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Mikor a sarló, kasza peng . . . 
Vármegyénk megélhetési módja még 

mindig és kiválóan az — őstermelés. Egész-
ben igaz tehát ama szokásos ss.ójárás, 
hogy földből  lett, s földből  és fából  él 
vármegyénk népe. — Ránézve tehát a sarló 
és kaszapengés, más szóval — a nyári ta-
karodás oly kiváló fontossággal  bír, hogy 
lehetetlen erről néhány sorban meg nem 
emlékezni. 

Annál inkább tesszük ezt, mert dacára 
vármegyénk nép, talaj és klimatikus vi-
szonyainál fogva  kiválóan iparűzésre hiva-
tottságának, — népünknek csaknem összes 
munka- és tőke-ereje az aratás-kaszálás alap -
ját képező földművelésbe  van befektetve. 
Sőt daczára a már emiitett viszonyoknak, 
iskoláink egy része is kiválóan a földniive-
lés terjesztése s fejlesztésére  van hivatva. A 
sarló-kaszapengés vidámabb vagy szomorúbb 
volta; a nyári takarodás jó vagy silány 
eredménye tehát oly mélyre és messze 
kiható szokott lenni, hogy ezt népünk éve-
ken át érezni szokta. 

Minél kevesebb takarmányt és gabonát 
hord be Csikvármegye népe, — annál több 
munkáskéz özönli el Iioniánia síkjait: annál 
kevesebb lábas jószágot hajt ki terjedelmes 
és még mindig alig lelényire értékesített le-
gelőinkre s természetesen annál több jármot 
akaszt a szögre és viszont. Mert Csikvár-
megye fölösleget  sem gabonában, sem ta-
karmányban nem termel. Sőt gabona tekin-
tetében még a legjobb termés idején is — 
szomszédaira szorul. Az erre való pénzt pe-
dig kézimunkájával, lábas jószágával és pedig 
jelentékenyebb mennyiségben éppen ebből 
szokta előteremteni. Ennek is főfeltétcle  pe-
dig a b ő s z é n a t e r m é s és másnemű takar-
mánytermés. 

Sajnos, — alaposan kell attól tartanunk, 
hogy az idei termés az említett jelensége-
ket, t. i. a munkáskéz kiözönlését, lábas-
jószágainknak a legelőkön meggyériilését, a 
szegreakasztott jármak számának szaporo-
dását nagyon is elő fogja  mozdítani. Alert 
igen kevés, csaknem semmi széna sem ter-
mett különben is kopár hegyeinken, május 
és junius havaknak kiválóan száraz volta 
miatt; a réti helyeken pedig nagyon kevés 
s arra is silány a kilátás, hogy ez bő sarjú 
terméssel fogna  pótóltatni. 

Már is mutatkozik ennek hátrányos ha-
tása. A szénának ára már most, közvetlen a 
takarodás után és idejében, olyan magas, 
minő inás években tavaszkor is ritkán volt. 

A gabona aratás hasonló silány aus-
picziumok alatt indulván meg, kevés s% ki-
látás, hogy a szénahiányt a mesterséges 
takarmány pótolni fogja.  A csűrök tehát jó-
részt ürességtől fognak  kongani. Ez pedig 
a lábasjószág kiteleltetésének valóságos ha-
lálharangja. El lehetünk tehát arra készülve, 
hogy következő baromvásárainkon a fölhaj-
tás szokatlanul tömeges leend. Ennek pedig 
az árcsökkenés, 8 a jövő években legelőink-
nek elnéptelenedése szokott elmaradhatatlan 
következménye lenni. Tovább még egyéb 
is, de ne folytassuk 

Vidám és kellemes hang szokott lenni 
a munkára termett népnél a sarló és kasza 
pengés. Valóságos nemzeti, népünnephez 
szokott ez vidám zenét képezni. Sajnos, az 

idén e vidámság nagyon is fátyolozotf,  csak-
nem a megszokottságból tekinthető ilyennek. 
Mert hajolnak a markok, gyűlnek a kalan-
gyák az idén is a munkás nép nyomdokain, 
de a kalangyáknak egymáshoz nagyon is 
messze kell beszélniük. — S olyan messze, 
hogy a közbeeső nagy közöket, üres helye-
ket akármilyen bő szemtermés is alig volna 
képes kitöl'.eni, helyrepótolni. Az idén azon-
ban a gyér kalangyának a szcine is gyér. 

Marokkal hintett a gazda, hogy 'szét-
terjesztett karokkal szedje azt, a mit hintett 
marokkal; de az idén nagyon is szét kell 
nyitni karjait, hogy valamit szoríthasson. 

Idei takarodásunk eredményétől csak 
egyet nem vitathatunk el. Sok munkát és 
— kevés kenyeret á(l népünknek. Mindkettő 
felette  szükséges. A kenyér táplál, s minél 
kevesebb, annál édesebb ; a milnka nemesit 
és fölemel.  Mindkettő együtt a haza meg-
szentelt földjéhez  vonzza és bilincseli né-
pünket. A haza, a szülőföld  barázdáiba hulló 
verejtékcseppek termékenyítik s növelik 
nagyra azt a csodás, szent érzelmet is, mely 
a székely népet jobb sorsából is regényes 
bérczei közé hívja, hajtja vissza s melyei egy ré-
gibb törvényes kifejezés  a „glebae adstric-
tus" — röghözkötöttség frivol,  kozmopolita 
elnevezéssel szemben — az „hazaszeretet" 
szent nevével nevez az ideúnainus nemesebb 
felfogása. 

Sok század viharjai és nyomorúságai 
között volt ez népünknek biztos szövétneke, 
erős mentsvára. Egy évi silányabb termés 
csak nem togja ezt fényes  ragyogásában 
meg homályosítani! 

S bár ebben meg vagyunk győződve, 
gondolkoznunk kell először azon, hogy a 
természetnek mostoha gondoskodásán kivül 
vájjon mi magunk is nem járulunk e ahhoz, 
hogy az idén látható rossz termésből kelet-
kező bajok növekedjenek, vagy legalább 
állundósittassannk ? Es gondolkoznunk kell 
azon, hogy tudnánk c valami módon valami 
kis mértékben bár segíteni a bajokon? Mi-
helyt e felett  azon gondolkozunk, azonnal 
rájövünk, hogy e nehéz megpróbáltatás ép-
pen egyik átka és méltó büntetése megcsü-
könyösödött makacsságunknak, melynélfogva 
sehogy sem tudunk már kibontakozni ősi 
gazdálkodási, a földet  ok nélkül egyik év-
től a másikig pihentető ugarrendszerünkből. 
Ilyenkor volna bárcsak hármas határrend-
szerünk, nemde a két bevetett határ egyre-
másra gabona cs takarmány dolgában még 
is csak legalább nagyjában kisegítene nyo-
morúságos vergődésünkből? Mert a kiknek 
már volt alkalmuk a hármas határrendszer 
előnyeit élvezni, azok jól tudják, miszerint 
a legritkább esetek közé tartozik és 10—20 
év alatt alig egyszer fordul  elő, hogy (ra-
bom- és takarmánytermésünk egyik vagy 
másik határa ne sikerüljön. A hármas ha-
tárrendszer mellett a mi jelenlegi szénátlan 
és gabonátlan állapotunk alig áll be a je-
lenlegi mértékben; és nem is állhat be jég-
vcréscs eseteken kivül. Vagy a mi talajunk 
tán nem bírná ki a hármas határrendszer 
terheit? Dehogy nem! Ep ugy, mint a 
szomszéd vármegyék erdőalji talaja. A hár-
mas határrendszer mellett egy pihenve és 
kettő teremve, több takarmányt, több mar-
hát és trágyát termelhetnénk, mi által a 
terményeket is évenkint t. î. a kaipás és 

kaszás veteményeket okszerűen változtatva, 
a föld  termőképessége nem vesztene, sőtt 
nyerne. A föld  termő-ereje soha sem pi-
hen. A természet niegszakithatlan folytonos-
ságban adta ezt a földnek,  csak ki kell, 
használni. Hát az erdők legelők, cserjés 
helyek fa-  és fííterményeit  itt nálunk is ki 
műveli, ki pihenteti ? Senki. Hát a más 
vidékek talaja, melyet folyton  müveinek 
mikor pihen ? Soha I 

A rohamosan haladó knltura és czivi-
lizáczióval az egyes, társadalom és állam 
igényei folyton  szaporodnak s ha eme igények-
nek megakarunk felelni  — a mint akarunk 
és kell megfelelni  — sem nekünk sem a 
földnek  nincs ideje a hosszas pihenés és pi-
hentetésre. 

