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Előfizetési  felhivás. 
Mióta lapunk nagyobb alakjában s 

dúsabb tartalommal jelenik meg 6 negyed 
esztendő telt el, mely idŐalatta tiszteli 
olvasó közönség meggyőződhetett arról, 
hogy egész odaadással igyekezlUnk meg 
felelni  azon program mnak, inelyet első 
szántunkban közre adtunk, hogy annak ér-
telmében teljes önzetlenséggel szolgáljuk 
n közérdeket. Hogy ezt jövőre nézve is 
még nagyobb mértékben tehessük, kérjük 
a közönség szives támogatását s H „Cuiki 
Lapok" 1900-ik év III-ik évnegyedére elő-
fizetést  nyitunk az eddigi előfizetési  árak 
melleit: 

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

kérj lik azokat, kik az előfizetési  dijakkal 
hátrálékban vannak, hogy a hátralékos 
MMMZegeket kiadóhivatalunkhoz (György-
jakub Márton utóda könyvkereskedése) be-
küldeni szíveskedjenek. 

„ C e l i ü L a p o l E " 
uerkeasi6>«(« é* bladúhixalila. 

Hfí.v  pár gyakoriul i tanács a 
közigazgatási életből annak ja-

vítása érdekében. 
(Folytatása és végi-). 

Az eddigi közvetítő rendszer minden 
nehézség nélkül mellőzhető, mert AZ a 
községi elöljáróság vagy más hatóság, 
akinek valamely Ugybsn érdemlegesen kell 
intézkednie, — ép oly jól elintézi az ügye-
ket közvetlen megkeresésre, mint ha annak 
elintézésére felsőbb  hatóság Alól kapni a 
felhivást. 

Könnyen és teljes biztossággal kiszá-
mítható a beálló munka kevesbedés a köz-
vetítési rendszer elhagyása esetén az illető 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Előőrsön. 

— Életkép a Kxttbadsiiigliarczbúl. — 
A assbadaágharczbsn történt. 
Mikor a diákok elmentek egy iskolapad 

mellől elfoglalni  a brauyiszkói hegyet, megvívni 
aa iaaszegi csatái, lőporfüsltel  konnolni be azt a 
fehér  arcsot, a mit as édes anya csókolt, meg-
halni Nagysarló, Váes, Hatvan, Tápié-Bicske, oze-
ben alatt — a hasáért 

Elment a psp, a jogáss, atanitó, as iparos, 
a polgár mind karöltve, arany betűket faragni  a 
világtörténelemben a magyarnak, 

Esek kösül mesélte as egyik: 
Előőrsön állt a honvéd káplár. Volt mellette 

egy doboe, egy kürtös, meg öt közlegény. 
Bámulták a távol Gyöngyös városát, u melyre 

ráborult már a téli alkony. Nem volt egyéb dol-
guk. Nem is volt Ínyére es a tétien élet a káp-
lárnak. Ssurni, vágni, elesni vágyott Ilyen volt 
akkor a hoovéd, ki tehet róla. 

Egyuer esak alakok bukkantak föl  előtte. 
Ssuronyt asegsett rájuk. 

— Állj! Ki vagy? 
— Ja}, menekülünk káplár uram, esekkel 

a kis batyukkal. Vége Gyöngyösnek. Mindent 
megess beaae a német 

— Mikor JOttek 7 
— Délntán tájban. 
— Ilányan? 
— Hát agy, egy hálasás. 
— Mit erinálnak? 
— Fáradtak nagyon Aa horkolnak. 

hatóságoknál (és a postahivatalokban), de' 
nem lehet számokban kifejezni  azt a szel-
lemi és erkölcsi értékel, a mit a felesle-
ges dolgok terhe — és az anyagi gondok 
súlya — alul felmentett  hivatalnokok fel* 
szabadult szellemi és erkölcsi ereje és a 
közigazgatás gyorsabbá tétele képviselnek. 

Jleg kell állapítani és össze kell vonni 
lehetőleg egy törvénybe és egy rendeletbe 
az egy és ugyanazon Hg>re vonatkozó 
érvényben lévő törvényes rendelkezéseket 
ugy, hogy azokat ne csak a törvényül-
dós, hanem a közigazgatás gyakorlati eni 
bere — és bárki, minden nehézség nél-
kül könnyen feltalálhassa,  — megérthesse 
és alkalmazhassa. 

A törvények és rendeletek alkotásá-
nál a mult rendszerével szakítva és a fonti 
szempontokat szem előtt tartva, szigorúan 
mellőzni kellene a számtalan hivatkozási 
előbbi, részben fenntartóit-,  részben mó-
dosított* és részben hatályon kivül helye-
zett törvényekre; hanem az uj (örvények-
be és rendeletekbe az előbbi vonatkozó 
törvények illetve r e n d e l e t e k leulartolt 
rendelkezései egész terjedelmükben fel-
veendők volnának azért, hogy az éleiben 
azoknak a gyakorlati alkalmazásánál a 
gyakorlat emberének ne kellessen hosz-
szas kutatásokat és lannlinányozásokal 
vinni véghez annak megállapítása végett 
hogy tulajdonképen a vonatkozó és egy-
mást keresztül-kasul át és átszövő tör-
vényekből és rendeletekből mi van és mi 
nincs érvényben. 

Az egymástól eltérő kihágási eljárási 
utasítások és pénzkezelési szabályok he-
lyett egyetlen kihágás eljárási utasítás és 
egységes pénzkezelés volna életbe lépte-
tendő, mert az eljárások kUlöinbözŐségé-
nek és a kihágási nyilvántartások-és pénz-
naplók sokaságának semmi ellogudhaló 
indoka nem lehet. Az csak nehezíti az 
Ügykezelést, szaporítja a dolgot és hibákat. 

Mindazon felsőbb  hatóságok, akik 
alattas hatóságaiknak rendeleteket adnak 

A káplár elkergette tovább u mi-nek ültek el. 
Azután hátratekintett. 

— Fiuk! Puskái vállra. Irúny uiúiiiiaui. 
Azzal megindult (Jyöngyös felé.  A vám aluli 

megszólalt az egyik honvéd: 
— Káplár uram! A fejünkkel  játszunk, l'u-

rancsutik volt egy helyben maradni. 
— Nekem parancs a hasáért cselekedni! 

volt a kurta válasz. Többot nem in szólt, hanem 
röviden kiadta a parancsot. 

— A fúutcsáo  a kürtös raogfujju  a kür-
töt, a dobos megpörgeti a dobol, a legénység 
velem. 

Ez a kileucz ember, hétszáz ellen ? 
Ilyen munkál végeztek akkor I 
Megszólalt a kürt, megpörgötl a dob, a mint 

paraucsolva volt. A káplár pedig lülcsér! kanya-
rított a két markából s ugy üvöltött bolu a nótna 
éjszakába. 

— Emberek, asszonyok 1 Hall, kvártélyt, 
éleségel! Itt jón IVrcael tizezor embernyi tábora. 
Késsüljelek. Már a falu  alait larUuak! 

Meghallotta a német, a ki benn feküdt  az 
ágyban. De menten kiugrott eunck hallatára és 
oly szük lelt neki a bugyogó, hogy abba se bujt 
bele, ast is ott hagyta. Így fulott  szanaszét egy 
ssál ingben Gyöngyösön hélszáz ember. 

Csak egy dr silbakolt a városház elótt. A 
vilés német generális urat őrizte. Fenn aludt as 
emeleti szobában. 

Ast leszedték a két lábáról, fölmentek  az 
emeletre. A generális ur a pisztolyával kétszer 
belelőtt a levegőbe, azután megadta magát 

Igy vert ssét egy honvédkáplár hötssás né-
metet ös igy fogott  egy eleven osztrák geuerállst. 

Perazo, hogy bevitte a táborba büsskén, 
diadallal... 

IJi'. 4llapilsák meg a rendelet végrehaj-
tásához szllkséges összes mintákat, nehogy 
azokat az alattas hatóságok maguk legye-
nek kénytelenek megszerkeszteni, mert ez 
telesleges idő- és szellemi erő pazarlás és 
a dolgok elintézésének késleltetését okozza. 

Gondoskodni kell arról, hogy a hi-
vatalos nyomtatványok mindenütt minél 
könnyebben megkaphatok legyenek in-
gyen, illetve azok melyek az irodai áta-
lányokból szerzendők be — a legolcsóbb 
árért. 

Minden hivatalos nyomtatványon (ke-
zelési-, nyilvántartási- és egyéb segéd-
könyveken) rá legyenek nyomtatva a vo-
natkozó kezelési szabályok és tudnivalók, 
hogy a közigazgatási teendők nagy töm-
kelegében a tévedések száma ezen óvin-
tézkedésekkel is kevesbitessék, a kezelés 
megkönnyítessék és lökéletesittessék. 

Alkotni kell részletes ügykezelési sza-
bályokat és abban a azükséges összes 
nyomtatvány mintákat, inert egységes 
ügykezelési szabályzat nélkül nincs egyön-
tetű eljárás, nem nevelőditek jó kezelési 
emberek és mert a nyomtatványok hasz-
nálata gyorsabbá, egyöntetűbbé és ezzel 
tökéletesebbé teszi a hivatalos ügyek elin-
tézését. 

A nyomtatványok ezen szempontok-
ból a lehető legszélesebb körben egysé-
gesilendők és a hol szükségesnek mutat-
kozik a gyakorlatban, már alakjuk- és 
színük szerint is inegkülömböztetendők 
volnának, a mi szintén nagyban meg-
könnyítené azoknak kezelését. 

A közigazgatási tiszti- és segédsze-
mélyzetnek biztosítani kell a javadalma-
zások megfelelő  emelésével a tisztességes 
megélhetést, inert csak az esetben lehet 
megkövetelni tőlük azt, hogy a közigaz-
gatási pályát élethivatásnak tekintsék és 
teljes odaadással teljesítsek hivatalos kö-
telességeiket. 

Főként a segédszemélyzeti fizetések 
oly csekélyek, hogy azok a legszerényebb 

A kapitány ur felköti  a kardot. Knpportot 
tart. Olt áll a g)öngyösi káplár. 

A kapitány ur szemei villámokat szórnak, 
homloka sötét, urcza harugos. 

Oda lép A gyöngyösi káplár elé: 
— Ilallju kend! Tiiitja-o kend, mit telt kend? 
— Kihagytam a posztomul. 
— Mi a büntetése ? 
— lUlál! 
— Nem ón mondtam. Kegyelmet kér kond? 

Neui! 
— Jó. llái kend egy himpollér akasztófára 

való fráter.  Kendet arra iléli á tábornok ur, hogy 
tüstént vágja le azi a két kúplári siráfot.  Aztáu 
taksrodjou kend és nddig meg ne lássam, no... 
mit gondol kend meddig'! 

— Meddig? 
— Mig föl  nőin veszi azt a hadnagyi LIIÍ-

formist,  a mit büntetésből a tábornok ur küldött 
önnek, kedves hadnagy ur, azért a gyöngyösi 
bolondságért 

Azzal tisztelgett ós nagy haragosan tovább 
csörtetell a mérgen kapitány ur. 

Igy tüntették ki ükkor, a ki meg érdemelte I... 

Mikor más oldalról fuj  a szél. 
ölen, kik ugyanazon századnál ettük a me-

názst s élvesliik a napirendnek egyéb váltosatait, 
pünkösd-vasárnap délutánjára kirándulást tervel-
tünk a Qarda-tóhoi. As útnak osak felét  teltük 
meg voualou. Arcoban kiszálltunk, hogy a világ-
hírű fürdő  termésseti ssópségeiben gyönyörköd-
hessünk. Onnan Riva elkerülésével Sola nevü 
helység felé  tartottunk, a Tenara lejtőin. A ha-
ladás as Alpok e klnyulványain nagy fáradtság-

megélhetésre sem elegendők és igy eaen 
állásokban gyakorlott, kipróbált egyének 
csak elvétve kaphatók, A többség azon 
kezdőkből való, a kik még semmi jártas-
sággal nem birnak és ezek is csak több-
nyire rövid ideig maradnak, mig jobb 
állást nem kapnak. 

Tetemesen gyorsabbá tennék a köz-
igazgatási eljárást és kevesbítenék a fel-
szaporodott írásbeliséget a közigazgatási 
telefonhálózat  és törvényhatósági hivata-
los közlönyök. 

Mindkettőről meggyőződést lehet sze-
rezni a gyakorlatban, — mert már mind-
kettő használatban van több vármegyében 
és üdvösnek bizonyult. 

Az első nem szorul indokolásra, mert 
az kétségen felül  áll, hogy élőszóval 
gyorsabban éa alaposabban meg lehet 
tárgyalni az ügyeket mint irásbau. 

A megyei hivatalos közlönyben je-
lenik meg minden megyei hatósági álta-
lános érdekű hivatalos közleméuy és egy 
időben s közvetlenül adatik ki valamennyi 
megyei hatóságoknak és hatósági köze-
geknek. 

A hivatalos közlöny gyorsabbá teszi 
a közigazgatást és kevesbiti a munkát, fő-
kép a fŐszolgabirák  hivatalában, mert min-
den hivatalos lapot — bármennyi közle-
ményt tartalmazzon is az — csak egyszer 
kell iktatni és nem kell továbbítani a köz-
ségeknek és hatósági közegeknek, hanem 
csak (ugy mint eddig) a határidőket kell 
előjegyezni és pontosan nyilvántartani. 

Ezek azon gyakorlati tanácsok, a 
melyek a közigazgatási hivatali gépezet 
teknikájának egyszerűsítésére és az intéz-
kedéseknek gyorsítására vonatkoznak. 

Ha a javasolt változtatások — a 
közigazgatási törvényjavaslat előkészítő 
munkálatai alkalmával megállapítandó 
egyéb szükséges változtatásokkal — meg-
válósittatnak és a fizetések  megfelelően 
emeltetnek : még sokáig nem lesz a szük-
ség a megyei és járás hivatalok személy-

gal járt, de uj erót nyertünk, ha essfinkbe  ju-
tóit, hogy as összesen hatezer s egy néhány 
lelkei magában foglaló  Bolában egy szerencsés 
és boldog statisztikus 1500 egyeserötuás abssolut* 
szép leáuyt számlált meg. 

Egyikünk, óráját megnézve, a kimaradás! 
engedély rövid határidejére a a ssolgálati sza-
bályzat intézkedéseire gondolva, ssörnyüködve 
siettetett. Hiába I Alig bírtuk már a lábainkat a 
a falu  még miulegyr l'/s órányi távolra látasott 
leni a völgyben. Éhségünk Is támadt, majdnem 
akkora, mint a tőlünk nem mess se febérlő  Fe-
rencs József  osucs (a 165 ni.). Felednünk kellett 
a y órai takarodó voltát; megállottunk a legkö-
zelebbi maso (major) kapája előtt. A esőiével 
beültetett terrass mögött Ö lányka hagyta abban 
játékát s minket: idegeneket éa katonákat bámalt. 
Benyitunk a kapun s tlsatelgéa után aasal kes-
dettUk meg hódításainkat hogy roes olaasosaággal 
jó pénsért sajtot vajat vagy tejet s mellé polea-
tát kertüuk (a kenyér e vidéken csak a gasdsg 
czivilek eledele.) A nagyobbik leány válásiért 
beszaladt a liásba. Nyomban kijött egy mogorva 
taliáu B bosssuaan utasított el bennünket, mondván 
hogy nein tud németfii.  (A gyűlölt osstrák had-
sereg ssemélyesltől elől esea kifogással  ssoktak 
elzárkózni as .elnyomottak*,) 

— De hiszen aa neta teasea semmit, Bea-
dók, mi is csak keveset értüak abból a nyelvből. 

