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Segítő egylet a esiksomlyói r. k. 
tanítóképzőben. 

A paedagogin történelme tanúbizony-
ságom, hogy A sok vivniány én alkotások-
ban nagygyá lett századok A lAtiitóképzés 
felületén  a legkisebbek uiaradiak. 

l'edig e tétel megfordított  «tokjában 
éa igazságában hozott volna az egyetemes 
tupniüveltségre n*m kápráztató, hanem VA-
lódi tényleges eredményt. 

Igen kevésnek, mondhatni csak a 2 
utóbbi százHdnak s ezek közül is tisztább 
formában  csak a legutóbbi második fölé-
nek figyelme,  érdeklődése fordult  a tanitói 
pálya felé.  Azelőtt a tanítóknak A szaktudo-
mányban való éa szívbeli kiképzéséről, tár-
sadalmi éa erkölcsi tökéletesedés kerekeit 
forgató  szerepléséről egyetemes volt a be-
számítható vétkes hanyagság. 

Pedig régen bekellett volna látni, hogy 
A népek művelődés történelmében A tani-
lóság egy cséppel sem Icissebb tényező, 
mint A képzett éa életét hősies bátorság-
gal feláldozó  tisztikar a hadviselés győ 
zel mei ben. 

Korunkban belátták ezt az igazságot. 
Azért a Í A I . Í I óság iránt a kormányok és 
az egész társadalom érzelmei melegedni 
kezdettek. A tisztelet és feltétlen  nélkülöz-
hetetlenség tudata energikus lökést adott 
nz ujitási és felkarolási  törekvéseknek. Ez 
által pótolják A mullnak iétlen közönyét. 
Behozzák n nagy késedelmeket. 

Egy gát ntját állja A felkelő  törek-
véseknek. Az Anyagi eszköz : a pénz se 
készletben, se reményben neui biztosit-
hatja az anyagi sikert S e miatt ismét 
el fog  akadni A népnevelés és A lanitókép 
zéa megindított müve. 

NemzetUnk közelebbi múltjában, an-
nál kevésbbé A távolabbiban, királyaink 
kormányaink, az anyagiakban hatAlmas 
nagyjaink jótékonyságukat, feledhetetlen 
áldozat kéazségüköt egyetemekkel, Akadé-

miákkal, gimnáziumokkal és igen sok hasz-
nos intézettel éreztették, csak A timi tó kép-
zők — igen kevés kivételével — marad-
tak biztosítatlanul a saját erejökre, vagy 
egyes időbeli jótevők kegyeire. 

Az anyagi szükségletek nemcsak A 
róm kath. Imnem A más vallások, sőt az 
állam tAiiitóképzoinek szárnyait is lekötik. 
Ez aggasztó jelenség. Mert H tanítókép-
zés nem kissebb fontosságú  kérdés nem-
zetünk anyagi megélhetésére ugy, mint 
értelmi és erkölcsi tökéletesedésére nézve, 
mint A társadalom bármely irányu szak-
képzése. Sőt nem restellem állítani ós bi-
zonyítására bármikor vállalkozom, hogy a 
népük boldogulásában és jövő kiilturtör-
ténelmi fejlődésében  n papság mellé mint 
együtt ltAtó tényező, mint A társadalom 
nevelés munkájának leiét viselő az átala-
kult szellemi irány nyal biró tanítóság van 
kiszemelve. 

A más pályákra törekvő ifjúság  A 
sok halhatatlan jótevő alapítványán ki-
képzi magát. Legtöbb esetben jelentékeny 
aegélyben részesül. S mikor a társada-
lomban állást foglal  eszében tartván min-
den élvezett jót, nem kevés * o H kikép-
zetteknek megnőtt erejét A társadalmat 
fentartó  erkölcsi elvek és vallásit agy omá-
nyok megiestesitéaéns haszjiAjja fel. 

Az ilyenek is részt vesznek a nép-
művelés legideálisabb nemes harczában. 

A tanítóképzőkben Alig vAnnak ala-
pítványok, segélyek is csekély számban 
legtöbbnél. Az ifjúság  a saját Anyagi ere-
jén küzdi ki inagáuak a legtartalmasabb 
földi  állást: A tanítóit. Ebből megérthető, 
hogy miért nincs sem a kath. egyház is-
koláinak, sem a felekezeteknek,  de még 
az államnak is elég tuuitójA 

A többi okokat nem bonczolom. Min-
denütt AZ erős nemzeti és vallási érzéstől 
áthatott lelkek panasza hallható: nincs 
tAnitóm, nincs kántorom. Vágy ha van is, 
ez nem szakképzett, nem érzi át felada-
tának erkölcsi méltóságát. Az ifjúság  ne-

velők hiányában fegyelem  nélkül, tanitók 
n^lktll tudás és nemes emberi érzelmek-
tői megfosztottan  nő fel  több helyen. Mert 
A tápláló erő hiányában u nagy organiz-
musban a vérkeringés meglassudott, vagy 
talán megszűnt. 

Nem fordulna  ez elő már csuk egy-
házmegyénk területén lut a tnnitó 
képzők képesek volnának az Anyagiakban 
gyengülő és A már megválasztott tanitói pá-
lyára elökés/.ilő tanítóképzőinkből kima-
radó, kihulló, a megtett, nt felén  kimerült 
növendéknek bár csak unynyi segélyt 
nyújtani, me'ylyel — ha szédelegve is — 
képe* lenne AZ oklevél határáig lassan el-
érkezni. Hasonló anyagi gyengeség nem-
csak A kath. tanítóképzőket akadályozza 
AZ előre való törekvésben, hanem A fele-
kezetieket is épen ugy, mint az államia-
kat. Ezt bizonyítja azon egyetemes irány-
zat, mely szerint minden tanítóképző — 
még az államiak inkább — ha már kí-
vülről kellő támogatást nem várhat, a sa-
ját Ir.lai között működése körében a sze-
gény növendékek lelsegítesére segítő egye-
sületet alakit. Eképpen igün sok külön-
ben elvesző növendéket megtart karjai 
között és kiképez A tanitói pályára. A 
segítő-egyesületek A legelőkelőbb tanítónő-
és tanítóképzőkben jöttek létre eddig is, 
melyeknek áldásos, humánus eredményé-
ről tanulmányutaimbaii személyesen győ-
ződtem meg. 

Az erdélyi egházinegyéuek - uagy 
általánosságban szólva — a tanítóságra 
és káutorságra vonatkozólag reményei a 
csik-somlyói r. kath. tanítóképzőhöz van 
nak kölve. De reményei a maguk teljes-
ségében aligliA megvalósulhatnak. 

íme az okai: A nép szegény. Sze-
gény népnek gyermekei is szegények. 
Iskolákat végezni emiatt egészen önere-
jükből képtelenek. Segélyben sohasem ré-
szesülvén, tanítókká sem lehetnek 

Nagy része a tanítóképző reménybeli 
anyagának elvégzi A IV. gymn., IV. pol-

gári vagy a felső  népiskolát s a segélyre 
VAIÓ kilátás hiánya miatt teljesen szakit 
a tovább tanulás szándékával, más réaze 
belép a tanitó képzőbe, megmutatja e 
pályára való hivatottságát, szellemi erejét 
s aztán szülőinek kifogyván  iskoláztatási 
képessége, a félúton  elhagyja a neki való 
pályát. 

Mindezen kinos állapotokat orvosolni 
egy segitő-egyesUlet megalakítása volna 
hivatva. 

Tanítóképzőnk létét az egykori er-
délyi püspöknek, A nagy Haynaldnak 
köszöni és ez ideig való fennnállását  as 
erdélyi püspökök időről időre VAIÓ segély 
adományainak. Alapitványai nincsenek. 
Tehát AZ ifjúságot  anyagilag nem támo-
gathatja. Azért most benne a segély-
egyesületet megalakítani: a legsürgősebb 
feladat. 

Ha a „Csíki Lapok" olvasó közön* 
sége, a világi elem A tanítóság és papság 
az eszmét elmélkedése tárgyává teszi, azon-
nal belátja, hogy ez az intézet tulajdon-
képen az erdélyi kath. családok, községek, 
városok intézete, A katholikus nevelés* 
Ugy egyetlen forrásé,  a kántorképzés 
egyedüli központja. 

S éppen ezen okoknál fogva,  minden 
humánus érzelmű, hazáját és a vallásos 
nevelésügyet szerető lélek köztulajdona, 
melynek előhaladásán, tevékeny lendíté-
sén fáradni  önkénytelenül is indíttatva érzi 
magát. 

A segitó-egyesület megalakítása még 
csak terv, végleges megalakulása kellő 
számú tagok jelentkezésétől ftlgg. 

Tájékozás végett az elfogadásra  elő-
terjesztendő alapszabályok közül az egye-
sület tagjaira vonatkozó pontjait közlöm. 

Az egyesület tagjai: 
4. §. Az egyesület lagjai: alapítók, 

rendesek és pártolók. 
5. §. Alapító tagok azon egyaaek 

vagy testületek, kik egyszer s minden-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

A múltból. 
Gyors az idő — és az évek 

Egymásra omlanak; 
Csak törött rom: pusztaemlék 

Marad jövő kornak. 

S korcs az utód, a mely ösi 
Szent emléket feled: 

Mult szelleme átkot sóhajt 
A hálátlan felett! 

