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Székelyföldi  nyomorúságok. 
(Folytatása és vége). 

Ha már a tagosításnak és arányosításnak 
a mérnök díján kivül, a többi költségei is u. m. 
bírósági kiszállásoknak, becslő és osztályozó 
bizottságoknak, Ügyvédeknek stb. költségei is 
szároitásba vétetnek, ennek az eddig virágzott 
községnek birtokrendezés emberi számitás sze-
rint 100,000 koronába fog  kerülni. Mikor ez o 
virágzott község lakossága ezt a 100.000 ko-
ronára rugó költséget ki fogja  izzadni, akkor 
annak egész lakossága a mai nehéz megélhe-
tési viszonyok között el fog  szegényedni. Igaz, 
hogy a birtokrendezés megtörtént, de a lakos-
ság tönkre ment; és ennek a virágzó község-
nek vagyona idegen, jött-ment embereknek, 
uzsorásoknak és néhány erőszakos élelmes 
embernek kezébe kerUI. No az ilyen birtok-
rendezésből nem kérUnk. Ott vnn Háromszék-
megyében .Nyén* község. Ebben 1671/2. évek-
ben az arányosítás a közerdók- és legelőkre 
nézve megkezdetett és végre is hajtatott Ez 
alkalommal uz urbéresaéget vesztett volt föl-
des urak, a volt úrbéresek, és azok, a kik a 
közhelyekből legalább 100 holdat bírtak, arány-
részeiket kikapták, a löbbi kisbirtokosok kö-
zösségben maradtak. Később. 1681. évben a 
művelődés alatti három határban u. m. ngar, 
tavaszi és őszhatárban is a tagosítás keresztül-
viteleit és befejeztetett.  Jelenleg azonban a 
már arányásitott erdők és legelőkben, ugy a 
tagosítás, mint az arányosítás folytatása  el-
rendeltetett, mert egyeseknek időközben sike-
rült a közhelyekből 100 holdat meghaladó 
arányrészt összevásárolni, ezek az arányosítás 
továbbfejlesztését,  mások pedig a már arányo-
sított erdők és legelökben fekvő  kaszálóknak 
és erdők tagosítását kérték. A kir. törvényszék 
ugy az arányosítás folytatását,  mint a már 
egyszer arányosított erdők és legelők tagosí-
tását elrendelte. Ez lehetetlen állapotokat idé-
zeti elő, mert as arány witási törvényben vi-
lágosan benne van, hogy a 100 holdon alóli 
kisbirtokosok állandó közösségben maradnak; 
arról pedig, bogy a már arányosított közerdók 
és legelók tagosittassanak, a törvény sehol 
sem rendelkezik. 

A bírósági eljárás a tagosítás és arányo-
sítások folyamáu  törvényellenes állapotokat 
idézett elő. Maga a királyi kúria is egyes 
konkrét esetekben belyet adott az arányosítások 
további fejlesztésének  és folytatásának,  de nem 
teljes ülésben és igy ezen határozatok a dönt-
vény kötelező erejével nem birnak. Ez a tör-
vényellenes bírói gyakorlat; megszűntette az 
nráuyoaitási törvény asoo alapelvét, hogy a 100 
holdon alóli kisbirtokosok á l l a n d ó közösség-
ben maradjanak; ez a körülmény a kisbirto-
kosok nagy tömegének kifosztására  adott ked-
vező alkalmat. Ebben az állapotban gyökerezik 

ez szomoni jelenség, hogy egyes hatalmasabb 
emberek, teljesen idegen uzsorások összeha-
rácsolják a közösségben maradt kisbirtokosok 
arányrészeit és a tömeget koldusbotra juttatják. 

De lássuk mik történnek Háromszék megye 
Zágon községében is, hol 5 —6000 lakos van 
és hol vannak urbériséget veszteit volt földes-
urak, volt úrbéresek, és kétág székelykatona-
ság ütődni. Ennek a nagy közönségnek van 
körlllbelól 60.000 k. hold területű erdősége 
és legelője. Kétségtelen adatok igazolják, hogy 
ezen nagy terjedelmi közhelyeknek igen tekin-
télyes része, a politikai község és nem a köz-
birtokosság tulajdonát képezte 1650. évben 
jogerős ítélettel kímndatott, hogy a székely 
birtokosok közerdeje és legelője, ÖkÖrtilulma-
sok, lókikötó helyek, itatóhelyek és addig faj-
zásra és legelésre közösen használt helyek fel 
nem oszthatók és a politikai község tulajdonát 
képezik kétségtelenné teszi, ezt az a tény is, 
hogy az 1660-as években Zágon község kép-
viselő testülete — 79.000 forintért  egy nagy 
terjedelmű «Nagy Bota" nevezetű erdőségét 
Oláhországnak eladta és ez a terület Magyar-
ország testéből kiszakittatott. 

Később ezen nngy község összes közerdói 
és legelői a közbirtokosságra telekkönyvezte-
tett és azokban most folyamatba  tétettek az 
arányosítások és felosztások.  Természetes, hogy 
ez a müvelet itt is alkalmul szolgált úrra. 
hogy a kisbirtokosoktól az arányrés/.ek ellia-
rácsoltassanak és a nagy tömeg kifosztnssék. 
Társulatok alakultak, melyek legalább is 1(M) 
holdat meghaladó arányrészeket egy birtokos 
nevére telek könyveztek, hogy a közösségéből 
szabaduljanak és később a kiszakított terüle-
teket egymás között feloszthassák.  A kiráiyi 
kúriának 1900. évi tuájus 29-én 27. urb. sz. 
a. kelt jogerős Ítéletében világosan el van 
Í9merve, bogy az arányositási törvéuy kiját-
szására alakult ilyen társulatok nevezett köz-
ségben megvannak és azokat jogosult érdek-
szövetkezetek uek nevezi meg. Ezen kűri ni íté-
let azt is elrendeli az alsóbb bírósági ítélet 
módosításával, hogy a volt úrbéreseknek olyan 
erdő adassék, hol eszközfa  és épületfa  van, 
mert azok élvezetére 1648. elótt is jogosítva 
voltak, és a részükre kiadatni tervezett terü-
leteken az nincsen ; ez okból uj elhelyezkedési 
tervet rendeli el. A működő mérnök uj tervel 
készített és ebben a volt úrbéresek nem ott 
bol kérték, és a kúriai is megengedte, hanem 
teljesen lehasznált cziheres és borsika fenyővel 
benőtt legelő területeket jelölt ki a volt úrbé-
resek részére. Az egy millió összeget megérő 
ép erdőkbői mit sem fognak  a működő mérnök 
terve szeríut az úrbéresek kapni. No de ez a 
terv még nem jogerős. Elég volt mostanra és 
nem folytatom  ezúttal tovább a székelyföldi 
nyomorúságok történetét. Egy székely. 

— A képviselőháa Ülései. Az ország-
gyűlés negyedik Ülésszakát a november hó 17-én 
tartott Ülésben rekesztették be. Ezen ülésben 
Ferczel Dezső elnökölt. Széli Kálmán beter-
jesztette :i legkegyelmesebb királyi kéziratot, 
melyet Lázár Árpád jegyző olvasott fel.  A 
királyi kézirat berekeszti a negyedik Ülésszakot 
s nz ötödik ülésszakot uoveinber hó 20-ikára 
hívja egyhe. A kegyelmes iratot a ház hódoló 
tisztelettel tudomásul vette. Ezután még az 
eluök terjesztette eló jelentését a mult ülés-
szakról s maga és tiszttársni nevében meg-
köszönte a ház tagjainak támogatását. Novem-
ber 20-íin nyílott meg az uj ülésszak. Molnár 
Antal jegyző felolvasta  az Ülésszak megnyitá-
sát elrendelő kegyelmes királyi kéziratot, me-
lyet elküldtek a főrendiháznak.  Kzután a ház 
tisztviselőit választották meg; alelnökök lettek: 
Ţalliân Béla, Dániel Gábor; jegyzők: Lázár 
Árpád, Lukács Gyula, Molnár Antal, Buzáth 
Ferenc/. Dedovics György, Eszterházy Kálmán. 
Nyegri László és Perczel Béni; háznagy: Csá-
vossy Béla. A november 21-ikt gyülésbeu a 
ház 1G bizottságát választották meg. Ezután 
l'olonyi Géza interpellácziót intézett a minisz-
terelnökhöz az iránt, hogy a trónörökös há-
zassagí nyilatkozatát a horvát tartomány gyű-
lésen érdemlegesen tárgyalják-e vag)* csak ki-
hirdetik. A miniszterelnök nyomban válaszolt. 
K szerint a szentesitett törvényt a horvát tar-
touiiiny gyűlésben csak ki fogják  Irrdetni. Vé-
gül Lukács László pénzügyminiszter terjesztett 
be három törvényjavaslatot. A november 22-én 
és 23-án tartott ülésekben a közérdekű öntöző 
csüturnákról szóló javaslatot tárgyalták. Az 
ülések végéit Hegedűs miniszter az Olay és 
M;ijur interpelláezióira válaszolt a zugligeti 
villamos katasztrófa  dolgában. Ezt a ház meg-
nyugvással vette tudomásul. Wlassics Gyula 
pedig Molnár apát interpellácziójára válaszolt, 
miközben a miniszter és nz apát között heves 
szóváltás támadt. A ház a választ tudomásul 
vette. A november 24-iki ülésben a közérdekű 
öntöző csatornákról szóló törvényjavaslat felett 
az áltulános vitát befejezték  és megkezdették 
a részletes vitát. A javaslat ellen Major Fe-
rencz és Barta Ödön szólottak Nagy érdeklő-
déssel hallgatták a Darányi beszédét a javas-
Int mellett. 

— A főrendiház  ülései. A főrendiház-
ban a negyedik Ülésszak bezárta* szintén no-
vember 17-én történt, a kegyelmes királyi 
leiratot a főrendek  állva hallgntták végig. Kzt 
megelőzőleg az alelnök bejelentette Czebrián 
Kiguerollus László gróf  és Hidassy Kornél püs-
pök halálát. Gróf  Csáki Albint beiktatták a 
főrendek  jegyzékébe. Keglevich István gróf 
mentelmi jogát felfüggesztették  becsületsértés 
vétsége miatt Gróf  Csáky Albin elnöki székét 
lendületes beszéddel foglalta  el a november 

20-án tartott ülésben. Az elnököt a főrendek 
nevében Császka György kalocsai érsek üdvö-
zölte. A szék foglalót  megelőzőleg felolvasták 
az ötödik Ülésszakot megnyitó kir. kéziratot, 
azután pedig megejtették a szükséges válasz-
tásokat. Jegyzők lettek: Eszterházy János gr., 
Gál József,  Károlyi Imre gr., Latinovics János, 
Nyári Jenő, Rudnyánszky József  báró, Széchenyi 
Bertalan és Vigyázó Ferencz grófok.  Háznagy: 
Szapáry István gróf.  Ezután a trónörökös há-
zassága alkalmából kiadott nyilatkozatot tár-
gyalták le és fogadták  el. Zichy Nándor gróf 
ki szintén elfogadta  a javaslatot helytelennek 
tartja azon kifejezést  hogy a javaslat teljesen 
megegyezik a pragmatika sznnkczíóval. To-
vábbá visszautasította a miniszter elnöknek a 
néppártról mondott kritikáját. Széli Kálmán 
azonnal felelt  az Öreg grófnak.  Mire aztán a 
javaslatot részleteiben is elfogadták.  A november 
hó 21-én tartott ülésben 11 törvényjavaslatot 
és miniszteri jelentést tárgyaltak le. A javas-
latokat elfogadták  és a jelentéseket tudomásul 
vették. 

= Uj főrendek.  Ő Felsége a Király a 
főrendiház  tagjaivá kinevezte Forinyák  Gyula 
nyugalmazott táborszernagyot, Széchényi  Pál 
volt fóldniivelésügyi  minisztert és Beniczky 
Ferencz  pestmegyei főispánt 

Ă Dr. Kánya —Dulinszky-féle  pár-
baj a törvényszék elótt. 

