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Automatikus jogkiierjesztés. 
A kormány Sylveszterre beterjesz-

tette választójogi reformjavaslatát.  Eu 
zel eleget tett h miniszterelnök azon 
Ígéretének, ho^y a választójog kiterjesz-
tésének tervezetét még az idén teszi le 
a Hiz asztalára. Senkinek se lehetett 
még elég ideje arra, hogy ezt a javas 
tot, antiiik terjedelmes indokolásit és a 
magyarázatul szolgáló statis likai kiinu 
tatások vastag kötetét alaposan áttanul-
mányozza. Mégis vannak már szigoiu 
kritikusok, akik azt álliiják, hogy a 
kormány tervezete a jogkiierjesztés te 
kintetében túlságosan szükk biü és 
aránylag nagyon kevés embert von be 
az alkotmány sáncaiba. Ezzel a s zömre-
biliJAssaT" szembéil a javaslatnak egy 
pontos ismerője tudósítónknak a követ-
kezőket mondu : 

— Rövidlátó kritikusok azok, akik 
a kormány választójogi javaslatáról azt 
mondják, hogy szűkmarkúm m ri a jog-
kiterjesztést. Igaz, hogy a javaslat alap 
ján egyelőre Csak kötUlbelül egy mi.lió 
kilencszázezer embernek lesz szavazati 
joga. De hát ez is már a mai állapot-
tal szemben körülbelül 80 s/izalekos 
emelkedés, másrészt pedig a javaslat 
a választói jogot nagyreszt o \ m fel-
tételhez köti, melyek tenn ael 
fogva  biztosítják a szavazó ...u szá-
mának automatikus emelkedését. 

A Lukács-féle  javaslatban tud vale 
völeg a hat osztály elvégzése a válasz 
lójog legfontosabb  kritériuma. M aiapság 
n ég aránylag kevesen vannak, akik h >t 
elemi osztályt, vagy ami ennek megfe-
lel, négy elemi és két középiskolai osz 
tályt elvégeztek. De ezeknek a száma 
évről-évre szaporodik Hiszen a u"puk 
tatásról szóló törvényeink kötelezöve 
teszik a hat osztály elvégzések 8/.lik 
markunak nevezhető az a törvény, mely 
úgyszólván mindenkinek választójogot 
ád, aki a népoktatási törvény paranoiá-
nak elegei tesz í Hiszen sehol t világon 
uincseuek olyan jogik, melyeket bizo 
nyos kötelességek teljusitese nélkül le-
hessen megszerezni. 

— Lesznek, akik azt mondják, hogy 
Magyarországon nincs eleg iskola ahhoz, 
hogy tniudeuki eleget tehessen a ti p 
oktatási törvény parancsainak és így 
megszerezze a választót lörvéuy ben biz-
tosított jogot Ebben vau valami igaz-
ság. De minden évben kevesebb igaz 
s'Ag van benne. Hiszen a Lukács kor 
mány tavaly 600 uj nepi,kutat állított 
fel.  Az idei előirauyzat is néhány szaz 

uj iskola felállítására  nyújt fedez'.tet. 
És az iskolák számi' ezu'an is évrfi. 
evre gyarapodni fog.  Legföljebb  20 esz-
tendő múlva, tehát nem lesz jóformán 
egyetlen 30 éves férfi,  aki ne bírna a 
választói jognak ezzel az alapvető kri-
tériumával. 

azt mindenkinek be kell látnia. M í-
gis lösznek meg mindig gátiososkodek, 
akik rá fognak  mulatni arra, hogy 
kormány javaslata a nat o • tály elvég-
zését még más feltételekkel  is kombi 
nálja De ezeknek a gánososkodókuak 
is csak ideiglenesen van igazuk. A ja-
vaslat igenis kombin -íj i a hat osztály 
elv gzéset más feltételekkel.  De ezek 
a felletelek,  a bizonyos ideig egy hely-
boa valí !:'?*.' :-: v. •>.-'« 
aránylag rövid ideig való kitartás és 
más hasoulok, majdnem mind olyan ;er 
mészetüek, hogy azoknak pusztán a 
saját akaratából, egyéni e határoz ,sábo,' 
mindenki eli'gct tehet es uki választó-
jogot a.ur, eleget is fog  tenni. 

— Az igazság tehlt az, hogy a tor 
mány tervezete ma ugyan e ak, ha ez 
valakinek keves egy uiiílió kilencszáz 
ezer szavazót ad, ü j ugyanez a javas-
lat évről evre több szavazót fog  adni s 
egy fel  emberöltő muiva már tg szén 
ulialaaossa lesz. Oiyall váia. z.ójog pe-
dig, amelynek felteleleit  mind uki meg-
szerezheti, szUtvinarkuau osztott jo^na-. 
nem nevezhető. 

A kormány tervezetet jói ismerő 
egyetmek ez a néhány soros ujila ko 
zaia érdekesen világítja meg a kormány 
javaslat igazi halasai es az ellene el 
szórt elhamarkodott ítéletek értókét. 

Kardpárbaj Tisza István és Ká-
rolyi Miliaiy grolok közölt. A fővárost 
2-au esle nagy szenzáció érte. Mire ter-
jedt, Hogy Tisza István gróf  a képviselő-
ház elnoKC és Károlyi Mihály groi ország-
gyűlési kepviseló közúti a délután folya-
mán kardparbaj folyt  le, amely szokatla-
nul hosszú ideig, pár perc hijján teljes 
egy óráig tartóit. A felek  harunnekétszer 
csaplak össze s a harminckét összecsapás 
folyamán  Károlyi Mihály gróf  kél éles és 
húsznál íöbb laposvagást kapott. A liir 
egész Budapesten, legkivált azonban a 
politikai körükben rendkívüli izgatottsá-
got keltett. A meglepetés és izgalom an-
nál nagyobb volt, mert senkinek halavány 
sejtelme sem volt arról, hogy Tisza István 
és Károlyi Mihály között valami affér  me-
rült volna fel.  Ugy Tisza István gróf,  mint 

Károlyi Mihály gróf  a legnagyibb titok-
ban tartotta a dolgot s igy a .lyilvános-
ság csak a párbaj megtörténte után értesült 
az afíéről  és annak előzményeiről. 

Mezögazdasagi ügyek uj törvénye. 
A mezőgazdasági ügyeknek a tör-

vényhatóságban és a közigazgatási bi-
zottságban való előkészítését és előadá-
sai harminckét esztendőn át vármegyénk-
nél T. Nagy Imre gazdasági előadó tel-
jesítette. Mindazon kérdésekben, a melyek 
mezőgazdasági érdekekből szakvéleményt 
igényeltek, az ő véleményének a meg-
hallgatásával határozott a vármegye. —-
Ezalatt a harminckét esztendő alatt T. 
Nagy Imre szorgalma" kö'e'.esséjti dí 
tisztviselője volt e vármegyének, az ő 
munkálkodása összenőtt a vármegye gaz-
dasági fejlődésével.  A hol a közigazgatás 
nem volt elégséges neki az ő elveit és 
akaratát érvényesíteni, olt a hírlapíró 
munkásságával segítette szolgálni a köz-
ügyet. Az általa alapított és szerkesztett, 
s jelenleg és az ő szerkesztésében meg-
jelenő ,Csíki gazda* hasábjai ina is tcie 
vannak a nép számára irt gazdasági ok-
tatásokkal, s az utolsó évtizeden keresztül 
különösen figyelmet  keltettek a lapunk-
ban, valamint a többi vármegyei lapok-
ban irt cikkei. T. Nagy Imre c harminc-
két év alatt ludasával, és akaraterejének 
teljességével szolgálta a vármegyét. Nem 
csoda tehát, ha ma, a mikor az 1812. 
évi 23. tc. a mezőgazdasági ügyeknek 
ellátása érdekében a vármegyei előadói 
székbe a gazdasági felügyelőt  ülteti, meg-
emlékezünk erről a munkásságról, s T. 
Nagy Imre elölt a harminckét éven át 
csupán közérdekből teljesen ingyen telje-
sített munkásság előtt meghajtjuk az 
elismerésnek zászlóját. Az arra illetékes 
tényezők is megtalálták a módot arra, 
hogy T. Nagy lntre elölt ennek a mun-
kásságnak elismeréséül megnyilatkozza-
nak. Maga gróf  Serényi földmivelésügyi 
miniszter ur köszönetét fejezi  ki ezért 
neki. A rendeletet szószerint közöljük. 
Magyar kirélyi földmüvelésügyi  Miniszter. 
107350'VII —I. száin. 

