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Az újrend a megyei pénztárak 
állami kezelésénél. 

A folyó  évi III-ik törvényczikk azon 
rendelkezése, mely a vármegyei pénztári 
intézményt megszünteti 8 az állami pénz-
tárakra (adóhivatalokra) ruházza, jövő 
1903. évi január hó 1-ével életbe lép n 
megszabadulnak a vármegyék a külön 
pénzkezelési tehertől, mi eddig is a köz-
igazgatási tisztviselők átutalt illetményei-
nek külön kezelését illetőleg fölösleges 
volt, minthogy ezeknek javadalmazása 
szintén az állampénztárból volt kiszolgál-
tatva s igy sz ujitás inkább az árva-
pénzek jövő kezelésére nézve bir nagyobb 
fontossággal,  valamint az ut-nyugdij-
alapok s killönböző birság pénzeknek 
oda konczentrálása. 

Három terjedelmes utasitás szabja 
meg ennek a törvénynek végrehajtását, 
melyeket Széli Kálmán mint belügymi-
niszter és Lukács László pénzügyminisz-
ter a napokban adtak ki a vármegyéknek, 
pénzügyigazgatóságoknak és adóhivata-
loknak. Az első utasitás, mely szól a vár-
megyei pénztári teendőknek a kir. állam-
pénztárak (adóhivatalok) által való ellá-
tásáról három tejezetre oszlik és 32. §. 
foglal  magában. 

A második utasitás, mely a m. kir. 
pénzügyigazgatóságok mellé rendelt szám-
vevőségek, illetőleg soámvevőségi kiren-
deltségek által ellátandó vármegyei köz-
ponti Bzámvevői szolgálatot tárgyazza, hét 
fejezetből  és 65. §-ból áll. 

A harmadik utasitás, mely a két 
előbbinél Bókkal terjedelmesebb IX. feje-
zetben és 105. §-ban intézkedik a vár-
megyei gyámpénztáraknak a kir. állam-
pénztárakban való kezeléséről, az árva-
pénzek gylimölcsöztetéséről és a gyámügyi 
számvitelről. 

Valamennyi igen fontos  utasításokat 
foglal  magában, a melyek nem kis fel-
adatot rónak a kezelésre hivatott tiszt-
viselők vállára, úgyannyira, hogy alig 
képzelhető azoknak a tervezett személy-
zettel való elláttathatása még a legmeg-
feszitőkb  munkálkodás mellett is. 

Hogy ez a rendszer változtatás meny-
nyiben fog  a hozzáfüződő  követelmények-
nek megfelelni,  azt majd a jövő mutatja 
meg, de hogy minő előnyök várhatók 
attól, az kifejezésre  jut Széli Kálmán mi-
niszterelnöknek, mint belügyminiszternek a 
vármegyék törvényhatóságaihoz intézett 
végrehajtási rendeletében. Ez a rendelet 
mindenek előtt kiemeli, hogy nem az 
államhatalom kiterjesztésére való törekvés 
és nem az állam pénzügyi érdeke, hanem 
kizárólag a vármegyék közönségének a 
helyes közigazgatási vagyon .kezeléshez 
iOződő érdekei BÜrgették az ez évi III-ik 
törvényczikk megalkotását, s indította a 
törvényhozást az által arra, hogy rendet 
és biztonságot teremtsen a vármegyei 
pénztárak és gyámpénztárak kezelése kö-
rül ; a kezelésben a szabatosságot és egy-
öntetűséget, az eljárásban az egyszerűsé-
get meghonositsa és alkalmas közegeknek 
rendelkezésre bocsátásával abba a hely-
zetbe juttassa a vármegyét, hogy fel-
ügyeleti hatáskörében a községek vagyon-
kezelését komoly eredménynyel ellen-
őrizhesse. 

És mig a községek vagyonkezelésé-
ben és számvitelében a rendszeres eljárást 
az 1901. évi XX. t.-cz. 38. §-a értelmé-
ben kiadandó alapelvek és az ezekhez 
alkalmazkodó vármegyei szabályrendele-
tek fogják  megvalósítani, magának az 
ellenőrzésnek közvetlenségét éa hatályos-
ságát még inkább biztosítani lesz hivatva 
a járási  számvevői  intézménynek  már 
a jövő  év  folyamán  megkezdődő  fo 
kozatos  életbe  léptetése. 

A rendszer változás nem fogja  a 
vármegyék önkormányzati jogát sérteni s 
ez as elv, mely a törvény rendelkezései-
ben is kifejezésre  jut, még élesebben van 
kidomborítva az utasítások részletes intéz-
kedéseiben. Mig ugyan is a vagyon*; ke-
zeléssel és a szakszerű ellenőrzéssel 'járó 
munka és felelősség  a pénzügyi hivata-
lokra hárul, a vármegye rendelkezési 
joga az egész vonalon épségben marad; 
a vármegye főtisztviselői  pedig felszaba-
dulva a vagyonkezelés nyűgétől, egész 
erejüket a közigazgatási ügyek ellátásá-
nak és az önkormányzati érdekek gondo -
zásának szentelhetik. 

A rendszerváltozás következménye-
kép mindazok a járulékok, melyeket a 
vármegye közönsége a pénztári és szám-
vevőségi alkalmazottak javadalmazására 
akár pótadóból, akár alapokból fizetett,  a 
reform  következtében felszabadulnak  s a 
vármegye javára és rendelkezésére ma-
radnak. 

Az az ujitás, hogy a"* vármegye te-
rületén lévő mindenik adóhivatal fogad 
el befizetéseket  és hogy az alispán a vár-
megye területén lévő mindenik adóhiva-
talnál utalványozási joggal bir, a községi 
elöljáróságoknak és a vármegyei pénztár 
felkeresésére  utalt közönségnek lényeges 
könnyebbségére szolgál. 

Az egységes irányelvek alapján ki-
dolgozott utasitás az eddig ingadozó, vár-
megyénkint eltérő, sokszor törvény- és 
szabályellenes gyakorlat'helyébe egyön-
tetű rendszeres eljárást honosit meg ; az 
e tárgyú eddigi törvényhatósági szabály-
rendeletek gyakori módosításait felesle-
gessé teszi és okulva az ország sok ré-
szében szerzett tapasztalatukon, megfelelő 
rendelkezések felvételével  elejéi veszi an-
nak, hogy a gyánipénztárak kezelése kö-
rül akár a gyánipénztárak kárára, akár 
az érdekelt kiskorúak és gondnokoltak 

rovására törvényellenes gyakorlat kapjon 
lábra, vagy maradhasson fenn.  A vár-
megye önkormányzati jogköre az árva-
pénzek elhelyezése és gyttmölcstfztetése 
tekintetében jövőben is épségben fen-
maradván, a vármegye feladata  marad, 
hogy: a pénzkezelési rendszert, a gyám-
pénztári tőkéből magánosoknak jelzálogi 
biztosíték mellett adható kölcsön kamat-
lábát, a törlesztési időt, az ingatlan becs-
értékének meghatározásánál követendő el-
járást, az egyeseknek adható kölcsön leg-
nagyobb és legkissebb összeget valamint 
a gyámoltak és gondnokoltak kamatjöve-
delméből és a pénztár által beváltott szel-
vények értékéből a tartalékalap javára 
levonható jutalék tényleges */o-át a helyi 
viszonyok gondos figyelembe  vételével 
szabályrendeletileg állapítva meg, illetve 
az idevonatkozó szabályrendeletét módo-
sítsa, s miután a gyámpénztárt jövőben 
károsodás nem érheti, lehetővé válik az 
is, hogy a tartalékalapnak a közigazga-
tási kiadásokra igénybe nem vett és ed-
dig különböző czélokra elforgácsolt  jöve-
delmei ezentúl emberbaráti czélokra, ne-
vezetesen a közsegélyre szoruló 7 éven 
felüli  gyermekek gondozására szolgáló 
segélyalap létesitésére és gyarapítására 
fordíttassanak. 

A járási szolgabirák pénzkezelésének 
zömét képező kihágási büntetés pénsek 
kezelése, nyilvántartása és elszámolása és 
másnemű pénzkezelése, valamint az ntadó 
kezelése és elszámolása még ez évben kü-
lön kiadandó egységes rendeletekben fog 
szabályoztatni, illetve egyszerűsittetni. 

A képviselőház OléseL A képvi-
selőház november 10-éu tartott ülésében újra 
szóba került Nessi Pál képviBeló mentelmi ügye 
s ismét nagy forrongást  okozott a függetlenségi 
képviselők közölt. A mentelmi bizottságot esen 
ügy tárgyalására november hó Mikére hívták 
egybe, a katonai hatóság azonban Nessi Pál kép-
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Véreim I 
A fajszeretet  otthonának, a Székely Kör 

nek mai megnyitö ünnepélyén nekem jutott a 
kiváló szerencse és megtiszteltetés, hogy körünk 
tagjait és vendégeit saját otthonunkban Üdvözöl-
hessem, Kimondhatatlan az öröm és határtalan 
a lelkesedés, melyet afelett  érsek, hogy hazánk 
fővárosában  rekünk székelyeknek is van végre 
saját otthonunk, de az emlékezet székely véreink 
sorsára, mely egy pillanatig Bem hagy nyugudni 
soha. bilincsekbe veri as érzelmeket a elviszi 
gondalataimat oda, hol a Maros és Olt men-
tén. aa égnek meredó Hargita s as erdős 
Rika lábainál éli legválságosabb napjait a székely. 
Ki volna képes lelkesedni ma. mikor hazánk és 
fajunk  ' felett  a nehéz iddk vészterhes fellegei 
ütöttek állandó tanyát s komor aötétségbe borít-
ják nemzetünk láthatárait, hogy a reménynek su-
garai se jothassanak el hozzánk. A ozikázó vil 
lám as egyetlen fény,  melynél megláthatjuk a 
kis kunyhót, hol menedéket találhatunk a vihar 
elöl, mely most mindent ssélrombolással fenye 
get. Ki nem látja, bogy az egész ország válsá-
gos helyzetben van; ki ne tudná, hogy a válság 
forrása  éa csúcspontja a napi megélhetés kérdése, 
melyet a gazdasági fejlődés  során megoldani nem 
tudunk s ma fejünkre  nőtt. És a nemzetiségek, 
mivel saját basánkban mi akarunk itthon leuni, 
ádázán törnek ellenünk. Nem rettenetea-e az ellen-
tét, hogy a mig as ország egyes vidékein a ma-
gyar faj  kénytelen élet-halál harezot vivni a föl-
dért, hazájáért, addig népünk asegényedik, kény-
telen kivándorolni, mert ez a föld,  ez a haza el-
tartani többé nem képes. A nemzeti elemek Bze-
tnünk láttára morzsolódnak azét, kallódnak el. 

