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alakulást ? Hisz a függetlenségi párti többség
képviseli a nemzetet. A nemzet a saját érdeké
ben nem óhajt más. képviseletet a számára.
Nem kötötte össze a függetlenségi párt gyakor
lati politikai terén való működését a koaliczió
életével.
A függetlenségi párt politikája tnég ezután
következik. Mennyi szép és magasztos munka
vár a függetlenségi pártra. A nemzet megcson
kított függetlenségét vissi.a kell állítania. Nem
forradalmi utón, nem is erőszakkal, hanem alkot
mányos utón, az alkotmányos magyar királylyal
egyetértőleg.
Meg kell értetnünk alkotmányos magyar
királyunkkal első sorban, hogy a delegáció egy
felől sérti a nemzet függetlenségét és a nemzeti
souverainitást, másfelől mindkét államnak sok
idejét és pénzét rabolja cl ok nélkül, hisz en
nek munkáját, mindkét parlament külóu-külön
elvégezheti. Semmi gyakorlati szükség nincs a
delegációra. Az 1867. évi XII. t.-e. 41-ik §-a ki
mondja hogy a delegáció határozatai Magyarországra nézve amúgy is csak akkor érvénye
! sek, ha a magyar országgyűlés ama határoza
tokat a költségvetés tételeibe belefoglalva elfo
gadta. E szerint a költségvetés el nem fogadá
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sával bármikor a magyar országgyűlés semmivé
teheti a delegáció összes határozatait.
Mire való tehát fentartani egy oly intéz
ményt, amely végérvényesen úgy sem határozhat,
csupán arra jó, hogy külföld előtt Magyarország
és Ausztria üsszetartozandóságát tüntesse fel.
Amit elvégez a delegáció, azt elvégezhetné
a két állam kormánya egyezségi lég s egyszerűen
a két parlament elé terjesztenék, mint a közös
érdekű ügyekre vonatkozó megállapodásukat
időről-időre s az ily szerződések nemzetközi
megállapodásuknak lennének tekintendők.
Ep igy semmi gyakorlati szükség nincs, a
közös miniszterekre sincs.
Ezeknek a teendőit is a két kormány kö
zös egyetértéssel elvégezhetné. Ezeknek statuálása is csupán csak az összetartozandóságot kí
vánta szolgálni a két állam között.
Ha sikerülne a függetlenségi pártnak azt
a két intézményt eltörölni, úgy a nemzet souveruinitása érdekében óriási lépést tesz előre s
ebből fognak kihullani a nemzeti állam >i;ilaktilásáuak egyéb biztosítékai is a hadüiry és a
külüiiv terén.
Ezen a téren vár tehát igazi munka méír
a fnum'tlenséiíi pártra. Nem kell uj párt »Lik11lás. Tartant] ki csak a magyar m mzel a függet
l e n é i párt mellett bátran, mert az igazi munka
ideje még ezután következik.

A régi rendszer megcsoutosodott hatvan
hetes politikusai teletorokkal kiabálják szellőben,
hojgy a negyvennyolcas politika épen ekkor
mondott csődöt, amidőn a nemzet részére többséget adott.
Midőn 'módjában volna negyven éven át
hirdetett elveit megvalósítani, falba rúgja eze
ket s reá áll általa annyira gyűlöli 67-es alapra
s kormányzatában a hatvanhét évi 12 ik törvény
cikkben a nemzet által elválhill összes kötele
zettségeket szigorú következetességgel végig
csinálja.
Hát ez nem árulás*? Hát a függetlenségi
párt, lm már egyszer többségre jutott, hogy
meri azt a törvényt tisztelni, amit a 67-es po
litikusok csináltak ?
Hogy lehet, hogy a függetlenségi párt több
ségbe jutásával nem jutott törvényen kívüli
állapotba, forradalomba az ország? A nagy
csalódás siratja ezeket a szavakat a 67 es urak
ból. Hisz ők azt Iliitek, hogy az ország kor
mányzata azzal a törvénynyel, amelyet ők dogmává tettek, részükre ki van sajátítva.
Más kormányzatot, mint amelynek zászló
vivői a 6<-re esküsznek, el sem képzelhettek ;
hisz széliében hirdették, hogy a függetlenségi
párt nem kormány képes, mert ez forradalmi párt.
És ime hebizonyosodott, hogy igen i.s csa
lódtak ama jó urak, mert hisz a függetlenségi
párt kormányképes.
Keserű ama jó uraknak ez a csalódás.
A hatalomnak nem remélt elvesztése, a
melyet öröknek hittek, megtöri lelki egyensú
lyukat, s rágalmat ad szájukba, s árulással me
rik a nemzet előtt vádolni azt a függetlenségi
pártot, a mely mint többség a gyakorlati élettel
számolva, átvette tőlük az örökséget. A létező
törvényt tisztelve, annak alapján egyelőre vál
lalta a kormányzást azzal a vő. ső célzattal,
hogy törvényes alapon, alkotmányos utón, a
67-iki kieg'ezésnek mindazon intézkedéseit a
melyek sértik a magyar nemzet függetlenségét
és souverainitását az alkotmányos magyar ki
rályival egyetértőleg megfogja változtatni.
Ezt a gyakorlati politikát nem várták ők
a függetlenségi párttól. S mert az egész függet
lenségi párt s vele a nemzet reá állott a gya
korlati politikára, ebben van az árulás.
Miért fáj a jé. uraknak, hogy a független
ségi párt egyelőre, azt csinálja, mit ők csinállak
30 éven át Hisz. ha csak az elv előttük szent,
akkor ezért nem gáncsolni és árulással kell vá
dolni a függetlenségi pártot, hanem elismeréssel
Az általános választójog Andrássy Gyula
adózni neki.
gró belügyminiszter március hó folyamán be
Fáj, mert kihullottak a hatalomból s nincs terjeszti az általános választójogról és a válasz
már reményük hogy valaha m g bele üljenek tókerületek uj beosztásától szóló törvényjavas
abba.
latot. A Ház a javaslatot még a nyári szünet
Pedig minden követ megmozgatnak Lát előtt fogja letárgyalni.
A nemzeti bank. A képviselőház e hő
ják hogy a rágalom, a vádaskodás nem segit,
más eszközhöz folyamodnak. Kikiáhálják, hogy 10-én kezdi meg üléseit s ekkor fogják meg
választani a nemzeti bank előkészítésére kikül
a mai politikai helyzet tarthatatlan.
dendő bizottságot. A bizottság elnöke minden
Ezen segíteni kell. Hogy an ? Ujpárt ala
valószínűség szerint az eszme megpenditője,
kul ássál De hát miért óhajtunk jó uruk uj párt > Holló Lajos lesz.