A mezőgazdasági ügyeknek a tör-
vényhatóságoknál való intézéséről szóló 
1912. évi XXIII. tc. 10. §-a szerint 
„az 1882. XX. tc. hatálya és az általa 
rendszeresített közgazdasági előadók 
megbízása e törvény hatályba léptével 
megszűnik* 

Minthogy ezen törvényt a végre-
hajtása tárgyában kiadott 12200/eln. 



-ik oldal S Z É K E L Y S É G 1. szám. 

1912. rendelet 1913. évi január hó 
1-ível lépteti hatályba, Nagyságodnak 
közgazdasági előadói tiszte ezen idő-
ponttal megszűnik. 

Midőn erről Nagyságodat értesítem, 
egyben felhasználom  az alkalmat, hogy 
a Közgazdasági  Előadó  urnák a vár-
megye gazdasági  életében  kifejteti 
buzgó és  közhasznú munkásságáért 
teljes  elismerésemet  és  őszinte  kö-
szönetemet  nyilvánítsam. 

Budapest, 1912. december hó 20-án. 
Gról  Serényi  s. k. 

A tMw tirráyjavaslat ismertetése. 
A magyar választói jogrendszer mélyreható 

reformálását  általánosan ismert okok teszik 
elkerülhetetlenné. Választói jogunk egészben 
véve ma is az 1848. évében lefektetett  alapokon 
nyugszik, mert 1874. évi választói törvényüuk 
lényegileg megtartotta azt a vagyoni és értelmi 
cenzust, amelyet az 1848. évi törvényhozás 
megállapított. A pailamenti reform  szükségét 
ennek a nagyon is elavult választói jognak 
Bzükkörü és igazságtalan rendszere érlelte meg 
különösen pedig az a két visszásság, hogy 
egyfelől  a ma uralkodó választói jogcím: a 
földbirtok-,  illetőleg a földadóminimum  egyes 
országrészek, vármegyék, sót egyes választó 
kerületek területei szerint is kirívó aránytalan-
ságokat mutat, s hogy másfelől  az ipari mun-
kásság a választói jogból jóformáu  ki van zárva. 
A választójogi visszásságokat fokozza  választó-
kerületek aránytalansága és a választókerüle-
tek székhelyén végbemenő centralizált válasz-
tási eljárás tarthatatlan volta. 

Mindezeknek a visszásságoknak orvoslására 
törekszik a kormány választójogi reform  ja-
vaslata és az azzal kapcsolatos további törvény-
hozási Intézkedés. 

A törvényjavaslat az értelmi cenzus alap-
ján épül fel.  A politikai jogok gyakorlásához 
az értelmiségnek vagy iskolavégzés utján köz-
vetlenül, vagy ennek hiányában más módon 
közvetve igazolt bizonyos mértékét követeli 
meg. Az értelmiség külöuböző fokához  képest 
különbözőképp állapítja meg a javaslat a vá-
1 ásztól jog feltételeit. 

A javaslat négy értelmiségi fokozatot  kü-

lönböztet megés e fokozatok  szerint a válasz 
toknak négy csoportját. 

Az első csoportba tartoznak a középiskola 
nyolc osztályát végzettek ezek huszonnégy-
éves kor elérése után minden különös feltétel 
nélkül választók. 

A második csoportba tartoznak az elemi 
iskola hat osztályát vagy az ennek megfelelő 
kereskedelmi, vagy ipari tanfolyamot  végzet-
tek ezek a harminc éves kor elérése után bír-
nak választójoggal, ha a gazdasági önnállóság 
vagy egyéni megbízhatóság minimális mérté-
tékét megütik, aminek ismertető jele vagy az, 
hogy az illető adót fizet,  és pedig bármilyen 
csekély összegűt, vagy bármilyen foglalkozás, 
vagy alkalmazás a kereskedelem, vagy ipar 
körében, vagy jobbfajta  munkakör (munkave-
zető, kertész, vincellér, stb.) az őstermelés 
körében, vagy a katonaságnál elért altiszti 
fokozat  stb. 

A harmadik csoportba a csak írni-olvasni 
tudók tartozuak, szintén harmincéves korha-
tárral. Ezeknél az előző csoportnál felállitot-
feltételek  némelyikét hosszabb (2-5 évi) szol-
gálat megkövetelése csekély mértékben szi-
gorítja, aki pedig ebben a csoportban mini-
mális vagyon alapján választó, annál 20 korona 
adóminimumot vagy nyolc holdnyi iugatlaut kö-
vetel meg a javaslat. 

Végül a negyedik csoportba az analfabéták 
tartoznak, szinten harmincéves korhatárral. Ez 
az egyetlen csoport, amely csak vagyoni cen-
zus- 40 korona adóminimum, vagy 1G holdnyi 
ingatlan alapján szerzi a választójogot. 

A jelenlegi törvény alapján választójoggal 
biró egyének a jogukat a személyükre vonat-
kozólag megtartják. 

A javaslat rendszerében tehát minden fel-
tétel nem korlátozás hauem ellenkezőleg a 
választók egy-egy kategóriáját a közéleti meg-
bízhatóság valamely ismertető jele alapjan 
meghatározó kellek, tehát a jogkiterjesztés 
egy-egy méríoldjelzője. 

A jelen javaslat nem elvileg, hanem csak 
annyiban tér el az előző tervezetektől, ameny-
nyiben a többi ismeretes javaslat egy csapásra 
majdnem 150°/,-al szaporítaná, vagyis közel 
3 millióra emelné a választók számát, amivel 
egyszerre felidézné  a radikalis választói jog 
minden veszélyét; míg a mostani javaslat 
egyelőre a mi viszonyainknak megfelelő  olyan 

arányú jog'-iiterjosztést tervez, amely már most 
valásztói joghoz juttatja minden társadalmi 
rétegnek — ezek közt a politikai nemzet kö-
réből jelenleg jóformán  teljesen kizárt mun-
kásosztálynak is — minden arra erdemes tag-
ját ós emellett törvénymódosítás nélkül évről-
évre közelebb visz bennünket az általános 
választói jog felé. 

Céltalan korlátozások. 
A megbízhatóság biztosítékául a jelen ja-

vaslat kidolgozását megelőző tárgyalások során 
az egy évnél hosszabb doiniciliumot — egy 
helyben lakást — a lakás bizonyos minőségét 
és a betegpénztári tagságot emlegettek, de 
ezek egyike Bem alkalmas fokmérője  annak, 
hogy valaki megérett-e a választójogra. Ezért 
a javaslat e kellékek feltételét  mellőzte. 

A lakáscenzus mellett felhozott  érvekkel 
szemben az indokolás kimutatja, hogy a lakás-
cenzusnak falun  nincs gyakorlati jelentősége 
a városban és Budapesten pedig a lakásnyo-
mor következteben a legszegényebb lakáscen-
zus is a választójogra megérett elemek nâ y 
tömegét zárná ki. 

Az ipari munkásság a reformban. 
A törvényjavaslat egyik főtörekvése  az, 

hogymiuél több jogcím felállításává!,  minél több 
kapu feltárásával  nyisson utat az ipari mun-
kásoknak a választói joghoz ; hogy ez osztály-
nak minden értékesebb tagja egy vagy más 
modon érvényesüléshez juthasson. 

Amig másoktól, tehát az összes mezőgaz-
dasági elemektől is, álitalában véve az elemi 
iskola teljes elvégzését kívánja meg: az ipari 
vagylagosan megelégszik az ipari tanoncisko-
lával is, amelynek elvégzését az iparostanou-
cokra nézve már az 1884. évi ipartörvény 
kötelezővé tette. Ugyancsak minősíteni fog  a 
választói jogra az államilag szervezett külön-
böző iparszaktanfolyamok  elvégzése, minden 
előzetes iskolai képzettség kimutatása nélkül is. 

Különböző cimek alapján az ipari munkás-
ság szakképzett része a maga egészében jut 
a választói joghoz, de azon felül  egyszerre 
politika joghoz jut a többi jogcímen egyáltalá-
ban az ipari munkásosztálynak minden számot-
tevő eleme — mondhatjuk — a választói kor-
ban levő ipari munkásoknak olyan tekintélyes 
százaléka, hogy az eredmény minden méltá-

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
Istenitélet. 

Cser Oábor izgatottan állott az aszta] mellett 
a félig  elsötétített szobában. Az arca íebér volt s 
nagy piroa ajkai ebben az ijesztően fehér  keretben 
kamminszinüeknek, kétszerakkorának látszottak. 

— Értetted ? Megismertelek egészen. Mától 
kezdve más hangon beszélünk majd egymással... 

