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A görög-török háború.
A mit Európa meg akart akadályozni,
iszonyú erővel és szenvedélylyel kitört a
nagy háború. Görögország és Törökország
élethalál harczot vívnak egymással s fúlni
lehet, hogy e párviadalból egy világháború
lesz. Ostobaság volt az indok, melyből megkezdetett és talán nemsokára nem lesz Európában háztilz és családi fészek, hol ne sírnának és jajgatnának az özvegyek és árvák.
Mert ha a görög-török háborúból nagy világháború lesz, akkor a felgyújtott falvak
hamvai Európa minden síkságán láthatók
lesznek és kétszeresen jaj a szegény országoknak, hol nemcsak az embereket, de a
Vagyont is elviszik, a mi kevés van,
Törökország felbomlása egy nagy osztpzkodási háború kezdete lesz és épen azért
^ komoly és békeszeretej emberek, a kik
tudják, hogy egy nagy háborúban Hemmi
nyerni valónk nincsen, a legnagyobb aggodalommal kisérik a mostani háború menetét.
Ha ugyanis a török most és pedig rövid
idő alatt győzne a görög feletţ, mielőtt
jáqgba borqlna az egész Ualkán-féls'/.iget,
okkor valószínűleg a béke fenmaradbatna,
de ha a görög kerttl felíll és ő veri meg a
törököt, nincsen olyan nagy hatalma a
muszka czárnak, hogy Bulgáriát! Szerbiát,
Montenegrót és talán Bomániát is megakadályozhatná azon természetes törekvésében,
hogy Törökország testéből ő is követeljen
egy ds rabot, necsak a görög. Ha pedig ezek
A kis államok a bomló Törökországból egyf.gj kis konpzot megkaparithatnak, azt meg
a nagy államok netn nézhetnék nyugodt
szemmel s midőn ezek beavatkoznak, akkor
kész a nagy Európai háború, mely esetleg
évekig eltart és mindenesetre megvâltoztaţja
Európa téfképét, még pedig aligha n mi államunk javára
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a távirat híreit. Minden kis győzelme a töröknek ugy tűnik fel, mint a nagy háború
megakadályozása, mig ellenben a görögök
előnyomulása lépésenként hozza közelebb
veszedelmünket. Pedig bármiként iparkodjunk is tagadni, Törökország felbomlását
csak húzni lehet, de megakadályozni már
nem. Ha pedig ezen elpusztult és ielsőbb
köreiben lehetetlenné vált nemzet európai
része felosztandó és uj alakba öntendő, minden előre látó politikusnak Magyarországon
oda kellene törekednie, hogy a Balkán-félszigeten a görögök vigyék a főszerepet, ők
legyenek az elsők — meţ-t ők nem szlávok,
régi történeti hagyományuk folytán nagyobb
és önálló állami alakulásra érezhetnek erőt
s mindenesetre a szláv érdekek oly ellen*
súlyozója, hogy az ilyen hatalmi faktort
nekünk támogatni és fentartani kell.

A görög nemzet a jelen háború előtt
és a háború menetében kifejtett magatartásával meg is mutatta, hogy van benne erő
és akarat. A nagy államok különböző önző
ércekből ráparancsoltak, hogy Kréta örökségét, mely pedig természetes lett volna, ne
foglalja el és ő nem ijedt meg a nagy hatalmak fenyegetéseitől, hanem jövő feladatát,
a görögök egyesítés^ tartva szem előtt, nem
hunyászkodott meg Európa hatalmasai előtt
és most ugy áll a dolog, hogy Kréta legnagyobb részében a görög sereg parancsol,
A törökökkel vívott hnrezokban is erősnek
mutatkozott a kis gQrftg állam. Nemcsak
hogy sikereket mutat fel sok helyen, haneni
sehol nem lohasztotta le bátorságát a neta
láni veszteség. Tiz napja minden nap tart
az öldöklő csata és a görög épen olyqn az]vósan kitart, mint a nagy török serég. Minden rokonszenvünk a SZHI adságért vagy N
görögök felszabadításáért küzdők mellett kell
hogy legyen, mig ellenben az is eltagadhaţlan, hogy érdekünk a jelenlegi viszonyok
Nem csoda tehát, ha Ausztria-Magynr- között a törökök fegyvereinek sikerében
•zág intéző körei lázas aggodalommal lesjţţ yannak kötve,

KS**

Közben elhallgatott a ane, a a tánosoló pá- vette, őt a Walda Saaat, a ki még soka aem

-s*8i

Különben hogy mi fog történni a legközelebbi jövőben, az bizonyosan el fog dőlni
királyunknak szentpétervári látogatása alkalmával. Megegyezik-e Törökország felosztásán
a „három császár" vagy egyelőre a fészkelődő kis államokat okkup&ljuk közös egyetértéssel, az most a muszka czár kezében van.
Félünk, hogy akármerre történik az elhatározás, az valami kecsegtető a jövőt illetőleg
nem lehet, mert ha egyebet nem, de azt
mindenesetre veszítjük, hogy ugy a háború,
mint az okkupáozió költségeit mi viseljük.
= Törvényhatósági közgyűlés. A vármegye törvényhatósági bizottsága jövó május hó
4-én fogja megtartani tavaszi rendes közgyűlését,
tnire a meghívók már szét is küldettek. Mint a
tárgysorozatból látható a vármegyei különbözó alapok s az egyes községek 180fi. évi zárszámadásain
kívül a 100-at jóval felülhaladó különbözó ügyek
várnak a közgyűlés általi elintézésre.
Nevezetesebb tárgyait fogják a gyűlésnek
képezni: a megyei felső népiskola s a gazdasági
egylet működésének szétválasztása iránti miniszteri
leirat, — a Oyimesre kirendelendő szolgabíró hatáskörének körülírása, — a megye alispánjának a
körjegyzőségi körök részbeni uj beosztása iránti
javaslata, — megyei hitelszövetkezet alakítása iránti
Inditvány, — a gazdasági egylet által kidolgozott
szabályrendelet a megyében alakítandó kötelező tűzkárbiztositó egyesület ügyében, — a tárBtörvénybatóságok átiratai közül HeveBmegyének az Ausztriával kötendó gazdasági kiegyezés és a quota felemelés kérdésében a képviselőházhoz intézett s
hasonsgellemü felirattal való pártolás végett megküldött felirata stb.
= A csíkszeredai bírósági kiadványok
miatt több oldalról küldtek be panaszt hozzánk,
Ugy a törvényszéki, mint a járásblrósági, főleg
azenhan a telekkönyvi litograflrozott végzések vagy
Ítéletek ugyanis olyan állapotban jutnak a felek
kezei közé, hogy azokat elolvasni, vagy kitalálni
is nagy mesterség. Azt hisszük, hogy ennek a
kőnyomda az oka, vagyis az, hogy a kő rossz éa
hozzá a kezelés is gyarló. Mindkét okot az igazságügyminlszter megszüntetné, mert blss nem valami
nagy költségbe kerül egy uj kőnyomáénak kiállítása, másrészt pedig egy állandóan alkalmazott
díjnok is nem emésztené fel az igazságügyi Mg»t