Dr. Györgypil Domokos volt országgyűlési
képviselő beszámoló beszéde.
Midőn :i ■ Önök megtisztelő bizalma
altul nekem m ír három ízben átadott kép
viselői megbízó levelet, tiszti föügyészszé
történt megválasztásom következtében, szenyteleniil és mocsuktalannl Önöknek vissza
adom, s országgyűlési képviselői m inősé
gemben Önöktől búcsút veszek ; elengedhe
tetlen kötelességemnek tartom, hogy önöket
a koalíciós kormány uralom ra jutása után,
de különösen az elmúlt esztendőben lefolyt
fontosabb és nevezetesebb politikai esem é
nyekről tájékoztassam.
Az elmúlt esztendő az összes nem ze
teknél a súlyos m egpróbáltatások esztendeje
volt. De különösen az volt hazánkban, hol
belellenségeink
kik fájdalom tagadhatat
lanul szép számmal vannak, — külellcnségeinkkel karöltve, eddig nem ism ert és szo
katlan módon voltak kerékkötői és akadá
lyozói békés lejlödésünknek és előrehaladá
sunknak.
Ha tehát a múlt év politikai esem ényei
vel akarom önöket t. polgártársaim a való
ságnak megfelelően megismertetni, feltétle
nül szükséges, hogy ellenségeinket s azok
aknam unkáját is megismerjék, m ár csak
azért is, hogy lássák, hogy m icsoda nehéz
ségekkel kell megküzdenie a magyar n e m 
zetnek függetlensége és önállósága kivívása
érdekében.
Ellenségeink sorában első helyen álla
nak a régi rendszer űzetett írói, kik nap
hosszat jajgatnak és obégatnak a letört
rendszer odúiból. A magyar közvélemény
nem is tudna róla, hogy a közélet 'Inikkott
alakjai léteznek-e még, vagy sem, ha a nem 
zet letörésére összeszedett rengeteg és félre
dugott pénzből nem telnék ezek díjazására.
Nem tudja az ember, hogy nevessen-e,
vagy boszankodjék, mikor azon jerem iádákat olvassa, melyeket ezek, az uj rendszer
miatti elkeseredésükken papírra vetnek. A
koalíció korm ányra jutásit idejében ezeknek
m inden reménységük abban állott, hogy itt
ham arosan újból felbomlik m inden rend és
akkor a bécsi udvai ismét hatalom ba
helyezi a I e v i t é z I e 11 a l a k o k a t , kik
bár m rgl >rv. és m v f ,gt atkozva még máig
is léte nek vala'io . az élet színpadának sötét
hallerében, Imi ..e l ma senki észre nem veszi.
R em én, ség isb.'ii azonban — s ez rájuk
nézve a borzasztó
szerfölött csalódtak. Az
uj rendszer elhelyezkedik hékességesen és
nyugodtan. Lassan kint elfoglal m inden tal
palatnyi lérl és kihányja a darabont világ
m aradékait még azokból a zugokból is, ahol
eddig meghozták magukat. Vitézeik n a p rő tuupru fogynak és kopnak. Hatalom nélkül
semmivé lesz egész érdekkörük, az emberek
pironkodva som polyognak el oldalaik mellöl.
Csupán nehány cégéres m arad még M f
közülök, inig azok is lassanként el n e m
tűnnek a semmiségbe.
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Ez fáj nekik s elkeseredésükben egve- kereskedelmi szerződéseket. Ez a törvény
megdönthetetlen garanciája teljes gazdasági
hul sem tesznek, mint állandóan izgatnak
hogy a nemzet egységes sorait megbontsák önállós igunkn ik. Annak jelentőségéi tehát
kicsinyeim nem lehet
s hogy az uj rendszer ellen ;fz elégedetlen
A most elmondottakból kétségtelenül
ség csiráit élelrekeltsék.
Micsoda változás ez? kiáltozzák szün kiviláglik. Imgy azoknak az uraknak, kikel
telenül ! Hiszen „minden maradt a régiben.“ helellenségeink sorában az e’sö helyre álliDelegáció, közős vámterület, újoncok, katonai tollam s kik (mos-unlalan azl Kiabálják a
világban, hogy : „minden maradt a régiben",
költségek mind megszavaztatnak.
redig a jó uraknak ezek felelt csali állításuk perfii! hazugság. Rájuk nézve épen
örvendezni kellene. Hiszen ők életüket és az a legfájdalmasabb, hogy nem maradt
vérüket áldozták az udvari hatalom érde semmi a régiben : az ö hálálniuk és remikeiért. Ha tehát most még egy-két évig m in -zeriik egészen megsemmisült. Harm incéves
den marad a régiben, mi panaszuk lehet ez korhadt, nemzetietlen uralom dőlt össze és
ellen épen azoknak, akik vakeszközei voltak temette maga alá azokat, kik a bécsi akarat,
feltétlen végrehajtói voltak az országban. A
a felső kivánalmaknak.
Az egész nemzet ludta azt. hogy az jobbak pedig minden pártból tömörültek és
átmeneti korszak alatt a katonai dolgok ma a nemzeti uralom megmentésére sorakoztak.
Menjünk tovább. Belellenségeink sorá
radnak a régiben
Tudta minden épelméjű ember, hogy ban ott látjuk a kurvátokat, akik hónapokon
lesznek delegációk, lói ösköllségek, újoncok keresztül a parlament történetében eddig
és Ingy azokat a királyival kölölt megegyezés szokatlan és szemfelén módon igyekeztek
szerint, az országgyűlés megfogja szavazni. a képviselőhöz munkálkodásál megakadá
Nemcsak mindenki tudta, de az egész nemzet lyozni. kiknek elszakadási törekvésük nap
örömmel ‘ogadla és leikéből üdvözölte ezen ról napra nyilvánvalóbbakká lesznek és akik
megegyezést és a koalíciós kormányt, egy most már nyíltan a magyar állam egysége
részt azért, mert ezáltal szabadult meg az ellen törnek. Kevéshbé nyíltan, de ugyan