Csodálkoaott Hát akkor mik vagyunk? 
Hogy nem aa ő fajához  tartósunk, ast könnyű 
volt eltalálni kiejtésünk után. 

Magyarok vagyunk. 
Egysserre megváltozott a helyset képe. 

A lányok és a család elősiető több latjai HS 
sejtették kijelentésünk értelmét Aa ő tekoUJak 
a mi haiánk és nemselflnk  nevével vajmi kere-
set foglalkoslk.  De as öreg, as alpesi pátriárka, 

ZjftpvmJc  százaAHoz w y tói Í v saeUé ldat ^ « a esAtol'va. "SM 
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nténék szaporításán: — egyen kivitelek 
tői eltekintve — mindaddig, mig * kOz-
élet fejlődése  ujabb tetemes terheket nem 
fog  róni a közigazgatásra. 

Heg vagyok győződve, hogy a most 
hatalmon lévő kormány meg fogja  oldani 
a közigazgatás javításának rég húzódó 
kérdésit és a miniszterelnök nyilatkozata 
teljesen megnyugtat az iránt is, liogy 
ezen kérdés megoldását a legszélesebb 
kürO alapos tanulmányok fogják  meg-
előzni, mely esetben nincs kétség az iránt, 
hogy azon férfiak,  a kik a törvényjavas-
lat előkészítő munkálataival meg lesznek 
bízva, nem fogják  tekinteten kivUl hagyni 
a gyakorlati emberek tanácsát, és nem 
fogják  kicsinyelni a legcsekélyebbnek 
látszó könnyítéseket sem. 

Ivánka Pü. 
íúazolgablró. 

József  fSherczeg  CsUrSzeredában. 
Várva várt éa szeretett magas vendéget 

fogadott  e hó 10-én városunk és egész Csik-
vármegye közönsége. K napon érkezett ugynn 
is vármegyénkbe éa városunkba, nz itten állo-
másozó honvédség megszemlélésére József  fó-
herczeg, a magyar kir. honvédség főparancs-
noka. A fóherczeget  vármegyénknek közönsége 
eddigi látogatásai alkalmával is » legnagyobb 
tisztelettel és szeretettel fogiultn,  de akkora 
fényt  és akkora pompát talan sohasem fejtett 
ki, a hódolatnak, őszinte tiszteletnek és szív-
ből jövő igen szeretetnek olyan kiváló jeleit 
sohasem mutatta, mint a jelen alkalommal. 

Városunkban a köz és magán épületekre 
nemzeti zászlókat tűztek ki, egyes éplileteket 
dráperiákkal díszítettek fel,  u fóutczát  egész 
fenyő  erdővé változtattuk s díszbe és Ünnep-
lőbe öltözött a város nagyja és kicsinye egy-
aránt. sőt a vármegye határán is ékes disz-
kapu hirdette, hogy vármegyénknek és varo-
sunknak kiváló vendége érkezik. 

A fóherczeg  Oláhfaluból,  a hol megebé-
delt, kíséretével együtt félhárom  órakor indult 
el, a vármegye határán felállított  díszkapunál 
a magas vendéget Mikó Bálint főispán  és Becze 
Antal alispán vezetése alatt díszes közönség 
várta. Itt a fenséges  urat a vármegye közön-
sége nevében Becze Antal alispán ur fogadta 
lendületes beszéddel, mire a fóherczeg  szívé-
lyes szavakkal válaszolt. 

Innen a fenséges  urnt hosszú kocsisoron 
kisérték be városonkba, a hol az igen nagy 
számban összegyűlt közönség szakadatlan és 
lelkesült éljenzéssel fogadta. 

A .Csillag' vendéglő előtt sorakozott a 
papság, a kir. törvényszék, a vármegye tiszti-
kara, az iskolák tanárai és tanítói, a polgári 
leányiskola fehérbe  öltözött növendékei és a 
város és közel vidék minden rendU és rangú 
közönsége. 

A megérkező fenséges  urat itt dörgő él-
jenzéssel fogadták.  A fóherczeg  a mint a ko-
csiból leszállt pár perez múlva a nngy terembe 
ment, a hol a főispán,  alispáu, kerllleti fóes-
peres, törvényszéki elnökkel élükön várták a 
nagy számban összegyűlt papság, nz összes 
hivatalok tisztviselői s azokon kívül nagyszámú 
intelligens közönség. A dörgő éljenzés lecsilu-

eser fokkal  engedeti előbbi tekintetének fagyából 
s aa elégedett olasz a rcx ki fejes  éné vei fontolgatta: 

— Unghereaí, Ungberesi. 
Aszal beveietett minket hajlékába és pa-

rancsot osztogatott a mi érdektiukben. Előkerült 
minden, a mivel egy ilyen hástéj rendelkezik. 
Volt ott bőven toj, vaj, sajt, jóféle  piros bor s 
— talán épeo a mi kedvünkért — kenyér is. 
A kél öreg, főként  pedig a lányok elóu azsal 
törekedtünk kimenteni gyöngeségünket a hálál-
kodásban, (a mi helyett inkább evésre hassuálluk 
ssáukat.) hogy t I. kezdő olass nyelvészek va-
gyunk. Bcbaj, beszélt helyettünk a családfő.  Fel 
sorolt mindent, mit valaha a magyarokról hallott 
és tudott Emlegette nagyjaink nevét, köstük 
első sorban Kossuth Lajosét, ki sokáig lakott a 
szomszédságukban a ott is halt meg. Viszonzásul 
mi Viktor Emsnuellel és Garibaldival hosakodtuok 
eló s a vendégszeretőkkel egyértemüleg asidtuk 
a németet Na, hiszen ilyet sem hallottak ők 
többet a „aignori caporali41 ajkáról. Nem is saj-
nálták tőlünk a bort a as aevvivaa-t mi sem 
vonakodtunk semmitől, elssjátítva nehés menet-
gyakorlatok kösbeo a baka ason eréuyét, hogy 
nem kináltatja magát, sót ahhos is nyul, miből 
nem kínálják. 

Eseu kösben a lányoknak is tetazeni kei-
dett a söldhajtókás, világoskék estra-uniformis 
dacsára a 2 fejű  sasnak (ugy látásik, ők jobban 
saerették párton kívül maradui) e a nagy nem-
se ti rokonaseuv folytán  vacsoráról, de még éj-
szakai asálléaról Is biatoaltottak. 

Nem is kerültünk ám as nap hasa. 
Terméssetei, hegy egy bét lefolyása  alatt 

megkaptunk a büntetést as olass barátság miatt. 
Minthogy katonáéknál nem ssokás, nem fellebbes-
tflak.  Örültünk, hogy caak a .kimaradást" ismer-
ték oknak s nem voltak kíváncsiak politikai 
árafllelAnkre, 

L. K.  latrán. 

pulta után a főispán  ur üdvözölte a fenséges 
urat lendületes beszéddel, melyben tolmácsolta 
a csíki székelyeknek a felséges  Úrhoz és a fel-
séges királyi családhoz való törthetetlen ragasz-
kodását A fóherczeg  ur a szivélyes üdvözlést 
láthatólag jól eső örömmel fogadta  és arra igen 
szép beszéddel válaszolt, a melyben történel-
münkben való nngy jártassággal méltányolta 
a vitéz székely népnek n múltban szerzett ér-
demeit. 

A fenséges  ur ajkairól elhangzott szava-
vakat az összegyűlt közönség harsogó éljen-
zéssel viszonozta, mire a magas vendég kísé-
retével együtt a nagytermet elhagyta. 

Délután a fóherczeg  ur a honvéd lakta-
nyát látogatta meg. 

Kste kíséretével a ,Csillag vendéglőben" 
vacsorált, mely elé később a fóherczeg  ur tisz-
teletére ide utazott honvéd zenekar a honvéd 
laktanyából nagy takarodó harsogtutnsa köz-
ben levonult s nagy preczizitással nuhány da-
rabot eljátszott. A kitűnő zenét a fenséges  ur 
kíséretével együtt a vendéglő lépcsőin hall-
gatta. A nagyszámban összesereglett közön-
séget az itt nálunk szokatlan dolog egészen elra-
gadta annyira, hogy különösen a ropogós ma-
gyar nóták hallatára még a fenséges  ur jelen-
létében sem vonakodott tetszésének hangos ki-
fejezést  adni. 

A szerenád végezte után a zenekar a fó-
utczán és az ujuton keresztül a nagy takaro-
dó folytatása  mellett a laktanyába vonult, ő 
fensége  pedig nyugalomra tért. 

K. hó 11-én reggel fél  7 órakor a helyben 
állomásozó honvédség százados a zenekarral 
élén a gyakorló térre mentek, a hová szintén 
nagyszámú és intelligens közönség gyűlt össze 
a szokatlan látványosság megcsodálására. 

Pontban egyuegyed 8 órakor fóherczeg 
ur kíséretével egylitt a gyakorló térre érkezett 
s a honvédség gyakorlatait alaposan megszem-
lélte s — mint halljuk — a látottak felett 
mugas megelégedését fejezte  kí. 

Délben fél  12 órakor a Csillag vendéglő 
nagytermében rendezendő díszebéd re meghívott 
vendégek összeg}'ülekeztek s a nyomban meg-
jelent fenséges  urat a honvéd zenekar, inely 
az ebéd alatt is folytonosan  játszott, a nép-
himnuszszal fogadta.  A díszebéd háromnegyed 
l-ig tartott. 

A fóherczeg  ő fensége  délután 1 órakor 
indult a Csillag vendéglóból háromszéki út-
jára kisérve Mikó Bálint főispán,  Iteczc Antal 
alispán, Bocskor Béla t. ügyész és Szántó Jó-
zsef  1. aljegyző által. A fóherczeget  a részére 
kirendelt külön vasúti kocsiba való felszállása-
kor az ott megjelent közönség lelkesen meg-
éljenezte. Tusnád-Alvégre való megérkezése 
alkalmával a fürdő  szövetkezet nevében Váj-
na Tamás nyugalmazott törvényszéki elnök 
Üdvözölte, azután pedig Háromszékinegye kül-
döttsége jelent meg ó fensége  előtt, a mikor 
Szentiványí Miklós alispán intézett lelkes üd-
vözlő beszédet a magas látogatóhoz. 

Este a fóherczeg  a kísérő és üdvözlő sze-
mélyek tiszteletére fényes  vacsorát rendezte-
tett s más nap reggel folytatta  útját a 3 órai 
vonattal Kéztli-Vásárhely re. 

P á r i s i levél .*) 
!Hajat ladóal tónktól). 

PAii*, 1900. májú* 22. 
Mint állsiirióan Parisban tarlozkodó hírlap-

tudósító kezdettől fogva  élénk érdeklődéssel 
viseltettem s világkiállítás nisgyar osztályának 
munkálatai iráut. Több kveleniton a legnagyobb 
elismerés hangján nyilatkoxlriin az itt működő 
kormánybiztosságunkról, a mely valóban oly 
munkát végezett, a mely mélián kivívhatná az 
egész ország osztatlan (líoéreti't. 

S mit lelt mont a magyar kormánybiztos-
ság, most, a mikor elkékült s oagy munkával ? 
Bezárta önálló pavillonunk Impui t s zárva akarja 
tartani a kiállítás vígéig. 

Bizonyára különösen hangzik az Önöknek, 
de így van. Nem tudom éi tinitek-e arról a 
nyílt levelemről, a melyet a nagy méltóság o ma-
gyar királyi kormányhoz intéztem; a napilap, 
a melyben e levelein megjelent hazafias  köteles-
ség érzettől indíttatva magáévá telte panaszom, 
a mely ez eksztravagán* állapotot meg akarja 
szűntetni. 

Kérve-kérem a tekintetes szerkesztőséget 
adjon helyei soraimnak s liaxafias  meggyőző-
désből szálljon szintén sikrs, liogy meg legyen 
szBntelve e tarthatatlan állapot. 

A nemzetnek a párisi vilftgkiállítás  magyar 
osztályába vetett nagy reményeit egy ferde 
kormánybiztosi intézkedés veszélyezteti, a me-
lyet a következőleg vagyok bátor leírni. 

Nemzeti Önállóságunkat tagadhatallannl a 
Szajna parti önálló pavillouuuk fejezi  ki, e pa-
lota egyszersmind visszatükrözi ezer éves mul-
tunkat, mert az egyes államok különböző cso-
portjaiban a provincziák is külön részt kaplak. 
E pavilion már teljesen készen áll, a berende-
zés monkálatait is teljesen befejezték  s minden-
nek dscsára a világkiállítás nagy közönsége 
számára zárva áll. 

Első hallomásra ugy tűnik fel,  mintha es 
as intézkedés csak ideiglenes volns, csak napok 

Mólt sximiiDkból tárgyhalmaz inlall maradi kl. 
Hzerk. 

kérdése, hogy megnyittassák. Vajha igy volna, 
de mint én a m. kir. kormány biztosságtól *r-
tesOltem — az Intézkedés állandó marad. Er 
lest léseimnek hitelt as ad ékes keretbe helyezett, 
díszesen nyomtatott utasítás, a melyei a na-
pokban függesztettek  ki a magyar pavilion ka-
pujára. 

K iiyomtatványból az tűnik ki, hogy a 
magyar pavilion vasárnap délntán és hétfőn 
egész nap egyáltalában Zárva van, (e napokon 
a legnagyobb a kiállítás közönsége) a többi 
ospokon pedig, 10 órától — 12-ig, délntán 9 órá-
tól - 6 óráig csak is azok mehetnek be, a kik 
belépő jegygyei bírnak. 

És a belépő jegyet hol lehel kapni ? Tis 
kilóméternyire a kiállítás területétől a magyar 
királyi kormánybiztosság hivatalos helyiségében, 
ahol a hivatalos órák majdnem as egész nap 
folyamin  tartatnak, de azért a belépő jegyekel 
csak pont tíz órakor adják ki. S mig a többi 
államok pavíllonjába jegy nélkül, szabadon lódul 
szer számra ki s be a nagy közönség, addig 
a mi pavillonunk kapuján a lentin ntasilá» 
mellett mindenkit megbotránkoztat a nagy be-
lükkel kiirt tilalom: „Perméi" (Zárva.) Még 
csak egy pavilion van a kiállítás területén, a 
melynek szintén .Permet" fölírat  van kapujára 
szegezve s ez a burok pavillonja. De mig H 
buroké teljesen flrep,  addig a mienk tele vsn 
kincsekkel. 

S mivel indokolják ez intézkedést ? Azzal, 
hogy a pavillonban fölhalmázolt  rengeteg értékű 
műkincsek biztonsága követeli meg e szigorú 
intézkedést. 

Helyes értesüléseim szerint a magyar kor-
mánybiztosság valósággal remeg s bnllaczinál, 
azt hiszi, bogy Párisbsn vannak most emberek, 
a kiknek egyedüli cz<Hjok az, hogy megrabolják 
tt magyar pavillonl. A mértékletes ovatosság 
soha sem helyleien. De a magyar kormánybiztos-
ság félénksége  nem csak nevetséges, hanem 
gyermekes is. Ha valóban annyira féllik  azokat 
a lagadhalallanul drága kincseket, bogy meg-
nézni sem engedik, akkor minek szállítolták 
ide A párisi világkiállításra? Vagy miért nem 
folyamodnak  inkább katonai Őrségért? Hiszen 
kevés pénzéit ezt is megkapnák a francziáktól. 
Másfél  milliónál többet áldoztunk kiállításunkra, 
ezt a pár ezer forint  kiadást is bele lehetne 
helyezni a költségek keretébe anélkül, bogy nagy 
dilferepcia  támadna. 