Az asszony az aranyszélű konzol előtt a haját 
igazította, férje  rekedten, kapkodva beszélt, mikor 
ránézett : 

— Elég volt a játékból... Nem birom tovább. 
Erfls,  sötét havannát szívott s hevesen járt fel 

ét alá a szobában. 
— Még mindig hazug vagy — folytatta  egyre 

izgatottabban — képmutató és határozatlan. Le kell 
vetned az álarcot, mert az őrületbe hajtasz. Le 
fogom  tépni rólad, leszakítom, megalázlak. Leti-
porlak. 

Az asszony nedves macskaszemeit tágra me-
resztve a valami siró, fanyar,  kedveskedő baba-arc-
cal nézett rá. 

— Nem értelek. 
— Ez a baj. Megmérgezett a színház te még 

mindig komédiás vagy. Nézz csak a tükörben, 
igy, hanem őszintén, komolyan, becsületesen. Pró-
báld meg. Tudod mi az a becsület, az őszinteség ? 
Az ég szerelmére, ne mosolyogjál, hagyd el végié 
tseket a színpadi cafrangokat. 

Cser odasietett a tükör elé, megfogta  feleségé-
nek a fejét  • elállt a lélegzete. A férje  vaskarok-

kal tartotta s nem birt megszahadulni tőle. Az 
előtte levő üveglapon látta zavart, sápadt arcát 

— Engedj, euge Íj... Sikoltott s egy kigyószerii 
mozdulattal ki akart siklani a szép férd  öleléséből. 
Cser elengedte. Kimerülten a díványra dőlt, meg-
törölte a homlokát. 

— Hol a te lelked, hol a te igazi, becsületes 
arcod ? — kérdezte szemrehányóan, szomorúan. 

Az asszony készen volt az öltözködéssel. A 
gyémántfejti  tüt fekete  kalapjába szúrta, még egy-
szer megnézte magát a tükörben, azután a férje 
elé állott. 

— Szeretsz? 
Cser lemondólag intett a fejével. 
— Szeretlek. 
— Megígéred, hogy jól viseled magad ezután ? 

Meg? Akkor minden meg van bocsátva. 
Megcsókolták egymást. Az asszony egy mély 

színpadi komplimenttel ajánlta magát. 
Addio. Estére találkoztunk. 
Cser egyedül maradt a szobában. Leült a hin-

taszékbe, rágyújtott, egy könnyű orosz cigarettára 
s gondolkozni kezdett 

Három éve voltak házasok. Ez a három év 
most is nyugtalan, zajos boldogságnak, izgatott 
csókoknak visszhangját keltette benne. Az érintet-
len, puha lány a színpadról egyenesen kényelmes 
tészkébe lépett kecsesen és büszkén, mint egy 
dámvad s fél  évig a legtisztább boldogságot adta 
neki. Nem jártak társaságba, maguknak éltek, elé 
gedettek voltak. Lassan-lassan azonban az asszony 
szomorú lett és kedvetlen. Az arca megváltozott. 

Téli estéken sokáig ült egyedül s mikor kijött 
zavartan nézett rá. Cser ezt észrevette. Egyszer, 
mikor belépett a szobába maga elé meredt Azután 
felkacagott  és trillázni kezdett. Ettől a pillanattól 
kezdve meg volt mérgezve körülöttük a levegő, 
miuden tárgy idegenné vált, a szavakba mély báuat 
és hideg gyanakvás lopódzott A férfi  látta, hogy 
asszonya játszik. Cser először azt hitte, hogy ő 
a beteg és maga előtt sem merte bevallani gya-
núját. Elállt a lélegzete ha arra gondolt, hogy az 
egész boldogságuk holmi színpadi szemtényvesztés. 
Azután ijedten vette észre, hogy ez ani a szín-
padi lámpák vakító fényében  elvesztette önmagát 
s alkalmatlan lett az életre. Az arca mindennap 
más volt, a hangját ezerféleképen  tudta változtatni. 
A szeme, az ajka, minden porcikája hazudott. Csert 
az őrültség környékezte. 

Ezek a gondolatok mostanáha zavarban vág-
tattak át az agyvelőjén. Egyszerre hidegen és 
határozottan felállott  s a keze ökölbe szorult. 

— Bizonyosságot kell teremtenem, gondolta 
magában. Meg kell mentenem az életnek, az éle-
tem árán is. 

Nem tudta befejezni  a gondolatát, mert a szom-
széd szobában léptek hallatszottak. A felesége  volt 
Sietve meggyújtotta a lámpát és összeborzongott, 
mikor a férjét  megpillantotta. 

— Te vagy az ? Ó, te szomorú, csúnya ember. 
Nem untad meg a várakozást? 

Aztán sokáig mereven bámult rá. 
— Mituézel ? — kérdezte Cser. 
— Az arcodat a te sápadt, érdekes alakodat 
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nyos érdeket és tárgyilagos kívánságot kielé-
gíthet. 

A szolgálat állandósága. 
Ha az értelmi cenzus alapjára helyezke-

dünk és az egyszerű írni-olvasni tudást a mun-
kásoknál sem foghatjuk  el kielégítő minősíté-
sül, ha továbbá sem a hosszabb tartalmú do 
miciiium. sem a betegsegélyzö pénztári köte-
lék, sem a munkabérminimum nem szolgálhat 
korrektivuin gyanánt: akkor a munkásosztály-
nak iskolát nem végzett tehát az értelmiség 
legalsó lépcsőjén álló rétegével szemben nem 
kínálkozik más korrektivum, mint a szolgalat 
állandósága. 

A szolgálati viszonynak a termelés külön-
böző ágaiban, különösen a gyáripar egyes ne-
meinél való különbözősége viszont arra utal, 
hogy megfelelően  tekintetbe vegyük az eltóró 
viszonyokat, ami a javaslatban meg is történt. 

Hogy az állandó szolgálati idő mérsékelt 
(két éves) tartamának feltétele  a nem szak-
képzett, hanem csupán irni-olvasni tudó ipari 
munkásokkal szemben mennyire nem tul/ott 
követeimeny, annak megvilágítására szolgál 
az az adat, hogy a javaslat alapjan az ipar-
forgalmi  munkásosztály köréből 255 562 egyén 
lesz valasztó. 

E kategóriák köréből jelenleg valasztó ósz-
izeseu 44 238, tehát az ipari iuunkas.s.4 vá-
lasztóinak szama a javaslat szerint 211,324 gyei, 
az ösnzes választók tervezett létezamemelése-
nek egy negyedével gyarapodik. 

Az őstermelők. 
Az ipari muukásosztály ilyen előtérbe állí-

tásáért viszont nem érheti a javaslatot iudo 
koltan az a szemrehányás, hogy a többi tár-
sadalmi réteggel, és pedig ugy az ósteruie'e&i 
vagyontalan elemekkel, mint a törpe birtu-
ossaggai szemben igazsagtainu mertekkel mer. 

A javaslat szerint a jelenlegi választók 
— korhatárra, értelmi és vagyoni cenzusra 
való tekintet néiküi — egyénileg megtartják 
választói jogukat. Ez a több evtizedre szoió 
átmeneti intezked^s elsősorban hatarozotiau 
az óstermeles köréhez tartoíó Kisebb elemek 
javára szolgál, és a javaslatban az ősterme-
lőkre vonalkozó rendelkezések is széleskörű 
jogkiterjesztést eredményeznek. 

1.900.000 választó. 
A javaslat alapján a választók száma 

mindenesetre meg fogja  ütni az 1.900.000-et. 
A jövendőbeli választóknak ez a száma 

Magyarország 18 204.533 lelket tevő összes 
népességének 1G 40/0-Át teszi, inig a jelenegi 
választók csak 5"90/0-át. Ha a jelenlegi javas-
latban megállapított korhatárt vesszük alapul, 
'a 30 éven felüli  Írni-olvasni tudó magyar ál-
lampolgároknak jövőre már 67.3°/t-a, tehát 
igen erős abszolút többsége élhet a képviselő-
választás jogával, roig jelenleg csak 35.0°/0-a 
van o jognak birtokában. 

ííl nemzetisegek aránya. 
A javaslat indokolása párhuzamba állítja, 

hogy a magyar és egyéb anyanyelvűek hány 
százalékát t>:szik az összes lélekszámnak s 
hány százalékát tették volna az 1905. évi ter-
vezet választóinak a gróf  Andrássy által Kon-
templált szavazatoknak, hány százalékát te.-zik 
továbbá a jelenlegi s fogják  tenni a javaslat 
ezerint a jövőbeli választóknak. 

Magyar anyanyelvű: 
Az ös>zes népességben 54 5. 
Az 1905. évi'tervezet szerint 58*7. 
X/  1908. évi javaslat szerint Oi'ö. 
A jelenlegi választók közt 59 ü. 
A jelen javaslat szerint 60 2. 

