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Hogy a címből azl ne higyje valaki, 
miszerint helyeselném a függetlenségi és4H-ns 
párt bomlását, sietek előre bocsátani, hogy 
ezen név alatt, nem egy uj és a régivel 
Lengyel-Zoltánoskodó, élethalálharcot foly
tató pártra gondolunk, hanem  egyébre.

A függetlenségi és 48-as pártban a ki
egyezés megkötése miatt, m int a mely ellen
kezik a Kossuth Lajos elveivel, mert hiszen 
Kossuth Lajosnak mar a neve is negácirtja 
mindenféle, de pláné osztrákkal való egyez
kedésnek, tehát a kiegyezés miatt és a 3"/,,-os 
kvótaemelés miatt forrongás van.

Ezt a forrongást a párt minisztertagjai 
és a párt nyugodtahb természetű tagjai csil
lapítani igyekeznek. És nem ok nélkül s nem 
a maguk nyugalma, pártérdeke és a minisz
teri tárcák érdeke miatt, hiszen nekik az 
inkább teher, mint boldogság, hanem azon, 
mindnyájunk állal könnyen érthető okból, 
hogyha ök a hatalmat kiadják a kezükből, 
elöállanak a politikai patkányok s elárasztják 
az országot-  és kiszolgáltatják a  gy illővé- • 
széknek.

Egyszerű mérleg :
Egyik felül fel kell áldozni az ideális, 

tiszta, igaz 48-as politikai elvet Kossuth 
Lajosnak szent és sérthetetlen elveit

Másik felöl ezt a becsületes életre, nyu
galomra vágyó és érdemes országot ki kell 
tenni kalandor-politika veszedelmének.

Mikor egy irodalmi műben két ilyen 
ellentétes és a főhősnek mindakeltö szent 
dolog közül választania kell, — ez a tragédia.

Ilyen tragikus hős most az ország. Mint 
igen sokszor az ezeréves és különösen az 
utóbbi 4011 éves küzdelemben.

Úgy látszik, hogy a tragédia kikerülhe
tetlen. És ha bekövetkezik, az eredményei 
kiszámíthatatlanok.

Ezért nem történtek nagyobb, tömege
sebb kilépések a függetlenségi és 48-as párt
ból és nem azért, m intha azoknak a kép
viselőknek olyan tág volna a lelkiismeretük, 
mint az ugratók hiszik, vagy ha nem hiszik 
is, hirdetik. (Ami még tágabb lelkiismeretre 
vall). Ezért folynak másfelől a tanácskozá
sok. a csendesitések, a megnyugtatások és 
nem azért, m intha nehéz dolog volna az 
elfoglalt hatalmat elhagyni.

Sem Kossuth Ferencet, sem Apponyit 
nem tette és nem teszi nagyobbá a minisz
terség annál, mint nevük és egyéniségük 
után u mekkorák.

A tragédia tehát elkerülhetetlennek lát
szik, vagy legalább is csak elodázhutónak.

Pedig el is kerülhető, el is vágható 
egyszeremindenkorra.

De csak ha az történnék, amit mi gon
dolunk.

Szerény kis vidéki lapunk részére nem 
vindikáljuk és nem is vindikálhatjuk azt a

befolyást, hogy ott fönn a politika fökohó- 
jában a mi szavunkat meghallják és íigye- 
lembe vegyék, ám bár közvetett utón a leg
igénytelenebb szó is eljuthat vezéreink fü
lé liez.'

Tehát azt gondoljuk :
Kossuth Ferencnek kellene látnia, hi

szen senkinek sem könnyebb bölcs elfogu
latlansággal gondolkozni, mint neki. hogy ö 
végtelenül jó  ember, bölcs politikus, nagy 
államférfim kapacitás, de teljesen ellentétes 
vérmérsékletű ember, mint Kossuth Lajos, 
politikájának sem lehet tehát a képviselője.

Ebben egy kis tragikum szintén van, 
de ha Kossuth Lajos nagy áldozatot hozott 
hazájának, midőn Ielvette a küzdelmet az 
osztrák uralom ellen. Kossuth Ferencnek is 
hazájáért, melyet oly forrón szeret, meg kell 
azl az áldozatot hoznia, hogy magán ural
kodva, ezt a  fájó önvallomást magának meg
tegye s pártja heves elemeit önmaguknak 
visszaadja.

Minden jóhiszemű, becsületes lelkű ma
gyar ember, sőt a külföld is méltányolja, 
mert méltányolnia kell, azt a bölcsességet 
és mély hazafiságot, a A elyet Kossuth Fe
lem- á haza javáért, függetlenségének kiví
vásáért tesz.

De ezt teszik, bár kisebb névvel, Széli 
Kálmán, Andrássy, VVckerle, Wlassics, Da
rányi. Zichy, (többi liT-cs politikusaink is.|

K y y sincs, de cyyctlen sincs ezek között, 
a k i u<‘ n k n m d  M ai/yarnrtzdg filyyetlensíyét 
rs szntindsifgdt.

Csakhogy fokozatosan, kockáztatások, 
rázkődiatások. ugrások nélkül.

A7,y akarja Kossuth Ferenc is és most 
már az a párt is. amely öt követi. Vagy ha 
még most hajszálpontosan nem 13 igy, azok 
a hajszálak a gyakorlati szükségek útvesz
tőiben eltűnnek s hajszálponlossággal be
következik a/, az idő. amidőn valamelyik, 

bár elvekkel gondosan körülfalazotl, la
birintus! folyosóban a függetlenségi és 48-as 
párt szemben (nem kontra, hanem egyhelyt) 
találja magát a (iT esekkel.

Hogy ez az clmorzsolödás, eltolódás 
nem képzelődés, meglátjuk azonnal, ha 
visszagondolunk nem is régi időre, a mikor 
a függetlenségi és 48-as pártban két frakció 
v o lt: a Kossulh-párt és az Ugrón- (később 
Szederkényi elnöklete alatti) párt.

Abban különböztek, hogy Ugronék be
mentek a delegációba Kossuthék nem. Miért ? 
Elvük tisztasága, sérthetetlensége miatt.

Ugrón érvelt, hogy a dúvadat (az osz
trákot) saját barlangjában kell felkeresni, 
he kell oda menni sarokba kell szorítani s 
ott fojtani meg.

