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I Csik-Szereda 
I Györgyjakab Márton 
I kBDyvkeieskedéee, 
hová küldendő a lup szel-
lemi részét illető minden 
közlemény, valamint hir-
detések s előfizetési  dijak. 

A Hirdetési  dijak•  előre 
I  fizetendők. 
Megjelenik a lap minden serük. 

•d Egyes lap ára 10 kr. 
"^á* 

1 Elöfljsetósi  ár: 
Kgész évre (Külföldre) Kélóvre . . Negyedévre 

4 frt. 
6 fit. 
2 frt. 
1 fit. 

POLITIKAI, TARSADALMI és KÖZGAZDASÁGI 
H E T I L A P . 

{ Hirdetési dijak 
a legolcsóbban számíttatnak 
! Hélyegdijért külön minden 
{ beiktatásnál 30 kr. 

[ Nyilttéri ozikkek 
. soronként 20 brért kOzöl-

ej tetnek. 
Ws"' 

Hol illittatik föl  a királyné szobra? | laiba fűződjék  az Ő fölkent  személyével s 
az uralkodói fényes  tulajdonságok ragyogá-
sából isméi egy fény  szóródjék a nemzetre. 

Midőn azonban a későbbi kor történet-

Ez a kérdés, melylyel ugy a napi sajtó, 
mint egyes előkelő férfiak  az utóbbi időben 
gyakran foglalkoztak,  a napokban váratlanul 
gyors és szenzácziós megoldást nyert. 

Az e hó 2-án a királyné emlékének 
törvénybe iktatásáról szóló ez évi XXX. t.-cz. 
végrehajtása érdekében alakított országos 
bizottság ül̂ M tartván, a szobor helyének 
kérdése is s/óba került, miközben báró 
Bánffy  Dezső miniszterelnök azon fontos  ki; 
jelentéssel lepte meg a bizottságot, hogy 0 
felségének  óhajtása  az, hogy az Erzsébet 
szobor a budavári  Szent-György-téren 
állittassék  fel,  hol jelenleg  a Hentzi-
szobor áll. 

A bizottság ezen nagy horderejű kije-
lentést egyhangúlag éa örömmel vette tudo-
másul, ó Felségét lelkesen megéljenezte s 
a tagok valamennyien siettek a miniszter-
elnöknek ezen a nemzeti érdekekre nézve 
nagy jelentőségű ujabb vívmányért gratu-
lálni, mert mindnyájan tisztában voltak az-
zal, hogy ő felségének  ezen ujabbi nagy 
fontosságú  nyilatkozata, illetve óhajtása a 
miniszterelnök előterjesztésére történt. 

A budavári Szent-György-térről tehát 
elfogják  távolítani a Hentzi szobrot s helyébe 
állitják Erzsébet királyné szobrát, mely tér-
nek nem csak politikai jelentősége, hanem 
festői  fekvése  is van, honnan a megdicsőült 
magyar királyné márvány alakja majd be-
láthat a magyar rónaságra, a magyar nép 
szivébe, mely őt mindenkor annyira bál-
ványozta. 

Különösen az ujabbi időben többször 
hallott a nemzet óhajtásainak megfelelő  királyi 
nyilatkozatot, de a mit most hallott, az a 
legmélyebb hatást képes gyakorolni a nem-
zeti közérzllletre. 

46 éve annak, hogy a királyi család 
a most eltávolitani óhajtott s minden magyar 
ember szivében kinos reminisczencziákat 
keltett szobor leleplezésénél részt vett az 
akkor még fiatal,  nőtlen császár, a ki még 
nem viselte Szent-István koronáját. Még csak 
nem is sejtette akkor, hogy az örök időkre 
emelt érezszobor helyén egykor a hitves 
társnak állittassék szobor, ki annak a nem-
zetnek lett védangyala, mely az akkori ün-
nepet vérző szivvel és megilletődve nézte. 

Alig zárult le a bécsi kapuezinusok 
sírboltja, melybe a magyar nemzet igaz 
részvéte kisérte az oly tragikus véget ért 
királyné megdicsőült tetemét s már is lázas 
sietséggel indult meg a mozgalom a magyar 
nemzet széles rétegében a kegyelet adójának 
oly emlék létesítése által való lerovása iránt, 
a mely hivatva lesz századokon .keresztül 
az unokák előtt hirdetni és megőrizni annak 
emlékét, kit a nemzet minden királynéja 
kOzött legjobban szeretett, a ki mindig résen 
állott akkor, valahányszor a király és nem-
zet között az összhang megszilárdításáról 
volt szó. Az eredmény nem is maradt el. 
Már is oly összeg áll a nemzeti kegyelet 
adójából rendelkezésre, a miből a czél gyor-
san megvalósítható, minthogy most már a 
szobor helyének kérdése is váratlan és ked-
vező megoldást nyert. 

Legyen dicsőség és hála tehát ő fel-
ségének ezen ujabbi magasztos óhajtásáért, 
melylyel ismét hozzájárult ahoz, hogy a 
nemzeti közérzület még szorosabb kapcso-

irói Klső Ferencz József  királyunknak a 
magyar nemzet viszontagságos életében töl-
nierillt kiváló tényeit fogják  a maguk érté-
kük szerint méltatni, lehetetlen, hogy figyel-
müket kikerülje a jelenlegi miniszterelnök 
személye is, kinek képessége és ténykedése 
bármennyire gáncsoltatik az ellenzék térfiai 
részéről, önkénytelen meg kell emlékezniük 
róla, a kinek kormányzása alatt király és 
nemzet cgyíltt ülte meg a nemzet fennállá-
sának ezer éves jubileumát, a kinek része 
volt abban, hogy a király a nemzet törté-
nelmi nr.gy alakjait maradandó érezszobrok-
ban örökítse meg, kinek működése alatt tűnt 
el a bécsi magyar miniszteri palotáról a két-
fejű  sas, és temettettek el O felsége  kíván-
ságára 111-ik Béla királyunk és nejének földi 
részei, a ki alatt romboltatott le Budapest 
fővárosban  a gyászos emlékű uj épület  s 
távoliitatott el a gyűlölt Hentzi-szobor. 

s. s. 
A Székelyföld  közgazdasági hely-

zete 1897-ben. 
Minő mád kép az 1897-ik év képe, mint volt 

az 1896-diké. Akár csak a természet (örvényének 
örök igazsága: árny követi fényt;  szürkület és 
aztán BÖtétség a leáldozó napot. 

Ragyogó éve volt az 1896-ik év a magyar 
történelemnek, a minő tündöklő a nap a felhőtlen 
tiszta aznrkék égen; de a mely letűnvén, sötét 
árnyként huzodott nyomába az 1897-ik év; mely-
nek egén — hasztalan vizsgáljuk — egyetlen de-
rült nyngvó pontot nem találhatunk. Szomorú kez-
dete a második évezrednek. 

A mezőgazdasági  termelés  eredménye két-
ségbe ejtően rosz volt; rosszabb mint valaha bár-
mikor, a minek a páratlanul kedvezőtlen időjárás 
volt az okozója. A szokásos terület nem volt ga-
bonával bevethető s az is, a mit bevetettek, meg-
döbbentően silány termést adott. Ilyen viszonyok 
mellett a kereskedelem  terén is a legkedvezőt-
lenebb tünetek voltak észlelhetők. Gabonából ki-
vitelünk nem csak hogy nem volt, de romániai ten-
geri uralta piaczainkat. 

Más évekhez képest éppen ellenkezőleg a 
nyár közepén, tehát aratás után, a gabona ára 
egyszerre oly magasra szökött, a minő magasan 
sok év óta nem állott. S még sem volt haszna be-
lőle mondhatni senkinek A termelőnek és keres-
kedőnek azért, mert nem volt mit eladni, az ipa-
rosnak pedig azért, mert a pénznélküli gazdakö-
zönség vásárlásait még szükségleténél is csekélyebbre 
szorította. 

Ép oly silány volt a bor- és gyümölcs ter-
melés és kereskedelem,  melyekből szintén nem 
volt kivitel. 

Az állatokkal  való kereskedésnél,  kivált 
a szarvasmarha forgalomnál  némi emelkedés volt 
észlelhető, ép a rosz termés miatt. 

Az erdei  termények  forgalmánál  ujabb 
lendület alig mutatkozott. A ro«z termés és a pénz 
hiány ennél is éreztette a hátrányos hatást. Fel-
emlitésre méltó itt, hogy a kopár területek befá-
sitása a tárgyalt évben is örvendetesen előre 
haladt. 

Az ipari viszonyok  igy még sokkal ked-
vezőtlenebbek voltak, mint annak előtte. Sem a 
nagy-, sem pedig a kisipar  terén ujabb jelensé 
gekkel nem igen találkozánk. A magán vállalko 
zásnak alig mutatkoznak a jelei. Osupán az erdő-
gazdasággal kapcsolatosan létesült bárom fürész' 
gyár. Sepsiszentgyörgyön az állam rendezett be 
dohány gyárat. Ennek azonban a székelyföldre 
nézve ipari jelentősége csak annyiban van, hogy 
sok szegénynek nyújt foglalkozást  és kenyeret; a 
feldolgozásra  szükséges nyers anyagot azonban az 
ország más részeiből szállitják. Viszont şajuâlat-

tal Pinlítjük fel  itt, hogy a kamara kerületében 
Marosvásárhelyt volt egyel len játékgyár a tárgyalt 
évben beszüntette az üzemét. 

A kisipar  körében sem a kézmű-,  sem pe-
dig a házi-ipar terén ujjitás nem történt; ellen-
ben évről évre s igy a tárgyalt évben is észlelhető 
volt az iparosok elszegényedése és az ipari fog-
lalkozásnak más keresettel való gyakori fölcse-
rélése. 

A pénz- és hitelviszonyok  kedvezőek vol-
tak arra való tekintetté, hogy elegendő pénz állott 
a bankokban rendelkezésre, a melylyel a hitelt ke-
resők szükségletei kielégíthetők voltak. A kamara 
kerületében lévő 28 részvérytársasági pénzintézet 
által a tárgyalt évben váltókra, kötvényekre, jel-
zálogokra, valamint előlegekül és letett zálogokra 
kikölcsönzött pénzösszeg 29,682,967 koronát tett 
ki, vagyis 4,327,035 koronával többett mint a meg-
előző évben. 

A közlekedés  ügyet  illetőleg megelégedés-
sel konstatáljuk, hogy kőzutaink  a lehető legjobb 
gondozásban részesültek s az állami építészeti hi-
vatalok dicséretes buzgalommal munkálnak arra, 
bogy az úthálózatnak minden irányba való jó kar-
ban tartása s az arra vái ó részleteknek kiépítése 
állal a közlekedés akadálytalanná tétessék. — A 
székelyföld  vasutaira nézve örömmel említjük 
tol, liogy a sepsi-szentgyörgy—esik szereda—gyi-
iiiesi vonal kiépíttetett és a forgalomnak  átadatott, 
valamint a szászrégeu—gyergyó-szentmiklós—csík-
szeredai székely körvasút elő munkálatai is meg-
kezdettek. Másrészt azonban sajnálntunkuak kell 
kifiejezést  adnunk a felett,  bogy a uiuukálat oly 
vontatottan s oly esi?» lassúsággal lialad, hogy 
ba igy megy tovább is, beláthatlan idők mul-
tával tán az nnokák fogják  megérni a székely 
vasúti hálózat teljes kiépülését. A jelen nemzedék 
csak sovarogja, de nélkülözni kénytelen ennek ál-
dásait; bárha ennek nagy szükségét és mérbetlen 
hasznát meggyőzően igazolja, hogy a jelenlegi rö-
vid vonalakon is a tárgyalt évben 2.724,244. mé-
termázsa teher szállítmány és 13,853 métermázsa 
gyorsáru került forgalomba,  valamint, bogy 577,563- at 
tett a személyforgalom,  vagyis többet, mintha a 
félmillió  lakósággal biró székelység egyszer mind 
megmozdult volna. 