A föld  és emberi munkaerő ama élő 
tőke, melynek az emberiség összes életszük-
ségleteire a fedezetet,  ki kell kamatozni. 
Segítsünk magunkon s Isten is megsegít. 
Bizonyára sokat segítene rajtunk — a hol 
az még beállítva nincs — már csak az is-
meretes hármas határrendszer beállítása, vagy 
valamely okszerűbb földművelési  és állatte-
nyésztési jobb gazdálkodási rendszer. 

L E V E L E Z É S . 
Dalegylet alakulása Gyergyó-Szentmiklóson. 

(iycrgyó-Szcntmiklós, 1692. julius 21!. 
A közművelődési tényezők között jelentékeny 

helyet foglalnak  el a dalegyletek, melyek egyfelől 
oly társasköröket alkotnak, hol a tagok a kelle-
mes szórakozás mellett hasznosra és művelődésre 
is fordítják  az időt; a dal pedig nemesiti a szivet 
s lelket, mert 

„A ki a dalt szereti, rosz ember nem lehet." 
Gyergyó-Szentmiklóson eddig nélkülöznünk 

kellett ezt, s hiányát bizony nagyon sokszor érez-
tük, egy-egy jótékonyczélu előadást, hazafias  ün-
nepséget — a dalegylet hiányában — alig lehetett 
nyélbe ütni. E hiányon azonban jövőre segítve 
lesz, mert Szabó Lajos, Kritsa Péter és Kugler 
József  fáradhatatlan  tevékenysége oda vitte a dol-
got, hogy folyó  évi jnlius hó 17-én megalakult a 
„Gyergyószeutmiklósi Dalegylet", e czélul tűzvén 
ki a dalok, templomi s más jóirányu énekek kul-
tiválását, jótékonyczélokra leendő közreműködést. 

Az alakuló közgyűlést, mely a községháza 
nagytermében tartatott, szép számú férfi-  és nö-
közönség jelenlétében Szabó Lajos korelnök való-
ban szép és gyönyörködtető beszéddel nyitotta 
meg; lelkesítő beszédben kérvén fel  a közönséget 
az ezután is tanúsítandó állandó pártfogásra,  — 
melyre a dalegylet kitartó és nemes irányú mű-
ködése által magát méltóvá tenni meg nem szűnik. 
Buzdította a tagokat is a kitartó munkálkodásra, 
idézvén a nagy költő ezen szavait: 

„Tégy, hass, alkoss, mint adák az Istenek, 
Szent oltárid, hazáin, hadi füstölögjenek'/ 

Beszédében ismertette az egylet 3á napos 
tör;énetét s örömmel mondhatja el, hogy a kezde-
ményezés fogékony  keblekre talált s eddigi ered-
ményül konstatálhatja, hogy a dalegylelnek ma már 
24 reudes működő, 42 pártoló és 1 alapító tagja 
van. — 

A megnyitó beszéd után az alapszabályok 
olvastattak fel  s megalakították a tisztikart. 

Elnökké: Kopacz Antal, alelnökké: Juhász 
Károly, igazgatóvá: Szabó Lajos, pénztárnokká: 
Angi Mihály, jegyzővé: Csató Károly urak válasz-
tattak meg. Az egyletnek karmestere s éltető lelke 
pedig Kritsa Péter ur. 
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A karmester vezetése mellett a működö ta-
gok már a gyűlésen két szép dallal köszöntöttek 
be, bizonyságot tevén arról, liogy erős elhatáro-
zással és jókedvvel fogtak  a megalakításhoz. A 
dalok igen jól sikerültek, a jelenlevők tetszésének 
nyilvánnlásait, a síirii tapsokat megérdemelték. 

Kopacz Antal rendes elnök meleg s megha-
tott szavakban mondott köszönetet az oly szép 
módon nyilvánult bizaloméit, melyet a maga s 
tiszttársai nevében megköszönvén, — a gyűlés vé-
get ért. 

A megalakult dalegylet, prosperálását, szivből 
óhajtjuk, mert erre szükségünk van. 

î'.yij  jilvitriţll. 

A csíkszeredai dal- és zsns-egylet eatélye 
Gyergyó-Szentmiklóson. 

Tisztelt, Szerkesztő nr ! 
Talán nem is sejtette, h o g y minő boszns 

voltam az idei holt szezonra. Semmi műélvezet 
sem ígérkezett sehonnan. Nagyon féltem,  h o g y ez 
a holt szezon derekasan rászolgál nevére. Máskor 
útba ejtettek bennünket jó színészek, hegedű-, zon-
gora- s tudom is én miféle  művészek, de az idén 
még valamire való komédiásunk sem volt. Unalom 
volt előttünk, unalom nyomunkban, unalom lelkünk-
ben. Mikor elkeseredésem a legnagyobb volt, egé-
szen váratlanul jött a vigasztaló iiir, l iogv a csík-
szeredai dal- és zene-egylet zeiieszakoszlály i szán-
dékozik átrándulni hozzánk, h o g y elűzze az una-
lom ködjét lelkűnkről s egy k i s IVisseséget , ele-
venséget s vidámságot hozzon elbágyadt társadalmi 
életűnkbe és hogy a szegény r e m e t e i e k e n is s e g í t -
sen. Mikor látogatásuk egészen b i z t o s vo l t . k e z d -
tem kibékülni sorsommal, most pedig, hogy a mnlt 
szombaton csakugyan megtartott est.élyükőn részt 
vehettem, egészen kibékültem. A panaszhangok 
eltűntek ajkaimról s helyükbe örömliangok jöttek. 
De mit is írjak ? Hogy is lejezzein ki azokat a 
gondolatokat, melyek örömömben ki-kiszállnak lel-
kemből ? 

De lássuk hát miért is örvendek és örvend 
egész publikumunk az estély fölött  ? Örömünk 
kettős okból fakad,  kettős forrása  van egyik az 
estély czélja, a másik pedig a nyert műélvezet. 

A hangversenyt a remetei tűzkárosultak ja-
vára rendezték müvészveiidégeink. Csak ilyenkor 
vagyunk képesek megérteni: mi ia az a humaniz-
mus, mily drága kincse ez az embernek s mily 
hatalmas erő rejlik ebben? Ha a természet el-
záija kebelét elölünk, megnyitja kebelét ember-
társunk, ha a mostoha természet megtagadja a jó-
téteményt, megadja azt a felebaráti  szereld, s h;» 
az elemek elrabolják javainkat, vks'aadja azt az 
emberi jótékonyság. 

A szegény remeteiek sorsa indította tehát 
hozzánk csíkszeredai müvészvendégeinket. s midőn 
milveszetöket csillogtatták, csillogott belőlük a 
humanizmus is. 

A müvésztársaság 7 tagból állolt,: Sprencz 
György és Nagy Gyula urak vezetése, alatt. 

Progranimjiik változatos volt, érdekes dara-
bokat tartalmazott, s a hangversenynek nagy elő-
nyére szolgált, hogy a vonóliangszer közé a zon-
gorajátékot is beillesztették. Igy a zongorajáték-
kal együtt a programul 8 pontból állott. 

