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CSÍKI LĂP0K 
P O L I T I K A I H E T I L A P 

É S C S I K V Á R M E G Y E H I V A T A L O S K Ö Z L Ö N Y E . M e g j e l e n i k n l o p 
•K>T1 -r> A m-r\ S s e r d á A . 
Kéziratok nctn adatnak viasza. 

PKLBI.ÓS T-ÍKBKRBZTÓ : 

Dr. F E J É R A N T A L , 
i NytltrOrl czlkkek 

soronként 40 fillérért  közöltetnek. 
| Egyes lap ára 20 fillér. 

Klőflaetéal  *r: 
Egész évre S kor. (Külföldre)  12 kor. Félém 

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

Szerkesztőség é s VcladóHlvatnl: 
Győrgyjakmb M. utóda könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi részét Illető mlndco kOslcmény, v&la-
ir.int hirdetések s előfizetési  dijak Is küldendők. 

Előfizetési  felhívás. 
Mióta lapunk nagyobb alakjában a 

dúsabb tartalommal jelenik meg Bt negyed 
e-t ítendő telt el, mely i<li5 alatt R tisztelt 
nlviwó közönnég meggyőződhetett arról, 
hnpy egruz odaadással igyekeztünk nn>g 
felelni  azon progrnininnak, melyet elnő 
számunkban közre adtunk H bogy amink 
értelmében teljes önzetlenséggel szolgAI-
I iik a közérdeket. Hogy ezt jövőre 
nézve is még nngyobb mértékben tehes-
Mlk. kérjtlk a közönné* miv.-s tíiningnlll-
d t n „Csiki Lapok" 1900-ik évll-ik év-
negyedére előfizetést  nyitunk az eddigi elő-
fizetési  Arak melleit: 

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

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal 
hátrálékban vannak, hogy a llMl'nlí'kox 
ttftHZPgellPt  kiadóhivatalunkhoz (György-
jakab Márton utóda könyvkereskedése) be-
küldeni szíveskedjenek. 

„OOJJEL X^apolE" 
MrtMtUlf  e. kl.ildhlv.ul.. 

Humanizmus a börtönben. 
A mi napában as összes lapokat be* 

járta a bir, hogy A gyilkos Lncheni, ez 
emberiességéből kivetkezett fenevad,  a fegy-
ház igazgatójának élete ellen tört, a uiiórt 
az nem akArt szórakoztatásáról a kivánt 
mértékben gondoskodni. A merénylet nem 
sikerült éa igy mi sem zAvarjn az elég-
tétel azon érzetét, mit legtöbb emberben 
ezen eeet hire okvetlen föl  kellett keltsen. 
Most már, legalább pár hónapig, nem 
fog  szivarozni, azórakozni és az ételekben 
válogatni áldott lelktl feledhet  len Őrangya-
lunk bestiális gyilkosa. Vájjon A mostani 
merénylet után megkínálták-e Ulőhelylyel 

a kihallgatás alatt? Mulattatták-e A me' 
rényletet tárgyaló lapok közleményeivel 
és megmt»rjuvolták-e AZ újságírók ? 

Tagadhatta», hngy sok önmcrs'k-
letet lAiinsit Lncheni. Hisz egy év óla, 
ez a második A merénylete csupán holott 
na pont a megölhetne egy-egy börtünŐrt, 
f  egy házi alkalmazottat. Hisz ez egy vér-
szomjas fenevadnak  okvetlen nagyobb él-
vezet, sem hogy meg ne érdemelje azt a 
párheli böjtöt, a mi ilyes lényeiért járna 
Ilyen hUntető rendszer mellett jobb a tfiui-
löczt mint a bánya, A gyári, vagy a nap-
számos munka. Meleg szoba, teljen ellátás, 
figyelmes  kiszolgálás, testi, lelki szórako-
zás a börtönben: ez már <*p olynn tul-
tengése A humán izmusnak, az okvetlenül 
tökéletesedni akarásnak, mint ellenkező 
irányban a büntetési szigornak túltengése 
volt » középkori knszAtömlttcz. 

És killönös állapot az napjainkban, 
hogy mig AZ egyik államban csupán po-
litikai vétségért, sokszor puszta gyanú 
alapján százak és százak pusztulnak el 
végtelen szenvedések közt Szibéria hó.<i-
vatagjiiin, addig a másik országban a leg-
el vetemedetebb gyilkos szivarozva vára-
kozik A vizsgáló biró előszobájában új-
ságírók társaságában, és ax államügyész 
székkel kinálja meg A kihallgatás alatt ! 

Most, mid*n nálunk csak idő kérdése H 
börtön Ugy reformja  és valószínűleg egész 
büntető rendszerünk átalakítása, nagyon 
is óvatosok kell legyünk, hogy egyik túl-
hajtott irány se ragadjon el n reform 
munkában. E* főkép  A modern huináni-s-
mus, AZ a mi minket e tekintetben fenyeget. 
Abllnti-tésmint elrettentő, kegyetlen példa 
Adás, az embertcle.iség, soha sem volt n 
magyar ember elve, fülfogása,  lelkületével 
megférő  tulajdonsága. Hazánkban az első 
kinpadot nem magyar ember álliltutta föl, 
háborúinkban A csecsemőket és gyerme-
keket nem a magyarok gyilkolták le. 
Annál több a példa történelmünkben arra, 
hogy A rosszért jóval fizettünk  vissza. 

Nálunk tehát soha se tenne se többség 
se közvélemény, mely a fünnebb  érintett 
retorimmiukálatok rundon az elrettentő, 
tulszigoru irány mellett foglaljon  állást. 
I)<Í annál könnyebben belelovalható a 
kö/.vóltjniény a modern humánizmus túl-
zásaiba, melynek szerencsétlen elfajulása 
fl̂ íW4'5  uyilvánvalólaj dokumentálva van 
Lucheui esetében. 

A IÓvárosban egyik jogi értekezleten 
egy Ügyvéd fölolvasásáhau  a büntető tör-
vénykönyv oly módositiWit javasolja, ho<?y 
ti büntethetőség a Ití-ik életév betölté-
sével kezdődjék. Tehát 4 évvel emellet-
né'c föl  a jelenlegi 12 év. Egy ilyen 
inditvány már elő hírnöke a fönnebb  jel-
zett iránynak. 

KtW.séggel megengedem, hogy az 
illető ezt első sorban nem túlzott liumá-
nifásból  indítványozta, hanem uvval a gon-
dolattal, hogy inkább javítani törekedjünk, 
mint büntetni. De sajnos épen ex az a 
téveszme, a mi a modern büntető rend-
szert. tönkre teszi. A büntetés legyen ok-
vetlen javitó, de ezen jellegnek odáig fa-
julnia nem szabad, hogy a korminimum 
emelése állal  maga a büntetés szűn-
jék  meg, H azon tul is a hnmáuizinus tul -
haitása által a börtönök  puszta javító 
intézőtökké  váljanak.  Mert akármeny-
nyíre humánusak legyünk is, régen iga-
zolta a gyakorlat azon elméleti tételt, hogy 
a büntetésnek  példásnak,  megtorlónak 
és arányosnak  is kell  lenni. 

A mi jelenlegi büntető rendszerünk 
ugy a liumánizmus követelményeinek, 
mint a szigorúság elveinek meglelel. És 
hogy javitó is, annak több példáját lát-
tam. Több ízben törtónt már, hogy egy-
egy vódenczem a fegyházból  kikerülve 
fölkeresett  és örömmel láttam heunök n 
jó útra tért, megjavult embert. Ezek közt 
három esetben emberölés bűnténye forgott 
fönn,  egyik pláne másodszor esett e bűnbe 
és ma mindenikük józan, szorgalmas, ki-

fogástalan  viseletű ember, dicséretén le* 
gyen mondva as enyedi fegyházaik  1 

Nálunk ma A börtönűgy ctak aoy-
uyibau szorul reformra,  hogy a jelenlegi 
túlzsúfoltság  éa a közös munkaterem al-
kalmat adnak arra, bogy a vén gonow 
tevők A kevésbbé tapasztaltakat elrontsák. 
Ezen segíteni kell, vagyis reformálni  keJl 
a büntetések  végrehajtása  rendszeréi, 
de nem magát a bUntetési rendszert. 

Azok kétségtelenül szomorú tünetnek, 
hogy nálunk a fiatal  bűnösök szánta oly 
rendkívüli mértékben szaporodik, nem 
a jelenlegi büntető rendszer aa oka. A 
végrehajtás hibái is kevés befolyással  van-
nak ez irányban, s igy nagyon tévednek 
azok, kik ily irányú reformoktól  e tekin-
tetben eredményt várnak. Egészen másutt 
kell a hibát keresni. A mig BM  állam 
a pálinkából  várható jövedelmek  fo-
kozására  törekszik,  a mig a lelencz-
ügy jelen elhanyagolt  állapotában  ma-
rad:  addig a fiatal  bűnösök száma nap-
ról napra szaporodni fog.  A részeges szü-
lők megkínzott, utczára taszított gyermekei, 
a szégyen és nyomor szülöttei kiapadhat-
lan forrás  képen fogják  szolgáltatni a go-
nosztevőket, kiket teljesen elzülött, min-
den jóra képtelen lelkületüknél fogva  többé 
meg nem javit semmiféle  intézmény, a 
börtön humánizmusa pedig csak bűnre 
bátorítja őket. 

Ép ugy a börtönből kikerült meg-
javult egyén is visszatér a bün utj&ra, ha 
a becsületes megélhetés utja elzárntik előle. 

Az áltam és társadalom feladata  tehát 
nálunk nem a büntető rendszerreformja, 
hanem mindenek előtt és mindenek fölött 
A társadalom  elhagyatottjainak  fölka-
rolása, a romlottság  terjedésének  meg* 
akadályozása.  Hogy ily irányú intézmé-
nyek és sikeres áltatni és t&raadalmi mű-
ködésnek mily nagy jelentősége lenne 
nemzeti és nemzetgazdasági ssempootból 
is, Ait fölösleges  bővebben fejtegetni. 

Dr. Künnle  Tivadar.' 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Miramare. 

Lelkem esügedt ssárayoo viasza-viasza szálloog. 
A már ködben Ülő letűnt multakon. 
Tizenegy év sorát lankadva áttörve, 
Szivemre ugy rá hull a gyász, a fájdalom. 

Miramare egén baroa felhők  kelnek 
Aa élet ugy alasik olyan hallgatag. 
Megtörött alivének égő fájdalmával 
Golgotbára iodul egy dicső alak. 

A tenger felBvöli  érzi a fájdalmat, 
Szilaj szél verdesi aajongő ölét, 
Zokog Magyarország, egyre csak siratja, 
Kinek legendákba ssdtlQk ssent nevét. 

Lelkem qjolt szárnyon visssa, vissza szállong. 
Elhagyja a gyászos lomha éveket, 
9 a tarka jelenoek saéles világában 
Mereng Miramare kastélya felett. 

A mosolygó égen bárányfelhők  kelnek, 
As élet ugy örül, minden oly isabad, 
Megojult szivének minden reményével 
As oltárhoi siet egy nemes alak. 

A tenger el simul érd as örömet, 
Enyhé ssél esókolja pihenő ölét. 
Ujong Magyaronság e sfive  dobbanása: 
Áld meg Isten e pár boldog, ssent frigyét  I 

ifj.  Botár Béla. 

Az elfelejtett  szerelmi sző. 
Francziából íorditottn: Darvas Lajos. 
Volt egyszer egy lüudér, aki szép volt 

miül a virág, de kegyetlen mint a kígyó, amely 
alatta rejtőzik. Ez a lüudér elhatározta magá-
ban, b»gy megboszulja magát egy nagy ország 
egész népén. 

De bol feküdt  ez az ország?! Hegyeken-e 
vagy a völgyek ölében, valamely folyó  partján *e 
vagy a tenger parton ?! N«*m tudhatni; a tör-
ténelem nem szól erről semmit. 

8 fsjjon  mivel sérthették meg a tündért? 
Értől sem szól a történelem; talán elfe-

lejtették volt a királykisasszony keresztelőiére 
meghívni, vagy valami más lörtéot; elég az 
bozzá, bogy s tündér dalt-folt  harsgjáhsn. 

Mind azon töprenkedett, hogy minő bün-
teléssel sújtsa a népet. Ne küldjön-e ezer meg 
ezer kis tüzszellemet emez országba, bogy oz 
egészet lángtengerré változtassák ; ne paran-
csolja-e meg virágszellemeinek, bogy hagyják 
el illatos kunybócskáikat; vagy uján iobb volna 
az egész ország fiatal  leányait öreg asszonyokká 
varázsolni ? . . . 

Hatalmábao lelt volna nagy zivatarokat 
támasztani; t özet vető begyeknek megparancsol-
hatta volna, bogy izzó lávákat hengergessenek 
as egész országra; ráparancsolhatott volna a 
napra, bogy tegyen kerülő utat, bogy örök sö-
tétség borítsa a földet  — de miod ez még nem 
látszott neki elég borzasztónak. 

Ezek közQI tehát semmit sem lelt, baoem 
az emberek emlékezetéből — a férfiak  és nő-
kéből egyaránt — ki veti egy szót, ezt az is 
teni szót, bogy .szeretlek". 

