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Sok hallgatás után, többek kívánságára ezen 
rovatunkat újból megnyitjuk. Sikerült ugyanis 
a Tábla Íróját ez iránt újból kapacitálnunk, bár 
nem szívesen vállalkozott, mert csipő-s cikkecs
kéivel felelős szerkesztőnknek szerzett sok kel
lemetlenséget. Felelős szerkesztőnk azonban új
ból kész tartani hátát, hisz azért felelős. Neki 
ez szerez mulatságot. Ugy-e mily bizarr ízlés f  
De hát kinek a pap. kinek a papnő . .

•
A v á r m e g y e i  t i s z t u j i t á s o k. Meg

indult a kapacitálás Levelek jönnek innen is, 
onnan is. Kezd érdekes lenni a helyzet.

Jó lesz azonban szavazás igérés előtt meg
gondolni a m. t. törvényhatósági bizottsági la 
goknak, hogy vájjon a pályázó egyén politikai 
magatartás tekintetben is megfelel-e a kivánal
maknak- Úgy tudjuk ugyanis, hogy van egy 
némely olyan tisztviselőnk is, ki bizony a meg
próbáltatások napjaiban nyíltan erőszakoskodott 
a darabont kormány érdekében.

Az ilyen tisztviselő, ha még olyan nagy 
kapacitásnak is tartatnék, nem érdemli meg a 
vármegye bizalmát, annál az elvnél fogva sem, 
hogy az eszesebb labanc jövőre is többet árthat 
a függetlenségi pártnak, mint egy hazafias ér
zésű, becsületes, de kevésbé nagy közig, kapa
citásnak tartott tisztviselő a járásának.

Azután meg van egy pár fiatal óriás is, 
kik a mások hátán akarnának előbbre jutni, 
nem uzzal, hogy érdemesebbek lennének, ha
nem, mert tolakodóbbak és a házaláshoz jobban 
értenek. Ezeknek, bár tiszteljük képzettségeiket, 
azt tanácsoljuk, csak várjanak, mig a sor rájuk 
következik. Ne gondolják u megyei törvény
hatósági tagokat csupán szavazó gépnek. Tud
nak azok a törvényhatósági tagok gondolkodni 
is és mérlegelni is. Usikvárrnegye törvényható*

ságának tagjait ne alacsonyitsák le azok a túl
haladni vágyó óriáskák, azt híve felőlük, hogy 
méltánytalanok lesznek az urfiak kedvéért a ke
vésbé urfiak, de azért ép oly jó képzettségű és j 
korra és szolgálatra idősebb tisztviselőkkel 
szemben.

Úgy bizony, csak legyenek türelmesok és 
szerényebbek, mert a fiatalság legszebb disze a 
szerénység. Legalább eddig a magyar ember 
természete ezt kívánta meg.

*

P é n z t  c s i n á l n a k  Nem Körmücz* 
bányán, sem nem az államnyomdában, hanem 
Csíkszereda szomszédságában. Egy hirtelen meg
gazdagodott s bőpénz hírében álló egyénről akar
ják a leplet lerántani miért is megindult a 
nyomozás a király ügyészség részéről. Nem 
áruljuk el, hogy melyik ügyészség folytatja 
a nyomozást, sem azt, hogy kiről szól a nóta, — , 
majd kisül szép rendben minden. Különben 
is fölösleges volna nevet közölni, úgy is sokan 
sejtik, kiről van szó.

*
J á r d á n k r ó l .  Mig járdánk nem volt 

folytonosan azután vágyódtunk. Most, hogy van, 
egyszerűen tudomást sem veszünk róla — leg
alább azt kell hinnünk, mivel a legtöbben nem 
gondoskodnak annak takarításáról. Nyárban po
ros, télen havas és jeges persze azt várják az 
illetők, hogy a rendőrség előbb egyen-egyenkint 
szólítsa fel és büntesse_iaeg*/>ket. Akkor aztán 
zsarnok a rendőrkapitány. — A tisztaság szere
tet is azt hozná magával, hogy mindenki a sa
ját háza előtt seperjen. Ez oly régi törvény, 
hogy nem is kellene sokat emlegetni. Persze 
nálunk más a szokás. A helyett, hogy mindenki 
a s a j á t  h á z a  előtt sepregotne m á s  dolgával 
hajtódik.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Létz János könyvnyomdája Csíkszeredában, hová a kéziratok 

hirdetések és előfizetések küldendők.
Hirdetésok mérsékelt díjazással, megállapodás szerint.

Ne higyj magyar a labancznak, 
se osztráknak, se zsidónak!

Hiába obégatnak a nem érvényesült 
zsidók és a letört.haladó párt zsurnalisztái, 
hogy igy. hogy úgy elárulta a 4S-as függet
lenségi párt fennen hirdetett e lveit: hiába 
kiabálják tele az országot farizeusi jajgatás
sal : hiába akarják heiedisputáini a közvé
leménybe, hogy quota emelő bécsi szolga 
leli Kossuth Ferenc is, nem hisz nekik józan 
magyar ember.

Kzen az egy „nem hiszünk nektek“-en 
kudarcot vall a gyalázatos hajsza s legfölebb 
nehány Ilin varjú butid el a róka hízelgésre.

A józan magyar közvélemény tudja, 
hogy akkor, amikor a magyar nemzet a 
4!S-as függetlenségi pártnak abszolút több
séget adott, nem telt mást, mint szentesí
tette azt az alapot, amely alap elfogadása 
mellett a nemzet vezérei kormányt vállaltak.

Tudta és tudja most is a  józan magyar 
közvélemény, hogy még a függetlenségi párt 
vezére sem Ígért a kormányra jutáskor sem 
magyar vezényszót, sem önálló vámterületet, 
sem más nemzeti vívmányt, csupán azt, 
hogy a belügyek terén magyar nemzeti szel
lemben mindent megtesz a kormány, hogy 
azok a  kívánságok, melyek minden magyar 
ember lelkében élnek, ezek segítségével köny- 
nyebben megvalósíttassanak, ígérték a vá
lasztási jog reformját, szóval olyan dolgokat, 
amelyek tulajdonképen csak utjai még a 
nemzet igazi céljainak.

A Z / > R 5 Z E M “ T Á R C Á M .

Csak egy pár papucs.
Sándor bácsi igazán kedves aranyos öreg 

ur volt, bácsija az egész világnak, tisztelte, sze
rette minden ember, de léginké!' szerették, dé
delgették a fiatal leányok, az ö „kis tubicái, 
édes hugocskái*. amint őket rendesen nevezni 
szokta. Ke tudták is ők, hogy miért szeretik 
annyira azt a jó Sándor bácsit; hiszen senki 
sem lehetett figyelmesebb, clfizékcnyebb a „Im- 
goeskák" irányában, mint ő, minden alkalmat 
felhasznált, hogy örömet szerezzen nekik Ila a 
fiatal leányok szép nyári illőben kirándulást kí
vántak tenni a közeli erdőben, Sándor bácsi 
gondoskodót róla, hogy kívánságuk teljesüljön, 
s hu télen kedvük kerekedett a szánkózásra, 
Sándor bácsi előállt díszes szánnal és vitte őket, 
merre nekik tetszett, a mamák pedig örömest 
bízták reá leányaikat, mert tudták, hogy Sán
dor bácsi mily gondos „garda des dames", ki- 1 
nek figyelme mindenre kiterjed. Ha uj operát 
vagy uj színdarabot szerettek volna hallani és 
látni, Sándor bácsi páholyában mindég volt 
számukra hely és arról is gondoskodott, hogy 
gyalog haza ne menjenek; ha bálba készültek, 
krztyii és virág Sándor bácsi gondja volt — 
szóval Sándor bácsi itt — Sándor bácsi ott — 
nála nélkül semmisem történhetett.

De bár a jó Sándor bácsi nagyon is bő
kezű volt mások és különösen kedves hugocs- 
kái irányában, saját személyének ugyan vajmi 
kevés jutott e bőkezűségből A fiatal leányok 
nem is találtak rajta egyéb hibát, mint éppen 
ezt a túlságos takarékosságot. Hanoin mind en
nek dacára olyan barátságos, olyan kedélyes

volt a bácsi füstös szobája' S ott ült ő maga 
téli időben az ódon karszékben a kályha köze
lében nagy füstfelhőket eregetve, szépen kiszitt 
pillájából — szivart nem szitt soha bizony, 
ha rá nézett az ember, szinte akaratlanul el
mondta neki minden titkát jóságos öreg arca 
olyan bizalomgerjesztő volt és azok n fiatal le
ányok meg is gyónták neki minden kisebb-na- 
gyobb lmjukat és gondjukat. Mennyi mindenféle 
vallomást robogtuk el azok n rózsaajkak, ha 
egyik vagy másik leányka ott ült vele szemben 
abban a kicsi alacsony karszékben, mely éppen 
olyan volt, mintha a Sándor bácsi ódon karszé
kének unokája lenne — akár valami titokban 
táplált szivhcli reményre, akár más kevésbbc 
fontos ügyre vonatkozólag, a miről nem mertek 
a komoly, szigorú apának de még a jóságos ma
mának sem szólni, Sándor bácsinak mindent el 
lehetett mondani, ő mindenhez tudott ltozzászó- 
laiii, mindenkor tudott tanácsot adui és az ő köz
vetítése folytan nem egy titkos kívánság teljesült, 
melyet nem mertek a szülőkkel közölni.

Karácsony táján ünnepelte Sándor bácsi 
hetven hetedik születésnapját.

Mi lesi mondolatortát sütött számára, mert 
a bármi azt nagyon szerette Ilonka ogy tekin
télyes üveget hozott, melyben csak u z.v csillo
gott a „gondüzö szomorodni" akár csak a va
lóságos szinaraoy, Ibriké finom kassai sonkát, 
Háza minden hozzávalót a puncs készítéshez, 
Sárika pompás fehér cipót — s úgy tovább. 
Mind ezeket a kitűnő holmikat elköltötték u jó  
öreggel együtt amiből Sándor bár- inak ugyan 
nem sok haszna, de még kevesebb kára volt; 
hanem az ó „legaranyosabb tubieája“-nak — 
igy nevezte a szép Bellát — ajándéka nagy ve
szedelmet hozott reá.