Kormányunk erejét as osztrák állapotok 
bénítják meg éa a kiegyezés köti le ; a bajok 

•) Melylyel Györffy  Gyula dr. orsz. képviselő 
a budapesti „Székely-kör" díszközgyűlését meg-
nyitotta. Szert 

fergetegével  szemben tétlenségre vau kárhoztatva. 
És a parlament ma egy csupán erómiivi gépezet, 
mely képieleu arra, hogy az ország ügyeinek 
vezetésére jótékony befolyásticyakorolhassou.  Hogy 
a veszély teljes legyou, látjuk határainkon a ter 
jeszkedésre kellő erővel és megfelelő  szándék 
kai biré hatalmas kulturállamokat, saját hazáuk 
bau pedig a társadalmi osztályoknak az agráriz-
mus és inerkántilizmusbau kiélesedett küzdelmét 
a megélhetésért, a felekezeti  viszályokat ós a 
nemzetiségi támadásokat 1 E gyötrő küzdelemben 
intézményeink sorvadásnak indultak, ellentállási 
képességük gyengül és terjedhet a korrupezió. 
mely a közéletből száműzi a polgári erényeket 
és hazafias  ideálokat. A valódi érdemet félre  löki 
a protekezió, hogy helyet csináljon a stréberség-
uek. Megrendült az embereknek egymáshoz valö 
bizalma és csak érdekazövetkezetekben veróduek 
öasze, de a közjóra egyesülni nem tuduak. Ily 
viszouyok között nemzeti létünket látjuk inegtá 
madva a rettegve kérdezzük : mi lesz a magyar-
ból ? a vájjon áldézatai leszünk-e a kor kalmár 
szellemének, mikor ezer évig a fegyveres  invá-
zióknak ellent tudtunk állani ? A magyar nem-
zet életképessége ma más feltételekhez  van kötve 
és kétségbeesetten kérdezzük, hogy vájjon a mai 
kor szellemében gyökerezó emez uj életfeltétele-
ket megszerezheti-e nemzetünk ? És mit kell ten-
nünk *? Forduljunk nemzeti hagyományainkhoz 
s azok nemzet feutartó  és államot alkotó szellemé-
tói merítsünk erét és vigaszt a csüggedés ellen; 
útmutatást és tanítást a jövóre. Mert hagyomá-
ayainkban nagy tanulság rejlik számunkra, nagy 
eró az önbizalomra. Hiszen Allila népének, hun 
eleinknek miért kellett elpusztulníok ? Mert a 
megélhetés feltételeit  többé már megszerezni nem 
voltak képesek. Attila népe hatalmas és erős 
volt addig, mig dus legelőket foglalhatott,  mert 
ha voltak, azokat el is foglalta.  De a legelő 
fogyni  kezdett ; d földmivelés,  ez a legősibb 
knltnra a legelső ellenállhatatlan erővel hóditotta 
el s a hunoknak a kultnra ellen nem volt fegyve-
rük. Magát a kulturát kellett volna meghóditaniok, 
hogy abból a rengeteg földből,  mely a hun fegyve-
reknek hódolt, egy darabot kikanyarítva, a kul-

túra fegyvereivel  igázza le és állítsa elő a meg-
élhetés állaudó feltételeit  a kultura segítségével. 
A kultura követelményeivel szemben szakasz-
tott olyan volt a hunok helyzete, miut a mienk 
a gazdasági, ipari és kereskedelmi követel-
ményekkel szemben, mint a melyektől ma a 
mindennapi kenyér kérdése függ.  Ök is át-
szenvedték a maguk módja Bzerint azokat 
a válságokat, melyeknek egy csupán a harca 
nak élő faj  ki van téve, midőn megszokott fog-
lalkozásától eltérő, nj foglalkozáaba  kellene bele 
tanulnia, — épen ugy nekünk is nehéz ma a 
korszellem kalmár foglalkozását  megtauulnunk, 
kik egy ezredéven át a harcz dicsőségéből él-
tünk. A hunok az átmenetre nem voltak képe-
sek, puBztulniok kellett. Csak egy kis töredékük 
maradt fenn  : a székelv. Az akkori fergeteg  elől 
a maroknyi csapat bérezés kis hazátik hegyei 
között, a folyók  meutén vonta meg magát. Amit 
az őstermelésből vándorlásai között elsajátított, 
ami kis kézműipart ellesett, szt itt kénytelen 
volt gyakorolni, hogy azon a területeu megélhes 
sen. A harezban edzett ősi erényei a kultura mü-
velése közbeu is fényesen  beváltak, mig harozi 
készségét ós tudományát a támadó ellenség visz 
szaverésében hasznosan gyakorolhatta. Igy szer-
zőit, tartott feon  mugâuak a székejy, - esjy kis 
zugot e szép haza területén, bol Árpád magyar 
jui, a vérrokonok már otthon találhatták magu-
kat és a példán okulva, letelepülhettek éa megal 
kothatták as államot — hazánkat. 

Édes véreim I Attila hunjai, kik ma e pa 
rányi kis körben összegyűltetek, uem veszitek-e 
észre, hogy a modern korszellem miként változ-
tatja meg talpunk alatt a földet,  fejünk  felett 
a levegőt, s otthonnnkban a megszokott eddigi 
megélhetésünk módjait? nem veBzitek-e észre, 
hogy a megélhetés, a mindeuuapl kenyérért való 
küzdelem haroztere miként változik és alakulnak 
át a fegyverek,  melyekkel mi még kellően bánni 
nem tudunk ? Érzitek-e, látjátok-e, hogy ebből a 
veszedelmeknek mily fergetege  van készülőben 
fajunk  felett  ? E kis kunyhó, a ozivilizáczió kö-
zepében e kis zng as, hol megvonulva, ősi bá 
torsággal, a nélkülSsések által edzett ősi erények-

kel védjük magunkat és megtanuljuk a mai kul-
tura eszközeinek mikénti használatát, hogy esen 
alkalmas fegyverekkel  megvédhessük e ba>it, 
melyen kivül csak a megsemmisülés vár reánk. 

A lángoló fajaseretet,  a lankadatlan mun-
kakedv és a oaaládi összetartás és az ósi székely 
erények otthona legyen e szerény kis helyiség I 
És legyen a székelység ós valódi hazafiaaság 
méltó temploma, hová minden székely, bármely 
feletkezethez  tartozzék, a fajaiéra  tot oltárán ál-
dozni szive szerint mindenkor betérhet; de mint 
a mozlim saruját a bejárat előtt leveti, a azzal 
kint hugyja a sarat ós port, mely hoszá tapadt, 
azonképpen e templom küszöbén kivül kell hagyni 
a szívnek minden salakját, mely a asékelység 
testvéries egyesülését és közös munkálkodását 
megzavarhatná. 

A tenger legparányibb állatkái, az ásals-
gok, as óriási eró ellenében is meg tudnak ál-
lani ; egymáshoz tapadnak, ssigeteket, sziklákat 
alkotnak, melyeket a tenger hatalma hiában ost-
romol, hullámai tehetetlenül hullanak vissza. És 
amelyeket az emberi találmány óriáaal, a világ 
tengereket járó hajók összes ágyúival tiastelettel-
jes félelemmel  kérülnsk ki. Noa véreim nem-e 
ez a mi szerepünk 1 erős Bzivvel, törhetlen ragasz-
kodással és bisalommal egymáshos simulva: meg-
alkothatjuk fajuuk  biztonságának sziklaszirtjeit. 
Mindnyájan kenyérkeresők vagyunk, magunktól, 
családunktól alig vonhatunk el valamit; de ba e 
kis parányokat Bzellemi képességeinkből össze-
rakjuk : oly hatalmat bírunk, mely sikeresen ssáll-
hat BÍkra fajunkért.  És amint hajdan Erdélynek 
ama kis zugából vette kezdetét a magyar fajnak 
kulturális élete: ugy innen indaihat ki a nem-
zeti újjászületés a gazdaaágl téren ial 

És most édes véreim I Ósi aaokáaainkhoa 
híven, midőn megnyitom a mai diaskSsgyflléat, 
székely módra hadd köszöntsek be aa aj házba: 
Adjon Isten áldást, megelégedést, békességet o 
háznak és lakóinak I Hadak ura, Magyarok Istene 1 
Áldd meg Otthonunkat I A díszközgyűlést 
nyitom. 
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viselőt november hő I M n Idézte meg. Ez u 
eljárás u l a benyomást tette a függetlenségi 
képvlselók kőzött, mintha a katonaság aiáodéko 
aan ssembe belyeakednék a képviselőházzal. 
K n b i k Béla függetlenségi  képviselő est a del 
got ngy jelentette be a hásban, mint a Nessi 
Pál mentelmi jogának njabb megsértését, a mit 
a képviselóháa aaját méltóságának megivása ér-
dekében el nem tűrhetvén, kéri ai elnökit, intés 
kedjék, hogy a katonaság respektálja a hás ha 
tárosatát. Apponyi Albert elnök kijelentette, 
hogy midén a hás a Nessi Ogyét a mentelmi 
bisottaágbos utasította és elhatárolta, hogy as 
ügyben ennek alapján fog  dönteni, ebben benne 
foglaltatik  as Is, hogy mindaddig mig a képvi 
aolóbás ebben a kérdésben nem határozott, az 
illető  képviselő  ellen  semmi néven  neve-
lendő  eljárásnak  helye nincs. Mai napon 
értesíteni fogja  as illetékes paranoBnokságot rfr 
rdl, bogy Neaai Pálnak esete mentelmi eset, 
melyről a képviselőház fog  dönteni. Termésietes, 
bogy a mig aa be nem következik Nessi Pálnak 
semmiféle  olyan eljárásban részt venui nem sza 
bad. mely osen ügyet érinti. As elnök ezen ki 
jelentése megnyugtatta az ellenzéket, ugy, hogy 
hoszá foghattak  egyéb ügyek intézéséhez. A oson-
grádi és tápéi választó kerületek ügye a nov. 
14-iki ülésre tűzetett kl, azután folytatták  az in 
demnitás tárgyalását. B a k o n y i Samu Nagy 
Ferenesosel pélemizált, azután felemiitette,  hogy 
n miniszterelnök igéretél a hás szabályok módo-
sitáaát éa as olasz borvám eltörlését illetőleg 
nem váltotta be. A függetlenségi  pártnak egész 
ellenállá erejét ki kell fejtenie  a kormánynyal 
asemben. 8 e h e s s Dénes saerint a monarkia 
minden kereskedelmi sierződése káros a ma 
gyar érdekekre s Ausztria ostoba és roaszaka 
ratu politikája miatt veszítettük el a bálkáu 
piaoiokat Horvá th Oyula a nép nyomorúsá-
gáról beszélt. A nép adósásában sok az igazság-
talanság,, a melynek megszűntetésével a kormány 
nem siet. As iademni>ási javaslatot egyik sein 
fogadta  el. A november hó 11 -ón tartott üléabeu 
a jegyzőkönyv hitelesítése után megkezdték az 
indemnitáai vitát. Rátli Endre szerint a kor-
mány nem hallgatja meg a társadalom kivánsá 
gait, hanem Anaztria karjaiba dobja Magyaror 
aságot. A kormány a nép minden kívánságát 
visszautasítja, de a hadsereg minden kívánságát 
teljeaiti. Nem fogadja  el a javaslatot. V á z a o u y i 
Vilmos a kormány működését bírálja. Szerinte 
ez a kormány osak átmeneti, helyre állította a 
parlamenti békét s eszel létjogosultsága véget is 
ért Ka már akadálya annak, hogy a szabad-
elvű párt valamely Iránya érvényesülhessen. A 
szabadelvű párton as agráriusok éa merkáutilis 
ták ellentétben vanoak. Az óaí vagyon fejedelmei 
éa az nj vagyon ural veszekednek a felett  hogy 
kié legyen a hatalom. Alakitsanak kiilöu pártot 
azok, a kik az önálló vámterület liivei. Az in-
demuitást nem szavazza meg. E g r y Béla a 
tisztviselők fizetéséről  ssóló törvényjavaslatot éa 
a baja-báttaazéki vaauti hidat sürgeti, olyan kor-
mánynak, mely a Gotterhaltét nem tudja meg 
asűntetní, nem szavazza meg as indemnitást. 
Közben zárt ölés is volt, melyet a függetlenségi 
képviselők Plóaz igaiságügyminiszternek a men-
telmi jogra vonatkozó nyilatkozata miatt kértek. 
Koasuth, Olay, Uray, Komjáthy a zárt illésben 
a miniszter nyilatkozatát helytelenítették. P I ó s z 
igaaságügyminisiter azsal a nyilatkozatával, hogy 
a mentelmi jognak két ága van, az abszolút 
arra nézve, hogy a képviselőt azért, a mit a 
hásban mondott, senki sem vonhatja felelősségre, 
a másik a azálvuszkonduktusz, mely a képviselőt 
személyes szabadságában éa a házban való meg 
jelenésében védelmezi, esak a mentelmi jog ha-
tárait vitatja, de a mentelmi jogot szűkíteni nem 
akaija. A november 12 én tartott üléaben F e -
j é r v á r y Oéza as egy éves önkéntesek tiszti 
vizsgálatáról és a hadseregben előfordult  öngyil-
kosságokról terjesztett elsó jeleutést. Az indem 
oltási vitában S z a 1 a y László és P i o h I e r 
Győző asólaltak föL  As elaö a kormányt okolta 
azért, hogy nines közös érzéa a korona és a 
magyar nemiet között, a másik a paktumot fejte-
gette. ás indemnitást egyik sem fogadta  el. Ülés 
végén K r a e s m a r i k a mogadori hajójárat 
megssűntetóse, B a r t a Ödön pedig a beregvár-
megyeí Ínség és aa Amerikába kivándoroltak 
üldözése miatt interpellált. Aa elaőt kiadták a 
kereskedelmi miniszternek, a másodikra Széli Kii 
mán azonnal válaszolt, a mit a ház tudomásul 
is vett. A november 13-án tartott gyűlésben 
folytatták  as indemnitás tárgyalását. Bizony 
Ákos az elsó szónok kijelentette, hogy a fűgget 
lenségi párt nem obatrnál, beszélt a válaaztói 
jogról,.történeti alapon bizonyította, hogy Magyar-
ország Ausztriával a pragmatika szsukczió után 
is perasonál unióban volt és bogy 1840 íg 
mindig volt magyar hadsereg. Keosk e m é t i 
Ferenoz a néppárttal évelódött, P o z s g a y Mik 
lós a ezivillista ellen szólalt föl.  A javaslatot 
egyik aem fogadta  el. A november hó 14-én tar-
tott ülés szokatlanul népea volt. Ez annak a 
körülménynek tulajdonithaló, bogy két kerület 
válaaztói joga felett  kellett határozni, a mire a 
képviselők abssolnt többségének jelenléte szüksé-
ges. Aa ülés elején Széli Kálmán miniszterelnök 
terjesztette eló a kir. udvartartás költségeiuek 
két  millió  koronával való felemeléséről  ssóló 
törvényjavaslatot A javaslat 1002. janoár 1 tói 
1011. deczember 81-ig évi 11,800.000 koroná 
ban állapltja meg a calvilllatát. A jelen évre 
járó két milliót pótbitel uiján kívánja relvenni a 
pénztári készletekből. Aa ellenzék azonnal hozzá 
szólott a Javaslathoz. Barabáa Béla kérte, 
hogy a javaslatot ne a pénzügyi bizottsághoz, de a 
Javaslat rendkívüli fontosságánál  fogva  as oss-