8 miután es megtörtént, diabolikns bsbo-
tába tört ki és ellttnt 

Eleinte sz emberek alig vették észre, hogy 
valami hiányzik. Csak olykor ugy tetszett nekik, 
mintha valamit nagyon, de nagyon nélkülözné-
nek, de nem tudták, hogy tnit. 

A szerelmesek, kik esténkint A magános 
lug-'sbsn találkát adtak ; a háirasok, kik A cliam-
hressépsi'péklian bizalmasan csevegtek, egyszerre 
félbeszakították  turbékol Asaikat s bámulva néz-
tek egymás szemébe. Érezték, boiy valami 
mondani valójuk volna, valami, amit már oly 
gyakran hangoztattak, de nem tudták, hogy mi 
leltet az. Gondolkoztak, de semmire sem emlé-
keztek ; nyugtalankodni kezdtek, de mint hiába-
való volt: az isteni szó visszatért öshunábs. 

Nem szenvedtek azonbAn sokat a drága 
szó elvesztése miatt, mert hiszen volt ezen ki-
vfll  sok más szó s ezer meg ezer más kifejezés. 
De jaj! Nem tartott ez ám sokáig s mély ba .̂ 
komorságba esL»k. Hiába szerették egymást, 
hiába adlák egymásnak a leggyöngédebb elne-
vezéseket ; nem volt nekik elég. hogy édes csó-
kokat nyomlak egymás ajkaira, hiába esködöz-
tek, bogy képesek, egymásért meghalni, hiába 
nevezték egymást „lelkem-, boldogságom-, min-
deneinknek : érezték ösztönszerű szükségességét 
valsmi másnak, amit szeretlek volna hallani, 
kimondani. 

A levertségei követte a czivakodás. Mint 
hogy boldogságuk, amint érezték, tökéletlen volt, 
anélkül, hogy megtudták volna mondani az okát, 
a szerelmesek a leghevesebb szemrehányásokkal 
illették egymást; vádolták egymást hidegséggel, 
árulásssl s nem bittek oly gyöngédségben, melyet 
kifejezni  nem lehet. 

Bekövelkesett ily módon, bogy a virágos 
logasok üresek maradtak, mivel a szerelmesek 
már többé nem jöttek össze találkára, a házasok 
pedig a cbsmbres sépsreékban egymástól távol 
ttltek tflzes  syilakat szórva ártatlan fejükre. 

Gyász vonult be az egész országba, mai 
leh»t-e ott öröm, hol niocs szerelem? r 

Ha az országot bábom pnsztitotta/volsa 
el, ha lakősságát betegség tizedelte volaa meg, 
talán akkor sem nézett volna ki oly vigasztal-
hatatlanul, mint e szó elvesztése áltat 

Én pedig ebben a szerencsétlen oraaágbao 
egy költő, aki különösen sajnálatra méltó volt. 
Nem azért, hogy immár nem tudta as elfelejtett 
szót kedvesének fülébe  súgni, blsseo kedvesé 
n>*m is volt; banem lyrikns költő lévéo, te|jep 
lehetetlenség volt bogy befejezzen  egy költe-
ményt, mely»-t ama végzetes óra előtt kasdett 
volt meg, melyben a tündér at átkot kimoadta. 
A költeménynek „szeretlek" szóval kellett volaa 
végzöduie; más fordulatot  egy általán aem adhatott. 

A költő verte homlokát s kérdezte mtg£> 
ban: „Hát megőrültem?" Biztosan emlékezett 
még arra, hogy mikor ódájához fogott,  még e 
szót ludta, mely az utolsó felkiáltójel  élé jármit 
volna. Elég bizonyíték arra bogy tadta, es a 
boldogtalan, elfelejtett  fordulat;  bizonyíték Uh 
vábbá az, hogy a hm, melynek rima fordulat 
leit volna, már megvolt, várt reá, mtndee mást 
visszautasított, mint a szái, melynek, bog) csókra 
álljon, egy más szájra van szüksége. 

És ezt a fontos,  elengedhetetlen moadatot 
elfelejtette  s nem emlékesett rá, bogy valaha 
ludta volna. 

Bizonyára valami titok rejlett e mögött a 
e titkot akarta a kőllő kikutatni. Mély meláa-
koliába esett, mert bissen a költőre semmi sem 
bat annyira, mint az, ba költeményét nem tudja 
befejezni.  Kerülte az embereket, as erdőbe meae-
kűlt, leült a csergedező patak partjára, oda, ahol 
a tündérek laknak s holdvilágos éjszakákon 
tánezot lejtenek. 

Midöo egyszer egy süld fa  árnyában ál-
modozott, megpillantotta a haalskás, tohajkodó 

XriO&uaJc • z 4 a a 4 l i o z m%y fél  1 v eamlléltiet v a n c M t o l v a . 
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= Adatok aOalknMgyelkóakórhis 
beteg forgnlmáhos  u 1689-ik évben. A 
•egyel késkorház 40 ágyra van bereadezve; 
étéi áll agy Igazgató; a betegek ssaksserl ke-
seMsét végzi a rendelő orvos: a gazdasági és 
ptestgyritelM egy gondnok TU megbízva; a 
kérhási betegek, as erveal rendelések, as étkezés 
pontos betartásának, beM házi reád ellenérzé-
sére egy felügyelő  r u alkalmazva; ezenkivűl 
* ffai  és 9 M épolé végzi a kiontott szolgá 
htot a betegek fa  kórbiai háztartás kérll. Kór-
háai Igazgató: 7tress Sándor dr. negyei ÍÖor-
vos ; rendeld orvos: Filep 8áodor városi tiszti 
erves, goedaok: Gál Feresc*; tellgyelé: Jegesi 
JézseL A aalt évben as ápolási dijak fejenként 
éa naponta a aagym. m. kir. belügyminiszter nr 
által egy korona és 4 fillérben  lettek megálla-
pítva, ebből egy korona és 9.54 fillér  a betegek 
ellátására, a kórház •ladeuoeml egyéb sz&k-
séglsténsk fedezésére  vok fordítbató,  1.44 fillér 
pedig a tartalék alaphoz volt csatolandó. Utóbbi 
a aalt év zártával daesára, annak, bogy az 
idŐhOsbes felépített  Járvány kórház1 (elépítésé-
hez, berendezéséhez majdnem 2000 koronával 
boasájártlt »29 korona fa  69 fillért  tett ki. A 
kőakórbáa kiadásai részint a kórház tnUjdunát 
képezi és legnagyobb részt aagáoosokuál be 
kebleaéare elhelyezett tékék kamatjából s a meg-
állapított napi ápolási dijakból fed-utetn-tk.  Az 
1699. év lezártával a tők* 46456 korona és 
60 fillért  tett ki a e melleit 460 kor, 88 fillér 
készpénz a kézi pénztárban a folyó  évre átvi-
tetett; a kórházi vagyon 490 kor. és fillérrel 
szaporodott. 1898 ér végével maradt beteg 39. 
1899. évben felvétett  601., ápoltatott tehát 
Összesen 640. Ezek kOzlI gyógy alva elbocaáj 
tátott 879, javulva 19, meghalt 13. 1900-ra 
gyógykezelés alatt maradt 36. Kisebb műtétei 
végeztetett 16, nagyobb 94 óaszeaen 40. Ezen-
MII naponta átlag 95—80 bejáré beteg gyógy-
kezdtetett és láthatott el as azonnal alkalma-
zott gyógyító sserekkeL 

G&kmegyá festőművész  Párisban, 
Nagy István esi km egyel aafiletésfl  festőről 

vas szó, a ki Calkmegye segélyével ment ki a 
mait évben Párisba tannlmányalnsk befejezése 
végett. Örömmel értesflllak  esea fiatal  feató  ha-
ladásáról. a felhívjak  rá aa illetékes foramok 
figyelmét  ngy, a mint a miénket felhívta  egy 
Párisban élé magyar njaágiró, klaek e tárgyban 
hoiaánk Intésen levelét szóról ssóra itt közöljük: 

Pár is, 1900. mározios 8. 
Tekintetes Szerkesztő ur.' 

Alulírott, mint állandóan Párisban tartóz-
kodó magyar hírlap tudósító, az itteni művészi 
viszonyok meglehetős ismeretével birok, most 
abba a véghetetlen kellemes helyzetbe jutottam, 

tftndér  s vilUmesapásra szerelmes lett belé. A 
lAadérek nem begyeskedők a gyorsabban, mint 
a hogy a lepke a virágot megcsókolja, rózsás 
ajkait a kélté ajkaihoz szorította, aki, oohs 
ódájába volt teljawB elmerülve, mégis isteninek 
találta e kis háborgatást. Sziveseo beleegyezett, 
bogy a ttndér arany kocsijába litere s elvigye 
•eesze-mesaze egy barlangba. Szép harjai kOzl. 
csókjainak s mosolyénsk bájától elbódulva, 
teljesen megfeledkezett  gondjairól, fájdalmairól 
s ha egy kissé sztat a l>ú<góság a tarbékolás-
ban, eaak azért tért ént, bogy hallgathassák 
ama 1 alvilági zenét, amelyet ismeretlen művészek 
prodnkáltak, vagy hogy szemléljék a tftndér-
párok tánesát, illatos gylfeélesOket  egyenek 
arany kosarakból, tízes bort igyanak arany ser-
legekből, vagy lelkesélve a kélté a lanthoz ka-
pott s nép dalt játszott a szépek dicsőítésére 
s a itsdér boldog volt, hogy ét oly szépen 
énekelték meg. 

Ügy látszott, hogy boldogságnk, örömük 
eltart as emberi élet legvégső határáig. S mégis 
megtértéit, hogy a ttadér néha az örévek ten-
gerének közepette elkomolyodott a elmerengett. 
Kesébe támasztotta szép fejéi,  s hnllámzó arany-
haja befödte  aádszál termetét. 

.Oh királyáé!- kláltá a kóltó, térdre bo-
riivá elélt, „aiért beslakodol, hát óhajtasz-e 
valamit éréseink végtelenségében ? Mid hiány-
zik, te mindenható, bájos istenné ?• 

•Eleinte nem válaszolt, de midőn a kélté 
hevesebben kezdte ostromolni, igy sóhajtott „Oh. 
miért kell részesülök oly bajban, amit másnsk 
tmflak  ?t Nagyon fáj  ss nekem, bogy te még 
soha sem mondtad: „szeretlek". 

A kélté nem ismételte a szét, bsnem öröm-
rívalgásba térvén kl, elrohant, aert kOlteméoyé-
nek végét megutálta. 

Hiába tartóztatta visssa a tlndér. ö elsie-
tett haza, befţjezte  és kiadta költeményét s s 
azoeaesétlen ország lakósal ismét megutálták 
aa elfelejtett  Isteni síét 

Toltak lekét Ismét találkák a rózsás l«-
gasofcbaa  és esyelgések ehambres sé-
jnréektu. 

hogy tek. Szerkesztő nr figyelmét  egy Párisbae 
tartokodé Igea tisztességes flaUl  festőművészre 
hívjam fel,  annyival ii Inkább, mert as énék 
megyéjések társadsimát b kellemesen fogja  ez 
érinteni. 

Nagy István flaUl  festő  ml vész zseniális 
tehetségének szemmel látható Izmosodása való-
ságos momentum jelenleg a Párisban élé Ifjabb 
lesté generáczió gárdájában. Föltétlen!! fel  kell 
hívnánk a Irt. Bzerkeszté nr figyelmét  ez ifja 
művészre a kit énék Umogatnak erkölcsileg s 
anyagilag a a ki bova-tovább a gyors előmenetellel 
a magyar művészet jelei munkásává növi ki magát. 

Hiszen valószínűleg ismeretes OnOk elélt 
az a siker, az as elismerés, melyet Nagy István 
a „müncheni művészeti académlAn" ért el ecset-
jével. Számos dicséré és ki tűntélő oklevéllel 
lett elismerve e tehetséges fiatal  magyar pik-
tor művészeti*. Most, mintán majd egy évet tőit 
itt Párisban „.Inlien" világhíré lesté*zen ska 
démiáját szorgalmasan látogatva, a művészet 
tudásban Igazán oly lendületet nyert, oly mű-
vfazi  tudást árait el, a mely tinárainak, a leghí-
resebb franczia  fest  ómé vész mestereknek elisme-
rését is kivívta, oly annyira, hogy egy alkalom-
mal a Julién egyik kitűnő tanára ngy nyilaik» 
zott a franczi  növendékek elölt Nagy Isi vén 
egy meglepő művészettel megtelteit kép* előtt 
a vábzonra mststva: „íme uraim ide jöjjenek 
művészetet tanulni l" Csak az tadja a nyilatko-
zat kellő értékéi megérteni, a ki ismeri a fran-
czia művész mesterek végtWen pedanteríáját 
s tnl szigoiu ítélkezéseit a fiatalabb  generáció-
val szemben. Nekünk a Pirisban élő magyar 
Qjságiróknak, tébbszér volt alkalmunk a fiatal 
festémlvész  képeiben gyönyörködni s a jelesebb 
műértők egybehangzó nyilatkozata uUn mond-
hatjuk, bogy Nagy István ecsete határozottan 
a magyar művészet emelésére van hivatva, a 
miért js szinte kőtelezellségszerű hajlandóság 
késztetett arra, bogy Nagy Istvánt a tek. Szer-
kesztő nr szíves figyelmébe  ajáljam a párisi 
magyar újságírók nevében. 