A magyar anyanyelvűek aránya mind a 
négy választójogi rendszer szerint jóval túl-
haladja a magyarságnak az ossz-s népes- -g-
ben elfoglalt  arányát s tulajdonképpen el"g 
közel áll egymáshoz Legkisebb a Ivristóffy, 
leguagyobb az Andrássy javaslata szerint. — 
De nem szabad feledni,  hogy Andrássy javas-
lata vinne legnagyobb tömegeket az urnák 
elő s a három szavalattal biró választó is 
csiik egy ember, akit könnyen megfélemlíthet 
a műveletlen és fanat  zalt tömeg» k nyers eieje. 
Az a raasfel  százaléknyi kü.ónbség tehát a 
magyarság javára, amellyel Andrássy javas-
lata bir a most benyújtott javaslattal szem-
ben, korántsem oly nagy, hoiy alkalmas volna 
ellensúlyozni a plurális rendszerben rejlő 
veszélyeket. 

Jogegyenlőség. 
A tervezett parlamenti reform  a magyar 

állam hagyományos szah..delvüségéhez híven 
a jogegyenlőség alapjan áll, s egyetlen o'yan 

kelléket sem állit fel,  amely az ország bár-
mely idegen ajkú állampolgára számára elér-
hetetlen, vagy nehezebben megközelíthető fel-
tételt jelentene. Bármilyen nemzetiségi állam-
polgár a választói jogot teljesen azonos felté-
telek mellett szerezheti meg, mint a magyar 
anyanyelvűek. 

Befejezésül  meg kell még állapítani, hogy 
e javaslat jóval tágabb keretekben mozog, 
mint aminőt a miniszterelnök ez év tavaszán 
terjesztett az ellenzéki pártok elé. 

A nők követelése. 
A törvényjavaslat a választói jogot csak a 

férfiaknak  kívánja megadni. Nem azt jelenti 
ez, mintha ez a kormány a nő közéleti sze-
replésének jelentőségét alábecsülné. A minisz-
terelnök kifejti  az indoklásban, hogy nagy 
súlyt helyez a nő közreműködésére, különösen 
a szociális gondoskodás, az emberbaráti in-
tézmények, intézkedések terén, ahol a nő való-
ban megbecsülhetetlen részese ós muukatársa 
nemcsak a társadalmi tevékenységnek, hanem 
a modern irányban fejlesztendő  közigazgatás-
nak is. Az egész magyar jogfejlődés  is a nő 
megbecsüléséről tanúskodik. De amidőn olyan 
nagy uj választóközönséget kell a legfontosabb 
politikai jog gyakorlásába belenevelni, amely 
szaluban rövid idó alatt megközelíti a mait 
nem volna időszerű az átmenet megrázkódta-
tásait azzal fokozni,  hogy a politikai küzdel-
mekbe éppen most bevonjuk a nőt is, aki 
viszont csak veszítene az által, ha a gazda-
sági versenyben sem ki- gyenlitott ellentéteket 
a pártelleutét fokozná.  A mai, még ki nem 
forrott  viszonyok mellet nem is lehetue olyan 
cenzust találni, mely ne vezetne nagy igaz-
ságtalanságokra. 

Titkos szavazás. 
A javas at behozza a utkos szavazást Bu 

dape.-i szekesfovarosban  is a törvényhatósági 
joggal felruházott  városokban s a litkos sza 

J v.izásra olyan eljárást kíván megállapítani, 
j amely a titkosság kijátszását jóformán  lehe-
tetlenné t- .-„i. Senki sem tudhatja meg hogy 
a szavazó a szuvazóhelyiségbea neki átadott, 
át nem iat.-̂ ó borítékba, abba a külön helyi-
ségbe, ahova senki nem követheti, a jetitek-
nek otí fekvő  szavazólapjai közül melyiket 
helyez'. Bizonyos azonban, hogy a szavazás-
nak ez a kifogástalan  technikája ügyességet 

Ne mozdulj. Olyan nemes vagy ebben a pózban. 
Hajtsd kissé előre a fejedet... 

Cseren egyszerre a hideg szaladt át. Eszébe 
jutott, egyszer azt mondta a felesége,  szeretőé, ha 
előtte halna meg, mert rajta akarja megtanulni a 
színpadi halált. Ezen akkor mindaketten nevettek. 
Most pedig agyába nyilait a gyilkos tréfa. 

— Min gondolkozol ? — gyóntatta tovább az 
asszony. 

Kólád. Próbára akarlak tenni. Látni akarom 
szeretsz-e még ? Egy áldozatot kérek tőled. Ne kér 
dezd miért... egyszer talán ugy is megmondom. A 
ruhádat akarom, anţelyben utoljára léptél fel.  Add 
ide nekem, ajándékozz meg vele. 

Az asszony némán nézett rá. Azntán szó uél-
íiil bement a másik szobába s kivette a szekrény-
jől azt a csipkés könnyűséget, amelyet a férjétől 
kapott. 

— Tessék. 
Cser tántorgott az örömtől. Magához szorította 

a feleségét  és este korán feküdtek  le. 
Több hónap mult el. Cser tiizrevetette a ruhát, 

az asszony azonban mindig sápadtabb és szótla-
nabb lett. A teste sorvadt, szeme beesett. Fáradtan, 
álmosan tettek-vettek egész nap s kegyetlen éles 
szemekkel figyelték  egymást. A fériinak  borzasztó 
percei voltak. Gyűlölni kezdte az embereket, gyű-
lölte a közönséget és féltékeny  lett reá. Gyűlölt 
mindenkit, ha elgondolta, hogy azelőtt éhes diákok, 
kövér disznókeres kedők tekintete mászott az asz-
szony testén, mint valami falánk,  mérges pók. 

Egyszer éjjel, mikor az asszony mozdulatlanul 

lélegzctteleuül feküdt,  hogy azt higyje, hogy alszik, 
föléje  hajolt. A szemei nyiltuu, ragyogva mer.dtek 
a sötétbe, s miikor észre vette öt, ijedten hunyta 
be. A borzasztó pillanat, a leszámolás perce azon-
ban még nem érkezett meg. 

Egy novemberi estén Cser fáradtan  érkezett 
haza birtokáról. Kocsin jött, sáros, piszkos volt, 
nyomban a szobájába ment, hogy megmozsdjék és 
átöltözzék. Alig gyújtott világot, a felesége  hang-

iját hallotta az ajtón kivid. 
— Te vagy Gábor? 
Az asszony zavartan lépett be. 
— Mi baj ? kérdezte Cser. 
— Károlyiul beteg. Köhög. Ugy látszik, meg-

hűtötte magát. 
Cser rémülten ngrott fel.  Rögtön orvosért tele-

fonált.  A három éves kis fiu  piros arccal, homályos 
szemekkel teküdt a párnák között és már nem is 
volt eszméleténél. Az asszony leült az ágya mellé 
s ügyetlen kézzel simogatta a forró,  sajgó fejecs-
két. Azután felkelt,  megigazította nehéz, szőke haját 
,és lábait keresztbe vetve várta az orvost. 

Az orvos megmérte a fiu  lázát, megvizsgálta 
azután félre  hivta Csert. 

— Difteritisz...  El kell készülni a legrosszabbra. 
Egész éjjel fenn  voltak és idegesen virrasztot-

tak a betog ágynál. A beteg nyugtalanul hányko-
lódott, fuldoklóit  és éjfélkor  már hörögni kezdett, 
Hajnalra meghalt. 

A hatalmas, atléta mellű férfi  jajgatva rogyott 
az élettelen testre. A felesége  földszínű  arccal nézte 
a halottat és a férjét.  A ravatalt a másik szohá-l 

ban áUitoiták fel.  A koporsót teleszórták kése-
rózsákkal, halvány, szagos virrágokkal. Szótalanul 
álltak mindketten s egy pillanatig sem mentek el 

| a ravataltól. Éjfélkor,  mikor Cser csaknem üssze-
rogyott a fáradságtól,  igy szólt a teleségéhez : 

— Fándt vagyok. Egy pillanatra leheverek. 
Te addig maradj itt... 

Be ment a másik szobába s behúzta maga után 
az ajtót. A két.szobát üvegajtó választotta el, melyet 
vékony vászonfüggöny  takart be, hogy no lehessen 
átlátni. Cser azonban, maga sem tudta miért, nem 
feküdt  le. Végig ment a szobában, azutáu megállott 
az ajtó előtt. A vászon függönyön  átosillogtak a 
ravaíalgyertyák karcsú nyugot lángocskái. Csend 
volt. Cser nem mozdult a helyéből és tágra nyi-
tott szemekkel nézett a másik szobába. Azután 
óvatosan félrehúzta  a vékony függönyt,  de csak 
annyira, hogy a keskeny résen egyik szemével át-
kukucskálhasson. Felesége ott állott a ravatalra 
könyökölve. Sápadtan vergődött és nem tudott sirui. 
Egyszerre azonban odavillant rémült tekintete az 
üvegre s meglátta a férje  kémlelő, sötét sznuiét. 
Arca erre sötét pirosra gyulladt s tejét lehajtotta. 