tályokhos ntaaitsák. Ugyan ilyen értelemben nyl 
latkoitak Böjthy Ákos, B á t k a y László, 
Bar ta Ödön. Szél i Kálmán ezt ellenzi, s 
kéri, hogy a javaslatot a pénzügyi bizottsághoz 
utasítsák. Közben névszerinti szavazást kértek, 
de miután ezt időközben viaszavonták, a ház 
egyszerű issvazáasal döntött és a javaslatot a 
pénzügyi bizottsághoz utasította. M a r o t h y 
László előadó beterjesztette a Nessi ügyről a 
mentelmi bizottság jelentéséi, inelyazerint a fen-
forgó  eset nem sérti Nessi Pál mentelmi jogát. 
A jelentés tárgyalását november 20 ára tűzték ki. 
Napirenden volt a tápéi  éa  csongrádi  választó 
kerület ügye. A tápai  kerület választól jogát 
uem függesztették  föl,  a csongrádi  kerületet azon-
ban a jelen országgyűlés idejére megfosztotta 
a ház attól  a jogától,  hogy képviselőt 
küldjön  az országgyűlésre.  A biráló bizottság 
a képviaelóküldési jog folfiiggi-sziéae  ellen nyi-
latkozott, de a ház 221 szavazattal 40 ellen le 
szavazta. A ház ozeu szigorú határozata meg fog 
jelenni a hivatales lapban, a belügyminiszter 
pedig gondoskodni fog,  hogy a határozat az ér 
dekelt választó kerületben plakátokon hatvan 
napig ki legyen függoaztve.  Végül kisorsolták 
azt a bizottságot, melyuek Popovios V. István 
összeférhetetlenségi  ügyében kell ítélnie. A kép-
viselőház november lö-iki ülését teljeson az iu-
deinnitás vitája töltülte be. A jegyzőkönyv hite-
lesítése után Széli Kálmán miniszterelnök jeleu-
tést lutt arról, hogy egy Toroutálmegyei pusztát 
a közigazgatás érdekében Temea vármegyébe 
kebelezett be. Az indemnitáai javaalathoz Barta 
Ferencz szólott elBőnek; szerinte ninoa rendszer 
változás. A miniszteri székekben nem a nemzet, 
hanem a király megbízottai ülnek, a kik mindent 
megszavaznak, a mit a dinásztia kiván és a had-
sereg követel. Az indemnitást nem szavazza meg. 
R á t k a i László követeli a miniaztereluöktdl és 
a foldinivelési  minisztertől, hogy váltsák be Ígé-
retüket éa az olasz ÓB szerb kereskedelmi szer 
zódéat 11103. végére mondják föl.  A közös vám-
teriileteket a kormánypárton és a néppárton kivül 
senki sem akarja. A bizalmatlanságnak az is oka. 
hogy Horvátoraaág népe, mind jobban elszakad 
tőlünk. Ennek különben okai a horvát miniszter, 
a horvát bán éa a horvát képviselők is. A czi 
vilisla felemelését  ellenzi, mert nincsen magyar 
udvartartás. A katouai javaslatok miatt is bizal-
matlan a kormány iránt. A katonai javaBlat, me-
lyet a miniszter előterjesztett, olyan mint a 
Oessler-kalap, mely a uemzetet megalázza. Nem 
szavazza meg a javaslatot. Csávoilszky 
Lajos a paktumról̂  beszél, szerinte a kormány 
visszaélt a függetlenségi  párt jóhiszeműségével 
a paktum megkötésekor. A javaslatot ö nem fo-
gadja el. Közben Cseh Ervin horvát miniszter 
személyes kérdésben kért szót s visszautaaitotta 
Rátkai vádját a horvát propagandára youatkoző 
lag, melyhez a horvát politikusok uagy többsé-
gének Bemini köze nlnoa. A függetlenségi  párt 
hazafias  szolgálatot tenne, ha igyekeznék a ma-
gyarokat és horvátokat közelebb hozni. A horvát 
képviselőház nevében ugyan ilyen értelembeu 
nyilatkozott P e j a c a e v i o h Tivadar gróf  is. 
Tha ly Kálmán a függetlenségi  párt nevében 
válaazol a horvát miniszternek, kijelentvén, hogy 
a fügi;etleUBÓgi  párt mindig a kölcsönös jóindu-
latot óhajtotta a magyarok é.-> horvátok között, 
Bzerinte a jó magyar és a jó horvát egyformáu 
szereti mind a két hazát. 

Státus gyűlés. 
Az erdélyi róm. katb. Státus folyó  hó 

13 án tartotta meg évi gyűlését Jósika Samu 
br. világi és Majlálh Gusztáv gróf  erdélyi püs-
pök egyházi elnök vezetésével. A gyűlés előtt 
isteni tisztelet volt, melynek végeztével a püs-
pököt küldöttség n'jáu hivta meg a gyűlésbe. 
A püspök hosszabb beszéddel nyitotta meg a 
gyűlést s beszédében reflektált  Bánffy  Dezső bá-
rónak beszédére, melyet az a reformátusok  ke-
rületi gyűlésén tartott. 

A pŰBpök beszédét igy kezdi: 
Dicsértessék az Ur Jézus KrÍBztns I Mé-

lyen tisztelt. Státusgyülés I Krisztusban szere-
tett papjaim és hiveim I A mi összejövetelein-
ken, gyűléseinken rendesen csak saját ügyeink-
kel szoktunk foglalkozni,  saját beléletűnkkel és 
arról tanácskozunk, mikép lehessen a katholi-
kus életet önmagunkban, körűlöttűuk, intézmé-
nyeinkben, iskoláinkban minél virágzóbbá tenni, 
önmagunknak és e hazának javára. Én püspök-
ségemnek immár hatodik évében vagyok és soha 
sem emlékszem, hogy valaha akár a nyilvános 
gyűléseken, akár a szószékről, akár magán 
beszélgetésekben az én honfitársaimnak,  polgár-
társaimnak lelkiismereti szabadságát, belső meg-
győződését valamivel is sértéttem, sőt még érin-
tettem volna is t |e tekintetben teljesen nyugodt 
és tiszta vagyok a jó Isten előtt. Annyira tisz-
telem a lelkiismereti szabadaágot, annyira tisz-
telem mások tiszta és őszinte meggyőződését 
bogy nem tndnám azt lelkemre venni, bogy ab-
ban háborgassam, hogy abban nyugtalanítsam, 
hogy attól eltántoritaam. És ba a mai napon 
foglalkozom  azokkal, a kik anyaszentegyházunk-
nak szoros kötelékébe nem tartoznak, ezt csak 
azért teszem, mert a magam részéről minden félre-
értést szeretnék elhárítani és kiegyenlíteni, ma 
gam részéről semmiféle  akadályát nem akarom 
látni a békés együttélésnek és együttműködésnek. 

Azután indokolja, bogy a Kárpát-Egyesü-
let zászlóját miért nem akarta közösen felszen-
telni. Egyszerűen azéit, mert azt az egyházi 
törvények tiltják. 

Az erdélyi püspöki czimre azt mondja, 
hogyha todta volna mekkora háborúságot okoz, 

nem provokálta volna a miniszteri rendeletet, 
mert 0 anélkül ÍB az, a mivé a pápa és a ki-
rály kinevezte. 

Soha senkit sem kecsegtetett, hogy ka-
tholikns legyen, szándékosan soha senkit sem 
téritett. Végre beszédét igy végzi: 

A hitközömbösség és hidegség ellen kell 
küzdeni mindnyájunknak, tisztelve egymás meg-
győződését, személyét, nem gyanúsítván egymás 
intenczióit, hanem szeretettel és áldozatkész-
séggel közösen munkálkodva ennek az édes ha-
zának fölvirágoztatásán.  A státuagyülésl ő exel-
lencziája, világi eluöktársam nevében is meg-
nyitottnak nyilvánítom. 

A püspök megnyitó beszédét óriási lelke-
sültséggel fogadták  az éljenzésnek és a tapsnak 
alig akart vége szakadni. 

A püspök beszédére Ugrón Gábor vála-
szolt, védelmezvén a püspököt és katolikusokat 
a támodások ellen a rámutatván arra, hogy a 
protestánsok romlásának az egyházi politikai 
törvények és saját maguk az okai, mert eltér-
tek egyházuk igaz elveitől. 

Rudnyánszky báró iuditványozza, bogy 
Mailáth gyönyörű beszéde szórói-szóra jegyző-
könyvbe vétessék. Ennek elhatározása ntán üd-
vözlő táviratot intéztek a pápához. 