egész nemzetre üdére nyomásként nehezedő erre n célra törekszenek a nemzetiségi iz
darabont uralomtól, másrészt pedig azért, gatok. akik ugyancsak hazánknak magyar
mert mégis csak kulömhség. hogy Kossuth. nemzeti mivoltát akarják megbuktatni és
Apponyi. Andrássy és a többi hazafiak in helyébe a darabokra töredezett, föderáliszlitézik-e az ország sorsát, vagy a kormányzat k iis , főbbé m ár nem magyar „Hungáriát"
a darabont uralom embereinek kezében ma akarják tenni. Tökéletesen ej»y hnron pemliil
rad. Meg kell csinálni az általános válaszlói ezekkel :i magyarországi szociáldemokrácia
jog reformját Nem helyesebb e ha azl meg mely immár egész határozott magyarellenes
csinálják a nemzeti érdekek figyelembe vé irányzatot kővel. úgy. hogy jelenlegi küzdel
telével a nemzet vezérei, mintha azt meg mei m ár nem is annyira a társadalom gaz
csinálták volna a nemzet letörésére, épen a dasági rendjének megváltoztatásáért, mint
inkább az ország magyar nemzeti jellegének
nemzeti ügy ellenségei.
Csináltak volna-e azok az urak önálló megbukt tásáért folyik.
S szóljak-e végül a nagy osztrák moz
gazdasági berendezkedést az országban ? De
hogy is csinállak volna, hiszen ma is tilta galom élén álló Külelienségeinkröl. kik lázitó
koznak az ellen kézzel-lálibal. Nekik a mai röpiratoknak az országba való becsempé
gazdasági gyarmati helyzetet megbolygatni szésével. különösen a h.izaíiságát Mi ndeddig
megőrzött magyarországi németséget iparkod
soha eszükágáhan nem állott.
Mindenki balja azt. hogy komoly elő nak a magyarnemzeti eszme ellen föllazítani.
Ennyi baj és ily sok nehézség között,
készületek tétetnek két év múlva az önálló
msgyar nemzeti bank felállítására. Már a midőn eddig titokba táplált nemzetellenes
bank maga is tisztából van azzal. Tisztá törekvéseket láttunk életre kelni s nyíltan so
ban van vele az. osztrák kormány és az rompóba lépni, megfontolt bölcseségre és
osztrák parlament, hiszen megállapodások mérsékelt m alomra volt szükség, hogy azok
kal szemben a harcot megállani képesek
jöttek létre a bank külön választása esetére
Mindenki tudja, hogy a függetlenségi legvünk.
Kormányunk ezen nehéz helyzetekben
párt, mint a páriáméul nagy többsége, föl
fényesen állotta ki a lii/.próbát s teljesítette
tétlenül megköveteli a nemzeti banknak ltlltl
év végére való felállítását. Nincs reá semmi feladatat. A már szentesített nehéz és fontos
lehetőség, hogy a pariim éul nagy többsége alkotásoknak egész sorozata bizonyítja, hogy
a 4S-a.s párt, programmja egyik ezen sarka az cmlitcllem sok viszontagság közepette is.
latos elvének megvalósításától elálljon.
kormányunknak és parlamentünknek műkö
A kiküldcndö bizottság mar ezen év dése nem volt meddő.
ben előkészíti a bank dolgát, meghallgatja
Mar az líMMi óv végén megkezdette a
a inai bankot és meghallgat más illetékes törvénylioz is különösen szociális tőrén az
alkatás munkáját.
tényezőket a kormány közremiiköáésével
Az iparfejlesztési törvőnynycl hatalmas
azután pedig előterjeszti a képviselőháziul;
indítványát.
eszközt nyert a kormány arra. Imgy addig
Az ország és a parlament dönt lehat is, inig a kereskedelem és ipar megterema bank sorsa fölött Lehet-e kétség, hogy ez tősének egyedüli biztos emeltyűé, az önálló
a döntés az önálló bank melleit fog szó- I vámterület nemcsak jogilag. de valósáéban
Inni. Senki sem kételkedik ebben, csak azok ! is létesül, elhanyagolt iparunkat erősíthesse,
a romiolt lelkű politikusok, it kik elszerel fejleszthesse.
tek volna és elszerotnének még ma is ásni
Ez év elején a munkás balesetbizto
minden nemzeti önállóságot: a nemzeti sítási és belcgsegélyző pénztár létesítéséről
bankid. az önálló vámterületei és mindent. ! szóló törvénynyel az ipari és gyári m unká
a mi a nemzeti önállóságnak és érvényesü sok helyzetét iparkodott javítani s jövőjüket
lésnek eriteriuma
baleset és betegség esetére hi/.lositam. Az.
Ezt a tényt a jóiirak már nem tudják állami, felekezeti és községi népiskolák ta
letagadni, valamint azt .-cm. Imgy l!l|7 -re nítóinak tizclésremlezéséröl szóló törvények,
az önálló vámterületnek behozatalára lett és a nemzeti mivelödés biztosításának és lejlödésének hatalmas pillérei. A vasutasok litesz a kormány előkészületeket.
Az autonóm vámtarifáról szóló törvény zetés rendezése is nem kcvésblié fontos szo
megadja a módid, hogy a most Ausztriával ciális alkotás, miliőit az állam gazdasági fej
kényszer helyzetben megkötöd kiegyezés le lődése légimilo-a d> tényezőjének tisztviselőit
járta utáni időre. Magyarország teljesen ö n  tisztességes javadalmazással latlu el
Igen snl; találatnak vnll tárgya a gazda
állóan és függetlenül a saját törvényhozása
által megszabott vámtételek tekintetbe véte és gazdasági cselédek kóznlli jogviszonyok
lével, kösse meg a külföldi államokkal a szabályozásáról szóló törvény, mely igaz
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ugyan, hogy a gazdaosztályra su lyos terhe
ket ró. de nagy mértékben van hivatva ja
