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Székely fiúk  exportja. 
Megütközve olvastam Kóródy urunk „vesz-

kiáltását"  a székely kamara által ipari kiképzés 
végett Csikországból kihozott székely fiuk  miatt, 
mert az export czim és az ezen hírlapi czikket 
befejező  azon felkiáltás  közt: „ebből  baj lesz," 
olyan egymást kizáró dicséret  és rosszalás  fog-
laltatik, hogy, ha még egy néhány ilyen dicsérő 
czikk  napvilágot lát, elmegy a kedve a szegény 
székely népnek, hogy gyermekeit Budapestre 
küldje; mert itt a gyermek csak dolgozni tanul, 
csak mnnkát kap; mig ellenben, ha Kóródy ur 
jó tanácsára Bukurestbe megy, ott megvagyono-
sodik, magyar marad inig a világ s pénzt is küld 
a Nyerges tetői szoborra. 

De vegyük sorra, a székely kamara bűneit. 
A székely fiuknak  iparoktatás czéljából a 

székely kamara költségén a kamarai tisztviselő 
felügyelete  és kalauzolása mellett a megyei ha-
tóságok közreműködésével Magyarország külön-
böző városaiba: Budapestre, Aradra, Temesvárra, 
Kecskemétre, Váczra, Esztergomba, Miskolczra, 
Kassára, Egerre történt felhozatalát  és a szi'kely 
nép iránt rokonszenvvel viseltető ipartestületek 
mint iparhatóságoknál jelentkező magyar iparo-
sokhoz 3—4 évre teljes ellátás, ruházás, ingyen 
oktatás, betegség esetében ingyen ápolás mellett 
a szülők megterheltetése nélkül szerződésileg 
átadott székely fiuk  elhelyezését, Kóródy ur ide-
gen országba való kivitelnek „Exportnak"  ne-
vezi. Miután azonban közönséges értelmezés sze-
rint „export"  szó alatt: valamely árunak  egy 
országból más idegen országba való kivitelét 
szoktuk érteni, az ember pedig nem áru, az em-
berekre vonatkozó export alatt tilos kiviteli ke-
reskedést szoktunk érteni. Akarom hinni, hogy 
Kóródy ur nem akart senkit sérteni, s a székely 
fiuk  exportját nem tekinti tudatosan tilos ember-
kereskedésnek, de tiltakoznom kell az ellen, hogy 
Magyarországot külföldnek  tekintse s a székely 
kamara áldásos működését, ilyen czimezgetéssel 
meggyalázza s azt a sok jó magyar iparost, a 
kik hazafiságból,  a székely nép mostoha sorsa 
iránti részvétből, a székely fiuk  nevelését ma-
gukra vállalták emberekkel való keieskedéssel 
vádolja. 

A „CSÍKI U P O F ^ T Á R C Z A J A . 
Orgonavirágok. 

Messze-messze a zöld Erdély bérczeitől, a 
délibábos rónaságon lakott egy szép arczu és még 
ezebb lelkű költő. Nevét megörökítette a hazai 
irodalom története; magas délezeg alakját a tá-
volba merengő, remek tekintetét nem feledhetik 
kortanai; csengő, rokonszenves hangja meg-meg 
szólal leikeinkben; nagyszerű működésének egyes 
tényein bálára buzdul az utókor: hosszú időkön 
át nemzedékről nemzedékre fog  szállani áldott 
emlékezete . 

A költő pap volt és ember! . . . A nevével 
megjelent két kötet hangulatos, néhol ihlett ver-
sei közül az egyikben Isten felé  törekvő, poéiás 
léleknek szűzies, vallási lelkesedése szólal meg; 
a másikban melyet 6 maga nevezett el „Villámok"-
nak titokzatos, fojtott  láng nyelve arról a korszak-
ról beszél, midőn az égbe emelkedő szárnyak vé-
gét megperzseli az élet éB halandó részünk tel-
jes súlyával küzd, hogy bennünket lefelé  vonjon 
miközben a halhatatlan fel  az étherbe vágyik és 
és törekszik . . . Ebből a korszakból való az a 
gyönyörű dal is, melyet a költó barátja Palotásy 
János zenésített s melylyel a lefolyt  tél egyik es-
télyén oly szép, szabatos előadásban kedveskedtek 
a mi iţjaink a mű élvezetre szomjas hallgatóknak. 

Ha tudnád érted mennyit szenvedek, 
Ha látnád kínban égő kebelem; 
Szeretve hallanál nyakamba tán, 
S együtt zokognál hosszason velem! 
Avagy kétségbeesve mondanád: 
.Szegény fiu,  kár hogy megszólt anyád l . . . . 

Nem állja ki a kritikát Kóródy ur által fel-
hozott azon eshetőség sem, hogy az ipariiatósági 
felügyelet  egyenlő : az isten számába hagyás-
sal s hit a Budapesten elhelyezett "2ir> székely 
fiu  ellenőrzéséi-e a marosvásárhelyi kereskedelmi 
és iparkamara nem lesz képes saját költségén 
állandó vizsgálatokkal az iparosokat még akkor 
is zaklatni, a mikor nincs ok reá, ez esetbe Kó-
ródy ur állítása szerint: a székely fiuk  Buda-
pesten szoczialisták lesznek ; miért is jobb lesz 
őket Bukurestbe küldeni. Tagadnom kell azt is, 
hogy habár Bukurest küllőid és az árukivitelre 
nézve találóbb emberek szállítására nézve. Csik-
ország és Bukurest között az export szót alkal-
mazni lehetne, mert mégsem szabad feltételez-
nünk, hogy akár a kamara, akár hazánk más 
hatóságai tilos emberkereskedéssel hazánkat kom-
promitálni hajlandók volnának. 

Ezek előrebocsátása után határozottan állít-
hatóin, hogy semmiféle  körülmény közt sem volna 
jobb a székely ifjakat  iparoktatás czéljából liu-
kurest felé  irányítani; ha pusztulnunk kell, inkáhh 
pusztuljunk mindnyájan itthon, de ellenségeink 
földjén  meghalva sem tudnék megpihenni. 

Bukurestet ottani hivataloskodásom időjéből 
jól ismerem s mint a „Hunnia"  ottani magyar 
egylet, volf  alelnöke tapasztalásból tudom és 
«0,000 alattvalónk közül, névszerint vagyok ké-
pes én is Kóródy urnák azon csekély szánni 
székely családot megnevezni, a kik még egészen 
el nem oláhosodtak; elle.rben vult honfitársaink-
nak íty/o-a nemzetiségéből kivetkőztetve nyomo-
rog, szó sincs róla, hogy gyermekinket magyar 
szóra tanítsák, vagy megmernék mondani, hogy 
a nyergesi szoborra adakoztak ; vagy talán nem 
tudja Kóródy ur, hogy Bukurestben, a közokta-
tási nyelv nem magyar, sőt a magyar királyok 
által épített egyházak, az oláh kormány szolgá-
latába álló olasz papok közbenjárásával urat cse-
réltek s mint több eset tanúsítja, a magyarság' 
nyilt bevallása elég ok az üldözésre "és bebör-
tönzés re. 

Szeretném látni, melyik románországi ható-
ság merné azt megtenni, a mit a székely kamara 
megtett: és mégis Kóródy ur jobbnak tartja, ha 

'ifjaiuk  Bukurestbe mennének. 

De nem a .Villámok" győztek! A költöböl 
mintaszerű lelkész lett; lantjának húrjai helyett 
megszólalt szivében az „Énekek éneke" sa poé-
zis, .nely lelkében olthatatlan tűzzel égett, Isten 
dicsőítésére ontotta azontúl szelíd tiszta lángjait... 

