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A tagosítás.

Cgyvéd.

megyénkben eleddig befejezett két tagosiiásról nem sok jót lehetett montluni,
A Székelyföld, de különösen ine a folyamatbun levők pedig uem sokára
gyénk agrikulturális elmaradottsága ós 10 éves jubileumot ülnek és végtlk a
a fejlődésteljes hiány» még a legapatlii beláthatatlan .messzeségbe enyésznek el.
kusabb szemlélőt is fél kell rázza a lét Költsége horribilis, nem egy gazda vette
meg földjét még egyszer a tagosítással,
lenségból.
Az igények növekednek, a drágaság de hány van ki ugy elvesztette, liogy
nagy, a füld jövedelme ina is annyi, pénzért sem kaphatta meg; uz is tagudhalatlun, hogy nem minden község
mint 100 évvel ezelőtt.
Ha a föld ezen ósi és egyetlen meg- határa egészben tugosillmtú és ennek
élhetési forrásunk jövedelmeit nem dacára mégis tagositani ukar'ák uz egéigyekszünk einelui, népünk a mértani szet: az eljárás hosszadalmas, költséges,
feladvány pontosságával fug tönkre jutni bizonytalan, becslés megbízhatatlan, a
Már is el van adósodv.i, földünk, műszaki resz kurrikalura, mindennek
melynek jövedelme a törlesztésre és végébe a telekkönyvek ma is befejezés
kamatra sem igen elég, hát it számos utáu, 4 éve sincsenek átalakítva, telektagból álló családok uapi szükséglete könyvi tulajdonjogunk lénye ma is régi
birtok, aki venni vagy hitelezni akar,
hol van?
u régi birtokot veszi és terheli n.eg,
Mindaddig intenzív, bel'erjes gazdál- az -ó dolga, ha megkapja iiz uj birtokkodásról és így a földhozain emelésé- ban a megvett vagy meglerhek részt.
ről beszélni sem lehet, míg községeink Tagadhatatlan, hogy a befejezett tugo
tagositva és rendezve nincsenek.
sitás utáu 100 évvel keletkeztek a bírNézzük meg a szász földet és ha- tuk perek, nem csoda, ha a közönség
sonlítsuk öss/e annak jövedelmét u megrettent uz ilyen nép boldogitásttíl
mienkkel; el foguuk szomorodni uz és követelte u lugosilások beszüutjtéeredmény láttára. Olt pedig minden köz- sét. Felülkerekedtek azok uz elégedetség tagositva van, a víz öntözésre szol- len elemek, melyeknek u tagosítás a
gál és nem tesz kárt, mint nálunk, hol priori nem kell, meit semmi se kell,
az Isten áldása is átok lett; a kataszter ami a haladást előlire vinné, megkezjó, uz adózás igazságos, a telekkönyvek dődött és — sajnos ma is túrt a terior;
jók és megbízhatók, per alig van.
az egyes községekben megjelent a gyuj
A példa elég közel van, csak el kell togatás réme és igy általános lelt Int
tanulni és utánua kell csinálni.
szólag u tagosítás ellenes mozgalom. A
Igaz. hogy a birtokrendezési uj tör- bátruk visszahúzódtuk hősiesen s azok
vény megyénkben — kimoudhntjuk — kik meggyőződésből a tagosítás hívei
a tagosítást lehetetlenné tette, de a kér- voltak — kénytelenek voltuk inkább
dést felszínen tartani nemcsak szüksé- lemondani a tagosításról, mint végig
ges, de sót éppen most időszerű, mikor nézni azt a hadjáratot, mit tagosítás
a nép létérdekét érintő eme törvény- elnevezés alatt a gazdák lulujdoiia és
alkotás turlhatatlansága napról napra zsebe ellen elkövetlek, csakhogy egyszer vége legyen — s maguk is ellenjobban kezd kitűnni és bebizonyulni
Elismerem azt, hoyy az uj törvény zőivé lellek a tagosításnak — vagy elmegalkotásánál a jóakaratnak jutott sze üllek és hallgatlak, mint ágon u csügrep, de ugy jártunk vele, mintáz egy- gedt madurak, a kormány pedig, mely
kori baba, ki a fürdővízzel u gyerme- oly magas, hogy hozzánk 1« nem szállhat, esak a felszínt látta és ubból csak
ket is kiöntötte.
Tagadhatatlan és köztudomásu, hogy
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ott tudta meg, liogy itt tagosítás legyen, tul nagy határa s melynek tipusa legaz jó, célszert), hasznos és tökéletes inkább megfelel az egész megye típuvagy rossz, káros és tökéletlen egy- sának.
aránt nem kell és ahelyett, liogy az
A tagosítást álluin költségén teljesen
eljárás módosítására és a tagosítás végre ingyen minden megterbeltetése nélkül
hajlásánál szigorú garanciális intézke- a községnek, kell keresztül vinni és
désekre és az olcsóságra, esetleg teljes pedig az emberileg elképzelhető legröingyenességre helyezte volna a minden videbb idó ulatt. mi célhói egy bíró
esetre sokkal lölib gonddal os tudással egyebet se csináljon, inig a tugositást
járó fősúlyt — mondhatjuk egyszerűen be nem fejezi, teljesen megbízható és
agyonvágta a tagosítás eszméjei magát. kiválóan ügyes mérnök vigye keresztül
Mert ina már többséget szerezni egy a mUszuki reszt és a telekkönyveket
nyomban alakítsák át. Idő poesékolás
tagosításhoz nem lehet.
A községekben ezt a s/.út még kiej- nuk ue legyen kegyelem.
Mindehhez, az igazságügyi és földteni sem merik, inert aki véletlenül
íjkán kiejti, annak háza, csűre reggelie mivelési miniszter együttes segélyét kell
kinyerni, előbbi állítsa helyre a megyéelégett.
Hát ez szégyenletes és tűrhetetlen ben a tagosilási eljárás megingott biteállapot. Amit igazolt egy kompromitált lét, uióbhí pedig győzze meg a gazda
tugositási eljárás, ellenállást foglalni közönséget a tagosítás hasznos és célannyira j jgosulatlun a tagosilott princi- szerű voltáról, ez par excellence földinivelesügyi érdek és miként mintagazpielt ellenezni.
Ks e jogosulatlan akarat oktrojálása daságok létesítése és fentartása, ugy ha
u józau elein jogos igényeivel szemben nem sokkul inkább luintalagositás vinné
éppen a terroristák érdekében a legká előbbre a folduiivelés ügyét és eredmunyezi fellendülését.
rosubb.
Második teendő a gazda társadulom
Itt csak u józan elemek összetartása,
lérfias bátorsága, mely hatósági támo- szervezése.
K célból egy megyei guzdukoiigreszgatásra is számithat — segíthet csupán
('•s éppen elérkezett az ideje annak, hogy szust kell tartani a belterjes gazdálkoa jogos igények a tenor alul kiszaba- dás (tagosítás) jegyébeu. Vegye kezébe
a megyei gazdasági egyesület a szerdíltassanak.
A kiinduló pont mindeneseire az. vezes munkáját, liivja össze gazdáinkat,
hogy a jó lagositás eszméjét meg kell gazdáink pedig jöjjenek össze. Közponszerettetni a néppel vagy legalább azon tot és liókszervezeteket kell minden közrétegeivel, mely nem áll vukon u puszta ségben létesíteni 'az agitáció munkája
tagadás álláspontján, lianu:ii kapható érdekében. Csekély számban meglevő
gazdaköreink volnának kifejlesztve, hiarra. umi ésszerű és hasznos.
Nem kell nagy optiiiizmus hozzá, vatva átvenni az agitációt a perifériáliogy népünk nagy tömegét u jóra és kon, de az igazat megvallva ezen kaszinószeiil és még fejletlen intézményhasznosra kaphatónak tartsuk.
Ezt pedig esak lassan, de kitartó és nek más terjedelme és célú munkaköre
majdnem kizárja azt az agilitást, mit
lelkes munkával lehet elérni.
.Mindenekelölt kell a megyébe egy szükségesnek tartok a cél érdekébeu.
minta tagosítást csinálni, mert a tapasz- •2-'-\ ahhoz értő ós mozgékuny emberből álló bizottmány, minden községben
talat legjobb tanító.
I\i kell váluszluni egy lehelöleg köz- támogatva imlit'erens és szaktekintélyei
ponti fekvésű községet, melynek nincs biró gazdával, mint megbízottal felszínen