Szokatlan törvényszéki fótárgyalásnak  volt 
a tanuja városunk közönsége sót igen nagy-
számú vidéki közönséges e hó 24-én, mely 
a vármegye háza tanácskozási nagytermében 
a kivaucsiak lehető nagy számára való tekin-
tetből tartatott meg ezen helyiségben. 

Annak a nevezetes párbajnak utolsó epi-
sódja játszódott le tehát, mely Dr. Kánya János 
Ügyvéd életébe került. 

Erre a halálos kimenetelű párbajra, a 
mint a tárgyalás rendén kiderült a néhai Ká-
nyának az a rósz Bzokása szolgáltatott okot, 
bog)' egyes törvényszéki tárgyalások alkal-
mával a felek  képviseletére főnökeik  által 
kiküldött ügyvédjelölteket igen sokszor kicsinylő 
és sértő kifejezésekkel  illette, tudásukat és 
képességüket kevésre becsülte s ilyen sértést 
ismételve követett el Duünszky József  ügyvéd-
jelölttel szemben is, a kinek ambiczióját a jo-
gosulatlan becsmérlés sértette. 

Ez utóbbi a Kánya magán életének né-
mely hibáiról s nevezetesen arról is értesülvén, 
hogy bizonyos társaságban egy előkelő ée köz-
tiszteletben álló férfi  Kányának egy nem va-
lami tisztességes tényéről tett említést, egy 
ievelet intézett Kányához kijelentvén abban, 
hogy olyan emberrel szemben a kit az a csúnya 
váa terhel, minden társadalmi összeköttetést 
és érintkezést megtagad. 

A „CSIKI L A P O K " T A R C Z Á J A . 

Emlékszel-e t 
Emlékszel-e, mikor még gyerekek voltunk 

De rózsás volt utank I 
Hímes zöld mezőben csattogó nótánál, 
Sötét part ölében gyligyögó forrásnál, 

Hogy el mulatostnnk! 

Be irtuk nevünket a part fövényébe 
Hévvel versenyezve. 

Gyermeki mosolylyal még ki is czifráztnk, 
Tarka vad virággal ki is rakosgattok, 

Szent örömmel telve I 

Elfutott  az idő, sok emlék elmaradt, 
Eltemetett sokat, 

Nevünket a szellő be* rég elsöpörte, 
Homok bucikét rakott a vihar föléje, 

A virág szét hamvadt I 

Tudod-e azóta be nagy változás lett? 
Be más lett as életi 

Be irtam nevedet lelkem közepébe, 
Hogy vihar ne élje, bogy meg ne is tépje. 

Hogy ne sértsen téged I 

Be irtam nevedet lelkem közepébe, 
Szent tüzétől égve, 

Oh de ha nem lennél, édes boldogságom, 
Rakjanak szivemre egy hantot nem bánom 

A temető kertbe I 
ifj.  Botár Béla. 

Végzet 
As erődítmény, hová 10 hónsp alalt esntlal 

harmadasor rendellek ki öt napos őrségre, alpesi 
fslueska  felett  emelkedik, egy keskeny nyereg 
déli. msgssabb halmáa. Már as elsó szolgálauétel 
sl kaiméval megismerkedtem vele, a vadooban 
felnőtt,  barna szemű, piroa arosu. vidám olasz-
leánykával. Valaháoyssor a hegyre felkapaszkod-
tunk. el aem molesstotiuk rövid időre megpihenni 
a falu  kösepén levő házikójuk előtt, hooosn egy 
katona, de leggyakrabbsn magam vittem ivóvliel 
a legénység ssámára. Ilyenkor a vis beszerzésére 
elegendő Időnél hosszasabban ís elbeszélgettünk 
Igy lelt ó lassaakint as idegen orsság rabjának 
édes vigasza. 

Természetesen a várban töltött öl napok 
alatt még esak álmodni aem volt asabad arról, 
hogy a kis lak bsrátaágát egy odapillantáson felül 
igénybe vegyem. A kik •ismerik katonai értelem-
ben n törvény, a parancs, a tilalom fogalmát, 
ások elképzelhetik, hogy esen aapok, melyeket 
Így, as ó közeiébea töltöttem el, mennyi hssz 
talan, hiábavaló vágygyal töltötték el lelkemet. 
As órségea rendkívül hoassadalmasaa tellek as 
órák. Mappa), a forróság  mlatl sem sétálni, sem 
sás IMtőHŐ foglalkosáa  ntán nésni oem lehetett 

As éghsjlat elpuhította, elaltatta az embert, any-
nyira, hogy e mi alt az éjszakát kellett álmat-
lanul ellölteni. Egy ilyen álmailannak igérkesó 
éjszaka beállta előtt, épeu midón vecsernyéról 
lértek hasa as ájtatos hegy lakók s felhal  Isi szőtt 
as est harang cseogése és a templomból kijövő 
homályos tömegben „ól. ie látni véltem, az ad-
diginál eokkal erósebben és ellenálhaiailaoul 
meg kapott a végy, hogy a hásíkóhos ellátogassák. 

Négy napig semmiféle  liszt nem jött ki a 
városból szemlére s reménykedtem, hogy éjjel 
annál kevésbé leaa szándékában valakinek ide-
ballagni. Kilencs óráig nyitva volt a kapu. Zá-
ráéig még misfél  óra hiánysott. Negyed órányira 
van a falu.  valamivel több onnan vissza, (hegy-
nek fel  nehezebb), tehát majdnem egy órát tölt-
hetők ott Majdnem egy '-rát, még pedig egy 
édes, boldog órát. Már akkor kábult volt a 
fejem,  midőn ily vágyaktól eltelve odahagy-
tam a helyemet; a czélhos érve nem la tud 
tam. bogy mily kölelesség van a vállaiboo, és 
hogy sst megszegtem. As aa óra hamar eltelt; 
nem is egy, de keltő, három. Mlulha caak egy 
peres lelt voloa. egy peres, mely — mint mon-
dani asokás — felért  as örökléttel. 

A takarodót régen elfújták  már. A kapu 
aárva van. Aa öreg tüsmeser — ki igy béke 
idején várparanosnokkéal szerepelt — nagyon 
aslgoru kstons volt. 8 ha bossá valami tisst lá-
togatást talált tenni Tis hóusp ellelt már. 
Most asonban oly hibát követlem el. melyért né 
hány havi börtönre, mindennemű igény elveas-
tésre s hét évi ssolgálal meg hosssabbltásra lléi-

hetnek el. most, midőn még csak két hónap van 
hátra a keserves esztendőből, melynek nsgy résséa 
át ugy őrizkedtem a legcsekélyebb hiba elköve-
tésétől. Hiában volt minden buzgóságom. 

E rémséges gondolatok ébressiettek fel  ká-
bullságomból. Ssó nélkül szaladtam el a két peres 
múlva a vár és a bezárt kapu elótt állottam. 
Tehát oda míndeu. Legokosabb agyonlőni magamat. 
As (gaz. bogy as sem voU: mivel.... A kapu 
elölt kőfeszület  állott. Keresst, egy Idegen hU 
jelvénye; rsjta a Megváltó, kit as én valláaom 
megtagadott. A formai  vallás igen, de a ssiv nem. 
Bisslommal sóhajtottam fel:  .Jézus I ha Te vagy 
as igaz Isten fla,  a Megváltó, ki as embeiiaég 
összességéért kiszenved léi, aasbadils meg engem, 
vagy ha már el kell veaanem, erósita meg a 
végset elviselésére I" Ekkor a kspubos megyek 
asoo elhatározással, hogy cseogetek, beboosátta-
tom éa elssáuom magamat a legszigorúbb bűn-
it ödésre. Még nem fogtam  meg n caengetyüvese-
ték fáját  midőn éasrevettem, hogy belülről gyér 
világosság derreug ki. Csodák csodája I a kapu 
nyitva volt. As öreg tűzmester elócsatlantolta 
ugyan a nsgy várkspukulcscsal a kemény sár 
retesseit, de hogy ások vsjjon becsspodiak-e a 
kőfal  vaaágyába, nem vizsgálta tovább. Ki tudja: 
hány esersser végeste A már esen műveletet, 
megbisott tehát sbbsn, bogy n kapu nyílva most 
sem maradhatott. 

Éa tul voltam minden vessélyen. Bálát 
adtam as Idegen hitűek Istennőnek, a kl el nea 
hagyott a vessedelem idején. As ss Isten már 
as eayém, as ó tanát vallom éa Is. 

Boroaoyai K.  István. 
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Kánya ennek a levélnek tartalmát egy 
becsülete ellen intézett orvtámadásnak minő-
sítvén, felkérte  dr. Fejér Antal és Bsita Ignácz 
ügyvéd urakat, hogy Dullnszkít az ö nevében 
azért feleletre  vonják s lovagias elégtétel adásra 
hívják fél. 

Esen urak — bár egy kissé vonakodva — 
a megbízást elvállalták es Dulinszki Józsefet 
feleletre  vonták, a ki szintén a maga részéről 
dr. Nagy Jenő és Tauber József  Ügyvédjelölt 
urak ssemélyében segédeit megnevezte. 

Mindkét fél  segédei az Ügyet megbeszél 
ték s miután azt békés uton elintézoi nem le-
hetett, a lovagias elégtétjel adás és vevés te-
rére jatott a mególdás. Am de ebbe Dulinszky 
József  csak akkor volt hajlandó bele menni, 
ha Kánya magát a neki tulajdonított cselek-
mény, valamint egy más által vele szemben 
elkövetett és megtorolatlaoul hagyott sértés 
alul magát tisztázza. 

B czél bői Kánya egy becsület bíróság 
megalakítására kérte fel  megbízottjait, mibe a 
másik fél  megbízottjai is beleegyeztek, a mely 
becsület bíróság meg ís alakult s a mely nem 
látván beigazoltnak a Kányának tulajdonított 
tisztességtelen cselekedeteket, Kányát párbaj-
képesnek jelentette ki. 

Minthogy a békítési kísérletek ekkor aem 
sikerültek a segédek megbízójuk egyenes kí-
vánságára a fegyveres  elégtétel módját és 
eszközeit megállapították s a Kánya akaratá-
nak mellózésevel háromszori golyó váltás he-
lyett kétszeriben állapodtak meg. 

A párbajt jnlius havában a Suta fenyő 
ben meg is tartották a nevezett segédek, va-
lamint ar. Veress Sándor megyei főorvos,  dr. 
Harmath Leó járás orvos ós egy honvéd puskn-
milves jelenlétében, még pedig 32 lépés távol-
ságból avansz nélkül. 

Az elsó két lövés bţjt nem okozott és 
Fejér Antal egyik segéd és párbajvezetó fele-
ket ismételten felhívta  a kibékülésre, minek 
azonban eredménye nem lett. Ekkor a felek 
hozsá fogtak  a második lövéshez s az előzetes 
sorshúzás folytán  első volt Dulinszky Józ9ef, 
a ki 2 másodpercz alatt lőtt is és Kányát 
hasba találta, ki kaiját leeresztvén, elkiáltotta 
msgát, hogy találva van. 

Ekkor a párbaj öuként megszűnt s a se-
besültet az orvosok legott kezelés alá vették 
s minden nevezetesebb elváltozás nélkül haza-
szállították. 

Bár a haskérgen egyik oldalt bement s 
a másikon kiment a golyó, néhány napig a 
beteg közérzése nem változott s azon véle-
lemnek sdott helyett, hogy komoly bnj nem 
lesz belőle, de a lövés még is halált okozott. 

