
II. évfolyam._____________ ____ Csik-Szerpda, 1901. ileczember ti /  4 9 , szám.

TÁHSADAL1LI, KÖZGAZDASÁGI >-« .SZÉPIKODALMI HETI LAP.

E L Ő F I Z E T É S I  D I J A K :

Egész é v r e ....................... ...... , , r , fi lt'»roua
F é l é v r e .................................. , , , . . .  3 kunnm
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Felfedezett nemzeti kincs.

S Z E R K E S Z T Ő S É G  É S  K I A D Ó H I V A T A L :

V ár-utuz.i. h«.»vn a láp szellem i részét illető koaleiuAnyok és 
liinlvlt’-aek kiililondúk. — K éziratok  nem  .nlainak vissza

tétünkből folyó törekvéseinknek. A 
kii/.ö-i érzés és ezél közelebb hozza

Nem mi fedeztük fel.
Idegen, a magyartól egészen kil- 

liiu faj, magyarellenes érzelmű ti a jött 
rá, hogy a magyar nemzet bir egy 
kincsesei, oly kincsesei mely tőle pén
zért meg nem vásárholható, melyet 
tőle az erőszak el nem rabolhat, mely 
minket az idegen előtt becsessé tesz, 
s irántunk még ellenségeink lelkében 
is tiszteletet gerjeszt.

Ez a kincsünk történelmi korunk 
minden idejében csodákat miveit 
S z a b a d s á g  s z e r e t e t ü n k  é r 
z e t  e.

Tisztelet annak, ki ezen nemzeti 
kincsünkről gondolkozott, habár tette 
e^t nem az irántunk érzett rokon- 
szenvból, hanem hazánkban élő laj- 
rokonai rohamos elmagyarosodása fe
letti bánkodása, s az elmagyarosodás 
okainak keresése közben, mikor is 
arra a tudatra bukkant, hogy a ma
gyarság asszimiláló ereje szabadság- 
szeretetéuek magasabb tokábban rejlik.

Tiszteletet érdemel az a német 
tanfelügyelő, mert megtanított minket, 
oly szempontokból is mérlegelni sza- 
badságszeretetünk becsét, milyenre 
eddig nem is gondoltunk. Hazánk 
németjei tehát tisztelik a magyar faj 
plénk szabadság-szeretet ér, bámulják 
azt az erélyt, kitartást, melvlyel a 
magyar faj a múltakban minden ab 
szolutiszlikus törekvést csirájában 
széttört. Szívből óhajtják, hogy ők is 
részessel legyenek szabadság szere*

f Í E Ü U .
T é l  k e z d e t é r

I n a : llj. Boür . la

Lombja veaatett fák közt hallgató, bőrkékben 
Fájdalmasan sir a teli lehelet ;
Árva lelkemben is hil visszhangja támad,
Hogy remélni többé sohasem lehet.

Sugár jón az égről, biztathatja agyra,
A mig be nem borult őszi levelet ,*
S. hogyha bele fárad, permet eső támad 
S bánatosan súgja : hinni nem lehet.

Nekem is volt részem biztató sugárban, 
Kacxérkodő mosoly érte szivemet j 
Mikor belefáradt sírva tanulám meg.
Csak szegényeknél él igaz sz e re te t!

Csak a  szegény szivnek melegít a lángja,
A gazdag kétszinti, könnyen elfeled ;
Nem bánkódom soha, hogy csak ámítottál 
Szivem ügy is koldus lett volna veled 1

Szőke asszony.
— I r ta ; R orsondli Albert.

A csillagok sáppadozni kezdtek és egyen
ként tűntek el az égről, m intha csak a semmi- 
ség honába estek volna. Keléten az ég pirosodni 
kezdett, a napsugarait előre boesájtva, melyek

őket a magyarhoz. A közeliét által 
megismerik a magyar íaj több oly 
erényét, melyről eddig nem tudtak, 
s most már dicsőségnek, érdemnek 
tartják magyarnak lenni.

Az érdem, a dicsőség utáni vágy 
mindnyájunk bibéje ; a németé is ; ügy 
lesznek hazánk németjei is testben, 
leiekben magyarokká.

Azonban valami feltételre van 
szüksége a németnek mig eddig jut, 

Ez, a feltétel az i s m e r e t ,
T ü r t é n e i  m i m u 11. u n k n a k 

s a j ö v ő é r t v a 1 ó t ő r e  k v é- 
s e i u k, k U z d e 1 iq o i u k n o k i h- 
m e r e t  e.

Ez a feltétel megvan a felvidéki 
és délvidéki németeknél, s azért ad
nak okot a német, tanfelügyelő urnák 
a sopánkodásra. Hiányzik azonban 
az érdek a szászoknál, oláhoknál és a 
felvidéki tótoknál, s ezért kell unla- 
lan panaszaikat hallanunk, s állam
ellenes törekvéseiket tapasztalnunk.

A szásznak gazdagon felszerelt 
iskoláiban a magyar történelemre vo
natkozó rendelkezést kutyába sem 
veszik, az oláhok, tótok pedig megelé
gednek, ha a gyermeket az Írás, ol
vasás és számvetés mesterségében né
mileg bevezették.

Ép igy nem áll ezen nemzetisé
gek rendelkezésére eszköz a magyar 
szellem megismerésére fejlettebb kor
ban.

Az iskolákból kikerült szász sa

tuiul valami pirm kiiliióh tűntek  tel az égen, 
oszlatták el a sut ét 3 eget.

Virradni kezdett.
Bent a kávé házban Almon szemű pinezérek 

siet D k a még mindig mulató uraiknak kiváltsá
gait teljesíteni,

A m uzsikunk is, az<»k az örökké vig fe
kete-alakok, kik nélkül mulatni nem is lehet, 
derekasan működtek, zenéltek a vendégeknek, 
kik nem igen ügyeltek a sáppadó hajnalra, néni 
a mindinkább élénkülő utczák sokaságára.

Szilaj nóta hangzott ki az nlczárft 1 a járó
kelők mpg-UK'gáltak egy pillanatra, hogy kíván
csiságukat kielégítsék az'án  „valaki jól niub»ttt 
szavakkal tovább mentek dolgukra.

Bent intelligens tintái emberek m ulatnak, 
•ló czimliorák valamennyien. Otthon találják 
m agukat a kávéházban, régi vendégek, kik min
dig együtt já rnak  mulatni, egy asztalhoz ílhiek.

írük  és művészek mind a heten, kiket el
neveztek Bohémeknek, asztalukat, uicly mellé 
telepedni szoktak Bohémek asztalának.

Elhangzott a nóta. A barna gyerekek va
lami fülbemászó nótát kezdtek játszani. * trmóflsy 
Hugó, ki a hangadó szerepét v itte , rászólt a 
czigányra :

— Az én nótámat húzzátok!
A barna gyerekek rágyújtottak egy bús 

dalra és sirt a hegedű kezükben. Az előbb még 
daloló férfiak tenyerükbe hajto tt fővel csendesen 
hallgatták a  zenét, mely rezgésbe hozta érzékeny 
lelkűk minden húrjait.

H IR D E T É SI DIJA K
olowi sze rin t le ltn e k  m eg ilU p itva . Kereskedők
ipiirosok l.'.lihft/Mri hirdfltésnól árkc<D r/inényl>en re s tc ed ln ek . 

NyilttüF p e tit stira 30 fillér

jiít, az igazságig felemelkedni nem 
tudó lapjain kívül mást — pláné ma
gyar lapot — nem vesz kezébe. Neki 
megvan az ö kis mételyes világa, 
melyben a magyarról rosznál egyebet 
senki »em mond. Az oláh, tót még 
nem olvas lapot. A magyar szellemet 
törekvéseket, erényeket tehát sem a 
mivolt szász, sem a kevésfobé miveit 
oláh, tót nem ismerheti meg az ők 
vonzó, igaz alakjukba!!, de annál több 
ferde tógáimat szereznek azokról fa
juk métely hintái, gyűlölködő télinü- 
veltjei révén.

Ez az oka, hogy a szász, oláh, 
tót versenyt nem tart a délvidéki és 
felvidéki németekkel a helyes utón,

lleánk erdélyi magyarokra élet
kérdéssé kezd válni, ha váljon meg 
togja-e érteni az oláh és a szász a 
magyar szellemet, melyet ma még meg
ismerni sem akar ?

Ipar és kereskedelem a Székely- 
földöu.

— Ir ta :  Málhé J&isel. —

Sohasem volt talán oly’ siralmas hely
zetben iparunk és kereskedelmünk, mint
ma. Tulajdonképpen nincs is.

Mióta a keleti vámot bezárták az or
runk c-lött, tönkre ment itt minden, Addig-, 

- ha el is voltunk zárva az anyaország
t ó l ,  legalább nyitva v o l t  Kelet, melynek 
piaczúu bíí keresetre talált a székely iparos 
és kereskedik

Innen van, hogy a székelynép előtt 
ma is iák ibb heltölil Oláhország, mint 
Magyarország.

A baji nőtt, igen megnőtt. Kizárult 
Kelettel egy ideiben nem nyílt meg nekünk

Szemeikben egy-egy pár könycíepp is tn<-g* 
jelent keblükből egy fájdalmas sóhaj is felfa- 
kadt. Kezükbe jutott a múlt édes, fájó emléke, 
melyet féltve őriztek keblük mélyében,

A csendet ILidassy tűrte meg.
— Hogy is van az, hogy mi Bohémok kik, 

kettős boldogságra tarthatnánk szám ot, m indnyá
jan csalód tünk ideálunkban . . .

— Megengedem, hogy csalódtatok, de én 
nem csaholtam — fűzőit határozott hangon (>r- 
móssy Bálint.

— Jíem c sa ló d tá l? .. .  Hát au a szép szőke 
asszony, ki a Gyönös orvos neje  . . .  az som csalt 
meg V — vétó ellen Hidafsy.

— Nem csalt meg, mórt habár ak asszony 
másé, a szive mégis csak e n y é m ...

— A szive a t ie d ? ..*  kérdezték csaknem 
egyszerre az eddig hallgató ezimbornk és köze
lebb hajoltak hozzá, hallani akarták  Ormóssy 
szerel inét .

A czignnyok befejezték Ormóssy kedvencz 
darabját és elhallgattak. Bóbiskolni, kezdettek.

A nap első sugarai behatoltak a kávéház 
ablakain, hol vastag tU*tfelhőbe hurkoltam találta 
a Bohémeket, Ortnősay egy tekintetet dobott az 
ablakra s a m int lá tta  a szép reggoit azzal akarta 
elterelni a ráirányuló figyelmet.

— Heggel van már fiukl m enjünk haza.
— Én akár három napig is mulathatok* 

lapom már cl van látva hóven kézirattal, még 
csak egy vesérciikk  egy kin antrefülo és pár
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az anyaország. Olyan közlekedési nehéz
ségekkel küzdünk ma is, minőről csivili- 
zált embernek fogalma sincs. Ezt az el
zártságunkat felhasználták a tőkegazdag 
nemzetiségek. Lassan fölvonultak a tiszta 
magyar területekre. A szász kereskedő és 
iparos gyakori Székely-üd varhely en, Ke
resztit ion, Csik'Szeredában »tb, az idegen 
sz ó  is. az idegen sz ív  is.

Úgy hívták, vitték fel egymást sorra. 
Ugv foglalták el a tereket is. Elég, hogy 
elfoglalták.

Hát ez nem furcsa jelenség ? Termé
szetei* fejlődés jelei ezek ? Gyöngülő ma
gyarság kiaknázott helyzetében, megíész- 
kelődött ellenségek laknak. Hátunk üteget t 
áll szervezett, nemzeti öntudattól fanatikus 
szász é« oláh társadalmi.

Ez pedig csak magának épif, nekünk 
rombol

Hómból azzal az erős akarattal, mely- 
1 vei egy nagy nemzeti átalakulás útját 
következetesen egyengetik ott is, a hol 
titokban, ott is, a hol szabadon cseleked
hetnek.

És ily viszonyok között még akad 
párt. egy politikai párt — moly program in
jában kívánja, hogy : a nemzetiségek itt 
jól érezzék magukat, ne csak az ország 
terheinek viselésében, de a jogok élveze j 
tében is egyenlők legyenek velünk.

