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A JÖYÓ MUNKÁJA. 
Irta Háthé Jónef. 

I. 
A jüvó munkájánnak sikerétől fllgg  sor-

sunk. Sajnosán kell tapasztalnunk, hogy az 
ország kormányának, a székelyföldi  vezérembe-
reknek és erkölcsi testületeknek eddigi munkájn 
a kísérletezés határai között maradt s egyál-
talában nem értlink el nagyobb eredményeket. 

Láttuk ezt az iskoláztatás, ipar és keres-
kedelem s mezőgazdaság terén. 

Nagy baj volt, hogy az érdeklődők mentő 
munkájukhoz nem fogtak  elég tervszerűséggel, 
kitartással és csak akkor kezdettek eszmélni, 
mikor a baj annyira el van harapózva, hogy 
magáink a székelységnek már nincs ereje a 
nyújtóit segítséghez kapaszkodva öntevékeny-
ségét fokozni. 

Mán alapokon és radikálisabb eszközökkel 
kell ti-liát munkához kezdenünk. 

Kzek volnának: 
a) birtok rendezés: 
b) a nevelés oktatásügy rendezése: 
<-) ipar és kereskedelem fejlesztése; 
d)  a telepítési kérdés helyes megoldása. 
Minden veszedelemnél nagyobb, hogy a 

székelység gazdasági tőnk szélére jutott, mert 
a szegénység miatt képtelen bárminő védeke-
zésre. Legtöbbnek elveszett a vagyona, a kinek 
még meg van, az a terhektől nem tud szuszogni. 
Vannak községek, melyek 30-60—100 -200 
ezer koronával szerepelnek az Albina adósai-
nak listáján. Csak a marosvásárhelyi telekkönyvi 
hivatalban 344fi  esetben 3,170.543 korona ter-
het írtak a telekkönyv C lapjára a mult évben. 

A ki ezelőtt 10—20 évvel ismerte a Szé-
kelyföldet,  ma elijed látásán. Hatóságai is el-
adósodtak. 

Jobb jövő reményében — nem ritkán 
könnyelműen rakott adósságaink nem apadtak, 
sót szaporodtak. Sok ősi birtok fölött  Utik meg 
a dobot. Oyergyóhan már nem is akad vevőjé 
a dobra került birtoknak. Erdeinkben idegenek 
gazdálkodnak. A gyulafalvi  fatelep,  mely leg-
nagyobb fa  vállülat a Székelyföldön,  porosz 
tökének jövedelmez, s a székely nemes ur, 
kinek birtokában volt ezen erdő egyrésze, mint 
váltóőr van alkalmazva ott. 

Maga a székelység zöme napszámos mun-
kát végez itt. Kához, legelőhöz borsos árért jut. 

Ha megáll nz a szállóige: Kié a föld  azé 
az ország, akkor sok székelynek nincs már 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
A vallás erkölcsi nevelésről. 

Irta és a csikmegyei általános tanító egyesület folyó 
évi május Itó 28-án tartott közgyűlésen felolvasta: 

Calbertla Imre. 
T. Oy. Cicero szerint „história est magistra 

vitae", mert elénk tárja az emberiség küzdlemét 
át élt eseményeit a maguk valóságában, ogy, 
a mint azok megtörténtek, hogy okuljnnk a 
mnlton s belőle tanniva vessük meg alapjtt egy 
szebb egy jobb jövendőnek. 

A történelemből megismerjük, bogy „nihil 
novnm perfectumque  sob sole", hanem sorrend-
ben minden ugrás nélkül ismétlődnek a régi dol-
gok, sokszor még a külső más sem változik 
rajtok, periodikusak, eltűnnek, bogy ismét elő-
kerüljenek. 

A plebsnek a llons-Sacer-re vonulása s a 
18. szálad végén s a 19. elején megindult moz-
galmak egyforma  természetűek. Nem csak a vé-
res barezok által elért eredménynek njnlnak meg, 
banem a társadalmat lassankint átalakító fak-
torok is időről-időre tán csak gúnyát alakot 
cserélve, előlépnek. 

Ariánus kezet fog  Socinussal Eusebius 
Fotiussal s utal mutatnak Husz, Luther dr. és 
Kalvinnak. 

A Numa Pompiliostól igaz vallásos érzület-
ben nevelt s az istenségeket félő  római helyébe 
lép a közönyös, majd az isteneket kigúnyoló 
római. 

Nem hiszem azt, bogy a ki a keresztény 
vallás történelmével egy kicsit is foglalkozott, 
észre ne venné, hogy a keresztény ó kor s kő 
zépkor vallásosságát, a jelenkorban mily nagy 
h<lkOzőny, a vallási dolgokkal való nem tőrő-
döiuség váltotta fel.  Ugy IQoik fel,  mintha a 
ázás tevékenység, a megélhetésért való kttzde-

hazája, sok meţ nyög terhei alatt verejtékes 
tusában is utolso leheletéig hozzá ragaszkodván 

. Első teendő volna tehát a földbirtok  te-
hermentesítése,  földhitelintézet  létesítése, a 
megyék, különösen Csikmegye alapjainak be-
vonásával, melyekből horribilis tőke lenne. A 
mi elveszett, természetesen már visszaszerezni 
bajosan lehet, de legalább mentslik föl  a teher 
alól azokat a birtokokat, melyek a mostaninál 
valamivel kedvezőbb pénzmiiveletek által meg-
menthetők. 

Krre eddig komoly lépés uem tétetett. 
A kik tnező és eriló tagosítással s kapcsolatosan 
a belterjes gazdálkodás meghonosításával akar-
tak a bajon segíteni nagyon rosz szolgálatot 
tettek a székelységnek, mert a pénzemberek 
és nagyobb birtokosok malmára hajtották a 
vizet, sót mindig azok kezdeményezésére és 
azok által oldatták meg, akik siettek minden 
előnyt a maguk javára, a szegény nép kárán is 
biztosítani. A legjobb helyeket szakittatták ki 
maguknak, s hogy a nép ellenálló erejét gyön-
gítsék, elhúzták a tagosítást ő—10 évig, a 
mely idö alatt a föld  nagyon lesoványodott, 
s később a ráfordított  munkát sem fizette  ki. 

Nem bánták már szegények ekkor, bár 
nkárhol, csak szakítsák ki illetményeiket. A ki 
10—15 évvel előbb batyuval a hátán jött ide, 
földbirtokossá  lett, a nép pedig elesett nemcsak 
a jobb helyektől, hanem a közlegeltetéstől, 
szabad erdő használattól is, amig legfőbb  biz-
tosítékai voltak ősidóktól. 

Arra kell tehát törekedni, hogy a székely 
legyen ismét ura az általa elfoglalt,  évezreden 
át védett és használt területnek. A mezőben 
ő szántson, az erdőben 6 vágjon. Ha a rutének 
megérdemelték, a Bzékelyek is megvárhatnak 
ennyit. Ok nem muló érdemekre hivatkozhatnak, 
mint a ruthének, a kik egy napilap állítása 
szerint annyira hazafiak,  hogy: „megtanultak 
volna magyarul, ha lett volna kitől", s még 
.ma is visszasírják Rákóczit", hanem hivat-
kozhatnak ország fenntartó  szerepükre, vitéz-
ségükre, mit az ország délkeleti részének vé-
delmében nem egyszer példásan kimutattak. 

Csupán csak a két országrész nyomorú-
ságban sajnálatos hasonlatossága kapcsán em-
lítem föl,  hogy itt is van kazárkérdés, hogy a 
korcsmák és szatócsüzletekben nem székelyek 
mérnek, a bérletek, vállalatok sem azoknak 
kezében vannak. Hogy pedig ezek nem lényeg-

lemből kifejlett  ököl Imrczra emlékeztető vias-
kodásban való számtalan csalódás, a vagyono-
sodás után való törekvés, szóval a boldogulhatás 
kérdése az embereket anyag elviekké lenné. 

Lépten-nyomon látni, hogy az emberiség 
csak anyagiak után vágyik, azokért dolgozik, 
fárad,  mintha megfeledkeznék  szellemi voltáról, 
szellemi fenségéről.  Előtte az anyag az isten, 
az anyagon kivül, a mi őt önző czélja elérésében 
nem segiti, csak füst  és buborék. 

Ebből kifolyólag  korunk erkölcstana nem 
is lehet helyes, egészséges, korcs az atyja, anyja, 
hogy lehetne ép a magzat. 

Materialísztíkus irány uralkodik mindenütt, 
minba csak az enczíklopedistakboz járnánk ta-
nulni, vagy az ő elveiken nőttünk volna fel. 
Elveinket, hitünket, meggyőződésünket La Mater 
foglalja  össze, mert hiszen manapság T. Gy. egy 
monoklit viselő s még az iskola padját el sem 
hagyó ficsúr,  magát műveltnek mutatni akaró 
félmüveit  falusi  gazda, egy városi vasárnapi nr, 
büszkélkedik azzal, hogy ő kimeri gúnyolni a 
pozitív vallások bármelyikét, bátran meri kiabálni, 
bogy az csak félkegyelmüeknek  való. 

Sőt a müveit emberek sorában helyet fog-
laló egyének is, mintha Rousseau pesszimizmu-
sával volnának telve a világ boldogságának, az 
emberiség boldogulliatásának gyilkosát látják 
műveltségében. 

El kell hinnünk, bogy igazuk van, mert 
műveltség vallásosság nélkül olyan, miut a déli-
báb ; eltűnő semmivé levő, látszólagos valami. 

„Jaj és panasz kiáltó szava — a mely 
sohasem elég hangos — hiányzik mindenünnen; 
szinte kétségbeejtő is közéletünk, társadalmunk. 
Irodalmi termékeink telve vannak léhasággal 
száműzve belőlük az eszmény és ideál, a szín-
padokon csupa frivol  erkölcstelen darabokat ját-
szanak, mert hát csak ezek érdeklik a mai tul 
müveit kor emberét, ki csak érzékeivel, érzékei-
nek él, mert hiányzik nála szenvedélyeinek fé 

telén jövedelmi források,  bizonyítja azon körül-
mény is. hogy a gy.-szentmik:ósí adóhivatal a 
mult évben ÜáO.OOO korona többletet szállított 
be csupán italmérés után nz állampénztárába. 

Kgyik nagyfontosságú  tényező, mit n 
mentési munkalátnál felhasználhatnak:  a szö-
vetkezeti ügy tovább fejlesztése,  mely által 
öntevékenységre takurékoságra szoktatják a 
népet és lehetővé teszik, hogy az iiló terhek 
alól magát kiváltsa. Krre azonban nem elég 
80 11«) szövetkezet, mennyi a Székelyföldön 
tényleg van, a 7 T''i  0/«-OB kamatláb is magas, 
Több szövetkezet kell, vidéki központokkal, 
nagyobb és olcsóbb forgó  tőkével, értékesítési, 
fogyasztási  alosztalyokkal, hogy termelését va-
lamennyi életképes egyén fokozhassa,  azt ne 
szükség szerint, liánéin tisztességes haszonnal 
adhassa el. 

Különben a tehermentesítés terén elegendő 
példa és gyakorlat áll rendelkezésre, csak a 
mi itt fődolog  az ország jóakaratát, áldozat-
készségét kell kötni hozzá. l)e okvetlenül! 