Ránk is maradt sok szent emlék -
, És mi mit érdemiünk. 
Áldást, vagy átkot zúgjanak 

Az ősök felettünk?  — 

Oh, minden hú magyar szívben 
A múltnak képe  él: 

— Houszerelem! lángecsettel 
Melyet oda festél.  — 

És e képnek színeiből 
Kitünó két vonás: 

Még qj, nagy kor nem kaptatá 
B tán — azért szebb, mint más 

Ax egyik alvót ábrásol, 
A másik ébredót: 

Ea földeríti  as arezot; 
As — von reá redót — 

Bokát szenvedtél nemzetem I 
Kttsdöttél: véred folyt; 

De ennél — hosszú alvásod 
Hajh, — sokkal szörnyűbb volt. 

A rabság sötét éjele 
Borult a hazára 

És e büszke nép fetrengett 
Porban, meggyalázva. 

Kialudt lelkéből a tllz, 
Elhűlt ósi vére, 

Súlyos álomkór nehezült 
Bágyatag szemére. 

Álmodott — s lázas álmai 
Iszonyuk valának : 

Nagy munkába látta magát: 
Sírt ásott magáuak. 

És látta: hogy ö tetszhalott 
Mély sírba temetve: 

Ébredett s dühös kínjában 
ön szivét kitépte. 

. . Tél volt; a tavaszi lég is 
Hideget Bohajtott; 

Békós tagokra hulló köny 
Jéggyöngyökké fagyott. 

De véssben edzett tagokra 
Rozsdás láncz nem talált; 

.Jött" a választás napja „a kér'-t 
Ébredést, .vagy balsiti" 

A dalnok hutjába kapott: 
Felhamogott a lant, 

Riadója végig súgott 
Béres te tón és alant 

S a .magyar" nemzet .talpra' állt 
IÎ nagy ébresztőre ; 

Lerázta hinezát kiáltva : 
- Kurdot és — előre! 

Ágyufüst-homályból  jött fel 
A szabadság napja: 

Arcza piros sziliét veté 
A hős honfiakra. 

Minden szív egyért dohogott. 
Küzdve egyet akart: 

Tüzes szemek villáralottak, 
Vészszel sújtott u kard. 

Nem állott dermedt tagokban, 
Folyt a magyar vére 

S a szabad fűid  adott iret 
HÓs Ka sebére... 

. . . Tavasz volt a téli táj is 
Viruló földdé  lett: 

Szívből fakadó  vérrózsák 
Boriták a rétet... 

Ti, rideg tél, dicső tavasz j 
Vaj* hová tünétek ? — 

(iyore az idő.... csak romot hagy: 
Tört, puszta emléket. 

S korcs az utód a mely ósi 
Szent emléket feled: 

Mult szelleme átkot sobţjt 
A hálátlan felett. 

Hábaő«r. 

A pletykáról. 
A kisvárosiak és falusiak  éltető eleméréi 

a pletykáról akarok beszélni, a mely már annyi 
boszuságot okozott és okoz, nemcsak a fiatalok-
nak, hanem még az öregeknek is. 

Kőnek daczára nem vagyunk képesek ele-
jét veuni e veszedelmes betegség terjedésének, 
a mely ugy az alacsonyabb mint a magasabb 
körökbe befészkelte  magát. 

Falun c veszedelmes járvány : .Zuvat* név 
alatt ismeretes. Városon mint sok mindennek ugy 
ennek is fluomsbb  nevet adtak, ott: .Mende — 
inouda" a ueve. A házasulandó legények a eladó 
leányok kárára, e járvány mint mindig, ai idén 
is nagyou pusztított. Uauem, már lejárt a ase» 
zonja (a farsang),  kidühöngte magát s esentul, 
csak csendesen pusxtitgat. 

Érdekes, liogy kis városon mily módon ke-
letkezik és terjed a pletyka. 

— A. találkozik B-vel. 
— B. Örülök, bogy találkozom veled, kér-

lek, kisérj hazáig e bestéid el, hogy miként mu-
lattatok sz éjjel ? 

— A. Remekül, pasar élvesetet nyújtott a 
tegnapi bál ! 

— B. Ssiute bánom, hogy nem mentem el. 
Hát a lányok árultak-e sok petrezselymet ? Gon-
dolom, liogy volt egy rakás kis leány ? 

— A. Rettenetesen bossantott, hogy azok 
a .kis leányok* mi ad elhaléasták a nagyobbak 
orra elél a valamire való gavallérokat a legtöb-
bet azok táncsoltak, 

— B. No, as igas, hogy a aal férfiaknak 
furcsa  gusztusok v«n I 

— A. Kell Is aaoknak a tamkóknak bál, 
oda jönnek s még zavarokat csinálnak. 



Máraiiu ai. C S Í K I L A P O K 12. BCám. 

korrm legalább 60 korona összeggel já-
róinak aa egyesttlet oséljaihox. 

6. §. Bendea tag ax, ki aa egyesület 
aséljait évenként 2 koronával előmozdítja 

7. §. Pártoló tag aa, ki aa agyeaQ 
let pénztárába egy évre legalább 1 ko-
ronát fisét  vagy na egyesület czéljait bár-
minemQ segély adománynyal előmozdítja. 

A caél, melyet a csik-somlyóí r. k. 
tanítóképző intézet a segítő egyeattlet meg-
alakításával kitűzött, egyházmegyénk papi 
és világi elemeinek szivéhez minden meg-
nevezhető feladatok  között a legközelebb 
áll, mert itt egy élő templom megszépí-
téséről van ssó, a kath. egyház a magyar 
bon erdélyi részét lakó Tiépének és gyer-
mekeinek vallás-erktflcsi  és társadalmi ne-
veléséről, mi lehetetlennek bizonyul mind-
addig, mig elégséges számban tanitói nem 
leesnek az életben. 

Eaen ozélt fogja  szolgálni A segítő 
egyesület, mely hogy rövid id* alatt meg-
alakulhasson, tisiteletteljesen kérem i 
.Csiki Lapok" mindazon egyházi éa vi 
légi olvasóit, kik as egyesület tagjai közé 
lépni a kiváló tanügyi csél érdekében 
hajlandók, levelező lapon ezt az ala 
pitó, rendes vagy pártoló tag kitünteté-
sével velem tudatni méltóztassanak. A je 
lentkezŐk a „Csiki Lapok "-ban éa az in-
tézet értesítőjében közöltetni fognak  és az 
alakuló gyüléere meghivatnak. 

Ceik-Somlyón, 1900. márcz 9. 
Karácsony  József, 

tan. képző iut. igazgató. 
= Lehet-e a felülvizsgálati  tanaos 

előtt blról egyességet kötni ? Nagy meg-
lepetést okozott f.  hó 13-án a maros-vásárhelyi 
kir. Ítélő tábla felttlvizsgálstí  tanácsa előtt a 
midőn Dr. Bartha Imre Ügyvéd által képviselt. 
Báró Szentkereazthy Zsigmondnak, Dr. Weiss 
Ignácz Ügyvéd által védelmezett erdélyi erdó-
ipar részvénytársaság elleni perében az Ügy-
védek a tárgyalés megnyitásakor azon kéréssel 
állottak elő, hogy az időközben a peres felek 
között létrejött egyezségok a felül  vizsgálati 
tanács által vétessék jegyzőkönyvre. — Mivel 
erre még hazánkban eset nem volt, a felül-
vizsgálati tanács a kérdést beható tanácskozás 
tárgyávr tette és annak helyet adva az egyez-
séget csakugyan jegyzőkönyvre vette és mi-
után a felek  a jegyzőkönyvet nem írhatják 
alá, az egyezséget bírói ítélet hatályával ru-
házta fel.  A királyi ítélő tábla azon nézetből 
indult ki, bog)' n felülvizsgálati  bíróság is a 
felek  érdekeit kell hogy szolgálja és igy ha a 
felek  érdekében áll bírói egyezséget kötni, 
ennek felvételét  a felsőbb  bíróság sem tagad-
hatja meg. 

= A pauperiomns okai Oyergyó-
ban. A rendezetlen birtok viszonyokból szár-
mazó rohamos elszegényedés és pusztulás ké-
pét igyekezik feltárni  a mintegy 110 ditrói kis 
gazda által aláirt s a földmivelési  miniszterhez 
intézett kérvény, bizalommal remélvén a bajok 
orvoslását azon minisztertől, a ki az elszegé-
nyedett rotiié/i nép bajain oly készséggel kivan 
segíteni s az ország többi népét is gazdasági 
tanfolyamok  tartatásával a helyesebb gazda-
sági elvekkel megismertetni. 

A panüszos kérvény felsorolja,  hoi w 
sok gazdának bár tényleg csak 4—5 darab 
földje  van. de telekkönyve két annyit is tar-
talmaz a hibás telekkönyvezés miatt, a ki 
eladván összes birtokát, azzal a tévesen felvett 
és nem az ó tulajdouát képező birtokok is át-
mennek az uj tulajdonosra, a ki aztán szorult-
ságból birtokait megterheli, de a törlesztést 
eszközölni nem tudván, a hitelező pénztárak, 
vagy magánosok az adós birtokával együtt 
azon birtokokot is elárvereztetik, melyek ide-
gen tulajdont képeznek és csak tévesen fog-
laltak helyet az adós telekkönyvében. 

Továbbá, hogy a kinek igy a más egyén 
telekkönyvében volt birtokát elárverezték, szin-
tén ó is elárverezteti a saját telekjegyzőköuy-
vébe felvett  azon birtokokat, melyek az előb-
binek képezték tulajdonát. 