Most ismét egy szomorú képet kell fölta-
karnunk, a székely  kivándorlás  sötét képét, 
a mely évről-évre ijesztőbbé változik, miként ezt 
az alábbi adatok mutatják: 

Magyar  román határszéli  népmozgalom 
aggasztó  volt:  1897-ben eltávozott: 45,160, vissza-
jött : 36,013, Romániában maradt 8248, — 7 év alatt 
eltávozott munkakeresés végett: 226,230egyén, visz-
szajött: 195,154 végleg Romániában maradt: 31,076 
székely. 

Megdöbbenve szemléljük ezen számokat és 
aggódva tekintünk a jövőbe, kérdve önmagunktól: 
oly kevés szüksége van e hazának a legjobb ma-
gyar elemek egyikére, hogy tétlenül nézi, miként 
hagyja el ezrivel hazáját? Avagy mi tán tévedés-
ben vagyunk s a kivándorló székelyektől, mint se-
lejtes elemtől épen szabadulni kívánatos? 

Oh nem, ez nem lehet. Ellent mond ennek a 
székelység több mit évezredes múltja, ellent mond 
a magyar történelem, a mely igazolja, bogy Ma-
gyarországnak a székelység volt keleten őrszeme 
és védőbástyája mindenha. 

Értehetetlen, hogy miért nem törekszik a 
magyar kormány mégis — habár mesterséges esz-
közök alkalmazásával is — meggátolni ezen ijesztő 
mérvet öltött székely kivándorlást, amelyet a sta-
tisztika rémesen igazol s a melyről évente köte-
lességszerűen beszámolunk. 

A tárgyalt év fölötte  rosz közgazdasági vi-
szonyairól tesz szomorú tanúságot az is, hogy ez-
évben a székelységnek idegenben való munkake-
resése eddig nem észlelt mérvet öltött, 45160-an 
távozván el Romániába önfenntartásuk  kényszere 
miatt, mely nagy számból 8248 idegenben is maradt. 

Ismételjük, hogy a székelységnek otthonában 
kellene alkalmat nyújtani arra, hogy életszükségle-
teit megkeresse, a mi elérhető lenne intensiv gaz-
dasági és kertészeti kulturának s a fejlett  ízléssel 
lépést tartó iparnak meghonosítása- és a nyugtalan 
természetű jövő-menő elem részére gyáripar létesí-
tése által. 

Ezeket azonban a nyomorult viszonyok közt 
élő székelység önmagától sohasem fogja  megterem-
teni. Nagy aránya állami támogatás kívántatik ebez 
tervszerű és gyors kivitellel. 

Lapunk mai számához egy fél  iv melléklet van osatolva 
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Ámde kívántatik ezeu fölül  még egy, az, hogy 
legyen hol értekesiteni az ipari podnktumokat, ha 
azok itten előállíthatók lesznek, mert különben a 
czél el nem érhető. Erre egyedüli biztosíték az 
önálló  magyar vámterület  lehet vámsorompó-
val, melynek védelme alatt felszabadulnának  leg-
alább részben a magyar pi»czok az osztrák nyűg 
alól és tér nyílna a hazai iparczikkek értékesíté-
sére. E nélkül óriási erőfeszítés  mellett is csak 
kétes sikerre lehet kilátás, mert keletre a kivitelt 
gátolja a magas vám, i'.thon pedig az osztrákok-
nak olcsón pródnkált selejtes portékáinkkal a ver-
senyt felvenni  és kiállani nem képes. Önálló ma-
gyar vámterület mellett nyersterményeink is sok-
kai biztosabban és jobb áron volnának értékesít-
hetők; tudja ezt minden magyar, a kinek a sta-
tisztikában jártassága van. 

Kiáltó érdeke tehát Magyarországnak, hogy 
önállóan intézhesse közgazdasági dolgait, miért 
szívből óhajtjuk, bogy a már három év <Ua vajúdó 
magyar osztrák kiegyezési kérdés a vámsorompós 
önálló  magyar gazdasági  rendelkezés  vissza-
állításával  nyerje végmegoldását. 

A „Csiki Lapok" sajtópöre.*) 
(1HÍIS. október 2il-én.) 

Az Albeit Béni — kontra Vitos Mózes, ifj. 
Molnár József  és Györgyjakab Márton-féle  sajtó-
ügyi perben. 

Esküdtszéki  elnök:  Dicső Béla. fíirák:  dr. 
Ilyés Lórincz és Küllő Ignácz. Jegyxők:  Halász 
Imre és Bodor Jenő. 

Vádló jogi képviselője: dr. Sebes Dénes; 
Vitos Mózes vádlotté: dr. Fenyvesi Soma. 

Esküdtszéki elnök a beidézett esküdtek ne-
veit elősorolván, ugy a vádlónak j. képviselője, 
mint a vádlottaké több névnél visszavetési joguk-
kal élnek. E visszavetések tekintetbe vételével 
elnök megalakítja az esküdtszéket a beidézettek 
közül a következőkből: 

Beck Béla, Bucher Károly, Bucher Lajos, 
Császár .József,  Csiszár Lajos, Csákány Joaehim, 
Egyedi Sainu, Gáspár Antal, Magy ari Bálint, Orosz-
lán István, I'etrás Géza és Rotii Károly. 

Elnök póttagokkul behívja: Elczner Istvánt 
és Gyulai D. Kálmánt. 

Az így megalakult eskütszék tagjait elnök 
néhány szóban figyelmezteti  feladatuk  fontossá-
gára és az általuk leteendő eskü szentségére. Egy-
ben fői  is hivja őket a hivatalos eskü letételére. 

A szokásos esküminta előolvasása nyomán 
azok miudnyájan leteszik az esküt. 

Elnök beidézi "az eskütszék elé a tárgyalás-
hoz berendelt tanukat, röviden inti őket vallomá-
saiknál az igazsághoz való hü ragaszkodásra, rá-
mutat szerepük fontosságára  s ezzel kapcsolatban 
tudomásukra adja, hogy elmondandóik hitelessé-
geért a törvény tőlük esküt kíván, a mely eskü-
nek letevésére föl  is szólítja őket. 

A megjelent tanuk a hivatalos minta előol-
vasása nyomán a szokásos esküt leteszik. 

Ezután elnök a tanuknak a tanuterembe való 
elvezetését elrendelvén, fölteszi  a szokásos álta-
lános kérdéseket, a kik is azokra a következók-
v ál aszóinak : 

Vitos  Mózes:  nyugalmazott lelkész vagyok 
és „Csikmegyei Füzetek" szerkesztője ; születtem 
Csik-Szentkirályou, 1847-ben. 

Ifj.  Molnár  József:  ügyvéd és lapszerkesztő 
vagyok; születtem Csíkszeredában, 1849-ben. 

Györgyjakab  Márton:  nyomdász ós lap-
kiadó vagyok; születtem Gy .-Fehérvárt 1856-ban. 

Elnök felhívja  Halász Imre Jegyzőt a vád-
levél felolvasására. 

Nevezett jegyző olvassa a panaszos Albert 
Béni körjegyző, csikszentkirályi lakosnak jogi kép-
viselője, dr. Sebess Dénes által a marosvásárhelyi 
kir. törvényszékhez mint sajtóbirósághoz beadott 
vádlevelét a fentnevezett  vádlottak ellen, a „Csiki 
Lapok" utján elkövetett rágalmazás és becsület-
sértés ügyében. 

A Csíkszeredában megjelenő „Csiki Lapok" 
nyiltterében 1897. ápr. 14-én „Piros tojás Albert 
Béninek" cz. a. egy közlemény jelent, melynek 
hangja, kifejezése  és tartalma ugy magán-, mint 
hivatali becsületét vádlónak súlyosan megtámad-
ják 8 állításai — valódiságuk bebizonyítása ese-
tén — vádlót börtönbe juttatnák. Ezért emel pa-
naszt rágalmazás és becsületsértés czimén. Közli 
19. pontban « nevezett czikk bántó kitételeit s 
azután ezek alapján azon kijelentéssel, hogy őt 
a legnagyobb vádakkal, hamis tanuszerzéssel, hi-
vatali kötelességek megszegésével, erkölcstelenség 
előmozdításával, csempészkedéssel, lopással, lázi-
tással, sikkasztással, marhalevelek hamisításával 
vádolja, vádat emel a czikk szerzője (V. M.) a 
lap szerkesztője (M. J.) és kiadója (Gy. M.) ellen 
a btk. 258. §-ában körülirt és a 259. §. szerint 
minősülő s büntetendő rágalmazás, valamint a 
btkv. 561. §-ában körülírt s ugyané §. szerint 
büntetendő becsületsértés czimén s a lehető leg-

*) A „Csiki Lapok" aajtópörót, melynek lefolyását 
lapunk mult számában röviden ismertettük, többek kí-
vánságára egész terjedelmében közöljük. y 

szigorúbb büntetést kér. Egyúttal az inkriminált 
czikkben előforduló  egyes vádak alól való maga 
tisztázása végett kérte beszereztetni a kászonal-
csiki járás szolgabirájától 3513/93 sz. a. és 119/95. 
kh. sz. a. föltalálható  ügyiratokat, valamint a 
csikszentmártoni járásbíróság 1220/89. bftő-  sz. a. 
hozott ítéletét a cs.-szeredai törvényszék 1793/896. 
ftó  sz. a. kelt elvetési határozatát. 

A vádlevél felolvasása  után vádlottak jogi 
képviselője kifogást  emel a vádlevél ellen, még-
pedig két szempontból: 1. mert az egyes sérelmi 
pontokuál nincs szabályszerűen megjelölve, hogy 
mit diffikultál  bennük a panaszos rágalmazást, 
vagy becsületsértést; 2. mert a vádlevél né-
hány kifejezése  nem megfelelő  ivz inkriminált 
czikk illető kifejezésének.  Az utóbbi állítást iga-
zolja pl. a 18. sérelmi pont, mely szerint vádlott 
panaszosnak azt imputálja, hogy bizonyos pénze-
ket „nem fizetett  be", holott » czikkben ez áll; 
„nem fizetett  be egészenTovábbá a 10. s. 
pontban a vádlevél ,, marhalé vélharaisi tást" emle-
get, holott a czikkben „hamisittatásról'  van szó. 
Más eltérésekre is tekintettel, kéri az inkriminált 
czikknek eredetiben való félolvas  tatását. 

Elnök a védő kívánságának eleget téve, a 
jegyzővel fölolvastatja  az inkriminált czikket. 

Panaszos képviselője  elismeri, hogy a vád-
levél egyes idézetei nem egyeznek meg szószerint 
az inkriminált czikk megfelelő  paszusaival, de az 
eltéréseket lényegtelennek tartja. Egyben tiltako-
zik az ellen, hogy a vádlott által feladott  tanuk 
kiliallgattassanak, minthogy jogerős határozatok-
kal védencze fegyelmi  utou felmentetett. 

Elnök:  Kérdést intéz mindhárom vádlot-hoz 
a szerzőség és felelősség  elvállalására nézve. 

Vitos  Mózes:  a czikk szerzőségét és a fele-
lősséget elvállalja. 

Ifj.  Molnár  József  szerkesztő: Nem vállalja 
el a felelősséget,  mert a czikk nyilttérbeu jelent 
meg és világosan megjegyeztetett, hogy a szer-
kesztő nem vállalja el a felelősséget. 

Györgyjakab  Márton  kiadó : Mint kiadó 
elvállalja a felelősséget. 