A főtárgyalás  dr. perjéssy törvényszéki 
ejnök elől ülése mellett Elthes Zsigmond tábla-
bíró, Kovács Lajos törvéoyszéki biró s Karda 
Béla aljegyző Begédkezése mellett tartatott 
meg. Köz vádló Páris Frigyes kir. Ügyész, védő 
Molnár József  ügyvéd volt. Tanukul a párbaj-
segédek és orvosok, szakértükül dr. Kolonics 
Dénes és dr. Bardécz Gyula jelentek meg. 
Ott volt ezeken kivilí Kánya József  uz elhalt 
édes apja és József  Öcscse. 

A közönség helyét előkelő férfi  és nő 
személyek foglalták  el, a karzat pedig zsú-
folva  volt. 

Megkezdetvén VilO órakor a tárgyalás 
vádlott Dulinszky Józsefhez  tett az elnök né-
hány kérdést, a ki bűnösségét elismervén, he 
ismerte azt is, hogy a sértő levelet Ö intézte 
Kányához, mel>nek alapján Ót Kánya párbajra 
hívta ki s a melyet azonban megtagadott tóle 
addig, mig magát tisztázza. Felhozta, hogy a 
levélben Kányát uem akarta sérteni, csak bi-
zonyos ténykörülményt akart neki tudomására 
hozni, a .mi szerinte nem volt ok a kihívásra 
s bogy O nem vette komolyan a dolgot, de 
Kánya azt rá erőszakolta igazolja azzal, hogy 
a párbaj színhelyére érkezve és Kányának 
köszönt, de ó a viszonzás helyett hátat fordí-
tott neki s az elnök azon kérdésére, hogy a 
becsület bíróság határozata után mért nem 
kért Kányától bocsánatot? Vádlott kijelentette, 
hogy nem kért, mert a becsület bíróság ér-
demleges ítéletet nem mondott ki s abban is 
Kánya mint egy biztatva lett az elégtétel ve-
vésre, de azután is, hogy az az uri ember a 
ki a társaságban Kányáról tett nyilatkozatát 
egy Kányához intézett levélben meg nem tör-
téntnek Jelentette ki, miről különben ő későre 
értesUlt, nem tartotta helyén valónak, sót el-
késett dolognak tartotta a bocsánat kérést. 

Ezután Kánya József  jelentette be kár-
és költségei iránti igényét, mely nem kevesebb, 
mint 120.000 koronát tett ki. 

Most dr. Fejér Antal ügyvéd kihallgatása 
következett, a ki részletesen elmondotta a párbaj 
keletkezésének és lefolyásának  történetét, a 
békességi kísérleteket, melyeket egyik fél  sem 
vett figyelembe  s élénk derültséget keltett azon 
kijelentésével, hogyha tudta volna a párbajnak 
olyatén kimenetelét, annak megkezdése előtt 
elfutott  volna a helyről. 

Barta Ignácz másik tanú szintén ugyan-
azon részletességgel adta eló az egész histó-
riát, kiemelvén, hogy Kánya minden áron for-
szírozta a párbajt, melynek ha ellenfelére  nézve 
komolyabb következménye nem lenne, más-
képpen fog  skandalumot csinálni. 

Majd a Dulinszky segédei mint tanok dr. 
Nagy Jenő és Tauber József  adták elé as Ugy 
Állását, megerősítve Dulinszky ason állításait, 
hogy Kánya valamennyiüknek mindig boreot 

törni igyekezett az orruk alá, sót hogy minden 
békítési kísérlet sem vezethetet volna sikerre, 
nyilvánvaló volt az abból is, mert Dulinszky 
később érkezvén a párbaj színhelyére Nagy 
Jenő azon megjegyzésére, hogy ha meg nem 
érkeznék és neki kellene Diuinszkyért helyt 
állani őt, t. i. Nagy Jenőt meglőné-e? kijelen-
tette Kánya, hogy Jgen  is lelőné  mint a 
kutyát*. 

A két fiatal  ügyvédjelölt egy-egy sikerült 
védbeszédnek is beillő tanú vallomást tett meg-
bízójuk érdekében és Kánya elleo. 

Miután még a két orvos tanú, puskamü-
ves és a bonczolást teljesített szakorvosok is 
kihallgattatak s ezek a halál okát a lövés kö-
vetkezményének jelentették ki, a vád és véd 
beszédek tartattak meg. 

Párizs Frigyes kir. Ügyész szép beszédét, 
mely köztetszéshen részesült azzal kezdette, 
hogy ha a jelenkort a felvilágosodás  a huma-
nizmus koronák nevezik is. vannak az embe-
rekben olyan társadalmi előítéletek, melyek 
eme feltevést  nem igazolják. Előítéleten alap-
szik ugyan ís a műveltebb osztályok azon né-
zete, bogy a becsületnek csuk fegyverrel  vet-
nek eleget tehetni, pedig az elégtétel adásra 
a becsület kérést sokkal szebb módnak lehet 
tartaoi s brutálitás vun, de humanizmus nincs 
abban, ha valaki ember társát fegyverrel  akarja 
megtámadni, akkor, midőn a sértés megtorlá-
sának más, sokkal alkalmasabb és kevésbbé 
veszélyesebb eszközei is megvannak. 

Vádlottul szemben terhelő körülményül 
felhozta,  hogy egy 20 éves dolgot bolygatott 
föl  Kányával szemben, melynek már most 
semmi értéke nem volt és hogy a bocsánat 
kérést elmulasztotta; enyhítő körülményül Ká-
nyának jogosulatlan sértégetéseit tudja be, mely-
alkalmas volt a jogos önérzet fölháborítására 
s a vétkesség kimoudását a btkv. 298. szakasza 
alapján kérte a bíróságtól. 

Most következett Molnár József  védő gyö-
nyörű szép beszéde a mely magával ragadta 
az Összes hallgatóságot a a mely közben egy 
balkan kiejtett helyeslésben is részesült, t 
miért az elnök a terem kiürítésével fenye-
getőzött. 

Védő lendületes szép beszédének befeje-
zésével tekintve az enyhítő körülmények túl-
nyomó voltát védenczére a legenyhébb bün-
tetés alkalmazását kérte, azonban a törvény-
szék vádlottat várattauul 8 havi fogházra  és 
mintegy 900 koronát kitevő gyógykezelési, 
orvosi és temetési költség megfizetésére  ítélte, 
mely ítéletbe közvádló bele nyugodott, de 
elítélt és védője az ellen felebbezést  jelentett 
be s ezzel a nevezetes tárgyalás véget ért. —a. 

Eskúdtszéki tárgyalás. 
(M á » o d ik nap.) 

A szeredül kí*t<>i\ént H/>k <-<.kíl<ll li-t-t-agM 
november 20-HM f--iviHii«  tHiir\a<<«*i » *i;ylia 
IAU "koZA »Qh OS 1 est l«et'|HK telelt j: elkeXH t 

lylyel gyíiDesköié|il»ki B"d«n (i\n»gy v<dl va-
dulva, »' ki nxg)liiiyia B«id«»r Jó/:«eM nié| 
1890. roftjo*  havában H k-rien át egy fato«k<> 
al ngy fej'»-  d-»Ma. b->ity <tnn*k k»|>»ii\H e-mnia 

megrepedi s m min̂ k indoka a''t»»n alt. tt, niert 
B»dor Jó/jie on<>k" ftfr»e  Hndnr Gvftiz)n«-k 
Veteménye* kertjébe br-nient .-«értéseit kihajioiia 

öt llieglenvegelte. 
Nin'sn 0ÍV a vádló. mint a védfl  vissza 

vetési I«»gával eJt HZ eaklldl birÓNág köyetkezö-
leg alakod meg : 

Elnök Dr. Perj^ssy Mihály szavazó l»irak : 
Óit b-s Zsiitniond, Csipkéit Árpad, jegyző : Bocs 
k«»r Antal, kft/vádló  : Paris Frigyes kir. Ügyé**, 
védő: Batiba Ignác/. Ogy véd. 

Mindenek elótt megjegyezzük, hogy 
eaködUzék a tavaszi periódusban ezzel az flgj'-
gyel foglalkozott,  de akkor némely tano meg 
neiD jelenése miatt a befejezés  elnapoltalolt s 
ez ezúttal újra felvétetett. 

Vádlott elflvezettetvén,  mint a megelőző 
tárgyalásnál, most ia álbatatoaan tagadta, bogy 

Bodor Józsefet  bántalmazta volna s állítólagos 
sérülését azon lényéből származoltnak vélel-
mezte, midőn Bodor Józaef  a neki tulajdonított 
dobás nláa két nappal a felhőszakadás  folytán 
megáradt a kapoiok elölt elfolyó  patakba annak 
magas hídjáról magát mint elmebajos bevetette 
s a patak köveibe, eaeileg a part védő ezöve 
kekbe fejét  megütötte, mert abból vérea arrzczal 
hozták ki, a különben aem emlékezik as össze 
azóllalkozásra, mert az nap, mikor a Bodor 
József  megütése történt több társával együtt 
ivott a saját házánál és ő, valamint társai is 
részeggé leitták volt magukat. 

Ezzel ütemben Bodor Józsefné,  mint a 
sértett neje rés'int férje  elbenxéléeél'01, rész in < 
a látottakból határozottan állította, hogy a ko-
wnya repedést vádlott okozta azon csutakkal, 
melyet szolgálója Tanké Ilona kezéből ragadott 
ki. a ki egy néhány darabka tát vitt éppen ak 
kor a házba be es a fötanu  pedig ugy az elsó 
tárgyalás alkalmával, mint jelenleg, határozottan 
kijelentette, bogy 3 nem látott aemmit éa as 
egész dologról mit sem tud, a sst a vallomását 
még skkor éa tenotartotta, mikor Amt<rn« Ka-
talin éa Ambrsa Trézal neki asemébe mondották, 
bogy egyiknek otthon, a másiknak as erdőn el-
beszélte. hogy Bodor Józsefet  Bodor György a 
tőle elvett fadarabbal  főbe  ütötte. 

Kihallgattatott lovábltá a sértettnek fla 
Bodor Janoa, a kl részletességgel beszélte el 

apja és anyja bemondása ntán ss esetet, mely» 
<61 őt a kél kilóméter távolaágra lévő kalibájá-
hox, még sznap este ment snyja éa aértett apja 
értesített*, a mikor édes apfa  a kapott sérelem 
miau már keveset s esak összefüggés  nélkül 
tudott beasélni. 

Tőbb, mint 20-89 tanú lett szntán ki-
hallgatva, kik többé kevésbe caak hallomás ulán 
ietiek lényegtelen vallomásokat, mig a délután 
3 órai vasaiul Sxabolcsuiegyéből megérkezeti 
Veres Lajos őrsvezető vallomásával megerősí-
tette a vád alaposaágát, mennyiben a telt el-
követésekor a nyomozalot egy másik. Valentin 
nevű csendőrrel Ő teljesítvén, akkor Bodor Oyörgy 
"lőtte és a folyton  lagádó Tankó Ilona ákkori 
cseléd előtt ki éppen tüxlevéssel foglalkozott  — 
ttevalloUa volt. bngy Bortor Józsefet  6 ütötte 
oirg, * bar ezt vádlott uak és Tankó Unnának 
spinébe mondotta, mindkettő óiból tagadta 
i-aendŐr állítását, sőt kijelentették, hogy Veres 
őrsvezetőt nem ia látták. 

Erra a sxakértő orvosok kihallgatása kft 
vetkezett. Dr. Zakariáa István, ki a betegről 
az első látleletei kiálhtolla, határozottan meg. 
-röpítette azt a vélelmet, hogy a séitéa tompa 
eszköszeli erős ütésből származhatott, s mi a 
halálnak kővetkezmeoye lehetett. Dr. Filep Sán 
dor éa dr. Kolonics D;n-s boncxoló orvoook 
p- dig, kik annak ide|én koponya repedést kons-
tatállak e a halált sz ennek folytán  beállott 
agy hártya gyuladás és elgenyesedésböl szár-
maztatták. mo*t is helyt állónak ezen vélemé-
h> lik mellett, mit egy fe|»ő»ii  orvom tanács i* 
iu-genWitetl j mig ellenben dr. Harmat Leó n«m 
ta.S'ita, bogy a halál a jel/ett sérülésből hr 
szárma/hatott, de azt — mert egyéb complika-
úok is hozzá járulhattak, közvetlen halál oknak 
nem tartotta. 