Kossuth az érveket elutasította, inég 
pedig az orlhodoxia szempontjából.

Most pedig — pár év alatt —  túl van 
—  bár égető szükségből — a delegáción.

Égető szükségek a politikában mindig 
fordulnak elő s nem is szokás felróni egy

politikusnak, lm taktikából meghajlik az égető 
szükség előtt.

De mi a magyar iüggetlenségi és 48-as 
politika ? Sokszor vádolják ezt a pártot av
val hogy elveit még nem körvonalazta, an
nál kevésbé kodifikálta

Pedig sem körvonalazni, sem kodifikálni 
nem kell.

A programúi rövid :
Engesztelhetetlenség.
Ebből az egy szőból áll az egész magyar 

függetlenségi politika
Hogy ennek az egy szónak mily gyö

kere van a magyar nép szivében, mutatja 
az. hogy Kossuth Lajosnak, annak a Kos
suth Lajosnak, aki magában megszemélye
sítve bírta Istentől a magyar engesztelhetet
lenség fogalmát Ausztriával szemben, annak 
a Kossuth Lajosnak a magyar nép m ár 44 
szobrot emelt az országban.

Deák Ferencnek, Széchenyinek és többi 
nagy politikusainknak miért nem ? Hiszen 
a józan politika volt az ők politikájuk !

Azért, mert ha szabad a politikát vi
rághoz hasonlítani, azok papirvirágok vol
tak, a Kossuthé véres magyar földből nyilt 
élő rózsavirág.

Sokat lehet vitatkozni azon, hogy me
lyik a helyes, okos dolog, a esavarszerü 
következetes haladás-e, vagy az ugrás, de 
azon nem lehet vitatkozni, hogy minden 
politikának a saját természete szerint kell 
működnie.

Hisszük, bár a Kossuth Lajos politikáját 
követjük, hogy Kossuth Ferenc (i7-es tem- 
póju piditikája sikerre vezet, de akkor Kos
suth Ferenc-pártja nevet kell felvenni.

Mert Kossuth Lajos, ha látná, hogy az 
ö politikája a mostani viszonyok szerint le
hetetlen. visszavonulna, vagy forradalmat 
csinálna, vagy a reménytelen, de szent és 
sérthetetlen elvi állásúidra helyezkednék, de 
alkudozni nem alkudoznék, annál kevésbé 
egyezne ki.

Kossuth Ferencnek tehát bele kellene 
nyugodnia most abba, hogy a párt engesz
telhetetlen tagjai Kossuth Lajos-árnyalatot 
alkossanak a pártban, a kiknek a párthüség 
megsértése nélkül szabad kezük volna saját, 
engesztelhetetlen politikájuk követésére.

A lassú, fokozatos küzdelem csatározá
saira Kossuth Ferencék külön mehetnének, 
a vehemens rohamokat a Kossuth Lajos- 
párt is külön tehetné s a Kossuth Ferenc 
állal reméli időben, a mikor szerinte is 
vissza fognak térni a  most pillanatra elha
gyott elvi alapra, volna a kit, miül a párt 
magvát s helyön it üdvözöljenek s a kikkel 
egyesüljenek.

De igy?
így elkallódnak, el Lengyel-Zoltánosod- 

nak a kilépők. Kósza lovagok lesznek.
Ezt a kélélctüséget —-  így kifejezetten 

nem kell a pártnak restelnie, hiszen kifeje- 
zetlenül is most is kétéletet él.
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Alkotmány biztosítékok.
Mimién igaz hazafi visszafojt it lélekzettel 

lesle a becsületes Amlrássy gróf szívós kitartó 
törekvését az alkolinánybiztositékok kierőszako
lásában. Egy nemzet elismerése és klszfinete , 
legyen sikeres eljárásának megérdcmelt ,utalnia!

AIktűmánv biztosíték ! Nemzeti önállósá
gunk. alkotmányos fiiggetlanságunk nélkülözhet- 
len alupíundamenlumn. Érzi ezt minden nem
zőt i önállóságra törekvő hazafi, d ó i  tudja füg
getlenségünk engesztelhetetlen ellensége is. — 
Négyszázadon történelmi múlt hirdeti s a leg
közelebbi szégyenletes események megdöbben- 
tflleg figyelmeztetnek, h o g y  a jövőben se biz 
znk el magunkat, még nemzeti pártatlan kor- | 
Hiányunk vezetése elült se. A reakció ijesztő 
módon sarjadzik, sokkal nagyobb a veszedelem, 
mint felületes jöhiszemtiek gondolják.

Mindenkor hazafias kötelessége minden 
arra hivatott értelmes polgárnak, egyletnek, tár
sulatnak, a hazaszeretet ideális élénk érzetét be
oltani s gyarapítani a fiatal és nem fiatal szi
vekben ; de sokszorozott kötelesség most, midőn 
annyi meglelelhetlen kérdőjel előtt áil nemze
tünk sorsa; megsokszorosodott kötelesség, nem 
elégedni meg a kormány becsületes törekvésé
vel, hanem a maga részéről is tegyen meg min
den hivatott minden kitelhetőt az alkotmányos 
biztosítékok érdekében

Kezdettől fogva legerősebb alkotmánybiz- 
to$itekok voltak s ma is azok a szabad válasz
táson alakult v á r m e g y  ék.  iniuieipiumuk ; s 
ma már senki sem beszél többé a vármegyei 
tisztviselők államosításáról. Helátja mindenki, a 
vármegyei tisztviselők szabad választásában rejlő 
legerősebb alkotmány biztosítékot s ragaszkodik 
hozzá.

Ma nagyon is ideje, — tisztviselők és tör
vényhatósági tagok választásának küszöbén — 
hazafias, lelkiismereti kérdést intézni önmagá
gához, íjuid nu ne ? Mi a le e n d ő ? ... Hazafias 
lelkiismereti kötelesség, szakítani már azzal a 
hnzafiatlan léha könnyelműséggel, oly férfiakat 
állítani a vármegye vezetésére, vagy oly férfi
akkal tölteni meg, mint törvényhatósági tagok
kal a vármegye házát, kik a felső hatalom vi
selőjének szemöldökét lesik, s kiadott jelszóra 
mint karikacsapás beszélnek, szavaznak és tesz
nek Kipróbált, önérzetes, öntudatos, független 
elemeket kell bevinni a vármegyére, kik elég 
önzetlenek, elég bátrak és együttesen elég erő
sek legyenek veszedelem idején a megtévedett 
vezetőket is kidobni a független vármegye ke-
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Halottak napján.