Elnök:  Yan-e a panaszos, vagy vádlottak-
nak valami kívánságuk a bizonyítási eljárásra 
nézve V 

Dr. Fenyveti  védó: Kéri felolvasni  a „Csíki 
Lapok" előző számából tizou közleményeket me-
lyek az inkriminált czikk előzményeit képezik. 

Elnök  elrendeli a felolvasást. 
Jegyző  olvassa 1. a „Csiki Lapok" 7-ik 

számait, melyben Albert Béni és neje korcsmár-
lással vádoltatnak ; 2. „Csiki Lapok"8. számát, 
melyben Albert Béni tagadja, hogy akárö, akár neje 
korcsmároltak volna; 3. „Csíki Lapok" 11-ik szá-
mát, melyben Vitos Mózes nyugtákat produkál, 
melyek szerint Albert Béni és neje szesz árulás-
ból kifolyólag  pénzt vettek föl;  4. „Csiki Lapok" 
13-ik számát, melyben Albert Béni elismeri, hogy 
neje bizományosa volt a bérlőnek és a jegyzői 
lakban szesz raktárt tartott. 

Dr. Fenyvesi  kéri az elnököt, hogy a be-
csatolt szesz árulási nyugták mutattassanak fel 
panaszosnak és kérdeztessék meg, hogy azokat 
ó állította-e ki? 

Panaszos: A nyugtákat ő irta alá és látta 
el a község pecsétjével. 

Dr. Fenyvesi  kéri a becsatolt marhaleve-
leket panaszosnak bemutatni. 

Panaszos : A két marhalevelet az ó nevé-
ben leánya állitotta ki és irta alá. 

Elnök:  Következik a fegyelmi  határozatok 
felolvasása. 

Dr. Sebess:  A határozatok felolvasása  ellen 
uincs kifogása,  de a bizonyítási eljárást kéri ezek-
kel szemben mellőzni. 

Dr. Fenyvesi:  Köztisztviselővel szemben 
joga van a vadlottnak bizonyítani; az, hogy pa-
naszos fegyelmileg  felmentetett,  nem zárja ki azt 
hogy az büntetendő cselekményeket követett el. 

Elnök  felolvastatja  a fegyelmi  határozato-
kat, melyek szerint Albert Béni az ellene emelt 
vádak alól fegyelmi  hatósága által felmentetett. 

Dr. Fenyvesi  kéri az iratokból konstatálni, 
hogy Albert Béni ellen oly sokáig húzatott a fe-
gyelmi eljárás, hogy az eljárt főszolgabíró  nyi-
latkozattételre hivatott föl,  és hogy ezen nyilat-
kozat az eljárt főszolgabíró  politikai elfogultsá-
gát igazolja. 

Elnök  felolvastatja  a nyilatkozatot, mely 
teljesen megfelel  a védói előterjesztésnek. 

Dr. Fenyvesi  Legyen szabad a panaszos 
úrhoz azon kérdést intéznem, való-e hogy csak 
1897-ben hivatali hanyagság miatt 17-szer rend-
birsággal sújtatott? 

Dr. Sebess:  Megjegyzem, hogy a rendbír-
ság nem fegyelmi  büntetés, és hogy rendbírságot 
bármely köztisztviselő könnyen kap. 

Dr. Fenyvesi:  Nem hiszem, hogy kiváló 
szorgalom és lelkiismeretesség jeléül* büntettetett 
a panaszos 17-szer. 

Elnök:  Mit szól a védő ur kérdéséhez ? 
PanaszosKaptam rendbírságokat, de azok 

még felfolyamodás  alatt állanak. 
Az idő előrehaladván a tárgyalás délutánig 

fölfüggesztetik. 

Délután. 
Elnök  1/í3-kor  a tárgyalást megnyitja azon 

megjegyzéssel, hogy a tanuk kihallgattatása esz-
közöltetik. 

Tanú: Kristó  Imre  elmondja, hogy 1895. 
1896, 1897-ben a panaszos jegyző titokban szeszt 
árult; ő maga is küldte oda cselédjét szesz után, 
a körjegyző adott is, de elfogták  cselédjét a szesz-
szel; mikor cselédje — kit Czikó Károlynak hív-
nak — hazajött és ezt elmondta, elment a bér-
lőkhöz, nehogy neki bajt csináljanak. Arra, hogy 
utoljára 1897. évi február  22-én hozatott szeszt, 
azért emlékszik bizonyosan mert a bérlőtől akkor 
bizonyítványt is vett, hogy ót nem fogják  felje-
lenti. (A bizonyítványt felmutatja).  A jegyzőhöz 
azért küldött szesz után, mert az olcsóban árult, 
mint a bérlók. 

Második tauu: Csiszér Albert elmondja, hogy 
ő 1895. évi január elsejétől október 31-ig korcs-
marosa volt a panaszosnak; az ő megbízásából 
szeszt árult. Kérte egy ízben a panaszost, hogy 
adjon egy könyvet, melybe az elvitt szesz és an-
nak kifizetése  beirassék, de a jegyző megtagadta. 
Vele egyidejűleg még más korcsmarosa is volt a 
jegyzőnek. Elnöki kérdésre, hogy Albert Béni 
tnikép árulhatott szeszt, azt feleli  a tanú, András 
István volt a bérlő és a jegyző ur valószínűleg 
osztozkodott vele. 

Dr. Fenyvesi:  kéri ezen tanút a Síposféle 
esetre is kihallgatni. 

Elnök:  Tud-e valamit a tanú arról, hogy 
mikor Sipós Ignácz bukó félben  volt, a jegyző 
bírói ítélet nélkül sok holmit vitt el Sípostól? 

Tanú:  Annyit tudok, hogy elvitt tőle egy 
bikát, két lovat és tehenet, akkor történt ez, mi-
kor Sipos bukásának híre járt; a tárgyak elvitele 
éjjel történt, ezt faluszerte  beszélték és zugolod-
tak érte. 

A jegyzőnek Sipós 100 forinttal  tartozott, 
de a mit a jegyző elvitt az megért 4—500 fo-
rintot. 

Dr. Fenyvesi  kéri ezen tanúit a Bogádiféle 
ügyre is kihallgatni. 

Elnök felteszi  a kérdés, mire a tanú azt 
vallja, hogy 1893-ban Bogády nem fizetett  pót-
adót és igy neki faj  utalék nem jelöltetett ki; erről 
a községi képviselőtestület tárgyalt, mert faluszerte 
haragudtak az emberek, hogy a jegyző ur igen 
sok fát  vitet, a mire a panaszos jegyző ur azt 
mondta a képviselőtestületben, hogy ő Bogáditól 
vette a fát  és fel  is mutatott egy czédulát, de 
ez egy évvel később történt. 

Bedő  Albert  tanú: Előadja, hogy ó 1897. 
évi jaliuár 17-én vett a jegyzőtől szeszt és más-
nap este bort. A jegyzőhöz azért ment vásárolni 
mert azt mondták, hogy ott olcsóbban lehet kapni. 
Elnöki kérdésre még előadja, hogy a jegyző azt 
mondta, hogy neki szabad árulni, de az nem volt 
igaz; neki ugy a jegyző mint a leánya adtak 
szeszt is, bort is. 

Ifj.  Vitos  Péter  tanú 1897. okt. havában vett 
a jegyzőtől szeszt; valamivel olcsóbb volt a jegyző-
nél a szesz, mint máshol; ugy hiszi, hogy a 
jegyző azért árult olcsóbban, mert neki nem sza-
badott árulni: a szesz után titokban ment. 

Czikó  Károly  tanú előadja, hogy mult év 
tavaszán hozott a gazdája részére a jegyzőtől 
szeszt, de a zsidók — bérlók — elvették tóle. 
Neki a szeszt a jegyző leánya adta a jegyző lakásán. 

Birta József  tanú 1895, 1896-ban cseléd 
volt a jegyzőnél és akkor, többször hozott neki 
szeszt Baróthról 1896-ban egyszerre hozott két 
hordóban 239 litert. 

Dr. Fenyvesi  kéri a Sipos-féle  ügyben 
Kristó Ferenczet kihallgatni. 

Kristó  Ferenoz  tanú : Mikor Sipos bukófél-
ben volt. eljött hozzá este a jegyző, és mondotta, 
hogy Sípos megbukik: jó lenne tehát a marhákat 
tóle elhajtani és igy magunkat biztosítani. Sipos 
a jegyzőnek 100 frttal  tartozott és nekem is adó-
som volt. El is mentünk Síposhoz és elhajtottuk 
a marhákat; a jegyző is az általa elhajtottakat 
másnak el is adta, de én csak annyit tartottam 
meg, hogy követelésem egy kis része kijött, á töb-
bit visszavittem, mert ugy gondoltam, hogy a do-
log törvénytelen. Mondtam a jegyzőnek, hogy a 
községnek is van követelése, de jegyző azt mondta, 
a község inkáb biija a károsítást, mint ő. A mit 
a jegyző a 100 frt  követelésbe elvitt, az megért 
430—440 frtot.  A Vitos Gergely ügyére nézve 
előadja tanú, neki a jegyző mondta, hogy meg-
verte Vitost: és adott neki 20 forintot,  hogy az-
zal békitse ki Vitost. El is ment ehez, de ez nem 
akart békülni. 

Kristó  Lázár tanú: Annyit tud, hogy a 
jegyző egyszer este hozzá jött, és felhívta,  hogy 
a Sipos marháiról állitson ki azonnal az ő részére 
marhaleveleket, ő azonban megtagadta, mert éjjel 
volt, és a dolog neki gyanús volt. — Gál Endre-
féle  Ügyről csak azt tudom, hogy a jegyző uta-
sítására a község fájából  még 1889-ben 2 ölet 
adtam Gálnak, ennek az ára - sohasem lett meg-
fizetve. 

Bors Benedek  temu elóadja, hogy neki Gál 
Endre volt tiszti ügyész mondotta el, hogy ő még 

Folytatta a MIIMIMM. 



Melléklet a „Csiki Lapok" november 9-iki 45-ik számához. 
tartozik a községnek 2 öl fával,  melyet neki a 
község fájából  a jegyző  adott és tudomása sze-
rint ezen két öl fa  a községnek meg nem fizet-
tetett. Ezt mint képviselő testületi tag tudja. 

A Bogády-féle  ügyre nézve előadja, lio^y 
1893. év őszén feltűnt  neki, hogy a jegyző mennyi 
fát  hordatott: a jegyző a hozzá intézett kérdésre 
azt válaszolta, hogy azért van annyi fája,  mert 
Bogádytól annak részét megvette. 

A Vitos-féle  ügyben előadja, hogy neki a 
jegyző beszélte el, hogy Vitos Gergelyt felpofozta 
és előadja ennek részleteit is. Midőn Vitos ezért a 
jegyzőt bepanaszolta, ez letagadta a tényt és igy 
felmentetett.  Nemsokára értesültem, hogy Vitos 
a jegyzőt hamis esküért, ezen ügyért feljelen-
tette. 

Vitos  Gergely  tanú előadja, hogy ót a jegyző 
megverte; három tanú jelen volt és neki megígér-
ték, hogy ezt be is fogják  igazolni. De a bíróság 
előtt a jegyző mellett vallottak. Erre a jegyzőt 
és a tanukat hamis esküért feljelentettem,  de az 
eljárás beszüntettetett. A jegyző neki pénzt igér-
tetett, hogy vonja visza a panaszát, de nem fo-
gadta el a pénzt. 

Vitos  Gergelyné  azt vallja, hogy férje  rög-
tön az eset után el panaszolta neki, hogy a jegyző 
megverte; a tárgyaláson a jegyző és a tanuk ta-
gadták dolgot és a jegyző felmentetett.  Arra a 
terjem hamis eskü miatt perelte be azokat és ak-
kor a jegyző ur pénzt igért a mennyit a férjem 
akar. csakhogy panaszát visszavonja. De férjem 
nem békült ki. 