Hint megyéjOk gyermekét, a kit eddig is 
támogattak anyagilag és a kin»k művészi tudá-
sára szolgáló segédeszközökre egy révid időre 
esetleg még szüksége lesz, kár volna szárnyát 
szegni e feltörő  útjában, a miért is tisztelettel 
kérjük a tek. Szerkesztő urat a magyar művé-
szet nevében, a melynek még nagy szüksége 
van ilyen tehetséges munkásra, megyéjék tár 
aadalmát, de kdlOnOsen intéző köreit informálja 
b. lapjában helyesen Nagy István művészi zse-
uiálitáaáról, hogy őt lehetőleg áldozatkészséggel 
támogassák. Mert ba rövid idfl  múlva szárnyait 
teljesen kibontja s az alkotás nagy szabása te-
rére lép Nagy István, kétségtelenül arányuk-
nabbul nagyobb lesz az az eredmény annál a 
segítségnél, a melyei a megye van hivatva je-
lenleg nyújtani neki. 

ti sorok közlésére igen kéri a lek. Szer-
kesztő urat alázatos szolgája 

Karácsonyi  Aladár 
újságíró. 

A büntető perrendtartás ismertetése. 
Áltilám rodittnfuk  0896. mnL L-a 1 -13. §). 

Irta s Csíkszeredában 1900 márczius 7-én a büntető 
perrendtartásból tartott vltaérlekezleten felolvasta 

Dr. Perjéssy Mihály. 
(Folytatás.) 

A törvény 7-ik §-a a k&veibeiö: 
Ha annak megállapítása, hogy forog-e  fenn 

bűncselekmény ás milyen, valamely kOz- vagy ma-
gánjog) kérdésnek előleges eldöntésétől: a büntető 
bíróság e kérdésben a jelen eljárás szerint határoz. 

A bíróságnak vagy bármoly más hatóságnak 
Ily előleges magánjogi kérdésre vonatkozó határo-
zat* a büntető bíróságra a büntethetőség kérdésében 
nem kötelező. 

Ha a bnovádl Qgynek eldöntésére názve lé-
nyeges magánjogi kérdés csak hosszabb eljárás alap-
ján bírálható el; a bQntetŐ biróaág az érdekeltek 
egyikét zároa határidő kitltzéne mellett, külön eljá-
rásra utasíthatja s as Indítandó vagy már megindí-
tott eljárásnak eredményét bevárhatja. 

Rendszerint bevárandó a polgári bíróság íté-
lete és addig a bOuvádl eljárás kifüggesztendő,  ha a* 
előleges kérdés valamely h*"a<tfg  érvényességire 
vagy érvénytelenségére vonatkozik. 

Ha a külön eljárásra utasított érdekelt est a 
kitllzött határidő alatt meg aem Indítja, vagy ha a 
megindított kOlön eljárás befejezése  annyira késik, 
hogy a bdovádl eljárás czéljának meghiúsulásától 
kell tartani, a bnovádl eljárás folytatható. 

15 9-ban a* ngynevesett praejndielálls 
kérdésekre vonatkozó saabályok foglalvák.  Alta-
lánoa szabály as, hogy as flgy  bírája vao hivatva 
mindazoknak a jogi éa ténykérdéseknek eldön-
tésére, melyek as érdemben hosandó ítéletre 
nésve fontosak.  Uy kés- és magánjogi természetű 

kérdések a bűaperbea gyakran fordulnak  elő, 
(p. a honosság, rokonsági kötelék hivatalos mi-
nőség, házasság, tulajdon stb. kérdése)- E l e ' 0 1 ^ 
kérdések eldöntése lehetőleg a bfloperben  ítélő 
bíróra blsandó, mert osak igy felelhet  meg as érdem-
ben hozott ítélet a biró egyéni meggyőződésének, 
osak ngy less egységes as ítélet sielleme, ba nincs 
kötve a biró a peren kivfil,  más egyénektől eredő 
megállapításokbos. Ez okból olvként bijeloutette 
a B. P. e §. I. és 2. bekesdésében, hogy e prae-
judlciális kérdések eldöntése a büntető bíróság 
hatáskörébe tartotík. 

A törvény ama kitétele .a jelen eljárás 
aserint", ast fejezi  ki, hogy a büntető bíróság 
e kérdések eldöntésénél is csak a perrendtartás 
rendelkesésel aieriut jár el és ba p. a lopottnak 
állított tárgy tulajdonjogának kérdésében dönt 
nem alkalmazhatja p. rendtartásnak a bizonyitáa 
eseteire vouatkosó rendelkezéseit. C rendelkezés 
azonban tisztán sz eljárásra vonatkozik, mert a 
kérdés eldöntésének alapjául csak ss anyagi tör 
vénynek rendelkeiései szolgálhatnak irányadóul. 

A B. P. e 9-áhan a büntető törvénykezés 
függetlenségének  megóvása czéljából as első és 
második bekeidésébeu felállított  fóelvre  nézve, 
melynek egyik jellegsetea sajátsága az, hogy a 
büntető biró jogosítva van esetleg as előzetes 
kérdés polgári oldöutésót be várni, erre nem kő. 
telelhető, a másik as, hogy a polgári biróság 
vagy más hatóság által hozott ily határozat nem 
kötelezi a büntető bíróságot, a büntető eljárás 
gyors és zavartalan lebouyolithatása czéljából e § a 
következő békeidőiéiben bizonyos kivételeket ál-
lapit meg. 

Igy a harmadik bekezdésben foljogositjs  a 
birAt arra, hogy as olyan előzetes kérdések el-
döntésére, melyek a bünper lefolytatását  és be-
fejezését  hosszabb időre elodáznák a felet  kfllöa 
eljárásra utasiihatja. Üdvös ez intéskedés a gya-
korlati élet szempontjából azért, mert számtalsu 
esetben tapasztaljuk, hogy egyesek kényelmi, 
költség kimélés vagy nyerészkedési szempont-
ból bonyolultabb és a msgánjog köretébe tartozó 
kérdéseket előszeretettel visznek a bu itutö biró 
elé, hogy Így ügyüket gyorsau a kir. ügyész és 
büntető bíróság köveütésével tisztába hozzák. 
E rendelbeiés következetes alkalmazásával a rend 
szerint hosszadalmas és eredménytelen bűnügyi 
eljárás el less kerülhető. 

A negyedik bekezdés Imperativ rendelkezést 
tartslmaz a házasság érvénye fölött  a polgári 
biióság eldőntéséuek bevárására nézve. Igy volt 
ez ai iit érvényben volt osztrák büntető pttás 
4. §-a szeriut i*. Ez intézkedés helyes is a liá-
sasság usgy jelentőségénél fogva,  nehogy e te-
kintetben a polgári és büntető biróság eldöntése 
között ellentmondás legyen. Kérdés támadhat az 
iránt vájjon ily esetben a polgári biróság ítélete, 
szemben e §. 2. bekezdésében foglalt  általános 
elvi kijelentéssel, kölehtsó e a büntető bíróságra. 
Én ait hiszem hogy nein, nemcsak azért mert 
ea esetre a törvénynek est ki kellett volua fe-
jesni. hanem asért is mert a büntető ítélet kö 
vetLezményei súlyosabbak miül a polgári itélotéi 
és igy a büotető bírónak e megállapítás mellett 
is vizsgálni kel], vájjon nem forognak  e fenn  olyan 
körülmények, melyek a polgári biróság határozatát 
megingassák. 

Igy habár a polgári birÓBág kettős házasság 
fenforgáaa  esetén az első háaasságot érvényes-
nek mondotta is ki, de a büntető biróság uieg-
állapitotta, hogy e kijelentésnél a biróság téve-
désben volt, a kettős házasság búatettét s má-
sodik házasság kétségtelen érvényessége esetéu 
sem mondja ki. 

Vistoul azonban, ha as előbbi hásasság ér-
vényessége felelt  a büntető bíróság határoz is, 
ez a hásas9ágot érvénytelennek nem nyilvánít-
hatja, mert a hásasság érvénytelensége az I8U4. 
XXXI t. oi, 40. §-a értelmében osak semmiségi 
perben mondható kl. 

E bekesdésben a .rendszerint* kifejezés  azt 
jelcatl, hogy e szabály siói kivétel is van és est 
a kivételt alapítja meg a 8. 4 bekezdésre nésve 
as ötödik bekesdéi a midőn elreudell, higyha a 
felék  a kliüiött határidő alatt a pert meg nem 
inditják, vagy ha a per hoassura nyúlva a bűn-
vádi eljárás eredméoyét veszélyezteti, a büntető 
eljárás folytaiható  és befejezhető.  14 rendelkeiés 
egyrészt a büntető ügyek gyots lebonyolítása ér-
dekében siQkséges volt, más résst a §. 2. bekes-
désének rendelkesésével, moly szerint a polgári 
bíróság ítélete a büntető bíróra nem kételeső. 
Ossshangban van. 

Kl kell még emelnem ast, hogy e 9. má-
sodik bekeidésbeo foglalt  ama kardinális rendel-
keiés, hogy s bíróságnak vagy bármely 

más hatóságaak Ily előleges magánjogi 
kérdésre vonatkoió határozata abQotetó 
^Íróságra a büntethetőség kérdésében 
nem kOtelesó, a mint a tOrvéay szsvaiból la 
kitűnik, csupán a magánjogi kérdésekre vonat-
kozik. KUeabeu a kés jogi és köiigasgatásl 
kérdésekben as Illetékes hatóság által hosott ha-
tározatokat a büntető biróság Is elfogadni  köteles 
és cssk ha ily előleges döntés nincs, határoshat 
e kérdés fölött  e g. első bekezdése alapján ön-
állóan. Nem is volua helyes ba például a honos-
ság, illetőség vagy más ily kérdésben hozott dön-
tést a büntető biró nem respektálná. 

(Folyt, köv.) 

Székely-kamara. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-

kamara Tauazik B Hágó kir. Uuácsoa elnöklete 
alatt p'ntekeu tartott ülésében a tőrvénybalésági • 
iparUnácsok újjászervezésére vonatkozó minisz-
teri leirat tárgyalásakor szomorúan konstatálta, 
hogy ez intézményt kerületében a törvényható-
ságok csaknim kivétel nélkül mellSzték. Több 
helyről érkezett jelentések szerint as iparuuáes 
tagjait évek óta Össze nf>m  hívták, sem meg 
nem kérdezték. Az inlézményneh különben to-
vábbi fentartáaa  mellett javasolU a kamara, 
hogy s törvényhatóságok kormányrendelettel uta-
sitass* nak a tanácsok véleményezését minden 
fonlo»abb  felebbezésnél  kikérni. 

A tisztességtelen verseny ellen alkotott mi-
niszteri tervezetet a kamara meleg-n Idvözli 
és életbeléptetését kívánja. A kereskedelmi szo-
kások r 11 deleli szabályozásához a tervezetete-
kéi} módosításával szintén hozzájárni. A fflrdŐ-
törvényjavaslatra nézve azt az észrevételt tette 
a kamara, hogy a gyógyhelyeken épített nj há-
zakra, valamint lerombolt házak ojon felépített 
részeire a 30 illetve 30 évi adómentesség tekin-
tettel a székelylőldi gyógyhelyeknek alig egy-
két hónapra terjedő évadjába s ennélfogva  cse-
kély jövedelmére, 90 és 36 évekre terjesztessék 
ki. A szak vizsgázott gépészek felmondási  idejét 
folytonosan  működő üzemeknél 2000 korona 
fizetéssel  biró gépészekre nézve 3 hónspban, 
kevesebb fizetéssel  bírókra C hétben vélemé-
nyezte megállapítani. Melegen üdvözölte a ka-
tuara a kereskedelmi muzeamuak ama határé-
zatát, bogy a hazai beszerzési források  ismer-
tetéséi e és propagáláaára sorozatos kiállításokat 
rendez. Az ipsrosztály indítványára fontos  ha-
tározatot hozott a kamara a hazai ipartermékek 
megvédése érdekében. Felterjesztésben kérel-
mezni fogţa  a kereskedelemügyi miniszternél egy 
általános megjelölés vsgy védjegy megálUpiU-
sát, a mely visszaélések meggátlása végett meg-
különböztetésül hazai ipartermékek megvédésére 
szolgálna. A javadat pártolására fölkérik  as 
összes hazai tárakamarákat. 

Szeredal élet. 
JiHCHUXtUtÓ, 

Pár héttel ezelőtt jött meg a hivatalos kine-
vezés, mely bár egyrészről Örömet keltett szivünkben, 
midőn a puritáu jellem, az odaadó monkásság olyan 
bajaokát emelte a blról székbe n\lnt Wellmto Bamu, 
de más részről sajgó fájdalmat  okozott, mert tAmw 
életflnk  oly kimagasló szereplőjét, városunk szeretett, 
dédelgetett szőke Samuját ragadta ki kflsülOnk. 

