
Biharmegye: ugrai ker. ifj.  Bölönyi Sándor 
élesdi ker. Szlávy Olivér. 

Csanádmegye : battonyai ker. Végh Anrél. n. 
laki ker. Szeberényi Andor. 

Csikmegye : szt.-mártoni ker. Mikó Bálint, gy. 
sz-miklósi ker. Sántha Lajos, csíkszeredai ker. Gá 
Endre, kászonyi ker. Balázsy Lajos. 

Esztergommegye : dorogi kerület : Andrássj 
Gyula. 

Fehérmegye : bodajki ker. Szögyény László. 
Fogarasmegye : fogarasi  ker. Boér Antal alsd 

ker. Móric Pál. 
Háromszékmegye : nagy ajtai ker. Bartha Já 

nos. kovásznai ker. Künle József. 
Hevesmegye : kápolnai ker. Babics István. 
Hontmegye : szálkái ker. Luka Lajos. , németi 

ker. Dacsó Pál. 
Hunyadmegye: hátszegi ker. Mara Lőrinc, 

dévai ker. Lázár György, kőrösbányai ker. Éles 
Henrik, vajdahunyadi ker. Benedikty Albert, dob-
rai ker. Lázár Lajos. 

Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye:  török-sztmik-
lósi ker. gr Szapáry Gyula, szolnoki ker. Kövér 
Károly. 

Kisküküllőmegye:  ballavásári ker. Horváth 
Gyula, d.-szentmártoni ker. Tisza Lajos. 

Kolozsmegye: bánfty-liunyadi  ker. Lészay 
I.ajos. kolozsi ker. Elekes György, gyalui ker. 
Bánffy  Béla. tekei ker. Kemény János. 

Komárommegye : udvardi ker. Ordódy Pál. ta-
tai ker. Percei László. 

Krassómegye : bogsáni kerület: Joannovics 
György, facséti  ker. Harkányi Frigyes, lugosi ker. 
Szende Béla. oravicai ker. b. Wodianer Albert, fe-
hértemplomi ker. Nádaski Márk. n.-zorlenci ker. 
Szerb György. 

Liptómegye : rózsahegyi ker. Kajuch József, 
liptó-sztmiklósi ker. Matuska Péter. 

Máramarosmegye: sugatagi ker Jurka Bazil. 
técsői ker. Várady Gábor. 

Maros-Tordamegye : vásárhelyi ker. Jenei Jó-
zsef.  szászrégeni ker. br. Kemény Kálmán."gernye-
szegi ker. Deésy Sándor, ákosfalvi  ker. Botlios 
Kálmán. 

Mosonymegye: m.-óvári ker. gr. Zichy Ferra-
ris Viktor. 

Nagy-Küküllőmegye:  kőhalmi ker. Bacon 
József,  segesvári ker. Fabricius Károly sz.-ágotai 
ker. Bausznern Guidó. 

Nográdmegye: sziráki ker. Plachy Tamás, 
b. gyarmati ker. Szontágh Pál. losonci ker. For-
gách Antal. 

Nyitramegye: privigyei ker. Dr. Krajcsik 
Ferenc, nyitrai ker. Tóth Vilmos, szakolcai ker. 
Mezey Ferenc, zsámbokréti ker. Zsámbokréthy Jó-
zsef.  n.-tapolcsányi ker. b. Odeschalchi Gyula, vág-
vecsei ker. Markhót János. 

Pozsonymegye: stomfai  ker. Prileszky Tádé. 
szempci ker. -gr. Zichy Ágoston, nagy-szombati 
ker. dr. Emmer Kornél, bazini ker. Andrássy Mi-
hály. 

Sárosmegye: kisszebeni ker. Hodossy Imre. 
bártfai  ker. Hollán Viktor. 

Sopronymegye: nagymártoni ker. Miehl Ja-
kab. nagybaromi ker. Kulcsár Lajos. 

Szatmármegye : somkuti kor. gr. Teleki Géza 
krassói ker. Szuhányi Ödön. n.-károlyi ker. Doma-
hidy István, nagybányai ker. Stoll Károly, máté-
szalkai ker. Péchy Jenő, ar.-medgyesi ker. Kende 
Kanut. 

Szebenmegye: szászsebesi ker. Lika Dö me 
ujegyházi ker. Schreiber Ferenc. 