Ehhez nem kell kommentár!
Nálunk nagyobb urak. függetlenebbek 

és erősebbek a nemzetiségek, mint a ma
gyarság.

A függetlenség első feltétele : a vagyon 
kezükben van. Ennek súlyt adnak az <W.- 
srefartás erejével. S nemcsak a földet fog
lalják le vele, hanem az ipar és kereake- 
lem kínálkozó alkalmait is.

Ez a terület a kis tőkének is szabii- I 
dón áll. Készt vesznek tehát a foglalás 
munkájában az iparosok és kereskedők is 
Beszerzik, ellátják a foglalt területek min
dennapi szükségleteit, közben pedig lesik 
az alkalmat, hogy a dobra került kis bir
tokra, házakra, is kezet tehessenek.

Értik a módját. Tudják mit hol kell 
u*nni. Rá vannak tanítva.

Az idegen kézben levő ipari és ke
reskedelmi forgalom folyománya, hogy a 
tanoncz képzésre is nagyobb gondot h»r- 
di'anak. Az oláh és szász szervezet be
folyásolja pénzzel, az egyének támogatá
sával.

Kikötött bért űzetnek az iparosoknak, 
kereskedőknek egy-egv ily fillért. Termé
szetesen. n magyar fiuk leszorulnak. Még

hir hiányzik, azt meg a főin un kát Ars majd el
végzi — szólalt meg egy kis fiirge férfi arany- 
keretű  szemüvegét dürgölgetve.

— Én meg ma műn dolgozom, úgyis e l
érek még a  tavaszi tárlaton kívánom kiállítani 
csak képem et — szólt Hidassy.

— Az én regényein sem olyan sürgős. Egy 
napot m egengedhetek maga innak — szólt a har
madik Bohém.

— E ii készen vagyok a m in tázatta l mig 
előleget nem kapok tovább nem dolgozom — 
je len té  ki az izmos testalkattal birá szobrász.

■— Egy akaraton vagyunk. Tehát hallani 
kívánjuk szerelmed meséjét — siettette  Ormóssyt 
az asztal végén ülő festő.

OrnióÉy körülnézett, felvette a poharat, ki
hajto tta  tartalm át és lassú, méltóságteljes hangon 
beszélni k e zd e tt:

— Többször láttam  lakásom előtt egy szép, 
gyönyörű szőke nőt elhaladni, kinek szépsége 
m agára vonta figyelmemet, A napnak egy bizo
nyos órájában láttam  öt mindig és nagyon é r
deklődtem után na. G yönyörű, szép arczán te r
mészetes pirosság honolt, mely úgy nézeti ki, 
mint tejben fürdő rózsa. Könnyű öztermete, lenge 
járása a mesebeli tündért ju tta tta  eszembe. És 
valahányszor láttam, mindig kevés szívdobogást 
észleltem. Ablakomra soha sem tek in te tt f e l  nem i 
•ejtve, hogy o tt egy férfi esdve várja tek in te té t, j

—  A lt  sem tudta  akkor, hogy ottan egy 
iró lakik. Pedig a  nők az olyasmit mindig tudni 
•lokták és keresik aS ismeretséget az ily férfiak-

magyar iparosok is szívesebben tartanuk 
idegen tanonezokat, mert azokért tizeinek.

A jelenből ítélve tehát a jövő sincs 
kezükben. Lefoglalta magának a töke.

Ha a forgalomnak megnyitott helyeit 
nézzük a székelynek, a viszony talán még 
rosszabb. Az üzletet itt is a székelység 
szegénységben szorult helyzetűre és tudat
lanságára alapították és alapítják.

Szomorú bizonyságai ennek azok a 
nagymérvű térfoglaíások, melyeknek vilá
gos bizonyítékai a telek könyvekbe ik
tat vák.

Ide befészkelödtek már a pénzintézett 
fiókok, ógenturák, És ezek dolgoznak. Mun
kájukat meg-kö nyílik a mi pénzintézeteink, 
melyek a fontoskodásban és biztosítási el
járásban állítják a pénzkereső elé az aka
dályok lánczolatát s ha imgynéha segíte
nek, mindenek előttinek a nagy osztalé
kot tartják, a mit csak borsos kamat 
jövedelemmel biztosíthatnak részvénye
seiknek.

Innen van, hogy bár egy szatócs, ki 
egész vagyonát egyik napról a másikra 
elidegenítheti, hamarább kap kölcsönt, mint 
a gazda, ki első helyre tábláztát.: iparunk 
és kereskedelmünk korlátolt szegényes for
galmat mutat föl és legkevésbé épen a 
m igyarségot támogatja.

A helyzetet fölöttébb komplikálja, hogy 
mag var pénzintézeteink érdek-szövetko/e- 
tek hatalmában vannak, tehát az idegen 
töke hatását ellensúlyozni nem képesek.

Sőt nem várt. nem is remélt bukások 
rögtönözésévei megerősítik azok tekintélyét. 
Olyan pénzkrízisről beszélnek a rabonbán 
sokat emlegetett csődjével kapcsolatosan 
jelenben is, mely a székelyföldi péuzpia- 
ezot alapjában megingatta, a betéteket 
veszélyezteti és egészen kétessé teszi a ki 
bo utak ozást.

Ha egy ember anyagi egyensúlyának 
megbomlása ily sem m isi ró hatással lehet 
ránk, hol van a mi erőnk V

Talán az ipartelepekben ?
Nekünk azok sincsenek.
A mi ipartelepünket a közlekedési ne- 

hézs *gek nyomorúsága megölt *. Elzárt völ
gyekben a világforgaloui'ől távol eső he* 
helyeken meredeznek omladékai.

A mennyiben könnyen hozzá férhető, 
értékesíthető és jól jövedelmező nyers ter
ményeink mellé újabb keletű ipartelepek 
épültek, azok sem a mi javunkra vannak. 
Még n munkásokat sem mindig alkalmaz
zák a székely tájból. A hivatalnoki kart 
éppen nem.

C 8 i k m e g y e_i H í r  a d d

kai. Némelyek azért, hogy hódoljanak nekik és 
büszkén juttassák kifejezésre akaratukat a hó 
dőlő valamely regényében, mások meg. hogy 
iró udvarlójuk legyen, többek meg azért, mert 
rideg férj m ellett szeretni vágynak, szeretni ak ar
nak — jegyezte meg Ilidassy

Az átdüzsölt éj-zukn után álmos társaság 
helyeselte Ilidassy megjegyzését és m indjárt akad t 
a társaságban kettő  is, ki ilyesmiről hajlandó 
lett volna beszélni.

Ormóssy elhallgatott. Almos szemekkel bá
mult maga elé. Szerette volna a  tö rténetét el
hallgatni és otthon i'iiha ágyában aludni Már 
előre ürült, hogy az izmos szobrász veszi át tőle 
a beszéd fonalát és .. csak a hallgató szerepét 
fogja játszani. M erengésből a Bohémek biztató 
hangja riasztotta fel.

— Folytasd cssk tovább H u g ó ! — hangzott 
minden oldalról leiéje.

Ormóssy Hugó még egy pár ellenvetést 
tett, a reggelt meg álmosságát adva okuk

Inkább holnap elmondom — veté el
len Hugó.

Hasztalan volt minden mentegétől Izéé, min
den halogató Ígéret Beszélni kellett.

Kint az Utczáu a reggeli élet rég kezdetét 
vette, Ormóssy Hugó meg az átvirrasztott éj- 
szaka folytán nehéz, czigaretta füsti)* levegőjű 
kávé bárban most k ez d te  elbeszélését.

Barátai érdekkel hallgatták.
“* alkalommal, midőn tudtam , hogy

nemsokára jönni fog, lementem a kapuhoz és

A csikszeutmártoni székely társaság 
megalakítása alkalmával Ősik megy ében az 
erdély i magyarság legerősebbnek vélt hely én 
egyik társasági tag szükségesnek látta han
goztatni, hogy a társaság keresse meg a 
közeli fűrésztelepek vezetőségeit, hogy szé
kely munkásokat alkalmazzanak; a ma
ros vásárhelyi ezukorgyár hivatali személy
zete egy-kettő kivételével mind idegen; 
magyarul nem tudnak, még csak nem is 
magyar állampolgárok; miattuk nehezen 
fér a telepbe magyar ember, szívesebben 
támogatják a tót munkásokat...

Pedig ennek a gyárnak a magyar ál
lam 1,200.000 korona segélyt adott í

így van ez mindenütt kerek e Szé
kelyföldön.

Esküdtszék! letárgyal ások.
Nyolczadlk tárgyalás

Folyó évi november hó 27-én Os.-Gyinieskö- 
zépioki Kristály Domokos iilt a vádlottak padján 
halált okozó súlyos testisértés bűntettével vádolva.

E tárgyaláson élénk képekkel színezve tá
rult elő a csíki embernek ahhoz az utolsó darab 
földhöz való ragaszkodása, a mely részére a lét
fenntartás eszközéül szolgál, s melynek megsér
tésekor. a tulajdona veszélyeztetésekor határt 
nem ismerve a. könyöriiletességbe, mintegy da
rab érzéketlen tuskóra reá üti, reá sújtja a va
gyonát sértőre a halált osztogató fejszét.

Kristály Ferenc/ egy idegenből Gyiities-kö- 
zéplokru vándorolt árva fin. munkássága és gon
dossága által megszerezte egy tehetős csángónak 
kegyét, a ki aztán halálakor egész vagyonát reá 
hagyta. Ezen a jogon Kristály azt s közöttük 
egy nagyobb kiterjedésű legelőt birtokába veszt 
s abból egy részt marháinak jobb etetése czéljá- 
ból elkertelt. Antal István (szőlek) is jogot tar
lóit ahhoz s egyik fiát és szolgáit elkiildütte. 
hogy a kertet rontsák le, a kik ezt meg is tet
ték. s a közel fekvő észténára mentek, r köz
ben azonban Kristály Domokos felesége a kertet 
felrakta, s urát. a ki dolgozni volt a havasra 
haza hívta, hogy intézkedjék a jogtalanság fe
lett. Nevezett haza is jött s mivel fáradt volt, 
lepihent.

Álmából felesége azon kiáltása rázta fel, 
hogy a jogos tulajdonát képező borjukért csapo
sait ismét szedik le, a mire fejszével odaszaladt 
és szóváltás közben felszólította, hogy távozza
nak. a mire s illetve Antal István ^nagyobb fia 
Antal János felhívására a másik fin a kertet bon
togató Antal Péter eljött. Szabó Péter cseléd 
azonban tovább is rontotta a kertet. Erre Kris
tály Domokos neki ugrott: és a kezébe levő fej
szével Szabó Pétert főbe ütötte, s később is bán
tani akarta, azonban ebben felesége megakadá
lyozta. Szabó Péter a kapott sérülés következté
ben meghalt.

Az oskiidtbirőság elnöke: l)r. Perjémj Mi
hály kir. törvényszéki elnök, bírák ; Csipkéé Árpád 
és Antnlffy Gábor kir. törvényszéki bírák; jegyző: 
I'eres* Árpád kir. törvényszéki aljegyző volt A 
vádat S:tHpjár Samu kir. ügyész képviselte, védő: 
Hartlia Ignác/, ügyvéd volt.

▼áriam rá. Nem sokáig kellett rá  várnom, ö 
j ö t t . . .  Nagyon izgatott voltam és midőn elhaladt 
előttem, mélyen m eghajolva köszöntöttem. Ő rám  
nézett, fejével bólintott és tovább haladt.

— És te  nem követted! ? — kérdé a kis 
szerkesztő.

— Nem. A mint rám nézett szép szemeivel, 
megvoltam bűvölve. O ttan némán, mozdulatlan 
álltam és vágyva tekintettem  ut&nna. Felm entem  
később szobámba és munkámhoz fogtam, de nem 
tudtam  irni. E lőttem  lebegett mindig az a szőke 
tündér. Másnap, midőn k itekintettem  az ablakon 
Öt láttam  legelőször rueg. Felpillantott hozzám, 
szemünk találkozott és egy forró vágyat olva
sunk ki egymás széniéből. M egism erkedni. .  . 
Következő napokon távolról követtem  ö tét, mig- 
len egyszer elébe kerültem , bem utattam  m agamat 
neki és ekkor tudtam  meg csak, hogy Ö Gjgönüa 
orvosnak, régi iskola-társamnak neje és ö tanítónő.