Dr. Sebess  előterjesztést tesz a csikszent-
királyi községi képviselőtestület néhány tagjának 
kihnllgattatására nézve. 

Dr. Fenyvesi:  Ezen tanuk mellőzését kéri. 
A kir. törvényszék ezen tanuk kihalgatását mellőzi. 

Elnök a bizonyítási eljárást ezzel befejezett-
nek nyilvánítja és felhívja  dr. Sebest vádbesz-
elóadására. 

Dr. Sebess Dénes vádbeszédjében ráutal 
arra, hogy a jegyzőt mennyi munka terheli, utal 
arra, hogy mindazok a vádak, melyeket Vitos az 
ó védencze ellen emelt, már fegyelmileg,  sót a 
Vitos Gergely ügye bünügyileg is elbíráltattak, 
tehát a vádlottat konokság terheli. Ha igazak len-
nének a vádak, akkor a panaszos kellene üljön 
a vádlotak padján. Az egész czikk sértő, majd 
egyenként tárgyaja a vádakat és védencze jóhi-
szeműségét kívánja igazolni. 

Kifogásolja,  hogy az általa feladott  tanuk, 
kik védencze mellett bizonyítottak volna, ki nem 
hallgattattak. A czikk szerinte egész sor vissza-
éléssel vádolja alaptalanul az ó védenczét; már 
egyszer igazat kapott védencze, midőn fegyelmi 
hatósága felmentette.  Nyugodt abban, hogy az 
esküdtszék igazságot fog  szolgáltatni védenczének 
és elmarasztalja Vitost, valamint a szerkesztőt és 
kiadót is: ez utóbbi kettő ellen enyhe bünte-
tést kér. 

Ezután dr. Fenyvesi Somit véd beszédé re ke-
rült a sor, melyet alábbiakban egész terjedelmé-
ben közlünk. 

Tekintetes  kir.  törvényszék  ! 
Uraim  ! Esküdtek  ! 
A panaszos ur képviselője imént elmondott 

vádbeszédében csodálkozásnak adott kifejezést 
afelett,  hogy a panaszos ur viselt dolgai miért té-
tettek itt ujolag bizonyítás tárgyává, mikor ezek 
már fegyelmileg  elbíráltattak és védencze ártat-
lannak nyilváníttatott; csodálkozott, hogy i|yeiţ 
dolgok elkövetése esetén, Jia ezek valódiak Jen-
pépek, hogyan szerepel az ó védencze panaszos-
ként és hogy nem ül a vádlottak padján. Azon 
szerencsés helyzetben vagyok Esküdt Uraim, hogy 
a csodálkozásban osztozom, magara is csodálko-
zom, hogy ily előzmények után a panaszos ur ho-
gyan kerülte el mindeddig is a vádlottak padját. 
Daczára annak, hogy a panaszos ur csodálkozá-
sát obztom, védelmi módszerét nem követhetem, 
nem fogom  érdekeltséggel vádolni — mint a hogy 
ő tette — az eskü alatt kihallgatott tanukat és 
ţiem fogok  hivatkozni azon tanukra, kiknek kihall-
gatása mellőztetett, kikről ţehât nem tudhatjuk, 
jnit vallottak volqa és ha kihallgattattak volna 
pzep a paqaszos iţr âlţal feladott  tanuk, nem 
agojgâitaţott-e volna ujabb gyanút a hamis ta-
nításra való szerzés vádjához; nem fogok  hi-
vatkozni, miként a panaszos ur képviselője 
tette itt, be nem mutatott okiratokra, nehogy 
az a gyanú merüljön föl,  hogy ezen okiratok 
egyáltalán nem léteznek és az azokra való hivat-
kozás csak ügyvédi fogás.  Csak tényekre fqgok 
hivatkozni és meg vagyok győződve, hagy a té-
nyek védenczen» igazságát bizonyítják. 

Uraim  ! Esküdtek! 
Néhány Bzázad tilnt le a mindenség végte-

len tengerébe, mióia Lu .er Márton birái elé idéz-
tetett. A saját meggyőződésének e fanatikus  hive 
tudva, hogy lakolhat életével, ha meggyőződése 
mellett marad, nem remegett egy pillanatra sem, 
hanem meg nem tagadva hitét, elveit, meggyőző-
déül t, kezet Bzivére téve, mondotta az örökké 
nevezeteB szavakat: „Itt állok I Máskép nem te-
hettem. Isten ugy segéjjen". 

Nem nagy világot mozgató ideák hirdetője-
kép került ide a vádlottak padjára az én véden-
czem. A Krisztus tanának felkent  bajnokát nem 
a gyűlölség, vagy bosszú, nem harag, vagy jo-
gosulatlan becsvágy késztette fellépni  a panaszos 
féktelenségei,  túlkapásai ellen. Szelidségét a meg-
botránykozás változtatta elszántsággá; pennáját 
a fájdalom,  hogy embertársait a panaszos által 
elnyomva, kihasználva, pusztulni látja, tette ke-
ménynyé ; lelkében a szilárd tudat vert gyökeret, 
hogy Isten és ember előtt kötelessége faluját 
megvédeni és midőn ezért ót ide hurczolják itt 
a vádlottak padjáról sem mondhat egyebet, mint 
amaz nagy reformátor:  „Itt állok! Máskép nem 
tehettem, Isten engem ugy segéljen". 

» 

Esküdt Uraim I Önök hallották, hogy a pa-
naszos urnák legfőbb  fegyvere  vádjainkkal szem-
ben az ő fegyelmi  hatóságának hozott felmentő 
Ítélete. Annak a hatóságnak az ítélete, melynek 
egyik közege és pedig ugyanaz, ki a panaszos 
ellen a vizsgálatot vezette, hosszú időn át elhúz-
ván az ügyet; azzal védekezik, hogy pártérdek, 
politikai indokból húzta az ügyet. Hát esküdt 
urai.n! Ha az a felettes  hatóság még a fegyelmi 
eljárás időpontját is a szerint válogatja, a mint 
a politika kivánja és ennek nyíltan kifejezést  is 
ad, akkor mit várhatunk attól igazság dolgában. 

Önök különben ismerik Esküdt Uraim, Csiki 
Gergelynek remek színmüvét a „Czifra  nyomorú-
ság"-ot, Szerepel benne egy „Poprádi" nevü em-
ber, ki mint szövetkezeti igazgató tönkremenvén, 
a szövetkezeti tagok pénzét megtartva a vádlot-
tak padjára került, de bizonyítékok elégtelensége 
czimén felmentetik.  Midőn rövid időre reá neki 
valaki szemre hányást tesz, hogy nem becsüle-
tes ember, büszke önérzettel vág vissza, hogy 
neki még okmánya is van becsületessége mellett 
és pedig a felmentő  ítélet. Ily büszke önérzettel 
hivatkozik a panaszos ur a fegyelmi  hatóság fel-
mentő Ítéletére. De megfeledkezik  egyről, hogy 
itt független  biróság előtt áll, melyet nem feszé-
lyezhet semmi fegyelmi  határozat, mely elótt nem 
döntenek a közigazgatás rejtélyes utjain kijárt 
okmányok, hanem mely itél legjobb legszentebb 
meggyőződése szerint, mert panaszos ur, itt iwm 
az ön közigazgatási élelmessége, nem a más uta-
kon szerzett babérai felett,  itt az ön becsülete 
felett  ülnek törvényt. 

Esküdt Uraim! Gondolkoztak-e Önök valaha 
a szeszbizomány és korcsmálás közötti külömb-
ségről. Elmélkedtek-e Önök valaha a felett,  hogy 
valamely község erkölcsi életére milyen jótékony 
befolyással  lehet, ha az esküdt a regálébérlő, a 
körjegyző felesége  szívességből annak bizományosa 
és szeszt árul, bort árul, sört árul ugyanazon fe-
dél alatt, mely alatt férje  a jegyző hivatalos te-
endőit végzi és onnan neháqy lépésnyire össze-
esketi szent házassági frigyre  a hozzá forduló 
párokat. 

De hisz Esküdt Uraim! Az én védenczem 
hazudott, rágalmazott, hisz hallották Önök a 
Csiki Lapok" 8-ik számában a panaszos ur fér-

fias  és igaz nyilatkozatát, hogy sem ó, sem neje 
soha korcsmát nem tartottak. Hát tehet-e véden-
czem arról, hogy már a „Csiki Lapok" 13-ik 
szamában a felolvasott  nyilatkozat 6-ik pontjában 
A. B. elismeri, hogy a laképületben helyet adott 
a felesége  a raktárnak és bizományos volt. Milyen 
gyöngéd is e szép szó „bizaraáqy" ahelyett hogy 
azt mondaná az ember a „korosma". Azután min-
dennek az asszony az oka. Dehát tehet-e véden-
czem arról, hogy a felolvasott  okiratok, a kihal-
gatott tanuk azt igazolták, hogy ez a puritán 
jellem, ez a fegyelmileg  oly tisztára mosott em-
ber, nemcsak 1895. hanem egész 1897. februárig 
adogatta el a szeszt, bort, sört titokban, csem-
pészve, akár a legutolsó kis falunak  tönkrement 
korcsmárosa? Tehet-e védenczem arról, hogy ez 
a kiváló közigazgatási erő még a csempészett 
áruért kapott pénzről addtt nyugtára is rányómja 
a hivatalos pecsétet? 

« 

Esküdt Uraim I A gyakorlati életben bizo-
nyára hallottak már esetet arról, hogy valamely 
kereskedő érezvén, hogy bukni készül, érezvén, 
hogy mindenik hitelezőjét nem tudja kielégíteni 
ahoz a módszerhez fordul,  hogy lefoglalta'ja  a 
holmiját jó barátok, vagy rokon által. Az ilyen 
dolgok, melyek nem tartanak igényt arra, hogy 
a tisztesség legszebb és követendő példái gyanáut 
állíttassanak oda, rendszerint titokban és gyorsan 
szoktak elintéztetni. A panaszos ur uj korszakot 
inaugurál; ty időt óhajt megteremteni, a melyben 
az ilyen eljárás nyilvános -dicséretben részesül, 
sót még esküdt uraim, Önöktől most csak azt a 
csekélységet óhajtja, hogy Csik-Sztkirály érdemes 
jegyzőjének adjannk elegtételt, mert az én vé-
denczem azt merte irni, hogy ez még akkor sém 
egészen tisztességes dolog, ha ezt egy fegyelmi-
leg becsületesnek nyilvánított jegyző követi el. 
Pedig a jelen eset nem is oly egyszerű; nem más 
hitelezőt, nem idegen embert kiváut a puritán 
panaszos ur megelőzni, saját kenyéradó közsér 
gét károsította meg ilyen alattomos módon. Önök 
hallották esküdt Uraim, hogy Csik-Sztkirály köz-
ségben egy Sipos Ignácz nevü ember tönkrement 

sokan voltak, kik nehezen összekuporgatott fillé-
reiket vesztették el. A panaszos ur írem volt kö-
zöttük ; per nélkül, végrehajtás nélkül, törvényes 
formák  nélkül vette magához Sipos ingóságait; 
éjjel — mikor a becsületes emberek virasztottak, 
siratva Síposnál elvesztett pénzüket, ő az éj sö-
tétségét felhasználva  marhalaveleket szerzett, 
hogy igazolhassa az igy szerzett állatok tulajdon-
jogát. Faluszerte tudják, ó legelöl, hogy Sipos 
bukó félben  van, a ki csak teheti, megindul, 
hogy követelését biztosítsa. Csak egy ember van, 
ki rendithetetlenül áll; csak egy ember, ki saját 
érdekeit biztosítva látván, a község érdekében mit 
sem tesz. És bár a törvény is módot ad nekj, hogy bizto-
sítsa aközségkövetelését ;ő nem teszi. Es midó n az 
egyik itt kihallgatott tanú felbivja,  hogy a jog-
talanul elvett ingókat adják vissza, a jegyző ur 
ezt kereken megtagadta; czinikus szavakban 
adva kifejezést  ama véleményének, hogy a köz-
ség inkább elvesztheti a követelését, mert hisz 
a községnek többje van, mint neki. Végre évek 
múlva utasítják a községét, hogy pereljen e kö-
vetelés miatt; pereljen a panaszos ellen, ki e 
község élén áll. Szükséges-e mondanom, hogy e 
per soha meg nem indult ? Szükséges-e fejteget-
nem, hogy a panaszos fegyelmi  hatósága ebben 
sem látott semmi, de semmi vétséget. Csoda-e 
hát, hogy a panaszos ur elég vakmerő e tény 
elmondását rágalomnak minősíteni'? 

