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Az esküdtbiróságok. 
Magyarország igazságügyi életében 

nevezetes forduló  pontot képez az 1900. 
év január 1-eje, mert e nnptil kezdve 
a büntető perekben, t. i. azokban, me-
lyek az esküdtbiróságok elé vannak a 
törvény által utasítva, a független  pol-
gárokat a büntető igazság szolgáltatás 
részesseivé, faktoraivá  tette, a mennyi-
ben ezután már a független  polgárok-
ból alakított esküdtszék mondja ki a 
vádlottak padjára kerlllt egyén felett  a 
döntő azon szót, hogy „bűnös" vagy 
.nem bűnös" — s csak ez alapon szabj» 
ki a bíróság a büntetést, vagy menti 
fel  a vádlottat. 

Az eskadtbirósági intézmény, mely 
a külföld  legtöbb államaiban már rég 
életben van, nálunk rengeteg előtanul-
mány, szakszerű tanácskozások és ko 
moly érett megfontolás  eredményében 
illesztetett be az igazság szolgáltatás 
keretébe s én azt hiszem, hogy ezen 
intézmény nálunk tökéletesen be is fog 
válni, mert nz esküdtbiróságra való ké-
pesítés oly rigorozus feltételekhez  van 
kötve, melyek garánciát nyújtanak arra, 
hogy esküdtbíróságaink magasztos és 
szép, de nehéz feladatukat  mindenkor és 
mindenha lelkiismeretesen fogják  tel-
jesíteni. 

Az 1900 óv. január 1-én tehát 
életbe lépett a i 189«. évi XXXIII. t.-cz. 
mely a bűnvádi perrendtartásról; to-
vábbá az 1897. évi XXXIII. t.-ez. mely 
nz eskOdtbiróságokról és végfll  az 1897. 
évi XXXIV, t.-cz. mely a büntető per-
rend éleibe léptetéséről s az esküdtbi-
róságok hatásköréről szól. 

Nem tartozik jelen ezikk keretébe 
felsorolni  azon büntettek nemeit és szá-
mát, melyek az esküdtbiróságok elé van-
nak utasítva, mert ez igen hosszas lenne, 
azonban egy néhányat még is fel  kell 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Beteglátogatások, virrasztások 

éa torosások. 
Irta: Karéeaonj Jómf. 

Égbekiáltó bűnüknek, tűrhetetlen vissza-
éléseknek megdöbbentő, sötétfekete  tanyája e 
3 megrögzött népszokás: beteglátogatás, vir-
rasztás és torozás. 

Ha csak a küzüoséges néposztálynál tar-
tanák fenő  magokat hagyomány-szerű, örökölt 
szívóssággal, szóvá m tenném azoknt. mert 
onnan száműzni csak egyetemes küzdelemmel, 
mélyreható kitartó harcaczal lehetne, de mert 
a polgári osztályban, iparos éa kereskedő osz-
tály, sót nz uri osztálynál is széles körökhen 
pártolást találnak ezen észellenes, feltétlenül 
erkiücsteleo népszokások: nem sajnálum aa 
idót s bármily vehemens ellenszenvvel talál-
kozzék szélnek eresztett jelen ezikkem, lehú-
zom ezen. szokásokról a jóbiazemUleg nijok 
aggatott csábi tó sallaagot, hogy lássa a nép, 
mely talán Boknt hallott rólak, de nem tud 
követésétől megválaai, as álarez alatt a visz-
uataazitó ragyát, hogy lássák, a kiket illet, 
ezen uaivenálk népszokások erkölcsi, nevelés-
tani, egészségtani és lélektani képtelenségeit 
aţjit tonalaţjukbaa. Egyattal kóreia az érde-
mes, ioMligeas olvasót, méltassa figyelemre 
érveimet a a ml Kdök*, tBrik-sakad élet, 
maaka, tánaokarében Jutassa uralomra, ér-
vényre az é n szavát minden merev reakczló-

emlitenem, hogy az érdekeltek lássák, 
mily ügyekben lesznek hívatva hints-
kodni. 

A közönséges büntettek küzlll az 
eskodtbiróság eló tartoznak pl. a felség-
sértés; a király hánlulmuzásu: it hűt-
lenség; a lázadás; a személyes szabad-
ság megsértése küzliivutalnok által; gyil-
kosság; szándékos emberölés; a halált 
okozó súlyos testi sértés; a gyermek 
rablás és leány szöktetés; a személyes 
szabadság megsértése magánosok által; 
a rablás; a gyújtogatás; a megveszte-
getés stb. stb. melyekből látható, liogy 
bizony sok és nehéz esetekben lesznek 
az esküdtek igénybe véve, megjegyez-
vén, hogy a komplikáltul)!) bűnesetek 
jövőre is a szakhiróságok elé fognak 
tartozni, 

l'gy vélem, hogy jú szolgálatot te-
szek, mikor az eskodtbiróság tagjait az 
ide vonatkozó törvény főlib  elveivel 
legalább részben megismertetem, — s 
már e helyen kijelentem, liogy az esküdt 
szolgálat nem iesz terhes feladat  külö-
nösen Csikmegyében, melynek törvény-
széke sajtóbirósági hatáskörrel fel  ru-
házva nincs, mert a sújtó perek jövőben 
is csuk a tizenegy kir. ítélő tábla szék-
helyén lévő törvényszékek, mint esküdt-
biróságok előtt folytathatók. 

Az uj magyar esküdtbíróság két 
külön bírói testületből áll, még pedig 
egy 12 tagu esküdtszékből (jury) és a 
3 tagu törvényszéki tanácsból. 

A 12 esküdt minden egyes ügy 
tárgyalásának megkezdése előtt sorshú-
zás utján jelöltetik ki. 

Esküdt csak oly magyar honpolgár 
lehet, a ki a 26 évet betöltötte, ma-
gyarul irni és olvasni tud s legalább 
20 korona évi adót fizet. 

A nők; a nyereség vágyból elkö-
vetett bűncselekmény miatt elitéltek 

nak daczára. liogy a régen előlegezel! nagy 
haladásnak, kétes népkultúrának :uljun r»j- kis 
alapot, száműzve a társadalmi osztályokból ezen 
erkölcsi fonleségeket,  hagyomány szörnyeket. 

I. A beteglátogatások komoly gyökerei le-
ágaznak a kereszténység irgalniussági csele-
kedeteinek földjébe.  Vérrokonsági jusson az 
emberszetetből táplálkoznak. S mig kormány-
zójuk a józan fontoló  ész. addig gyönyörű erény-
nek tartandók. De mihelyt akár hiány, akár 
túlzás miatt kiesnek medrükből, visszaélésekké 
aDlycdnek. „Virtus in medio stat", az erény 
esak addig erény, mig a középúton jár. Azon 
tul beleilti lábat a bllnök szirtjébe. 

Helyesnek, szépnek, irgalmas cselekmény-
nek, a szeretet legédesebb gyermekének tar-
tom a beteglátogatást, ha oliba bele nem ve-
gyül titkos tupogatozás, unalmas nyegleség, a 
türelmet kifárasztó  ott feledés,  együgyűség, 
azaz ha a látogatást az ész vezeti kímélettel, 
bölcseséggel. 

Bizony jól esik az olyan betegnek, ki a 
világon a legórvább. legelhagyatottabb: kinek 
nincsenek gondozói, kihez kérdést nem intéz 
egyik édese se : hogy mi fáj,  mit óhajt, mivel 
segíthetne ? Ki magános, szenvedő óráibon 
csak egykori eltűnt néhány boldog pillanatá-
nak utáagondolásából tudja, hogy m földön  te-
rem enyhülés is, csak oly nehéz ezen enyhü-
lést, vigasztalást szivünkbe beterelni; jól esik, 
ha valaki akad a szenvedés perezeiben és meg-
nézi elmúló embertársát, letörli könnyeit, bé-
küli fájó  sebeit, egy enyhítő cseppvizet nyújt 

továbbá u szabadság vesztés büntetésére 
valamint a politikai jogok felfüggeszté-
sére elitéltek — mig nz ítélet hatálya 
tart: — a vadalá helyezettek, a kik 
esőd vagy gondnokság alatt állanak, a 
kik szellemi vngy testi fogyatkozásban 
vannak, esklbllck nem l- heliu-k. 

Nem lehetnek esküdtek a minisz-
terek: főispánok:  bírák: ügyészek: a 
tényleges katonák; a rendőri hatóság 
közegei és a pénzügyőrük. 

Az esküdtképes polgárok névjegy-
zéke évenként szokott elkészíttetni egy 
össze ii'ó küldöttség által, mely ideig-
lenes jelleggel bírván uz év junius l étül 
lö-éig közszemlére tétetik ki, azért, hogy-
ha valaki uz ellen N nap alatt felszólal, 
jogos felszólalása  orvosolható legyen, 
l'gy az össze irás, mint a felszólalás 
szeptember l-ig a kir. törvényszék el-
nökéhez küldetik he. 

November hóban a vegyes bizottság 
aztán végérvényesen összeállítja az évi 
rendes esküdlek fölujstromát  és a he-
lyettes esküdlek névjegyzékét. 

Kzen névjegyzékből készül aztán 
uz ti. ti. szolgálati lajstrom vagy is az 

ülésszakra be hívandó esküdtek 
é» helyelles esküdtek névjegyzéke, me-
lyet sorshúzás utján egy :i tagu törvény-
széki tanács leljesit. melyen a kir. ügyész 
és az illetékes ügyvédi kamara képvi-
selője is jelen van. 

Kzen tanács aztán kisorsol 30 ren-
des és 10 helyettes esküdtet, a kik a 
megfelelő  ülésszakra behivatnak, s ezek-
ből alakittatik meg a rótárgyalásra az 
esküdtszék, kik közül uzon 12 esküdt 
fog  bíráskodni, a kik visszautasítva sem 
a kir. ügyész, sem a inagáiivádló, sem 
a vádlott állal nem lettek. 

Mihelyt az elnök a vádlottat az ál-
talános kérdésekre kihallgatja csak ez 
után következik az esküdtszék tnegula-

lleki. midőn a testi fájdalum  és keserű tehen'll 
kivül ott leselkedik a háltérlien a lélek min-
den fellőni  liáliatéreelnic. 