gyönge, soha, még akkor sem
a mikor
oly hirtelen elutazott a szép Nnsi köréből, a útikor
megmutatta, hogy az ő ereje mekkora s azzal
egyedül csak ő rendelkezik, senki más, ipég ez a
szép asszony se, se most, se akkor, a. mikor vgs
játszott vele.
A gondolatok elragadták s mintha elég erődnek érezte volna magát, most már soká elnézte
szénfekete szemeivel a szép Csanthánét, hogy bebizonyítsa saját magának, a lelkiismeretének, a
szivének, az eszének, hogy ez az asszouy reá
nézve veszélytelen, hogy ez az asszony rajta ţeU
jesen kívül álló, mert ezt ő igy akatja, merţ ez
az asszony barátjának a felesége, az 6 jő barátjának, a kit még most is ugy szeret, a kinek qég
most is olyan jó barátja, mint a mikor még neg
volt a szép Nusi férje,
Nézte, csak nézte, hogy meggyőződjék qţ ő
hite erősségéről.
Az asszony pedig hátradőlt székében, félrehajtott fejjel, bágyadtan pihent, de azért jól figyelt
mindenre.
Szép volt igy, észbontóan szép, kívánatos,
mint az üdvösség ás veszedelmes mint egy szirén.
Átszellemült hamvas arczán gyönge pír égett,
félig nyitott ajkai közül szép gyöngysorfogai fehér,
lettek. Mélyen kivágott ruhájának csipke fodrai
a mellén egyre kö vették keblének gyors hullámzását és a vállra csúszott bolyhos belépő Szabadon
hagyá hófehér nyakát.
Waldának már elég volt a bátorságból, oly
erősnek érezte magát, bogy verejték vert ki a
homlokára, erei pedig megdagadtak, mintha küzdelembe menne.
Az a kábító édes illat, a mely ott az aszreltaaonyka mellett megbabonázta lelkét, csábította

