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A közigazgatási eljárás egy-
szerűsítése. 

Addig is tehát, mig a közigazgatás 
tervbe vett általános nagy reformja  meg-
valósulást nyer, Széli Kálmán belügymi-
niszter a törvényhozástól nyert felhatal-
mazás alapján löbb szakférfi  meghallga-
tása után elkészítette és mcgkilldötte a 
vármegyéknek azt az ötrendboli terjedel-
mes utasítást, melyek által n közigazga-
tás nyllgein vél segíthetni. 

Erre kettős ok indította a minisztert. 
Az egyik az Írásbeliség, a bürokrátízmus 
és a formaságok  tultengésének megaka-
dályozása, a másik a közigazgatási ügy-
vitel szétágozó rendszertelenségeitek be-
szüntetése és egyöntetűvé tétele, figye-
lemmel arra, hogy Magyarország hatvan-
három vármegyéjében hatvanhárom féle-
képpen jártak el eddig 4t közigazgatási 
ilgyek kezelésénél. De az egyszerűsítéssel 
kapcsolatban egy más czél is lebegett 
Széli Kálmán szemei előtt, t. i. az Írás-
beliség és a formaságok  apasztása mellett 
a szóbeliség meghonosítása, vagy is a 
szóbeliség és közvetlenség elvének alkal-
mazása mellett a sajtó, a hírlapirodalom, 
a modern forgalmi  és közlekedési eszkö-
zök, mint a távbeszélőnek erre szükség-
esetén minél gyakoribb felhasználásával 
a közigazgatásnak legközvetlenebb össze-
köttetésbe hozása az élettel. El akarja 
tehát érni azt a czélt, hogy a tisztviselői 
kar a túlzott Írásbeliség nyűgétől meg-
szabadulva, több időt szentelhessen az 
Ügyeknek érdemben való elintézésére is, 
hogy a felekkel  való közvetlen érintkezés 
folytán  gyorsabban, pontosabban legye-
nek eldönthetők a jogvitás kérdések, miut 
a szokásos jegyzőkönyvek és csatolt ira-
tok alapján, melyekből lehetetlen a tény-
állást oly pontosan megállapítani, mint 
szóbeli, esetleg helyszíni tárgyalás során. 

Ennek az uj rendnek a keretében, 
mely 1903. január 1-én lépik életbe, egy 
fontos  vallás erkölcsi momentum is helyet 
foglal,  minek eddig a bttrokrálikus felfo-
gás nem adott helyet, a midőn Széli 

Kálmán tekintettel az ünnepek szentsé-
gére és figyelemmel  a hivatalnokok pihen-
hetésére a három nagy egyházi Ünnepe^, 
ugy mint Iiusvét, Pllnköst és Karácsony 
ünnepein, vasárnapokon és nemzeti ünne-
peken szllnetet rendel a tisztviselőknek 
és csak azt kivánja meg, hogy a sürgő-
sebb és halasztást nem tilrő ügyek elin-
tézése végeit a tisztikarból és a segéd, 
kezelő személyzet tagjai közül egy-egy a 
hivatalban felváltva  jelenjék meg ezeken 
a napokon ia. 

Ezenkivlil az uj rendtartás a levele-
zésben a túlságos udvariasságot is korlá-
tok közé szorítja s eltörli egyuttal a hosszít, 
czikornyás és felesleges  czinizéseket, p. o. 

Van szerencsém" stb. szólamokat. Ezután 
csak ilyen czimzések' és megszóllitások 
lehetnek a hivatalos iraton: Belügymi-
niszter u r ! Jelentem stb. Ellenben az 
uj ügyviteli szabályzat szorosan meg-
hagyja a tisztviselőknek, hogy a felekkel 
szemben előzékenyek, szolgálatkészek, 
udvariasak legyenek. Kérdezősködés ese-
tén a feleket  felvilágosítással,  értesítéssel 
ellátni tartoznak, vagy ha ez nem áll 
hatáskörükben, a feleket  útbaigazítással 
ellátni kötelesek. Ez a felekkel  való ud-
varias bánásmód fegyelmi  vétség terhe 
mellett különös szigorúsággal megvan 
hagyva a községi és körjegyzőknek is, 
kiket tlgyes-bajos dolgokban a köznép 
legközelebb talál 

Fontos szerepre utalja az ujrendtar-
tás a főszolgabírót,  mely neki a szóbeliség 
elvének és a gyors intézkedésnek minél 
jobban való megvalósítása érdekében 
a néppel minél gyakoribb érintkezést 
teszi kötelességévé. Elrendeli ugyanis, hogy 
a lőszolgabiró a rendszeresített tárgyalási 
napokon, vagy ilyenek nem létében ha-
vonkint legalább egyszer, bizonyos előre 
meghatárözott s a község tudomására 
hozott napokon járásának a szomszédos 
községek lakósai részéről és könnyen el-
érhető nagyobb községeiben megjelenni 
köteles, s itt a panaszok és kérelmek 
meghallgatása, az esetleges felvilágosítá-
sok megadása, a kihallgatások és vizsgá-

latok foganatosítása,  valamint a szükséges 
intézkedések közvetlen megtétele végett 
tárgyalási napokat tart. A nem közérdekű 
szóbeli panaszoknál elsősorban az egyezség 
létesítését kell megkisérleni s csak ha ez 
nem sikerűi, kell a panaszról jegyző-
könyvet felvenni. 