(Folytatás kíiv.) 

A baróthi gyilkosság. 
Kézdi-Vásárliely,  1878. aug. 11-én. 

Tisztelt szerkesztő ur ! 

Egy, az emberi jobb érzelmet megrendítő, el-
követett orgyilkolási tényt akarok a szerkesztő ur 
lapjában, engedelmével, a t. c. közönséggel tudatni, 
mely f.  év és hó 9—10-én a kézdi-vásárhelyi kir. 
törvényszék végtárgyalási nagytermében két egész 
nap, délelőtt és délután este 6 óráig, a zsúfolásig 
telt nagyterem és annak szomszédságában lévő 
szobák minden rendű és rangú hallgatósága előtt 
tárgyaltatott. Az érdekeltség miatt már reggeli '|k8-
ra a törvényszék folyosói,  alant és fent,  a tárgyaló 
nagyterem megnyitásáig, az oda betoluló kíván-
csiak által a szó teljes értelmében tömve volt. 

A véghezvitt megrendelt orgyilkolási merény-
let következő: 

Baróthi Becási Jánosné — Páljános Laura és 
fia  Becási Lajos, a férj  és apa Becási János meg-
gyilkoltatására, mint a vizsgálat rendjén a vizsgáló 
bíró által felvett  jegyzökönyvekből  és végtárgya-
lási vallatásokból kiderült, szövetkeztek, eszközül 
használván gaz és istentelen céljuk gyalázatos ki-
vitelére felső-rákosi  Fitori Pap Miklóst, kit Ígére-
tek, csábitások, s több más egyéb lekötelező aján-
latok által oda vezetnek, hogy a férjet  és apát, 
Becási Jánost midőn kereskedés tekintetéből Bras-
sóba hordódongákat szállítana, Köpecen, egy emel-
kedettebb helynél, hol a teher miatt a szekerek 
lasabban haladhatnának, a fiu  Becási I.ajos által 
megtöltött és Fitori Pap Miklósnak átadott lőfegy-
verrel, azután, midőn már előbb a méreggeli ki-
végzés nem sikerült, — keresztül lövetnék. 

A végtárgyalási vizsgálat s bizonyítási eljá-
rás rendjén a törvényszék által tett kérdések és 

Kiadótulajdonos: L'ollák Mór. 

Árverezési hirdetmény. 
A kézdi-vásárhelyi k. törvényszék, mint csőd 

bíróságnak 4087—1878. polg. sz. végzése alapján 
köztudomásra hozatik : WEINBERGER LAJOS 
sepsi-sztgyörgyi vagyonbukkott  kereskedő csődva-
gyona a kereskedés helyiségében Sepsi-Szentgvör-
gyön 1818. éri angnsztús lü-án délelőtt 9 órakor 
készpénzért nyilvános árverésen eladatik. — 1 

vallatások befejeztetvén,  kezdetét vette az állam-
ügyész Bartha Ignác által igen nagy csínnal, ügyes-
séggel és tiszta logikai rendszerrel összeállitottt, s 
megható ékesszólással előadott vádbeszéd, mely-
nek, hogy minden tétele, törvényre fektetett  ala-

. pon nyugodott, bizonyítja az, mikép az általa tett 
vádinditvány, a bűntársak büntetési ideje kiméré-
sében, a kir. törvényszék által is — igen kevés 
kivétellel, — mind helybenhagyatott. 

A nagy gonddal összeállított vádbeszéd után 
következett a számos tanúkihallgatás és szembesí-
tés. Fitori Pap Miklós a gyilkosság elkövetését 
körülményesen adta elő,, körülírva a felbérlők  ál-
tal tett Ígéreteket, hogy t. i. ha az illetőt kivégzi, 
150 frtot,  két lovat, szekeret, lakházat és külbirto-
kot kap gyilkossága dijául és egész életére boldog-
gá tétetik. Igen természetesen a szembesítés alkal-
makor tagadással éltek az illetők. 