Az ilyen lieleglátugatás előtt kalapot eme-
lek. A latogatások ezen igen ritka nemét nem 
ostorozom: hanem azon másik faját,  melyet 
a bárgyúság, a kíméletlen elgyötivs visz vég-
hez. Az ilyen merénylet a szeretet ellen, vét-
ség az emlieri ellen. A betegség neme szalija 
meg a gondozóval liini betegek látogatásának 
megengedlietőségét és időmennyiségét. 

Ha a lieteg agybántalmakkin szenved, 
melynek számtalan módosulata, lietcgségi alakja 
van: ha tiidóbajban szenved, melynek szintén 
kiszámithatlan betegségi ága lehetséges: ha 
gége, légcső, gyumurbaj. láz stb. gyötri a be-
teget, ilyeneknél a különlien közömtiüs, kel-
letlen látogatást elnyújtani 3—4 óráig, mire 
számtalan példát hozhatnék fel.  ez már vér-
lázitó bárgyúság. A környezet szépen, tinóm 
jelekkel, czélzással. kerülő szavakkal értésére 
adja az ilyen korlátolt eszű látogatónak, liogy 
jelenléte fölösleges  s az illető még sem ébred 
fel  kíméletlenségének kínzó álmaiból. 

Az értelmiség alacsony fokán  álló láto-
gatók gyakran 10—15, sót egyszerre több is: 
rokon, nem rokon, koina, sógor, ismerős, jó 
barát, szomszéd a sok kénlezgctéssel, a beteg-
nek hosszasabb beszélgetésre való unszolásá-
val a fájó  testrészeket megfosztják  a nyuga-
lomtól a Bzervi baj kiépítésétől, a vér uţjân az 
elveszett szabályos működési erőképesség visz-
sznszcraéHétól. Az ily látogatás, származzék 

kitása s ekként ezen tény a főtárgyalás 
kiegészítő részévé válik. 

A megalakulás befejezéseután  követ-
kezik uz ünnepélyes eskoletétel, mely a 
legfőbb  biztosíték arra, hogy az esküd-
tek lelkiismeretük és tiszta meggyőző-
désük szerint menten minden mellék 
tekintetektől fognak  határozni. 

Kzután következik a tulajdonképeni 
főtárgyalás  és bizonyítási eljárás, mely 
ha befejeztetett,  elérkezünk az uj bün-
tető perrend egyik legnevezetesebb és 
legsarkalatosabh pontjához: a kérdések-
nek az esküdtekhez leendő feltevé-
séhez. 

Törvényünk szerint a kérdéseket a 
királyi ügyész és a magánvádló indít-
ványozza, de ugy a vádlott mint védője 
valamint az esküdtek is inditványozási 
joggal birnuk az előterjesztett kérdésekre 
módosításokat sót egész uj kérdéseket 
is javasolhatnak s ha aztán e kérdésben 
vita támad, e felett  az Ítélkező bíróság 
van hivatva dönteni. 

A főkérdésben  mely az esküdtek-
hez intéztetik, benne kell foglalva  lenni 
a tény és jogkérdés minden elemének, 
mert a főkérdés  az esküdtekhez az lesz, 
hogy bünös-c a vúdloU  a vád  tár-
gyúvá teli  bűn  cselekményben? 

Kiemelkedő rendelkezése a tőr-
vénynek az, mely az esküdtek által 
hozandó határozatra vonatkozik. Ugyan 
is eddig az esküdtszéki eljárásban az 
egyszerű szótöbbség vagy is a 7. sza-
vazat elegendő volt a bűnösség kimon-
dásához -s a vádlott elitéltetéséhez. Azon-
ban ezután, hogy valakit elitélni lehes-
sen a szavazatok V.-da szükséges vagy 
is H szavazatnak kell lennie s tovább 
menve, ezután ha az esküdtek közül 
."> arra szavaz, hogy ,netn bűnös* ez 
éppen elég arra, hogy a vádlott felmen-
tessék. 

bár jó szándékból, szervi és emberélet gyil-
kosság szántba megy. 

Megfigyeltem,  tapasztaltam, tehát állítá-
saim tények. A súlyos beteget körülülik ezek 
az ártatlan együgyű tömegek. Telepipázzák 
gondozatlan, romlott levegőjű kis betegszobá-
ját. Klszivják előle azt a párcseppnyi élenyt, 
tiszta levegőt is, mely valahol az ajtó vagy 
alilakrésen betéved ágyához. Ízetlen vigaszta-
lásokkal. naiv kesergésekkel beleringatják a 
halál előáluiába. Ks ezt tűrni kénytelen a be-
teg környezetével együtt, tartván attól, hogy 
ellenkező esetben megmaiják a vipera fulán-
kok. -1—5 asszony a legjavából képes olyan 
pokoli zsivajt csapni a beteg feje  fölött  Cdur-
•>öl iiuintettben, hogy a Kingszinhnz égésekor 
a közönség menekülése csak piánisszimó volt 
eldiez képest. Nem veszik észre, mert nincs 
mivel, hogy a beteg tüdője, feje  beleszédül 
ezen rendezett pletyka-előadásba; idegzete el-
gyengül, megháborodik s ók ez ájtatos lények, 
rendületlenül hiszik, hogy a betegnek kellemes 
időtöltést szereztek. 

Ha orvos kezeli a beteget és hamarosan 
meg nem gyógyítja, óriási kifakadásokkal  él-
nek ellene, rendeleteit megszólják, kidisputál-
ják. Orvosi rendelet ellen ételt, italt, kunizs-
lÓBzercket s minden abszurdumot rátukmálnak, 
rájavasolnak a szegény áldozatra. 

S igy az érdemes, tudákos, kíméletlen 
látogatók saját közreműködésükkel előkészítik 
as utat, hogy minél hamarabb torolhassanak 
n szeretettel túlvilágra küldött halott felett. 
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A vádlott bűnösségének kimondásá-
hoa midffn  a szavazatok s/i-ad részre 
kívántatik, éppen egyik jogbiztositék 
arra, hogy az esküdtek emberi számitás 
szerint nem tévedhetnek s illetve ártat-
lant bQnösnek nem nyilvánítanak. 

Az esküdtek a kik elkQlOnitve ta-
nácskoznak, határoznak és szavaznak 
mindent titokban tartant kötelesek s 
senki se tudhatja meg soha, liogy me-
lyik esküdt mire adta szavazatát, mert 
pl. midőn az elnökök a határozatot ki-
hirdeti, neki is annyit szabad nyilváno-
san constatálni, hogy például a marasz-
taló verdikt „ 7-nél  több szavazattal* 
hozatott. 

A verdiktet az eskQdtek fönöke  a 
mint az eddigi eljárásban volt, inost iá 
a vádlott távollétében hirdeti ki. 

Van és lehet eset arra is, hogy az 
eskQdtek tévednek, arra nézve a tör-
vény szintén jogmenedéket biztosit az 
által, hogy midőn az itélöbiróság meg-
győződve arról, hogy a vádlottat az es-
küdtszék bQnösnek mondotta ki, holott 
fel  kellett volna menteni, a bíróságnak 
joga sőt kötelessége az eljárást felfüg-
geszteni 8 az ügyet uj esküdtszék elé 
utasitani, — mely utóbbiban az előbbi 
tagok nem vehetnek részt. 

Az Ítéletet végül a kir. tőrvényszék 
hozza meg és hirdeti ki. 

Az eskodtbiróság ítélete ellen csak 
egyetlen perorvoslat van s ez a semmi-
ségi panasz, mely felett  a kir. Kúria 
határoz. 

A fennebbiek  alkotják a vonatkozó 
törvény főbb  vonásait, melyeket jó tudni 
mindenkinek. 

A törvény által az esküdtekre ru-
házott igazság szolgáltatási jogosítvány 
gyakorlata tehát nem annnyira a nehéz-
ségben, mint a jeleutőség és fontosság-
ban kulminál, de midőn a törvényhozás 
és kormány a vonatkozó törvényeket 
megalkotta, számot vetett a viszonyok-
kal s nagyon jól tudta, liogy ma már 
Magyarország elérkezett a fejlettség 
azon határához, hol a független  polgár-
ságot nyugodt lelkiismerettel lehet az 
igazság szolgáltatás minél bővitettebb 
keretében is ennek részesévé tenni, 
mert a magyarságban s a kijelölt es-
küdtek mindenikében megvan már szü-
letésénél fogva  a képesítés ily állás 
betöltésére, de megvan a tiszta, humi-
sithatlan jog és igazság érzéke és sze-
retete, melylyel vértezetten — mehetnek 
a fontos  bírói funkczió  teljesítésére. 

És most tisztelt csikmegyei esküdt 
urak, mi a bírói székekbe törvényt ülni! 

— - / . 

Mindezen rettenetes visszaélések vagy 
nem jutnak a kezelő orvos tudomására, vngy 
hu igen, intézkedését az ősi vér meghiusítja. 

Tehát az emberszeretet szempontjából 
orvosi, egészségtani okokból az ilyen beteglá-
togatások az Üldözés pallósával volnának kiir-
taudók a társadalom minden osztályából. 

Kzek a czimteleu látogatások kíméletlen, 
kegyetlen terhek a beteg környezetére nézve 
is. A mellett, hogy a beteg lelki állapotát 
megzsibbosztják, reményét a sok tapintatlan, 
érzelgős analógiával kiölik, bizalmát orvosa és 
egészsége felől  kiirtják, belekergetik a környe-
zetet is a beteggel agyütt a kétségbeesésbe. 
Mindezt az ős korban sem tudták az észszel 
komolyan összeegyeztetni, s most a mi nép. 
polgári és uri osztályunk egy része összeegyez-
teti azt, ba az észszel oem is, de a vak szívvel. 

Tehát ebből talán az következik, hogy 
betegeket ne látogassunk ? Oh nem. Csak lá-
togatassuk észszerűség és okossággal. Egy-
két perez elég még a rokonok, komák, sógo-
rok, ismerősök, szomszédok, jó barátok részé-
ről is, ha különben a betegnek vannak gondozói. 

Minden látogatások közül kiveszem a pap 
látogatását, ki esetről-esetre tudja hogyan, 
meddig maradhat a betegnél, ót hogyan kell 
vigasztalni, lelkét könnyíteni az erkölcsi teher-
től. Ez a látogatás oem tartozik czikkllnk ke-
retébe. 