Azután megkezdődött az évi jelentés tár-
gyalása. Az autoiiómikns szabályzat átdolgozá-
sánál Ugrón semmit sem akar függővé  tenni az 
országos autonómiától, a melynek elkéazjtése és 
szentesilése beláthatatlan időkre nyúlhat ki. — 
Attól is tart, bogy az országos antonómia olyan 
lesz, hogy az erdélyi ember nem logialhat benne 
helyet. Indítványozza, hogy az igazgatótanács 
haladjon tovább önállóau a saját szervezete re-
víziójának megoldásában. Pál kanonok és Jósik* 
báró tdlszólalásai után az igazgatótanács javas 
latát a megokolás kihagyásával elfogadták.  A 
jelentések során a gyűlés köszönetet mond 
Wlassics miniszternek az 67.000 koronái tevő 
kongrua segít->.igérl és a tetemes iskolai állainse-
gitségért, Majlálh püspöknek pedig 70.000 ko-
ronánál többet tevő adományaiért. A kepemeg-
váltás dolgában Bánfty  Zsigmond dr. előadja, 
mily teher a szabálytalan kepe, melyet az egy-
ház a többi egyházzal egyetértve kiván meg 
oldani, Ugrón felszólalására  kimondották, hogy 
csak az ev. ref.  és unitárius egyházakhoz in-
téznek ilyen átiratot. A katolikus egyetem ügyé-
ben Ugrón szükségesnek tartja a katolikus 
egyetemet. Ajánlja- hogy tizenkéttsgn bizottsá-
got küldjenek ki Majlálh püspök és Jósika br. 
elnökségével, bogy a Gyulafehérváron  fölállí-
tandó katolikus egyetem ügyében állandó ak-
cziót fejtsen  ki. Az iskolaűgyi jelentés során 
Zakariás ügyvéd felhozza,  hogy sok katolikus 
tanuló jár a szász iskolába, a katholikns isko-
lába pedig sok más vallású és nemzetiségű. — 
Ugrón ebben nem lát bajt és intézkedési erre 
nézve nem tart. szükségesnek, 

A Szent József  flnövelö-intézet  kiépítésé-
nek ügyét többek felszólalása  után visszaadtak 
az igazgató-tanácsnak megfelelő  kiegészítés vé-
gett. A radiióthi Status-uradalom jövedelmének 
csekély volta miatt felszólalt  Retegb Sándor. — 
Ajánlatba hozza, hogy a bilaki birtok helyett a 
hadügyminiszternek lótenyésztési czélra ez ajánl-
tassék fel.  A költségvetést és zárós/.ámadást 
többek felszólalása  nlán elfogadták.  Ezután a 
Majlálh gróf  püspök ajánlatára az egyes bizott-
ságokat választották meg. S ezzel a státus-
gyűlés véget ért. Délben a püspök a gyűlés tag 
jai tiszteletére féuyes  ebédet adott. 

Esküdtek szolgálati lajstroma. 
A csíkszeredai kir, törvényszék az esküdtek 

1903. évi szolgálali lajstromainak egybeállítása 
és a felszólamlások  elbírálása czél|ából f.  hó 
16-Au d. e. 9 órakor Dr. Pei jéssy Mihály kir. 
tvszéki elnök elnöklete alatt) Jerzsák János kir. 
tvszéki biró mint tag, Borsai Mór kir. tvszéki 
aljegyző mint jegyzőkönyvvezető, Gál Józsel, 
Balázs Délies, Jakab Gyula és ifjabb  Szopos 
Elek mint bizalmi férfiak,  valamiül Sztupjár 
Sstnu kir. ügyész közreműködésével ölést tar-
tott, melyen a lajstromok következőleg álla-
píttattak meg: 

a) Rendes  esküdtek: 
1 Aczél Ödön máv. mérnök Csíkszereda. 

2. Ádám Peter főldész  Csík-Szenttamás. 3. 
Albert Balázs kereskedő Csíkszereda. 4. András 
Ferencz idősbb birtokos Csik-Szentsimon. 5. 
András Lajos birtokos Kászon-Feltiz. 0. Antal 
Domokos birtokos Csik-Szépviz. 7. Antal (bocsi) 
György földész  Gyinu-sközéplok. 8. Ifj.  Antal 
János töldész Csik-Madaras. 9. Antal József 
földész  Csik-Vacsárcsi. 10. Antal Pál férfi  szabó 
Csik-Szépviz. 11. Antal Péter- birtokos Jenő-
falva.  12. Bajkó Mór állami polg. iakolai tanár. 
13. Balázs Dénes birtokos Csik-Taplocza. 14. 
Balázs E. András birtokos Káazon-Feltiz. 15. 
Balázs Lajos birtokos Kászon-Altiz. 16. Balog 
Elek birtokos Boizsovs. 17 Balogh Ferencz 
nyug. alezredes Csík-Várdotfalva.  18. Balló 
Károly földész  Csik-Szentimre. 19. Bara János 
birtokos Csík-Szenttamás. 20. Barabás Béla 
gazd. iakolai tanár. 21. Bardocz János főldész 
éa korcsmáros Csik-Szentmiklós. 29. Bartba 
Gergely veudéglös Csik-Szépviz. 23. Ballba 
Ignácz ügyvéd Csíkszereda. 24. Bartók Dániel 
vállalkozó Csik-Szenlmárton. 26. Becze Barta 
korcsmái '08 C*ik«Caictfó.  96 Űeczo Fcreocz 
főldész  Csicsó. 27. Beuedek Dénes főldész  Csik-
Szentkirály. 28. Beteg Gyula szatócs Csik-
Szentimre. 29. Biró József  rőldész Csicsó. 30 
Bitay Béla ev. ref.  lelkész Csíkszereda. 31 

Bocaánczi János magánzó Gyergyó-Szentmlklós. 
32. Dr. Bocskor Béls megyei tiszti ügyész. 33. 
Bocskor Zsigmond birtokos Delne. 34. Bodó 
Imre Imréé főldész  Csik-Szentdomokos. 36. Bodó 
János főldész  Kászon-Jskabfalva.  86. Bodor 
György birtokos Gyimesközéplok. 37. Beöthy 
Gábor birtokos Csik-Szentmibály. 38. Búzás 
(dani) József  korcsmáros Csicsó. 39. Cziftra 
Mihály kereskedő és birtokos Gyergyó-Szent-
Miklós. 40. Csergeőfty  Jenő szatócs Menaság. 
41. Csiky Dénes ügyvéd Gyergyó-Szentmiklós. 
42. Csiszér Ábel főldész  Csik-Szentkirály. 43. 
Csutak Albert községi közgyám Kászon-Jakab-
falva.  44. Csutak Bálint kereskedő Csik-Szent-
György. 45. Dájbnkát Jakab megyei alszámv. 
Csíkszereda. 46. Darvas Béla férfi  szabó Csík-
szereda. 47. Dávid Péter czipész Csíkszereda. 
48. Darvas János földész  Csik-Szentmárton. 49. 
Dázbek Sándor tímár és szatócs Csik-Szentdo-
mokos. 50. Daér Wenczel birtokos Gyergyó-
Szentmiklós. 51. Legifjabb  Deák Elek birtokos 
Csik-Szépviz. 52. Dobál Gergely kereskedő 
Gyimesfelsőlok.  63. Dobos István oirtokos Csík-
rákos. 54. Dohribán István kereskhdő Gyeigyó-
allalu. 65. Dóczi János férfi  szabó Csíkszereda. 
66. Domanyáncz Péter főgiui.  tanár Csiksomlyó. 
57. Domokos Islván kereskedő Csikszépviz. 58. 
Drótos János kereskedő Gyergyószentmiklós. 
59. Dvorzsák Ferencz szatócs Csikmadaras. 60. 
Eránosz Bogdán gyógyszerész Gyergyószent-
miklós. 61. Erdély Károly birtokos Caikmena-
ság. 62. Fejér Miklós kereskedő S/épviz. 63. 
Feivncz András birtokos Gyergyószentmiklós. 
64. Ferencz Lajos birtokos Csikrákos. 66. 
Furencz Mihály községi aljegyző Gyimesközép. 
lok. 66. Ferenczy István birtokos Gyergyótöl-
gyes. 67. Fiértebneister István birtokos Gyí-
mesbűkk. 68. Dr. Fodor Antal kir. közjegyző 
Csíkszereda. 69. Gaál István ügyvéd Csikszent-
marlon. 70. Gál György birtokos Csikszent-
györgy. 71, Gál József  építész Csikpáltalva. 72. 
Gál Sándor birtokos Csik Delne. 73. Gál Sándor 
birtokos Kászonfeltiz.  74. Gidró István birtokos 
Csikk*rczfalva.  75. Gondos Antal birtokos Csik-
cseketalva. 76. Gözsy Árpád gyógyazeréaz Csík-
szereda. 77. György Ignácz főliléaz  Csikszentimre. 
78. György János birtokos Csikszentdomokos. 
79. Dr. Harmat Leó járáaorvos Csíkszereda. 
80. Hodor András birtokos Csikszenlgyörgy. 
81. Ilyés K. Ádám birtokos Kászonujfalu.  82. 
Incze Ignácz birtokos Csikcsalószeg. 83. (ncze 
Imre földész  Csikszentsimon. 84. Jakab Antal 
főgimn.  tanár Csiksomlyó. 85. Jakab Gynla 
kereskedő Csíkszereda. 86. Jakabffy  B. Miklós 
kereskedő Gyergyóalfalu.  87. Jancsó György 
szatócs Csikszépviz. 88. Kánya Jakab földész 
Csikdelue. 89. Kápdebó Péter kereskedő Csik-
szentgyörgy. 90. Kedven István birtokos Csik-
szentdomokos. 91. Kedves István földész  Csik-
raindszent 92. Kelemen József  (Ignáczé) korcs 
máros Csikcsicsó. 93. Keresztes Antal állami 
állatorvos Csíkszereda. 94. Kiss Tamás birtokos 
Csikjenőfalva.  95. Dr. Kolonics Dénes járás-
orvos C-iikvárdótfalva.  96. Koncsag Lajos bir-
tokos Csikcsekefalva.  97. Koncz Tamás szűr-
szabó Csikcsicsó. 98. Kósa Péter birtokos Csik-
szentmihály. 99. Kovács József  korcsmáros Csík-
szereda. 100. Kovács Lajos timármester Jenő-
falva.  101. Kovács Péter birtokos Csikjenőfalva. 
102. Kölönta László birtokos Kászonujfalu  103. 
Kőszegi János birtokos Csikszentlélek. 104. 
Krausz Mihály kereskedő Csikszentdomokos. 
105. Kriató Ferencz vendéglŐH Tusnád. 106. 
Laczkó János földész  Alfalu.  107. Idősbb La-
katos Károly birtokos Csikcsicsó. 108. László 
Lajos földész  Madéfalva.  109. Lázár János ke-
reskedő Gyergyószentmiklós. 110. Lukács Péter 
birtokos Madaras. 111. Léliner Márton birtokos 
Csikrákos. 112. Lestyán Ferencz korcsmáros 
Csikkozmás. 113. Madaras Albert birtokos 
Gyergyószentmiklós. 114. Markaly Sándor bir-
tokos Kászonalliz. 115. Márkos János nyug. 
tanitó Ujtnsnád. 116. Idősbb Márton János bir-
tokos Csikszentdomokos. 117. Márton József 
birlokos Csikkozmás. 118, Márton Zakariás 
földész  Csikszentgyörgy. 119. Máté Ambrus m. 
kir. főerdész  Várdotfalva.  120. Máté István bir-
tokos Csikrákos- 121. Mélik Bogdán birtokos 
Gyergyóremete. 122. Meskó Jakab kereskedőén 
birtokos Madéfalva.  123. MtklÓB Antal mészáros 
Csikcsicsó. 124. Miklós Balázs földész  Madé-
falva.  i2 ">. Miklós Pál birtokos Csekefalva.  126. 
Miklósy Bála kereskedő Gyergyószárhegy. 127. 
Minier Albert birtokos CsikBzenlmihály. 128. 
Muszka Demeter birlokos Gyergyóvárhegy. 129. 
Nagy Gyula kereskedő Csíkszereda. 130. Nagy 
Imre gazdasági iskolai igazgató Csíkszereda. 
131. Nagy Imre birtokoa Gyergy ó-Szár hegy. 
132. Nagy (balánka) János birtokos Gyimes-
bilkk. 133. Nagy Móies birtokos Kászonfeltiz. 
134. Orbán Autal ftldész  Csikszentmihály. 135. 
ősz Mihály kereskedő Csikszépviz. 136. Papp 
Domokos főmérnök  Csíkszereda. 137. Potoczky 
Alajos kereskedő Csikszépviz. 138. Potoczky 
Pál kereskedő Csikszereds. 139. Rács Béla 
kereskedő Csikkarczfalva.  140. Rádnly Mózes 
ifjabb  töldész Csik madéfalva.  141. Romfeld  János 
sörgyáros Gyergyószentmiklós. 149. Bnsz János 
birtokos Csatószeg. 143. Sánta István birtokoa 
Csikpáltalva. 144. Sárosi Gergely birtokos Ma-
défalva.  145. Sárosi Károly asztalos Gyimes-
bűkk. 146. Sbiiler JánoB birtokos Karczfalva. 
147. Simon Ádám birtokos Szentkirály. 148. 
Simon Balázs kórház-gondnok Gyergyószent-
miklós. 149. Sírnom (ScböÜler) Ede szatócs 
Csiktaplocza. 160. Sipos Sándor nyug. főgimn. 
tanár Csikvárdotfalva.  161. Szabó Ferencz 
szíjgyártó Szépviz. 162. Szabó Géza kir. tan-
felügyelő  Csíkszereda. 163. Szabó Lajos fodrász 
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Csikssereda. 164. Szskáes Balázs birtokos 
Csikszeetmiklós. 166. Szántó Abrakán birtokos 
Kozmás. 156. Szánté József  megyei aljegyző 
Csikszentiare. 157. Dr. Szántó Santa ügy vid 
Csíkszereda. 158. Szász János birtokos Csík-
szentlélek. 159. Szatmáry János gyógyszerész 
Gyergyóditró. 160. Száva Kristóf  birtokos Csík-
madaras. 161. Székely Miklós szabómester 
Csikmadéfalva.  162. Szentes József  földész  Ma-
défalva.  163. Ifj.  Szopos Elek kereskedő Csík-
szereda. 164. Szöea Lajos fóldész  Csikszentmi-
bály. 165. Tsmás Dániel földész  Csikszentimre 
166. Tamás József  korcsmáros Csíkszereda. 
167. Teutsch Gyfirgy  vendéglős Csikszépviz. 
168. Idősbb Tórók Antal birtokos Gyergyó-
tölgyes. 169. Trobán Jézsef  kereskedő Csík-
szereda. 170. üdvari József  birtokos Csikkozmás. 
171. Ojfalassy  János kereskedő Kászonnjfaln. 
178. Veres András birtokos Kászonfeltiz.  173. 
Veres Elek kereskedő Csíkszereda. 174. Zaka-
riás Antal kereskedő Oyergyóremete. 175. Dr. 
Zakariáa Manó ügyvéd Csíkszereda. 17«. Zaka-
riás Péter kereskedő Csikszépviz. 177. Zareczky 
Pál m. kir. erdőtanáraos Csíkszereda. 17». Zatbu-
reczky Ferencz vendéglős Csikgyimes. 179. Zöld 
József  birtokos Csikmadéialva. 180. Zsigmond 
István birtokos Csikdánfalva-