Krröl szól a levél?
Mátéé; — mondja az ispán. -- Talán meghalt a mestergereudát éri. Az asszony fölkel a kályha
lírríil. Írattunk a tanító úrral az ispitába
az öreg? Pestre vilték a kórházba. Szén" Mi- mellől (nincs abban egy csöpp ttiz sem, csak
hály után egy rozsdás szögbe lepett és a dok- szokásból ülhet olt és bolingat a fejével, mi- a legelső doktornak, hogy kérdözze mög az
édösnpámlul, mihiil csinálta nyíráskor, usztaPusztai emberek.
tor azt javasolta, hogy vigyék mennél előbb kor köszön.
Mi a baj? kérdezi az ispán. Pest- táskor a birkáknak való orvosságot, amitül inögPestre, mert le kell vágni a lábát. Az uraság
Irta: //«>(« MM*.
szünt minden betegség. Az édösapám a leveről
kaplak
hírt?
fölvitette az öreget, fizeti is érte a kórházat.
I.
Onnét, tekintetes ur, onnét... Az este liinkre mög azt mondta, hogy nem bizza ö
Ugy fordul, levágták a lábát és szegeny öreg
idegen emberre a titkot. Nem tudja azt az orgyUll mög a levél, a laniló urnák küldték.
a mankó helyett a koporsót választotta.
ÖrOkitéff.
— De pár hete jó hírt adtak az öregről.... vosságot még a megyei felcser se. A füvet a
Estefelé leesett az első hó.Lágyan, csendesen A legény az édesanyja leié fordul. Aztán
— Mög is van a nyomorúságában
szól reketyésben szödte hozzá, de három patikában
szálltak a pelyhek és* mire]a hold nevető ábrá- fölvesz az asztalról egy kis darab papirt.
is \ ott hozzá port, a botosnál mög kámfort,
— A tanító ur az este kapta a levelet. Nincs a számadó fia.
zata megjelent, szelíd nyugalommal bóbiskolt
Hál akkor nincs baj. Majd kigyógyítják, inert a patikárius elül is takargatta a mestöra sok apró cselédház a fehér bunda alatt. — ebben se több, se kevesebb, csak annyi, hogy ha —
ségit.
Igy vagyunk most. Pestre én nem möma nem, holnap. Kap az öreg olyan lábat,
Csöndes az idó és megejti a szemet, lelket a nem mondja bizony cl még a királynak se. hogy
helek, másra mög uem bizza az édösapám a
még
táncol
is
majd
a
Gyurka
lakodal—
Hát
mi
lösz
akkor
mibelölünk?
gyönyört) világosság. Minden fehér, a föld, a
titkot. Nem is löszök én számadó illcn...
— Mi lössz? Csak mögélünk azér' vala- mán.
telő, a fa és ezüstös-kék a fényesség; vidáAz ispán fölkel a helyéről és valami vigasz— Van bizony azér' baj, tekintetes ur;
mabbak a csillagok és jobb kedvében van a hogy.
Még hozzá nagy, ki taló szól akar mondani.
Erre aztán már hangosan sír egy nolál a panaszkodik Gyurka.
hold is. Néma az egész puszta. A kutyák se
se hevergyük. Itt a levél róla.
Majd elmondja az öreg az orvosságokat.
vonitanak, valamelyik kuckóban meghúzzák szegény asszony.
Megyünk inár kifelé, az öregasszony szoA mécs mellett alig lehel kibetűzni. Az
magukat; amelyik szalmára akad, szinte a meny- — Pedig mögmondhatná. Láthatja a tanító
morúan motyog.
országban van, egyiknek sincs kedve friss nyo- ur írását, nincs ellene senki gonosz szándék- ispán megkérdezi mi van a levélben.
Nem ujján einbör az. Nem lőhet azt
Helyei mutat az asszony és a fia elmondja
mot vágni a csikorgó hóban. A hó mellett kal. Mi rajiunk mög segíthetne. Ugy is kódivállalni...
a bajt.
sárgás a falak fehérsége. És apró fekete pon- sok vagyunk...
II.
Az ispán álmélkodik, bámul, nem érli a
— Az édes apám talán meg se gyiin lübtok vannak a falakon, ezek az ablakok; egyik
/,7/// árrti folt.
•bet, azt irták az ispitábul. Hál mi bele is tömásik előtt gyékény, hogy a hidegség vala- dolgot. Gyanakszik is mondván:
— Pedig becsületes emberek...
rődnénk a veszedelembe, dc van ínég nagyobb
hogy be ne férkőzzék a szobába.
A széles kukoricatáblák között egy kis folt
Kisvártatva hozzá teszi:
bajunk is. A tekintetes ur jó szívvel van hoz- van. Mintha gazt vetett volna valaki, kedvire
Egyik ablakon át mécses világa látszik.
— Valami baj van. No, be kell nézni hol- zánk, nein is takargatjuk a dolgot. A Kürüsz- megtermelt itt a mező minden faltyuja, már a
Pedig éjfél felé jár az idő. És beteg. nincs a
tös Péteri, azt tartom ismeri a tekintetes ur. magvukat is hullatják és bőven gondoskodnak
pusztán. Hát baj van valahol, hiába senki se nap a birka-akolba.
Gondol egyel az ispán, aztán azt mondja, Asztagrakó volt itt a nyáron. A lányát, a Vicát jövendő eletükről. Sohasem láttam még a haégeti az olajat. Az ispán azt mondja, menjflnk
el akaróin vönni (eleségül. Jómódú, takarékos láron ilyen földel, ilyen elhagyatott árva folarrafelé, hátha éppen a tanítónál van a baj. menjünk be hozzájuk.
népek, az édesanyám is azt mondja, hogy egy- tot. Alig egy fél holdacska az egész, de a sze— Özvegy ember, az ősszel halt meg a — Jó...
máshoz illünk.^De most az édes anyám is az gény embert mégis elláthatná télire krumplival.
Kopog az ablakon. Az asszony föltekint: én
felesége. Talán a kis lánya beteg?
kenyeremen él, hát én akartam számadó Es nincs országút mellett, hát nem a csikók
Igy találgatja a dolgot az ispán. De hogy nem ijed meg, nem fél itt senki az éjszakától. lenni az édesapám után.
harapdálták le a liatal kalászt vagy a zöld
közelebb érünk, látjuk már, hogy a tanító ab- A legény feltápászkodik és az ablak felé jön.
— Ugy is dukál, — biztatja az ispán — kukoricacimert. Látszik is, hogy megszántották,
laka sötét. Egyik cselédházban van a vilá- A ködmene ujjával letöröli a jégvirágokat az
az édesapád az öregapád ulán lelt számadó- be is vetették, mert a gaz között van valami
gosság.
ablakról, aztán kitekint.
barázda. De hogy aztán kímélték benne a gazt,
juhász.
Mcjgállunk az ablak alatt. Egy öregasszony
— Az ispán ur...
bizonyos, különben nem nyomta volna el
— De az öregapám adott örökséget az édes- az
01 a kályha előtt, valami régi szúr van a lábán
— No, nyisd ki az ajtót... — sürgeti az
a répát. Mert közelebbről, hogy megapámnak, ami fölér ezer jószággal is. Az édes- ennyire
és egy kék keszkenővel törölgeti a szemét Sir. anyja.
nézem, látóin a dudva között a fonnyadt, töapám
meg
nem
bízza
ráin,
pedig
inügillel
Az asztal sarkánál meg egv legény könyököl.
Kinyitja az ajtót és bemegyünk az alacsony
pörödött répalevelekct.
— Az öreg számadó felesége, az Orbán szobiba. Az ispán kalapján a tollbokréta éppen engöm.
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boldogsága feldúlója nem volt más, mint az ügyész képviselte; védő Komoss Emil ügyvédjelöl vott.
Rendes esküdtek: Szabó Lajos, Szász János,
Seivart Rezső, Nagy Lajos, Szvoboda József,
Fejér Miklós, Kiss Sándor, Jakab Ferec, Szopos
József, Kritsa Zoltán, Jakab János, Potovszky
László; pótesküdtek: Zsigmond István és ifj.
Sántha István.
Az esemény színhelye Gyergyóalfalu község, cselekménye pedig, hogy 1908. augusztus
18-án Baricz Elek Eleké vádlott atyjával id.
Baricz Elekkel megelőzőleg pálinkázott, majd
id. Baricz Elek a fiát megfogta, mire ez az
atyját az ágynak taszította a minek folytán
atyja a fejét az ágy éles oldaldeszkájába beleütötte és a feje véres lett, azután dulakodni
kezdtek egymással, miközben id. Baricz Elek a
fülőre esett és koponyatörést szenvedett s ezen
sérüléséből származott nagyfokú vérömlés következtében 1908. szeptvmber 4-én meghalt.
A biróság az esküdtek határozata alapján
Baricz Elek Eleké vádlottat gondatlanság által
okozott emberölés vétségében mondotta ki
bűnösnek, s ezért 1 hónapi fogházra ítélte,
mely büntetését is vádlottnak az elszenvedett
vizsgálati fogsága által kitöltöttnek vette s igy
az Ítélet jogerős lelt.