2. A legerabertelenebb visszaélés a vir-
rasztás a holottiis hasnál. 

= As első esküdtek. Ai uj bflnvádi 
eljárta éri elmében a helybeli kir. törvényszéknél 
1900. Jauuár hó 22-én délelőtt sorsolták ki nyil-
vános ülésben azokat as esküdteket, a kik ai 
1000. év február  19-én kezdődő elaő üléwuakban 
megkeld ik működésüket. 

A nevezetes Ülésen Élthes Zsigmond, kir. 
itélő táblai biró elnökölt a a tanácsban jelenvol-
tak Dósa Kálmán és Antalffy  Oábor, kir. törvény-
széki birák; továbbá Páris Frigyes, kir. ügyész 
éa Dr. Fejér Antal, ügyvéd a marosvásárhelyi 
ügyvédi kamnra képviseletében — a jegyzői teen-
dőket pedig Borsai Mór. törvényszéki jegyző 
végezte. 

Az elnök felolvasta  a bizottság előtt az 1607. 
évi XXXIII, t.-cznek as esküdlek k(sorsolására 
vonatkozó szakaszait e bemutatta az esküdtek 
alapla jet romát 

Kzután a törvényes formaságok  szigorú be* 
tartása mellott ejtetett meg a sorsolás, melynek 
eredménye a következő: 

Kgfcüdlek  lettek: Dobrán Ágoston. Fuskás 
Sámuel, Kovács Gergely, Mánya Kristóf,  Részeg 
llyés, Barcitay Károly, Biró József,  Tamás Jó-
zsef.  Ádám Péter, Salamon Alajos, Jánosy Já-
nos, ifj.  Torok Antal. Dr. Ssetitpéierl Kristóf, 
Tódor János, Trohán JÓZMCÍ (Karczfalvi),  Udvari 
JóZHef,  Incze Simon, Jakab Antal, Antal Domo-
kos, Veress Zsigmond, IQ. Sántlia István, Sipog 
Sándor, Antal Péter (gazda). Ambrus József, 
Márton Ignácz, Péter István, Simon Ádám, Már-
ton Ferencz, Lázár Domokos, Czlkó János. 

Helyettes eskiidtekül pedig a következők 
sorsoltattak ki: ifj.  Dávid Elek, Dávid Ignácz, 
Griiiiwald Albert. Geczó Jánoe, Gáspár Antal 
József.  Qál Sándor, Kálnoky János, György Fe-
renci, Szultán Lázár és Darvas Béla. 

Ezek szerint aa első ülésszakban tartandó 
esküd Ibi rósági tárgyalásokon a fcnnebbi  esküdtek 
fopnak  szerepelni. 

= a választások tisztasága. Széli 
Kálmán elnök, mint belügy miniszter, a válasz-
tók névjegyzékének összeírása tárgyában a 
vármegyék és városok központi választmányá-
hoz körrendeletet intézett, tekintettel arra, hogy 
u kúriai bíráskodásról alkotott törvény 142. 
és 15*2. §-ui, melyek a képviselőválasztók név-
jogzékének Összeállítására, kiigazítására és a 
jogorvoslattal kapcsolatos eljárás szabályozá-
sára vonatkoznak, január 1-én életbelépett. A 
rendelet kiemeli a választói névjegyzék nagy-
fontosságát:  utasítja az összeíró küldöttsége-
ket, liogy a törvény ininden betűjét szigorúan 
megtartsák s annak szellemében járjanak el, 
hoĝ ' törvényes jogának gyakorlásából senki se 
zárnssék ki. A választók ezúttal teljesen ujhól 
fogunk  üsszeiratni s az uj összeírások alapján 
készült névjegyzékeknek alapját vetik meg. A 
füldndó  minimumok állandó jellegű megállapí-
tása is ennek az évnek a föladata.  A rendelet 
belejc/ó részében a belügyminiszter kijelenti, 
hogy felelőssége  teljes ludában. felügyeleti 
hatáskörében a legnagyobb gonddal fog  eljárni; 
a törvény végrehajtása körül tapasztalt legki-
sebb mulasztást vagi' törvénysértést pedig a 
legszigorúbban fogirt  megtorolni. 

Alig, hogy a halott testét a ravatalra 
helyezték, a sötét kezdetén már nyílik szaka-
datlan egymásután bau a kapu és ajtó. Készvét 
kifejező  bánatos arezok lépnek be a házba, 
melyeket az alkohol utáni vágy Uz, hogy me-
neküljenek a halott árnyába. Ezen népszokás 
visszataszító, borzasztóságábao rettenetes el-
korcsosulván az emberi ész látásának, n tar-
tozó kegyeletnek. 

Némely házaknál, hol több a gázsi, 60-ig 
a létszám meg sem áll; a legtöbbször a vir-
rasztók száma felemelkedik  100—150-ig. Hogy 
mit csinálnak, mit beszélnek, mit éreznek és 
hogyan viselik magukat ott egy embertársuk 
hült testrészei mellett, ott a hol csak imád-
kozni van hivatvn a jeges sziv is, azt le nem 
Írom, csak egy-két czélzással érintem. 

Alig 1 méter távolságra gőzölög a pipa, 
szivar füstje  a boldogult nyugvó ágyától. A 
telhetetlen pálinkavágy ég n vér ereiben; kár-
tya, rágalom, káromkodás, veszekedés, szerelmi 
ismeretségek, sót lopások. A ki ezeket nem 
lâţja, az el sem hiszi. Van-e ennél nagyobb 
sebe, busább neme az erkölcsi vésznek és el-
fajulásnak?  Miért? A ki bizonyítás nélkül ezt 
be nem lâţja, bebizonyítom. 

Kegyetlenség ez a szokás a halott emlé-
kével szemben. Mellette az ima éB kegyelet 
gyertyalángja helyett a vétkezés ezer gyertya-
lángja nyaldossa gyenge szemfedelét. 

Kegyetlenség a háziak ellen, kiket a be-
teg ápolása, elvesztésének előérzete, as álmat-
lanság, a fájdalmak  nyila tetőtől talpig átjárt, 

Faraangi naptár. 
Változatos éa mozgalmas Farsangunk van, 

aem lilába uj századot kezdtünk. A 20. stásad 
legelső farsangja  különben Január 7-től kezdve 
62 napig tart, tehát jóval hoaasab, itint a tavalyi. 
Karnovai február  26-án távozik el tőlünk, a mi-
kor Is a szürke böjt követkeslk. Ez csak 40 nap. 
Bűnre tehát b'2 nap, megbánásra eaak 40 na-
pot engedtek a kalendárium csinálók. Februárra 
esik náluuk a mulatságok masszája, melyekről 
már mult számunkban Is egyenkint megemlékez-
tünk. Most csak azokat emlitjUk fel,  melyeknél 
ujabb momentumokról adhatunk hirt. 

A korosolya-egylet február  8 ikl hang-
versennyel összekötött táacseatélyének programmja 
már megállapittatott a a napokban a meghívók 
is útnak fognak  iodittatni. Aa érdekes müaor a 
következő: I. Bariton éa Baaa duett. Éneklik Dr. 
Bardocz Gyula és Duducz Károly. 2. Schubert: 
Vonós négyes. Előadják: 1. hegedU: Creuián 
Aurél. II. hegedű: Dr. Bardocz Gyula, Viola: 
Scbuanig Emil. Cello: Nagy Gyula. 8. Szoprán éa 
ált kettős. Éneklik Balló Gáborné úrnő éa Loyosel 
Ivánka k. a. Zongorán kiséri Koloolos Déneané 
ornő. 4. Liszt: Bákóczy induló. Zongorán elő-
adják Kolonics Déaeaué úrnő és Csipkés Árpád. 
5. Táucs. Jegyek előre válthatók Györgyjakab 
Márton utóda Dreaznándt Viktor könyvkereske-
désében. 

As ügyvédjelöltek estélyére la nagy-
ban folynak  az előkészületek. Eltekintve ugyanis 
a tánozreud, meghívók, zene stb. kérdéseioek elin 
téséaétól, nagy gaudiumot szült a rendezőség kö-
rében, lioşy a rendezői jelvényeket bájos apró 
női kaosók fogják  számukra kihimezni. Bogády 
Ktueka, Molnár Ilona, Torday Yidorka. Romfeld 
Juliska R Nagy Irénke kisasszonyok voltak kegye-
sek ezen nem csekély fáradaággal  járó tisztet 
elvállalni, mint a kik legköselebbi rokonsági vi* 
szonyban vanuak a csíkszeredai ügyvédekkel a 
ez által hozzájárulni az estély erkölaai sikerének 
emeléséhez. Az estély a csíkszeredai ügyvédek 
védnöksége alatt február  17-én less és pedig a 
csíkszeredai uri kaazinó könyvtára javára jogi 
müvek beszerzése végett. 

Az álarcsos bál iránt ia szokatlan ér-
deklődés mutatkozik, ugy hogy a rendesőség 
ujabb plakátok kiragaaztáaát látta asükségesnek 
azzal, hogy uézó közönség azámárakUlön helyek 
lesznek fenntartva.  Ennek oka pedig as, hogy 
az intelligens osztályból is sokan készüloek ezen 
farsangi  bohóságra, a mely most tréfás  momen-
tumok, változatos kosztümök a álarozosok tekin-
tetében ia sokkal tul fogja  haladni tavalyi ha-
sonló álarczoa bálát. Miudeueaetre kedélyesen el-
tölthető pár órának néz elébe as, a ki nem saj-
nálja a fáradságot  a elnéz c hó 27-én este a 
Csillagba. 

A székely-udvarhelyi dalárda ve-
zető férfiúi  jártak városunkban a napokban. 
A dalárda ugyanis hangverseny körutat szán-
dékozik tenni a körül fekvő  városokban s e 
közben útba ejti Csikszereredát is, hol hang-
versenyt fog  a Csillog nagytermében tartani. 
Az érdekes hangverseny február  21-ére van ter-
vezve, azonbnu egyelőre, lehet, elmarad, mert a 
jövendő estélyek annyira lefoglalják  a farsangot, 
hogy ebből a dalárdának semmi sem jut. Vég-
leg eldöntve azonban még nincs, elmarad-e 
vagy nem s ha elmaradna, akkor húsvétkor 
okvetlenül meglesz. Mi bármikor is szívesen 
látjuk a jóhirü dal kart, de saját érdekük kí-
vánja, hogi' * farsangi  tervet halasszák el 
jobb időkre. 

szivüket elkinozta, még most se pihenhessenek 
bár egy pár órát csendben, magányban a szen-
vedés és veszteség párnáján távol a tivornyá-
zók zagyvalékától. Hát még most is végig 
hallgassák a sok Ízetlen, zöld, bűnös, mámoros 
fejek  ágyrémeit éjfélutáni  3—1 óráig! 