Némely lanu meghiteltetése utáu a vád-
éa védbeazédek tartottak meg, miután a feltett 
kérdések eldöntése végeit az esküdtszék tagjai 
visszavonultak és szavazat többaécge) s nem 
bűnöst kimoodván, a bíróság Mm«*ntő ítéletet 
hozott, a mi azok előtt, kik a tárgyalást ball-
gaták visszatetszést szült. 

H a r m a d i k nap. 
A megelőző két napinál nem kisebb, aőt 

még fokozottabb  érdeklődés mellett folyt  le az 
esküdtszék látgyaláss, mely alkalommal szintén 
egy halált okozó anlyos tealisértőssel vádolt 4 
egyén felett  kellett volna az esküdtbíróság nak 
verdiktet mondaoi, a mi azonban az idő előre-
haladottsága miatt 21-én lehetetlenné vált. 

A törvényes formaiagok  után az esküdt-
bíróság következőleg alakult meg: 

Elnök Dr. Perjéasy. bírák Csipkés Árpád 
é» Anulfy  <THII»I\ tegygri B>f«knr  Antal, ügyén/ 
III int k fix  vád ló B»yler Kálmán. a védelmet a 4 
vádlott réxzeról Dr. Fejér Anatal. Dr. C*iky 

Bariba Ignácz é« C«edö 1-lvao telje»i-
l-i t-k. 

Ax esküdtbíróság lagiai voltak : Dr. Szent-
jét ri Kristóf,  Ferencz András, Balázs Laio*. 
Udvari Józs-f,  Antal Péter, Szász Károly. Tamás 
Uéla. Rosz János, üajnód Iguácz, Lázár Ferencz, 
Ki«s Tani is. tJál József  építész, Henrik Leo és 
Tornám András. 

''sík Szentgyftrgyi  Gál Tánczoa András. 
Kánya Isi van, Ksnya József  ée Pí.l I-tváo Ültek 
a vádluttMk padján, kiket azon vád terheli, hogy 
AX 18W7. évi ápril 11 én egy ottani országos 
vá-ar alkalmával odavaló Pal József  jómodo. 
>te kiesé házsártos természetű gazdát, midőn 
Beke-féle  korcamábAl e»te 8 - 9 óra k5%ftu  haza 
tért, ntána szaladva a sötét éj leple alatt karók-
kal leverték, két oldalcsonlját betörték, fején 
e* fülein  töl>b veszélyes sebet ej leltek a neve-
zetesen a koponyán repedést idéztek elő, miből 
a koponyában vérfimlés,  elgennyeaedés s ezek 
közrehatásával agy gutaüléa és balál származóit. 

Eit a bűncselekményt előbb a kir törvény-
szék tárgyalta a s megejtett tanúvallomások 
alapján be is fejezte  éa vádloiukat bűnösnek 
lalalván, 10—10 havi fogeágbűntetésre  Ítélte. 

Ezen Ítélet szonbsn felebbezés  folytán  a 
kir. tábla elé került, a mely azt megaemmisi* 
telte a az ügyet elbírálás végett az esküdtszék 
elé utalta. 

A moataoi esküdt széki tárgyalásra léhát 
ogy vádoltak, mint a 99 személyből álló tanok 
megidézlettek éa ojra kihsllgattatuk. 

Vádlottak Pál István kivételével konokul 
tagadták s nekik mlajdonított bűncselekményt, 
mig az előbbi beismeri aooyit, bogy ö tényleg 
bántalamzta Pál Józsefet  s sbbsn neki a többiek 
is segédkeztek. 

A tanuk azonban fnreaábbnál-furcsább  val-
lomásokat teiuk. melyeknek képtelensége a hall-
gatóság előtt ia nyilvánvaló volt. Énzre lebetelt 
venni azokból a halottal való n»m lörödéat, az 
élőktől való félazet  éa egyeseknél talán a ki-
tanítást is. 

Az elhalt özvegye férjétől,  ennek nagy-
bátyja Pál I»iván, a megvert öcacsétŐI való hallo-
más után neveztek meg a tetteseket, kiket az 
elhalt már életében a vizsgálóbíréság előtt meg-
nevezett volU A tettesek azonosságát Utazott 
igazolni Tulíib Anna vallomása, kit álmából jaj-
gatás éa Qtéai zaj riasztván fel,  midŐJ e miatt 
kapoiáha kiszaladt, arról felöl,  hol a bai történt 
Oál TáDczos András és Kánya Józsefet  látta 
lefelé  sietni, a kik kérdésére ast vallottak, hntv 
ők mit sem hallottak. 

Egyik tano. Botár János meg sson képte-
lenséget akarta vallomásával elhitetni, hogy a 

sok adatomba ment késdkáaárbelyi vargák késé-
bői hoxts kl Pál Jâsaefet,  kit már a földre  le-
vertek volt; tehát ezeket felismerte  de non ason 
szentgyürgyt legényeket, kik akkor szintén ott 
voltak. 

Kihallgsttatott két fontos  tann Horvát VÍQ. 
ese éa Ambrus Péter csendőrök, kiket Fazakas 
Lajos figyelmeztetett  arra, bogy as általa haza-
felé  bizonyos pontig elkísért Pál Józsefre  ügyel-
jenek, meri ettől ngy értesült, bogy megskariák 
verni t izonyos egyének. Ez a két csendőr tanús-
kodásával nem csak az esküdtbíróság, ban»m a 
hallgatóság körében is oagy azenzáoxiól és meg-
botránkozást idézett elő. 

Midőn a véré* után sértettet kihallgatták 
a nyomozati jegyzékükben megállapították, bogy 
sérteit kiket nevezett meg tettesekOl s később 
a megnevezett telleaek kihallgatása ntán ia kons-
tatálták, hogy Gál Táaczoa Aodrás és Kánys 
József  beismerésben volts ezeket a jelenségeket 
sz örapsrsncsnokságnak is bejelentvén, otóbbi 
annak éneimében tette meg a felsőbb  hatóság-
hoz további jelentését, most azonban, mikor 
ezeknek a megeróaitáeére kihallgsuaaak, ast 
állították, bogy as akkor írásban foglalt  vallo-
más nem a sértettől származott, hanem a fele-
sége bemondásából, minthogy séitelt betegsége 
miatt vallomásra képtelen volt éa bogy az előbb 
megnevezett két gyaoosított sem tett beismerő 
vallomáat a igy azon jelentésüket az őrsparancs-
nok elferdítve  terjesztette felsőbb  hatóság elé. 

Erre perjéasy elnök nyomban elrendelte 
Nagy Jakab akkori Őrsparancsnok s most tör-
vényszéki írnok behiváaát és kihallgatását, ki 
néhány perez múlva megjelent s előadta hogy Ő 
jaleutését a szerint telte meg, a mint ast s két 
csendőr hozzá bejelentette s a kik előtt azt szo-
kása szerint fel  is olvasta a egyúttal kitűnt az 
is, bogy az örsparancsnok jelentését éppen ezek 
egyike Horváth Vincze irta le, a kinek a jelen-
tés felniutatlatván,  kénytelen volt beismerni an-
nak valódiságát s midőn erre Perjésay elnök 
tuélló indignáczióvsl adott kifejezést  sbbeli meg-
boLránkozáaának, hogy a csendőrség részéről 
kellett ilyen visszaélést, ugyssolva bün palástolást 
tapasztalni, kik állásuknál fogva  elsősorban van-
nak hívatva az igazság kiderítésére, a fülig  el-
pirult csendőr egy szót sem volt képes maga-
igazolására felhozni,  mig társa aszal igyekezett 
msgát menteni, bogy ö mint ifjabb  csendőr aem 
a tény vázlat felvételébe,  sem annak beküldésébe 
be uem folyván,  snnsk tartalmát sem ismerhette. 

Ezzel a kiuos iutzidenanek vége lévén, a 
tanuk megbitelt élésére nézve tétetlek meg a 
kozvádló éa védők áltsl as indítványok, minek 
eredménye az lett, bogy a két csendőr: Horváth 
Vincze éa Ambrus Péter, továbbá id. Sándor 
tiat'or, Botár János, Albert Péter esküre b<f 
c»aiása mellőztetett, a több.ek pedig vallomá 
j-nkra megeskette!tek. 

Ekkor az idő elóhslsdoitaága miatt elnök 
a további eljárási beszüntette s a vád és véd-
beszédek megtartását, valamint az ítélet meg-
hozatalát ia másnapra bsíasztotta. 

A kővetkező nap '/»9 órakor folytallatván 
a megszakított tárgyalás, mintán közvádló és 
védők inditváoya után a bíróság egy Orsi ta-
nácskozás ntán megállapította as esküdtekhez 
intézendő kérdéseket, a vád- éa védbeazédek 
vették kezdetüket a elsőbben is Bayler Kálmán 
alűgyéaz tartott egy remek vád beszédet, mely. 
iien kiterjeszkedve a vizsgálat miuden egyes 
momentomsira s a lanuk és szakértők vallomá* 
saira, fény  eseu bizonyította be míndegvik vádlott 
bünöaaégét, kimondván azon meggyőződését, hogy 
egyebek között a sértésnek a vádlottak általi 
elkövetését már csak azon ingerültségből ía biz-
ton következtethetni, bogy elhalt Pál Jóssef 
Tánczos Gál Andrást és Kánya Józsefet  sgy 
korábbi verekedésért már egyszer megbüntet* 
tette volt. 

Végül lendületes szavakban hívta fel  ss 
esküdlek figyelmét  arra, hogy íu egy emberélet 
elvesztéséről van azó s ha a bűnösök ilyen eset-
ben büntetlenül msrsdnáusk, annak következ-
ménye a társadalmi rend felbomlása  lehetne. 

Ezután Bariba Ignácz ügyvéd, mint » 
Tánczos Andráa védője állott föl  s tartott egy 
hatalmas philippifaát  a közvádló indokolása ellen 
s a dolog összefüggése  miatt a mások által vé-
dett vádlottakra is kiterjeszkedve, teljes erővel 
igyekezett ngy a tann vallomásokból, mint egyéb 
mellék körülményekből védencze teljes ártatlan-
ságát bebizonyítani s valószínűvé tenni azt, hogy 
Pál Józsefet  nem a vádlottak, hanem inkább 
azoa kézdi-váaárbelyi vargák verhették meg, 
kik akkor a sxentgyörgyi vásáron voltak áruik-
Kai s a kik közül némelyekkel Pál József  a 
Beke Jóssef  korcsmájábsn megverését megelőző-
leg egy órával össze és szólalkozott volt. A 
beszéd formai  szépsége és as érvek gasdagságs 
meglelte a hatást azoknál, kik a tárgyalás 
minden frázisát  figyelemmel  nem kisérték, de a 
kik azzal ismeretesek voltak, azokat vélemé-
nyükben megtéveszteni nem volt alkalmas. 

Est követte a Csedö István ügyvéd rövid 
védbesséde, ki Kánya József  ártatlanságát elég 
jóskarattal igyekezett kimutatni. 

Dr. Fejér Antal a Pál István védője ki-
terjeszkedve a bűncselekmény mindea egyes 
fázisára  meggyőző érvekkel igyekezett kimutatni 
védenczének kevésbé való bünresseaségét s Kánya 
József  és Tánczos Gál Aodrás 'azon vallomásá-
nak tarthatatlanságát, mely aseriut a Vtzolioé 
háza előtt a földre  levtrt Pál József  mellett 
karóval Pal Istvánt találtak volna őrködni, mert 
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úgymond: képtelenség kitek «dal anaak, bogy 
ha valaki valakit lever a helyett, hogy té-
nyét elpalástolaadé a helyszintről távoznék, 
még a megvert mellett őrködjék; s különben 
is tekintettel arra, hogy éppeo védenezéaek 
mindenkori töredelmes vallomása jnttatta a bí-
róságot főrfasbeo  a cselekmény tetteseinek meg-
állapitbatására és tekintve annak árvaságát, 
fiatal  korát és bűntelen előéletét, a büntetés 
enyhébb részének alkalmazását kérte. 