* 

Uraim esküdtek! 82 frt  50 kr nem sok pénz, 
nem sok pénz, raidóu valamely gazdag ember 
előkelő, paszióiról van szó ; nem sok pénz, midőn 
becsületes, odaadó munka árán szereztetik meg. 
De horribilis összeg akkor, midőn arról van szó, 
hogy ez összeg tisztességtelen uton köztisztviselő 
kezén kallódjék el. Csik-Szentkirály községe adó-
kezelése körül egy kis baj támadt. A pénzügy-
igazgatóság megvizsgáltatta ez ügyet és meg-
hagyatott a panaszos urnák, hogy a hiányzó 82 
frt  50 krt fizesse  meg. A panaszos ur e meg-
hagyás ellen nem fellebbezett.  Minek V Van az 
ilyen ügyek elintézésének egy sokkal simább, 
egyszerűbb módja. És ez egyszerű ut oda veze-
tett, hogy ez a 82 frt  50 kr a községi számadá-
sokban 1890. évi XXIV. czim 88. tétel alatt ki-
fizettetett,  de nem a panaszos ur által, hanem a 
község terhére. A panaszos ur már mosolyogha-
tott a pénzügyigazgatóság naivitásán, mely ót 
gondolta megbüntetni, de a községet találta és 
bizonyára ugy okoskodott, hogy miért fizessen  ó, 
mikor a község is fizethet.  A kegyetlen sors egy-
szer máskor az ilyen embereknek sem kedvez. 
A számadások megvizsgálására ép védenczem 
küldetett ki és ez a maga falusi  észjárásával 
nem tudta megérteni a jegyző ur közgazdasági 
bölcseségét, a mely szerint mindegy akár az ó 
zsebéből megy a büntetés, akár a községéből, 
mert zseb-zseb; és kifogásolta  a tételt. A pana-
szos ur nem csüggedt. Hisz ó jól tudta, hogy 
apró ajándékok tartják fenn  a barátságot. 1891. 
évi május 31-én baráti, illetve képviselő testü-
leti ülést tartat és azon kimondatja, hogy a köz-
ség neki ezen 82 frt  50 kr kifizetését  elengedi. 
Az én papom sem csüggedt. Ugy gondolkozott, 
hogy a körjegyző ur barátai sajátjukból ajándé-
kozhatnak, de a községéből nem. Es e baráti 
sziveséget megfellebbezte.  A jegyzó ur felettes 
hatósága ueiu állott a barátok pártjára és nem 
engedte el a fizetést.  A jegyzó ur bnrátjai akkor 
1892. évi szeptember 13-án újra ülést tartottak 
és megengedték, hogy a szegény jegyző a 82 
frt  50 krt két részletben fizesse  meg, felét  1892-
ben és felét  1893-ban. Az első részletet a jegyzó 
ur 1892-ben kifizette,  azután telt-múlt az idő. Jött 
a tavaszi rügyek korszuka; letdt a nyár per-
zselő melege; az ósz gyümölcsöt adó szép 
ideje; a tél fagyasztó  hidege. Es a második 
részlet befagyott.  Eltelt 1892., 1893., 1894., 1895. 
És ez évben fegyelmi  ügyben kihallgattatván a 
panaszos ur 1895. évi október 22-én kijelenti, hogy 
még nem fizette  ki a 41 frt  25 krt. Csak fi  évig 
használta, tehát e kis összeget a panaszos ur jog-
talanul, kamat nélkül. Es most azzal vádolja vé-
denczemet, hogy roszhiszemüleg állította róla, 
hogy még nem fizette  ki az összeget, holott ki-
fizette.  De esküdt Uraim, a panaszolt czikk 1897. 
év április 15-én jelent meg; a községi számadá-
sokban pedig csak 1897. év május havában sze-
repel ez összeg kifizetettként.  Es midőn védenczem 
ezt az eljárást sem tartja törvényesnek a panaszos 

ur becsületében érzi magát eróseu megbántva. * 
Uraim esküdtek! A csikmegyei községek 

gazdag erdőségekkel rendelkeznek; és ős idők 
óta ugy van ez a világon, hogy a mije van az 
embernek: abból vesznek el mások. A panaszos 
ur is ugy gondolkodott, hogy a hol annyi fa  van, 
mint a csik-szentkirályi erdőben, ott egy pár öllel 
több vagy kevesebb nem számit. Jut is marad is, 
Ugy is cselekedett. Jutott is maradott is. Az Isten-
ben, boldogult Gál Endre csikmegyei tiszti ügyész 
jóra való derék ember volt; és mert a község 
erdejéből neki a panaszos ur két öl fát  adott, azt 
hitte, hogy nekie ezt meg ÍB kell fizetnie,  vissza 
kell adnia. Elmondotta ezt az itt kihallgatott Bors 
Benedek tanúnak, és megerősíti ezt Kristó Lázár — 
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A panaszos ur azonban kemény ember ö nepi 
kegyelmez sem élőknek, sem halottaknak — Es 
hirdeti, hogy Gál Endre nem mondott igazat. De 
hát esküdt Uraim, mi oka lehetett annak a tiszti 
ügyésznek, hogy ó olyan két öl fát  adjon a köz-
ségnek, melyet soha nem kapott? Mi oka lehe-
tett annak az umbemek, hogy önmagát vádolja? 
De a panaszos ur jól megtanulta azt, mitvéden-
czem róla irt: „Tedd és tagadd el" A halott pe-
dig nem kelhetett fel  sirjábi'l, hogy szemébe 
.vágja a panaszosnak az igazságot. 

Esküdt Uraim! Valamint egyéb vádakkal 
szemben, akép fa  dolgában, és különösen ez irány-
ban, felette  érzékeny a nótárius ur! Védenczem 
szó szerint azt irta iróla a Bogády-féle  ügyben. 
„1894-ból Bogády úrtól oly failletéket  vett meg, 
mire nézve soha sem igazolta magát" Az elfo-
gulatlan ember ezen sorban sem becsületsértést, 
sem rágalmat nem talál. De a panaszos ur jól 
tudja, hogy miért fáj  neki e kijelentéi. Jól tudja, 
hogy ez egyszerű szavak keserű igazságot rej-
tenek magokban. — Az igazság pedig az, hogy 
ez ügyben is inkorrectül járt el. Ez ügy is igen 
egyszerű, Csik-Szentkirály községe 1893. évben 
elhatározta, hogy a pótadóval terhelt belbirto-
kosok  részére az erdőből fa  adatik; bizottság 
jelölte meg minden egyes birtokos részére a fa-
jutalékot — Bogády Gyula ur és neje ezen bei-
birtokosok közt nem szerepelt, részére fa  ki 
nem utaltatott, az ó jutaléka meg nem jelöltetett. 
Ám a jegyző nem azért ur a faluban,  hogy holmi 
bizottság dolgaival törődjék — Kezdte hordatni 
a fát:  és midőn a falu  zúgni kezdett, hogy sok 
a fa,  mit hordat, midón kiderül, hogy a más fá-
ját, a Bogádyét is hordatja, akkor egy év inulva 
előáll egy czédulával, hogy Bogády eladta neki 
az ő jutalékát? De melyiket? Hisz Bogády ré-
szére 1893. évben fa  ki nem utaltatott, bizott-
ság a neki jutó részt ki sein jelölte ? Ki a meg-
mondhatója tehát, hogy mi czimén hordatott a 
panaszos ur a Bogády fájából  és pedig annyit, 
hogy az egész falunak  feltűnt  ? 

* 

Esküdt Uraim! Bocsánatot kell kérnem, hogy 
a védelem rendjén fiatal  leányok foglalkozására 
is ki kell terjeszkednem, de Önök hallották, hogy 
nem én hanem a panaszos ur keverte belé ez 
ügyije fiatal  leányát. — Mindeddig ugy tudtuk, 
hogy fiatal  leányok ha Íráshoz fognak,  vagy baráti-
levelezést folytatnak,  vagy egyszer-máskor szív-
beli érzelmeiknek adnak egy-egy levélben kifeje-
zést. — A panaszos ur módját találta annak is, 
hogy leánya tehetségeit a közigazgatás téren érvé-
nyesítse, ha mindjárt oly prózai foglalkozással  is 
mint a minó a marhalevelek kiállítása — Önök 
hallották esküdt Uraim, miként intézkedik a mi-
niszteri rendelet a marhalevelek kiállításáról; hal-
lották, hagy az közokirat, mely a tulajdonjog iga-
zolására szolgál; de az ezek kiállítása közül el 
követett mulasztás büntetőjogilag üldöztetik. És 
én kérdem Önöktől, Esküdt Uraim, miként fog 
az ilyen marha levél közokirat gyanánt szolgáliji, 
melyen a jegyző ur nevét nem ó irta oda. Es 
majd egy per esetén, melyben esetleg egy szegény 
ember utolsó vagyonát kívánja megmenteni, mit 
fog  mondani a panaszos ur lelkiismerete, midőn 
nem bizonyíthatja a tulajdonjogot, inert nem iga-
zolhatja a marhalevél valódiságát? Kifogja  kár-
pótolni azt a szegény embert, kit a jegyző nevé-
ben kiállított, de általa soha alá nem irt, tehát 
hamis okmányok koldussá tettek? 

• 
Esküdt Uraim ! Mindnyájan tudjuk, hogy minó 

nehéz feladat  valamely község részére vagyont 
gyűjteni; hisz a mindennapi tapasztalat eléggé 
mutatja, hogy a községeknek még az a kevés 
vagyona is a mi van elkallódik, ha szigorú rend-
szabályok annak megtartására nem hozatnak. — 
Csikszentkirály községe azon szerencsés helyzet-
ben van, hogy vagyonnal rendelkezik; ezen va-
gyon a közbirtokosság-é volt és a felolvasott  413/3 
sz. alatti miniszteri rendelet szerint nem volt 
elkölthető. — De mit jelent egy miniszteri rende-
let egy körjegyző előtt? Mire való a pénz ha nem 
azért, hogy el is költessék; és a képviselőtestület a jegyző vezetése alatt neki is fogott  a költés-
nek. 759 frt  63 kr. indult meg ilyformán,  és abból 
100 frt  bizonyára véletlenül fizetés  czimén a pa-
naszos úrhoz. Tehet-e védenczem arról, hogy a 
törvényhatóság elrendelte a 759 frt  63 kr vissza-
fizetését  és rágalmazott-e védenczem akkor, mi-
dón azt irta, hogy törvényellenes volt-e pénz kiu-
talása — elköltése. 