Hu van egy nap. melyet kedves emlé
keinknek szentelünk, melyen emlíkezétiinkhe 
idézünk mindent, mi az élet különböző szál
káiban. szüléink, családunk, halálainkkal 
való érintkezésünkben, örömeinket és fájdal
mainkat idézle lel. úgy ez bizonynyal a ha
tollak napja.

Oly nap ez. melyei az összes keresztény 
világ a vallásos érzület, InlviláKÍ sejtelem és 
a lélek legvalódibb, legmélyebbre haló hen- 
söségével iil meg s a melynél csupán csak 
egy magasabbat ismer : a feltámadás napját.

Az. ember meghal : legfeljebb endökezete 
marad még darab cig a rokon, a barát 
kegyeletében. l)e : < idő halad és e rokonon, 
e baráton is vég u la jlja  a világrend meg
foghatatlan törven\ét az a végtelen balalom. 
mely elölt g y  .'ló elménkkel csak leborulni 
és imát robogni hidunk

Csak a nemzet az. mely örökké látszik 
élni Egyes tagjai folyvást bullának, de a 
nemzet, mintegy teremtő erőt bírván ön
magában. magából egészíti ki magát. .Ma
gasan lobog a nemzet zászlója, mert mielőtt 
egy nemzedék erőtlenül roskadna le, már 
készen áll a másik, nj erőben díszelegve, 
amint ifjúi hévvel átveszi a lobogó! és biisz-

heléhól s kiknek minjonike szivén és száján 
hordozza a jelszót: .a  haza minden előtt", ki
ket sem haragos tekintet, sem üldözés és érdek 
el netn esábithat nz alkotmány védelmétől kó- 
römszakadásig.

A kormányon lévő fűiígellenségi pártnak 
elsőrendű hazafias kötelessége, ilyen vármegyei 
választást sürgetni és elősegíteni többségének 
egész súlyával s az újra tercNnlell vármegyékre, 
mint biztos oszlopokra felépíteni az alkotmány 
biztosítékokat; szóval segélyül Dívni az ország 
közvéleményét, alkotmánybiztositő önzetlen tö
rekvéséhez; s ezzel a széles alappal biztosítani 
önmagát is az, oltánlorodás ellen.

A vármegyék ssz.osége legyen a mtiniei- 
pintn, erőssége az. alkotmányosságnak ; s ez erős
ségen nyugodjék meg háborithatiumil, szilárdan 
még egy ezredévig a független szabad, önálló 
Magyarország.

Hazafia s önzetlenséggel és elszántsággal 
erre működjék közre, ki a hazafi névre méltó 
lenni kivan

.V. .1.

A függetlenségi partból. Nagy meglepe
tést keltett a pártban, hogy a Holló-féle kon
fliktus elsimult. Igyanis Holló és elvbarátai 
pénteken értekezletet tartottak, amelyen elhatá
rozták, hogy megszavazzák a függetlenségi párt
tal együtt a kiegyezést és a kvótát, mert tudo
másul veszik, hogy a magyar kormány szabad 
kezet biztosított magának a bank kérdésben. 
Kire vonatkozólag annak idején parlamenti bi
zottság küldetik ki. amely határozatot hoz nz 
önálló magyar banknak 1910-ben való felállítá
sára vonatkozólag.

Fejervary-kormány vád alá helyezése. Az
igazságügyi bizottság tegnap tartott értekezletén 
Visontai Soma országgyűlési képviselő azt a 
kérdést intézte, hogy lulajdonképcn, hogy is áll 
a darabont kormány vád alá helyezése. Holló 
Lajos a bizottság e^mke erre azt válaszolta, hogy 
az arra vonatkozó előterjesztést Visontaitól 
várják.

Egy hírlapíró erre vonatkozólag kérdést 
intézett (jünther Antal igazságügyminiszterhez, 
aki kijelentette, hogy egyáltalán nem volt ebben 
a dologban s.*m ni kényes ügy, mert hisz a vád 
alá helyezés kérdésében elejtésről szó sem lehet, 
A késedelmczésnek kizárólag az az oka, hogy 
a bizottság nagyon el volt foglalva.

kén. bátran rohan előre a célnak, hol a nem
zeti dicsőség koszorúja várja a harcosokat. 
S a mig egy nemzet büszkén mutathat eré
nyeire, fényes elméjének, higgadt bölcsesé- 
gének és tettdus erejének kivívott sikereire, 
addig nincs nemzeti halál és nem hanyat
lik le a zászló : a haldokló harcos a má
siknak adja azt át a lét drága zálogául és 
elesettek sorain keresztül uj hadoszlop nyo
mul előre, megvetve azt a halált, melyet 
eltávolítani csak egy dicstelen élet árán le
hetne.

Mig egy igaz római élt, a világ görnyedt 
Hóma hatalma alatt. Mikor a római íéríi 
ősei erényein kinesszomjat. érzékiséget, becs
telenséget vásárolt és a római nő lemondod 
egyetlen magas díszéről: a nöiség eszmény
képéről é* a kéjeinek szövetségébe lépett, 
akkor e'őjöltek tz őserdők és ázsiai puszták 
barbár, de erőteljes népei, vasaikat a rom
lott vérben meg! örgalták ós felliágtak a Ca- 
pitoliumrn, mely azelőtt p ti ancsail osztotta 
a világ minden ismert népének.

S a római név ki lett irtva ama nem 
zeti halál állal, melyet az ősi erkölcsök el
vesztése idézett elő.

Egy másik rettentő példa l.engyelország. 
A nagy, a hatalmas Lengyelországul, mely 
egykor ijesztő n me volt az orosz hatalom
nak. letiporták, felosztanák, megfosztottak 
le v  'öl és non zeli nyelvétől. És miért vo’l

A fóldiniv. miniszter leirata a esik várme
gyei erdőeladások megvizsgálása tárgyában.