b) Helyettes  esküdtek  : 
1. Adler József  szobafestő  Csíkszereda. 

9. Antal János kántor-tanitó Csikcsobotfalva. 
3. Bács Károly korcsmáros Csíkszereda. 4. 
Balázs Dénes megyei irnok Csíkszereda. 6. 
Balázs István megyei írnok Csíkszereda. 6. 
lfiabb  Baláza József  földész  Csiktaplncza. 
7. Bálint Károly községi pénztárnok Csiktap-
locza. 8. Barcsai Dénes korcsmáros Csíkszereda. 
9. ifjabb  Bartalis János földész  Csikcsobotfalva. 
10. idősebb Bartalis János löldész Csobotfalva. 
11. Bíró András földész  Csíkszereda. l j . Bíró 
Áron földész  Pálfalva.  13. Bíró Imre ügyvédi 
írnok Csíkszereda. 14. Botár Elek (bene) gé 
pénz Csiktaplocza. 15. Botár József  (Gyurka) 
ügyvédi irnok Csiktaplocza. 16. Csiszér Sándor 
járásbirósági irnok Csíkszereda. 17. ifiabb  Dá-
vid Elek birtokos Csíkszereda. 18. Dávid lg-
nácz idősbb Unfelügyelőségi  irnok Csíkszereda. 
19. ifjabb  Dávid János kerekes Csíkszereda. 
90. ifjabb  Dávid János földész  Csíkszereda. 91. 
Dimény Lajos birtokos Csikzsögöd. 22. Domo-
kos Károly fóldész  Csobotfalva.  23. Erőss An-
tal földész  Csíkszereda. 24. Ferenczi Sándor 
löldész Pálfalva.  95. Filé Károly asztalos Csik-
szereds. 96. Füleki Antal czipész Csíkszereda. 
97. Fülöp Alajos szolgabiróaági irnok Csíksze-
reda. 28. Fülöp János megyei kiadó Csikzsö-
göd. 99. Gál AaUl (Salamon) birtokos Csík 
taplocza. 30. Gál Ferencz fóldész  Csikzsögöd. 
31. Gál Lajos főldész  Csikzsögöd. 39. Gondos 
Balázs főldész  Csíkszereda. 33. Ilyés István 
építész Csíkszereda 34. Imre Dénes nyug. hi-
vatalszolga Csiktaplocza. 35. Imre József  föl-
dész Csikvárdotfalva.  36. Imre László földéaz 
Csiktaplocza. 37. Jakab István mezei földész 
Csikzsőgöd. 38. Kalamár András korcsmáros 
Csíkszereda. 39. Kassai Sándor szijgyártó Csík-
szereda. 40. Laczina Károly vendéglős Csík 
szereda. 41. László lgnácz birtokos Csikzsőgőd. 
42. Lux Sándor bádagos Csíkszereda. 43. Michna 
Rudolf  szatócs Csíkszereda. 44. Mihály Lajos 
földé»  Csiktaplocza. 45. Orbán Gáspár kovács 
Csíkszereda. 46. Péter Imre főldész  Csikvárdot-
falva.  47. idősbb. Rancz lgnácz földész  Csik 
sze i tda . 48. Salamon Alajos nyug. adóellenőr 
Csikvárdotfalva.  Salamon Béni birtokos Csik 
Bzereda. 50. Salló János kovács Csikztögöd. 51. 
Szántus Elek tanító Várdotfalva.  69. Simó lg 
oácz mészáros Csíkszereda. 53. Szeiwárt Rezső 
órás Csíkszereda. 64. Szopos Balázs birtokos 
Szereda. 55. Szopos Domokos asztalos Szereda. 
56. Szultán Gergely kereskedő Szereda. 57. Tóth 
Ferencz szobafestő  Szereda. 58. Töke Ferencz 
földész  Csikzsőgőd. 59. Vass József  birtokos 

-Csiktaplocza. 60. Vizi Jézsef  birtokos Csik-
taplocza. 

Az esküdtszéki első ülésszak 1903 febr. 
16-án veszi kezdetét. 

lengnek sötét feketében;  osak sóhajok szállnak 
a mi halottunk hoz. A harangoknak bánatos sú-
gása elnyomja a mi zokogásunkat a csendesen 
hullámzik néma fájdalmunk,  elfojtott  keservünk. 

A fájdalom  keresztül Bzáguld hegyeken és 
völgyeken, mezőkön ós réteken, a hol a zugó 
szál szürke köd palástjában megjelenve, letarolva 
a mezők virágait, az erdók leveleire rálehelte a 
halál sárga ssinét. Hatalmas kezével kiirtotta a 
zöld gyep eleveuségét, mely harmatoB fejével 
lágyan borult egymásra s bevonta helyét a fakó 
haraszttal; hogy ne legyen a mezőnek lombja; 
kiirtotta a föld  minden ékességét; összetépte a 
termésiet minden pompáját, hogy vezeklésre 
kényszerítse azon a napon, a melyen a magyar 
uemzet védó angyala fölött  hullatja a kegyelet 
könnyeit. 

Az érzéseknek abból a nagy sötétségéből, 
a mely olvesztése által szakadt reánk; mégis 
kivillan egy gondolatnak, egy érzésnek ragyogó 
fényessége.  Egy melegítő sugár ebben a rémítő 
fagyos  hidegségben: hogy kit elvesztettünk, a 
miénk lett, mert minket oly nagyon szeretett. 

fis  mi viszonoztuk est a nagy szeretetei, 
ezt vitte magával koszorúnak sírjára, koronának 
a menyországba. 

Csendesen nyugszik már idegenben, de jósá-
gos lelke itt van mi fölöttünk  s a magasból nézi 
a mi éne omló forró  könnyeinket s a résztvét 
lángok felsaálló  világát. 8 mi a kik itt maradtuuk 
őrizzük meg emlékét, bogy azálljon az majdan 
apáról-liura s ha jönnek évek viharral, ki 
ne vesszen az unokák szivéből, hogy volt a 
magyar nemzetnek egy királynéja, a ki letörülte 
a szenvedő nemzetnek lelkéből hullt köunyeit s 
háromszáz év óta sajgó mély sebekre megtalálta 
az irt, a gyógyító balssamot a saját nagy, nemes 
és magasztos szivében. 

Piheuj miudorökkre csendesen s egyetlen 
fiad  mellett tőrrel átvert szived találja fel  azt a 
boldogságot, a mit e röpke inuló életbeu lelked 
örökké Bovárgott, de meg nem taláita soha: a 
nyugalmat. S órzó angyalként lebegj tovább ha-
zánk soraa fölött,  aludjál oseudeseu, osendeseu 
drága halottunk. 

Fodor  János. 

F á b i á n László dr. alelnök ismertette 
ezután a székely kör megalakulásának mintegy 
30 évig tartó küzdelmeit. Hangoztatta, bogy ve-
zére is van a székelységnek, közkatonája is, de 
m-m volt meg az összműködés, összetartás. En-
nek a körnek lesz feladata  a székelység szel-
lemi központja lenni. Indítványára Császár Dé-
nes érdemei jegyzőkönyvbe foglaltattak.  Ezután 
átadta a kör helyiségeit a tagoknak. 

Györfty  Gyula diszelnök nagy elismeréssel 
emlékezeit meg Baczó Albert dr. elnök, Fá-
b i á n László alelnök és az egész választmáoy 
buzgó működéséről s iuditványára az elnöknek, 
alelnöknek és a választmáuy összes tagjainak 
névszerint (elsorolva őket, jegyzőkönyvi köszö-
netet szavaztak. 

Ezek után az elnök a jelenlevő tagokat 
összetartásra és a szépen kezdett munka kitartó 
folytatására  buzdítva, a diszgyülést az összea 
jelenlévők lelkes éljenzése közepette bezárta. 

A diszgyülés után bankett volt, melynek 
kellemes időtöltés mellett a legjobb hangulatban 
csak az éjféli  órákban szakadt vége. 

November 19. 
(Emlékezés Erzsébet királynéra.) 

Egy nemset zokogásba fojtott  keserve ujul 
meg e napon minden esztendőben s lelkét a bit 
szárnyaira emelve imádkozik egy halottért, a ki 
egyikük-é sem és még is mindnyájunké. 

As elhaló természet gyászába belezokog 
nemzetünk millióinak fájdalmas  siralma a odaha-
jolunk egy érozkoporaóhoz, a mely idegen-
ben a legdrágább halottunkat zárja magában 
a a mely fölött  ott tündököl a sir mélyében is 
a vértanúságnak fényea  glóriája. 