Pótesküdlek: ifj. Sántha István, Potoczky söcscse Szász József, ki az ő eltávozta után
tarthatná a kérdést és beleolthatná
Márton.
a feleségét s azóta vele együtt élt.
észrevétlenül a népbe az intenzív gazA bíróság az esküdtek verdiktje alapján Kap-elcsábította
A megcsalt férj. midőn meggyőződött feledálkodás eszméjét és ezzel a jó tago- csos János Andrásé vádlottat, azon ténye miatt,
junius 29-én este 8 ora
sítás utáni vágyat.
hogy Gyimesbükk-Terkucza fatelepen 1908. évi s é e e hűtlenségéről,
elment az öcscse házához, hogy a nála
A gazda kongresszust pedig eló kell május hó 3-án Nyika Gergely testét fejszével tájban
ruháit elhozza, azonban a szoba ajtaját
való ütések által szándékosan, de ölési szán- lévő
készíteni, kész programot kell adni. Le- dék
nélkül akként bántalmazta, hogy az okozott bezárva találta, s a kopogtatásra az öcscse
gyen meg a kongresszus napjára, mert sérülés folytán Nyika Gergely halála követke- loreópisztolylyal a kezében kilépett a szobáa szervezet és a jelöltekkel gondoskodni zett be, három hónapi fogházra Ítélte. Köz- ból s öt mellbe lőtte, azonban a lövés szerencsére nem talált nemesebb részt, ugy hogy
kell a kongresszuson tényleges viszo- vádló semmiségi panaszt jelentett be.
sérülése 15—16 nap alatt begyógyult.
nyokkal számoló, de megfelelő nivón
' Itlltlll, Hltfi.
Ezen eset ulán másnap azaz junius 30-án
álló szakelőadásokról (természetesen a
Folyó hó 23-án. Szándékos emberölés bűnfél 11 óra tájban, a Szász József csűre
belterjes gazdálkodás és ezzel kapcso tettének kíséretével vádolt Ferencz István elleni éjjel
kigyuladt,
a szomszédban lakó Fazekas
a közvádat Jeney László kir. ügyész Gábor csűres ettől
latban a tagosítás előnyeiről), ugy, hogy ügyben,
és isiállója tüzel fogott, s leégett.
képviselte,
a
védői
tisztet
pedig
Fejér
Antal
Ugyanez alkalommal a tüzet oltó emberek
a kongresszus csak beállítsa és műkö- képviseletében dr Bogdán F.rnö ügyvédjelölt
látták, hogy a Szász József lakása ajtaja is ég
désbe hozza azt a 'szervezetet, mely látta el.
midőn a tüzeUleoltolták meggyőződtek arról,
hívatva lesz megyénk földinivelésOgyét
Vádlóit és édes apja, kik Romániában vol- shogy
a gyújtogató a szoba ajtaját oly módon
rak munkára, a pünkösdi ünnepekre hazajöttek. gyújtotta
egy szebb jövő felé előre vinui.
fel, hogy egy fazékba petróleumot
édes anyja iszákos, erkölcstelen életet öntött, s azl
Szeretettel, önzetlenséggel, türelem- Vádlott
meggyújtotta, minek folytán az
folylaloll, a sógorával szerelmi viszonyban élt ajtó tüzel fogott,
mel ha hosszú idó inulva is, tulán egy és
s a felső része teljesen lea háztartást is elhanyagolta. Az csel napján égett.
táborban fogjuk látni gazdáinkat (a min- vádlott és édes atyja kérték, hogy süssön az
Miután a testvérek egymással ellenséges
denben ellenzéken levő elenyésző kis ünnepekre kalácsot, dc az asszony ehelyett levoltak, s Szász József a tüzeset
sebbség nem számit) A közös érdek itta magái és a padlásra felmenve elaludt. — viszonyban
Vádlott az előadottak miatti elkeseredésében a megtörténte előtti napon lőtte mellbe a bátymegteremti a közös akaratot is.
amelyei éppen bocskort készíteti, utána ját, igy a gyanú Szász János ellen irányult, s
S ha minden kezdet nehéz is, de késsel,
a csendőrség ez irányban indította meg a nyoment és kétszer édes anyját mellen szúrta.
kezdeni csak kell, ebben azt hiszem Esküdtek erős felindulásban elkövetett szándé- mozást, s ez irányban folyt tovább a vizsgámár is egyek vagyunk.
kos emberölés kísérletében mondották ki bű- lat, s került Szász János az ügyészség vád-

nösnek; elítéltetett 6 hónapi börtönre. Az ilé- irata alapján a vádlottak padjára.
Veress Árpád közvádló Szász János vádlott
Esküdtszéki tárgyalások. Icl jogerős. l/iitwlih rs Itfhilil; miji.
ellen gyújtogatás büntette miatt emelt vádat,
s tartalmas és igen szép vádbeszédével igye/hiruiuil>1, //>(/'.
Folyó hó 24. és 25-én. Gyújtogatás bűn- kezett az esküdteket meggyőzni arról, hogy a
Folyó évi október hó 21-én. Halált okozó lelte miall vádolt Szász János és szándékos gyujtogatást
súlyos testi sértés büntette miatt vádolt Porlik emberölés büntetlenek kísérlete miatt vádoll vethette el. más, mint Szász János nem köDobos Ferenc gyergyóremelei lakos elleni bűn- Szász József csikszciitgyörgyi lakósok elleni
Dr Erős Vilmos védő, a kinek ezen bűnügyben az esküdtbíróság Fekete Imre kir. tör- bűnügyben a csíkszeredai kir. törvényszék csvényszéki bíró elnöklete alatt, Báldi Aurél és klldlbirósága Fekete Imre kir. törvényszéki bíró perben igen hálás szerepe volt, mert egy olyan
embert
kelleti védenie, aki iránt ugy az esküdBodor Ödön törvényszéki birák részvétele mel- elnöklete alatt, Báldi Aurél kir. törvényszéki
lett, délután 5 órakor hirdette ki ítéletét. A köz- bíró és Maraschki Róbert kir. járásbiró rész- tek, mint a hallgatók nagy sziinpatiával viselvádat Jeney László kir. ügyész képviselte. A vétele mellett folyó hó 24-én délelőtt fél 9 óra-teitek, csaknem három óráig tartó védbeszédévédői tisztel Kormos Emil látta cl.
kor kezdte meg az csküdtszéki fötárgyalást, ben, melyről elmondhatjuk, hogy a védöbeszéRendes esküdtek: Szabó Lajos, Brassai Ká- azonban a bíróság a fötárgyalást délelőtt 11 dek remeke volt, szétszedte és megdöntötte
roly, Kricsa Zoltán, Szopos József, Fejér Miklós, órakor dr Erős Vilmos védő indítványa folytán a közvád összes bizonyítékait, s ennek folytán
Pál Lajos. Kiss Sándor, Kölöntc László, Zsig- félbeszakította s a délután folyamán kiszállott az esküdtek Szász János vádlottat nem bűnösmond István, ifj. Sántha István, Jakab Ferenc a gyújtogatás színhelyére Csikszentgyörgyrc, nek mondták ki a gyújtogatás bűntettében, s
biróság Szász Jánost az esküdtek verdiktje
tanácsos, Kopacz Lukács.
s a helyszíni szemle megejtése után másnap, aalapján
a vád alól felmentette.
Pótesküdtek: Jakab Ferenc, Tompos Pál.
azaz vasárnap délelölt 9 órakor folylattatotl a
Szász József vádlóit védőjének — ki szánA bíróság az esküdtek verdiktje alapján Por- félbeszakított főtárgyalás. A főtárgyalás iránt,
tik Dobos Ferenc gyergyóreinetei lakos vád- amely érdekfeszítő részletekben bővelkedett, dékos emberölés bűntettének kísérlete miall
lottat azon ténye miatt, hogy Gyimesbükk- mindvégig oly nagy volt az érdeklődés, hogy vádoltatott, — már sokkal nehezebb és hálát
Terkucza fatelepen 1908. évi május hó 24-én a hallgató közönség a tárgyalási lennel zsúfo- lanabh szerepe voll, inerl hisz neki a csábitól
kellett védelmeznie, kivel szemben az ellenszenv
Portik Ádámot fejszével való ütés által szándé- lásig megtöltötte.
minden oldalról megnyilatkozott.
kosan, de ölési szándék nélkül akként bánAz
esküdtbíróság
elnöke
két
napig
tartó
talmazta, hogy az okozott súlyos testi sértés tárgyalás után este 8 órakor hirdette ki az ítéKormos Emil védő'az esküdleket anól igye
folytán Portik Adám halála következelt be, letet, melyben közvádló és dr Erős Vilmos védő kezelt meggyőzni, hogy védence a tett elköhárom évi börtön büntetésre ítélte. Az ítélet megnyugodott, ellenben Szász József védője vetésekor nem ölési szándékkal lölt reá a testellen védő semmiségi panasszal élt.
Kormos Emil az ítélet ellen a büntetés súlyos vérbátyjára, s kérte védencét a súlyos testi sérX'-ififtil il. miji.
tés vétségében mondani ki bűnösnek. Az esvolta miatt scininíségi panaszt jelenteti be.
küdtek azonban vádlott Szász József szándékos
Az ügy részletei a következők:
Folyó évi október hó 22-én. Halált okozó
Szász János a mult év tavaszán Amerikába emberölés bűntettének kísérletében mondták
súlyos testi sértés büntette miatt vádolt Kapcsos
János Andrásé elleni bűnügyben Fekete Imre ment dolgozni s itthon hagyta kis fiát és fele- ki bűnösnek, s a törvényt alkalmazó biróság
kir. törvényszéki bíró elnöklete alatt, Csiszér ségét. Amerikában erős és szorgalmas munka az esküdtek verdiktje alapján Szász Józsefet
János és Báldi Aurél törvényszéki birák rész- árán egy év lefolyása alatt mintegy 1400 ko- egy évi börtönbüntetésre ítélte.
vétele mellett délután 4 órakor hirdette ki az rona készpénzt takarított meg, s ezen összeget
Xl/ulnt/llJ;
llilji.
ítéletei. Közvádat Jeney László kir. ügyész haza küldte az itthon hagyott feleségének. Egy
Folyó hó 26-án halált okozó súlyos testi
képviselte. Védői tisztet dr Daradics Félix ügy- évi Amerikában való tartózkodás után Szász
Jánost annyira megszállta a [elesége és kis fia sértés büntette miatt vádlott Baricz Elek Eleké
véd látta el.
Rendes esküdtek : Seivarth Rezső, Szabó utáni vágy, hogy a folyó évi június hó 4-én elleni bűnügyben ítélkezett az esküdtbíróság
Lajos, Részeg Tamás, ifjabb Korodi János, haza jött kis falujába Csikszeutgyörgyre. Azon- Fekete Imre kir. trvszéki bíró elnöklete alatt,
Szász János, Tompos Pál, Nagy Gyula, Szopos ban itthon kellemetlen meglepetésben volt része. Geczö Béla és Báldi Aurél kir. trvszéki birák.
József, Pál Lajos, Kricsa Zoltán, Kölönte László, Ugyanis házát üresen, családi boldogságát fel- valamint Henter Géza kir. trvszéki jegyző részdulva találta, mert felesége hűtlenül megcsalta vétele mellett. A közvádat Veress Árpád kir.
Kopacz Lukács.

kilrttr/iltl;

nap.