Végül, hogy gyakran megtörténik, misze-
rint egyesek csupa spekuiáczíóból közös telek 
jegyzőkönyvből vesznek meg bizonyos részié 
teket s ezeket megterhelvén, órverésre engedik 
kerülni a dolgot s a megvett résszel egj^Ut 
az egészet potom áron elkótyavetyél te tik, mi 
által nemcsak a társtulajdonosok fosztatnak 
meg értéken alul birtokaiktól, hanem a pénz-
tőzsérek jutnak pár forintért  több száz forint 
értékű belsőségekhez a nélkül, hogy a kenyér-
keresetre távollévő szegény társtulajdonos az 
árverés ellen jogorvoslattal élhetne, vsgy a 
liczitához hozzá szólhatna. 

Az iránt kérnek tehát panaszosok intéz-
kedést, hogy: 

a) senkinek addig birtokára kölcsüu ad 
ható ne legyen, mig a birtok tulajdonjoga 
tisztázva nincs; 

b) addig árverés ne foganatosittassék. 
mig a helyszínén nein konstatúltatik. liogy az 
árverezendő birtok tényleg az adósé-e: 

e) hogy a birtoknak "csuk használati joga 
árvereztessék el addig, mig az adósság tör-
lesztve nem lesz: 

d) hogy állam költségén egy miniszteri 
biztos küldessék ki a telekkönyvi kiigazítások 
nak hivatalból leendő eszközlésére. 

Bar a panaszos kérés nem ment bizonyos 
naivitásuktól, de tekintve, hogy a felhozott 
bajok csakugyan léteznek s a csalásnak s cz 
által nz elszegényedésnek kut forrását  képe-
zik. az illetékes tényezők részérói komoly 
megfontolást  és intézkedést követet. 

A szabadság ünnepe városunkban 
és a vidéken. 

Üonep volt az országban, nenizeti Ünnep, 
a feltámadás,  a nemzeti újjászületés napját ün-
nepelték. Az ország lővárosábsn a honfiai  lel-
kesedés lángokban tört ki. üdvözölve e napot. 
Fényes, a szivi-t lelkesítő ünnepségek folytak  le 
mind a (óvárosban mind a megyékben városuk-
ban sót még falvakban  is. 

Nálunk ami kis városuokban azonban n min 
dennapi élet kóz&nye elölte a bonflui  lelkesedés-
nek eme nyilvánulásását, vátosutik ífjnságs  nem 
indilott semmi mozgalmat a nagy nap megünnep 
lése tárgyában. Kislndl-e az ifinság  kebléből sz 
a honfiúi  láug, mely 62 évvel előbb csodákat 
mi veit, vagy csak az mindent m*g fojtó  közöny 
vonta el, boritolta fátyollal  az ifiu.  s nemzeti 
eszmékéit lelkesedő sziveket, áz iijuság nem 
rendezett városunkbsn ünnepélyt, de A'.ért tnéei» 
volt. 3 kik rendezték ezt. Az öreg. H 48-as 
bonvédek, a csík megyei bonvédegylet. Daczára 
a zord időnek elnökük hívására eljöttek Caik-
SzeredAhs, bár slakjnkl'Sii sz évektől megtörve, 
de keblükben if|ui  lelkesedéssel, szemökben egy 
csillogó könycseppel, hogy megünnepeljék e ni-

— B. Talán csak nem, mond, történt va 
lami? 

— A. Képseld, a hascoolalan Mariska miau, 
összevessen Kemény Béthivel annyira, hogy a 
II. négyes ntán egyik sem táncsolt, pedig Réihi 
jelenleg a legjobb táacsos. 

— B. Szörnyű, fölháborító  a mit ezek a 
fruskák  véghez visznek. 

— B. találkozik Cs-vel. 
— B. Hallotta e, hogy ml történt tegnap 

a bálban? 
— Cs. Történi vsismi különös? Mondja 

kérem mosdja, mert éa semmit sem hallottam. 
— B. É. is éppen most hallom, hogy két 

flatai  ember összevessen és taláu össze is vere-
kedett, egy leány fölött 

— Cz. találkozik D-vel. 
— Cs. No. ugyan csuful  végsődön a teg-

napi háL örvendek, bogy nem voltam ott. 
— D. Hogy. hogy ? 
— Cs. Hát aem hallotta, hogy milyen nagy 

vessekedés, verekedés voll! 
— D. Nem hallottam semmit réla, pedig 

én la ott voltam reggel 3 óráig. 
— Cs. As, valószínűleg asután történt. 
Párbaj leaz s végei 
— D. Tennéazeteaen. 
— D. találkozik E-vel. 
— D. Hogy sfllt  el a párbaj ? 
— E. Miféle  párbaj ? 
— D. Hál aem tud arról a verekedésről a 

• I aa este a bálban történt n a minek terméaze 
teşea párba) , e t t * következménye? 

— E. Érdekes dolgok I Csodálatos, hogy én 

— E. találkozik F-el. 
— E. melyik seb süli meg? Önnek tudnia 

kell, meri legjobb barátjn Réihiaek. 
— F. De kérem, miről bessél ön ? 
— E. Elmondja a hallottakat. 
— F. Roh:int Kéthies, ott találta Keményt, 

is, a kik mély beszélgetésbe voltak merülve. 
Tehát kibékültelek sióit F. Igy már-jól 

van, csúnya dolog is ax, mikor kollegák egymás 
ellen hsrczolnak! 

Nem értünk, mondá Béihi. 
Miért besiélaz Te kibékülésről, mikor mi 

Keménynyel soha sem voltunk haragba? 
— F. elmondta látogatásának tulajdooképeni 

okát, a mire jót nevetetl a két barát. 
— A. megizente E nek, liogy még él mind 

a kettő! Másnap, az a bir terjedt síét a város-
ban, hogy sikerült as ellenfeleket  kibékiteoi. 

De: Nem zörög a haraszt, ha a szél nem 
fuj;  igas, de as is igaz, hogy as embernek szája 
növessti viharrá. 

As égési mende — monda abból keletke-
zeit, hogy ,Marlaka" nem tudván válasstást tenni 
a két fess  gavallér között, mind a keltőnek oda 
Ígérte a II. négyest, a miuek as lett a követ-
kesménye, hogy szépen ülve maradi. Két siék 
kösött a földre  esett. 

A felbóssűll  mama eressteite szélnek, ott 
mindjárt a bálteremben ast a hírt, hogy Bétbi és 
Kemény összevesztek a Mariska II. négyese fö-
lött. Mariska egyiket sem akarta meg sérteni 
iokább űlt. S voltak olyaook a kik est elhitték I... 

Spalier  Anna. 

pot, mely oly drága minden magyarnak. 16-én 
nsy 10 óraiájban összegyűltek s zászlójuk slátt 
melynek lobogása egykoron annyi dicső csatába 
vezette, s mely tanúja vala a dicsőségnek, de 
tanúja volt a leveretésnek is. felvonultak  a temp-
lomba, hol bálát adtak az Istennek, bogy még 
egyszer üdvözölhetik e napot. Mise után a Csil 
Isg vendéglő nagytermébe vonultak, bol a esik-
somlyói ffigymn.  ifjúsága  s Himnuszt énekelte el, 
azután meg ősz elnökük üdvözölte őket, elné-
zésüket kérve, liogy gyengesége miatt nem tart-
liat beszédet s leikérte sz egylet alelnökét. Bándi 
Vázul főgimti.  igazgatót az ünnepi beszéd meg. 
irtrtáeárs. A 48-ss idők dicső emléke, melyeket 
s szónok oly megkapóán elevenített fel,  könnyet 
csalt sz Ői>g honvédek szemébe, A daliás 
idők még egyszer elvonultak elöltük, azután a 
szónok kérte őket, bogy azt a lelkesedést, mely 
őket bevitette Öntsék bele az ifjúságba  is. 

A remek beszéd után a gytnn. ifnsága 
mély érzéssel énekelte el a „Tavasz elmúlt czimü 
IIHZHDAS dalt, azután meg Qál Endre VIII. o. 
tan aló «ZSVSIIH fi  gynjtósn, lelkesítőén Tóth 
Kálmánnak „Ebire" czimfl  szép költeményét. 
A «Talpra msgysr" következett ezután, melyet 
Turóczy Albert VIII. o. tanuló adott eló ifjúi 
hévvel, lelkesedéssel. A „Szózat" eléneklése után 
* honvéd"gylft  kebli ügyei nyerlek megbeszé-
lés, s m lynek végeztével az öregek keblükben 
a pngy id'ik emlékével baza távozlak. 

Ez volt a 48 ss honvédek ünnepe. Ök lel-
kesedtek. nng váru-unk if|U«ága  hallgatott. 

Megyétik egyik lávulí részéről Tölgyesről 
i: jsk. Imgy olt sem volt semmi ünnep « nagy 
usioii. Sehol egy lobogó kitűzve, sehol semmi 
kéüxiilu'lés, semnnléle jele a nap nasysâgânHk 
Vspy i*l;ni Tölgyesen kevés a magyar? nn 
cseti**k ünnep rendezők? vagy sz ország szélén 
lölö-leg" töi h-neliniink nsgy nspjsiVHl és nagy-
nevűivel lihiiilni, ajknak Ünnepeket szentelni? 
E kénlé.ek o»tiom»lják tudósítónkat, de meg-
állapodssr* tífin  lUtlisl, Imgy mi voll oks, hogy 
az oozág széku sem volt semmi Ünnep e napon. 

A esiksomlyói főgimnáziumban. 
A magyar nemzet történetéhen örökké ftn-

léke^etes mai-c/.ins ló-ikél h«iaA*san gimdnlku 
zó népünk S nevezetfsell  a ISIlUlÓ ÍljU«ág ez év 
U-i) i» h niginap jelentőségéhez méltóan Unne-
pelte in-g ország szerle. Különösen jól esik lát-
nunk valahányszor sz ifjúság,  melynek frissen 
pe/«i;u vérét az anyagiasság meg nem méte-
lyezte, a/.t. h vulkAmkus mozzanatot, mely 69 
évwl ezelőtt lejátszódott rajongó lelkesedéssel 
ápolja lelkében; hiszen olyan kevés igszi öröm-
ünnepe vsn ezeréves történetünknek, liogy szív-
vel leiekkel megkell ragsdnnnk minden alkal-
mai. mely s nemzeii öntudat, nemzeti érzület 
tficsbad  és tiszta fel  lángolására történik. 