Bella igen szép papucsot hímezett neki, 
fekete bársonyra arany és ezüst szálakkal; már 
bizony szüksége is volt ni, mert a színes gyap
júval hímzett régi papucs nagyon kopott és szi- 
nehagyott volt. Sándor bácsi örült a gyönyörű 
papucsnak és másnap reggel mikor Bella be
nézett a bácsi szobájában, egész büszkén ült 
szokott helyén pipázva és újságot olvasva, az uj 
papucsénál lábán. Hanem fiát, édes Istenem, 
milyen kopottunk, viscltnek tűnt fel most a 
hálóknbnt az uj papucs m ellett! Már bizony az 
sehogy sem illik össze, már csak uj hálókabá- 
tot is szerezzen Sándor bácsi. A legaranyosabb 
tubicn segített is neki egy szép törökkelmét ki
választani, mely nagyon jól illett az uj papucs
hoz. De ez még növelte a bajt, mert az uj há- 
lókabát mellett a karszék szörnyen ócskának, 
sz nehagyottnak látszott, — ami különben nem
csak látszott de való is volt a karszéket uj- 
ból kell bohuzatni. De most az ablakra is ugyan
olyan uj függönyök szükségesek, a régi sző
nyeg sem való a többihez, u falszónyeg is mocs
kos, szakadozott, s azt is ujjal kell pótolni és 
végre mikor az egész szoba nj színbe pompá
zott, akkor ineg a két mollékszobát sem lehe
tett olyan ódon, kopott állapotban megtűrni, azo
kat is a középsőnek megfelelő modorban he kellett 
rendezni, márcsak az összbenyomás kedvéért is.

A kedves tubiczák, azok az aranyos hu- 
gocskák most már meglehettek elégedve az ó 
bácsijukkal, hiszen most kivetkőzött szerintük 
egyetlen hibájából: a túlságos takarékosságból, 
melyet a saját személyén gyakorolt Pedig de
hogy voltak megelégedve. Azt kellett látniok, 
hogy az az öreg nr nein az a régi kedves jó 
bácsi, a ki azelőtt volt. A leánykák kívánságait 
mintha nem is hallotta volna.
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ígéretei tettek azonban az uralkodónak 
is, hogy mindazon kötelességeket, amelyek 
az 1867-iki kiegyezésből jogosan folynak, 
vállalják és teljesitik.

A nemzet ez alapot elfogadta és ez 
alapon adott mandátumot a koalíciós pártok 
tagjainak. A rend helyreállítása, a romok 
eltakarítása, a tényleges jogi állapot fentar- 
tása. az adott helyzetben a nemzeti törek
vések megvalósítása és a teljes függetlenség 
békés előkészítése képezi tehát a koalíció 
feladatát. Ép ezért addig is, inig az ígért 
és vállalt kötelességek teljesítve nincsenek, 
a függetlenségi párt elveinek érvényesítését 
kénytelen elodázni is  összeegyeztetni műkö
dését a koalíció program injával. Ezt kívánja 
a politikai becsület és politikai bölcseség.

Ezek után azt kívánni a függetlenségi 
párttól, hogy hirdetett elveit azonnal való
sítsa meg, nem is ostobaság, hanem ország
rontó ravasz politika s nem céloz mást, 
mint a koalíció szétrebbentését és magának 
a függetlenségi pártnak diszkreditálását a 
naiv rétegekben.

El akarják feledtetni a nemzettel a múlt 
ülők komiszságait. az ország akkori állapotát, 
el mindazon feltételeket, amelyek mellett a 
függetlenségi párt is a kormányra vállalko
zott csak azért, hogy a kormányra jutott füg
getlenségi pártot kormányra jutása előtti kö
vetelései azonnali meg nem valósításáért 
népszerűtlenné tegyék és az ország közvéle
ményét ellene zúdítsák; azt hangoztatva, 
hogy iu ie : becsapta a nemzetet.

Az a párt, mely inig a hatalom birto
kába volt, ugyanazokat ellenezte, amit most 
követel— azonban hiába lármázik és öltögeti 
nyelvét, nem számíthat arra, hogy hazudo- 
zásait és rágalmait el is higyjék neki. Nem 
számíthat, mert tudja mindenki, mi a (‘él 
s ép ezért még jobban támogatja és követi 
a nemzet vezéreit terhes feladatuk teljesí
tésében.

Nem tántorodik el józan függetlenségi 
ember Kossuth Ferenctől, sem a független
ségi párttól, mert hisz nincs senki, aki jobban 
és bölcsebben tudná az ország sorsát előbbre 
vi nni ; nem tántorodhatik el senki a függet
lenségi párttól, amig Kossuth Ferenc és Ap- 
ponyi Albert azt m ondják: igy kell tennünk, 
mert ez a helyes u t ! Nem tántorodhatik el

Hát Aranka szegény, ugyan megjárta, mi
kor a bácsit arra kérte, legyen szószólója szü
leinél, kik nem akarnak beleegyezni, hogy je
gyet váltson egy vagyontalan irodatiszttel, ki 
azonban kedves és szeretetreméltó ember volt,

— Édes gyermekem, — felelt az üreg ur — 
sok kell ahhoz, hogy az ember a inai viszo
nyok közt megélhessen ; ha meggondolom, men
nyibe került három szobácskám berendezése, ak
kor nem beszélhetném rá szüléidét arra, hogy 
beleegyezzenek olyan házasságba, hol a család 
fentartására szükséges alap hiányzik.

De édes bácsikán. ha az ember szeret.
— Akkor fészket akar rakni, mint a ma

dár — esett szavába a bácsi; a szerelmesek 
ama kedvenc nótája: „Oh, veled kis kunyhó
ban is boldog leszek,‘‘ manapság egészen más
kép érlelmeztetik; a „kis kunyhó'* legalább há
rom kényelmesen és elegánsan berendezett szo
ba legyen, melyben a íiata! háziasszony szintén 
csak elegáns toiletteben sürüghet-foroghat és az 
asztalra, melyet olyan ékesen megtérített, annak 
megfelelő ebédet is kell tálalni. Lásd, aranyos 
uibicám, a fényűzés ilyenformán növekedik mint 
a lavina, mely a hegytetőről indultában tán 
okölnyi nagyságú hógoinoly, de óriási görge
teggé lesz, inig lábához ér és a falut eltemeti, 
itt az élő példa: ha Holla nem hímzett volna 
nekem ilyen szép papucsot, melynek kedvéért 
rábeszélt, hogy uj hálókabátot csináltassak, ak
kor ez a szoba és egész lakásom megmaradt 
volna a régi kopott egyszerűségében és háborí
tatlanul élvezhetném azt a gyönyört, hogy má
soknak örömet szerezzek. De hát — két urnák 
nem lehet szolgálni: miután annyit költöttem 
a magam — nem maradt semmisem mások szá
mára, mert az én jövedelmein nagyon szerény.

— Dl), bárcsak ne ajándékozta volna Bella 
azt a szép papucsot — sóhaj tót magában Aranka 
eJszomorodott szívvel.

senki a függetlenségi párttól, inig van egy 
csep politikai belátás és bölcseség.

Nézzetek széjjel az országban s mond
játok. kinek higyjen a magyar nemzet, ha 
nem ezeknek, kiknek kezébe van letéve a 
függetlenségi párt becsülete?

Tehát semmi kétkedés, semmi elhamar
kodott Ítélet és cselekedet.

Mindig az volt a romlásunk oka. hogy 
sem liitben, sem cselekedetben nem voltunk 
kitartók.

Most már legyen egyszer vége ennek, 
vetkőzzük le régi hibánkat s támogassuk 
lelkesedés lohadása nélkül azokat, kik nehéz 
helyzetükben is becsülettel munkálkodtak és 
munkálkodnak a független Magyarország 
megteremtésén.

Ha egyebet nem tudhatnánk be érde
mükül. csak azt. hogy az uralkodó köz
szellemet a független Magyarország érdeké
nek megfelelőleg megváltó "tatták, hogy az 
eddigi lemondás politikája helyett a fejlődés 
politikáját hozták, ez is oly nagy érdem, 
a melyért bennök bízni és őket támogatni 
hazafias kötelesség.

Az egyszakaszos törvényjavaslat.'A liorvát 
obstrukció és a kilépett függetlenségiek maga
tartása miatt a kiegyezési törvényjavaslatból f. 
év végéig aligha lesz törvény. Márpedig az or
szág eminens gazdasági érdeke halasztást nem 
szenvedhet. Kp azért, hogy egy rémitó gazda
sági krízisnek eleje vetessék a kormány úgy 
okoskodik, hogy egy egyszakaszból álló törvény
javaslatot terjesztő a Ház elé, amely törvény- 
javaslattal a kormány által aláirt szerződés jóvá
hagyatnék. A kiegyezési törvényjavaslat részle
tes tárgyalásának f. éven túli el nyújtása aztán 
nem okozna nehézségeket s az obstrukció vé
szedéi mességéből sokat veszítene. Sokan az egy
szakaszos törvényjavaslat ellen politikai szem
pontból kifogásokat tesznek és azt az alapon 
ellenzik, hogy alkalom adtán egy hazafiadat) 
kormány hasonló fogással a hazafias ellenzék 
ellentállását is könnyen legyőzhetné-

Az eladósodott vármegyei tisztviselők hely
zetén akar a kormány segíteni azzal az egy
millió koronával, melyet most ajánlott fel a vár
megyei tisztvisel "ik országos egyesületének .. Na
gyon szép.. De hát mi lesz a városokkal, a 
melynek képviselőit annyit hiztatgatják Semmi? 
A vármegyei tisztviselők már Tisza Pistától ele
get kaptak, úgy, hogy újólag rajtuk .segíteni 
akkor, amikor a nyomorgó városi tisztviselőknek 
semmit sem nyújtanak, oktalan politika. — 
Utóvégre a szerénységet ne tekintsék gyáva
ságnak, mert hamar mcgcslietik, hogy az 
agyon nyomorgatott városok nagyon könnyen 
tudnak kiabálni is. Andrássy Gyula emlékezzék 
ígéretére, amelyet a városi polgármestereknek tett 
s bizonyára pirulni fog a szégyentől, hogy Ígé
retét milyen úri módon nem váltotta be. Hanoin 
azt hisszük, lesz gondja minden városnak, hogy 
szabadelvűből alkotmánypártivá vedlett urakat 
ne küldjön a parlamentbe.

=  Az uj ipartörvény. Evek bosszú sora óta 
hangoztatott kívánalma a magyar iparos-osztály
nak, hogy az ls*4. évi ipartörvényt a törvény
hozás módosítsa. Sztcrényi tizenkét vaskos kö
tetben gyűjtötte össze a revízióhoz szükséges 
összes tárgyanyagot, amelynek alapján cl is ké
szítette az uj ipartörvény tervezetét. Az ipartör- 
törvóny revíziója ügyében ankétet fognak tar
tani a kereskedelemügyi minisztériumban, amely
re meghívják az összes érdekelt faktorokat, 
ipari szervezeteket és a torvény rendelkezése
iben érintett hatóságokat Az ankét tartamát 
tekintve az ügy nagy horderejűre, valamint az 
összegyűjtött óriási anyaghalmazra, melyet az 
államtitkár az ankét elé terjeszt — huszonnyolc 
napra tervezik.