Folyó hó 27-én gyújtogatás bűntettével
vádoll Málé István elleni bünügy került az
esküdtszék elé.
A biróság, valamint az esküdtek tagjai
csaknem ugyanazok voltak; a vádhatóságot
Veress Árpád kir. alügyész képviselte, a védelmet pedig dr Daradics Félix ügyvéd látta et.
Az esemény színhelye a csikszenlímrei közbirtokosság tulajdonát képező >Bányatető és
Nagykő- nevű erdő, hol vádlott az erdőt négy
helyen szándékosan felgyújtotta, a minek következtében mintegy 3 és fél hold erdőterületen lévő fiatalos erdő leégett.
A főtárgylás rendjén vádlott azt állította,
hogy szivarra gyújtott, az égő gyufái eldobta
és ugy gyuladt meg az erdő, mig ezzel szemben az erdőőr bizonyította, hogy vádlottat a
gyujtogatáson tetten érte, s több lanu bizonyította, hogy előttük vádlott ezen cselekményét a helyszínén beismerte.
Az esküdtek vádlott cselekményében csupán
gondatlanságot állapítottak meg, s a biróság
az esküdtek verdiktje alapján Máté István vádlottat tüzvészokozás vétségében mondotta ki
bűnösnek, s ezért öt három hónapi fogházra
ítélte.
Az ítélet ellen védő a büntetés súlyossága
miatt semmiségi panaszt jelentett be.
Ezzel befejeződött ezen esküdtszéki ülésszak,
melyen ha végig tekintünk láthatjuk a különböző súlyos bűncselekmények egész halmazatál. Sajnálattal kell ezekből tapasztalnunk népünk közerkölcsiségének még mindig alacsony
fokát, melyen javítani talán már legfőbb ideje
volna. Alkosson törvényhatóságunk szigora
korcsmai rendszabályokat, fordítson gondot
jövő nemzedékünk erkölcsös nevelésére, mert
csak ezek által érhetjük el népünk közerkölcsiségének teljes megjavulását.

KÜLÖNFÉLÉK.