És megmaradtak eredeti, légies szépségük-
ben az „Orgonavirágok". Máig sem tudni, hogyan 
értelmezte a költő magff  ezt az elnevezést, mert 
hisz az orgonavirág tavaszi termék és a költó 
életének tavaszát tükrözik a szép versek e kötet-
ben : de tartalmuk istenes hangulata azt is engedi 
föltételeznünk  hogy az orgona hangjai lelkesítet-
ték ót e kedves fűzet  megírására. 

Bármint legyen is, ez a czim élénken füg-
geszti magát tollam hegyére, midőn ellenállha-
tatlan vágy kap ineg kifejezést  adni anuak a nagy 
és szent gyönyörnek, inely elárasztotta az Isten 
imádására egybegyűlt hivek szivét, midőn a Ma-
gyarok Nagyasszonyának ünnepén megszólalt ked-
ves, most már oly szép kicsi templomunkban a 
rég várt uj orgona. 

És felujul  emlékemben az Oltáregyesületnek 
ama nevezetes választmányi gyűlése, ott a mi hőn 
szeretett elnökünk gyönyörű tuskulánumában, a 
mikor felhangzott  az a kettős, merész indítvány: 
ki kell festeni  a szeredai templomot; uj orgonát 
kell állítani a régi helyébe . 

Egy perczig csend volt!! Széjjeltekintettem!! 
Minden arezon ott ült a kételkedés kérdőjele... 
A ki legjobban tudott bizni a jövőben, nagy fé-
lénken csak annyit mert mondani. Talán nem 
éppen lehetetlen 11 

Egy pesszimista tag rávágta: „Képtelen-
ség"!! . . A nagyobb rész megmaradóit hitet-
len — mondjuk — csüggedt hallgatásában, bár a 

Azt nem csodálom, hogy Kóródy ur nein 
ismeri Bukurestet ugy, mint én, mert nem min-
denkinek lehet kedve tanulmányútra Bukurestbe 
menni, hogy magyarsága miatt a hatóságok üldö-
zésének tegye ki magát, de azt csodálom, hogy 
a mi itthon szülőföldünkön  a székely fiuk  ipari 
oktatása tekintetében hatóságilag és társadalmi-
lag nem titokban, hanem egész nyíltan történt, 
arról nincs tudomása, miért is érdeklődésének 
óhajtók eleget tenni, midőn közhirrététel vagyis 
a sziilők megnyuktatása végett, ide csatolom az 
utasítást*), melynek inegfelelöleg  járunk el, a Szé-
kely fiuk  elhelyezése, érdekeinek képviselete és 
iskoláztatásuk ellenőrzése tekintetében, melyből 
meggyőződhetik, ha ellenségeskedése átalában 
legyőzhető, hogy ugy a halóságok mint a társa-
dalom részéről mindenki megteszi azt a mit le-
het, hogy a székelységnek eddigi elhanyagolt 
anyagi érdekei kielégítést nyerjenek. 

Azonban Kóródy ur a székely fiuknak  szük-
ségessé vált ipari oktatását a liatalság felbójga-
tásának nevezi, Magyarország újra ébredésének 
korszakát, a bepadolt Csikország veszedelmének 
tekinti: s talán jobbnak tartaná, hogy ha az uj 
nemzedék továbbrra is a nagyvilágtól elszigetel-
ten othon maradna, s mig a férfiak  mint a régi 
időbe fuvarra,  vagy halászni, vadászni és koinan-
dóha jártak: a fiatalok  jövőre is segítségül lenné-
nek, othon maradt édes anyjuknak a csekély 
termő földük  megmivelésére, de ennek a gyöngy-
életnek 184«. véget vetett. Magyarországot, melyet 
külföldnek  tekiutenünk nem szabad s a melyhez 
az Unió óta, tartozni szerencsénk van, a megvál-
tozott viszonyok között, ignorálnunk nem lehet. 
Nagy átalakuláson kell keresztül esnünk, a régi 
idők többé vissza térni nem fognak,  semmite-
vésből a jövő nemzedék nem lesz képes megélni 
és mindaddig, mig Csikinegyében nincsenek a fiuk 
és leányok oktatására szükséges ipariskolák kö-
zép ipartanodák, női ipariskolák, nem is említve 
a felsőbb  tanintézeteket, gépgyár, fonógyár,  szö-
vőgyár melletti tanműhelyeket, a milyenek ha-
zánk más részeiben haszonnal fenn  állanak, mind 
addig: Csikországon  kivül  kell  a pénzszerzés 
becsületes módját,  másoktól eltanulni; nem kell 

*) Lásd lapunk közgazdasági rovatában. Szerk. 

lelkesedés tüze pírt vont minden arezra s a föl-
vetett lehetőség reménye tündökölt a szemek-
ben 

De ezt remélni, a miről a jelzett ünnepen 
örvendetes tudomást nyertünk — még a merész 
indítványozók sem merték akkor 

Ámde velünk volt az Isten! S ha Isten ve-
lünk, ki ellenünk!! 

A ki a kháosznak dübörgő, sistergő gomoly-
gásába odavetette a parancsszót, „Legyen vilá-
gosság ;" a ki a kevély Sault egyetlen fénysugárral 
a főidre  teritette és a világ apostolává tette, a ki 
a kereszt kultuszát a sötét nyirkos katakombák-
ból a világ fölé,  a felhőkbe  emelte, az nyújtotta 
nekünk hatalmas kezét, hogy ide juthatánk 

Hála Neki!! Ezt mondta a hölgyek szemé-
ben ragyog') könycsepp; ezt tolmácsolta a meg-
indult férfiak  homlokán derengő megelégedés, ezt 
suttogta az áhítatos sóhaj mindazok ajkán, a kik 
nagy lelki örömmel hallgatták, midőn két üde 
ifjú  hang fölváltva  zengte a „Magyarok Nagy-
asszonya"-nak dicséretét az uj orgona kísérete 
mellett, melyet ez alkalommal művészileg kezelt 
egy tanár, a ki zenész minden izében és lelkesül 
a szép egyházi zenéért. 

Orgonavirágok voltak: a köny, a homlo-
kok derűje, az ajkak sóhaja, a csengő ének, a 
buzgó ima, mely éghez esdett, hogy szálljon le 
onnan kedves városunk hitbuzgó lakosaira az a 
béke, melyet semmiféle  földi  erő, semmiféle  vi-
lági gyönyör meg nem adhat 

A virág lehull, hogy a gyümölcsnek helyet 
adjon. 

Mi lesz az „Orgonavirágok" gyümölcse?! 
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tehát a népet attól elijeszteni, hogy iparoktatás 
czéljából Budapestre küldje fiait,  a kenyéririgy-
ség úgyis azzal vádolja a székely kamarát, hogy 
a romlatlan jóindulata fürge  székely gyerekek, 
kiszorítják a Czuczulisták makacs fiait  saját ot-
honukból. 

A Székelynép munkaszeretetéhez csak tu-
dás kell, ezen tudás fogja  a székelység értelmi 
erejének gyarapításával a szükséges lelkierőt és 
bátorságot megadni, hogy a létért való küzde-
lemben kezemunkája után megélhessen, ha meg-
ismeri és megszereti az iparszerü foglalkozást, 
nem féltem  hásonló munkások versenyétől. 

Kóródy ur vészkiáltásának  drczára, azt 
hiszem nem lesz nagy baj, ha a csikmegyei 
jövő nemzedék nem megyen Bukurestbe,  hanem 
Magyarország nagyobb városaiba utazik 's a 
szerzett tapasztatokkal visszatérve, észretériti 
czukorba burkolt szavak kíséretében félre  ve-
zetett  honűtársait. 