Ne menjünk vissza se a középkorba, se 
a pogány korba, hogy annak erkölcstelen szo-
kásain bámuljunk. Ott a mi korunkban meg-
találjuk ezt az egészségtani neveléstani, lélek-
tani társadalmi rémet. Dinamit bomba, a mér-
gek száz faja  a testi szervezetet fel  nem rob-
bantja ugy, mint ezen szokások az emberben 
az észt, kíméletet, érzést, erkölcsiséget. 

3. A torozás erkölcstelensége még aszal 
is növekszik, hogy a szegény hátramaradotta-
kat kizsákmányolja, elveszi amúgy is az or-
vos, orvosság, ápolás temetés költségei által 
megviselt családi életerőt. 100—200 embert 
megvendégelni étellel, itallal minden köteles 
és jogos czim nélkül, főkép  ilyen halálmada-
rakat, melyek ingyenes élethez szoktak munka 
nélkül, nagy hiba a társadalomban. 

A legtöbb halott után sok, igen sok ren-
dezetlen Ugy marad hátra; tartozások s szám-
talan más csimen kiegyenlítendő Ügyek. E mel-
lett hány halott után nem maradnak éhező, 
ruhátlan árvák, kiskorúak a sanyarú nélkülö-
zések között összessszott arezok ? 8 ezen saj-
nálandó lényeket rákényszeríti ez az örökre 
kipusztítandó torozásí népszokás, hogy a he-
lyett, hogy az árvák szájába kenyeret, testére 
ruhát adna, a csekély majdnem semmi hagyo-

Jótékonyoséln színielőadás <Mk-
Somlyón. 

Thalia, a drámai költészet szelíd muzsţja 
beköltözött egy rövid estére a gyakorló iskola 
komoly falai  közé. B hó 21-én adta egy lel-
kes műkedvelő gárda óriási, a termet a szo-
rongásig megtöltő közönség előtt Szigligetinek 
örökszép arin müvét, a hajdan nagyon divatos: 
.Czigány'-t Jól esik konstatálnunk, hogy a 
rendezőség ma, midőn fővárosi  és vidéki szín-
házakban az , esprit'  nevében hatalmas ada-
gokban adják be a közönségnek a maszlagot, 
az igazi költészet kntforrásához  tért és a ma-
gyár hallgatóságot igari magyar népszínmű 
derék előadásával gyönyörködtette. A ,Csi-
gány" választása szerencsés val a, hiszen bár 
tehet a kritika kifogást  meseszövésének biz-
tonsága és a pszichikai indokolás helyessége 
ellen, annyi bizonyos, hogy magyar alakok él-
nek, mozognak benne, magyar a hangnlat, a 
szó, az érzés. 

Műkedvelő előadásokról irt tudósításban 
nem szokták a kritikus tógáját felölteoí.  E so-
rok írója megtehetné, htsien bár látta e da-
rabot ugy, hogy az ország első Zsigája, a jó 
öreg Szentgyörgyi Pista bácsi, és Hegyesi Mari, 
a legszebb Rózsi adák benne a főszerepeket 
és elsőrangú művésznő nyelveskedett benne 
mint Rebeka asszony. — ugy az összjátékról, 
valamint az egyes szereplők alakításáról csak 
a teljes megelégedés hangján számolhat be. 
K sikerben mindenesetre jó része van Xantus 
Klek gyakorlótanitóuak, ki egy személyben 
vala faradhatlan  rendező, drámai tanító és ke-
kellékes a szereplő kisasszonyoknak és ta-
nulóknak kik diazletfestők  és fUggonyvarrók 
is valának. az Ügynek azon, majdnem rajongó 
szeretetével, mely élénken emlékeztet a .nem-
zet napszámosainak'  vergődő életök küzdel-
meiben is nyilvánuló lelkesedésére. 

A legfőbb  női szerepet, Rózsit, Földes 
Anna játszotta. Ennek a szegény czigányleány-
nak a szenvedések Kálvária utia vala az egész 
élete, egészen a kifejletig,  mikor is szenvedé-
sei nyomán napsugaras boldogság fakadt  szá-
mára. S e lelki allapotnak a kisasszony hű 
rajzolója vala. Kezdetben mintha kissé elfo-
gult lett volna, de mind jobban és jobban bele-
melegedett és szépen érvényesítette a fokoza-
tos drámai hatást, mely teljes elemi erővel 
tört ki ott, hol épen a szive királya rettentő 
váddal illette ót, a tisztát, az ártatlant Ezután 
csak vergődés az élete, félőrillet,  mely min-
dig víziókat lát, mennyasszonyi koszorqjával 
babrál, és beteg lelkével váija őt, kinek szive 
törvénye szerint jönnie kell. Aztán később mi-
dőn a hirtelen öröm egy sugárt vet az elká-
bult lélekre és az a sugár visszaadja a józan 
eszméletet, llgyes felfogásával  remekeli Mintha 
mély álomból ébredt volna. Kinos álomból, 
melyből boldogBág az ébredés. Szóval, Földes 
Anna játéka a lelki küzdelem rajzolása és 
technika tekintetében is hivatásos színésznő-
nek is becsületére vált volna. 

A másik főszerepet,  a Zsiga szerepét 
Zsögön Zoltán IV. éves képezdész játszotta. 
Csak elismeréssel beszélhetünk alakításáról. 
Csak a maszkja volt lehetetlen. Az a keserű 
humor, mely Zsiga egész egyéniségét jellemzi, 
mely egyszerre mosolyt is fakaszt,  mely aztán 
könnyet is rabol, igen szépen érvényesült já-
tékában. Az a szegény megvetett ezigány volt, 
ki érzi. bog)* szurtos rongyos ruhája alatt ne-
mesebb sziv dobog, mint a kevélyek cofTa 
szűre alatt A rajongásig szerető apa hű ké-
ményből, sót adósságból vonják a torozás év-
százados esztelen, rozoga szekerét A halál-
madarak ott vijjognak, ott settenkednek koncz-
leső beesett arczczal a halottas ház körül és 
váiják az Eldorádót, kik között több sokkal Jobb-
módu, tehetősebb van, mint a gyászoló család. 

Aztán van-e valami erkölcsi haszon az 
anyagi áldozathozatal mellett? Némelykor Bem-
mi. Legtöbbször hálátlánság, a legBértőbb meg-
biriUás. A meghaltért alig mondanak sz örök-
ség rovására jól be torozott exisztencziák egy 
meghallgatásra méltó Miatyánkot A hátrama-
radottakat a tor hiányai, fogyatkozásai  miatt 
embertelenül megszólják a nemes hála fejében. 

íme az anyagi és erkölcsi mérlegen sem-
mi haszon; az anyagi és erkölcsi kár mér-
legén végtelen sok bűn, sértő, bántó, hálátlan, 
megzsákmányoló cselekmény. 

Bárki veszi kezeibe a csikket, ne fusson 
át szemeivel a hármas eilmen s aztán ott 
hagyja, hanem gondolkozzék, e népszokás mély 
erkölcstelenségét hirdesse, leplezze el as Ille-
tékes néposztály köreiben, hogy előre az ész, 
a kezdetleges, korlátolt ész is megértvén ezen 
szörnyű visszaéléseket, akarata is legyen azt 
véglegesen kiirtani a népéletből bár a XX-ik 
században. 

Hogy kik  vegyék a kezökbe a harcst 
lobogót és minő módon, minő kitartással, ast 
Időm engedtével legközelebb fogom  e lapban 
Csikmegye lapolvasó kösönségével közölni. 

(Folyt kOv.) 
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pót láttuk a sikerült alakításban, s a bánatos 
resignáczió szomorúságát, melyet a szenvedé-
sek sorozata rótt ruá, jól eső módon oszlatta 
el, az a benső, vidám játék, melylyel a fejle-
mények jórafordultán  kitUnősktfdött.  Bánata is, 
fajdalma  is szivból fakadt 

E két fó  alakításban siker dolgában mél-
tán sorakozik Sántha Rózsika k. a. igazán tem-
peramentnmos. élénk, kedves játéka. A Rebe-
ka elég hálás epizod szerepében lépett fel. 
Már a maszkja szerencsés voltával meglepte 
a közönséget e. «ven játékával tejesen meg-
hódította azt. Egészen otthoniason mozgott a 
színpadon, igazi tűzről pattant, kardos menyecs-
ke volt, egy kissé cselszövő, egy kissé túlsá-
goson nyelves, de mind végig eleven és ked-
ves. Csak gondos játékát Jutalmazta a közön-
ség, midőn nyilt szinen is tapsolta. Ellentéte 
vau a félénk,  naiv Kvike, kit Jakab Hilda ját-
szott Egyéniségének megfelelő  szerepében he-
lyesen mutatta be az érző naiv gyermekleány-
kának lelkületét, ki előbb mint a csiga-biga el-
rejti szive titkát, csak aztán árulja el, mikor 
Kózsi az öijöngő átkot mondja raju. 

Gáspár Endre ellenszenvessé tudta a Kur-
ta szerepét tenni, s ez is vala a feladata.  Gyu-
ri szerepében Vargha Ferencz jól mozgott, a 
becsületére büszke és Rózsi iránt féltékeny 
szerető lelki küzdelmei meghatóan érvényesül-
tek. Vágásy János igazi pipogya férj  volt a 
rettentő módon félt  nyelves oldalbordájától. Jó 
kezekben vala a Peti szerepe, (Gál Mihály) 
maszlţja csinos volt 8 játékában a méla, bo-
rongós hangot szerencsésen használta. Mulat-
ságos násznagy volt György Béla, s a Ferke 
intríkus, hálátlan szerepében gondos alakítást 
nyiţjtott Király István, diklódi l'éter elegáns 
földes  urtl volt Kissebb szerepjökben egész 
igyekezettel előmozdították az ,e n s e m b I e* 
sikerét a csinos, kútra vízért és pletykáért 
járó menyecskék és leánykák: Yéger Tinka, 
Sántha Annuska, Ambrus Mariska és Petres 
Bertácska kisasszonyok, valamint talpraesett kis-
bíró szerepében Bálint Sándor és egyéb szere-
pekben Szilveszter Dénes, György Gyula, Koz-
ma Géza. 