Dc az a kegyet leu sora nem elégedett meg-
eszel, még tovább ment hogy ezt a fájdalmat  meg 
kétszerezze. Alig terjedt el a hlr, hogy ssőke Sa-
muuktól meg kell válnunk, már egy másik Is jött 
a nyomába, sajnosau jött tudomásunkra, hogy társa-
dalmunk másik szeretett alakja, kit évi ittléte 
alatt megtanultunk WosMol, tisztelni, s ki a masase 
idegenből jöve oly szeretetet keltett maga iránt, a 
költő szavával élve bájos körré varázsolt mindent 
maga körOl — Száutó 9amu, városkánk beczézett 
barna Samuja Is távozik kÖrOnkbŐl nem ugyan egy 
kinevezés folytán,  mert cz az ő pályájánál nem le-
hetségest hanem önként, nem azért, körünkbe 
i. Ar nem érezte jól magát, hanem mert tanulmányai-
nak befejezése,  élctczélja végleges elérésének ssQk-
a«go késztette reá. 

Az a sze/elet, mely mlndakét Sumut körül 
vette fényeseu  nyilvánult meg azon a vasárnapi ban-
ketten, mely az ő liaztolctQkro rendeztetett, s mclyco 
képviselve volt kevés kivétellel városunk előkclú 
férfi  közönsége. Ott volt a törrényasék élén derék 
elnökével csaknem teljes számban, az Ogyéazség, ac 
tigyvédl és ügyvédjelölti kar kevés kivétellel, a me-
gyei tisztviselők kösQl Is számosan jöttek el, képvi-
selve volt a kir. mérnökség la. 

Mintegy 60-cn jöttek el, a a kik egy névnapi 
vacsorára lévén hivatalosak s nem jelenhettek meg, 
már előre kimentették magukat nehogy meg nem Jeleiié-
sOk a Samuk iránti azeretetlenségnek látszassák. A 
vacsora alatt mindjárt as első fogásnál  Bak cai Gás-
pár kir. közjegyző a 9 flata)  ember Iránti általános 
szeretet ecsetelve éltette őket, asatán meg Perjéssy 
Mihály törvényszéki elnök aaellemaa toaastban mél-
tatta a 2 Samo érdemelt, vázolta as énéét, melyet 
ellávosáauk a hölgyek salvéhen kelt. A zugó éljen-
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zé* után as egyik ünnepelt, Wellman Sama meghatva 
mondott kOssÖnetet n törvényszéki elnOknek, a bt-
ráknak támogatásokért, jóakaró vezetésekért, aaotán 
meg collégiinak s lobbi jóakaróinak mondott kO 
szOnetet. 

Esatán a másik Qnnepelt Szántó Samu fejezte 
ki hÜáját volt prlnczIpáUssi Molnár József  és dr. 
Fejér Antal Iránt, köszönetet mondott a megjelen-
teknek a éltette városunk társadalmát, mely neki aa 
AUOld ssBlOtlének második hazájává tette városun-
kat. Ezután Molnár József  Ogyvéd lelkesen éltette 
törvényszékünk derék elnOkét dr. Perjéssi Mihályt. 
Ur, Fejér Antal, Yass Lajos, Csikó István, Bocskor 
Antal szép to&sz tokban éltették a Samukat. Wellman 
Samu Bokros Endrére mint a társa a Összejövetelek 
Jő rend estijére ürítette poharát. 

Elthes Ignáca a borokkal kapcsolatosan remek 
beszédben mint a függetlenség  és szabadéig képvi-
selőit éltette u Ünnepeltekben. Pária klr. Qgyész a 
törvényszék, járásbíróság és Ügyészség kezelő sze-
mélyzetére emelt poharat. Szacsvay Imre szellemes 
fcIkOszöutőjében  Molnár Józsefet  a nagyapát éa dr. 
Fejér Antalt az apát éltette. FelkOas0nt£ket mondot-
tak még Pária Frigyes a törvényszéki elnökre, 
ÉUbes Ignácz Bakcai Gáspárra, Szántó Samu a Call-
|ag asztaltársaságra, Bocskor Antal a megyei tiszt-
viselőkre. Nem Is tudnám teljesen elszámlál ui azt a 
szellemes felkOszSntóket.  melyek még elhangzottak, 
s melyek oly sokáig egyOtt tartották a megjelente-
ket. Ugy egy óra felé  volt vége a vacsorának, de 
azért s fiatalok  s még az Öregebbek közrtl is egy 
páran kitartottak reggelig. Az a pezsgő jókedv, mely 
ez estén uralkodott fényes  bizonyítéka volt anuak. 
hogy a két Samu társadalmunknak kedvelt alakja 
volt, s bár távoznak, emlékük mindig Itt marad « 
kedves less a*ok előtt, kik velők érintkeztek s kik-
nek volt alkalmuk ismerni őket. 

Kisérje lépteiket barátaiknak. Ismerőseiknek 
Qdvkivánata. pályájukat Övezze szereucse és boldog-
ság s a távolban, ha majd egykor sz élet zajai kOzt 
pihenőre van sztlkségflk,  gondoljanak vissza arra a 
helyre, a hol Őket mindég tárt karokkal fogadják. 

Isten velOk. —d. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Jogi értekesések. A jogi énekesé-

nek as aj büvádi perrendtartásból minden hét 
•serdáján s szombatján egyre folynak  oemszfl-
oö érdeklődés mellett. As elmúlt b*ten szerdán 
ismét Dr. Perjé<sy Mihály törvényszéki elnök 
ismertette a büntető |-erreodtartásnak a birói 
illetékességet szabályozó szakaszait, mig szom-
baton Jerzsák János kir. törvényszéki biró ol-
vasott tel a bírók s jegyzőkönyvvezetőknek az 
eljárásból való kizárási okairól a a birói hatá-
rosatokról. Mindkét magas jogászi színvonalon 
álló törvényismertetést a jelenvoltak élénk ér-
deklődéssel hallgatták végig. Dr. Per|éssy Mi-
bály elnök egy heti szabadságra távozván Nagy-
váradra* a következő szerdán s szombaton ér-
kezések nem tartatnak. As első legközelebb: 
tehát április bó 4-én less, a mikor is napirendre 
fcerű'nek  a büntető perrendtartásnak a nyomó* 
zásról szóló szakasza, a melyet Dr. Perjéssy 
Mihály fog  ismertetni s melyet különösen aján-
lunk a nyomozatot teljesítő közigazgstási rendőri 
s csendőri hatóságok és közegek figyelmébe. 

— Tanító gyűlés. A csikmegyei általá-
nos tanító egyesfllet  esikl köre tavaszi rendes 
közgyűlését folyó  évi márcsius bó 31-én Csík* 
Szentmiklóson fogja  megtartani. A közebéd je 
lea alkalommal elmarad. 

— Tanító választások. Csík-Rákoson 
és Szentmihályon közelebbről történtek a róm. 
katb. elemi iskolai másod tanitó választások. 
Az elól nevezett községbe Máté László gyi-
mesrakotytyási, a másodikba pedig Kríetó Do-
mokos csikdánfalvi  tanitó választatott meg. 

— Hegedűs mlnlaster a Székely-
földön.  Hegedűs Sándor kereskedelmi minisz-
ter mint halljuk a marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamara meghívására ígéretet tett 
hogy tavasszal meglátogatja a székelyföldet. 
Marovásárhelyt már javában késsUlnek fogad-
tatására, s a Székelyföld  ipari termékeiből as 
ottani Székely ipari museumbao kiállítást ren-
deznek. 

— Eljegyzés. Cslberttea Imre a csíksze-
redai gazdasági iránya felső-népiskola  derék 
fiatal  tanára f.  bó 24 én jegyezte el Zabolyai 
Kozma Viktória kisasssonyt néhai Kozma Dénes 
budapesti óvóképző intézeti tanár esioos és ked-
ves leányit. As eljegysés a legssOkebb csalidi 
körben Bíasser Ödön esiksomlyói főgimnáziumi 
tanár kásánál tartatott meg. Szerencsét és bol-
dogságot kívánunk 11 

— As anyakönyv vese tők köréböL 
A belügyminiszter a Kásson-Jakabfalvi  kerület-
be helyettes anyakönywesetőül Bodó János 
h. bírót 40 korosa évi tiszteletdíjjal kinevezte. 
Ugyancsak a belflgymintaster  Baba Zsiga karcs-
falvi  anyaköaywesetó tiszteletdíját évi 160 
koronára emelte. Végül a Ditróban szervezen-

dő segédjegysói miut anyakönyv vesetói helyet-
tesi állás javadalmazására évi 400 koronával 
való állami hozzájárulást kilátásba helyezett 
az esetben, ha a segódjegyzói állás törvóny-
bzahta minősítéssel biró egyénnel szabálysze-
rűen betöltve lesz s illetőnek nnyakönyvvesetői 
helyettessé leendő kinevezése j avaslatba hozalik. 

— Katonai szolgálatra bevonuló 
hivatalnokok díjazása. A m. kir. ininisiter 
tanács még 1609. november 18 áo tartott ülésé-
ben kimondotta volt, hogy a 8 heti katonai ki-
képeztetés ezéljából bevonuló póttartalékos állami 
lisatviselők, altlestek és szolgák ezen 8 heti idő-
tartamra fizetéseik  élvesetében meghagyatuak • e 
kedvezményt kiterjesztette as egyévi üakéntesi, 
«alsmint a bárom évi köiőshadaeregbeli, kétévi 
honvédségi és 4 évi haditengerészeti tényleges 
szolgálatra bevonuld állami alkalmazásban álló 
hadköteleseteknek 8 heti kiképeztetési  idejére 
'is.  A belügyminiszter a vármegyéket most arra 
figyelmezteti,  hogy as állami alkalmazottaknak 
nyújtott fennebbi  kedvezmény a közigazgatási 
alkalmazottakkal szemben Is érvényesíthető az 
Illetőkre nésve. Ita a-ról előforduló  esetboa a 
törvén) hatósági kfcgytilée  lioztá indokolt előter-
jesztést tess. 

— Kiviszik a bakát, ki a temetőbe 
Elól megy féuyes  kurddal aranyzsinóros tiszt, 
utána bajtársai. Majd a gyászkocsi hozza lassú 
Ütemben a tetemet borító koporsót. Sir nz 
anyja, sir az apja, sir talán a szeretője is s 
nein állja meg senki, a ki rátekint a fényes 
gyászmenetre, hogy egy könnyet ne morzsol-
jon szét szemeiben. Egy szegény szent-tamási 
fiúról  szól az éloek, a ki katona mundurban 
szolgálta hazáját, mig egy véletlen, egy régi 
rósz revolverben belerozsdásodott, elfeledett 
golyó nem találta... S most künn fekszik  hideg 
hant alatt ó nyugodtan, mindent elfeledve.... 
A puskamüves pedig, ki e végzetes tettnek 
önkénytelenül okozója volt nngy lelki nyugta-
lanságban bánkódik a szerencsétlen baka el-
veszte felett.  A szülők megboesáj toltak neki, 
az Isten is megboesáj t, hisz nem akarta, de 
vajon megbocsájt-e a földi  igazságszolgáltatás, 
a katonui hadbíróság ?... 

Fehér tavass. A hivatalos tavasz elsó 
napja 15 fokos  hideggel és 4-ik napja már 
nagy havazással köszöntött be s a tavaszi na-
pot szürke felhók  födik  el, mi a téli felöltők 
tovább hordását állaudósitani látszik és nincs 
egyelőre kilátásunk a pacsirtáknak mint a ta-
vasz hirnökeiuek vidám csevegésében gyönyör-
ködhetni. Nagy a panasz mindenfelé  nz almor-
mis időjárás miatt, főleg  a gazdálkodó nép kö-
rében. a mely takarmány fölöslegét  a mult 
ősszel potom áron a romániai szállitóknak el-
vesztegette, s most már drágán sem kap szé-
nát. Csak az örökké szépülni óhajtó kisaszo-
nyok Örvendhetnek a márcziusi hónak, a mely 
állítólag fölér  minden más arcz-crémmel, de 
mi a kik nem akarunk szépülni, alig várjuk 
hogy a tavasz ne csak hivatalosan, hanem a 
valóságban is beköszöntsön. Ez a tavasz ugy 
látszik hasonmása az 1895-ik évinek, a mikor 
április 7-én kezdett a téli jégkéreg felolvadni. 

— Egyházmegyei elöljárók válasz-
tása. A tekintélyes egyházi fekvő  vagyonual 
biró Taplocsa, Várdotfalva,  Csobotfalva,  Csomor-
tán községekből álló csik-somlyói Szent-Péter 
egyházmegye szabályai aserint minden harmadik 
évben az egyházmegye elöljárói újra választau-
dók lévén, a választás a mult héten ejtetett meg 
Kasaay Lajos plébános elnöklete alatt, mel> al-
kalommal megválasztattak: gondookul Csiszér Pál 
csobotfalvl  biró, algondnokul Nagy Lajos csomor-
táni biró, pénztárnokul Márkon Dénes várdotfalvl 
biró. E szerint, mivel a gondnok as utóbbi évek-
ben Teplooiáról volt választva, Taploeaa községet 
a máa bárom kösség esnttal mellőste, meunyiben 
Taploesa község a felajánlott  algondooki álássai 
sem elégedett meg, hanem csakis a gondnok 
állásra aspirált. Mint halljuk Taplocza község a 
válaastáa ellen peticsioDálni fog  a Püspöki ható-
sághoz, habár arra törvényes alap nincs is. 