A választói jog és a házszabály revízió.
Andrássy Gyula gróf belügyminiszter f. hó 28-án 
az alkotmány pártban kijelentette, hogy az ál
talános választói jogra vonatkozó törvényjavas
lattal elkészült és azt még ezen ülésszak folya
mán a Ház elé fogja terjeszteni. - Ezzel egyi
dejűleg beterjeszti a házszabAlyrevizóra vonat
kozó javaslatot. A belügyminiszter u házszubály- 
revizió munkájával még nem készült el, de eb
ben az irányelv a többség érvényesülése lesz.
A belügyminiszter ehhez állását köti. A kor
mány u házszabály revízió ügyében még nem 
foglalt állást.

Hagyjunk fel már a szatócs politikával!
l-sö cikk.

Minden téren való hátramaradásunknak 
oka abban rejlik, hogy vezető embereink a múlt
ban nem bírtak, azzal* a széles látókörrel, azzal 
az európai műveltséggel, amely irányítója le
hetett volna munkálkodásuknak, közéleti műkö
désüknek. Becsületes, átlag emberek voltak, akik 
vármegye állapotát jobbra fordítani nem képe
sek ép azért, mert se nem kutatták, se nem 
találják meg azokat a módozatokat, amelyek a 
fejlődést hivatva volnának biztosítani. Az iro
dai munka leköti testüket a sovány társadalmi 
élet inegbénitja lelkeik s talán eg> sincs kö
zöttük. ki az átlagon felül emelkedve a vár
megyei választásoknál egyéb iránt is érdeklő
dött volna.

Nem munkával, nem tehetséggel, hanem 
e$zun-iszommal, pajtás kodás sül, kuuyerálássul, 
családi összeköttetéseik segítségével akarnak 
előbbre jutni, ami annál szomorúbb, mert siker
rel is jár, miután n vármegyei törvényhatóság 
nem tud jutalmazni, sem büntetni s igy szinte 
szentesíti a régi tarthatatlan állapotokat. Minek 
küzdjön valaki, minek fáradozzon, mikor min
den törekvése megtörik azon az egyen, hogy a 
társa, ki sem nem munkás, sem nem okos, de 
jó ivó, kitűnő evő és pompás pajtás, inár össze
járta az egész vármegyét s ismer személyesen 
minden szavazót. Ez a körülmény nem csoda, 
ha kiöl a tisztviselőből minden ambíciót, minden 
tanulási és haladási vágyat s ez az oka, hogy 
vármegyénk tisztviselőinek nincs sem eszméjük, 
sem tervük olyan, mi a közállapotokat hivatva 
volna javítani s vármegyénket a kultúra tekin
tetében oda helyezni, ahol vagyoni helyzetét 
tekintve, inár régen állaui kellene.

A nyugati kulturállamok tisztviselői és in
telligens társadalmi körei bezzeg felfogják hi
vatásukat s ennek meg is van az a hatása, 
hogy olyan kérdésekben is tudnak fényes ered
ményeket elérni, amelyre mi a feleletet még 
meggondolni sem reszkírozzuk meg.

Nem beszélve egyébről, egyszerűen reá 
mutatunk egy olyan dologra, ami nálunk telje
sen hiányozik, inig a nyugati államokban már 
régen szépen virágozik s ezzel a nemzeti mű
velődést, vagyonosodást is terjeszti és szaporítja.

Nálunk Csíkszeredában például elsőrendű 
nyomorúság a lakás hiány. Ezen segíteni, ezen 
az egészségre és város fejlődésre egyaránt káros 
állapoton javítani eddig senki sem tudott és azt 
is, akinek valamelyes akaratja lenne, terve volna 
álmadozónak, naivnak és bolondnak tartják. S 
ahelyett, hogy megerőltetnék begyepesedett 
őszöket, megmosolyogják s végül őrültségnek 
deklarálják azt a jót, amit az az ábrándozó nem 
az ujjából szopott, hanem a müveit nemzetek 
társadalmát és kultúráját tanulmányozva, ami 
érdekünkben is megvalósíthatónak tart. De lás
suk csak, miről van szó!

A német birodalom a lakás Ínség meg- 
I szüntetése érdekében annak idején egy alapot 

léiesitelt és ezen alapjuk évi f> millió márka 
segély Ivei 1906. óv végéig összesen 25 millió 
márkát bocsátott rendelkezésre

A német birodalom által létesített ezen 
alap arra való, hogy abból munkások és közepes 
javadalmazásu hivatalnokok részére megfelelő 
lakásnak az előállítása elősegittessék.

Ezen alap állatni kezelésben vau és köl
csönöket nyújt közintézményeknek, u. m. építő 
egyleteknek, szövetkezeteknek, társulatoknak 
stb., abban a feltevésben, hogy a lakás viszo
nyok javítására az illető vállalat körzetében 
tényleg szükség van és hogy az illető vállalatok 
ép olyan épületeket fognak előállítani, melyek 
a lakás Ínség orvoslására alkalmasok.

A kölcsönök 3%-al kainatoztatandók és 
legalább 1" ,,-al törlesztendők; a 4"/0-os annui
tások negyedévenkint utólag fizettetnek.

Hogy mily credménynyel jár a lakás ügy
nek ilyetén kezelése mutatják a következő 
számok.

A német birodalmi vállalatok üssztevékeny- 
sége 1900-ig 7.">00 házra 30.000 lakással becsül
hető. Összértéke ezeknek a házaknak 15(j mil
lió márka. 190o. év január hó 1-ón volt a német 
birodalomban 590 építő társulat 119.596 taggal.

A középitési tevékenység állami támoga
tásának keresztülvitelére nézve a német biroda
lom már bőséges tapasztalatokkal rendelkezik, 
inig nálunk e téren úgyszólván még semmi sem 
történt.

Ezeket itt elmondani csak azért tartjuk 
szükségesnek, hogy lássa a tisztelt vezetőség, 
miszerint semmi uj nincs a nap alatt s hogy a 
nng őrültségnek nevezik ők azoknak gondol
kozását. kik a szatócs politikát megunva, fej
lettebi) nemzetek példáját követve, a küznyomo- 
ruság változtatására törekesznek, addig más álla
mokban máris élvezik annak előnyeit.
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és nem igy lett aláírva és nem így lett beik
tatva. A nemzetközi jogállas teljesen biztosít
tatott akkor, a midőn szerződés köttetett, a mi
dőn a szerződés a két állam által aláíratott és 
aláírva szerződési alakban terjesztetik a Ház 
elé, mintha akárcsak Oroszországgal vagy Né
metországgal köttetnék szerződés. Méltoztassa- 
nak ennek jelentőségét felfogni és a független
ségi párt szempontjából mérlegelni. (Elénk he
lyeslés és éljenzés.)

A magyar autonóm vámtarifa.
Tisztelt barátaim! A külön magyar auto

nóm vámtarifa törvénybe iktattatik. A szerző
dés a külön magyar vámtarifára hivatkozik és 
a vámtarifa, amely a szerződéshez csatolva van, 
azzal csatol tátik oda, hogy ez a tárgyilási tarifa, 
amely azonos a magyar és az osztrák vámtari
fával. El van tehát ismerve az osztrákok által 
annak dacára, hogy ők már törvénybe iktatták 
a közös vámterületi vámtarifát, az, hogy van 
egy külön magyar általános vátarila és nogy a 
szerződési vámtarifa azonos a két államnak 
külön megállapított és törvénybe iktatott vám 
tarifájával. Kérdem, hogy ez nem vivmány-e 
(Elénk helyeslés és éljenzés.) Ez az általános 
magyar vámtarifa az 1917-en túl szóló időre 
bármikor felcserélhető egy újra alkotható vám
tarifával ha ezt az ország jónak látja, anélkül, 
hosry erre az osztrákoknak bárminemű befolyá
suk lehetne. Ezzel a magyar állam rendelkezési 
jogát erősen kidomborítottuk, mert eddig soha
sem volt lehetséges teljesen önállóan Ausztriá
tól autonóm vámtarifát állapítani meg. (Élénk 
helyeslés.)

Az önálló vámterület.
Az egy vám- és kereskedelmi terület, va

lamint az egy közös vámhatár: ezek a forgal
mak a jövőre megszűntek, még pedig nemcsak 
azáltal, hogy nincsenek megemlítve, iianem 
megszűntek expressis verbis és a szerződés élet
belépésével Ausztria által is elismertetik az ón
álló magyar vámterület jogi állapota.. (Elénk 
helyeslés és éljenzés,) Ezt a jogi állapotot ki
mondotta ugyan az 1899: XXX t.-e., do csak 
egyoldalú magyar törvénynyel, a melyet az osz
trákok csakis császári rendelettel ismertek el, 
amely császári rendeletnek hatálya a jelen év 
végével megszűnik. Ezentúl a jogi állapot osz
trák részről is elismert elvitázhatailan törvény- 
nyó válik üdénk helyeslés.)

A külkereskedelmi szerződések.
A kiilállainokkal kötendő kereskedelmi és 

hasonló tárgyú szerződéseket, ideértve a kon 
zuláris szerződéseket is, a jövőben nem csupán 
a külügyminiszter, illetve közös közeg fogja alá
írni, liánom a külügyminiszteren, illetve közös 
képviselőjén kívül a két kormány egy-egy kép
viselője is. A nemzetközi szerződéseken tehát 
Magyarország, mint önálló aláíró állam szerepel. 
(Elénk helyeslés.) A konzuláris szerződéseknél 
is érvényesül a magyar államiság, ami tudva
levőleg eddig noli me tangore volt. A magyar 
kormány külön kópviseltetése kilejezésre juttatja 
tehát kifelé is az állami önállóságot, mert ha 
alá van Írva a közös külügyminiszter és alá van 
Írva Magyarországért és ez ez, Ausztriáért és ez 
ez, akkor Magyarország világosan mint külön 
állam jelenik meg a külföld előtt. (Éljenzés.) 
Ezt sohasem akarták az osztrákok koncedálni és 
most nemcsak koncedálták, hanem saját törvé
nyeikbe iktatják be. <Éljenzés. Felkiáltások : Ez 
nagy vívmány !)