Cser lábujjhegyre állt s ugy figyelt.  Az asszony 
sirt. A színpadon zokogott igy, emlékezett, tudta, 
érezte, egészen igy sirt. Most mar nem kellett 
kételkednie. 

Cser megragadta az ajtót A rozoga rézkilincs 
kezében maradt. Még látta, a szobát, a koporsót, a 
gyertyákat, s ugy tetszett neki mintha a ravatal 
egyszerre tűzbe borult volua. 

Azután elsötétült előtte a világ. 
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ós értelmességet kiván. Mindez a nagyobb, 
fejlettebb  városok lakosságánál sokkal inkább 
megvan, mint a falu  és kisváros átlagos kö-
zönségében. — Épp ugy könnyebben lehet a 
nagyobb városban a szavazáshoz szükséges 
dologi berendezések kérdését megoldani. 

De a mélyebben fekvő  feltételek  is inkább 
•megtalálhatók a nagyobb városban ahhoz, hogy 
a titkos szavazás betöltBe hivatását. 

Nyilvános szavazásnál természetesen nagy-
városban is százféle  módon ellenőrizhetik a 
választót a hivatalfőnökök,  gyárigazgatók, 
szakszervezeti vezetők stb. Nyilvános szava-
zásnál tehát mind a szervezetlen, mint a szer-
vezett tömegek terrorizálhatok. 

Titkos választásnál azonban a szervezetlen 
választónak jobb a helyzete. Ugyanis a függő 
helyzetben levő, de nem szervezett választó 
politikai magatartása a választási eljáráson kivül 
a nagyobb városban nehezebben ellenőrizhető. 
Az ilyen választót nem igen fenyegeti  az a 
veszély, hogy nyilatkozatait ellesik, nezeteit 
kikémlelik s ezen az alapon megállapítják, 
hogy másképpen szavaz mint ahogyan várják 
tőle. A szervezetek keretébe nem tartozó vá-
lasztó tehát nagyobb városban titkos szava-
zás esetében rendesen meg van védve a ter-
rorizálással szemben. 

Ami viszont a szervezett szavazókat illeti, 
ezek politikai magatartását vezéreik állandóan 
figyelemmel  kisérik s a szavazás titkossága 
ellente is számon kérik ugyan, de ennek a 
választások eredménye szempontjából nem sok 
a gyakorlati jelentősége. Ugyanis Budapesten 
és nagyobb vidéki városokban, aki valamely 
szakszervezet tagja az rendszerint amúgy is 
szociáldemokrata párt szavazója. 

A vidéki kerületekben ellenben a titkos 
szavazás elleni aggodalmakkal szemben a mai 
viszonyok mellett nem talált a kormány a nagy 
városokra vonatkozólag kifejtettekhez  hasonló 
megnyugtató ellenérveket. A titkosság a vi-
déken a terrorisztikus és fanatizáló  vezetés 
alatt álló tömegeknek — tehát vegyes nyelv-
területeken a nemzetiségi túlzóknak használna. 
Ugj*anez áll más, esetleg más felforgató,  szélső 
irányzatokról is, amelyeknek vidéken szintén 
nem kedvez a szavazás nyilvánossága. 

A választás decentralizálása. 
— Kerületek beosztása. — 

A választókerületeknek és azok székhelyé-
nek megállapításáról külön törvény fog  ren-
delkezni. Ezt a külön töivényt az országgyű-
lési képviselők választásáról szóló törvény-
nyel egyidejűleg kell majd kihirdetni. E két 
uj törvény közt fennálló  szerves kapcsolat a 
junktimot természetessé teszi. A választó-
kerületek uj beosztására vonatkozó törvény-
javaslat benyújtása a lehetőséghez képest 
mielőbb, de mindenesetre oly időben van tervbe 
véve, hogy mindkét törvény megalkotása ós 
kellő időben való életbeléptetése biztosítva 
legyen. 

A javaslat decentralizálja a választási el-
járás, amennyiben a választókerületeket sza-
vazó körökre osztja. 

A szavazó köröket ugy kell megállapítani, 
hogy minden r. t. város és lehetőleg minden 
olyan nagyközség és körjegyzőség, amelybe 
a választók száma az 1000- t meghaladja kü-
lön szavazókört alkosson 

Kapcsolatos reformok. 
Megalkotandok a polgárok választói jósa 

elleni büntetendő cselekményekről es a képvi-
selőválasztások feletti  bíráskodásról szóló tör 
vények. A parlamenti reform  mind a büntető 
törvénykönyv (1878. V. t -c.) Első része VIII ik 
fejezetének  mind »z országgyűlési képviselő-
választások feletti  bíráskodásról szóló 1899. 
XV. t.-cikknek revízióját és az uj jogrendhez 
képest megfelelő  átalakítást elkerülhetetlenné 
teszi. 

Ugyancsak a parlamenti reform  természe-
tes következményeképp revízió és ujabb sza-

bályozás alá kell venni az Önkormányzati vá-
lasztójogot is. 

Egyébk' ut a törvényjavaslat részletesen 
felöleli  az aktív ós passziv választói jogra, 
a szavazókörök megalkotására, a központi vá-
lasztmányokra, az állandó választói névjegy-
zékek elkészítésére és évenkinti kiigazítására, 
a választási eljárásra ennek körében különösen 
a nyilvános és titkos szavazás módiára, továbbá 
a választók összeírásánál, a névjegyzéknél és 
választási eljárásnál közreműködő közegeknek, 
valamint az összes közhivatali alkalmazottak 
nak a választói joggal összefüggő  fegyelmi 
felelősségére,  az e téren előfordulható  kihágá-
sokra vonatkozó, végül az uj törvény végre-
hajtásakor szükségesuek mutatkozó külöuféle 
átmeneti jellegű rendelkezéseket. 

Színház. 
Hosszú cikkeinkben részletesen fog-

lalkoztunk azokkal a kérdésekkel, a me-
lyek a muló félben  lévő színi saison al-
kalmából minket érdekeltek. Részletesen 
megírtuk észrevételeinket az előadott da-
rabokra vonatkozólag is. E helyen tehát 
ismétlésekbe bocsátkozni nem akarunk. 
Csupán lezárjuk a saison végén is azt a 
tényt, hogy Tompa Kálmán igazgató az 
idén feltétlenül  fejlődést,  haladást muta-
tott társulatával, s ha még bizonyos kissebb 
kívánni valók ma is vannak, remél-
jük, hogy a harmadik, s következő esz-
tendőkben mindinkább közelebb hoz min-
ket igényeink teljes kielégítéséhez. 

H Í R E K . 
— Újévi tisztelgések. Uj év alkalmából 

a vármegye tisztviselői kara Szász Lajos vm. 
főjegyző  vezetésével üdvözölte Fejér Sándor 
alispánt, ki meleg szavakban köszönte meg 
a tisztviselők figyelmét  Azután az alispán a 
tistviseiöket Gyaiókay Sándor főispánhoz  ve-
zette, kit a tisztviselők neveben Fejér Sándor 
alispán üdvözölt. Gyalókai főispán  igen szíve-
sen fogadta  a tisztviselők jókiváuatait és vála-
szában különösen hangsúlyozva a vármegye 
békéjét, velők még hosszasan elbeszélgetett. 
A főispánt  lakásán üdvözölték a többi hivatalfö-
nökök is. 

— Lemondott alispan. Lovassy Andor, 
Torda-Arauyos vármegye alispanja állásáról 
lemondott. — Lemondása igen meglrpte me-
gyejet s a szeretett alispán távozását szívből 
fajialják.  Amint az Ara yosvid -kból olvassuk 
e megüresedett alispáni szék Horváth Miklós 
dr. varmegyei főügyésszel  töltetik be, illetve 
dr. Betegh Miklós 18-án tartott értekezleten 
őt jelölte ki. Az alispáni állás a májusi rendes 
közgyűlésen kerül betöitesre, addig Zarandy 
K. Lipót megyei főjegyző  viszi az ügyek elin-
tézését. 

— Eljegyzos. Dr. Baróti Sándor kir tör-
vényszéki joggyakornok jegyet váltott özv. 
Martonffy  Belané leányával, Klárikával. 