rok sétára indultak. Gabi is közeledett a felesé
géhez, a ki midőn meglátta férjét, oda szólt hozzá ;
— Kérem I hozasson egy polgár hűsítőt. nagyon melegem van, — és azzal karját az albiró
N u s 1.
karjába ffizve, belevegyültek a sétálók közé. Az
Irta: Sándor Láaaló.
asszony kezdte újból a szót.
— Igaza van, Gabi nagyon szeretett s sze(folytatás.)
— Oh I mint szeretnék meghalni, — sóhaj- ret most is, nekem nem kellett volna szerelem néltott halkan az asszonyka, mikor végre a helyükre kül elfogadjam a kezét. Ha tudná, milyen játékot
Qztem az egészből, elbámnlna. Ügy hiszem, látja,
értek. Elmúlni hirtelen s nem szenvedni többet.
— Nincs joga igy beszélni, asszonyom ! — hogy eléggé bűnhődöm könnyelműségemért.
A hQsitő megérkezett s az asszonyka mohon
szólt Walda, hogy mondjon valamit, — Gabi imádja
önt s ilyen férj oldalán boldog lehet tqinden asszony, itta ki csordultig. Hozzájuk csatlakozott Gabi is,
— Igen, a ki fit viszont szereti, de én nem a férj és tovább sétáltak. Közönyös dolgokról betndom szeretni s mégis ott kell legyek mellette, széltek.
Most meg az asszonyka lett szótalan, elgonmint a neje, nem kin ez, mondja? A mikor megérint, irtózat fog el, alig tndok uralkodni maga- dolkozó, ngy, hogy alig tudták fentartani a tármon, hogy törésre ne vigyem a dolgot. Mindent salgást.
Mivel egyik sem volt foglalkozva a követelpalástolok, nem akarom őt is boldogtalanná tenni.
Arra is tettem kisérJetet, hs megtudnám Gflbit kező tánezra, elhatározták, hogy korábban mennek
szeretni, hiszen d oly jö és nemes, de nem megy vacsorálni.
Ünnepelni akarták a Walda jelenlétét, mindsehogy sem. Néha közel vagyok az örBléshez. Nincs
menekülés számomra e kétségbeejtő helyzetből, járt pezsgőn kezdették. Ez talán meghozza a hanpedig ugy szeretném, ha vége lenne egyszer már gulatot is, mert ez ideig nein sokat nevettek.
Walda kevesett ivott s hova-tovább még zármindennek, az éq szomorú életemnek, ennek a kiet
len semmiségnek, a mely remény nélkül olyan ér- kozottabb lett. Kerülte az asszonyka tekintetét s
mindig Gabira figyelt, a ki erővel jó kedvetakart
téktelen.
verni. Ugy érezte, mintha félne valamitől olyan
— Ne beszéljen Így, az égre kérem! — vá- ismeretlen sejtelem volt ez, mely különösen roesz
gott közbe Walda, — Gabi nem hibás, ő a szivére előérzetünk idején borzongat végig.
hallgatott, a mikor kesét megkérte. Kíméletet érHanem azért egy-egy pillanatra erőt vett
demel, mert ő jó fiu s kegyedet szivéből szereti. magán, ökölbe szorította kezét, szeretett volna ráMajd az idő mindent elsimit; megnyugvás, bele- ütni az asztalra, hogy elűzze onnan azt a kis játszi
törődés a változhatatlanba, adjon nyugalmat nagy- dámont, mely a. pezsgős pohárban, a gyöngyöző
ságos asszonyom szivének.
tüz között járt Orttete* tánezot,* kajánulőt ne-
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kiadási rovatait. Különben ettől eltekintve is az tulajdonost késspénzben 102, esetleg 103 frt illeti,
igazságügyi kormánytól joggal megvárhatja minden ugyanez az irány áll a kisebb jutalékra is.
Ezzel szemben az adóhivatal a kötvényeket
fél, hogy a bíróságok határozatai olvasható állapotban adassanak ki, mert hisz a nagy bélyegkiadás nem értékesítette, hanem mintegy 60 ezer frt névfejében csak kell valamit adni az államnak is. Je- értékű kötvényt átadott a felosztás megejtéaére
lenleg azonban nálunk oly miserábiliaak a birói megválasztott három bizalmi férfinak, kik a feloszhatározatok litografirozott példányai, hogy ngy örö- tást már teljesítették is oly módon, hogy néhány
kösödéseknél, mint telekkönyvi ügyekben a legegy- birtokost kötvényben elégítettek ki, a kik tehát
szerűbb ember ie ügyvédhez megyen megtudni a megnyerték a rendes árfolyamot a 101 frtot, s
végzés tartalmát, az ügyvéd pedig kénytelen az minthogy a kiosztás márczius közepén történt,
eredeti fogalmazványt megtekinteni, nehogy hibát megnyerték, természetesen jogosan, a harmadfél
kövessen el. Az igaz, hogy igy is kitadódik a birói hónapi kamatot is. A szegényebbek s azok, kik
határozat tartalma, de mennyi idfl éa költségvesz- készpénzben vették fel jutalékaikat, ellenben csak
teségbe kerül. Felhívjuk az érdekelt körök figyel- a névértéket kapták s elvesztették az árfolyam
mét, hogy illetékes helyen ezen tarthatatlan állapo- többletet és az esedékes kamatot. Az interpelláczióra
a képviselőtestület elnöke, Simon Balázs, egyszerstok javítására is gondoljanak.
mind megválasztott bizalmi férfi, azt valaszolta,
hogy a felosztás csakugyan ezen az alapon történt,
= A székely vasút állomásain ugy de ók az árfolyam többletről s az esedékes kamatlátszik a kolozsvári üzletvezetőség nem igen ismeri ról nem tudnak semmit. A bizalmi férfiak ugyanis
a szükségletet olyannak, mint más pályák állomá- 38 ezer frt névértékű kötvényt beváltás végétt
sain. Máskülönben nem volna érthető, hogy ugy a átadtak Sáaka Kajtáu helybeli kereskedóuek, ki a
sepsi-szentgyörgyi mint a csíkszeredai állomásokon budapesti „Kereskedelmi Bank"-uál be is váltotta;
olyan nagy hiányokat tűrne, mint a milyenek most de hogy mikép és menuyi értékben, azt ők nem
szembeötlenek, Egyelőre felemlítjük azt, bogy Sepsi- tudják.
szentgyörgyön a székely vasút Csik-Szereda felé a
Az elnök válaszát az interpelláló tudomásul
negyedik vágányról indul, már pedig a harmadik nein vehette, mert az csak jobban megerősítette
és negyedik vágány köze nincseu kitöltve, ugy a felosztás szabálytalanságát a a tulajdonosok egy
hogy ottan a felszálló közönségnek a sinek szín- jó részének, éppen a szegényebb és járatlau részévonalán alólról kell fellépni a vasúti kocsikba. Már nek megkárosítását. Azáltal, hogy a felosztás tárpedig miután a vasúti kocsik lépcsője különben is gyává nem az értékesítés folytán nyert összeget,
igen magas, könnyen érthető, bogy a beszállás melybe, a beváltás márcz. közepén történvén, a
segítség nélkül csak azoknak sikerül, kik ügyes harmadfél hónap kamatjai is bennfoglaltatnak, hatornászok, mig a gyermekekre, betegekre, öregekre nem osak a ujivértéket osztották ki, 38 ezer frt
és asszonyokra nézve egy egész kínlódás a vasút- névértékű kötvény értékesítéséből bárkinek is 800
nak használata, nem is tekintve arra, hogy az frt 50 kr haszon jut, n melyből csakis a buuk cseáldott állapotú asszonyoktól ilyen fellépést követelni kély leszámítolási százalékát kell leütui. K haszon
egészen barbárság számba megy. A csíkszeredai pedig csakis a birtokosokat illeti, mert a bizalmi
állomáson pedig a közönségre nézve nagyon érez- fériiak 2o/u munkadíjat élveztek.
hető baj a vasúti hordárok hiánya. Végtére is egy
E szabálytalanságot tebát ugy a bizalmi férmegye székhelyén sok intelligens elem lakik s ugy
ezeket, mint az őket látogatókat arra kényszeríteni, fiak reputácziójának, mint az illető tulajdonosok
hogy a kocsikba be és a kocsikból ki maga az érdekében tisztázni kell. A községi képviselőtestület
intelligens ember vigye a hátán a málhát, az még ebben nem határozhat, hanem csakis az illető birse fér össze a vasúti közlekedés egyik legfőbb tokosok, kiknek a bUalufi fériiak felelősséggel tarelvével, mely abból áll, hogy az utazás kényelmes toznak. (Beküldetett.)
legyen. Ne nézzen le aa üzletvezetőség bennünket
annyira, hogy a mi más helyen megvan, az nálunk
P o l l i i k u l igasságtalauNágok.
hiányozhatik.
Nemcsak jó magam, hanem bizonyosan más
is törte a fejét azon, hogy is tudunk ml oly jól
= Közérdekű interpelláozió. Gyergyó- egy gyékényen megtérni a német sógorral ? Mikor
Szentmiklós község képviselőtestületének f. hó "23-án a régiek képzeletében a magyar és német a legtartott gyűlésén Eránosz Bogdán többek nevében a ellentétesebb fogalom vo|t, akár, mint az északi
gy.-szentmiklósi itatmérési jog kártalanításának, ille- és déli sark, vagy az olaj és a viz, mely soha se
tőleg az ebből esedékes részek kiosztásának tár- keveredik össze.
gyában interpellácziót terjesztett elő, melynek értelPe bisz van sok oly házasság is, melyben a
mében a birtokosok közül azok, kik az őket illető
részt pénzben vették ki, megkárosodtak. A tény felek nem nagyon illenek össze, s az asszony viaz, hogy a gy.-szentmiklósi italmérési jog kártala- seli a sapkát, a férjem Qram pedig a papucsot,
nítása iránti ügyben 3361/806. szám alatti Ítélet vagy a szarvakat és mégis együtt élpejc, sőt még
rendelkező részében az 1600. ápr. 30-án 14830. aranylakodalmat is ülnek.
A politikában is vannak ilyen kényszer hászám alatt kibocsátott ig. ü. m. rendelet 5. pontja
értelmében már az adóhivatalnak meghagyatott, zasságok s oly közös háztartások, melyekben az
hogy a letétben levő kötvényekből annyit cseréljen egyik fél viseli az igát; izzad, fárad s izzadásábe és értékesítsen, a mennyi a felosztás megejté- nak bérével a másjkpak beszámol.
sére szükséges és hogy az értékesítés folytán nyeMagyarország ás Ausztria közös háztartása
rendő ősszegből illetve készpénzből annyi százalékot is ilyenféle. És hogy melyik van a másiknak aláűzessen ki készpénzben, a hány százalék befolyt rendelve a kiegyezési, a kereskedelmi és vámszöaz értékesített kötvény összegből. Vagyis ha a köt' vetségi alkudozások mutatják. Ezúttal csak egy
vény árfolyama 101 frt és az esedékes kamat egy pontot akarok megismertetni.
vagy két forint, akkor a névérték helyett az illető
A kiegyezés megkötésekor az osztrák állam-
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adósság kamatterhének tőrlésztésére Magyarország
100 millióból kerekszámmal véve 30 millió forint
évi járulékot vállalt el. Az a módozat, melylyel az
ország akkor magára vállalta e terhet, Ausztriának
mindinkább nagyobb hasznára, Magyarországnak
pedig hova-tovább nagyobb kárára válik.
Hogy egy kicsit jobban megértsük a dolgot,
előre kell bocsátani, hogy annak idején e teherre
nézve két javaslat volt az országgyűlés előtt.
Qbyczy Kálmán azt óhajtotta, bogy az államadósságot aránylagosan oszszák meg. Lónyay pedig a
többséggel azt fogadtatta el, hogy az ország évi
járulékot fizet.
Ghiczy hiába emiitette fel, hogy Belgium és
Hollandia a 30-as években a kamatösszegnek megfelelő tőkeadósságot osztották meg, érvelései daczára Lónyay javaslata győzött s ezt az előre látó
osztrákok két kézzel fogadták.
Deák Ferencz kijelentette ngyan, „hogyha
jelenleg az évi járulékot állapítjuk is meg, nincs
ezáltal kizárva azou lehetőség, hogy ba majd bármikor mindkét fél kivánja, kivihetőnek tartja, s a
czélszeiüség is ajánlja a tőkét is fel ne lehessen
osztani."
Sajnos, hogy a javaslatból még ez a támaszpont is kimaradt s igy a jelenlegi alakjában fennálló úgynevezett államadóssági járulék, tulujdonképen hűbéradó jellegével bír, mert a kiegyezéskor még azt sem határozták meg, bogy a 30 millió évi járulék mekkora tőkeösszegnek felel meg.
Ennek az állapotnak gyakorlati következményei már eddig is számbavehetők. Az osztrák allam ugyanis a kiegyezés után számos adósságát
konvertálta, vagyis kedvezőbb kamatura változtatta
és egyidejűleg magas szelvényadót hozott be. Az
adósság osztrák államadósságnak maradván, a magyarok járqléka pedig változatlan levén, a szelvényadó az osztrák kincstárt gazdagította. lCz az
első haszon és hátrány, a többi pedig fokozatosan
következik.
Világszerte a kamatláb csökken. Magyarország is kap 4°/u-ra kölcsönt. Ausztria 4-2°/u-ra
konvertálta államadósságait, ö is lel fogja használni a pénzpiacz kedvezd helyzetét s az államadósságot fokozatosan kisebb és kisebb kamatura
fogja konvertálni. A jelenlegi 4'2°/« leszáll 4-re,
később 3'5-re0 és még lejebb is. Volt idő, mikor
Anglia
is 5 /o-os adóssággal volt, terhelve, ma
28/*°/u-ot fizet és 1904-töl kezdve csak 2>/-<°/0-ot
fog fizetni. Ma az államok s különösen Ausztria
politikája a béke fenntartása, mely alatt a hitelés pénzviszonyok javulnak, s a mi ebből haszon
ered, az mind Ausztriára fog báramlani, s nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is elképzelhető az az állapot, hogy Magyarország évi járulékával fedezi az osztják államadósságok kamatterheit, sőt nagyobb időt véve számításul, végre
a járulék magát az egész adósságot is fogná törleszteni.
Igy tehát Ausztriának nem áll érdekében az
állam adósságát a maga erejéből is törleszteni, sőt
ba az a ritka csuda 'esnék meg vele, bogy egy
győzelmes hadjárat után valami nagy badi kárpótlást kapna, biztosak lehetnénk, hogy ezzel sem
törlesztené az államadósságot.
Hogy ily viszony mellett még a kvótát is
fenqebb akarja emeltetni, az kielégíthetetlen kapzsiságra ÉÜQtit.
Helyesen teszik tehát a megyék, ba e lelketlen követelés ellen sorompóba lépnek. Az ország
hangulatának üdvös hatása lenne fölfelé.