Ezatáa dr. Csiki József  szólalt lel védanese 
mint másodrendű vádlott Kánya István érdeké-
ben s kimatatni igyekesett. hogy még as elhalt 
betegsége alatt sem emiitette soha védenezének, 
mint tettesnek a nevét sem az, hogy a bántal-
mazáshoz hozzájárult volna, addig más felől  az 
elhunytnak testvére Pál István is e*kű alatt 
erősítette meg elhalt öescse azon vallomását, 
hogy öt Kánya József  és Tánczon verték le; 
est pedig Nyisztor János vallomása is teljesen 
vslószinflvé  tette, mert ezek, hogy az üldözött Pál 
Józaefet  utalérbesaék as egyik ntból a másikba 
az ő udvarán fatottak  át s egyiket megfogván, 
kérdőre is voata, bogy mért járnak ott. védencze 
pedig akkor két tann vallomása szerint saját 
kapujuk előtt állott. 

Ezzel a védbeszédek befejeztetvén.  Bájler 
közvádló rövid viszon válaszában kijelentette, 
hogy as elhangzott védbeszédek által as ő ér-
veit nemcask hogy megesáfoloi,  han«m még meg 
gyengíteni sem hallotta és tarthatatlannak tartjs. 

Bartba Ignáez védő azon képzelődését, mintha 
az általa annyit hangoztatott váaárhelvi vargák 
lehetlek volna a tettesek, mert azok Beke korcs-
májában a Beke vallomása szerint és Pál József 
eltávozáss ntán még egy órá:g maradtak ott; 
ép agy jellemzőnek tartja Bsrtba védőnek as 
elhányt állal halála előtt a biróság vizsgálatakor 
telt vallomás valódiságával szemben kifejezeti 
kételyét is a midón Barta, mint akkori ügyész 
a vallomás tételnél szintén jelen volt és mód-
jábsn állott észrevételeit n vizsgáló biróoak 
tollba mondani. 

A védőknek erre tett rövid válasza otán 
a tárgyalás be tej ez te lelt, a miután az elaök ogy 
az Ügyiratokat, mint az esküdteknek feltett 
k időpontokat felolvastatta  s ntóbbiakat azea 
küdteknek elég értbetöleg megmagyarázta az 
esküdtek és a birőság a teremből visszavonult, 
s bár megtörtént az a kalemitás, bogy a kérdő-
pontokra as esküdtek által hozott határozat 
beirásánál a kérdő ivre a tinta rá ömlött a azt 
njra kellelt a bíróságnak iralni s aláírni, egy 
órai tanácskozás ntán as eekfidlek  Szász Károly 
megválasztott elnökök ntján előterjesztenék azon 
határozatokat, bogy elsőrendű tét vádlottat a 
halált okozó salyos teeti sérlés bűntettében két 
itóbhii a részességben vétkeseknek találták, 
minek alapján a birőság Tánczos Qál Andrást 
és Kányn Józsefet  mint fű  tetteseket 3—3 évi 
fegyház,  Pal Józaefet  1 év és 6 havi. Kánya 
Istvánt pedig egy évi börtön büntetésre i tél te 
Két előbbi ügyvédeik által semmiségi panaszt 
jelentettek be as iiélet ellen, két ntóbbi pedig 
védőik tanácsára abban megnyugodtak. 

Katalin-bal. 
Igazán rég nem volt s talán az utóbbi 

évtizedben nem is volt az iparosságnak olyan 
szép és minden tekintetben sikerült tánczmu-
latsága, mint a folyó  hó 24-éu tartott ifjúsági 
önképzőkört bál. Az iparos ifjúságnak  itt nálunk 
ez volt az első nyilvános fellépése,  mint sze-
rencsés kezdethez a legőszintébben gratulálunk 
s ha jövőre nézve egyes dolgaik és Ügyeik 
intézésében is olyan nagy figyelemmel,  Ügyes-
séggel és szorgalommal járnak el, mint az 
önképzőkört bál rendezése körül, akkor az 
önképzőkör jövendőbeli működéséhez igen szép 
reményeket fűzhetünk. 

A mint lapunkban előre jeleztük, az ön-
képzőkört mulatság iránt különösen a polgári 
körökben igen nagy volt az érdeklődés és a 
bál sikere iránt előre is táplált remények vá-
rakozáson felttl  beteljesedtek. 

24-én este nyolcz éra után a «Csillag* 
vendéglő csinosan és Ízléssel feldiszitett  nagy 
termét igen nagyszámú közönség töltötte meg, 
melynek soraiban feltűnően  sok volt a flatai 
leány. Rég láttunk annyi üde és bájos if]u 
arczot egy csomóban, mint az önképzőkört bál 
alkalmával a Csillag nagytermében. Csak itt 
tudtok meg, bogy városunk polgári básaiban 
milyen sok feslo  bimbó és milyen sok nyiló 
rózsa van. 

A csinos jelvényekkel ellátott, figyelmes 
rendezőség folyton  résen állott, kiváló előzé-
kenységgel fogadott  mindenkit s folyton  és 
éberen vigyásott am. bogy a megjelent kö-
zönség a lehető legjobban találja magát és a 
lehető legjobban mulasson. 

A kedvező előjelek között megkezdett 
mulatságban a jó kedv és kitűnő hangulat 
folyton  fokozódott  A csíkszeredai első zenekar 
tüzes zenéje mellett fáradhatlanul  ropták a 
táocsot B as egyes tarok végén az túrázásnak 
nem volt se asere, ee száma. 

A négyeseket 80 pár táncsolta. 
As egéas mulatságot ifjúi  jó kedv, csa-

ládias feasteienség  jellemezték s a mint a la-
punk más helyén látható a fényes  erkölcsi si-
kernek as anyagi eredmény is megfelelő  volt 

Nem hagyhatom emlités nélkül ason iga-
zán példás ée dicséretes rendet, mely aa egéas 
mulatság alatt tapasztalható volt, Bemtni zavar, 
semmi megfeiedkeaée  nem volt ésalelhető a 

ml mindenesetre as iparos Ifjúság  higgadt és 
komoly magatartását dicséri. 

Mindezekért az érdem a derék rendező-
séget illeti, kik a két tevékeny és fáradhatlan 
elnökkel Jakab  Józseffel  és Lux Sándorral 
élükön mindent megtettek a siker érdekében és 
folyton  Ügyeltek, hogy minden legszebb rend-
ben és ékesen történjék. 

Álljon itt a rendezőség névsora: Simó 
Gergely,  Opris Demeter, Kövér  Sándor, 
Baktei  Ferenoz,  Szabó Lajos, Szvoboda  Jó-
zsef,  fíájer  Ferencz,  Dávid  János,  Győnös 
Gyula, Karda  Lajos, Részeg Tamás. 

Dicsérettel emiitjük fel  azt is. hogy a 
terem díszítését csaknem teljesen díjmentesen 
helybeli iparosok eszközölték, a mi minden-
esetre elismerést és köszönetet érdemel. 

A mikép ezeket megdicsérjük, éppen ugy 
magrójjuk azokat az előkelőbb iparosokat, kik 
a báltól bizonyos Urügyök alatt távol tartották 
magukat nem gondolván meg, hogy midón az 
ifjúsági  önképzőkör czéljait segítik eló, egyben 
saját érdekeiket is szolgálják. 

Miután még konstatáljuk, hogy a kedélyes 
és kedves mulatság kivilágos virradtig tartott, 
őszintén kívánjuk, hogy az iparos ifjúsági  ön-
képzőkörnek minél több hasonló fényes  siker-
ben legyen része. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Baemélyl hir. Pál István apát-kanonok, 

az erd. róm. kath. 9tátus referensse,  ez a min-
den tekintetben agilis és tudományos főpnp. 
az erdélyi papságnak ez a kimagasló alakja, 
városunkba időzik s tárgyalásokat folytat  a 
gymnázium behozatala kérdésében vármegyénk 
vezető embereivel. 

— Kinevezés. 6 Felsége a Király a 
csíkszeredai királyi törvényszékhez Bodó Farkas 
nagybecskereki aljegyzőt albiróvá nevezte ki. 

— Telekkönyvi átalakító dijnokok 
sürQ előléptetése. Az igazságflgymioitzier 
a mnlt bó végén a csíkszeredai törvényszék le* 
rületén lévő Benedek József  átslakiló dijnokot 
a csikszentmártoni, Tbndt György álalakilót a 
azáazrégeni és Bnrján Isiván gy.-azentmiklósi 
átalakítót as njegybázi telekkönyvi hatósághoz 
s ekként valamennyi átalakító dijnokot az or-
szág különböző részeire telekkönyvi írnokká 
nevezvén ki, ennek folytán  a jelen idő szerint 
törvényszékünk területén valamennyi átalakító 
dijnoki állás betöltés alatt Ali. Mint halljuk a 
pályázati hirdetmény a három átalakító dijnoki 
á!lá*ra már a napokbao megjelenik a hivatalos 
lapban s igy remélhető, hogy n telekkönyvi ha-
tóságoknál a félbeszakított  átalakítási munkála-
tok oekány bét mnlva megint megkezdődnek. 

— Uj anyakönywesetök. A belügy-
miniszter a caik-karczfalvi  anyakönyvi kerületbe 
Bocskor Antal helyettes jegyzői, a gyimes-közép-
loki anyakönyvi kerületbe pedig Szabó János 
körjegyzőt anyaköoyvvezetőkké kinevezte. 

— Oy ászrovat Oláh Gyula ditrói ke-
reskedő élete 36-ik, boldog házassága H-ik évé-
ben, rövid szenvedés után, f.  hó 20-án d. o. 
11 órakor megszűnt élni. 

— S t r a t z i n g e r Emil.Stratzinger Kmil 
pénzügyi tauácsos fia  a székely-udvarhelyi róm. 
kath. főgimnázium  5-ik osztály tanulója, éle-
tének 15-ik évében, f.  hó 20-án este 8 órakor, 
rövid, de kinos szenvedés után, váratlanul, 
jobblétre szenderült. 

— Homoród-lövélei Pálfy  Ignáczné szül. 
Nagvkáazoni Kászoni Ilka Csik-GyimeHen folyó 
bó Í9-éa reggel 6 órakor életének 64-ik és bol-
dog házasságának 46 ik évében hosszas szen-
vedői» ntán, a halotti szentségek felvétele  mán 
jobblétée szenderült. 

— Csik-gyimesl petróleum források, 
melyeket Molnár József  csikszedai ügyvéd egye-
sülve és társniva J. 0. Seib és Raky Antal 
németországi nagyiparosokkal és foró  társasági 
Igazgatókkal eszközöltet, a mnlt béten egészen 
csendben megkezdődtek. Pedig ba akkár az el-
érendő siker nagyságát, akár a fnró  eszközök 
anyagát tekintjük, többszörös oknnk lett volna 
valamely formában  örömünknek kifejezést  adui. 
A fnrás  a esikgyimesi állomással majdnem szem-
ben tőrtéaik s as egész kis telep már a vas-
útról szembe ötlik, különösen pedig a fúró  to-
roay 45 méter magasságával. Hogy mily nagy-
mennyiségű felszerelési  anysg van a fnró  tele-
pen Ősszebalmozva csak röviden említjük fel, 
bogy bárom gőzgép van, egy villamos világítási 
teljes berendezés, egy gőzszivatytyo, két kisebb 
gép szerszám javítására, egy teljes gépészeti 
kovács-műhely éa különböző nagysága vascsövek, 
melyeknek óriási mennyiségét elégé kilűnteti 
ason körülmény, hogy e eaOvek hossza 4000 
métert lebát 4 kilóméiért tesz ki. Végűi külön 
kell kiemelnünk egy Baky-iéle teljes fnró  szer-
számot, mely Magyarországon először Gyimesen 
van működésbe hozva. Két gőzgépet kivéve, 
melyek badapesten szereztettek be, a többi fel-
szereltei anysg mind a nevezett két némelor-
ssági pénzerő KObn melletti gyárából került ki. 
Hogy mily vagy00* képvisel a telepen levő fel-
szerelés) anyag, elég azt felemlíteni,  bogy az 
egtez 19 vssatl kocsi rakományt képeseit s lel-
tári értéke 120,000 koronán felül  van. 