A földbirtokkal  kapcsolatos segítségről 
lévén szó. nem hagyhatom említés nélkül, hogy 
gazdasági helyzetünkön sokat lendítene: a fo-
lyók szabályozása is. 

Hat nagyobb folyó  és számtalan patak 
szeli át a Székelyföld  völgyeit. Tutijuk, hogy 
e völgyekben vannak a szántóföldek,  rétek, s 
habár fiibiztositékát  az ertlő képezi is :t szé-
kelynek. kenyere a völgyekben terem. 

Az Olt Osikmegyében, az Olt és Keketeiigy 
Háromszék-megyében, a Nagyküküllő l'dvar-
helymegyében, a Maros, Kiskükülló és Xyáráil 
Marostordamegyéaen aránylag nagy vizterüle-
teken garázdálkodnak és temérdek kért tesznek. 

Tavnszszal vetését sodorják el és meg-
akadályozzák a kikelet] szorgos munkában, 
nyáron beiszapolják az áldáBt. Kasza alá ke-
rülő fűnek,  kétszer kapált kukoriczának, répá-
nak, aratásra készülő búzának, de sokszor lett 
örök takarója az iszap! Hányszor szorul az alant 
fekvő  faluk  lakója árvíz miatt padlásra. 

Kzek a vizek a hegységek közül lerohanó 
patakokból tavaszi olvadás, nyári zápor vagy 
hosszabb esőzés idején egyaránt gyorsan nö-
vekednek. Sokszor védekezni sem tud ellenük 
a lakosság. 

Ilyenkor kétségbeesés iii a népen, melynek 
kenyere, ruhája, adója egyszóval mindene víz 
alá kerül. 

kezöje a vallás, mely nélkül a lélek nemessége 
az igazi műveltség fokmérője  is messze száll. 

Korunkbau a köznép vallásos, mert érzi 
a vallás szépségét, de nem érti, a miért a leg-
több esetben vallásos lelke s képzelő tehetsége 
vállvetve babonára hajlandóvá teszi. A „tanult 
ember, a ki az anyagot hallotta és látja dicsőíteni 
bálványozó fetise  a raczió és materia, mely nem 
engedi őt felemelkedni  a fenségig,  anyaghoz 
kötött szelleme a litokszerűséget nem tudja 
megérteni, alásölyed, minden nemesnek forrását 
Üiderót-val az emberi szenvedélyben keresi, a 
mit érzékeivel fel  nem foghat,  az előtte kétes, 
s ha tán nem is a bizonytalan parányok-rez-
gésétöl, akar várni mindent, de egy még kéte-
sebb valamibe iparkodik felkeresni  azt, a mi 
után lelke vágyódik, kutat, szüntelenül a spiri-
tizmushozfordul.mertnsalódniakell,  csalódni akar. 

„Botor a ki komoly valót nem ért 
Kdes rsalódást ízlelni szeret." 
Hogy társadalmunk ilyen, azt önök mind jól 

tudják, hisz az erény manapság csak megszokás 
(Helvetius). A lélekkel nem szeretnek nagyon 
foglalkozni,  de az sem lenne egyéb sokak előtt 
valami fizikai,  érzékiéinél, mert hiszen az az idö 
kezd visszatérni, mikor nyíltan lehetett hirdetni, 
hogy másoknak kizsákmányaláss az első okos 
dolog. 

Az okot sok mindenben lehet keresni, né-
melyek szerint egyik oka az, bogy iskoláinkban 
csak oktatnak és nem nevelnek. Tömjük a ta-
nnló fejét,  fejlesztjük  eszét, de a lélek nevelé-
séről leljesen elfeledkezünk.  Normál-iskola sem 
képez kivételt, mert egyikünk sem tagadhatja, 
hogy a lélek nevelése a szivképzéssel együtt, ha 
nem leljesen, de majdnem arra a heti egy, két 
hittan órára van szorítva, melynek idejét a lel-
kész elfelejti,  a tanítónak meg semmi közé hozzá, 
hogy ezen a téren a gyermek azzal marad, a 
mi otthon a mamája mellett ragadt reá, ha ragadt. 

Felsőbb iskolába megy, melyben ismét kevés 
gond van arra, hogy a fiatalság  ne csak isniere 

A mi kárt a tavaszi árvizek okoznak, azt 
több év szerencsés termése sem képes pótolni. 
Ha pedig évről évre ismétlődik, a veszedelmet 
orvosolni képtelenség máskép, mint a nagyobb 
és állandóbb árterületü folyók  szabályozásával. 

De az árvizek más károkat is okoznak. 
Miattuk a közlekedés süriin megakad: utak, 
hidak folytonos  rombolásnak vannak kitéve, 
sőt falurészek  is úsznak el. Iílég indokoltnak 
kell hát tartanunk a vezetők figyelmének  felénk 
fordulását,  a székelység vizköriili alkotásainak, 
kincseinek megmentését, legalább az Olt, Ma-
ros és Küküllő víz-vidékén, bol a kár gyakoribb 
és nagyobb. 

A 87;í km. hosszú és 29 ezer négyszög 
km. vizkörnyékü Maros ellen, mely nagy ka-
nyarodásokkal lassan esik és szigeteket alkot, 
esak haszontalan védtöltésekkel védekeztek. 
Mert azt a UK kmnyi rövidítést, mit az ötvenes 
években a Maros alföldi  részeinek átmetszésé-
vel idéztek elő számba sem vehetjük. 

Igen helyén való ha a végleges szabályo-
zás iránti felvételeket  és azokkal kapcsolatosan 
a Maros szabályozását sürgetik irányadó köreink. 

Hasonló beavatkozást várnak a kükülló-
és oltvidéki székelyek is. 

A Küküllő ármentesítésével. melynek 
(mindkét Kiikiillöt értve) szintén 1050- 141 Hl 
négyszög km. vizvidéke van ujra nem törődött 
senki. A esak Erdélyben löáli négyszög kin. 
vizteriiletii Oltnak közelebb ÍH'.L'-Iien sürgették 
hajózhatóvá tételét. Kkkor rendelte el a fölil-
mivelésiigyi miniszter szabályozási terveinek 
elkészítését is. 

Azóta késik ez is. I'edig a székelyföldi 
folyók  szabályozása égető szükség. Bármi ál-
dozatok árán keresztül kell vinni. Természe-
tesen az érdekelt birtokosság és közmunkaeró 
bevonásával. 

A rengeteg-, számokban alig kifejezhető 
kár. mit az árvizek okoznak, eléggé indokolja 
a szabályozás szükségét és majdan megtériil-
tével fedezi  a ráfordított  költségeket, mik kü-
lönben az ár alól felszabadult  területek, hasz-
nálhatóvá válandó mederrészek értéknöveke-
désében. utak és műtárgyak tartóságában is 
bőven megtérülnek. 

De megtérülnek a székelység ismét meg-
ujulo államfcntartó  erejében, mit solia sem 
nélkülözhetett és nem nélkülözhet Magyar-
ország. (Folyt, kov.) 

tekben, banem a legnemesebb erényekben is 
gyarapodjék, szive így parlagon marad, mert 
nem valami sokat törődünk azzal, bogy az iskola 
nevelős tisztább idealisztikus irányaérvényesüljöu. 

Távol legyen tőlem, hogy a régi kolostori 
iskolákhoz való visszatérésben lássam társadal-
munk egyik megváltoztató tényezőjét, de azért 
ugy hiszem, bogy éber figyelemmel  kell őrköd-
nünk tanítványaink vallás erkölcsi élete fölött, 
s vigyázni, hogy a vallás, tán fölösleges  is han-
goztatnom, hogy a keresztény vallás, legyeu 
tanítványainkra nézve ama légkör, a melyen 
belül elméjüket a tudomány igazsága földerítse, 
gondolkodásukat fölemelje,  kedélyüket azon mű-
vészetnek, a mely nem az idolámnak, banem az 
ideálnak szolgálatában, áll fölmelegítse  érzelmi vi-
lágukat megnemesitse, cselekvésüket a hit és er-
kölcs jósága megtermékenyítse, mert hiszenT. Oy. 
a történelem elénk tárja azt is, bogy oly szilárd 
alapja és oly kalauzoló sarkcsillaga, az embert 
megillető művelődésnek nincs, mint a pozitív 
kereszténység, a mely nélkül nincs előre haladás 
csak visszaesés, nincs tökélesedés, csak hanyatlás, 
biztos czélhoz érés, csak tévedezés. (Nikolas 
Eludes philos sur le Cristianisme.) Szemmel lát-
ható, liogy a mai társadalomnak eme rákfenéje  a 
keresztény világ nézettől emanczipált s lul haj-
tott szabadosságból folyik: 

„Ex boc fonte  derivata clades in pátriám 
populnmque fluxit.  De azért nem kell csüggedni, 
mert Bongeand szerint, mióta a Jézus Krisztus 
vérének egy cseppjét a népek ereibe ölti, gyógyit-
batókká váltak az államok, a nemzetek". 

E gyógyító méz a nemzetekben a családok 
által a vallás-erkölcsi alap és lélek nemesítő 
nevelés utján Bzivarognak. 

Vallásos családi élet által megkezdett és 
hasonló szellemű iskola által folytatolt  nevelés 
lesz, tehát a föld,  melyből a társadalom a nem-
zet, mint Antena Herkules ellen nj erőt meríthet, 
ez lesz a Silve tava, melyben megfürödve,  ujra 
meg ujra egészségei vehet. 



i s 1 . C S Í K I L A P O K . sám. 

Esküdtszéki tárgyalás. 
(Folytatása ós vége.) 

Kihallgattatott ezután az. elhalt György 
Kerencz özvegye, ki 3 gyermekkel maradt ke-
reső nélkül és sirva mondja el, hogy hiába 
várta férjét  az nap a vásárról s esak reggel 
tudta tneg két embertói, hogy férjét  agyon 
verték s tudta meg a gyilkosok nevét a két 
Kristóban. Azon kérdésére az elnöknek, hogy 
kártérítést követel-e és m e n n y i t ? Kijelenti, 
hogy miután egy <>7 éves üreg anyósa is ma-
radt, ennek s il gyermekének eltartására HKKI 
koronát követel. 

Ekkor az elnök azon okból, mert tanuk 
közül többen a karzaton foglaltak  helyet a 
tilalom ellenére, ;i karzatot kiürítette, meg-
engedvén egyes kíváncsiaknak a tárgyaló te-
rembe való bebocsátását és azzal kezdetét 
vette a beidézett •'!!! tanú egyenkinti kihall 
gatása. 

Elsőbben Barcsay Dénes vendéglős hall-
gattatott ki, a ki elmondja a szobában való 
dulakodás történetét s azt, hogy a két Kristot 
az ajtón kiutasítván, (iái Kerencz már az elótt 
onnan szépen kiment, de hogy aztán künn mi 
történt, arról uem tud semmit. 

A másik tanú Incze fogházór  ki véletlenüj 
akkor a vendéglőben jelen volt és Gyöngyösi 
meg György Kerenczczcl valami izenet fölött 
diskurált, előadja a két Kristó és (iái megje-
lenését s a di.skurszust, m e l y ott az arányosítás 
kérdésében folyt,  de a verekedés elótt mar 
eltávozván, annak részleteit nem ismeri. 