vitani és biztosítani a gazdasági munkások
helyzetét
Azonban legkimagaslóbb alkotása volt
az elmúlt esztendőnek az Ausztriával kötött
kiegyezési magában foglaló törvény, melylyel
in évig tartott bizonytalan helyzet m ert
megoldást. Ennek a törvénynek jövő gazda
sági fejlődésünkre kihaló jelentőségét már
maga az az egy körülmény is kétségtelenné
leszi. hogy az ország egész közvéleménye
sovárogva várta, hogy végtére rendezést
nyerjenek az Ausztriával-szemben függő ke
reskedelmi és vánikérdések s gazdasági hely
zetünk oly nyugvó pontra helyeztessék,
melyen a következő 10 év alatt zavartalanul
fejlesz Illessük iparunkat és kereskedelmünket
s egyszersmind elökészülliessiiitk gazdasági
önállóságunknak ;t kiegyezés lejáratával való
lényleges és leljcs megvalósítására. A ki
egyezésbe foglalt liatározinányokkal ennek
P lesilése elöl minden közjogi és gazdasági,
söl nemzetközi akadály is el van hárítva és
tisztán egyedül a nemzettől függ, hogy an
nak idején akaratát keresztül vigye. Igaz
ugyan, hogy a kiegyezés a kvóta felemelése
következtében súlyos áldozatokat kíván a
nemzettől, de literi abban jelentékeny gaz
daság: és pénzügyi előnyök is szereztettek
s annak közjogi vívmányait a legkörmönloiilabb rahulisztika sem vitathatja el. a nem 
zet nagy többségének közvéleménye közmegnytigvással fogadta a törvényhozás döntését
A varmegyei közigazgatás rendezéséről
szólít l s ü l . MAXI I. l.-c hatályon kívül való
helyezéséről, a magyar kir. közigazgatási
bíróság hatáskörének kiterjesztéséről és a
hatásköri bíróságról szól i törvények fontos
alkotmány biztosítékokat foglalnak magitkb in.
Az n. n. _l,"x Saparina", amely a közigaz
gat.is államosítását elvileg kimondotta s mely
a Krislólfy-aera alatt állandóan megsemmi
sítéssel fenyegette a törvényhatóságok auto
nómiáját. érvényét vesztette s igy a külö
nösen nehéz időkben, alkotmányunk leg
erősebb végvárát képező megyék önkonuányzala, régi erejében fennáll.
A közigazgatási bíróság hatáskörének
kiterjesztésével a független bíróság döntésé
it m és hatalmában fogjuk hinti, bármely
ko; máiiyzat törvénytelen erőszakoskodása
ellen, a legerősebb fegyvert.
A hatásköri bíróságról szóló törvény
szintén gatat fog vetni annak, Imgy a végreli.ijtöi hatalom önző, politikai célokból, a
saját hatáskörébe ragadhasson oda nem tar
tozó hírói. vagy közig izgalási intézkedést.
Ezekben volt szerencsém t. uraim rö
viden összefoglalni az elmúlt esztendő fon
tosabb és nevezetesebb alkotásait.
Hazánkban, hol r legnagyobb vesze
delmek közepette is. a törvény s az abban
biztosított jogainkhoz való ragaszkodás volt
a bárhonnan ellenünk intézett támadások
ellen a leghalhatősahh védőeszköz, minden
törvény, nedv jogainkat halározottalihan. vi
lágosabban bizlosilja : az ország és nemzet
további fennállásának, független-égének újabb
erőssége.
Ezen elv vezette kormányunkul és par
lamentünkéi akkor, mikor a fennehb felso
rolt törvények igen nagy részét megalkotta.
Ezek után. midőn mint volt országgyű
lési képviselő a kerülettől, annak minden
egyes polgárától, de különösen választóitól
buesiit veszek s a nehéz időben csekélysé
gein iránt többszörösen megnyilvánult biza
lomért.
melyei soha ki nem érdemeltem
ismételten köszönetét mondok, teszem
ezl azon Ígérettel, hogy mint a múltban,
ngy a jövőben is a függetlenségi és a -ts-as
elveknek tánlorilliallaii. hűséges, becsületes
és odaadó kalomija leszek.
Kérem tartsanak meg továbbra is szereletükben és jóindulatukban.
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Képviselöjelölés.
A c» i k s z a r «d a i választ ■kornlethon dr.
Uyörpypál D o m o k o s u n k Icán....lása folytán az
nesz. kópviselői állás mcgüro.-cdvén, arra I'. hó
ö ón a kerüld válas/.tó pnlgáiui egyhangú lel
kesedéssel H.i|ii<xl Ignác/, Cs íkszeredái polgár,
takarékpénztári főkönyvelőt jelölték ; ki a j»*I«
lést elfogadva, nyomban megtartotta progrummbeszédét, melyből rövid kivonatban közöljük a
következőket :
.Mindenekelőtt kijelenti, hogy ha ékess/, lássál hinni, akkor sem tudná háláját méltókép
pen kifejezni a kitüntető bizalomért; de nincs
is szándékában bármily hangzatos köszönéssel
kvittől ni a választó -polgárok kai. mert ő ezen
bizalomra becsületesen rászolgálni akar Kiszol
gálni akar első sorban édes magyar h izünk, |
azután szereteti vármegyénk, va >y.:ó kei ille
tünk és szerény kis városa .k érdekében, in lyekért
ha szükség — éh*tét is kész felál
dozni. S bár csekély tehetségével és még ese
kélyehh befolyásával országra szóba dolgokul
alig művelhetne, mindazonáltal a helyi érdekű
ügyeket támogatni, istápolói, szakadatlanul szol
gálni soha meg nem szűnik A váiasxtőpolgárság láthatóan jóleső érzéssel vette tudomásul a
jelölt azon kijelentését is, hogy őt megválasztása
esetén sem fogják oly magasra emelni, hogy a
magasságban elszédiilj*m és onnan lebukj ’k,
mert azután is megmarad annak, aki -ddig volt,
t. i a k- /ügyek hűséges szolgája ó.„ a népnek
igaz, őszinte bi.rá'ja