— Néptanítók holyottesitesi költségei 
A vallás-es közoktatásügyi miniszter most ki-
adott rendelete szerint az egyévi önkéntesi 
minőségben tenyleges szolgálatra bevonuló ál-
lami, községi, felekezeti  és társulati elemi 
iskoiai tanítók önkéntesi szolgálatuk alatt illet-
ményeik elvezetében megmaradnak s a szol-
gálati ev ugy az élőmén telnel, mint a nyug-
díjazásnál beszámítandó. A 800 koronáig ter-
jedhető helyettesítési költségeket a bevonuló 
tanító viseli. Ez a költség az illetményből ará-
nyosan levonható. Az állami, köẑ é̂ i es fele-
kezeti tanítók helyettesítése doîgaban a kir. 
tanfelügyelő,  a felekezeti  taniiók h* Ivett-i-
te-e duiga! mi az illetekes e^y'-azi hatóság 
intezk'dik. 

— Egy pap veletlun halala. Csobotar 
Gábor — magyar — görög. ka n. lelkesz, al-
espeiv t 91 eves korai.tin d. cember hó 30 au 
tragiku.au eihalt. — Az agg lelkész gyóntatni 
ment, mikor mar célhoz értek volna, egy 
rossz oldal-uton a ló megbokrosodott, a koc át 
oly szerencsetlenül tolta v ssza, hô y az agg 
leiké-z abból kiesett és fejen,  hatan esett 
zúzódások következteb' u par órai szeuvedes 
utan elhalt. — A részvét az agg lelkész iránt 
altaiáuos, ki összes papi tevekenységét e köz-

ségben fejtette  ki. öreg napjai végén espe-
resse bef.  lyása folytán  ágitatora volt a gör. 
kath. román egyhaznak, miért törvényszéki 
vizsgálata is volt, de feliu-ntésével  végződött. 

— Uj üzletvezető-helyettes. A máv. 
ig zgatósága Leicht János felügyelőt.,  ki az 
elhunyt Jármai Belát annak idején helyettesi-
tette, Felszeghy Ferencz kolozsvári üzletve-
zető mellé helyettes üz.etvezetónek kinevezte. 

— Az iparso ara. A pénzügyminiszter 
a/ 1913. évre is fentartja  azon arakat, ame-
lyek az iparsóra nézve 1912 re megállapítot-
tuk. Ezek szerint a tiszta iparsó ára egyszáz 
inetermázsán alóli menuyiségbeu metermazsan-
kiút 2 korona 57 fillér,  a tisztátalan iparsóé 
pedig 2 korona 17 fillér.  Egyszáz métermazsa 
vagy azon felüli  mennyiségnél az ár niéter-
uiázsánkint a tiszta iparsóuáí 2 korona 20 fillér, 
a tisztátlan iparsónal 1 korona 80 fillér.  Ez 
az ár az iparsónak a vezérügyuokség sziget-
kamarai és marosujvári denaturaló telepein való 
átvétele esetére bir érvénnyel. Szigetkamarán 
azonban a fentebbiekben  megállapított árakhoz 
még a bányahelyekről viló szállításért jaró 
dij fejében,  métenuázsánkiut 18 fillér  hozzá-
számítandó. Aí iparsónak az ország egyéb 
helyein való átvétele esetere az itt megáilapí-
tott árak a szigetkamarai, illetőleg a maros-
újvári denaturáló telepről járó vasúti szállítási 
dijakkal emelkedu"k. 

— Ügybeosztás a vármegyénél. Most adta 
ki Fejér Sándor alispán a várraegye központi tiszti-
karának a/. 1913. évre megállapított ügybeosztást. 
Az ügybeosztás lényegében ngyan az maradt, mint 
az előző évek!>en, az ügydarabok terület, vagyis 
járások és városok szerint vannak beosztva az egyes 
előadóknak. Változást esupáu a most rendszeresített 
gazdasági felügyelő  beállítása hozott, ki a törvény-
hatósági és közigazgatási bizottságok elé tartozó 
mezőgazdasági ügyeknek lett előadója s egyszers-
mint mindkét bizottságnak hivatalból tagja. A hi-
vatalos lapot 1913. évben dr. Eltbfts  (iyula aljegyző 
fogja  szerkeszteni. A részletes ügybeosztás a vár-
megye házán kifüggesztve  van. 

- - Banyakapitanysag Kolozsvárt. Sok-
szor volt már arról szó, hogy a zalatuai bá-
nyakapitányságot K o l o z s v a r a kellene áthe-
lyezni Tavaly volt egy ilyen irauyu mozgalom, 
mely akkor széles korökbeu találkozott helyes-
léssel. Lukaks L iszió akkori pénzügy minis ter 
zuiitmu nem latta m g elérkezet uek az ide-

jét annak' hogy a zalatuai bányakapitányság 
Zalatnáról elkerül jön. Mint most értesüiüuk, 
az erdelyi bauyak ismét mozgolódnak es az 
athelyezes ügyeben küldöttségileg akarják 
Teleszky János pénzügyminisztert felkeresni. 

— Kodifikacios  munkalatok a belügy-
minisztériumban. Sok relőim-munkalatokou 
dolgoznak a belügyminisztériumban. Egyéb 
kerdesek között a következő kodifikációs  mun-
kálatokkal van a minisztérium elfoglalva:  a 
városi és fővárosi  reform,  a gyakorlati közigaz-
gatasi vizsga, a szegenyügy rendezése, a ren-
dőrség országos szervezese, a választójogi re-
formul.»!  kapcsolatos további törvényhozási 
iulézkedések előkészítésé, a kozigazgatasi re-
form,  a törvényhatóságok választói joganak 
rendezése, melyek együtt fognak  életbelepui 
az uj választasi törveuynyel. 

— Tisztújítás Sepsiszentgyörgyön. 
Sepsiszentgyörgyről jelentik: Teguap loiyt le 
a városi tisztújítás Király Aladar dr alispán 
elnöklésével. A közgyűlés Gödri Ferencet 
polgármesterré, Malik Lorándot polgármester-
helyettesse, Szabó Mózest penztaruokka, Biró 
Imrét ellenőrre, Melik Endre ügyészt egyhan-
gúlag újra vai asz tot ta. Majd megválasztotta 
Benedek Istváut tanácsossá és Gyárfás  Al-
bertet számvevőnek. 

— A gyergyo8zentmiklósi fiiokhitköz 
seg. A vallás- es közoktatásügyi miniszter a 
gyergyószentmiklósi orth. izr. fiókhitközségnek 
önálló anyahitközséggé való alakulasa irauti 
kérelmét elutasította. 

Fürdőbiztosok kijelölese. A törvény-
hatósági bízott ag 1913 evre fürdóbizto.-oknak 
kiküldötte: Bor.-zekre Veres Lajos tölgyesi 
főszolgabírót  es dr. Gaal Endre inasudíojegy-
zot, Tu-madra Baitţiiis Aiţontou kaszoualcsiki 
főszolgabírót  es dr. Eltlies Gyula vm. aljegyzőt, 
v güi Kaszonjakabfalvara  Szász Lajos vm fő-
jegyzőt. 

— Köztcr létesitese. Csíkszereda város 
képviselőtes ületének egy köztér lotesíté-óre 
vonatkozó hatarozat tt a törvényhatóság jóvá-
hagyta A szükséges területeket a letesitendő 
uj piac helyén, kisajatitás utján fogja  meg-
szerezni a város. 

í 
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— Inaegakció. Az erdélyrészi min. kiren 

deltség vezetője, Dr. Koós Mihály elnöklete 
alatt Marosvásárhelyen megtörtént az inség-
akeió ügyében az értekezlet. Résztvettek rajta 
az összes erdélyrészi gazd. felügyelők  és min. 
megbízottak. A fölgmivelésügyi  kormány által 
adományozott másfél  millió korona inségsegélyt 
ossza szét nemsokára a kirendeltség községi 
gazdakörök utján a községek lakóinak. 

— A gyalogjarok meghosszabbítása 
Csíkszereda város képviselőtestülete dr. Dara-
dics Félix és tarsai indítványára elhatározta, 
hogy az Erzséhet-uton az asphalt-gya'ogjárót 
kiépítteti. A törvényhatóság ezt a határozatot 
most jóváhagyta és igy a/ asphalt-járda még 
ez év tavaszán meghosszabbittatik, melyet egy 
év múlva az uj piactér gyalogjáróinak kiasp 
haltozása fog  követni. 

Laptulajdonos: dr Nagy Boni. 

Erdélyi vevőink kényelmére 
Brassóban, Kapu-uica 60. szám a!att 

FIÓKÜZLETET 
L É T E S Í T E T T Ü N K . 