Budú József  pénztári ellenór tanú azt 
vallja, hogy Nagy István vendéglőjéből haza-
felé  menve Barcsai felól  az utczán zajt hallott 
s abból nem csak a Gyöngyösi és György Ke-
rencz hangját ismerte meg, hanem a (iái Ke-
renczét is. ki hangosan mondotta, liogy .mit 
léitek tóliik, hiszen én egyedül sem felek  az 
egésztől-, majd pedig találkozott útközben Zsö-
göd felől  jövó két egyénnel, kik karókkal vol-
tak ellátva, de egyebet nem tud. 

Balog János szentkirályi erdőúr csak any-
nyit tud, liogy Gyöngyösit este az udvarán 
véresre verve csaknem eszméletlen állapotban 
találván, házába bevitte, de megvcréséról fele-
letet sem tudott adni. 

Kristó l'ál tanú, kihez a két Kristó és 
(iái bezörgettek annyit mond, hogy ezek nála 
a kezükön lévő vér lemosása végett vizet kér-
tek, de azt nem tudván adni, miután szivarra 
gyújtottak onnan eltávoztak. 

Majd Gál Kerencz vádlottnak a neje hall-
gattatott ki s elmondotta, liogy férje  a Kris-
tókkal érkezett este későn haza, utóbbiak vé-
resek lévén ó szörnyen megijedt, hogy mi 
történhetett, de a Kristók, kik még pálinkát is 
akartak hozatni, azzal nyugtatták meg, hogy 
ne busuljon semmit, mert a mi történt, azt ók 
tették s férje  nem vegyült semmibe be. 

Dr. Kejér Antal ügyvéd konstatálja a nő-
nek mostani és előbbi vallomása közötti ellen-
tétes feleletét,  mit az asszony feledékenységé-
vel akar igazolni s miután ' 47-IC járt az óra 
s igy az idő előle haladt, elnök a tárgyalást 
félbeszakítja  s folytatását  kedden délelőtti !> 
órakorra tűzi ki. 

A második napi, vagyis a junius -4-iki 
főtárgyalás!  is a tanuk és szakértők kihallga-
tása vette igénybe. A tanuk nagyobb része — 
minthogy a véres tragédiának közvetlen szem-
lélői nem voltak — csak is hallomáson alapuló 
lényegtelen vallomást tettek, a mit fölemlíteni 
szükség felettinek  tartunk, mert liiszeu az ese-
mények a Barcsai korcsmáján tul a sötét éj 
leple alatt a négy vádlott és az agyonvert 
i;i'őrgy Ferencz között folyván  le, arról sem 
egyiknek, sem másiknak közvetlen tudomása, 
tapasztalata nem lehetett s valamennyi csak 
arra szorítkozhatott, a mit valamelyik tettesnek 
a megtörtént eset után elejtett szavaiból tud-
hatott, bár ezek félve  a következményektől, 
diszkrecziójukat szigorúan igyekeztek meg-
őrizni s némely nyilatkozatukkal is inkább egy-
más befeketitésére  törekedtek. 

Derültséget keltett azonban a két vádlott 
Kristó Antal és Péternek egyik nagyot halló 
testvérük Kristó Imre vailomása, ki habár 
annyira süket, hogy a tárgyalást vezető elnök-
nek a kérdéseket megértetés végett a fülébe 
kellett kiabálnia, még is bő részletekben igye-
kezett elbeszélni a testvérei és Gál Kerencz 
másik vádlott között halkan folytatott  akkori 
egyezkedést, mikor a tett elkövetése után vé-
resen haza mentek, azt akarván bizonyítani, 
hogy Gál beszélte le testvéreit arról, hogy a 
kezeiken lévő sebek megvizsgálására orvost 
hivassanak és hogy (iái kérte volna egyúttal 
arra is, hogy a bűncselekményt magukra ve-
gyék és ót mentesítsék. 

Egy másik feltűnő  részlete a kihallgatás-
nak három letartóztatott rab vallomása volt, 
kikre a két Kristó testvér hivatkozott annak 
bizonyítása végett, hogy Gál Kerencz, ki külön 
zárkában volt, a kinyitott ablakon át hangos 
szóval kétszer is megkísérelte őket teendó val-
lomásukra kitanítani s ezt bizonyítani akarták 
kászoni Máté Kerenczezel, a ki rablásért már 
5 évi börtönt ült és jelenleg testvér gyilkos-
ságért van letartóztatva, továbbá remetei Antal 
áronnal, ki súlyos testisértésért van vizsgálat 
alatt, kik e tekintetben terheló vallomásokat 
is tettek ugyan, de a melyek összebeszélésből 
származhatván, figyelembe  nem vétettek, mivel 

azokat a kihallgatott KÍBS Imre nevü rnbtarsuk 
és Sándor János fogházór  megczafolta. 

Külön-külön kihallgattatott továbbá a ket 
orvosszakértó dr. Veress Sándor törvenysaeki 
fóorvos  és dr. Kilép Sáudor korházi orvos 
kik ugy az elhnltat, mint a tettes serülteket 
megvizsgálták. KgyértelmUleg igazoltak a 
György Kerencznél az ütések után rogton be-
állott halál okát, mely nem is lehetett külön-
ben, minthogy eltekintve más sujyos sérülé-
sektől, a koponya az érintéskor la nagyobb es 
számtalan kissebb darabban hullott szet. mely-
nek tartalma: az agyveló össze volt roncsolva. 

Ezután a törvényszék a tanuk meghitcl-
tetésénck kérdesében a határozat meghozata-
lára vonult vissza s kevés vártatva kihirdette 
határozatát, inely szerint Barcsai Dénes, György 
Kerencz, lncze István, Bodó József,  Balog János, 
Kristó l'ál, Antal Kerencz. Karkas Sándor, 
Balázs János ifj.,  Balázs János id., l'éter Máté, 
Tankó Albert, Szőke Ferencz, Goile Kerencz, 
Sándor János, Gál István, N'agy Mihály, Tamás 
Imre, Szabó Antalné és Albert Béniáin vallo-
másukra megeskettetnek, a többiek pedig esküre 
nem bocsáttatnak részint érdekeltség, részint 
vallomásuknak lényegtelensége miatt, init nyom-
ban az eskütétel követett. 

Miután a büupcr iratai felolvastattak, 
közvádló indítványozta, hogy mivel Gyöngyösi 
Gábor egyik vádlott és sértett esküre nem 
bocsáttatott, a két bűncselekmény t. i. a György 
Kerencz elleni emlier ölés, valamint a Gyön-
gyösül elkövetett súlyos testisértés kérdése 
választassék el egymástól és külön biráltassék 
el. Ezt az indítványt pártolta Eröss Vilmos a 
Gyöngyösi és Burta Ignácz a (iái Kerencz vé-
dője, mig az ellen a két Kristó védője Nagy-
Sándor és dr. Kejér Antal tiltakoztak. Mire a 
a törvényszék vissza vonult és rövid idő múlva 
az indítvány elvetése feletti  határozatát meg-
hozta. 

Ekkor a kir. ügyész a Gyöngyösi (iábor 
ellen a Kristó Antal és l'éter sérelmére elkö-
vetett súlyos testisértésért emelt vádat elej-
tette, de fentartotta  a Kristók által Gyöngyösin 
elkövetett súlyos testisértés vádját a Gal Ke-
rcnczet, mint bűnsegédet kérte vád alá helyezni. 
A vádnak ilyeténképpeni módosulása folytán 
a két Kristó elnök által megkérdeztetvén, ezek 
már most mint magán vádlók kérték Gyün-
;yösit a rajtuk elkövetett súlyos testisértésért 

vád alá helyezni, minek hely is adatott. Majd 
:> kir. ügyész az elnök felhívására  átnyújtotta 
;iz esküdtek részére szükséges kérdópontokat, 
melyek a bűnösség kérdését voltak hivatva 
megállapítani s miután azokhoz védők a ma-
guk részéről védenczeik érdekében külön-külön 
kérdópontokat szövegeztek és adtak át a tör-
vényszék határozat hozatalra vissza vonult s 
az egészből megállapította az esküdteknek át-
adandó kérdéseket. 

Miután pedig az idó előre haladt a per-
beszédek és az ítélet-hozatal másnapra ha 
asztatott. 

Harmadik nap, vagyis junius 5-én délelőtt 
'.I órakor ismét kezdetét vette a félbeszakított 
tárgyalás folytatása,  mely alkalommal a vád-
és védbeszédek meghallgatása még sokkal 
nagyobb közönséget vonzott a terembe. Vára-
kozásában a közönség nem is csalódott, mert 
ugy a vád képviselője, mint a védelem részé-
ről fényes  és igazán tanulságos beszédek hang-
zottak cl. 

Stupjár Samu kir. ügyész nyugodt, tem-
peramentumos és éles judicziumra valló szép 
beszédét azon kezdette meg, hogy ugy gon-
dolja, miszerint nemcsak az ó tapasztalatait, 
hanem a mások benyomásait is tolmácsolja, 
midőn felszólalásában  azoknak az orvtámadá-
soknak következményeit igyekezik levonni, me-
lyeket vádlottak elkövettek. A törvénynek úgy-
mond az a hivatása, hogy az életnek szolgál-
jon. Innen kiindulva aztán fényes  dialektikával 
magyarázta meg az esküdteknek a törvény in-
tenczióit s az esküdtbíróság feladatát  és azt, 
hogy a törvényhozás miért kívánta az ilyen 
fajta  bűncselekmények elbírálásával az értel-
mesebb polgárokat megbízni s azokat a hiva-
tásos bírák judikáturája alul kivonni. Nyoinról-
nyomra kimutatta és éles logikával bizonyította 
bc vádlottak bűnösségét, hozzá tévén a Kris-
tókra nézve azt is, hogy nem csodálkozik a 
felett,  ha ezek tettüket eltagadják, mikor a 
tárgyalás rendén egyik tanú által mellékesen 
felhozott  azt a körülményt, hogy nekik törvé-
nyes nevükön kivül még „l'ipás" melléknevük 
is van, a köztudattal szemben letagadni képe-
sek voltak; majd Gál Ferencz harmadik tettes 
társra nézve inutatjn ki a bűnös szándékot és 
a részességet, mert társainak ó szerezte ineg 
a karókat; együtt ment velük Szentkirályra s 
a Kristó l'ál házából együtt állottak ki az útra, 
hogy az arra raenó Gyöngyösit és György Fe-
renczet bántalmazzák s bárha ó tettleg nem 
is bántalmazta az illetőket, de módjában állott 
volna a tettet megakadályozni. 

Beszédét az esküdtekhez fordulva  azzal 
végezte, hogy „oly igazságosan ítéljenek  az 
esküdtek,  a mint én lelkiismeretemben  vá-
dam igazságáról  megvagyok  győződve'. 

A vádbeszéd elhangzása után, mely a 
hallgatóságra nagy benyomást tett Nagy Sándor 
védó terjesztette elö a pót magán vádat Kristó 
Antal nevében Gyöngyösi Gábor ellen s éppen 
igy dr. Fejér Antal a Kristó Péter védencze 
uevébeu, mire megkezdettek u védbeszédek. 