— Kitüntetés. A hivatalos lap folyó évi
október hó 23-iki száma közli, hogy Ö Felsége
Mi történt ezzel a kis földdel? A határban mióta csak az eszemet tudom. A szegény is
Az öreg ért a jószághoz, talán igaza is van. Fejér Manót, a sepsiszentgyörgyi róm. kath.
nincsen háládatlan hant, miért hagyták hát ilyen lehet még szegényebb, hál mi igy járlunk, pe- De már megnézem útközben azt a répát, mi egyházközség esperes-plebánosát a gyulafehérbitangságban ezt a kis darabot? Végiglépejn diţhptan vagyunk.
csoda baja lehet. Mire odaértek a lenézett, a vári székes káptalan címzetes kanonokává neszélességben, hosszúságban, körülbelül fele ez
Tíz öreg elhallgatott. Mintha azt kérdezte kitagadott földhöz, a szélén egy kocsi áll. Me- vezte ki. Ezen díszes kitüntetés egy 30 éves
bizony a holdnak, a másik fele lejtős, odasimul volna, hogy értem-e most már a dolgot.
szes vagy halaskocsi lehet, mert gyékényes
az ököruthoz, amely a völgyben unatkozik. A
— A Treszka megint özvegységre jutott? sátor van rajta. Két görhes, vén gebe áll a rud érdemdús lelki pásztori működésnek megkoszolejtős részen éppen kukoricát törnek. No ezek — kérdeztem.
mellett és javában ropogtatja a répaleveleket. rúzása és legmagasabb helyről történt elismea szegény emberek csak tudnak valamit a réA répát pedig nézi valaki. Közelebbről látom, rése. A kitüntetés nemcsak a hívőkben, hanem
— Megint.
páról. Talán az övéké is, hiszen csak egy kis
hogy a csizmás, törpe emberke Janó: a vásá- vallás külömbség nélkül Sepsiszentgyörgy, sőt
— Csak segitik az atyafiak?
akác választja el a kukoricától.
— Segíteni segítenék... Dc mikor marha- ros tót, aki a falut keszkenővel, késsel, olva- egész Háromszék és Csikmegye összes polgáA répa másé. Tiltakoznak, egyszerre hár- hajcsár lett belőle...
sóval, tükörrel meg minden aprósággal ellátja. raiban osztatlan örömet és lelkesedést keltet,
man is mondják, hogy nekik bizony nincsen
Micsoda? Asszony hajcsárt se lállamniég! O jár borítós kocsin vásárra, búcsúra.
hozzá közük. Az öreg, aki a tököt szaggatja
— Pedig a Treszka hajcsár. Ott van a vá-- Mi járatban van itt Janó? — kérdeztem. mert mindenki szereti a jámbor életű szerény
igényű, kedves modorú és kötelesség tudó
a kukorica között, odamutat a gazos felé.
sárokon, bandukol a tehenek után, akárcsak a
— A répámat nézem.
— Ingyen se kell az nekünk!
férfiak, éppen csakhogy nem bagózik.
főpapot. Bennünket ezen örömhír közelebbről
— A répáját?
Földről még nem hallottam ilyen becsmérlő
— Hát miért nem tartják itthon?
— Azt, azl...
érint, mert a kitüntetett lapunk felelős szerkeszbeszédet. Különös a dolog, mert közös tagban
— Ez a répe a Törő Vendel özvegyéé... tőjének és vármegyénk alispánjának édes test— Nincs annak itt maradása. Ellene van
van a kukorica a répával.
— Az vetette, de a termés az enyém.
az egész falu, a nagy veszedelmet ő hozta a
Az öregnek gyönge a munkája, pipázni is falura. Mikor az urát olt találta a halál a mérői
— Az özvegyé bizony a termés, ha nincs vérbátyja, a csikszépvizi Fejér család sarja.
ráér, hát mond egyet-mást a répáról. Azzal csárdában, másnap elment kocsin Mérőbe és is a faluban. Janó rosszban sántikál baj lesz... Most, a midőn őszinte örömmel üdvözöljük
kezdi, hogy nem egészen a más esetéről be- reggelre itt volt a házunkban a halott. Hiába
— Dehogy lesz. Nem kell ez a répa sen- Fejér Manó kanonokot, egyszersmind azt kíszél, lévén magának is valamelyes köze a do- vitték már vóna vissza.
kinek se. De az én lovaim megeszik. Ezeknek vánjuk, hogy ez a kitüntetés ne legyen érdeloghoz.
mei elismerésének betetőzése, hanem emelkedAz öreg a botjával megpiszkálta az indákat nem árt a tüzes istennyila se.
Hát ez is tudja az esetet, amiről az öreg jék azon megérdemelt magas állásra, melyre
Igy megtudom, hogy a répát ama Törő s mint aki mindent elmondott már, csak ugy
Vendel vetetle, aki marhahajcsár volt és akit egy pár szót vetett még oda. Amiből annyit beszélt. Talán ez jobban megmagyarázza.
kiváló egyénisége praedestinálja.
Miért ne kellene ez a répa, Janó?
a mérői vásár után a csapszékbnn megütött a értettem, hogy jobb szerették volna, ha az
Most a tót is elmondja a Treszka második
guta.
asszony nem hozza haza a halott urát. Mivel
— Uj ügyvédek. Dr Dóczy Kálmán a napok— A Törő Vendel odakerült ami házunkba. az ilyen cselekedet, ennyit még kibökött az házasságát, meg az ura hirtelen halálát.
állotta ki Marosvásárhelyen az ügyvédi
Odakerüli,
ismétlé az öreg — nem láttuk öreg, biztos veszedelem.
— Hogy aztán hazahozta a Treszka éjjel ban
vizsgálatot. Értesülésünk szerint irodáját Csíkszívesen, de mikor nem tehettünk ellene... A
Hát a halottat ott kellett volna eltemetni a a halottat a faluba — meséli a tót - meg- szeredában nyitja meg.
néném lánya, a Treszka hozta. A Treszkát se- mérői temetőben. Ez valami nagyon világos gyüt nemsokára a veszedelem. Vöt a nyáron
— Dr Daragus András Marosvásárhelyen az
gítettük, gyámolitottuk az özvegységében, még dolog lehet, meg kell érteni ennek az igazsá a határban fene nagy jégverés, azon sir még
is, hogyan hogyse, elpártolt a véreitől és fe- gát az első hallásra, mert az öreg csak annyit most is a falu. Mivel hogy halottat nem is ügyvédi vizsgálatot sikeresen kiáltotta.
lesége lett a Törő Vendelnek. Ez meg izgága, mond a magyarázatára, hogy elkövetkezett szabad átvinni a határon.,. A Treszkának se
— Kinevezések. A m. kir. igazságOgymiveszekedő ember volt mindig, a Treszkát is aztán a falura a veszedelem. A nagy bajról a vót azután maradása itt, annyit bántották, szid- niszter Sánta Béniám csütszentmártotii járásrábeszélte, hogy követelje a törvénynél a jus- pesti embernek is kell tudni, különben méltán ták, mondták, hogy kódíssá tette a falut a go- bírósági joggyakomokot a nyáládszeredai kir.
sát Igy azután elosztottuk a kis házunkat is, éri harag. Nem is faggatom tovább az öreget nosz urával. Pedig jó asszony a Treszka, most járásbírósághoz jegyzővé nevezte ki.
meg ezt a hold földet is. A házból a hátulsó, Elmondott ö mindent és szakítja tovább a tö- vásárokra jár. Bogáton láttam. Kedden beszél— A csíkszeredai kir. törvényszék elnöke
vályogos részt kapta a Treszka, a földből meg köt. Egy nagyot megbököd a botjával s ki- tem is vele, azután megvettem tüle ezt a kis a gyergyószentmiklósi
járásbíróságnál üresedésa felét Egy szájjal kevesebb lett az asztalnál, mondja a szentenciát
répát egy téli kendőér. Nagy, meleg kendőt ben levő lll-ad osztályú
hivatalszolgai állásra
de kél kézzel kevesebb a munkában, meg fe— Többet hízik ezen az egyen a jószág, adtam neki...
Márkos Mózes csíkszeredai járásbirósági napilére fogyott a termésünk, ami pedig közös volt, mint azon az egész répán.
díjas, szolgát nevezte ki.
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— A m. kir. igazságOgyminiszter Keresztes tát. A megboldogult hűlt teteme I. hó 23-án
való tekintet nélkül minden esetben
József marosvásárhelyi törvényszéki joggyakor- d. u. 3 órakor fog a szegedi közkórház halot- járásra
Csíkszereda, 1908. évi október hó
nokot a marosvásárhelyi törvényszékhez jegy- tasházából a róm. kath. szertartása szerint be- megtörténik.
18-án. Csikvármegye lótenyésztési bizottsága
Van szerencsém a mélyen tisztelt
zővé nevezte ki.
szenteltetni és onnan a belvárosi temetőbe nevében: Kállay Ubul, főispán, elnök.
vendégeimmel tudatni, miszerint
A marosvásárhelyi lóOgyész Barabási örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő
— Katonai alapítványi helyek. A cs. és
Albert csendőrt a csíkszeredai törvényszéki fog- szentmise-áldozat október hó 24-éu fog a belvárosi templomban az Egek urának bemutat- kir. 12. hadtest parancsnokság á megüresedett
házhoz fogházörté nevezte ki.
katonai
alapítványi helyeknek betöltése végett
tatni. Szeged, 19(i8. évi október hó 22-én.
Csikvármegye főispánja Fülöp Alajos Áldás és béke lengjen porai felett! Gombos pályázatot hirdet. Az alapítvány megnevezése áthelyeztem saját házamba, a
vármegyei imokot árvaszéki iktatóvá, Hajnód István, Gombos László, özv. Galambfalvy Jó- 2. osztálya erdélyi tartományi rokkantak ala- Hargita-utca 39. házszám alá, (a
László vármegyei dijnokot írnokká nevezte ki. zseíné Gombos Cecília, Bleiner Károlyné Gom- pitványai. Üresedésben van két hely. Az alapít- pénzügyőri laktanya mellé).
— Eljegyzés. Dr Koncz Károly oklándi bos Etel testvérei. A megboldogultat gyászol- ványi élvezmények összege évenként 21 kor.,
Kérem az igen tisztelt közönség szíügyvéd eljegyezte Lakatos IdáL
ják még sógorai, sógornői és számos rokon és tart élethossziglan az alapító levélben foglalt ves pártfogását és vagyok
feltételek mellett. Ezen helyekre igényük van
— Plébános választás Kozmáson. Folyó jóbarátai.
a legénységi állománybeli néhai katonáknak
kész szolgálattá]
hó 16-án töltetett be a kozmási megüresedett
— Főispáni beiktatás. Háromszék várme- segélyre szorult, erkölcsileg fcddhetlen özveplebánosi állás. Az állásra összesen kilencen
BORSODI GÉZA,
gyeinek
és
árváinak,
kik
a
Királyhágón
tul
gye
uj
főispánjának,
Meczner
Bélának
beiktapályázlak, kik közül kettő időközben visszafodrász.
lépett. A hét pályázó közöli a szavazatok a tása folyó évi november hó 10-én lesz. A vár- (Erdélyben) születtek, a cs. és kir. hadseregben, 3—0
következőképen oszlottak meg: Orbán Ferenc megye közönsége uagy lelkesedéssel készül vagy a m. kir. honvédségben szolgáltak és 518,595—1908. végrh. sz.
vagy az ellenség előtt elestek, vagy a tényleinócsi plébános kapott 207 szavazatot, Bartos az uj főispán ünnepélyes installációjára.
Mihály futásfalvi plébános 192. Bocskor László
— KltOntetett erdélyi alispán. A király — ges szolgálat teljesítése alatt rokkantak lettek
kozmási segédlelkész 173. Csányi Kálmán mint a hivatalos lap legutóbbi száma irja, és mint .rokkantak* nyugdíjjal, vagy anélkül
gyergyószentmiklósi segédlelkész 42. Bors Szolnokdoboka megye alispánjának, Rándy elbocsáttatlak. Igényük nincsen: 1. özvegyekAlulírott bírósági végrehajtó az 1881. cvi
László 25 és Tőzsér László I szavazatot. Az Györgynek buzgó szolgálatai elismeréséül a nek. kik másodszori házasságot kötöttek, 2. LX. l.-c. 102. (j-a értelmében ezennel közhitté
árváknak
és
pedig
liuknak,
kik
20-ik,
leányokuj plébánost a püspök a három legtöbb sza- harmad osztályú vaskoronarendet adományozta.
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1908.
nak, kik a 18-ik életévet elérték. A kérvényhez
vazatot nyeri pályázó közül fogja kinevezni.
— Kaszinó estélyek. A csíkszeredai üri mellékletül csatolandók: I. Katonai okmány, évi V. 543,649. számú végzése következtében
dr
Fürsl Dezső ügyvéd által képviselt Fried
— Vármegyei tisztviselők gyűlése. A vár- Kaszinó vigalmi bizottsága Gyalókay Sándor melylyel a íérjnek (apának) a lényleges szolGrünwald és Holczer Ede javára 80 korona
megyei tisztviselők országos egyesülete folyó kaszinó elnök összehívására értekezletet tartott, gálati ieeje alatt beállott rokkantság igazolta- és
fillér és 335 korona 84 fillér s jár. erejéig
hó 24-én tartotta Budapesten ez évi rendes amelyen elhatározta, hogy az utóbbi években tik. 2. A férjnek (apának) keresztlevele és ha- 45
1908. évi julius hó 17-én foganatosított kieléközgyűlését. Az ország hatvanhárom vármegyé- követett szokáshoz képest az idén is a téli hó- lotti bizonyítványa, továbbá a folyamodó nő- gítési
végrehajtás utján le és felülfoglalt és
jéből legalább ötszáz tisztviselő utazott fel e napokban egy-egy estélyt tartani fog. Az első nek keresztlevele, vagy egy családi érlesilö, 7900 koronára
következő ingóságok u.
közgyűlésre, melynek legnevezetesebb tárgyát estély november 7-én lesz s a következő hóna- kiállítva a felekezeti és állami könyvvezető ál- m.: lovak, kocsibecsült
stb. nyilvános árverésen ela státusrendezés képezte. Issekutz Aurél krassó- pokban rendesen a hónap első szombatján. tal. 3. Hivatalos bizonyítvány a vagyoni viszo- adatnak.
szórényinegyei alispán dolgozta ki az elaborá- Uri körökben élénk az érdeklődés az estélyek nyokról, a melyben világosan ki legyen tünMely árverésnek a csíkszeredai kir. járáslumol. A munkát alapos tanulmány előzte meg. iránt annál inkább, mert az idén alig lesz ér- tetve az is, vájjon a lolyamodónő mily magasAz összes tisztviselők képesítéséről, szolgálati demesebb mulatság. A kaszinó estélyek azon- ságú jövedelmet tiuz: a< a keresel által (a va- bíróság feoti évi számú végzése folytán összes
idejéről pontos hiteles adatokat szerzett be s kivDl barátságosabb és szolidabb jellegűek s gyonnak hozama), b) az államtól <nyugdijt, tőkekövetelés, és eddig összesen bíróilag már
