esetben a 
hatóság közegein s a vádlotton kívül más 
érdektelen egyén a cselekménynél nincs 
jelen, ki vádlott védelmét támogatná, e 
ha van is, aligha mer tanúskodni a ha-
talom vivői ellen. 

Igy azután bizony gyakran megtör-
ténik, hogy a vádlott elitéltetik. 

A t-iástk oka ezen bűncselekmények 
nagy számának — a köznép nagy ré-
szének ntüveletlensége, különösen pedig a 
törvény nem tudása. 

Tagadhatatlan, hogy az emberrel vele 
születik a jogi érzék, a szabad és uem 
szabad tudata, s még a műveltség legala-
csonyabb fokán  álló ember is tudja, hogy 
lopni, gyilkolni, gyújtogatni nem szabad 

Ámde eme jogi érzék nagyon primi-
tiv, s azt lanitás, nevelés által fejleszteni 
kell. Az az ember, n ki az enyém és tiéd kö 
zött nem tud különbséget tenni, a mint nem 
tudja azt, hogy a talált dolgot nyolcs 
nap alatt a hatóságnál be kell jelenteni, 
épen ugy nem lógja tudni azt sem, med-
dig terjed a biró, végrehajtó, csősz atb. 
jogköre, mit szabad azoknak vele szemben 
tenni. Az ilyen ember aligl-a képes fel 
fogni,  hogy az a községi biró, a ki utol-
jára ia olyan ember miutő, honnan veszi 
magának a jogot, liogy Őt elcsukassa, 
vagy megbírságolja éa nem tudja belátni, 
hogy Ő ennek, vagy épen a még kisebb 
rangú hatósági közegeknek, engedelmes-
séggel tartozik, ha nem ismeri a tör* 
vényt; ha oem tanulja meg, hogy mindez 
a közérdek szempontjából van igy, mely 
közérdeknek az egyes magát ulávetni tar-
tozik, hogy a közérdek képviselőinek a 
törvény vagy annak rendelkezése adja 
meg a jogot. 

Ez abnormális állapoton tehát akkép 
lehet éa kell segiteni, hogy első sorban 
a hatóság közegeinek értelmes, hivatásukat 
ismerő egyének választassanak meg, illetve 
neveztessenek ki, hogy különösen a nép-
pel közvetlenül érintkező alsóbb hatósági 
közegek (biró, esküdt, községi rendőr, 

éjjeli őr, caŐsz stb.) hivatalba lépésük kes-
detén jogaikra, kötelességeikre éa eljárá-
sukra nézve kitaníttassanak felettea  ható-
ságuk, vagy a törvényeket ismerni köte-
les jegyző által, másodsorban — a mi 
azután az els£ ok megszűntét is eredmé-
nyezi, bogy a nép már az iskolában ta-
níttassák a törvények ismeretére, tanulja 
meg mint gyermek, mik a jogai, mint 
állampolgárnak, mik mint közeégi lakos-
nak, viszont mik a kötelességei az állam, 
a község és általában a hatósággal szem-
ben, ismerje mi a hatásköre ennek vagy 
annak a hatósági közegnek s mennyiben 
tartozik ezek meghagyásainak, rendelke-
zéseinek engedelmeskedni. 

Akkor astán nem fog  oly nagy asá* 
mot képviselni a hatóságok és hatósági 
közegek ellen erőszak bűncselekménye a 
bUnügyi statisztikában. 

Dr. Perjóaay Mihály. 

A gyümölcs értékesítése 
Erdélyben. 

—n. , Mihelyt sikert)I könnyen romló anya-
got tartóssá lenni, okvetetlenül beáll a neveti 
jólét tetemes gyarapodása isi" 

Régente a főzelék,  gyümölcs stb. eltart-
hatása igen korlátolt időre terjedt, mart esen 
anyagok rövid néhány nap alatt erjedésbe lUetve 
roibadásba mennek át. Egy fraa  ez Iának, Appert 
Frangoisuak azonban 1896. évben hosszas kí-
sérletezés ntán sikerüli ily anyagokat Mgmeite-
sen elzárt edényekben való megfösés  által boa* 
szabb időn át eltarthatóvá tenni. 

A modern teknlka vívmányai által ezen 
kezelés annyira tökáletesittetett, bogy eme táp-
szerek éveken át rsktározbatók, anélkül, bogy 
minőségük legkevésbé szenvedne. 

A művelt Államokban alig találhatni ház-
lartást, a hol egyik vagy másik konzerv meg-
szokott fogyasztási  ezikk ne volna. A legtávo-
labb eső faluban,  mint a világtengert átszelő 
liajon, a konzerv tért bodilott magának és ss 
ujabbkori hadseregek élelmezésénél teljesen 
nélkfllözbetetlenné  vált 

A Svájcában ujabb időben a kouervált 
gyümölcslé A lakósság tetemes részénél a me-
szes italokat pótolja. 

Ily körülmények közt a. konzerv-gyártás 
az utóbbi években váratlan felviragsásnak  In-
dult és s mezőgazdaságra nésve ls mindenütt ál-
dásossá vált. 
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R . . .-hez. 
Elöször, bogy megtiltalak 
Immár akkor tndtam, 
Hogy te vagy a legszebb leány 
Ebben a falóban. 

Tndlam, midőn legelőször 
Széltál bozzám kloesem, 
Hogy a földnek  náladnál jobb 
Teremtése nincsen. 

Ideje bogy le is megtudd: 
Szerellek virágszál, 
Többet érez te, többet nekem 
As egész világnál, 

Lövi K.  /sí rán. 

üti levéL 
Tekintetes szerkeszti urf 

Egyik fővárosi  lap tárcsájában hasznos 
tanáesoksl olvastam ss atasásra vonatkosólsg. 
Etek sseriat as ember először Is nem fizeti  ki 
a fűszeresét  és mészárosát, másodszor szerez 

egy hosszakás siska bélyeges czédulát, megcsí-
pi két jé barátját, kikkel oda íratja nevöket 
— s saját nevét —• s a többi szükséges rész-
leteket ráirván, benyojtja valamelyik takarék-
pénztárhoz, vagy bankhoz. Összecsomagol és a 
fentnevezettek  sserepose klvánatai által kisérve 
ntra kel. 

Tetszik tudni, a jó lanácsok nálam soha 
jj vesznek kárbs, igen fogékony  lélekkel Yft< 

gyok megáldva. 
Én teh&t rógtóu elhiliroztan1, hugy ntax-

oi megyek, 
Ogygyel-bajjal sikerültek az elükéazQle 

leim, B Dagy lelkesedéssel indultam utazásomra. 
GyOnyórH tavaszi nap volt, midőn egy kies 

fekvési  város vasúti állomásán leszálltam a 
vonatról, 

.Kocsit nem parancsol" ? „Arany nap 
szálloda". „kis pipa szálloda". 3 ezekhez ka-
sé. Iá csalogató kiabálás fogadott  a perronon. 

De én kezesbe vevéu kis csomsgomst, 
gyalog Indultam meg • kózelbeu fekvő  kis rá. 
ros felé. 

Utsm a temeti mellett vezetett el. Min-
dig szomorú gondolatokat támaszt bennem a 
temető látása, de ex bizony a szomoruoál ls 
szomorubbsknt. 

Hogy miért ? arról majd máskor beszélek. 

Komoly gondolataimból dobszó zavart fel. 
Hindjárt gondoltam, bogy valamit parancsolunk. 

Megálltam, bogy bslljam a rendeletet, 
melyhez valószínűleg nekem is alkalmazkodnom 
kell ittlétem alatt. 

„KOzhirré tétetik I Mindenki, kinek bir-
toka van, Hason ezóveket * A'.'.jon melléje, mert 
holnap a mérnOk ar « '̂igozni fog". 

No, gondoltam magamban — itt bir-
''íosokkal nem lesz találkozásom, de ennek Ör-
vendek, mert kissé irigy természettel áldott 
meg az Isten. 

„Másodszori Minden gazda, kinek sertése 
van, küldje csordába éa ne kóboroljon, kMSnben". 

Tehát sertés tulajdonosokkal sem lesz dol< 
gom, mert hisz itt azoknak is tilos a kóborlás. 

Sokszor láttam gazdag sertés kereskedó-
ket vastag arany láncr-czal mellényükön é9 nagy 
pecsét gytrtkkel az u'ijukon, nagy kevélyen 
jónni-menni. 

Az epe mindig elSnlttt a gondolatra, hogy 
ezek azt hiszik, hogy Bétáinak, pedig, ha Ide 
jónnének, majd megtudnák, hogy ók tixony 
csak kódorognak, sót ast is csak akkor, majd 
ha megengedik. 

Nagyon helyes. Hányszor gondolkoztam 
a felett  Is, vájjon, honnun van as as állandó sor-
táSVéSE 1 

Hát bizonyosan n tulajdonosok hnrczolják el. 
Még jó formán  el sem gondoltam mlad-

eaeket, midiin ttjra hallatszik a dobos kuagjs, „• 
a kinek birtoka nincs, fizessen  X. Y. arnak 1 
frt  50 krt, kUOnbeu a sertés csordába fül  Í M 
vevődik". 

Mit gondol tekintetes azerkeszló ur, sem 
lehetne kieszközölni hogy szegénységi bízosyit-
vány mellett n tagsági dij elengedtessék ? 

„Harmadszori Mindeo gazda, kinek ku-
tyája van, tegyen szájkosarat, kálón ben meg-
lóvtdik s meg is btlntetódik"! 