Tagadhatatlan, hogy az idegen államok 
pavillonjHÍt ezrével árasztja el a kiállítás közön-
séges lia a mi épületünk is lárva lenne, ugy tekin 
lettel arra, bogy termeinek méretei jóval ki-
sebbek, mint a többi pav ilonoké, éber Agyelemre 
volna szűkség a felügyelet  részéről. De hát ezt 
nem lehetne kivívni? 

Hazafias  aggodalommal kell felhívnánk  a 
nagyméltóságú magyar királyi kormány figyel-
mét e tarthatatlan állapotra, még akkor is, ha 
ez iutézkedés csak ideiglenes lenne, mert min 
deo nappal, a melylyel kéaőb nyílik meg a ma-
gyar pavilion, kevesebben és kevesebbeu vesz-
nek tudomást i ólunk. 

Megütközik az állapoton minden Párisba jött 
magyar polgár, az intézkedés helytelenségét 
belátja a magyar kormánybiztosság több tiszt-
viselője is, de a kiknek nincs hatalmukban ezen 
változtatni, megbotránkozik ezen naponta a 
kiállítás óriási közönsége és csak napok kér-
dése, hogy a frsnexia  ssjió kedvezőtlen ítélete 
is meg ue jelenjék. 

A magyar pavillonl csakis magyarok látogat-
ják akik eljőnek Párisba, Lazáink pHvillonjának 
belséjét is óhsjlják látni, csak elvélve akad 
franczia  s még ritkábban idegen, a ki érdek-
lődésből elfárad  a jegyért a m. kir. kormány-
biztosság hivatalába. Ezzért vau az, bogy mig 
Bulgária és Szerbia ökölnyi pa Villonjai ban tiz-
husxezer ember fordul  meg egy délután, addig 
minálunk ötven, legföljebb  száz 1 

Daczárs a „Ferme !„ löliratnak, megfigyelé-
sem szerint sokan zörgetnek pavillonunk kapu-
ján, akiket a kapus, egy kis kukucskáló lyukon 
keresztül, a kormánybiztosság hivatalába utasít 
jegyért. Mondanom sem kell, bogy senki sem 
akad, aki kimenjen a kiállítás területéből s tíz 
kilóméternyi útat megtegyen egy jegyért. 

Nagyon csalódik a magyar királyi kormány-
biztosság. ba azt hiszi, hogy ezzel a titokzatos 
zárkozoltsággal nagyobb érdeklődési fog  kelteni, 
sőt ellenkezőleg ea eksstravagáns állapot blamál 
minket s előbb utóbb nevetségessé válunk a 
külföld  előtt. 

Fel kell hívnunk a nagyméltóságú magyar 
királyi kormány figyelmét  e tarthatatlan álla-
potra s kérnünk kell, hogy tegyen lehetőleg 
sürgős intézkedést, utasítsa biztosságát, bogy 
nyissa meg pavillonunk kapuit a nagy közönség 
számára. Sürgős volna ez iniézkedés akkor is, 
ha nem állandóságra voloa szánva, mert hiszen 
a pavilion már teljesen készen áll. 

Soha nem vettem volna magamnak bátor-
ságot ama nyílt levél megírására, nem vállal-
koztam volna oly hálátlan szerepre, bogy basám 
PárisUn működő kormánybiztosságának tetteit 
a legkeményebben elitélve bírálgassam, ha erre 
nem a hazafias  aggodalom, a hazaszeretet ve-
setett volna, végre, hs meggyőződtem voloa a 
felől,  hogy csekélységem szava változtatni ludna 
a helyzeten. 

Karácsonyi  Aladár. 

Az ni rend vármegyénkben. 
(EakUdtaxéki tárgyalás.) 

A magyar tőrvényhosás egyik legnjabbi 
epokálís nagy művének a bántető igazság ssol-
gáJtatásban esküdtszék utjáni érvényesítésit 
ezúttal láthattuk először a csik-sseredai tör-
vényszék területén gyakorolni, midőn as uj es-
küdtszék négy sseosácsiós bOnper feletti  tárgya-
lásra e bő 7-én a vármegyeház tasácskozási 
nagytermében előkelő díszes közönség részvétele 
mellett megalakult, hogy verdiktet mondjon ssok 
lelett, kiket részint s pauperitmua, részint 
a testet-lelket megmérgező pálinka,  réssint pe-
dig az emberi szenvedélyeket fékezni  hivatott 
vallás erkölcsi érselmek lasa fogalma  a legna-
gyobb bűnök elkövetésére sarkalt 

Megvalósulását láthattuk tehát es alkalom-
mal a magyar deputacsió kisebbsége által 
1843-ban as esküdtszéki intésmény életbelépte-
tésére szerkesztett s«on külön véleménynek, me-
lyet ss 1646. évi magyar országgyűlés ss skkor 
alkotott XVIII ik törvénycikkel magáévá tett 
s a mit ha as akkor lezajlott szomorú esemé-
nyek a megvalősithatás teréről le Is sodortak, 
az 1867. évi május hó 17 én kelt miniszteri ren-
delet legalább a sajtó uljáu elkövetett vétsé-
gekre nézve életbe léptetett, ki szélesittetvén az 
^büntető perrendtartásban a keret oda, hogy 
az uj esküdtszékek oemcsak politikai éa bün-
tető politikai, hanem igazságügyi intécménynyé 
vállak. 

A megalakulás a törvényben előirt forma-
ság szigorú szem előtt tartásával, de egéss űnne-
l>élyes színezettel tőrtént meg. A megyeháznak 
az esküdtszék czéljaira a lörvéuyssék állsl be-
rendezett nagyterme jegygyei ellátott, ksrzata 
pedig minden korlátozás nélkül be bocsátott kö-
zönséggel zsúfolásig  telt meg, kiknek soraiban 
nagyszámú előkelő hölgy loglalt helyet. 

Délelőtt d órakor megjelentek a bíróság 
tagjai, élükön dr. Perjéssy Mihály törvényszéki 
elnökkel, továbbá a közvádló Páris Frigyes kir. 
ügyész, a vádlott védője ifj.  Molnár József  ügy-
véd s a beidézett 36 esködtszéki tag. 

A törvényszék elnöke a bírósági asztal 
melleit jobbján C&ipkés Árpád és balján Antalfly 
Gábor lörvénybirákkal, ettől balra külön asz-
talka mellett Bocskor Anlal aljegyző, mint 
jegyzőkönyvvezető, továbbá a köivádló és védő 
más asztalok mellett helyet foglalván,  dr. Per-
jéssy elnök csengettyűjével jelt adott az aktns 
megkezdésére s a következő nagyhatású és ki-
törő éljenzéssel fogadolt  beszéddel vesette be 
az flléal: 

Tekintetes  esküdt  uraim! 
Ügyész  és véd  ügy véd  ur! 

Mielőtt a csíkszeredai kir. törvényasék, mint 
esküdtbíróság első tárgyalását megnyitnám és igy 
uj intézményünket a gyakorlatba vezetném, üdvöz-
löm Öuöket mint as uj rend első tényesőit. 

A inikéut minden szerves lény míg a az 
[steu képére teremtett ember is, ugy az emberi 
intézmények is slá vannak vetve a fejlődés  pro-
csessszusának. A kicsiny magból a fejlődés  folyama-
tán terebélyes fa,  as ökölnyi tojásból hatalmas 
aas, as önmagával tehetetlen csecsemőből tetterős 
férfiú  less. 

Euuek a fejlődési  folyamatnak  vau alá vetve 
as igazságszolgáltatás, Bsorosabbsn a büntető igaz-
szolgáltatás ia. A kulturális élet kesdetéu a visz-
szatorlás volt a büntető igasságasolgáltatás egye-
düli alakja, minden közhatósági beavatkosáa nél-
kül, ez az elv uralta ast az állam élet kesdetéu Is 
szemet szemért, fogat  fogért,  Boasura, megtorlásra 
alapította a középkor is egéss büntető rendszerét, 
a bizonyítást is euuek megfelelöleg  alkotta meg, 
kínvallatás, tüzes vsa és forró  vispróba voltak 
a bizonyítás főesskösei.  As eljárás, sárt titkólódsó, 
a büntetés kegyetlen, elrettentő. 

A fejlődés  további szakában, kőaelebb itt 
uálunk rendek szerint alakul a büntető Igasság-
azolgáltatáa is, más as eljárás a nemessel, máa 
a jobbágygyal ssemben, más a bíró, más a büntetés. 

A rendiség eltörlése után Írásbelivé lett aa 
eljárás, hosszadalmas, bonyodalmas de ritkáa meg-
nyugtató. Mindenesek felett  bizonytalan s téveteg 
Nem is volt ez csoda, hiszen még caak a mult 
évben is as anyaonságban nem volt aa eljárásra 
Írott a törvény, a gyakorlat szabta meg a felek 
a bíró eljárásaaak irányát a gyakorlat pedig ter-
méssete sseriot bizonytalan, e mellett Magyar-
oraság büntető eljárás tekintetében 4 külön jog-
vidéket képezett As anyaországban a bírói gya-
korlat, itt Erdélyben s Fiumében, végűi, a határőr-
vidéken a sárgakönyv volt as eljárás alapja; a 
sajtó eljárás is más volt aa egyik, mint a másik 
területen. 

Vagy nem volt törvény, vagy a ml volt el-
avult hiányos lukvisitorius a jellegű vádlott teljes 
leoyügöiésével. 

Nyomasstó állapot volt es uraim I igazi le-
targia a fejlődésben,  bizonytalsuság as Igazság-
ban. A bíró as elvi jelentőségű határosatok töm-
kelegében, as elleatétes kijelentósok kaossában 
nem tudta elhatárosni, hogy mibes tartsa magát, 
a jogkereső fél,  nem ismerte a Jogait, kötelességeit, 
as egyéni szabadság jogok esélyeknek, egyesek 
szeszélyének voltak játéksserei. 

Évssáaados óhaja teljesült a jogkereső kö-
zönségnek akkor, a midőn végre boám évtizedekre 
terjedő tervesgetés után mai aBűnvádl Perrend-
tartásunk* elfoglalta  helyéi. 

As 1900 ik óv a magyar büntető igazság-
szolgáltatás férfikorának  kesdeta. 
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A jogblsonytalanaág halálának, ia a sió* 
beliség, nyilvánosság, kösvellenaégre alapított 
igssságssolgáltatás ujjásaflletésének  éve. 

Korunk egyik legnagyobb vívmánya es a 
törvénykönyv, mert as egyéni ssabadságjogoknak 
a pártatlan, egyenlő és nyílt igaaságssolgáltatáa-
nak nemcsak hirdetője, hanem bístositéja. Aonak 
a ssellemnek a megvslósitója, mely a 20. szásad 
vesérsielleme leeod, hogy ai egyén ai igazság-
szolgái tstás előtt la teljesen egyenlő, sssbsd, a 
terhelt, a gyanúsított is egyéni szabadságjogait 
élvező individiom, a kinek joga van magát vé-
deni. igmaolni. a ki csupán kösérdekből korlátos-
ható a bQnper folyamán,  veleszületett és az állam 
s társadalom által adott jogai gyakorlásában. 

Megfénylóbb  pontja asonbau nj törvényünk-
nek as, mely a büntető igazságszolgáltatásba az 
esküdtszék intézményét illeszti be. Korunk legase 
nlalisabb Jogássának Ssilágyl Dezsőnek lángelméje 
illesstette be est büntető eljárásunkba, követve 
as 1844. évi országgyűlés legkiválóbbjainak nyom-
dókát. Aa ó aselleme megértette a baladókor irányát, 
tisztában voll assal, hogy midőn büntető törvény-
könyvet alkotunk, nem hagyhatják ki abból as 
öiisses modern büntető kódexek egyik legkiválóbb 
intézményét az esküdtszéket. Leszámolva as elő-
itélekkel, a felhosott  számtalan aggályokkal, tör-
hetlen erélyével és meggyősódésének hatalmával 
beilleasttette ast a mi büntető perrendtartásunkba is 
éa hogy Igasa volt, hogy helyesen telt mutatja a 
már-már lefolyó  fél  év eredménye. 

Uraim, oda térek vissza, hogy minden a mi 
emberi véges éa gyarló. Abssolut jó, absiolut igaz 
csak as a mi Mindenható ÖrÖk s változhatlan 
akaratából ssármasik hozsánk. Az emberi igaz-
ság is relatív, más volt az igszság fog.-ilnn  a 
10-ik asásadban, mint ina, más ma is a művelt-
ség alacsouyabb fokán  állóknál, mint a kultúra 
előharcsoaainál. A kinai igazságosnak tartja azt 
as Ítéletet, a mely lopásért a kéz levágásával, 
rágalmasásért a nyelv kivágásával büutet. A 
török kösvélemény megnyugszik azon, ha szul-
tánja asessélyére egy tömeg török fő  porba hull. 
meg a modern államok egy némelyikében még 
a legnagyobb bün megtorlására is igaztalannak 
tartják, a soha helyre nem hozható halál büntetést. 

De ugyanazon állambao. ugyanegy jogterü 
leten la a jogasolgáltatást gyakorló egyének in-
dividuma, jog és erkölcsi érséke nagy befolyással 
vannak as igasaág gyakorlására, ugyanazon egy 
birói testületben a mit as egyik biré igaznak vél, 
ast a másik igastalannak tartja ? 

ónként felmerül  hát a kérdés, mit tartottunk 
igaznak, míhes alkalmassuk mint zsinórmértékhez 
lelkiismeretünket, ssóvsl mi az ideál, a melynek 
elérésére mindnyájunknak törekednünk kell ? K 
kérdésre assal kell felelnünk,  hogy emberileg 
igss aa. ml a köséraületnek, a kösvélemény nok 
leginkább megfelel,  a mit a szabad és független 
minden befolyástól  elfogultságtól  ment polgárok 
java és többsége a törvény tiszteletben tartáss 
mellett igainak tart. Es a mértéke a helyes és 
jó igazságszolgáltatásnak, es külöuösen a biiutetú 
igaaaágsaolgáltatásnak. Nem a mondva csinált 
kösvélemény, nem a pillanatnyi befolyások,  téves 
eszmék, politikai irányzatok által irányított köz-
vélemény, hanem a független,  elfogulatlan  és csu-
pán a lelkiismeret ssavára hallgató szabad pol-
gárok véleménye as emberileg igaa isiuórmér-
léke, mert es a legmegnyugtatóbb, legkielégitóbb, 
a vádlóra, vádlottra a as összes érdekel tökre 
egyaránt. 

Elért ssükséges. üdvös, sőt áldásos az es-
kildtssék, uraim ! esért vesetik bo azt büntetó el-
járásokba as őssses államok, melyek a müveit 
államok kösé óhajtják magokat sorozni, mert 
hisz aa kétségtelen, hogy as ember élő lelkiis-
merete. mindenkinek legigazabb birája, a szabad 
és függetlea  polgárok verdikjében nyer valódi 
létet e életet. 