— Eltűnt egyén. Jenőfalvi  Bíró Márton 
e hó 13-án reggel hazulról azon kijelentéssel 
távozott el, hogy a , Háromkut" nevtt havadra 
megy erdőlni. Minthogy azóta hozzá tartozói 
semmi hírt róla nem hallottak, az eltüntet ha-
tóságilag nyomoztatják. Egyébként azon véle-
lemben vasnak, hogy aa eltávozott as e hó 
15-kl havas szélvihar áldozata lett valahol az 
erdőben. 

— Agyonütötte a fa.  Salamási Ssőcs 
Tódor János folyó  hó 23-án tut̂ j fa  vontatásra 

a luarosmenti OroszhUkk nevü erdőbe menvén, 
magával vitte cselédjét a 12 éves Platón Mik-
lóst is. Mig elóbhi a vontatásra alkalmas he-
lyet kereste volna, egy tutaj fa  állítólag magá-
tól gurulni kezdett a lejtón befelé,  minek lát-
tára a fiúnak  kiáltozott, hogy szaladjon a futó 
fa  elő), cz azonban vesztére éppen abban az 
irányban menekült, hol a fa  irányt vett, mi 
a fiút  aztán ugy elütötte, hogy azonnal 
meghalt. 

— Halál favágás  közben. Salamási 
Kubin Salamon cselédje ditrói Gál Ignácz f. 
hó 21-éu fát  vágván, munka közben elesett és 
néhány perez tnulva meghalt Az orvosi vizs-
gálat eredménye szerint a hirtelen halált iszá-
kosság folytúti  beállott szívszélhűdés okozta. 

— A fővárosi  1848-49-1 és Kos-
suth muzeumról. A fővárosi  1818—49 i 
muzeumuuk megalapitása óla a legbecsesebb és 
legérdekesebb kiadináuya e muzeumnak most 
jeleuik meg. Az e nberiség díszének, a magyar 
uemzel megváltójának ami diusö Kossuth Atyánk-
nak 1848 -49-i arczképét adja ki a fővárosi 
1848 —49-i tnu/.rum, hazáuk jobbjainak ajánlván 
e/.t a remek fényképei  és leghívebb élelnagy arcz-
kep> t, Barabás, Maraszloni és több jeles mü-
vészrajzolők liiográfálták  1819-beu Kossuthnak 
élelnagy képéi, azonban ez**k, a ma már csak 
rilkáu 1 Alható képek nem élKliü-k. Iá képekből 
még lialv.iny logalmal sem nyeihrlűok arról, 
hogy minő nagyszerű, felséges  és rokonszenves 
arcza volt Kossuthnak. A mi most kiadott ké-
püuk Kossuthnak számos egykorú Daguerrolyp-
jei és féuyképr-i  nyomán készült, nagy asszo-
nyunk Kossuth nővérének utmuiatása és Kos>ulh 
Ferenczn-k, valamint több jeles festőművészeink-
nek közreműködése mellett. Több évi ntánjárás 
és sok áldozalok árán most kiadott képűuk Kos-
suthnak egyetlen legtökéletesebb éietoagy képe. 
ti remek és uagybecsű képnek mû enmunk érde-
kében való megvételét melegeu ajánljuk hazafi-
ság tekintetében legjobb községeink, kasziuóink, 
olvasóköreink, egyleteink és minden jó magyar-
nak pártfogásába.  3 frt  40 kr. csekély árért. 
E képiek bolli ára 5 Irt és &0 kr. vagyis 
II koro a lesz. 

— Értesítés. A csíkszeredai m. kir. adóhi-
vatal a közönség érdekében közhírré teszi, bogy a 
Nagyméltóságú m. kir. pénzügy miniszter nr az 
1888. X4XV. t.-cz. alapján kibocsátolt 4V/ , 
magyar regále kártalanítási kölvéoyekhez az 
1900. jsnuárhó 1-vel lejárt szelvények helyeit uj 
II, sorozatú szelvényiveket ad ki. Enoélfogva  felhí-
vatnak mind azon kötvény tulajdonosok, kiknek 
birtokában oly regále kötvények vannak, mely-
nek szelvényei kicserélésre várnak a szelvény 
utalványokat felküldés  végett — az adóhivatal-
nál kapható és sajátkarűleg kiállított éa aláirt 
2-ősszáinjegyzék mellet átvételi elismervény el-
lenében 1900 évi április hó 15-ig okvetlenül 
nyújtsák be. Csik Szered a, 1H00. Ili/12. Magy. 
kir. adóhivatal. 

— Kéjutazós Konetantinápolyba. A 
brassói városi menetjegy iroda, f.  évi május bó 
6-án kéjQtazásl rendez, Duk arest—Koostanczán 
ál Konstantinápoly ha. A tartózkodás Konstan-
tinápolyién öt napra fog  kiterjedni, az oda- és 
visszautazás (Bra*sóból) három napot vesz igény-
be, ugy hogy az egész utazás (tartózkodással 
együtt) ezm nagyszerű fekvésű  és rendkívül ér-
dekes, kelni városba nyolez napba kerül. A 
menetjegy iroda lakás és ellátásról is gondos-
kodik Konstantinápolyban (a BPera-Palac«u-ban) 
és a Kéjutazók rendelkezésére tapasztalt veze-
tőket állit. Minden további felvilágosítást  ne-
vezeti menetjegyiroda készséggel nyújt. 

— Szókimondó Qjság. Soba magyar 
lap oly hamar s oly egyenes nlon nem jutott 
a közönség rokonszenvébe, mint a „Magyar 
szó", melyet általánosan magyar szó-ki-
mondó újságnak ueveznek. És méltán az 
igasság pallosával áll őrt a magyar köz-
élet kapui előtt, hogy a bipokrila álszenteske-
dés be ae törhessen oda. Kíméletlen de őszinte, 
-zóval rántja le a leplet a hangzatos jelszavak-
kal dolgozó alakokról a kiktől félti  a magyar-
ság ügyét. Mert nemcsak szavában magyar ez 
az njság, magyar mindeo izében, bitvallása a 
legszélsőbb sovinizmus, a magyarság nemzeti 
karakterének érvényesülése as egéss vonalon. 
A „Magyar szó" mioden rovata olyan, hogy 
gazdagságban, frisseségben  és ötletességben egy 
laptársa sem versenyezhet vele, politikai hír-
rovata pedig valósággal szeozácziós minden ssám 
ban. A .Magyar szó" esténként 6 órakor jele-
nik meg s igy korán reggel már a vidék leg-
távolabbi részeiben is olvasható. Előfizetési  ára 

egéss évre D8 korosa, fél  évre 14 korosa, ae-
gyed évre 7 korosa, egy hónapra 2 korosa 40 
fillér.  A „Magyar szó" kiadóhivatala Ssrkss-
tyus atcsa $. szám alatt van. 

— Helyik lapot olvassuk? Bartha 
Miklós, midőn as .Ellenzék" csímü lapot meg-
alapitotta, egy oly orgánumot adott as erdély-
részi olvasóközönség kezébe, a mely elsó szám-
jától kezdve a mai napig hiven, becsületesen 
megtarotta azt a pro grammot, mely minden 
igaz magyarnak legfőbb  óhajtása: Magyaror-
szág legyen független.  K ssent csél kivívásáért 
küzd az .Ellenzék" immár 21 év óta s ezért 
harczol ma is a legönzetlenebb kitartással és 
lelkesedéssel. Az erdélyi réasek nagy kösőn-
sége az .Ellenzék4 e magaastos törekvését 
meg is hálálta azzal, hogy páratlan áldozatkész-
ségével olyan magas nívóra segítette elő a 
lapot, hogy ma az erdélyi részekben egyetlen 
magyar ember házából sem volna szabad hiá-
nyozni az „ Ellenzék"-nek. Azért as 10 évne-
gyed közeledtével, a ki a független  Magyar-
országot kívánja, a ki e hasában a magyart 
óhajtja a közélet terén vezérként szerepelni, 
a ki egy olyan lapot szeret olvasni, mely nyíl-
tan hirdeti, hogy sovinisztának kell lennünk a 
legkisebb dolgokban is: az fizessen  elő az .El-
lenzék"-re, melynek előfizetési  ára három hó-
napra 4 frt,  azaz 8 korona s küldje meg egy 
utalványon a következő czimen: Az .Ellenzék' 
kiadóhivatalának Kolozsvár. 

— Kalauz — Ingyen. Az év egyik 
legérdekesebb eseméoye a párisi világkiállítás 
lesz. A ki oda készül, annak feltétlenül  tftk-
sége van megbízható kalaisra, amely vezesse, 
útba igazítsa. Ilyen Kalauz kénül most a Ma-
gyar Hírlap szerkesztőségében. Mindenre kiter-
jedő mü ez, amely a Párisba utazóknak séíkl-
kfllözbetetlen.  Kitűnő térkép is van beane. De 
az itthon maradók számára is sok élvesetet biz-
tosit. A Magyat Hírlap mioden előfizetőjének 
teljesen ingyen küldi meg a Kalauzt, melyet a 
párisi világkiállítás etnlékeképen is érdemes meg-
őrizni. De uemesak igy kalauzol a Magyar Hír-
lap. Kalauz maga is, minden Irányban. Legjobb 
leghívebb kalauza a nagy magyar kÖzAsségsek. 
A Magyar Hírlapnak (szerkesztő: Fenyő Sán-
dor) senkivel szemben sincs lekötöttsége, Sem 
pártot sem egyes sem embert, klikket sem ázol-
gál. Független és szabad. Egyetlen urat üemer: 
a közérdeket. Ebben is tántoríthatatlan, mist 
minden más elvében. Aztán folytatja  kaJauz-tlas-
tét gazdag rovataiban, nagyszerű hírszolgálatá-
ban, mely különösen s vidékre teijed ki és tá-
virataiban. Irodalmi éa művészeti kérdésekben 
fáradhatatlan  kalaaza a Magyar Hírlap a a agy 
közönségnek. Ép ugy mint közgazdasági dol-
gokban és közérdekű kérdésekben. Es atébbit 
illetőleg a szerkesztői üzenetek rovatában áll 
a közönség szolgálatára. A Magyar Hírlap a 
párisi kalauzon kivül Is különös kedvézméayeket 
ad előfizetőinek.  Az sí előfizetők  díjtalanul kap-
ják meg a Magyar Hírlapban most folyó  falette 
érdekes regényének eddig megjelent közlemé-
nyei t (könyvalakban). As Otthon ezimfl  sép-
irodalmi illusztrált folyóiratot  a Magyar Hírlap-
pal együtt évnegyedre nyolez koronáért kapják 
az előfizetők.  Fél áron, negyedéveaklnt egy ko-
ronáért és 50 fillért  jutnak egyszersmind a remek 
Fraoczia Divatlaphoz. A Képsi Oyermeklapkos 
pedig negyedévenkint egy koroaádrt, A Magyar 
Hírlap előfizetési  ára egy negvedévre csak 7 ko-
rona, egy hóra pedig két korona éa 40 fillér. 
A kiadóhivatal Budapesten van az V. ker., Hoa-
véd-uteza 4 sz. alatt. Az előfizetési  Osisag leg-
czélszerűben postautalványon küldhető, ugyan-
arra feljegyezhető,  bogy a fentebb  említett ked-
vezmények közül melyekre tart igényt as sj 
előfizető. 

HIVATALOS KÉSZ. 

Általános pályázati hirdetmény. 
a) a katonatiszti  érva Űnk  neveid io-

tézetébe 
b) a katonai  reáliskolákba 
o) a két  katonai  akadémiába  és 
d)  a katonatiszti  leányok  soproni ne-

velő  intézetébe  való felvétel  tárgyában. 
A fennemlilett  ca. áe kir. hadsereg bateeaJ 

nevelő- és képsölutésetekben 1000/1001-Ik Isko-
lai év kesdetén (a katonatíastí árva fiuk  nevelő-
intézeté ben éa a katonai reáliskolákban saeptem-
ber l-éo, a katonai akadémiákban aseptsMbsr 
21-én) mintegy 406 egéas éa féldlfmeBtee  (a kö-
zös hadügyi tárcsából javadalmasott) Maestári, 
Illetőleg alapítványi és flsetéees  hely fog  betfttetaJ. 
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i helyek kOafil  esik: 
16 hely • kstoaatiastl Érve fluk  nevelóin-

900 he|y a katonai alreáliskolák I só, 
10 boly • katonai alreáliakolák II ik. 
40 hely a katonai alreáliakolák Ül ik, 
10 hely a katonai alreáliakolák lV-ib óv 

folyamára; 
190 hely a bécsajholyl katonai Terésia aka-

démia éa a béeri katonai mfiaaakl  akadémia 1-aó 
évfolyamára. 

A katonai féreállakola  I-só évfolyamába,  te 
klntettel esea intéietnek állomány vlaionyalra, 
pályásók 191 aem vebeték. 

A katonai fóroállakola  II. és Ill-ik évfolya-
maiba rendsserlnil felvételnek  nincsen helye 
.e*en évfolyamokba  eaak oson helyek töltetnek 
be, melyek terméssetes fogyaték  (halálozás, el-
bocsátás alb.) kévetkestében játnak Üresedésbe. 