A rügyfakadás  emez emlékezetes napjának 
im-gűléséböl kívelte részét a keblünkbeh esik-
somlyói I ügy mn áxium tatu ló it;usága is, melynek 
űnképxököre vasáru*p, vagyis e hó 18-án délu-
tán a főgimnázium  raj/.termébi-n programmszei Ű 
ünnepélyt tartott és szerzett igazán élvezetes 
pár órát a/oknak. kikel a renyhe érzéketlenség 
a megjelenéstől vissza nem tartott. 

Az ünnepély n „S/.ózxf-lsl  kezdődőit, me-
lyet iini-zoiió énekelt az il'iuság és szép számban 
megjelent, közönség. Azután Benke Antal VIII, 
osztályos tanuló lépett ax emelvényre, mely te-
leti Pehifl  Sniríor uemzeii zászlókkal és barezi 
eszközökkel körül díszített képe lUggölt s iga 
zán gyönyörű és éléuk tapsokkal logadoit beszéd 
ben váznllH a szalmdság eszmék löllángolását, 
szoknak ntegiértesítése iránti uehéz küzdelme 
ket, csakhamar keserű következményeit, s ké-
sőbbi sikereit, melyeknek gyümölcsét uemzetünk 
ma már élvezi. 

Ezt követte a féiflkar  szépen összevágó 
éneke a,Kitárom reszkető karom" czimfl  dal 
előad!» A val. Petőfi  „Talpra msgysr'-ját Gál Endre 
VIII. osztályos tniinló erőteljes liangoo és szép 
sikerrel szavalta. 

Kiemelendő részeit képezte az Ünnepély-
nek a fiatalság  kebelében lévő magán zenekar 
által előadott „Népdal egyveleg' és BalAnyi Já-
nos zenetanár indulója, melyeket igazán össz-
hangzó és művészi sikerűknél fogva  tetszés zaj 
követeit és a melyeket meg meg njuló közki 
vánatra meg kellett ismételni. Megkapó részlete 
volt a progrsmmnsk a „Honvágy" lludnysnsz-
kitól, a mit Kerekes Károly VIII. «>szt. tanuló 
zenésített meg s érzéssel szavalt Tnróczi Albert 
Vili. oszt. tanuló Kerekes Károly s bárom tár-
sa zene kísérete mellett. 

Nem kissebb tetszést aratott a titok lep-
lével burkolt szerzőtől Benke Antal, Mánya 
Márton és Seblelt Győző állal nagybatással elő-
adott .ötven év után" czimü trialog. mely szel-
lemes és érdekes tárgyánál fogva  méltán sora-
kozott az ünnepély színvonalának emeléséhez, s 
a melynek szerzőjéül ulán indiszkréció nélkül 
nevezhetjük meg Kassai Lajos plébánost, kinek 
„Székely bimnuszM-át programmon kívül élénk 
tetszés mellett szavalta el Dsragns András VII. 
oszt. tanuló, mikor aztán az apaság elismerése 
elöl szerző plébános ki nem térbeivén, lelkes 
éljenzés honorálta a költői sikert. 

Még s „Tavssz elmúlt"... czimfl  dalra 
gyujtoti az lijoság s aztán a „Himnusz" elének-
lésével véget ért az igazán remek előadás, mely 
a fiatalságnak  dicséretére vált, s a melyről a 
legkellemesebb benyomással távozhatott el as a 
nem nagy számú közönség, mely s fiatalság  mű-
ködése iránti érdeklődésének tanajelét kívánta 

A esiksomlyói tanftóképsöbsn. 
A esiksomlyói róm. kath. isnitóképiő-inlé-

zet növendékei márczius bó Ifi-én  kifejezést  ad-
tak lángoló hazaszeretetüknek, a következő mű-
sorral : 

1. „Himnusz0 énekelte a dalkör. 
2. „Nemzeti dal" Petőfitől,  szavalta György-

biró István II. éves növendék. 
3. „Szóló" énekelte Veress István III. éves 

növ. bárnóninmon kísérte Kászoni János II. éves 
növendék. 

4. Alkalmi beszéd, tartotta Bálint Sándor 
III. éves növendék. 

6. „Dnett" énekelték Benedek Imre és Al-
bert József  II. éves növendékek, barmoniumou 
kísérte Imre Sándor III. éves növendék. 

6 „A szabadsághoz" Petőfitől,  szavalta Var-
ga Ferencz I. éves növ. 

7. Teruzett; hegedűn játaották Király I«t-
ván, Salamon Márton. Veress Dónál III. éves 
növendékek. 

8. „Nemzeti dat" énekelte a dalkör. 
A szebbnél-szebb előadások gyönyörködte-

tek vslának. Mi kik szerenesések voltunk jelen 
l̂ nni a hazafias  Ünnepélyen, az ifjúsággal  együtt 
érzésünk azon szavakban tört ki. 

Éljen a király! Éljen a hazai 

A büntető perrendtartás Ismertetése. 
ÁMáBos reBdellezések 0896. m m L-ct 1-13. §). 

Irtu s ('Hiksxt-rviliibnn 1!)00. márczius 7-én a bQntetó 
|»errt-iidlurtásból larioit vitaúrtekezlelen felolvasta 

Dr. Perjéssy Mihály. 
(Folytatás.) 

A 4 ik §-a felhatalmazás  és kívánatra ül-
dözendő blinctielekméuyekre uésve a vádirat be-
nyújtásának föltéleiét  állapítja meg a követ-
kezőkben : 

A/.ok IMIK az esetekben, a melyekben valamely 
biliK-si'lckinéiiyui'k illdözhctésc a liUm.a,". törvények 
szi'tinl íctlintuliiiuüáslól és kivánuttöl filg£.  az emick 
mi'guilH<u illi-tőlcg i-l út erjesztése nélkQl itiditolt el-
janis h nyomozáson tul uem terjed In*. 

A btk 270. g-áuak ama rendelkezéséből, 
mely szerint a felhatalmazási  vétségek esetén, 
hivatalból vnn helye bűnvádi eljárásnak ós a tör-
véoy e rendelkezését részben magyarázó, réssbeu 
kiegésziló 22 sz. teljes ülésü döntvény szeriül 
a kir. ügyész még nyomozás, illetve egyes sür-
gés előnyomoznii intézkedések megtelietéae végett 
sem tehetett indítványt. Minthogy pedig e rendel-
kezés folytán  az eljárás pikere volt rendszerint 
veszélynek kitéve, péld a nyilvános rágalmazást 
tartalmazó lup vagy irat nem volt lefoglalható, 
épen e siker biztosítása érdekében kívánatos volt 
kimondani, hogy a uyomozó lialóság a felhatal-
mazás vagy kívánat Megszerzése előtt is teljesít-
het nyomozatot, külöuösen egyes sürgős nyomo-
zati cselekményeket, de a nyomosainál tovább 
a kir. iigyésc ncin mehet s a mennyiben vizs-
gálatot látna szükségesnek -ivauy vádiratot óhaj-
latis benyújtani, köteles a felhatalmazás  vagy kí-
vánat kieszközlése véirett a kellő lépésekei meg-
tenni. Ha a kir. ügyész ily eaetekbeu felliatal-
muzáH vsgy kívánat nélkül kérué a vizsgálatot, 
vagy nyújtaná be vádiratát, az vissssuialítandó 
lenne. 

5. S- rSértett vagy jogutódju a lótárgvalás, Illető 
logu jAriLsIurósápi tárgyul ás befejezéséig  a "bdoletü bí-
róságnál is érvényesítheti magánjogi igényét u tettes 
úü a réa/.cs valamint uy. orgtudu é« a bűnpártoló el leu. 

Ebben az csetW-n ti bUuvádi eljárás és ítélet 
kiierjed a iiiugáujogi igényre is. 

Hu azoiibuu hl/.oiiyilva van. Iiogv a mugáujopi 
igényre néive a polgári I'Íróság már itelt. vagy előtte 
per vun [olvuuuiluau. vugy lia a/, igény tisztába lio-
ZHSU a hitiivádi eljárás bolcjciését joleniéketiyen kés-
leltetné. ÍI 11uigáujogi követelést polgári biróságdOuti cl-

KZI-II liatározut elleu perorvoslásuak niucs 
lielve. 

A magánjogi igény csuk a polgári bíróság előtt 
érvéuyesitln-tii: 

1. hu nz igény alapjául szolgáló bQucselekméiiy 
u bflnti'tö  liJrvények crteliuébeu ne.D bQotetlictu, 
illetőleg inluttu bilnvádi eljárás nem iuditható: 

2. lia u bűnvádi eljárás luitározatlan időre fel 
vau függesztve  vngy. 

ü. lm a liÜLtct.í bíróság az Ügyet bQntetö pa-
nincs kibocsátásával fejezi  o be. 

K két §-a magánjogi igény érvényesítéséről 
rendelkezik a bűnvádi perben. 

A törvény e § okban megengedi ast, hogy 
a mennyiben a büutettoek magánjogi kovelkes-
toényei is vannak, ezek a meghatározott feltételek 
alatt. — de csak ha a sértett fél  vagy jogutódja 
kívánja, tehát hivatalból soba — a büotetó eljárás 
folyamáu  is megállapíthatók. I2z az u. n. .adhaeaio* 
ss as a sértettnek a büntető eljáráshos való ásat-
lakozása magánjogi igényeire nézve. 