Butorszükségletét mielőtt fedezné,  te-
kintse meg raktárunkat, miután cégünk 
egéaz Erdélyben a legversenyképesebb 
és leguagyobb raktár teleti rendelkezik. 

Székely és Ré t i 
bu to rgyá rosok 

Marosvasárhely, B r a s s ó , 
Széchényi tér 47. Kapu utca 60. 

Hitelkepes egyéneknek arfeleme 
les nélkül r e s z l e t f i z e t e s r e  is. 

Elvein nagy forgalom  és kevés haszon. 

ÉRTESÍTÉS. ITL™ IFTRI 
varrógép vásárló kövcöusógmk, hogy 
bárki mielőtt bútort és varrógépet vá-
sárolna no mulassza cl raktár o mut meg-
tcklutuui, hol HZ összes rak'úron levő 

bútorokat, úgymint: 
ebédlő-, háló-, szalon- és 
irodai berendezések, bőr-
garnitúrák, díványok és 
— - - madrácok 
miudeu kivitelben ós rendkívüli uagy 

választókban, valiiinint 

a legjobb gyártmányú 
varrúgepek, kerékpárok, 
gramafonok  és lemezek 
melyek î en jutányos árban és kedvező 
fizetési  foltételek  mellett lesznek eláru-
sítva. Minden tó Icai vásárolt varrógépért 
6 es 10 óvi jótállást vállalok. Vuró̂ é-
peket 27 forinttól,  gramafonokut  20 ío-
rinttól és kerékpárokat 3.'» forinttól  í.mi-
nebb árusítom. Varrógépek, kerékpárok 
és gramufouokboz  mindenféle  alkatrészek 
kaphatók. Javításokat a legjutányosibb 
— arórt eszközlök jótállás mellett. — 

T i s z t e l e t t e l : 

ACKERHANN IŐNÁCZ 
— üutor- éa varrógép iiagyrakt ára, — 
Csíkszereda, Kossuth-utca 9 szám. 

l a olcsón es jól l i í r vásárolni tegyen próbál 

Szám: 2394—1912. 
ST. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvárinegye szépvizi járásához tar-

tozó, lemoudás folytáu  üresedésbe jött 
csikszentraUlóai korjegyzői allásra pá-
lyázatot hirdetek, s felhívom  miudazo-
kat, kik ezen állást elnyerni óhajtjak, 
hogy az 1900. évi XX. te. §-ában elő-
irt luiiiőaitesUiiot továbbá eddigi alkal-
maztatasukat igazoló okmáuyokkal fel-
szerelt pályázati kérvényeiket 1913. e v 
j a n u á r 2 8 - i g hozzám annál is inkább 
adják be, uiert később beérkezett kér-
vényeket figyelembe  veuui uom fogom. 

A körjegyző javadalmazása követ-
kező : 

1. Törzsfizetés  1000 korona. 
2. Irodaszolga es küldöuo tartási 

tási általauy 160 korona. 
3. Iroda fűtési  és világítási általány 

103 koroua. 
4. Csinos természetbeni lakás és 

végül 
5 A magánmuukálatokórt megyei 

szabáyrendeletben megállapított dijak, 
A választást 1913, január 30 án d. e. 

9 órakor fogom  megtartauí a Csikszent-
miklósi körjegyzői irodában. 

Szépviz, 1912. december 30-án. 
Dr. Márton László 

1—3 főszolgabíró. 

Dánie l J ózse f , £ ţ j g 
Oyergyószentiniklósou, mint mácuit 
vállalatok, magánosok, községek, 
közbirtokosságok és más er . ölési 
testületeknél bármely képességei-
nek megfelelő  irodai munkát, vala-
mint ügynökösködést is szívesen 
készséggel e l v á l l a l . 4-5 

Kívánatra biztosítékot is nyújt. 

Infórmációk,  iukasaók, kétes kövele-
lesek megváltásit, tranzakciók, öze-
téskeptelen cégek szaualása, egyoz 
ségek önancirozása, moratoriumok 
kieszközlése esmegáüapodások letc-
sitese, a hitelezők meglátogatása 

kapcsán. 3—10 

Lloyd Hitelvédő Egyesület, 
Budapest, Andrássy-ui 24szatn. 

Telefon 177-45., 42 - 43., U9-11. SMncii: Lloyilbns. 
Közbenjárók dijaztatnak. 

GRAND HOTEL 

SAN REMO 
NAGY SZÁLLODA 

B U D A P E S T , VII. Dohánv-otca 40. 
(Nyár>utoa saiok.) 

Szolid családi szálloda. 
Teljes kényelemmel beren-
dezve. — Tiszta, világos 
szobák 3 ' 6 0 koronától. 

Lift.  legfütos.  ébresztő ora, hi-
deg-moleg viz miuclon szob.ibun. 

Szám: 1952—912. 

Fenyőfa  eladási hirdetmény. 
Csikszentgyörgy közság a községh.i-

zánál 1913. e v i j a n u á r h ó 18-án 
delelött 9 órakor kezdődő zárt írás-
beli ajanlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen eladja a tulajdonát 
képező és Csikszentgyörgy község hatá-
rában fekvő  III. va^assorozat (B->uesd— 
Legyénd) nevű erdejében 1403—912 
keli. számú határozattal kihasználásra 
engedélyezett és törzsenként kibélyeg-
zett lucfenyő  állományt. 

A lucfenyő  állomány, mely eladás 
tárgyát kepezi törzsenkéuti fel  ve tel a np-
jau a következőnek van becsülve: 

A Benezsd begyénd nevű III. vágás-
sorozatban mintegy 19 3 k. hold terüle-
ten 2098 dib. 2 0 - 7 2 . átlag 40 cm. át-
mérőjű lövöu álló lucfenyőfa,  mely tör-
zsenkéuti bemerés szerint 220S. uí« 
haszontát tartalmaz. 

Kikiáltási ára 1S341 korona, az, az 
Tizennyolcezerliáromszáanegyvenegy ko-
rona. 

Ezen erdörész a községtől (i'4 kiló 
méterre a csikszentsimoni vasútállomás-
tól 14'9 klmterre fekszik,  melyből 11'9 
klmtr köalapos ut. 

A kihasználás időtartama 1 (egy) év. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak legalább 

lOVa. 
Árverési és szerződési feltételektől 

elteró, vagy késóu erkező, utó- 6d távi-
rati ajanlatok nem fogadtatnak  el. 

Kiadás becsáron alul nem történik. 
Az árverési és szerződési feltetelek 

Csikszentgyörgy község elöljáróságánál 
és a csíkszeredai m. kir. jarasi erdó-
gouduokságnál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Csík szí n gy örgycin, 1912. december 
hó 22 én. 

Puskás hajós s. k„ Miklós János s. k„ 
közs. jugyzó. köza. bíró. 

Erdöeladási hirdetmény. 
Alólirottak közhírré tesszük, hogy a 

kozmási közhelyek arányosítása során 
1. a róni. kath. egyház, 
2. a róm. kath. kantor 
3. a róm. kath. lelkészi hivatalnak 

jutott 6, 7, 18, 1. illetve 9'2 k. holdas, 
állag 45 éves szép liatal bükkös erdő, 
melyen: 

ad 1. 389 m" hasáb 234 m' dorongía 
ad 2. 534 ni* hasáb 322 m" dorongta és 
ad3. 1U50 ins hasáb 633 m" dorongta 

van Kozmás községházánál 1913. évi 
január hu 30 án délelölt  9 árukor  zárt 
írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen fentebb  jelűit sorrend-
ben eliog adatni. 

Kikiáltási ár : 
az 1. egyházi erdőre 1900 korona, 
2. a kantori erdőre 2609 korona és 
3. lelkészi erdőre 5131 korona 50 fill. 
Bánatpénz a kikiáltási ár lO'/o-a. 
Távirati vagy utóajánlatok nem fogad-

tatnak el s az erdő becsértéken alul nem 
fog  eladatni. 

Az árverési és szerződési feltételek, 
valamint a becslésre vonatkozó részletes 
adatok az egyházgondnoknál Kozmáson 
megtekinthetők. 

Csikkozmás, 1912. évi dec. 31-én. 
Kozma Antal, Barthos Mihály, 

e. gondnok. e. elnök, 
1 - 2 

Szám 3706/1912. ki. 

Hirdetmény. 
Alattirt városi tanács közhírré teszi, 

hogy az 1913. évi kepe kivetési lajstrom 
a városházánál mai naptól 15 napi köz-
szemlére ki van téve s azt a hivatalos 
órák alatt bárki megtekintheti a felebbe-
zését a róm. kath. esyháztanácshoz be-
adhatja. 