A vármegye területen fekvő erdők fater
mékeinek eladása körül dr. tiytirffy Iiyuln bu
dapesti ügyvéd mint Csikvármegyei birtokos ál
tal panaszolt visszaélések és a Herzberg Károly 
fakcrr.kedő Ica.hányában foglalt ezzel kapcso
latos panaszuk és állítások megvizsgálása ügyé
ben folyó évi január hó l.Vén tartott üléséből 
g i n —ií) ti. szám alatt tett előterjesztésére ér
tesítem a közigazgatási erdészeti bizottságot, 
hn_r> a vi/.seálnt eredményéről 115—ÍHI7 etn 
szóm alatt elém terjesztett jelentését a m. kir. 
kincstári jogügyi Igazgatóság vélemények meg
hallgatása után felülvizsgálván, vizsgálat körül 
követett eljárást tekintetűd arra. hogy az a vizs
gálati iratokból szerzett meggyőződésem szerint 
gondosan körültekintéssel, kellő részletességgel, 
tárgyilagossággal és a jogi szempontok helyes 
mérlegelésével foganatosíttatott, jóváhagyólag 
tudomásul veszem, a vizsgálat, eredményét fel
tüntető kimerítő jelentését pedig, az abban fog
lalt és jogi szempontból szintén helyeseknek 
talált megállapításokkal és javaslatokkal együtt 
egész terjedelemmel elfogadom.

Nevezetesen :
l A g v e r g y ó a 1 f a 1 v i f a e 1 a d á s

ü g y é b e n.
1) elfogadom azt az előterjesztést., mely 

szerint dacára annak, hogy a gyergyóalfalvi köz
birtokosság tulaj imát  képező erdő faanyagának 
értékesítése az 1S9H évi XIX. t.-e. ide vonat- 
kozt ) rendelkezésének ügyeimen kívül hagyásá
val eszközöltetett, a mennyiben a szabadkézből 
való eladást elhatározó és az eladási szerződés 
feltételeit megállapító 19IKI. évi január hó 8-ik', 
illetőleg az 1ÍKH1. évi március hó S-iki közbir
tokosság; gyűlések som törvényszerűen kihir
detve nem lettek sem pedig a közbirtokosság 
tagjai az említett gyűléseken nem jelentek meg 
olyan számban, mely a hozott határozatok ér
vényességéhez torvény szerint megkívánt több
séget kitehette volna, az a mulasztás a létrejött 
kétoldalú magánjogi szerződés érvényességét most 
már nem érintheti.

Nem érintheti ped g azért, mert a közbir
tokosság szóban lévő határozatai ellen a vizsgálat 
adatai szerint törvényes időben és illetékes helyen 
nem adatott be oly panasz, a mely a határoza
toknak az arra illetékes közigazgatási bizottság 
(plemun), illetve végső fokban a m. kir. köz- 
igazgatási bíróság részéről való felülbírálását, 
esetleg mégsem.nisitését tette volna lehetővé, 
nem érintheti továbbá az M t, mert akkori hivatal
beli elődöm, az említett törvényességi alaki kel
lékek figyelni *n kívül hagyásával hozott köz- 
birtokossági határozatok alapján megkötött és 
az erdészeti bizottság által pártolóul) eléje ter
jesztett szerződést, az 191 Mi. évi április hó 7-é:i 
ol 480. szám alatt a beérkezett 2 darab felebbezés 
elutasításával erdöfeliigvcleti szempontból jóvá
hagyta s igy a közbirtokosság és a vevő között

lehetséges, hogy egy nagy nemzet, mely 
fölüli uralkodni Nagy Lajos királyunk büsz
keségének tarlolta, majdnem eltörültelett n 
föld sziliéről V Hisz e nép erényes, vitéz, 
lelkesülő és önfeláldozó volt.

Volt egy nagy hibája. Fiai egyenetlen- 
kedtek egymással, a tanácsban nem követte 
a józan ész tanácsát, a bölcseség szavára 
épen akkor hallgatott legkevésbbé, mikor az 
többet használt és szükségesebb lelt volna, 
mint bátorsága és önfeláldozása S a lengyel 
ki lett irtva ama nemzeti halál által, melyet 
a bölcseség hiánya idézett elő.

De hagyjuk a sötét képeket. Gondol
junk saját nemzetünkre, melyet a viszontag
ság napjai oly sokszor vittek közel a ha
lottak birodalmához. Hány kísérletet számlál 
történetünk, hogy nemzetiségünket, alkotmá
nyunkat ki akarták irtani és mi megálltunk.

Xincs-e I hál igazunk, mikor azt m ond
juk. hogy a halottak napjánál van egy ma
gasabb : a feltámadás, S ellenségeink nem 
egyszer nézték, hogy megfogyott nemzetünk 
mini ülte meg a feltámadás dicső napját.

A magyar hol ősi erejét és szívósságát, 
hol meg a higgadt bölcseség szavára hall
gatói! és jobbját nyújtotta a békére.

Nagy tanulság mindörökre, miként kell 
egyesülnie erénynek és bölcseségnek, hogy 
nemzetünket fenlarlhassuk és ellenségeinken 
diadalt ülhessünk.
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létrejött adásvételi ügylet jogerősen befejezett- 
nek tekintendő.

Megjegyzem, hogy e részben n m. kir. jog 
iigyi igazgatóság is annak a nézetnek adott ki
fejezést,'hogy a szóban lévő facl adási szerződés 
az említett okoknál fogva jelenleg kétségtelenül 
jogérvéiiyesen megkötöttnek tekintendő s hogy 
a létrejött jogügylet harmadik vevő eég sérel
mével jogérvényétől sem bírói, sím adminisztra
tív utón meg nem fosztható, daeáru annak, hogy 
a szerződés megkötésénél a lefolytatott vizsgálat, 
tanúsága szerint hivatalból észlelendő szabály
talanságok követtettok el.

2. Tudomásul veszem azt a bejelentést 
mely szerint mim váddal szemben, mintha a 
faeladási szerződésen, a közbirtokosság tagjainak 
az aláírása nem volna hiteles, megállapította 
azt, hogy a szerződés megkötésére az 1906. évi 
március 8-án tartott rendkívüli közbirtokossági 
gyűlés egy Ifi tagú bizottságot küldött ki, a 
melynek tagjai egy még hozzájuk társult köz- 
birtokossal együtt a szerződést ugyanaznap, mind 
a 17-en, - kir. közjegyző előtt. a ki az ille
tőket személyesen ismerte alá is Írták s igy 
már ez a körülmény is kizárja azt, hogy a szer
ződésen kitüntetett aláírások bármelyik!* is ha
mis lenne, miért is a bizottság az említett vádat 
további vizsgálat tárgyává nem tette.