Itt Erdélyben sz osztrák büntető perrendtar-
tás alapján az adhaesio reudssore ismeretes volt, 
de Magyarország többi résieibeu is raegállspUotw 
ast a birói gyakorlat. 

E két tulajdonképen az eljáráa minden 
g-ára érvényes általános elvekel szabályozza, as 
igény ér véoy esi lésének részletes feltótelei  a B. P. 
480—403. §aiban vannak letéve. 

A magán jog i igény fogalmi  köre ki-
terjed, a* okozott kár megtérítésére, as elmaradt 
haszon pótlására, az elvett tárgy visszaadására, 
a birtokba való visszahelye lésre. Érvéuyeaiihetó 
mindazok ellen, a kikre a bűncselekméoyböl kő-
telem hárul és a mennyiben a bünperbeo állanak, 
és pedig a bűnvádi eljárás bármely szakában aa 
ügynek Ítélet alá bocsátásáig, járásbíróság! eljá-
rásban a tárgyalás befefejeséseig.  As eljáráa fe-
lebbviteli szakában es igény nem érvényesíthető. 

As 5. §. első bekesdésében kifejezett  álta-
lános asabály alól, kivételi állapítanak meg e ft. 
3-ik bekezdése és a 0-ik §. 
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El esetekben n mngánjogi igénynek bün-
tető bíróság előtti érvüoyesitése ki vaa sérva és 
es igényt polgári l>rónak kell eldöutoni. 

As 5. §. 3-ik bekezdése szerint ss igény 
érvényesítését a polgári bírósághoz akkor uissitja 
a büntető biró, ha a polgári per folyamatban 
léte vagy épen befejezett  v̂olta bárki által bi-
sonyittatik. A mi azt jelenti, bogy a biré a pol-
gári per lételét nyomozni egyáltalában nem kö-
teles; vagy akkor, ha aa igény bisonyitása bo-
nyolult s as eljárást késleltetné. Es utóbbira a 
büntető eljárás akadálytalan és gyors lefolytatása 
végett volt szükség és a megelőző birói gyakor-
latra alapíttatott. 

A ft-lk  §. rendelkeséseinek pedig indoka az, 
hogy a magánjogi igény érvénycsitése a büntető 
pernek csak járuléka, igy ha bünper nem indít-
ható. akkor a magánjogi igény sem érvényesít' 
liető. a büntető bíróság elölt. Nem érvény esi thető 
ez okból az esetben sem. ha a büntető per bizony-
talan időre elhalasztatik. mart a bünper eldöntése 
a magénjogi î énynyel ssemben praejudieialis 
lerméssetti, utóbbit aem döntheti el a büntető 
biró a bűncselekmény elbirélésa elóit. Végül nincs 
helye a magánjogi igény érvényesítésének a biln 
tető bíróság előtt büntető parancs kibocsátása ese 
téu sem, mert ez sohasem terjed ki. a törvény 
bon meghatározott fogalmánál  fogva,  a magánjogi 
igény elbírálására. 

Ssükségesoek tarlom még kiemelni, liogy e 
$-ok nem alkalmazhatok a sértett fél  részere bi-
zonyos esetekben a btk áltsl biztosított kórtéri 
téai követelésekre, mint a btk IU8. § a értelmé' 
beu a személyes szsbadsáeától megfosztott  egyén 
részére, a btk 2*22 a szerint a megölt utón ma-
radt személyek részére a btk 311. §a szerint a 
sértett fél  részére megítélendő kártérítésre nézve. 
Ezek ugyanis a törvény imperativ rendelkezése 
szerint sértett fél  kívánsága slspián a büntető 
birónég által megállapitaudók és igénylő polgári 
perre nem utasítható. r«iyi. w»-

K Ü L Ö N F É L É K 
— Értekezések as uj bűnvádi per-

rendtartásból. A törvényszék végtArgyalási 
termében még mindig szép számmal gyűlik össze 
a szered ai jogászközönség, bogy végig billgas-
son egy-egy értekezést az at büntető eliArs* 
egyes fejez-teír  öl s azu'án a törvény értelme-
zésére s alkalmazására megtehesse észrevételeit. 
A/. elnolt bélen szőnyegen forogtak  **»rdán a 
a kir. ügyészségről szombaton a védelemtől 
síélő fejezetek.  Az elsőt Bayler Kálmán királyi 
alügyész az otóbhit Szánté Samu ügyvédjelölt 
ismertették. Ugy maguk ezen felolvadok.  me-
lyeket a jeleo voliak rokonszenvesen fogadtak 
s zajosan megéljeneztek, mint as elhangzásuk 
után megindul viták nagyban hozzájárniuk a/ 
eszmék tisztázásához, az nj törvény egves lm-
málvosabb értelmű szakainak megvilágításához. 
A jövő szerdáo dr. Perjéssy Mibftly  lug érte* 
kezni a bűnvádi ügyekben a birói illetékességről. 

— Kinevezés. Dr. Béayei Károly sümegi 
járásb>rósági aljegyző a gyó-szent mi klósi kir. 
járásbírósághoz albiróvá neveztetett ki. 

— Fegyelmi vizsgálat. A felesikjárás 
föszolga  bírája Snlia Zsiga csik-kai czfalvi  kör-
jegyző ellen állásátől valé felfüggesztés  mellett 
a fegyelmi  eljárást kötelességsértés és köreles 
ség mulasztás miatt elrendelte. 

— Törvényhatósági bizottsági tag 
választás volt (îyergy ó-Reme te községbeit 
folyó  hó 10-én Szász Lajos szolgubiró elnök-
lete al»tt,;hol is a beadott 71 szavazat összeségé-
vel IJU9kás József  birtokos lett megválasztva. 

— As nj 6 koronasok. Lupunk mult 
számában jeleztük az uj 5 koronás érmek ve-
retesének megkezdését. A napokban a pénzügy-
miniszter azoknak forgalomba  bocsátását is 
elrendelte. É. szerint az énnek kiadása e hó 
lo-ével már kezdetét vette. Ugy u magyar 
mint az osztrák veretüek mindazon fizetések-
nél. melyek a korona értékben teljesitendók, 
névértékben fogadandók  el. A magyar forga-
lomban azonban senki sem köteles 5 koroná-
sokat 350 korona összegen felül  fizetéskép 
elfogadni,  míg az állami és a többi közpénz-
tárak az 5 koronásokból fizetéskép  korlátlanul 
elfogadni  tartoznak. Az 5 koronások kiadását 
az osztrák-magyar bank pénztárai eszközlik. 
egyelőre azonban csak a rendelkezésre álló 
készlet erejéig ausztriai értékli 5 frtos  állam-
jegyek beszolgáltatása ellenében és ilynemű 
államjegyek megfelelő  Összegének vissza tar-
tása mellett. 

— Eöijegyiő válasstás megsemmi-
sítése. Gyí raesfelsó  és Kfóéplok  községeknek 
még 1898-ik évben kUlon köijegyzói csoporttá 
lett alakítása alkalmával csik-taploczai Mihály 
Mátyás szavazat többséggel körjegyzővé válasz-
tatván meg, az esen választás ellen több vá-
lasztó által beadott felebbezés  folytán  — mint 

halljuk — a közigazgatási bíróság most dön-
tött a választás kérdésében, még pedig akép, 
hogy nevezettnek körjegyzővé választását meg-
semmisítette azon okból, mert akkor mint 24 
éves kort be nem töltött s még kiskorú egyén 
törvény szerint megválasztható nem lett volun. 

— A marosvásárhelyi kereskedelmi 
ós iparkamara 1900. évi márc/ins hő 33-án 
(pentekeo) délután 3 érakor, saját helyiségében 
teljes-ülést tart. 

— As Országos Eötvös Bizottság 
közlndomá* szerio' e tavaszszal közrebocsátja 
b. Eötvös József  összes innnkáinak végleges 
kiadását. Mint általánosan tudva van a nagy-
becsű kiadás (20 kötet; 400 iv ; 40 fit)  tiszta 
jövedelme b. ttötvös Loránd ajándékából a Ta-
oitlk Házának fenntartására  fordiltaiik.  mely-
ben — Budapesten és Kolozsvárt — szegénysorso 
taoitök és tanárok fiat  nyernek loiskolsi tanul* 
máuyaik Alatt részben ingyenes ellátást. A 
bizottság »zéle*kora munkálkodása élén S«éll 
Kálmán miniszterelnök, gróf  Károlyi Ttlior, a 
főrendiház  elnöke, Wlassjcs Gyula, Jókai Mór, 
Beöthy Zsolt. stb. állanak s a kulturális és jó-
tékony czél egyesülése már eddig is igen szép-
számú előfizetőt  szereztek. Az előfizetők  névsu-
rában vidékünkből és megyénkből eddig Vadász 
Károly áll. tanító Üyergyő-Borszék nevét olvas-
Nuk. Vajha többek csatlakoznának bozzA. 

— Három élő gyermek egyszerre. 
Nagy-Sajóról írják lapunknak, hogy HtrUd köz-
ségien (Bes/.te:cze-Náazodmeg)v) egy asszony 
bárom leány gyereknek adott életet s mind Ő 
mind pedig a gyerekek egészségesek. 

— Egy Igen Jó fajta  l 1 1 éves tenyész-
kan eladó, bol? Megmondja a kiadóhivatal. 

HIVATALOS RÉSZ 
Csik  vármegye központi  választmányának 
Csíkszeredán,  1900, óvi morexius hó 7-óri 

tartott  Ülésében  vezetett  jegyzőkönyv 
Kivonata. 