De már innen csakugyan el uem megyek 
QyónyórkOdni fogok  a szájkosara, katyaf  ax-
dákban, kikre a nemes pincsek és usskárok. u 
karcsú agarak és szemfüles  vizaiák u Ms4gss 
házőrsGk ós vérszomjas mészáros kutyák kár-
örvendő tekintettel néznek fel. 

Azonban nem, mégsem maradok, hátha 
valamelyik dacsolul merne u nslgoru puruuM-
csal, s egy iszonyú pillanatban megtóvddnék. 
Nem, ezt a látványt nem tudnám elviselni, tovább 
megyek n ka torkán uem ieuse 
szerkesztő ur, legkSsslebb kOMSk egy i 
városból levelet. 

A viazoat látásra 1 GsDrgtKigyi. 
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Ai amerikai és HBtrAOâi gaboas var-
senye által saját gaboaatermeMsűak napról-
napra kevésbbé jövedelmezővé válik. EMU Jö-
vedelemnél matstkozó eaökkeaést csak agy pő-
tolbstjak, ba a gylmólez és ffiselék  termelésére 
nagyobb gondot fordítsak  ás sst fokosstoaaa 
emeljük. 

Köftedoaása,  bogy Erdély s természet 
által gazdag kincsekkel vsn megáldva és bt 
esek dsesára kellő jólétet nem tapasztalatik, 
agy ez esak annak bisoayltéka, begy a jeleo 
korban nea a természeti kincsekben bővel-
kedő vidékek egyúttal a leggazdagabbak is, 
hanem igenis a jólét csakis ott emelkedik a 
kelifi  fokra,  a hol a Iskósság kellő tevékeny-
séget fejt  ki. 

As említett műszaki vívmányok daczára 
gyümölcsünk konzerválása érdekében nálnok 
es ideig mi sem történt, holott a státisztika 
szerint ss erdélyi részekben 17,886.815 termő 
gyümölcsfa  van, melyek ssáma nehézség nél-
kül megtisssereshetÖ volna, továbbá bokor-
gyümölcs, eperléje, káposzta, hagyma stb. is 
bőven terem. 

Jelenleg e termékek tetemes része meg-
romlik és a megmaradó részesem értékesíttetik 
kellő módon. 

KellÖ világításban látják a helyzetet, ha 
meggondoljak, hogy basánkbs éwnte több millió 
korona értékű konserr-félék  bosatnak be, még 
pedig ss 1898. ér folyamán  as orss. statiszti-
tikai hivatal adatai szerint behozstott: 
1. Szárított főselék  64.866 korona értékben 
2. GyOmőles és fő-

selék konzerv . 676.640 
3. Aszalt gyümölcs 

és czakor nél-
küliek. . . . 116.280 

4. Egyéb kandiro-
sotls befőtt  gyü-
mölcs, szörpök, 
izek, kocsonyák, 
levek stb. . . 436.600 „ „ 

6. Szárított szilva 1841.781 „ „ 
6. Szilvais . . . 1.676.290 . „ 

Es atóbbí két tételnek tetemes része sz 
átmeneti kereskedelemre esik, de a msgss ársk 
mellett behozott ládákban szállított finom  szilva 
nagyobb réssé belfogyssztás  tfrgys,  épogy mint 
az l-töl 4-lg felsorolt  konservek. 

Mindezekkel szemben sikeresen versenyez-
hetnénk belföldön  gyártott árakkal, ha megfe-
lelő konzervgyáruk volaa. 

De tökéletesen meg vagyank győződve, bogy 
nemes ak sikerŰJend a hsbolstal legnagyobb ré-
szét elnyomni, hanem, bogy nagymérvű kivite-
leitek is volna, mert Ízletesebb gyümölcs, mint 
Erdélyben, nem terem sehol. 

7. Friss főselék  966.006 koronáért, 
8. Hagymafélék  889.644 koronáért. 
E tetemes behozatal lényegesen apasztható 

volna, ha téli hónapokban ugyanezen aaját ter-
mésű csikkeink Németorsság példája szerint, 
kosservált állapotban kerülnének forgalomba. 

Folytathatnánk as Ily vonatkozása adatok 
közlését, de a hely szűke mistt csakis sst em 
litjük még meg, hogy basánkba: 

9. Friss alma és körte 1.6B7.B68 korona 
értékben hozatott be. 

Ezen ntóbbi adat megdönthetetlenül bízó 
nyitjs tehetetlenségűnk mérvét. 

Gyümölcs termelésünket alig tndjnk érté-
kesíteni, óriási mennyiségek mennek veszendőbe 
és mindezek ellenére millió értékű gyümölcsöt 
boznnk be. 

Mindezen ssomora tények csakis konzerv-
gyárak hiányával és ss es irányban szervezetlen 
kereskedelmünkkel magyarázhatók meg. 

Esen tarthatatlan állapot be»sflotetfee 
érdekében gróf  Bethlen Miklós hnnyadmegyei 
főispán  kezdeményezése folytán,  folyó  bó 18-án 
Déván értekesiet tartatott, melyen ss erdélyi 
Gazdasági Egyesület alelnöke báró Jósika Gá-
bor is részt vett és mslyen elhatározták, hogy 
„Traaasylvsnia* ezim alatt egyelőre 900.000 
korona alaptőkével, egy gyümölcs- és vetemény 
értékesítő és feldolgozó  szövetkezetet létesíte-
nek, mely működését egéss Erdélyre ki fogja 
terjeszteni. 

A végrehajtó bizottság különben a kővet-
kező felhívást  bocsátotta ki. melyet egész terje-
delmében kOzlünk. 
Felhívás  egy gyümölcs* és vetemény érté' 

keaitó  és feldolgozó  vállalat  létesítésére. 
Köztadomáso hogy basánk erdélyi részel-

nek, különösen Alsó-Fehér, Besz terez», Brassó, 
Hnaysd, Ktkiilő.jMarostorda, Sieben, Tonlara-
nyos, Udvarhely valamint a Hányaddal hstáros 
Arad és Krassó-Ssörény megyéknek különösen 
gyümöles termelése ss utóbbi időkben erős len-
dületet vett és as már oly tekintélyes, hogy 
esen nyers terményünkkel agy minőségre, mint 
mennyiségre nésre a legtöbb aem csak hasai, 
hanem küllőid! termelő vidékkel is kiállja a 
versenyt 

Köztadomásn aa la, hogy gyümölcsünknek 
ams részét, mely aem hoshstó pisezra, mint 
első osztálya kifogástalan  minőség, a legritkább 
esetben dolgossá a termelő agy fel,  bogy sst 
megtelelő árbaa értékesíthesse, hogy továbbá 
konzerv- és értékesítési gyáraink még niscseaek 
• 1(7 >*Cy mennyiségű gyümölcs egys&esse ve-

Köztadomásn továbbá ss ls, bogy a bogyó 
gyümölcsök és eperfajok,  valamint a legjobb 
minőségben termelt vetemények, mint káposzta, 
hagymái bab borsó, stb kultiválása sokkaJu na-
gyobb arányokat öltene, ba a termelő azokat 
biztosan értékesíthetné. 

Köstodomása végül az Is, hogy a gyümölcs 
és a vetemény konservek bevitele hazánkba már 
nagyon jelentékeny pénzösszeget tesz ki. 

Ezrk után tehát nem.'indokolstlan a fellevés 
bogy gyümölcsünkkel és veteményelnkkel tért 
foglslhatank,  azokat megfelelően  kezelve és fel-
dolgozva hazai piacznokról sok külföldit  leszo-
ríthatnak, sőt számoa piaczot külföldön  Is sze-
rezhetünk, kell hogy szerezsüok. 

Csélja tehát a társaságnak az lenne: Első 
rendű gyflmölcsűnköt  nyersterményekkéot, a 
több) gyümölcs féléket  azonban, valamint s ve 
teményfsjtákat  is gyárilag, é z- és szakszerűen 
feldolgozva  értékesíteni, még pedig aszalás, be 
főzés,  bor- és pálinkagyártás által; esetleg ki-
állításokat rendezni s a nyereség egy részéből 
idő és alkalomhoz képest a termelők között., 
kisebb-nagyobb dijskst osztani. Megerősödve 
később, alkalmas más központon is, szükséghez 
képest, fióktelepeket  lehet létesíteni. Ezen elvek 
alapján alólimttak egy ilyen gyári vállalatnak 
szövetkezeti utón az 1876. évi XXXVII, t.-cz. 
(keresk. törv.) alapján való létesítését határoz-
ták el. Czim-: „Transsylvania" erdélyrészi gyü-
mölcs- és vetemény értékesítő és feldolgozó  szö-
vetkezet. Székelyé: Déva Hunyadmegye. Alap-
tőke: Egyelőre 4000 darab á 60 korona értékű 
részjegy, vagyis Összesen 200000 korona véte-
tett számításba, mely bárom részletbeu lenn» 
beű/elendő és pedig: 90 korona 1900. mája* 
bó 1 én, 90 korona janius bó 15-én, 10 korona 
augusztus bó 1-én. Szavatolás: Az aláíró, illetve 
részes csak a részjegy névértékének ereiéig 
szavatól. A közelebbi részleteket az április vé-
gére egybehívandó alakntó közgyűlés fogia  meg-
határozni. 