Befejezésül  nem hagyhatom szó nélkül Kó-
ródi ur méltatlankodását, midőn a hatóságoknak 
s a társadalomnak, különösen a székely kamará-
nak hazafias  működését, melyben mint megvá-
lasztott tagnak nekem is részem van, „nagy-
állami ábrándnak"  nevezi, mely feltevését  mint 
indokolatlant vissza kell utasítanom. 

a könnyei. Mégis csak jó fiúnak  kell az ő Andrásának 
lenni, hogy igy ragaszkodig hozzá az ifjúság,  az öregek. 

Ugy is akartuk neki felejthetetlenné  tenni ezt a 
földet,  ezt a társaságot! Pedig mégis iobb, ha nem kí-
vánkozik vissza. Menjen s talaljon jobb szebb hazát en-
nél, olyat, hogy ne kelljen visszavágynia ide soha ! Csak 
emléket ne irtsa ki, mert uz emlék élteti az_ embert s 
emlékezni oly fájó,  oly. jó. Gondoljon vissza jó sorsában 
néha ránk j mi ennél többet nem kívánunk. 

Nálunk üresen maradt helye asztalunknál, üresen 
szivünkben. S oly nehéz egy igaz barátot találni! hogy 
szerettük vobm itt tartani még csak egy hétig, csak egy 
hapig, csak egy óráig ! De a gőzmasina nein vár. Egy 
utolsó Isten hozzád, egvet füttyent  s megindul nagy 
prüsszögéssel ki, nagy Magyarország felé! 

i'iiimui. 

Budapest 1898. okt. 15. 
Borszéky  Soma. 

Bncsoztató. 
Emlékeim visszaszólnak a múltba. Eugmn is bú-

csúztattak, én is búcsúztatok. Búcsúztatni! Oly fájó,  oly 
szomorú e szó! Tegnap még itt cseveg, csacsog közöt-
tünk, ma már helye üressen marad, hangját nem halljuk s 
csak ugy emlékezetben él. Mikor András még itt volt 
András mondaná erre . . 

S ó elmegy innen. Itt hagyja e földet,  a hol szü-
letett, a hol nevelkedett, itt hagyja szüleit, itt jó bará-
tait, a kik őt önzetlenül, igazán szerették. 

Hivatása szólítja el körünkből messze-messze Fe-
hértemplomra. Árpád vére, az ős eredeti székelység után 
a svábok hónába. De hát ők nem tehetnek arról, hogy 
azok! S az Isten is bocsássa meg nekik! . . 

De csak- ugy simán nem eresztettük el közülünk. 
A ki oly hü, önfeláldozó  pajtás, oly munkás hivatalnok 
volt, mint ő, arról megemlékeztek, meg kellett, hog^r em-
lékezzenek jó barátai, elöljárói. Nem hivatalos tömjenfiis-
től szagos bankett volt az, a mit szombaton este a Csillag 
asztal társaság rendezett Dobos András tiszteletére, ha-
nem egy kedélyes, fesztelen  összejövetel, méltó a/, ő 
egész ittlétéhez, kedélyvilágához. Jól esett, bizonnyal 
neki is, jól nekünk is, hogy megjelenni láttuk Csíksze-
reda fiatalságát,  kollegáit a törvényszék s járásbíróság 
több tagját, a tiszti kar fiatalabb  tagjait. Magát tiszteli 
meg, ki mást tisztel s egy ambicziosus ifjúnak,  habár az 
pályájának még csuk legalacsonyabb fokán  van is, meg-
udott tisztesség csakis érző szívre, nemes gondolkodásra 
mutat. 

Bizony nyomottan lassan indult meg a hangulat. 
A Wellman mama igazán pompás, ízletes vacsorája csen-
desen fogyott  cl, mert hat jó fiút  bucsuztattunk. S a 
mély érzelem, az igaz bánat hallgat, csak a csekély 
medrü csermely csacsog fűnek,  fának.  Hanem. aztán be-
lejött. A jó bor, Pali szebbnél szebb nótái megoldozták 
a nyelveket s egy néhány sikerült toaszt után felhang-
zott a nóta . . felednélek,  felednélek,  nem tudlak 
feledni!  . . . . 

S tartott, — szégyelném kimondani, ha nem ugy 
lett volna — klvilágos kivirradtig. 

Es a jó öregnek ott az asztal sarkán kicsordultak 

K Ü L Ö S F É I i É K . 
— Kinevezések. Csikvármegye főispánja  a 

dr. Molnár József  nyugalomba vonulásával megüre-
sedett megyei tiszti főorvosi  állásra dr. Veres Sán-
dor krasBÓ-syörénymegyei és volt gyergyói járás 
orvost nevezte ki. — Ő felsége  a király csikszép-
vizi Kouoz Károlyt a marosvásárhelyi itélötábláuál 
alkalmazott aljegyzőt az oklándi járásbírósághoz ne-
vezte ki. 

— Vizsgáló birák kirendelése. Az igaz-
ságügyminiszter az 18U1. évi XVII. t-.cz. 33. §-sa 
alapján az üsszes kir. táblák területén lévő törvény-
székekhez vizsgáló bírákat és illetve helyetteseket 
reádnlvén ki, a csik-szeredai kir. törvényszék terü-
letére vizsgáló bíróul László Géza és állandó helyet-
teséül Dózsa Kálmán bírákat rendelte ki. 

— Iskolai gyászünnepély. A csíkszere-
dai gazdasági irányú felsőnépiskola  tanári kara és 
ifjúsága  Erzsébet királyné emlékezetére folyó  hó 
14-én délelőtt szép és megható gyászfinnepélyt  ren-
dezett. Az ünnepélyt T. Nagy Imre igazgató ve-
zette be lelkes szavakkal s azután Lakatos Mi-
hály tartott lendületes s némely helyen a könnye-
kig megható beszédet, egyes képekben ismertetvén 
a megboldogult királyné életét az itjnság előtt. 
Még igazgató mondott egy pár záró szót, mire az 
ünnepély véget ért. 

— Uj ügyvéd. A csikmegyei ügyvédi kar 
a napokban egy derék taggal szaporodott, a meny-
nyiben a marosvásárhelyi ügyvédi Iţamara Csik-
Szentmárton-Cseketalva székhelylyel G á 1 István 
nyugalmazott törvényszéki birót at ügyvédek név 
jegyzékébe felvette.  Az uj ügyvédet mint törvény-
széki jegyzőt és később, mint albirót előnyösen is-
meri vármegyénk közönsége s épen azért megva-
gyunk győződve, hogy az uj ügyvédi irodát töme-
gesen fogják  látogatni a jogvédelmet kereső felek. 

— Uj anyakönyvvezető. A belügyminisz-
ter Kapdebó Vidor elhalálozásával megürült tölgyesi 
auyakönyvi kerület részére anyakönyvvezetőül Nyer-
ges Qyula ujon választott körjegyzőt kinevezte. 

— Kész - Mehet! A kereskedelemügyi mi-
uiazter a személyszállító vonatok elindításakor hasz-
nált jelszókat eltörli és eşeket jövőben nappal zászló, 
éjjel pedig lámpajelzéssel helyettesíti. Az uj rend no-
vember 1-én lép életbe. 