3 Hasonlóképen tudomásul veszem azt a 
bejelentést, mely szerint a közbirtokossági erdő ‘ 
talajának a község mint erkölcsi testület nevére 1 
való átírása céljából kiállított ajándékozási szer
ződések hitelességének és érvényességének ki
vizsgálását a bizottság mellőzte azért, mert ezek 
a szerződések az illetékes telekkönyvi hatósá
goknál állanak elintézés alatt s ott fognak ebből 
a szempontból is elbíráltatni, továbbá, mert 
semmi konkrét gyanúnk nem merült fel a vizs
gálat során arra nézve, mintha a szóban lévő 
szerződések hamisítás utján, vagy visszaélése 
folytán keletkeztek volna. Ez annál is inkább 
érthető, mert akkori hivatali elődöm, az eredeti 
megállapodástól eltérően, az egész 16490 kát 
heldnyi terület helyett utóbb csak 8000 kát 
hold telekkönyvi illetmény átírását követelte 
meg s igy a vevő részéről nem forgott lenn 
semmi olyan kényszerítő ok. a mely arra birta 
volna, hogy akár a távollevőknek, akár pedig a 
gyámollaknak és gondnokoltaknak illetményei
ről csalárd utón ajándékozási szerződéseket állít
son ki, vagy ha e tekintetben báiminő más 
visszaélést kövessen el.

Megjegyzem, hogy az említett ajándékozási 
szerződések kivizsgáló a a jogügyi igazgatóság 
vélemény szerint is helyesen lett a vizsgálat 
során u jelzett okokból mellőzve annál is inkább, 
mert e részben konkrét adatokat és bizonyíté
kokat hozzá intézett ismételt felhívások dacára, 
maga dr. Györlfy Gyula sem bocsátott a vizs
gáló bizottság rendelkezésére, továbbá, mert alig 
tehető fel, a vevő jogi képviseletéiül, hogy az 
ügyfele fontos érdekét képező ezen ajándékozási 
szerződések kiállításával visszaélés 'kot kövessen 
el, vagy ilyeneket elnézzen, m nthog. csak ki
fogástalan és teljesen jogérvényes ajándékozási 
szerződések bemutatásával tehet eleget vevő ama 
szerződéses kötelezettségének, hogy 80 0 kát. 
holdnyi közbirtokossági erdőterület a község, 
mint erkölcsi testület nejére telekkon) viieg át
írasson.

4. felfogadom azt az « ">terjesztését, mely 
. szerint a közbirtokosság, ifiéivé a. mák elnöksége 

tcfhérb megállapított s a fentebbi I. pont alatt 
már ismerteteti mulasztásokért s löleg a volt, 
de időközben állásától megvált közbirtokossági ( 
elnököt terhelő szabálytalanságok miatt a hízott- ! 
ság semmiféle megtorló lépéseket nem tehetett 
a jelentés inegokolása szerint azért, mert az, 
hogy a közbirtokosság vezetői az ajánlatot levő 
eég részéről meg lettek volna vesztegetve, a 
vizsgálat során kétségtelen buigazolást nem nyert

Megjegyzem, lmgy e tekintetben a m. kir. 
kincstári jogiig) i igazgatóság v é le m é n y e  az, hogy 
a volt közbirtokossági elnököt le helő szabály
talanságok, tekintettel arra, lio^y azokat annak 
idején a felettes felügyeleti hatóságiik megtorlás 
tárgyává nem tették, sőt az ily módon kelet
kezett közbirtokossági határozatokat helyben is 
hagyták, most már eljárás tárgyává helyesen 
nem tehetők, e különben is szándékos a rosz- 
hiszemüség a volt közbirtokossági elnök terhere 
beigazolható nem lévén, ellene teljesen céltala
nul tétetnék bárminő eljárás is folyamatba-

ö. Tudomásul veszem továbbá azt a beje
lentését, mely szerint dacára annak, hogy a 
vevő, helyesebben Herzbcrg Károly, aki kezdet
ben említett beadványa szerfht. a gyergyoalfalvi 
faeladási ügyletet egy általa alakított konzorcium 
részére előkészítette, illetőleg Herzberg meg
bízottai abban az időben, midőn a fizetési tel
tételek meg'',lapitűsei iránti tárgyalások folytak, 
a vizsgálat adatai szerint itatták a népet s iz

gatták ama közbirtokosok ellen, akik a nyilvános 
árverés mellett buzgólkodtuk s a vizsgálatnak 
e részbeni adatait épen nem dönti meg Herzberg 
Károknak különben is csuk arra való nyilat
kozata, hogy neki ilyen itatásról tudomása nincs- 
illetve, hogy ő arra megbízást senkinek nem 
adott; dacára továbbá annak, hogy maguk a 
kihallgatott közbirtokosok is annak a gyanúnak 
adtak kifejezést, bog vevő nem járt mindig 
egyenes utón, de minthogy erre vonatkozó állí
tásaikat igazolni-nem tudták, vagy nem akarták, 
a bizottság mindezekből kifolyólag vevő, illető
leg az érdekében eljárók ellen semmiféle meg
torló lépéseket nem tehetett és pedig annál ke
vésbé, mert habár vevő fenti eljárása alkalmas 
is arra, hogy beignzolás esetén az ő kereskedői 
üzleti szoliditását erőssen érintse, bűnvádi fel
jelentések, vagy a szerződés érvénytelenítések
nek alapját azonban nem képezheti.

KI kellőit fogadnom a bizottságnak ezt az 
előterjesztését azért is. mert jóllehet a vizsgálat 
során felmerült egyes adatok s egyebek között 
magának Herzberg Károlynak fentebb említett 
beadványában foglalt bevallásai is azt látszanak 
igazolni. h.»gy Herzberg Károly a esikvá/megyei 
faeladási üzleteinek megkötésénél az eszközök
ben nem volt válogatás, mindamellett megtor
lás! eljárást a jogügyi igazgatóságunk részemről 
is elfogadott véleménye szerint sem lehet neve
zett ellen indítani nemcsak a gyergyóalfalvi 
esetben, de a kivizsgált esetek egyik éhén sem, 
mert ezen ügyletek jogérvényesek s mert a vizs
gálat adatai bármi megtorlási eljárás folyamatba 
tételére merőben elégtelenek.