Blzslommal fordulunk  ezek aláo vala-
mennyi gazdasági tényezőhöz oly kéréssel, bogy 
vállalatunk létesítéséhez ugy a maga részéről 
hozzá járulni, valamint barátai és ismerősei kö-
rében, a jó ügy érdekében buzgólkodni és ezzel 
a mezőgazdaság és az újkori tekuika között 
egy ujabb szoros kapcsolat létrehozására közre-
működni szíveskedjék. A mellékelt aláirási ivei 
minél több aláírással ellátva t. évi április hó 
I4*ig strof  Bethlen Miklós főispán  DávAu" czim 
alalt beküldeni kérjük. Azon biztos reményben, 
bogy jelen felhívásunk,  mindenütt kedvező meg-
bírálásban és elintézésben részsülend, maradluok 
hazafias  üdvözlettel Déván, 1900. márczius bó 
18-án az alakulandó „Transylvánia" erdélyrészi 
gyümölcs- és vetrmény értékesítő és feldolgozó 
szövetkezet végrehajtó bizottsága: Qról Bethlen 
Miklós eluök, Andreics János bányaigazgató, 
Petrozsény, Apáthi Árpád dr. bnnyadm»gyei 
tiszti főügyész  és nagybirtokos, Déva. Binder 
Vilmos erdömester és nagybirtokos, Szászváros. 
Jósika Gábor báró orsz. gyűl. képviselő, az 
erdélyi gazadasági egylet alelnöke, nagybirtokos, 
Kolozsvár. Lázár László nagybirtokos, Lapos 
nyak. Mara László huoyadmegyei alispán, nagy-
girtokos, Déva. Menking Frigyes bányaigazgató. 
Bárd. Miho János dr. nagybirtokos, takarék-
pénztári igazgató, Szászváros. Nopcaa Elek bá>ó 
orsz. gyűl. képviselő és nagybirtokos, Szasial. 
Simoo Sándor áll. éremmel kitűntetett gyümölcs-
konzerv- és borgyártó, (a végr. biz. előadója) 
Déva. Toroczkay Miklós gróí orss. képviselő és 
nagybirtokos, Kernyead, tagok. 

Jó er»dményt kivánnuk e felhívásnak  s re-
méljük, bogy a gazda közönség jól felfogott  ér-
cekében nagymérvű belépés állal lehetővé fogja 
tenni, bogy ezen gyár már legközelebb megkezd-
hesse hasznos működését, Hivatva vsn ezen gyár 
gyűmölcseszetüoket oly magas fokra  eoielni, 
milyet ma még nem is sejtünk, mert erdélyi 
gazdaságunkban a gyümölcsé s jövő! 

Aláírások s közgyűlésig elfogsdtatnak, 
melynek napja legközelebb közzé fog  tétetoi. 

Pánszláv állam a magyar korona 
területén. 

á Felvidéki Magyar Köcmüvelódéai Egye-
sfllet,  s melyoek József  fóherozeg  ó Fensége a 
védnöke, lelkes felhívást  intés as oraság közön-
*égél>es s melyben s felvidéki  pánszláv propa-
ganda ellensúlyozásául, s magyarság támogatását 
kéri. A felhívás  igy hangzik : 

A Magyar közőotiéghez I 
A nemzetiségi mozgalom végre ósaiote ssint 

vallott a Felvidéken. Pánasiáv állam s magyar 
ssent korona területén, páoszlúv egyházzal, páasc-
láv iskolával és pánszláv közigszgatásssl es a 
turócz-azeulmártoni programra. 

A F. U. K. E. azért alakult, bogy atját 
vágja ezeknek s törekvéseknek. Hogy megvédel-
mezzen máafél  millió tót nyelvű magyar állam-
polgári as idegen befolyástól.  Hogy a oeaueii-
ségeket s magyar nyelv erejével elválsaztbatlanul 
fttsse  as outhststísn magyar államhoz. 

A ozél, a melyet a F. H. K. E. követ, 
nemcsak a Pelvldék érdeke tehát, de érdeke aa 
egéas nemzetnek. 

Tizenhét éves fennállása  óta 64 klsdedóvodát 
alapított. Ma ia hsrmlaessyolos óvodát tart fenn 
a saját erejéből. Bvenklnt 9000 vagyontalan lót 
gyermeket részesít magyar nevelésben. Begélyeaí 
a szegényebb népiskolákat a Ingyen tankönyvek-

kel látja el s szegénysorra tanulókat. Megjstal 
massa s msgysr nyelv tsnltáss körül érdemeket 
aserzett tanítókat. Népszerű olvaamáoyokkal sján-
dékoaza meg as Ifjúságot.  mely ss Iskolából as 
életbe kerül. Nemzeti vidékeken msgysr dalos-
köröket aservea, a melyek a magyar dalt éa ma-
gyar zenét kultiválják. Nép- éa közkönyvtárakat 
állit fel  a a magyar-tót nyelvhatáron faluról-fa-
Inra vándorköoyvtárakat kflld.  Ssemmel tartja a 
nemzetiségi Izgatókat a törekvéseiket ellensúlyozta 
a magyar kultúra hatalmával. 

Vagyona alig kétszázezer korona, évi azük-
aóglete ellenben meghaladja aa ötvenezer koronát. 
Nagyou r»á van utalva tehát a magyar társa-
dalom anyagi támogatására. 

A F. M. K. B. hivatása: egy második ltou 
alspitás Magyarország felső  megyéiben, as el-
szegényedett, vagyontalan, nyomorral küsdó tót 
lakosság között* Es a szerencséden, megtévesz-
tett, de becsUletos és erkölosi alapjaiban meg-
bízható nép még nlnos elveszve a magyarságra 
nézve, ha megmeutéaében a magyar társadalom 
segítségére siet a F. M. K. K.-nefe. 

Magyar véreink, a kiktől sohasem bért ál-
dozatot hiába semmiféle  hazafias  tígy, bisalommal 
fordulonk  hoztátok. Iratkozzatok be egyesületünk 
alapító, örökös, rendes vagy pártoló tagjai közé. 
Járuljátok filléreitekkel  bazaflaa  uagy munkánkhoa. 

A ki megértett bennünket s módjában ís 
áll, még sem támogatja törekvéseiket: as ne 
mondja magát roagyaroak ! 

Nyílra, 1900. évi márcz. IB éu. 
Thuróczy  Vilmos, 

cs. és klr. kamarás, Nyltravármugye főispánja, 
a F. M. K. E. elnöke. 

Dr. Györky  Oeyza, Dr. Janits  Imre. 
sí \ \f.  K.E.h.<tgyV.alelnöke,aF.MK£.Qgy v.afclnöke. 

Clair  Vilmos, 
a F. M. K. E. titkára. 

Rondes tagsági díj egy évre 4 kor,, pártoló 
tagsági dij éveukiut 1 korona, örökös tagsági 
dij egyszer s mindenkorra 00 korona. A tagjeleut-
kezések a F. M. K.  E. elnökségbe* (Nyílra) in-
tézeudók. Ugyanott lehet kérni taggyüjtó ivet ia. 
Az egyesület adományokat ia elfogad  minden 
Összegben s asokat nyilvánosan nyugtázza. 

A büntető perrendtartás ismertetése. 
Általinoft  reuKlbióek OB96. mm. L-cl 1-13. §). 

Irta s Csiksze.-edában 1900. márczius 7-én a bDutetv 
perrcudlartásbűl tartolt vilaértekezleten felolvasta 

Dr. Feijéasy Mihály. 
(Folytatás.) 

Magánfél  as a sértett, aki sbtiaperben 
CHupán magánjogi igényének érvényesítése végett 
vess részt, tehát sem közvetlenül sem közvetve 
vádlói jogot nem gyakorol. 

As igény érvényesithetése a B. P. 6. § án 
alapul, as eit meghatározó jogok a B. P. 61.8. 
és 62. 9-ában vaunak meghatározva. 

Magán 1 udl tváoyra jogoaitottsio-
rosabb értelemben véve az ss egyén a ki a Btk 
110 §-ábao részére biztosított inditványozáai jo-
gával él, tehát azonos a btk-ben meghatározott 
sértett fogalmával.  A B. P.-bau megbatárosott és 
fenueb  kürülirott „sérteti" fogalma  azonban nem 
mindig azonoa a magauindilváoyra jogosított fo-
galmával, azért határosta est meg a törvény kü-
lön. Ez a fogalom  a B. P. szerinti .sértett félnél" 
szűkebb fogalom,  Így a hol a törvény msgáuin-
diiványra jogosítottat említ a sértett fogalma  is 
stiikebb értelemben veondó, és kizárólag csak as 
Inditványozáai jogérvényesítésére, vagy nem ér-
vényesítésének követkesméuyeire vonatkozik. 

A perbeo szereplő egyének szenvedő alanya 
s .terhelt*. Ez aa általános fogalom  jelenti ast 
as egyéut, a kl ellen a büuvádi eljárás folyik, 
tehát a terhelt elnevezés alatt a .gyaousílolt* 
éa .vádlott" egylráat értendő, azaz ezen elneve-
zés arra, ki ellen s büuvádi eljárás megindult, s 
per, mioden §-ában alkalmasható. 

Ha lehát a B. P. a .terhelt" elnevezést 
használja, es alalt a per paasziv alanyát annak 
minden szakában érti 

Hogy azonban a per passzív slsnyáoak a 
bűnvádi eljárás egyes szakaiban változó helyzete, 
a hatóságok és közegek által liaasnált elneveaés-
beo ia kifejezésre  jusson, szükségesnek találta a 
törvény a terheltnek azükebb fogalmi  meghatáro-
záaát is adui. 

Esek a „gyanús í to t t* a azükebb érte-
lemben vett „terhelt* éa a .vádlot t" . 