A külön államokkal együttesen kötendő 
közgazdasági szerződések nem csupán I randa 
nyelven, hanem magyar és német eredeti szö
vegben állitandók ki, még pedig úgy, hogy fél - 
hasábon magyar és német és a középen aláira- 
tik. Kimondja továbbá a szerződés, hogy a har
madik államokkal együttesen kötendő közgazda- 
sági szerződések a két államra való joghatállyal 
kötendők. Ezt bccikkelyezik az osztrákok. Eddig 
a szerződéseket rendszerint a király nevében 
kötötték és csak egységes terület neveztetett meg, 
ludniillik Auszlria-Magyarország. Ezentúl kötc- 
lezöleg he lesz iktatandó minden szerződésbe, 
hogy az két állam számára köttetik és ezért Írja 
alá külön a két állam képviselője is. (Felkiál
tások : Nagy vívmány!) Ezzel azt hiszem, jog
gal mondható, hogy a magyar állam, mint ön
álló állam jelenik meg a külföld előtt. Emellett 
az a körülmény, hogy a két állam törvényho
zásának jóváhagyása a külföldi szerződősek ér
vényességéhez feltételként fentartatik, az eddigi 
állapothoz képest nagyobb biztosítékot nyújt 
abban az irányban, hogy esetleg rendeleti utón 
életbeléptetett'külföldi szerződések külföldi vo
natkozásaik nem lesznek érvényesek, mert a két 
állam közötti szerződés képezvén alapját a har
madik államokkal kötendő szerződéseknek, ennek 
rendelkezései nyernek alkalmazást a nemzetközi 
jog szempontjából is. (Helyeslés.) Nem történ

hetik meg tehát többé, ami megtörtént, hogy 
Németország egyszerűen nem vett tudomást az 
egyoldalú 1899: XXX. t e.-ről, mert most ez 
joú biztosíték gyanánt benne van a szerződésben 
Magyarország és Ausztria között és igy teljes 
lehetetlenség, hogy a külállamok hona fide szer
ződést kössenek az Au ztriával megkötött ezen 
szerződés ügyeimén kivülhugyásaval. (Éljenzés 
és taps. Felkiáltások : Ez is alkotmány biztosíték!)

A közösügyek megállapítása.
Szabatosan lettek megállapítva az 1867 : 

XII. t-e-nek  a közös egyetértéssel intézendő 
ügyekre vonatkozó homályos rendelkezései. Azok 
az ügyek, amelyekben a két államnak közös 
egyetértéssel és együttesen kell megkötnie külső 
szerződéseit, pontosan preeizirozva lettek Tudva
levőleg az osztrák 67-iki törvény és a magyar 
kiegyezési törvény divergáló. Az osztrákok a 
67-iki kiegyezésből kifolyólag közösnek mi
nősítettek minden kereskedelmi \ unatkozása 
ügyet, inig az 1807: XII. t-c. szerint csakis a 
szabatosan meghatározott ügyek intézendők kö
zös egyetértéssel. Az osztrákok folyton az össz- 
birodalom eszméjét tolták előtérbe, mi pedig 
ezen tárgyalásoknál az önállósitási törekvéseket 
hangoztattuk mindig, úgy, hogy midőn ezen a 
téren diadalmaskodtunk, az volt a felfogás, hogy 
ez a győzelmünk az eddigi osztrák felfogás csőd
jét jelenti (Helyeslés és taps.) A mostani szer
ződéssel az osztrákok évtizedes álláspontja dőlt 
meg és a megegyezés során leköttettek a ma
gyar álláspontnak nieglelelőleg azok a közösen 
intézendő ügyek, amelyeken kivid más közösen 
intézendő ügy ezentúl nem lesz, holott az osz
trákok eddig folyton azt a felfogást kivan- ; 
ták érvényesíteni, Jn»gy minden nemzetközi 
ügy közös legyen (Élénk helyeslés és éljenzés.)

Azon ügyek sorából, amelyekre nézve ed
dig közös szerződéseket kellett kötni, kivettük a 
posta- és távirda-egyezményekét, mert eddig 
ezek is ide tartoztak, másrészt megnevezetten 
belevetinttak az állategészségügyi és tengeri ha
lászati ügyek, amelyek tekintetében tényleg 
együttesen köttettek a szerződések és amelyekre 
nézve az együttes és egyetértő eljárás első sor
ban éppen Magyarország érdeke, azért, mert ha 
nem együttesen köttettek ezek a szerződések, , 
Ausztria képes lett volna megkötni valamely 
szerződést Oroszországgal,, vagy akárinely állam
mal ami hátrányunkra. >Éljenzés és taps.)

A szerződések felmondása.
Szerződésileg biztosítva van, hogy a leg

utóbb megkötött öt kereskedelmi szerződés — 
inéi bíztassatok jól figyelni, mert óriási fontos
ságú az a vívmány, amelyről most teszek em
lítést — lejámta 1917. december 31-vel esik 
össze és hogy ha ezeket valamely külállam ko- ; 
rabbi időre mondaná fel, mint 1917. december , 
31, úgy Ausztria által se legyen köthető szer
ződés 1917. december 31-én túl terjedő hatály- 
lyul. Ilyneiuü biztosítékot 1907-re vonatkozólag 
tartalmazott ugyan az 1899. XXX. t.-e., de ez 
a biztosíték teljesen egyoldalú volt és Ausztria 
nem volt köteles azt tiszteletben tartani. Nem 
is tartotta tiszteletben és igy jött létre például 
az olasz és német szerződés, holott az 1907 
vége meg ma sem következettbe. Ennek abiz- 
tositéknak két oldalú szerződésben való fogla
lása egyik legfontosabb garanciális rendelkezés 
a tekintetben, hogy a szerződések határidői fel
tétlenül összeessenek és újabb kényszerhelyzet 
ne legyen teremthető. Három irányú garanciát 
is szereztünk most erre. Először maga a szer
ződés no i folyik tovább autoinutice úgy. mint 
a vámszövetségek. Az eddigi vámszövetségek, 
ha nem lettek felmondva, autoinutice tovább 
folytak. Másodszor Ausztria nem köthet külálla- 
mokkal 1917 december hó 31-én túl terjedő 
időre semmiféle kereskedelmi szerződést, har
madszor a lejárati idő nélküli szerződések 19)7. 
december 31-éic felmondhatokká lettek. Ezzel 
elértük azt, hogy 1917. év végére szerződési
leg biztosított teljes tabula rasa lesz az or
szág számára (Elénk helyeslés ) Nem egyoldalú
i g  mint 1899-ben, hanem két oldalú szerződés
ben törvényileg lett ez a jog biztosítva. Meg
jegyzendő, hogy az osztrákok eddig mindég ta
gadták, hogy a üx lejárat nélküli szerződésnek 
egyoldalú kívánatra felmondhatok, az 1899 XXX. 
t.-e-ben l‘.K)3-ig megvolt ugyan azóta ismét el
veszett. Ezt a felmondási jogot inosl biztosítot
tuk (Élénk helyeslés. Felkiáltások: Ez nóvum.) 
és annak révén az összes fennálló szerződések 
1917 december 31-én való felmond hatásának 
nincsen és nem lehet többé akadályai mai lé
nyeges garanciális biztosíték, mert e nélkül a 
helyzet az lett volna, hogy 1917-ben lejártak 
volna a lejárati idővel bíró szerződések, do nem 
jártak volna le a lejárati idő nélküliek, aminek 
következtében a szerződések egész sorozata to
vábbra is a közös vámterületre szólott volna és 
igy az önnélló vámterületre már ezen oknál

fogva azért sem térhettünk volna ni. mert szer
ződéseinknek nagy része továbbra is a közös
vámterületre szólt volna. (Éléiik helyeslés.! Hogy 
példákat említsek, ilyen a francia és jlyen az 
amerikai szerződés. Ezért volt olyan nehéz — 
mondhatom rendkívül nehéz — ennek az ön
álló felmondási jognak a megszerzése. Ezzel a 
lánc, amely minket az osztrákok számára lebi
lincselt, kettétörhetett- (Elénk helyeslés9

A választott bíróság.
Állami önállóságunkat pregnánsul kidom

borítja az, hogy valamint két teljesen szuverén
állam vitás kérdések eldöntését sokszor válasz
tott bíróságra hízza, igy lesz ez ezentúl a vám- 
és kereskedelmi ügyekre nézve Magyarország és 
Ausztria között is, anélkül, hogy a választott 
bíróság hatásköre a közjogi kérdésekre kiterjesz
tetnék. A választott bíróság eljárási szabásai 
az első hágai békekonferencia egyezményeiben 
megállapított szabályok mintájára készülnek, 
(Élénk helyeslés) Képzeljétek e], mennyire ki- 
domborítása ez a magyar államiságnak! Mert 
nem miniszteri tanácskozások határoznak a vi
tás kérdések tekintetében, hanem éppen úgy 
választott bíróság dönt, mintha a véleményel
térés közöttünk és bámely külállam között fo
rogna fenn (Elénk helyeslés és éljenzés)

Állami önállóságunk.
Tudvalevőleg az ország a külállamokkal 

létesített szerződések által le van kötve 1917-ig 
abban a tokitetben, hogy vámsorompókat Ausz
triával szemben nem állíthat. Uondoskodni kel
lett arról, hogy a függetlenségi párt sarkalatos 
programmjának, az önálló vámterület megvaló
sításának út jába 1917-hen többé semmiféle aka
dály sem álljon. Meg kellett ezt tenni úgy, 
hogy nem egyoldalii intézkedések védjék az or
szág szabad akaratának érvényesülését, hanem 
kétoldalú szerződés védie azt meg a nemzetközi 
jog szabályai szerint. (Élénk helyeslés és éljen
zés.) Ezt biztosítják azok a kötések, amelyeket 
az imént érintettem. Emellett az volt a felada
tunk, hogy a magyar államiságot az adott hely
zetben is mindenütt, ahol csak lehetett, a füg
getlenségi párt programmja szerint domborítsuk 
ki. vagyis úgy, hogy a magyar állam ön
állósága pregnánsul . nyilvánuljon meg még 
a kifejezésekben is. És ha olvassátok a vám- 
szerződést, figyeljétek meg jól, hogy a kifeje
zéseknél is vigyáztunk, hogy többé ne legyen 
lehetséges az. .hogy elhomályosodjék a magyar 
álhuncKzmc. (Élénk helyeslés, éljenzés és taps )

Kifejezésre jut az el5bb említetteken kívül 
az is, hogy szemben az eddigi szövetségköté
sekben foglalt „államterület** kifejezéssel, amely 
a birodalmi eszmét hordozta magában, a jelen 
szerződésben minden alkalommal a két államról 
és nem két államterületről van szó. (Élénk 
helyeslés )