* 

Esküdt uraim 1 Önök hallották ma egy sze-
gény falusi  embr panaszát Brutális, állásához 
nem illő módon bántalmazta a panaszos ur e sze-
gény embert Midőn panaszra került a sor — ta-
gadott, felmentetett.  Hallották a tanuk vallomását 
is, meggyőződést szerezhettek arról is, hogy ama 
perről midón védenczem irt, rágalmazott-e hazu-
dott-e? 

Önök hallották esküdt uraim, hogy egéBz 
sereg rendbüntetéssel sújtatott a panaszos, mert 
hivatalában hanyag, felületes,  megbízhatatlan volt; 
hallották, hogy az ellene folyamatba  tett fegyelmi  | 
ügyek annyira hevertettek., hogy még az őfelet-' 

tes hatóságának is meggyült ezért a baja; hal-
lották azokból miket felsoroltam,  miket okiratok 
és tanuk igazoltak, hogy hazudott-e védenczem, 
midőn azt irta a jegyző úrról, hogy szédeleg, 
zsarnok, csempész, cserél-berél, demoralizál? 

Én önöktől kérdem esküdt uraim, az ily em-
berek részére találták-e fel  az esküdtbirói intéz-
ményt? Az ily jellemek-e azok, melyek joggal 
bírnak arra, hogy kis falujokat  elhagyva, esküdt-
bíróság ellé álljanak, várva nyugodt önérzettel, 
hogy az esküdtek marasztaló verdiktje óket állítsa 
oda követendő Katók gyanánt? 

* 

Uraim esküdtek: Évek hosszú sora óta küzd 
védenczem a panaszos ur törvénytelenségei, kap-
zsisága, túlkapásai ellen. A panaszos ur vagyo-
nos ember; 400—500 frt  évi jövedelemből 
30—40,000 frt  vagyonra tudott szert tenni, össze-
köttetései vannak, szolgálatokat teljesít, jutrImá-
kat ad és kap. Az én védenczem egy szegény, 
egyszerű falusi  pap, kit e küzdelemben nem ve-
zetett, nem vezethetett egyéb, mint a tudat, hogy 
embertársait segíteni köteles. —Csoda-e Esküdt 
uraim, ha mindeddig a küzdelemből az én véden-
czem részemre nem jutott egyéb eredmény, mint 
a keserű tudat, hogy átvirrasztott éjszakái, lelké-
nek gyötrelme, törekvése és bátorsága, odaadása 
és igazsága mind-mind megsemmisülnek a pana-
szos ur hatalma, összeköttetései, vagyona által. 

Ma végre ütött a megváltás órája. A vissza-
élések hosszú sorából csak néhány adat merült 
ma fel;  csak néhány adat, de ezek is világító 
mécsként fogják  felderíteni  azt a sötétséget, mejy 
a panaszos ur garázdálkodását eddig befedte.  És 
ha esküdt uraim, védenczem talán e világító 
mécsek meggyújtásánál igen hevesen járt el, ha 
egy-egy kifejezése  erőssebb, mint a hogy kellene 
lehet-e azt neki betudni ? Hisz nem hajszál mér-
legen döntetik el Önök által ez ügy ; és ha a mérle-
gen egyik serpenyőben a panaszos ur viselt dolgai 
lesznek; a másikban védenczem meggyőződése, 
igazságai, ugy nincs kétségem, hogy védenczem 
javára dől a mérleg. 

Esküdt uraim! Az önök verdiktje nem csak 
az én védenczem sorsát lesz hivatva eldönteni. Az 
önök verdiktjétől függ,  hogy a panaszos ur a múlt-
hoz hasonlóan, a jövőben is boldogítsa községeit 
avagy ama községek megszabaduljanak egy ször-
nyű lidércznyomástól. 

Ama szegény székely emberek nevében, kik 
évek hosszú sora óta tűrik, szenvedik a panaszos 
ur jegyzőségét; ama szegény székely községek 
nevében melyek lakossága remegve várja a mai 
ítéletet az örökké élő igazság nevében, kérem 
önöket, mondják ki, hogy védenczem „nem vétkes". 

A védbeszédet a közönség zajosan megtap-
solta és megéljenezte. Majd Molnár József  mon-
dott igen ügyes, jogászi érvekben gazdag beszé-
det saját védelmére, mig Györgyjakab Márton 
lapkiadó csatlakozott a szerkesztő védelmé-
hez. — A panaszos képviselője a válasz jogá-
val nem élt; mire Dicső Béla elnöklő bíró a kér-
déseket hirdette ki, és összegezte a vád és vé-
delem érveit. — Az esküdtek vissza vonultak, és 
félórai  tanácskozás után hirdette ki Oroszlán Ist-
ván az esküdtek főnöke  a verdiktet. Az esküdtek 
határozata Vitos  Mózesre  nézve: 

1. Szerkesztóje-e a czikknek? 12 igen. 
2. Van-e a panaszolt kitételekben rágalma-

zás? 12 nem. 
3. Vékes-e Vitos a rágalmazásban? 12 nem. 
4. Van-e panaszolt kitételekben becsület-

sértés? 2 igen; 10 nem. 
5. Vétkes-e Vitos a becsületsértésben ? 

12 nem. 
A szerkesztői-e és kiadóra nézve 12 nem-

mel mondották ki az esküdtek, hogy nem vétkes. 
Ezeu verdikt alapján a törvényszék az ösz-

szes vádlottakat felmentetteknek  jelentette ki. 
Dr. Fenyvesi Soma védőügyvéd előterjesz-

tésére a kir. törvényszék panaszost az összes 
költségek fedezésére  kötelezte. — Panaszos kép-
viselője az ítélet ellen semmiségi panaszt jelen-
tett be; és ezzel az érdekes tárgyalás késő este 
véget ért. 

T A W t e T . 
Meghívó. 

A csiki rom. kath. tanító egyesület felcsiki  fiók-
körének folyó  évi november hó 23-án Csik-Madarason 
tartandó gyűlésére a fiók-kör  tagjait és aa érdeklődő 
tanügy barátokat tisztelettel meghívjuk. 

Tárgysorozat: 
1. Délelőtt 8 órakor Szentmise hallgatás. 
2. Oyakorlati tanítást tartanak a helybeli taní-

tók 9 órakor kezdódóleg. 
4. Elnöki megnyitó beszéd. 
4. A mult gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. 
5. Felolvasás : Xántus Dávid. 
6. Szaval Qyörpál András. 
7. Méhész elnök választás. 
8. Indítványok. 
9. A gyakorlati tanítások zártkörű bírálása. 
Csík-Szenttamás, 1898. évi okt. bó 19-én. 

Báduij  Benjamin, 
jegyző. 

E Ü I i Ö S F É L G K . 
— Halot tak napja . Városunk közönsége 

a halottaknak szentelt ünnepet az idén is a leg-
nagyobb kegyelettel ülte meg. November hó 1-én, 
a legszebb verőfényes  őszi napon a hivők nagy 
számban jelentek meg a róm. kath. templomban 
tartott istenitiszteleten. Délután pedig a temetőt 
keresték fel,  a hol már délután 2 órakor meg-
kezdődött a sírok mellett az egyházi szertartás. 
A sírokat zöld galyakkal, koszorúkkal és virá-
gokkal felékesítettek  s estére kelvén az idő, ezer 
meg ezer gyertya és lámpafény  tett tanúságot 
az utodóknak elhalt szeretteik iránti kegyeletéről. 

— Kinevezés. A kolozsvári kir. törvényszék 
eluöke csik-szentmiklÓBi P e t r e s Rezsó gyergyó-
szentmiklósi járásbirósági dijnokot a tekei kir. járás-
bírósághoz telekkönyvi átalakitó dijnokká nevezte ki. 

— Áthelyezés. A honvédelmi miniszter dr. 
N a g y Perencz csik-szeredai honvéd ezredorvost 
hason minőségben a Nagy-Kanizsán állomásozó hon-
véd gyalogezredhez tielyezte át. 

— Előléptetés a honvédségnél. A la-
punk mult számában említetteken kiviil Ó Felsége 
e hó elsejével csik-szentmibályi B öj t h y Andor 
hadapród tiszthelyettest, B ö j t h v Endre megyei 
árvaszéki elnök fiát  hadnagygyá léptette elő. 

— Hymen. Dr. Balló István csik-somlyói 
fógymnáziumi  tanár e hó 5-én tartotta esküvőjét 
Csík-Somlyón Balog Ferenez m. kir. nyugalmazott 
honvéd alezredes bájos és kedves leáuya, Berta kis-
asszonynyal díszes és előkelő nászvendégek jelen-
létében. A polgári kötést Becze Fereucz anyakönyv-
vezető teljesítette, minek megtörténte után az egy-
ház áldását délután 4 órakor a Szent Péter templo-
mában Kassay Lajos plébános adta rá az nj párra 
emelkedett szellemű szép beszéd kíséretében. Za-
vartalan boldogságot kiváltunk frigyükhöz  I 

I — Iskolai ünnepély. A csik-somlyói róm. 
kath. fógymiiázium  tanári kara és ifjúsága  az inté-
zet védő szentjének, Szent Imre herczagnuk emlékére 
folyó  hó 5-én az iutézet rajztermében programmszerü 
iskolai üunepélyt tartott. Isteni tisztelet után az if-
júság H rajzterembe vonulván, Z s a s z k o v s z k y 
„H y m ii u s z á-*val vezette be az ifjúság  vegyeskara 
a prograuiinot. Ez követte Fülöp Sámuel VIII-ad 

'oszt tanuló „D i szbesz é d*e Szent Imréről, mire 
ismét Mihalovich „H y UJ n u s z"á t adta elő nz ifju-
sáu zenekara. Szavalatokat tartottak : Lakatos János 
VUI-adik és Mártou Venczel VII. oszt tanulók ; elúbbi 
Kemény Sainu „M i a t y án k-„j á t, utóbbi Vörös-
marty „Éló8Zobor* cziinü költeményét szép sikerrel 
és kellő hangsúlyozással; szavalatok közben pedig 
az ifjúság  vegyeskara „Adjon I s t e n a magyar-
nak" czimii dalt énekelte s végezetül Szentgályi „Rá-
kóczi iuduló-'ját a zenekar adta eló kellő preozisi-
tással. 

— Tanfelügyelői  látogatás. Nagyságos 
S z a b ó Oéza kir. tanfelügyelő  ur a mult hét folya-
mán körutat tett a gyergyói részben, mely alkalom-
mal több iskolát meglátogatott; körútja Gyergyó-
Tölgyesig terjedt. Ugyanezen alkalommal Gyergyó-
Várhegyen állami népiskola felállitusa  tárgyában 
tanácskozott a községi elöljárósággal. Terve aaouban 
hajótörést szenvedett, inert aa oláh uiágisztrátus 
nemhogy a kellő támogatást felajánlotta  volna, ha-
nem még idegenkedésével tüntetett. Természetesen 
ennek csakis ők vallják kárát, a jótéteméuyt a kor-
mány reájuk nem fogja  erőszakolni. Ha Magyar-
országon a magyar nyelv teljes ismerete nélkül 
akarják nevelni gyermekeiket, ezek hátramaradott-
ságáért a felelősség  a mostani szülőket terheli. Kü-
lönben Várhegyen és Salamáson nemzetiségi szem-
pontból a czélt teljesen el lehetne érni, ha a magas 
kormány a ditró-hodosi községi iskolát állami kese-
lésbe venné át; Ditró község a telket és az uj 
iskolaépületet átengedné. 