tovább és tovább, a honnan nincs már visszalépés... ugy érezte, hogy nagyon rossz gondolatai vplţak. küzdelemre hivni. Az eredmény azonban más volt,
. . . . Soba. Vájjon most is erős volt-e az albiró ? Most még jobbau félt az asszonykától, a ki meg Gabi lett egyedjjl a győztes, Walda kimaradt a
Vagy csak az öntudata hagyta cserbe, bogy neki sem érintette poharát, mikor ők a barátságukra barczból.
van nagy ereje, mert egyszerre ime nem érezte. ittak, hanem alig észrevehetőleg mosolygott a jeTalán ugyanezt tette volna Gabi is a barátMég azt is megkérdezte magától, ngy gon- leneten. Látta, mert figyelte, a Walda tépelődését,
dolatban, tépelődései közepett, van-e joga neki a észrevette a küzdelmét s már előre örvendett a jáért, bár vérző szívvel, ha ez adja neki előbb
boldogsághoz, a más boldogsága árán, barátjának győzelmén. Ingadozik a? erős férflu, nemsokára el tudtára, hogy ő szereti a szép Nusit. Walda igy
hát meg lett előzve, szépen félrevonult, barátjáért
szenvedése árán. Az asszony becsületéről, a ba- is bukik.
şindent föláldozott s azqtán elutazott.
rátságról mintha feledkezni kezdett volna. A szive
Az asszony sem gondolt másra többé, (elejNusi sohasem gyűlölte öt ezért a tényért, nem,
ilyenkor ugy vert, mintha zavarni akarta yolna az
ész egyszerű, de félreértbetlen szavát, a melyre tette a férjét, hitvesi kötelességét, égett a vágytól, bármekkora szenvedéseket is tűrt el, mindig csak
eddig hallgatni tudott s a melynek eddig tanácsát nein félt a bűntől, csókra szomjas volt az ajka, szerette. Mindig félt e két férflu barátságának az
követte. Hogy tünedezett még egy ilyen erős aka- tttz volt a vérében. Hanem ő uem is akart, de nem erősségétől, hiszen gyakran tapasztalta, mily lelratú férfiú erélye is, a kísértés előtt, á csáb el- is tudott szabadulni eosáb látása alól. Átengedte kesedéssel igyekezik mind a kettő, hogy valami
homályosítja az észt, eltakar minden egyebet, csak magát teljesen ez érzésnek, szinté kéjélgett benne. áldozatot hozhasson a barátságuknak. Soha sem
azt engedi látni, a mi aztán örOlésbe vis?.
Ott ültében eszébe jutottak leányálmai, vissza- gondolta, hogy ő lesz a legpagyobb áldozat. Nem
Ugy érezte Walda, de csak egy pillanatra, képzelte magát oda, a mikor szabadon választha- sértette a hiúságát a Walda ténye, hiszen oly nehogy ha azt az álmadozó szerelmes asszonykát tott a most előtte ülő két férflu között s ő mégis mes és fenkölt volt az indító oka, ismerte a jelleegyszer karjai közzé kaphatná, ha belenézhetne szive ellenére a Gsantha fjqt választatta, pedig ak- met, férfiasságát, sokszor látta a nehéz harczát,
közelről azokba a panaszkodó nedves fényfl sze- kor is éppen ngy szerette ezt a ipásikat, migt melylyel érzelmeit elrejtette. Becsülni tudta, mert
mekbe, ba megsimogathatná fekete hullámos haját, most, — az Örülésig. Hanem ez a szótalan, zár. szeretţe,
ha csókra ingerelhetné kívánatos édes ajkát, min- kozott, hideg ember akkor sem engedett föl soha
Néha le is akart moadani róla, gyöngédebb
denét oda tudná adni, mindenét, talán még a be? egy pillanatra se, egyforma volt mindig, tartozkodó lett a férjéhez, szeretni akarta, hanem a szive az
csületét is, még a barátságát is
m é g a ás kimért, ngy előre engedte Gabit, mintha 0 erő- ellenállt, tiltakozott ellene, más érzést nem ismert,
Gabi barátságát is ! Ez érzésre lett aztán igazán sen bízott volna végtelen erejében, soha egy lé- mint a Walda iránti szerelmét.
gyenge az sz erős férfiú. Kézen lehetett volna pést sem tett, hogy a tetszését tflegfjyerje, pedig
Boldogsága ilyenkor volt végtelen, a mikor
ö jól látta azokból a szelíd fényű nagy sötét sze?
vezetni.
belátja tehetetlenségét. Férje erről mit sem tudott.
mekböl,
hogy
ott
belül
a
széles
mell
alatt
valam'i
— Emlékszel-e gyermekkorunkra Samu! ? —
Nejét egy kissé zárkozqttnak látta mindjg, de elekészült koczczintásra Gabi, — a mi kedves gyer- már tűzet fogott, a sziv érzésbe kapott, hanem jétől fogva, igy bát azt gondolta, természetében
mekkorunkra, a hol barátságpnk kezdődött ? Soha az igaz, hogy minden mélyen el van rejtve.
fekszik az egész.
nem tudnám eltelejteni, a mint barátságunkról nem
Várt is egy ideig, hátba valamiképpen maJeleneteik ez ideig nem voltak soha, Nusl
tudnék megfeledkezni soha. Igyunk a mi barát- gától kipattan a szikra, hanem aztán türelme elegy angyali teremtés volt előtte, ő meg gyöngéd
ságunkra !
fogyott, megudla a várakozást, mást gondolt, soKoczcziutottak és fenékig itták a poharat. kat kezdett foglalkozul a Csantba fiúval, reményt és szerelmes Iránta.
(Folyt k«T.)
Walda egészen összerázkódott barátságuk emlí- n r ° , l Í . n e ! t i ' J , o g y gyorsabban eredményre jusson
tésénél, eszmélni kezdett, A varásilat elmúlt s Waldával. Féltékenynyé akarta tenni sablrásádrt