Nem a szak bíróság iránti bizalmatlanság 
as esküdtbirói intézmény alapja, hanem as ab 
szolút örök Igasaág megközelítése iránti törekvés, 
as a tudat, hogy a kösérsületet a köz legkivá-
lóbb tény esői fejesik  ki a leginkább. A szskbiró 
bármennyire független  is, a törvények tömegében 
él, hivatása, egésa élete a törvények Ismerésében 
és alkalmaiáaában folyik  le. A mindennapi élet 
esélyei, a hely, vidék, egyének sajátossága, az 
élet viasonyok, társadalmi és családi helyzet előtte 
kevésbé ismeretesek, mint a nép körött élő, velük 
érintkező, velük érző s gondolkozó állampolgárok 
előtt Pedig épen erre van a legnagyobb ssükség 
a büntető igazságszolgáltatásban, as ügyek egye 
diségének aaorgos megismerésére, mert araim ne 
képieljék sst, hogy ások a bűncselekmények a 
mélyek a btk. fl-ai  alá vonhatok egyformák,  óh 
nem, minden egyes bűncselekménynek meg van 
as egyéni sajátsága, a karakteriktissuma, melyet 
figyelembe  kell venni a büntetés helyes alkal-
masásáoál. A tettes életvissonys, helyzete, véral-
keta, a hely, idő, nevelés eser meg eier külön-
féle  körülmény, gyakraa döntő befolyást  gyako-
rolnak a tettesre, a tett elkövetésére, eaeket fel-
ismerni, mérlegelni a hivatásos biré nem képes, 
ugy, miat öaök uraim I a nép javai 

Esért lelkem melegével űdvöslöm ei intésé 
ményt Önöket uraim, mint ei intésmény elaő 
apostolalt lelkem melegével asért, mert bazáak 
miaden Igás polgárának, ugy nekem is na a leg-
főbb  vágyna, hogy a magyar büntető igasaág-
szolgáltatás ason pidesatálra helyestessék a mely 
ót megilleti, legyen ssabsd. független  nemea és 
nindeaok felen  megayugtaté, közelítse meg as 
ágasnak éa jónak örök forrását. 

Ha önök uraim ettől as érzelemtől ál hatva 
gyakorolják birói tisztüket, a miről eleve ia meg 
vsgyok győződve, ha minden külső befolyástól, 
anyagi érdek, ellenszenv, rokonszeov, imfonná-
cairt, befolyás,  félelem,  hiúságtól menten egyedül 
lelkiismeretük szavára hallgatva, magukba száll-
va adják szavazatukat az igazság serpenyőjébe, 
akkor uraim ! áldást hozó munkát végeznek és 
önök lesznek az igaznak éltet adó és enyhet 
nyújtó forrásai. 

Ne feledjék  azonban azt sem uraim, hogy 
as állam és társadalmi rend, vagy a mi ezzel 
egyenlő, nz állampolgárok közös érdeke, a közér-
dek megköveteli önöktől is, liogy a midűn lelki-
ismeretüket megkérdezik, gondoljanik arra ia, 
liogv a közérdeke igen gyakran összeütközésbe 
jön az egyéni érdekkel s hogy igen gyAkran azt 
a ini egyénileg jogosnak és igaznsk látszik, a 
küzliös viszenyitva veszélyesnek, igaztalannak kell 
tartanunk, különben nz állam léiét és közös ér-
dekeinket tennők ki veszélynek. E közérdek meg-
védésére hozzuk meg alkotmányunk szerint, Ó 
Felsége által szentesített törvényeinket és e (ör-
vényeket tiszteletben tartani, szók rendelkezéscii 
követni épen ugy állumpolgári és erkölcsi köteles-
ségünk, mint amaz erkölcsi törvényeket, tnelyok 
a minden jó kutforrásától  erednek. Önök uraim 
mint állampolgárok, mint esküdtek a törvény óroi 
is, a melyei mind maguk követni, mind azok köve-
tésére másokat szorítani tartoznak. 

Önöket szavazatuk megadásában nem köti 
és ne is kiisse semmi, csupán lelkiismeretük 
szava, ne feledjék,  hogy mint a huzánuk igaz és 
hü állampolgárainak lelkiismeretük Bzavát is a 
törvény rendelkezései irányítják. 

A mely elveket dicső elődeink a müveit 
Európában a mâţa idején legkiválóbb büntető 
törvénykönyvben leraktak, fogadjuk  el zsinórmér-
tékül. Mit ez elvek szerint büntet emlő nók mon-
dottak ki, azt ha a téti individuális jelenségei 
szerint az önök lelkiismeretes megfontolása  után 
a törvény isin erveivel bir, csupán azért, incri 
önök a t:irvóny rendelkezéseivel egyet nem ér-
tenek, no nyilváoitBák megengedett, jogos vacy 
nein büntehelőnek. Ne feledjék  el soha, hogy a 
biró, legyou az esküdt, vagy szakbíró, nem helyez-
heti magát a törvény fölé,  hanem ennek határain 
belül mérlegeli legjobb tudomása s meggyőzódéac 
szerint a vádlott ellen és mellett felhozható  kö 
rülményeket. 

A vád és védelem képviselői is az igaz 
kutatásának szervei, nz anyagi igazság kiderítése 
uiindnyájunkuak legfőbb  törekvésünk, az anyagi 
igazságnak, a mely halnlmus erejével meggyőz 
mindenkit s megnyugtat. A közvád igen tisztelt 
képviselője nem a bűnüldöző és inkvizitoríus kö-
zege a büntető igazságszolgáltatásnak, hanem nz 
állam, a közrend képviselője, a törvény hivatás-
szerű őre, a ki nem bűnöst kores és vél minden 
gyanúsítottban, uem a megtorlásra törokszik csu-
pán, hanem a megzavart jogrend helyreállítása 
a czélja, azé a jogrendé melynek fentsrtása  mind-
nyájunk közös érdeke, csupán erre töreszik, c>u 
pán esért áll itt. A védelem sem zárkozhutik el 
a közéidek oiúl, de nemes hivatása az üldözött 
érdekei mellé rendeli, hogy mindaz a mi az 
anyagi igazság érdekében első sorban védencze 
érdekében fontos  és helyes, előnkbe, önök elébe 
tárja esküdt uraim, e kép oly tényezője a bfln-
pernek. a ki a pártatlan igazság érvényesülését 
elősegíteni van hivatva. Közös orgiiuuroai vagyunk 
az állam büntető igazság szolgáltatásának. 

Egy közös czél lebeg mindenikünk szeme 
előtt as a közös czél, melyet beszédem elején je 
Icztem az emberileg igaznak érvéuyesülése, an 
nak az igazunk, a mely ininden jónak az alapja 
s melyről a klasszikus azt moiu'ja „justiţia reg-
norum fuuduinentumy. 

As urak szívélyes üdvözlésé mellett azzal 
a forró  ohsijtással záróin s'avnim:it, adjon amin 
denható segedelmet, agyunkb i tiszta értelmet, 
szivünkbe igaz érzelmet. Imgy as ideális igaz 
uton törekedve, azt megközelít ve, a magyar bün-
tető jgnzságftzolgáltatást  az össze* állampolgárok 
megnyugtatására, édes mngyiir hazánk üdvére s 
dicsőségére gyakorolhassuk. 

Azolán Paris Frigyes mondott szintén len-
dületes szép beszédet m-lynek főbb  vonásai 
ezek voltak: 

„A kir. törvényszéki elnök nr ajkairól el-
hangzóit nagyüZAbái'a beszed után nem eok mon-
dani valóm maradt, minilsxnn állal engedjék meg, 
hogy a magam részéről is ez alkalombél röviden 
egyet-mást fölemlítsek. 

A törvényhozás linlc^ége agy találta, 
hogy tökéletesebb s büntető igazságszolgáltatás 
akkor, hogy IIA a f»nlo<al>i>  bűnesetek teteit is 
azon közlunkczionátiusiik itélkezoek, kik a nép 
között élnek, n/nk közül kerülnek B föbb  tulaj-
donságaikkal ismeretesek. 

Minden közhatalom képviselőitől bizonyos 
képességeket elvárunk, s hogyha az esküdtek 
jé része törvény tudomány nyal nem is bir, az 
mit sem árt, mert azok csak azon kérdések 
felett  Ítélnek, melyek a vádbeli ténynek a vád 
lőtt általi elkövetését tárgyazsák s azon egy-
szerű kérdési feltételezik:  vájjon a vádbeli lény 
valóban megtörtént e s az a vádlott által követ-
t*tett*e el? De még is alig van közfaukcsié  mely 
több kvsliflkacziót  kiván, mert az élőosóvsl elő-
adott vád s védelem, a tanoknak s vádlottnak 
szeme, baogja, arezvonásai, a határozottság vagy 
habozás, mi es eljárásban a blréság szemei elölt 
történik a legnagyobb hatással levén az esküd-
tek egyéni benső meggyőződésére s befolyással 

a bozsodó itélelre, tehát mindezek éles megfi-
gyelő képességet követelnek, mert a legelső fel-
tétel a biré.i ál az ítélő képesség, az észrevevés, 
megkülönböztetés, emlékező tehetség slb., de 
ezeken kívül a lélek és jeliemi kimagasló tulaj-
donságai kell hogy legyenek az Ítélkezőnek, ki-
nek el kell nyomni az előtérő indulatot s ki-
mondani az igazságot. 

És ez nem minden. Jóakarattal tartozunk 
ember társaink iránt, a bűnösök iránti jóakarat 
képez biztosítékot a megtérés, javulás előmoz-
dítására. Így le« a bünős  éá nem a bűntett 
büntetve. A köteles*égia<tás, felelősségérzet 
mellett nemesen érző szív szerezhet igazságot 

A jövőbe azonbsn senki sem láthat a igy 
nem tudjuk minő eredményt hozhat létre az es-
küd tszéki intézmény, melynek erkölcsi meggyő-
/.ődése előtt széles mező lesz nyilvs. Különböző 
helyet foglalunk  cl s a nézpont is különböző, 
de a czél egy: b:gy a polgárok felett  hasonló 
polgárok itélkezhsHsenek. 

Mi a kik iit állónk todjnk, hogy nem a 
bűnöst kell minden áron keresni, hanem az igaz-
ságot s én azt az okajiásnmal fejezem  ki, hogy 
az igazság szolgáltatás minden tényezője az igaz-
ságot keresse. 

Tisztelettel Üdvözlöm az esküdtbíróság tag-
jait s szerencsét kívánok működésükhöz". 

Ezután Molnár József  védő tni-lolt szintén 
hatásos beszédet, mely következőleg szó): 

Nagyságos  Elnök  ur! 
Tisztelt  Esküdt  urak! 

Angliában midóu esküdtszék elé állíttatik 
a bűnös már századok óla a vádlott ama kijelen-
tésével kezdődik a tárgyalás : .KII kiváltom, hogy 
ügyemben isten éa a nép által ítéltessem meg". 
Ez tisztelt uraim nem közönséges szólás forma, 
hanem egy mély jolenióségü kinyilatkoztatás, mert 
magában foglalja  a bün megtorlásának nz ember 
életében alkalmazható olyan meglorlási módját, 
mely a legtökéletesebb éa legigazabb. 

Az ember élele ugyauis nem egyéb, mint 
két szellemmel való folytonos  bölcselkedés vi-
tatkozás és összeütközés ; az egyik az ember ön-
maga a aaját lelkében, n másik pedig azok lelke 
és uézele, kikkel ériutkezik, találkozik, vegyis 
embertársai. Midőn tehát valamely bűnös vala-
mely cselekedetének következményei előtt áll. 
első sorban az önmaga, másodsorban embertársai, 
a nép Ítéletét kell meghallgatnia. 

As ember önmagának bírálatát a lelkiisme-
leiben Imlljs meg és az Istennek e fáidon  való 
Ítélete a lelkiismeretben nyilatkozik meg, n nép 
ítélete pedig formálissn  éa hivatalosan az esküdt-
szék utján történik és igy midőn egy vádlott 
tetteinek elbírálását az Istenre és népre bisza, 
akkor az esküdtszék intézmény ének elkerülése 
lehetetlen. 

Magyarországou a büutetó ügyekben az uj 
bűnvádi eljárás hozváu be as esküdszéki bí-
ráskodást, uiost midőn a csíkszeredai kir. tör-
véuyszék területén először vsn szerencsénk as 
esküdt bíróság működését látni és érezni, a védői 
kar nevébon ia üdvözölnöm kell ez iiistitucziót, mely 
már minden czivilizált államban bevált. 

Az esküdtszéknek tisztelt uraim nemesik 
az az előnye, hogy érzékenyebb anuak megálla-
pításában, hogy ki iiiilyeu fokban  hibás és bűnös 
és igy tökéletesebb az igazság kimondásában, 
hanem egyúttal egy nagy iskola is. 

Nép és erkölcs nemesítő listása elmarad-
Italian s ennek ereje pedig egy jo kormányzás-
nak cleugedliotetleti eszköze. 

Nincs semmi, a mi ai emberek lelkét any-
oyira átalakítaná és jó irányban megváltoltatná, 
mint a hatalom gyakorlása. Mert midőn as em-
ber érzi, hogy ő felelős  embertársainak közhan-
gulatával szemben is as ítéletért melyei mint 
esküdt kimond, abban a pillanatban a közönséges 
gondolkodásról egy magasabb polcéra lép s lel-
kében nemcsak as ő egyéni néiete, hanem a 
közhangulat ereje is vissiatükröződik. A közdol-
gokban való ezen részesedés függetleuiti  az em-
ber gondolkodás m-tdját s hozzá szoktatja ahhos, 
hogy nem szabad as ember tetteiben csak a saját 
akaratát vagy szenvedélyét tekinteni, hanem meg 
kell találni minden tettben as embertársak, a 
társadalom, az állam iránti kötelességeket is. 

A büutelérnek miuden irányú feladatát  épen 
ezen indokból as esküdlaiék oldhatja meg a leg-
tisztább formában,  mert midőn a nép embertársai 
folett  bíráskodik, képviseli egyrésst a társadalom 
érdekelt, másrészt pedig nem hagyja flgyelineo 
kivül a bűnös személyi visionyait se s a mindig 
felujulő  esküdlek sorozata garanczia arra, hogy 
az elbírálandó gonosz tett mily mérvbeu hatott 
reiidilőleg a társadalmi reudre a a tett veszélyé-
uek oagyságán kivül mily fokú  as erkölcsi sü-
lyedés és a jogrend megsértése minő kárt okoiott 

Ezek azok a garancilák, melyek kétség-
telenné tették a nyugaü államokban as esk&dtsaék 
müködéséuek helyességét. Magyarország pedig 
sohasem volt aa ss ország, mely a haladás elől 
elzárkosott volna. Örömmel fogadjuk  tehát iniud-
annyian, midőn as igazságszolgáltatásba bevonják 
a népet is. Mert a nép, habár téved is néba; 
mindig olyan erőforrás,  melyből a ki mélyen 
merit mindig talál gyöngy-siemeket Csak ve 
letni éa nevelni kell őt a midőn as eaküdlssék 
Ilyen irányban egy hatalmas Iskola, esernél több 
okuuk van arra, hogy bisaunk és reméljünk a 
nép igssaág érzetében és snnsk fejlesztésében  a 
miért is üdvözletemet nem aárhatoui be alkalma-

ssbb jelasóval, mint a magyar katona jebsavával: 
Csak előre I 

Az elhangzott szép beszédek ntán elnök 
az ülést 10 perezre feinggesztette,  mindi letel-
tével vádlott csik-szeotgyörgyi Oál Antal vezet-
tetett elő, kihez as elnök az általáuos kérdé-
seket megtévén, a 30 éves fejletlen  vézna fia 
korlátoltnak látszó elméjével még életkorát sem 
todta megmondani. 

A terhére rótt bűncselekmény abbéi állott, 
hogy apját Oál Alajost ez év április havában 
egj késsel megölte; es pedig ugy törtéit, hogy 
a Szent Mártooról nejével hazatért apa egy kissé 
bepálinkázva a tűzhely körűit letelepedésük ntán 
feleségébe  belekötött, hogy rosszasága és tn-
nya«ága miatt magákat lenntartani soká nem 
tu íják, mit a nő szintén szónélkűl nem hagyván, 
szóbeli perpatvar keletkezett közöttük sonyira, 
hogy a férj  a nőt megveréssel fenyegette  s mi-
dőn u'ébbi a fenyegetésre  azt felelte:  „ha meg-
versz annyi" a férj  egy vaalspoezkát ragadott 
« nejét űlőbelyzetében bátbaütölte. 