Dr. Erős Vilmos a Gyöngyösi Gábor vé-
dője szóllott először a azon kezdette érdekes 
beszédét, hogy .egy homályos pontot lát a 
bűnper hátterében lappangva, mely az emberi 
indulatok elvadulásában nyilvánul". Ez után 
fényesen  bizonyította be, hogy védenczének a 
György Ferencz megütésében annál kevésbé 
lehetett része és a két Kristón súlyos testi-
sértést inár azért sem követhetett el, mert 
hiszen még a Barcsai udvarán midőn a házból 
kilépett a Kristók által a földre  leveretett, 
karja eltöretett s utóbbiaktól, kik mindkét lá-
bát fogták  sőt fogukkal  rágták is, csak a György 
Kerencz segítségével szabadulhatott meg s 
akkor is ugy, hogy György Ferencz a két Kristó 
kezét bicska szúrásokkal volt kénytelen test-
részeiről eltávolítani, Szentkirály végében pedig 
György Ferenczczel együtt a szánról leütötték, 
s az útról eszméletlen állapotban mászott be 
a Balog János udvarára, hol ez oltalmába vette. 

Nagy Sándor a Kristó Antal védóje mind 
a mellett, hogy beszélő képességében egy kis 
rekedség akadályozta és zavarta, a hosszas 
tárgyaláson elhangzott tauu vallomások semmit 
mondásából elégsikerrel igyekezett bebizonyí-
tani védencze ártatlanságát, a mi külöliben 
sikerült volna, hu Kristó Antalt kezdettől végig 
ott nem látják az esküdtek a szereplő és főként 
a támadó személyek között s alibijét tudja 
igazolni. Kiemelte különösen, hogy a közvádló 
fejtegetéseit  csupa föltevéseken  alapulóknak 
tartván, a Gyöngyösi védekezése és terheló 
vádja márcsak azért Bem vehetó figyelembe, 
mert ez egyszer gyujtogatásért állott vád alatt, 
máskor pedig súlyos testisértésért l'/a évi bör-
tönt szenvedett, s különben is azt látja igazolt-
nak, hogy a bűntényt nem védencze, hanem 
egyik társa Gál Ferencz követte el. 

Dr. Kejér Antal a Kristó Péter védője 
következett azután szollásra, ki az érvek nyo-
mós súlyával igyekezett védenczérói a neki 
tulajdonított büncselekinenyt elhárítani. Én 
— ugy mond — nagyon jól tudom, hogy az 
esküdtek és törvényszék kivannak fáradva  s 
igy hoszura nem terjeszkedhetem a védelemmel 
de arra nincs is szükség, midőn a t. közvádló 
ur vádjait nem annyira az aktákból, mint inkább 
a Gyöngyösi vallomásából merítette. Majd be-
bizonyítani törekszik, hogy védenczével szem-
ben a szándékos emberölés ténye társai ré 
szél-öl sem állittatott;a vizsgálat rendén pedig 
annál kevésbé bizonyittatott; de azt világosan 
látja, hogy a Barcsay udvarán sem történik 
verekedés, bicskázás, ha Gyöngyösi és György 
Ferencz ki nem mennek nz udvarra, mert csak 
ők és ebből az alkalomból kezdhették a vere-
kedést; miért is teljesen felmentő  Ítéletet kér 
védenczére nézve az esküitektől. 

A mindenben logikus és szépen konstruált 
védőbeszéd után Bartha Ignácz ügyvéd, a Gál 
Kerencz védóje ál)ott szólásra s azon kezdette, 
hogy „mióta az Eg és Föld egymással meg-
hasonlott, a jó és rosz közötti harcz folyton 
foly,  melynek ezen esetben is ütköző pontja 
van. Ebben a Kainizmust és Judaizmust látja 
A 3 napi tárgyalás után is; azonban a szán-
dékos emberölés tény álladékát a jelen eset-
ben kizártnak tartja, s hosszasan ismertetvén 
az elkövetetett bűncselekmények faját,  minó-
sithesitését és következményeit, meggyőző ér-
vekkel mutatta ki védenczének a neki tulaj-
donított cselekménybeni ártatlanságát. 

Ez után a közvádló tette meg az elhang-
zott beszédekre reflexióit,  melyeket azon kije-
lentéssel zárt be, hogy tudja, miszerint az igaz-
ságistennöjét bekötött szemekkel szokták raj-
zolni, de ha előadott érvei daczára is vádlottak 
felmentetnének,  akkor az Istenaszonynak egye-
nesen a szeme szúratnék ki; majd védők adtak 
rövid viszonválaszt s miután az elnök még a 
vádlottakhoz intézett kérdeseket netáni mon-
danivalójuk iránt; este 8 órakor az esküdtszék 
a feltett  kérdésekkel visszavonult s miután a 
két Kristóval szemben a súlyos testisértéssel 
okozott emberölés büntetőben a bünőséget ki-
mondotta, Gál Ferencz és Gyöngyösire nézve 
pedig nemmel szavazott, a törvényszék Kristó 
Antalt 0 évi és ü hónapi, Kristó Pétert pedig 
5 évi és 14 napi börtön büntetésre Ítélte. 

MáHnap az az Űrnapján, bárha az 1868. 
évi LIV. t.-cz. 100. §. azt mondja: hogy .sürgős 
eseteket kivéve, senki sem idéztethetik meg-
jelenésre vállásának ünnepén, tekintve, hogy 
felek  oly messziről már a megelőző napra idézve 
voltak, de elé nein vetethettek, egy lopással 
párosult gyújtogatás bűnténye felett  tilt Össze 
ítélkezésre az esküdtszék. 

A törvényszék a megelőző napi személyek-
ből alakult meg; a vádat azonban Knörr Ferencz 
kir. allígyész és a védelmet Dr. Erőss Vilmos 
képviselte. 

Az eakUdtszék a következő tagokból ala-
kult meg: Hodor András, Péter István, Rajz 
Antal, Helvig O. János, Orel Dezső, Császár 
Nándor, Dóczy János, Udvary József,  Bors Be-
nedek, Biró József,  Pál János, György Ferencz. 

A vádlottak padján tölgyesi Olár Ilyésné 
Ült s előtte elhelyezve a lopott tárgyak. A vád 
abból állott, hogy a mult évi deczember 27—28. 
közötti éjjelen a hasairól távollévo Marosan 
Miklós záros ajtójának fejszével  lett kifcszi-
tése után házukba behatóit, annak kamrájából 
260 sing vásznat, 68 Bing gyólesot, 13 sing 
fehér,  5 sing szürke posztót és 6 kiló szalonnát 
4 versen elvitt s azután egyik ládába, mely 

a gazda fehérneműit  tartalmazta a ládában 
talált irományok, nevezetesen adóslevelek meg-
gyújtásával, melyek egyikében 170 frt  kész-
pénz is volt B a mit szintén ellopot, tüzet csi-
nált és haza menvén lefeküdt. 

A szomszédok az ablakon át a házban a 
tüzet észrevevén néhányan oda szaladtak és 
azt eloltották akkor, midőn abban a láda, annak 
tartalma és több más ingóság elégett, de a 
házat megmentették. 

Vádlott bár előbb a csendőrség, valamint 
a vizsgáló biró elótt tettét beismerte, ezúttal 
tagadta, hogy a tüzet önként tette volna, ha-
nem az az ott feledett  égő gyertyából szárma-
zott. A tényállásra nézve még károsok és Onuj 
Gábor tanú hallgattatván ki s utóbbi meg is 
eskettetvén, a kérdés megállapítása után Knörr 
Ferencz alügyész tette meg, szépen megokolt 
vádbeszédét, majd dr. Erőss Vilmos védó tar-
tott fényes  védbeszédet, de mert a cselekmény 
főkép  beismerés által bizonyítottnak látszott, 
az esküdtszék Olár Ilyésnét lopás és gyújto-
gatás bűntettében bűnösnek jelentette ki s 
a2ért a törvényszék 2 évi börtönre ítélte. 

Jellemző az elitéltre nézve, hogy hiteles 
bizonyitvány szerint férjével  együtt mintegy 
14000 korona értékű vagyonnak a tulajdonosai 
s mégis többször adta magát már lopásra. 

Iskolai ünnepély. 
A megyei polgári leányiskolában folyó  hó H-üti 

délelőtt 10 órakor t&rtotlák meg a koronázási évfor-
dulón szokásos iskolai ünnepélyt, melyen városunk 
előkelő hölgyközönségén s a tun Ugy barátain kivül 
Szabó (ié/.tt kir. tanfelügyelő  és a/, iskolaszék részé-
ről Nagy Imre is megjelentek. 

Az ünnepély u Szózat eléncklésévcl kezdődött, 
melyet a jelen voltuk állva hallguttuk végig. Alig 
szűnt meg a tetszés különféle  módon valózajos nyil-
vánítása, midőn Jtiszner József  né a leányiskola igaz-
gatója lépett a pódiumra, és a következő beszéddel 
nyitotta meg: 

Mrtf/PH  tisztelt  ünnepin k'özünxétj  ! 
Kfdrrs  tanulók: 

l'nncplünk ! Mindegyre ünnepiünk !.... 
Mujd az érdemnek, majd az emlőknek, tnitjd 11/. 

örömnek, inajd ti gyásznak szentelünk ünnepségeket. 
Annyit ünnepelünk, liogy u kevésbbé idealista 

irányú lelkek már megsokalták és rwto-M kiállítunk 
és magukban uagy csendesen ugy un, de nom kevés-
bé szigorúan elbírálják az intézőt, ki uz ünnepségeket 
megteremtet te.... 

Ks mire ulapitják nvetoJ-jukat '! !... 
Azt mondják: „A fától  nem látszik nz erdő; 

az ünneptől nem látszik A míves nap*1... 
V ujjon igazuk van-e':'! 
Kn bár tiszteletben tartom minden gondolkozó 

ember véleményét, velük egyet érteni nein tudok. 
Mert lm megengedjük a madárnak, hogv dallal töltse 
be a ligetet, ha megengedjük a virágnak, hogyszin-
poinpávul és illattal dicsőte u természet nagy urát, 
hu szabad a nuptiuk ragyogni, szubud a csillagoknak 
tündökölni, miért 11c legyen szabad az ifjúságnak 
örvendeni. 

S ha az ünuepségekkel irányt udunk örvendo-
zésének. hu gondolatait magasabbra emeljük érzel-

; ineiket szívre finomítva  fenkölt  dolgok iránt tesszük 
fogékonynyá,  vájjon kisebb hasznot tettünk-e lelke-
iknek. kevésbbé szolgáltuk-e a nevelésügyet, mintha 
az iskola falai  közt ülve velük együtt komoly, fá-
rcsztó munkába mcrültüuk volna ! 

Oh csak ünnepeljünk! Az ünnep az a léleknek, 
a mi a hajnal á huszonnégy óránuk, melyben földünk 
a nap körüli utjái végzi.... A déli verőfény  a inuuka. 
az éj a pihenés, a luijnal üdíti fel  a szivet a hajnal 
óráiban ragyog legszebben a harmatcsepp a virág 
kelyhében.... Csuk ünnepeljünk A ki az ünnepeket 
beleszőtte munkás életüuk egyhangúságáig, az virágot 
fakasztott  a hegyoldal mercdckjén, mclyuek láttára 
vidul a vándor, melynek illatáról kedvesebb érzel 
száll az idegekbe ; neines szive hőn dobog ifjúságért 
tauitósá^ért egyaránt, rendelkezései körül, ha nagy, 
ha csckely dologra vonatkoztak, egyet sem láttam, 
mely ne vallott volna a leggyöngédebb tapintatni, a 
legtisztább igazság éret re egyaránt, s a tanító ébre-
désében cl szuny adásában könyörögjön az ö nagyér-
tékü életéért a magyarok Istenéhez.... 