— Kinematographia és graphofon. 
Edisonnak ezen két nagyhírű találmánya valóban 
nagy és előkelő közönséget csalt vasárnap és hét-
főn  este a Csillagba. S mindkettő meg is érdemié 
a megtekintést. A mozgó tünő képek, a graphofon 
igazán csodálatra méltó reczitálásai sürü tapsokra 
ragadták a közönséget, melynek nagy része elölt 
uja'< voltak ezek. Sajnálatos, hogy már eltávozott, 

Szabad-e jósnak lennünk?! A merész álmok 
legmerészebbjét szabad-e szóvá tennünk?! . . . . 

Lesz-e, a ki, mint „akkor", hinni tud a jö 
vőben és félénken  bár, de mégis remélve azt 
suttogja: 

.Talán nem egészen lehetetlen ? 1 Mert, hogy 
lesz özönével pesszimista, a ki odaveti: „Kép-
telenség I" — az több mint bizonyos. 

Mégis kimondjuk, hogy az „Orgonavirágok' 
gyümölcse „Uj templom" lesz! I Nem abban az 
utopia-szerü értelemben, melylyel az intelligens 
osztály nagyobb része kifestette  ezt magának; 
hanem a jelenleg e czélra meglévő alap arányá-
ban. A megnagyobbitás terve már ott kopog egy-
egy merészebb ifjú  agyban; csak hallgassák meg 
azok, kiknek ebben döntő szavuk van. Lám I a 
genuai posztógyáros fiának  Bem hitték el a ha-
talmasságok, hogy ő uj világot tud találni s mégis 
az járt jól közülök, a ki hitt neki. Mi még előny-
ben vagyunk Kolumhus felett;  nekünk már talap-
zatunk van, melyre a bizalmat fölállíthatjuk: 
három éves multunk és ennek meglepő termékei. 

Soroljuk fel  e rövid idő alatt, mivel gazda-
godott templomunk: 

1. Kifestették  a templomot. 
2. Felújították éB 'földíszítették  az összes 

oltárokat. 
а. Kibővítették a khórust. 
4. Ellátták uj • rácsozattal a khórust és a 

szentélyt. 
5. Uj ablakokat tettek fel. 
б. Kapott a templom: öröklámpát. 
7. Hímzett szőnyeget 
8. Úrkoporsót. 

9. Jézus szive szobrát. 
10. Lourdesi Mária szobrot. 
11. Szekrényt a templomi ruháknak. 
12. Föltámadott Jézus-szobrot. 
13. Kehelyfedót. 
14. Oyászlobogot. 
15. Szószék takarót. 
Tessék hozzávetőleg összegezni, milyen ér-

téLet képvisel mindez és akkor fogalmunk  lesz 
ennek a kicsiny hitközségnek m e s é s áldozatkész-
ségéről. Hiszen vetélkednek a buz^ó lelkek, ki 
mivel ajándékozza meg Jézusunk hajlékát. Oh, 
mert az Isten szeretetének szikrája ott nyugszik 
minden szívben; csak ki kell ezt rejtekéből a 
napfényre  hozni; s ha mélyen van, mint a kova-
kőben, aczélt kell használni, hogy kipattanjon. Ez 
az aczél legyen kitartásunk 1! Hisz, oly ragyogó 
példa elöttönk, a mi püspökünk Beszél, 
adakozik, biztat, tanít, imádkozik s nem nyugszik, 
amíg áldott kezének adakozása, szép szelíd sza-
vának éltető harmata a kívánt sikert meg nem 
termette. A templomot, ugy halljuk mintegy tíz 
méterrel lehetne hosszabitani.. , 

De itt megszűnik a nők területe Lel-
kesedni, kérni, adakozni, tűrni, várni imádkozni 
tudunk; de Bzámitani, építeni, valósítani; anyag-
gal birkózni, hogy abból a kivánt mü előálljon 
azt az erőBehb nemre bízzuk Bár lennének 
e sorok az ő szivükben nyugvó szikrának fel-
gyujtói, hogy mához egy évre együtt állnók körül 
az uj oltárt, melyről a tömjén égbe száll, hogy 
kéljen iBtentől sikert munkánkra, áldáBt szeret-
teinkre, békét mindnyájunk szive számára. 

mert bizonyára még tudott volna egyszer-kétszer 
közönséget vonzani s nekünk nyilvános szórako-
zásban oly kevés részünk van. 

— A „Csik-szeredai kereskedők köre" 
választmánya a napokban gyűlést tartván, elhatá- % 
rozta, hogy az alapszabályok következő rendelke-
zéseit szigorúan betartja: A kör helyiségeiben csak 
a kör tagjai jelenhetnek meg és valamelyik tag 
által bevezetett vendég. Ezen vendégjog azonban 
évenkint csak kétszer vehető igénybe. Ebet és lő-
fegyvert  a kör helyiségeibe vinni nem szabad. Az 
olvasó teremben dohányozni, étkezni, vagy inni tilos. 
Ezek azon intézkedések, melyeket a kör választ-
mánya ismételve a tagok figyelmébe  ajánlani szük-
ségesnek tartott. A körről magáról pedig csak any-
nyit irhatok, hogy ottan különösen esténként élénk 
eszmecsere között kedélyesen eltöltünk néhány 
órát a szép, tágas és jól szellőztethető teremben. 

— Halálozás. Z e c s e a János csik-szeredai 
pénzügyőri szemlész és nejének Vizoli Irmának 3 és 
Vi éves kin fiacskája,  Béla a inalt héten elhunyi. 
A helybeli sírkertben helyeztek örök-nyugalomra. 

— Az alispáni jelentés folytatását  jövő 
számunkban hozzuk. 

— Szerencse fia.  Ezen czíra alatt a „Gyer-
gyói Hírlap" azon hírt bocsátott világgá, hogy Ze-
c s e s János helybeli pénzügyőri szemlész 60 ezer 
koronát nyert, az illető szerkesztőségünkben meg-
jelenvén, fájdalommal  jelentette ki, hogy nem 60 ezer, 
hanem csak 200 koronát nyert s igy laptársunk 
Ilire alaptalan. 

— Uj körjegyző. Kapdebó János gyergyó-
alfalvi  születésü székely ifjú  a szolnok-dobokaine-
gyei jegyző vizsgáló bizottság előtt a körjegyzői 
szigorlatot jó sikerrel kiáltotta. 

— Lelkészi gyűlés. A Gyergyó-Ujfaluban 
f.  hó 19-éu tartotta a gyergyói lelkészi kar évne-
gyedes koronagyüléaét Kereuczy Ká oly kerületi 
esperes elnöklése mellett, tigyházi és iskolai ügyek 
tárgyalásán kívül volt egy szép és tanulságos fel-
olvasás Qörög Joachim plébánostól, ki n gyergyó-
szentiniklósi örmény egyház keletkezését és fejlő-
dését ismertette. 

— Szinészet. Monory Sándor jól szervezett 
színtársulata Gy.-Szentmiklóson időz. A legújabb 
és legérdekesebb darabokat mutatta Ite jó és gon-
dos előadásokban. A társulat nagyon jó erükkel 
rendelkezik s méltán megérdemli a közönség pár-
tolását. A társulat f.  hó 21-én átrándult Gyergyó-
Ditróba is, hol az iskola dísztermében „Niobe" 
czimii vígjátékot adta elő. Az előadás kitűnően 
ment s a közönség köszönettel fogadhatta  Mo-
nory igazgatónak vállalkozását. 

— Fejedelmi ivadék. Gorgény-Üvogcsiir 
községben él Boeskay Tamás nevű kófaragórnes-
ter, a ki Boeskay Istvánnak, az egykori erdélyi 
fejedelem  utódjának vallja magát s állítólag ok-
mányokkal is tudja ezt igazolni. Az öreg kőfara-
gó a marosvásárhelyi kollégiumban másoltatja le 
az okmányait. 