— Vöróamarty ünnepély. A eslk-
somlyői rém. kath. fCglmnáziem  Vörösmarty Ml 
bálf  születésének századik évfordulóin  alkal-
miból t. év decsember hó 2-án (vasárnap) d. s. 

•/ell őrskor az intézet rajztermében Ünne-
pélyt rendez a következő műsorral: 1. Vörös-
marty—Egressy : Szózat, énekli a vegyeskar. 
9. óda Vörösmartyhoz, irta Bálinth György 
főgimnázium  tanár, szavalja Daragns András 
VIII. o. t 8. Onnepi beszéd, tartja Rádnly Si-
mon főgímn.  tanár, 4. Keserű pohár „Czillei és 
a Hunyadiak" cz, operából, vonós négyes kísé 
retlel énekli Anda Géza VIII. o. t. 6. A vén 
czigány Vörösmartytól, szavalja Bléoessy Balázs 
VIII. o. t. 6. Fóti dal Vürüsmsrtylól, éuekli a 
vegyes kar. 7. Kis gyermek halálára Vörösmarty-
tól, azavalja Hajnód Gábor II. o. t. 6. Népdal-
egyveleg, előadja a zeaekar. Az ünnepélyre az 
érJeklödő közönséget ez ulon is meghívja sz 
igazgatóság. Az Ünnepély alkalmával a Vörös-
marty szobra javára szánt Öakénytes adományo-
ltat hazafias  köszönettel fogadja  és hirlapílsg 
nyugtázza az igszgalóság. 

— Ünnepélyes tanító gy&lés. A gyer-
gyói róm. kath. tani tó-egyesület a magyar ke-
reszténység kilencz százados évfordulója  alkal-
mából Gyergyó-Szentmiklóson, a központi elemi 
fiúiskolánál,  1900. évi deczetnber hó 4-én (kedd) 
Ünnepélyes közgyűlést a következő tárgysoro-
zattal: 1. D. e. 10 órakor a latin szertartású 
templomban hálandó isteni tisztelet. 2. Elnöki 
incguyitó. 3, Pápai himnusz. Énekli az egye-
sületi dalkör. 4. A ,magyar katholiczismus 
kilencz százados évfordulóján''.  Tarţja: Kopacz 
Gergely. 5. «Szaval Miklós Katalin k. n. 0. Köl-
csey himnusz. Étiek li a Dalkör. 7. Páll Albert 
kongresszusi képviselő beszámoló jelentése. 8. 
Szavalnt. Tartja: Sántha Albert U. Szózat 
éneklése a Dalkör által. 10, Elnöki zárszó. 
Gyergyó-Ditróban, 1000. nov. hó 17. Józna 
Sándor elnük. Borka Lajos főjegyző. 

— Téli gazdasági tanítások. Két köz-
ségben, nevezetesen Csik-Lázárfalváu  és Csik-
Menaságon a gazdasági egyesület altal rendezott 
gazdasági tanítások elsó cziklusa már toljeson 
befej  ez tot ett. Csik-Monsságon kiváló érdeklődés 
mellett as ottani plébános Autal József  és a köz 
ségi elöljárók jelenléte mellett, kiknek az elő-
adások síkeréuek előmozdítása körül tapasstalt 
buzgósága igazán dicsérendő és elismerésre méltó. 
Sajnos, hc»gy nem lehot igy nyilatkozni Lázárfal-
várói, hol a községi biró és sz elöljáróság, Ne-
delka esküdt kivételével, tüuletóleg távol tartotta 
magát, sőt még ast is megtették, hogy a tauitások 
idejét sem hozták a községi lakósokusk kellő időben 
tudomásukra. As ilyen bírónak és as ilyen elöl-
járóságnak kevés fogalma  lehet a kötelesség tel-
jesítésről e eljárásikat nein tudju k eléggé meg-
róni és kárhoztatni, hiszen ha ók maguk nem is 
akarnak tonului, as egyéni dolog, de semmi eset-
ben sem lenne szsbad a tanításoktól a népet visz-
siatartani, a melyben általában mindenütt tapasz-
talható a tanítások iránti jóiudulat Mi ast hisz-
sziik, hogy ugy a biróuak mint as elöljáróság 
tagjainak már csak tisztesség okából is köteles-
sége volna legalább példaadáa okáért is ac elő-
adásokou megjelenni, azzal pedig, bogy a tanítások 
napját nem hozzák a közönség tudomására és a 
népet az azokon való megjelenéare uem ösztöu-
zik, határozottan kötelesség mulasztást követnek el. 

— Iskolai ünnepély. Ismét egy síép 
és igeo sikerűit ünnepélynek voltak szemtsnni 
azok, kik a c*iksomlyói tanítóképezde igazgató-
sága által az inlézet védőszentjének Szent Czeczi-
iiáuak tiszteletére e hó 95-én délután 3 órakor 
a gyakorló iskola termében rendezett ünnepé* 
lyen ré*zt vettek. Ujabbi bizonyítékát matatta 
ez alkalommal is a tanártestület lelkiismeretes 
működésének, melylyel a képezde színvonalát a 
növendékek minél sikeresebb kiképzésénél mind-
inkább emelni törekedik. A műsor minden egyes 
része s siker minden kellékét igazolta. A Tima 
Dénes képezdei tanár állal Szent Czecziliáröl 
szövegezett és megzenésitelt „Himnuszt" a ké-
pezde férfikara  szabatosan adta elő, Kassai Lajos 
tanár és helybeli plébános ünnepi beszéde eszem i 
gazdag tartalmával és as előadás szépségével 
keltett mélyebb benyomást a szivekben, a mién 
a közönség előadót hálásan megéljenezte és za-
jos tapsokkal jutalmazta. Férfi  négyes énekelte 
Wéber „Imáját" hármonium. hegedű és gordooka 
kísérettel. Király István IV-ed éves növendék 
„Meliton anyját" Mindszenti Gedeontól szépen 
szavklla el, mely után hegedű quartetlben nép-
dal egyveleget játszott az intézet szépen fejlődő 
zenekara, msjd Györbiró István III. éves nö-
vendék által hallottak erőteljes és megfelelő 
baoglejtéssel elszavalni a Rudnyánszky Gyula 
által irt „Hősök emléke" czimű remek költe-
ményt, a mind ezekért valamint a zenekar által 
előadott .Tanítók indulójáért" valamennyi sze-
replő tapsokban kapott elismerést, de mindezek 
kőzőtt a Rákóczi ioduló szabatos és lelkes el-
énekléséért részesültek agy a tanalók, mint a 
vezető Tima Dénes tanár, zajos óváczióban s az 
utóbbi éljenzésben, a mit a gimnáziumi fiatalság 
kívánságára megkeltett ismételni. A szép Ünne-
pély emelkedett hangulatban ért véget. 

— Hal vaosora. A .Csillag*-szálloda 
nagytermében a régi jóhirü bal- és vad-estélyek, 
disznótorok ismét megkezdődnek. Az első ilyen 
vacsora deczember hó 1-én lesz. Asztalok fen-
tartásáért d. u. 4 óráig lehet a vendéglősnél 
gondoskodni. Ezen házias jellegtt estélyek re-
mélhetőleg Igen jól fognak  sikerülni. 

— Nyilvános számadás és kőoSne t 
A oslksseredsi iparos iQuságl önképzőkör által f. 
hó 24-én rendezett Katalin bál Öaases bevétele 
volt 280 korona 42 fillér.  Kiadáa volt 120 ker. 
6 fillér.  Tiszta jövedelem 161 koronn 84 fillér. 
Felülflsettek:  Jakab Jóssef  10 korona, Demény 
Béla caendórszázadoi, Dr. Oyörffy  Gyula orssággy. 
képviselő, Dressnándt Viktor 6—6 kor., Dr. Egyedi 
Árthur & koronát. Lux Sándor, Leonhárdt Vilmos 
4—4 korouát, Dósa Kálmán törvsséki biró, Törők 
Ferencz pleb., Hollinek Gyula 3—8 kor., Gross 
Ágoston, Jakab Ödöu, Szabó Lajos, Szvoboda Jó-
zsef,  Szabó Géza, Székely hidy Sándor. Mersa Rezső, 
1Q. Molnár József  ügyvéd, Mátray Igoáos 2—2 kor., 
Veress Elek 1 k. 00 flll..  Dávid János, Lakatoa 
Mihály 1 k. 20 flll.,—1  k. 20 fillért,  Teleky Vilmos, 
Fekete Vilmos, Orbán Elek. Gyarmati Károly, 
Booauer János, Székely Sándor, Szakács Jóssef, 
Keleti Béls, Bájer Ferenos, Ssentgyőrgyi Miklós, 
Pototzky Márton, Nagy Istváuoé, Hajnód Józsefné, 
Biedermann Viktor, Mester János, György Sándor, 
és Michoa Rezsó 1—1 koronát Hseger Péter, 
Újhelyi Gyula, Mesei Gyuls, Bartba hadnagy, 
Nedesáu István, Dalea Fülöp, Tamás Béla, Veress 
Árpád. Sprencz Hugó és Dávid Péter 80—80 flll.. 
Nagy Sándor örm., Schais Gusztáv, Kanos Károly, 
Szabó Márton és Péter András 60—60 Aliért Gál 
Ferencz, Török Jáuos 40—40 flll.,ţBâliat  Ferenczné, 
30 fillért,  Dávid Gyula 20 Aliért Fogadják a 
uemesszivü adakozók a rendesőség bálás köszönetét. 