Április 28.
Magyarország állami egyensúlyát nagyon is
túlbecsüljük. Ezt az egyensúlyt a községek és az
adózók érzik legjobban. De továbbá Magyarország
az állami feladatok megvalósításának csak kezdetén áll; mik várnak reá a jövőben, mikor a községek, megyék már-már képtelenek szükségleteiket
fedezni, azt könnyen elképzelhetjük. Ausztria e nehézségeken már tul van, ott az állam hordozza
nagy részét azon terheknek, melyek nálunk az ál
lam alkotó elemeire : egyesek- s községekre esnek
Ha viszonyaink minden részletéből raknók össze
a kvóta alapját, ki lehetne mutatni, hogy még a
jelenlegi % is túlságos teher.
Az önállóság láuczolatát tovább vezetve, bizonyossá lesz azon tétel, hogy önálló országnak
önálló ipara és kereskedelme van, ezeknek pedig
csakis az önálló vámterület lehet a megteremtője.
Az elméleti politikusok kedvenc/ vessző pari
pája az, bogy Ausztria kenyérterményeinek piacza
s ezért kell a közös vámterület. Ezen elméletnek
azonbon a gyakorlat nem ad igazat. Kenyér-terményeink után Ausztria nem ad kellő rekompenzácziót azon 35 millióért, melylyel Magyarország
neki iparczikkeiért adózik és nyers terményeink
árát is a szomszéd államokkal kötött szerződés által — mint a tapasztalat igazolja — a lehető legkisebbre szorítja le.
A közös vám különösen sújtja a székelyföldet, Jelentéktelen mezőgazdaságunk mellett inkább
iparűzésre vagyunk utalva, iparczikkeinknek azonban Románia elvesztése után piaczot alig találnnk
Hiába szépítjük a dolgot, a közős vámterület,
az osztrák jegybank épen ugy, mint az osztrák
államadóssághoz való évi járulék vazallusi, hűbéri
kötelék ; szorosabb és veszedelmesebb, mint a gölök gyarmatoké volt, melyek csak évi adót adtak
q szövetség pénztárába, egyébbel nem tartoztak.
A kiegyezés megújításakor ezen gondolatok
jutnak felszínre lelkünkken s ezen aktuális kérdések fejtegetése é-i ismertetése nagyon is szükséges, hogy lássa be mindenki, hogy a 67-iki kiegyezés keretét és tartalmát már csak a viszonyok
fejlődésénél és haladásánál fogva is lehet, sőt kell
is változtatni, javítani. Ebben egyet kellene mindenkinek értenie, s különösen a székelyföldi képviselőknek kellene a javításért liarczolniok, mert
az elhagyatottság, a nyomorúság legjobban a mi
bőrünket égeti.
—g —s.
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járt házról-házra privattanitványaiboz, hanem ők
maguk hozták el a különóra dijat. Az eltűnt neje
sem követelte tőle a pénzt és igy nem is távozhatott el bosszúsan hazulról. Hogy a vasúti állomástól miként maradt el társaitól, mi történt vele
a koromsötét utczában, azt a titok leple födi, de
annyi bizonyos, hogy vagy magánbosszunak esett
áldozatul vagy egy éjjeli csavargó oltá ki az
eletét, de öngyilkosságról szó sem lehet egy olyan
embernél, kinek erre semmi oka nem volt s különben is gyermekeinek emberré való tételéért
úgyszólván rajongott.

17. nâm.