Jeli n vannak : Becze Antal alispán elnök-
lésével, dr. Bocskor Béla. dr. Fejér Antal. Böjtliy 
Kudre, Mihály Ferencz, Szántó József,  Nngy 
Imre, Czikó Sándor. HogAdy Gyu'a. 

I. Klnök az fllM  megnyitván, olvaststik 
Belügyminiszter ut* 0 nagy-méltóságának ninlt 
évi d'czember bó 22-én 134000. *z. alatt, az 
országgyűlési ké»vi*elövAlHsztók 1901. évi név-
jegyzékének összeállítására vonatkozó inunk A-
latok megindítása tárgyában kibocsátott körren-
delete, melyben utalva HZ országgyűlési képvi-
selőválasztások feletti  bíráskodásról szóló 1899. 
évi XV. t.-czikknek 142—162. §§ aira, ezeknek 
az eddigi batározmAnyostól eltérő, vagy szókkal 
szemben újítást tartalmazó intézkedéseit a kö-
vetkező 5 pontban emeli ki, bogy 1. az 1074. 
évi XXXIII. t.-czikkben is kifejezett  azt az in-
teni iót. hogy a választói névjegyzékek az állan-
dóság jellegével bírván, az eddigi gyakorlat ér-
vényre nem juttstván, az 18H9. évi XV. t.-cz. 
142 §-a ezt elérni kívánja az által, hogy s 
választók névjegyzéke a folyó  1900 ik évben 
sz évek bosszú sorozatára fog  összeállíttatni. 
1U01. évtől kezdve pedig minden évbeu vslóbau 
csak a kiigaz'tás fog  megtörléuni; 

2. bogy a választói jogo>ultság egyik alap föl-
tételét képezi földadó  minimumnak kinyoinozáüi jo-
gát az összeíró küldöttségektől elvonvs a 143-ik 
§ ában szabatosan állapítja meg a központi 
választmány e részbeni feladat  köréi és a kir. 
kúria végérvényes döntése alá kerülő esetleges 
jogorvoslatok módozatait, bizlo«ilja továbbá a 
törvényesen megállapított löldadóminimumok ál-
laudóságát ; 

3. bogy a választói jog hatályosabb niegvédé 
se végeit s azon czél által vezéreltetve, hogy azok, 
kiket a törvény választó jogosultsággal ruliáz l-l. 
a választói névjegyzékből alapos okn-lkűln* le 
gyeoek kibagyliatókatörvény 144.§ a,me]yerész-
ben tulajdonképen csak 1901 évheo lesz aktuális 
sá, akként rendelkezik, hogy a kihagyottak, a ki-
hagyás okának közlése mellett írásbeli értesítési 
kapjanak ; a 146. §. pedig a kihagyottak névjegy 
zékének közszemlére kitételéi rendeli el; 

4 bogy egyrészről azért, bogy a választó-
közönségre nézve egyik legfontosabb  mozzanat, 
a névjegyzék közszemlére krtételéoek ideje és 
a mezőgazdasági munkának ugyancsak legfon-
tosabb aratási időszaka egybe ne essék, más-
részről azért, hogy a kir. knria a felebbezések 
bebató átvizsgálására, különösen a tényállásnak 
esetleges kiegészítések ulj&s leendő bővelb fel-
derítésére kellő időt nyerjen: a törvény 143. 
§-a értelmében ezután a választók összeírásának, 
illetőleg a névjegyzék kiigazításának munkálatait 
korábban, májns helyett máiczíus hó első nap-
jaiban k**ll megkezdeni. Természetszerűleg ehhez 
képest a határidők előbbre tolásával megfelelően 
oődosulnak az 1874. évi XXXII t.-cz. idevo-
natkozó többi rendelkesései is; 

5-ör hogy telji seu uj rendelkezést tartal-
ma a törvény 160. §*a, mely szerint az állandó 
névjegyzék három helyett, négy hiteles példány-
t>nn állítandó ki, s ezek közül egy példány a 
választási székhelyre nézve illetékes közjegyzS-
n«'l helyezendő el. További intézkedéseiben Utalva 
»z 1 8 9 9 . évi X V . , 1 8 7 4 . évi X X X I I I . , 1 8 7 5 . 
VI. és nx 1*76. évi X V I I I . törvényezikkekre, 
a központi választmányt és a kebeléből kikül-
(lőtt összeíró köldötlségeket, kötelességeiknek 
pontos és lelkiismeretes teljesítésére nézve rész-
Irtes utalásokkal azon figyelmeztetéssel  lássa 
el, Ifigy  a törvény végrehajtása körül netán 
felmerülő  legcsekélyebb lőrvénysériés, vagy kö-
telesség mulasztás eseten is a törvény adta jo-
gát a legszigorúbban fogja  érvényesíteni. 

Határozat . 
A felolvasott  körrendelet mihez tartó tu-

domásul vétetvén, alispán atyánkfiának  azon 
utasítással adatik ki, miszerint annak pontos 
teljesítését ellenőrizze és ugy intézkedjek. Iiogv 
a jejen gyűlésen megválasztandó azon összeíró 
kiildöltSégi tagok, kik a központi váluszimány-
nak' Aéín leleskeieit tagjai, az 1874. évi X X X I I I , 
t. cz. 21. §-a érlt linében működésűk megkez-
dése előli az e*küL let.egyék ; lu«'Aliba, hogy az 
összeíró küldöttségek mindé» egyes vála^zió ne 
vét. teljesen kiírják, a névjegyzéknek az életkort 
feltüntető  lovalAl a legnagyobb pontossággal 
töltsék ki. még pedig ugy, liogy HZ az anya-
könyvi adatokkal egyezzék, végül, hogy H vá-
lasztók loglnlkozAsAi, j'tgcziinét szabaio*nii ve 
zessék be s az általános megicliil̂ -̂ kl'-! la -
tozkodianak; gondot ímiliisHimk ana i-', II>>ÜV 
ntMiden választó csak egy jô czi-nMi é< r 
jelenjék nieg a névjegyzékben. Annak k!ÍHH1-
lésére is lelkéreiik Alisjian at.vánklia. IMC.V 
összeíró knldötlségeknek az 1874. évi XXXIII 
I -cz. 33. §-üban irt adatok ke7érc adasŝ n^k 
s minden hatóság, kö/tisztviselő és leikés/, a/ 
összeíráshoz szükséges allatokat kis/.olgAlta-sa. 
továbbá, bogy a litstszáin szerinlí ké|i\i-eiök 
az 1874. évi X X X I I I , t. cz. I0U. §a sx-mit 
községenkint 8 uap ala't m-gvAlas/tassaiiHk s 
az erről szóló iegyzőkönyvek a kiihloitségekiiek 
az összeírás megkezdése eliill kézbesiliesseii' k. 

Taiékozásul megjegyezteiik, bogy nemcsak 
a volt úrbéresek, hanem az I872 ik év után natrv 
korúvá letl önálló székely csalúdtök is választó 
ják a rüstszám szerinti képvis> löket. 

Végül az Össz<-iró kUlildiî eĝ -k a mnokA-
Islok silrgős megkezdésére és belejt-zésére a 
rovaton ivek egyidejű kiadásával haladéktalanul 
utasitandók. 

Az Ő<*szeirási munkálatok végzésére az 
1876. évi X V I I I , t.- cz. 1. §-a ért.elmébeu mind 
a négy válaszl '-kerületbni a tagból álló követ-
kező küldöttségek választatnak meg és küldet-
nek ki. 

u\ A csikszenlináiloni választókéiület ré-
szére: 1. A kászoni F> községbe András Lajos 
elnöklésével Pálli András és ilju Csobol István, 
2. A választókerület „Nyergein" inneni közsé> 
geibe, Ilirlslis Ágoson lösznlgabiró elnöklésével 
Csiszér Károly és Puskás Lajos. 

b) A csíkszeredai választókerület részére: 
1. Msdélalva és Csik-Özentiiiiklóstól lefelé  Csik 
SzeívdAt is ideértve: S/áutú József  eluöklésével 
halasi La;os és Tompos Károly. 2. Mindszent 
Szentlélek, Z-ögöd, Szentkirály,Szenlimre, Szent-
simon és Osatöszeg községekbe: T. Nagy Imre 
elnöklésével Kovács Bt̂ la és Aliiért Bruiám. 

a) A katc/.lalvi vAhisztó-keiület részére: 
1. Gyergyó-Csomafalvs,  Újfalu.  Tekerőpstak. Ki-
lyénlalva és Vasláb községekben ifjú  dr. Tiltser 
Édü eluöklésével Simon Gergely és Puskás Adolf. 
2. A Kftilöu  felüli  bal községben Bara János elnök-
lécével Dániel József  és Suba Zsiga. 3. Itákos, 
GÖIÖCSIHIVS, Vacsárcsi. Szeutmtbály, Szépviz és 
a 3 gyitnesi községbe: Fejér Sándor elnöklésével 
Kein Adolf  és Husz Sánla János. 

ú) A gyergyósizentmikloM válssztó-kerület 
részére: 1. A* tölgyesi járás községeibe: dr. Lá-
?ár János elnöklésével Nyerges Gyula és Urzi-
csián János. 2. A választókerület többi községeibe; 
Simon Balázs elnök lésével Csergő Gyula és Ádám 
Imre. A küldöttségek felhívatnak,  hogy az össze-
írásokat minél elébb kezdjék meg é< a választó-
kerületek Összes községeiben legkésőbb jövő 
ápril. bó 6-éig múlhatatlanul fejezzék  be. 