Á felvélelbes  megkívántató feltételek  a kö-
vethetők: 

1. magyar vagy oaatrák állampolgári jog; 
2. testi alkalmasság; 
9. klolégité erkölcsi magaviselet; 
4. a falvételre  megkiváatató legkisebb élet-

kor elérése, illetőleg a legaagyobb életkornak 
tnl nem haladása; esea életkor 
a katoaa tlasti árva fluk  aeveló Intéseiére nésve 
s betöltött 6-lk évtől s tnl nem hslsdott 10-lk évig; 
s kaloaal alroállsk. I. évf.  nésve a betöltött 10-ik 
évtől a tel nem haladott 12 ik évig, a katoaai al-
reáliák. II. évf.  nésve a betöltött II-ik évtől a 
tul aem haladott 18 Ik évig a katonai aJreálltk. 
111. évf.  nésve a betöltőit 12-lg évtől a tul nem 
haladott 14-lk évig, a katonai slreálisk. IV. évf. 
nésve s betöltőit 18-lk évtől s tul nem baladott 
16-lk évig, a katoaai akadémia 1. évf,  nésve a 
betöltött' 17-ik évtől a tal nem haladót! 20-ik évig 
teljed; as életkom nésve szeptember I eje irá-
nyadó : már beaorosott pályásók a katonai fóreál-
iakelába és akadémiákba nem vételnek föl. 

6. a megkívántató előismeretek, még pedig; 
a katoaai alreáliskolák I-só évfolyamába 

leosdé felvételhes  a aépiskol* 41k vsgy 6 ik 
ô tályáaak látogatása kielégitó eredménynyel; 

a katoaai alreáliskolák Il-ik évfolyamába 
leendő felvételhes,  vslamely köséplskola (Magyar-
onságon, aa 1888-ik évi 88. törvéayosikk uerint 
aservesett polgári iakola, vagy a fiumei  kösségi 
polgári Iskola is) 1-ső oasiályáaak látogatása ki-
elégitó eredménynyel; 

a katoaai alreáliskolák 111. évfolyamába 
leendő felvételhes.  valamely kösépiskola (Magyar-
oruágoo, as 1808-ik évi 88. tör vény csikk sserint 
aservesett polgári Iskola vagy a flamei  kösségi 
polgári Iskola is) 2-ik osstályának látogatása ki-
elégitó eredmény nyel; 

a katonai alreáliskolák IV. évfolyamába 
leendő felvételhes,  vslamely kösépiskola (Magyar-
onságon as 1868-ik évi 88. tör vény csikk sserint 
aservesett polgári iskola, vagy a fiumei  kösségi 
polgári Iskolai Is) 8 ik osstályának látogatása ki-
elégítő eredmény nyel.; 

a katoaai akadémiák I só évfolyamába  leendő 
felvételhea,  valauiely teljes kösépiskola legfel-
sőbb osstályának látogatása kielégítő eredmény nyel. 

6. a landijflieiéa  kötolesotuégének elvál-
lalása, mely tandíj évenkini 28 koronában vsn 
megállapítva éa minden Iskolai év kezdetével 
flsetendó. 

A katoaai reáliskolákban és akadémiákban 
egéasea díjmentes vsgy félflsetésea  kincstári (a 
késés hadügyi tárcsából jsvsdslmasott) helyekre, 
as idésell aaabáfysal  8-lk g s éneimében csskis 
a tényleges katonai asolgálatban álló vagy a rok-
kantak áüomáayábos tartósé ti síteknek, katonai 
hivatalnokoknak s sltlssiekoek, aiatán udvari és 
polgári állami hivatalban levőknek flai  bírnak 
igénynyel. faltéve,  hogy a fentebb  jeliett felté-
teleknek megfelelőek. 

Ily kincstári helyekre a katonatiszti árva 
fiuk  nevelóintéaeiébeu csak kstonaliastek árvái, 
Ilyenek nem létében katonai hivatalnokok éa al« 
tlsstéknek vagy az ezekkel egyenrangúaknak ár-
vái, tarthatnak Igényt. 
A kaloaal alreáliskolák első évfolyamába  as ilyen 
kincstári helyekre jelenleg oly nagy aaoo pályá-
sók ssárns, a kik as igényjogosultak I-só és 2-ik 
aoportjába tartósnak hogy ason pályásók, a kik 
as Igéoyjogasoltak 8 ik. 4 ik vsgy b lk csoport-
jába tartósnak, előreláthatólag nem lessnek tekin-
tetbe vehetők. 

As oson utóbbi csoportokba tartoló pályá-
zóknak (nevezetesen : s hadsereg, hsdtengerésit i 
és s m. kir. honvédség tartalékában és ssolgálaton 
kivflll  viszonyában, valamint a cs. kir. honvédség 
nem tényleges állományéban, nyilvántartási és 
ssolgálaton kivBIl viasoayban levő havidíjasok; 
továbbá a tényleges és a rokkant állományú al 
tieitek, Illetőleg esekkel egyreodOek, végre az 

udvari éa állami hivatalnokoknak kérvényei te-
hát, minthogy ások úgyis eredménytelenek vol 
nának. nem fogadtatnak  el. 

Valamennyi jelöli fölvételi  viisgál köteles lenni. 
A katonai alreáliskolák I-ső évfolyamába 

pályásók a fölvételi  vissgát anyanyelvükön is le 
tehetik; s a német nyelv nem tudása a különben 
Jól képesített pályásóknak fölvétele  tekinU'tóbnn 
akadályul nem siolgál. A katonai alreáliskolák 
többi évfolyamaira  pályázók a felvételi  vissgát 
szintén soysnyelvükön tehetik le, ha a vlzegáló-
bisottaágnak van oly lagja. a ki a vissgát a je-
lőltlel annak anyanyelvén képes megtartani; oly 
pályázók aionban. kik magyar tan nyel vii közép 
iskolában végesték tanulmányaikat, a katonai al 
reáliskolák Il ik. Ill ik és IV. évfolyamára  nésve 
a megrabolt felvételi  vissgát minden körülmények 
kösött magyar nyelven tehetik le; de ezen pá-
lyázóknak is annyira birniok kell a német nyel-
vet, hogy as előadásokat haszonnal hallgatni ké-
pesek legyenek. 

A katonai föreáliskolába  és a katonai aka-
démiákba való fölvételt  kérő pályázók a világát 
német nyelven kötelesek letonul, és eieu nyehet 
annyira kell birniok. hogy a tanulmányokban való 
előmenetelük e tekintetben biitositva legyeu. 

A katonai reáliskolák magasabb évfolyamaira 
éa a katonni akadémiák I só évfolyamára  pályá-
sók felvételi  viisgája általában kiterjed az előbbi 
évfolyamok  tantál gyuira oly mérvben, a minóhen 
ások as illető évfolyambau  előadattak. 

A katonai ügyességek és katonai gyakorlatok 
nem képesik a felvételi  viisga tárgyát. 

A felvételi  vizsea terjedelme si elől idézett 
szabályzat Ilik mellékletében, mindegyik évfo-
lyamra nésve, röviden jelcsve van. ilegjegy el-
telik asonban, hogy a bécsújhelyi katonai Terézia 
akadémia számára kiadott uj tanterv következ 
lében ason pályázóknak, a kik ezen akadémiába 
vsló felvételüket  óhajtják, aa ,, ábrázolómért OH 
ból megfelelő  előképzettséggel kell birniok. 

A bécsújhelyi katonai Terézia akadémiának 
rendeltetése, hogy növendékeit a gyalogság, 
dási-csapatok és lovaaság siámára, a katonai 
műszaki akadémiáé pedig, hogy növendékeit a 
tüzérség és utássfcar  továbbá s vasúti és táWrdai 
esred számára képeaze ki. A bécsi műszaki aka-
démiába leendő fölvételt  kérő folyamodványokban 
tehát megjelölendő, vájjon a pályázó a tüzér ség 
vsgy hadmérnöki osstályba kiváuja-e magát fel 
vétetni. 

A b<ícsl katonai miiszaki akadémiába be-
rendelt valamenoyi jelöltnek a fent  jelzett osz-
tályokba való beosztáaasi akadémiai parancsnok-
ság hatáskörébe tsrtozik. Ezen beosztá«, a fel-
vételi viisgák megtsriása után a pályázati éa ál-
lományviazonyokhoi képest történik, a mely al 
kálómmal a felvételi  folyamod  ványbau kifejezeti 
kérelem lehetőleg tekintetbe fog  vétetni. 

A felvételi  kérvényekhez melléklendők : 
1. a keresztlevél (síületési bizonyítvány); 
2. a szabályszerű katooai orvosi bizonyít-

vány a pályázónak testi alkalmasságáról; 
3. a les utol só iskolai bizonyítvány (iskolai 

értesitó vagy iskolai kimutatás) és a mull tanév 
ben nyert egéssévi bizonyítvány ;*) 

4. a honossági bizonyítvány: 
alapítványi helyekre pályázók részéről eze 

ken kívül: 
6. különös igazolása annak, hogy a pályá-

sé oi alapitváuyi oklevélben foglalt  fellétdekuek 
megfelel. 

Fizetéses növendékek a katonai reáliskolákba 
és katonai akadémiákba oly számban vétetnek fel, 
a mint ast a meglevő férőhelyek  megengedik. 
A belépés feltételeire  néive a fentebb  idézett 
1900-ik évi sisbályrendelet irányadó oly hozzá-
adással, miszerint a« ellátási dij a katonai reál-
iskolákban évi 800 koronubaii, a katonai akadé-
miákban pedig évi 1000 koronában van megálla-
pítva. Ezeo összeg sz illető intézet pénztáránál, 
félévi  résiletekbeu előre flsetendó.  Az ellátási dij-
nsk már beflsetetl  résslete ss illető fizető  .löveu-
déknek as intézetből való idóelőtti kilépése ese-
tébon elvileg vissza nem téríttetik. 

A fizetéses  helyek elnyerését cxélzé folya 
modványobhos a fentebb  emiitett okmányokon 
kívül még külön hatósági bizonyítvány is csatolandó 
arról, hogy a pályázók hoszátarlosói a fizetéses 
hely költségeil fedetni  képesek. 

A 28 koronában megállapított tandíj minden 
iskolai év kezdetével fizetendő. 

Eseofeiül  minden fizetéses  helyen levő nö-
vendék részére, a katooai akadémia utolsó év-
folyamában  a tiBiii minőségben leeudó kilépés 

*) A fölvételi  vizsgára berendelt jelöltek az 
1809/1900. tanév befejezésével  nyert egéazévi bizonyít-
ványt kötelesek magukkal hozni az Intézetbe. 

esetére szükséges felszerelési  költségek fedezésére 
sz időnkéül meghatározott össseg, as ellátási dij 
UIOIBÓ részletével egyidejűleg lefizetendő. 

Ficetéücs helyre minden magyar vagy oszt-
rák állampolgár fia  bír iaénynyvl; képzettebb 
s jó bisonyiiványnysl ellátott Ifjak  aionbsn, kfi 
lönösen ha katonatisztekuek, katonai (tcngerésieli, 
honvéd), udvari és polgári állsmhivatsluokoknak 
gyermekei előnyben részegülnek. 

A (közös hadUgyl tárcsából javadalmazott) 
kincstári és a fizetéses  helyek adományozását 
kérő folyamodvAoyok,  a hadsereg kiegészítési ke-
rületi, tér-, és hadtest parancsnokságai által 
I 100. évi május hó lö-ig fogadtaloak  cl. 

Az említett hatósághoz a ki'üzött határidő 
után beérkezett folyamodványok  feltétlenül  viasza 
fognak  ulasiitatni. 

A m. kir.  honvédelmi  minszlertől. 

Magyar kir. Bel Ugy miniszter. 
'21)122 szám. 

1. 
A pénzügyminiszter ur tudomásomra hozta, 

hogy az ország azon részeiben, melyekre az 
az 1848. évi II. erdélyi t.-cz. hatálya kiterjedt, 
nz 1875. VII. t.-cz. alapján végrehajtott fold-
adószabáiyoztis folytán  előállott kataszteri jö-
vedelem az e tárgyban mult évi april, hó 2l-én 
4IG55. szám alatt kelt körrendeletem kibocsá 

a óta némely csekély emelkedést mutat, 
éa ehez képest az idézett körrendeletben etn-
ii tett 70 frt  37 kr 56 frt  87 kr. és 01 frtayi 
tiszta jövedelmi összegeknek ez idő szerint 
70 frt  38 kr. 60 frt  88 kr és 01 frt  01 krnyi 
összegek felelnek  meg. 

Erről a vármegye közönségét tudomás 
és A vármegye területén a legkiterjedtebb mó-
don leendő közhírré tétel végett azzal a fel-
hívással értesítem, hogy jelen körrendeletem 
másolata az országos képviselőválasztók folyó 
évi összeírásánál leendő felhasználás  és ahhoz 
vnló alkalmazkodás czéljából, a vártnegye 
központi választmányának azonnal kiadandó. 

Budapesten, 1900. febr.  hó 23-án. 
Széli S. k. 