Ha a betegek száját kinyitjuk, azt látjuk,
hogy az piros és kezünkkel forrónak érezzük;
azonkívül láthatunk a szájon hólyagokat és piros
foltokat, A sántító állatok körme körül és a körömhasadékban a bór forró, dagadt, később pedig rajta
hólyagok találhatók, melyeknek helyén azután varrak keletkeznek. Teheneken gyakran a tógy ia
megbetegszik, a mikor annak bimbói pirosak, dagadtak és rajtok hólyagok képződnek, melyek szintén elvarrasodnak. A kifejt tej ilyenkor gyakran
sárgás színű, sűrű és könnyen megsavanyodik, vagy
pedig vizes és keserű.
Ha állatainkon ezeket a tüneteket vagy csak
— Halált okozó súlyos testisértés
Csik-Szentgyörgyön. Odavaló P á l J ó z s e f némelyeket közülök észrevesszük, akkor az első
folyó évi április 11-én az ottani baromvásáron lé- teendő az egészséges állatokat a betegektől rögtön
vén, midőn eBte kissé jókedvű állapotban ment ha- elkülöníteni. Leghelyesebben ugy járunk el, hogy
zafelé, az uton két ízben kitámadtatott s hasáb- azokat az állatokat, a melyek egészségeseknek
fákkal életveszélyesen megveretett. Tettesek bevár- látszanak ÓB betegekkel még nem érintkezhettek,
ták, mig sértett oly helyre érkezik, hol cselekményük vagy tiszta istállóba állítjuk, vagy oly legelőre
könnyen észre nem vehető s akkor ntána szaladva tereljük, melyről feltehető, hogy rajta betegek nem
észrevétlenül ütötték le. Sértett 10 napi szenvedés jártak.
után f. hó 21-én elhalt. Tettesek a szentmártoní
Ha ez uem lehetséges, akkor legalább a bejárásbírósághoz bekisértettek.
tegeket külön állítjuk és külön személyzet gondjaira bízzuk, az egészségesek tartózkodási helyét
— Gyújtogatás K.-Impérben. Kászon- pedig gondosan megtisztogatjuk s ha CBak lehetsészékben a gyújtogatások egymást követik, ez évben ges, fertőtlenítjük is.
csaknem az 5-ik eset. Folyó évi ápril 11-én éjjel
A mint kiütött a száj- és körömfájás, azt a
11 óra tájt k.-impéri B a l á z s I. József csűre törvény értelmében azounal be kell jelenteni a
ismeretlen tettes által meggyújtatott s a benne község elöljáróságának, hogy ez azután a szüksélévő takarmánynyal együtt leégett. Az alatta lévő ges óvintézkedések megtételével a betegség továbbistálóban benn égett 8 ökör, 3 drb tehén és borjú, terjedését megakadályozhassa.
24 drb juh és bárány, akár 1546 frtot tesz. UgyanHa a betegség fellépésekor az állatok rögtöni
akkor leégett V e r e s s Józsefné zsindelylyel fedett elkülönítésével elkéstünk volna és fenforog a leheháza fedele 100 frt értékben ; T u I i t György háza tősége annak, hogy az egészségesek a betegekkel
fedele és 1 csűre istálóval a benne volt takar- akár közvetlenül akár közvetve, a ragály terjeszmánynyal együtt 320 frt értékben.
tésére alkalmas tárgyakkal és személyekkel érintVegyes kereskedés és korcsma üzlet, olcsó kezhettek, vagy ha egymásután ujnbb megbetegüházbérrel, más vállalat miatt, azonnal eladó. Czim tések jelentkeznek, akkor az állatállományban a
járvány lefolyását nagyban elősegíthetjük az által,
a kiadóhivatalban.
liogy az egészséges állatokat mesturségesen megbetegítjük. Ezen eljárás abban áll, hogy azon beteK Ö 2 G A Z D A M Á G és I P A R .
gek kicsurgó nyálát, a melyeknek szájában holyaVédekezés a ragadós száj- és körömfájás ellen. gok láthatók, felfogjuk s ezzel beojtjuk az egészségeseket. Az ojtás igen egyszerűen törtéuik s azt
A járvány uagy elterjedésének legfőbb oka kélféleképen végezhetjük : vagy letörüljük tisztára
az, hogy a gazdák alig védekeznek ellene, sót, az egészséges állatok ajkainak belső felületét és
igen sokszor nagyon elősegítik annak terjedését.
erre bedörzsöljük a beteg állat nyálát durva váA száj- és körömfájás ragadós betegség, kö- szondarab segélyével, vagy pedig ily nyállal beyetkezéskép az állat csak akkor betegszik meg szennyezünk durva szálú takarmányt s ezt megetet•
benne, ha valami úton-módon a ragályauyaggal
ţgen tisztelt munkatársnők az osztrák ál- érintkezésbe jut. A ragályanyag benne van a beteg jük az egészségesekkel. Így beojtani csak szarvaslamadóssághoz való hozzájárulás kérdését vetvén állat nyálában, fájós körmeiből kiváló nedvben, marhát szoktunk.
fel, csak azt akarjuk megjegyezni, bogy ezt már valamint a beteg tőgyből kifejt tejben.
Az ojtás azért hasznos, mert ez által az egész
Horánszky Nándor is a mult országgyűlésen nagy
állomány közel egy időben betegszik és gyógyul
Ba
tehát
állatainkat
meg
akarjuk
védeni
a
logikával kifejtette s ugy tudjuk, hogy a kiegyeszáj- és körömfájástól, mindenekelőtt ügyelnünk meg, mig különben a betegség lassankint ragad át
zési tárgyalások befejezése után a magyar pénz- rag.
kell
hogy azok sem beteg állatokkal, sem egyik állatról a másikra, mi által az állomány
ügyi kormányzat is megkezdi a tárgyalásokat a olyan arra,
tárgyakkal
ne érintkezzenek, melyeket a ra- egészsége csak hosszú idő múlva áll ismét helyre.
kérdéses adósságok konvertálása iránt.
gályt tartalmazó anyagok beszennyezhettek. Takár- Továbbá az ily módon mesterségesen létesített beA s z e r k.
mány, jászol, itatóvályu, istálló talaja, alom, trágya, tegség rendesen kevésbbé súlyos, ennélfogva rövimeg. A beojtott szarvastovábbá a beteg állatok körül foglalatoskodó einhe- debb idő alatt gyógyul
i
LcKv|nbb,
rek kezei és ruhái vihetik be legfőképeu a ragály- marháknak rendesen l l része betegszik meg szájfájásban. Hogy a szájfájáshoz az ennél súlyosabb
A török-görög háború legújabb fordu- anyagot az egészséges állományba.
körömfájás ne társuljon, a beojtott állatok lábait
Ha
azt
halljuk,
hogy
valamely
vidéken
a
lata az, hogy a törökök Lavissa előtt, bol
száj- és körömfájás uralg, ne hajtsuk állatainkat az alomnak sűrű megújítása által szárazon kell
a görögök elsánczolt tábora volt, a görö- az utak mentén létező itatóvályukhoz és etetóhe- tartani.
(Folyt kev.)
göket három oldalról körülkerítették és ezek lyekre. Ezeken a helyeken beteg állatok járhattak
és az utánuk ott maradt ragályt azután â később
Lavissától 50 kilométernyire vonultak vissza, odajövő egészséges állatok felszedhetik.
FELELŐS SZERKESZTŐ:
piel^tt a döntő ütközetet megvívták volna,
M
O
LNÁR JÓZSEF.
Idegen embereket, főleg pedig marhakereskedőket, mészárosokat és henteseket ne bocsássunk
FŐMUNKATÁRS GYERGYÖBAN:
A törökök Lavisszát elfoglalták,
be az istállóba, mert ezek sokszor érintkeznek beteg
VÉRTES
LAJOS.
illatokkal és széthurczolják a betegséget,
KIADÓ£
<
•
LAPTULAJDONOS:
KÜLÖNFÉLÉK.
Járványos időben lehetőleg tartózkodni kell
GYÖRGYJAKAB MÁRTON.
— Béla n a p j á t ült a .Csillag" asztaltár- nj állatok beszerzésétől a legkevésbbé ajánlatos
sasága f, hó 39-étf este dr. Bocskor Béla tiszti Ilyeneket vásárokon venni vagy idegen ismeretlen
tfflgyész névüönepe alkalmából. Az asztaltársaságIstállókból beszerezni. Azonban bárhonnan szereztük
^ Y I L T I É B.*)
tagjain kivül többen voltak jelen az ünnepelt tisz- ts be az uj állatokat, tartsuk azokat egy hétig
Csik-Szentkirály, 1897. április 90-án.
telői és barátai közül s a kedélyes estély a haj- többi állatainktól teljesen elküloujtett helyen megnali órákban ért véget.
A
mint
a „Csíki Lapok" folyó évi mározins
figyelés ţ^tt,
Az állátokon a fertőzés után a betegség rög- 30-iki válaszomban kijelentettem, ahhoz most iq
— Miniszteri rendelet. Az ezredéves
|iiţ]litâsou vármegyénk közönségé által létesített tön nem vehető észre, mert néhány nap telik el feltétlen ragaszkodom, s Vitos Mózesnek a korcsszékely-ház bábalakjainak, illetve néprajzi tárgyai- addig, mig a betegség jelei kezdenek mutatkozni, márlásl s egyéb teljes valótlan állításaira és hanak ajándékképen A nemzeti mnzenm néprajzi Azt a néhány napi időt, a mely a fértfcés megtör- zugságaira nem válaszolok.
osztályának gyarapítására lett átadásáért a vár- ténte s a betegség kitörése között lefoly, lappanDe minthogy czikkében többféle községi éa
megye közönségének őszinte köszönetét nyilvá- gási időnek (inoubatio) nevezzük.
magánügyekért mulasztással és ragalmakkal illet,
nította.
Minthogy a ragadós száj- és körömfájás lap- a nagyérdemű közönség megnyugtatása és felvilá»
— Uj a n y a k ö n y w e z e t ő k . A belügymi- pangást saaka b napnál hosszabb nem szokott lenni, gositása érdekében, jogerős közigazgatási határoniszter Csekefalvára C s i s z é r Károly, Kászon- egy heti elkülönítés és megfigyelés elegendő. Ha zatokat, bírósági ítéleteket hozok közre, még
üjfaluba S z a n i s z 1 ó Kálmán, Karczfalvára K o- ennyi idő alatt az állat a rag. száj- és körömfá- pedig a mint következik.
I. A Sipos-féle kezesség, illetve követelés
r ó d i Antal (eltávozott) körjegyzőket anyakönyv- jásban beteg nem lett, nyugodtak lehetünk az iránt,
vesetőkké, Szépvizre B á l i n t Károly jegyzői ir- hogy nem hozták magukkal a betegséget, tehát ügyre, az 1891. évi számadásokban előfordul
82 frt 50 krra, az 1890. és 1891. évben kölcsön
pokot, Alfaluba B á r ó t hi József helyettes bírót nem ia fogják jószágainkat befertőzni.
Az ilyen vesztegléa különben járvány mentes vett fákra valamint 1892-ből 14. pontban 2790—
helyettes anyakönyvvezetővé nevezte ki a mindannyit a házassági anyakönyvvezetéssel s a házas- időben Is mindig nagyon hasznos, mert más raga- 1892., 1174—1893., 3513-1895. szám alatt eldós betegségek ellen is ez véd meg a leghatható- rendelt fegyelmi ügyekre, beszéljen a kászon-alság kötésnél való közreműködéssel megbízta.
sabb módon.
osiki járásfőszolgabirójának 3613—1895. felmentő
— Lemondás közjegyzői állásról. CsíkMindazonáltal lehetséges, hogy minden óva- s a vármegye alispánjának 9156—1896. szâmtţ
Karczfalva, Dánfalva, Jenőfalva községek közelebb- tosság daczára, mégis cstţk fellép á baj állataink helybenhagyó határozata.