Forró kebellel térdeplőnk sírjánál s rebegő 
ajkunk fohászaival  megtelik a levegő s minduyá 
junknak egy fohászba  egyesülő imája tölti be a 
kripta néma esendjét: Adj  uram öröknyugal-
mat neki! 

Virágos mosókról elszállt as illat hervadó 
erdőkről kihalt a dal: megszűnt a természet har 
monikna zenéje a a hallgató némaságban a szél 
panassa aug, mintha milliók aokogását hallanók 
egyért: a magyarok nagy asszonyáért,  a 
megdicsőült  Erzsébet  királynéért. 

Sokat asenvedett lelke immár összeolvadt 
as örökkévalóság égi étherével, teste pihenni 
tért ahhoz, a kit gyászolt hosszú évek óta, a 
kiéit viselte a mártirság keresztjét. 

A gyász e nagy napján szinte temetői 
osend borul ţjra Magyarországra. Csak lobogók 

„Székely Kör" uj helyiségének 
felavatása. 

Régi törekvése volt a lővárosban lakó szé-
kelyek egyrészének, hogy az ott lévő széke-
lyeket egy egyesületbe egyesítse. — A tnult év 
elején, néhány lelkes székely H hivatalnoki osz-
tályból — talán a vidéken megindult nagyobb 
szabású székely mozgalom hatása alatt — újó-
lag kezébe vette a zászlót s utólag hozzá fo-
gott a székely egyesület megalakításához és ez 
alkalommal sikerrel, a mennyiben a kitűzött 
zászló körül mind többen, meg többen csoporto-
sultak és .Székely-Kör" néven megalakították 
a lővárosban lakó székelyek egyesületét. 

A „Székely-Kör" czélja a fővárosi  szé-
kelyek egyesítésén kivül felszínen  tartani, támo-
gatni a székely ügyet, a fővárosba  utazó szé-
kelyeknek útmutatással és tanácscsal segítsé-
gükre lenni, az összetartozandóság érzetét az 
összes székelyekben kifejleszteni  és öregbíteni 
és a székely kérdés megoldását az egész vona-
lon eredményre jnttatni. 

Már bosszú idő óta fáradoztak  az egye-
sület megalakításán, mig végre a mult év derekán 
sikerült az egyesületet „Székely-Kör" név alatt 
megteremteni. Ezután az ügy élén állók neve-
zetesen Györ f t y  Gyula dr. diszelnök, Baczó 
Albert elnök, Fábián László alelnök, C s á s z á r 
Dénes és mások az egyesület megerősítésén és 
felvirágoztatásán  buzgólkodtak a ezeknek er-
nyedetlen munkálkodása azt is lehetővé tette, 
hogy most már a „Székely-Körnek" saját ott-
hona van. 

Ezt az otthont, mely a Szabadságtér 6 
számú épületének első emeletén van csinosan 
berendezve, díszközgyűléssel avatták föl  folyó 
hó 8-án. 

A díszközgyűlés, mely -egyben avató ün-
nepély is volt, este 8 órakor vette kezdetét. 
G y ő r f  f  y Gyula dr. orsz. képviselő, mint az 
egyesület diszelnőke egy nagyszabású lendületes 
remek beszéddel nyitotta meg a gyűlést. A gyö-
nyörű beszéd, melyet lapuok tárrzájában egész 
terjedelmében közlünk, óriási lelkesültséget kel-
tett, a diszelnökőt viharosan megéljenezték s 
C s á s z á r Dénes indítványára elhatározták, 
hogy a megnyitó beszédet a kör jegyzőkönyvé-
ben megörökítik. 

Ezután F á b i á n László alelnök hozta a 
diszgyülés tudomására, bogy H e g e d ű s Lóránt 
orsz. képviselő és T h u r ó c z y Adolf  távol-
létüket levélben mentették ki. Felolvasta az 
üdvözlő iratokat és ezek között az erdélyrészi 
ereklye muzeumét s egyúttal bejelentette, hogy 
ez az egyesület Deáki Albert elnök utján meg-
küldte a Székely-Körnek tőbb kiadványát és a-
Kossuth Lajos szobrának másolatát. A diszgyü 
lés a jelentéseket tudomásul vette és Győr f fy 
Gyula diszelnök indítványára az értékes külde 
ményekért az ereklye muzeumnak jegyzőkönyvi 
köszönetet szavazott. 

Ezek után B a l á z a Sándor magvas tar-
talmú felolvasása  következett a „Székelység 
nemzeti hivatásáéról. Érdekes előadását azzal 
az óhajjal fejezte  be: „Legyen ez a Székelykör 
itt az ország székes fővárosában  egy darab 
székely főid  s áthatva a székelység nagy nem 
zeti hivatásától, legyen mindenkor lelkes apos-
tola a nemzeti eszmének." Dr. Györfty  indítvá-
nyára Balázs Sándor felolvasása  jegyzőkönyvbe 
lett iktatva. 

Felhiv&s a lentermelés nagyobb 
mérvi meghonosítására. 

Darányi lgnácz föMmivelésügyi  miuiszter 
hazánk mezőgazdaságának fejlesztése  érdekében 
indított mudliálkodása közepette magas figyel-
mét kiterjesztette a kereskedelemi növények 
közül a lentermelésének előmozdítására is. A 
lentermelést ezelőtt csak házi ipari szükséglet 
czéljaira űzték, mert nagyobb mennyiségű len-
köré feldolgozására  és értékesítésére nem vol-
tak vállalataink. A lentermelés fokozása  érde-
kében a lennek gyári feldolgozását  kellett lehe-
tővé tenni. E czélból bárom helyen s ezek kö 
zött Székelykereszturon is lenbeváltó és 
kikészítő telepet létesített. Kieszközölte, hogy 
a m. kir. államvasutak a lenkóró szállítási diját 
90°/o kai mérsékelték. A termelés előmozdítása 
czéljából több waggon eredeti rigai lenmagot 
oszlott ki részint ingyen, részint kedvezményes 
áron és külön szaktanárt is alkalmaz, a ki a 
lente.rmelésben a gazdákat a helyszínén kioktatja. 

A lentermelés ügyével a Székely kongresz-
szus is foglslkozott  s batározalilag kimondta, 
hogy kívánatosnak tartja, miszerint itt várme-
gyénkben Gyergyóban és Alcsikun lentei meló 
szövetkezetek alakiitassanak, a melyek azután 
állami támogatással lenieldolgozó Ülepeket 
alapítanának, melyeknek nyersterményeit egy 
Gyergyóban felállítandó  len-fonó  gyár fogná 
feldolgozni. 

A csikmegyei gazdasági egyesület szá-
mítva a főldmivelésflgyi  miniszter nagyobb mérvű 
támogatására, hogy a kongresszus által kívána-
tosnak tartott intézmények létesülhessenek, el 
határozta, bogy a lentermelés fokozására  itt 
vármegyénkben akcziót indit s kezdeményező 
lépésként tolyó évi 324. szám alatt a következő 
felhívást  intézte a községi  elöljáróságokhoz  : 

,A lentermelésuek vármegyénkben azou 
czélból Ineudő nagyohb mérvű meghonosítása 
égett, hogy az által gazdáink megfelelő  hasz-

not és némi kereset forrást  nyerjenek, szüksé-
ges tudnunk, hogy jelenleg minden községben 
kik és mekkora területen szoktak lent termelni. 
E végből felkérjük  a községi elöljáróságot, hogy 
a községben házról-házra járás utján névszerint 
irja össze azon gazdákat, kik lent szoktak 
termelni, valamint azokat is, kik jövőre haj-
landók lennének azt termelni, minden egyes 
név ntán oda jegyezve a szokásos vagy jövőre 
bevetendő terület nagyságát négyszög ölekben. 

Az összeíró községi elöljáróság! tag értesse 
meg a gazdákkal, hogy nem köteles senki sem 
a lenvetésre, sem arra, hogy termelt lenjét be-
váltsa, de egyúttal adja tudtára mindenkinek, 
bogy kinyőlt és megszárított lenjét, melyről a 
magfej  aboz való gerebennel van lefosztva  (és 
nem cséppel, sem sulyokkal) azon ngy áztatatlan 
állapotban a helyszínén métermázsa számra 
készpénzért be fogják  váltani. 

Ezen ügy sikere csak egyedül attól téte-
leztetik fel,  hogy vármegyénk területén annyi 
lenkóró termelésére legyen vállalkozó, hogy a 
beváltás, szállítás és vele való foglalkozás  ne 
essék kárba. A lelkiismeretes összeírás sikeré-
tél függ  tehát, bogy a lentermelés, már a jövő 
év tavaszától kezdve vármegyénkben lendületet 
vegyen s ez uton is vagy egy garas bizonyos 
jövedelem a gazdák zsebébe jusson. 

Lelkiismeretes és ügyszeretettel teljes kőzre-
munkálást kérünk ez ügyben a község elöljáró-
ságától, mert bajaink felett  nem elég csak jaj-
gatnunk, hanem minden kínálkozó legkisebb 
alkalmat vállvetve fel  kell használnunk azok 
megszüntetésére. 

Az összeírások sikere esetén lenvetőmag 
beszerzéséről gondoskodni fogunk  s erről már a 
kora tavaszon értesíteni fogjuk  a gazdakö-
zönséget. 

Csíkszereda, 1909. november 3-án. 
Becze Antal,  Nagy  Imre, 
alispán, elnök. kge. titkár. 

vérrokonságban áll, a felvilágosnlatlanhenczegők, 
nyelvükkel vesztőhelyre viszik? 

Emelünk-e védőszót, midőn vallásos és 
egyedül bazattas nevelésünket kritizálják az út-
széli tudákosok ? 

Most a választ függesszük  fel  s feleljünk 
a jövőben a kérdésekre. 

Önök Kedves Barátaim I A tanítóképzőben 
tanulták a logikai és lélektani tudományokat. 
Ugy-e bár elismerik, bogy e két fontos  bölcse-
leti rész tudása nélkül, a modern pedagogia 
nyeletlen kés penge nélkül. 

Elismerik, hogy a logika és lélektan oly 
kard a nevelés tudományban, mely nélkül a 
nevelési czél gordiusi csomója soba meg nem 
oldható. Nos méltóztatnak tudni, hogy a modera 
kath. pedagógiába ki öntötte a versenyképes 
szellemet, a halhatatlan erőt, mely minden más 
neveléstani irányzatot túlszárnyal örök jel-
legével ? 

XIII. Leó a nagy, a zseniális sehol astikss 
bölcselő. 1879-ben kiadja „Aeterni Patria" kez-
detű encziklikáját s ebben a keresztényvilág 
lelkére köti, bogy az iskolákban aqainói Szent 
Tamás bölcseletét a bölcselettudomáuy és mo-
dern pedagogia alapjául vegyék. 

Országokban egyetemek, főiskolák~j*'iaoz-
duloak meg e pápai szóra, sietve sorakoznak 
Szent Tamás sasszárnyai alá, hogy vele berO-
püljék az eddig megdermeaztő létkérdések titok, 
fedte  magaslatait. Magyarországon egy bölcse-
leti if)u  gárda Barjadzik fel  a pápai szóra; a 
sch'ilaslikus bölcseletnek egy egész csillag raja 
gyul ki, melybe a képzett tanitók illetékese a 
sorozhatjuk magukat a logikai és lélektani tu-
dás kapcsán. 

A tudomány kellő Bzinvonalán álló tanító-
képzőkben egyik órán a hittan kimondja, bogy 
a lélek halhatatlan s érte felelős  a szülő, a 
tanító. Ugyanezt a tételt iamétli a másik órán 
a bölcsészeti lélektan és észérvekkel győzi meg 
a tanilónövendék elméjét, hogy igen is, a hit-
tannak szembeszökően igaza van, mert a lélek 
egyszerű, szellemi erő lévén, soha meg nea 
semmisülhet és tartozik a nevelő a gyermeki 
lelket Istennek számba adni. 