— Ennek persze megörültél, m ert mint régi 
barátnak jogod volt a további barátságra — szólt 
közbe Cserjés a  színdarab iró.

— Ellenkezőleg. Nagyon levert a hir. Leg
jobb barátom at m eg nem csalhatom — gondolám.

— U m int útközben mondta hirböl ismert 
engem et, térje is beszélt rólam, és szerete tt volna 
megismerni. T ehá t kétszeresen örü lt az ism eret
ségnek. Midőn elváltunk, gyöngéden m egszorí
tottam  kezét, mit ii szintoly gyöngéden víszon- 
zott. Szemünk ismét találkozott és olvasni vél
tük egymás szemének fényhengeréből: a  viszont
látásra . , .

(Folyt, kav.)
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A tárgyalás megnyitása ég vádlottnak az 
általános kérdésekre történt kikérdezése után az 
esküdtszék következőképen alaki itatott meg : Ren
des esküdtek lettek ; Miklós Balázs, Deér Ven- 
czel. Kardit Mihály. Kupacz Lukács. Hát/. Lajos. 
Györffy Sándor, itj. Györpál János, Lukács Ist
ván. Húsz János, Minier Albert. Málnás Antal. 
Ferenc/. Lajos. Póteskiiidt: Krausz Mihály.

Vádlott kihallgatása rendén vizsgálati vallo
m ásának megváltoztatásával azt adta elé, hogy a 
mint a  sértett egy gúzst húzott ki ő azt vissza 
akarta  egy fejszével ütni azonban e helyett a 
sértett fejét találta, s tagadta, liogv másodszor 
is bántani akarta volna.

Antal János, Antal Péter, Balog István ta
ntik vallomása által beigazoltatván a  vádbeli cse
lekmény az esküdtek a hozzájuk intézett kérdé
sekre a  btkv. 307. §-ának első bekezdésében 
mondták ki bűnösnek és ezen verdikt alapján 
az esküdtbiróság vádlottat 2 és fél évi börtön 
büntetésre ítélte.

Az ítélet ellen a vádlott és védője nemini- 
ségi panaszt je len tettek  be.

Ktlenczedik tárgyalás.

Folyó évi november hó 29-én szándékos 
emberölés bűntettének kísérlete miatt vádolt Hu- 
láza Fejér József és itj. Boldizsár József elleni 
bűnügyben tartato tt a tárgyalás, s ezen bűnügy
ben igen érdekes, hogy az eddig mindig, na
gyon is sok ízben vádolt, ha nem is vádolt, de 
terhelt, — gyanúsított Thnn Dénes a kászoniak 

álta l gyújtogat ónak kikiáltatott egyén mint sértett 
szerepelt.

Az esküdtbiróság következőleg alakult meg :
K ínok: Dr. Pvrjémy Mihály kir. törvszéki 

elnök. Elles Zsigmond kir. it. táblai bíró és  An- 
talfftj Gábor kir. tszéki bíró, mint szavazó bírák. 
Jeg y z ő : Bocikor Antal kir. tszéki aljegyző.

E sküd tek ; Szekeres Péter, liácz Lajos, Mál
nás Antal, Diniéin Lajos, Kovács (István) Balázs. 
Krausz Mihály Miklós Balázs, Györffy Sándor, 
ifj. Györpál János, Deér Venczel, Rusz János. 
Csutak Bálint

Köz vád ló : .Stíl pj úr Samu kir. ügyész. V édő: 
B ariba Ignácz ügyvéd.

A tárgyalás d. e. 9 órakor kezdetett meg, 
s az esküdtszék Tima Dénes és atyja Tinta Jó
zsef határozott azon vallomásával szemben, hogy 
a  -K is-Répát"-bán Tinta Déliest éjjel 12 óra 
tá jban alvó állapotában ajkára fejszével Balázs 
fe jér József vágta meg és őt menekülésében itj. 
Boldizsár József revolver lövésnek által elősegi- 
tette , több tanúnak a vádlottak allibiját igazoló 
vallomása alapján felmentő verdietet hozott

Közvádló vádlottak felmentése miatt sem
miségi panaszt je len tett be.

Tizedik tárgyalás

Egy szerelmi drámának utójátéka játszódott 
le ezen a tárgyaláson, mely áldozatát az inteili- 
gentia köréből vette, a melynek sötét háttere egy 
a btkvben súlyos beszámítás és szigorú büntetés 
a lá  eső cselekmény {képezte. Szándékos ember
ölés bűntettének kísérletével vádolva állott ifj. 
Szám  Lukács az esküdtek elé. hogy Ítéletet 
mondjanak egy felindulásban, mondhatni beteges 
állapotban elkövetett cselekménye fölött, s hogy 
ezen Ítélettel kieugeszteltessék a  m egsértett jo g 
rend, s a törvény mérlegelés ereje által elég té
tessék a  jog. törvény és igazság követelmény cinek.

Az érzelmi motívumok egész tárháza nyílt 
meg az esküdtek előtt, a  különböző körülmények 
egész ra ja  állíttatott elibük, hogy ezek bizonyító 
tényváltoztatös ereje alatt mérlegeljék azt a  sú
lyos beszámítás ti cselekményt, mely a vád alap
já t  képezte.

Nagy vonásaiban, históriai egyszerűségben 
a  bűncselekmény tárgyi és alanyi téiiyálladékát 
az alábbi kép tárja  f e l :

Ez év tavaszán beleszeretett itj. Száva Lu
kács a háznál szolgáló szép és ifjú Balázs Te- 
ráha. s a mint a  tárgyalás adatai erre engeditek 
következtetni, úgy látszik a szereiéin a leány ré
széről viszonozva volt. Azonban a  szereltneeek 
ördöge — a  féltékenység közbejött s ennek 
behatása ala tt az ifjú még a széltől is féltette, a 
különben egy kissé kaczér leányt, s ez a hu lob
banékony. ingerlékeny természete miatt is heves 
je leneteket idézett elő közöttük.

Egy a  féltékenységhői származó czivakodá* 
után estefelé a fiit vacsora után egy pohár vizet 
kért a  leánytól, a  ki azt be is hozta, a ekkor a 
üti azt kézdezte tő le : „szeretsz-e Tera ?* erre a 
leány visszautasitó vállaszt adott, s ismételt kér
dés után is elutasította a Sitit- a mire az erősen 
felindulva, felbevfilve egy — véletlenül az asz
talon heverő revorvert felkapta és a leányra lőtt. 
s  azután pedig önmaga ellen fordította a gyilkos 
fegyvert. A lányon okozott lövés 18 -19 nap alatt 
gyógyuló sértést okozott, a maga ellen irányzott 
lövés pedig, mivel a golyó megakadt a 
je lentéktelen horzsolást okozott.

Ez e cselekvény képezte a szombati tárgya
lást. a  melyen az esküdtbiróság e ln ö k e : rJh-s 
Zsigmond kir. it. táblai b író : b írák : Já 
nos és Cnpkés Árpád kir, törvényszék! bírák és 
jeg y  z ó : ÍVít.s- Árpád kir. törvényszéki aljegyző

C f t i f c m e g y e i  H  i r  a d, ő

volt. A vádhatóságot: / >r, KnÜrr Fereitcz kir. 
alügyész képviselte, vádlott védője fh .  Erő* Vil
mos ügyvéd volt. Az esküdtszék következőképen 
alakult m eg : Rendes esküdtek lettek : Rác/ Lajos. 
Diiuény Lajos, Deér Venczel, Györffy Hándor, 
Ferenc/, Lajos. Krausz Mihály. Minier Albert, Ko
vács István Balázs, ('suták Bálint, Szekeres Pé
ter. Málnás Antal. Szász István. P ó tesküd tek : 
Ifj. Györpál János, kopár/. Lukács.

Vádlott kihallgatása rendén tettet a fent 
előadott tényállás szerint adta elő, felhozván, hogy 
oly erős indulatnál! jött. hogy nem tudta mit 
cselekszik s neki szándéka meglőni a  leányt.

Sértett bár a szándék' -sságra vonatkozóan 
vizsgálati vallomásával egyszerűen vádlottra ter- 
helőíeg vallott, mégis mint a tárgyalás további 
folyamából nevezetesen a vád és védbesxédek- 
bül. mivel sértett további kihallgatása rendére u 
védő indítványa folytán z«rt tárgyalás rendelte
te tt el s igy annak lefolyását ment tudhatjuk 
kivehető volt, vádlottat miiidid szerette s szereti 
most is. Sérte tt kihallgatásának befejeztével a 
tárgyalás a közönség jelenlétében nyilvánosan 
folyt tovább, s a kihallgatott tanuk hol a sze
relmi viszonyra, hol vádlottnak gyermekkori be
tegeskedéseiből származott indulatos, lobbanékony 
természetére adtak felvilágosítást, vádlott bátyja 
pedig azt bizonyította be. hogy a revolvert meg
előzőleg, mivel este későn ment haza és m agá
val vitte volt ö töltötte meg. A kihallgatott légy
ver szakértők véleményéhez képező a golyónak 
emberölésre alkalmatos vagy nem alkalmatos 
volta idézett elő heves vitát, azután pedig a ki
hallgatott orvosszakértók: Dr. Veress Sándor, 
dr. Harmat Leó adtak véleményt vádlott elmebeli 
állapotáról, a mely szerint bár lobbanékony ter
mészetű, teljesen beszániitliatónuk nyilvánították 
és kimondották, hogy cselekvény élteik elköveté
sekor akaratának szabad elhatározásával bírt. A 
védő által tett azon kiegészítési indítványnak, 
hogy váglott állandó megfigyelése végett az ügy 
az igazságügyi orvosi tanács elé terjesztessék 
elvetése mán a bizonyítási eljárás befejezettnek 
nyilváníttatott és a kérdések sző ve gézt ettek meg. 
Egy fő. egy mellek és egy kisegítő kérdés té te
tett fel, a melyek elseje a szándékos emberölés 
kísérletére, a második ennek erős felindulásban 
való elkövetésére és a harmadik a súlyos testi
sértés vétségére vonatkozott.

A tárgyalásnak másnap való folytatása ren
dén hallottunk egy tárgyilagos, a lélektani indo
kok fejtegetésében gazdag, megindokolt vádbe
szédet. mely a szándékos emberölés bűntettének 
kimondásában kérte bűnösnek kimondani, s aztán 
hallottunk egy a szerelmi viszony liliom fejtege
tését magában foglaló, a beszámithatóság kérdé
sét behatóan tárgyaló, a használt golyónak ölesre 
alkalmatlan Voltát bizonyítgató egy óránál tovább 
tartott gyönyörű véd be szedet, s azután az emberi 
tudomány magas színvonalán álló replikákat, a 
melyek bevégezte és előzetes kit állításuk Után az 
esküdtek visszavonultak és tanácskozás után fő
nökük Csutak Bálint kihirdette hátúm .attikai, a 
mely szerint vádlottat a súlyos testisértés vétsé
gében mondták ki bűnösnek. Ezen verdikt alap
ján  a bÍróság a nagy számban fennforgó nyoma
tékos enyhítő közlemények mérlegelése mellett 
alkalmazva a btkv. 92. ?j-ában foglalt magasztos 
jogelvet, úgy találta, hogy a  btkv. 302. R ábait 
ezen vétségre előirt fogházbüntetés legkisebb 
neme is súlyos lett volna vádlottra s így iá t ko
rona fő és 50 korona mellék büntetésre ítélte, 
lígy közvádló. mint védő sem in iségi panaszt je 
lentettek be.

Tizenegyedik tárgyalás.

Folyó évi díeozeniber hó 2-ik s folytatólag
3-ik napján tárgyalásra került halált okozó súlyos 
testisértés bűntettével vádolt (Veke Lajos és tár
sai elleni bűnügy. Hasztalan keressük, kutatjuk 
ennek a szörnyű bűnesetnek létokát, morális 
alapját, mely az embert legszemélyesebb jogától 

az élettől fosztotta meg. mint bűneseteink 
legtöbbjénél, itt is az átkozott ital a pálinka.

mely népünk lelkét, szivét és idegeit meg
vesztegeti, játszit a főszerepet, Az a durva lélek, 
mely ölni képes, érzékeny, mint a higany, a leg
csekélyebb megbánta* szivébe. leikébe (lopódzik, 
testet ölt a megtorlás a  bosszú gondolata, 
mely a pálinka hatása alatt elefánttá növi ki 
magát s végeredményében az emberi élet kioltá
sát ezélozza. ilyen a mi esetünk is. mely folyó 
évi niárczius hő 17-én Csik-Szentsimonban já t
szódott le s a  mely folytatást és befejezést nyert 
az Ítélkezésre összegyűlt esküdtbiróság előtt.