7.

F. M

progra mm beszéd tartalmát, moly igen jó benyo
mást tett a választóikra
Hajnód Ignác különben is a függetlenségi
és 48 ;is eszméknek egy élő programmja, kit e
választókerület minden polgára jól ismer s kiben
ez a kerület egy hűséges és minden izében igazi
magyar népképviselőt fog nyerni.
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— Fényes esküvő. Lapunk felelős szerkesz
tője dr Ujfalusi .lenő polgármester f. hó 7-én
vezette oltárhoz Ditróban Köllő János törvényhatósági biz. tag. vármegyei gazdatiszt bájos
leányát Erzsikét. Az esküvőn a nagyszámú ro
konságon kívül városunkból is többen vettek
részt. Boldogság kisérje az uj frigyet
- Előléptetés Ősik vármegye főispánja a
közigazgatási joggyakornokok létszámában a kö
vetkező előléptetéseket eszközölte: Dr Sípos
Lázár és dr. Éitlies Gyula 1600 kor. fizetéssel,
Domokos János díjtalan joggyak 1300 és Mi
hály Lajos 1000 kor. fizetéssel lettek előléptetve.
Eljegyzések. Csikszentdomokosi Szakács
Antal eljegyezte Gráíf Erzsikét Ősik madarasrólSzentdoinokosi György Márton eljegyezte
Balázsi Anuiiskát Bethlen fa Jváról.