A páratlan sikertt előadás a tanitó-kópzó 
intézet zenekarának tekintélyes összeget jut-
tatott 

Aztán volt színpad bontás, bizonyosan jó-
kedv, mulalBág és táncz is, csakhogy arról be-
számolni nem a színházi referens  tiszte. W. V. 

Törvénykezési rovat 
Alcsiki  tolvajb&nda.  Pitava) krónikájá-

ba való ama bűnhalmazat mely fölött  a csík-
szeredai törvéayasék e hó 24-én ítéletet mondaad. 
Egyaaerfi  asékely emberek öltek a vádlottak pad-
jáa, kik a legfinomabb  vétőkkel, fúrókkal  dolgoz 
tak a legkomplikáltabb sárak feltörésén,  a melyek 
nem nagyon mesase maradtak el Papakouta s 
láiaai ssensámaitél, a miot arról a bíróság asz-
talára kirakott easközökből meggyőződtünk. .Mert 
hát — aat mondja Baáaa József  — én ipart flze 
tek as aaataloa mesterségem után, a lopás után 
aem kell flzetal,  mégis többet jövedelmei.* 8 a 
mikor oly akadályra találtak, mire nem számítot-
tak s a többiek a visszavonulást tanácsolták, hu 
moroaan vágta nekik oda: .Nem jöttein én meg-
ludoí, hogy bol lakik Bencse András uram, tud-
tam én aat aselóit is. Aa én mesterségem nem 
olyan, mint a halászé, bogy üresen husaani vissaa a 
báléti" Nem ia Igea mentek el sehonnan üres kés-
sel, pedig a viasgálat soráa kisült réjok vagy 
22 betöréses lopás. Hát még a ml homályban 
maradi. Bendkivüll Ügyességgel tudták a nyomo-
kai eltakarni, a oyomofcáai  félrevezetni,  .mert hi-
szen — est ia Baáaa mondta — köonyfi  volt, mi-
kor aa albiró meg egy eaködl volt abiatatéjnk." 
Mikor már as apró eseprő lopásokba beleuntak, 
aagyobb fába  la vágták a fejszéjüket  Feltörték a 
ealkaseatmártoal jblrtság épületét a a járásbiró 
szobájából elemelték a kaassát a benne levő pénz-
sal*s iratokkal együtt Elmentek Késői vásárhelyre, 
a hol Csiszár Pál üzletét ritkították meg. Végre 
Mihály András sseatmártonl kereskedő üsletéoek 
kirablásából fogtak.  Az ia meat volna aaépen. 
Ssáas Jóssef  vígan adogatta le a portékákat as 
állványról Caüröe Mózeaaek a még tréfásan  jegyzi 
meg: .Olyan kereakedó aogéd aem üttetett ebbea 
a aagy Crikomágban, mint én volnék, ugy-e 
Mésal?" De csakhamar torkáa akadt a ssó, mert 
a asomaséd stobáhsn alvó Cseh Vihnos feléb-
redve as ablakot felrántotta  a egy aéháoyssor 
kilőtt mire valameaayiea felásnak  eredtek» ott 
bagjva lábbelijeiket melyeket aaért vetettek > , 
hogy lépteik lopogáaa ne hallataiék. 8 ez okozta, 
van lüket A csendőrség kereste a csizmák tulaj* 
donosah a esak hamar vizsgálati fogságban  Ültek 
Ssáas Jóssef.  Csüiöa Móses, Antal, Miklós, as es-
küdt a Kotró Jáaos albiró a még többe*, <klk 
asoabaa Kotró Jáaoasal egyetemben eaakhamar 
nabadlábn helyeatettek. A megtartott vizsgálat 
22 büaeaetet hozott napfényre  a esek miatt vonta 
felelőségre  e hé 10, 20, 21 éa 22-én tartott vég-
tárgyaláson a erikaseredal kir. törvényszék Ssáss 
Jóssef,  Csűrös Mézes, Csűrös Antal, Csűrös Mik-
Ife,  Kotró Jáaes, id. Coobot Jóssef,  Fülöp Alajos. 
Caobot András, Béka Jösaef,  Csobot József  Ig-
aáesé éa Béka István káason-njfalvi  lakosokat 
A Hrőság Qeesó Béla elnöklete alatt Jerssák 
Jáaaa a Lény* Oésa szavasé blrákbél állott. 
A jegjaóktayvel Welmana Samn vezette. A vádat 
B^ler Kálmán kir. álügyén képviselte, mig a 
vádiattak kisül Bsáa Jésaefet  Saáaté Samn ügy-

védjelölt Csűrös Móseat Qyörpiil Domokos ügy-
védjelölt Csűrös Antal s Miklóst Bartha Ignáes 
ügyvéd, Kotró.Jánost Id. Csobot Józsefet,  Fülöp 
Alajost Bóka Jóasefet,  Róka Istvánt Dr. Kánya 
János (Igyvéd vódte. A vádlottak Kotró János 
kivételével nagyrészt beismerésed voltak s csu-
pán a részletekben tértek el s az egyik egyiket, 
a másik a másikat vádolta az értelmi szerzőség-
gel. Nagy derültséget okozott, mikor vádlotttár 
sai szemébe mondták Szász Józsefnek,  ki a 
Kovács Elek plébános kárára elkövetett lopást ta-
gadta, hogy előttük a lopás után dicsekedve ugy uyi 
latkozott: a Én csak egyszer borotváltain a papot, 
de akkor ugy felhúztam  az állát, hogy tudom, 
nem nő ki többet* 

A végtárgyalás Geoaő Béla. törvényszéki 
biró tapintatos s ügyes vezetése daczára i» a vád-
lottak, laouL nagy száma miatt 4 napig tar-
tott. A bizonyítási eljárás befejeztével  Bsyler 
Kálmán alügyész részletes s nagyszabású vádbe 
«sédében fennforogni  látván a cselekményeknek 
csaknem valamennyiébon a bűnszövetség létezését 
Ssáas Józsefet  14 rendbeli. Csűrös Mózest 8 rend-
beli, Csűrös Antalt 0, Csűrön Miklóst 1 rendbeli 
miuősitett lopás bűntettével s azonkívül több büu-
segédeskedéssel s orgazdasággal, Kotró Jánost I 
rendbeli felbujtásssl,  (Szentmártooi járásbíróság-
nál elkövetett lopásnál) I reutlbeli bünsegériesku-
déssel s I rendbeli orgazdasággal s a többi vád-
lottakat is mind több kisebb bűntettel a vétséggel 
vádolta meg. A kir. törvényszék Szántó Sauiu. 
Qyürpál Domokos, bariba Ignácz, Dr. Kánya János 
ssintén nagy készültségééi s hatással előtörje» 
tett védbeszédeinek meghallgatása után sz Ítélet 
kihirdetését Szerdán, '24-én reggel 8 órára tiizte 
ki s igy azt csak jövő számunkbao közölhetjük. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Uj törvényszéki elnök, ó felsége 

a csíkszeredai kir, törvényszék eluökévé dr. Per-
jéssy Mihály nagyváradi kir. ügyészt nevezte ki. 
kit a tőr vény szék H ügyészség tisztviselői knrs 
kiueveztetésének a hivatalos lapbau történt meg-
jelenése alkalmával táviratilag üdvözölt. Azt még 
nem tudjuk, mikor fogja  az uj elnök állását el-
foglalni,  valószinü azonban, hogy ez már február 
elejéu meg fog  történni. Különben dr. Perjéssy 
Mihály uemcsak miut hivatalnok, hanem mint tár-
sadalmi egyéniség is igm nagy közkedvel leégnek 
örvendett Nagyváradon s igy az ő kineveztetése 
által sokat fog  nyerni igazságszolgáltatásunk, de 
társadalmi életűnk is. 

+ Dr. Molnár László Lapunk zártakor 
vesszük a mélyen megrendítő liirt, liogy Dr. Mol-
nár László osik-szenl már toni ügyvéd o lió 23-án 
délelőtt rövid betegeskedés utáu meghalt. A béns, 
de épeszű s reodkivüli tehetséggel megáldott még 
ifjú  ügyvéd elhunyta gyászba borította nemcsak 
nejét s 4 kiskorú gyermekét, hanem Caik-Szereda 
egyik előkelő családját is és mély részvétet keltett 
a társadalom minden rétegében. As Isten adjou 
neki örök nyugodalmat ou lent a földben.  Halá-
láról a család s az alcsiki bank is, melynek ala-
pitója 8 vezérigazgatója volt, bocsájtott ki meg-
haló gyászjelentést. Temetése f.  hó 25-én csütör-
tökön d. u. 2 órakor lesz. 

— Kinevezés. A marosvásárhelyi kir. 
Ítélőtábla elnöke csiktusnádi Imets Ily és vég-
zett joghallgatót a marosvásárhelyi Ítélőtábla 
kerületébe ideiglenes minőségben dija* joggya-
kornokká nevezte ki. 

Berendelés. Bulid Lázár szamosujvári 
kir. albiró, a kl hosszabb ideig a csíkszeredai 
törvényszéknél mint jegyző működött, a kolozs-
vári ítélőtáblához lanácsjegyzőnek rendelteleti be. 

— Tanítói fizetés  kiegészítés. A val-
lás és közoktatási miniszter Stitn Péter szent-
mihály-lóvészi gör. kath. tanító fizetésének  ki-
egészítésére az állampénztárból 200 frtot  utal-
ványozott. 

— UJ állami népiskolák. A kultusz-
miniszter ez évben 200 állami népiskolát fog 
nyitani, melyeknek czéljaíra nz idei állami 
költségvetésben 100.000 korona van felvéve. 
Ezen 200 iskolában 300 tanító lesz alkalmaz-
va Ez lesz az az 1000 népiskola második tur-
nusa, mely öt év lefolyása  alatt szándékolta-
tott felállíttatni.  Az iskolák szervezésének és 
felállításának  munkálatai most folynak. 