.Gyanúsított", a terhelt a nyomosán fo-
lyamán, ssas sddlg mig a vizsgálat elrendelése 
indítványozva, vsgy a vádirat benyújtva nincs. 
A .gyanusitolt" kifejezést  a törvény euoek meg-
feleióleg  csak a nyomozásról saóló VIII-ik feje-
zőiében hsazoálja. 

A főtárgyalás  elrendelése után a terhelt 
.vádlot t" tá leás. 

A két blról cselekmény közötti időben pe-
dig s bünper paaaziv aláoya .terheli", vsgy la, 
hogy világosabban fejezzem  ki magam, a terhelt 
elnevezés szűkebb értelemben, ssemben s „vád-
lott* elnevezéssel azt sz egyént jelenti a ki ellen 
vizsgáiét folyik,  de s főtárgyalás  nincs még el-
rendelve. 

E dlstínkeslóra azért van aaflkeégOnk,  mert 
a B. P.-oak s vizsgálat rendelkező réssébea sok-
szor tslálkosnnk s terhelt kifejezéssel  és It; min-
dig a aioroaabb értelemben vett terhelt (lehát s 
vádlott nem) értendő. Ellenben a törvénynek s 
tárgyalás elrendelésére követő részében a XVII. 

fejezettói  kezdve haaanált .terhelt" kifejezése 
már a tágabb értelem bea vett as as a „vádlott* 
fogslmát  ia felölelő  érteimébea veendő. 

Ea elneveséeek nem esnpán aksdámiksa 
természetűek, hsnem fontoaak  abból s szempont, 
ból, mert a terhelt egyéal jogai a bűnper külön-
bösó siskának, így e fogalmaknak  megfelelóleg 
különböző korlátosán szenvednek. 

Végül e g. 9. utolsó bekezdésére kell még 
röviden reflektálnom. 

A .katonai* és „fegyveres  erő* fogalmak 
arra azolgálnak, hogy ha a hadseregről vsn a 
törvéoyben asó, ne kelljen mindig a hadsereg ki> 
egéssitó részelt, u. m. a köiös hadsereget, hadi 
tengerészetet, honvédséget, népfelkelést,  cseodór-
séget felsorolni. 

A .katonai" ssó s tágabb fogalom  éi ér-
tendő slstts s most felsorolt  öaaies hatóság, te-
hát s osenddrség ia, mig s .fegyveres  erő" kife-
jezés azükebb s véderő törvényből vett fogalom 
éa a hadsereget s csendőrség kivételével jelenti. 

Easel a B. P. I. fejeaetével  végeztem. 
Igyekeztem ezeket as általános és as egéss 

B. P. sót as ezzel összefüggő  törvények a ren-
deletekben la irányadó a előforduló  elvi rendel-
kezézeket, fogalmakat,  épen a törvény további 
rendelkeséaének könnyebb megértheiéae czéljából 
ismertetni. Ha tiláa Ismertetésem néhol hiáuyoa 
tulajdonítsák uraim egyrészt egyéb elfoglaltaágom-
nak, másrészt annak la hogy ss önök idejével 
ia átáradnom kellett és annak, hogy minden, a 
mi emberi, hiányos éi gyarló. Egyébiránt aaives 
készséggel szolgálok s felvetendő  kérdésekre nézve 
felvilágosításokkal,  melyekről as inban eleve is 
ki kell jelentenem, hogy csupán egyéni néaeteím 
lesznek éz Igy föltétlen  hitelességre nem számít-
hatnak. .Quot capila, tol eeuaua," as aj törvény 
egyes homályosabb rendelkezéseit sokféleképen 
lehel magyarázni, mindenesetre as easmék tisztá-
zása szempontjából foglalkoznunk  kell velflk,  de 
a gyakorlat fogja  megadni as igssí utmutaiáat. 

(Folyt. kOv.) 

Szeredai élet. 
A „ Toloncz". 

A kik a műkedvelőt eldadáaokal végig «soklák 
nésui hol Jókedvből, hol a jétékonyczél iránti, hol 
pedig a szereplők Iránti tekintetből, azok kOsOl igeu 
sokan nem ls sejtik, bogy mennyi fáradságukba, 
ke Uem ellenség dk be, nyughatatlanaágnkba kerUl a mű-
kedvelőknek egy-egy előadás, amellett a kiválóazor-
galom, Igyekezet és terekvés mellett, melyet min-
denik műkedvelő saját szerepének érvényre juttatá-
sában az előadás estéjén a színpadon kifejt. 

Igen sokan nem tudják, hogy az ugy nevetett 
próbák sz előadás dótt már hónapokkal előbb el-
kezdődnek, Ide aztán mtndeu második, vagy mioden 
harmadik napon eljárnak s a várakozással, készülő-
déssel, no meg a próbával eltAlttk az idfit  egéas éj-
félig  s már a harmadik negyedik próba után az ál-
matlanság miatt minden reggel „Katzenjammeresen" 
kelnek íei. Még hagyján a fiatal  embereknek, hlss 
ezek számára mulatságul szolgálnak a próbák, de a 
házas emberek, agy sz asszonyság, mint as u r 
ugy kezdik érezni magukat mintha mindig „nagy 
mosás* vagy „ipeszclés1* lenue a háznál: a vacsorázás 
nem történik f  rendes Időben a a próbára való ké-
szOMdés miatt nem is olyan, mint rendesen szokott 
lenni, ezért astán az u r roasckedvd és Igerlékeny s 
épen e miatt gyakran megtörténik, bogy as ur a 
vendégifiben  vacsorál a Idegességének csllapttáaára 
a kom p ú tatákkal a sáróráig (?) még néhány „deczll' 
el ls fogyaszt,  azért aztán az asszonyság lesz 
haragos; a házi béke mosolygó egének boltozatjáu 
sötét íelhfik  jelennek meg a magát a békeséget min-
den pillanatban kitörhető mennydörgéssel és zivatar-
ral fenyegetik. 

Már a sserep kiosztásnál elkozdőduek u apró 
Intrikák, áskálodások. a próbákon megjelennek 
a h íva t l an kr i t ikusok, kik azutáu a világ min-
den kincséért sem mulasztják el, hogy a szereplők-
nek körmön Iont megjegyzéseikkel csupa kedveske-
désből kisebb nagyobb kellemetlenséget ne okozzanak. 

Hát még a kiadások, a kiadások ss est sikere 
érdekében ruhára s egyéb azOkséges apróságokra, 
melyeket rendes körülmények között Igen Jól lehetne 
nélkolöani, de a melyek as ilyen alkalommal a zse-
beken érzékeny sebeket ejtenek. 

Mindezeknek összhatásaként a műkedvelői keb-
leken bizonyos elkeseredés vesz erőt s gyakran halt-
juk, bogy esküdöznek mennyre éa földre,  bogy es as 
oltói só eset, többet azonban semmi asin alatt sem fo-
gok jéffiiTtnl  azonban a szenvedélyes dilettánsnál 
csak farkas  fogadás  s ha atkalom van rá njra 
késs mindezeket a kellemetlenségeket egyik vagy mi-
alk Jótékonyczél érdekében Ismét átszenvedni. 

Ha az elmondottakat megszívlelj dk, belátjuk, 
hogy a műkedvelőknek a dicsőség rózsáin ktvOl, a 
tövisekből la bőven kijut, épen ezért leteasiisQk a 
kákán la csomót kereső kritikus aaemavegét 

a mellék körülményeket ia méltányolva fogunk 
hozza a folyó  bó 17-én tartott műkedvelői előadás 
megbfráláaához,  mely alkalommal Tóth Ede „To-
loncz" cstmO hatásos népszínművét hozták színre 
a helybeli polgári olvasókör Javára. 

Ördög Sára (Pap Gyöigyné), Llszka (Or-
bán bén) és Kontráné (Darvas Béláné) szerepel t 
legjobb kezekben voltak, «ninHaniir igyekezett oeie-
pébe beleélni magát, annak mellemét felfogni  a tel-
jesen kidolgozott alakot állítani a közönség elé, a mi 
nekik annyira alker'U la, hogy hivatásos ninéasnók-
nek ts dicséretére vált volna. 

Kisebb szerepeikben sa frirabalitt  pompása" 
elősegítették Ré t i (Orbán Márt), Fánnl (Salamon 
Erzsi) éa Kati (Hajnód Jullaka), kik megenni való 
zaidó leánykák voltak. 
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Méltán ostakoftott  a tiketten velGk Szájaané 
(Bakó Mari) ls. As or.,k kÖaQl a Darvas Béla M r a v. 
csákja, a Dócal Júuos Miklósa, Kertész lát-
ván Kontrája, fiaues  Lórincs jegyzój® lg**in 
figyelemre  méltó alakitások voltak, L őrlacz (Do-
mokos) pompás maszkjával, Abrls (Páter András) 
élénk játékával ás Péter (Bancz Ignácz) jólzü al-
vásával ás természetes modorával érdomelte ki az 
elismerést. János bácsi (AntalSándor) «tóvárosi 
é* vidéki rendőrik (Hajnód János és I11é8 látván) 
megjelenésükkel derült hangalatba hozták a kőaön-
séget, de nem feledkezhetünk  meg a komoly bíróról 
(A. Mihály) sem, kl kleslnj szerepét hivatásosan töl-
tOUe be. 