A 25. §., vagyis a kétéves önkéntesek indu-
lója nyitotta meg a műsort, melyet a zeneosztály 
tagjai együttesen játszottak. A közönség érdeklő-
déssel és kíváncsian várta a felzendülő  hangokat, 
hogy megfeleinek-e  ezek a hozzájuk fűzött  vára-
kozásnak? S alig kezdették meg az indulót, az 
arezokon észre lehetett venni a kcdvzö hatást, a 
mit az összhangzó játék, a tiszta hangok, s a 
melódiának kiváló gondosságra valló kiszinezése 
keltett. Az induló közepén a hallgatók már mon-
dogatni kezdették szomszédjuknak „milyen jó 
játszanak, mennyire gyakorlottak!'' A darab vé-
gén pedig kitört a tapsvihar, a megelégedésnek, 
a tetszésnek hangos nyilvánítása, a mi azt mutatta, 
hogy a programúinak már első pontja elragadta a 
közönséget s biztosította az egész hangverseny 
sikerét. A 25. § kitűnően hangzik, de csak a ze-
nében s müvészvendégcink húrjairól, jegyzé meg 
szomszédom, nein ám a törvényben. Hej, ha itt is 
olyan szépen hangzanék! Az önkéntesi éiet gyöngy-
élet lenne! 

Együttesen játszottak még ötször: népdalo-
kat, csárdásokat, gavotte-ot, keringőt, mazurkát; 
mind oly szabatossággal, hogy a legnagyobb mű-
értő ízlését is kielégítenék s elismeréséi, kiérde-
melnék. A közönség sok tapssal, telszésnyilatko-
zatokkal jutalmazta a szép és szabályos játé-
kokat. 

Tagadhatatlan, hogy a műsornak kiemelkedő 
pontja volt Nagy Gyula nr gordonkajátéka, me-
ívet dr. Dobribán Antal ur kisért zongorán. Csel-
lózni nagyon nehéz, s liogy élvezhető legyen a 
játék, oda a művészetnek egy bizonyos foka  kí-
vántatik meg. Nagy Gynla ur játékát pedig élve-
zettel s gyönyörűséggel hallgatja az ember, mert 
5 ismeri s el is sajátította a cscllózás művészeté-
nek titkait. Hangszeréről majd a vi >!iu csengő, 

majd a fuvola  lágy, majd pedig az erőteljes hang 
száll el s olvadnak össze. A közönségnek rendkí-
vül tetszett, tapsolt, uirázott s nein nyugodott ad-
dig, míg meg nem ismételte játékát. 

Kiváló elismeréssel s dicsérettel kell meg-
említsük Laurenr.zy Iierta k. a. és dr. Dobribán 
Antal nr zongorajátékát is, kik négykézre ját-
szották „Teli Vilmos" gyönyörű nyitányát nagyon 
pompásan, kisérve és kitüntetve a közönség zajos 
tapsa által. E pont eleintén a programmba nem 
volt felvéve,  a változatosság kedvéért utólagosan 
került bele; a hangzersenynek csak előnyére vált 
s annak sikerét nagyban emelte. 

A közönség szép számban jelent meg, ott 
volt mindenki, a ki csak eljöhetett, s a ki ilyen 
miivészi estélynek kedvelője. 

A hangverseny után megkezdődött a táncz 
s tartott éjiéi utáu 2—3 óráig kitaétó jó kedvvel. 

Az estélynek meg volt az erkölcsi és a kellő 
anyagi sikere. 

A mi kedves iiiiivészveiidégeinkiiek ezen a 
helyen is köszönetet nyilvánitunk a kedves es-
télyre, melyre sokáig vissza fogunk  emlékezni. 

8í 
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— A gyergyóremetei tűzkárosultak javára. 
Gyorgyó-Borszéken rendezett hangverseny jöve-
delme ];>0 frt.  A kereskedő ifjúság  által julius hő 
28-án rendezett Anna-bál jövedelme '2f>  forint. 
Lapunk jelen számában 
ki van mutat va 155 frt  — kr 
Az eddigi gyűjtés . .180 frt  95 kr. 

főösszege  . , 335 frt  95 kr. 
— Meghívó. Az E. M. K. E. csifimegyei 

választmánya í. évi «gusztus hó 10 én (szerdán) 
délelőtt 10 órakor a megyeház tanácskozási kis-
termében évi rendes közgyűlését megtartja, melyre 
az egyesület csikmegyében lakó összes tagjai 
ezennel tiszteltei meghívatnak. A közgyűlés tár-
gyai: titkári jelentés, a választmány által kikül-
dött pénztárvizsgáló bizottság jelentésének tár-
gyalása, tisztújítás és esetleg teendő indítványok 
feletti  határozat. Kelt Csík-Szeredában, 1892. au-
gustus 2-áu. Mikó Bálint, e. elnök. Pál Gábor, e. 
titkár. 

— Eljegyzés. Dr. Kovács S. János budapesti 
középiskolai tanár julius hó 31-én eljegyezte Gál 
Endre csikmegyei tiszti ügyész szép és kedves 
leányát, Margitot. Sok szerencsét kiválniuk! 

— Befegsegélyzö  pénztár. A csíkszeredai 
ipartestület tagjai és azoknál alkalmazott segédek 
mult hó 24-én városunkban az ipartestület helyi-
ségében Szász £.ajos helyettes polgármester veze-
tése alatt rendkívüli közgyűlést tartottak, melynek 
főtárgyát  az 18111. évi XIV. t.-cz. X. fejezete  ál-
tal elrendelt, ipartestületi betegsegélyzö pénztár 
lelál.itásáiiak ügye képezte. Az ülés megnyitása 
úf.án  az ipartestület, titkára terjesztette elö az 
ipartestület elöljárósága által még ápril hóban 
megállapított alapszabály tervezetet. Az alapsza-
bálytervezetet pontonként, letárgyalták és az elnök 
és titkár által adott felvilágosítások  után teljes 
szövegében elfogadták'.  Ezután elnökség megbíza-
tott, hogy a közgyűlés állal elfogadott  alapszabály-
tervezet 4 példányban kiállítva a helybeli iparha-
tóság utján átvizsgálás, illetve helybenhagyás czél-
jából az illetékes hatóságokhoz terjessze fel.  A 
rendkívüli közgyűlés ezen intézkedése által az 
igazán nagy fontosággal  biró intézmény felállítá-
sának útjából minden akadály el van hárítva. A 
mint a gyűlés előtt és gyűlés utáu elejtett egyes 
nyilatkozatokból meggyőződtünk, az ipartestületi 
tagok pgyrésze a törvénynek ezen jóravaló intéz-
kedését némi idegenkedéssel fogata;  egyfelől  azért, 
mert az intézmény felállítása  részben a munkaadó-
kat is terhelni fogja,  más felöl  pedig azért mert 
ezután nem vélik elérhetőnek azon czélt, melyet 
a fentebb  idézett türvényezikk elérni akar. Mi 
azonban jó reménységgel tekintünk a betegsegélyző 
pénztár felállítása  elé és megvagyunk győződve, 
l,0gy — lia a pénztár működését megkezdi — az 
idegenkedés lassanként el fog  oszlani s a munka-
adók és alkalmazottak is szívesen fogják  viselni 
a rájuk rótt csekély terhet, ha az intézmény czél-
szeriiségéről tényleg is meggyőződnek. Éppen ezért 
üdvözöljük az ipartestületet s kívánjuk, liogy a 
haladás utján, melyre már kilépett, működését 
teljes siker koronázza. 