ről megválasztott körjegyzője csatószegi szárma- között; ilyenkor igen fontos annak mielőbbi felzású Korodi Antal állásáról lemondott, s vissza- ismerése, bogy a szükséges óvóintézkedéseket, a Sz. 3613—1896,
ment eddigi helyére a mármarosmegyel Huszt baj továbbterjedésének megakadályozása végett idejeA kászon-alosiki járásfőszolgabirója esikközségbe, minélfogva az előbbi állás betöltésre vár. korán megtehessük.
szentkirályi András Péter által Csik-Szentkirály
— Veres Lajos eltűnt tanítót mindenSzáj- és körömfájásban a szarvasmarhák, község elöljárósága ellen kötelesség hanyag telje,
fele keresik, de sehol nem akadnak nyomára. Az juhok és sertések szoktak tömegesen megbetegedni. sltése és községi vagyon szabálytalan kezelése
eltűnés körülményeiről közölt hirünkre vonatko- Az első jel az, hogy a betegek kezdetben rosszul miatt emelt, s a 2790—1892. bgyi számú alispáni
zólag a következő helyreigazító sorokat küldte be eunek, lassan rágnak, csámcsognák és szájukból
hozzánk az eltűntnek fla Veres Árpád t Veres aok ayál csurog kl. Ha a körmök is fájnak, akkor
*) Ai e rovatban Mzlottekért ai aláíró felelő».
Baer*.
Lţjos tanító a miit ssámban salltstt napon
M illa** aintítanak vagy folyton fekttssnsk.
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Április 28.
1. foka és 1174—1893. kib. száma közigazgatási
bizottsági Il-od foka határozattal elrendelt fegyelmi
ügyben a belyezini számvevői és ezen főazolgabíróságnál megtartott vizsgálat alapjánl hozta a
kővetkező I. fokú h a t á r o z a t o t :
Csík-Szentkirályi Kristő Ferencz 49 éves,
róm. kath., nős, birtokos, volt községi biró büntetlen, Benedek Dénes 50 éves, r. kath., özvegy,
birtokos, volt községi biró és volt pénztárnok,
büntetlen, — Albert Béniám 46 éves, r. k., nős,
birtokos, körjegyző, büntetlen, a csik-szentkirályi
András Péter által hivatalos kötelesség hanyag
teljesítése és községi vagyon szabálytalan kezelése
miatt emelt panaszbeli vádak és következményei
terhe alnl büntethető cselekmény és mulasztás
hiányában felmentetnék.
I n d o k o k : A megtartott vizsgálat rendén
panaszlottak a panasz 12 poncában emelt váddal
szemben magnkat igazolván, igazolásukat becsatolt képviselőtestületi határozatokkal, számadási
jegyzőkönyvekkel, tlkkvi, birtokivi kivonatokkal,
számvevői vizsgálati jegyzőkönyvet, nyugta, szabályrendelet, pénztári naplóval stbvel megerősítvén,
a a mindezekről meggyőződött panaszló panaszát
visszavonván, panaszlottak büntethető cselekmény
és mulasztás hiányában felmentendők voltak.
Ezen határozat feleknek kihirdettetvén, indokaival együtt megnyugvással tudomásul veszik.
Csik-Szentmárton, 1896. október hó 29-én. Kristó
Ferencz m. p., Benedek Dénes m, P-, Albert Béniám úi. p., Székely m. p., fszbiró.
Sz. 9156-ai 1895.
A tekintetes főszolgabíró urnák Csik-Szentniárton.
Az Albert Béniám csik-szentkirályi körjegyző
elleni fegyelmi ügyben keletkezett s idei 3513. sz.
alatt kelt jelentésével beterjesztett indokot azon
értesítéssel adom vissza főszolgabíró nrnak, hogy
a felmentő határozatot főispán ur ő méltósága
tudomásul vette. Csik-Szereda, 1895. évi november hó 27-én. Becze Antal m. p., alispán.
II. 1894-ben Bogády Gyulától, illetve nejétől
megvásárolt fákra, — hogy csakugyan tisztáztam,
tanuskodjának az alábbi I. II. III-ad fokú jogerős
határozatok.
Sz. 119—1895. kb.
A kászon-alcsiki járási főszolgabiróság CsikSzentkirály községnek képviselve Bocskor Dénes
községi biró álcal odavaló Albert Béniám körjegyző elleni erdei kihágási ügyében megtartott
tárgyalás atán következőleg i t é 11:
Albert Béniám a neki tulajdonított kihágás
vádja és következményei terhe alul főimentetik.
I n d o k o k : Panaszlott az elvitt fák jogos
szerzését Bogády Gyula és Bogády Gyuláné által
kiállított két jegyzékkel — azon körülményt pedig
hogy Bogády Gyulánénak az eladott s illetve átengedett fajutalékboz joga volt mint birtokosnak,
a Bocskor Dén >s biró s György Ágoston bbiró
nyilatkozatával :gazolván. a kihágás vádja és
következményét terhe alul felmentendő volt. Ezen
ítélet 48 óra alatt felebbezhető. Csik-Szentmárton,
1995. május 18-an. Székely főszolgabíró.
A fenti ítélet kihirdettetvén, felek megnyugvással tudomásul vették. Csik-Szentmárton, 1895.
szeptember 96. Albert Béniám kjző, Bocskor Dénes biró.
Sz. 868. kib. 1895.
Csikmegyei erdei kihágási Il-od fokú bit-ósága Csik-Szentmihály községnek Albert Béniám
odavaló körjegyző ellen, erdei kihágás miatt emelt
panaszos ügyét, melyben a kászon-alcsiki főszolgabíró panaszlottat 119-1895. kh. szám alatt
kelt Ítéletével az erdei kihágás és annak következményei alnl felmentette, mely ítéletben panaszló
község képviselője és annak kihirdetése alkalmával belenyugodott, Vitos Mózes csik-szentkirályi
lakosnak 1895. évi november 19-én 790. u . a.
beadott felebbezése alapján vizsgálat alá vévén,
hozta a következő v é g z é s t :
A beadott felebbezéa hivatalból vissza utasittatik. I n d o k o k : A kászonalesiki főszolgabíró
119. szánra felmentő ítéletet 1895. májas 18-án
hozta, s azt feleknek 1895. szeptember 96-án hirdette ki, felebbező ezen ítéletről tudomással birt,
mert annak részére kiadatásit kérte, a as azt
megtagadó végzést 1895. október 28-án vette s
mégis felebbezését csak 1895. november 12-én
adta be.
Minthogy pedig erdei kihágási ügyben felebbezési határidő 48 óra, felebbezése az 187».
XXVI. t.-cz 152. §. 3. bekezdése alapján elkésés
okból hivatalból visszautasítandó volt. Kelt Csikmegye erdei kihágási Il-od foka bíróságának Csíkszeredában, 1895. évi decz. hé 30 án tartott ül«
séből. Miké Bálint m. p , főispán.
Magyar királyi belügyminiszter.
2574 kib. szám V. a.
Caikvármegye közigazgatási bizottságának Csíkszeredában.
Vitos Mézes csik-szentkirályi lakos panaszára Albert Béniám ugyanottani lakós körjegyző
ellen erdei kihágás miatt folyamatba telt ügyre
vonatkozó s í. évi angaszlus hó 3-án 974. kihágási sz. alatt kelt jefentéssel felterjesztett iratokat
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további szabályszerű eljárás végett oly értesítéssel
küldöm vissza a közigazgatási bizottságnak, hogy
az 1879. évi XXXI. t.-cz. 161. §-ának 2ik bekezdése értelmében a II-oil fokú erdei kihágási
határozatai végérvényesek. Budapesten, 1896. évi
angnsztua hó 17-én a miniszter megbízásából
Liptay s. k., miniszteri tanácsos.
III. A Vitos Gergely sértési ügyére pedig
a következő I. II od fokú jogerős ítéletek.
Bfsz. 1094., 1109., 1920-1889.
ö felsége a király nevében I
A csik-szentmártoni k. járásbíróság Vitos
Gergely s társai közrsend elleni kihágása Albert
Béniám könnyfi testi sérté*. vétsége felett i t é I e t:
1. Albert Béniám csik-szentkirályi 40 éves,
r. k. nős 5 gyermeke, szentkirályi körjegyző,
vagyona van, írni tud, büntetlen, az ellene emelt
s állítólag a Vitos Gergely sérelmére elkövetett
könnyű testi sértés és az André Méhes Lázár
sérelmére elkövetett becsületsértés vétség vádja
alul. II. Vitos Oergely csik-szentkirályi 43 éves
r. k. nős 3 gyermeke, földész, vagyona van, írni
tud, büntetlen. III. André Méhes Lázár csik-szentkirályi 38 éves r. K. nős, gyermektelen, kovács
segéd, vagyona kevés, írni tud, büntetlen. IV. Vi»
tos Ignáisz csik-szentkirályi 45 éves r, k., nős,
4 gyermeke, földész, vagyona van. irni tnd, büntetlen V. Balló István csik-szentkirályi 50 éves,
r. k., nős, 4 gyermeke, földész, vagyona van, irni
tud, büntetlen. VI. Gál Ferencz csik-szentkirályi
26 éves, r. k., nős, gyermektelen, napszámos, vagyontalan, írni nem ind, büntetve volt 5 napi elzárással, éjjeli esendzavarás miatt, az ellenük
emelt közcsend elleni kihágás vádja által, ? Vitos
Gergely az Albert Béniám sérelmére elkövetett
becsületsértés vétség vádja alul is felmentetnek.
Vitos Gergely köteles Tőke József, Simon Antal,
Imre Sándorné és Csiazér János tani)kijak 40—40
kit tanudij eziinén az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 pap s végrehajtás terhe alatt
ni.
I n d o k o k : Az Albert Béniám terhére elkövetett könnyű testi sértés vétségre sértett Vitos
Gtrgely vallomásán kivül semmi bizonyíték nem
lévén, s André Méhes Lázár a csendörök próbaírásában találván becsületének megsértését, Albert
Béniám ezen vétségek vádja álta| bizonyíték hiányiban volt felmentendő. Vitos G>*rg«*ly, André
Méhes Lázár, Vitos Ignác/, Balló István és Gál
Ferencz ellen a befektetett próbairások annál
kevésbbé képeznek bizonyítékot, mert a bűnjelvény, fenyegető iratban hasonlóságuk ki nem tűnt.
de nem is állíttatott a próbairások bármelyikéről
is, hogy a bünjelvény írással megegyező volna. Végül
Vitos Gergely ellen az Albert Béniám sérelmére
elkövetett a jelen panaszos ügyi-kben beadott panaszában foglalt becsületsértés vétsége btkv. 2G«.
§-» szerint volt elbírálandó. A költségekre az elj.
szi.b. 82. § a. A kir. járásbíróság C*ik-Szentmártonon, 1889. szeptember 26-án. Márton Ferencz,
p. kjb.
IV. 944—1896. szám alatt elrendelt fegyelmi
ügyben ezen I , II-, III. alatt közzéadott jogerős
határozatok és bírói ítéletek tárgyai benne foglaltatnak, melyekben az elővizsgálat meg is tarta?
tott s a hozandó határozatot szintén annak idején közreadom.
Mindezeket Vitos Mózes nem átallotta lehazudni és letagadni, s engem a nagyméltóságú
m. kir. belügyminiszter urnái a qgy a „Csiki Lapok"-ban rágalmazni, akkor a midőn ezen határozatokról és bírói ítéletekről tudomása van s
részben kezei közt vannak. Azt is írj*, bogy 1894ben marhalevelet hamisittattam, s 759 frt 68 krt
a nyilt miniszteri rendelettel szemben a képviselő
testülettel mint saját czéljsiipra utaltattam ki.