Az elóadis teljesen sikerült és Összevágó volt. 
A közönség hálás volt és elismerésének mind egyre 
zúgó tapsokban adott kifejezést,  a kihívások ls szün-
telen Ismétlődtek és pár pompás vlrágbokrétát Is 
láttunk, melyekkel a főbb  női szereplőknek kedves-
kedtek. 

Az előadást t&ncz kOvette, mely a reggeli órá-
kig tartott. 

Az anyagi alker is fényes  volt. 

&*Hháx. 
Fekete Béla színtársulata f.  hó 21-én mutatta 

he magát az Álarczoabál czimü énekes vígjátékban. 
Csuk annyiban énekes amennyiben egyetlen egŷ  kup-
iét énekelnek benne. A társulatról csak dicséretet 
mondhatunk. Az előadás folyékony  és eleven volt 
Csak kár, bogy jobb darabot nem választottak. 

A szereplők egyen-egyenként derekasan rocg-
állták helyüket. 

Legjobban kitűntek: Szabolcsi Jozcfin  kedves 
megjelentével és szép hangjával. Török Kornél, régi 
lümerűaünk, eleven jaté kával. Fekete Béla pompás 
alakításával és Cuete Lajos. 

22-én a Kápolnai csata került színre kltQnő 
előadásban. Még csak most volt alkalmnnk raeggnró-
zTtdnl róla, hogy mily jeles tagjai vaunak a társulat-
nak. Mátruy Gyula, Fekete Béla, Szabolcsi Emil 
CwtA Lajos bőségeseu rászolgáltak a sok tapsra, 
mely játékukat jutalmazta. Nagy Pista szép éueké-
vel hatott. A bOlgyek kOzM Szaíolcalné és szabolcsi 
Jozefln  váltak kl. 

De bizony kGzOnség az Igen kevés volt. Pedig 
ritkán van alkalmunk Ilyen jó szinielőadásokban 
gyönyörködni, mért nem látogatják bát tömegeseb-
ben a színházat? 

24-ére a Szulamltb van kitűzve, romélj dk, hogy 
ezen uj remek opera még ls csak odavonzza a kö-
zönségül. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Uj anyakónyvvesető helyettea. 

A csiklnsnádi anyakönyvi kerületbe fiarta  György 
helyett a belügyminiszter Bocskor Béla segéd-
jegyiét aoyakönyvvetető helyettessé aeveite ki 
s javadalmazása kiegészítésére as állampénstár-
ból 400 korona tlsiteletdijst folyósított. 

— Főigazgatói látogatás. A helybeli 
Iparos tnnoncziskola folyó  hó 29-án igazin ritka 
sseraaesében részesalt, a mennyiben Mártonffy 
Márton miniszteri oeztály tanácsa*, iparoktatási 
főigazgató  szerencséi telte magas látogatásával. 
A főigazgató  ar folyó  hó 23-án a délelőtti vo-
natul érkezett városunkba Sepsi-SzeotgyörgyrOI. 
Az iparos tanoncziskolát, hova ez alkalomra az 
nsues növendékek be voltak rendelve, délután 
egy negyed hat ólakor kereste fel  s olt m*jd-
D«m öt negyed óráig időzött, mely idő alatt a 
növendékek feleleteit  hallgatta é* egyes tárgyak-
ból ö maga intézett kérdéseket a tanulókhoz, 
mi közben figyelme  nem csak az iskolai dol-
gokra, banem az iparos tanoncaik házi viszo-
nyaira is kiterjedt Mártonffy  Márton osztály-
tanácsos ar, kinek az iparoktatási!gye oly sokat 
köazönhet ezen alkalommal is kiváló pedagógus-
nak és kiváló szakférfiúnak  matatta be magát, 
kinél as iparoktatáa Ügye a legjobb kezekben 
van elhelyezve. A főigazgató  ar Időközben be-
tekintette az flgyvezetési  naplókat, leltárt s 
nevét mindenikben feliegyezte,  «égül a tanon-
csökhöz lelkes beszédet intézett, melyben az 
iparos pálya tisztességes és előnyön voltát han 
goztatva, a tanonesokat axorgaiomra bazditottá,. 
A látogatásra jelen volt: Szabó Gézakir.tan-
felügyelő,  Élthes Jakab polgármester a még 
néhány iparoa. A látogatás végén Laka tos 
Mihály igazgató köszönte meg oebáoy rövid 
ezóvaJ a tan testület nevében a kiváló sserenesét 
s azután a főigazgató  ar a tan testület tagjaival 
és a vendégekkel bárátságoaan kezet szorítva 
láthatólag megelégedve távozott 

— Kereakedóaael kapcsolatos ital-
mérés! helyiségek. Az italáralásoál köve-
ten dö egészségügyi rendszabályok betartása s 
ások áthágására kiszabandó bOatetések, valamint 
a rendőri éa orvoerendőri fellgyelet  gyakorlása 
tekiatetébeo a mait év végén kiadott belügy-
miniszteri szabályzatban kikötve volt as U, 
bogy koresaaazerfi  italmérési Bslet más keres-
kedéssel ajtó által sem lehet összekötve. Mintán 
a belügyminiszter a hozzá érkezett jelentések-
ből eme kikötés tarthatatíaoaágáról győződött 
meg, a szabályrendelet eme réazét caapáa Ba-
dapest székesfővárosra  tartván (enn, közelebbről 
elrendelte, hogy ott, hol ax italmérési helyiség 
szatócs Üzlettel, vagy mis kereskedéssel ajtó 
által vaa összekötve, ezen összekötő ajtó a va-
sárnapi munkaszünet Ideje alatt tartasaék csak 
tárva a más napokon nyitva maradhat, de fenn 
tartja azt, hogy aa italmérés) «sietnek ai at-
ezára külön kijárata legyen. 

— Fártaserveskedéa. As ndvarhelyi 
szabadelvű párt alapszabályainak jóváhagyása 
atán ezen hó 18-áa alakuló közgyűlést tartott, 
melyen a párt elnökévé Báré Kemény Béla, al-
elnökké Jang Oaeke Lajoe apát plebánoe és dr. 
Mezei Ödöu, titkárrá BedŐ Fereaez, jegyzővé 
Becsek Aladár válaaztatott neg a a 80 tagi 
•égrebajtó bisottaág is egyaUal megalak ittátott 

— ö t éves évforduló.  Csík vármegy O 
klvilóao tevékeny kir. tanfelilayelője,  Saabé 
Gésa épen ö évvel eselőtt foglalta  el itt a vér-
megyében hivatalát. Folyó hó 21-én, as évfor-
duló alkalmából a tanfelügyelő  arat hivatalos 
helyiségében felkereate  a cslkaiegyel tanitó-egye-
aületek küldöttsége, bogy sseretetének, tisztele-
tének éa ragaaakodáaának a derék hivatalféaök 
iránt Ilyen utón is kifejezést  adjon. A tanitók 
érselmeit Lakatos Mihály, a cslkmegyei álta-
lános tanftó  egyesület elnöke tolmácsolta, mire 
a tanfelügyelő  lendületea beszédben válasaolt, a 
nem remélt és nem várt ovácriót megköszönve, 
blstoaitotta a tanítóságot további jóindulatáról. 

— Udvarhelymegye Bséll Kálmán-
nak. Udvarbelymegye törvényhatósági bizottsága 
e hó 19-éa tartott rendkívüli közgyűlésében dr. 
Dániel Gábor, Gyárfás  Endre országgyűlési kép-
viselők, továbbá Ugrón János. Sebesl Akos, Sán-
dor Mózes, 6oó Gáspár és Dániel Elek iudítvá-
uyára Széli Kálmán mlniaaterelnöknek egyhangú 
határosatlal bizalmat szavazott, miről a kormány-
elnököt külön feliratban  fogja  érteslteol. Aa in-
ditvány megokolásául felhozatott,  hogy a minisz-
terelnök egy éves kormányiása alatt alkuváat 
oem törő határozottsággal és rendiihetlen akarat-
szilárdsággal szerzett érvényt ss ország lakóinak 
minden rétegében köihelyesléssel találkozott prog-
ramújában lefektetett  elveknek, továbbá határo-
zott állást foglalt  a felekezetre  alapított politikai 
iráuysattal szemben s az országban létező Összes 
vallásfelekezeteket  a törvényes és egyenlő el-
bánásról biztosítva, a kormány álláspontját as 
igaz. hamisítatlan szabadelviiség kövelésében a 
jogegyenlőség és lelkiismereti szabadság védel-
mesésében jelölte meg. 

— Tanltó-gyülés. A .csiki róm. kath. 
tauitó-egycsillét" kászoo-alcaiki járásköre f.  évi 
április hó 30-án d. e. fél  9 órakor kezdőtlőleg 
Csik-Fitódon tartja tavaszi rendes gyűlését. 

— Gyásarovat .Ursiczeanu Jánosáé szül-
Ucsesaánek Laura folyó  hó 19-rin eiivszélbűdés-
ben elhalt. Vele sok siegény veszitetta el pótol 
hatlan gyámolí tóját, kik sírva követték a boldo-
gultat utolsó útjára. Temetése húsvét napján dél-
után ment óriási közönség nagy réssvéte mellett 
végbe. Ravatalára kosaorut helyeztek Ur* icccauu 
János miut férj,  a rokonok, elhaltnak uevelt 
leánya Paula, a Miklós, Görög és Preoup csalá-
dok, s a békési .magyar olvasókör" melynek 
váratlan olhunytáig lelkes pártoló tagja volt". 