— As ügyvédvissgáló bizottság. A 
A marosvásárhelyi ügyvéd vizsgáló bizottság tog-
jalvá aa Igazságügy miniszter aa 1900 évre a 
következőket neveste ki: bizottság elnöke Kostka 
Géza marosvásárhelyi kir. Ítélőtáblai tanácselnök, 
helyettes elnöke. Kovács János marosvásárhelyi 
kir. ítélőtáblai biró, tagjai Pélerfy  Dénes, Todorffy 
Domokos. Dobai Albert, Szabó Dénes, llatfaludy 
látván, Jakab Rudolf,  Phleps Ferencz. Avcdik 
Simon, Bodó Sándor marosvásárhelyi kir. ítélő-
táblai birák éa Nagy Elek ugyanotlani kir. ítélő-
táblai elnöki titkár. 

— Püspöki konferenozia.  yassary Ko-
los bíboros herosegprimás, mint jelestük, január 
22 én délelőtt tis órára tanácskosásra hívta egybe 
a latin és görög ssertvtásu katbolikus püspököket 
budavári palotáiéba. A konferenosiáaak  egyik 
legfontosabb  tárgya a katbolikus autonomia Ugye 
leás. A mult őszön tartott értekezlet már tár-
gyalta as ügyet, da osak as alapelvekkel foglal* 
kosolt és még esek fölött  sem jutott megállapo-
dásra. A püspöki kar tagjai akkor tanulmányozás 
végett magukhos vették a tervezetet és a fontos 
kérdésben a mostani tanácskozáson fognak  vég-
érvényesen határosul. 

— A ssentimrei eset Említettük, hogy 
Cslk-Szentimre népe erőszakkal szegült ellene 
az úrbéri elkülönítésnek. Megtörtént ez Alka-
lommal az is, liogy Sándor Gergely csik-szent-
imrei birtokossal, kire legjobban haragudott 
mert neki van a közhelyekből Székely Endre 
ny. főszolgabíró  uhui n legtöbb arány része, 
oly éne lm U nyilatkozatot Írattak alá, mely sze-
rint ő lemond azon jogáról, hogy illetményének 
a közhelyektől való elkülönítését követelhesse 
és Sándor Gergely kénytelen lévén engedni e 
fenyegető  erőszaknak, alá is irta nzt. Az eset 
utáu talán harmuilnapru Párig Frigyes kir. 
ügyész nz elönyomozat teljesítése végett sze-
mélyesen minden kiséret s fegyver  nélkUl meg-
jelent Szent-imrén, ott egyenest a község há-
zához hajtatott, a hol éppen együtt Uit a ku-
pak tanács, köztük természetesen a fókorife-
us, Tankó Albert biró. A kir. ügyész ur bá-
mujatra méltó hidegvérrel tartott egyenesen a 
bírónak s felhívta  ót azon iratok kiadására a 
melyeket Sânilor Gergelytől erőszakkal kicsi-
kartak ; a biró meghökkent a merész fellépésen, 
eugede a kir. ügyész tapintatos jóakaratú sza-
vainak, az okmányokat szó nélkül vette ki zse-
béből s szolgáltatta át. S most már jnválmn 
folyik  ti nyomozás a felbujtók  után, de letar-
tóztatások még nem történtek. A mint értesü-
lünk, Csikvárinegye alispánjának megkeresésé-
re a nagyszebeni 31-ik gyalog ezredből már 3 
század mégis érkezett Csik-Szentiinrére. hol 
szabályszerűen elszállásol hittak s igy a tár-
gyalás nem sokára megtartható lesz. 

Községi hitelszövetkezet Csik Szent-
Xliliályon megalakult a csikiueentmiliúlyi köznégi 
li I I el KZÖ vet kezet Szentmiliály és Vocaárcsi lako-
saiból. Kddig 12?» Alúiró vau egyenként 50 koro-
nával számítandó ím? üzlotrúszsze). K hitelszövet-
kezetről különben jövő számunkban egyik ottani 
szskuvatott egyén tollából bővebben fogunk  re-
ferálni. 

— Polgári Olvasókör Ditróban. La-
punk mult ezáinábau megjelent hasonló czimii 
Itidósilásunk kiegészítéséül közüljük uz nlábbinkat. 
Mi utáu Lázár János, a körnek fennállása  óla te-
vékeny régi elnöke, már terliesuek érezve ez 
állás bctölu'-Nét, lemondott, igy választották meg 
aztán elnöknek egyhangúlag, viharos éljenzés 
közült dr. Mezey Gézát, Dítró társadalmának ki-
magasló oszlopát, ki azouban nem fogadta  el az 
elnöki széket, a melynek |iedig kiváló egyéniségé-
vel és fényes  tehetségeivel nagy fényi  köl-
csönzött volua. 

— öngyilkosság. Már vagy uégy napja, 
e hó 10 én tünt el hazulról a Csillag magas 
szőke kocsisa a Jóska. Bement Albert Balázs üz-
letébe s olt két revolvert kért, liogy azokból 
— mint inondá — egy o Csillagba levő veudég 
válogatliasHon. A kereskedő gyamitlanul adta át 
a fegyvereket,  de a kocsis uem tért löbbet vele 
vissza. Vasárnap este az udvaros akart nz is-
tálló hátánál takarítani, hát olt feküdt  a Jóska. 
Mellette a revolver, melyből a lövés történt. Épen 
a Kzivét fúrta  át a halálthozó ólom. Hogy mi 
vol'. tettének oka. azt tudni nem lehet. Kinle-
getnek szerelmi bubánalol is. Annyi axonbau bizo-
ny OH, hogy már karácsouykor mondogat ia. hogy 
meglássák, ó meglövi magát. Most meg is tette. 
A holtleslót bevitték a kőrházbH, a honnan fel-
boticzolás után temetlék el. 

- Az ojság kézbesités reformja.  A 
sokoldalú tevékenységet kifojtó  kereskedelmi 
miniszter hír szerint uj rend szabályokat léte-
sített a postán elküldött hírlapok gyors kéz-
besítése ezéljából. Ugyanis a nagyobb közsé-
gekben. a vasúti vonat megérkezése után azon-
nal direkt e czélra alkalmazott emberekkel 
honlatja ki az előfizetett  hírlapokat. Ezt a re-
formot  egyelőre csak 28 vidéki városban al-
kalmazzák, de egymásután valamenuyi nagyobb 
helységben megvalósítják. 

As ötkoronások. tooo. jauuár 18-áa, 
szállították az Oszirák magyar bsuk pinczéibe 
az első ötkoronás ezüstpénzeket. I£ddig már szép 
összegbeu verlek ki ilyen pénzt, forgalomba  azon-
ban még sem hozzák, mert a hátralevő 224 mil-
lió korouányi államjegyok beváltásával egyidejű-
leg tervezik az uj pénz kibocsátását. Kz pedig 
esak legfeljebb  ez év októberére várhaló. Addig 
egész bátran forgalomba  lehetne hozni o kivert 
uj péuzt, már csak azért is hogy a közönség ha-
marabb hozaásaokjon as uj értékhez. 

: — Jelmes-estély Alfaluban.  Ezúttal 
kouozert, vagy műkedvelő előadás helyett a jel-
mesbsek fölvonulása  lette nagyon érdekessé és 
kedvessé nz Alfaluban  e hó 10-án tartott lillér-
estély t. S ez a jelmezes föl  vonulás egymaga is 
egy színdarab látványosságával ért föl.  Képviselve 
volt itt a Magyar alföld  (Baricz Feronczné ma-
gyar menyecske), Elssáss Lotliaringia, (Sáska El-
vira = paraszt ssász leány, Beresz Ilona el-
saászl leány), Spanyolország (Miklós Zelma = spa-
uyol ezigány leány), Oláhország (Üereöfy  Joláu 
— oláh leány) és a mennyország (Kis Emilia — 
csillag), a vidámság (Boga Janka = pierotte), a vi-
rágos rét (Kiss Vira = virág. Veress Anna = 
vadrózsa), Ferencz Berta postás), ifj.  Puskás Sa-
mu (oarnevsl berezeg) Aotal József  (miklós hu-
szár liszt-helyettes). Balázs Jáuos (spanyol), Bsjkó 
Árpád (betyár). Bajkó Antal (csikós), Málnássy 
Vilmos (malróa), ifj.  PiuU Eodre (turista), Szabó 
Máthé (pesti glgorli), Zakariás Mihály (kadet Őr-
mester) Zárug Lásslö (honvédhuszár hadnagy). 
Heodklvül nagy közönség jött össze Gyergyó-Bzt-
mikléaról, Di íróból. Remetéről, 8sárhegyről. Cso-
mafalváról.  Újfaluból  atb, a kik iráat ugy egyen-
kint, mint egyetemlegesen nagy hálával viaeltetik 

a reodesőség. A négyeseket 80 —80 pár tánosolta 
s hogy & órakor lett vége a pompáson sikerűit 
estélynok, as magától értetődik, hissen a aaent* 
miklósi Ferike bandájának kitűnő nótái valósággal 
oda bilincsellek mindenkit At Olvasókör (avára 
felülflsetésokböl  begyült 08 korona 40 fillér.  Aa 
egész estély nagysikere a rendesők érdeme név-
szerint a Zárug Láaalóné éa a Kiss nővéreké, a 
kik lói áradt az estélyre minden fény  éa vidámság. 

— Egy kis statisztika vármegyénk 
1680. évi anyakönyvi bejegytéaeibdl. A 
miut a kerületi anyakönyvi felügyelő  által a 
lefolyt  év vécével Összeállított kimutatásból 
megtudtuk az állami anyakönyv-vezetőknek mel-
lék foglalkozáskép  elég munkát adott 1699-ben 
is az anyakönyvi bejegyzés és azzal járó cze-
remonia. 

Bejegyeztetett az anyakönyvekbe megyénk 
területén élve született 5195, halva született 
145, Összesen 5340 gyermek. Ezek között volt 
törvényes 4990, törvénytelen 350, efutóbbiak  kö-
zül elismert 144, elnem ismert 206. Az összes 
születettekből nemre nézve volt 2718 fiu  és 2622 
leány. Elhalt az év folyamán  1791 férfi  és 
1675 nő, összesen 3460, tehát a születettek 
száma a halálozások számát 2877-el felülmúlta. 