Megszünteti az uj szerződés azt az eddigi 
állapotot, amely szerint a tengeri in agán jog, va
lamint a tengerészeti betegsegélyezés és baleset 
elleni biztosítós terén Ausztriával egyetértő el
járást kellett követnünk. Most teljesmi (mállók 
lettünk e tekintetben és teljesen felszabadult 
ezen a téren is Magyarország .önálló rendelke
zési joga Elénk helyeslés ) Épen luy a kikötő 
rendészetre és a tengerészet szolgálati viszo
nyaira vonatkozó szabályok tekintetében az a 
megállapodás jött létre, hogy önrendelkezési jo
gunk ezen a téren is teljes mértékben érvénye
sült. lit most még kisebb fontosságú, de igen 
jellemző k idom bori tusára térek át a magyar ön
állóságnak. Ilyen természetű kikötés, hogy a 
vándoripar és a házalás terén az eddigi lekötés, 
amely az egyenlő elbánást és az egyenlő sza
bályozási irta elő, megszűnt, ezen a téren 
a független rendelkezési jog biztosíttatott és 
ezzel eg.v 18">9. évi császári pátenst Ije- 
lyeztünk Magyarországon hatályon kivül. (Él
jenzés.) E mellett kopárunkat és háziiparun
kat ezentúl saját viszonyaink szerint fogjuk véd
hetni kizárólag. Azelőtt az osztrákoktól kellett 
cngotle’met kérni arra nézve, hogyan védelmez
zük azt ineg. Állami önállóságunkat érvényesít
tetik továbbá a szahadaln i és védjegyünk terén 
és meg fog szűnni az, hogy a magyar liazafi- 
ságnak tetsző védjegyekkel, pl. Rákóczi arez- 
képekkel áraszszák el a magyar ipart, tényleg 
osztrák áruval. (Elénk helyeslés.) Biztosítottuk 
ezekben az ügyekben is a magyar törvényhozás 
függetlenségét és a magyar bíróságok véd
jegyek ügyében hozott Ítéletének végrehajtását 
Ausztriában is (Elénk helyeslés és éljenzés.) 
— Az eddigi vámszövetségek szerint a ma
gyar posta és távírda is bizonyos tekintetbe 
le volt kötve abban az irányban, hogy több vo
natkozásban Ausztriával együttesen kellet eljár
nia. Az uj szerződés a magyar postának, bele
értve a távírdát és a telefont is, teljes,önálosá- 
got és szabad rendelkezést biztosított (Éljenzés.)

(F o ly t, kov )



November -26. Ő R S Z E M . 48. sz&m.

Kossuth Ferenc a kiegyezésről.
Ismeretesek azok a körülmények, melyek 

közt a kormányzás terhét és felelősségét a nemzet 
vezérei elvállalták.

A Haza veszélyben volt: nagyobb veszély
ben, mint Moltáes vagy Világos után : mert a 
torvénytipró Kéjérváry-kormány nemcsak az al
kotmány felfüggesztésének küszöbéhez juttatta 
az országot, hanem a hazát megtagadó nemzet
közi szocializmussal s a magyar állam magyar 
jellegét támadó nemzetiségekkel szövetkezett 
úgy, hogy a magyar nemzeti törekvéseknek 
örökre sírját áshassa

Minden hazafinak össze kellett ekkor lóg
nia : a pártok eltérő álláspontjait háttérbe kel
lett szorítani; s az elveket érintetlenül fentarlva 
bár, együtt kellett .észtvenni a hazamentés ne
héz munkájában.

A 67-es alap megváltoztatására ez idő sze
rint gondolni -se lehetett ; a pártok szövetségé
ben tehát legtöbb áldozatot a függetlenségi párt
nak kellett hoznia, mert a haza érdekében, el
veitől eltérő alapon, elveivel olykor ellentétes 
tényeket kellett részint eltűrnie, részint megal
kotnia, ami nagy önfeláldozásba és önuralomba 
került, tehát oly polgári erények gyakorlásába- 
amelyek emlékezetesek fognak maradni.

A függetlenségi párt meghozta őzt az ál
dozatot s ezért a nemzet azzal jutalmazni meg, 
hogy a párt akkori nagy táborát a képviselőház 
abszolút többségévé avatta.

Ez volt a nemzet Ítélete, melyről a lürel- 
mctlenkedőknek megfeled kezniók nem volna 
szabad. Adjon erőt ez az Ítélet a párt egészének 
és egyes tagjainak arra hogy nehéz, de haza
fias kötelességüket mindvégig teljesítsék, inig 
el nem éretik az a eél, melyért a pártok szö
vetkeztek.

A nehéz helyzetben elhagyni a pértot olyan, 
mintha u katona elhagyja a tábort éppen akkor, 
mikor súlyos feladat várna i á ; ez oly cseleke- 
det, mely kétségtelenül elitélésre érdemes. A 
nemzet ítélni is fog és ítélete minden bizony
nyal lesújtó lesz-

Azok közt a feladatok közt, melyeket a 
nemzeti kormánynak meg kellett oldania, elő
térbe tolult a gazdasági kiegyezés Ausztriával. 
E kiegyezésnek a hazára nézve tűrhető feltéte
lek alatt leendő létrejöttét a haza érdeke erősen 
követelte s akinek legtávolabb fogalma van a 
nemzet gazdasági életéről, tudja és belátja ezt 
az igazságot

Azonban ezen a téren is a törvénysértő 
kormányok által felépített korlátfalak állnak, 
melyeket ledönteni s az adott helyzeten változ
tatni esak úgy lett volna lehető, ha az ország 
egész Európával vámhábomba akart volna ke
veredni, ami őrült gondolat lett volna.

A főbb szerződéseket megkötötték a tor- 
vénytipró kormányok ; ezeket a nemzetközi jog 
szerint esak egészben elfogadni, vagy egészben 
elvetni lehetett, amely utóbbi tény vaníliábólut 
jelentett volna egész Európával.

Ebbe a keretbe kellett a nemzeti kormány
nak beleillesztenie a kiegyezést Ausztriával s 
ezt úgy tette meg a kormány, hosszú és kitartó 
erőfeszítésével, hogy a megkötött szerződésben 
elérte a legnagyobb közjogi előhaladást, amelyet 
az ország 1867. óta egyáltalán elért; s emellett 
az anyagi érdekek sokkal teljesebb kielégítést 
nyertek, mint bármely eddig megkötött vám- 
szövetségben.

E nagy előnyök fényét nem homályositja 
el az az ár, melyet fizetni kellett részben a köz
jogi vívmányokért és részben az anyagi előnyö
kért, mert tényleg úgy amazokat, mint emezeket 
pénzzel kellett megfizetni. A megfizetés a quota 
emelése volt, melyhez az osztrák kormány fel
tétlenül ragaszkodott és enélkül a kiegyezés 
létrehozatalára semmi remény sem volt.

A quota emelése azonban a kivivolt elő
nyök némelyikéből pénzösszegben is megtérül a 
nemzetnek.

A quota vagyis az az arány, melylyel a 
közös költségekhez járul az ország, a közö'sügyes
rendszer anyagi fentartásának alapja, nmeíy kö
zös ügyeket a függetlenségi párt évtizedek óta 
eltöröltetni igyekszik

Ebből kifolyólag maga a quota mint ilyen 
és nem a quota aránya, maga a quotafizetés 
elve, nem pedig mennyisége ütközik bele a párt 
alapelveibe. Ha a helyzetből kifolyólag a quota- 
fizetést eltűrni köteles a függetlenségi párt, maga 
a quota nagysága nem más, mint számítás dolga, 
azé a számításé, hogy milyen értékű előnyöket 
vásárolunk meg azzal, ha többet fizetünk — vagy 
más szavakkal többet ér-e az értek, mint az ár V

Nein szabad szem elől tévesztenünk, hogy 
a függ tlenségi párt alkotja most a képviselőház 
többségét és e pártra háramlik a parlamenti 
többségek alkotmányos kötelessége: az alkot

mányos kormányzást lehetővé tenni; s a ház 
többsége nem téliét mást, mint vagy azt. hogy 
a létező törvényekhez alkalmazkodik, vagy pe
dig azt, hogy. ezeket alkotmányos utón meg
változtatja. Ámde a 67-es quota* fizetést ez idő- 
szerint alkotmányos utón eitörölni teljes lehe
tetlenség : nem esik tehát elvtagadásba a párt, 
lm ragaszkodva elveihez és fentarlva törekvéseit 
ezeknek meg valósi tusára, mint képviselőházi 
többség a törvényt, mig törvény marad, meg
tartja

A nemzeti kormány esak a közt a két 
vagylagosság közt választhatott, hogy vagy ne 
kösse meg a szerződést és ezzel a nemzet el
veszítse a kiegyezés összes közjogi vívmányait 
és anyagi előnyeit s az ország kitétessék a leg
nagyobb gazdasági válságnak ; vagy pedig 
adja meg azt az árt, amely nélkül teljesen ki
zártnak bizonyult az, hogy az osztrák kormány 
a kiegyezést aláírja, annál is inkább, mert a 
qiiotaemelés az egyetlen kézzelfogható osztrák 
vívmány a kiegyezésben, melyben kizárólag 
magyar vívmányokat megszerezhetni nyilván
való lehetetlenség volt.

A nemzeti kormány egyetlen tagja sem 
vállalhatta volna el a felelősséget azért a súlyos 
gazdasági megpróbáltatásért, amely a szerződés 
meghiúsulását követte volna és nincs hazafias 
magyar ember, ki, ha a helyzetet ismeri, a fe
lelősséget elvállal hatná

Ily mérhetlen kárt csak olyanok lehetnek 
hajlandók előidézni, akik felelősség nélküli hely
zetben vannak és nem ismerve a helyzetet, ma
gukra nézve a tetszetősebb álláspontot keresik.

Azért, hogy a nemzet helyesen Ítélhessen, 
meg kell, hogy ismerje a kiegyezés értékét és 
ennek vívmányait; és mérlegelhesse az árt, a 
melybe ezek kerültek.

Minthogy az ország polgáraitól megkívánni, 
hogy a kiegyezés óriási anvagát áttanulmá
nyozza — lehetetlen, helyesen vél cselekedni 
a függetlenségi és 48-as párt, ha az ország füg
getlenségi közönsége elé terjeszti azt az ismer
tetést, melyet a párt elnöke és vezére K o s s u t h  
F e r e n c  október hó 17-én a párt érlekezletén 
előadott

Az ország függetlenségi közönsége hall
gassa meg a vezér szavát, ki emberfeletti mun
kával védte meg egy hosszú éven át a nemzet 
érdekeit.