6. Végül elfogadom azt a javaslatát, mely 
szerint a szóban lévő faeladási ügy hatósági tár
gyalása körül az akkori közigazgatási erdészeti 
bizottság, illetőleg a bizottság volt elnöke ter
hén* megállftpi'.utl szabálytalanságok miatt a bi
zo ttság  nőin találta helyén valónak a megtorló 
eljárása folyamatba tételét indítványozni, mert 
a volt elnök, egyszersmind volt vármegyei al
ispán már nvugihji/.va van s mert a beigazol
ható szabálytalanságok különben sem voltak oly 
nyomatékosak, hogy az alapján ellene, mint 
nyugdíjas tisztviselő ellen, bárminemű eljárás 
folyamatba tétele megokoltunk volna tekinthető.

A mi pedig Garlathy Oszkár kir. erdőfel
ügyelőnek ez ügyben követelt eljárást illeti, ér
tesítem a bizottságot, hogy nevezett ellen a fe
gyelmi eljárást megelőző vizsgálatot egyidejűleg i 
elrendeltem.

'F o ly t, k ő * )

Olvassa és terjessze mindenki az igazság és 
függetlenségi eszmékért küzdő ,,örszem“-et.

K Ü L Ö N F É L É K .
— K é r j ü k  l a p u n A* m in d a z o n  t.  o lv a 

s ó i t ,  k i k  a z  e lő fiz e té s i  d i j a k k a l  m é g  h á t -  
vé t/ékb a n  v a n  n a k ,  h o f /y  a mén* m e f /k n l -  
d ö t t  p o s ta  n  tá l  v én u /o n  a z  e lő fiz e té s i d i j a k a t  
le h e tő le y  /ó v d a ló  / tu s ié iv a l b e k ü ld e n i  s z í 
v e s k e d je n e k .

Milyen idő lesz? November nagyon vál
tozatosnak ígérkezik, amely enyhe lefolyással 
j..r. A íl-ik csapadékos, a 14 iki újra meleg időt 
hoz, mily alkalomkor nevezetes csillagászati 
esemény megy végbe: Merkúr átvonulása a 
Nap előtt délután 1 órakor, amelyet követőleg 
nagyobb időköz jön csomópont nélkül, úgy, hogy ! 
csak 20-án van újra egy ilyen, mely azonban 
szintén nem okoz nagyobb változást. Csupán a 
23, de különben a 26 iki oiöshatásvi s mindkettő 
hideg jellegű, úgy, hogy a fagypont hőmérsék
letre. van hatáskörükben kilátásunk, vagy pedig 
nagyobbmérvü csapadékot kapunk.

Köllö Ignác alispán. Marostorda várme
gye október 26-án tartott rendkívüli közgyűlé
sén Köllő Ignác kir. törvényszéki bírót egyhan
gúlag választotta meg Marostordainegye alis
pánjának. Fényes elégtétel ez Küllőnek, várme
gyénk szülöttjének, ezen más vármegye által 
megnyilvánult egyhangú bizalom akkor, midőn 
saját szülőföldjén mindent elkövettek ellene an
nak idején, hogy főispánná történő kinevezését 
megakadályozzák.

— Esküvők. Korda Gyula helybeli keres
kedő folyó hó 26-án vezette oltárhoz Péter Ist
ván várnagy Erzsiké leányát. — Z a k a r i á s  
.János esikgyimosi kereskedő okt. 22-én eskü
dött örök hűséget Haitim Gergely szépyizi ven
déglős leányának Rózsikénak-

— „Csíki Kalendárium/1 Az igen tisztelt 
munkatársakat és a szives érdeklődőket tiszte
lettel tudatom, hogy a „Csíki Kalendárium u a 
részvénytársaság alakulása miatt egy kicsitt ké
sőbben jelenik meg az idén, mint n többi ka
lendáriumok, de már nyomdai munka alatt van. 
Egyúttal tisztelettel kérem különöseu a főtisz
telendő papságot, szíveskedjenek várni naptár- 
rendeléseikkel addig, a inig ez a vallásos, haza
fias és kizárólag isiki dolog megjelenik, ami 
már csak pár hét kérdése. Nagy népszerűségre 
fog szert tenni egyebek közt az év egyházi és 
nemzeti ünnepeinek leírása folytán, melyet Ko
vács Mihály szépvizi plébános ur irt, becses lesz 
Karácsony József képezdei igazgató ur cikke a 
házi nevelés ferdesógeiről, Erőss József főgim- 
náziuini paptanár ur cikkei a keresztény szoei- 
álizmusról, Gábor Gyula szépvizi tani tótársam 
cikke a gazdakörökről, stb. stb., valamint kere
sett lesz a esikmegyei címtár folytán, a mely 
600-nál több csíki intelligens ember cím és lak
jegyzékét fogja tartalmazni.

Az apróbb közlemények, emléksorok, ado
mák s effélék még mindig érkeznek s kérem, 
hog\ most már a ki küld, szíveskedjék Létz ur 
nyomdájába adni be. A képek hozzám küldendők 

Udvarszállás (Krassó-Szörény megye), 1907. 
október 26. — Hazafias üdvözlettel H a 1 á z s 
R é 1 a állami tanító.

Drága takarmány, olcsó marha. A széna 
ára napról-napru emelkedik s ma már egy úgy
nevezett törvény terű széna tiü 70 korona árt 
ér el. Valószínűleg éppen ennek következtében 
a marba ára 30 -  40 százalékkal esett s a nagy 
kínálattal szemben alig akad vevő- mivel minden 
gazda felesleges marháitól szabadulni akar. — 
Azonban a hús ára ezideig alig szállott 10—12 
százalékkal alább s most nincs is kilátás, hogy 
az olcsó marhaárakkal szemben megfelelő hús
árak legyenek. így jó lesz mielőbb felállítani a 
közös mészárszéket.