— Nyári tánczmulatság. Egy derék és jó-
szívű asszonyság a mult hó 30-án a csikzsögödi 
fürdőn  egj pár szegény család gyermekeinek fel-
segélése czéljából táiiczmulatságot rendezett. A 
mulatságon ugyan kevés, de inteligens közönség 
jelent meg s nyugodt lelkiismerettel elmondhatjuk, 
liogy igen kedélyes estét töltött el mindenki, a 
ki részt veit. Hogy a buzgó rendező fáradságát 
nagyobb anyagi siker nem jutalmazta, annak a 
borongós időn kivül az volt az oka, liogy az a 
mulatság 30 ik ára tűzetett ki, 30-ikán pedig a 
„nervus rerum gerendámul", a mint mindenki 
tudja, erősen fogyatékán  van. Egyébiránt ha ke-
vesen voltak is, igen jól mulattak s megjelentek 
bizonyára hálásan lógnak visszaemlékezni a derék 
asszonyságra, kinek kezdeményezése folytán  ezen 
csinos mulatságban részt vehettek. A megjelent 
hölgyek  közül a következőket sikerült feljegyez-

nünk : úrasszonyok : Biális Ákosné, Bokros _ End 
réné, Bogády Gyuláné, Bogády Károlyné, özvegy 
Bocskor Ferenczné, Élthes Jakabné, Henter i ^ z -
lóné, Honter Judith, llelvig G. Jánosné, Ja*» u 

Józsefné,  Kovács Istvánné, Lárencz Alberine, 
Lakatos Afíhályné,  l'ap Dun >kosné, özv. PotovsZKy 
Gergelyné, Sövér Adolfné,  Szász Lajosné, Szakáliy-
ne, Vajna Máli, Vajna Tamásné. Leányok: Bocs-
kor Erzsike, Kniberv Inna, Llzár Mariska, Mol-
nár Ilona, Molnár Mariska, Pap Mariska Potovsz-
ky Irma, Sövér Paulin, Szász Ilona. 

— A zönaidö. Gyergyóból írják, hogy ott a 
zónaidö behozatala nem igen tetszik, mert tudva-
levő, hogy nagyon sok ott a 12 órás ember. Nem 
tudjuk, hogy t. olvasóink kellőképpen felfogják-e 
azt, hogy mit. lesz 11 órás embernek lenni ? Ezek 
különben egy cseppet sem veszedelmes emberek, 
sőt rendesen nagyon vidámok, tréfások  ; s mikor 
dolgozni kell, akkor meg munkások. Csakúgy hi-
bájuk van, mikor a templomban déli 12 órára 
megkondul a harang, rögtön eiiuiök keJI. Egy 
belső hatalom elliMiâHliallanul megköveteli ezt, s 
ha csak egy pereznyi késedelmeskedés van, akkor 
ez a belső hatalom morrog, zsörtölődik, üti a test 
oldalfalait,  szövet-ségestársait mind az ember ellen 
uszítja, s ba megharagítják a várakoztatással, 1 
tál töltött káposztán alól nem is köt fegyverszü-
netet. E-i ez a belső hatalom minő kitűnően érti 
az időszámítást, oly biztosan tudja, hogy mikor 
van 12 óra, liogy jobban senki a világon. Nem is 
igazodik ez a sok rossz óra után, sőt ellenkezőleg 
sok helyen a szerint igazítják még a toronyórát 
is. Azt hiszik, hogy az ilyen 12 órás ember tudna 
egy félórát  várni az elteddel'{ Dehogy tudna! Ez 
gyötrelem s maga a betegség lenne rá nézve. A 
gazdasszonyok meg déli harangszó előtt csak nem 
tálalhatnak. Dél pedig ezután félórával  később 
lesz (42 perczczel), igy az ebédnek is félórát  kés-
nie kell. Mi lesz a zónás időben ezekből a küJön-
jókedvű urakból veszekedők, zséinbesek. A községi 
magisztrátusok ezek kedvéért megtehették volna, 
hogy a zónaidőre előkészítsék őket s az órákat 
ne ilyen egyszerre vigyék hátra félórával,  hanem 
mindennap cs;'k egy perczczel. 

— Kettős egyházi ünnepély folyt  le folyó  hó 
31 -én C'satószeg községben. — Ezen a napon dé-
lelőtt 10 órakor mutatta be az egek Urának első-
szentmiséjét nt,. Kovács János njáldozár és ezen 
a napon történt ft.  Bálint Lajos csatószegi plébá-
nosnak a plébániába törvényes beigtatása. — 'Az 
njáldozár első miséjét Búzás Mihály alcsikkerületi 
főespeies  ur vezetése mellett mondotta el s ugyan-
csak nevezett füesperes  ur igtatta be Bálint Lajos 
plébánost is. — Primicziai beszédet Rancz János 
karczfalvi  plébános ur mondott. — A kettős egy-
házi ünnepély után a beigiatott plébános vendég-
szerető házánál gazdagon teritett asztal várt a 
nagyszámban összegyűlt, vendégekre s ebéd alatt a 
legvidámabb kedély hangulat, uralkodott s a szel-
lemes pohárköszöntők sem hiányoztak. — Ugy a 
primicziáns mint az újonnan beigtatott két derék 
lelkésznek sok szerencsét és pályájukon erőt, 
kitartást kibánunk. — 

— lófékonyczélu  hangverseny a borszéki 
fürdőn-  Mnlt hó 2'i-án a borszéki fürdőn  kitűnően 
sikerült, igen magas színvonalon álló hangverseny 
rendeztetett, a gyergyórem 'tíí tűzkárosultak ja-
vára; a következő számok adattak elő: 1. Nyi-
tány. Jíákóczy-índiiló (i kézre. Zongorán előad-
ták: Csergő Veuczfilné,  Urmánczy Lenke és Sza-
kács Mariska. 2. A kewlári búcsú. Melodrá-
ma. Szavalta: Csergő Erzsike, zongorán kisérte: 
Szakács Mariska. .">. Magyar á b ránd. Székely-
től. Zongorán előadla: Hállay Mariska. 4. Spa-
nyol és magyar dalok. Énekelte: Gál Je-
nöué, zongorán kisérte: llállay Mariska. 5. Fan-
tasie ca price. Vicuxt.ein ŝtő'. Nagy hegedű 
concert. Előadta: Brennerberg Irén, kisérte Lar-
seti zongoratanát-. K nuisonmk minden egyes szá-
ma olyan, hogy a legpreczisebb, valódi művészi 
előadást igényel s a szereplők valóban művészi 
magaslaton álló előadással gyönyörködtettél̂  az 
összegyűlt közönséget. Ott volt e hangversenyen 
mindén fürdővendég  s az élvezetes concertet ki-
tűnő kedélyhangulatban lefolyt  tánczmulatság kö-
vette s a közönség egy kiválóan élvezetes est 
emlékével távozott a hangversenyről, mely anya-
gilag is igen kitűnően sikerült, li)0 frt  jövedelmez-
vén a remetei tűzkárosultak javára. Kiadóhivata-
lunk a hozzá beküldött 130 frt  tiszta jövedelmet 
rendeltetése helyére juttatta. 

— Ríemer Ede székelyudvarhelyi első szé-
gépraktárosnak mai számunkban mellékelt két 
hirdetményére felhívjuk  t. olvasóink figyelmét. 