— Károly napja . Gyergyó-Szentmiklóson 
Ferenczy Károly kerületi föesperest  Károly napján 
meleg üdvözlésben részesítették a gyergyói lelké-
szek, továbbá más tisztelői és barátai. Ezen alka-
lommal barátságos ebédre marasztotta a gratoláló-
kat. Ebéd alatt sok szép pohárköszöntőben nyert 
kifejezést  azt a tisztelet és szeretet, melyben a 
főesperes  ur részesül. A gyergyói róm kath tanító-
egyesület elnöksége üdvözlő iratban tejezte ki az 
egylet jó kívánságát 

— Székelyfluk  elhelyezése, A kereske-
delmi miniszter a székely vármegyék főispánjához 
intézett leirata Bzerint a közelebbi időben az állami 
gép- és a diósgyőri vas- és aczélgyárakban 27 szé-
kely fiút  szándékozott állami költségen elbelyesni, 
mely számból Csikmegyére 7 flu  esik. Midón esek-
nek sürgős kiválasztása és ajánlatba hozatalára a 
vármegyék főispánjait  fölhívja,  egyúttal figyelmezteti, 
hogy a közelebbi években is 27-nél több flu  állami 
gyárakba nem fog  felvétetni;  miért is as érdekelt 
szülőknek tudtul adandó, hogy megvan a kedvező 
alkalom arra, hogy gyermekeiket iparos pályákia a 
kolozsvári vas és fémipari,  a marosvásárhelyi fa-
és kőipari, as udvarhelyi kő- és agyagipari, vala-
mint a «aiatnai hasonló állami ipariskolákban kiké-
peitethessék, mely ipariskoláknál több-kevesebb ösz-
töndíjak is vannak rendszeresítve. 

— Gazdasági ismétlő iskola beállítás. 
A vallás és közoktatási miniszter az 1896. évi 60764 
•zámu rendeletével kiadott szervezeti szabály Alap-



November 9. C 8 I K I LAPOK 45. Mám 

ján Gyergyó-Szentmiklóson a község terhére gaz-
dasági ismétlő ÍBkola azonnali beállítását rondelte el. 
B meghagyta a községnek, hogy az oddigi faiskolát 
teljesen bekerítve az ismétlő iskola gyakorlati tanítási 
czéljaira engedje át s azt hozza rendbe: továbbá az 
iskolavezetésére a legalkalmasabb tanítót bízza meg 
a annak megfelelő  díjazásáról az eddigi ismétlő is-
kola vezetésére adott ősszegből biztosítsa és az is-
kolát legkésőbb november 15 én nyittassa meg. 

— Emlék a királynénak. Elhunyt nagy-
asszonyunk iránti kegyeletét méltóan örökitteti meg 
Torontál-Erzsébetlak róm. katb. hitközsége, a mely 
a hivek összerakott filléreiből  Erzsébet királynénak 
emlékére a „Budapesti szivattyú- és gépgyár rész-
vénytársaság (ezelőtt Walaer Ferencz)" jóhirii ha-
rangöntődéjében egy körülbelül 400 kgros harangot 
rendelt meg, a melynek egyik oldalára magyaror-
szagi Szt.-Erzsébet, a másik oldalára elhunyt király-
nénk dombormű képét öntél i megfelelő  felirattal. 

— Meghivó. A gyergyói róm. kath. tanító-
egyesület őszi rendes közgyűlését 1898. évi novem-
ber hó 14 én, (hétfőn)  d. e. fél  0 órától kezdrtdőleg, 
Gyergyó-Szentmíklóson az elemi népiskolánál fogja 
megtartani, melyre a t. tusokat és a tanügy bará-
tait tisztelettel meghívjuk. Tárgysorozat. 1. V,9 óra-
kor szent-mise hallgatás. 2. Gyakorlati tanítást tar-
tanak : Sántha Albert az irva-olvasásból az I., Hozó 
Anna k. a. olvasmányt tárgyal a II , Simon Adám 
a számtanból a III a., Simonovits Oeró énekből a 
III b., Tódor Antal a földmjzból  a IV., Márton Gábor 
természettanból az V. VI. fiúosztályban,  Ferenozy 
Balázs a beezéd ért. gyakorlatból a felszegi  II. ve-
gyes-, Hozó Pál a számtanból az atazegi I. vegyes 
osztályban. 3. Elnöki megnyitó. 4. A mult gyűlés 
jegyzőkönyvének felolvasása  éa hitelesítése. 5. A 
gyakorlati tanítások méltatása. 6. Józsa Sándor elő-
adása a számtan tanításról. 7. Pénztárnoki jelentés 
az egyesület pénztár állapotáról. 9. Indítványok. 
Gyergyó-Ditró, 1898. októbor 29-én. Józsa Sándor, 
elnök. Borka Lajos, főjegyző. 

— A király és az „Erzsébet király/ é 
alapí tványa". Jóságos uralkodónk is értesült imirár 
az özvegy gróf  Teleki Sáudorné és koszorús irönk 
Jókai Mór elnöklete alatt alakuló „Erzsébet királyné 
alapítványiról, Perozel Dezső belügymiszter elő-
terjesztése folytán.  Szeretett királyunk mélyen 
meghatva vette legkegyelmesebben tudomásul azt 
a nemes és humánus ozélt, melyet felejthetetlen  Er-
zsébet királynéról elnevezett országos alapítvány maga 
elé tűzött. Es ebben az ügyben a belügyminiszter a 
napokban a következő leiratot intézto özv. gróf  Te-
leky Sándornóhoz : 5597/eln. szám. Méltóságos Grófnő 
ö os. és ap. kir. Felsége Méltóságos grófuénak  és 
dr. Jókai Mórnak mint a magyarországi nőegyletek 
kiküldöttei által folyó  évi szeptember 21-én tartott 
gyűlés elnökeinek felség-folyamodváuys  következté 
ben legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, liogy 
nébai Ő es ász. éa kir. Felsége Erzsébet kírályué 
iránti hála és kegyelet jeléül a magyarországi uó 
egyletek által létesítendő jótékony alapítvány az 
„ E r z s é b e t k i r á l y n é alapítvány" nevet nyerje. 
Erről van szerencsém méltóságos grófnét  tisztelettel 
értesíteni. Fogadja Méltóságod stb. Perczel Dezaó, s. k. 
Ő Felsége legkegyelmesebb hozzájárulása és a hazá-
jukon forró  szeretettel csüngő magyar nép önzetlen 
támogatás révén immár rövid idő alatt testet ölt imá-
dott Királynénk megdicsóittetését czélzó „Erzsébet 
királyné alap", mely' valóban méltó lesz Ő hozzá 
és állni fog  időtlen időkig. 

— Uj vidéki lap Brassóban. Zakariás Já-
nosdr. ügyvéd szerkesztésében, ki már 1893.1894-ben 
is szerkesztője volta „Brassó" és „Brassói Magyar Új-
ság* ezimü politikai lapoknak, „ B r a s s ó m e g y e i 
Hí r l ap" ősimmel pártonkívüli iránya, betenkint 
2-sier megjelenő lap indult meg október hó 15-én. Az 
aj lap czélja a brassómegyei visszás politikai és tár-
sadalmi viszonyok tisztázása ; törekvése a magyarság 
körében a békét és egyetértést létes;teni. Óhajtjuk, 
hogy a nemes törekvésű lap czéljait el is érje. 

— Ipa ros tanonoziskola. A nagyméltó-
ságú vallás és közoktatásügyi Minisztérium f.  évi 
október 26-án 67.615. sz. alatt kelt magas rendele-
tével a Gyergyó-Ditró községben a folyó  tanévben 
rendszeresített iparos tanoncziskola 1898—99. tan-
évi szükségletéhez az országos iparos tanonczÍBkolai 
alapból 430 frt  segélyt kegyeskedett engedélyezni. 
Ditróban az ipartestület már több évvel ezelőtt fel 
akarta ezen iskolát állítani; erre azonban segélyt 
osak most nyervén, óhajtása csakis most valósulha-
tott meg. Ditrónak népessége, helyzeti fekvése  ked-
velőnek mondható arra, hogy az ipar évről-évre foko-
zatosan emelkedjék s ezt nagyban elő fogja  mozdítani 
az újonnan szervezett tanoncziskola. 

— A tagosítás Gyergyóban. A tagosítás 
Ugye Gyergyó-Szárhegyen, Ditróban és Remetén 
már jó előre haladt. Szárhegyen a főmérnöki  föl-
vételt befejezték  ; Ditróban és Remetén pedig már 
a birtokok becslése is befejeződött.  Ditróban a becs-
lés felolvasása  most van folyamatban.  A gazdák 
általában meglehetős nyugodtsággal fogadják  a K 

nj rendezkedést, melytől a legjobbat lehet várni 
s a gazdálkodás föllendülését  remélik. Vannak 
ugyan olyanok, kik félnek  tőle; de ha fel  fogják 
ismerni az előnyeit, akkor a kétségeakedések ön-
maguktól eloszlanak. 

— Esés miatt meghalt. Gyernyó-Ditióbau 
Lukács István gazdaember halottak estéjén jól be-
pálinkázott a már jó sötét volt az idő, mikor tár-
saival felszegbe  iudult, kiktől azonban elmaradván, 
felszegben  a Dauiak hídján botorkázott, s mint a 
tényállás felvétele  bizonyítja, a kőhíd keskeny pár-
kányáról a három métv r mély árokba esett; egy kő 

I behasította a fejét  s agyrázkódást kapott. Másnap 
| reggel akadtak rá az árokban, hol eszméletlenül fe-
küdt. Egy napig eszméletlenül még életben volt, 
aztán meghalt. 

— A gy.-remetei népiskolák ügye. E 
község már 18!>6. év elején kérelmezte iskoláinak 
államosítását. Ezen idő óta folytak  a tárgyalások, 
melyek azonban eredményre eddig még nem vezettek, 
sőt — ugy látszott — mintha a megyei közigaz-
gatási bizottság határozata szerint a községnek a 
reményei végkép letörtek volna Az ügynek meg-
szakadt fonalát  azonban a főispán  ur és a kir. 
tanfelügyelő  nr újból felvették.  Mind a ketten sze-
mélyesen értekeztek a község befolyásosabb  egyé-
neivel s jó akarattal keresték a kölcsönös meg 

; egyezés alapját, melyen ez életbevágó kérdést meg-
. lehetne oldani. Ez ujabb lépések a megyei hatóság 
Jóakaratáról tanúskodnak s azzal biztatnak, hogy 
e nagy és derék székely községet meg fogják  men-
teni a pzellemi elzülléstől. Gyergyóban. e községet 
csakugyan szegénynek kell mondani. Egyetlen köz-
jövedelmét a regálé tette, mely most inár nincs ineg. 

.; Minden kiadását pótadóból fedezi  s ez rohamosan 
'emelkedik. l89G-ban 45"/,, 1898-ban 95% volt 1899 
ben pedig 145°/, szükségeltetik. Elviselhetetlen terheit 
a jobbára napszámos nép képtelen hordozni; azért 
csapatostul vándorol ki Romániába. Ha gyermekeit 
nem neveltetheti, mi fogja  őt sziklás szülőföldjéhez 
kötni ? Sok jó székely ember háza fog  kiürülni s 
vájjon nem fog-e  idegennel benépesedni ? E köz 
ségben jelenleg 984 mindennapos tanköteles van 
s nyomorúságos iskolái alig tudnak befogadni  300-at. 
684 székely csemetét tehát minden évben a tudat-
lanság és erkölcsi posványba taszit a szegénység. 
Mint a fuldokló  a mentő kezet, ép oly örömmel és 
hálaérzettel fogadják  a főispán  ur és a kir. tanfelü-
gyelő ur uj közbelépését, mit ha siker koronáz, nevü-
ket éreznéí maradandóbban fogja  felvésni  a község. 