A hittan és erkölcstan minden tantételét 
ezen konkrét esethez hasonlóan erősiti meg 
XIII. Leó pápa és keresztény tudósok kedves 
tudománya: a sehol bölcselet. 

Az emberi elme a hit és e bölcselet fényé-
ben telik meg igazságokkal, e bölcselet fényé-
ben születik njra, kel fel  a téves tanok beteges 
álmaiból, a hit és bölcselet e neme képes a 
megbotlott korszellemet talpra állítani, ez képes, 
a társadalmat irányító kormány férfiak  gondol-
kozási rendszerét megváltoztatni éa megszülni 
azt, bogy az érzelmek az igaz tudásból nyerjék 
elragadó erejüket. 

XIII. Leó, mint tanító e nemben a leg-
nagyobb s ba a haldokló ókor Senecát az akkor 
ismert három világrészben „pedagógus generis 
buinani-unak (az emberi nem nevelőjének) ne-
vezte, a legújabb kor XIU. Leót sz ismert vi-
lágrészben méltóan nevezhetné az egész világ 
legnagyobb pedagógusának, mert ő ismertette 
el az emberiség tudományos részével, bogy a 
nevelés lényege a vallást védő bölcseleten 
nyugszik. 

Elődeihez hasonlóan XIII. Leó kiváló 
kegyben részesiti a magyar nemzetet, mert vl-
lágkormányzói és tanítói gondjai közben ia — 
nekem ugy tűnik fel,  hogy szeretetéből többet 
juttat a magyar nemzetnek, mint más nemze-
teknek, mert koronás apostoli királyuukkal belső 
lelki összeköttetésben állott mindig és áll ma 
is ; „szive egész hevével foglalkozik  Magyaror-
szággal" igy szóla Steiner püspökhöz és zarán-
dok társaihoz; és továbbá azt mondá ezen ma-
gyar püspöknek és útitársainak: „Mondjátok 
meg honfitársaitoknak,  hogy a pápa szeieti őket." 

Szeretetét bebizonyítja akkor is, midőn 
Budavár visszavételének 9 százados emléknap-
ján nemcsak együtt érez és ünnepel a magyar 
nemzettel, hanem még levelet is küld Steiner 
magyar püspöktől, (Füssy Tamás id. m. 188. 
b.) melyben a neveléssel is foglalkozik. 

„Mondjátok meg honfitársaitoknak,  bogy 
a pápa őket szereti." És mi mint gyermekei 
az atyát, tanítványai a legfőbb  tanitét ne sze-
retnők I Tegyünk egy hatalmas egyhangú vallo-
mást a magyar költő következő idézett szavaival: 

„Oh hogyne szeretnénk, oh hogyne követnénk... 
Hős elődök ntán korcs utódok lennénk, 
Ha a merre te hívsz, merre zászlód mntat, 
Bár Ua tQzön-vizen — elhagynék az utat. 
Te vagy az igazság, te vagy a szentegyháa, 
S bár az aljas megvet, bár a góg megaláz; 
Tanitásod szavát az igazak értik, 
Időtlen időig, ezer ezrod évig; 
S hogy to sokáig élj, „azért imádkozom 
8 ez imám után: „a gyűlést megnyitom." 

Xffl.  Leo mint tanitó.*) 
(Folytatása és vége.) 

Emelünk-e védőszót, a mikor á pedagógiai 
biztos tudásunkat kicsinyük a sötét szellemek ? 
Emelünk-e védőszót mikor katb. hitünk egyes 
és legfontosabb  elveit, melyekkel pedagógiánk 

•) A oslkl rk. tanító-egyesületnek 1902. október 
hó 29-ikán tartott gyűlésében elmondotta : Karácsony 
József  eluSk. Szark. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Esküvő. Ferencz lgnácz községi 

pénztárnok, csikszépvizi lakos folyé  évi novea-
ber hó 25-én tsrtja esküvőjét Csedő Istváa 
csikszentgyőrgyi főmegyebitó  Borbála nevű leá-
nyával. 

— Nyugalomba vonuló ellenőr. A 
régi gárda egyre fogy  a megyei tisztikarban. A 
napokban Kovács Gy5rgy megyei pénztári ellenőr 
is lemondott állásáról és nyugdíjazását kérte 
nem csak előrehaladott kora, hanem a nyártól 
fogva  tartó betegeskedése miatt is. A nyuga-
lomba vonnló ellenőr 90 évig szolgálta esen mi-
nőségben a vármegyét s 1878. előtt még 5 évig 
volt alkalmazva az akkori karczfalvi  járás szolga-
bírói hivatalánál. Mindkét állásába* kiveu és 
becsülettel felelt  meg hivatásának. 
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— Táltosai as állatorvosi karban. 
A földmivelási  miniszter Kertész Lajos gyergyó 
tölgyeai Járási m. kir. állani állatorvost Bán 
révAro helyezte át a az igy megüresedett helyre 
Nágel Sama állatorvost nevezte ki. 

- Tanltógytiléa. A „csiki róm. kath. 
tanítóegyesület" káaznnalesiki járásköre őszi 
rendes gyűlését folyó  évi november hó 27-én 
d. e 9 érakor kezdődőleg Csikszentmártonon. as 
iskola helyiségében fogja  megtsrtani a követ-
kező tárgysorozatul: t. Heggel 9 órakor ünne-
pélyes .Vem Sancte" és szent mise, mely alatt 
az egyesület dalköre Baka János karnagy ve-
zetése alatt négyes karban énekel. 8. Nemzeti 
ima. Bartay Edétől, négyes ének. 3. Gyakorlati 
tanítást tartanak: Péter Balázs az irva-olvasás 
bél, Márton László az olvasmány tárgyalásból, 
Baka János a számtanból. 4. Elnöki megnyitó. 
6. A mait gyűlés jegyzökönyvének felolvasása 
6. A gyakorlati tanítások méltatása. 7. Szaval: 
Wéger Ferencz tagtárs. 8. Kniscz dalok: a) 
„Rákóczi—Bercsényi emlékezete." b) Csínom 
Palkó. 9. Szabadon választott tételről felolvas: 
Saabé István tagtárs. 10. Elnöki jelentések. II. 
Indítványok. 12. Mindennemű tagsági dijak besze-
dése. Berekesztésül: Himuasz. Isten áldd meg a 
magyart. Csikesa tószegen, 1902. november 17. 
Fodor István, jköri elnök. A gyűlésen az érdek-
lődő közönség és a tanűgybarátok is szívesen 

— Megürült katonai ösztöndíjas 
hely. Tudvalévőleg a vármegye közönsége még 
1897-ben a bonvéd lőreáliskolánál és a Lsdo-
vika akadémiában két ösztöndíjas belyre ala-
pítványt tett volt s azt a bonvédelmi miniszter 
rendelkezésére bocsátotta volt az ajánlati jog 
fenntartása  mellett Ezek közül a bonvéd lő-
reáliskolánál lévő alapitványi bely ditrói Gál 
Kálmán, sajnoB halála folytán  most már ürese-
désben áll s sz s honvédelmi miniszter intéz-
kedése folytán  csak a jövő 1903/4. tanévben 
fog  betöltetni. 

— Művész titkár. A mint a „Gyergjó" 
czimü sjságból olvasask, a városunkból köze-
lebbről eltávozott színtársulat „művész-titkára" 
Gyergyószentmiklóson azt beszélte, bogy lapnnk 
s társalat előadásairól .merő rosszakaratból, 
a szerkesztőség egyik tagjának sértett hiosága 
miatt" nem hozott tudósitásokst. Hát a „mü-
vész-titkár" nrnak ez BZ állítása is épen olyan 
légből kapott valótlanság, magyarán mondva 
hazngaág, a milyeneknek koboláaában és gyár-
tásában — a mint látszik — a titkár ur csak-
ugyan művész. Hallgattunk azért, mert jót rólak 
egyáltalán sem irhattnnk, gyengeségeik feltá-
rásával pedig nem akartunk nekik ártani. Eljá-
rásunkban tehát nem a rosszakarat, hanem épen 
a szánalom éa kímélet vezetett. Most is csak 
laptársank iránti tiszteletből emlékeztünk meg 
a dologról a távolról sem azért, mintha a „mű-
vész-titkár* szószátyár»ágait legcsekélyebb fi-
gyelműnkre is méltatnék, ö azon alul áll, bogy 
fecségéséit  bárki is számba vegye. Azonban 
ha már benne vagyank a dologban, adnnk a 
.művész-titkár' nrnak egy jó tanácsot; keres-
sen a reklamirozásokra más módot, mert az 
ilyenekért az orrára találnak koppintani, a min 
aztán semmiféle  színpadi pozolással nem lehet 
segíteni. 

Laptnlajdojios: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

966-1902. 
végrb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1901. évi S. p. L 790/7. számú végzése követ-
keztében Bartba Ignácz ügyvéd által képviselt 
Caató Ferencz csikszentmiklósi lakos javára 
Boér János róm. katb. lelkész csikgyimesi lakoa 
ellen 104 kor. elvont haszonért 1902. évi május 
hó 20-án fogan  itositott kielégítési végrebajtáa 
atján lefoglalt  és 765 koronára becsfiit  követ-
kező ingóságok u. m.: tehenek, borjuk, sertések 
és házi bútorok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1902. évi V. 658/4. számú végzése foly-
tán 100 korona tőkekövetelés és eddig összesen 
143 korona 36 fillérben  biröilag már megálla-
pított költségek erejéig végrehajtást szenvedő 
lakásán Csikgyimesen leendő eszközlésére 1902. 
évi iiezwhar bo 2-lk sapjaaak délelőtti 10 
érája batáridőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 
1881. évi LX. t-cz. 107. és 108. §-ai értel-
mében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígé-
rőnek, szükség esetén, becsáron alul is el fog 
nak sdstni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felűlfoglaltatták  a azokra kielé-
gítési jogot nyertek volns, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1909. évi november hó 
15-ik napján. 

Ábrahám Márton, 
kir. blr. végrehajtó. 

Sz 2649—902. k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Csik vármegye gyergyó-tölgyesi já-

rásba keblezett, 6201 lélek számmal biró 
Békás nagy községbe Üresedésbe jött köz-
ségi orvosi állásra ezennel pályázatot 
hirdetek. 

A községi orvos évi javadalmazása 
1200 korona fizetés,  200 korona lakbér 
illetmény, vagy ha a község olyannal 
rendelkezni fog  természetbeni lakás s a 
közegészségügyi törvény értelmében a 
községi orvos és ktlzség által közösen 
szabályrendeletileg már megállapított 
látogatás és fuvarozási  illetmény, a meny-
nyiben ténykedése két kilómetren tul 
igényelne kiszállást. 

Kilátásba helyeztetik esetleges fizetés 
javítás, valamint a faiparral  foglalkozó 
kereskedők által a munkások és családjaik 
llgyében tett látogatása klllön évi díja-
zása is és végre a kézi gyógytár tartá-
sára a legmesszebb menő engedély meg-
adása — van kilátásba helyezve. 

Felhívom pályázni óhajtó orvos ára-
kat, hogy az 1876 XIV. t.-cz. 143. §-
ban előirt képesítésről szóló okmányok-
kal felszerelt  pályázati kérvényeket f. 
évi november 20-ig annyival inkább 
adják be, mert az elkésve érkezett kér-
vényeket figyelembe  venni nem fogom. 

Gyergyó-Tölgyesen, 1902. október 
hó 20-án. 

Bogóthy, 
2—3 fftsaolgabíró. 
Sz. 027—902. 