ezeknek figyelembe vételével dolgozta ki a éppen ezért a társaság összehozása könnyebb kegydijt stb.) és c) alapítványokból. 4. A se- megállapított költségek erejéig végrehajtást
tervezetet. A vármegyei tisztviselők semmi rend is. A vigalmi bizottság az első Kaszinó estély gélyre szorultság megítélésére orvosi bizonyít- szenvedő lakásán Csíkszeredában leendő eszkívülit nem kívánnak, csupán az az óhajtásuk, idejét ezúttal is tudomására hozza a közön- vány az egészségállapotról. A kérvények bekül- közlésére 1908. évi október hó 31-lk napjáhogy anyagi helyzetük javításánál az állami ségnek.
dendők 1908. éti december hó l-ig azon vár- nak délutáni 5 órája határidőül kitüzetik és
a venni szándékozók oly megjegyzéssel
hivatalnokokkal egyenlő elbánásban részesül— Táncestély. A csikszentgyörgyi iparos megye alispánjának, amelynek körletében a ahhoz
jenek, vagyis a törvényben már biztosított jo- ifjúság folyó évi október hó 31-éu, a község- folyamodó nő illetékes, ettől az illető hadki- hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében
gaik érvényesíttessenek.
háza nagytermében, a Gál Sándor-féle emlék egészítési kerületi parancsnokság utján a cs. készpénzfizetés
mellett, a legtöbbet ígérőnek,
és kir. 12. hadtestparancsnoksághoz 1909. évi
— A Petőll család hamvai. Petőfi Sándor szobor javára táncestélyt rendez.
15-ig. Azon igényjogosult folyamodók, szükség esetén, becsáron alul iş el fognak
végső nyugvóhelyét, fájdalom, nem tudja a
— Földrengés. Csiktaploczán folyó hó 27-én január
adatni.
nemzet. A halhatatlan költő szüleinek, a Pel- reggel 8 órakor két másodpercig tarló, alig kik Üres helyek hiánya miatt nem volnának
rovics házaspárnak, volt hitvesének, Szendrey érezhető földrengés volt. Az ingás annyira részesíthetők, későbbi részesítésre előjegyzésbe
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
Júliának, fiának, Petőfi Zoltánnak tetemei szét- gyenge volt, hogy azt csak kevesen vették vétetnek.
mások is le és felülloglallatták s azokra kielészórtan vannak eltemetve a kerepesi temetőben, észre. A földrengés ugy látszik a nem rég átgítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881.
— Az elvadult emberi természet. Az en- évi LX. l.-c. 120. §. és a vrhsz. értelmében
testvéröcscse, Petőfi István pedig Békésmegyé- vonult nagyobb földrengéssel függ össze.
ben, a csákói temetőben alussza örök álmát.
Grischhaber Mór javára 158 korona 82 fillér,
— Cseléd jutalmazások. A budapesti Szé- gesztelhelgtlen harag uton-utfélcn szedi áldo- s jár. erejéig is elrendeltetik.
A Petőfi-Társaságnak az a megkapóan szép
zatát, ha nincsen erő, a mely a gyűlölködőt
kely
Egyesület
pályázatot
hirdetett
négy
mezőgondolata támadt, hogy összegyűjti a Petőfi
Kell Csíkszeredában, 1908. évi október hó
család hamvait, a kerepesi temetőben a fővá- gazdasági férficseléd és három háztartásnál al- bosszúálló munkájában megfékezze. Tamás 15 napján.
ros adományozta díszsírhelyen közös sirba te- kalmazott nőcseléd részére, kik a Székelyföl- Mihály csikszciittamási fuvaros a bucsini uton
Keresztes Gyula,
meti és méltó emlékművet állil a sir fölé. A dön legalább öt év óla megszakítás nélkül összeszólalkozott Ambrus Ágoston korcsmároskir. bír. végrehajtó.
hamvak áthelyezése és megszentelése szomba- hűségesen szolgálnak. A jutalomgij 40—4Q kor. sal. Ambrus Ágoston az összeszólalkozás után
ton, oklóber 24-én délelőtt tíz órakor volt a A pályázati kérvények a vármegye alispánjához boszut forralt s a milsem sejtő fuvarost, amint
kerepesi temetőben szép gyászünnepély kere- folyó évi november hó 20-ig adandók be. A
tében. Az ünnepre a Petőfi Társaság meghívta jutahnazásvk a bankházi Ács Károly-féle ala- az kint az uton ülgüdélt, fegyverrel hátba löltc.
A golyó Tamás szivét Iurta keresztül, aki nyomA Csikszentinárton—Csekefalva és
a képviselőházat is, melynek nevében Rátkay pítvány kamataiból lesznek fedezve.
László helyezet koszorút az emlékműre.
— Tőrvényhatósági választások. A mult ban holtan esett össe. Ambrus erre, mint aki Vidéke fogyasztási szövetkezet által
havában tartattak meg a törvény- jól végezte dolgát, bcmenl Alfaluba s ott a Usikszentmártonban létesített vegyes
— Meghívó. Az »Erdélyrészi második szini- év november
bizottsági tagválasztások. A Tusnádon csendőrörsön jelentkezett, egykedvűen előadva kereskedés vezetésére egy szakértő kekerület« megalakítása városunk szinpártoló kö- hatósági
tagválasztást tudvalevőleg megfele- az eset részleteit. A csendőrség a gyilkost letarzönségére azt a feladatot rója, hogy a kerü- megejtett
és a bíráló választmány alaki okok iniatt tóztatta. Tamás Mihály fuvaros 7 apró gyerme- reskedő kerestetik,
leti válaszlmánynyal karöltve a szinpártoló tár- bezték
megsemmisítette
választást. Ujabbi felebbeAjánlattevők felhivatuak ajánlataikat
sadalom is tegye meg a nemzeti kulturális zés folytán a m. akir.
közigazgatási bizottság- kei hagyott hátra.
fizetést illetőleg Nagy Antal elnökhöz
célok érdekében és egyúttal saját szórakozá- hoz, mint végső (orrúmhoz
az ügy, honNyilvános köszönet. A csíkszeredai ipa- Csikszentmártonban folyó évi november
sának biztosítására, művészi igényeinek eléré nan a napokban érkezett bekerült
az ítélet, mely a ros —
ifjúsági önképzőkör folyó hó 11-én rende- hó 5-ig tegyék meg, figyelembe véve,
sére irányuló kötelezettségét. Ezen célok foko- bíráló választmány megseinisitő
határozatát
zása egy szinpártoló és támogató szervezet helybenhagyta. Ennélfogva Tusnádon a közel zett szüreti mulatság alkalmával (elül fizetlek: hogy az alkalmazandó egyénnek terméJózsef 5 korona, dr Kovács Gyárfás
létesítésével történhetik meg, miért is törekvéa megüresedett három inandatum el- Janovilz
korona, Józsa Géza 5 kor., Hajnód László szetben lakás és a tiszta nyereségből 1
sem az, hogy Csikszereda város közönsége jövőben
uj választás lesz. Ugyancsak a 34 korona,
Ujlalusi Jenő, Ránc Lőrinc, Miske százalék adatik.
alapítsa meg a csíkszeredai szinpártoló egye- helyezéséért
érkezett le a közigazgatási bíróságtól László 2-2drkorona,
dr Gaal Endre 1 kor. 80
sületet. E végből folyó évi oklóber hó 31. nap- anapokban
Az alkalmazandó egyén köteles 2000
Csikszenttamáson
megválasztott
Péter
József
jának délutáni 3 órájára, a vármegyeház köz- törvh. bizottsági tagságára vonatkozó ítélet is, fillér, Cáeh Istvánl korona 60 fillér, Czáka Béla, korona óvadékot készpénzben alkalmazBedő József, Kovács Józsefné, Weigel Ferenc,
gyűlési termébe alakuló közgyűlést hivők össze, mely a választást helybenhagyta.
özv. Bándi Gáborné, N. N. l-l korona, Vákár tatása esetén azounai a szövetkezetnél
melyre Csikszereda város és vidéke szinpártolóközönségét (férfiakat, nőket i meghivom.
— Lódljazás. Csikvármegye lótenyésztési Lajos, Csizmás László, N. N„ Y. Y., Z. Z., Sprencletenni.
Csikszereda, 1908. október hó 8-ik napján. bizottsága 1908. évi november hó 6-án Szár- Hugó, Bartha Ignác, Biró Dénes, Kégli Ferenc,
Az alkalmazandó egyén maga köteHazafias tiszteletlel: Kállay Ubul, főispán.
hegyen, délelőtt 9 órakor a Nagyméltóságú Mozer N„ Mátrai Ignátz 80-80 fillér, N. N„ W. les az üzlet teljes vézetéséröl gondosW.
60-60
fillér,
Imre
Vendel
40
fillér,
Horváth
— Mintagazdaság Szárhegyen. A népies Földmivelési Miniszter ur és Csikvármegye tör- János 20 fillér. — Fogadják a ncniesszivll íelül- kodni.
mintagazdaságokkal elért sikerek arra ösztön- vényhatósága által rendelkezésre bocsájtotl ftzelők a rendezőség hálás köszönetét.
Pályázó köteles kijelölni ajánlatában,
zik Darányi Ignác földmivelésűgyi minisztert, összegből lódijazást rendez. A díjazásra felvehogy a kereskedelem terén liol és mily
hogy ezeket a népies mintagazdaságokat, a falu zetendő lovak a baromvásártéren állitandók ki
—
A
Város.
Ez
a
cime
annak
az
uj
havi
népének szemléltető iskoláit, állandóan szapo- fent jelölt időben, később érkező lovak a díja- szemlének, melyet október 15-én indítót útra egy idő óta működött.
rítsa. Igy ujabban értesítette a Csikvármegyeí zásban nem részesittetuek, csak 50 holdon aluli egész sereg fiatal irót és művészi. Modernség,
Csikszentinártoii, 1908. évi október
Gazdasági Egyesületet, hogy Szárhegyen Oláh s földmiveléssel foglalkozó és a gyergyói járás minden előítélet mellőzése és leginkább a jó
Károly és Kászonujlaluban ifj. Darvas István és Gyergyószentmiklós város területén lakó ízlés azok az elvek, amelyek a lap irányát jel- hó 25-én.
Az igazgatóság.
kisgazdák birtokán népies mintagazdaságol lé- gazdák lovai dijaztatnak. Előbbi körülményt az lemezni fogják. Egyszóval A Város régen érzett
tesít. Az egyesület most tartott közgyűlésén a illető gazda kétség esetén magánál levő hely- hiányt log pótolni, amikor évi öt koronáért
hatósági
bizonyitványnyal
tartozik
igazolni.
miniszter elhatározását köszönettel fogadta és
minden tekintetben tartalmas lapot ad a müveit
kimondta, hogy mihelyt a mintagazdaságokon Ilyen bizonyitványnyal, mely az illető által magyar közönség kezébe. Előfizetéseket elfofelmutatandó,
igazolandó
az
is.
hogy
a
(elvelátható eredményekre hivatkozhatnak, tervszerű
gad lapunk kiadóhivatala és A Város, Budapest
A lázárialvi közbirtokosság 1908.
gazdasági szemléket fognak rendezni kisgaz- zetet és dijazás alá bocsátott 1908. évi szüle- V., Béla-utca 3. sz.-, III. em.
dáknak és ezeken a mintatelepeken az egyes tésű csikós kancák a tulajdonos birtokában vanévi
október hó 30-án délután 2 órakor
felmerülő gazdasági kérdésekről szemléltető, nak, 1907. év január 1. óta, a többi díjazás
a lázárfalvi község házában tartandó
alá bocsájtott alább megjelölt csikók pedig az
gyakorlati előadásokat fognak tartani.
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nyilvános szó- és zárt írásbeli árverésen
illető gazdáknál születtek s az ők nevelését és
— Oazdaságl szakértő birtokrendezési tulajdonát képezik. A kik ezen bizonyítványo- A .Hermái" Magyar Általános Valtóüdet Răez eladja a tulajdonát képező Koczafenyő
ügyben. A fölmivelésügyi miniszter az 1908. kat felmutatni nem tudják, állatai dijazás alá vénytáreasag, Budapest, heti jelentése a tönd-i- nevű erdőrész 12 3». k. hold területéévi VU. t.-c. 15. 8-a, illetve az ezen törvény nem bocsájthatók. A csikók származását igaforualomról es pwwplaciról.
ről kihasználandó 627. drb lucfenyő törzs
végrehajtása tárgyában az igazságügyi és föld- zoló hágalási cédulák is lehetőleg elhozandók.
357 3. tu'-t kitevő tiszta mQfatömegét.
Buil 'pcflt, 1908. október 22.
inivelésügyi miniszter által kiadott rendelet Juialomdijak az alábbiak, melyek a helyszínén
alapján birtokrendezési ügyekben gazdasági azonnal kifognak a tulajdonosoknak adatni.
Kikiáltási ár 1787 korona.
A budapesti. értéktőzsdén az elmúlt hét
szakértővé Csikvármegye területére Csergő I. dij 200 korona, kiadatik 1907. év január 1.
Bánatpénz tíz százalék.
Vencel nyűg. telekkönyvvezető, földbirtokos, óta az illető gazda tulajdonát tevő legjobb csikó folyamán változatlan hangulat és csekély forAz írásbeli ajáhlatok a bánatpénz
gyergyószentmiklósi lakost jelölte ki
után. II. dij 150 korona, kiadatik az illető gaz- galom mellett csak kevés üzlet fejlődött ki. —
kíséretében az árverés megkezdése előtt
Ugy
a
balkán
kérdés,
valamint
a
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dánál
született
s
általa
nevelt
1906.
évi
szüle— Halálozás. Dr Kolonics Dénesné neveld
legjobb csikó után, ivarra tekintet nélkül, helyzet megítélésében a tőzsde hangulata álta- benyújtandók a közbirtokosság elnöatyja Gombos József folyó évi október hó 22-én atésű
csikók azonban egyenlő minőség esekéhez.
elhalt. A család a következő gyászjelentést adta ténkanca
előnyben részesittetnek. III. dij 100 korona, lában nyugodtnak mondható. — A speculátió
Utóajánlatok oein fogadtatnak el.
ki: »Dr Kolonics Dénesné szol. Gombos Gizella kiadatik az illető gazdánál született s általa tartózkodva bármily irányú nagyobb engageAz árverési és szerződési feltételek,
ugy a maga, mint férje dr Kolonics Dénes és nevelt 1907. évi születésű legjobb csikó után, ment-tól, a forgalom ezúttal is igen szűk kereleánya Viola, valamint a megboldogult testvé- ivarra való tekintet nélkül. IV. dij 50 korona, tekben mozgott. A 4 százalék magyar korona- valamint a becslési iratok a közbirtorei mélyen megszomorodott sziwel tudatják a kiadatik az illető gazdánál született s általa
kossági elnöknél megtekinthetők.
legjobb nevelóalyának, illetve após, nagyatya nevelt 1908. évi születésű legjobb csikónak, járadék árfolyamai némileg megszilárdult, mig
Ábrahám BÜa,
Virág / M r f a ,
és testvérnek Gombos József folyó hó 22-én ivarra való tekintet nélkül. A dijazás az idő- a többi értékek árfolyamai általában tartottak
maradtak.
d. e. 10 órakor hirtelen bekövetkezett elhunykOzb. eloOk.
k6»b. jegyző.
2—2