— Fontos az O s z t á l y s o r s j á t é k min-
den r é s z t v e v ő j é r e , hogy a hnzási listának, 
valamint az újítási sorsjegyeknek idejekorán bir-
tokában legyen. Az osztálysorsjáték létezése óta 
a jó hírnévnek örvendő főgyűj tődé  L u k á c s 
Vilmos B u d a p e s t (Sasntcza 1.) ezen te-
kintetben a játékosok kívánalmainak legpontosab-
ban megfelel,  ugy, hogy ennélfogva  ezen czéget a 
nyerés esetén mindenkor taun«itolt legszigorúbb 
diseretió folytán  és a bármely összegű nyeremények 
gyors és kulans kifizetése  következtében osztály-
sorsjegyek beszerzésére legmelegebben ajánlhatjuk. 

— Magyar osztálysorsjáték. A pesti ma-
gyar kereskedelmi bank váltóüzletének mai hirde-
tésére különösen felhívjuk  olvasóink figyelmét. 

K Ö 2 G A Z D A H Í 6 é s I P A B . 
A székely fluk  ipari kiképzése. 

A mióta felszínre  került azon eszme, hogy a szé-
kely ifjak  egyes iparágakra hazánkbeli mesterek által 
képeztessenek, a „Székely művelődési és közgazdasági 
Egyesület4* hivatásához kepest az eszmét a legmelegebben 
karolta fel  s a rendelkezesére álló eszközökkel folyton 
arra müküdött, hogy e téren minél nagyobb és minél 
hasznosabb eredmeny éressék el. E czélból az ügyet in-
téző marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara- támo-
gatására saját kebeleben iparfejlesztő  bizottságot alakított 
s ezen bizottság számára utasitást dolgozott kl. 

Egyfelől,  hogy az érdekelt szülőket tájékoztassuk, 
másfelől,  hogy bepillantást engedjünk a Székely köz-
mivclődési és közgazdasági egyesület e téren való mű-
ködési körébe az „Utasítást" egész terjedelmében a kö-
vetkezőkben közöljük : 

I. 
A székely művelődési és közgazdasági egyesület a székely 
fiuk  ipari kiképeztetése tekintetében alapszabályazerü 
működését a következőkben rendszeresiti. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
támogatására a székely egylet saját kebelében iparfej-
lesztő bizottságot alakit. 

Ezen bizottság hivatásszerűen elfogadja  és végre-
hajtja a székely fiuk  iparszerü kiképeztetése, iskoláztatása 
és gazdáikkal szemben az iparhatóságok előtt szükséges 
érdekképviselet tekintetében a hozzá érkező megbízá-
sokat és ezeknek megfelelőleg  jár el. 

II. 
A Budapesten elhelyezett székelyfiuk  nagy számára 

való tekintettel, ezen bizottság állandó irodát tart lenn, 
hogy legyen egy hely, a hová ugy az iparhatóságok, 
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mint a gazdák és tanonezok valamint az érdekelt szülők 
felvilágosításáért,  és érdeklik képviseletéért folyamod-
hassanak. 

Ezen bizottság kiadásai, évenkinti költségvetésben 
állapitatnak meg, s ebnek határain belől, a bizottság el-
nöke- saját felelőségére  gondoskodik az iroda czélszcrü 
berendezéséről, lakhelyisegről, és az iroda szolgálati sze-
mélyzetéről. 

III. 
Ezen bizottság elnöke, mint egyúttal a székely 

egylet gazdája is, az egylet leltárát, levéltárát rendbön 
tartja, irodai munkálatok teljesítésről* iktatóról, névmu-
tatóról- gondoskodik, különösen pedig a marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparÜatnaía által Budapesten elhelyezett 
székely tanpnczokról „ N y i l v á n t a r t ó t " vezet, azok 
hollétéről és hógylétéről, pontos feljegyzésekét  tesz, S 
annak adataiból' az érdekelteknek ' megfeleld  felvilágosí-
tásokkal szóigál. 

IV. 
A Budapestre érkező tanonezok fogadása  és elhelye-

zése tekintetében: a marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara előzetes • közlése alapján, a bizottság elnöke 
tudomást^ vesz arról, hogy a széke Ív fiuk  közül, névsze-
rint kik, és miféle  iparág megtanulására jelentkeztek a 
székely kamaránál, s hogy azokat a kamara, névszerint 
mélyik budapesti iparoshoz osztotta be, és liol van azon 
iparosok lakása, a kik székely tanonezok befogadására 
ajánlkoztak. 

A székely kamara ezen előzetes közleményeinek 
megfelelőleg.a  székely egyleti bizottság elnöke előre ér-
tesíti az ipartestületeket és kereskedők társulatát, a tn-
íionczjelöltck érkezésének idejéről, s Ugyancsak az ipar-
testületek utján felszólítja  az iparosokat, hogy u székely 
fiuk  átvételére a pályaházban jelentkezzenek. 

' A'pályaháaban a bizottsági élnék fogadja  a székely 
kamara kiküldött tisztviselőjét, s vele egvütt számba ve-
szt a megérkezett székely fiukat  t iparágaiitint osztályozza 
őket, és közlieirjár. hogy az ipartestületek küldötteinek 
közreműködésével a gazdák a {fiukat  a székely kamara 
küldöttjétől vegyék á t : továbbá a szerződéses viszony 
létesítését ellenőrzi, hogy a próbaidő elteltével a gazdák 
a fiukat  nz i]>arhatóság előtt szegődtessék is. 

A pályaliázbini bár mi okból gazdu nélkül mara-
dott székelyliukat, a székely kamara küldöttjétől a szé-
kqlyegyleti ' izottság elnöke veszi át, hogy a székely 
kamara küldöttje a visszautazásban akadályozva ne le-
gyen. uz ipartestületek képviselői utján a helyszínén 
gondoskodik arról, hogy ilyen gazdátlan tanonezok ideig-
lenes elszállásolást és élelmezést nyerjenek. 

A székel vagy let i bizottság elnökének gondját ké-
pezi az is, hogv az ipartestületeknek a pályaliázban 
magjelent kiküldöttei, teljesített szolgálatuk mérvéhez 
képest, a Budapesten szokásos közvetítési dijakban ré-
szesüljenek. 

A Budapesten szegődtetve lett székely, tanon-
ezok felett  -a székelyegyleti bizottág elnöke gyakorolja 
a közvetlen felügyeletet  és képviseli érdekeiket gazdáik 
kai szemben az ipartestületi és fővárosi  kerületi elöl-
járóságok előtt: őrködik a felett,  hogy a szerződési fel-
tételek mind kétrészről megtartassanak 

•A székely egyjeti bizottság elnöke ellenőrzi külö-
nösen : a székely tanonezok iskoláztatását, s előforduló 
akadályok tekintetében tárgyalásokat folytat  a netán 
szükséges okmányok utólugos beszerzése végett a ma-
rosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara utján a szü-
lőkkel, kiktől-a kamura küldöttje a fiukat  átvette. 

Az iparhatóságok előtt felmerült  panaszos esetek-
ben a székely, egyleti bizottság elnöke, az általu kérel-
mezett, és hatóságilag megtartott tárgyalás credmény-
nyéről, a marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamarát, 
melynek- kebelében a székely megyék ipar és kereske-
delmi érdekei.*és képviseletük közgazdaságilag öscpou-
tosilva kell hogy legyenek, u megbízást adó szülők ér-
tesítése, "és a kamarai" nyilvántartó adatainak kiegészí-
tése végett megfelelően-  értesiti. 