Házasság köttetett kihirdetéssel 1074, hir-
detés aluli felmentéssel  38, meghatalmazás 
folytán  4, Összesen 1111». Ezek között a gyer-
mekek vallására nézve 16 esetben jött létre 
egyezség. Vadházssságban él a megye terüle-
tén 780 pár K42 gyermekkel, kik közül 1831 
rom- kath., 5 református,  1 ágostai evangélikus, 
223 gör. kath. A kitüntetett vadházasságban 
élők közlll, a mult évben házasságra lépett 
73 pár. 

— Véres verekedés. Közteleken Cse-
tlő Lajos - korcsmájában nagy vitában voltak 
Gyürgyicze András és Gergely Miklós csllgési 
lakósok. Hogy mi felett  vitatkoztak, azt bizto-
san tudni nem lehet egyszer azonban csak elő-
kerül a bicska a Györgyicze csizmaszárából s 
bizony bele megy Gergely Miklósba, ha a korcs-
máros Csetlő Lajos meg uem fogja.  Ez azon-
ban csak olaj volt a tűzre, mert nemsokára 
mind a kettőnek akadtak patrónusai nők s 
férfiak  vegyesen s hirtelenében olyan vere-
kedést rögtönöznek, melyből csak kevesen 
szabadultak ki ép bőrrel, mig Györgyicze Ger-
gely és András súlyosabb sérüléseket is szen-
vedtek. Az ügy vége természetesen a büntető 
bíróság előtt lészen. 

— Tenyéss állatok kedvezményes 
áron beszerezhetóse. Darányi Iguács föld-
mivelési miuiszter a folyó  évi országos költség-
vetésben a szarvasmarha és sertés tenyésztés eme-
lése ezéljából rendelkezésére boesatandó hitellel 
ezen fontos  tenyésztési ágasatokat az ormzág min-
deu vidékén a szükséglethez képest és lehetőleg 
egyenlő mértékben támogatni kívánván, a tör-
vényhatóság utján a községeket utasította, hogy 
a mennyiben a mutatkozó bika és kan saűkség-
létüket állami közvetítés és támogatás mellett 
óhajtják fedezni,  as iránti kéréaüket legtovább 
mftrcziuB  végéig az állatlenyésstési kerületi fel-
ügyelőség utján a miniszteriumhos terjessék föl. 
Különösen figyelmezteti  a miniszter a községeket 
liogy csak az esetben'lesz asou helyzetben, hogy 
a községek kérelmét a tenyész évadra való te-
kintettel idejekorán és megfelelő  jó anyag kiosa-
tásával teljesíthesse, hogy ha kérelmüket maga 
idején terjesztik elő. 

— A községi biró éa Jegyző urak 
figyelmébe»  ajánljuk az uj év beáltával a 
szarvasmarha és lóo9ztályozási, bejelentési ki-
mutatás nyomtatványokat, a melyek legújab-
ban kiadott minta szerint készültek és jutá-
nyos áron e lap kiadóhivatalában beszerezhetők. 

— Munkás-közvetitós. A m. kir. föld-
mivelésügyi miniszter a gazdasági munkás köz-
vetítés szervezése tárgyában íendeletet adott 
ki. E szerint rend. tan. városokban és nagy-
községekben a munkás közvetítitőt és helyet-
tesét a tanács, illetve elöljáróság segéd- és 
kezelő személyzetének tagjai közül a képvise-
lőtestületének egyeteme nevezi ki. A munkás 
közvetítő részére külön tiszteletdíj is megál-
lapítható. A miniszter aztán a szorgahnasabbak 
részére jutalmakat fog  utalványozni. Feladata 
a munkás közvetítőknek az, hogy a jelentkező 
gazdasági munkásokról és munkaadókról rend-
szeres nyilvántartást vezessen s az ezen ügy-
ben hozzáfordulóknak  mindenben fölvilágosí-
tást adjon, továbbá a munkaadó és munkások 
között kötendő szerződés létrejöttét minden 
módon elősegítse. A törvényhatósági munkás 
közvetítőt a törvényhatóság közönsége nevezi 
ki. Készére a miniszter az adat szolgáltatás 
aránya szerint évi tiszteletdijat állapit meg. 
Kötelessége a községi közvetítőktől beérkezett 
adatokat összesíteni s a fennálló  állapotról 
minden érdekelt helyre értesítéseket küldeni. 
A kérdezósködóknek felvilágosítást  adni, egy-
szóval a munkást keresőket ugy, mint a mun-
kásokat mindenben támogatni. A gazdasági 
munkás közvetítés üzletszerűen is gyakorolható, 
mely ezélból a közigazgatási bizottság javas-
latra a m. kir. földmivelésügyi  miniszter ad 
ki engedélyeket Az ily munkás közvetítő a 
miuiszter által meghatározandó biztosítéki ősz-
szeget kell letétbe helyezzen. Ugy a hivatalos, 
mint a magánközvetitők csak munkás igazol-
ványnyal biró munkásokat közvetíthetnek. A 
törvények ellen vető hivatalos közvetítő ellen 
fegyelmi  eljárást vezetnek; az ilyen magán-
közvetitők pedig kihágás vétsége miatt fognak 
kereset alá vonatni. 
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- Ánutatlstlka. A Mag' pirorszag es 
Ausztria közt létesUlt megállapodáshoz képest 
a kUlföld  és osztrák tartományokkal való áru-
forgalomra  vonutkozólog eddig is gyakorlatban 
volt áruztatístikai nyilatkozatok beszolgáltatása 
tekintetében, 11)00. január 1-tól, n következő 
változások állanak be: 1. Az eddu használat-
ban volt 10 filléres  nyilatkozat Űrlapok hatá-
lyon kivül helyeztetnek s azok még esak ja-
nuár 10-ig használhatok. Kzek helyeit az Auszt 
riával való forgalom  számára kettős szürke 
szinü, a külfölddel  való forgalom  számára egyes 
példányú fehér  szinü nyilatkozat nyomtatvány 
léptettetett életbe, mely előbbi I fillér  utóbbi 
V» fillérért  az állomásokon és tőzsdékben kap-
ható. Az árustatisztikai nyilatkozatok bélyeggel 
ellátva nincsenek, hanem azok bélyeg illetéke 
10 filléres  posta bélyeg reá ragasztásával ro 
vandó le. A feleknél  lévó régi 10 filléres  nyi-
latkozatok bármely állomáson teljes értékben 
1000. évi január 3Í-ig beváltainak. 2. Az Ausz 
triában feladott  szállítmányokhoz a szürke 
szinü kettős árustatisztikai nyilatkozatok lesz 
nek kiállitaudók. melyeknek azonban csak elsó 
példánya bélyeg köteles. Az Ausztriából érkező 
árukról Uj nyilatkozatot kiállitani általában nem 
kell, hanem az onnan érkezett s a feleknek 
uz értesítőkkel kézbesített másodlati nyilatko-
zatul kell 10 Hllér bélyegül ellátni, kitölteni 
9 aláírni. .1 A fenti  kétféle  statistikni nyilai-
kozatokou kivül egy pótnyiluikozat és egy 
kiegészítő Űrlap díjmentesen szolgáltutik ki a* 
állomások által, melyek az esetben használan-
dók, ha nz Ausztriából érkezett szállítmánnyal 
nyilatkozat nem érkezett: - ez esetben 10 fillé-
res bélyeggel felszerelve.  - vagy ha az azon lé-
vőrovat a kUlümbÖzó áruk felsorolására  nem 
elégséges, mely utóbbi esetlen uz bélyeg men-
tes. Bővebb felvilágosítás  a lelek részére, az 
erre vonatkozó NKUá/Wl. szánni ministeri ren-
delet alapján bármely állomáson nyerhető. 

Luvtllliljilojlfl*  : 
GYÖRGY JAK AB ÖRÖKÖSE. 

VERESS SADOR dr, 
nemei tiszti Iflorm 

orvoHi rendelője ín lííjforvoai  műterme 
ilwi x ..in Csik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Kundét orvoai tanác*kozA*i itlő naponta 
délután 2 - 3 ig. Fogorvo»i én fogmiivészi 

rendelj idő naponta délelőtt 9—12-i». 

zoklatásUgyi minisztérium áliul 1900. 
január lió 2 An 7.-1,371. szám nlutt ki-
utalva : .144 korona. Együtt 882 korona = 
411 forint.  Veteményes kert. Hu a fa 
iskolát is kezelni fogja  :) véka férejü 
szántó. 

Kötelessége: Az iskolaszék Által 
ki jelelendő tankötelesek oktatása és 
H kántori funkeziókban  való segédkezén. 

Pályázati határidő: 1 9 0 0 . feb-
ruár hó 20 - ika . Pályázati folyamod 
ványok alulirt iskolaszéki elnökhöz lesz-
nek beküldendők. 

Csik-Rákos, I !><)(>. jau. hó lío-án. 
Murányi Kálmán, 

róes|>eres. plébános 
|I7| I — 1 iskolnszéki elnök. 

Sz. i'7">. 
'.Km. 

Iih| 

28—1900. szám. 

Pályázat 
A csikrákosi tanítói állomásra pá-

lyázat nyitt&tik. 
Évi jövedelem : lakás, mely áll egy 

szobiból éa kamrából. I j tanítói laképi-
tése törvényhatósági határozatiul jóvá-
hagyva. Ha családos, főkép  több család, 
taggal biró egyén választatnék, az uj 
lakás felépítéséig,  uz iskolaszék iilknl-
inas bérelt lakásról fogna  gondoskodni, 
(iazdasági épllletek. KMIHHIÜ.S és sUlö-
liúz jó karban. 

kalangya öszi. ugyanannyi ta-
vaszi kepe -• l~>ti korona: Stóla: :I4 
korona. Ka pénz üli korona : C.sik-Rá-
kos község pénztárából: loo koronu. 
C'sik-üöröesfnlvu  község pénztárából 
.">11 korona. Oszpura 144 korona, .-állani 
segélyn Nagyméltóságú Vallás- és Kö-

I YiIvázai i liinletmén v. 
Csikvárinegye kászon ulc-íiki járá 

sáiian Kászon-Altiz székhelyijei Kászon-
Altiz, Keltiz, lmpér, Jakabfalva  és Kászon-
L j ful  ti községekből álló 5(>:l(i lelket szám-
láló közegészségügyi körben üresedés-
ben lévő körorvosi állásra újból pályá-
zatot hirdetek. 