A politikai újév. Újév napján fontos nyi
latkozatot tettek Kossuth és Wekorle. Az itt bbinál a koalíció tíiojni jelentek ia.-g. Kághy t ívnia
üdv /.lő >/,avaira Wekerb* kijelentett", hogy a
jelen évben gazdasági helyzetünk erősítéséie
kell törekednünk s közlekedéseinket kell fej
lesztenünk. Ezenkívül következik az adóreform
megalkotása, valamint a választód reform megal
kotása
A függetlenségi párt tagjai Kossuth
Fereneznél nagy számmal jelentek meg s Holló
Lajos beszédére Kossuth hosszasabban válaszolt,
bár betegen feküdt.
Az önálló nemzeti bankra nézve kijelen rencz esomafalvi plébános, orsz. képviselő újévi
tette. hogy ezt elő akarja készíteni s a mint az üdvözletek megváltásának ezimén 100 koronát
előkészületek készen lesznek, azonnal önállósí adott a gyergyócsomafalvi r. k. iskolai tan
tani akarja az ország pénzügyeit. Ugyancsak ó könyv alapnak. — Követésre érdemes példa ez,
is. nyilatkozottá választói reformról, a melynek
javaslata még a tavasszal a Ház elé kerül. mely a külső hiúságra pazarolt filléreket köz
Fzen reform végrehajtása után a jelenlegi kor- hasznú őzéi okra fordítja.
mánv befjezvén feladatát, visszaadja megbíza
A csikmegyei arvahaz bizottsága Kállay
tását*
Uhuim* elnöklete alatt 1908. évi január hó 11-én
A f iggct len ségi pártra váró nagy felada íszombaton) a Vigadó-szálló összes termeiben
tok teljesítésénél a párttagok figyelmébe ajánlja tánccal és rövid műsorral egybekötött közvacso
Meggyőző ciitaláru/..is*al Ígérte, hogy a vezértársát, Apponyi Albertét, a kiben önzetlen rát rendez, melyre a legszélesebb körű előké
mennyiben tér és alkalmn ovii.;, im, hűséges ! vezért, ifjú erőt bit* a párt. — Andrássy Gyula i születek folynak. Az estély kezdete este 7 óra
támogatója, szószólója lesz .1 ni.igy .*r ve/.énvl ti beteg lévén, pártja csak táviratilag üdvözölte. kor. Belépti d ij: személyenkint 1 kor. Eelíilfizetési köszönettel fogad és hirlapilag nyugtáz,
nyelv behozatalának és az «•n.ill • m igy.tr had
a rendezőség
sereg fel dlitásának.
A Farsang. Az ez évi farsang nagyon
F ő fontossá m i feladatának ismeri a magyar
G róf Majláth püspök levele.
nemzeti bank f e l á l l í t s á l me szavazni, nemkü
bosszú lesz. Yizkereszt napjától húshagyó ked
Nagyságos
Dr
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y
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y
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v
lönben a gazdasági és vámkozósség meuszundig, vagyis január 7-től március 8-ig, tehát
országgyűlési képviselő urnák
letésének eszméjét szív vei lélekkel szolgálni. K<>
57 napig túrt.
Budapesten.
vetelni lögja a csekély vagyonnal bitó kis
Csikvarmegyei arva- es szeretetház javára
gazdák és szegényebb sorsú kisiparosok létmi
Nagyságodnak f. évi december hó 20-i káról
nimumának törvény által leendő biztosítását, kelt nagybecsű levelét, az Országgvülési Érte e hó 11-én r üldözendő közvacsora anyagi ós er
kölcsi
sikerének
emelése érdekében, lelkes höl
hogy ezek a létf nntartásra szükséges keresmé sítő mellékelt számával együtt hálás köszönettel
nemcsak a székhelyen, hanem a vi
nyük után jövedelmi adót ne fizessenek s ré vettem és a kepe megváltás ügyében tanúsított gyeink
szükre az állam által kinevezett jogi tanácsosok buzgalmáért, amidőn ezennel köszönetemet s az déken is - széleskörű agitációt és gyűjtést in
ingyenes útbaigazításokat, adjanak. Alkalomad uj esztendő alkalmából jó> kiváuataimut is ki dítottuk meg. így Fejér Sándor alispánnó és
tán sürgetni fog.a a most életbeléptéiéit cseléd fejezem. felhívom nagyságos Képviselő Urnák Fekete Imre törvényszéki bírónő úrasszonyok e
törvény revízióját, mert ezen törvény oltalma a székely ügyek iránt érdeklő figyelmét a gyula let 4-én Csikszépvizen 140 korona összeget gyűj
alatt veszedelmes úrrá lett a cseléd a gazda fehérvári •.Közművelődés- eimii lapban újabban töttek. A d a k o z t a k : Szobeni Rétemé 4 kor.,
portáján, de nemsokára koldussá lesz a gazda ..Kepe-repertórium- eim alatt meginditott akta Cséosy Gyuláné 4 kor., Ráez Lajosiió 2 kor.,
Zakariás K. Lukácsáé 5 kor., TheiI Frigvesné
saját otthonában.
szerű közlésekre, a melyekből majd látni tnél- 5 kor., özv. Diatkevies Jánosné 21) kor., Zaka
Tönkrejutott kisiparunk feji *sztése és ke tóztatik, h »gy p. «»• 1H»4. évben az erdélyi tör riás I. Autalné 5 kor., Zakariás Jakabné 5 kor.,
reskedelmünk felvirágoztatása egyik elsőrendű vénytelen országgyűlésen fölvet tt kepe váítságot Zakariás K. Antalnó 5 kor. Fáraó Simon 4 kor.,
törekvése lceiul, annál inkább, mert a várme éppen a magyar tényezők, a katbolikus, ev. re Zakariás Antal 3 kor., ifjú Deák E leknéB kor,
gyék központjai, városai csakis ezek fellendü formátus és unitárius püspökök ellenezték, még Dájlmkát D Antal 5 kor., özv. Szebeni Rétemé
lése által felelhetnek meg magasztos hivatá pedig olyan hazafias okokból, a melyek az ak 4 kor., Száva Tioka 5 kor., özv. Zakariás Lukori idők követelménye szerint teljes jogosult káesné 2 kor., özv. Zakariás Izsák né 5 kor.,
suk na k.
Rendületlen hivő a választ-i og kiterjesz- sággal bírtak.
Fejér Miklós 4 kor., Fejér Jakabné 4 koronát,
téséi.ek. de csakis azok rés/ re fogja megsza
Nagyságod mostani nagybecsű interpellá S/.áva Kristóf 10 kor.. Pototzky Alajos 4 kor.,
vazni, kik a mim var nyelvet v/óial és írásban ció, jónak mindenesetre megvan az a jó erediném e, özv br Varidienei Ódon né 2 kor , Bójthy Endre
bo.y a miniszter untak arra adott válasza s igy 1 kor , Z ikiiri ;i- Róeer 2 kor., Deák György 5
bírják.
Támogatja a bírósági lisztvi-..jók fizetes- hivatalos nyilatkozata szerint a kormány az kor., dr. Zakariás István 4 kor., Tárnái János