VI. 
A .székelv egyleti alopitó és rendes tagok, átalá-

u székelység iránt érdeklődő nagy közönség haza-
fias  érzetének- ébrentartására a székely egyleti bizott-
ság elnöke a Budapesten eddig is szokásban volt, ellen-
őrzési szemléket vagy leszámoló összejöveteleket, alkalmi 
iinnepélvekkcl kapcsolatban állandósítja, s azok rende-
zésére megfelelő  előterjesztést tesz a székely egyletbe*: 
ilyen alkalmak például : 

a) A székely egyleti közgyűlések. 
b) • Tanoinezvizsgákkal kapcsolatos kiállítások. 
c) Majálisok, karácsom ünnepek. 
d) Az első székely kereskedelmi ós iparkamara 

megalakulásának emlékünnepe. 
c) Valamely kiváló államférfiú  emlékének ünnepe. 

VII. 
A székely egyleti bizottság elnöke időszakonkint 

előterjesztést tesz a székely egylethez az iránt hogy 
a székely egyfet  alapító tagjai által netán ajánlatba ho-
zott székely fiuk,  vagy az egylet tagjainak gyermekei, 
rokonai, vagy nem tagok tehetséges fiai,  kik az ipari 
és kereskedelmi pályán" óhajtják magukat kiképeztetni, 
jutalomban vagy segélyben részesitessenek. 

ban 

a&y - -
A székely egyleti bizottság elnöke tesz előteriész-

iránt is. hogy azon iparosok vagy iparhatóság 
tagok, kik a székely fiuk  kikepeztetése tekintetében kfl 

tést az iránt iparhatósági 

lönös érdemeket sz'ereztek maguknak, székely egyleti 
éremmel kitüntetve legyenek. 

VIII. 
A székely egylet iparfejlesztő  bizottsága az egy-

let évenkinti [közgyűlése előtt addigi működésének ered-
ményeiről jeléntést tesz a székely művelődési és^özgaz-
dasági egyesülethez megfelelő  államsegély kieszközlése 
végett s bemutatja a közgyűlést megelőző időre nézve a 
zárszámadást;, a következő évre nezve pedig az előle-
ges költségelőirányzatot. 

T Ó B V É N Y M Z É K I C S A R N O K . 
A ősik-szentkirályi ínolnárnó. 

Más asszonynak az élettörténete ott kezdődik, 
mikor . . . . . . . férjhez  megy, mig a mi legenda 
hősnőnk — özvegy. Szakács  István  né született 
Esztergály  Borbára — akkor kezdett szerepelni 
a világ deszkáján, a mikor már a harmadik urát is 
eltemette.-A deszka nagyon síkos volt, felbillentette 
A kigyelmét. 

Első izben ezelőtt 18 évvel ment férjhez  Csa-
"tósiég községének akkoriban daliás és kaczhias 
gyöngye, ngyis hívták: a fáidban  „esatószegi félre 
járó menyecske". Incze Antal esatószegi legény volt 
v első ara, a Miklós huszároktól szabadalt, a mikor 
a házasság jármát a nyakába vette, de alig egy évi 
házasság után egy kora reggel ugy „megfiustu* 

költ",  hogy a rétre érve kaszállás közben vért kez-
dett hányni s már másnap Szent-Péter vette gond-
jai alá. 

A megszomorodott özvegy majdnem 3 hóna-
pig gyászolta az A hü urát, de érezve azt, hogy az 
élet terhes gondjait meg kell osztania valakivel, ke-
zét és szivét csik-szentimrei Kolumbán Imrének aján-
lotta fel,  ki két kézzel kapott a szerencse után, de 
vesztére, mert a menyecske — miután gyermek nem 
volt a háznál — egyre-másra járta a .radinákat" 
a egy ilyen alkalommal eeyiitt lévén „Herraányban 
egy rad inán" a jámbor Kolumbán Imre még a ke-
resztelő folyama  alatv hirtelen rosszul lett s haza-
érkezve szentimrére alig 5 napi kinos betegség után 
az urban elszenderiilt. De a mily békés és jámbor 
természetű volt életében, annyival rakonczátlanabb 
volt halála után, mert holtteste a csőrbe kitett ko-
porsóba annyira megpuffadt,  hogy szétvetette a ko 
porsót, iniért is arasz-hosszaságu vasszegekkel kel-
lett leszegezni és vaslánczczal lekötni. Ö volt há-
rom év alatt a második férj. 

Az Ur akaratából történt, molnár kellett a 
szentkirályi malomhoz. Szegény volt az ifjú,  azon-
ban gazdag az özvegy asszony. Nem azért volt szőke, 
nefelejts  szemű Szakács István, hogy Boris asszony 
gyászba borult szivét meg ne vigasztal hassa. Házas-
pár lett belőlük, 15 évig éltek együtt s még máig is 
élnének, ha a biikszádi üveggyárból ezelőtt néhány 
óvvel 100 kiló árzén méreg el nem tünt volna. Azóta 
Biikszádoii a lovak, másutt a patkányok pusztulnak 
egyre inasra, sőt Csik Szentkirályon egy molnár is 
áldozatul esett a „féregkőu-nek.  Ez a szomoruképü 
áldott lelkületű molnár a Boris asszony harmadik férje 
volt. Ép oly hirtelen és gyanús körülmények között 
holt el, mint a más két elóde. A mult év augusztus 
1-én — mikor a zsögödi fürdőn  időző pesti vendé 
gek „Ös-Budavuri" ünnepélyeket rendeztek, — néhai 
Szakács István feleségével  együtt csik-szentkirályi 
Vitós Józseféknél  „radinúba" voltak. Délben jól meg-
ebédeltek, miközben egy 'jsomó szeszt és feketekávét 
is elfogyasztottak.  Ebéd után a férfiak  a szokásnak 
megfelelóleg  tovább mulattak, mig Boris asszony 
egy hasonnevű hajadon bugával elkérezkedtek a 
zsögödi fürdón  rendezett ünnepély megtekintésére. 
Szakács István, ki nejét egy alkalommal a nevelt 
gyermekeként becsült B. Fereucz nevű szolgájával 
hűtlenségen érte, nem szívesen ugyan, de kényteleu-
kelletlen elengedte a fehérnépeket  a mulatságra. 
Boris asszony el is ment húgával a fürdőre,  de neki nem 
mulatság, hanem B. Ferencz kellett, a kinek a fürdőn 
légyottot adott s a kivel találkozott is, ugy ezzel, 
valamint nőrokonával s a feltűnés  elkerülése végett 
még más felkért  nóvendégek társaságába malombeli 
lakására vonult s ott mindnyájoknak ozsonnát adott. 
Estefelé  tett Ígéretéhez képest vissza ment Vitósék-
hoz a „radinába", a hol nem sokára a Boris asszony 
által otthon elkészített s még a reggel folyamán  a 
radinás házhoz szállított „buza-kásu galuska levest" 
Vitos Józsefné  háziasszony tálalta fel,  inig a tálból 
a levest mindenkinek tángyérára Boris komaasszony 
osztotta ki. Boris asszony a férje  mellett ült. Min-
denki megette a levesét Szakács István kivételével, 
ki annak egy harmadát azon ürügy alatt, hogy hi-
deg, némi undorral a tányérán hagyta a neje előtt 
később tett nyilatkozata szerint azért, mert valami 
a foga  között megroppant. A tángyérban megmaradt 
levest Boris asszony személyesen vitte ki s azt nagy 
ügyességgel észrevétlenül kiöutötte, a szobába vissza-
érkezve a tángyért a saját zsebkendőjével kitörölte 
s újból férje  elé rakta, a miből férje  a feltálalt  só-
bafóttet  el is fogyasztotta.  Ezután fekete  kávét hoz-
tak az asztalra, melynek elfogyasztása  után Szakács 
István és neje este 10 óratájt a radinából hazamen-
tek, Szakács István nem jól érezvén magát, pana-
szolta feleségének,  ho^y rosszul van s kijelentette, 
hogy lefekszik,  Boris asszony azoubau ennek da-
czára elkérezkedett férjétől  a zsögödi mulatságra és 
B. András nevű volt cselédje kíséretében lámpással 
elindult a fürdőnek  területén kivül eső ama részére, 
bol B. Ferenoz uevü szeretőjével találkozni vélt, de 
mert nevét hasztalan kiabálva a férfi  a légyottra 
nem jelent meg, cselédjével együtt lakására vissza-
tért a hol férjét  a cholera betegségekkel járó azo-
nos tünetek között nagy betegen találta. Ezen idő 
alatt Szakács ÍBtván egészen haláláig beteg volt, 
betegségét köriilbelól egy hétig lábain hordozta s 
azután ágyba feküdve  ott maradt egészen haláláig, 
mely augusztus 15-éu be is kivetkezett. 