Ünnepségeinknek tehát vuu határozott létjoga! 
De oh mily kedves, in ily fenkölt  tárgya van mai ünnep-
ségünknek.. A diadal kapunál áll ez u nap, melyet 
a gondviselés áldó keze epitett két korszak mesgyé-
jén.... A horut, mit a lezajlott idő hozott elrejté a 
dus cserkoszorú, inely a kaput disziti ; az áthaladók 
arczán öröm tüze ég, a Duna hullámai üdvözlő mor-

x rajjal néznek a délezeg alakra, ki ott.... a dombon.... 
uemcs paripáján első dicső királyunk ereklyéjével fel-
ékesítve kardjával a né^y világtáj felhőire  irja, hogy 
Ilire lesz a magyarnak es támassza, bármerről fenye-
gesse ezt vész, Szeut István már-már ezeréves pa-
lástjába fogja  burkolni hón szerető mugyarjait s u 
„Moriatnur pro rege nostro* a viszont e lovagias, 
lojális népre fortitja  vissza, mely a kufár  századok 
szennyes árjai között, miut kagyló a gyöngyöt, még-
tudta órzenl ragyogó ékszerét: királya iránti hűségét. 

Rajta gyermekek ! Unuepoljük a hQség esküvő 
napját! Égy szent szövetség uapja. hol nép és király 
egybe keltek az Isten szabad epe alatt; tanuk voltuk 
a ragyogó nap, a szentnek vérével oltárrá avatott 
Gellérthegy s a népuek milliói.... Ne múljék el u dicső 
nap emléke soha, miut nem múlhat el egy magyar 
szivből sem azaz ohaitáfl,  kogy dicsőségesen uralkodó 
I. Ferencz József  6 felségét  a Mennyei sokáig éltesse, 
áldja és szeresso. 

A megnyitó után Antal Roza II. oszt. tanuló 
szavalta Petőfi  Sándor „Honfidal"  cz. költeményét. 
Hanghordozásában ott volt annak a sajátságos érze-
lemnek kifejezése,  a inelvlyel a hallgatókat a haza-
szeretet magasztosságáról meggyőzni akarta s egy-
úttal meggyőzte őket arról is, hogv az uáluk nem 
elvont érzelem s annál kevésbbé múló hangulat. 

Török Ferencz városunk tíatal lelkésze, az in-
tézeti növendékek hitoktatója törte meg a piruló sy.a-
yalónak juttatott tapsvihart követő cscnaet s az ő 
általánosan Ismert kedves hangján olvasta, fel  özv. 
Rlsznţr Józsefné  ez alkalomra Irt „A koronák legeu-
dája" czimü röviddolgozatit, melyben széleskörű 
tözUnclml inieretet találunk kicsi helyre összehal-
mozva s összeszövő a vallisdttág nőiesség és igen 
élénk fantazia  erős száloWaL 

Az ünnepélyt a növendékekkel ez alkalomra 
Császár Jolán kisasszony által szépeu betanított s 
előudott rKlrályhimnusza zárta be. 
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A meeei lnzottsán üléséről. 
Csíkszereda, junius 10. 

Nem sok följegyezni  valóak akadt a köz-
igazgatási bizottság mai napon tartott rendes havi 
üléséről, mert as előadott ügyek nagyobb részét 
a havi jelentések és egyesek által különböző adó-
nemek törlése iránt beadott kérések felebbezések 
képesték. 

á gyűlésen Becze Antal alispán ur elnökölt, 
minthogy főispán  urnák a csik-somlyii főgimnázium 
maturánaainak szóbeli vizsgája megkezdésén jelen 
kellutett lennie, mint a gimuázium világi gondnoka 
és megbizottjáuak. 

Elnöklő alispán a gyűlést megnyitván, be-
jelentette, hogy a Iiázár Domokos elhunytával 
megürült bizottsági tag helyére a törvényhaléság 
ifj.  dr. Tiltscher Edit választotta meg és liogy a 
kir. ügyész képviseletére az igazságügymiiiiszter 
Stupjár Samu kir. ügyészt a ennek akadályozta-
tása esetére Knörr Ferencz alügyészt, mint lie-
lcttest bizta meg, mely bejelentések tudomásul 
vétetlek. 

Ezután fölolvastatott  a kereskedelmi minisz-
ter azon leirata, hogy közúti építkezések alkal-
mával a felülvizsgálatra  kiküldendő tagok közül 
nem csak a hivatalbeliak, hanem a választottak 
is rundes díjazásban réazesittetuek, mi tudomásul 
vétetett. 

Nem különben tudomásul vétetett a pénzügy-
miniszternek azon rendelete is, hogy az adóhátra-
lékok miatt egyes községi elöljárókra nézve a 
felelősség  kimondása mindig oly időben hozandó 
javaalalba, bogy az a hehajtásra legalkalmasabb 
időszakban alkalmazható is legyen; továbbá oly 
községeknél, melyeknél a község birája vagy 
jegyzője állását legfeljebb  két hónap elótt fog-
lalta el s igy a múltból származó hátralékokért 
felelősségre  nem is vonható, a felelósBég  kimon-
dása ezekre nézve mellőzendő. 

Szentmiliályi Szögyör Zsigmond és Talár 
Ferencz mezőőrök jogosulatlau záloglás által el 
követett kihágásért rájuk kirótt bíróság elleu 
felebbezvéu,  annak hely nem adatott. 

A kásaou impéri birtokosságnak felebbezés 
tárgyúvá tett azon határozata, hogy a birtokos-
sági tauács felosztása  és teeudóiuek az elöljáró-
ságra való ruházása mondatott ki, helyben ha-
gyatott. 

A szépvizi Szentháromság segély-egylet által 
saját vagyona bérbeadásáia nézve megtartott sza-
bálytalan árverezés elsó és másodfokban  is meg-
semmisíttetvén, a két egybehangzó határozat ellen 
beadott felebbezés  vissza utasíttatott. 

Mindszeuti Oergely Jánosnét mezórendóri 
kihágásért 10 korona bírságon elmarasztaló első-
fokú  határozat elévülés folytán  feloldatott  « ne-
vezett nő a terhére rótt kihágás következményei 
alul felmentetett. 

Gyimes-Felaőlok község képviselő testületé-
nek az illető főszolgabíró  és anyakönyvi felügyeld 
által ia támogatott azon kérése, hogy a község 
a gyimes középloki anyakönyvi kerületből kisza-
kítva önálló, anyakönyvi kernletté alakíttassák és 
e ezélra az államtól kieBzközlendó évi G00 kor. 
javadalmazással a község részére segédjegyzői 
állás szerveztessék, pártolólag a belügyminiszté-
riumhoz folterjesztetni  határoztatott. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Mily összegbe kerül a gimnázi-

umi épület? A mint illetékes forrásból  érte-
sültünk a Szeredában építendő főgimnáziumi  épü-
let a terv készítésével megbízott Alpár Ignácz műé-
pítész hozzávetőleges számitásui szeriut 656.098 
korona 52 fillérbe  keriil. E szerint tehát a vár-
megye által megszavazott 1.iO.OOO koronához 
40(1 098 korona költség összeg kívántatik még a 
róm. kath. státus és a kormány részéről, mire-
nézve az utóbbi csak akkor fog  véglegesen hatá-
rozni, ha a vármegye áltál tett kötelező ajánlat 
birtokában lesz. 

— Kinevezés, Vármegyénk főispánja  az 
év elején még egyszer a közigazgatási gyakor-
nokságra alkalmazva volt, de tanulmányai be-
végezbetése okán állásáról egy időre lemondott 
és közelebbről a tudori szigorlatot sikerrel ki-
állott csíkszeredai liárton László végzetl jogászt 
saját kérelmére közigazgatási gyakornokká ki-
nevezte s szolgálattétel végett egyelőre a köz-
pontba osztotta be. 

— Az iparosok majálisát, melyet ere-
detileg még a mult bő 27 dikére terveztek a 
rossz és alkalmatlan időjárás miatt egy héttel 
ismét elhalasztották és igy az folyó  hó 16-án 
fog  megtartatni kedvező időjárás mellett a ,Juta-
fenyö"-ben.  A rendezőség kiváló buzgalma foly-
tán igen érdekes látványosságok és játékok fog-
ják a megjelenő közönséget szórakoztatni, - ezt 
azonban csak mellesleg emiitjük fői,  mert hisszük, 
hogy közönségünk derék iparosainkat nagy mér-
tékben támogatni fogja.  A mennyiben pedig 
hatalmuukban áll, a kitűzött terminusra „J uppi-
ter Pluvius'-tól jó időt rendelünk meg, bogy a 
már sokat halogatott tavaszi mulatság végre 
valahára megtartható legyen. 

— Tiszti estély. A csíkszeredai honvédség 
és csendőrség tisztikara f.  évi junius hó 18-án 
a Csillag szálloda nagytermében a honvédtiszti 
özvegyek és árvák segély intézetésetének alapja 
javára hangverseny nyel egybekötött zártkörű táncz-
eetélyt rendez, a következő műsorral: I. Hunyady 
László. Nyitány Erkeltől.Zougoria négy kézre, elő-
adják dr. Kolonics Déneraé és Kornhaber Adolfné. 
2. Ének Élthea Margit k. a. által. 3. Beethoven 
.Triója", előadják, zongorán Koroháber Adolfné, 

gordonkán Nagy Qyula és hegedűn Crénián Aurél. 
4. Sobri dala Wílmerstöl, zongorán előadja Ko-
lonics Dénesné. 5. „Találkozunk, nem bucsuzunk", 
dal Kenedi H. tói. Zongora kísérettel énekli dr. 
Bardóez Gyula. 6. .A gárda hadnagy", kupli Des-
roehea P.-tól. Zenekar kiséret mellett énekli Bar-
dóez Belluska. 7. Népdalegyveleg, hegedűre, zon-
gora kíséret mellett előadja Száva József.  8. Táncz. 
Jegyek elóre válthatók Dresznándt Viktor könyv-
kereskedésében. A helyek Bzámozva lesznek. Az 
estély kezdete este 7 órakor. 

— Missziós ájtatosságok Csik-Somlyon. A 
katholikus hitélet öregbítése iráuti nemes törek-
vésének bizonyítékául szolgál Erdély róm. katho-
likus püspökének azon intézkedése, melynél-
fogva  két lazárista atyát misziobeli küldetéssel 
bizott meg a végből, hogy a vezetésére bízott 
hívek között gyóntatás és szent beszédek tar-
tásával a vallás-erkölcsi érzést folytonosan  ébren 
tartsa és fokozza.  Folyó bó 6-ika óta valóságos 
búcsújáró belyé vált a somlyói Szent Péter egy-
házmegye temploma, hová a közelebbi környék 
lakóssága & nevezetesen a nők tömegesen láto-
gatnak el, kiket a két miszionárius gyóntat, ál-
doztat s kikhez felváltva  naponkint délelőtt és 
délután magas Bzinvonalu beszédeket intéznek. 