Vádlottak egyike (hrifdíj István fiatal há
zas ember összevesz a  korcsmában a néhai sér
tettel, Hollét János komájával, a miért lakodal
mára meghívás daczára nem ment el. mely Ösz- 
szeszóllalkozás közben poharat is ver a sértett 
fejéhez, sót bieaokját is kivette harisnyája zse
béből, de mielőtt kárt tett volna vele a korcs- 
ntáros közbelépésére a birskot visszahelyezte zse
bébe. A korcsmába érkezik időközben Gergely 
István kenyere* pajtása, ("seke Lajos tintái le
gény is. néma tanúja lett a korcsmái összeszól - 
lalkozásnak. a barátság sarkalta jogánál fogva 
társul szegődik Gergely István bosszú szó nij amik. 
tnely csak alku lomra és kivitelre vár. Az alka

lom erősen kínálkozik, mert a néhai Holló János 
az őt ért támadás miatt a földi igazságszolgálta
tásnak felfogása szerint leghtilalmasabb
emberéhez a községi bíróhoz megy panaszra, ki 
a pálinkás állapotban levő sértettet azzal nyug
tatta  meg, hogy ménjeit csak haza, egy kasza 
napszámért majd másnap megfogja inti panasz
ír  veiét, Már estére já rt az idő a mikor Hollét J á 
nos a községházától jókedvű állapotban bandu
kolt hazafelé. T tja  a  Gödé Ferenc/, lak á sa id é t!  
vezetett el, talán még kurjantott is egyet-kei- 
tót a szerencsétlen s ez okozhatta vesztét, mert 
Gergely István és Cseke Lajos kik időközben 
a korcsmából kijöttek, a  vendégeit ki kísérő Gödé 
Ferenc/, fiatal házast is beavatják szándékuk és 
tervükbe s mindhárman közös elhatározással le
sik a prédát, s a mint az öreg Holló János a 
Gödé Ferenc/, lakásához közeledik a jó  fiuk 
elébe mennek és földre teperik a szerencsétlent, 
mely helyzetében a néhai sértettet oly súlyosan 
bántalmazták, hogy ott a helyszínén néhány perez 
alatt kilehelte lelkét.

A boncz-vizsgálttt kiderítette, hogy a néhai 
halálát a lejre irányzott ütések s az ennek foly
tán beállott agyrázkódás és agyhüdés okozta. - - 
Találtattak még a nehain hicskuszwrásiuik nteg- 
téleiö szúrt sebek és ököllel esetleg kővel oko
zott zúzód ások ls.

Gergely István és Gödé Fereitcz vádlottak 
tagadták, hogy a halálos eredményben részük 
lett volna * csupán azt vállalták magokra, hogy 
Ók is segítettek a néhait a földre teperni s azzal 
védekeztek, hogy ók csak puszta kézzel tényked
tek a léllökésben. inig a  halálos csapásokat le
génytársuk Cseke Lajos okozta egy hasáb fával.

Ezzel szemben két hitelt érdemlő tanú Incze 
Imre és Tódor Ferencz. kiket ütjük a végzetes 
eset alkalmával különböző irányból arra vitt. hal
lották néhai Holló Jánosnak az éj csendjében 
elhangzott következő fe lja jdu lásá t; „köszönöm 
neked István öcsém, hugy két bicskát adtál nekem."

Igaz ugyan, hogy a néhainak halála nem a 
bicska szúrás folytán következett be. mely ha 
a néhai életben maradott volna — 25—2ö nap 
alatt meg is gyógyulhatott volna, de a mint 
azt a íőtárgyaiáson kihallgatott orvosszakértók 
tudományos alapon behatóan és igen szépen in
dokolták a halált a sérülések öszhaiása idézte elő.

Cseke Lajos ez a  szerencsétlen Hutás, 
miként Pilátus a crédöba úgy esett bele ebbe 
a bűnbe, neki üdítsem vétett a néhai Holló János, 
ö sern haragudt reá s Gergely István iránti ba
rátságból a Gödé Ferenc/ kapujába felállítva ta 
lált hasáb fával ..csupán kettőt" ütött a Holló 
János fejére, de ez elég volt, hogy örökre meg- 

* néni hsa.
Ki a szivek és vesék titkait kutatja  az 

az ítélő örök-biro volna a megmondhatója, hogy 
nem-e az önfeláldozásnak ama magasztos példá
jával állunk szembe, a mikor a legény ember ta 
lán virtusból, talán érdekből vagy ki tudja hosz- 
s/ubh rábeszélés után elhatározza, hogy könnyí
teni fog barátai sorsán, hiszen azok házasemberek 
mar. kiket az élet terhe jobban sújt, egyikéllél- 
másikánál kis bölcsőt ringat az édes anya, ki 
mentő tanultak áll be. hogy a fórjt- az apát- a 
földi igazságszolgáltatás sújtó karjaiban feltar
tóztassa, enyhítse ? A hasáb fa a Gödé Ferencz 
farakásáról került elé. meggyőzően senki sem 
bizonyította hogy Cseke Lajos bejárt volna a 
Gödé Ferencz udvarára, tudjuk, hogy oka sem 
volt a néhait bántalmazni s azért furcsának is tű
nik fel. hogy Cseke Lajos üti főbe hasáb fával 
a  n é h a it! Ezt a rejtélyt maga Cseke Lajos teszi 
rejtélyessé azzal, hogy beismerte miszerint a né
hai fejére a  kérdéses hasáb fával két ütést inért 
» igy a bírói lelkiismeretet az ö tevékenységének 
mértéke tekintetében megnyugtatni igyekezet.

Az esküdtbiróság következőleg volt megala
kulva : E lnök: íh \ I*erjé,s*ij Mihály kir. tszéki 
elnök. Szavazó bírák Csipkés Árpád és Antalff;/ 
Gábor kir. tszéki bírák. Jegyző Borsai Mór kir- 
tszéki aljegyző. Közvádló: Sztupjár Samu kir. 
ügyész. V édők: Dr. Csiky József ügyvéd, mint 
Cseke Lajos v éd ő je : (ír. Nagy Béni ügy
véd. mint Gergely István védő je : Nagy Sán
dor ügyvéd, mint Gödé Ferencz védője. — 
»irvosszakértők: dr. Veress Sándor kir. tszéki 
orvos és dr- Filep Sándor várai orvos. Rendes 
e sküd tek : Kopacz Lukács. Karda Mihály, Dobál 
Antal. Csutak Bálint. Szász István. Csákány Fe
renc/.. Kovács István Balázs. Miklós Balázs. Mál
nás Antal, Sípos Sándor. Ferencz Lajos és Deér 
Venczel. Pótesküdtek : Minier Albert és Lázár 
Márton voltak.

Ezen bonyolult s a jogászi elmét is eróssen 
foglalkoztató bűnügyben a vád és védelem erős 
csatározásokat folytatott, mindenik a maga igazát 
legjobb meggyőződésével igyekezett megvédeni, 
a  _PaIhis-Lexikonjának'* is fontos szerep ju to tt e 
biinpörberi, gyarapítva az elmét és enyhítve a 
kedély izgalmakat, melynek igaz mesteréül védői 
gárdánk egyik bonhomejáról jó l ismert, eléggé 
ifjú, de hajzatban ruegderesedett tag ja bizonyult, 
ki a  törvényszéki orvostant alapos tanulmányra 
való készültséggel hívta segítségül védői tudása 
mellé, melyért mindnyájunk elism erésére tarthat 
s/.á Htot.

A legfontosabb és valljuk meg — a  lég-
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nehezei) szerep alomban a/, esküdt uraknak ju- 
tott. kik a zivulyr állal felszínre vetett hullámok 
között a leiiirer kincsét, a/, igaz gyöngyöt a 
váltuli igazságul elismer**src e> bámulatra 
méltó éleslátással es a s/ivn«-k igaz meggyőző
désével találták meg. midőn főnökük a daliás 
alakú és az t sküdtbirot körökben közkedvrlisegii

Csutak Itáliát a legnagyobb figyelem, vára
kozás es csend közepette kihirdette a verdiktet, 
mely szerint az esküdtek Cseke Lajos és Gergely 
István vádlottakat mim tettes társakat lovaiddá 
Gödé Ferenci vádlottat mint bűnsegédet a halált 
okozó súlyos testisértes bűntettében bűnösöknek 
mondónak ki.

A kihirdetett verdikt az esküdt urak egész 
séges észjárását dicséri s úgy bírói, mint jogászi 
körökben nem csak megnyugvást, de megelége
dést is keltett.

Ezen verdikt alapján t'seke Lajos 4 évi. 
Gergely István M évi fogy•házbíjilletes.pe és (íöde 
Ferenez l es fel évi börtönbüntetésre ítéltettek. 
Az ítéleten vádlottak megnyugodtak, azomban 
közvádlo. valamint Gergely István védője az el
len sem miségi panaszt jecleritcttck be. melyek 
«d bírálása véget! az ügy a kir, fúriához fog fel 
terjesztetni, A tárgyalás páratlan szép vezetésé
ért az esküdt urak a közönség legszélesebb kö
reiben dr. IVrjéssy Mihály elnök urnák legme
legebb elismerésükkel adóztak.

Ti?en kettődül tárgyalás.
(Anva-gtiikduá^

A bűnesetek krónikájában is párját ritkító 
szörnyű dráma, mely folyó * vi június, hó 'bán 
reggel ;> óra tájt Gyergyö-Szentmiklóaon játszó
dott le. ma nyert befejezést az esküdt bíróság előtt, 
melyet kit napon át szakadat latin I foglalkoztatott

A drama szánalmat kellő hőse S ;. [;•!,/ 
egy exaltálí külsejű, biieephál koponya alkat

tal liiro. alig L'H .-vés. magas, vékony, szikár, kö
zepes műveltséggel s ehhez viszonyítva nem ko- 
zön>« ges észjárással bíró járásbirosági volt tkvi 
dijunk.

Az áldozat, a fold 
iiye. a Hu e*les anyja 
Burján Kr:s*hi'( volt. 
tanító Özvegye, ki csekély nyugdijából 
kamatra kiadott pénzecskéjéből éldegél 
san. egészen a múlt év elejéig. a mikor aztán 
beezeztetett legkjssebb fia Étidre, a vádlott 

édes anyjához került haza. hol előbb mint 
díjtalan gy akornok s kesébb mintán időköz* 
ben tkvi vizsgát tett mint tkvi átalakító dij
unk lett alkalmazva '.Hl korona havi fizetés mel
lett a kir. járásbinWignal.