Gyergyó-Ditrcban folyó  hó 18-án halt cl 
48 évea korában Jukab Péter birtokos éa keres-
kedő, megyei törvény hatósági biiottsági tag, Ditró, 
Ssárhegy községek birtokossága lurdö-választmá-
nyának, Ditró község képviselő te jtületének tagja 
s a ditrói takarékpénztár elnöke. As elhunytat 
nején és 6 gyermekén kivfll  testvérei, Jakab Ka-
talin férjezett  Csergőffy  Jézsefué,  aaeredai Jakab 
Térés özv. Potócski Gergtlyné. Jakab Gyula, Ja-
kab Ödön, Jakab István és Jakab Mariska férje-
sett Potóczki Antal DÓ gyászolják. 

— Kősőnség köréből. Midőn a ssias-
régen—madéfalvai  vasút vonal nyomjelző kiren-
deltségének személyzetével együtt Csikvármegyét 
elhagyom, hogy a nevezett vasút tervezetét Bu-
dapesten teljesen kidolgozzuk, el nem mulaszt-
hatom. hogy ugy a vármegyei köspoutl hatóság-
nak, valamint as egyes érdekelt községeknek, 
itteui működésem alatt tanúsított támogatásukért 
hálámat kl ne fejeasem.  Egyúttal kérem az ér-
dekelt községek mijden egyes lakóját és as illető 
elöljáróságokat, bogy as általunk elhelyezett pá-
lyajeleket éa karókat helyeikről el ne mozdítsák 
és ss ügy érdekében ne bántalmassák. Remél 
hetóleg oem sokára eseu jelek helyén meg ei-
dődik aa építési munka. Gyergyó-Szentmiklóson, 
1900. évi április hó. kiváló tisztelettel Keller 
Arnold, máv. főmérnök. 

— Végtárgyalások és főtárgyaiások 
jegyséke. A csíkszeredai kir. törvényszék által 
1900. április 27. és 28-án tartandó végtárgyali-
sok illetve fótirgyalásokról: 

1900. április.  27-én. 
1. 417/900. Puskás Lajos Lajosé ellen ok-

irat hamisítás büntette miatti ügy. 2) 418/900. 
Zakariás Jáuos ellen gondatlanságból okoaottaulyos 
testi sértés bUntette miatti Ugy, 8) 449/900 
Keresstes Antal ellen súlyos testi sértés bUntette 
misttl ügy. 4) 196/900. iQ. Bléaesi András ellen 
hatóság elleni erőszak büntette miatti ügy. 

1900. április 28-én. 
1. 194/900. Karácson Iatváu ellea súlyos 

testi sértés büntette miatti flgy.  2. 286/990. 
Bodor György fia  György ellen halált okosó súlyos 
testi sértés büntette miatti flgy.  8. 266/900. 
Lakatos Péter (Saabé) a társ. ellen súlyos teatl 
sértés büntette miatti ügy. 4. 282/900. Kozma 
Benedek Mártoné ellen gondatlanságból okosott 
súlyos testi sértés büntette miatti flgy.  6 288/900. 
Lupuj látván Demeter ellen lopás büntette 
miatti ügy. 

— Haroaáazatl gyakorlatok. A oaík-
aseredai honvéd láaslóalj a jövő hé ö én bevo-
nuló póttartalékoeokkel Cslk-Csutnortán és Csobot-
falva  községek területéo, s nevezetesen ss .Om-
láskaré", .Mányi oldala-, „Homlok*, .Somlyói-
bükkalja14 „Cserehegy" és , Magyartele tó" neve-
se tü helyeken haressaerfl  lövéasetl gyakorlatot fog 
tartani, mely alkalommal a uetáai aaerenosétlen-
ségek kikerülése végett a lakósaágnak neveaett 
helyeken a közlekedéstől tartoakodnl s állataik 
nak ottani legeltetéaétöl ovakodnla kell. 

— öngyilkosáig. Caikasentalmoni Göde 
József  68 évesegyén, a kl testvérével Göde György-
gyei együtt lakott folyó  hó 18-án addig, mig előbbi 
feleaégével  együtt Miadaaentre járt, felakasztotta 

mngát. Végletes tettét Boláia&ár Jőtsefné  előtt 
megelösóleg tett nyilatkosataasariat a feletti  bű-
jében követte volna el, bogy testvére a belsőjét 
ÍH eladta a egy földjét  is áruba bocsátotta. 

- (Érdekes ajándék.) Minden család 
ban szívesen fogadják  az oly ajándékot, melyben 
férfiak,  n<"-k és gyermekek egyaránt örömUket 
lelhetik. Ily ajándékról gondoskodik a Pillangó, 
vi aa élénken éi nagy gonddal sserkesitett, mű-
vészi képekkel fllusstrált  legoloaóbb éloslap, mely 
előOsetőinek minden hónapban ingyen adja. A 
Család calmQ melléklelet. A Család öröme a nők-
nek, mort a divat njdooaâgait mutntja be leírá-
sokban és rajzokban ; öröm o a gyermekeknek, 
mert benne veiaikék, talányok vannak. Július 
1 étól kesdve a lap sslnes illusatráczlókkal jele-
nik meg. Csekély negyedévi 'A  korona elóflxetéai 
árért, eunyft  egy lap sem nyújt előfizetőinek.  — 
Mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal 
(Hajós-u, 23.) — Jövő hónapban irodalmi pályá-
sat 1 Résit vehet minden előfizető  1 Pályázati fel-
tételek a jövő számban. 

Ma már senki sem kételkedik 
ason, hogy a .Képes Családi Lapok" a legjobb 
éa legolcsóbb képes, szépirodalmi hetilap. Nem 
teţjea a családi boldogság ott, hol ez a kitűnő lap 
nincs mindig kéznél, mert a szellemi szórakosás 
okvetlen kelléke a boldogságnak. Jókai Mór, Mik-
száth Kálmán, Bartók Lajos, Beksics Gusztáváé, 
Porioyák Gyuláné, Dárday Sándorné, Gsál Ka-
rólln, Tölgyessy Mihály, Dura Máté, Geró Károly 
stb. stb. írják ezea lapot, molyet Tolnay Lajos 
veterán icónk és Csillag Mátó együttesen sier-
keaatenek. Ks a lap most 900 koronát tilzött ki 
jutalmul irodalmi termékekre, 100 koronát egy 
elbeszélésre. 50-et humoreszkre és 60-et egy köl-
teményre. Pályamunkákat a szerkesztőséghez kell 
czlmeznl: Dudapest. VI., Ó utc«a 12. A .Képes 
Családi Lapok" előfizetési  ára negyed évre csak 
8 korona. 

HIVATALOS RÉSZ. 
20972. _ .. . . 

XIVTTTÍÖÖT H ' M- U Á M H 0 Í-
Pályázati hirdetmény 

a cs. és kir. közős  hadseregbeli  hadapród-
iskolákban  rendszeresített  s ez 1900/1901-
iki  i&Jro/ai év kezdetén  betöltendő  m&gy&r 

állami alapítványi  helyekre. 
A cs. és kir. hadseregbeli hadaprődíakolák 

ban, 1900/1001-iki tanév kesdetén (sseptember 
közepén) as 1897. évi XXII-ik törvénycsikk értel-
mében rendszeresített 100 egész ingyenes magyar 
állami alspitváoyi helyből 26 hely és esen kívül 
már elhl'lyeiott növendékeknek várható kilépése 
folytán  még 2 hely, összesen tehát 27 hely fog 
betöltetni. 

A felvétel  a budapesti, károly városi, uagy-
szebení, poasonyi, temesvári és Pétervárad mel-
letti kamenicsi gyalogsági hadapród-iskolák, to-
vábbá a bécsi tüsérségi és hainburgi ulása had-
apród-iskolák l-só évfolyamába  történik. A morva 
fehértemplomi  lovassági hadapród iskolába felvé-
telnek helye uiucseu. 

1. Felvételi  feltételek. 
s) Állampolgári jog a magyar korooa or-

óságaiban; 
b) testi alkalmatosság; 
c) kifogástalan  előélet (kivlégitó erkölcsi 

magaviselet) \ 
d) szabályszerű életkor, moly a hadapród-

iskola I. évfolyamára  nézve a betöltött 14 évtól 
a még tul nem haladt 1 T-ik évig terjed. 

Aa életkor megállapítására nésve asepiem-
ber 1 -je mérvadó; 

e) megfeleld  előképzettség; 
f)  aaon kötelezettség elvállalása, hogy a 

szabályszerű felszerelési  tárgyak beszerzése ésjó-
karban tarláaa saját költségén fog  eszközöltetni. 

2. A megkívántató  előtanulmányok. 
A cs. és kir. hadapródiskolába leendő fel-

vételre a megfelelő  előképzettséget valamennyi 
pályásénak iskolai bizonyítványokkal és a felvé-
teli vissga letétele által kell igazolni. 

Iskolai bizony itváuy ok kai igazolandó, hogy 
a pályázó valamely nyilváuos, vagy nyilvánossági 
joggal felrnhásott  reáliskolának vagy gymuáslum-
nak alább megnevezett osztályait legalább „elég-
séges. össseredménynyel végeste el, és pedig: 

A gyalogsági hadapród-iskolákba való fel-
vételnél : 

as I-só évfolyamra  nésve: ások négy alsó 
osztályát; 

. A tüzér vagy aa utáu hadapród-lekolákha 
való felvételnél: 

as I-ső évfolyamra  nézve: legalább aaok 
öt alsó oastályát; 

A latin vagy görög nyetvből nyert „elég-
telen" osztályzatok figyelembe  oem vétetnek. 