Halálozás. Hosszú és kínos szenvedéstől 
váltotta meg a halál özv. Graef Audrásné 46 
éves müveit leányát Miskolczi Máriát. Temetése 
Szépvizen f. hó 22-én volt, melyre megjelentek 
a Szentháromság és Havi boldogasszony társu
lat tagjai is

— Uj iskolaépület Szépvizen. A Vécsei és 
társai által elvállalt emeletes iskola építkezése 
pár nap n ulva befejezést nyer, a felszentelés és 
megnyitásra nagyban folynak az előkészületek.

70 ezer koronás olvasókör Csíkban. A 
szépvizi örmény Szentháromság társulat egy 
gyönyörű palotát építtetett, mely nagy örömére 
az olvasókör tagjainak már megnyílt s annak 
fényes berendezése, pazar kiállítása szép világi- 
tásásával és nagy kényelmes termeivel nemcsak 
('siklmn, hanem a Székelyföldön js kivívta ma
gának az elsőséget.

—  Összeégett gyermek. Ferenc Gábor szép
vizi lakos 3 éves leánykájának, ki a sütőben 
egyedül hagyva játszadozott a burgonya főzésre 
megrakott tiiztöl ruhája meggy utad t s mire nagy
anyja a jajgatásra befutott, már úgy összeégett, 
hogy sebeibe belehalt.

Nyilttér.*)
NyilatKOzat.

Beczo Autal nyug. alispán a „Székelység" 
idei okt. 14-iki számában — szokott modorá
ban a gyergyói papságra is rátáinad, a Török 
Ferenchez intézett s a ..Csik vármegye" múlt évi 
oki. 18-iki számában megjelent nyilatkozat miatt, 
melyben a gyergyói papság semmi egyebet, csu
pán csak azt a minősíthetetlen támadást utasí
totta vissza, melylyel Rccze Antal Török Fe
rencet, hitoktatói működésében, az egyházi fő
hatóság szabályszerű vizsgálata és felmentő Íté
lete után, ismételten megrágalmazni nem 
átallotta.

Nyilatkozatunk a következő volt:
• Aluli róttak a gyergyói róm.. kath. esperest 

kerület papságának folyó hu 11-én tartott korona- 
gyűlése alkalmából mély felháborodásunkat és 
megbotránkozásunkat fejezzük ki Beczo Antal
nak a vármegyei törvényhatóság f évi augusztus 
hó 30-án tartott közgyűlésén elhangzott bántó, 
kíméletlen és hárdolatlan rágalmai felett, melyek
kel a magas főpásztori Ítélet után is Nagysá
godat erkölcsi és papi becsületében sérteni akarta.

*i Ezen rovat a la tt küzlütekért netu felel a $%crk,
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Egyúttal ragaszkodásunkat, tiszteletünket 
és szeretettünket fejezzük ki Nagyságod iránt a 
durva támadás után.**

E nyilatkozatunkat ma is fentartjuk s hogy 
o nyilatkozatunkban a Beeze Antal eljárásának 
jellemzésére használt „bárdolatlan1* szó nagyon 
megfelelő volt, a „SzékelységMtcn megjelent 
cikke után már semmi aggodalmunk nem lehet. 

Szárhegy, 1907. október 23-án.
•I í/V" '/.'/''' pu/>*•'!!.

Elsietett önbíráskodás.
-  Válasz B e e z e  A n t a l  cikkére.
t Vik vármegye volt alispánjának, Beeze An

tal urnák és az ő meg a Herezborg lájbzsurnál- 
jának a wSzékely8ég“-nek ujal>b üvöltözése, 
melyet Vákár I*. Arthur untak, a Herezberg 
egyik tanújának vallomására állva, megcselek
szenek, — engem nagyon meglep. Különösen 
meglep akkor, midőn magam előtt látom Herez
berg egy másik tanújának, Pethö Gyula főmér
nök urnák, egy ezzel tökéletesen homlokegye
nest álló rMfcii a la t t  te t t vallomását.

Ellenfelemnek tudomásom szét int már min
den tanúját kihallgatták s nagy megnyugvá
somra szolgál, hogy rám nézve terhelő vallomást 
ez egyen kívül még senki sem tett, sőt legna
gyobbrészt megcáfolták a rám szórt vádakat. 
Az én tanúimnak kihallgatása pedig még 
hátra van.

Hogy Pethö Gyula és Vákár P. Arthur 
urak közül ki vallott hamisan, azt megállapítani 
a bíróságnak lesz föladata.

Es ha a közönség egy része nem kételke
dik talán a Vákár P. Arthur vallomásában: ép 
úgy nem áll jogában kételkedni a Pethö Gyula 
főmérnök vallomásának igazságában.

Józan gondolkozásu ember, ha sem a 
Pethö Gyula, sem az én becsületességemet nem 
is ismerné, mindenesetre fenn fogja tartani 
ítéletét a bírósági döntésig.

S erre kérem is a közönséget az egymás 
iránti köteles tisztelet nevében.

Mert bármennyire is megdöbbentően irtó
zatos eszközökkel és észbontóan raffinált módon 
dolgoznak is ellenfeleim : én bízom a magyar 
bírói kar világos látásában. He fogja látni min
denki, hogy olyan körmönfont mesék csak holmi 
kétes existentiák s tőlünk teljesen idegen fajnak 
agyában tudnak fogamzani. de a mi fajunk azt 
végig csinálni teljesen képtelen.

A Beeze — „Székelység“-féle porhintést 
pedig, midőn a bírósági teremből kihurcolt 
egyes tanúvallomásra támaszkodva handaban- 
dáznak, a közönség jóhiszeműségével való sze
mérmetlen visszaélésnek tartom.

Ezzel csapták be október 18-án Csikvár- 
megve törvényhatóságát is, melynek kötelessé
géről pedig Beeze uram oly farizeusi szemfor- 
gatússnl ömleng.

Mert hát Beeze urnák, mint volt alispán
nak s jelenlegi hites ügyvédnek tudnia kellene, 
hogy a bíróság előtti vallomások mérlegelése 
a bíróság dolga.

A biró hivatása és föladata az, hogy az 
összes fölmerült ténykörülményeket, ez összes 
bizonyítékokat mérlegelje és azoknak alapján 
megállapítsa a tanúvallomások bizonyító erejét, 
a tanuk szavahihetőségét és az ellentétes vallo
másokat belső értékük szerint mérlegelve, döntsön 
a vitás kérdésben s megállapítsa azt, hogy kinek 
van igaza a peres felek közül.