A bűnös gyermek, kit az anya feltó gondja 
es szeretet,* hozott haza Nagy-Szóbeliből mert 
4H*szeferlietetl«ui gőgös, kilm,* Modoránál 
lógva edes testverhátyjával sem tudott kijönni, s 
a kit nevezett bátyja egy a nnostaiihoz közel járó 
drámai kísérlet miatt egyik nagyszebeni kórház
ban helyezett megfigyelés alá. a hol 14 napig 
volt megfigyelés alatt, de onnan komoly ok f«*n- 
forgá&a hiányában édes anyja kérésére és köz
benjárására elbocsát jutott Gyergyo-?v.en tinik
lo>ra kerülvén edes anyja szerény lnk.i.-4ih;i 
húzódott meg azon egyetértő iiiegnllnjutdá* uiel 
b t!, hogy a háztartás gondjait szeren) fizet* 
hez tűért arányban megfogja könnyíteni. A fin 
meg is becsülte magát eleinte s a miként o 
maga is valja s ez összes vallomásainak talán 
egyetlen ellőhető ailata egy pár forinttal é is 
hozza járult a háztartáshoz, de hova tovább 
s ez gyakrabban is megtörtént vagy nagyon 
kevéssel vagy éppen semmivel jániít a
költségek fedezéséin*/, melynek oka főleg aidntn 
\olt keresendő, hogy a üli rósz társasagokba ke 
verődött. liromyáaáffira es dorbézolásra adta ma
gát a mi nemcsak fizetését emésztette fel egészen 
hanem adóságokba is keveredett. A rendhez 
kon édes anya arra szoktatta fiát. hogi 
sének legalább is egy reszel el minden h« 
szít in oly ón be.

legszerencsétlenebb lé- 
S:,‘irh/ Ih'iirs," 

egy szegény községi 
szerény 

ín aga no-

-

szo- 
fizeté- 
ö lején

Az urti a miként Kolnmban .Iámos^ — I tárn i 
nevezi,* a vádlottat a főtárgyai:** során uetn 
igen a kan* zott a fizetéssel beszámol gurui. pedig 
házberre. bolti kontóra s egv-egi «zekere*»ke 
fiirrt k.-lleti volna fjrv ki, - im-rt
nrfi i-lmulaljraliü a fiartrái-i ,  a húztam* ..... .
■•gvcliil; a níem'-nv iir.-sr aúsznnvm in'li«<„|(.|t 
bizony ni-iii ucnilt iírr.iti. h.- a lin nyakába, ha 
"V" ün‘R asszony szokása szerint zsénil.rlt. 
s"' fSfVsírr-inásk.ir dnrirálásrn is ingta a .Minit 
a mi hasonló körillmínyck között nau-von i, ~jn- 
il.iknlt A rósz rársasáitha keveredett tiara tilriie- 
It-tirn k,-z,lf-tí lenni, hon) ót Öli.’, attvja tnrpszá- 
tiia<l.dtat ja s mert születésénél futva írásába zár
kózott duents természete tii.-II.-it indulatos ó. 
könnyön ingerlékeny volt a „ Injj, összetűzést 
,-il>'» anyjával nem tartotta taliácsourmk ,isl 
fosott ki az I llés anyja Mántadoltatilsán, hnjn 
? ”zit. s felu.tele Hajiján nem is mutatkozott a 
akasatt egészén a hajnali órákig s hit vnlntui- 
k,T . . n"ktnn.il kábuló fejjel haza is i„|h| i 
» lakásba, az. édes anyja .adjon Isten* küsztín- 
ti-w-re nem válaszolt .fogadj Istetr-nel hanem 
ruhast.,1 1,.fokii.lt ágyába. Ha volt az üreg
I‘” vz >ai»*"e.JI ,iir,-l,-l»- «*’■«* ilyenkor nem lirtattaamitől dhglik a légy* akkor szent volt a bek.' s

a fiúnak csupán arra kellett legyen gondja. hogy 
ébredésekor ha etilről észrevétlenül eloson hasson, 
dr* ha ne adja Isten »» öreg asszony tn- 
dakolrii kezdte a koronák **s literek állását, az 
nrfi azzal szokta magát kivágni várjon reggelig, 
hát részeg emberrel akar elszámolni?” > ilyen
kor a szegény öreg asszony elsirdogálta magát s 
vigasztalást talált a házához ellátásra vett 1- 
éves kom kis unokájában Deák A hiúik kában

ki a*z ottani zárdába járt iskolába, kif fiisiil- 
getett. ápolgntott és gondozol! a jó öreg asz- 
R/.ouy.

K. évi június liu l-iól ke/,dódól»*ga Székely 
Emire dijnoki fizelését feleiiHdték A fut tá
lán meggondolatlan perezében vagy hogy talán 
edes anyjának nagyon i> indokolt neheztelé-sél 
••líiszlassa kikotyantotia, hogy a Inmap el
sejétől fi/elés-emelésbon fog részesülni. Melyik 
anya nem örül még a legrosszabb gyermekének 
is. ha sorsa jobbra fordulását látja? De a mi 
másra nézve szerencsés esélyt és kilátást jelent- 
bet. Székely Endrére a fizetés emelés végzetes 
esély ível járt. inért a mint kikapta június l-én 
jelentékenyen felemelt havi fizetései a he
lyett. hogy jó gyermekhez illően a már9annyi
szor niegs/.onioritott edes anyjához vitte volna 
fizetését néhány barátját a korcsmában meg
vendégelte. m elv mulatság reggeli órákig tartott, 
úgy. hogy a midón hazakerült, édes anyja és kis 
unnkahuga már lel voltak kelv e s utóbbit a nagy
anyja éppen fésülhette

Edes anya és a fia közűit a mint azt 
vádlott maga i> beismeri egy kis családi je
lenet keletkezett, a mennyiben az édes anya 
megleczkéztette ót s felhivta. hogy számoljon el 
a fizetésével, a mit o későbbre akart halasztani 
s állítása szerint 7 óra tájban eltávozott ha
zulról. ll"g\ anya ié  liu közölt milyen jelenet 
játszódott le azt sem a vádlottul kinek ily 
vallomás ártalmára lékeiéit volna sem Deák 
Aiiiiuskát'd, ki nagybátyját a löncnv biztosí
totta kedvezmény né j fogva vallomással terhelni 
nem kivárna megtudni nem leheteti s Így a 
nyomozatiink vált föladatává ezt hitleri lein.
I gyanis egyik tanú Húrján Autaltié bizonyítja, 
hogy ez a találkozás nem folyt le oly simán, a 
mint azt vádlott állítja, mert a néhai Székely 
DenesiK- ugjütifiz nap estefelé panaszolta neki. 
hogy fia megígéri'* volt miszerint megjavított ti- 
zeleset linzit viszi s várta is. hogy a pénzt haza 
f gja hozni, de hialm várta, mert csak másnap 
reggel jött haza « a mikor uiegszollitotta fiáit. 
lu'gy miért jön olyan későn és részegen ha/a n 
kérte tőle a pénzt fia nem adta út a pénzt, ha
nem részegen valamit motyogott, mire azt mon
dotta neki : ..te aknwztofn add ide a pénzt, tud
hatod. hogy *>k helyre tartozunk1. s miután ti;* 
ezen felhivásúra sem adta át a pénzt, sót olvan 
>z« meket meresztett reá. hogy megrémült tólle 

megfogta u liái * az ajtón kitaszította, mire 
az elment hrzulról.

Székely I lidre ezen kilódítiUa után a 
mint azt a vizsgálat pontosan megtudta áila]iitani 

égi szén délig egy kétes liirii házban töltötte 
az időt. onnan elmeiive egyik dijnok társát M- 
Gyula nevű barátja! kereste fej lakásán, a hol 
együttesen néhány pohár sört fogyasztoitak el.
'  nevezettnek lakáéiról déliitáü - óra tá jt cgviit- 

SzárliOgy re, a hol ak-t«*seu elrándultak 
kor éppen búcsú 
ben tekézéssel i 
mialatt körülbelül 
e s t * ' ^ óra körül u 
kijőve gyalog mi'tin 
losra u Iiova I- és 
Gv.-Szentmiklosra - 
déglobi. menve egv 
asztalához ültek a h

olt s oj( a K i-zinó li**lv iségé- 
•sörözessel töltöttek az időt 

hatom üveg sört ittak meg. 
s/inliá'zba mentek * onnan 

viss/.a (}vergyő-Szent mik-
I óra között érkeztek meg 
■gyeiiesen a -t'siUag" ven- 
ott mulnto/o asztaltársaság 

j egv-egy fekete kávé s a 
tanuk állítása szerint liártmi-iiárom pohár bort it
tak illeg, a mikor meg Székely Endre mulató 
tarsai vallomásai »zi rint még józan állapot- 
ban volt. innen vátllott miután megnevezett 
társa útközben tólle elvált és haza ment egye
nesen a _Nepk**rt“ czinitl vendéglő helyiségbe 
ment be. a Ind kiilrniböző asztaltársaságuk mulat
tak s ott egyik asztalhoz leülve, ott mintegy egv 
es fel liter bort ivott meg « időközönként az asz - 
laltei Iflíáljya az iigyanazoii napon egyik ottani 
czegtol v sarolt főig pis/.tolylyal nelmnyat lövöl
dözött a kerthely isi Jien. míg egyik ott lev ő. mu
lató azon figyelmeztetésére, hogy ily későn éj
jeli órákban lövöldözni tilos s hogy a szomszéd
ban lakó orvos nyugalmát nem illik zavarni a 
további lövöldözéssel felhagyott. Már éjfelut >ii d 
órára járván az idő egyik W-talhrsaság tagjai- 
uiik eszébe jutott, hogy' « (’z. M. ur Jeauyqiimk 
ej.jelí zenei kellette adni. ezen óhajuk foga na to- 
sifasa ezeljáiio] a zenészeket magukkal vitték a 
megjelölt hely re, a hol a kérdésen éjjeli s illetve 
hajnali zenét meg i* adták meivnek egesz 
letolráaa alatt vádlóit a szemtanuk állítása sze
rint jebm volt. a honnan vádlott saját beis
merés.* szerint hazament. A mint haza érke
zett. az anyja azzal fogadta : „láttál-e hazajönni ?“ 
de .. erre mitsem felelt, hanem levetkőzött s a P 
nnliméteres revolvert felídtoje zsebéből kivéve 
tárat latiul a benne levő 4 töltéssel az anv ja ágva 
fejénél lévő kis asztalkára helyezto s azután íe- 
feküdt, ile alig 10 perez múlva rosszul érezte

magát az udvarra akart menni s alig érve el a 
második szoba ajtajának zárjál s a mint azt ki
nyitni készült, a hálószobából egy dördiilés hal
latszott s visszatérve látta, hogy édes anyjának 
feje az ágyból lecsüng s erősen vérzik s testé
vel kibukni készül, mire édes anyját vissza
helyezte az ágyba, egy kendőt vizeaitett meg s 
azt az anyja véntő sebére helyezte az ágyfejénél 
a földön levő pisztolyt egy sarokba dobta s az
után édes. anyja felső testrészét az ágyból ki
emelve s egy ed ny felett tartva vízzel mosta 
‘■s borogatta * azután az ágyba visszahelyezte 
paplannal betakarta, hogy a felébredő unoka- 
húga Deák Annuskii ne vegyen észre sem
mit időközben lefeküdt, de nem tudott aludni 
s a mikor ■ szre vette, hogy a kis leányka isko
lába ment a lakást kulcscsal belülről bezárta 
s a mint vádlott állítja azért, hogy az eset 
közliirré ne menjen, otthon iilt körülbelül d. e. 
Ilii óráig miközben szivarozott és fekete ká
vét készített magának. s ekkor aztán elment 
dr. Fejér D vid községi orvoshoz, kit azon kér s- 
sel hivott lak sukra. hogy édes anyja „beteg", 
aki azután későid) elis ment s első pillanatra 
konstatálta a bekövetkezett halált. Nevezeti or
vosnak ki egyúttal halottkém is nemcsak 
az ágy előtt levő véres vizes edények, hanem a 
sebnek a koponya tetőn szokatlan helyen levő 
fékv s-éből gyanússá vájván az eset. több Ízben 
k rdést intézőit a vádlottho/., hogy mi történt, ki 
ismételten intézett kérdésekre azt telelte, hogy 
- des any ja megölte magát.

A lialottk'-muek jelentése alapján a nyomo
zni megindulván s ezzel kapcsolatosan az orvos* 
hirói lioíiezvizsgálat is elrendeltetvén, oly gyanít* 
okok merültek fel. melyek alapján majdnem k**t- 
s gteleniil mcgfdlapitani lehetett, hogy a néhai 
elet-1 idegen k* z oltotta ki. agy hogy az ön- 
gyilkos- _ no fvre a vádlott egész védekezési 
reu-U/er i alapitor.a ni'sga valoszinüség jelle
gével sem igen l*.r.

A/ • -.Misidről bojiezvizsg.dat megái lapította, 
hogy a néhai Székely Ijénesné koponyája tetején 
egy kerekded. lövésből eredő anyaghiány van. ti 
moly körül a lágy részek csillagszerűen meg
vannak repedezve » lebeny szerijén tapadván a 
koponya csonthoz, a haj pörkölés nyomát nem 
mulatta. Ezen lósebból egy csatorna vezetett a 
kis agy mellett le a nyúlt agyon á| a koponya 
alaphoz s ott a nyúlt agy melsö felülete alatt 
tál dtatott egy többszörösen elferdült ólom löVeg.