— Isko la i vizsgák. A csíkszeredai ál-
lami elemi iskolánál az 1900/11)01. tanévi vizs-
gák lolyó bó 24-én fognak  megtartatni. Es pedig: 
az I - V . oszt. fiuké  a földszinti  I. és II ik tan-
teremben a délelőtt, az I—V. oszt. leányoké, 
pedig az emeleti I. és Il-ik tanteremben délután. 

— A csiksomlyói róm. kath. főgimnázium 
folyó  tanévi vizsgarendje. Junius 10 —13-ig érett-
ségi szóbeli vizsgálatok, ezenkívül 1*2 én a ma-
gántanulók Írásbeli és 13-áu szóbeli vizsgálatai. 
Junius 14 — ló-én ínég rendes előadások és 15-én 
délután előleges osztályozó értekezlet. OaztAlyvizs-
gálatok. 17-én I. oszt. Vallástan és földrajzból. 
Elnök dr. Wasylkiewicz Viktor. 11. oszt. Magyar, 
latin nyelvből. Elnök dr. Balló István. III. oszt. 
Mennyiségtan, rajzoló mértan, phis-füldrajz.  Elnök 
Pál Üábor. 18-án IV. oszt. Vallástan, történelem. 
Elnök Csató János. V. oszt. Magyar, német, latin, 
görög. Elnök Bálint Qyörgy. 11) éu VI. oszt. Val-
lástan, történelem, gp. magyar. Elnök Wasylkio 
wicz Viktor. VII. oszt. Magyar, német, latin, giirög. 
Elnök Petres András. 20-án, I. oszt. Számtan, 
rajzolómértan, természetrajz. Elnök Jakab Antal. 
II. oszt. Vallástan, földrajz.  Elnök Bálint György. 
III. oszt. Magyar, latin, német. Elnök Petres And-
rás. 21-én, IV. oszt. Mennyiségtan, rajzolómértan. 
természetrajz. Elnök Pál Gábor. V. oszt. Vallástan, 
történelem, gp. magyar. Elnök Bálint György. 
22-én, VI. oszt. Menyiségtan, természetrajz. Elnök 
Pál Gábor. VII. oszt. Vallástan, politikai földrajz, 
gp. magyar, bölcsészet. Elnök Csató János. Frau-
czianyelv 3 órakor és torna 4 órakor. 24-én, I. oszt. 
Magyar, latin. Elnök dr. Wasylkiewicz Viktor. 
II. oszt. Számtan, rajzolómértan, természetrajz. 
Elnök Jakab Antal. III. oait. Valástan, történelem. 
Elnök Bálint Qyörgy. 25-én, IV. oszt. Magyar, 
német, latin. Elnök Balog József.  V. oszt. Meny-
nyiségtan, természetrajz. Elnök Pál Gábor. 28-án, 
VI. oszt. Magyar, német, latin, görög. Elnök dr. 
Balló István. VII. oszt. Mennyiségtan, természet-
tan, gp. rajz. Elnök Csaté János. 29-én, Zárün 
nepély. bizonyítványok és jutalmak kiosztása. 
Kelt Csík-Somlyón, 1901. május 23-án. 

— Reáliskolai internátus. A székely-udvar-
helyi kir. állami főreáliskolávul  kapcsolatos interná-
tusba nz 1!HH -1!K)2. tanévre (iö tanuló vétetik fel, 
kik közül 40 tanuló 400, lf>  tanuló 3110, és II) tuuilló 
200 korona dijt tartozik lizetni. K helyekre ezennel 
pálvá/.at hirdettetik. Azon szillük. vagy gyámok, kik 
fiaikat,  illetőleg gvámoltjaikat az internátusba fel-
vétetni óhajtják, ebbeli kérésüket í. évi julitis I5-ig 
az IL-a/pilj-.'ii^lin/. intézve ós cziinezve nyújtsák be, 
i-zimilk és lakasuk pontos megjelölésével. A kérelem-
hez mellékelni kell: a) a legutolsó tanévről nyert 
iskolai bizonyítványt; b) orvosi bizonyítványt úrról, 
bogy a tanuló egószszéges, uiucsenek szervi bajai. 
Azok, a kik a mérsékeltebb diíakra óhajtanák liaikat, 
illetve gvámoljuikat felvétetni,  a funt  rnditett okmá-
nyokon kivül az illetékes hatóság által kiállított, egé-
szen uj keletű vagyonossági bizonyítványt is tartoz-
nak tizetni kérésük támogatására. A dijak féléveukint 
előre fizetendők.  A rendes felvételi  dijakon kivül 
minden tanuló köteles butorrongálás czimen 10 koro-
nát letétbe adui az igazgatóság rendelkezésére, mely 
összegből az előfordulható  rongálások fedeztetnek.  Á 
felvett  tanulók élelmezést. lal ásl, fűtést,  világítást 
kapnak s megfelelő  felügyeletben  részesülnek. A ta-
nítással járó dijakat, minő a tandíj, továbbá u szük-
séges taneszközök beszerzésével járó kiadásokat a 
szülők vagy gyámok külön tartoznak hordozni. A 
felvett  tanulók kötelesek mindenben az internátusi 
szabályzatok szerint eljárni. Azok a tanulók, kik rósz 
magaviseletet s folytonos  szorgaloinbiányt tanúsíta-
nak, az internátusból kizáratnak. A fórealiskolába  a 
beiratkozások szeptember I-én kezdődnek. Székely-
Udvarhelyt, l'JOl. junius havában. Az internátus 
igazgatósága. 

— Lenbeváltó állomás Erdélyben. 
Az udvarhelymegyei székely kisbirtokos osztály-
nak a lentermelésre irányított szövetkezése meg-
valósult s Darányi földmivelésűgyi  miniszter 
250 bold termelésre való orosz vetőmagot ked-
vezményes áron osztatott ki a gazdáknak és 
egyúttal elhatározta, hogy Székely-Kereszturon 
létesítendő lenbeváltó és kikészítő telep felállí-
tását állatn segélyiyel mozdítja elő. Ez a telep 
már ez évben felépül  s az ez évi termést át is 
veszi, illetőleg fel  is fogja  dolgozni. 

— Zártkörű nyári tánczmulatság. 
A székelyudvarhelyi kereskedők és a kereskedő 
ifjak  köre, alaptőkéjűk gyarapítására 1901. ju-
nius hó 16-án Székely udvarhelyen a Koronkai-
kert újonnan épített táneztermében zártkörű nyári 
tánczmulatságot rendez. Belépti díj: Személyen-
kint 1 korona 30 fillér. 

— H i m e n . Száva Lukács fogarasi  saját 
uagydivat üzlettel bíró fiatal  kereskedő eljegyezte 

folyó  hó 6-án csik-taploczai Domokos Katinka 
kisasszonyt, néhai Domokos István csíkszépvizi 
földbirtokos  kedves leányát. 

— A zsögödi fürdő  megnyitása. A 
junius U-én volt kedvezőtlen idó miatt Zsögöd 
égvényes, jod és vastartalmú ásváuyfürdő  meg-
nyitását folyó  hó 16 án fogja  megtartani a fürdő 
kezelőség. Jó konyháról, italokról és könyü köz-
lekedésről gondoskodva lesz. A megnyitás Miczi 
Miska zeuekurának közreműködése mellett táucz-
mulatsággal lesz egybekötve és esős időben is 
megtartat! k. 

— A székely faj  szaporasága. Régi 
nóta a székelyekről, liogy azok nagyon szaporák. 
Ezt a feltevést  a közelebbi népszámlálás is iga-
zolta, mert mind annak daczára, hogy némelyek 
szerint a székelyföldrőli  kivándorlás hovatovább 
fokozódik,  10 év alatt mintegy 21 ezer lélekkel 
szaporodik Csíkban. Ezen nincs is semmi cso-
dálni való, ba tekintetbe veszszük, hogy csnpán 
Ördög Antalt és nejét Madarason rövid időköz-
ben háromszor egymásután két-két, vagyis hat 
gyermekkel áldotta meg a gondviselés, kiket a 
bő áldás annyira kezdett boldogítani, bogy szük-
ségét érezvén a közsegélynek, az abban való 
részesítésért a halósághoz folyamodtak,  mire 
pedig alig ha rendelkezésre áll valamely alap. 

— Anya gyilkosság. Gyergyó-Szenl-
miklóson, mint egy szűkszavú távirati értesítés-
ből tudjuk, folyó  bó 8 án nagy szenzác/.iót kel-
tett özv. Székely Dénesnének halálosan lelt meg-
lövetése. Az esel pedig annál elszomorítóbb, mert 
azt a csúnya bűntényt állítólag saját édes fia 
követte volna el, a ki már oly korban van, hogy 
közhivatalt is visel. Ezt azonban egyelőre ínég 
fenntartással  kell közölnünk, mert alig lehetséges 
elhinni, józan észszel hogy az értelemnek azon 
fokán  álló fiu,  mint a kiről szó van, édes any-
jával szemben oly ocsmány büntettet követhes-
sen el. 

A csíkszeredai fürdőt  üdvig o. 
János nagy áldozattal nagy költséggel szépen 
átalakította. Van itteu kiilön férfi és női uszoda. 
Van kiilön férfi  és külöu női tükör fiirdó.  Van 
egy oly gyönyörű télen fűthető  tükör fiirdó,  mely-
ben a kellemes természetes Ilidet; fürdőt  télvíz 
idején is használhatjuk s a milyet a külföldi 
fürdőkön  is ritkán tnlálhatui. Ha még hozzá vesz-
szük az értékes szilárd auyagból épiilt éttermet 
és mellék lielyiségoit s uz uj patkot, bátran mond-
hatjuk, hogy nincs szükség távoli fürdőkre  menni, 
mert a szi-redai borviz oly kellemes, liogy egész 
aégi szempontból is fel  kell keresnünk. Itt még 
csak annyit jegyzűuk meg, hogy örömmel vettük 
tudomásul, liogy a tulajdonos a közohajtásnak 
kéBZBéggel eugedve és a „Helvetia" nevet törülve 
vissza állította a fiirdó  régi tíevél s igy ezutáu 
is marad : „f'xlkxxei'ediit  fiirilö". 

— Köszönet nyilvánítás. Az Alcsiki-líunk-
Készvéuytársaság a csik-szentinárton — csekefalvi  róni. 
kai Ii. néiiiskulánát f.  évi május 21-én tartott évzáró 
vizsga alkalmából a felsőbb  (IV — VI.I osztálybeli jó-
magaviseb'1 ii és szorgalnius tanulók megjutalmazá-
sára 20 koronát ajándékozott, nirly összeg erejéig 
czélszerii ima- és ének könyvecskék vásároltatván, 
azok u szülők jelenlétében ki is osztattak. Kzen a 
nevelés-oktatásügy érdekében hozott szives áldozatért 
ugy a mugii, mint tanítványai nevében hálás köszö-
netet inouil l'sik-Szcnliiiártonon. liMll. május 22-én 
Haka János kántortanító. 