A közpouti választmány a névjegyzékek 
Összeállítását a has véti ünnepekre VAIÓ tekin-
tettel jővő április bó 17-én tartandó gyűlésén 
fogja  megkezdeni, mely napon a küldöttségek 
elnökei az általuk végrehajtott összeírások eU>< 
adásására személyesen megjelenni tartoznak. 

Az összeírások végzésére megszabott ha-
táridőn belül az 1674. évi XXXIII. t.-cz. 39. 
§ a szerint, a küldötlségi elnökök teendője meg. 
határozni és az éidekeltekkel tudatni a napokat, 
melyeken a kerület nagyközségeiben a községi, 
és kisközségekben körjegyzőségi székhelyen az 
Összeírás eszközlése végett meg fognak  jelenni; 

es azonban as ősssdris megkezdése előtt leg-
alább 8 nappal as elöljáróságokkal kihirdetés 
végett közlendő és egyúttal a községek lakóaal 
flgyelmeztetendök,  hogy válásától jogosattságak 
igazolása végett a küldöttségek előtt aseaélye-
sen is megjelenhetnek. 

Az öaszeirási határnapok a klldöttségek 
által is pootosan betartandók 4s ha elháríthat-
lau akadályok jönnének, közbe kellő hirdetés 
után uj határidő tűzendő kl, 

Kzen előintézkedések megtőtele itáa a kll-
döttségek a betfisoros  őssaeirásokat as alábbi 
utasítások szigora esem előtt tartásával fogják 
végezni: 

1. Mivel as 1999. évi XV. L-es. 141. §-a 
értelmében a választók névjegyzéke a folyó  ér-
ben b.vatálból állíttatik össze, az Összes válsssté 
jogosultakat, kik a következő pontok szerint 
felveendők,  tekintet nélkül as 1879. évig vlsssa-
iiienő előző évi névjegyzékekre, lelkiismeretes 
pontossággal fegyelmi  felelősség  terhe alatt kö-
telesek Összeírni. 

2. Az összeírásnál felhasználják  az 1874. 
évi XXXIII. L-cz. 93. §-ábao irt adatokat; to-
vAl'bá Belügyminiszter árnak esen jegyzőkönyv 
3 és 4 pontjai alatt említett s teljes másolatban 
A kiildöttségi elnököknek kiadott 20900 ás 
20122—900. számú rendeleteit. 

3. A választói jog meghatározásánál a meg-
-IŐ/.5 évre kivett adót veszik alapal (1899. évi 
W. t.-cz, 141. §.) 

4. Az adó meg nem fizetése  a választól 
" j gyakorolbatásának és ennélfogva  a választói 
iié. rurzékbe való (elvételnek akadályát nem 
kei-ezvén. az adób'átrálékosok ki nem hagyhatók 
(l f89.  XV. t.-cz. 141. §.) 

ti A választók neve teljesen kiiraodó; ások 
' ^Ixlkozasa szabatosan bevezetendő az általi 
• >s mt-gi-lölések mellőzendők. Hasonló pontos-
•j^t) töltendő ki a választó jogosultság alap-

inak bejegyzésére szolgáló rovatok is. 
6. Miuden egyes választó jogosult életkora 

az összeírásokba az illetékes lelkészi hivatalok 
Alul vezetendő be, s annak hiteléül a névjegy-
zékek a lelkészekkel aláiralaudók és hivataloa 
pecséttel ellátandók. 

7. Az összeírások községenkint 1—1 pél-
dAnybau készítendők el és eláirva a működés 
bt-ie jezése mán a központi választmányhoz azon-
nal beküldeudök. 

E czélból a rovatos iven ezen jegyzőkönyv 
kivon.távsl a kfildöttségi  elnököknek megkll-
dendók. 

A továbbiak elintézésével slispán atyánk-
fia  bi'zatik meg. 

2. Belügyminiszter nrnak mult hó 16-én 
14253. szám Alatt kelt körrendelete, mely mellett 
AZ összeírásokhoz szükséges rovatos iveket 
megküldi. 

Tudomásul vétetvén, as ivek azétosstáas 
elnökre hizalik. 

3. Belügyminiszter árnak mait hő 2&án 
20200. szám alatt, a régi jogosultság alapján 
felvehető  választók Összeírásánál követendő el-
járást szabályozó körrendeletek. 

Tudomásul vétetvén, mihez tartás végett 
teljes másolatban közöltetik as összeíró kUdOU-
ségek elnökeivel. 

4. Belügyminiszter urnák as 1876. évi VII. 
t.-cz. alapján végrehajtott földadó  ssabályosás 
folytán  előállott kslsszteri tiszta jövedelemnek 
ez évre közbejött változásáról és megállapítá-
sáról szóló, mult hó 3-iki 90191. ssámn kör-
rendelete. 

Utalással az 1874. évi XXXIII, t.-cs. 6 a, 
a pontjára, indás, miheztartás végeit teljes 
másolatbau közöltetik az összeíró küldöttségek 
elnökeivel. Kiadta: 

Kmf.  Mihály  Ferencz,  közp. v. j< 

S g e r l c e a z t ó l H a e a a e t e f c 
K. T. Jövő számunkban hozzuk. 
L. K. I. A knldOtlet a magunk asQkséce ace-

ri nt [clliossuáltuk. A HltliQség, ugy lehet mar )07ó 
íizáiuiinkbuQ jOunl fog. 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

ÍERESS SÁNDOR dr. 
•eptúzüihrm 

műterme orvosi rendelffje  és fogorvosi 
|3ÜJ «-io Oalk-SMredAban 

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

rendelő idő naponta délelőtt 9—12-ig. 

NEM HULL 
Szenzácziót kelt a gyógyfukiíonatom,  melyet évek 
hoeaju Borán át tanulmányoztam, hogy mikép leheaseo 

meggátolni a megkopaszodást. 

HAJ, NINCS TÖBBÉ KOPASZ EMBER 
Felfedeztem  éa százszoros pénzzel fizetek,  ha kétszeri 
használat után rögtön meg nem azQnlk a 

X üveg ára 2 kor. 40 fillér.  korpaképződés és mindennemű fejbőrbataglig, 
és • l a l e n e a l l Il lat- éa  p l p e r e « l k k - k » r a k M l é > k M . 

[18] 7-ao 
K a f h a l l  ( ; é ( ; > z r r t á r a k b a a 

Főraktár: Török 'József  gyógyszertára, Király-uteza 12. sz. 
SrdélTl O n k t á r éa veaéltépvlaelöség: a Ó T B C3-"Y"TTXJ^., 11 I n t - é p p t p a x a o z U d E B . a g ' T l c a r M l E o d A & é l , O l 3 r u l a l l » t o i * r v * r - S » t É x . 

Vidéki  megrendeléseket  utánvéttel  amnnal exeköxűl: 
Egyedüli kéazitó és sséjjelkUldéei raktára. D o b é N á l l d O r , uri, női és színházi fodrász,  Budapest, Hefelejta-utosa  37. 
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g a g temetkezési vállalat te»- és fahoporsókl  + Egyedüli r a k t i r -Liliom- és -Hiz i - v i s2nakbf lTJ< 

FIGYELEMRE MELTO! 
A tavaszi és nyári idényre tett bevásárlásomról vissza térve, bátor vagyok a nagy érdemű közönség 

becses tudomására adni, hogy áruim a legújabb divat után vannak választva nevezetesen: Legjobb minőségű 
angol és franczia  ruhaszövetek, szőr, kamgarn és gyapjú kelmék, valódi franczia  delén, battist, 
seflr  és voálok, ruhadiszek, szallagok, csipke és csi])keszövetek. nagy raktár futó  szalon és fali  szőnye-
gekben, csipke és szövetfüggönyök,  női és férfi  fehérnemüek:  ingek, nadrágok, szoknyák, kész férfi  és gyermek 
ruhák csakis jobb minőségben; férfi,  női és gyermek czipők. egyedüli nagy raktár ..Regenhordt 
és Reimann'-féle  gyártmányú len abroszok és szervétek és kávés garnitúrákban. 

IfcTői  d - i sz l ca - l supo le , I c s / b á / t o l c é s g s - l l é r o ü s . 
Bátor vagyok továbbá a t. vásárló közönség b. tudomására hozni, hogy inivel már régebb jJ&Wa a 

nyers anyag hiánya és munkás zavargások miatt minden árunak az ára emelkedik, ugy nálam áz nem tör-
ténik, mivel én közvetlen a gyárostól nem pedig másod vagy harmad kézből vásárolok be. 

Becses látogatásukat kérve maradok mély tisztelettel 

B A R C S A Y K. , férfi  és női divat-üzlete Csik-Szeredában. 
I F l r S - í n ey«" rek k f a a r n h A k . • Férfi  kalapok, ingek és nyakkendők nagy raktára. |< 

M e g h i v ó. 
A> „Alcaikl bank részvénytársaság;' >  cz. ríazvínyenei a folyó 

évi április 8-án cL e. 9 órakor az üzlet helyiségében tartandó 

rendkívüli közgyűlésre 
tiaatelettel meghívatnak. (581 l - l 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Bizottságok választása. 
2 . Elnök, alelnök és esetleg megüresedő állások választás ut jáni betöltése. 
Alapszabály  kivonat*  A közgyűlésen minden részvényes vsgy személyesen, vsgy 

meghatalmazottja álul gyakorolhatja siavasali jogát, köleles azonban részvényeit a közgyűlés megnyílása előtt a pénctámál letenni. A s I g n z g R l é s á g . 

S z u l t á n Gergely, 
FÉRFI-. NÖI-. DIVAT- ÉS KÉ8ZRUHA-RAKTAKA CSIK-SZKKRDÁBAN. 