Az orvosszakértöknek a bonczvizsgálat al
kálin val kifejlett véleményé szerint a sértett Int 
|á|á| a nyúlt agyi rombolás hozta léire agThljdé^ 
utj 'M. ezen roucsoList mimlnn kétséget kizáróan 
|öV‘si sebzes ide/.te elő s hogy a hal I a lővén 
üt u azonnal beállott. A lövés az orvosszak- 
érták veli'iiienye n/opjnt igen közelről érte ti 
kopony-'t, mindazonáltal a lőfegyver nem lehetett 
a koponyára közvetlenül ráillesztve, sőt a néhai 
fejen Volt kendőtől is némi távolságra volt.

.« lövés függélyesen irányult a koponvate- 
lore s a lövedék is riiggély,.sen haladt megtalá 
l»sa helyéig.

A halóitkenii jelentés alapján kiilerőszakl 
beavatkozás miatt inegiuditoit nyomozás során 
azon gyaiiii meriilt föl. hogy a néhai sértettet a 
saj t fia ölte meg. mely gyanít a vizsgálat során 
nyert oly számos bizonyt ék által támogat látott, 
mely alól vádlott Székely Emin* konok tagadása 
nielleti liszt ízni meni tudta magát.

Mindenek élőt* m *r a halott kémnek még az 
eset délelőttjén történt szemléje alkalm ival föl
tűn', hogy noha több edényben véres vizek voL 
tak az ágy előtt a padlón gondosan felmosott 
verfnltok nyomai voltak észlelhetők. Ezen vér
foltok felmosási nyomait a vizsgalat adatai sze
rint az esc* után alig egy óra niniva a házban 
megfordult Koltinibáti János élő szem'nini ki
a néhainak rendes favágója volt s az ndóhiva- 
taból j  •rnndó nyngdlijösszegét rendszerint el- 
s/.ok'a hozni szintéi) megfigyelte, mely be 
nyomásánd es észleletéről azzal adóit kifejezést 
a vizsg.'lőbiró előtt hogy •» azt vélte, hogy a t»é- 
hainak orra vére indulhiPod meg s hogy a né-, 
hai a szobába lén* a * alkalmával egészen s oly 
módon volt betakar a paplannal és kendövei, 
hogy nrcza és feje k sem látszott s hogy sém a 
paplanon, nem a kendőn ráneznak illetve begy ű- 
ród**sekn«‘k nyoma sem látszott, mely vallomá
sa’ mindkét tanít a fötnrgyalás során esküvel 
erő«ite't« meg.

Kétségtelen beigazolást nyert, hogy n néhai 
ritggel ír óra t 'j t  Italt meg. ennek dac zára vád
lott saját allitása szerint i|. o, 9 órakor, va
gyis az eset után csupán 4 óra titán, Dr. Fejér 
| Livid orvos vallomása szerint pedig 10 és 11 
óra között tehát az eset után legalább la 5 
óra múlva ment el hozz • azon felhívással, hogy 
•■de* anyja beteg, mely feltűnő késedelemmel és 
jelenséggel szemben még feltűnőbb a Kólámban 
János iáim ál'al igazolt azon köriilménv. hogy 
mi«l«»n tanít az eset utáni időben azon def- 
elótt már harmad Ízben megfordult a néhai 
!>«/, *nál. vádlott a tragikus végett ért borzalmas 
eset daczára, mely édes anyját érte a tanút mo
solyogva fogad'a a a fizetési könyvecskére vo
natkozólag azon mesével állott' elő, hogy azt 
megelőző napon már másnak adta át, Vádlott vi-



49. szám. 5*ik óidul.
szólít a tanúnak azmi vallomásával szemben, hogv 
a konyha ablakán Intézve a fceinencze szádájá- 
ban tüzhibogását vet'e észre a ugy rémiéit előle 
mintha mimével és történnék a t tízre vonatko
zólag azt adta elő, hagy azt ő gyújtotta meg 
olyan izéiből, hogy a mellett fekete kávét mele- 
gitsen meg.

Vádlott konokul tagadta, hogy az ese'et 
megelőző nap reggelén, midőn a korcsmából ha
zajött a fizetésére vona'kozédag édes anyja 
által felelősségre vonatván a házból ki«|ta.sjt- 
tatott. holott ezt Húrján Antnlué tanú kinek 
az ese'et még aznap maga a néhai sértett be
szedte el eskü alatt vallotta.

Szkely Hűdre vádlóit az egész vizsgálat 
folyama alaü konokul tagadta, hogy y már jel
zett két teljesen hitelt érdemlő tanú által az 
ágy előtt észlelt vérfedi okát felmosta volna s a 
tanuk vallomásának erejét azzal igyekezett gyen
gíteni, hogy dr. Fejér Dávid ellenszenvei és el
fogultsággal viseltetik irányában, mit abból ész
lel*. hogy az orvos, mint halott kém állal felvett 
legelső jelentésében a hal d okául „öngyilkossá 
got- jelzett, később azonban ezen jelentést el
tépvén, iijabbi jelentésében a halál okául kiil 
erőszaki beavatkozást jelzett, feladta továbbá, 
hogy nevezett orvos azért is haragszik reá. mi
vel ő az orvosnál 9 órakor jelentkezvén, az csak 
a déli órában érkezett u házba, méh mulasztás
ért az orvost a községi elöljáróságnak feljelen
tette. Vádlottnak ezen védekezéseit teljesen meg 
czáfolták a vizsgálat rendén beszerzett adatok a 
miként megczáfolást nyert a v.'dlottnak azon »«l- 
litiása is, hogy Ktdiunbári János fami litidéacs 
butaságban szenvedne, s így vallomása inegbiz- 
hatatlan. mert helyes értelmi képességér. higgadt 
józan és normális elmeállapot:! t az elrendeli or
vosi megfigyelés és a tanúnak az esküdtbírós g 
előtt közvetlen, élőszóval tett vallomása, a hozz > 
intézett kérdésekre- adott biztos feleletei teljesen 
igazolják.

V> dióit az esőt előtti napon revolvert és 
töltényeket vásárolt, ugv a Gvergy ó-Szár hegy re 
vezető utón. mint a Csillag vendéglő és a „Nép- 
kert" kerti helyiségeiben a nehéz járása szerke
zettel bírónak bizonyult forgó pisztolvlynl próba
lövéseket eszközölt nem számolva azon körül- 
mennyel, hogy éjnek idején, a község belterü
letén s oly helyeken, hol különböző asztaltársa
ságok voltak s igy az ottlcvők tesri épségének 
és életbiztonságának veszélyeztetése állal bünte
tendő kihágást követ el.

Vádlott a cselekményének palástolására 
minden áron azt igyekezett feltüntetni, hogy a 
néhainak gyakori görcsös fejfájása volt. úgy hogy 
ily alkalmakkor ajtót és ablakot nyitott, jajjgn- 
tntt. kiabált és földhöz verte magát ugy. hogy 
az egész szomszédság összecsődült. Vádlottunk 
ezen állításait a néhainak szomszéds gát képező 
s a vele gyakrabban érint kezelt s a fő tárgyalásra 
is megidézett tanuk egyike sem igazolta.

De az öngyilkosság ellen szólj a sebnek 
fekvési helye, a kövér kara és petyhüdt iznui s 
már előrehaladott korban volt néhai sértett karja 
csekélyebb hajlékony* *g:i cw ruganyossága, a 
fegyvernek rendkívül nehéz járású szerkezete, 
gyakorlatlan kéznek azzal való bánása, azon pil
lánál nyi időnek figyelembe vételével, melyet vád
lott az eset meg őrt ént* re vonatkozólag oly kép 
határozott meg, hogy az azon néhány másodpere/, 
alatt történt, mig ö a körülbelül S lépésnyi tá
volságra levő ajtóhoz ment s figyelembe véve 
azt is. hogy vádlott idlitása szerint a forgó pisz
toly a néhai ágya fejéred levő kis aszi.dk >ra ved* 
elhelyezve, melyért a néhainak az ágy faján ke
resztül kellett nyúlnia, nem tévesztve szem elöl 
vádlottnak a vizsgálat rendén tett azon vallomá
sát. hogy a néhai mintáz ágyból kibukni k -szülő fej
jel a párnákra fekvő helyzetben banya'lo *. míg a fő- 
tárgyalás során ettől eltérőlegaz' vallotta, hogy a 
néhai illő helyzet ben követte el az öngyilkossá
got : mindezen körülménynek egybevetve az «>r 
vosszakér üknek ily irányban tett gyakorlati ki 
serietekre alapítót, ugy a fegyverszakértőkiiek 
egymással teljesen egybehangzó azon véle
ményeikre. hogy az öngyilkosság valószínűsége 
az idegen kéz utján kiiíerőszaki beavatkozás es
hetőségével szemben oly csekély, hogy a fenn
forgó számos gyanuokoktöl is eltekintve az ön
gyilkosság majdnem teljesen kizártnak látszik.

Vádlott utolsó eszközként még ahhoz a 
különben nem szokatlan, de a még meggyilkolt 
édes anyai kegyeletei is brutálison sértő csel
hez folyamodott, hogy édes anyját. kinek 
tisztességes s a társadalomban számot tevő több 
más gyermeke is van — őrültnek, továbbá a spi- 
ritisnins rabjának kiván'a feltüntetni, ki ebéd- 
készítés közben kezében kabinnal. mohón olvasta 
a spiritistikai lapokat. Eltekintve. hogy az ez 
irányban felajánlott bizonyítékai teljes kiidnrrzot 
vallottak, a szülő iránti tiszteletlenségnek a leg
mélyebb erkölcsi süllyedésnek és gyermeki elve
temültségnek jellegét hordja magán, melyet még 
az sem menthet ki. hogy a saját becses bőrét 
igyekszik menteni.

Rendkívül figyelemre méltó és mély hatást 
tett a főtárgyaiéai elnök urnák bölcs és eléggé 
meg nem becsülhető azon intézkedése, hogy a 
nehéz jérásu forgó pisztollyal a néhaihoz ha-

si.uli. <crme«ii. itf i-irv.-lt Mtj&laigiilklMn #» fcl- 
'ö lc li‘kbt'11 ti.-1ii rjítísicfii iiifirtVI.-li. nők á lta l vő- 
K czlrtt ,z.-ink-llcli ................ .. a /  .-skii.il uruk
t-s a főtiirgyalasi küiönséi; jelenlcll-lieii, Imi is
mét kitiin! ama kii^s/.ájon jár*. î it/-s-mrluik érvé
nyesülési-: .gyakorlat tes/i ;i mistert . inért u 
mi" a 1.iryéjiisitiilvlval teljesen járatlan s a ki- 
sáriéi iránt is l.-ljcfit-ii Uj«'-ko?,ftilniiiil hngyo't s 
rsnpán niolsti pereiben felkéri Xhr> lsivumn> 
unni a liiiiijd pisr.tulyiink ravnssaát is a juhit kil- 
r.i-pmjal bírta t-ilsíiim, ili- a in-iiai si-rtr't fejaebé- 
m-k niefrfeleld ln-lyi-n a jobb ki-z.'-beii larlnlt 
pisztolyt inéi; si'i;its-'i; mellet s mej^Ve'ő irsnvi 
tussal sem biria .-I.-s.-i1 int.-ui. tolt! ÍZ az nyvan r 
cselra i-lnkérb s habár l enne I re ImsnnVi, de korra 
sukkal tiulalaiib .-s ír,Iitit-ri-r>- néhainál sukkal 
erőteljesebb Deák Kerencxiié úrnő ki a véde
lem k- résére a fnrgd pisztoly kezel- seben, és az
zal vak* liánnsbaii már In-tek óta "inkurnlta ma- 
ííút a bűnjel forgó pis -11ilyt !IV\ a jobb közép 
ujjal, mini a jobb mutáló ujjal játszi könnyű■ 
s'-pLa- tudta elsülni, azonban * iiéli-.i fejisebének 
megfelelő hely re va'ó irányítása a pisztolynak 
s  Ívelve annak e síi --se csupán iiiiitatú ujjal é s z 
revehető eg Hehe.ebben ment. mip, ha a pisalo'y 
r -vas/a ebi elesen fellazította  kísérlet elég jól 
sikerűit.