— Ember ölés gyümölcsfák  miatt, 
ltéines eset történt a napokban Csekefalván  Bodó 
A. haragosa volt Kömény Dávid szomszédjának 
s bogy azt vele szemben meg fogható  módon 
éreztesse azon nemtelen tettre vetemedeti, hegy-
ennek kertjében lévő összes 8—10 éves fiatal 
gyümölcsfáit  egy éjjel kézvonóval össze vissza-
vagdalta, kipusztította. Mikor Kömény az ő igye-
kezetének és munkálkodásának eredményét meg-
semmisítve látta, nagyon elkeseredett, s csak-
nem sirva panaszkodott arról szomszédai és falus 
felei  előtt. Az esetet a csendőrségnek feljelentvén, 
ez a tettest a legközelebbi szomszéd Roló A. 
személyében felfedezte  s midőn ez Köménynek 
tudomására jutott, megtorlásra határozta el ma-
gát s rövid idő múlva midőn a tettessel talál-
kozóit egy cseberruddal ugy főbe  űlötle, bogy 
Bodó néhány óra múlva a kapott sérülésbe bele-
halt, Köményt a csendőrség letartóztatta és a 
bűnlenyilő bíróságnak adta ál a bűnjellel együll 
s most a börtönben várja első felhevülésének 
súlyos következményeit. 

T n V A T A L 0 S R t i s z T 
Kereskedelemügyi m kir. miniszter. 

88112. szám 
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Valamennyi  vármegye és önálló  thjf.  város 
közigazgatási  bizottságnak. 

Értesítem a ezimet, liogy- az iparfelügye-
leti és kazánvizsgálati szolgálatnak f.  évi áp-
rilis hó 1-éu bekövetkezett egyesítése alkal-
mából a gőzgép kezelők és kazánfűtők  képe-
sítésére az ország több pontjain jelenleg fenn-
álló bizottságokat megszüntettem és ezzel egy-
idejűleg az iparfetügyelói  kerületek székhelyein, 
nevezetesen : Aradon, Beszterczebányán, Bras-
sóban. Budapesten, Debreezenben. Fiúméban, 
Győrött, Kassán, Kolozsvárott, Marosvásárhelytt. 
Miskolczon, Nagyváradon, Pécsett, Pozsonyban, 
Sopronban, Szegeden és Temesvárott uj vizs-
gáló bizottságot állítottam fel. 

A vizsgák iránti kérvények a bizottságban 
képviselt kerületi kir. iparfelügyelóhöz,  Buda-
pesten az állami felső-ipariskola  igazgatóságá-
hoz intézendők. 
, Builapesten. 1001. márczius hó 30-án. 

Hegedűs  s. k. 

N Y I L T T É B . * ) 
Tisztelettel alólírt jóliiszemüleg és minden 

utó gondolat és czélzás nélkül fürdőmet  „Helve-
tiáuak* neveztem volt el. 

Miután azonban ugy vettem észre, hogy ez 
félreértésekre,  sót magyarázatokra szolgáltatott 
okot, habár ezáltal uz ártatlan nemzetközi latin 
név által üzleti és közguzdssági szempontból csu-
pán csak azt kívántam elérni, hogy a fürdőt  ide-
gen helyekről is keressék fel  s igy az eslictőleg 
itt tartózkodó idegenektől is húzzon valami hasz-
not a város közönsége és a forgalom  ez által is 
szaporodjék. 

Mindazon által, bogy a további félreértések-
nek és torzsalkodásoknak elejét vegyem, illetőleg 
végleg megszüntessem, n .Helvetia" cinevezést 
ezeunol visszavonom és a fürdőnek  megmarad a 
régi neve „f'sikxxeretUii  fiirdö". 

Kiváló tisztelettel 
Jíelrii/  U.  János. 

') Az ' rovatban közlőitekért az aláíró felelős. 
Szerk. 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Y e r e s s S á n d o r d r . , 
mepei tiszti főorvos  t„ 

orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 
Csíkszeredában, 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Keiules orvosi tanácskozási idö naponta 

délután 2—4 óráig. 
M. kir. 1-sA számú csendőr kerületi parancsnokság. 

Ml.'iK számhoz [12.S] 1 3 
szv. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai kincstári csendőr lak-

tanyának egy—egy emeletes, két szárny 
épülettel leendő kibővítése 17550 kor. 
költség erejéig Belügyminiszter ur Ö 
iiagyméltoságáiiak folyó  évi 42299/Y -b. 
szám alatt kelt magas rendeletével enge-
délyeztetvén, az erre vonatkozó árlejtés 
a folyó  évi julius hó 10-én d. e. 
9 órakor a csíkszeredai szárnyparancs-
nokság irodájában fog  megtartatni, mi 
a csíkszeredai rendőrkapitányi hivatal 
utján, külön hirdetményben is közhírré 
tétetett, 

Az épitést elnyerni óhajtó vállal-
kozók az egyéb feltételeket  és tervet 
a csíkszeredai szárny parancsnokságnál 
megtekinthetik. 

Kolozsvárit, 1901. évi junius hó 1-én. 
Csendőr kerületi parancsnok ur beteg 

Altorjay s. k., 
alezredes. 

Sz. 1820— 1901. 

Árverezési hinlelmény. 
A Csikinegyei tekintetes közigazgatási er-

dészeti bizottságnak folyó  bó 27-én ^'j szám 
alatt kelt határozata értelmében modosilott fel-
lételek melleit a folyó  évi május 8-án kiadott 
hirdetményben meghatározott határidő megvál-
toztatásával ezennel közhirré tétetik, hogy a 
szépvizi közbirtokosság tulajdonát képező Csik-
Szépviz határában „Antalők-sorka" nevü dűlő-
ben a gyimesi vasút állomásból minfegy  4 kiló-
méterre fekvő  „Áldomás" erdőrész falömegének 
értékesítése czéljából nem 1901. évi junius 10 én 
hanem folyó  év i j u n i u s hó 20-ik n a p j á n 
d. e. BórakorCsikszépviz község hivatalos házá-
nál nyilvános szó és írásbeli árverezés fog  tartatni. 

Értékesítés alá kerülnek a Nagyméltóságú 
földmivelésűgyi  m. kir. miniszter urnák 3921/1901. 
számú magas rendeletével rendkívüli kihaszná-
lásra engedélyezett 305 kat. hold hozam terü-
leten a 20 czentiméternél vastagabb tözsek. 

A kihasználási idő tartom 4 (négy) évben 
van engedélyezve, illetve négy évben állapittalik 
meg, és pedig kezdetét veszi az értékesített te-
rületek számba adásakor. 

Az áiverezési teltételek árverezőre az 
verés befejezte  után azonnal kötelezők, mig 
ellenben a közbirtokosságra az esetleg szükséges 
felsőbb  jóváhagyás ulán válnak kötelezővé. 

A kikiáltási ár boldonkint 160 az az Egy-
százhatvan koronában állapittalik meg. 

Az értékesítendő t-erűlet pontos kiterjedése 
az árverezést megelőzőleg 8 (nyolez) nappal 
lesz megtudható. 

A nyilvános szóbeli árverezésen bántpénzűl 
4880 korona írva Négyezernyolczszáznyolczvan 
korona teendő le. 

írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak,  de csak 
akkor fognak  figyelembe  vitetni ha a hirdetmény-
ben kitűzött óra elölt adatnak be, ivenkint 1 
koronás bélyeggel ellátva lepecsételve és a meg-
ajánlott ősszegnek legalább 10°/0-ál készpénzben 
vagy óvadék képes érték papírokat lart&lmaznak. 

Végül megjegyeztetik, hogy a részletes ár-
verezési és szerződési feltételek  Csikszépviz 
község hivatalos házánál és amkir: Erdőgond-
nokság irodájában a hivatalos árban mindenki 
által betekinthetők. 

Csik-Szépvizen, 1901. évi május 31-én. 
Ferencz Ignácz, 

[12üj 2—2 birtokossági elnök. 
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Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szenlmártoni kir. járásbíróság, mint 

leiekkönyvi hatóság közbirré teszi, hogy taploczai 
Balázs Dénes végrcbajtatónak kászon-altizi La 
kAcs Mária végrehajtást szenvedő elleni 3000 
korona töke követelés «s járulékai iránti végre-
hajtási ögyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
a csik-szentmártoni kir. főszolgabiróság  tei iiletén 
lévő kászonal.- és feltizi  49 sz. tjkvbeu foglalt 
Lukács Mária, Balázs András Pál és neje Fe-
rencz Terézia és Balázs Ferencz tulajdonát ké-
pező 14040. hrsz. ingatlanra 10 korona, az 1595. 
sz. tjkvbeu foglalt  Lukács Mária tulajdonát ké-
pező 3291., 3329. brsz. ingatlanra 8 korona, a 
4on. sz. tjkvben foglalt  Lukács Mibály és Lu-
káts Uária tulajdonát képező 532., 533. hrsz. 
ingatlanra 329 korona, 2598. brsz. ingatlanra 
7 korona, 3089. brsz ingatlanra 39 kor., 3661. 
brsz. ingatlanra 10 kor., 7234. hrsz. ingatlanra 
!t kor.. 7250. hrsz. ingatlanra 6 korona, 7259. 
hrsz. ingatlanra 15 korona, 7593. hrsz. ingat-
lanra 10 korona, 7594., 7598. brsz. ingatlanra 
»5 korona, 7752. brsz. ingatlanra 15 korona, 
7816. hrsz. ingatlanra 15 kor. 7851. hrsz. in-
gatlanra 9 kor., 7965., 7966. hrsz. ingatlanra 
15 kor., 8610., 8614. brsz. ingatlanra 12 kor., 
8770. brsz. ingatlanra 11 kor., 9651. hrsz. in-
gatlanra 6 korona, 9747. brsz. ingatlanra 4 kor., 
11239. hrsz. ingatlanra 6 korona, ll2i>9. hrsz. 
ingatlanra 2 korona, 11699. hrsz. ingallaura 
14 korona, 12833., 12834. hrsz. ingatlanra 27 
14341., 14342,. brsz. ingatlanra 43 korona, az 
1435. sz. tjkvbeu foglílt  Lukács Mária és ifi 
l'ál József  tulajdonát képező 11813. hrsz ingat-
lanra 13 korona, 12197. hrsz. ingatlanra 4 kor., 
az 597. sz. tjkvben foglalt  özv. Lukács Józsefné 
szül. Pál Kva. Lukács András, József  és Mária 
lulajdonát képező 928. hrsz. ingatlanra 320 kur„ 
1371., 1375. hrsz. ingatlanra 12 korona, 2067 
brsz. ingatlanra 8 korona, 2090., 9093. hrsz. 
ingatlanra 11 korona, 3072. hrsz. ingatlanra 12 
korona :i292., 3328. hrsz. ingatlanra 19 korona. 
:lii.;7. hrsz. ingatlanra 7 kor., 3063. hrsz. ingat-
lanra 15 korona 3757. brsz. ingatlanra 5 kor., 
:IH<Í7. hrsz. ingatlanra 21 korona, 3882. hrsz. 
ingatlanra 23 korona, 4177. hrsz. ingatlanra 
:'..' korona, 4282. hrsz. ingatlanra 28 korona, 
4;JOU. brsz. ingatlanra 27 korona, 4342. brsz. 
ingatlanra 26 korona, 4360. hrsz. ingatlanra 