— Kártékony állatok méreggeli pusz-
títása. Azon tapasztalatok folytán,  hogy a kárté-
kony egerek, hörcsögök, patkányok stb. irtására ki-
szolgáltatott mérgekkel igen gyakran az illetők vissza-
élnek, a belügyminiszter elreudelte, hogy ezután 
ugy a gyógyszertárak, mint az ilyen szerek eláru-
sitására jogosított kereskedések mérgeket mindenkor 
osak az elsőfokú  rendőri hatóságok eugedélye alap-
ján szolgáltathatnak ki ilyen czélokra, mely ható-
ság köteles az engedélyezési iratban a kérelmező 
egyén megbízhatóságát, a kért méreg minőségét 
ugy a saját, miut az egészségügyi hatóságnak, kö-
zegének véleménye alapján annak lehető mennyi-
ségét szám és szó szerint is kitüntetni. A miniszteri 
rendelet ezen határozinányainak megszegése kihá-
gást képez a 15 napi elzárással és 100 frtig  terjed-
hető pénzbirsággal büntethető. 

— M. kir. osztálysorsj egyek. A ki osz-
tálysorsjegyeket akar vásárolni, az forduljon  közvet-
lenül a pesti magyar kereskedelmi bank váltóüzle-
téhez (Budapest, Dorottya utcza 1). Ez az iutézet 
minden tokintetben legnagyobb biztonságot nyújthat. 
Miután közvetlenül a húzás előtt (1898 november 
17-ikén éa 18-án) az'emlitett pénziutézet rendszerint 
tul van terhelve megrendelésekkel, a mennyiben a 
közönség nagy része ezen előkelő intézettől szerzi 
be aorsjegyeit, ajánlatos lesz a sorsjegyeket nála már 
most megrendelni, a inig a készlet el uem fogyott. 

— Teljes üzletfeloszlatás  miatt rend-
kívüli alkalom uyilik ékszerek, arany- és eziist-áruk, 
órák bámulatoa olcsó beazerzésére a 30 év óta Bu-
dapesten, Kossuth Lajos-utcza 17. szám alatt fenn-
álló Benedek Gábor és Testvére ékszerész- és órás-
czégnél. A legdivatosabb ékszerek, ezüstáruk gyer-
tyatartók, girandolok, tálak kávés- és teás készletek, 
mind 13 próbás ezüstből, minden elfogadható  áron 
adatnak el. Ezüst evőeszközök grammja 5 és fél  kr, 
teljea 12 személynek való evókészletek bőrtokban 
150 frt,  és feljebb. 

T Ö K V É N Y M Z É K I C S A R N O K . 
Halálos Ítélet. 

Mult év jaoiu9 havában feljelentés  érkezett 
a csendőrséghez, hogy Csató József  csik-zsögödi 
lakostól nagyobb értéket képviselő kötvényeket n 
szalonát loptak el. A csendörök el is indultak a 
faluban  a tettes nyomozására Nagy István éjjeli őr 
társaságában, midőn épen Csató József  házában 
faluhelyen  éjféli  3 óra felé  szokatlan világosságot 
vettek észre. Rosszat sejtve bementek az 'udvarra 
s gyanujok még jobban növekedett, midőn egy ijedt 
hangot hallottak: — Jön valaki. — Benyitván a 
szobába, négy alakot láttak magok előtt, kik meg-

l'elenésflkre  ijedten rebbentek széjjel az ágy körül, 
hol eddig állottak s reszketve válaszolták a kér-
désre — itt lakik-e Csaté József  —. 

— Nem tudjuk . . . . 
Az ágyban pedig ott fekflt  Csató József  meg-

halva, arcza a rettentő kíntól eltorzulva, szemei 
kidülledve. 

S az igazságszolgáltatás kereke forgott,  las-
san, de biztosan. A gyanú, mely a körülmények 
véletlen összetalálkozása folytán  csaknem bizo-
nyossággá érlelődött, Szép Lászlóra, nejére Kóka 
Annára, továbbá Kóka István s Kóka Istvánnéra 
hárult, kiket a csendőrök a tett éjszakáján rögtön 
letartóztattak. Iszonyú hünük tudatában még annak 
közvetlen hatása alatt bevallották tettüket ugy a 
csendőrök, mint a vizsgáló biró előtt, minek foly-
tán mind a négyeu a btk. 278. § ába ütköző gyil-
kosság büntette miatt vád alá helyeztetvén, a vég-
tárgyalás folyó  hó 5-én tartatott meg. Elnök volt 
Éltbes Zsigmond, kir. Ítélőtáblai biró, szavazó bí-
rák Dózsa Kálmán tőrvényszéki biró s Bayler Kál-
mán albiró, jegyző Pildner Károly. A vádat Páris 
Frigyes kir. ügyész képviselte, a védők padján dr. 
Fejér Antal, Molnár József,  dr. Csiki József  B 
Kánya János helybeli ügyvédek foglaltak  helyet. 
A közönség már a kora reggeli órákban zsúfolá-
sig megtöltötte a végtárgyalási termet, hova csak 
jegygyei lehetett bemenni. 

S a v é g t á r g y a l á s s o r á n e g y e t f o r d u l t  a k o c z k a . 
A f ő v á d l ó t '  S z é p L á s z l ó t a g a d o t t m i n d e n t , m i n d e n 
k é r d é s r e u e m m e l v á l a s z o l t s m é g v é d ő j é n e k f e l s z ó -
l í t á s á r a s e m e n g e d e t t k o n o k tagadásából. 

8 ezután elkövetkezett oly jelenet, melyet 
megénekelni csak Zóla tolla van hivatva. Igazán 
az állat az emberben. Vérlázító volt látni, mint 
igyekszik e borzasztó tettet férj  nejére, ez férjére, 
apa gyermekére, vejére rátolni, csak hogy saját 
nyomorult életét védje. Az az ártatlan képfl,  fiatal 
alig 17 éves menyecske talán nem is tudta midőn 
csak ugy ontotta vádjait férje  ellen, hogy minden 
egyes szavával mind szorossabbra hurkolja össze 
a kötelet annak nyakán. S a vén Kókáné vajon 
mennyi időt mentett még meg magának, midőn 
vejét, mint az ördög, bűnösnek, magát pedig mint 
a napfény  ártatlannak tűntette fel  ?! 

Ily vallomások chaosából merítette az ügyész 
vádbeszédéuek anyagát. Hideg elegáns nyugalom-
mal, inkább meggyőzésre, mint hatásra törekedve, 
jogászi okadatolással mutatta ki, bogy a telt ugy 
causalis, mint ténybeli szerzője első sorban Szép 
László s hozzá csatlakozik méltó társként apósa 
Kóka István s neje Kóka Anna, ki csak azért 
nem veheti el méltó büntetését, mert a tett elkö-
vetésekor alig volt 16 éves s igy a btk. 85. §-sa 
szerint beszüntetendő, Szép Lászlót s Kóka Istvánt 
azonban a btk. 278. §-9a alapján kéri elitélni. Kóka 
Istvánné ellen csak mint bűnsegéd, emelt vádat s 
tekintettel beteges voltára maga is enyhe bünte-
tést kér. 

Molnár József,  Kóka István védője emelke-
dett ezután szólásra s nagy hatású szónoki pat-
hosszal előadott beszédben igyekezett kimutatni, 
hogy védencze nem gyilkolt, hanem a tettet erős 
felindulásban  követte el. A 281. §. alkalmazását kéri. 

Dr. Csiky József,  Kóka Istvánné védője te-
kintettel arra, bogy védenczére sem az előleges 
megbeszélésben való részvétel, sem a tényleges 
közreműködés, legrosszabb esetben bűnpártolás bi-
zonyiitatott rá, kéri felmentését. 

Szép László érdekében emelt ezután dr. Fe-
jér Antal szót. Jogászi vervvel védte a főbünöst 
a felbnjtá»  vádja ellen. Kizártnak tartja az előre 
megtontolt szándékot s a legsúlyosabb büntetés 
alkalmazását s igen érdekesen fejtegette  a pracme-
ditátio lényegét ugy a felbujtás  s a tett végrehaj-
tása közötti összetüggést. Legrosszabb esetben is 
csak a szándékos emberölés bűntettében kéri vé-
denczét az enyhítő körülmények figyelembe  véte-
lével marasztalni. 

Szép Láazlónét dr. Kánya János védte. Az 
asszonyka ugy szólván gyermek voltára, a morális 
és phisikai kényszerre történt hivatkozás megtette 
a maga hatását a közönség körében, mely szava-
zás esetére bizonyára egyhangúlag felmentette  volna 
a szép asszonyt. 

De a biróság más véleményben volt. A hét-
főn  meghirdetett ítéletben a csúf  öreg Kókánét men-
tette fel.  Szép Lászlót ellenben kötél általi halálra, 
Kóka Istvánt életfogytiglani  fegyházra  s 10 övi 
hivatalvesztésre, Szép Lászlónét pedig 9 évi bör-
tönre ítélte, melyből a vizsgálati fogság  által 10 
hónapot kitöltöttnek vett. 

És Szép Lászlónak egy vonás sem mozdult 
arczán, midőn a bárom elitélt felebbezésétbejeleotette. 

S z e r ^ a s z t ó l ü z e n e t 
— K. M. urnák Kőrmöosbánya. Jövő számún k-

bau egész terjedelmében közre adjuk. Szíves üdvözlet. 

FÖMUNKATÁBS QYEHGYÓBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

FELELŐ8 SZERKESZTŐ és LAPTULAJDOHOS: 
• GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 
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butor-raktára. Budapest, VII., Kerepesi-ut 8. sz. 
(földszinti  helyiségek, szemben az „Otthon"-kávéházzal), azon kiválóan előnyös berendezést alkalmazta, hogy na-
gyobb be bútorozásoknál az árnt a l egú jabb szab. bu to rkoos ikban a legtávolabb eső helyre és házhoz szál-
lítja és szakértő emberek által a bútorok felszállitását  és azok elrendezését eszközöl teti, mi által a csomagolás fölös-
legessé válik és a bútorok rongálása ki van zárva. Legnagyobb raktár mindennemű 

T D - á t o i " b 6 1 
a legegyszerűbbtől a legfinomabb  kiállításig. Házi gyártmány, legszolidabb munka, rendkívüli olcsó szabott ár. 

. 4691-898. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kászon-alcsiki járásában 

Csik-Kozmás és Lázárialva községekből ala-
kított R 2133 lelket számláló körjegyzői kör-
ben rendszeresített körjegyzői állásra pályá 
zatot hirdetek. 

Javadalmazása: 1. 400 frt  fizetés,  2. 
50 írt lakbér, 3. 25 frt  irodai, 4. 25 írt fa-
általány, 5. 10 frt  ktlldőncz dij és 6 a ma-
gán munkálatokért szabály rendeleti leg meg-
állapított dij szedése. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 
6. §-ában előirt képesítést igazoló s eddigi 
szolgálatukat is feltüntető  okmányokkal fel-
szerelt pályázati kérésüket hozzám folyó  ÓVÍ 
november hó 24-ig annyival inkább 
adják be, mivel a később beérkezők figye-
lembe nem vétetnek. 

A kászon-alcsiki járás főszolgabirája: 

Csik-Sztmártonon, 1898. évi okt. 27-én. 

Bartalis Ágost, 
főszolgabíró. 

F O N T O S Ú J Í T Á S 
vidéki bútorvásároknak Budapesten J873. óta fennálló 
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M I N D E N S O R S J E G Y 
M I N D A 6 H Ú Z Á S R A J Á T S Z I K 

EGY SORSJEGY Á R A l KORONA 
Húzás már 1899. január hó 4-én. 

Sorsjegyeket ajánl: A budapesti Újságírók Egyesülete. Sorsjáték 
kezelösóg: Budapest IV. Kossuth Lajos-ut 1. sz. 
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Nyomatott. Osik-Szeredában, a laptnlajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898. 