Csíkszereda, 1912. december 20 án. 
A városi tanács. 
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Stám 12950—912. tlkvi. 

Hirdetmény. 
Ceiktaplocza község telekkönyve tagosítás 

kBvetkezteben átalakíttatott és ezzel egyidejű 
l«g azokra an ingatlanokra nézve, » melyekre 
az 188«. XXIX. az 1889. XXXVIII, és az 
1891. XVI. t.-c. a tényleges birtokos tulaj-
donjogának bejegyzesót rendelik, az 1892. évi 
XXIX. t.-c.-ben szabályozott, eljárás a telek-
jegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítésével kap-
csolatosan foganatosíttatott. 

Ez azzal a felhívással  tétetik közzé : 
1. hogy mindazok, kik az 188G. XXIX. t.-c. 

15. és 17. §§-ai alapján ideértve a§-oknuk az 
1889. XXXVIII, t.-c 5. és 6. §-aibao és az 
1891. XVI. t.-c. 15. §-a a. pontjában foglalt 
kiegészítéseit, is — valamint az 1889. XXXVIII, 
t.-c. 7. § a és az 1891. \VI. t.-c. 15. §. b) 
poutja alapián eszközölt bejegyzések, vagy az 
1886. XXIX. t.-c. 22. §. alapján történt törié-
stk érvénytelenséget kimutatják, e végből tör-
lési keresetüket hat hó alatt, vagyis folyó  évi 
julius  hó 15-ik  napjáig bezárólag e telek-
könyvi hatósághoz nyújtsák be, mert az ezen 
meg nem hosszabbítható záros határidő eltelte 
után inditott törlési kereset annak a harmadik 
személyuek, a ki időközben nyilváukönyvi jo-
got szerzett hátrányára nem szolgálhat; 

2. hogy mindazok, a kik az 1880 XXIX. 
t.-c. 16. és 18 § aiuak eseteiben ideértve az 
utóbbi J-nak az 1889. XXXVIII, t.-c. 5 es 0 
f-aiban  foglalt  kiegészítéséit is — a tény leges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében 
ellentmondás al élni kívánnak, írásbeli ellent-
mondásaikat hat hónap alatt, vagyis 1913. evi 
julius  hó 15-ik  napjáig bezárólag a telek-
könyvi hatósághoz nyújtsák, mert ezeu meg 
nem hosszabbítható záros határidő eltelte után 
ellentmondásuk többé figyelembe  vétetni nem 
fog; 

3. hogy mindazok, a kik a telekkönyv át-
alakítása tárgyában tett intézkedések által, 
nem különben azok. akik az 1. és 2. pontban 
körülirt eseteken kívül 1892. XXIX. t.-c. sze-
riuti eljárás és az ennek folyamán  történt be-
jegyzések által előbb nyert nyilváukönyvi jo 
gaikat bármely irányban sértve vélik, ideértve 
azokat is, akik a tulajdonjog arányának az 
1889. XXXVIII, t.-c. 10 §-a alapján történt 
bejegyzeset serelmeniek találják — e tekin-
tetben felszólalásukat  tartalmazó kérvényüket 
a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, 
vagyis 1913. évi  julius  hó 15-ik  napjaig be-, 
zarotag nyújtsak be, mertezi-n meguemhosz-j 
szabbitható záros hataridó elmulta utan az. 
átalakitaskor közbejött téves bevezetésből szár-
mázó bárminemű igényeket jóhiszemű barma-, 
dik Bzemelyek iranyaban többé n*m érvé-
nyesíthetik, az emiitett hejegyzeseket P'-dig 
csak a törvény rendes utján e* csak az idő-
közben nyilváukönyvi jogokat szerzett harnii- j 
dik személyek jogainak sereim.- n Iklil támad-' 
hatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek  a| 
kik hitelesítő nizottsaguak eredeti okútokat ! 
adlak at hogy a mennyiben azokhoz e«y szer-
imind egyszerű másolatokat is csatollak, vagy 
ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket 
a tlkvi hatósagnal átvehetik. 

A kir. törvényszék, mint tikvi hatóság. 
CsikszereJa, 1912. évi augusztus hó 1-én. 

Dr. Muzsnay sk., 

Üziet megnyitási jelentés. 
Van szerencsónk a n. é. közönséget ez uton is értesíteni, hogy 
Csíkszeredán, Apaffy Mihály-u. 4 sz. a. fióküzletet nyitottunk 
ós kórjuk t. vevőinket, hogy eredeii Singer varrógépekben, varró-
gépalkatrészekben, lükben és varrógépolajban beálló szükségletüket 
fenti  üzletünkben fedezni  szíveskedjenek. — Cégünket a n. é. 
közönség szíves jóindulatába ajánlva, maradtunk teljes tisztelettel: 

S I N 6 E R C0. V A R R Ó G É P R É S Z V É H V T Á R S A S Á Ó . 
Ezen cégről ismerhetők 
fel  azon üzletek, — 
amelyekben „SINGER" 
varrógépek árusitiatmik 
Gépeink nem szorulimk 
ajánlatra, csak arra kell 
Ügyelni, hogy megfelelő 
helyen vásároltassanak. 

Figyelmeztetés: Az összes 
más üzletek által „SINGER" 
név alutt forgalomba  hozott 
varrógépek egyik régebbi szer-
kezotüek után készültek, ame-
lyek ujabb családi gépeink mö-
gütt szerkezetben, szolgáltatási 
képességben és tartósságban is 
meszse elmaradnak. 19-52 
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Törvénresen bejegyzett íéljegy. 

Óvakodjunk értéktelen 
utánzatoktól ! 

Kinek drága az egészsége 
és pénzét nem akarja hiábavaló dolgokra kidobni, az saját érdeké-
ben cselekszik, La legalább egyszer-kétszer kipróbálja a világhírű 

Oroszlán Menthol S ó s b o r s z e s z t 
a háziszcrek királyát. 

Kapható 44 flll.  1.40 és 2.20 K eredeti üvegekben. 
Főelárusitás: 

KELLEfi  ISTVÁN gyógyszertárában 
az „ATTILÁHOZ". 

Csikszentmártonbaa es Tusnádfúrdőn. 
51 C'.suz, köszvény, reuma, szaggatás, nyilalás, oldalszurás, keresztcsontiájás, derékoldal- vagy 

hátfájás,  izom , és inbántalmak, kar- és lábgyengeség, merev végtagok és ujjak, görcsök, 
jjj továbbá I ifi  lés, megfázás,  vagy léghnzamból származó bajok azonnal enyhülnek az Oroszlán 
J Menthol Sósborszosz használata által. Ha a fájó  testrész a dörzsölést nem tűri. ugy borogatást 
5 alkalmazunk. FogtVijás, fejfájás,  fej  szaggatás, hajhullás, idegesség, bágyadtság, kimerültség 
]i általános gyengeség eseteiben kincscsel ér fel  a valódi Oroszlán Menthol Sósborszesẑ  
jl Torokfájás,  rekedtség, gégehurut, influenza  nátha ha fellép,  ugz emlékezzék az Oroszlán' 
íj Mertből Sósborszeszre, mely a legkitűnőbb és legelterjedtebb háziszer. Ezer és ezer más 
íj esetekben is kitűnő sikerrel lesz az Oroszlán Montból Sósbors/esz használva, 
n Minden egyes üveghez bő használati utasítás van mellékelve. Sok ezer hálairat tanúsko-

dik róla, hogy az Oroszlán Mentből Sósborszesz az emberiség jótevője. 
I — . 23—:'2 
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kir. tszéki albiró. 
A kiadmány hiteléül: 

Kozma, 
kir. telek könyvvezető 

Sz. 2482—1912. 

Hirdetmény. 
Aulirott Csikcsekelaiva kíizség elöl 

jirósága a községben elhalálozás tolj ián 
megürült közsegi bubái állásra pályázatot 
hirdet. 

Évi fizetés  180 kor. és szabályren-
delet ianrint megállapított látogatási díj 

Oklevéllel felszerelt  pályazaii ker-
vények 1913. evi januar hó 6 áig 
ai elöljárósághoz ben ujiandók. 

Választás Csikcsekefalva  községhi 
zinál 1913 évi január ho 7 en dél-
után 2 orakor lesz. 

Csikcsekefalván,  1912. évi decem 
ber hó 24-én. 
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olcsó árszámitás 
mellet t közöltet-
nek s felvétetnek 

a kiadóhivatalban. 
Gftbosi  Lajos, 

kdza. )tgy*o.  2-
Tamás Gábor, 

•2 kita. biró. 
Nyomatott Vákár L. könyvnyomdáiában, CnikHzereda. 