S z e r l s e a z t ó l -Clsoa-etels. 
K.  A wiifrginni  gondolatok  r: itl'i  Mzefiiit  <«fír  urm 

•iktitaliaok.  A kin Mityka  Iniluija  jöf  indul,  de  ţwiujcn 
rrţ/gwlik.  Atdolyotrti  tu lón jöhet. 

M.  O. l'<jţf  htilofftik,  hogy a rAmtii ui clwuitid  % 
II  beküldött  csikk  ttiiff!ftttlitHH(t  riift  rţ/t/rlârr,  de  hil 
útból Iw  rutumi, tiHw  kiiz&ni foţtfttk. 

L. K. L Jötö  nzáiuii ukbitn  rng/f  rs. r»yy a Uit-
hSifg  jfin  ni fog. 

CS. N. .VOI ntdin  II  likból  rlkéartt. 

Laplulajdonos: 
OTÖROTJAKAB  ÖRÖKÖSE. 

VERESS SÁNDOR dr, 
m e p tiszti rűorvos 

orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 
[22] 7-io Csik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. háziban. 
Rendes orvoni tanácskozási idő naponta 
délután 2— 3-ig. Fogorvosi és fognitlvészi 

rrndelő iciő naponta délelőtt 9—12-ig-

Arverési hirdetmény. 
Alulírott ifj.  Holn&r Józwt Ujryvéd, 

vb. Anibrim Trézai csikmadarasi leereakt-
dő CMÓdlüDieggondnoka ezennel kOzliirré 
teazi, liogy nevezett Ambrus Trézai CMŐd-
Itfniegéliez  tartozó bolti Aruczikkek f.  évi 
Aprllia h ó 14-én (nzombalon) Cttík-Ma 
dnraaon nyilvAnoa árverésen A legtöbbet 
Ígérőnek elfognak  adatni. 

I [73] l - l IQ. Molnár Jóuef, 
lAmeggondnok. 

Van szerencsém Caik-Szereda vám. 
és vidéke l. közönségének b. tudomására 
linzui, liogy az eddig általam v e z e t e t t 
Munkácsi Lajos-féle  fényiidálól  meg-
váltam. a az eddigi telvételi lielyiaéggel 
szemben, ÖZV. L ü l S á n d o m é urnő 
házában április 1-ével e g y njonnan 
s az eddiginél kényelmesebben 
berendezett m 

FÉNYIRDAT NYITOK. 
Fényképei  késxiiek bélyeg nngysAgt^l 

egész életnagyságig, további arczltép átvi-
teleket selyemre, szőve1 re, fára,  kőre, por* 
czellánra, fémre  s több efféle  a legizléaeaebb 
kivitelben. 

Mi<)Őn mindezeket kOxtudomáarn bo-
zom, maradok kiváló tisztelettel 

Slftba  K á r o l y fényképész. 

171) l - l 
kerületi bclegscgélyző pénztár. 

É R T E S Í T É S . 
(A GSKBEDA1 BETE6SE6ÉLYZÖ PÉNZTÁR TA6JAIH0Z.) 

A csikszei-edai kerületi betegaegélyzŐ 
pénztár f.  évi ntárczius lió 25-kére hirde-
tett közgyűlése n közgyűlési kiküldöttek 
cseklly szómbnit való megjelenése miatt 
nem lóv^n nM-ginriliató, értesitjllk n köz-
gyűlési kiküldötteket, liogy folyó  évi 
ttprilÍH hó l-re — a mint nz a meghívó-
ban is jelezve volt — uj közgyűlést lú-
vnitk egybe, melyen a megjelenők a számra 
való tekintet nólkül a tárgysorozatba fel-
vett tárgyak felelt  végérvényesen hatá-
rozni fognak. 

Csíkszereda, 1900. márczius hó 25-én. 
A kerületi betep*egélyz*i pénztár Igazgatósága: 

Lakatos Mihály, Darvas Béla» 

Sz. 423-1000. 
ki. 
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Pályázati hirdetmény. 
Az 542». lelket számláló Békás köz-

ségben 1200 korona évi fizetés,  200 ko-
rona lakbér, szabályrendeletileg megálla-
pított látogatási dijak, valamint es idÓ 
szerint négy ipartelep részéről havontni 
látogatásért évi 540 koronával javadal-
mir'/.oIt községi orvosi állásra ezen-
nel pályázatot hirdetek éa lelhívom mind-
azokat kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
hogy eziránti szabályszerűen felszerelt  pá-
lyázati kérvényüket hozzám folyó  év i 
április h ó 16-ig annál biztosabban 
nyújtsak be, mivel később beérkező pá-
lyázatokat nem fogok  figyelembe  venni. 

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

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

Gyer^y ó-Tölgy esett, 1900. márczins 
hó 12 én. Lázár János, 

íűszolgabiró. 
Lakásomat  Kolozsvárról  Csíkszeredába 

áttevén a Salamon-féle  házban 

női-, varró és szabászati termet 
a l í t o t t a m . . po] 2-2 

Felvállalom e szakmába tartozó minden-
nemű nőiruháknak a legnjabb divat u e -
rinti elkészítését. 

Fő törekvésem oda fog  irányulni, hogy a 
t. hölgyeket a legnjabb divat szerinti, pontos 
és ízléses kiszolgálásom Által miuden tekin-
tetben kielégítve, teljes bizalmukat megnyerjem. 

Kgyuttal tudatom a t hölgyeket, bog}' 
franoata  mód szerint nsabni le tanltok. 

Becses pártfogásukat  kénre maradok mély 
tisztelettel Á í b e j V U m ^ 

N E M H U L L A H A J . N I N C S T Ö B B É K O P A S Z E M B E R 
SseuáciMt kelt a gyógyfükivoüaloin,  melyet évek ^ - n ^ P - A — - - Felfedeztem  és százszoros pénzzel fizetek,  ba kétszeri 
honra során át tanulmányoztam, hogy mikép lehessen i - C ^ - ^ W használat után rügtBn meg nem szítaik a hajhollál. 

meggátolni a megkopaszodást i 0 v e g in  a kor. 40 fillér.  korpakipridéa és mindennemű fejbőrbetegség, 
K a p h a M K y ' c y u r r t & r a U b i i B éa a l i « r u « a l I l l a t , én  p l p F r r e i l k k - k r m k t d é a k . 1 . 

Főraktár: Török József  gyógyszertára, Király-utcza 12. sz. 11,1 "-20 

M « l y l főraktár  w ve»éritépvlaeiaség: O Ó T H O T T J L A , I l l a t - *m p l p w a o x U c ^ a a « 7 - ] c * r M l c a d j 5 i x é l . d y u l a J M i * r v * r - F 6 t * r . 
Vidéki  megrendeléseket  utánvéttel  atonnal aakőtől: 

Egyedüli készité i s aiéjjelkttldési raktára. D o b é N á l l d O r , uri, u6i éa színházi fodrász,  Budapest, Nefelejts-ntoma  87. 
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1 ' a l v á z a i i h i r d e t m é n y . 
Tölgye», Holló, Borazék és Bélbor 

községekből Tölgye» azékhelylyel nlakitott 
ê éauégUgyi körben « körorvosi Ál-
l á sra ezennel pályázatot hirdetek én fel-
liivoni mindazokat kik ezen 1400 korona 
óvi fizetőn,  200 korona lakbér és a meg-
állapilolt látogatási dijakkal javadalmazott 
állást elnyerni óhajtják, hogy eziránti sza-
bályszerűen felszerelt  kérvényüket hozzám 
fo lyó  é v i április h ó 16-ig annál bizto-
sabban nyujt«ák be, mivel később beérkező 
pályázatokat nem fogok  figyelembe  venni. 

A megválaszlandó körorvos köteles 
leend saját költségén a köréhez tartozó 
községeket látogatni, illetve hivatalos ki-
szállásaiért fuvardíjban  nem részesíti. 

Gyergyó-Tölgyesen, 1900. évi már-
rzuu. hó 12-én. L i z i r J á j l o s 

főszolgabíró. 

238. vb. szám. 
I9ÖÜ~ 

m i_t 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt birőságí végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. c/. 102. §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, liogy a csíkszeredai kir. tői vényszék 1900. 
001. )»• száma végzéae következtében dr. Fejér 
Anlsl ügyvéd Állal képviselt csíkszeredai taka-
rékpénztár lészv. társaság javéra csikszfntsi-
moni Virág Terézia, Kodé I»tván és Gergely 
Imre elkn H00 korona s jár. erejéig 1900. évi 
febiuér  lió 22-én foganatosított  kielégítési vég-
reliajlás utjén lefoglalt  és 600 korona 60 flllérrre 
becsült lövik, teliének, sertések, bntorok, Ágy-
nemű, nőiiuliAzst, széna, deszka, szekér s. a. 
t. ból álló ingóságok nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Hely Arveré»nek a csik-szentmártoni kir. jbi-
lóüAe l9t)0. éviV. 49 9. számú végzése foly-
tán 000 kitrona tökekövetelés, és ennek 1899. 
évi szeptember lió 19 napjától járó fíu  « kamatai, 
és eddig öss7>SHi 81 knrona C2 fllléibea  bírói-
lag már megállapított költségek erejéig C*ik-
Szt Simon községben leendő eszközlésére 1900. 
évi április hó 6 Ik napjának délelőtti 10 óraja 
iaUridőül tüzet ik s ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg. bogy az érintett ingó-
ságuk az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. § a 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
igérónek becsáron alul is el fognak  adatni. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
más"k is le és felülfog  leitatták és azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés sz 1881. 
évi LX. t-cz. 109. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1900. évi már-
czius hó 21-ik napján. 

Gondos István, 
kir. l>ir. vécrc-liajtö. 

167. vb. szám. 1900 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
testi, bogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1899. 
7905. polg. számú végzése következtében dr. 
Fejér Antal ügyvéd által képviselt csíkszeredai 
takarékpénztár részv. társaság javára menaságí 
i(j. Incze Gábor és Incze József  (márloni) ellen 
136 korona s jár. erejéig 1900. évi jtunár bó 
9-én foganatosított  kielégítési végrehajtás utjáu 
le és felül  fuglalt  és G78 koronára bectüli 
szarvasniai bák, sertések, széna, zal>, szekerek, 
tűzifa  és juhokból álló ingóságok nyilvános ál-
verésen eladntnak. 

Mely árverésnek a csikszentmárloni kir. 
jbirósAg 1899 évi V. 477 ». ozámu végzése 
folytán  136 kor. tőkekövetelés, ennek 1699 évi 
július hó 15-ik napjától járó 6% kamatai, és 
eddig összesen 47 kor. 16 fillérben  biróilsg 
már megállapított költségek erejéig Csik-Menaság 
községben leendő:eszkAzl#*ére 1900. évi márczlus 
hé 31-lk napjának délelőtti 10 órája határidőül 
kitüzelik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. 
§-a értelmében készpénzfizetés  mellett a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felfllloglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, e/eii árverés a/ 
1881. évi LX. t. cz. 10-2. §. értelmében *zek 
javára is elreudeltelik. 

K«*lt Csik-9xtmáitooon, 1900. tnárczius lió 
17-ik napján. 

Gondos István, 
[•»7j l - l kir. I>ir. végrehajtó. 

Most jelent meg 

A németországi 
mezőgazdasági szövetkezetek 
irta Párt» íYiyifes,  cik-szercdni kir 
ügyész és kapható Győrgyjakab Már-
ton utóda könyvkereskedésében Csík-
szeredában. Am 1 korona  20 fillér, 
postán küldve 10 fillérei  több 

s z . 770. (7o| i-:» 

Hirdetmény. 
GyOrgyÓ-Dit rÓ község elöljárósága 

közhírré leszi, hogy a község határához 
tartozó v a d á s z a t i j o g á t 1900. május 
hó 1-től kezdve ti egymásután ktfvetke/ő 
évekre haszonbérbe adjn. 

Az árverés hivatalos helyiségünkben 
1 9 0 0 . ápril is h ó 2 7 - é n délelőtt 9 óm-
kor 40 korona kikiáltási úr mellett tarla-
lik meg, 10% bánatpénz befekteiéssel. 

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

Gyergyő-Ditrő, 1900. niárczius 23-án. 
Az elöljáróság: 

Csiki Imre, Fülöp István, 
biró. jpgyzö. 
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asztali, pecsenye, csemege-bort, 
cognacot, kis üstös szilvóriumot, 
valódi borseprót, székely -fenyö-

Íiálinkát, eredeti tisztaságban, fe-
elösség mellett, nagyban és kicsiny-

ben, mérsékelt Árban ajánlunk. 
Árjegyzéket kívánatra ingyen és 

bérmentve küldünk. | I ; G | I - . I 

Megrendelhető eredeti árban 
Kertész István uniill Csik-Zsögöd, 
Dobay Sándor gyógyszerész Csik-
Szentmárton, valamint közvetlenül ;i 
Székel,'r-Mnrkrivsknlrs-Hrsz-

vtMiyláisasáfíiiál 
S z é H e l y - E e r e s z m i c n . 

Krdélyréssti 
különlegesség. 

ÉtkezéNnél sohase hiányozzék. 