Minthogy mindezek kézzelfogható nyílt rágalmakat képeznek, Vitos Mózes ellen rágalmazásért bűnvádi panaszomat, még pedig a nagyméltóságú m. kir. belügyminiszterhez beadott«
általa sajátkezűiig aiáirt panaszban foglalt vádakra
nézve folyó hó 10 én 805 bt. szám alá, s a „Csiki
Lapok" idei 15. számában közzélett rágalmakia
folyó hó 17-én az illetékes bünfenyitő bírósághoz
beadtam. Tebát én jogerős határozatokat és ítéleteket produkálok s nem mocskoakodom mint ö,
mert a ki mást mocskol, magát mocskolja be.
Ezekből láthatja nagyérdemű olvasó közönség
hogy ki Vitos Mózes. A hozandó Ítéleteket közölj
fogom e lap hasábjáig.
Albert Béniám,
kjző.

Hirdetmény.

.A csikszépvizi Szentháromság segély-egylet"
igazgatósága, a csikszépvizi örm. szertartású templomon, templom kerítésen, papi és. kántori lak-ik
szükségessé vált több rendbeli javítási munkálom
kivitelének biztosítása czéljából az 1897. évi maJui
hé 2->lk napjának délutáni 3 órájára (az iskola helyiségében tartandó) zárt ajánlati versenytársa,
lást hirdet.
A versenyezni óhajtókat felhívja, hogy a fentebbi munkálatok végrehajtásának elvállalására vonatkozó zárt ajánlataikat — az ajánlati költségvetéssel együtt — a kitűzött nap délután Vs3 órájáig a „Csikszépvizi Szentháromság segély-egylet"
igazgatóságához annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a későbben érkezettek figyelembe nem
fognak vétetni.
Az engedélyezett költség-összeg 1223 frt, ennek 50/o-ka bánatpénz fejében az ajánlathoz csatolandó.
A művelet és részletes feltételek főtisztelendő
Fáraó Simoţ lelkésznél paponként megtekinthetők.
Cs.Szépviz 1897. április hó 24-én.
D á j b u k á t Jakab,
igazgató.
Szám 162—1897. v.

Hirdetmény.

A közigazgatási bizottság az 1897. éri ápril
hó 12-én kelt 388. és 389 számú határozatával a
s.-szenigyörgy—szeredai törvli. ui 68—86 kmt.
szakaszán lévő 14 drb, továbbá a szereda—tölgyesi át 26—66. kmt. között lévő 9 drb műtárgy
Újraépítését 7306 frt 83 + 7745 frt 53 =- 16052
frt 36 kr összeg erejéig engedélyezte.
A feutemlitett munkálatok foganatosításának
biztosítása czéljából az 1897. május M Il ik asp-

jáaak d e. II órájára a Csikmegyei m. kir. ál-

lamépitészeti hivatal belyiségébeo tartandó zárt
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik,
A versenyezni óhajtók felhívatnak, bogy a
fentebbi mankálatok végrehajtásának elvállalására
vonatkozó, az engedélyezett költség után számítandó, * a részletes feltételekben előírt 6%-nyi
bánatpénzzel ellátott, a kél munkára külön-külön
zárt ajánlffikat kitűzött nap d. e. 10 órájáig a
nevezett hivatalhoz annyival inkább igyekezzenek
beadni, mivel a későbben érkezettek Ügy elembe nem
fognak vétetni.
A szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki müvelet és részletes feltételek a nevezett
njagy. kjr. államépitészeti hivatalnál, a rendes hivatalos órák bani uaponkint megtekinthetők.
Kelt Cs.-Szeredán, 1897. ápril hé 16-án.

CafeiMgyel m. kir. építészeti

A gazdaközönség és a gépkereskedők
fi.g3relaa©.é"be

I

Gazdasági géposztályunk raktáraiban az éppen lefolyt űzletév váratlanul gyenge forgalma, minden nemű gazdasági gépekből, u. m.:
4, 6 és 8 HP gőzeiéplSkészletek, Járgányok és Járgányoe cséplőgépek, Backer-rendsíert és
Vldits-féls rosták, egy és tőbbvaiu ekék, boronák, rSgttrő hengerek, vetőgépek, tengeri vetokéeitlékek, aratogépek és fűkaszálók, sceeskavágók, répavágók és msik, HkaAosa moruolék
és esőves tengeri darálók, egy és kéi járata Srlőmábnok, olaj prések stb. stb.
nagymérvű készlet összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolatban azon határozatával,
hogy egyes gazdasági gépek további gyártásával teljesen felhagyjunk, ezen nagy készletek, a
jövő tavasz folyamán, rendkívüli mérsékelt árakon valóeladását akaija eszközölni.
Ezt azon megjegyzéssel hozzak a t. érdekelt közönség tudomására, hogy az eladás
nemcsak egyes darabokban, banem esetleg kisebb-nagyobb tömegekbe* i* történik, a szerint,
a mint erre igényt tartó gazdák és hivatott kereskedők jelentkezni fognak.
Bitka alkalom Idnátkoslk moet aa érdekelteknek, elismert UtOnő mináaógfl g—rt—ágl
gépeket óa eeekösöket, rendkívül alaoeony árak ée előny5a feltétetek mellett beennml.
Minden ezen tárgyra vonatkozó kérdezősködésre, mely egyenesen hozzánk czímzendő,
szivesen fogunk felvilágobitással és árajánlatokkal szolgálni. Teljes tisztelettel

SCHL'CK-féle vasöntöde és gépgyár r.-t.
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fiyomatott CsíkSzeredábao a lagtulajdonos és kiadó GjOrgjJaţcab.Mârtoo könyvnyomdájába* 1897.