Hirdetmény. 
1 s $ 

I 
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Van szerencséin a nagyérdemű közönségnek becses tudomására 
adni, hogy üzletemben levő összes bolti áruimat mélyen leszálitott 
árban árusítani szándékozom, a melyre szivea pártfogását  kérve 

Kiváló tisztelettel 
[B111"5 S z u l t á n G e r g e l y . 

Lokálomat  Koloztrárrál  Crik*zm<lábn 
áttevén a Salamon-féle  hásban 

női-, varró és szabászati termet 
n y i t o t t a m . [«io|i-2 

Felvállalom e szakmába tartozó minden-
nemű nölruháknak a legojabb divat m -
rüiti elkiazltesét. 

Fó törekvésem oda fog  irányulni, hogy a 
t. hölgyeket a legújabb divat szerinti, pontos 
és Ízléses kiszolgálásom által minden tekin-
tetben kielégitve, teljes bizalmukat megnyerjem. 

Egyúttal tudatom a t. hölgyeket, hogy 
franozla  mód szerint szabni la tanítok. 

Becses pártfogásukat  kérve maradok mély 
tisztelettel Ázbe j Vi lma. 

[6il| 1-8 

Pályázati hirdetmény. 
TOgyes, Holló, Bormék én" Bélbor 

közegekből Tölgye, székhelylyel iilnkitott 
egéazségllgyi körben a k ö r o r v o s i ál-
lásra ezennel pályázatot hirdetek éa fel-
hívom mindazokat kik ezen 1400 korona 
évi fizetés,  200 korona lakbér éa a meg-
állapított látogatási dijakkal javadalmazott 
állást elnyerni óhajtják, hogy eziránti sza-
bályszerűen felszerelt  kérvényüket hozzám 
fo lyó  é v i április h ó 15-ig ann ál bizto-
sabban nyújtsák be, mivel kéaőbb beérkező 
pályázatokat nem fogok  figyelem!  w venni 

A megválasztandó kttrorvoa köteles 
leend raját költségén a köréhez tartozó 
községeket látogatni, illetve hivat ilos ki-
szállásaiért fuvardíjban  nem réazaMll. 

Gyergyó-Tölgyesen, 1900. rtvi már-
czius hó 12-én. L á z á r J é l 108, 

KmtKiAii 

Szám 360/1000. 1511 •>-•> 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a Csik-Szt-

Márton és Csik-Csekefalva  község tulaj-
donit képező, a Il-ik határrészén levő 
Magyaros és Táblatnezö nevezet alatt 
ismeretes legeiös terllletek 1900. évi 
legeltetése, a két község közös tanács-
termében 1900. évi márczius hó 25-én 
délután 2 órakor megtartandó nyilvános 
árverésen a legtöbbet Ígérőnek bérbe fog 
adatni. A feltételek  a körjegyzői irodán 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csik-Szt-Márton, 1900. márczius 9. 
Csiszér Károly, Boga Bálint, 

körjegyző. biró. 
Qábosi Mihály , biró. 

3(H—WM). szám. [57] l - l 

H i r d e t m é n y . 
Caik-Szent-Domokoa község majorsági 

birtokait 1900. évi április hó 1 aó .!s kö-
vetkező napjain, a kdzoég hivatalon házá-
nál mindig d. u. 2 órakor kezdődő nyilt 
versenyen 6—li évre haazonbérbe adjuk. 

Veraenyzők kötelesek a kikiáltáoi ár 
lOVát a versenyt vezető (őbiró kezére 
biztositékul letenni. 

A feltételek  a községházánál a hiva-
talos órák alatt bárki által áttnnuhná-
nyozliatók. 

Csik-Szrnt-Domokoson, 190 ). niár-
czias hó 13-án. 

Dániel József, 
fc.  jegyxó. 

Böjté Lajos. 
biró. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt ezennel közhírré teszem. I ngy 

Cuik•Szentlélek közsr'-g határán a „Borda14 

nevű erdŐrészben elhelyezett és Kasztner 
Benjámin tulajdonát képező összes elkí-
szitetl gömbölyű fenyő  la és dránitza 1900. 
évi inárcziu* Ili 23-án délelőtt 9 óra-
kor Cwik-Szeredában a kir. közjegyzői iro-
dában nyilt Árverésen a legtöbbet ígérő-
nek készpénzfizetés  mellett el fog  adatni 

Csíkszeredában 1900. év márcz. 12-én 
Baktsi Gáspár, 

l*S)J 2-2 . kir. közjegyző. 

SA. 42á-l_9t)0. J64] 1 - 3 
kl. 

Pályázati hirdetmény. 
Az 5429. lelket számláló IMás köz-

ségben 1200 korona évi fizetés,  200 ko-
rona lakbér, szabályrendeletileg mcgálla-
pitott látogatási cli|ak, valamint ez idő 
szerint nlgy ipartelep riW/rŐI Imvontai 
látogatásért évi 540 koronával juvadal 
Ilin/ott község i orvos i állásra ezen-
nel pályázatot hirdetek és lelhivom mind-
azokat kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
liogy eziránti szabályszerűen felszerelt  pá-
lyázati kérvényüket hozzám folyó  é v i 
április h ó 15-ig annál biztosabban 
nyújtsák be, mivel később beérkező pá-
lyázatokat nem logok figyelembe  venni. 

Megjegyzem, hogy HZ ipartelepek 
által megajánlott javadalmazás az illető 
vállalatok megszűnte vagy uj vállalatok 
keletkezése folytán  ővente változást szen-
vedhet 

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

Gyergyó-Tölgyesen, 1900. márczius 
hó 12 én. 

Lázár János, 
ínszolpnliiró. 

Szám 4067—1099. |ft9|  l - l 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-'-'on'Piár'niii kir. járásbiró«£g. min A 

telekkönyvi hatóság közüli it uogy Antal 
Péter végrehajt alónak Szabó Józsefné  Miliály 
R.irüárs vé̂ r»*h4ítá.Ht i-z-nvedő elleni 397 korona 
50 tiII. iőkt-kÖvelelésé*Járnlékai iránti végrehaj-
tási ügyében a cnikszereHai kir. törvén) szék. & 
c.-ikszentmártoni kir. járásbíróság területén lévú 
C*ik Üánklalva községben és határán fekvő  a 
cüikliáukfalvi  f»9  szl jkben végrehajtást szenvedd 
és Bene Z-*igmoadné szül: Mihály Rozália, Bá 
lint József  né Mihály Teréz. Uetár Istvánné Mi-
hály Z-uzsánna nevén álló A. f.  83. brsz. in-
gatlanra 24 koron*, 686— 68». hrsz. ingat 196. 
kor., 2052. hrsz. 12 kor.. 4546. hrsz. 8 kor.. 5029. 
Iirsz. 12 kor., 5277. hrsz. 16 kor. 6334. brsz. 
10 kor.. 6392. hrsz. 22 kor , 6434. hrsz. 20 kor.. 
5476. brsz. 22 kor.. 5692. brsz. 6 kor., 5704, 
hrsz. 30 kor., 6847. br«*. 92 kor , 6912. br«z. 
14 kor., G079,, 6080. hrsz. 32 kor., 6185., 618«. 
hisz. 20 kor., 6277. Insz. 2 kor., 6876. hrsz. 
10 kor, 6905. hrsz. 12 kor., 7060. hrsz. 12 kor.. 
7109. hrsz. 28 kor., 7137. hrsz. 16 kor., 7298. 
brsz. 14 kor., 7318, hrsz. 8 kor., 7372. hrsz. 
10 kor., 7607. hrsz. 10 kor.. 7773. hrsz. 10 kor., 
7797. hrsz. ti kor., 8219. IKSZ. 8 kor., 9824, 
9825 Insz. 66 kor., 10121. brsz. 432 kor., 
10434. lirs/.. 76 kor., 10696. hrsz 194 kor., 
11696, brsz. 42 kor., 12980. hrsz. 8 korona 
összesen 1444 kcr.-bau ezennel megállapított ki-
kiáltási árban a: árverést elrendelte és hogy a 
lenn el >l) megjelölt ingatlanok az 1900. évi május 
hó 10-ik napján délelőtt 0 órakor Csik-BAtik-
lulván község házánál megtartandó nyilvános 
árvetésen a megál la pitott kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in* 
gatlanok becsárának birtok testenként 10° o*ái 
vagyis összesen 144 koronát készpénzben, vsgy 
sz 1881. LX. t. cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal sxámitoit és az 1661. évi november hó 1-én 
3333. szám alatt kelt igazaágügytniniazteri ren-
delet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpa-
pírban a kiküldött kezébe* letenni, avagy 1881. 
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Csik-ttzeiitmárlonon, 1900. január 16-án. 
A kir. járásbíróság, mint tlkkvi halóság. 

Oagyi Dénes, kir. albiró. 

U J Ü Z L E T ! (a Hutter szállodával szemben) U J Ü Z L E T ! 

Nagyérdemű közönséghez! 
Midőn áruimnak u ugy része már megérkezett, bútor vagyok azon 

kérelemmel járulni, hogy méltóztassanak üzletemben meggyőződést sze-
rezni jiz én általam hirdetett és szem előtt tartott elvem mibenléte felöl. 

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

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

Midőn üzletemet és magamat a nagyérdemű közönség becses jő 
indulatába ajánlva maradok , , 

s r t F f T v m w  SANBOB. é és M Mislete. 

Üzletem a déli órákban is nyitva van! 

Nyomatott Cutt-Sieredában, a lapkiadó Györgyjaiab Márton utóda, könyvnyomdájában 1900. 

I 
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