I sy X»irv Istvánná, mint De k ÍVrem-zné 
úrnőknek a gyakorlati szetnléhe-és, lehetővé té
teléért s t*z irányban taiiUHÍioll szives fáradozá
suk-rt a tudomány -s ig.izsáo nevében e helyen 
is köszönetét inon.Imik !

A bűnesetnek spetziálj- volta, annak ki
menetele és eredménye már lo-tek ő .. lázus vá
rakozásból tartotta a n izvkiizíiiis- pet. nielvitek 
ir.l.-klöib'se oly fokú volt. lioifv az i'skiidtliirósüi; 
elnöke Dr. Perj- ssy Miliá'v ur tbie ára. Iwpy 
a vármegyeház antik ■ z eskíi.lis-'-ki ülésekre be- 
rende-elt terme impozáns szánni közönséget ké
pes befogadni a torlódás veszélyének «-s ke- 
lemetlenségéiiek kikerülése végeit inili-t talva *Te .te 
magát a teremben v.ló belépéshez jegyeket ki 
borsát oii. no-ly intézkedésnek ezéls-eriisége tel
jesen bevált, mert dacára a legedzettebb ide
geket is kifárasztó két napi tárgyal snak. a kö
zönség s főleg a bájos női nemi a fáradtság 
legcsekélyebb jele nélkül állandóan inegszálva 
tartotta a- ülőhelyeket, feszült figyelemmel hal
hatva az érdekes fordulatokban gazdag biiuper 
anyagát s a szünetek alatt a mikor az es
küdt urak helyeiken maradtak egy-egy biztató 
niosolvlyid jiralni-izták a szegény esküdteket, 
mely ügyelem bizonnyjára felért a II heti iilnö- 
kösködéssel.

Az eskiidtliirósiig következők-# volt 
megalakulva: Elnök: fír. P erjftm i Mihály 
kir, tszéki elnök, Szavaaóhirák: /'Wea Zsig- 
niond kir. táblai és Cmjikrs Arpátl kir. 
(széki liiró. Jegyző: Hm-tknr Antal kir. Iszéki 
aljegyző. Közvádló : S ;l» / ij i ir  Samu kir. 
ügyész. Védő: I ln i i l in  Ignárz ügyvéd. 
Orvosszakérlök: fír. thJn-iMu Antid járás- 
orvos. fír. S:mi János községi orvos. fír. 
i'efes Sándor kir. Iszéki orvos és fír. Filep 
Sándor városi orvos. Fegyverszakérlök: 
Aluui/ap Zsiginontl ni. kir. csendőr főhad
nagy és S:inl!i<i<irfif/i Miklós |insk;tmüvcs.

Itemles esküdtek: Málnáéi Antal. Lu
kács István, Kőpad Lukács, l'jfalussy Já
nos. Hácz Lajos. Csutak Bálint, Sipos .Sán
dor, 1 fóliái Antal, Szász István. Satumon 
Béni, Györffy Sándor és IVilotzky Alajos, 
Pótesküdtek: Minier Albert és Ifiniény
Lajos,

A tárgyalás második napján ti. n. 4 
órakor az esküdt urak Verdi rt hozatalra 
vonullak vissza s körülbelül fél órai ta
nácskozás illán a zsűrinek immár állandó- 
silóit főnöke Csutak Bálint a legfrsziilteldi 
ügyelem és csend közepette melyben a 
szivek dobbanását is megleheted hallani 
kihirdette az esküdtek határozatát, mely 
szerint vádlottat n szándékos emberölés 
bűntettében bűnösnek mondották ki. A 
szakbiróság ezen verdikt alapján figye
lembe véve vádlottnak eddigi biintelen elő
életéi. liatal korát és szeszes italok élveze
tétől felhevült állapotát, mely a blk. 92-ik 
§-áriak alkalmazásba vételét indokolta 
vádlottat 12 évi fegyhilzbüntetésre és 10 
évi hivatalvesztésre ítélte, a vizsgálati fog
ságból ő hónapot a fennti szabadságvesz
tés büntetésbe beszámitott.

Az ítéletben a kir, ügyész megnyugo
dott, ellenben vádlott és védője a bűnös
ség megállapítása miatt seinmitégi panaszt 
jelentettek be.

A fenntebb részletesen ismertetett tár
gyalás anyagának életbevágó fontossága 
legyünk őszinték súlyos felelősséget

C s i k m e g y e i H i n t  d.lí

rótt ugy az Ítélkező bírósági tanács és es- 
ktiill bírákra, mint a közvádlóra és a vé
dőre, Mindenkinek külön-ktilön egyéni osz
tályrésze van abban a fennkölt magasztos 
hivatásban, melyek miiulenikének végczélja 
az igazság elérése, mely oly remek ron- 
tactusban és harmóniában futotta be kí- 
tüzött csillagpályáját, hogy méltán zavar
ban vagyunk aziránt, hogy kinek oszto
gassuk az elismerés babérját. Szebb, ün
nepélyesebb és szellemi termékekben gaz
dagabb. a jogvitának legmagasabb piedes- 
tálján tümlöklőbb tárgyalást igazságszol
gáltatásunk csarnokában ritkán lesz alkal
munk látni és a tiiiloiiiáliyszuinj gyönyö
rével élvezni. Sok ilyen sikert még I

Mindenféle.
— Lapunk jelen száma az e^küdtszéki tár

gyul águk — különösen « gyergyut ttiiyugyilkoü- 
súg tárgyulásáimk részletes fel ölelése miatt - 
jelenik két nappal később meg.

— Egyházi kinevezések. Gróf M a j l á t h  
Gusztáv erdélyi püspök plébánosokká kinevezte, 
Gyergy é Altuluba : Mi k e s  János grófot; Caik- 
íSzépvisre: K o v á c s  Mtliály csicsói plébánost; 
UdÍk-8/enttllikJőera: K o r ó d i  Milmly csikszemt- 
i Hírei plébánost: ('sik**Sscntiinrére: L ó r i n  oz 
Sándort. Segéd lel készek lettek: K a c s é  Boldi
zsár, Gyergy ó-1 bíróba n ; S z a b ó í.ujos és G a g y i  
György Gyergyő-Szeiitiiiiklóson,

— Eljegyzések. Dr. N a g y  Béni városunk 
ügyvédi karának egyik tehetséges tagja folyó hó 
3-án jegyezte cl N a g y  Miezi kisasszonyt bethlen
iül vi N a g y  Imre igazgató és neje O r b á n  Bri
gitta. müveit és kedves lányát.

P á l  János ni. kir. erdész a napokban val
lott jegyet Gdk-Taploczán B a l á z s  Dénes nyug 
körjegyző kedves leányával V i l m á v á  I. Bol
dogságot kíván (luk.

— Áthelyezés. A gyergy<d|birtokreüdezési 
ügyek keresztlilvit-dének idejére az igazságUgy- 
minUzter Oagyi Dénes esikszentmártoni aljárás- 
liirót a gyergyőszentmik 1<mi kir. járásbírósághoz 
helyezte át.

— A közönség figyelmébe Felhívjuk ugy a 
városi, mint a vidéki közönséget, hogy a kik a 
karácsonyi ajándékok és gyermek játékok be- 
vásárlásár * határozták el magukat a legegysze
rűbbtől a legfinomabb kivitelig feltűnő jutányos 
árak melleit beszerezhetik Merza Rez«o női- és 
férfi-divat Üzletében Ugyanott tetemesen leszállí
tott árak mellett kitűnő ruhaszövetek kaphatók.

— Jég. A hulló hópelyhekkcl a helybeli 
korcsolya-egy let kebelében is megindult a moz
gatom a jégpálya beállítása érdekében. Bár a 
Vasárnapra összehívott gyűlés a most Uralkodó 
iénzvétlenség miatt sikertelen maradt, a megje
lentek hn/zá járulá-rtva! elnÖR intézkedett, a 
pálya előkészítése iránt * a munkálat annyira 
előre haladt, hogy' már mihelyt erős hideg lesz, 
a pálya a korcsolya sport kedveink előtt nyitva 
állund. Egyúttal az egylet tevékeny elnökének 
buzgói kodásából egy hangversenynek e hó 1? 1-én 
való megtartása is az újból összehívandó gyűlés 
jóváhagyása reményében tervbe vétetett, s a 
mint a már megbeszélt programra!** Ítélhetjük 
egy kedélyes estét fog ez a hangverseny közön
ségünknek szerezni.

- Halálozás. Súlyos veszteség érte Kertész 
Istvánt vármegyei vándortacitóf, ugyanis múlt 
hó 29-én hunyt e! édes anyja Román Józsefné 
>ziil. Salllú Ró/.álin Csik Zsögödön* Temetése folyt* 
liő 1 én <1, u, A órakor volt. Béke lengjen porai 
felett.!

— Vérlálitő harafiillitltig. A magy ar állma 
■Mzmc förtelmes merénylői, ha a lapok hasábjait 
figyelemmel kísérjük, szomorú jelenség, nap-nap 
után j*dei»tkeZnek. A leglijalibán — mint bíztoz 
hírlapi forrásból tudjuk — Húrom* zc k m egy éhe n 
akadt V a j n a f » I v é n  egy r o m á n  tanitó, a 
ki daczára, hogy » köz«»ktatásligyi miniszteriucn 
kenyeret adott kezébe, a lrgvakraerübben teszi 
romáin tulajdonító esetbe azt a földet, a melynek 
minden röge magyar vértéi van meg szentelve. 
A múlt napokban a tanító felszólította a végre
hajtót, hogy az iskola-kerülő gyermekek bünte
tés pénzét a szülőkön hajtsa fel és e ezélbul 
román nyelvű jegyzeteket adott át a végrehaj
tónak, a kinek ereiben igazi sicuUis ver keringett,
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A végrehajtó neui fogadta el a jegyzeteket, egy
szerűen airt hozta tel okul: mivelhogy nem tud 
románul nem fogadhatja el. Miféle dolog ez! — 
fórrned rá a tanító — tanuljon meg románul, hu 
itt akar élni, mert e* a f-»l! a románoké. Szépen 
állunk! hála helyett rut hálátlansággal fizetnek 
a roiaáu iskolamesterek. Jó volna, ha a vallás- 
és közoktatásügyi minisztérium égy kevéssé !e- 
lohasztaná az ilyenfajta agitátor elsajátítási 
kedvét, mert az ilyfenek a kultúrának nem húr- 
czosai hanem vérsxopói.

— Tánczestély Csik-Szépvizen. Folyó hó 
2 án Csik-Szépviz intelligens ifjúsága igen fénye 
sen sikerült tánczestélyt rendezett Deák György 
nagytermében, u mely alkalommal Gsik-.Szépviz 
előkelő közönsége, csinos hölgyvilága, arany ifjú
sága impozánsan mutálta be magát, Az ifjú lé 
leknek életkedvet adu derűje, a hatást nem té
vesztett jó kedv, a megszokott elegautia, az 
elismerésre méltó előzékenység uralkodott az est 
egész folyamán.

— Hirdetmény. A Csíkszeredái kir. törvény
szék elnöke az 1897. évi XXXIII. t. ez. 2. íj. 
bekezdése alapján közhírré teszi, hogy u Csík
szeredái kir törvényszéknél szervezett esküdt- 
bíróság elnökévé tíz 1902. évi január 1-iöí folyó 
egy évi időközre dr. Ferjéssy Mihály kir. tör
vényszéki elnök, helyetteséül pedig Éltes Zsig- 
mond kir. itólö táblai bíró cziiu és jelleggel fel
ruházott kir, törvényszéki hiró jelöltetett ki. Cs.- 
sSzereda 1901. évi november hó 27-én. Dr, Per- 
jéssy Mihály a kir. törvényszék elnöke.