As 1888-ik évi XXXVIII, törvénycsikk alap 
Ján szervezett magyar polgári iskolák, valamint 
n fiumei  kösségi polgári iskola egyes osztályai, 
továbbá as otoţaci, ogulioi, sissekl, uj-gradiakai 
éa brődi horvát felsőbb  népiskolák V—VW-ig 
terjedó osztályai as Igazolandó elöképsettaég te-
kintetében a badapród-lskolákba való beléphetéare 
nésve a kőaéplakolák megfelelő  osctályaival egyen-
lőknek (egyenértékűeknek) tekintendők. 
3. A folyamodványok  felszerelése,  beqyiy-

tása ás targyalási  módja. 
Aa állami vagy köatörvéuyhatóiági asolgá-

latban levők a magyar állami alapítványi díjmen-

tes helyek elnyerését cxóltó én asaUtyoeriat 
bélyegzett pályásstf  folyamodványaikat  etőDáré 
hatóságuk utján, a honvédséghes tartósé asemé-
lyek ssoleálati nton, máarendBek pedig kösvet-
lenül a honvédelmi mlnlasterinmhos legkésőbb 
folyó  évi május 81-lg kötelesek beayaJtaaL 

A folyamodványhoz  melléklendők t 
a) a pályázó IQn k..-essteIŐ levele (ssftle-

tési bizonyítványa); 
b) a honosáigi bisonyitvány, melyben a 

pályásónak községi Illetősége is kl teendő; 
c) a pályásé IQn testi alkalmas voltáról, 

valamely tényleges állományú köaöa hadseregbeli, 
vagy honvéd orvoatodor által aaabályasertleg kf-
állított orvosi bisonyitvány (N—27 szolgálati köayv). 

d) aa )898/99-ikl egéaa évi éa aa 1899/ 
1900-iki tanév I-só éa U-ik Időasakáról ssóló ia-
kolai bisonyitvány; 

e) a beoltisl igasolvány (de csak ason eset-
, ha a himlőoltás a katonai orvosi Msoayit-

ványban nincsen Igaaolve); 
f)  a pályásé Ifjú  ajánlatos erkölesl maga-

viseletéről asöló éa a tartózkodáal hely köslvís-
gatási vsgy rendőri hatósága által kiállított külön 
bisonyitvány (do osak ason esetben, ha pályásé 
erkölcsi minősltvénye aa iakolsl blzonyltványbaB 
nem foglaltatnék,  vagy ha a hadapród iakelába 
való belépése nem közvetlenül valamely nyllvá-

, vagy nyilvánossági joggal felruházott  laké* 
Iából történik); 

g) a szülők vagy oni viasouyait és Jövedelmi 
forrásait  hitelesen kimutató hatóaági bizonyítvány, 
melyben egyszersmind a pályázó íQi testvérei-
nek száma, neme éa életkora feltünteteadö,  ba a 
családi értesítő külön nem mellékeltetnék. 

Ha a pályásé ifjúnak  atyja ahadaereg (hadi-
tengerészet) vagy a m. kfr.  honvédség tartaléká-
ban, esetleg ssolgálaton kívüli viszonyban álló 
tiszt volna, ebbeli minősége a pályásat! kérvény-
ben felemlítendő  és kineveséal okmáayayal iga-
zolandó. 

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

zott alapítványi helyre easkis abbaa aa aaatbea 
vétetnek fel,  ha a felvételi  viasgálatot sikerrel 
kiállják. 

Mielőtt pályásók a felvételi  vissgát IMenuék, 
hadapródiskola orvosa által megvlssgáltatnak 
as alkalmatlanoknak találtak visagára aem 

bocsáttatnak. 
A felvétel:  vissga a badaprőd-lakolák I. év-

folyamába  való belépésoél a kővetkoaó tantár-
gyakra teljed kl: 

Német nyelv, azámtan éa betűaaámtan, mér-
tan, fóldrajs,  történelem, termâaaetiţjs, tennésaet-
tan és vegytan éa pedig oly terjedelemben, a 
melyben ások a köséplakolák alsóbb oastályaibaa 
elóadatoak. 

A felvételi  vissgák nyilvánosak s aaokon a 
szülők (gyámok) vsgy megbízottjaik Is jelea le-
hetnek, ha est a víasgahelyiség térvlssonysi meg-
engedik. 

A felvételi  vizsgák helyére vsló nlasás költ-
ségeit a pályáaók hossátartozói kötelesek vlaelai. 

A felvételi  vissga terjedelmét ismertető 
„váslat, mellékelve van. 

5. Az évi zsebpénz. 
A cs. és kir. hadapród-lakolákba magyar 

állami alapítványi helyre felvett  minden növen-
dék, a magyar államkincstár által kisebb asfik-
leteik fedesésére  évi 100 korona saebpénaael fog 
elláttatni. 

Kelt Budapesten, 1900. évi márosíus havábaa. 
A m. kir.  honvédelmi  minsztertől. 

Ssám 8972, 
Pályázati hirdetmény. 

A gyergyóuentmlklósi járási főszolgabírói 
állás évi 2400 korona fizetés,  600 korona lakbér, 
600 korona aliátalány. 200 korona irodai áta-
lány és 884 korona vármegyei Jnvedalmaaáa-
aal egybekötve, megüresedvén, a tavasai törvény-
hatósági közgyűlésen válssstás uţjân be fog  töl-
tetni. A kik esen állást elnyerni óhajtják, felhí-
vom, hogy ss 1888. évi I. t.-csikk értelmében 
felszerelt  kérvényüket május bő 10-Ig bossáa 
adják be. 

Később beérkeaett folyamodványok  figye-
lembe nem fognak  vétetni. 

CsIk Ssereda. 1900. évi ápr. hó 12-én. 
Becse Antal, alispán. 

Sa. 4088/900. 
II. al. 

Pályázati hirdetmény. 
Calkvármegye törvényhatóságáéi! readase-

reaített évi 2200 korona fizetés  600 koroaa lak-
bér és 288 koroaa vármegyei javadalmasáMl 
egybekötött árvaszéki ülnöki állás megüresedvén, 
eseu állásra pályázatot hirdetek, a felhívom  pá-
lyázni kívánókat, hogy szabályszerűen kiállított 
s as 1888. évi L t.-cz. 6. g-ának megfelelő  mi-
nősítési Igaaoló kérvényeiket Mikó Bálint főispán 
nr ö méltőságáhos csimesve nálam a folyó  évi 
május hé 10-ig nyújtsák be. 

Csik-Saereda, 1900. évi ápr. hé 16-áa. 
Becse Antal, ailapáa. 

M. k. p. ü. —kasa Oy.-Btibor. A bekftléOtt 
2 korona elŐflaetéal  díjjal 1S00. mán^ua hé 814« van kl Űzetve. 
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Szenaácziót kelt 
bosazu során át tanulmányoztam, hogy roikép lehessen 

meggátolni a megkopaszodást. 

NEM HULL A HAJ. NINCS TÖBBÉ KOPASZ EMBER 
, „,,. . . r Felfedeztem  és százszoros páozzel fizetek,  ha kétszeri 

gyógyfUkl  vonatom, melyet evek használat util. rögtön meg nem szUnik » hajhullás. 
1 üveg ára 2 kor. 40 fillér.  korpaképződée cs mindennemű fejWrbetegMg, 

K a p h a t é K y « K y n c < - r t f t r a l i b a i i  ém ní l i id i - i i i i . 'ml l I l l a t - «» pIper .e*ILl4-k<-r t>sUed< ! Nbrl« . 

Főraktár: Török József  gyógyszertára, Király-utcza 12. sz. "^13"20 

Erdélyi főraktár  éa vezérkép vizelöaég: G Ó T H Q - T - t T L A , i l l a t - é s p l p e r e c a d J ű c n a e y l c e r o s a E s i á i L é l , O y - u l a f i e U é n r á x - E V i t é r . 
Vidéki  nteffretuleléseket  utánvéttel  atommal etakfaöl: 

EgyedUli készítő és széjjelkllldési raktára. D o b é N á n d o r , uri, női és színházi fodrász,  Budapest, Nafelejts-utoza  27. 