Üzlet áthelyezés.

borbély és fodrász-üzletemet

Árverési hirdetmény.

Pályázat.

Faárverési hirdetmény.

CSÍKI

Október 28.

Hirdetmény.

FIGYELEM!
A fővárosban és nagyobb
vidéki városokban kedvelt
ondulations legújabb divatú
női hajviseletekről és fésülésről, külön berendezett nöi
fodrász-üzletemben készséggel
díjmentesen kellő utasításokkal és oktatásokkal szolgálok.
Kiváló tiszlclcllel:
=

Szabó bajos női- és férfi-fodrász
III <Js*i k
r e < I ."i I >;i i).
Siifitepll hajak kitint sziire feslslnek.t "

Első Ferlachi Fegyvergyár
Weiró Péter cs. és kir. udvari sHllilii teás i l

K e r l fi e-11, (IC.-1 i i 11 tl í i .1)
Ajánlják világhírű, általánosan
elismert jóhirü cs elsőrangú gyártmányaikat, mind Werníg négycsövű
fegyverei nagyszerű löképességgel,
mindennemű vadász és céllövőfegyverek, háromcsövű fegyverek, Hammerlin fegyverek, golyós fegyverek,
Mannlicher és Mannlicher Schönaui
fegyverek minden tübbnagyságban
felszerelt céllátcsővel, vagy a nélkül.
Minden iatilásl elvállalnak is olciói S!á:®t

Árjegyzék Ingyen.

2-3

Sz. 8706—908. Ilkvi.

Elit nitmezrei nöi cs férn Mrói-liM.

Magyar levelezés.

Csikszentimre községre nézve az 1882. XXIX.
t.-c. értelmében a (énylegcs birtokosok tulajdonjogának a tclekjegyzökönyvbeii való l ejegyzése iránti eljárás befejeztetvén, ez azzal a felszólítlássnl lételik közé :
1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. t.-c.
15 és 17. <js-ai alapján,
ideértve e szakaszoknak az' 1889. XXXVIII, t.-c. 5. és 6. tj-ában 1
és az 1891. XVI. t.-c. 15. S. a) pontjában loglalt kiegészítéseit és valamint az 1889. XXXVIII,
t.-c. 7. $-a és az 1891. XVI. l.-c. 15. b) pontja
alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 1888.
XXIX. t.-c. 22. §-a alapján lörtént törlésére
érvénytelenségéi kimutathatják e végből törlési
keresetüket hat hónap alatt, vagyis az 1909.