— Halálozás. A családi szentély boldog kö
réből újra áldozatot kért folyó hú dcCzetnher 
elsején Csik-Szentmártouon a kérlelhetetlen ha
lál. Zalán i Apor Gábor né szül. Hasa Udvari 
Búza hitvestársa s szülői véghetőt len bánatára uj 
hazába költözött. A családi tűzhely íoknsán egy 
bensőbb szeretet melegét élesztő nagy szív meg
szűnt dobogni, tiszta lelke oda hagyta por
hüvelyét. hogy elvegye % boldog hazáim azt a 
fényes jutalmat, melyet a fótdi cselekvésnek min- 
d n mozzanatával kiérdemelt a munkás élet, mely 
egyrészt a közjót, másrészt a legforróbbaii sze
retett család érdekeit szolgálta megszakadt, a 
szép remények, a forró vágyak romhalmazokká let
tek, felettük bánatosan kesereg a bű élet társ 
panaszló lelke. A megboldogultnak hült tetemeit 
folyó hó 3-án adták át a/, amyafóldnek igen nagy

részvét mellett, a tuely alkalom ra a család a kö
vetkező gyászjelentést adta k i :

Aaláui Apor íiátar, min* f#rjs, Hass Mihály és nej» 
Udvari Zsófia, mint su>v«l.,-s/iil..k. Udvari Károly és ueje 
.Simon Alin*, iiiiut síiilői, Kudolí, Károly. J<5zsi*t. Anna, Mái- 
vinn, tiiilil testvérei, Udvari József és neje, mint nagybátyja 
i Ilit ve nagynénje, atv. Udvari JŐZseíne, mint uoj-vanyja 
mély tajdaUm.mal tudatják, hogy Zalán! Apor (lábúmé szül 
Kasa Udvari Kiiu, caiksteutmártoni po#r»inestcrno, eleiének 
nu-ik évében biwszaa szenvedés és a haljuk lók a*«i*tsvgcnék 
ájulna felvétel® után folyó lio tlvezeuiber 1-én éjjeli :i óra
kor csendesen elhunyt. Nyujtsoti v földit szenvedéseiért a 
jhvv élet kárpótlást 1 Önzetlen nagy szive- találja fel édes 
..Uhunál uj hazájába. Határtalan szóret-etét. mely oly nagy 
vala mások iránt, hogy teledé szenvedéseit, az üriik kegye
let őrizze meg. Drága halott földi maradványai folyó hét Il-án 
délután fél 3 árakor fognak áuilatin a csikazentmártnni réuu. 
kntli. tcnu-t.-be az anvatolduek ; lelki iidvéért az eugvsztélé 
szentmise áldozat folyó évi deczeinber hú 4-én ti, u. i* óra
kor fog az Egek Urának becnutatUtui. Legyen könnyű neki 
a hant * az örök v lágwccág fényeskedjon!

— Teslvérgyilkosság. Csikrákosi (Csutak J á 
nost öcacse, József egy karóval Úgy fejbe Ütötte, 
hogy azonnal eszméletéit vesztve terü lt el a lül- 
dön. A gyilkos testvér nem elégelte meg mun
kája eredményét — mivel még élt testvére — 
zsebkését elővéve testén oly súlyos szúrást ej
te tt, hogy azonnal meghalt. A tettest a csendül- 
ség el lógta s bek isérte a Ítélj bei i törvényszék 
fogházába, hol got.dojkodhatik szörnyű biini: és 
az elnyerendő büntetése felöl.

Elszámolás. A mull hú 24 áu a Csík
szeredái iparos-ifjak által rendezett Katalin-hűl 
alkalmával fellPfizádek a következők : Herczberg 
Károly 4<k koronát, Jakab József 5 koronát, 
Deménv Béla százados, dr. Becskor Béla 3 .»
korona 40 —40 fillért, Mester János 3 koronát, 
Albert Sándor. Dreznándt Viktor, NedesÁn Joá- 
chiui, dr liarm ath  Leó, Kopatz Lukács, Török 
Ferenc/, Mátrai Ignác 2  2 2 koronát, d r. (.illtli-
uiiuin ilug*', Kovács X., Tamás Béla, Gál Fe- 
rémrz Virág József 1 1 korona 40 —4U till'ért,
Solyraossv Károly, .Székely Sándor, Kelethy Béla. 
Szabó Lajos, Szakács J ó z s e f i—I koronát, Korda 
Béla l korona 00 fillért. Székelyludy .Sándor, 
Fekete Frigyes, Luczirna Karoly, 1 — 1 korona, 
Balázsi Lajos 80 fillért, Sál ló Sándor, Csipkés 
Árpád, Korda Lajos, Szász András, KI in Hugó, 
Turlay Sándor, luiecs Marton, Ligetliv Hamu 
4 0 - 4 0  fillért, Gyünös G yű1# 1 koronát Összes 
bevétel 279 korona. Kiadás 140 korona 20 fillér. 
Tiszta jövedelem 132 koiunu fin fillér.

—  % legszebb karácsonyi és újévi ajándékok. 
Á ltalános szokás i»z einb ri táivadalotubán, hogy 
ha emberek kedveseiknek újév és karácsony al
kalmával ajándék tárgyakkal szereznek örömet.

C h i k in e g  v e i H i r  m i  ií
bizonyítják be vonzalmukat és szívből jövő sze 
retetiiket. Annié uz ajándékok, az emlék tárgyak 
a legtöbb esetben csak múló értékkel bírnak, 
és néha csuk pillanatnyi jó hatást gyakorolnak. 
Ezzel szehen felmerül nZ a kérdés, valyoti az, 
ajándékok között az életben minek van állandó 
becse, a z ajándékoknak melyik ne ma az, njelylycl 
kedveseink ••nílókének a legazebhoii Áldozhatunk ? 
Kétségkívül bizonyos, hogy a legszebb, b'gnutru* 
dandóbh becU és légülhal masabb újévi és kará
csonyi ajándékok ama élntnugyságu arczképek, 
melyeket Ridhnger J. arezkép festészeti vállalata 
kc-zit. (Brassó „Nevyofk“ szálloda) Erre vonat
kozólag tel Ilivj uk a ii. é. közönség figyelmét la
punk jelei, és jiivö s z á in a i b a n f n u n a I I ö 
h i r d e t trs Ii ii k r «*.

Sze rke sz tő i üzenetek.
T. K. 7. Cjűk-Somlyd. Vallásos jellegű költeményét 

tüzetesebb bírálat.tárgyává tettük és az alábbi sorokban 
itt adjuk rá m eljegyzés cinket. A/, eszme maga nagyon szép, 
de íi köntös, a mibo fv (öltöztette igen fogyatékos és több 
helyen kirívó ellentétbe jön n verstani szabályokkal. A ne
hézkes kifejezések lépteii-imunon előbukkannak, s különö
sen mi a folvékoiiys tg nagy rovására esik n metszetek se
hogy sem állanak meg komolyabb kritikával szembeu. &öt 
előfordul néhol az is, hogy a lábuk száma egyik versszak
ban több, mint a másikban. Néhol a rímek is végtelen gyen 
gefe és hátráltatják a fülre nézve a jó benyomást Egyszó
val művének az árny oldalait nem tudják legyőzni, a néhol 
feesitlaaii jjá részleteik. Tehetséget mi is fedeztünk fel Önb*Mi. 
ámde maradandókat e*nk .akkor fog nlkoUUri, ha teljes#*' 
ki/orrik Legyen türelemmel az idő mindent elhoz.

K. S. .Segesvár. ígéretünkhöz híven a versér* vonat- 
közi", l:i|iuhk dobhi számában említett ítéletet itt adjuk 
mdn.gv még sz.-rkesztöségíinlíbe lovag..Ij.m fűzfa sípot fújva 
és szaporítsa a papír kosárra káríiozutoti versek Itallal lan 
számát. Hazad Verni Jánosnak eltökélt szándéka, bog.v Önt 
egy karúvá megrúvási kalandban részesítse, Klhédi Domo
kos IVrenvz pedig egy borzalma# rím vége!adásban fogja 
:i költészet ine/ejéröl elriasztani. Kiilöuben általuk hozott 
irélet veleje : a t ü r ö k « s p t* n u a v e s z t  é s.

U. 0. Czegléd. Küldeményeit köszönjük és a legkii- 
ZL-leldn a'kiil.ook'.r sorát ejtjük. A tisztelet példány felöl 
intézkedtünk. IQ, B 11 köszöni .szívélyes üdvözletéi.

7 . I sík-Üzent m árt- ti. Sorainak l ipunk h u á h ja iu  
sa jn ála tta l h e ly e t n em  ndlin tnnk , literi csak  további polém i
ák ra  ny íljt alkalm ai a mi ré szü n k re  » ,  m int a  m últak m eg 
íno ta tták  v-snk liátránynya l já r

Frl.dö* szerkesztő ca kiadótulajdonos:
V7.T«>li»lt» JÓ7.SCf

A közönség1 köréből.
(Kz«u rovat alatt közlöt ekért nem vállal felelősséget « Szerk.)

Mindazon igen ti*Zt*dt jó isiucröseiiu és ba
rátaim, kik hohlugult anyái® tcmctó«ún részt 
Vi'tihi szívesek voltak, fogadják ez Utóit is hálás 
köszöncteniet

Ősik Szered a 1901. deczeutbcr 2 án.
Kertész »s»vín.

H I R D E T É S E K
felvétetnek e lap kiudií- 
hivatalaba a legolcsóbban.

E lad ó  egy I é s fél éves h íres

ftlj kan
C z ik ó  Já n o sn á l C sik -M ind szen ten .

A ki birtokára
reDdkivttl kedvező te ltéte

lek  m ellett

törlesztése* kölcsönt
a k a r  fe lvenn i, vag y  k o n v e r tá ln i Írjon 

k ö rü lm é n y esen  „Fővárosi PéD2ÍIlté- 
z e t “ je lig e  a la t t  a  , C s i k  m e g y e i  

H í r a d ó *  k iad ó h iv a ta lá h o z . , _ lu

Legszebb , le ga lka lm asabb  ka rácsony i é s  újévi a jándéktá rgyak  I
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I s p l l ,  Isgalkülsiasabb karácsonyi is cjévi ajiiisk
e g y

i s 3 r  életnagyságu arezkép,
mert örökhoc-ii r* cgyszcrsuiiind tzub.uli»zili szolgál. Ez**n öriikü# emlék készül * 
Krél?, Pfitin. Páslel, *quarel e» Olajfestmény kivitelben bármily régi kép után.

A Lidiim kéaziit tett.arczképek élethü hasonlatossá iáért k e z e s k e d e m . —  
Mint kUlOidcgesnéget ajánlóin a most divatban l«*vő PhÓtéemailbfil kószilclt kis 
arczképeket. melyek mint nyakékek ( Uroulips) mellük, Gnczfü iyős amulettek, ké?eUi 
é* in gombok a r a n y b a  é# d a u b l e  a r a n y b a  foglalva s/.i*ll>t«tk 1 5  f n  5 0  
Í4 ir*.«»lól k< zdve —-  Ezekhez éd #ZÍ||P« képekhez, telje« fzemciyb'iiráat kérek.

A m in taarcz képeket tisztán és sérül ellen állapotban küldöm vis-za 
Aruk 40—50 czeutiméter nagyságban :

Plalin Pástéi UlajfeBtüiény
7 forint. 11 forint. 25 forint. ’

Egész, tinóm, teljes életnagyságu mellkép 55 — (58 czentiiuétcr uagyságbati:
8  forint 93 forint.

Krctarajr. egész olcsón lesz scátnitva. 
A n é. közönség becses pártfogását kért

30 forint.

teljes tisztelettel:
I i  1 d  I l i i  g o  r  .1.

nnvkopfcatészvti vállata. 
(IfUI*. ,Swtfirl“ Déllo<fs.)
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Grflnwald Albert
bul*rkere«ked6

B r a s s ó ,
Kapu-utcu 47—41*. 

Legnagyobb

butorraktár
a REINHART FÜLÖP

aradi butorgyiroa
Mnwvn ktnitmény*

gyári trón-

30 hi*4ftebi, 30 

•bédis, S0 n*  lan é* 
több uriszoba, 

barack, renaiitanct, 
HCtuiOban cc 

ó n é me l  a t i l ban

állandóan 
rak táron varnak

Nagy vá'ajítak :

S j a l a n- é • I u 1 ó 

nőnyagekben. 

Pária1, berlini, brlla- 

it li atbi

s e l y e m  p e l u c h  

liBaetekben,

Kezeskedik kitUnff 

minőségért, rendkiyilll 

eleié árak mellett

Vidéki uieg- 
i*c i »delének a 

legjiontosabbati 
eszküzöltetuck.

Nyomatott a  Lptulajdoaos .Sivobodm gyoruajtójáa Ostk-Szeredábmn.