Erre a Sok, Oál Antal, kiket hasaárkez-
tűkkor Pál András és Csíszér János szomszé-
dokkal az asztalnál ülve együtt találtak s a kik 
az előtt pálinkásuk volt, de akkor szivaroztak, 
sz apját kérdőre vonta, hogy édes anyját miért 
bántalmazza? ezért az apa leláUváa ülőhelyé-
ről, sz alig két lépés távolságra űlő fiát  is a 
vaslapoczkával homlokon csapta, agy hogy a fio 
vérbe borult s annak hatása alatt ez az előtte 
heverő bicskát felkapván,  egyenesen apjának mel 
lébe döfte  oly gyorsasággal, hogy a két |eleu-
lévii férfinak  ideje nem volt a véres telt meg-
akadályozására, az apa pedig lerogyott és azon-
nal meghalt. A fia  rögtön kihozta a véres bica-
kot apja melléb3l, azt eldobta és gyorsan elme-
nekült a házbél ki az erdőre, hol hosszabb ideig 
bolyongott. 

Az általános kérdések alán as esküdtszék 
megalakítása vette kezdetét s sorsolás alján as 
sz napi tárgyalásra rendes tagokai kijelöltettek: 
Zakariás Antal, Kristófé,  Szabó Miklós, Zaka-
riás Jakab, Márton Ferencz, Salamon Alajos, 
KöllŐ János, Paskás Sámuel. Lakatos Mihály, 
Petres András, Madár Imre, Szántó Ábrahám, 
és Heiden Hogő. Péltsgnkul pedig Fejér Jakab 
és Márton lgnácz s eskületételre hivatván fel, 
következő esküt mondották el egyenkint: aEs-
küszöm Isten engem ogy segéljen". 

Kzulán felolvastatott  a vádlevél s az el-
járás a vádlott és tanok kihallgatásával kadétét 
vette. Vádlott, bár az előzetes vizsgálatnál be-
ismerésben volt, teliét ezáltal tagadta, váltig azt 
erősítgetvén, hogy mintán az apjától kapott ölés 
folytán  arczát és szemeit a vér elborította, ő 
nem tudja vakon mit cselekedett, de apját nem 
aksrla megölni. 

Az Özvegy elmondja, hogy íérie őt teltei 
és szóval löhbsrör bántalmazta, osztva a sze-
génységet, s AZ otébbi Összekoczczanás is abból 
származott, de fiát,  a ki öl meggyilkolta, a töb-
binél is jobban szerette s békeségben éltek e-
gyűlt, isnnk pedig egybehangzóan ugy adták 
elé sz esetet, a mint elébb jelezve lett. 

Kihallgatták azoián Harmalh Leé járási 
és Kolonics Dénes körorvost, mint bonezoló ot-
voeokftt,  kik egybehangzó bizonyítékot szolgál-
tattak Arról, hogy a halál oka a jelzett késszu-
rás voll. 

Majd a birónág vonóit vissza s forualázta 
az esküdtek részére a kérdéseket, hogy I. i. szán-
dékos emberölés, vsgy pedig balált okozó sntyos 
testi sértés esete forog-e  fenn,  melyekre ss Íté-
let hozataláoál tekintettel kell lenni s mintán 
ez megtörtént, Párizs ügyész tartotta meg vád-
beszédét, melyből sz igazi hománizmoi szelleme 
nyilatkozott meg s elejtvén a szándékos ember-
ölés vádját, csapán a halált okozó salyos tesll-
sértés bűatetiéért kért a büntető törvénykönyv 
306. §-sa alapján marasztaló ítéletet. Mire Mol-
nár József  védő remek véd beszéde következeit, 
ki védenczének teljes felmentését  kérte. 

Ekkor az elnök az esküdtbíróság tagjai-
nak az eljárási illetőleg részletes utasítást ad-
ván, tzek visszavonultak és szavazattöbbség-
gel az első kérdésre nemmel teleltek, mig a 
balált okozó solyos testlsértésbea vádlottat egy-
hangúlag bűnösnek mondották kl s esnek alap-
ján a bíróság Oál Antalt 3 évi íegyházra ítélte 
s a vizsgálati fogságból  abba egy hóaapot bé-
tádon, mely ítéletbe agy elitélt, m at védője 
belenyugodott. 

Másnap azaz e hé 8-áa gylmesközéploki 
Bodor Oyörgy ölt a vádlottak padján, ki 
ugyancsak halált okozó salyos tntliérté bűn-
tettével volt terhelve és a ki szomszédját Bodor 
Józsefet,  midőn az előbbinek kertjébe ment ma-
laczait kihajtani a kert mellett összepőrölvén, 
a közben, hogy Bodor József  rudat emelt rá, 
hogy a kerten át hozzá ű̂ sfta,  Bodor Oyörgy 
a szolgálója Tankó Ilona kezéből egy tízre lel-
vágott rövid csutakot elvevén. a kerten át Bo-
dor Józsefre  oly erővel dobta át, hogy annak 
vége koponyarepedést idézett elő s a kapott 
seb folytán  6 hónap alatt elhalálozott, mely idő 
alatt még sok ideig fenn  járt, de elméje meghá-
borodván, egyszer felakarta  magát akasztani, 
máskor pedig vízbe ugrott s onsaa kimentették. 

Tettes álhsUtoaaa tagadta, hegy 5 meg-
űlöLte volna Bodor Józsefet,  bár u tauuk nagy 
részt ellene vallottak s Watoufeles  esvdőr Is 
Igazolta, s vádlottnak assmábe m d t l l i , hogy 
a telt utáai kibaUgatásáaál liiliimmiiliii vott. 
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A kihallgatott szakérlflk:  ír. Filep Sándor, dr. 
Kolonlea Dián és <1 . Harmat Leó sionhan a 
halál okát részben a kapott Ilid folyományának, 
részbaa más kompi kaczióknak tulajdonítván s 
mert még a ü taanknsk i nevezetesen egy csen 
dOrArmestemek kihallgatása 8 as orvosi szsk-
véleménynek ss igazságügyi orvosi tanács elé 
terjesztése mutatkozott szükségesnek. közvádié 
indítványára a períratok kiegészítés végett vissza-
adaloi katároztattak. 

E aapoa aa esküdt szék tagjai voltak : 
Madár Imre, Biaz.ier ödOn, Zakariás Péter, 
Puskás Samo, KOIIO János, Koncz Tamás. Ve-
ress Zsigmond, Petres András, Potoezki Kris-
tóf,  Ágoston Ágoston, Salamon Alaios, Molnár 
Józsel Péttagok Sándor Gergely. Albert Bsjázs. 
A bíróság részéről Dr. Perjéssy elnök. Éltes 
Zsigmond és Csipkéi Árpád szavazó birák, vádió 
Pári* Frigyes, jegyző Boakor Antal, védő Bari-
ba Ignáez ügyvéd. 

A 3-ik napoa gyimes-kOzéploki Ambrus 
Dávid került s vádlottak padjára szándékos 
emberólés bűntettért. 

As elnökség s biróság ugyanazon szemé-
lyek által volt képviselve mint az első napon, 
a vádat Páris Frigyes ügyész, a védelmei Dr. 
Fejér Antsl űgyv&l képviselte. Az esküdlek sor-
solás utján voltak: Karda Uihály, Szánté Áb-
rahám Bízás József,  Puskás Ssmu, Szabó Mik-
lós, Madár Imre, Albert Balázs, Veres Zsigmond, 
Potuczki Kristóf,  Márton Ferencz, KOIIö János, 
Lakatos Mihály. Póttagok Salamon Alajos, Sán-
dor Gergely. 

A vád abból állolt, hogy Ambra* Dávid 
a folyó  évi február  havában egy két nap és egy 
éjjel tartó lakadslom alkalmával bátyjai Amb-
rus OyOrgy és Ambi n* Péterrel s nóta hazatás 
lólOU Összeveszett, mikOzben bicskot ragadván, 
többeket leszurásssl fenyegetett,  s mit meg is 
tett, mert két embernek a bicskot kezéből ki-
csavarni nem sikerülvén, s zajra kivülről a ház-
ba betolnlé nOk egyikéhez szúrt, kinek sikerOll 
a dOfés  elól félre  ugrsni, szonbana feldühödött 
ember tovább folytatta  bflnOa  szándékét s bics-
káját as elObbi után belépfl  saját nővérének Amb-
rus Katának mellébe szurls, a ki Tankó IslvAn-
nal vadházasságbsn él. A halál 5 nap múlva 
következeit be. 

Bár vádlott teljes itassígára s Önkívületi 
állspotára hivatkozva, a lény elkövetésének tu-
dását állhatatosan tagadta, de mert a kihall-
gatott 33 tana nagyobb részének vstlomásából 
a cselekmény elkövetése s vádlottnak beszámít 
haté állapota igssollatott, bár Dr. Fejér Antal 
védő eléggé kimutatni igyekezett szép védő be-
szédében védenczének teljes itas állapota miatti 
beszámilhatlan cselekményét a annak lehetetlen 
ségét, bogy épen testvérét sérteni s meggyilkolni 
aksrla volna s igy felmentését  kérte, az esküdtbí-
róság szavazattöbbséggel Ambrus Dávidot halált 
okozó súlyos testisértésért bünósnek mondotls 
ki és á'/i évi fegyházra  ítélte. 

Folyó hó ll-én lOrténl a negyedik esküdt-
szék! és talán végeredményében a legérdekesebb 
tárgyalás. Azért mondjuk, bogy legérdekesebb, 
mert az az esküdtek verdiktje alapján sz es-
küdtbíróság a súlyos bűnben leledző vádlottst 
felmentette. 

A vádlottak padján egy 24 éves fiatal  őzv. 
asszony ült. Neve: Huszár Andrásáé, szül. Baróti 
Bózália. Bűne: hogy Iskéhelyén, Gyergyé-Cso-
aafalván  apósánsk Huszár Sándornak csűrét 
felfyujlolta,  mely a b>nne Itvó tárgyakkal 
együtt teljesen leéget. 

Solyoa bűntett, olyan snlyos, bogy srra 
a büntetó törvénykönyv 6-tól 10 évig terjed 
kelő nehéz rabságot szab. 

És ennek dsezára a felmentés  slspjául 
szolgáló verdiktet a kOzOnség a legnagyobb meg-
elégedéssel Ingadta. 

Mikor a bíróság helyét elfoglalta  & annak 
jeles elaOke, dr. Perjéssy Mihály a főtárgyalást 
megnyitotta s a vádlott belépett, mindenki meg. 
lepetéasel tekintett rá, s a hallgatóság közül 
ige* soknak lelkében azon vélelem fogamzott 
meg, hogy alig hiheió hogy ez az ártatlan ki-
nézésű asszony a terhére rótt bűncselekményt 
ép dszazel kOvelle volna el. 

A vádlott személy azonosságánsk megál-
lapítása és a beidézett tanuk éa szakértők 
megjelenésének konatatálása után, megalakítot-
ták az esküdtszéket. Kisorsoltaltak rendes ta 
gokal: Potoizki Kristóf,  Fejér Jakab, Salamon 
Alajos, dr. Kolonica Dénes, Sándor Gergely, 
Zakariás Péter, Petres András, Zakariás Jakab, 
Lakatos Mihály, Sárosi Gergely, Madár Imre, 
CzpŰra Mihály; potlagokul: Szabó Miklóa és 
Paskáa Sámuel. 

Erre megkezdOdOtt a vádlott kihallgatása. 
Elismeri, hogy a tsrhére rótt büntettet 6 

kitette el, s azt is kinyilatkoztatja, hogy bű-
idnek érzi magát. 

Férjhez ment igaz szeretetből édes apja el-
leazése daczára Huszár Andráshoz. 

Ezea tette uzoabai nem hozta meg a várt 
áa remélt boldogságot. Félje rövid időa elbete-
gesedelt, Önfeláldozóan  ápolta egész haláláig, 
a legaflfcaágesebbeket  la megvon La magától, 
esakkogjaszeavedo számáraoivosaágrajusson; 
életét azoabaa megkeserítette egy kiáUkstatlsn 
természetű, mindig aaórUUődő após, ki folyton 
szidta, piszkolta M Ubb izbea tolvajaággal is 

vádolta. Mindent eltűrt s a s»k szenvedés da 
czára is gondos háziasszony és hű feleség  ma-
radt, daczára annak, bogy apósa részéről még-
férje  életében esábilgatásoknak volt kitéve. 

A férj  lialAla után helyzete snlyabodott 
sorsa roszabbra fordult.  A csapén bánatával 
maradt szegény Özvegy, ki a terhes családdal 
biró szegény édes spjához vissza térni nem 
akart, apósa házánál továbbra is sok szenve-
désnek volt kitéve. Hogy egyik másik szükség-
letének beszerzésére pénzhez jasson az apjs 
állal ajándékozott gabonától kél vékát elaloll 
s e mistt az apésa durvaságokkal illette. 

K'. a lény srra bírta, bogy visszatérjen 
a azOlőí házhoz. Ez lőilént egy es.ie A tnás 
napot fulylonos  arás kOzötl töltötte s sntiak 
estéjén, kitudja milyen lelki állapolban, elkövelte 
a terhére rólt súlyos büntetlet. 

EzulAn kihallgalták a beidézelt 11 lannl, 
kik közül feltűnt  s vádlott apósának, Huszár 
Sándornak ellenszenves alakja, kinek s tárgya-
lás folysmán  tsnusiioit kiállhatatlan és indulatos 
viselkedése többszöri rendre utasítást voul magára. 

A tsnuk a vAdlottat majdnem egyhangú-
lag — még az apóst sem véve ki — szelíd ma-
gaviseletű, gondos és jó házi Asszonynak és bfl 
feleségnek  tüntetik fel.  Mindenik konstatálja a 
lérj halálán való nagy fájdalmát  és szomorú 
sorsa miaui elkeseredéséi, arról azonban nem 
latinak számot adni, hogy mi vihette a végzetes 
tettre. 

Dr. Veress Sándor és dr. Filep SAndor 
szskértük véleménye 7— 8 napi megligyelés után 
oda irányul, bogy a vádlóit ép elméjű és bűn-
tett elkövetésekor beszAmitható Allapotlisn volt 
A kihallgatás sorAn dr. Filep Sándor azonban 
kijelentette, hogy a beszámilhatósAg megállapí-
tására ezen rövid ideig larló megfigyelést  nem 
tartja elegendőnek. 

A királyi ügyész szintén ilyen vélemény-
ben volt s indítványt telt arra nézve, hogy a 
vádlott elme állapotának megfigyelése  végeit 
Budapestre (elküldessék. Ezen indítványhoz 
dr. Csiki József  védő üeyvéd is buzzA járult, 
de sz esküdtbíróság rövid tanácskozás után AZ 
inditvAnyl elvetetelle, 

EzulAn PAris Frigyes kitűnő Ugyé9zilnk 
tartotta meg tárgyilagos váilbeszédét, mely nté; 
a legsprólékosabb körülmények mérlegelése után 
a vádlott megbüntelétését kérte. 

Kire dr. Csiki József  védő ügyvéd mondta 
el fiatalos  hévvel szép véilő beszédéi és felmen-
tést kért, 

Az esküdi Íróság által egy fdkérdés  álla-
píttatott meg, mely magában foglalta  a vídloll 
bűnösségére és beszámilhalóságAra vonatkozó 
kérdéseket. 