— Főtárgyaiások a csíkszeredai kir. 
törvényszéknél. 1000. évi november hó 80-án 
pénteken. Elnök dr. Perjéssy Mihály. Birák Éltes 
Zzigmond és Kovács Lajos. Jegyső Beöthy Gábor 
joggyakornok. I. 4180/1900. bfsz.  a. Baláss Ist-
ván közokirat hamisítás büatette miatt. 2. 2978/ 
1000. bfsz.  a. Pál Véró rágalmasás vétsége mintt 
3. 8085/1000. bfsz.  a. Veress András gondatlan-
ságból okozott emberölés miatt. 4. 3209/1900. 
bfsz.  a. Varga Jánosué lopás büotette miatt 
1900. évi deczember hó 1-én szombaton: tanáos 
mim fentebb.  1. 3016/1900. bfas.  a. Ifj.  Deáki 
Péter becsületsértés vétsége miatt. B. 3920/1900. 
bfsz.  a. Kiss Antal becsületsértés vétsége miatt. 
3. 3998/1900. bfsz.  a. Nagy Péter és 8 társa, 
köunyü testisértés vétsége miatt 4. 8999/1900. 
blsz. a. Köllő Jánosné becsületsértés vétsége miatt 
&. 3061/11)00. bfea.  a. Ifj.  Deáki Péter sikkasztás 
vétsége miatt 0. 3663/1900. bfsz.  a. Balog Ig-
náez súlyos testisértés miatt. 7. 3020/1900. bfss. 
a. Özv. Péter Jánosné becsületsértés vétsége miatt. 
8. 8502/1)00. bfsz.  a. Kozma József  aikkaastas 
vétsége miatt. 9, 8446/1900. bfss.  a. Kolossi 
József  sikkasztás vétsége miatt 1900. évi de-
czember hó 3-án hétfőn.  Elnök Perjéssy Mihály. 
Birák Kovács Lajos és Nóvák Albert. Jegyső 
Karda Béla. 1. 3501/1900. bfss.  a. Ssakáos And-
rás és társa gondatlanságból okozott emberölés 
miatt. 2. 3547/1900. bfsa.  a. Ifj-  Bal áss Antal 
és társa okirathamisités büotette miatt. 3. 3889/ 
1900. bfsz.  a. Karacsi Andrásné ss. Fekete Rósa 
okirathamisités vétsége miau. 4. 4016/1900. bfss. 
a. Sáska János okiralhamieitás büntette mialt 

— Ujabb árfelemelés  a papíroknál. 
A Magyar Kereskedelmi Csarnok papirkeres-
kedói szakosztálya a következő értesítést küldi 
szét: Tekiotettel a papírgyártáshoz szükséges 
nyersanyagok folyton  tartó óriási áremelkedé-
sére. a melyhez ujabban szokatlan vizmizériák 
is járulttk, a magyar és osztrák papirgyarosok 
kényszerülve voltak az Összes papirnemüek 
árát isinét és jeleutékenyen fölemelni,  ugy 
hogy ez év január 1-eje óta az egyes árak 
15—20 százalek, sót egyes áruknál 30—40 
százalékos emelkedést mutatnak fül.  A Magyar 
Kereskedelmi Csarnok papírkereskedói szak-
osztálya kényszerítve érezte magát ezen tel-
jesen megváltozott piaczi viszonyokkal szem-
ben állást foglalni  és ez év november hó 5-én 
tartott ülésén egyhangúlag elhatározta, hogy 
a mai naptól kezdődőleg megfelelő  áremelé-
seket léptet életbe. Ezen áremelés természe-
tesen nemcsak a bármely néven ismert papír-
nemüekre nézve lép életbe, de kiterjed minden 
kigondolható papírárura, a milyen például kar-
tonpapír, levélboriték, levélpapír-tartály, Üzleti 
kopir- és jegyzőkönyvek, irka. pénztár-tömb, 
rajztömb, papírzacskó, papirtölcser stb. 

— A t. hőlgykŐBónaógnek b. tudomá-
sára adjuk, hogy csak  divatos kelmék,  nem 
silány kiselejtezett áruk, hanem n legjobb minő-
aégil szövetek minta gyűjteményét,  mely tár-
tál mázsa a legutolsó divat franozia  s angol új-
donságait pl. Bomespun, Taylor-Mode, Mntlasse stb. 
iúgyen és bérmealve küldi meg Weiner  ifátyás 
női ruhakelme árnbása, Budapest, VI., Andrássyut 0. 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

YERESS  SÁNDOR df, 
nsoei tiszti Hornt 

orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 
[>3B] 2—10 Oslk-Ssered&ban 

Nagy Ferenoz dr. hAiában. 
RendeB orvosi tanácskozási idd naponta dél-

után 2—4 Aráig. 
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P á l y á z a t i h i rde tmény . 
A Gyergyé-Tölgyes és vidéke 

Takarékpénztár réavénytirsas&gnál 
aa igazgató-pénztárnoki éa könyvelői állá" 
a jövő év elején megüresedik s azoknak 
választás Atján 9 9 évre való betöltésére 
aa alapszabályok 74. §-a értelmében ezen-
nel pályázatot hirdetek. 

Ugy as igazgató — ki egyszersmind 
pénztárnok is — valamint a könyvelő évi 
fizetése  egyenkéot 8 0 0 korona, ntólagos 
havi részletekben. Ezenkívül mindketten 
as őket ssabályszerdleg megillető tisztelet 
díjban részesülnek. 

Az igazgató biztosítékul készpénzben 
vagy elfogadható  értékpapírban évi fize-
tésének kétszeresét kell, hogy letétemé-
nyezze, földbirtokban  évi fizetése  négy-
szeresének megfelelő  értékU ingatlon i 
gyon nyújthat elfogadható  biztosítékot. 

A könyvelőtől megkívántatik felső 
kereskedelmi iskolai végzettség, vagy an-
nak igazolása, hogy pénzintézetnél hasonló 
minőségben, a gyakorlat és szakismeretek 
beazerzésére elegendő időig alkalmazva volt 
továbbá, hogy tényleges katonai szolgá-
latának eleget telt. 

Az ily értelemben kellőkép felszerelt 
pályásatok legkésőbb f.  évi deczember vé-
géig a Takarékpénztár igazgat óságához 
Tölgyesre nyújtandók be. Azontúl beér-
kezik mellőztetnek. 

Megjegyzem még. hogy az intézetnél 
mindennapos pénztárnyitás van. 

Tölgyes, 1900. november 15. 
Lázár István, 

[289] l - l Igazgató. 

Szám 3259—900. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Gyó-TÖlgyes, Holló, Borszék és Bélbor 

községeknek körorvosi állására Tölgyea szék 
helyei ezennel pályázatot hirdetek és felhívom 
mindazokat, kik ezen 1400 korona évi fizetés 
200 korona lakbér illetménynyel javadalmazott 
állást elnyerni óhajtják, hogy ez iránti sza-
bályszerűen felszerelt  kérvényüket hozzám 
folyó  évi deosember bó 15-lg, annál biz 
tosabban benyújtani el ne mulasszák, mivel a 
később beérkező pályázati kérések nem fog-
nak figyelembe  vétetni. 

Megjegyezni kívánom, hogy a látogatási 
dijak iránti egyesség megkötése a megválasz-
tott körorvos és községeinek tartatik fenn. 

A választás a körorvosi székhelyen Töl-
gyes községben folyó  év deczember 29-én fog 
megtartatni. 

Gyergyó-Tölgyesen, 1900. nov. 13-án. 
Bogády Gyula. 

1295] 2-8 főszolgabíró. 

Sz. 4395—1900. 
tjkvi. 

['240] l - l 

hirdetményi kivonat. 
A eaik-szenLmirtoDi hír. j&r&sbirAság. mint 

telekkönyvi hatóság közhírré leszi, bogy a Ma-
gyar Franczia bizbnitó r&izvéoyláriiasAg végre-
bajlalónak Kazaeaay B«la a neje Hedvés Mária 
végrehajtást szenvedő ellent 190 korooa tőke 
követelés As járulékai iránti végrehajtási Qgyé-
een a csíkszeredai kir. törvényszék (a caik-szent-
mártoni kir. járásbíróság) területén lévő Kászon* 
Jakabfalva  ktzségben fekvő  a kászon jakab-
falvi  8J1 aztjkvben A. f.  463., 464/,. brsz. 
ingatlanra az árverést 1000 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, éa bog? 
a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1900. évi de-
czaafear  M 22-lfc  aapjáaak d. a. 9 órakor 
Káazon-Jakabfalva  község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól ia eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók végrehajtató kivé-
telével tartoznak az ingatlanok becsárának 10°Áf-
ái, vagyia 300 koronát készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 48. § ában jelzett árlolyammal 
számított és az 1881. évi november l-én 9333. 
wz. alatt kelt igazságBgyminiszteri rendelet 8. 
g-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. 
L-es. 170. §-sa értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszert elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Csík-Szeatmártonon, 1800. évi oki. 
M 2-lk napján. 

A kir. járásbíróság, mint tlkti hatóság. 
Gagyi Dénes, 

Ur. alblní. 

Szám 4603—1900. IMI) >-1 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-azentmártoni kir. járásbirónág, mint 

telekkönyvi hatóság kOzbirré teszi, bogy a csik-
szeredai takarékpénztár végrebsjtatónsk Balló 
András és Dánéi Áron végrehajtást szenvedők 
elleni 862 kor. tOkekOvetelés és jár. iránti végre-
bsjtási Ogyében a csikszeredsi kir. törvényszék 
(a crik-Bzenlmárloni kir. járásbíróság) terBIetén 
Iév5 Csik-Menaná? községben én határán fekvő 
a csik-menasági 1910 sztjkvben végrehajtást 
szenvedő Dánéi Aron nevén álló A. f.  1305. 
hrsz- 5 kor.. 2671. brsz. 7 kor., 7920 hrsz. 2 
kor., 6330. brnz. 31 kor., az 1307. sztjkvben 
Dánéi irón nevén álló A. f.  1161. brsz. ICO 
kor., 2746. brsz. 6 kor.. 8441. hrsz. 2» kor., 
a csík-menasági 32 sztjkvben Balló András vég-
rebatlásl szenvedő és Incze fláhor,  János And-
ránné Incze Antin, János Ignáczoé Incze Ifcir-
hárs, kiskora Gyhjtö KAróly, József  és Pál kis-
kora Vitos Imre, Vilos Ágoston, Vitns Erzsébet. 
Bslló Rózájia és Lsjos kiekoraak. Balló BéniAm, 
nevén álló A. f.  «0. Itrsz. 14 kor., 107. hisz. 
10 kor., 2S24. brsz. 6 kor.. 4584. hrsz. 5 kor., 
4901., 4952. hrsz. 0 kor., 4980. hrs7. 0 kor. 
0277/,. biH7. 8 kor., 0613., 0614. brsz. 7 kor., 
06K3/,. hrsz. 3 kor., 6899., 5900.. 5901. Itrsz. 
27 kor.. 5931/,. hrsz. 3 kor., 6951. Itrsz. 3 kor.. 
6167. brsz. 14 kor.. «174.1.rsz. 12 kor.. 6414/,. 
brsz. 4 kor., 8277',. brsz. 10 kur 8380. brsz. 
12 kor., 8487. brsz. 6] kor.. 8889/,. brsz. 35 
I00U2/, hrsz. 5 kor.. 10171., 10172. brsz. In-
gatlanra 8 kur.. 10180. hrsz. I kor, 19216. 
hrsz. I kor.. 10396. hrsz. 3 kor.. 108Ó9/,. hrsz. 
80 kor., 10962. brsz. 0 kor.. 11292. hrsz. 2 knr., 
11906. braz. 4 kor.. 12032. brsz. 0 kor., 12272/i. 
brsz. 3 kor., 12494/,. Itrsz. 6 kor., 12523/,. 
brsz. 7 kor., 12588. hrsz. 5 kor.. 12771. brsz. 
3 kor., 13415. hrsz. II kor.. 14361',. Itrsz. 16 
kor. a csik-menasági 17 sztjkvlien végrehajtást 
szenvedő Bslló András, Incze (iá'oiné szül 
Tompos Juliánná nevén álló A. f.  6'J5„ 896. 
brsz. 320 kor.. 1253. brsz. 4 kor., 2150. brsz. 
7 kor., 4463. brsz. 3 kor., 4677. hrsz. 2 kor., 
5598. brsz. 4 kor.. 0794. brsz. 6 kor.. 5819. 
brsz. 4 kor., 682l/a. hrsz. 3 kor., 6837. lttsz. 
4 kor., 7260/,. brsz. 2 kor., 8240. brsz. 16 kor.. 
8244. hrsz. 0 kor., 8446., 8448. Iirsz. iosatlati 
41 kor., 8909. hrsz. 11. korona, 10115 . 10116. 
braz. 17 kor.. 11240 brsz. 1 kor., 11604. brsz. 
2 kor.. 11968 ,. hrsz. 4 kor., 12183. brsz. 3 
kor.. 12317. hrsz. 0 kor.. 12489. brsz. 7 kor., 
12607. hrsz. 2 kor., 12673. hrsz. 4 kor.. 14429/, 
14430/,. hrzz. 12 kor. a csik-menasAg 94 sí 
tlkvben végreb»|tá>t szenvedő Dinéi Áron és 
Dinéi It'iz.a, Dánéi Amália, kiskora Dinéi Juli-
ánná, Anna, dr. KAnya János nevén Alló A. f-
6378',. brsz. 9 kor., 7904. Itrsz. I kor.. 10369 
10363. hrsz. 59 kor., 10724/:. brsz. 12 kor., 
1027. hrsz. 18 kor., 11907. Itrsz. 4 korona, 