rendczéséről már elkész.ite't intvén;,javaslatot, 1>4S NN. törvénycikket is teljesen elengedő 1 kor , Szabó F 'eneoé 2 kor. 10 fillér. Fejér
sót feltétlen szükségesnek tartja úgy a birák. jo .M*i, nek tekinti a megváltás ker*»sz*ül vitelén* Já nos 10 k o r o n á t . Úgy a nemesszivü adakozók,
mint a kezelő- e» segédszemélyzet fizetésének ós Tl y U'-nt kell atl-d larmni, b *g\ a d o lo g a mint ;i téli zord időt és fáradságot nem tekintő
felemelését, mert csak akkor várhatunk tőlük jo g a la p taiiul'iianynzásáitak n . ws/.’.óibon eblkad. adomány gyűjtők fogadják az ..rvák és elhagyot
jó és igazságos munkál, ha első sorban segítjük
Kojiidja nagyságos képviselő ur ismételt tak nevében hálás köszönetünket.
őket az anyagi gondoktól megmenteni.
köszönetéin s őszinte tiszt eleiem nyilvánitását.
Nagy idők tanúja. Mull hó 31-én halt el
Kelté.leiuil követelni fojj-i a kepe meg
Gyulafehérvár, 1907 december hó 31 -én.
Csikszentmártonban Szász János volt 48-as hon
váltás országos rendezését, mert ez a s/.ekelys. k .
véd őrmester. Dr. Csiszár Miklósné, Gőzsy Ré
séguek elvitázbatlannl jogos kivá :sáea. Ha a
yi j.íltemé kir. alj.-bitó neje és Szász Lajos várme
magyarországi papi tizedet és a szás/ok úgy
nevezett kistizedéi (nevzett *k k •s ) ./ ->0 >
gyei főjegyző nagybátyjukat gyászolják az el
évek abszolút ormányai megvált . ak, t.ü •<•.«!
hunytban Temetése f. hó 2-án volt nagy részvét
KÜLÖNFÉLÉK.
könnyelműség volt ezen súlyos lerh-\ a lég
szegényebb résznek a székelységnek \állóiról
K é rjü k la / m h /c m in d a z o n t. olva mellett.
mind é mai napig le nem venni. Követelni sóit, k ik a z előfizetési d ija k k a l m ég h á t
Kiszorítják a magyarokat Romániából is. Az
fogja, hogy mindazon községekben hol az is ralékb a n v a n n a k , hor/g a g g a h á tra lé  uj román ipartörvény értelmében romániai gyá
kolafenntartók fel.*k -zeti iskolájukat kellő nirosok és iparvállatok munkásai két harmad
veaura nem emelhetik, ott a közoktatási kormány kok, v a la m in t a z előfizetés m e g ú jítá sa részben románok kell legyenek és csak egykellő államsegélyt, vagy állami isko'át adjon és ir á n t h a la d é k ta la n u l in té z k e d n i s z ív e s Imrntada leheti degen. Ezt úgy kell érteni, hogy
hogy a népoktatás ingyenes legyen.
ott már nem kell az idegen munkás, csak addig
k ed je n e k .
H nvédségünknek
mint e téren egye
Kitüntetés a kiegyezésért. A király We kellett, inig a székelyektől az ipart és szorgal
düli magyar inié/ntéi ynek
Iejlesz1é>én», min kerb* mi liszten •Inöknek a kiegyezés létrehozá mat eltanulták. Soha néppel olyan csúfosan
det) áldozat íiteüla /atillára késznek nyilai kozott ; sával ^/.érzett fáradhallan és hazafias munkás nem bántak el, mint odaát a székelyekkel. A
azonban kötelessé .éi ck tartja oda butni, hogy ságáért elismerésének látható jeléül a Szent-Ist- román földmivelés, ipar- és kereskedem ügyi
honvédségünk leikéből a Fabrieii* i le szellem van rend nagy keresztjét adományozta. Ez a leg miniszter most újabb rendeletet intézett az or
szág összes gyárosaihoz és vállalataihoz, ame
kiirlassék, hogy az többé n :u- a. I u s sz 'gá
nagyobb rendjel kitüntetés, melyet Magyar
lyekben figyelmükbe ajánlja az ipartörvény azt
országon egy polgárember elérhet.
latokra kupim ó ne légy- n.
Kossuth. Darányi miniszterek, Szterényi a rendelkezését, mely a személyzet nemzetisé
Végül ntegny ttg’aita a választ, k .
o yos
lábrukapott „paktum" hírek alaptalattsagár I s Mezőssé. I'opnvies államtitkárok s a pénzügyi, gére vonatkozik, amennyiben úgy a hivatalnoki,
kereskedelain és f'ddmivelésügyi miniszterium- mint a munkás létszám kétharmad részének
határozottan kijelentéit", hogy nme- a/ ur Is
lennek az a felkent embere, kivel a választ, k ból három-három tanácsos szintén kitüntetésben román állampolgárnak kell lenni. Ennek végre
tudta és akarata nélkül egyezk-(léseket kezdene, részesültek a kiegyezés közül szerzett érdemei hajtását sürgeti a miniszter.
hanem igenis azt a zászlót, melyet a jelöléssel kért.
Halálozások, idősebb I) vid János éle
Áthelyezés. A vallás- ás közoktatásügyi tének 73-ik évében rövid betegség, titán f. hó
kezébe adtak, ttom engedi már most onnan
miniszter
Györgypál
Károly
aldobolyi
állatni
kicsavartaim, inig az utolsó darabkát is karddal
2-án Csíkszeredában elhunyt — Özv. Nagy
elemi iskolai tanítót, a csikszentdomokosi ál kzekirtsné sz. kúlöp Annit surjiyiiros és birtuki nem vágják
Körülbelül felsoroltuk rövid kivonatban a lami elemi iskolához helyezte át.
kosné, volt vár. i tanácsos és 184S,4‘J. honvéd
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f--------------------------------------------------őhadrmjfy özvegye örök tevókenysóifhen töltött
élete 58. évében múlt hó Hl-én Kézdivásárhelyen
jobhlélre szenderült.
Közgyűlés A Csíkszeredái Iparos Ifjú
sági Önképzőkör saját helyiségében folyó év
január hó 19-én d. ti. 2 órakor tartja r e n d e s
k ö z e y ü l é s é t . Tárgy : 1 Elnöki megnyitó.
2. Titkári és gazda jelentése. 3. Az 1907. évi
zárszám elás előterjesztése. 4. A könyvtárnok
jelentése, 5. Tisztviselők választása, fi. Indít
ványok.
— Gazdasági ismetlöiskolások elöadasa Szár
hegyen. Karácson napján ..Tankönyv beszerzési
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annyira összeverte, hogy még azon éjjel sebeibe
belehalt. Az esetről az elhalt férje a hatóságo
kat másnap értesítette ez ügyben s a törvény
széktől kiszállott bizottság az erőszakos halál
megállapítása után Bálint Istvánt letartóztatta
és a Csíkszeredái fogházba kísértet te
A székely szövetség nagy képes naptára