3 drb. valódi Singer varrógép 
70 koronáért eladó. (Eredeti ára 120 

korona.) Meskó Jakabnál. a-a 

mj. 

Hirdetmény. 
Közhírré tesüem, hogy a vármegye 

magántulajdonát képező, Csíkszereda vá-
rosban fekvő,  Száva Zakariás-féle  lakóház 
kő- és faalkatrészei  a mngánjavak irodá-
jában folyó  év deczember hó 3-án 
d- 6. 9 Órakor megkezdődő nyilvános 
szóbe'i árverésen, azonnali készpénzfizetés 
mellett a legmagasabb ajánlattevőnek örö-
kösön el fognak  adatni. 

Vevő köteles lesz az épületet alap-
jával együtt teljesen kibontani s abb6l 
kikerült anyagot s törmeléket a helyszi-
néről 1902. év deczember 20-áig saját 
költségén elszállítani. 

Az épület becsárát 200 koronában 
állapítom meg, 

Csikvármegye magánjavai igazgató 
tanácsának elnöksége. 

Csíkszeredában, 1902. évi november 
hó U-én. 

Becze Antal, 
1—2 alispán, elnök. 

Faárverési hirdetmény. 
Alulírott bírtokossági elnök ezennel 

közhírré teszi, hogy a közbirtokosság tu-
lajdonában levő .Bardocza" erdőrészben 
üzemterv szerint kihasználható 18 k. hol-
don szakértői becslés szerint megállapított 
1390 m> (köbméter) gömbölyű luezfenyő 
haszon fa  a birtokossági tanácsnak folyó 
évi október hó 24-én megtartott gyfllésé 
ben hozott határozata alapján a legtöbbet 
ígérőnek szó éa írásbeli ajánlatok utján 
el fog  adatni. 

Kikiáltási ár 1969 korona 16 fillér, 
azaz : egyezer kilenczszáz hatvniikilencz 
korona 16 fillér. 

Az árverés 1902. évi november 
hó 28-án K.-Jaknbfalva  községházánál 
d. e. 10 Órakor fog  megkezdetni és foly-
tatólag megtartatni. 

Árverezni szándékozók oly értesítés-
sel hivatnak meg, hogy a kikiáltási ár 
10% bánatpénzképen az árverezést vezető 
bizottság kezéhez készpénzben lefizetendő. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott és 
lepecsételt Írásbeli ajánlatokhoz a boríté-
kon „Ajánlat" a „Bardocza" erdőrészben 
eladni szándékolt fatömegre*  czimmel 
szintén lO'/o bánatpénz, vagy megfelelő 
értékű óvadékképes értékpapír csatolandó 
és magában kell foglalnia,  hogy ajánlat-
tevő az árverési és szerződési feltételeket 
ismeri és azoknak magát aláveti. 

A megajánlott összeg számokkal és 
betűkkel kiirandó és az, az árverés meg-

kezdése előtt az árverezést vezető bizott-
sághoz benyújtandó. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési és szerződési feltételek 

és a becslésre vonatkozó közelebbi adatok 
a községi elöljáróságnál a hivatalos órák-
ban megtekinthetők. 

Ez alkalommal Bzintén eladatik a 
„Bardocza" nevű helyen leszámazott 1160 
darab bükkfa,  darabonkint 1 korona ki-
kiáltási árban. 

Kászon-Jakabfalva,  1902. évi no-
vember hó 15-én. 

Weltz Ignácz, 
1—2 birtokoBságí elnök. 

Hirdetmény. 
A csikszenttamási iskola erdejében 

mintegy 243 darab szóidöntött fa  ható-
sági engedély folytán  folyó  évi no-
vember hó 23-án délután 2 óra-
kor a község házánál tartandó árverésen 
eladatik. A felerészben  haszon és telerész-
ben tűzifát  képező 178 köbméter fenyő-
fának  kikiáltási ára 267, azaz : kettő száz 
hatvanhét korona. 

Az árverési föltételek  alólirott lelkész 
iskolaszéki elnöknél megtekinthetők. 

Csikszenttamáson, 1902. évi novem-
ber hó 9 én. 

Tompos Mátyás, 
lelkész, lskolasz. elnök. 

864—1902. 
végrb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. g-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1902. 
évi 4485. polg. száma végzése következtében 
Dr. Fejér Antal ügyvéd által képviselt csíksze-
redai tak. pt. r.-t. javára Gidró János s társai 
csikkarczfslvi  lakosok ellen 830 kor. s jár. 
erejéig 1902. évi szeptember hó én fogana-
tosított kielégítési végrehajtás ntján lefoglalt  és 
1185 kor. becsült következő ingóságok u. m.: 
gazdasági eszközök, széna, tehén stb. nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1902. évi V. 745/2. számú végzése foly-
tán 830 korona tőkekövetelés, ennek 1902. évi 
február  bó 25-ik napjától járó 6°/o-oa kamatai, 
és eddig összesen 92 koroua 64 fillérben  bírói-
lag már megállapított költségek erejéig végre 
hajtást szenvedők lakásán Csikkarczfalván  leendő 
eszközlésére 1902. évi november hé 25-ik nap 
ján délslfltti  10 órája batáridőül kitüzetik és 
ahhoz a veani szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
IB8I. évi LX. t.-cz. 107. és 108. g-a értelmé-
ben készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígérő-
nek, szükség eBetéu, becsáron alnl is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
m-isok is le és felűlfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §. érteimében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi november 
hó 3-ik napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. hirósá«;i végrehajtó. 

905-1902. 
végrb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bir. végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
bogy a szék-lyudvarbelyi kir. törvényszék 1902. 
évi V. 2588. polg számú végzése következtében 
Dr. Nagy Samu ügyvéd által képviselt székely-
udvarhelymegyei takarékpénztár javára Kánya 
József  cstkdelnei lakós ellen 317 korona 90 fill. 
s jár. erejéig 1902. évi szeptember hó 23 án 
foganatosított  biztosítási végr>-lia|tás uiján lefog-
lalt és 1280 koronára becsült következő ingó-
ságok n. m.: széna, ökrök, gabona és lovak 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1902. évi V. 489. száma végzése toly-
tán 317 korona 90 fillér  tőkekövetelés, ennek 
1901. évi szeptember hó 1. napjától járó 6°/0 os 
kamatai és eddig összesen 74 korona 36 fillér-
ben bíróilag már megállapított költségek erejéig 
végrehajtást szenvedő lakasáu Csikdelnén leendő 
eszközlésére 1902. évi november hó 25-ik nap-
jának délutáni 3 Arája batáridőül kitüzetik és 
alihuz a venni szándékozók oly' megjegyzéssel 
hivatnak meg, bogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX t. cz. 107. és 108. g-a értelmé 
ben készpén fizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
Bzükség esetén becsáron alnl is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felűlfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kell Csik-Szeredán, 1902. évi november bó 
3-ik nspján. 

Keresztes Gyula, 
kir. bírósági végrehajtó. 

»1 «—1902. 
végrb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. g-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1902. 
évi 7110. p. számú végzése következtében 
Dr. Fejér Antal ügyvéd által képviaelt csíksze-
redai tak. pénzt r.-t. javára Ambrss Balázs 
csikszentmiklósi lakós ellen 370 korona a jár. 
erejéig 1902. évi október bó 6-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján felülfoglalt  és 1013 
koronára becsült következő ingóságok u. m.: 
házi bntorok, varrógép, gazdasági eszközök stb. 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1902. évi V. 1008/2. szám végzése 
folytán  370 korona tőkekövetelés, ennek 1902. 
évi jnnius bó 20-ik napjától járó 6°/t-os kama-
tai és eddig összesen 88 kor. 36 fillérben  bí-
róilag már megállapított költségek erejéig 
végrehajtást szenvedők lakásán Csikszenlmikló-
son leendő eszközlésére 1902. évi november hí 
25-lk napjának délutáni 2 órája határidőül ki 
tűzetik, és ahhoz a venni szándékozók oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó-
ságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. g-a 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szűkség esetén, beeaáron alnl is el 
fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felűlfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. g-a értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi november hó 
3-ik napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. bírósági végrehajtó. 

Szám 11206—1902. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a háromszéki szesz-
termelők egyesülete végrebajtatónak Lajos Mó-
zes és Gecző András csikvárdotfalvi  lakós végre-
hajtást szenvedők elleni 100 korona tőkeköve-
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyébej a 
csíkszeredai kir. törvényszék területén lévő, 
Csikvárdotfalva  község határán fekvő,  csikvár-
dotfalvi  669. sz. tjkvben A f  1. rend 1941. 
hrsz. a. szántóra 60 korona kikiáltási árban a 
csikvárdotfalvi  177. sz. tjkvben A f  1. rend 
386., 386. brsz. a. fabázas  belsőségre és kertre 
326 korona kikiáltási árban és pedig az 1881. 
vi 60. t.-cz. 156 §-a értelmében az atóbbiő 
éingatlanból nemcsak a végrehajtást szenved 
Oecző András, hanem a B) 4. alatti Gecző Jó-
zsef,  B) 8. alatti Gecző József,  B) 9. alatti 
Gecző Tamás, B) 10. alatti Gecző János és B) 
11. alatti Miklós Györgyué szül. Gecző -Rózália 
társtulajdonosok nevén álló járandóságokra is 
Csikcsobotfalva  község határán fekvő,  a csik-
c«obotfalvi  I. Rész 67. sz. tjkvben A f  1. r. 
169. hrsz. a. bejáró utczára 160 korona kiki-
áltási árban és pedig nemcsak a végrehajtást 
szenvedett Lsjos Mózes, hanem a Bartalis Ala-
jos, (kinek neje Domokos Rózália), Lajos Er-
zsébet szül. Pál, (özv. Lajos Elekné), Ambras 
Antal, Jakab András, (k. n. Péter Anna), Ja-
kab Antal, Jakab János, Jakab Bózália. Gecző 
Erzsébet szül. Jakab, (k. Térje Gecző Tamás), 
Jakab Zsuzsánna, Lajos Antal, (k. neje Csíazér 
Veronika), Bartalis Elek, Bartalis János, Bar-
talis Juliánná szfll.  Salamon özvegy, Bartalis 
János, Hartalis Juliánná, Petres Elek, (kinek 
ueje Bartalis Juliánná,) ifj.  Orbán János, (kinek 
neje Pál Terézia), Orbán János, (k. n. Erőss 
Erzsébet). Petres János, (k. neje Csiszér Kata-
lin), Jakab Antal és Jakab János társtulajdo-
nosok nevén álló járandóságukra is s így ezen 
ingatlanok egészére, valamint a csikcsobotfalvi 
[. Rész 694. sz. tjkvben A f  1. rend 192/2. 
hraz. a. faházas  belsőségre 320 korona, 3. rend 
630/1. Iirsz. a. szántóra 6 korona, 6. rend 1697'/|. 
hrsz. a szántóra 16 korona kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és bogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanuk a-/1903. évi január h6 5-én deleiétt 
9 órakor Csikvardotfalva  es délután 2 órakor 
Csikcsobntfalva  községek házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az inga-
lanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 
IH8I. évi LX. t.-cz. 42. g-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi novemner hó 1 -én 
3333. szám alatt kelt m. kir. igazságügyminiszteri 
rendelet 8. g-ában kijelölt övadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 170. g a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1902. évi október hó 16-án. 

Oeoső Béla, 
kir. trvgzéki bíró. 

Nyomatott Csíkszeredában, Savoboda Testvérek könyvnyomdájában, 1002. 

Plissé (gome) műn tt&t 
bármilyen szélességben 3—4 Órai idö 
alatt eszközöltet: posztó-, szövet-, selyem-
és creppekből. 

Karácsony Nlnka, 
2—8 Gyergyószentmiklós. 