JiivuflulmoziísH: 
I. <J(Hi Irt fizetés,  melyen kivlll a 

községek sem lakbért, uliátalányr, sem 
fuvar  és járványdijat adni nem köte-
lesek. 

>. A betegeknél az elsó látogatás 
diju HU kr. a második és minden kö-
vetkező 2(1 kr. 

:i. Orvosi látleletekért esetenkint 
1 frt,  orvosi bizonyítványokért öo kr. 

4. A megválasztandó körorvos kö 
teles n vugyontulun betegeket ingyen 
kezelni, Kászon-Altiz, Féltíz és Impér 
összeépült községekben husszemlét és 
liulort kémlést a megállapított dijukért 
végezni. Az ebből liefulyó  átlag tlti fit 
évi jövedelem a körorvost illeti. 

Megjegyzem, liogy a közegészség-
ttgyi körhull a körorvosnak kézi gyógy-
túr tuitúsi engedély a törvényhatóság 
első tisztviselője által kilátásba helyez-
tetik. 

Felhívom mindazokat, kik ezeu ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy ez iránti 
szabályszerűen felszerelt  s eddigi alkal-
maztatásukat is feltüntető  kérvényüket 
hozzám folyó  évi február  bó 17-ig 
annál bizonyosabban adják be, mivel 
később beérkező pályázatok figyelembe 
nem vétetnek. 

Akászon-alcsiki járás főszolgabírója. 
CsikSzontiiiáiton. I'.IIKI. január 21. 

Bartalis, fószolgabiró. 

Mosl ieb'HT llles: 

A németországi 
mezőgazdasági szövetkezetek 
íria Wtri*  Frif/i/rM,  esik-szereilai kir. 
ügyész, és kapható Györgyjakab Már-
ton utóda könyvkereskedésében Csík-
szeredában Ára / korona  ?iO fillér, 
postán küldve 10 fíllirc!  több. 

• M S I 

Legszebb és legczélsznül»)» karácsonyi újévi fttánriÁk  egy 

Adria varrógép 
csalati bssiaalatra stabaMaozalt bimrö héuiilélikeles Ipari ezr lefera. 

Ka-ii VMrró̂«|H.-k di.iiwi um« j; vári IIIMII vokkal «wmticn n pi'iriisr* 
IMSXIIHII kitÜDÖ miuöcégü uyifbui  ts H teöhnin* •-/.<•» UTÓK <-Un 

—,—, ártést iţjabb vivaaányal «Kiinti gyártásban r.jL Tartóiaoáf,  "/.»l,Hio csinos ki »-iu-t «« kinnyfi  Mjtalaa milkfrléx  U-I tök v j;é|»-krt oly it mi tv 
kedv véltté és «-1 terjedné. |>u vnrróg«:]i » uuip-nr i|>ur <1 iaduln. Ok-
tatást n n i i m blmzéábon díjtalanul nyújtok. " Varróg-púimért • évi 
Jóuáuáat vállalok KluJús árenMlé* nélkül csekély havi réeatetftMtésie 

Ja vitásokat pyor*un és |>OIILOKUH iszkiizlök. Atlriü vari'ü̂ «liok<-ii és iinţţol 
..-.I...A — •— ., ... .... ^.„jij^.jji .(liminum lArpy 

••iitnniiit ikic* l.Hruynklinn. 
-ékpárokoii kivül Kok uyünvürü. iíjúiulékiink 
i raktáron. — DIIM VNlusxti>k zenéin 

Teljes tisztelettel 

M o l n á r G y u l a , 
Ailriu varrógépek egyedüli gyári rnktiirosa 

Draasó és vidéke réyzére. 
Kapu-uteza n 1. sz. BruSÓ Kapu-utcai 51. sz. 

ISWJ 5- « 

m i l l M I I M M I H I 
Eladó lakás I 

Gsik-szentsimonon a volt Ontó 
István-féle  telek, köhát és csűrrel 
ellátva örök áron eladó, értekezhetni 

Csiszár Imre. |U1 

•leugyiraaitl Kaidl-Váúrlielytt. 
m i l M I I I I M I I M 

A Györgyjakab Márton 1 utóda, könyvnyomdájában egy 
> j ó c 8 u l á d b ó l v a l ó fiu  mint 

T s l x w l í ó 
I felvétetik,  a ki legalább két-három 
i gimnáziumot végzett. 

Kin. sz. 1 15)00. , , , J 

Pályázati hirdetmény. 
A „Jelzálog-Hitelbank részvény társaság6 Gyergyó-Tölgyesea, a raegüreseeilctt 

könyvelői álh'tsra ezennel pályázatot nyit. 
F e l t é t e l e k . 

I. Kvi fizetés  (havi részletekben) 1200 korona, továbbá az ügykezelési szabályzat-
ban biztositott tisztelet- és megjelenési dijak élvezete. 

'2.  l ' á i y á ^ n i ó h a j t ó k t a r t o z n a k s a j á t k e z l l l e g i r t k é r é a U k e t , i s k o l a i e s e t l e g k é p e s í t é s i , 
v a l a m i n t e d d i g i m U k ö d é s l l k d t i g a z o l ó b i z o n y i t v á r i y é s k e r e s z t l e v e l ü k k e l f e l s s e r e l t e n ,  l e g k é -
s ő b b folyó  lió '27-ig n a p j á i g b e z á r ó l a g a z i n t é z e t K l n Ö k s á g é h e z e z i m z e t t e n b e n y ú j t a n i . 

Megválasztott tartozik szolgálati idejére belépése napján tieetesének egyévi 
o^zogét készpénzben, avag>- óvadékképes értékpapirbnn az intézet penztámokához biztosité-
kul letéteinényeziii. 

4. Az állás jövő február  hó 1-én akadályoztatna esetén legkésőbb ugyanazon hó 
ló-én múlhatatlanul betöltendő. 

ő. Olyan ki a kereskedelmi akadémiát sikereseit végezte, s ki hasonló bank-
intézeteknél több évi működését igazolhatja, végül ki a magyar nyelven kivlll a német és 
román nyelveket szóban és írásban tökéletesen birja elónylwn részesít te tik. 

liyergyó-Tülgyesen, líKXl. január hó 4-én. 
Dobreán Demeter, Id. Török Antal, 

hely. titkár. elnök. 
|i;i| 3 

A „Jelzálog 
VAGYON. 

Vagyon mérleg számla. 
Hitelbank részvénytársaság" vagyon álladókáról az 1889. évi 

deczember bó 3l-én. 

III'I'HWHXHKIIUII SrO'i kor. 
Ifiruiotl 

1'énKtnr iiiHruJvúiiy lsUO. Jtrx, íll-én 1M87.6J 
l'énxiár klllfölüi  iióitziiciiH-klu-n r>16.74 
Vültókliun 'Jíi.'iTdlj.iii 
•lelzi'tlopjiul liixtoMiioti váltókliati ."Mi7:L'i. -
Kúzi /.rtlojioklum ->>tM» -
KMfüUi  VHltókbun . :k>7!H6l> 
Kozi-sscjíolt és .li'kálogolt )>i/iovltoil 

kölvéaycklu'ii . . . . 147:4)1.̂ ) 
<;iró-xzimilHii nz o*Kt, niit̂ y. IViiiknúl liá'i.70 
KrtOk|iu|iirokl>uii (l'n|'. rt-szvi'-nvl 
Folyy.szAiiiliiii inlóüok HSaKH.lH 
Clii-i'kc sxűiiibiktni . IÜKIO.— 

lüttjHlUHI 

*2. Aíaptr.kf  Nt&mlâD . . . UDAM».--
•I. I-HÓ Turtiilck ttlup Nxámlán tU0.(UI,— 

147. Hitétok tök esi Uítl ksinalalval . . 8Hn.ll07.7ll 
1(14.1:17.71.2:). i:>. 17. lIMi. 1-VI. 1!>. 21. 

VlMzvaluí kölcsönökért 7'>.(«7.i*kH 
Ki'1 ncii) vett jótékonyuzél 1K»>7,S.rul Kylll SKSIIIIHU 

ur liy „„lg fflnmslik: 

211 
NS. 

A ofi/ó  i'ri  Uj 
AlH|inxBlmly xxorlnt: 

20% uj'iartulék nlupru . *>000. -
10° , tlszlclcl tlijukru . 'l'm.-
jotékoity czúlra. "»!l.72 

Osztalékra: 
"»l«/9 (rcszv̂ nvonkliit l7ii kor.) l'.tHlu. 

20HL6I 

(iyergyó-Tölgyesen, 181*9. dcezemlxr hó 31-én. 
/MimtM  Jtotiirter.  Kori*»*  Ádám  ifj.  T&rQk  Antal 

Itrly. köiiyvel". )>ensinniok. vvxér ipupilő. 
Hogy ezen forgatom,  nyereség, veszteség és vágj on- mérleg-számlákat a fő-  és segéd>könyvekkel 
Összehasonlítottuk és azokut mindenekben helyeseknek é.s megeg)?ezőknek találtuk,igozoljuk. 

(íyó.-Tölg^esen. 11100. évi január hó 4-én. 
Török Antal s. k Valósak Jóaef  s. k. Dobreno ÁfoMon  s. k. Mflneke  Pál s. k. Avrém Halm s. k. 

elnök. ij,nzfr.  uy;. ipizfr.  tap ipa*̂ . rop. if^lt-
Caató laOán s. k. Urdoaanu János «. k. Halm Stmoa ». k. 

Iclft̂ v.  Iii/.ot t S. (>liittk. Írl0(ry. bixottH. i a .̂ Í<-1 ftpy.  lilaoHa. tay. 

kaphatók, melyek at OrsiáQ erdélyi rétiolben «flysdfill  vsttzskrény lyárbos készMek. 
Továbbá vassiekréoyek. községek, templomok és anyakönyvvezetők számára 

részletfiztitéHre  mindenféle  nagyságban szállittattoak és raktáron tartatnak. 
Teljes tisztelettel 

MOESZ GUSZTÁV, vaazekrtar oín 
H A f t T 4 n B B 8 . 

Csitviimwgje vízérügjnüksége GylrnrliUk Wrtw ül*M»«l. M - l 
feWWM^WW^^WWWW^iOi^lOIOlflIl^i 

Nyomatott Ck-Szeredában, a lapkiadó yörgyjakab Márton utóda, knynyomiában 1 9 . 