E kél kérdési azonban az esküdtek ké-
résére egymástól elválasztották. 

Az esküdtek hosszasabb tanácskozás nlAn 
meghozták a verdiktet, mely a bűnösséget 7 né| 
több szsvazsllal kimondjs, a beszAinlilmióságrs 
vonatkozólag a szsvAzatok egyenlő arányban 
oazlotlak aieg. 

A verdikt alapjAn a kir. törvényszék fel 
menlö ítéletet hozott, melyet a nagyszámú kö-
zönség éljenzéssel fogadott. 

Az ítélet jogerős. VAdloltsl nyomban sza-
badlabra helyezték. 

E.utAn még az esküdtek napi és fuvar-
dijait Állapították meg s fzz.'l  a Il-ik ülésszak 
bezáratott. 

Â meffyeí  Myhatósáni liMsái ülése. 
Csik-Szereda, 1900. május 2H. 

(folytatás  és vé^e.) 
A második nap foiylalolt  gyűlés, melynek 

tárgyait löbhnyire községi ügyek és magán 
kérvények képezték, lelje* részvétlenség mellett 
folyt  le; a tisztviselő bizottsági tagokon kivfll 
alig 5—6 kültag jelent meg a gyűlésen, s igy 
a balmaz leendők alig pár Ara alatt egy eselbeni 
felszólalás  mellett elintézést nyerlek. 

Ezek kőzQI megemlítjük a következőket: 
A ditrői rendörbizlosi és kőzgyámi állá-

sokra tőrtént válaszlás ellen beadott felebbezés 
meghallgatásával a választás megsemm i teteit s 
nj választás rendelteit el; ellenben Gyergyó-
Szentmiklós községben eszközölt tiaztujilásnál 
megválasztott adószedő, birtok nyilvántartó, 2-ik 
és 6-ik tizesbeli tanácsosok választása elleni fel* 
szolamlásnak hely nem adalolt. 

Remete községben Ivácson Antalnak mező-
rendőri tanácsossá történt meg választáss, az az 
elleni felebbezés  félre  tételével, jová hagyatott. 

Alíalu kÖzs>gut»k temetkezési szabályién 
delete megerősíttetett. 

Salamási Czárán Istvánnak mezőrendőri 
tanácsossá lett megválasztása helyben hagyatott. 

Csik-Szentmibályon az évi február  17-én 
megtartott községi tlsstqjitás megsemmisíttetett 
s sj választás rendeltetett el. 

Csicső községben s „Hargilai" fürdőnek 
sssbadkésböl szeredal flajoód  Ignáez részére 
lett bérbeadása megsemaisitetell s szabályszerű 
árverés tsrtáss rendeltelelt. 

A Gyímesbűkkben idei február  19-én tar-
tott liszlujitás felebbesés  folytán  megsemmisít-

Csik-Szentimrén Tankő Alberlnek birővá 
liirtént választása ellen beadott lelebbezésnek 
li- ly nem adatolt. 

KAszon-Alli/, Feltis és Impér községekoek 
adószedők rendszeresítése iránti halározala hely-
Ion hagyatott. 

Kászon-Feltizi Bslázs Andrásnak bíróvá 
Mt megválasztatása elleni felebbezés  elntasit-
tatolt. Menaság község azon kérésével, hogy ugy 
nevezeti rVasandlelőiM ut kiépítésének költségei-
vel a község egy pár évi útadója engedtessék visz-
sza és liogy a neve/etl ut hegyen inneni részének 
kiéj'ilésére Csobot falva,  Csomorlán és Pálfalva 
községek köteleztessenek. elul ssit tat olt; szun-
bau Antal József  menasági lelkész bizottsági 
tag felszólá-<ára  az alispán utasít tátott, hogy 
a kélelmes község egyelőre nem viczinális. ha-
nem községi közdűlő útnak a nevezett helyen 
való megnyitására fölhivassék,  s annak folyta-
tólagos kiépítésére az érdekelt községek is 
annak idején utasíttassanak. 

Ezek s több más községi Ügyek, községi 
számadások, pótadó kirovás, pótköltségvetések 
stb. letárgyalásH után a másodnapi közgyűlés 
délelölt 11 órakor végei ért. 

K Ű L Ö N F É K É U 
— Érettségi vizsgálatok. Acsik-somlyói 

főgimnáziumnál  az érettségi vizsgálatok folyó 
hó 9-én kezdődlek meg. A vizsgálatuknál jelen 
volt Kuncz Elek tankerületi lőigazgaló és dr. 
Vajda G>ula a kolozsvári egyelem történelmi 
tanszékének egyik tanára. Minthogy az általános 
eredmény lupánk zártakor ínég i*ioer?llen volt, 
arról a közelebbi számbsn fogunk  beszámolni. 

- Esküvők. Szabó Lajos helybeli jó 
nevii borbély és fodrász  n uiult héten vezette 
oltárhoz Pototzki Iréul, l'oloczki >lános csikazero-
dai lakós leányát. Jakab Béla csiktaploczsi mé-
száros szili tó n a mult héten osküdött meg esik-
Hzentiuirci születésű Bálint Etelkával. 

— Iskolai ünnepély. A borszéki ál Isi-
mi elemi iskola tantestülete folyó  hó 8-án 0 
Felsége I. Ferencz József  apostoli királyunk 
megkoronáz tatási évforilulója  és a 9 százados 
keresztény Magyarország futili  állásának em-
lékére a községi liikóddág részvéte inelclt 15 
pontból álló ünnepélyt rendezett. Délelőtt 0 
urakor nemzeti színű lobogó nhitt a tantestü-
let és növendékek a helybeli róm. kath. temp-
lomba vonultak, hol a „Te Deum'-mal meg-
kezdett isteni tiszteletet végig hallgatták. Az 
Ünnepély a központi iskola nngy termében 
folytatódott.  Klnöki megnyitó utált a növendé-
kek a kút szólumu himnuszt énekelték, melyet 
;i közönség fenállva  hull gátolt végig. Kzutún 
következett u növendékek részint hnznlitu, ré-
szint a szent évre vonatkozó szavalatai, u 
melyeket közbe-közhe .szintén két szúhunru 
betanított „Kótlii d:tl, Szózsit. Népdal" stb. 
cziinii énekek váltottak fel.  Alkalmi felolvasást 
tartott Vadász Károly, a szent évről Yndaszné 
Bailalis Júlia. Az ünnepély végén jó maga-
viseletű és szorgalmas tanulók között kíosz-
tatott 72 drb jutalom könyv, ezek között volt 
a „Székely Kgye.slilt" által ajáudékozott 10 
ilrb jutalom könyv, a többit pedig az áll. is-
kola pénztára fedezte  az e czélra egy mulat-
ságból befolyt  összegből. 

— A koronázás ünnepe. Újra ismét-
lődő meleg lelkesedéssel szokta évenként meg-
ünnepelni a magyal' nemzet junius 8-áu a ko-
ronázás évlorduló napját, habár nem is hivata-
losan, de lélekben és szívben. Ez a tény annak 
a ben<ő érzelemnek a lanu'ága, molyben a ko-
ronás király 8 bű magyar nemzete együtt élnek 
és éreznek. Magasztos ünnep ez nekünk, ha meg-
gondoljuk, bogy emlékezetünk ben évenkint fel-
újítja azt a nemes szövetséget, mely ueinzet és 
királya közölt létesült s a mely egyforma  biz-
tosítéka Magyarország alkotmányos szabadságá-
nak és szilárd támasza a trónnak. Ezért Ünne-
pelt eme napon szerteszét az orszAg hazafias 
népe s különösen a lanuló ifjúság,  melynek a 
mi iskoláinkban is akkor szünete volt s hálaadó 
isteni tiszteleteken mondott zsolozsmát szeretett 
királyunkért. 

— Székelyünk elhelyezése. A székely 
fiuknak  magán iparosoknál való elhelyezése s 
különböző iparágakban való kiképezletése állan-
dó gondolkodása tárgyát képezvén a kereske-
delmi é* ipari knmArának, valamint a megyei 
iparfejleszlő  bizottságnak, a felvételnek  ez évi 
e?ső turnusára löbb mint 60—70 fin  jelentkezett 
e hó lO-én a vármegye házánál. Nemlndjnk mi 
okból, sz iparkamara képviselője a fiuk  beso-
rolásánál való közreműködésre nem jelenvén 
meg, a felvétel  ezúttal nem volt eszközölhető s 
igy a kérelmezők későbbi határidőre fognak  tű-
ből behivatni. 

— Iskolai ünnepély. Folyó hó 8-én 
délelőtt 10 órakor tartotta meg a polgári leány-
iskola a koronázási évforduló  alkalmából ren-
dezett Ünnepélyt csinosan összeállított program-
mal, kevesek részvételével. Ugy látásik, nálunk 
még a tanulókhoz legközelebb állók sem mu-
tatnak kellő érdeklődést az iránt, vájjon miként 
igyekeznek, szorgalommal és kitartással a jö-
vendő nemzedék első nevelői, kik a schola 
matern a-ban adják majd meg gyermeküknek 
azt, mi egész élete folyamán  meglátszik rajta 
mivel ót igazán emberré nevelik, mUvelté er-
kölcsileg és lelkileg nagygyá tehetik, a sziv 
nemességet a lelki jósággal B minden nemes 
iránti fogékonysággal  keblébe oltván. Ugyan 
ezen napon esküdtszéki tárgyalás is tartatott, 
ez lehet egyik oka, tán a legfőbb  annak, hogy 
azon az igazán gyönyörködtető ünnepélyen 
oly kevesen vettek részt azok közül, kiket ily 
alkalommal minden esetre ott kellett volna ta-
lálnunk. Az ünnepély a magyar ember minden 
kívánságát, kérését Összefoglaló  himnusz el-
éneklésével vette kezdetét, melyet a leánykák 
kara az előírások szabatos betartásával adott 
elő, ezután az igazgatónő lépett a pódiumra 
s emelkedett, rövid kerek beszédével a növen-
dékeket és a pár jelenlevőt az Ünnepély je-
lentőségére figyelmeztette,  mert hiszen fiatal 
a nagy Magyarországnak nz a korszaka, mely-
ről meg ukar emlékezni, de értékre nézve nem 
igen vau a mi fölötte  álljon. LelkesUléssel em-
lékszik meg urna haladásról, ugy az anyagiak 
inint a szellemiek terén, mely édes hazánkban 
vnu azokat a szomorú eseményeket követő Ör-
vendetes nap óta, melynek emlékére szentelik 
ezt a napot. Beszédét, majdnem imaszerű zá-
radékul látja el s a király éltetésével fejezi 
be. Az igazgatónő után egy kis első osztályos 
növendék vált ki a többi közül, hogy ő is 
mondjon a jelenlevőknek valamit. Mindenki 
ungy figyelemmel  várta a kis Caibi Rózát só 
a várakozásnak meg is felelt,  mert bátran, 
szépen elszavalta Bán Aladár ,A királyért" 
czimU költeményét. Kltes Jakabné felolvasta 
az igazgatónő alkalmi, hasonlatokban gazdag, 
de gondolat nélkül sem szűkölködő elmélkedés 
szerű dolgozatát, mely után Bálint Zsófia  ne-
gyedik oszt. tanuló Lamperth Géza ,A magya-
rokhoz' czirali költeményének elszavalásával 
gyönyörködtetett. Az üunepélyt Jókai .Király 
himnusz''-a eléneklésével zárták be. 

— As építő iparosok kongresunaa 
folyó  hó 4 éa 5 napjain folyt  le Budapesteo. 
A csíkszeredai ipartestületet a kongresszuson V á-
radi Károly helybeli építőmester képviselte. 

— Kérelem a kassai m. kir. g&ada-
sági tanintézet volt hallgatóiból. A ksssai 
m. kir. gazdasági tanintézet ez év folyamán  tölti 
be negyedszázados fennállását.  Es alkalomra 
az igazgatóság egy „Emlékkönyv" megszerkesz-
téséi is tervbe vette, melynek keretébe a tan-
intézet eddig végzett bsllgatőinak névsorát, je-
lenlegi állását és tartózkodási helyét is felvenni 
szándékozik. Ez uton is felkérjük  tehát az illető 
urakat, a kik ez ideig nem jelentkeztek, szíves-
kedjenek magukról életjelt adni és a fent  jelzett 
adatokat nevezeit intézet igazgatóságához minél 
hamarébb beszolgáltatni. 

— Iparos Gróf.  Lázár Jenő gróf  kiváló 
műézléséről és rfmek  alkotásairól ismeretes. A 
ki az ő gyűjteményeit, faragványait,  bútorait, 
majolika tárgyait, festményeit  stb. látta, soha el 
nem felejti.  Jelenleg is nngy asztalos mihelyt 
tart Meggyes falván  a nemes gróf,  melynek ö a 
vezető mestere. Az ott készített mftvésxi  kivi-
telű bútorokat a Marosvásárhelyt e bó végén 
megnyíló székely kiállításon a nagy közönség is 
megszemlélheti, mert Lázár Jenő gróf  bejelen-
tette a kiállításban való részvételét. Csupán a 
bútorai 40 négyszög méter területet foglaltak 
el a székely kiállításon. 

— Bsókely fürdők  klállittia Hegedte 
miniszter látogatása alkalmából Marosvásárhelyt 
rendezendő székely iparkiállitásnak egyik leg-
vonzóbb csoportja mindenesetre a székely ftrdők 
kiállítása lesz. Cssknem valamennyi flrdő  és 
ásványvíz tnlsjdonos bejelentette immár részvé-
telét, A kiállítási bizottság eleve goadoskodott, 
hogy e csoportnak as elrendezésben Is meglegyen 
jellegzetes, üde hatása. A látogató közönség 
később meghatározandó napokon megízlelheti a 
különböző forrásn  ásványvizeket. 

— As Eke a asekely kiállításon. As 
Erdélyrészi Kárpát Egyesület bejelentette a Ma-
rosvásárhelyt rendezendő székely kiállítás r a -
dezö bizottságának, hogy a székely fürdőket  is-
mertető leírásait, njzgyfljtemények  grafikai  tér-
képeit, az ásványvizek alkotó részeit stb. kiál-
lítja, már e czélra nagyobb terűletet kért. Es 
érdekes gyűjtemény székely sllla állványokon éa 
szekrényekben less kiállítva. 

— Toré készítés a asókely kiállítá-
son Mocán Todor háromszéki sajt és Ifcrógyá-
ros arra vállalkotott, bogy a székely kiállításon 
Marosvásárhelyt a ssékely beogerteró kfesilást 
befogja  mutatni. A rendezőség késsséggvl adoU 
helyet as életrevaló vállalkozónak. 
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— Szabályrendelet megerősítés. A 
törvényhatósági bizottság t megye területére 
•étre most fennálU  építkezési szabályrendelet 
26. §-sát módosítván, egyúttal aa egész szabály-
rendelet érvényét Szereda városra is kiterjesz-
tette, még f«dig  nzon lényeges megszorítással, 
bogy a város területéi ezentúl ss úgynevezett 
.Szék ltja* végétéi kezdve a zsögödi „Hosszúba 
járó*-ut kiágaaáaiig miadennemö lek- és gaz-
dasági épflletet  szilárd anyagböl, tBzmentesen 
lehessen épiteni. A törvényhatóság ezen intéz-
kedését több ezeredai lakós megfelebbezte; 
azoaban annak figyelmen  kivül hagyásával a 
belügyminiszter, egyetértve a kereskedelmi mi-
niszterrel a módosított szabályrendeletet helyben 
hagyta. 