A harmadik férjnek  is ily hirtelen történt el-
halálozása méltán gyanút keltett az elhaltnak roko-
naiban és ismerőseiben, névtelen feljelentések  alap-
ján a vizsgálat megiodittatott, a bulla a halál utáni 
36-ik napon exhumáltatott, annak egyjes részei dr, 
Felletár Emil országos mü végy észhez a lefoglalt  or-
vosszerekkel együtt elküldettek vegyvizsgálat végett, 
ki a felküldött  1380 gramnyi csekély mennyiségű 
hullarészekben ^'/s miligram araenessavnak megfe-
leld arsent talált. Ezen lelet a kolozsvári egyetem 
törvényszéki orvosának dr. Kenyeres Balázs egyetemi 
tanárnak és nagy tudománya szakférfiúnak  továbbá 

legfőbb  fokú,  budapesti igazságügyi orvosi tanács-
nak felülvéleményezés  végett kiadatván, ezeknek 
véleménye szerink Szakács István halálát arsenmér-
gezéssel kapcsolatos kimerülés okozta. 

Mig a hód-mezővásárhelyi méregkeverő nsz-
szonyok magos összegekre biztosított legközelebbi 
rokonalkat silány anyagi érdekért pusztították el, a 

szépségnek halvány romjaiban tetszelgő Boris asi-
szony cselekményének rugóját a szerelem bűvös 
mámora, inelylyel oly pazarul bánt a a melylyel 
különösen a szőke férfi  nemet szerette oly annyira 
kitüntetni — képezte. Ezt derítették ki a maga tel-
jességében az eleinte Dósa Kálmán kir törvényszéki 
biró s utóbb Jerzsák János kir. törvényszéki vizs-
gálóbíró urak által valóban elismerésre méltó buz-
galommal és nagy gonddal vezetett vizsgálat! 

Boris asszony férjgyílkosság  büntette miatt vád 
alá helyeztetett. A kir. tábla felmentette  a vád alól, 
ellenben a kir. Curia helyben hagyta az első bíró-
ság vádhatározatát, minek alapján a végtárgyalás f. 
évi október hó 21-ik s következő napjaira tűzetett ki. 

A végtárgyalási tanács elnöke : f  Éltes Zsigmond 
kir. táblai biró, szavazók: Csipkés Árpád és Geczó 
Béla kir. törvényszéki birák, jegyzője: Wettenstoin 
Mór kir. törvényszéki aljegyző volt. A vádhatóságot 
Pária Frigyes kir. ügyész képviselte, a védői tisztet 
pedig Bartha Ignácz csik-szeredai ügyvéd teljesítette. 
A végtárgyalás a kir. törvényszék végtárgyalási termé-
ben két és fél  napon át foglalkoztatta  a bíróságot, 
a vádhatóságot és védelmet. Mintegy 45 tana idéz-
tetett meg a főtárgyalásra,  kiknek jelentékeny száma 
részben, de másfelől  az ily főben  járó ügyek iránt 
nyilvánulni szokott érdeklődés párosulva a szereplő 
hősnő iránti rokon és ellenszenvvel rendkívül nagy 
és intellegeus hallgatóságot vonzott a tárgyalásra, 
mely az ügynek az erkölcsöt és szemérmet sértő for-
dulatai miatt zárt tárgyalássá alakult mindaddig, 
mig a bizonyítási eljárás befejezése  után a vád és 
védelem mérkőzése vette kezdetét, mely után a tör-
vényben olóirtt bizalmi férfiakon  kivül a teremnek 

közönség részére fenntartott  helyeket, sdt a terem 
ajtajaihoz vezető mindkét folyosót  is megszámlálbat-
lun közönség foglalta  el, s hogy a tárgyalás ennek 
daczára a legnagyobb rendben a a legcsekélyebb 
zavarás nélkül folyt  le. egyedül a végtárgyalási el-
nök Éltes Zsigmond táblabíró ur végtelen jóságos, 
bölcs és tapintatos vezetésének köszönhető, ki bíró-
társaival egyetemben sem időt, fáradtságot,  alkal-
mat és módot nem kiméit, hogy eme ritka monst-
ruózus perben az anyagi igazság diadalt arasson. 
Mit a vizsgálat anyaga csak hoinályoB üvegen sej-
tetett, azt a végtárgyalás napfényre  hozta. Előttünk 
állott a szörnyű tett a maga meztelen vdtóságában, 
a tanuk uagy serege tett ünnepélyes bizonyságot 
arról, hogy mily elvetemült az emberi szenvedély, 
midőn kielégittetésére gyilkos eszköztói sem riad 
vissza, hogy azen akadályokat elhárítsa, miket út-
jában talál. Ezt a szörnyű, borzalmas, de a maga 
szörnyűségében is remek képet vázolta elénk Páris 
Frigyes kir. ügyész nagyhatású B az igazság ere-
jének dicsfényével  koronázott vádbeszédével, mely-
nek nyomát a Bartha Ignácz védő által nagy tu-
dással, kiváló képzettséggel és a lángelme élével 
és a meggyózni akarás elismerésméltó ékesszólásá-
val elmondott védbeszéde sem volt képes teljesen 
elmosui. A vizsgálat és a végtárgyalás folyamán  is 
tagadásban levő vádlott — Boris asszony — kinek 
terhelő tanuk, ezemébe mondották, hogy' hitestársuk 
és gyermekük elpusztítására nemcsak, hogy patkány-
mérgot kínált, de adott is nekik ilyet s annak be-
adására és a mérgezés véghezvitelére ajánlkozott 
is — a végtárgyalás izgalmait a szuronyos bőr-
tönőr balján a legnagyobb lelkinyugalommal egyetlen 
izomrángás nélkül élte át s akkor is, mikor a vég-
tárgyalás elnök a törvény rideg betűi által az el-
követett cselekményre megszabott szörnyű büntetést 
— az életfogytiglan  tartó fegyházbüntetést  — a bí-
róban mint emberben is meglevő nemes és fájó  ér-
zelmek hatása alatt nem minden megindultság nél-
kül hirdette ki vádlott büntetéseképen, a vádlott meg 
nem rendült, de sót ékes szavakat talált annak ki-
fejezésére,  hogy ó Szakács István halála előidézésé-
ben nem érzi magát bűnösnek I Az ítélet ellen ugy 

vádlott, mint annak védője felebbezést  jelentettek 
be s igy alkalma lesz a felső  bíróságnak ezen ügy-
ben véleményt mondani, melyre méltán kivánosiak 
vagyunk. Vederemo! Borsay. 