— Hajtóvadászat. A gyergyó-szeutmiklósi ha-
vasokhoz tartozó Békénj'-feje  néven ismert erdő-
ség mindig állandó tanyájok volt a medvéknek. A 
sürü bozótos fenyves,  hol ember alig járhat, biztos 
és háborítatlan medvékhelyet nyitottak nekik. Itt 
aztán időről-időre olyannyira elszaporodnak, hogy 
veszedelmesekké válnak. A mily mértékben sza-
porodnak, oly mértékben merészségük is növekedik. 
Beszélik az emberek, liogy mostanában is oly vak-
merőkké váltak a maczkók, hogy egy-két ember 
Iátára korántsem hátráltak meg, sőt kihívóan 
szembeállottak s mindig- az emberek voltak nznlr 
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kik megretiráltak. Csak a hajtó vadászatokkal le-
hét számukat apasztani s megfélemlíteni  őket, hogy 
respektálják az embert. Már 3 év óta nem levén 
hajtóvadászat ellenük, ismét elszaparodtak és sok 
kárt okoztak. Megöltek 4 drb marhát, 3-at meg-
sebesítettek s pusztítottak a juhok közt is. Hogy 
vakmerőségükben mennyire mentek: bizonyítja az 
is, hogy még akkor is megtámadták a marhákat, 
ha a gazdiij. maga mellett megkötözve tartotta s 
tüz mellett ö ködött barmai felett.  Engedélyt kért 
tehát a község az alispáni hivataltól a hajtóvadá-
szatra, melyet e hó 25 és 26-án meg is tartottak. 
Részt vett 240 hajtó s 12 fegyveres.  Daczára, 
hogy a borongós esős idő neui kedvezett a hajtás-
nak, mégis első napon 3 szőri hajtással felvertek 
8 medvét; lelőttek belölök négyet: egy nagyot és 
3 kisebbet; súlyosan megsebeztek ezeken kivül 
egy óriási uagy medvét, de valami jó helyre si-
került neki az erdőben elrejtőzni, egy másik 
megsebesített medve pedig neki fordult  a hajtók-
nak s rajtok keresztültörve, elmenekült. A többi 
lövésre nem jött. A második napon oly annyira 
szakadt az eső, hogy a hajtók képtelenek voltak 
a hajtásra s igy ezen a mapon nem verhettek fel 
medvét. A vadászat eredménye teljesen kielégítőnek 
mondható, mert az ritkaság számba megy még 
a rendes vadászatoknál is, ha négy medvét elejte-
nek. Valóságos diadalmi menettel hozták haza a 
vadászok az elejtett medvéket, melyeket egy sze-
kérre jó szembetűnő módon helyeztek el. Benn a 
községben már előre híre futott  a jó eredménynek 
s zászlókkal s zenebandával mentek a vadászok 
elé s igy muzsikaszó s diadalnjongás, diadallövé-
sek közt haladott a vadászmenet a község fönt-
czáján a község házához, hol a ritka zsákmányo-
kat közszemlére tették ki. Még ántréval is sok 
lett volna a néző! Sok színigazgató megirigyelte 
volna ezen igazán szép számú nézőközönséget. 
Különben pedig a hajtóvadászat jó rendben tör-
tént meg, baleset nem fordult  elő. 

— Értesítés. A marosvásárhelyi kereskedelmi 
és iparkamara fölhívja  az érdekeltek figyelmét  a 
m. kir. államvasutak igazgatósága műhelyei részé-
re a f.  évben szükséges mozdony-szerkocsi és ko-
csiemelő-álványok szállítására vonatkozólag kibo-
csátott pályázati hirdetményre. A szállítási feltéte-
lek a kamara irodájába megtekinthetők. — Ugyan-
csak azon kereskedelmi és iparkamara fölhívja  az 
érdekeltek figyelmét  a m. kir. brassói 24-ik hon-
véd gyalog-ezrednek, a folyó  1892. évben Sepsi-
Szent Györgyön leendő öszpontosit.ása folytán,  az 
ezred körülbelül 2000 főnyi  legénységi létszáma 
részére szükséges élelmi czikkek szállítására vo-
natkozólag kibocsátott pályázati hirdetmény. Szál-
lítási időszak 1892. évi szeptember hó 2-étöl 1892. 
évi szeptember hó 15-cig terjed. A szállítandó 
czikkek jegyzéke és a szállítási feltételek  a ka-
mara irodájában megtekinthetők. — Ugyancsak 
azon kereskedelmi és iparkannra köztudomásra 
hozza, hogy Barczelonában a f.  évben rendezendő 
nemzeti müipari kiállítással kapcsolatosan a mii-
ipari tárgyak utánzataiból nemzetközi kiállítás is 
fog  rendeztetni. A kiállitás tervezetét az érdekel-
tek a kamara irodájában megtekinthetik. 

T Ö R V É N Y S Z É K I C S A R N O K . 
^ H a j n ó d - é l r •fo-ű.n--ü.g-;ye. 
Nagyon érdekes végtárgyalás folyt  le mult 

hó 29-én és 30-án a helyi kir. törvényszéknél. — 
Érdekességét azonban nem a fennforgott  bűneset 
különösségétől, vagy túlságos fontosságától  nyerte, 
hanem attól, hogy nadrágos emberek verekedés 
miatt kerültek a vádlottak padjára és ezt meg-
előzőleg sok hírlapi polémia folyt  le az ügyben 
szerepelt egyének között. 

Simon Ferencz volt ügyészségi napidíjas még 
másfél  évvel ezelőtt panaszt emelt volt a helyi 
törvényszéknél Hajnód Ignácz, Hajnód József  és 
Tamás Béla ellen, hogy ezen urak részéről mult 
1891. évi január 21-én súlyos testi sértést szen-
vedett. 

Panasza folytán  a vizsgálat megindittatott s 
hosszas vajúdás ntán az flgy  annyira megérlelődött, 
hogy Hajnód Ignácz takarékpénztári könyvelő, 

Hajnód József  vármegyei napidíjas és Tamás Béla 
városi tanácsos súlyos testisértés büntette, Rancz 
Lőrincz vármegyei lovaslegény pedig hamis tanu-
zásra való csábítás bűntette miatt jogérvényesen 
vád alá helyeztettek s fennirt  napokon a vég-
tárgyalás megtartható volt. 

Három elől említett ur vádolva volt azzal, 
hogy mult év január 21-én este a helyi polgári 
olvasó körben Simon Ferenczet, ennek szóbeli tá* 
madásai és becsületsértései következtében támadt 
haragjokban megütlegelték s azután a körhelyi-
ségéből kidobták s mindezeknek megtörténte után 
egy vagy másfél  óra múlva az úgynezett Fürdö-
utczában olyan módon elverték, hogy S. F. ennek 
következtében 20 napig tartó gyógyulást igényelt 
sérüléseket szenvedett. — Rancz Lőrincz pedig 
azzal volt vádolva, hogy Hajnódék érdekében egyik 
ténytanut, valamint sértettet is hamis tanuvallo-
mástételre csábítani akarta. — Ezek voltak a 
főbb  vádak, melyeken kiviil H. József  még szintén 
hamis tanuzásra csábításért s mindkét Hajnód egy-
úttal közrend elleni kihágásért is felelősségre  vo-
nattak. 

E lapoknak t. olvasói bizonnyára emlékezni 
fognak  arra, hogy a „Csiki Lapok 1891. évi ja-
nuár 28 án megjelent 5-ik számában az eset úgy, 
a mint azt akkor tudósítónk hallotta, leírva volt, 
s az is megemlittetett, hogy majd az ügynek eset-
leges végtárgyalása után, a kiderittettekről és ered-
ményről tudósítunk. 

Emlékezni fognak  bizonyára arra is, hogy a 
„Csiki Lapok-" mult évi február  25-iki 9. számá-
nak „Nyilttér" rovatában Simon Ferencz azon ok-
ból, mivel megelőzőleg a „Székely Nemzet" czimü 
lap hírrovatában „Verekedés" czimmel róla az ő 
felfogása  szerint a „tényt teljesen elferdítő,  a tet-
teseket elpalástoló s személyére nézve a törvéuy 
által tiltott sértő kifejezéseket  tartalmazó" czikk 
jelent meg, — egy a „Sz. N." tudósítóját és a 
két Hajnódot támadó „nyilatkozatot" tett közzé. 
Emlékezni fognak  a t. olvasók arra is, hogy S. 
Ferencznek ezen most említett nyilatkozatára H. 
Ignácz és H. József  egy a „Sz. N." 1891. már-
czius 19-iki 44-ik számában közzétett nyílttéri 
czikkben feleletet  adott, a feleletben  a „Csiki La-
pok" szerkesztőségét és Bariba Ignácz kir. ügyész 
személyét oly módon vonták bele, hogy e lapok 
szerkesztője ezt minden szó nélkül nem hagyhatta, 
de mert, a nyilatkozó Hajnódokkal polémiába nem 
bocsátkozhatott, kénytelen volt egy a „Sz. N." fe-
lelős szerkesztőjéhez intézett nyílt levélben a kö-
zönséget felvilágosítani.  Végre bizonynyára emlé-
kezni fognak  t. olvasóink arra, hogy ugyanekkor 
a „Nyilttér" rovatban még egy nt.olsó mérges nyi-
latkozat lett Hajnódék ellen kiadva. 