— ösztöndíj. A marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamara todstjs, bogy a keres-
kedelemügyi m. kir. miniszter sz 1894. évi ju-
iios hó lö-én Ö2751 sz. a. kelt körrendelete 
kapcsán értesítette a Kamarát, bogy a pesti 
magyar kereskedelmi bank álul 1899. évben 
slapitoit 80,000 koroaás külföldi  tsnnlmányutrs 
szánt ösztöndíj 4,/»°/, kamatait, vagyis összesen 
1350 koronát a f.  évben az alapító levél értel-
mében egy felső  ipariskolát jó sikerrel végzett 
iparosnak szándékozik kiadni. fi*  ez ösziöndijrs 
pályázatot hirdetett, melynek feltételeit  a kővet-
kezőkben állapitotta meg. As ösztöndíj elnyerése 
iránt folyamodbalnak  oly iparosok, kik a buda-
pesti vsgy a kassai állami felső  ipariskolát jó 
sikerrel végezték, mely körülmény iskolai vég-
bizouyitványnysl igazolandó. A folyamodványban 
megjelölendő azon specziális ismeret, melynek 
elsajátítása, vsgy tovább tanulmányozása végett 
az illető e tanulmányntat megteoai szándékozik. 
Felemlitendök folyamodónak  esetleges szak mun-
kálatai as illető ismeretkörben, vslamint a nyelv-
ismeretek és s tervezett tanulmány ot programra ja 
és idő tartama, valamint az a körülmény is, 
bogy folyamodó  hány évet töltött szakba vágó 
műhelyben vagy gyárban s katonai kötelezett-
ségének eleget tett-e vsgy sem? Végül meg-
említendő a folysmodványban,  hogy folyamodé 
miként véli szerzett ismereteit és tapasztalatait 
a tanulmányul befejeztével  itthon értékesíthetni. 
Oly pályázó, ki jeles iskolai képzettség mellett 
a tanulmányozandó vsgy elsajátítandó specziális 
ismeretek körében már elméleti vagy gyakorlati 
irányú tanulmányokra bivetkőzhetik és ezt ipa-
zolui kép», valamint kellő nyelvismerettel is tyr, 
az ösztöndíj odaitél&énél előnyben fog  részesít-
leini. A pályanyertes a tanulmányútról a minisz-
ter árhoz jelentést tenni tartozik. A fentiek 
figyelembe  vételével szerkesztecdő folyamodvá-
nyok s keresk. miniszter orhoz czimezve a pá-
lyázó rendes lakhelyére illetékes kereskedelmi 
és iparksmarábos f.  évi július hé 20 áig nyúj-
tandók be. Tehát a székelyföldi  ifjak  fentirt 
kamarához. A később érkezeitek figyelembe  nem 
vétetnek. 

— Elveasett Csik-Szeredában egy kék 
kövtl pBross,* megtalálója jutalomban részesül, 
tulajdonos Kndes Józsefaé  óuugy9ága Csik-
Hzentsitnonon. 

— A eaUuseredai elemi is-
kola juniálisa a kedvezőtlen idő daczára sem 
maradt el. Köszönet érte az iskola tantestületé-
nek, mely kitalálta a módját annak, hogy a u.u 
lataágra elókéasült gyermekek as azon napon 
reggelre vélt csalódásnak nem lettek, kitéve. 
A tantestület látva a ked.esólleo időt már reg-
gel 8 órakor a gyermekeknek tudtára adta, bogy 
a juuiális Zaögödfürdón  fog  megtartatni, kik basa 
menve azülóiket nyomban értesítették a bekövet-
kezendő nagy eseményekről. Hogy az érdeklődő 
kösönség is tájékosva iegyea a fürdő  egyik om-
nibusza két aemseti asinü lobogóval járta be a 
várost. Reggel 9 órakor as iakoláe gyermekek 
s szeredai első senekar Bákóczi indulója mellett 
egy nemzeti lobogóval indultak a nagy útnak, 
melyei minden fáradság  nélkül meg téve, rögtön 
tsrisanyájukbos láttak éa asután kezdetét vette 
as igazán kedves gyerekcaárdás, melytől előre 
tarléskodtak ugyaa, de egy-két bátrabb fln  példát 
adva, as egéss gyermeksereg táncsra perdült és 
igen gyakran tapsokkal ujrásták meg a csárdá-
sokét Érdekes volt délben néini a kis gyereke-
kel midőn mindenik ssülői érkezését és as általuk 
hossndé ebédel várták. Nem soká kellett azon-
ban várakosniok, mert már 12 órakor kesdtek 
tömegesen érkesni a aaülók szeretett gyermekei-
kel jé ebéddel ellátni. As érkesöket 4 iskolás 
gyermek sáazló hajtással éa éljennel fogadta. 
A aaülók megérkezése éa aa ebéd végeste után 
kesdődötl sátán a valódi mulatság, hol aprója, 
aagyja rúgta a csárdást és egyéb talp alá valót 
Délután 6 ónkoi egy nagy léggömb lett néhány 
sláirással — a gyermekek nagy örömére légbe 
röpítve, mely irányát Tusnádfíirdónek  vette. A 
gyermekeket tanítóik nagy figyelemmel  hasa szál-
líttatván, a felnőttek  kedélyes mulatsága as éjfél 

utáni órákban ért véget. Köszönet a tanítói kar 
aak, hogy as ifjúságnak  egy igon kellemes na-
pot szereztek és ajánljuk ZaögödfürdŐt  jövőre is 
efTéle  mulatságok megtartására, hol azt kedvezőt 
len idő esetén is meg lehet tartani. 

— T r a n s s y l v a n i a konzerv gyár, 
mint ssdvetkeset Déván. Ezen vállalat 
május hé 90-án Gróf  Bethlen Miklós főispán 
elnöklete slatt, élénk érdeklődés mellett tar-
tatta alakuló közgyűlését; ez az slakulást el-
határozta, az alapszabályokat megállapitolta, 
továbbá megválasztotta az igazgatóságot és fel 
ügyelő bizottságot, s mint következik: 

Gróf  Bethlen Miklós főispán  elnök, Gróf 
Tboroczkay Miklós orsz. képviseld alelnök, And-
reics János bányaigazgató, Binder Vilmos erdő-
mester, Báró -Jósika Gábor orsz. képviselő, Ken-
derese) Árpád és Lázár László birtokosok, 
Mars László alispán Meking Frigyes bányaigaz-
gató, Dr. Miku János birtokos és bankigazgató, 
Simon Sándor konzervgyártó. Steinmsnn Frigyes 
birtokos, Slieoe János nagykereskedő, Szőllősy 
Lajos bsnkígszgaló, igazgatósági tsgok; 

Báró Bornemisza Tivadar birtokos, Drotl-
lefl  József  nagyszebeni polgármester, Hsjduczky 
József  reáliák, tanár, Dr. Mouleán Aurél ügyvéd 
és Báró Nopcsa Elek orsz. képviselő felügyelő 
bizottsági tagok. 

Szivétyesen üdvözöljük ezen nemzetgazda-
ságilag hasznos vállalslott s minthogy ez szö 
vetkezeti alspon létesült, jegyzések lolylon tör-
ténhetnek m. p. egyelőre díjmentesen. 

Ajánljuk vidékeink vslanieniiyi gazdasági 
tényezőinek, n. m. birtokosoknak, kerllulajdono-
soknak, bankoknak, kereskedőknek stb, hogy 
mennél számosabban lépjenek be a szövetke-
zetbe, mert mennél lágabb körök támogatják 
és mennél nagyobb a rendelkezisre álló forgó 
tőke, annál távolab' i vllékeket vouhat működési 
körébe a szövetkezet, hszánk erdélyrészi vidé-
kei anyagi fellendüllésének  érdekében. 

Egy részjegy ára tudvalevőleg csak 50 
korona, mely bizonyos részletekben befizethető. 

A gyár működését már az idén kezdi meg. 
— Petőfi  20 fillérért.  Kiadóink szakíta-

nak végre azzal a hagyománnyal, mely nz iro-
dalmi remeket úgyszólván csak ki válságosuk 
számára tette hozzáférhetővé,  kik jói megfizet-
hetik a könyveket. I'edig az irodalom nemze-
tivé, kiesiuyek és nagyok szegények és gaz-
dagok közkincsévé csak ott válliatik, bol olcsó 
kiadások révén mindenek meríthetnek forrásai-
ból. De talán üzleti szempontból sem rosz elv, 
inert a nagyobb fogyasztás  esetleg kiegyenlíti 
az árak között mutatkozó különbséget. De ha 
ez nem is történik, akkor is meg kell a ki-
adóknak hozni ezt az áldozatot, mikor olyan 
költőkről van szó, mint Petőfi  Sándor, a kii 
ismernie kel| mindenkinek, a ki magát magyar-
nak vallja. És igy esak a legnagyobb elisme-
réssel fogadhatjuk  az Atheiteum uj 20 filléres 
Petőfi  kiadásait. Öt szép kiállítású, tiszta nyo-
mású, csinos boritéku füzetben,  melyek egyen-
ként a nagy lírikus elbeszélő, hazafias,  népies 
és leiró, szerelmi költeményeit és végül bor-
dalait és vegyes költeményeit foglalják  ma-
gukban, szórja a kiváló irodalmi intézet Petőfi 
Ijallhatatlan remekeit a nagy közönség közé. 
Ks megvagyunk győződve, hogy ezúttal való-
ban a nagy publikum közé is, hogy Petőfi  el 
fog  terjedni, mint az olcsó bibliák, Hisz biblia 
Petőfi  is. A magyar nép bibliája, melyből a 
kicsinyesség e szomorú idejében nagy eszmé-
ket sziv magába, melyből a közöny, az önzés 
e rideg korezakában lángoló lelkesedést, önfel-
áldozást, mélységes hazafiui  és igaz ember-
szeretet tanul. Hisszük és reméljük, hogy 
Petőfi  ez egyszerű köntösben, mely oly jól il-
lik az ő szentséges alakjára, uj hódító körútra 
indul, hóditó körútra az egyszerű nép, a sze-
gények közé, a kiket ó annyira szeretett, a 
kikért ó annyit szenvedett. Ks megdicsőült 
szelleme bizonyára örvendve tekint e néhány 
filléres  füzetekre,  mert hiszen ez volt az ó 
álma mindig, hogy a kunyhók nyomasztó 
csendjébe az ó dalainak csengése hozzon vi-
dámságot, hogy érzései az egyszerű nép szi-
vének húrjain rezegjenek végig. A húsz fillé-
res füzetek  előtt nem gát a szegénység és e 
húsz filléres  füzetek  kiadása nagyobb irodalmi 
érdem, mint a legnagyobb kiállítású, fényesen 
illusztrált diszmüveké és drága ajándékköny-
veké. Nem mulaszthatjuk el e kiadás peda-
gógiai fontosságának  kiemelését sem. Mert a 
tanítót, a tanárt immáron többé nem bántja az az 
aggodalom, melyet egy Petőfi  Összes költemé-
nyét magábafoglaló  kötetnek a fiatalabb  tanuló 
kezébe való hatása méltán kelthet benne. E 
füzetek  közül kiválogathatja a pedagógiai 
szempontból legmegfelelőbbet  és nyugodtan 
olvastathatja az alsóbb osztályú növendékek-
kel ís. 

T A S Ü O Y . 

Évzáró viosgák. 
A tanév záró vizsgákat városunk bau a 

következő sorrendben tartják meg. Folyó bó 
19-én a esik megyei államilag segélyezett gaz-
dasági felsónép  iskolánál d. c. az első, d. u. 
a második és harmadik osztály növendékei 
vizsgáznak a rendes tantárgyakból, melyek vé-
geztével torna vizsga lesz mind a három osz-
tálylyal. — 

23-án az állami elemi iskola növendékei 
adnak számot előmenetelükről. — 

22-én délelőtt n polgári leányiskola I., 
délután 11. osztályos növendékei mutatják be 
mennyi szellemi kincset gyűjtöttek a lefolyt 
tanév folyamán,  mely után a két osztály egyUtt 
a tornavizsgán egy pár ügyes mozdulattal meg-
mutatja azt is, hogy tanulmányai mellett a test 
Ugyesitését sem hanyagolta el. 

23-án ugyancsak a polgári leányiskolában 
vizsgáznak d. e. a III., s tl. u. a IV. osztályos 
növendékek, melynek végeztével a két osztály 
együtt tornavizsgára a tornaterembe vonul. 

24-én cl. u. 8 órakor a polgári leányis-
kolámmá! ének, zene és szavalatból álló zár-
Unnepélyt tartanak, mely terjedelmes prog-
ram inja után Ítélve nagyon élvezetesnek mu-
tatkozik. 

I R O D A L O E 
Egy székely regény Caikból. 

(.Kü/.üs sors-* regény. Irta: Péterfl  Tamás.) 
Kedves kötelességemnek tartam a csík-

megyei tisztelt olvasó közönség becses figyelmét 
felhívni  egy kiváló székely ivóra, a ki regényei-
nek színhelyéül a S/.ékelylöldet, nevezetesen 
Cüikmegyél választotta. 

E zseuiális fiatal  írónak — ki alig 98 
éves — már 11 kötet mttve látott napvilágol. 
Két kötet elbeszélés, két kötet népdal és vers, 
hat kötet regény és a .Petőfi  regék". 

E jeles író: Pélerfl  Tamás a Székelyföld 
szülötte, kinek jelen alkalommal a „Közös sors" 
czimü eredeti székely regénye fekszik  előttem. 
Az írónak ez volt az első regénye, de caak most 
adta ki könyvalakban. E regényről a lapok 
nagy elismeréssel szólnak. Ide iktatom a „Bu-
dapesti Hit-lap" és „Magyarország" bírálatát. 

A „Budapesti Hírlap* a következőket Írja; 
„Közös sors. E czimen jelent meg Péterfi 

Tamás eredeti székely regénye, ára: 2 korona; 
egy kedves ideálwta, a ki némi székely humorral 
fűszerezi  sziropAtíkus történeteit, melyek uemes 
törekvésű emberekel, tiszta sziveket állítanak 
liarczba a sorssal. Nein ajánlhatjuk eléggé, különö-
sen a fiatalságunk,  e romlatlan lelkű író munkáit. 
A mai elbeszélők idegbontó rsllnériája után jól-
eső lel ki biztonság és egyensúly szállja meg 
Pétéi ü tisztább világában az olvasót. Budapest, 
1000. Aprít. G.u 

A „Magyarország" igy szól: 
„Közös sors. A „Petőfi  regék" neve» gyűj-

tője isméi egy becses munkával, székely regény-
uyel jelenik meg a könyvpiaezou. Exultai a 
szabad természet egyik legcsodásabb helyét, a 
vadregényes fenyvesek  hazríjál: Csíkot válasz-
tolta regénye színhelyéül. S valóban oly meg-
kapóan, oiy szépen csak az képes a természet 
szépségeit lefesteni,  a ki személyesen járta be 
a regényes vidéket, mint azt a szerző tette. 
Két székelynemes család meghaló tragédiájával, 
posztulásával isme» kedűnk meg e munkában, 
érdekes, valami nemes élvezetei nyújtó mese-
szövésben. Az egyes alakok jellemzése, a mese-
szövés, váltakozva Csik természeti szépségeinek 
leírásával, ügyes, avatott kézre vall, a mi annál 
dicséretesebb, mivel a szerzőnek első regénye, 
de csak most került sajtó alá kőnyvalakban. 
Elolvashatja fiatal  leány épugy, mint asszony; 
ment ez a könyv minden modern „szeczisaziótói". 
Stílusa zamatos, eredeli székely. Szóval e regény-
ben egy kis székely világot ismerünk meg, még 
pedig igazit, oly élethű, megkapé a leírás. 
A csinos kiállítású könyvet oro*z nyelvre Ascha-
rumoft  maszka ironő lefordította.  Kapható szer-
zőnél. Budapest. 1900. ápril. 7." 