kapható 1 korona árért a Kossuth-nyomdában
Marosvásárhelyen. Aki c naptárt megveszi,
nemcsak tartalmas és szórakoztató olvasmányt
szerez, hanem segít a székely kérdés megol
dásában is, mert a naptár .tiszta jövedelmének
ötven százaléka a székelv szövetség pénztárát
illeti.

alap javára * Both Ferenc szaktanító és Butimé
Bárrá Irina tanítónő fáradságot nem ismerő
munkássága folytán a felszegi iskolánál színre
került l-rdősi Károly: „ A n g y a l s z í v e k kn- Olvassa és terjessze mindenki az igazság és
rá cs o n y a
karácsonyi kép és Szabó János;
Bethlehemi bakter • pásztorjátéka. A hatásos függetlenségi eszm ékért'kH z# ..Örszem"-et.
jeleneteket szép kardalok és szólók élénkítették.
A nagy közöoséu alig tudott betelni a ritka
élvezettel. Bedig oly sokan voltak, hogy mint
Közönség köréből.*)
szokás mondani rgy tu sem eshetett le közéjük
Hajnód Ignác urnák
s kozóhajra dec. 29-én meg k- llett ismételni.
Minden növendék tudta szerepét súgó nélkül,
Csíkszeredán.
tudta a maga idejét, helyét, kötelességét. A
Kedves Barátom Náci!
vallásos s még romlatlan szivii székely nép előtt
Meghízottáidtól arról értesültem, hogy a
a békesség ünnepét: a szent karácsonyt, igy
lehet igazán még nagyobb ü néppé tenni. 20 és folyó hó 23 án a Kossuth-szállodáhan tartott
!
társas
vacsora alkalmával távol létedben, rólad
10 filléres heiépti díj mellett nz alap javára
befolyt 50 korona. Felnlfizttek: Szál-hegyről sértő kifejezéseket használtam.
Ismered azt a viszonyt, mely minket eddig ;
Bartalis Imrém* és Ferencz Dénes adótérnek,
továbbá csikszépvizi (iagyi István kjző. Deák egymáshoz fűzött és tudhatod, hogy ezek a ki
fejezések
a te személyed ellen komolyan nem
Elek egyh. gondnok és Deák Kálmán urak.
I irányulhatlak.
— Nem lesz többé lobogo ? A delegációk
Megbizottaid előtt kifejtettem, hogy téged
ban bizonyosan szóvá teszik a hadsereg lobo i sérteni nem akartalak és az általam használt
|
kifejezések
a te egyéni integritásod ellen egy
g ó j á n a k kérdését. A Bitrcichkal kötött ni egállepodást a hadvezetőseg nem fogadta el s a ki általában nem irányultak.
Megvagyok győződve, hogy legkevésbbé
rály a javasatok közül egyiket sem tette ma te hiszed azt, hogy én téged sérteni akartalak
gáévá Ilyenformán köridőéiül úgy lógják meg volna.
Amennyiben az ellenkezőről vagy megoldani a kérdést hogy a lobogót egyszerűen
megszűnteik s az esküt a tüzérek’ mintájára, ! győződve: bocsánatodat kérem.
Mivel az eset nyilvános helyen lörtént,
kik az ágyúra tett k*'»i ujja! esküsznek, úgy
I feljogosítalak arra, hogy e levelemet tetszésed
módosítják, hogy a gyalogság a fegyverre, a lo szerint nyilvánosságra hozhasd
vasság a kardra helyezett két ujjal leszen esküt.
Fogadd tiszteletein őszinte nyilvánítását.
Csíkszereda. 1907 december 25.
Készülnek haza a magyarok. A marosD l l l h i s J . y .1 : s e f. s k
vásárhelyi kereskedelmi és iparka maréhoz sűrűn
érkeznek levelek romániai székely iparosoktól,
* i Iv.r.i r e á l ul -tt Ui>zlüu-kit f«*!«
t »n*m
olyanoktól is kik 20 30 éve élnek kint, mint
önálló mesterek, olyanoktól is. akik ott szü
lettek. E levelek tele vannak panasszal. A
székelyek által fölnevelt román iparos generáció
H IR D E T É S E K
leszorítja a magyarokat, a kormány is olyan
mérsékelt
díjazás mellett felvétetnek
törvényt alkotott, mely többé-kcvésbbé kizárja
az „idegeneket“ a vállalókból. Ezzel a kérdéssel
a kiadóhivatalban.
komolyan kellene foglalkozni, mig székelyeink
nek kevés vagyonkájuk ki nem fogy. Most még
nem üres kézzel jöhetnének, később ha min
Egy jó karban léve
denből kifogynak, nehezebb lesz a vissza tele
pi lés.
Letartóztatott férj. Bálint István csikszentimrei lakos múlt óv december 31-én nejét jutányos úron eladó. Cilii u kiadóhivatalban !

forgatható billiárd
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Virág és konyhakertészet.

Van szerencsénk a t c közönséget O
íc értesíteni, hogy Csíkszeredába a vasúti &
m állomással szemben
C
Itt

s! keresk. Yirág és konyhakertészeti |
telepet létesítettünk, a hol állandóan
mindenféle élő virágokat, veteményeket
és zöldséget termelünk, azonkívül meny
asszonyi, vőfély és női mellcsokrokat fi
napi előzetes megrendelés mellett ké
szítünk.
Szives pártfogást kérve
teljes tisztelettel

Heivig fi. János és Társa
első csikm e g ye i v irá g
é«

k o n y h á k é r t é s z ete.

c;c|og • f

• -Jíí-'-'- ■'■ÁJ*.;
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I M P É R

„RÉPÁTI GYÓGYSAVANYUVIZ“
forráskezelösége tiszteidtől lu
(latja, Csíkszereda város is vi
déke fogyasztó közönségével,
i

hogy közkedveltségnek és álta-

(

kínos elismerésnek örvendő ás
ványvizét naponta friss töltésben
liozza forgalomba

Láda

—

vitelnél előnyár?

Főraktár: NAGY GYULA kereskedése
Csíkszereda.

JAKAB JOZSF.F,
polgári és egyenruha készítő
Csíkszereda, Főtér.
Van szerencséin tisztelettel tudom á
sára hozni a n. é. közönségnek, hogy
férfiszabó üzletemben minden idényre
a legszebb és legjobb hazai gyártmányú

gyapjú és kamgarn szövetekből

D

ü

B

I T

J

S

gHytánoló és heezö-gép.
Törvényesen védett uj

fekvő

s ze rk e 

ze tte l. munkiiki'izbcn s z a b á I y o z li a ló
surlaköpenynyel és s urla-verckkel.

N p l k ü l n 7 h p t p t l p n röképpci vámmalmokban és minden olyan malomban, ahol
__________
egymásután többféle gabona kerül feldolgozásra, mert a
surlaköpeny barmikor rögtön szabályozható szükséghez mérten, munka közben is.
Egyetlen más hámozógépnek sincsen meg ez a tulajdonsága

Referenciákkal, áriappal, ajánlattal és gabonapróbákkal szivesen szolgál:

=
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nagy raktárt rendeztem be, melyekbö
a legcsinosabb kivitelben öltönyöket ol
csó árak mellett készítek. Nemkülönben
nagy raktárt tartok még mindenféle
'egyenruházati szövetekből is elvállalom
katonai, vasuti és egyéb egyenruhák
nak a legrövidebb idő alatt való elké
szítését is.
Ajnt doni továbbá a nálam raktáron
levő és nagy kelendőségnek örvendő
karikahajós patent

Singer-fele varrógépeket,
melyeket gyári áron hozok forgalomba,
három évi jótállás mellett, havi rész
letfizetésre. — Úgyszintén nálam ol
csón beszerezhetők a géphez szükséges
mindenféle kellékek, u. m. szíjak, olajozók. csavarbuzók, hajók stb.
Becses pártfogást kérve, vagyok

SCHVARC3 JÓZSEF és TÁRSA =

műszaki iroda és raktár. Gépstij-gyár. BUDAPEST, V-ik kerület. Váci-körűt 26. szám.
Nyomatni! Lélz János könyvnyomdájában, Csíkszeredában. tSt b

kiváló tisztelettel

J AKAB JÓZSEF.