Amit K o s s u t h  F e r e n c  mond, nem le
le t gyanús függetlenségi ember előtt; álljon 
elő az, ki a vezérnél jobb hazafinak és igazabb 
függetlenséginek hiszi magát !

Kossuth beszéde.
Tisztelt barátaim! Midőn a kormány 

megkezdte a kiegyezési tárgyalásokat Ausztriá
val. nehéz helyzetben volt. Szemben találta ma
gával az erős és fedett Ausztriát, amely el volt 
határozva kihasználni előnyeit és mögötte egy 
hosszú küzdelemben kifáradt ország állt. Egv 
reggeli lap szerencsés hasonlatával élve: tör- 
vénytipró kormányok elsülveztelték az állam ha
jóját és a nemzeti kormányra a búvár szerepe 
jutott. He kellett hatolnia az iszap fenekére, 
hogy felhozza a felszínre és visszaadja a nem
zetnek a megmentett roncsokat. Sokat sikerült 
megmenteni, többet, mint amennyit remélhet
tünk, de erős akaratunk, hazafiságunk és ügyünk 
igazsága erős várnak bizonyultak és haihatós 
fegyvernek, mely a hosszú tárgyalások alatt 
megvédett az egész vonalon.

Ibi nem sikerült volna a szerződést meg
kötni, az ország igen súlyos helyzetbe került 
volna, mert igaz ugyan, hogy az esetben a sta
tus quo fentartása lett kikötve, midőn a jelen 
kormány megalakult, de ennek keretén belül 
erős guerilla harcot folytathattak volna az osz
trákok ellenünk.

Az osztrák kormány teljes nyíltsággal be 
is vallott *., hogy élni lóg ellenünk a kezében 
levő hatalmas fegyverekkel.

Az áhatkivitel elé Ausztriában, és Ausztrián 
át Németországba és Svájcba a legsúlyosabb 
akadályokat gördítette volna.

I gyanezt tette volna az állati nyerstermé- 
nyekkel, az élelmiszerekkel és a borral.

Az osztrák vasutakon a differenciális tari
fák felállításával lehetetlenné tette volna 170 
millió koronára rugó li^ztkivitelünket és tönkre
tette volna legnagyobb iparunkat, a malomipart; 
emellett megnehezítette volna gabonákivitclün 
két és vasúti tarifáival a mi nyersáruinkkal ver
senyző cikkek beözönhsét segítette volna elő.

A kassa-oderbergi vasúton, hol a vonatok 
számát 24 óránk int maris 60-ru szállította le, 
még jobban korlátozta volna a forgalmat, ezzel 
teljesen lehetetlenné téve a szén behozatalát 
hozzánk és a Németországba irányuló kivite
lünket.

Ez év végén lejárván a vámbevételelek

megosztásom kötött egyezmény, Ausztria zsebre 
tette volna a vámbevételeket, melyek az osztrák 
határon folynak be és a melyek az összes bevé
telek 8U%-át képezik, — amivel a készpénzben 
fizetendő magyar kvóta óriásilag emelkedett 
volna. Téved, aki azt hiszi, hogy az 1867. XV. 
t.-e. alapján fizetendő járadéknak visszatartásá
val kárpótolhat la volna magát az ország, mert 
e járadék fizetését a király által szentesített 
törvény rendeli, a vámbevételek mikénti meg
osztására nézve pedig minden egyezmény és 
törvény az év végével megszűnvén, — erre néz
ve Ausztria semmi további törvényes vagy 
egyezményes kötelzettséggel nem bírt volna.

Kitiltotta volna az osztrák kormány a ma
gyar értékpapírokat a bécsi tőzsdéről, ezzel erő
sen leverve e papírok árát és megrontva az ál
lam hitelét.

Ami mindennél károsabb lett volna, a/, a 
veszély merült fel. hogy bedugult volna minden 
hitelforrás, mely gazdasági életünket Ausztriá
ból táplálja, amely élet az évtizedes mulasztá
sok folytán csaknem kizárólag osztrák hitelből 
táplálkozott. Nálunk a vidéken kevés kivétellel 
a bankok és takarékpénztárak tőkéjüket meg
haladó összegekért számítolnak le olyan váltó
kat, amelyek nincsenek kifizetésre szánva a le
járat napján, hanem megújításra számítottak az 
aláírók; a hitelforrások teljes elzárása lehetet
lenné tette volna a vidéki pénzintézeteknek a 
lejáró váltók megújítását és ezzel százezrek, a 
társadalom minden rétegéből lettek volna egy
szerre fizetésképtelenek és esődbe kerülve, az 
országot le egészen a legalsóbb rétegekig mé
lyen megrázkódtatta volna polgárai ily nagy 
számának tönkrejutása.

Magyarország is nagyon erősen árthatott 
volna Ausztriának; fegyvereinkre, melyeket 
használhattunk volna, természetesen nem mu
tatok rá; de mit ért volna az országnak, ha 
óriási anyagi romlásért Ausztriának okozhatott 
volna viszont igen nagy károkat

Nálunk éppen azok a rétegek mentek volna 
tönkre, melyek a nemzeti eszme és a függet
lenségi párt legerősebb támaszai voltak a múlt
ban és lesznek jövőben. A függetlenségi pár
tot vádolták volna romlásukért a tönkrementek, 
úgy hogy a függetlenségi eszme sokat veszitett 
volna varázserejéből, pedig nekünk kötelessé
günk ezt a magasztos eszmét ragyogó fényé
ben fentartani a jövendő nemzedékek és a ma
gyar haza ezredéves élete számára.

E tények vizsgálásánál oly kép tárult elénk, 
hogy hazafiságunk, lelkiismeretünk nem enged
ték volna, hogy kitegyük hazánkat igen nagy
mérvű megrázkódtatásnak és megfosszuk a bé
kés haladás lehetőségétől, ha fennállott annak 
a lehetősége is, hogy elfogadható megegyezés 
legyen létesíthető. (Elek helyeslés.) Ez a lehe
tőség megvolt, sőt a kigyezés nemcsak elfogad
ható, de számos irányban előnyös. Közgazda- 
sági érdekeink kellőleg met lettek védve, köz
jogi követeléseink, melyek mind a függetlenségi 
párt álláspontját honorálták, számos esetben ki
elégítést nyertek és épneu e téren oly jelentős 
eredményeket értünk el, amilyenekhez hasonlót 
kereskedelmi tárgyalásoknál eddig nem ért cl 
az ország soha. (Elénk helyeslés és éljenzés.)

A vámszerzödés.
Elsősorban a közjóéi vívmányokat fogom is

mertetni. (Halljuk! Halljuk!) Itt állunk az előtt 
a tény előtt, amelyről már annyit Írtak a lapok, 
hogy a  közvélemény csaknem elfásult e tekin
tetben Pedig a Báuffv, vagy a Széli korszak
ban az ország nagy diadalnak tekintette volna 
magát azt a tényt, hogy nem vámszövetség, ha
nem vámszerződést köt Ausztria Magyarország
gal. (Éljenzés.) Most elfásult a közvélemény 
eziránt, mert sokan, akik nem tanulmányozták 
tüzetesen a közgazdasági kérdéseket, az alatt a 
benyomás alatt állanak, hogy az önálló vám
terület és a vámszerződés szinonim gondolat, 
pedig ez nagy tévedés, mert ha ez igy volna, 
Angliának nem volna önálló vámterülete, mert 
ott nem szednek vámot. A vámszedés és az ön
álló vámterület cgyáltaláben nem szinonim dol
gok. A tényállás az, hogy most vámszerződést 
és nem vámszövetséget kötöttünk Ausztriával 
és nagyon kiemelendő, hogy ezen szerződési 
formának, amely a mi ullumi önállóságunkat 
kidomborítja, egészen a részletekig ment a ke
resztülvitele. Így pl fel kell említenem azt az 
igen fontos tényt, hogy ez a szerződés úgy 
inint bármely külál huninál, a két szerződő állam 
által aláírva eikkelyeztotik be, nein úgy, mint 
az eddigi váms;.övetségi kötések, amelyek meg
egyezés alapján ugyan, de egyoldalúiig a két 
törvényhozás által minden aláírás nélkül lettek 
törvénybe iktatva (Elénk helyeslés.) Sőt nz 
18íL-iki érmeegyezmény, amely egyezmény is 
szerződési jelleggel bir, szintén nem lett aláírva
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Emiitek Csíkszereda városban levő lakás 
ínséget.

A városi képviselőtestület a polgármester 
inditván.vám kimondotta, liogy a létesítendő 
piac körül a kiszakítandó belsőségeket nem adja 
el, hanem bérházakat épitel ezekre oly formán 
számítva, hogy ngy ebbe. mint a piactérbe be
fektetett kölcsön tőke évi annuitását az évi 
házbérek fedezni fogják. A számítás, amely erre 
vonatkozik, oly reális, hogy a képviselőtestület 
legtöbb tagja, háztulajdonosok, pénzemberek, 
jogászok, hivatalnokok, vállalkozók oda nvilat- 
koztak, hogy a városnak sem a piactér helye, 
sem az építendő bérházak költségének hordozása 
nem kerül oly megterheltetésébe, a melyekre az 
épített házak után fizetett bérösszegek f" dezetet 
ne nyújtanának. 4 0 -öO évi amortizáció után 
pedig a most már tehermentes piac és bérházak 
még tiszta jövedelmet is biztosítanának a város 
pénztárának. — Tehát hármas eélt lehetne el
érni ezzel a vállalkozással:

a) a városnak lenne egy szép köztere;
h) a város a köztér körül levő bérházak 

tulajdonosa lenne; e) megszűnnék, vagy legalább 
is nagyban enyhülne a lakás Ínség, amely most : 
még azt is megakadályozza, hogy a város ide
geneket befogadjon s ezzel fejlődése biztositas- 
sék. Példa erre a kormány által felállítani szán
dékolt pénzügyizgatósás kérdése, melyet 1907. 
évben azért nem állítottak be itt, mivel sem a 
hivatalnak, sem pedig n hivatalnokoknak elliu- j 
lyezését nem lehetett biztosítani.

(Folyt. kZv i

Mi is aít mondjuk, nem a, Csáky szalmája.
Valaki a „Székelység“ hasábján kcsorgő | 

hangon, akár Márius korholja s utasítja a ma
gán javak kezelésével és felügyeletével meg 
bízott kegyelmes, méltóságos és nagyságos kö
zegeket s kétségtelenül kijelenti, hogy megyei 
magán javak nem a Csáky szalmája. Szent igaz. 
Mi is azt mondandók vagyunk, csakhogy, ha a 
sorok között olvasunk kettős intenció világlik 
ki belőlük. Márius ur első sorban oktatja a je
len embereit a vaskos betűkkel irt célok tekin
tetében, másodszor klasszikus gondolkozással 
óhajt császármetszést vágni, mivel a magán ja 
vak rendeltetését, a főispánt installáció költsé
geinek fedezésénél mellőzve látja Szóval valaki 
ütni akar botjával a mai vezetőségen, de el fe
ledvén, hogy a botnak két vége van, önmagát 
kollintja fejbe.