E két magas oivón álló napilap méltatása 
elég garancziát nyojt Péterflnek  a „Közös sors" 
czimü regénye mellett. Éo még csak azzal tol-
dom meg ezt, hogy regéoyének alakjait oly 
élethüeu ecseteli, miszerint az olvasó képzelete 

előtt testet öltve megeleveofiluek  azok ; érzel-
meiket oly igaz szavakkal tárja fel,  hogy az 
olvasót egészen magival ragadva, miategv arra 
ösztönzi, bogy a szerető sziveket legye boldoggá. 

Péterfl  Tamás, ki a létfentartásért  küzd, 
10 év óta működik az irodalom metejéa. A szé-
kelység sokat várhat e széptehetaégü fiatal  Író-
tól, a melyre reményt uyuit az is, bogy legújabb 
regényét a „Budapesti Hírlap" kiadóhivaJa vette 
meg és adja ki kőnyvalakban. Ez mindenesetre 
az iró kiváló tehetsége mellett bizonyít. A leg-
melegebben ajánlom öt a tisztelt olvasó közön-
ség becses pártfogásába  ás kéiem, bogy azép 
regényét minél számosabban megrendelni míves-
kedjenek. 

A „Közös sors" czimű eredeti székely 
regény ára; 8 korona. Megrendelhető a szerző-
nél, Budapest, VII. ker. Garay-nt l2.sz.II.em. 

Kritsa  Róza. 

S z a r l c M s t ő i "CÜBanffttóc. 
2. P. urnák Temesvár. Kiadó hivatalunk a 

lapokat a reudes időben a postára adja s ha a l>tpot 
Ön ínég is későu kapja, annak oka vsgy a vonatok 
c Kati a kozásábaii vagy pedig más lőlQnk nem ÍQggd 
dologban rejlik. Szíveskedjék az ottani postahivatal-
ital kérdezősködni. A'28-1 k számot, mai napon postán 
adtak. 

Laptnlajdonos: 
GYÖRGTJAKAB ÓBÖKÖ8K. 

YERESS SÁNDOR dr, 
iep túzti Bra 

UI-VOHÍ rendelője és fogorvosi  műterme 
or/l h—10 C s i k - S z e r e d á b a n 

N a g y F e r e n c z d r . h á l á b a n . 

Hz. 5244/1899. 
tkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
Cöikszenlmárloni kir. járásbíróság, mint 

tlkvi hatóság közhírré teszi, bogy Virág lgnács 
6b Sándor József  végretaajtatónak ErSu litván 
és társai végrehajtást szenvedő elleni 431 ko-
rona 2 fllUr  tőkekövetelés s jár. iránti végrehaj-
tási ügyében a csíkszeredai kir. tfirvéoyazék,  a 
a caikazentmártoni kir. járásbíróság területén 
lévő Csik-Szentsimoo kózeég határán fekvő  a 
csikszentsimoDi 245 sz. tjkvben végrehajtást 
szenvedők és Erőss Jnliánna. Erőss Teréz, 
Bross Éva nevén álló A. f-  1806. hm. iDgatl. 
32 korona, 2132. hrsz. ingatl. 14 korona, 649«. 
hrsz. ingaL 6 kor., 8794. hrsz. ingat. 12 kor., 
az 548 sztjkvben végrehajtást sienvedők és 
társaik nevén álló A. f-  4368—4373. hrsz. in-
gallnra 378 kor., a 751 sztjkhen végrehajtást 
szenvedők és társaik nevén álló A. +. 8326— 
8331. hrsz. ingat. 42 kor., a 608 sztjkben vég-
rehajtást szenvedők éa társaik nevén álló A. f. 
5497—5516. hrsz. ingatlanra 6 kor., a 609 az. 
tjkben végrehajtást szenvedők 4s társaik nevén 
álló 5518—5538. hrsz. ingatlanra 62 kor., a 
636 sztjkvben végrebajtáat szenvedők és társaik 
nevén álló A. f.  5904—5911. hrsz. ingat. 82 kor., 
a 635. sztjkben A. f.  5868—5889. hrsz. ingat. 
130 korona Oaszesen 764 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverést elren-
delte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1800 évi j alias hó 3-iknapján <L e. 8 
órakor Csik'Szentaimon kózaég-hásánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól ia eladatni fognak. 

Árverezni azándékozók tartoznak as in-
gatlanok becaárának birtoktesteoklnt 10°/o-át, 
vagyis Összesen 76 kor. 40 fillért  készpénzben, 
vagy as 1881. évi 60. tOrvényczikk. 42. $-iban 
jelzeU árfolyammal  asámitott és as 18B.I. évi 
november hó 1 -én 3333. az. a. kelt igasságtgy-
miniszteri rendelet 8. §-bsn kijelölt óvadékká-
pea értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. 60. t-ci. 170. g-s értelmébe* 
s bánatpénznek a bíróságnál előleges elkelyesd-
aéről kiállitott szabályszerű elismervényt átszol-
gáltatni. 

Kelt Csik-Sztmtrtonon, 1900. jansár hó 
28-ik napján. 

Gagyi Dénes, 
112«] l - l llr. albtró. 

NEM HULIi A HAJ. NINCS TÖBBÉ KOPASZ EMBER 
Szenzácsiót kelt a gj ógyflliivonatom,  melyet évek ^ M ţ ^m^m ^m W ^ B X p p ^ ^ ^ M Fedeztem éa százszoros pénzzel fizetek,  ha hétezer! 
hosszú soróo át tanulmányoztiun, hogy mikép lehessen ^ «Cari ^ L J m í m r f á i t o  ^ L ^ ^ a C w ^ ^ H l használat után rögtön meg nem szUnik a hnJhullAs. 

meggátolni a megkopaszodást. 1 üveg ára 3 kor. 40 fillér.  korpáképxődéa és mindennemű fej  bőrbetegség, 
K a p h a t * R r t i j u r r t i r a k k n éa u i l n á e n n e m B I l l a t - éa p l p e r e c z i k k - k f r e s k e d é s h e n . 

Főraktár: Török József  gyógyszertára, Király-utcza 12. sz. imin-» 
Erdélyi főraktár  éa vesérképviselőség: O Ó T H O T T T T X é ^ . , I l l a t - á s p l p a r e c T i l l e í r a a e s r l c a r a a l E S d A n á l , G t y u l a « a b j * r v * x - P & t * r . 

rtoéhi meffrendelé*eket  utánvéttel  axmmnl eiakőzOl  : 
Egyedttli készitó és sséjjelkllldési raktára. D o b é N á n d o r , url, nói és színházi fodrász,  Budapest, Nefeiejts-utosa  87. 
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Sz. 825/1900. |I23| l - l 

Hirdetmény. 
Csik-CsiCBÓ község elöljárósága 

által közhírré tétetik, liogy a „Harg i t a i 
borviz-fürdö"  1() évi idü tiirtiunra ez 
évi janlua h ó 16-én d. é. 8 órakor 
Oaik-Caicsó kCzaég házánál haszonbérbe 
l'og adatni. 

Kikiáltásiár: 7 0 0 korona. 
A bérbeadási feltételek  a körjegyzői 

irodában belekinthetök. 
.1 kiizsé»-  eloljtUvsiigii: 

Csik-Csicsón, 1ÍIIIII. Junius hó <>-án. 
Tompos Károly, körjegyzü. 

Györbiró Ferencz , bitó. 

N. é. közönség! 
Kgy nagyobb hitelezőm kíméletlen eljárása arra kénysze-

ritett, hogy ezégem ellen a csődöt bejelentsem. Kzen lépés kö-
vetkezményei azonban remélem. rövid ulö alatt elhárittatnak s én 
nemsokára azun helyzetben lehetek. lu>iry vevőim idényei), mint 
eddig Tokozott mértékben kielégíthetem. 

Tisztelettel teljes bizalommal fordulok  tehát nagyérdemű 
vevőimhez azon alázatos kér-'ssel. miszerint li>válibi vásárlásaikat 
ezután is részemre. remélhetőleg röviil i<lo alalt kinyitandó üz-
letemnek tartsák lel. s én igyekezni Io»ok nehéz helyzelembcn 
tatuisitoll jóságukat tehetségemhez képest meghálálni. 

.1 mfffi/ri'ih'mii  /.•t'r.iiitxrţ/iirf,-. 
Csik-Nzereila. IÍMNJ. évi junius hó 

klliilio *.iszte|etlel 

I ' o t n l x k y A ) i l ; i I . 
Iti".] t-1 J. lk. lli l ux/t iil.'i.j.l'»in«í<:i. 

>0000000000000000000000o o oooooooooooooooooooooooog 
l V i r l o l j u k ; I I K I X . I Í IP.-IRL. M 

A székelyföldön  sok olyan sör kerül forgalomba 
mely n e m idevaló gyártmány, pedig 7.,IM ÍJ 

B - ö - r g - e r - ^ l T o e a r t , 
maruHváMár l i f ly i  «ör rsz i lé j f l i i ' i i 

olyan sör készül, me ly bátran v e t e k e d h e t i k a kőbá-
nyaival avagy bármely más külföldi  gyártmánynyal . 

Kérjük annál fogva  a nagyérdemű közönsége t 
a széke ly ipart p á r t o l n i és a vendég lőben csakis 

(MT* Marosvásárhelyi sört követelni. "Ka 

I X X X X X X X X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X X X X M 

4 Irgjobb f«  Nznlidnbb 

TŰZ ÉS BETÖRÉS ELLEN BIZTOS VASSZEKRÉNYEK 
kaphatók, melyek ai Ország erdélyi részeiben egyedüli vaeazekrénygyárban készültek. 
Továbbá vaaszekrények. küzségt-k. tent|.lom..k és nny.-tkümwezetök számára 

részletfizetésre  mindenféle  nagys:'igljiin «.állíttatnak ós raktáron tartatnak. 

1-jxii :t-
Telje* tisztelettel 

MOESZ GUSZTÁV, vasszekrény páros 
N A&ÎT--SZE»EK« 

Csikvármegye vi-zérilgynüksége Gyórgyjakab Márton utódánál, Csik-Szeredában. 2 

» ) O O O C ) O O Ű C O O C O O C ^ I X X X X X X X X X X X X X X X » # 

Most jelent meg: 
A BŰNVÁDI PERRENDTARTÁS 

KS 

MAGYARÁZATA. 

lltTA 
Dr. PERJÉSSY MIHÁLY, 

(••H.»i-'reil»i kir. tCr»'. elnök. 
Kit|i)i:iiö •yörgyjakab Márton utóda, künvvkcivs-
ki'ilt'-st'lirn CsiksztTfilúl.an.  Kgy-egy k<">trl áru 4 kor. 

20°|o-al o'csóbban 
kapható mbid addig, hármilyea alaka él aagyságu 

g: Üzleti könyv 35 
ugy mint napló-, fő-  éa mindenféle  segéd-
könyvek. ezen árengedményt teszem ubliól 
nz okból, liogy minden üzletember olcsón 
szerezhesse be n szükséges könyveket. 

Kész tisztelettel 

Györnjatal) M M utóda. 

Í Az „ O l t b a n " helyt, Balánbányától 1 óra járásnyira a 
CSANGA szállásnál :i2 német öl (> araszos hosszú 2 éves száraz 
lllzifii,  néhány darui] száraz btlkkfatöke,  88« darab kézvonolt 12—14 
tnéler hosszúságit száraz lécz. U y e rgy ó-Sze n tm i k l ó s o n mintegy 
•Judit (laral), továliliá saját lakásomnál ntezai csinosan bútorozott szoba 
kiadó), jutányos havi- vagy évi haszonbérért, ugy szintén az udvarban, 
a melynek havidija ll> korona, szeszgyáram szomszédságában egy lakás 
kii lön udvarral, istálú, szili és falai-tóval  szintén jutányos haszonbérért 
kiadó), Igy szeszgyáram mint fürdöm  küzclebböl szünetelni fog. 

Tisztelettel Cziífra  Mihály, 
li-ji| ( kereskedő és birtokos Gyergyó-SzeataikJóa. 

A siii-iizlet terén éven keresztül kifejtett  eredményes müködesem következtében sikerült 
nekem Magyarország két legelső sörgyárának bizalmát megnyernem a mennyiben a 

Dreher-féle  és az Első magyar részvény sörfőző 
sörgyárak brassói főraktáruk  v e z e t é s é t r e á m ruházták. 

Az említett két legtekintelyesebb ezégek kitiinú hírneve és Brassóban 2*2 éven 
át elismeréssel találkozott üzleti működésem felbátorítanak  engem arra, liogy az igen 
tisztelt közönséget felkérjem  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  szíveskedjenek 
a mâ am részéről biztosítom az igen tisztelt közönséget, liogy mindenkor csak a legjobb 
minőséget fogom  szállítani. 

A legkisebb megrendelés üveges sörnél -KI iiveg, horclokban pétiig 2.» liter. 
h'ivnnulrn  úrjogrzvkkol  szivoson szolgaiak.  Teljes tisztelettel 
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töopipiája, tönyv-, papír- és írószer-kereskedése Csik-Szeredában. 
Ajánlja ilíisan felszerelt  raktárát mindenféle 

népiskolai tankönyvekből 
és iskolai kellékekből u. m.: vonalzók, palatáblák, tisztázati és 
rajzfiízHek.  igen jó plajbászok. irótollak. közönséges és díszes 
tnllnyelek. tolltartók. t in taiart ók. rajzeszközök, korzók, festékek 
es feMúeesetek.  egyenes es háromszög vonalzók, mindenféle  köz-
si'»i. egyházi, iskolai és iiuyvéili nyomtatványok stb. stbbiból. 

Továbbá dus választékú üileti-, jegyző-, ima- és énekeskönyveít 
rgyszmiéii kaphatók: vegyes ifjúsági  iratok, mulattató képes me-
SBskönyvek, mimlenféle  szépirodalmi és füzetes  kiadványok. 

Jól berendezett papiríizletében 
kapható: közönséges irópapir, nagy csomagoló» jó rajz* 
papír, rózsaszín és fehnr  itató, kék másoló ós minden-
félo  szinos papírok, selyempapírok. Igen nagy választékú 
lovólpapirok angol es frânezi  a gyártmányú diszes dobozokban 
80 Allertöl 10 koronáig, nagy választék névnapi ós ujóvi 
kártyákból, diszes emlekkönyvek és albumokból. 

Különösen ajánlja eliniert jóminóségíi fekete  tintáit nagy-
ban és kicsinyben: továbbá piros, carmin, lilla, kekszinü 
tintáit, fostékeit,  olvasztott mozga (gummi), jogyzötinta, 
pecsétviasz, ragasztó ostya, színes irodai spárgáit. 

Továbbá ajánlja a saját kiadásában megjelent és njigy elter-
jedésnek ürvendu 

„Őrangyal" és „Ártatlanok őrangyala" 
ezimii ima-és énekkönyveit; .Erények gyöngyeit: „Halotti 
zsolozsmák és szertartások könyvó'-t; .Irva-olvasás'-t; 
.Caikmegye földrajzá'-t. 

M o s t j o l o n t ti 

ifin  Pária Frigyes, 
Márton utóda küny 

20 fillér, 
ik-szert'dtti kir. üirytW. és ku|iliutú pyörgyjslub 

kt'ílűsúWn CBÍksseredában. Ara 1 korona 
.stán küldve 10 fillérrel  több. 

Nyomatott Csk-Szeredba, a lapkiadó yörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában . 