Nem az egyszerű tényállás tehát, hanem in-
kább és főleg  a hírlapi polémiák, leginkább pedig 
harmadik idegen személyeknek az ügybe beleke-
verése, na meg a „Sz. N." 1892. é\i ápril 17-iki 
53 ik számában a „Közönség köréből" rovatában 
„a töltött káposzta" czirn alatt, megjelent s Bartlia 
Ignácz kir. ügyészt gúnyoló s nevetségessé tenni 
akaró közlemény is tették a közönség előtt. Haj-
nédék ügyét olyan érdekessé, a milyen érdeklődés 
bűnügy iránt egyhamar nem igen mutatkozott. — 
Ugyancsak e körülmények okai annak is, hogy a 
végtárgyalás megtartása utánra ígért tudósításun-
kat jobb ügyhöz méltó bőségben és részletesen 
a következőkben adjnk: 

A végtárgyalás kezdetéül kitűzött 9 óra előtt 
már zsúfolásig  megtelt a végtárgyalási teremnek 
a hallgatóság részére elkülönített helye s pontban 
9 órakor megjelent a törvényszéki tanács, mely 
Gyárfás  László elnöklete alatt Szentmiklósi Kál-
mán és Veér György birákból alakult. A jegyzői 
tollat Bocskor István tvszéki jegyző vezette, köz-
vádló Bartha Ignácz kir. ügyész volt. A védői 
lisztet Hajnód Ignácz és József  érdekében Nagy 
Sándor, Tamás ltéla érdekében dr. Betegh Antal, 
Rancz Lőrincz érdekében pedig dr. Bocskor Béla 
ügyvédek teljesítették. 

A tárgynak kikiáltása és annak konstatálása 
ntán, hogy idézettek egy tanú kivételével vala-
mennyien megjelentek, Hajnód Ignácz I. renclü 
vádlott kihallgatásához .fogott  a bíróság. 

Vádlott a tényre vonatkozólag beismeri ugyan, 
hogy az olvasó körben sértettet puszta kézzel 
bántalmazták és azután onnan kidobták s beismeri 
azt is, hogy mintegy másfél  óra múlva a körből 
lakására H. Józseffel  és Tamás Bélával hazamenni 
akarván, sértettel a fürdőutezának  az országutba 
torkolása helyén találkoztak, de tagadja, hogy ö 
sértettet bántalmazta volna, hanem előadja, hogy 

sértett a találkozásnál éles késsel reájuk rohant s 
ekkor Tamás Béla bottal a földre  leverte s igy 
egyedül T. B. által követtetett el a súlyos sérté-
sek, mert Ii. József  sem veti részt sértettnek le-
veretésében. 

Másodrendű vádlott Hajnód József  kihallgat-
tatván, mindenekben I. rendű vádlotthoz hason-
lóan vallott, mire Tamás Béla III. rendű vádlott 
kihallgatására került a sor, ki is két előbbitől el-
térőleg ugy adja elő a dolgot, hogy a sértettel 
való találkozáskor ez előlük a fürdii-utezába  be-
menekült, de a két Hajnód utána szaladt s alig 
25—30 lépés távolságban sértettet utolérvén, ott 
botokkal leverték. — Tamás B. ezen tényállást 
a tagadásban levő két Hajnódnak szemébe mond-
ván, a tanuk kihallgatása előtt Rancz Lőrincz vád-
lott kihallgatása vétetett folyamatba. 

Rancz tagadja azon terhére rótt cselekményt, 
mintha ö egy ízben Kovács Zsigmond ténytanu-
nak 100 frtot  igért volna azért, hogy a mit látott, 
hallgassa el és mintha egy másik ízben Simon F. 
sértetthez l drb 300 frtról  szóló tak. pénzt, köny-
vet azért hordozott volna, hogy ezért S. F. állít-
son ki oly értelmű nyilatkozatot, miképp a tett 
elkövetésekor annyira részeg volt, hogy bántal-
maztatásának körülményeit nem tudja és bántal-
mazóit nem ismeri. Egyben a tettre nézve előadja, 
hogy ő a fürdő  utczában levő lakásának utczai 
ablakán kitekintve, felismerte  Tamás Bélát, amint 
sértettet, ki a földön  leverve hevert, botjával ütötte, 
verte, de a két Hajnód a tett helyén úeni volt 
látható. 

Következett ezután sértettnek kihallgatása, 
ki a történteket mindenekben Tamás Béla vallo-
másánák megfelelőleg  adván elő, a két Hajnódnak 
szemébe mondja, mikép ketten ejtették rajta a 
súlyos sérteseket, de T. B. ebben részt nem vett. 
— Rancz Lőrinczczel is szembesittetvén, szemébe 
mondja a takarékpénztári könyvecskével történt 
megkináltatásának históriáját. 

Kovács Zsigmond tanú elmondja, hogy a tett 
estéjén sértettel együtt részeg állapotban ment az 
olvasó körbe s itt elszunnyadva, arra ébredt fel, 
hogy nagy zaj vau, s éppen ekkor dobatott ki 
sértett a három vádlott által, minek megtörténté-
vel ő sértettet lakására liozavinni igyekezett, útköz-
ben többször elestek, de végre .is hosszas huza-
vona után sikerült sértettet hazalmrczolni; azon-
ban midőn a lakás ajtajánál eleresztette, sértett 
öt füldrelökve  elszaladt s ekkor az időközben fel-
kelt Bartha Károlynéval, kinél sértett lakott, sér-
tett után indult s alig haladva néhány lépést, a 

i fürdő  utcza felöl  jajgalást hallottak, s mikor a 
fürdő  utczához érkeztek, ott látta I lajnőd Ignácot 
az utcza torkolatánál, bennebb pedig 2ő—3') lé-
pésnyire megtalálták a földön  fekiive.  Simon Fe-
renczet, kit líarlánéval és egy közelben lakó, ál-
taluk álmából felkölt  öl t, egyénnel együtt egy kézi 
szánkóra helyezték s igy hazavitték. — Uancz 
Lörinc.zre vonatkozólag előadja, hogy egy izben 
neki beszélt, ugyan 100 frfos  Ígéretről, de akkor 
sem volt teljesen józan állapotban s igy nem ál-
lítja, hogy neki igérte volna a |oo frtot  s a vizs-
gálatkor azért, állította Ranr.zröl a megvesztege-
tési kísérletet, inert akkor ö ,i fogházban  bezárva 
volt, s ott a munkavezető ör azt beszélte, hogy-
ha lianezra nem vallja a vesztegetési kísérletet, 
vizsgálati fogságba  kerül, mitől félt  s igy inkább 
Rancz ellen vallott. 

Ez azonban csak főbb  vonásokban képezi a 
jó Kovács Zsigmond vallomását., mert, ő bizony 
nagyon sokat ötölf-hatolt,  a kihallgatás során s 
határozolt, vallomást a törvényszék, ügyész és vé-
dők részéről feladott,  kérdések daczára sem adott, 
de söt midőn megesketésére került a sor, kereken 
kijelentette, hogy esküt nem tesz, mert hát, itt-
ott sokat beszélték a dolgot, s most már azt sem 
tudja, hogy mit tud tapasztalatból és mit hallott 
másoktól s különben is il.tas volt, az eset alkalmá-
val, s igy a dolgokra határozottan nem emlékezik. 
Ennek lett azfan  következménye, hogy a jó Kovács 
Zsiga esketetleniil hagyatott. 

Ki lett hallgatva ínég egy rakás tanú, de 
mind olyan volt, ki az íigy érdemére közvetlen 
tapasztalat alapján vajmi keveset vallhatott ; volt 
azonban egy, kinek vallomása fontos  volt, t. i. a 
Barta Károlyné vallomása. 