Idézzük elő egy kissé a múltakat.
1863. esztendőtől célok tekintetében a ma

gán javakat felhasználva mily óriásit haladt, a j 
vármegye ezelőtt, mondjuk I és fél esztendeig! 
Kereskedelmünk oly tetőfokra hágott, hogy 
velünk versenyre senki som képes, gyáraink 
úgy dübörögnek, hogy süketülünk meg, oly sok 
kézművesünk van, hogy az idegeneknek rögtön 
el kell takarodniok

Célok tekintetében rettenetes haladás! Már 
némelyek azon is gondolkoztak, hogy valaki a 
cselekvésben fogja meg az intéző kereket, mert 
hanem megöl a kulturális tultengés-

Szegény minisztereket mindegyre elő-elő 
rángatja Márius ur, hol az élőket, hol a holta
kat s fájlalja, hogyha néha-néha benéznek a 
vármegye kapuján s betekintenek az aktákba 
meg a pénzes zacskókba; s kesereg a fölött, 
hogy az érvénybe levő szabályrendeletek agyon- 
ütésével az aktiv főügyésztől a peres ügyeik el
vétetnek s átadatnak egy bizonytalan létezőnek. 
Márius u r ! A szabályrendeletek pontosan be- 
tartandók s az ügyvitel kereteiben kell mindig 
eljárni. Mondja meg az Kgre kérjük, az aktiv 
főügyésztől miért vétettek el a perek'?

Márius ur alázatossággal kegyelmes, inéi- | 
tőságos és nagyságos urakat kér, hogy a mint 
a múltakban a magán javakat megkímélték, a 
jelenben és a jövőben is kimúljék meg attól, ! 
hogy azok politikai kortes eszközé váljanak, 
mert különben Márius urck fognak ügyelni. Is
tenünkre mondjuk, Márius ur lesz a világ má
sodik Kolumbus Kristófja, ha csak egy esetet 
is fel tud hozni arra nézve, hogy ha felfedezi 
nekünk azokat a dolgokat, ahol a jelen vezető
sége a niHgánjavak rendeltetésétől eltért.

Porba borulunk Ön előtt nagy férfi, ha 
kimutatja:

1. Kinek klasszikus agyában fogamzott , 
meg a gondolat, hogy a millenáris esztendőben 
12.000 pengő forintra ruhát csináltasson a magán | 
javak terhére, vitézi szerszámokat szerezzen be, , 
hogy aztán azokkal „Pompo funebre4* lovain j 
mutassa be lóratermettsógünket s megyei nagy- | 
Ságunkat. !

Miért lógnak a kardok ma rozsdásan a fo- ( 
gason, a moly miért eszi a szekrényekben, a I 
mikor azok értékesítésével célok tekintetében a i 
magánjavaknak valami parányit ma is basznál- | 
hatunk. 1

2) A főispáni installáció költségeit szem és 
fültanuk előtt tiszteletre, szeretetre méltó gaval
lér főispánunk felajánlotta, ki támasztott ellen
vetést, hogy azt a megye szokta fizetni V

3) Voltak a múltakban miniszteri járások, 
jó murik, azok költségeit kinek rendelőiére hon- 
nan fedezték V

Ne aggódjék Márius ur! A láda kulcsa jó 
kezekben vaui s az a kezek garanciák arra nézve, 
hogy nem lesz eltévesztve a cél. Kz mindnyá
junk közös óhaja, unokáink érdeke!

K Ü L Ö N F É L É K .
— Esküvők. Folyó lió 16-án vezette oltár

hoz Vértes Lajos gyergyóditrói áll. polgslrisko- 
lai igazgató (iizike leányát Matheovicsi dr. Piu- 
kovieh Sánbor újvidéki kir. kalh. inmry. főgitnn. 
rendes tanár.

I Ugyancsak Ditróban f. hó 21-én vezette 
oltárhoz (iái Miklós birtokos és takarékpénztári 
tisztviselő leányát Irént, Cseh István, gróf Mi- 
kes-féle uradalom tisztviselője.

Gagyi István szépvizi jegyző e hó 11 én ; 
vezette oltárhoz Deák (lyörgy leányát Annuskát.

— Tanitogyüles. A esikmegyei általános ta
nító egyesület csíki köre november hó 16-án Uj- 
tusnádon tartotta gyűlését. A körnek szőj) szám
mal megjelent tagjai élükön aj vezérük dr. Halló 
István kir. tanfelügyelővel a reggeli vonattal ér
keztek a tusnádi állomásra a honnan az iskola 
helyiségbe vonultak A helybeli tanító gyakor
lati tanítást tartott az V-ik osztályban a törté
nelemből, a mely tanítás sikerültnek mondatott 
ki. Azután László Péter köri elnök szép és tar
talmas megnyitója következett, molyben előbb 
a kör tagjainak munkálkodására Isten segedel
mét kérte Megemlékezett a fönn költ gondolko
zása vallás és közoktatásügyi miniszterről, ki a 
tanítóknak fáradságos, nehéz munkáját méltá
nyolva anyagiakban is segítségére állott s elis
merte, hogy az ők hazafias munkálkodásukban 
és a nemzeti nevelésben rejlik s van a haza 
boldogulása stb. stb., azután megköszönte a tan
felügyel » urnák a megjelését, a gyűlést meg
nyitotta. Utánna az elnöki előterjesztásek és 
jegyzőkönyv felolvasása következtek. Kzután 
több szavalat és felolvasás, melyek után a tiszt
ig ilás következett- Kgyhangulng elnök lett il
letve maradt László Péter, alelnök Kltes János, 
s Dávid Ignác köri jegyző helyébe, ki lemon
dott, Ince Dénes aljegyzőt és aljegyzőnek Gá
bor Gyulát választották. Miután elnök a beléhe- 
lyezett bizalmat megköszönte és a jövő gyűlés 
Gyiinesbiikkbe lmtároztatott a gyűlést bezárta.

— Felhívás. C s i k v á r m e g y e  m ű n k  a- 
a d ó g a z d á i li o z, g y á r o s a i  h o z, i p a r  o- 
s a i h o z é s  g a z d a s á g i  c s e l é d  t a r t ó i -  
/i« z. Főldmivelési m. kir. miniszter urnák 
10 460 számalatt kelt magas sürgönyi értesítése 
szerint a következő hetekben is igen jelenté- 
keny számban fognuk kivándorolt munkások 
Amerikából tömegesen hazajönni, kiknek mun
kát biztosítani közérdekű szükség lévén, felké
rem az igentisztolt gazda közönséget, gyároso
kat és iparosokat valamint cseléd tartókat, hogy 
a mennyiben gazdasági, gyári és ipari munká
sokat vngy cselédeket óhajtanának a vissza ván
doroltak közül alkalmazni, abbeli szükségletű- j 
két az adandó foglalkozás és fizetendő dij meg
jelölésével legkésőbb folyó évi december hó 5-ig 
alulírottnál (Csíkszereda Mikó utca 238 szám 
alatt) bejelenteni szíveskedjenek. Kertész István 
gazd- tudósító.

-- Városi hatósági mészárszék. A még foly
ton tartó hús drágaság arra indította Csiksze 
reda város képviselőtestületét, hogy valamit 
tegyen, a mivel a közönség kizsákmányolását 
megakadályozhatná. R végből Hnjnód Ignác 
indítványára kimondotta legutóbb tartott rend
kívüli közgyűlésén, hogy a városi hatósági mé
szárszéket lehetőleg sürgősen felállítja. A végből 
a polgármester elnöklete mellett bizottságot kül
dött ki a részletek megbeszélése végett s egy
ben a bizottságot felhatalmazta a szükséges 
lépések megtételével. A bizottság össze is jött 
s ott olyan megállapodás történt, hogy a hus- 
szék már jövő hónap 15-én, amennyiben alkal
mas kezelőt addig szerződtetni lőhet, a Kőhid 
mellett levő régi Szultán Lázár-lele ház egyik 
utcai helyiségében, melyet e célra már ki is 
béreltek, rendezi be. A húsárak tekintetében 
még a bizottság megállapodni nem tudott. Azon
ban már most is jelezhetjük, hogy a mostani 
húsárakon jóval alul lesz, mivel a kezelési költ
ségeken felül nyereséget a hatósági mészárszék 
kezelősége nem számit. Reméljük, hogy a helybeli 
mészárosok is megszívlelik majd s addig is,mig 
a hatósági husszék bcállittutnék, a még most is 
magasan megszabott húsárakat leszállítják s 
megelégesznek ezentúl a tisztességes polgári

haszonnal s nem kényszeritik a városi hatósá
got, hogy ellenük, ha kell, még radikálisabb
eszközökhöz forduljon.

— Családi dráma. Azt hisszük még élénk 
emlékezetében van városunk közönségének Vicz- 
m&ndy István volt városi végrehajtó neve s ép 
azért nem hagyhatjuk megemlítés nélkül azt a 
családi vérengzést, melynek most nevezett volt 
végrehajtó szinte áldozatja lett. Folyó hó 20-án 
d. u. az ideges természetű ember, ki valaha jobb 
napokat is látott, összeszólalkozott Csiktaploeán 
lakó apósával s midőn a veszekedés mind he
vesebb lett, Viezmándy István késsel támadt 
apósára, aki azonban nem volt rest, hanem bá
mulj i hun a támadást megelőzve, vejének fülét, 
orrát lehasitotta s fejszével iszonyú csapást mért 
a szerencsétlen ember hátára. Az iszonyúan meg
sebesített Viczmándyt most a helybeli kórházban 
ápolják s apósa ellen, ki töredelmes beismerő 
vallomást tett, a hünfenyitő eljárást megindí
tották.

— Öngyilkossági kisérlet. Veress Sáudor ta- 
kintélyes ditrói kereskedő, ki nemrég hagyott 
fel kereskedésével s minden vagyonát fűrészte
lep létesítésére áldozta, f. hó 21 én inellen lőtte 
magát. A vállalkozó szellemű kereskedőt a mos
tani nehéz pénzügyi helyzet sodarhatta magá
val, kit most neje s hat gyereke sir.it.