Hát Ön, Beeze ur, mint alispán, hogyan 
gyakorolhatta a bírói tisztet, ha arról ilyen ío- i 
galmn van, ha ilyen félszeg jogi és erkölcsi el
veket vall! ?

ns rettenetes tátongó sebei lehetnek Önnek, 
ha végső kétségbeesésében az Ön által is any- 
nyira gyűlölt Vákár P. Arthur által liferált 
flastrommal kötözgeti azokat!!

A mi a f9s e p r e f/e té M té4 illeti, ne méltóz- 
tassanak elfeledni, hogy mindenki érezte, hogy 
valami rothad Dániából. Mindenki orrát befogva 
suttogott erről, de nc*n mert senki hangosan 
tiszta levegő után kioltani vármegyénkben. Tar
tott tőle mindenki, hogy ha száját kitátja, vagy 
a bűz, vagy ukik azt előidézték, megfojtják.

Ha én, meg egy nehánvan elkiáltottuk ma
gunkat, ezért nem megdob 1 fást, hanem köszö
netét érdemelnénk !

Mert, ha csakugyan olyan tisztáknak talál
tattak volna is a „képzelt bűnösök**, mint a hogy 
azt Önök mondogatják: ennek én is egész leí- 
kemből tudnék örülni. S örülhetnének első sorban 
azok. kik alattomban súlyos gyanú alatt állottak, 
hogy tisztázva vannak. Mert célom nem a pisz- 
kolóriás volt, hanem egy alapos fiirösztés.

Nekem pedig, ha nem lett volna tiszta az 
ingem, mit gondmnak, az Isten szerelmére, me
részeltem volna-e ily pokoli harcot felidézni s
csatasorba állítani magam ellen azok közül is 
egy csoportot, kik az ártatlan Krisztust is bitó- 
fára tudták Ítéltetni, — mikor nyugodtan s min
denki által megbecsülve éltem csöndes pn- 
rochiáinovi ?

S megtudnék-e jelenni ma is, ha nem volna 
tiszta a lelkiismeretem ?

Hogy a Pandora szelencéjét fölnyitottam, 
azt ma sem bánont, mert érzem és érezzük mind- I 
nyáján már a tiszta levegőt, pedig még el sem 
üít a rettenetes vihar. S ha a báréból sebekkel 
terhelten kerülnék is ki, megnyugtatna az, hogy 
Csikvármegyének esak az l ’z-és Verestizi erdők 
eladásánál is milliókat szereztünk.

Ennyi vagyont Beeze ur24 évi alispánsága 
alatt sem tudott szerezni vármegyénknek, — : 
pedig be sok erdőt eladott ezen idő alatti

Különben Beeze ellen cikkéért sajtópert 1 
indítottam.

Sz. 1098— 1907. ki

Pályázati hirdetmény.
Csíkszereda rendezett tanácsú városnál 

lemondás folytán üresedésben levő tanácsi 
iktatói-kiadói (irnoki) állásra ezennel pályá
zatot hirdetek.

Felhívom mindazokat, kik ezen válasz
tás utján betöltendő állást elnyerni óhajtják, 
hogy ez iránti kérelmüket hozzám folyó évi 
november hó 9-ig annyival is inkább adják 
be, mert a később beadottakat figyelembe 
nem veszem.

Az állás javadalmazása 600 korona 
liéjZftéuz fizetés.

” '''fjftwszercda, 1907. évi október hó 25.

Dr. Ujfalusi Jenő,
polgármester.

Gyergyót-somafalva, 1907. október 24-én.
'ló r iik  Ferenc, 
őrs/. kópvUelö.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ.

A Z  „ A P P O N Y I  K Ö N Y V N Y O M D A  R É S Z V É N Y - T A R S A S Á G "  

ALAKULÓ KÖZGYŰLÉSÉT
1907. ÉVI NOVEMBER HÓ 10-ÉN PÉl ELŐTT 10 ÓRAKOR AZ OTTHON KÁVÉNÁZ HELYI 

SÉfiÉBEN TARTJA MEG. TRÉLERÉ A RÉSZVÉNYESEK TISZTELETTEL MEGHI9ATNAK.

T * R < 5 Y :

1. A részvényjegyzésre vonatkozó előterjesztés.
2. Alapszabály előterjesztése és ennek elfogadása vagy módosítása a közgyűlés által. 
3 Az igazgatóság, felügyelő bizottság, valamint az ügyvezetők megválasztása.
4. Egyéb előterjesztések.
Felhivatnak az összes részvényes urak, hogy minden jegyzett részvény 50%,-át, azaz 

25 koronát részvényenkint a Csíkszeredái Takarékpénztár Részvénytársasághoz 1907. évi nov
ember hó 10-ig a kereskedelmi törvényben meghatározott joghátrányok terhe alatt befizetni 
szíveskedjenek.

Csíkszereda. 1907. október hó 29-én.

AZ ALAPÍTÓ t a g o k .

A K I M P É R

„RÉPÁTI GYÓGYSAVANYUVIZ"
forráskcz.elösége tisztelettel tu
datja, Csíkszereda város és vi
déke fogyasztó közönségével, 

i hogy közkedveltségnek és álta-
I lános elismerésnek Örvendő ás

ványvizét naponta friss töltésben 
hozza forgalomba.

Láda vételnél elönyár!

Főraktár: NAGY 6YDLA kereskedése
C s í k s z e r e d a .

I  5  ÉLŐVIRÁtS 5
|  CSOKROKATés KOSZORÚKAT

jutányos árban és a legcsinosabb kivitelben
8  - I tt—- - - - - ?  k é 8z i t

H I R D E T É S E K
mérsékelt díjazás mellett felvétetnek 

a kiadóhivatalban.

KERTÉSZ GÁBOR
Csíkszereda. Miké-utca 238. szám.

Kisebb megrendelések azonnal, 
nagyobb megrendelések 4 napon 
belül — szóbeli vagy levélbeni 
megrendelésre —  a fele érték 
elöleges lefizetése után szállít
tatnak. Levélbeni megrendelés
nél elegendő a megrendelendő 
csokor vagy koszorúért fizetendő 
értéket közölni és azt megírni, 
hogy a csokor vagy koszom 
milyen sélra készíttessék. —
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Nyomatott Létz János könyvnyomdájában Csíkszeredában. 1907,