A számos egybehangzó s a gyilkosságot con-
statálható tanúkihallgatás után a ritka ügyességgel 
összeállított büntetést kérő kir. ügyészi beszéd után 
Kökösi Károly hivatalból kinevezett s a főbünös 
védő ügyvéde, lélektani okokon alapuló szép be-
széde s Kelemen Lajosnak ékesszólással mondott 
védelme után a biróság '/» óráig tartó félrevonu-
lását követte az Ítélet kihirdetése, minek következ • 
tében : Fitori Pap Miklós, mint felbérelt  közvetlen 
tettes, kötél általi halálra, urunk királyunk ő fel-
sége megkegyelmezési jogának kérelmezés utjáni 
fennhagyásával,  férjgyilkos  Becási Jánosné köz-
vetítő tettes 20 évi, apagyilkos Becási Lajos 18 évi 
súlyos börtönre Ítéltettek. Ez Ítéletet nemcsak a 
szakértő, de a laicus hallgatóság is várakozás sze-
rintinek találta. 

Egy törvényszéki tag. 

É r t e s í t é s . 
A baróthi gazdasági szakosztálylyal megtoldott 

felső  népiskolánál az 1878)9 tanév september hó 
i-én kezdődik. 

A beiratások, felvételi  és javitó vizsgák aug. 
hó 28-tól september i-ig fognak  megtartatni. 

Felvételi feltételek  : 
A felvétetni  akaró növendéknek vagy (bélyeg-

mentes) bizonyítványt kell mutatnia arról, hogy a 
6 osztályú népiskolai tanfolyamot  nyilvános isko-
lában törvény szerint elvégezte, vagy pedig felvé-
teli vizsgát kell letennie a felsőbb  népiskola alap-
jául szükséges ismerekből. 

A beiratáskor egyszersmindenkorra 50 kr. fel-
vételi — és 4 frt.  évi tandíj fizetendő.  Szegénysé-
güket hiteles községi bizonyitványnyal  igazoló nö-
vendékek a nmltg. vallás és közoktatásügyi mi-
nisztérium által fél  vagy egész tandíj elengedésben 
részesittetnek. 

A vidéki növendékek elszállásolásáról az igaz-
gatóság gondoskodik. A lV-ik osztályos tanulók 
az intézetben ingyen bennlakást élveznek. Szegény 
tanulók a segély-egyleti könyvtárból aránylag ol-
csó áron a szükséges tankönyvekkel  elláttatnak. 

Baróth, 1878. aug. hó 10-én. 
Bedő József, 

igazgató. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A királyné az elrendelt mozgósítás folytán 

a magy. korona területéről szolgálattételre behí-
vott tartalékosok családjainak segélyezésére 1000 
frtot  adományozván, ez összeg kiosztás végett a 
m. kir. miniszterelnöknek adatott át. 

— S-S/entgyörgy város polgáraihoz. 
Nem válhatok meg e nemes város nagyon tisz-
telt közönségétől a nélkül, hogy e lapok ha-
sábjain is kifejezést  ne adjak örök hálámnak 
és meleg köszönetemnek azon kitüntető rokon-
szenv nyilvánitásokért, melyekkel a polgárság 
minden rétegeiben találkozni szerencsés valék. 
Azt hiszem, hogy a mikor magasabb párttekin-
tetek miatt le kellett mondanom azon fényes 
polgári kitüntetésről, melyet önök nekem, mint 
országgyűlési képviselőjelöltnek, osztatlan aka-
rattal szántak, — legközelebb épen e derék 
székely város érdekeinek javára szolgáltam. — 
Kérem az igen tisztelt polgárságot: tartson 
meg engem szeretetében és részesítsen tovább-
ra is azon rokonszenvben, melylyel én soha 
meg nem szűnöm Sepsi-Sztgyörgy város ösz-
szes közönsége és egyes polgárai iránt visel-
tetni. - Sepsi-Szentgyörgy, 1878. aug. i2-én. 

C s i k y K á l i n á n . 
— Nyilatkozat. Azon hirrel szemben, mintha 

én az orbai választó kerület általam igen tisztelt 
polgárainak, a képvíselőjelölésre Geréb Bélát aján-
lottam volna — felkérek  minden egyes választó 
polgárt — szíveskedjék e lap utján nyilatkozni, ha 
van-e csak egy is kinek ilyetén nyilatkozatot tet-
tem ? de sőt ellenkezőleg Künle Józsefen  kivül va-
lakit*ajánlottam-e ? — Tamásfalván,  1878. aug. 11. 