— Gyilkosság vagy véletienség. Gergely De
meter szépviz kosteleki lakos f. hó 21-én este 
az erdőről hazafelé jövet az utána jövő Yren- 
esún Miklós kosteleki lakos utitársát agyonlőtte, 
ki azonnal meghalt. Tettes önként jelentkezett, 
ki azzal védekezik, hogy a fegyvere véletlen- 
ségből sült el.

—  Tetten ért gyújtogató. Tankó Ágoston 
gyimesközéploki lakos tetten éretett a midőn 
a szomszédja csűrét felgyújtotta. A csendőrség 
elfogta és a Csíkszeredái törvényszéki fogházba 
kísérte.

A P R Ó S Á G O K .
O y e r m e k s z d j .

— Miért verted meg az öesikédet, te ha
szontalan gyermek? — pirougatja az apa a fiát.

— Mert szociálizmust játszottunk és fi 
nem akarta velem megosztani az almáját.

— Hát te a tiedet megosztottad ?
— Az más, mert én v e z é r  vagyok.

Szerkesztői üzenetek.
II. II. Vdmnzdllth. Miért a nagy hallgatás ?
WsssiVilláit i \ik*zépciz. A teljes összeget is 

beküldheti. Eddigi késedelme semmi kamat fel
számítást nem okoz. A ki az ivet aláírta, arra 
küteiczfi a fizetés is.

Az
„Agrár Takarékpénztár r. t. Marosvásárhelyt”

Csíkszeredái fiókintézete
elfogad ez időszerűit takarékbetéteket 5“/ 0 
kamatozás mellett. A 10n/° tökekamat adót 

az intézet sajátjából fizeti. 
Csíkszereda, 1907. november 15.

Az igazgatóság.

Sz. 1356— 907.
mj.

Pályázati hirdetmény.
Csikvármegye magánjavai kezelő hiva

talánál rendszeresített igazgatói állás, a meg
bízatás lejárta s a gazdatiszti állás nyug
díjazás folytán üresedésbe jővén, ezeknek, 
valamint az újonnan rendszeresített megyei 
magánjavak ügyészi állásnak folyó évi de
cember havában tartandó általános tiszt
újító közgyűlésen választás utján leendő be
töltése réljából pályázatot hirdetek s felhí
vom mindazokat, kik ezen állások valame- 

j lyikét elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen 
felszerelt pályázati kérvényeiket hozzám folyó 
évi december hé 6-ik napjának délután S 
érájáig annál is inkább adják be, mert a 
később érkező folyamodványokat hivatalból 
logoin visszautasítani.

I. Az igazgatói állásra, mely évi 3600
j korona fizetés, 600 korona lakáspénz, 1000
j korona utazási átalánynyat javadalmaztatik,
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pályázhatnak mindazon Csikmegyében ille
tékes és lakús székely honpolgárok, kik a 
jogtudományokbani elméleti s gyakorlati kép
zettségüket igazolni tudják s a gazdászat. 
erdészet és számvitel, valamint az admi
nisztráció terén kellő jártassággal bírnak.

II. A gazdatiszti állásra, mely évi 2000 
korona lizetés. természetbeni lakás, OOO kor. 
utazási és 400 korona szolgatartási átalány
nyal javadalmaztatik. pályázhatnak mindazon 
Csikmegyében illetékes és lakos székely hon
polgárok. kik gazdász szakképzettséget, vagy 
legalább középiskolai végzettséget, avagy a 
gazdászat és erdökezelésben, valamint a 
számvitelben kellő gyakorlati jártasságot tud
nak igazolni.

III. Az ügyészi állásra, melynek java
dalmát a magánjavak átadandó pereiből be
folyó a vármegyei ügyviteli szabályzat sze
rint elszámolandó és folyósítandó perköltsé
gek képezik, pályázhatnak mindazon Csik
megyében illetékes és lakós székely hon
polgárok. kik ügyvédi oklevéllel bírnak és 
gyakorló ügyvédek.
Cakvármegye magánjavai igazgató tanácsának 

elnöke.
Csíkszereda. 1907. évi november hó 6.

Fejér Sándor.
3—3 ali«|».ín, ig»z£- tanácselnök

r A  K  I  I M I  P E R

„RÉPÁTI GYÓGYSAVANYUVIZ1
forráskezelősége tisztelettel tu 
datja, Csíkszereda város és vi
déke fogyasztó közönségével, 
hogy közkedveltségnek és álta
lános elismerésnek örvendő ás
ványvizét naponta friss töltésben 
hozza forgalomba.

Láda vételnél előnyár!

Főraktár: NAGY GYULA kereskedése
C s í k s z e r e d a .

H I R D E T É S E K

mérsékelt díjazás mellett felvétetnek 

a kiadóhivatalban.

Hántoló- és hegyezö-gép.

Törvényesen vedelt uj fekvő szerke
zettel, numkaközben s z a b á l y o z h a t ó  

surlaköpenynyel és surla-verökkel.

Npllífllri7hptptlpn tőképpen vámmalmokban és minden olyan malomban, ahol 
IM P m u iU £ H C lO U O | l egymásután többféle gabona kerül feldolgozásra, mert a
surlaköpeny bármikor rögtön szabályozható szükséghez mérten, munka közben is. —  
= =  Egyetlen más hámozógépnek sincsen megez  a tulajdonsága. ■

Referenciákkal, árlappal, ajánlattal és gabonapróbákkal szívesen szolgál: 
s = s  SCHVARCZ JÓZSEF és TÁRSA = = ee

műszaki iroda és raktár. Gépsiij-gyár. BUDAPEST, V-ik kerület, Váci-körut 26. szám.

Z C é p k e i e t e k  n a g y  v á l a s z t é k a ! Sí
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A k ö z ö n s é g  s z i v e s  f i g y e l m é b e !

A nagy közönség szives figyelmét felhívom nagyválasztéku kép
kereteimre és olcsó üvegezésemre. E lvállalom ........... ■

E6ÉSZ ÉPÜLETEKNEK ÜVEGEZÉSÉT,
bármily fajta és nagyságú üvegekkel. — Tehát ne mulassza el senki 
megtekinteni a m. kir. törványház melletti üzletemben a szebb
nél szebb és m i n d e n  l / t p i / F p C T C l / C T  mielőtt azt m ásutt él
ig  é n y e k e t kielégítő A t i  A L I \ U  I l I \ U  I készíttetné, amit olcsón 
és gyorsan állítok elő.

Teljes tisztelettel: — ■—

___________________________________________________ K A R P A  gyULA.
Űzv. KARDA LAJOSNÉ i t a l  in é r é s é b e n  k a p h a t ó k :  jó küküllö- 
menti borok, likőrök, a legfinomabb teák s tearumok, amiket szolid árak 

— -------  mellett b o c s á t  f o r g a I o  m ba. = = = = =

Mindenki, aki nálam legalább busz koronára vásárol, egy életnagysága képet kap.
- - -  három koronát kell fizetni a pássá portáét. = = = = =

O l c s ó  é s  p o n t o s  k i s z o l g á l á s !
= 4

Szám 2259—907. ki.

Árverési hirdetmény.
A m. kir. pénzügyminiszter engedélyé

től feltételezetten Csíkszereda r I. város zárt 
ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli ár
verésen a legtöbbet ígérőnek albérletbe adja 
1908. év január hó l-töl 1908. év december 
hó 31-ig feltétlenül és a további 1909. és 
1910. évekre feltételesen a borital és hus- 
fogyasztási adók és fogyasztási adópótlékok 
szedési jogait.

K i k i á l t á s i  á r :
a) A borital, busfogyasztási adó és fo

gyasztási ndópótlékok illán 18100 korona.
Ugyancsak ez árveréssel kapcsolatban 

1908. január l-töl 1910. december 31-ig ter
jedő időre bérbe adatnak a legtöbbet Ígé
rőnek- Hí város jogosítványát képező belpiac, 
küjfrtatiíí>elypénzszodési és mérlegdij sze- 
dftji jógiik.

- .- 7V K i k i á l t á s i  á r :
b) A belpiac uH:, . . 5000 korona.
c) A külpiac után . . 5000 korona.
d) A mérlegdij után . 70 korona.
Az árverés napja 1907. év december

hó I ének délelőtt 9 órájára Csíkszereda vá
ros tanácsának hivatalos helyiségébe tű
zetik ki.

Erről az árverezni szándékozók oly meg
jegyzéssel értesittetnek. hogy az árverezésen 
részt venni kívánók tartoznak a kikiáltási 
árak 10—lo u/„-át képező bánatpénzeket az 
árverés megkezdése előtt a városi pénztár
nál készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban lefizetni s az erről kiállított nyugtát 
vagy elismervényt az árverező bizottságnak 
bemutatni. Az is, ki az összes albérletbe, 
illetve bérleti)'! adandó jogosítványokra aján
latot lesz, köteles külön-külön is kitüntetni 
azon összeget, a melyet az egyes jogosítvá
nyokért hajlandó adni

A részletes feltételek a városi tanácsnál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Csíkszereda, 1907. évi november hó 15.
Dr. Újfaluéi Jenő.

2—2 polgármester.

Szám 2018—907. ki.

Pályázati hirdetmény.
A folyó évi december havában meg

tartandó városi általános tisztujitás alkalmá
val betöltendő és választás alá eső városi tiszt
viselői állásokra ezennel pályázatot hirdetek és 
pedig:

1. 2400 korona lizetéssel és (300 ko
rona lakbérrel javadalmazott polgármesteri 
állásra.

2. 900 korona lizetéssel javadalmazott 
1-sö városi tanácsosi és város gazdái állásra.

3. 800 korona lizetéssel javadalmazott 
II. városi tanácsosi, pénztári ellenőri és köz- 
gyámi állásra

4. 1000 korona fizetéssel és 300 ko
rona lakbérrel javadalmazott városi pénz- 
tárnoki, földadó nyilvántartói állásra.

5. 200 korona tiszteietdijjal javadalm a
zott városi tiszti ügyészi állásra.

(3. Végre az elősorolt állások betölté
sével esetleg még megürülendő egyéb állá
sokra.

Pályázók kérvényeiket szabályszerűen 
felszerelve folyó évi december hó 12-ig hozzám 
annyival is inkább adják be, mert a ké
sőbben beadottak figyelembe nem fognak 
vétetni

Csíkszereda, 1907. évi november hő 19.
Dr. UJFALUSI JENŐ,

1 —8 polgármester.

Csíkszereda városban egy emeletes kőház 
hozzátartozó kő melléképületekkel elutazás 
miatt szabadkézből olcsó áron eladó. Bő

vebbet a kiadóhivatalba.
Nyomatott Létz János könyvnyomdájában Csíkszeredában. 11)07.