1 I kuioua, 5092. hrsz. ingatlanra 4 kor., 5728. 
brsz. ingatlanra 6 kor., 6210. brsz. ingatlanra 
9 korona. 6217. brsz. ingatlanra 5 kor., 6973. 
lirs/.. ingatlanra 19 korona, 7235., 7246., 7237. 
brsz. ingatlanra 100 kor, 7251. hrsz. ingatlanra 
."17 korona, 7(i39. brsz. ingatlanra 41 korona, 
7971. brsz. ingatlanra 5 korona, 8001. hrsz. 
ingatlanra 9 kor., 8686., 8689. brsz. ingatlanra 
3i; korona, 8735. hrBz. ingatlanra 17 korona, 
.>1211. brsz. ingatlanra 16 korona, 9159., 9168. 
in sz. ingatlanra 11 korona, 9543. hrsz. ingatlanra 
:ll kor., 9032. hrsz. ingatlanra 7 korona, 9717. 
hrsz. ingatlanra 8 kor., 10597. hrsz. ingatlanra 
2 korona, 11535. hrsz. ingatlanra 27 korona, 
115.17. hrsz. ingatlanra 14 korona, 12931. hr>z. 
ingatlanra 18 korona, 13154. hrsz. ingatlanra 
2'.i koroua, 13311. brsz. iugatlanra 22 korona. 
1 .'1494. lusz. iugatlanra 8 korona, 14251. brsz. 
ingatlanra 21 korona, 14396—14398. hrsz. in-
gatlanra 94 kor.. 14415,. brsz. ingatlanra 21 
korona, az az összesen 1903 korr.nában ezeunel 
megállapított kikiáltási árban az árverést el-
rendelte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1901 évi augusztus hó 3-ik napján délelőtt 
H órakor Kászoo-Altiz község házánál megtar 
tandó nyilvános árverésen birtoktestenkiat a ki-
kiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának lO'Vát vagyis Egyszáz-
kilenczven korona 40 fillért  készpénzben, vagy 
nz Is81. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1681. évi november hó l-én 
3333. szám alatt kelt igazság9gyminiszteri ren-
delet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpa-
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 1881. 
LX. t.-cz. 170. g-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint tlkkvi hatóság. 
Csik-Szentmártonon, 1901. május 25-én. 

Nóvák,  kir. albiró. 
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Árverési kirdetmény. 
Csikazentgyörgy éa Bánkfalva  községek köz-

birtokosságának tulajdonát képezi .Uencze' és 
_Saj' patakra bujtó erdőterületen az az összesen 
1504.85 k. holdon található 00700 tömörköbméter 
gömbölyű luczfenyő  haazonfa,  valamint 3*27 tö 
mörköbméter gömbölyű jegyenye fenyő  haszon-
fának  a 11124—1/,.'900. számú foldmiveléstigyi 
m. kir. miuiszteri magas rendelettel zárt Írásbeli 
ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 
egyszerre való eladása engedélyeztetett. 

Kikiáltási ár 115000 korona azaz egyszáz-
tizenötezer korona. 

A versenytárgyalás 1001. ÓVÍ Jullug hó 
7-én Csik Szentgyörgy és Bálikfalva  közös hálá-
ltál fog  megtartatni. 

Árverezni szándékozók felhívatnak,  bogy a 
kikiáltási ár 10*/,-át bánatpénz gyanánt aa ár-
verező bizottság kezéhez letegyik, Írásbeli zárt 
ajánlatokhoz pedig. — melyek 1901. é v i jo l lua 
hó 6-án délután 6 Óráig a osik-aientgyörgyi 
körjegyzőséghez beadandók, — saiutén fenti  ösz-
szegü bánatpénz, vagy megfelelő  értékű óvadék 
képes értékpapír melléklendő. 

Az ajánlatban a vételár számokkal és be-
tűkkel tisztán és olvashatóan kiírandó, továbbá 
határozottan kijelentendő, bogy ajánlattevő nz ár-
verési és szerződési feltételeket  ismeri s magát 
azoknak feltétlenül  aláveti. 

Az árverési és szerződési feltételektói  eltérő 
kikötéseket tartalmazó bánatpénzzel, avagy óva-
dékképes értékpapírral el nem látott, valamint 
ntóHjáiilatok tekintetbe nein vételnek. 

Az árverési és szerződési feltételek  a csik-
azenigyörgyi körjegyzői irodában és a csíkszeredai 
m. kir. járási crdőgoiidnokságnál u hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Kelt C'sikszeiilgyüreyön I'.IOI. május liú 2-án. 
Puskás Lajos, Basa Dénes, 

k-iij'^v/... kii/.s Ilii-ó. 
Csedö István, 

küzs. Iiin'i. I I 

Meghívó. 
A bükszádi takarékpénztár részvénytársaság folyó  hó 16-án 

vasárnap délután 3 órakor a takarékpénztári helyiségében 

turf,  melyre a t. részvényeseket ezennel meghívja. 
T á r g y : 

Klhalálozás folytán  megüresedett felügyelő  bizottsági állás betöltése. 
[129] i i A z i g a z b a t ö s á y : . 
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Faeladási hirdetinéiiy. 
A nielylyel közhírré tétetik, liogy 

a gyó-csoraafalvi  közbirtokosság írásbeli 
versenytárgyalással összekötött nyilvá-
nos szóbeli árverésen eladja a nagymél-
tóságú földmivelésügyi  ni. kir. miniszter 
urnák 51381. szám alatt rendkívüli ki-
használására engedélyeztetett 422-1 hold 
kiterjedésű hegyes utja erdőrész I. vág. 
tér 25. II. vs. 29 s osztaga fáját  Az 
áruba bocsátott fából  van, a megejtett 
becslés szerint mell magasságba mért 
15—31 czm. átmérójü luczfenyő  87210 
darab fa,  17032 köbméter 32—90 czm. 
átmérójü luczfenyő,  31283 darab fa, 
26943 köbméter 15—52 czm. átmérőjű 
bükk 3628 drb, 1638 köbméterre becsült 
fa  tömeggel. 

Az erdőrész Csomafalva  községtől 
a tutajozható Maros folyótól  a legköze-
lebbi gőzfürésztől  mintegy 10—13 kilo-
méternyire van. \ kihasználás itlű tart 
az eladás jogerőre emelkedése napjától 
számított (6) hatodik év végéig. 

A kikiáltási ár 126446 korona, azaz 
Kgy százhuszonhatezer négy száznegyven-
hat korona, a melyen alul eladás nem 
történik. 

Bánatpénz 12600 korona, a melyet 
a versenyzők készpénzben vagy óvadék 
képes értékpapírokban az árverezést ve-
zető bizottság elnökének kezéhez köte-
lesek letenni azzal a kijelentéssel, hogy 
az árverési feltételeket  ismerik. 

Zárt írásbeli ajánlatok a szükséges 
bélyeggel és bánatpénzzel ellátva, az 
árverési feltételek  ismereteinek igazo-
lásával csak szóbeli árverés megkez-
dése elótt nyújthatók be a közbirtokosság 
elnökének czimzett és postán érkező 
ajánlatok is csak szóbeli árverés meg-
kezdése elótt fogadtatnak  el. 

Ismeretlen versenyzők írásbeli aján-
latain, aláírásuk közjegyzőileg hitelesítve 
legyen. Kikésve érkezett, a feltételektől 
eltérő ajánlatok, valamint utóajánlatok 
nem kerülnek tárgyalás alá. 

Az árverés Gyó-Csomafalva  község-
házánál 1901. évi julius 7-én d. u. 
2 órakor kezdődik. 

A részletes árverési feltételek  a 
közbirtokosság elnökénél megtekinthe-
tők, ugyan ő intézkedhetik az erdő meg-
tekintése ügyében, a hozzáforduló  érdek-
lődők megkérésére. 

Oyergyó-Csomafalván,  1901. már-
czius hó 7-én. 
Rokaly Alajos, Bartalis Imre; 

U z l . n l . elnök. küxtiirl. jegyzi"i. 
Nyomatott Caik-Hzeredáhan, a lapkiadó Uyörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901." 

Alulirt tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy 
r 4 ri> 

a mai kor igényeinek megfelelöleg  rendeztem be. 
Jelenleg azon helyzetben vagyok, hogy a legegyszerűbb teme-

téstől a legfényesebbig  is minden igényt ki tudok elégíteni. 
Pzletemet felszereltem  mindenféle  kész érez- és fakopor-

sókkal szemfedelekkel,  miudenféle  gyász- és koszorú szala-
gokkal, sirkoszoruk nagy választékban kaphatók, saját 
gyászkocsimat szükséghez képest kék vagy fekete  diszitéssel 
bocsátom a t. közönség rendelkezésére, a ravatalok felállítását 
ugy helyben mint vidéken személyesen eszközlöm. 

Hogy fenti  soraim nemcsak a mai világban szokássá vált reklám 
hajliászás czéljából írottak, arról a mélyen tisztelt közönség. Ita 
üzletemet becses látogatásával szerencséltetni, meggyőződvetik 

A mélyen tisztelt közönség szíves pártfogását  kérve maradok 
Tisztelettel 
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TTO^el 
férflsza/bó-^Lzlete  B r a s s ó b a n 

flók-úzlete  Csíkszereda, vár-utcza 258 szám 
Ajánlja dúsan felszerelt  raktárát bel- és külföldi  szövetekhői mértékutáni elegáns 

U R I - R U H A 
elkészítésére, lú .Ivező összeköttetéseim által, melyeket szállítóimnál elértein, azon 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy az amugyis már olcsó árakat még 15 20" »-al 
leszállítottam, liogy minden versenyt felülmúljak,  szállítok: 

I zakó-öltöny finom  seviot szövetből . 40 50 korona. 
I zakó-öltöny tinóm kamgarn szövetből 48—60 korona. 
1 zakó-öltöny finom  angol szövetből . . . 56—68 korona. 
1 zsaket társalgási öltöny tinóm kamgarn szövetből 55 70 korona. 
1 szalon-öltöny finom  kamgarn szövetből 65 -!HI korona. 
1 Ferencz József  kabát öltöny fekete,  sziirke-

kék, finom  angol szövetből 70 1>0 korona. 
1 finom  tavaszi felöltő  világos és sötét sziliben 36 —U-S korona. 
1 tavaszi felöltő  finom  angol szövethői 52- -65 korona. 
1 nadrág finom  szövetből 12—18 korona. 
1 nadrág linóm angol szövethói 16 22 korona. 

J ó t á l l á s l E l f o e d e t a l a n  I c i v i t o l é r t . 
Gyors hleiolgálás. x . , Veraenynélkflli  árak. 
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Kiváló tisztelettel 

Hauptvogel Ferencz. 

Van szerencsém A nagyérdemű közönség figyelmét  felhívni  a piaci-utczában, 
Szopoa Béni házában levő minden igényeket kielégitőleg berendezett 

w*- Nyerges és kárpitos üzletemre 
Üzletemben minden e szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb készséggel 

elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eBzközlöm. 
linktáron tartok mindenféle  rugányot díváitokat 40 —200 korooiig és garnfturAkat  • 

ugy hogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron mint bármely 
nagyobb városban. Továbbá kész koctik raktáron vannak. 

Végül a nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körülményre 
hogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom. ' 

Magamat a n. é. közönség jóindulatu pártfogásába  ajánlva' maradtam 
Kiváló tisztelettel B á j e r F e r e n C Z , 0 » ÓS 1 

l , , M l 7 1 0 C s í k s z e r e d a , p i a c z - u t c z á h a n . 