Thury Gergely. 
— llr. Ilaldácsi Antal meghalt. A jó öreg ur 

halála egész országban részvétet keltett. Temetése 
tegnap ment végbe Bélán, hol családi sírboltjába 
tétetett örök nyugalomra. Halála után számos anek-

Nyomatott Pollák Mórnál Sepsi-Szentgyörgyön. 

i i é f i é f 1 1 
Az arcszín fiatal  üdesége! 

Felülmúlhatatlan és nélkülözhetlen szap-
pannak bizonyult be és általánosan elismerte-
tett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr-
I.EJOSSE féle 

SAVON RAVISSANTE; 
ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan 
a világon; a ki egyszer megkísértette, az so-
ha többé nem használ más szappant. 

P ^ " A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . 
— Egy darab ára 50 kr. — 

Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett a 
hölgyvilág által általánosan elismerve a hiva-
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valódi 

RAVISSANTE 
L E J O S S E tél Párisban. 

Ezen világhírű bőrtisz-
titó szer valamennyi szé-
pítő szer között leghíre-
sebb és leghatásosabbnak 
bizonyult szeplők napégés, 
rezesség, sárga foltok,  va-
lamint minden bőrtisztát-
lanság biztos eltávolítására 

A RAVISSANTE  az 
arcszinnek feltűnően  szép, 
halvány rózsaszínű, bár-
sonyszerü fiatal  üdességet 
ad, a bőrt és kezeket va-
kító fehérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hűsítő és fel-
üditőleg hat s gyöngéd 

rt szerez a legkésőbbi 
'öregségig. 

Budapesten valódi minőségben kapható : 
T ö r ö k J ó z s e f  gyógyszerész urnái király-
utca 7. sz. Sepsi-Szentgyörgyön Ö t v e s é s 
B e t e g urak gyógyszertárában. 

Nagy eredeti üvegtok ára 2 frt  50 kr. 
Kis „ & „ 1 frt  50 kr-

Központi szétküldési raktár: Schwarc Henrik-
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 

1- dotát beszélnek róla. Egyik legelterjedettebb „ado 
!- ma" az, hogy az elhunyt br. a közhiedelem sze 
s rint nem szokott semmiféle  fizetést  adni a cseled' 
r- jeinek és tiszteinek, abból az elvből indulva ki-
•- hogy hisz úgyis — lopnak azok eleget, minek, 
t venne ő még gondot a nyakába fizetésökkel.  — A 

hiedelem persze nem volt igaz, mert a br. mint jó 
s gazda, ha nem is pazaron fizette  embereit, de a 

kik összeköttetésben voltak vele, tudják, hogy a 
1 kialkudott járulékot mindig megfizette  s kialkudott 
- velük annyit, mint bár mely más uraság. Abból a 
t feltevésből  kiindulva azonban, hogy fizetést  nem 
- adott volna a tisztjeinek, beszélik róla, mikor a 
, házi káplánja valami mulasztást követett el, Baldá-
- esi haragba jött és meghagyta mérgesen a szám-
- tartónak, hogy „a tiszteletes ur fizetéséből  le kell 
- vonni 10 frtot."  — Igen méltóságos ur, csakhogy 

nincs neki fizetése,  — válaszolt a számtartó. Utal-
ványozzon hát neki 100 frt.  fizetést,  s a 10 frtot 

1 vonja le! — fejezte  be a számtartó meglepetésére. 
— Nere/otoa sírfelirat.  A párisi montmartrei 

5 temetőben a Beranger-utcai felrobbanás  egyik ál-
dozata sirján a következő rendkívüli sírfelirat  ol-
vasható : „Itt nyugszik Dubert Jeromos, a fel 
nem robbanható gyufák  feltalálója.  Meghalt 1878. 
év május, 12. egy felrobbanás  következtében. 

Érték- és váltó-árfolyam  a bécsi es. kir. nyilvános 
tőzsdén augusztus 12. 

Magyar aranyjáradék 89.25 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás 117.— 
» n n II- n >12-75 

Magyar hitelbank .75 
Ezüst 100.90 
Cs. kir. arany 5.51 
Napoleond'or 9.28 
Német birodalmi márka 57 05 
London 115-85 

Felelős szerkesztő: Hálik József. 