12404. brsz. 4 kor., 11868. Itrsz. 6 kor., 12427., 
12428. brsz. 14 kor., 12061. hrsz. 3 korona 
12905. hrsz. 7 kor., 13098. brsz. 14 korona a 
csikmenasAgi 95. sztjkvben A. t alatt fnelalt 
Dánéi Áron végrehajtást szenvedő, DAnél Róza 
sz. Bálint, DAuél IgnAcz, Erzsébet, Ágoston. 
Rozália. Amália, Anna, Csiszér I>ivAn, Dánéi 
KArolyné, Lörincz lalvAnné, GA] KAmlorné. kis* 
korú Csiszér JnliAna, kiskorú Csiszér Ssndor 
nevén álló A. f.  1076. hrsz. 4 kor.. 3080. hrsz. 
4 kor., 4547. Itrsz. 5 kor., 455C. brsz. 10 kor.. 
0176/,. braz. 3 kor., 5185. hrsz. 2 kor.. 0188/,. 
hrsz. I kor.. 0738/,. Itrsz. 3 kor., 6412 Itrsz. 
I kor., 7280. Itrsz. 2 kor., 8164. Itrsz. 36 kor., 
8166. hrsz. 9 kor., 8776. 8777. hrsz. 47 kor 
9479. hrsz. 2 kor., 10283':. hrsz. 16 korona 
10724/,. brsz. 19 kor., 10910. brsz. 7 kor.. 
11166/,. hrsz. 2 kor., II108. brsz. 4 korona 
1394. hrsz. 8 kor., 11396. brsz. 4 kor., >5179 

brsz. 2 kor. összesen 1067 koronAhsn ezennel 
megállapított kikíAltAsi Árban nz Árverést elren 
delte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1900. évi deczember hó 29-lk napján délelőtt 
9 árakor Csik-llenssAg ko Bég házánál megtar-
tandó nyilvános árvetésen a megállapított kikiél. 
tási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsArának birtok testenként 10%-át 
vagyis összesen 156 k. 70 Aliért készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. § Aban jelzett Árfolyam-
mal számitolt és az 1&61. évi november bó l-én 
3333. szám alatt kelt igazságOgyminiszteri ren-
delet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érlékpa-
rirban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 1881. 
-X. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 

a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Csik-Nzentmártonon, 1900. október 13-án. 
A kir. járásbíróság, mint tlkkvi hatósága. 

Gagyl Dénes, kir. albiró. 

Fürdő eladás! 
ZSÖGÖD égvenyes jod és vastar-
talmú ÁSVÁNY-FÜRDŐ a hozzá 
tartozó kaszálókkal és egyéb te-
rületekkel együtt eladó. 

Értekezhetni KERTÉSZ I S T V Á N 
tulajdonossal Csikezeredábau. [248] 1-3 

447. 11»00 
vb. szám. 

Á r v e r é s i h i rde tmény . 
Alolirt bírósági végrebsjtó ss 1801. évi 

LX. t.-cz. 102. § a értelmében ezennel közhírré 
trezi. hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1900. 
évi 2060 száma végzése közetkeztében dr. Bene 
István Ogyvéd áltsl képviselt bQkszádi taksrék-
pénztár részvénytársaság iavára csik-szentkirályi 
Józna Ferencz, Kristó Imre és Simon Antal ellen 
950 korona s jár. erejtig 1900. évi jaoia* bó 
5 én foganatositott  kielégítési végrehajtás ntjAs 
le éa MQI loglalt és 766 kor. 20 fillérre  bccsOH 
következő ingóságok, n. m.: szekerek, széna, 
fkeazerek,  bútorok, ágynemű, frdflcaerép,  azán, 
lánczok, hámszer, sertés stb. nyilvános átverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a caikszentmártoni kir. 
ibiróság 1900 évi T. 149/9. számú végzés»-
folytán  950 kor. tökekövetflés,  ennek 1900 évi 
január bó 13 ik napjától járó 6°/« kamatai, és 
eddig öaszeaen 91 kor. 24 fillérben  bíróilag 
már megállapított költa#g«*k erejéig Csik-Szentki-
rályon végrebajláat szenvrdfik  lakásán leendő 
fsxknzléoAre  1600. évi deczember hé 4-Mi nap-
jának délelőtti 10 érája határidőül kitö/etik 
ea ahhoz a venni szándékozók oly megjegy-
zéssel hivatoak meg, bogy az érintett ingóságuk 
az 188». évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értei-
mében kézpénzfizetés  mellftt  a legtöbbet ígérő-
nek becsáron alul ia el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezeudö ingóaágukat 
mások is le és felőlloglaItatták  és azokra ki-
elégítési jogot oyertek volna, ezen árverés az 
1681. évi LX. t. cz. 102. §. értelmében *zek 
javára ia elrendeltetik. 

Kelt Cai k-Szl már Ionon, 1900. november bó 
l3-«k napján. 

Gondon István, 
[230] l - l ktr. bir. végrehajtó. 

• x o o o o o o o o c c o o o c * 
Egy jól berendezett 

E c z e t - G - 3 r á . x 
mindenféle  felszereléssel  és eczet kiazUMel 
jutányos áron eladó. Az eezet-gyár tovább is 
azon helyiségben maradhat. Böveb felvilágo-
sítást ad i d . G Á L A N D R Á S , 

[242, i_8 Calk-f  — 

Mátrai czimQ órás üzlettel átellenbe. 
Értekezhető Geczó Elek orral. 

Téli fürdő  megnyitás 
megtörtént és az árakban leszállí-
tottam. L k á d 1 k o r o n a . IL k á d 
8 0 fillér,  fehérnemű  és szappan 
nélkol 6 0 fillér.  Tisztelettel 

[234j 2—9 Szopos Domokos. 

T i s z t a bo r t , 
l i k ó r ö k e t , c o g n a o o t , r u m o t venni 
akarók, kérjenek bérmentes árjegyzéket 

Székelyborkereskedéstől, 
Ssékely-Keresitnr.  [2i9| 5-10 

Gyomor baj ban szenvedőknek!! 
Mindazoknak, kik akár meghQlés, akár a gyomor felterhelése,  akár pedig hiányos, nehezen 

emészthető, igen inelcg vagy igen hideg ételek élvezése, vagy pedig rendetlen életmód által maguk-
nak valamely gyomorbajt, nevezeteseti: 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsőt, gyomorcsikarást, nehéz 
emésztést, elnyálkasod&st 

szerezlek, egy kitQuő házlszer ajánltalik, melynek kiváló hatása már sok év óta ki van próbálva. 
Ez nein más, mint az 

U L L R I C H HUBERT-fé le  F Ü S Z E R E S B O R 
Es a füaeerea  bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talált növényekből óa a legkitűnőbb Jó 
borból kéaatttetlk, eröiitl éa táplálja aa ember emeastóaserveaetét, elhárítja aa emeasteal 

•avarokat éa aa egéaaaéges vér újra képaéaére klválólag hat 
A fentiievezctt  Fflszeresbornak  kctlA idólien való használata által a gyomorbajok már csirá-

jukban megsemmisíttetnek. Tehát Benkiuek nem kell késedelmeskedni, hogy azt kellá időben használja 
A krónikuMgyomorbajnál (eltépő jclco é̂gek, milyenek: a főfájás,  felböfogéeek,  mellégéa, paffadás, 
hányással egybekötött émelygés, meg ha ulynn hevesek lépneu is fel,  a bornak ueháujrHxori 
élvezete utáu azonnal elenyésznek. 

éa anm . . 
u mak, aatvdobogas, álmatlanság valamint a vértolulások a májban, 

Iépben és a verficzér  rendszerben (aruiyeres bántalmak) a Pöaaereabor által gyakran igen gyorsan 
elliáriltatnak. A ÍQszerosbor megsztli 
a gyomorból és belekből eltávolítja. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
nagy részben a rossz emésztésnek, hiáuyos vérképzSdésnek és a máj beteges állapotának a követ-
kezményei. Az étvágytalausá^, az Ideges elernyedés és lehangoltság, továobá a gyakori fejfájások, 
az álmatlHU éjszakák lassanként végkép kimerítik az embert. — A füazercsbor  az elgyengfllt  élet-
erőnek uj impulszust ad. — A FQszeresbor fokozza  az étvágyat, előmozdítja az emésztést és táp-
lálkozási, kormányozza az anyagcseréi, gyorsltja a vérképződést, lecsillapítja a felingerelt  Idegeket 
és egészeu uj életkedvet teremt. Mindezeket esáuios elismerés és hálalral bizonyítja. 

A fUszcresbor  palaczkokban 1 frt  M) krérl és 2 írtért a kOvctkcző gyógyszertárakban kapható ; 
Csíkszereda, Csik-Szépvlz, Gyergyó-Szentmiklós, Gycrgyó-Tölgyei, Csik-Szentmártou, Kászon, stb. 

A csíkszeredai gyógyszertárból Fllszeresbor eredet" •*-•«- *» •- »• > ->.-•• 
palaczkkal megrendele 

Utánzásoktól őrizkedni kell. 
Világosan 

ULLRICH HUBERT-fele  Füszeresbort kell kérni! I! 

Székdugulás a i > n H ' L ' t c " c m , * t ' C D következményei, mint a uoinláa kollkül fájdal-
lépben és a verőczér rendszer _ 
elliáriltatnak. A ÍQszerrsbor megsztluteti a nehéz emésztést és könnyű székelés által az alkalmatlan 

A csíkszeredai gyógyszertárból Fllszeresbor eredeti minőségben három és háromnál több 
eléare kaldetlk Ausztria—Magyarország valamennyi helységébe. 

A fUszeres  bor nem titkos szer, alkotó részei: Malagabor 460,0, boresszenczia 100.0, Glycse-
ri n 100,0, pl ros bor 240,0, hcrekenyelé löO.Ú, csenesznyelé 820,0, édc-tkemény, ánizs, hrlenagySkér. 
amerikai e ró gyök ér, erczlán és koliuusgy&kér, miudcuikbúl 10,0., 10,0, rész. "Ezeket az alkatrészeket 
kell Osszevcgyiteni. [397] I — 

J — Z i t f l n ő  z a m a t u t i s z t a szflllöborok.  <3*»— I ® 1 1 
t • 

i 
*  1 

î i ' 

X l e l - v i g 1 O - . T á u x i . o s 
nemzeti vendéglőjének 

- i — Á R J E G Y Z É K E . 
A háztól kihordva: 

1 kor. 40 fillér 
1 kor. — fillér 
1 kor. — fillér 

— kor. 88 fillér 
1 kor. 40 fillér 

1 liter vörös burguodi gyógybor 
1 liter leányka 1899-beli 
1 liter rizling 1899-beli 
1 liter asztali 1899-beli 

0'7 liter nyárádszeDtlásziói lepecsételt palaczkokban 
Vag szerencsém tisztelettel értesíteni a nagyérdemli közönséget, hogy 

azou szerencsés helyzetben vagyok, hogy pinczémet — ha bár mindig jó 
borokkal igyekeztem eddig is ellátni, — most kiskUkUllóvármegyéból láttam el 
leányka,  rizling  és asztali  borokkal  a hires Földváry-féle,  Török- éa 
Fllzeshegyekból V.-Qálfalvárói  a mely borok többször lettek máit arany- és 
ezUst érmekkel kitüntetve és a melyeket háztól kihordva a fentetb  közölt 
árjegyzek szerint árusitok. A nagyérdemű közönségnek becses pártfogását 
kérve vagyok alázatos szolgája 

HELVIG  G. JÁNOS. [239] 2-9 

Dreh^fMo  ţŞbânya i d u p l a m á i c á n a sör Mzárolagos kimérése. 

Nyomatott Cdk-Sieredábán, a lapkiadó Qyörgyíakab kárton MUt, könyvnyomdájában 1900. 