Nevezett tanú eskü alatt vallotta, hogy a 
hazaérkezett Simon Ferencz és ezt, kísérő Kovács 
Zsiga által feléb-esztetvén,  látta, hogy S. F. fel-
lökve Kovács Zsigmondot, kihúzott késsel elszaladt. 
Ezért tehát Kovács Zsigmonddal együtt Simon F. 
után indult s midőn a fiirdö-utezához  nlig pár lé-
pésnyire lévő templomkeritéshez ért volna, meg-
hallotta Simonnak a fürdö-utczából  hallatszó jaj-
kiáltásait s e hangok felé  sietve, szembetalálta a 
fürdő  utcza torkolatánál Hajnód Ignáczot és Jó-
zsefet,  kik a fürdö-utczából  jöve, lakásaik irányába 
indultak. — Ekkor — úgymond — megkérdezte 
Hajnód Ignáczot, hogy „ugyan bizony tanító ur, 
(H. I. ezelőtt tanító volt) miért ölték meg azt az 
embert?" mire H. azt mondotta, hogy „Anikó, 
mega hallgasson," Tehát, úgymond, ő nem láttas 
a Simon leveretését, de következteti, hogy csak is 
a két Hajnód telte, mert ezek jöttek a fürdő-ut-
czából; — Tamás Béla pedig künn az országúton 
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állott. E tanú is vádlottakkal szembesittetvén, val-
lomását a két Hajnódnak szemébe mondotta. 

Mindezek, valamint az orvosi látlelet és vé-
lemény, ngy a vádlottak erkölcsi és anyagi bizo-
nyítványaiknak felolvasása  az időt annyira igénybe 
vették, hogy még csupán a tanuk megesketésének 
kérdésében lehetett közvádlót és védőket a vég-
tárgyalás első napján meghallgatni, melynek meg-
történte ntán a már megesketett Barta Károlynén 
kivül csupán sértett Simon Ferencztöl vétetett be 
az eskü s ezzel a végtárgyalás folytatása  30-án 
d. e. 9 órára halasztatott. 

Az érdeklődésében legkevésbbé sem lanyhuló 
közönség már abban a nézetben volt, liogv a tár-
gyalás folytatását  most már közvetlenül a vád-
és védbeszédek fogják  képezni, — de csalódott a 
közönség, mert Tamás Béla védője a tárgyalást 
vezető elnöktől szót kérve, kijelentette, mikép Dá-
vid Ferencz tanú, ki tegnap figyelmeztetésre  a 
Hajnódokkali közeirokonság alapján a tanuzást 
megtagadta, ma már vallomást tenni hajlandó s 
kéri ezért nevezettnek kihallgatását. — A tör-
vényszék erre kir. ügyész pártoló nyilatkozatának 
meghallgatása után Dávid Ferencz kihallgatását 
elrendelte, — s miután nevezett még arra is lett 
figyelmeztetve,  hogy ha a törvény kedvezményét 
igénybe ném veszi, mindent, miről tudomással bír, 
el kell mondania, s miután Dávid Ferencz ezeu 
figyelmeztetés  után tanuskodásrai hajlamát kife-
jezte, ki lett hallgatva. 

Kihallgatása rendjén előadta, hogy neki az 
eset után egy pár nappal Kovács Zsigmond, mint 
szemtanú beszélte, mikép Tamás Béla nem vett 
részt a fürdő-utczában  elkövetett r verekedésben, 
hanem a két Hajnód követte el azt. — Úgyszin-
tén előadta, hogy Rancz Lőrincz is beszélte, neki, 
mikép ö a dolokról nem tnd semmit és nem látta 
azon este a cselekmény lelolyását. Egyebet azon-
ban nem tud. — A Dávid Ferencz tanú által val-
lottakat Kovács és Rancz tagadván, miután még 
ezekkel Dávid szembesítése megiörtént, s miután 
főlemlittetett,  hogy Barta Károlyné tanú ( llen az 
ezen ügyben tett vallomása miatt, hogy t, i. elnöki 
kérdésre sem vallotta be a vádlottak által vitatott 
azon körülményt, mikép sértettel vadházasságban 
él, hamis tanuzás miatt bűnvádi jelentés érkezett 
be, — végre a tárgyalást vezető elnök a bizonyító 
eljárás befejezettnek  nyilvánította s igy a vád- és 
védbeszédekre került a sor. 

Bartha Ignácz kir. ügyész egy egész óráig 
tartott, szépén átgondolt beszédjében az esetnek 
történelmét előadva, a legaprólékosabb részletekig 
sorban szedte elő a vizsgálat és végtárgyalás min-
den legkisebb oly adatát, melyből vádlottak bű-
nössége beigazolást nyerhet, s végeredményében 
Hajnód Ignácz és Józsefre  nézve sértettnek és 
Bartha Károlynénak esküvel erősített vallomásából, 
továbbá Tamás Bélának, mint vádlott-társnak, úgy 
Kovács Zsigmond tanuuak esküvel meg nem erő-
sített vallomásából és vádlottaknak egyes részle-
tekbeni beismeréséből, nevezettekkel szemben a 
snlyos testi sértés bűntettét, Hajnód Ignáczczal 
szemben külön még a súlyos testi sértés vétségét, 
Hajnód Józseffel  szemben külöu a hamis tanuzásra 
csábítás bűntettét s mindkettővel szemben egyút-
tal a kih. btk. 75. £-ába ütköző kihágás eredmé-
nyét is beigazoltnak találja; — Tamás Bélával 
szemben a sulyos.testi sértés bűntettét fennforogni 
nem látja ugyan, de vádlotttársainak és tanuknak 
vallomása alapján igenis a súlyos testi sértés büu-
tettének elkövetésébeni segédkezést és a llajnó-
dékkal együtt elkövetett fenn  jelzeit kihágás cse-
lekményét, — végre pedig Rancz Lörinczczel 
szemben nem talál bizonyítékot a hamis tannzásra 
csábítás bűntettét illetőleg s ezen vádat el is ejti, 
de ezen ügyben teljesített szereplését és tényke-
dését, hogy t. i. Tamás Bélát a Barta Károlyné 
sértett és Dávid Ferencz vallomásaiból kitetszö-
leg tudva hamisan vádolta, a btk. --7. §-ába üt-
köző hamis vádnak declarálja, s mindezek alapján 
nevezetteket a felsorolt  bűntettekben bűnösöknek 
kimondani s Hajnód Ignáczot és Józsefet  egyen-
ként 1 '/a évi böntönre, Tamás Bélát a 'J2. !;. al-
kalmazásával 5 jhavi fogházra,  Rancz Lőrincz 
pedig 1 évi börtönre, ugy a mellékbüntetésekre és 
kártérítésre is elitélni kéri. 

A kir. törvényszék védő ügyvédeknek egy ült 
mintegy másfél  órát igénybe vett védbeszédeik 
meghallgatása után d. u. 1 órakor hirdette ki íté-
letét, mely szerint a két llainóddal szemben csu-
pán a súlyos testi sértés cselekményét talalta be-
igazoltnak, mig a védő által is felhozott  okokból 
a súlyos testi sértés vétségének, a hamis tanuzásra 
csábitásnak és a kihágásuak tényálladékát igazolt-
nak nem találta s ezért nevezetteket a btk. *J2. 
§-ának alkalmazása mellett csakis vétségben mon-
dotta ki vétkeseknek s ezért őket 2—2 havi fog-
házra és 10 — 10 frt  pénzbirságra Ítélte. — Tamás 
Bélával szemben a bíinsegédséghez megkívántató 
előleges összebeszélést fennforogni  nem látván, öt 
ártatlannak nyilvánította. Végre Rancz Lőrínczre 
vonatkozólag maga a vádhatóság is elejtvén a 
hamis tannzásra csábítás bűntettének vádját, el-
fogadta  a védelem részéről felhozott  azon indokot, 
hogy a hamis vád bűntette a hamis tanuzásra csá-
bítás bűntetténél súlyosabb beszámítás alá eső cse-
lekményt képezvén, a büntetöperrendtartás értel-

mében ezen súlyosabb beszámítás alá eső cselek-
ményért, még ha az beigazolva lenne, sem von-
ható ezúttal felelősségre  s e mellett a fennforgó 
körülmények folytán  a hamis vád bűntette miatti 
eljárás megindithatását is kizártnak találta. 

A kihirdetett ítéletben Tamás Béla és Rancz 
Lőrincz megnyugodtak, mig az ellen úgy a két 
Hajnód, valamint a közvádló is fölebbezést  jelen-
tettek be. 