VERESS SÁNDOR dr., 
K E P tiszti fSorvos 

orvosi rendelője és fogorvosi  inti terme 
[9-/J i - io Cs ik-Szeredában 

N a g y F e r e n c z dr. házában . 
Rendes orvosi tanácskozási idő naponta 
délután 2 — 3-ig. Fogorvosi és foguiUvészi 

rendelő idő naponta délelőtt 9—12-ig. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött birősági végrehajtó ezen-

nel közhírré teszi, hogy a székelyudvst helyi 
kir. törvényszék 1900 évi V. 697. |>olg. *%Ait;o 
végzése folytén  dr. Kovács Mór ügyvéd által 
képviselt Gyertyánfly  János fiai  székelyodvar-
helyi lakos felperes  részére ö/.v. Szakács Ger-
gelyné csikssen idomok osi alperes el.en 370 kor. 
96 flll.  kóv t̂elés s jár. erejéig elrendelt ki-
elégítési végrehajtás folytán  alperestől leíoglslt 
és 1320 koronára becsült ingöságokra a csík-
szeredai kir. járásbíróság 1900 évi V. 914. száma 
végzésével a további eljárás elrendeltetvén, annak 
az alap és frlfllfoglaltalók  követelése erejéig is, 
amennyiben azok kielégítési jogot nyertek volna, 
végrehajtást szenvedő lakásán Cwik $7»ntdomo-
kocon leendő megtartása bstáridüfll  1900. évi má-
jus hó 25-Bt napján délelőtti 8 órájakitözetik, a mi-
kor H bíróilag lelóglak sertés, lovuk, bfVHlok,  bika 
borja, varrógép, tebéu és szekér a legtőbbu 
Ígérőnek ké.-zpénzözeté* mellett, s%Qk*ég esetéu 
becsáron slul is el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a vég elmjtaló kö-
vetelését megelőző kielégítésbe/ jogot tartanak, 
a mennyiben részökre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző 
könyvből ki nem tflnik,  hogy elsőbbségi bejelen-
téseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiköl-
dőltnél írásban beadni, vagy pedig szóval bejelen-
teni el ne mula9zszák, mert különben cssk a vételár 
fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1900.Jápr. bó 7. napján. 
Keresztes Gyula, 
kir. bir. végrehajtó 

[96] l - l 

2 Most jelent meg: ^ 

ş A németországi S 
i mezőgazdasági szövetkezetek i 
• 1 
J irta Párta Frigye*,  csik-szeredai kir. . 
™ ügyész és kapható Györgyjakab Mar- P 
S ton utóda könyvkereskedésében Csík- Ş 
f  Szeredában. Ára 1 korona  20 fillér,  J 

postán küldve 10 fillérei  több. J ^ 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, miszerint a Csik-

Szent-Péter róru. katli. egyházmegye tulaj-
donát képező Bálványos nagyhavas butu-
jében, a Nyáguj ilikló», Nyáguj Demeter, 
Árgyelán Miklós A< Jónás Buzid Tóniáné 
által kUliln-klIISn birt kaszáló helyek, va-
lamint az Ilyesán Nagy Vasziné állal a 
Rakottyá» havasban birt kaszáló és legelő 
birtok, C s i k - V á r d o t f a l v á n  a nevezett 
egyházmegye plébánia lakában 1 9 0 0 . 
m á j u s 6 - i n d . o . 2 — 4 ó r a k ö z t 
tehető szóbeli ajánlat utján a legtöbbet 
Ígérőnek 1900 ik évre haszonbérbe Ing 
adatni. 

Feltételek n plébánia lakban bármi-
kor betekinthetik. W 1 i 

Csik-Várdoflnlváu.  l'JOO. április 
K a s s a y Lajos , Cs i szér Pál , 

|)l«-l>únos. fpvli  inrjiyi-i gondnok 

Hirdetmény. 
A csik-flzpntkii-jilyi  téglagyárnál 200 

exrr elsőrendű tégla, egy téglasajtoló liozxá 
illókkal, három szárazt'Win. egy liikltáz, 

egy deszkából való raktár, 200 szál kél 
CZOIOH és 'J00 födő  deszka, egy j^mino 
ségll fecskendő,  12 drb taliceka, egy ta-
karék tüzelő, több drb. vasasó, kapa és 
laskapocs a más felszerelések  Csik-Szt* 
k i rá lyon 1 9 0 0 . é v i ápri l is 2 0 - é n , 
v a s á r n a p d é l u t á n 2 órakor a telep 
helyiségén nyilt árverésen készpénz fize-
tés mellett elfognak  adatni. Miről érdekel 
tek értesíttetnek. 

[94] í - i A t é g l a g y á r e g y e s ü l e t . 

XX)OOICXXX)IOIOOOOOIOOC 
Eladó 

Csik-Csekefalván,  az országút mentén 
K ö m é n y Gábor tulajdonát képező 

puszta beltelek. 
Értekezhetni lehet a tulajdonossal 

Csik-Csekefalván.  [k.ii a-a 

îOiOIQiOiQiQIOiOIOIOIOIQIQIQIOIOK 

i Erdélyrészl 
kfllönlegeaség. | Étkezésnél sohane hiányozzék. | Krdélyrészi 

kűlőnlegeaaég. 

A Kdöm edííMmi n mul Billilim i leowotií iitmntl kiUiielre. 
S Helyik a legegészségesebb a legolosóbb és a legizle- 9 
- tase bb fűszer  mindennemű húsételekhez • 

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 MUSTOS MUSTARI | g 
tilifu  ulii, ífiuera,  titlri irt j m i fusser  Béliül édes, ern 

1 üveg á 200 gramm 80 tillér. 1 1 QTCR á gramm = üN fillér. 
1 Qveg & 350 gramm —* I korona, j t Rvog á 8;VI grumin 1 koronn. 
1 kilo Ovcg nélkQl 2 korona. | 1 kilo Qvcg nélkül u 2 koronn 

dlszeeen kiállított üvegekben. - Nagyobb megrendelés oestâre kClOnSa 
árkedvezmény. — HQvOs és száraz helyen tartandói 

Kaphatók Cslk»Sieredában: Nagy Gyula, cso .iogeé» ÍQsxerkereskedésőbcn. Nsgy-
Ssebenben: Fuchs Lajos, Klela M. Jaoos, R Concord IN" kereskedelmi résxvönytRr-
şasig, Oürtler Gusztáv, Wagner J . Ferencz, IKLSKCUBCRÍRER J . A. , Homin Fr., Billes 
János, Slraonla M . 0 . , Ballmaon Gyula, Binder Fr. , MnhlNU.'flcn  Iludolí. Bukurestben: 
Rloţz O . Bessteroién: Nösncr J . Berethalomban: Salzer Mihály, gyógyozerláros. 
gyöngyöaön: Kozmásl János tíai. OyergyÓ-Tölgyeaen: QOrCg & Javornnsjsky. 
Braanban minden csomege éa «lékotőbb fOaserOsletben.  Medgyeaon: iíj. Bu- * N 
RESCH János és Schcmoiel Márton. Saásmebesen: Orosz Fr. János. Segesvártt: S ^ 
T»itech B. J. As Id. Hlsselbacher J. B. Béeeben: Brelteiutcin J. csomcgckereskedés. I » 
Knlonoeen kaphatók minden oaemege és előkelőbb füsserkerealedóaekben. 

(M)8-io Első erdélyi mastárgyár 
H O B N r W G G Y U L A , B r a » i ó . 

Erdélyráasl 
WlÖnlege—dg. S Kolbáaahoa éa fOatélt  ételnemfthea  plkánaabb ! 

és finomabb  mint a torma. Erdályréssl 
kaiőnlegemág. 

O l e ^ ó é s p o n t o s k l s z o l g á l á a . 

Yai uemcúni a EurerieM kloOBiis tadomáftára  botoi, ím Csik-Sieralibo 

Singer és Naumann-féle  Yarrógépekből 
nagy raktárt rendeztem be. 

Ezen varrógépek előnyei más gyártmányokkal szemben a gyártásra 
használt kitünó minőségi! anyagban és a technika ezen téren elért legújabb 
vívmányai szerinti gyártásban rejlenek. Tartósság, szabatos csinos kivitel és 
künnyil zajtalan mllköilés tették e gépeket oly annyira kedveltté és elterjedtté. 

Továbbá nálam beszerezhetők a gépekhez szükséges szíjak, olajozok, 
csavarhuzók, hajók és mindenféle  szamu tük stb. felszerelések. 

I C Versenyképes kfrtk|>írakat  megvetelre kőzvetltsk. " M 
Úgyszintén n tavaszi szezonra megérkeztek a legkitűnőbb honi 

gyártmányú gyapjú szövetek. 
.Magainot a 11. é. közönség jóakaratú pártfogásába  ajánlva maradtam 

te l jes tlsixteletiol 
[.UJ li-0 

r 
* 

H 

ri, O I V V u r r á ^ í p e k c s e k é l y r é x x I r t f i z e l é N r p . 

Jakab József,  íerfi-szató  Csit-Szeredán. 

« I 
H 1 

Yl-ik osztály sorsjátékra 
alolirott nagyobb mennyiségű sorsjegyet szerzett be, hogy ez által a szerencséjéi 
kereső közönség igényeit kielégíthesse s egyben módot nyújt úrra, hogy a 
közönséget az ország minden részéből kelletlen kínálók mindenféle  levonásai éí 
felszámítandó  költségektől megkímélje. — A húzásokat szigorúan nyilván tartja 
s az esetleges nyereményeket titoktartással azonnal minden levonás nélkül fizeti 

C s i k - S z e r e d á n , 1900. évi április hóban. 

Húzás már május hó 17. és 18-án kezdődik. 
- A x a l E a z e l s é i r i i z á s r á ! 

Korona: * -

1.50 

|90| 2 - 3 

3.— 6,— 12.— 

A pénzvállobank, Csik-Szereda. 

—cţf>  P á r t o l j u k a 1 i á z n i i p a r t , ^ s j 

A s z é k e l y f ö l d ö n  s o k o l y a n s ö r kerúl forga lomba 
m e l y n e m i d e v a l ó g y á r t m á n y , p e d i g í"«h—12 

n a n u v á n á r k e l y l > ü r r 6 ) . d é j é b e n 
o l y a n s ö r készü l , m e l y b á t r a n v e t e k e d b e t i k a kőbá-
n y a i v a l a v a g y b á r m e l y m á s kúlföldi  g y á r t m á n y n y a l . 

Kérjük annál fogva  a n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é g e t 
a s z é k e l y ipart p á r t o l n i é s a v e n d é g l ő b e n c s a k i s 

M * Marosvásárhelyi sfirt  követelni. " M 

«6» P á r t o l j u k a h a z a i i p a r t . 

Nyomatott Csik-Sieredibao, a lapkiadó OySigyjakab Uirton utóda, könyvnyomdájában 1900. 