H 

Knlélyrészi 
különlegesség. 

i letoeil neneuülinti it mari tiillita i lesaasrobb irantl íilSuleHe. 
9 Melyik a legegészségesebb a legolcsóbb és a Iogizle- ^ 
- tesebb fűszer  mindennemű húsételekhez -

d l t 5 a é . r L o a a . n e l i s m e r t 

E R D É L Y I M U S T O S MUSTÁR! 
Tíláen ml  (Diurn, kfiüii  ufl  barna, íUsier Déliül édes, em . 

1 Üvc-R á 2ÜU pruinia 60 li I lé r. I On-f;  á átiu jiramm tiO Hller. 
1 üveg á fl&U  pranini t kuroiin. | tivep á 35« grainin 1 koromi. 
1 kilo flvep  nélkül %2 korouu 1 kilo üvejr ntilklil 2 koronn. 

diezeaen kiállított üvegekben. — Nagyobfc  megrendelés esetére kQ12n£a 
árkedvez.-nény. — HQvSe éa száraz helyen tartandó! 

Kaphatók Cstk-Sseredában: Napy (jyula. esemege és íiiHwrkíTeskodés. Nagy-
Baebenbenr Kucha hajon. Kivin M. János, „Concordiu- kert-skcdt-lini rós/.vényiHr-
sasác OOrtler Gusztáv, Wagocr J. Fercncz, ItoiswtiWTpor .1. A., Honim Fr., Bilk-s 
JánoV. Simonis Jí. ti., Bultroami Gyula. Binder Fr.. Miililsu lT.-n Hudolf.  Bukurestben: 
ltietz G Beasterosén: Nösucr J. Berethalomban: Salzcr Mihály, pyopyszertnros-
Ovönayőaön: Kozmási János fiúi.  Oyergyó-Tölgyesen: liőrö^ & JavorMoszky. 
Brassóban minden esemege és előkolőbb füaserüsletben.  Medgyesen: ilj. Hn-
resch János és Schemmel Márton. Saáaaeebesen s Orosz Fr. Junos. Segesvártt: 
Teutsch B J éa Id Misselbacher J. B. Bécsben: Brellenstein J. cacmcBt-kcrcskcdes. 
Különösen kaphatók minden eaemege és előkelőbb füaaerkereskedesekben. 

f i I I 
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[36] 5-10 Elsfi  erdélyi maetárgyár 
B O B S H 1 K ) G V l ' I i . 4 , B r a u é . 

Frdély részi 
kfllönlegesaég. 

Kolbásahos és fOatÖlt  ételnemflhes  plkánaabb j 
ée finomabb  mint a torma. J 

Erdély részi 
különlegesség. 

Hirdetmény. 
Miután erdőori cukIIIfti'leli  bixonyit-

Anyoniat 1. Iió 17 ón elveflztettpm,  íul-
Rzólitoin a nieglalAUt, liogy jizt vagy ne-
kem, vagy a bizonyitvi'inyt kiállító lialó-
aágnak 15 nap alatt adja át. 

Ccik-S/.cntkirály, 1Î100 márczius hó. 
Balog János, 

|iwl 1 1 ],i,ló™Ki er.l.M.r. 

A Győrgyjakab BUiton : 
utóda, könyvnyomdájában egy 

; jó családból való fiu  mint : 

T C L I 2 . - U . I 0 
felvétetik,  a ki legalább két-három ; 
gimnáziuDiot végzett. ; 

i = 
i i 

* 1 • £ 

• I 

OlcaA p o n t o n k l n o l g á l á s . 

Van sitrratstii i ggjírM kiiöists Momiiin kmi, I n Cdt-SKRdlbu 

Singer és Naumann-(éle varrógépekből 
nagy raktárt reiideztcoi be. 

Emi vanúgépek előnyei más gyártmányokkal szemben a gyártásra 
h:L«z»:Ut kitiinó minőségű aiiyagbnn és a technika ezen téren elért legújabb 
vivmánysti szerinti g>vártásl)ati rejlenek. Tartósság, szabatos csinos kivitel és 
könnyű zajtalan tniiköilés tették e gépeket oly annyira kedveltté és elterjedtté. 

Toválihá nálam lirszerozhetok a ó̂|>ekhi>x s/.iiksejjes szijak, olaJOIÓk« 
csavarbuzók, bajok és mindenfele  számu tűk stb. felszerelések. 

• V Versenyképes kerékpárakat megvételre közvetttek. 
I cyszintén a tavaszi szezonra megérkeztek a legkitűnőbb honi 

gyártmányú gyapjú szövetek. 
Mugamot a n. ó. közönség jóakaratú pártfogásába  ajánlva maradtam 

leljem li>4xtoleitol 
lat M- Jakab József,  ferí-szalö  Csit-Szereliii. 

ş O I V Vi i r rágé | i«>k c s e k é l y r é s z l e l f i z e t é s r e . 
é'nrB'  ww W> ÜS' mrmrms wwwnrm 
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4 l e g j o b b én n s o l i d a b b 

TÜZ ÉS BETÖRÉS ELLEN BIZTOS VASSZEKRÉNYEK 
kaphatók, melyek az Orsiág erdélyi részeiben egyedüli vasszekrénygyárban készültek. 
Továbbá vasszekrónyek. községek, templomok ós anyakönyv vezetők számára 

részletfizetésre  mindenféle  nagyságban szálliitatnak és raktáron tartatnak. 
Teljes tisztelettel 

í-i» moesz Gusztáv, vfflbéif  oáros 

Csikvármegye vezt'iiigynök'sége Győrgyjakab Márton utódánál, Cilk-Snretthai. 
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Mircziue 28. C S Í K I L A P O K 13. szám. 

• ] Első temetkezési vállalat érez- és fakoporsókl  • Egyeittli raktár .Liliom* és -Hâzi" vásznaktól. |< 

F I G Y E L E M R E M E L T O ! 
A lavaszi ós nyári idényre lett bevásárlásomról vissza térve. bátor vagyok a nagy érdemű közönség 

becses tudomására adni. hogy áruim a legújabb divat "Ián vannak választva nevezelesen: Legjobb minőségű 
angol és franczia  ruhaszövetek, szőr, kamgarn és gyapjú kelmék, valódi franczia  delén, battist, 
seflr  és voálok, ruhadiszek. szallagok. csipke és esipkeszüvelek. nagy raktár futó  szalon és fali  szőnye-
gekben. csipke és szövell'üggönyök. női és l'éili l'ehérneiniiek: ingek. nadráguk, szoknyák, kész lórii és gyermek 
ruhák csakis jobb minőségben; lérli. női és gyermek ezipők. egyedüli nagy raktár ..Hegenhordt 
és Ueiiiianir-féle  gyártmányú len abroszok és szervélek és kávés garnitúrákban. 

O S T ő i d . i s z 3 s : a . l © . p o l c , I c a / b á / t o l s é s g s t l l é r o l c . 

Bálin- vagyok továbbá a 1. vásárló közönség I». tudomására hozni. hogy mivel már régebb idő óla a 
nyers anya»; hiáiiya és munkás zavargások mialt minden árunak az ára emelkedik, ugy nálam az nem liir-
lénik. mivel én kíizvetlen a gyárostól nem pedig másod vagy harmad kézitől vásárolok he. 

Hccses látogatásukat kérve maradok mély tisztelettel 

B A R C S A Y K . , férfi  és női divat-üzlete Csik-Szeredában. 

••I F é r f i -  é« t j e r f k  k é n z r u l i a k . • Férfi  kalapok, ingek és nyakkendők nagy raktára. 

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

Nagyérdemű közönséghez! 
Mi<lón áruimnak imgy része már megérkezett, bátor vagyok azon 

kérelemmel járulni, liogy méltóztassanak üzletemben meggyőződést sze-
rezni a•/. én általam hirdetett és szem előtt tartott elvem mibenléte felöl. 

Kn nem akarom a reklámok hazájába a lapoktól felvert  por által 
üzletem hírnevét megáll api tani. hanem egyszeri meggyőződés elé? alapot 
fog  arra szolgáltatni, hogy a nagyérdemű közönség becses bizalmát más-
kor is kiérdemeljem. 

Valamint bútor ínegre.nilelesek is a legkedvezőbb feltételek  mellett 
a legnagyobb pontossággal eszközöltetnek. 

Midén üzletemet és magamat a nagyérdemű közönség becses jó 
indulatába ajánlva maradok .lií.-íi.'.tc.-ti 

SZfflLYHM  SÁNDOR, nöi és ferfl  flívat-üzlete. 

Üzletem a déli órákban is nyitva van! 

Ti 
i > 

i > 

J A m u n k a ! < 4 1 

S ^ i v e s t i i c l o m á s u l ! 
Van szerencsém nagybecsű megrendelőim és a n. é. közönség szíves tudomására 

llozni. hogy a tavanzt  és iit/ári  idényre szóló legtinomnhh minőségű valóili 

gyapjú és kamgarn 'sefSsl 
BZtivetrkrt  henznrMem  cs ez által abba a kellemes hclvzethc vagyok, hogy 
nagy becsii megrendelőimet kiinnnlimiik szerint a legjolilian kiszolgálhatom. 

Ugy Mintea a H m i i l férfl-siabó  kellékeket eladásra Is raktaroa tartok. 
'I i'hát mielőtt becses megrendelőimnek eililigi szíves pártfogásukért  kö-

szönetet mondanék, egyúttal kérem. hogy irántam tanúsított pártfogásukat  a n. é. 
közönséggel egylitt részemre fentartaní  szíveskedjenek és becses megrendelé-
seikkel szerencséltetni méltóztassanak. melyek után vagyok szolgálatukra kész, 

Cs íkszeredán . 1(100. év február  hóban 
i n ü l y l i í sz loleuol 

D t ' K - z y J á n o s , f é i - f i - sz . iUö . 
(Saját-ház). 

B e e a B l e t ém nzortfAlofn  ! 

| ^ f cAAAAA: 

S z u l t á n G e r g e l y , 
FKKK1-, NŐI-. DIVAT- KK KÉSZHIHA-HAKTÁKA CS1K-SZKKEDÁBAX. 

Hirdetmény. 
VAD szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses tudomására 

adni, hogy Üzletemben levő összes bolti áruimat mélyen leszálitott 
árban árusit&ni szándékozom, a melyre szíves, pártfogását  kérve 

Kiváló tisztelettel 
| 0 1 | i ! ~ 7 ' S z u l t á n G r e i - g e l y . 

Elvem! csekély haszon iiazy foi-Kalom  ! 

FELHÍVÁS! 
.Ifire/  berásárlásaimát  a leyelsö y//árak-
tól  eszközöltem  készpénz  fizetés  mellett. 

Több  éri helybeli  tapasztalataim  arra 
a meyyyőzó'désre  tanítottak,  boyy a hely-
beli piavzon a rersenyt  bármily tekin-
tetbe kiállhatom.  1-3 

Maradok  kész  szolyálattal 

SZÉKELYHIDY  S.4MH)fí. 

Elvem! csekély haszon nagy fui-xalnni! — r ö f i 
y y y é e e i 

GYÖRGYJAKAB MARTON UTÓDA 
DHKMZNÁNDT VIKTOR 

tünymyomiÉya, tönyv-, papír- és irószer-teresteíése Csifc-Szerefláta. 

Ajánlja dúsan felszerelt  raktárát min «Miféle 

népiskolai tankönyvekből 
és iskolai kellékekből u. m.: vonalzók, ])alatáblák. tisztázati és 
rajzfúzetek.  igen jó plajbászok, iróiollak, közönséges és diszes 
tollnyelek, tolltartók, tintatartők, rajzeszközök, körzők, festékek 
és festöecsetek.  egyenes és háromszög vonalzók, mindenféle  köz-
ségi, egjliá^i, iskolai éa ügyvédi nyomtatványok  sth. .«tbbíböl. 

Továbbá dusvalasitéku üileti-, jegyző-, Ima- éa énekeskönyveit. 
Úgyszintén kaphatók: vegyes ifjueagi  iratok, mulattató képes me-
séskOnyvek, mindenféle  szépirodalmi és füzetes  kiadványok. 

Jól berendezett papiriizletében 
kapható: közönséges irópapir, nagy csomagoló, jó rajz. 
papir, rózsaszín és fehér  itató, kék másoló és minden-
féle  színes papírok, selyempapírok. — Igen uagyválasztéku 
levélpapírok angol és franczia  gyártmányú diszes dobozokban 
90 fillértől  10 koronáig, nagyválaszték névnapi és uiévi 
kártyákból, díszes emlékkönyvek é9 albumokból. 

Különösen ajánlja elismert jóminóségü fekete  tintáit nagy-
ban és kicsinyben: továbbá piros, carmin, lüla, kéksziiiü 
tintáit, festékeit,  olvasztott mézga (gummi), jegyzőtinta, 
peosétviasz, ragasztó ostya, színes irodai Bpárgáit. 

Továbbá ajánlja a snját kiadnsáhau megjelent és nagy elter-
jedésnek örvendő 

„Őrangyal" és „Ártatlanok ó'rangyala" 
cziiuli ima- és énekkönyveit; „Erenyek gyöngyé*-t: .Halotti 
zaolosamÂk ós szertartások könyvéi t ; .Irva-oivasás'-t; 
„Caikmegye földrajza'  -t. 

Nyomatott Cailt-fizeredában,  a lapkiadó Oyörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1900. 