* 

Ezek szerint tehát még most sem nyert be-
fejezést  ezen csúnya ügy, melyből tanulságot sze-
rezhettek — s mint tudjuk szereztek is - Haj-
nódék, hogy „kinek üvegből van a háza födele, 
az kővel ne dobálózzék" és hogy nem minden kö-
rülmények között lehet nyílttéri czikkben jelenteni 
ki, mikép a „kir. ügyészszel még a másvilágon sem 
fogunk  találkozni" ; a „töltött káposztá"-s czikkek 
írója is tanulhat ebből annyit, hogy rosz barát 
az, ki azt a sarat piszkálja, a melyik barátjának 
ablaka alatt van, mert éppen barátja érzi meg e 
sárnak rosz szagát s annak okoz fejfájást;  végre 
lehet ebből a dologból még azt is megtanulni, hogy 
a személyes gyűlölség adhat könnyen tanácsot a 
hírlapban való sértések elkövetésére, de az ebből 
következhető bajok elhárítására már nem bír te-
hetséggel, vagy ha birna is vele, nem áll elő azzal 
oly hamar, mint a bajt okozó tanácscsal. 

KÖZGAZDASÁG 6s I P A R . 
Iparkamarai közgyűlés. 

Maros-Visárkely, 139?. julius 25. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 

julius hó 25-én tartott rendkívüli ülésében vett 
hivatalosan tudomást az uj kereskedelemügyi mi-
niszter kinevezéséről és nyilatkozott a milleniumi 
kiállitás ügyében. 

A kamara Tauszik A. Hugó elnök indítvá-
nyára egyhangú lelkesedéssel elhatározta, hogy 
üdvözlő feliratot  intéz Lukács Béla kereskede-
lemügyi miniszterhez, tolmácsolva abban a székely 
iparos és kereskedő világnak a miniszter iránt 
érzett háláját és nagyrabecsülését ama kiváló ér-
demek miatt, melyeket a miniszter a székely nép 
közgazdasági érdekeinek gondozása körül állam-
titkári minőségében már eddigelé is kifejtett  s ki-
fejezve  teljes bizalmát aziránt, hogy ama kiváló 
nemzeti és állami érdekeknél fogva,  melyek a szé-
kelyföld  gazdasági felvirágzásához  fűződnek  — a 
miniszter a kamara kerületének ipari, kereskedel-
mi és közlekedési érdekeit kegyes leend továbbra 
is nagybecsű jóindálatára különösen méltatni. 

A tervezett országos általános nemzeti kiál-
litás megtartását a kamara a legmelegebben óhajtja. 
Mert — jóllehet a kamara kerületének ipari vi-
szonyai sokkal mostohábbak semhogy iparosaink 
bárminemű ujabb megterheltetéssel járó vállalkozá-
sokba bocsátkozhatnának s jóllehet kevés kilátás 
van arra, hogy a ma még kezdetleges székely ipar 
az országos kiállításon tömegesen megjelenhetnék 
— a kamara nem hunyhat szemet amaz országos 
érdekek előtt, melyek az egyetemes hazai köz-
gazdaság fejlődése  érdekében az 1895-re tervezett 
budapesti országos kiállitás megtartását kívána-
tossá teszik. 

Eltekintve ugyanis attól, hogy az ezredéves 
emlékünuep — midőn előreláthatólag ugy hazánk, 
mint a külföld  legtávolabb eső vidékeiről tömege-
sen fognak  zarándokolni az emberek a budapesti 
ünnepségekre, — a gyakorlati megvalósítás szem-
pontjából a legalkalmasabb időpontnak ígérkezik 
nagyobb szabású országos kiállitás hasznára; — 
nem lehet kétség az iránt, hogy a hazai iparnak 
általában veve csak nagy hasznára válhat a kiál-
litás, mert az ujabb alkalmul fog  szolgálni arra, 
hogy hazai s részben a külföldi  fogyasztó  közön-
ség is mind jobban felismerje  a magyar ipar ver-
senyképességét s mindinkább megbarátkozzék an-
nak készítményeivel. 

Az 1885-iki kiállitás történelmi és gyakorlati 
jelentőségét is főleg  ebben véli a kamara föltalál-
hatónak. S az azóta elinult 10 évi időszakot ép-
pen elegendőnek tartja arra, hogy iparunknak 
1885. óta elért haladásról a közönség hű képet 
nyervén, amaz ujabb s nagyobbmérvü térfoglalása 
ezáltal is elősegittessék. Másfelöl  pedig az orszá-
gos kiállitás módot fog  nyújtani a legtávolabb eső 
vidékek iparosainak is, hogy az újkori műszaki 
haladással közvetlen szemlélet utján megismerked-
jenek s általában tapasztalataikat gazdagítsák, íz-

lésüket nemesítsék és látkörflket  szélesbitsék, mi 
közvetve megbecsfllhetlen  hatással leend oly vidé-
kek ipari fejlődésére  is, a melyek — mint a ma-
rosvásárhelyi kamara kerülete — kissé távol es-
nek a hazai kereskedelem és ipar gyorsan fejlődő 
központjától. r.  I. 

i s i s l u t r i i n i z d s a . 
Szebenben, 1893. julius 27. 

86. 66. 71. 82. 8. 

Sz. 1560—1892. bgy. 
H I R D E T M É N Y . 

A megyei polg. leányiskola növendé-
keinek élelmezése az 1892—93. tanévre, 
vagyis 1892. évi szeptember hó 1-étől, 1893. 
junius 30-áig terjedő időre biztosítandó lé-
vén, vállalkozni kivánóknak tudomására ho-
zatik, hogy minden növeldei leány ellátása 
fejenként  120 forintban  állapittatik meg, 
mely ellátás dij havi előleges részletekben a 
növendékek szülői, illetve gyámjai által lesz 
fizetendő. 

Vállalkozónak a szükséges lak- és kony-
hahelyiségek a leányiskola épületében ren-
delkezésére ki fognak  jelöltetni. 

Vállalkozni kivánók jövő augusztus 
lló 16- ig leendő jelentkezésre felhivatnak 
oly megjegyzéssel, hogy az élelmezésnek 
részletes feltételei  a vármegye alispánjánál 
betekinthetők. 

Csíkszereda, 1892. julius 21 én-
Mikó Bál int , 

(2- 3) lőispáu, úk9z. elaők. 

Sz. 67-1892. (3-3) 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Szentlélek község elöljárósága köz-

hirré teszi, miszerint a 11111. töldmivelésUgyi 
minisztériumnak 1302G —13926—1891. sz. 
alatt kelt magas engedélye és Csikmegye 
közigazgatási erdőrendészeti bizottságának 
181 — 1891. számok alatti határozatával nyert 
engedély alapján ezen község tulajdonát ké-
pező s Borda nevii erdőrészben a m. kir. 
erdőhivatal által kimért és lebecsült 43 kat. 
holdon 30 cmtr. melhnagassági átmérőn fe-
lül található 2704 tömör köbméter kereske-
delmi czélokra igen alkalmas haszonfenyőfa-
tömeg folyó  év augusztus hó 12-én d. 
e. 10 órakor Csikszentlélek község házánál 
nyilt árverezésen a legtöbbet Ígérőnek el fog 
adatni. 

Kikiáltási ár az egcsz haszonfenyőfatö-
megre 1216 frt  80 kr. 

Kötelesek árverezni kivánók a kikiáltási 
ár 10 százalékát az árverezés megkezdése 
előtt az árverező bizottság kezére letenni. — 
Zárt ajánlatok megfelelő  bánatpénzzel ellá-
tottan az irt időig szintén el fogadtatnak. 

Az e tekintetben hozott árverezési fel-
tételek szokott hivatalos órákban a község 
házánál bárki által betekinthetők. 

A községi elöljáróság: 
Csik-Szentléleken, 1892. julius 12-én. 

Kőszegi  Károly,  Albert  Béniám, 
k. biró. k. jegj zíí. 

M * 

M 

Ny. Györgyjakab Mártonnál Csik-Szeredában, 1892. 