S z e r k e s z t ő i -CLzexietels. 
L. Gy. urnák Maros-Vásárhely. Köszönettel 

vettük, a jövő számban sorra kerül az Exportra vonatkozó 
közlemény. 

B. S. urnák Budapest. A mint méltóztatik látni 
egész terjedelmében, minden változtatás nélkOl közre 
adtuk. Azt liisszűk azonban, hogy nem méltóztatik rossz 
néven venni, ha munkatársunk tárgyilagos válaszát Is 
közre adjuk. 

FŐMUNKATÁRS GYEBGYÖBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

FELELŐS SZERKESZTŐ fa  LAPTDLAJDOHOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Hirdetmény. 
Csik-Kozmás község területén, mely 5376 

holdat tesz ki, a vadászatijog 6 (hat) egymásután ki-
vetkező évre 1898. évi november hó 80-án 
d. e. 8 órakor Csik-Kozmás község házánál 
nyilvános árverésen bérbe fog  adatni. 

Az árverési feltétetelek  a község házánál a 
hivatalos órák alatt megtekirtheMk. 

Csik-Kozmáson, 1898. október hó 10-én. 
Csiszér Károly, Potyó Antal, 

körjegyző. 2—3 k. biró. 



Október 26. c s í k i l a p o k «0. 
Sz. 1106-1898. 

ki. 

Hirdetmény. 
Közhírré tesszük, miszerint Csik-Szentdomokos 

község talajdonát képező vadászterületeket ég pedig: 
1. Cs.-Sztdomokos területén fekvő  22520 hold 

507 nsz. öl vadászterületet & frt  kikiáltási ár mellett; 
2. Csik-Szentdomokos Il-ik részben fekvő 

6854 hold 83 nsz. öl vadászterületet 3 frt  kikiál-
tási - ár mellett 1888. október 30-án a község 
hivatalos házánál d. a. 2 órakor tartandó nyilt 
versenyen 6 egymásután következő érre a legtöbbet 
Ígérőnek haszonbérbe adjak. 

A teltételek a község házánál bármikor be-
tekint hetők. 

Csik Szentdomokos, 1898. október 22-én. 
Böjté Lajos, Dániel József. 

bíró. k. jegyző. 
l - l 
Sz. 877—1898. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt kiküldött végrehajtó az 1881 évi LX. 

t. cz. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság, V- 183—898. 
száma végzése által Balló Lajos és neje javára 
Szakács Imre és Gyárfás  ellen 400 frt  tőke, ennek 
1892. évi február  hó 19 napjától számítandó 6% 
kamatai és eddig összesen 34 frt  50 kr perkölt-
ség követelés és erejéig elrendelt kielégítési vég-
rehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt  7*20 frtra  be-
csült szarvasmarhák és 250 kalongya rozsból álló 
ingóságok nyilvános árverés ntján eladatnak. 

Mely árverésnek a P. V. 224 — 1898. sz. kikül-
dést rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csik-
Szentléleken Szakács Imre és Gyárfás  lakásán leendő 
eszközlésére 1898. évi november hó 7-ik napjá-
nak d. e. 9 Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, 
az 1881. évi LX. t. cz. 10.7 §-a értelmében a leg-
többet ígérőnek becsáron alól is eladatni fognak. 

Az árverezendő ingóságok vételára az 1881 
évi LX. t. cz. 108. §-bao megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csik-Szeredán, 1898. október hó 17-én. 
Szól lóssy F e r e n c z , 

kir. bir. végrehajtó. 

Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi PónsOgyminiuteriam ellen-
őrző közegei magy. kir. szab. Osztálysorsjáték ÜL Soraijáték I. osztályára szóló sorsjegyeket 
felülvizsgálták,  azok a főelárusitóknak  elárusitás végett kiadattak. — A Magyar Kir. Pónitkgy-

ministerium által jóváhagyott sorsolási terv itt következik: 
A Magy. Kir Szab. OazttlysorwjátAk Sorsolási Terve. 

Harmadik Sorsjáték. 
3 . 0 0 . 0 0 0 e o r q J « g 5 r SO.OOO n y w m é n y . 

Első osztály. 
Betét 12 korona 

Huli» : 18B8. nov. 17. és 18-éi. 
Nyeremény 

1 á 
1 
1 
1 
3 
5 á 
8 á 

30 á 
50 á 

2900 á 

a 
á 
á 
á 2000 
á 1000 

500 
300 
100 

Korona 
60000 
20000 
10000 
5000 

6000 
5000 
4000 
9000 
5000 

40116000 

Második osztály. 
Betét 20 korom 

Butád : 1898. dua. 14. ét IK-áa. 
Nyeremény Korona 

70000 
25000 
10000 
5000 

3 á 3000 9000 
5 á 2000 lOOuO 
8 á 1000 8000 

500 10000 
300 18000 
80312000 

20 
60 á 

3900 á 
3008 nyer. L240000 4000 nyer. K. 477000 500017HT. L 898000 

Harmadik osztály. 
Botit 32 korom 

Huita : 1899. Ja.. 10. 11 éa lS4n. 
Nyeremény 

1 á 
1 á 
1 á 
1 á 
3 
5 
8 á 

10 á 
70 á 

4900 á 

Korona 
80000 
30000 
20000 
15000 

á 10000 30000 
500025000 
200016000 
100010000 
500 35000 
130637000 

a 

Negyedik osztály. 
Betét 40 korona 

Húzás: 1899. jan. 31. és febr.  1-én. 

Nyeremény 

1 á 
1 á 
1 á 
1 á 
3 á 10000 
5 á 5000 
8 á 

10 á 
70 á 

3900 á 

2000 
1000 
500 
170 

Korona 
90000 
30000 
20000 
15000 

30000 
25000 
16000 
10000 
35000 

663000 
4000 lfer.  L 934000 

Ötödik osztály. 
Betét 32 korona 

Húzás : 1899. febr.  22. és 23-án. 

Nyeremény 

1 á 
1 á 
1 
1 
3 
5 á 
8 á 

10 á 
70 á 

3900 á 

a 
á 
á 10000 
á 5000 

2000 
1000 
500 
200 

Korona 

100000 
30000 
20000 
15000 

30000 
25000 
16000 
10000 
35000 

780000 
4000 ver. L IOBIOOO 

Hatodik osztály. 
Bettt 24 koroaa 

18M. mim.  16-t01—áfiB  IS-lg. 

LeoureM íreraúv wrtictá aetkL 

Korona 

1000,000 
(Egy millió.) 

"ff l S 
S= 
s i l 

f! 
ea 

1 J .talon 
1 kor. 
1 
l á 
l á 
l á 
l á 
2 á 
3 á 

20 á 
50á 

400 á 
720 á 

1000 á 
27800 á 

600000 600000 
400000 400000 
200000 200000 
100000 100000 
60000 60000 
40000 40000 
30000 60000 
20000 60000 
10000 200000 
5000 250000 
2000 800000 
1000 720000 
500 500000 
200 5560000 

30,000 •'"jSSííí Kor. 9.550,000 

Az I. osztály húzása 1898. november hó 17. és 18-án lesz. A húzások a Magyar királyi 
ellenőrző hatóság és kir. közjegyző jelenlétében nyilvánosan történnek a Vigadó termeiben. 
Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab: Osztály sorsjáték valamennyi elárusítóinál kaphatók. 

Budapest, 1898. okt. 23-án. Magy. Kir. Szabad Osztálysorsjáték Igazgatósága. 
Lónyay. Huay. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a laptnlajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898. 