évi április hó 10-lk napjáig bezárólag a

Ilkvi hatósághoz nyujtság he, mert az ezen
meg nem hosszabitható záros határidő eltelte
utáu indított törlési kereset, annak a harmadik személynek, aki időközben nyilvánkönyvi
jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhal;
2. hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. l.-c.
16. és 17. $-aijiak cseleiben ideértve az utóbbi
S-nak az 1883. XXXVIII, t.-c. 5. és 6. <j-áhan
foglalt kiegészítéseit is
a tényleges birtokos
tulajdonjogának bejegyzése ellenében ellenimondással élni kivannak, Írásbeli ellentmondásait hal hónap alatt, vagyis az 1909. évi áp-

EKETE VILMOS

KARÁCSONYI OCCASIO!

Tudomására húzom a t. vevő közönségnek, hogy tul uagy áruraktárom arra késztet, lugy folyó évi november és december hónapokban áruraktároiuiiak igen nagy
részét a rendes áruktól eltéróleg tetemesen leszállítsam. — Ez alkalomból tehát
KARÁCSONYI O C C A S I Ó T
RENDEZEK.
1 méter igen jú mosó kretou minden színben 24 krtól feljebb.
1 méter legfinomabb „l'osmanos" levantin 29 „
„
1 nur tiszta gyapjú Delaiiifizép választékban CO ,
„
1 méter nagyon jó mosó Üelain (bordiirös) H4 „
„
1 mtröO cm. széles taft selyem minden színben 1 írttól feljebb.
120 cm. széles gyapjú szór-szovetek
00 kitól feljebb.
120 cm. széles gyapjú Zibelin posztók
. 85 140 cm. széles zsolnai tükör posztó koslümuek 2 forint 95 kr.
71) cm. széles gyapjú angol Hanel mosható 90 krtól feljebb.
120 cm. széles félgyapju Loden női ruhának 58
,
Továbbá felhívom a t. vevő közönség b figyelmét más árucikkeimre is, úgymint:
nöi kabátok, kalapok, eiirme colier és boák, téli nagy kendők, báráez él plflech
kendők, férfl téli kabátok ét ruhák, valamint miodeo minőségű cipőkben igen
nagy választékot tartok. — Uecse* látogatásokat kérve, maradok teljes tisztelettel

rilis hó 10-lk napjáig bezárólag a Ilkvi ható-

sághoz nyújtsák be, mert ezen megnem linszszabhitható zárns hat.'iridö letelte után ellentmondásuk többé figyelembe vetetni nem fog;
3. liogy mindazok, akik az 1. és 2. pontban körülírt eseteken kivill az eljárás csak an- |
nnk folyamán történt bejegyzések által előbb
nyeri nyilvánkönyvi jogokai bármely irányban
sérlve vélik, ideértve azokal iş, akik a tulajdonjog arányának az 1889. XXXVIII, t.-c. Ili.
-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek
iaiáiják e tekintetben felszólalásukat tartalmazó
kérvényüket a Ilkvi hatósághoz bal hónap alatt

vagyis az 1909. évi április 10-k napjáig be-

zárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem

A legolcsóbb bevásárlási forrás

44. nAm.

LA P OK

Egy alig h a s z n á l t ,
de jó állapotban levő

KERESKEDŐ TANULÓNAK

NARISNYAKÖTÖCÉP

j u t á n y o s á r o n eladó
Lázár Krisztinánál, Csikdelnén.

hosszabbitiialó záros határidő elmulta után az
említett bejegyzéssel, csak a törvény rendes
utján és csak az időközben nyilvánkönyvi jogot szerzel! harmadik személyek jogának sérelme nélkül támadhatják meg.
Kgyuttal figyelmeztetnek azok a felek, akik
a kiküldöttnek eredeti okiratot adtak it, hogy
a mennyiben azokhoz egyszersmind cgy-/er
másolatokat is adlak, vagy ilyeneket pótlólag
benyújtanak az eredetieket a Ilkvi hatóságnál
átvehclikCsikszcntm.irton, IW8. évi szeptember 19.

illatszertárában, Csíkszereda
Kaphatók a legfinomabb illatszerek
dekagramonként és mindeunemü
arez- és kézápolú szerek. Gyógy- és
virágszappanok
Dr Szabó,
Az Inda-sósborszesz filerakata.
kii. ján'-sliiró.
Petrol-hajszesz korpa és hajkihullás ellen Hajrak-regenerator
az öszülü hajnak visszaadja az ereOSZTÁLYSORSJEÓYEK
deti ifjúkori sziliét, valamint mindennemű különlegességek raktára.
a
XXI-ik
sorsjátékra kaphatók
A Thyaol és Stomatin fogápoló sierek a legjobbak. A Trifoleum (haj
özvoboda József
petrol) hölgyeknek állandó hajapoláahoz nelkülöihetetlen — A Honey
könvviivoiiiiliíjálm Csikszcivilálian.
lelly a legjobb kézfinomító.
Vidiki megnilelések legpontosabban esiMleüiek. Húzás 1908. november hó 19 és 21-én.

egy j ó c s a l á d b ó l való 1 3 ^ 1 4
é v e s iskolázott fiu felvétetik

TrobánJózsel T a s - t e r t e M ő i e l C á t e i a .

flagy raktár magyar gyármányu nöi, férfi és gyermek cipőkben.
Van Bierenosóra a nagyérdemű közönség- HEives tudomáuára bosnl, hogy

u

ÖSZI ÉS TÉLI IDÉNYRE AZ ÖSSZES ÚJDONSÁGOK
női- és f e r f i-di vft t o i k k e k b e n , rendkívüli nagy válasstékban megérkeztek.

Szép választék különleges női diszkalapokban.
ICi/i/ltni tiszt el el tel értesítem, hoţ/ţl ó-biiilni kiilöulei/esséf/ nér tiliitt
uj ininliséi/ii riisr.oti kerül lonjulombii,
mehj nx ó-hiiilni fehérítő
rs rniitozó f/f/'irh/tli
h's'. rltitlllitrtt. s mell/ hiratrti mit iiytl J"
nüséijérel, 1'fthunint olesó áriimtl foijrn n kiilföltlröl ţ/i/ttkmii
imiIJU'H' >i'"i' nliift hcrsriii/iÍMZct hiixniiló árukat trljmeii
kiszorítani.

Gyárosom Csikmegye részére kizárólag engem bízott meg ennek árusításával.
Teljes lisii eleitel

Pototzky Márton nöi és férfi-divatraktára, Csíkszereda.
Hagy raktár magyar gyárlmányu nól. férfi és gyermek cipókben.

vlt/M^^Ml/SUr >lt,\U<\lí/\U» xli» \ü> ^ \lfr

gőz-, HÓLÉ<S ÉS gyÓgYFÜRPÓ A SZOBÁBAN!
Száz es száz orvos korszakot alkotonak j e l e n t e t t e ki
az e g é s z s e g á p o l á s teren. — Közismert dolog h o g y

Czáka Béla, mészáros és hentes, Csíkszereda

REUMA, CSÚZ ÉS KÖSZVÉNY

A fogyasztó közönség szíves figyelmét felhívni
kívánom évek óta fennálló mészáros üzletemnek

ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t á s ú szer a höfürdók
:::: (gőz- hőlég es gyógyfürdők) r e n d s z e r e s h a s z n á l a t a : : : :
A „Sanitás' szobafiirilö készülékkel otthon A készülék megtekinthető vétellakásának bármely szobájában a leghatá- kötelezettség nélkül Szvoboda
sosabb góc- 6b hölég fürdőt készítheti Józs. képviselőmnél helyben, sót
bárki, 5 perez alatt 5 Nllér költséggel. A kívánatra háznál Is bemutattatlk.
lakosban a kényelem netovábbja. Kipróbált
biztos hatású szer nátha, torokfájás, bél- FÖRSTNER ALAPÁR
renyheség, álmatlanság eseteiben, slb. Xéla „Sanitás" szobagózlürdöklilözhetellen minden egészséges emberkészűlék egyedüli gyártója.
nek is. Használat után teljesen összehajt- Budapest, VII. kerület, Alsóható es valamely szekrény mögé állítható. erdősor 30. sz. Teleion 97—51.

Im H E N T E S - Ü Z L E T T E L

való kibővítésére, melyet teljesen uj gépekkel sze-

m

reltem fel és nem kíméltem semmi anyagi áldozatot,
hogy a fogyasztó közönséget tisztán kezelt, legízletesebb, friss hentesárukkal szolgálhassam ki, u. m.:

Párisi, lengyel, füstölt és szalámi-kolbász, virsli és stbl cikkekből.
Főtörckvésein, hogy a fogyasztó közönség legkényesebb igényeit is minden a hentes-üzlethez tartozó árukkal kielégíthessem, versenyképes árakkal.
Vhlrki mi-ijrvinlélvnvki't IM n lri//>ontot*tibhitit rszkfclök.

Hosszurovó Cement Födélcserép
m - M / m m

Iroda: Kapu-utca 15 sz.

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű fődőanyag, olcsó áron kapható
P O R T L A N D C E M E N T O Y Á R N Á L M R A S S Ó H A N .
Iroda: Kapu-utca 15 sz.

Sj-..p'i4'.i'

il> .lA/fct * ( ( H í . M n y i " ' ' * ' 4 1 ' " "

«H^./CUI

IIKII

1'ioH