Igy [intézkedik a községi és kör-
jegyzői szabályzat in, [mennyiben a jegyző 
a panaszok meghallgatása végett hason-
lóképpen előre megállapított napokon, 
személyesen megjelenni tartozik a körze-
téhez tartozó községekben. 

Két igen fontos  része van még a 
vármegyék és az árvaszékek részére ki-
adott utasításnak. A vármegyék részére 
kiadott utasitás ngyanis kötelezi az előadó-
kat, hogy az alispán által „ Ma" jeizéssel 
ellátott Ugydarabokat még a kiosztás nap-
ján, ez „8" jelzésűeket, valamint a többi 
Horonkivül elintézendőket legkésőbb 48 
óra alatt elintézni és az alispánnak be-
mutatni tartoznak; a többit pedig 8 nap 
alatt és a hosszabb tanulmányozást kívánó 
Ügyeket legtovább 15 nap alatt elintézni 
kötelesek, nem tarthatván tovább azokat 
maguknál, ha csak az alispán az elké-
szitésre hosszabb határidőt nem adott. 

Az árvaszékek részére külön kiadott 
utasitás az elnöknek nem csak a központi 
felügyelet,  hanem az egyes községekben a 
helyszíni felügyeletet  is meghagyja s kö-
telességévé teszi a gyámügyi közigazga-
tásnak időnkint a községekben való meg-
vizsgálását s eljárásáról jegyzőkönyv felvé-
telét. Intézkednie kell az elnöknek a ta 
pasztalt mulasztások pótlása felett  a hely-
színén szóval s ait az intézkedést jegy-
zőkönyvbe kell foglalnia.  Az elnök a fel-
ügyeleti teendőkkel a helyettes elnököt 
vagy valamelyik ülnököt is megbízhatja. 
Ki kell továbbá az elnöknek vizsgálatát 
terjesztenie a főszolgabírók  és gyámügyi 
megbízottakra is s helyszíni vizsgálatai 
közben előterjesztett szóbeli kérelmeket, 
panaszokat s mindazon Bzcmélyes tapasz-
talatokat, melyekben intézkedés szükséges 
egy meglenni kellető „Hivatalos zseb-
könyvébe" ' tartozik bejegyezni. 

A közigazgatás gyorsabbá tétele vé-
gett az uj ügyviteli szabályok telefon 
használatáról is gondoskodnak. Elrendeli, 
hogy a vármegye területén létesítendő 
telefon  hálózatot a közigazgatási szolgálat 
érdekében minden erre szükséges esetben 
fel  kell használni; igy például: oly ren-
dészeti intézkedések megtételére, melyek 
az idő rövidsége miatt máskép egyáltalá-
ban nem, vagy csak czélt veszélyeztető 
késedelemmel tehetők meg. A távbeszélő 
ntján közlendő hivatalos intézkedéseket a 
tisztviselők, valamint a segéd- és kezelő 
személyzeti tagok mindig a hivatalfőnök 
megbízásából és nevében mondják ugyan 
be, de az intézkedések helyességéért és 
az előadás módjáért eső sorban felelősek. 

Ezek az újítások tehát más légáram-
latot, sőt egészen uj szellemet visznek be 
a megyei közigazgatásba és alapjául te-
kinthetők az államosítás elveire fektetett 
közigazgatási rendszer változásnak, mely-
hez ez által is jelentékenyen közelebb 
jutottunk és ezt már a rég sürgetett ál-
talánosszolgálati pragmatika előfutárjaként 
kell Üdvözölnünk. 

• A képviselőház ülései A képvi-
selőház november hó 17-én tartott ülésében, 
melyen D á n i e l Gúbor einökőlt, a jegysókőayv 
hitelesítése után hozzá fogtak  az indemnitáa tár-
gyalásához. Az első felszólaló  K o v á o s e v i o s 
István horvát képviselő volt. Az indemnitási meg-
szavazza, mert most midőn a kormány a hasa 
érdekében Ausztriával tárgyal, hazafiúi  kötelesség 
azt támogatni. Tévedésnek mondja azon állítást, 
hogy a horvátok nem honorálják kellő hálával a 
magyar nemzet áldozatkészségét, mert Magyaror-
szág a horvátoknak nem ajándékoz semmit, dk 
is éppen olyan adókat fizetnek  éa rajtuk is ugy 
felhajtják,  miut a magyarokon. A magyar állam 
adósságai Horvátországot is terhelik. A mult 
egyetértésre inti a magyarokat és horvátokat. 
Sok történelmi esemény tesz tanúságot a magya-
rok és horvátok barátságáról, igaz, bogy van 
egy s ö t é t folt  is Magyar- és Horvátország 
együttélésében: a Jellásios szereplése. Ez azon-
ban uem a horvát nemzet bűne, hanem a bécsi 
kamarilláé. Szükségesnek tartja a barátságos 
egyetértést a magyarok és horvátok között, me-
lyet uem is volna nehéz megvalósítani. V e r e a a 
József  a Bánfiy  kormányt jobbnak tartja a Széli 
kormányánál, mert Széli Kálmán méltatlanul nyi-
latkozott Kossuthről. Tiltakozik a katonai javaa-

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
A magyar birodalom története.*) 

A magyar nemzőt ezer éves életének for 
dulóját nálunk páratlan munkával ünnepelte meg 
as Athenaeum, kiadván a Szilágyi Sándor szer-
kesztette tiz kötetes történetet. A nagy nemzeti 
ünnephez méltó vállalkozás volt ez : legjelesebb 
történetíróink szövetkeztek arra, hogy az ezer 
éves mull lehető hü képét állítsák a nemzet elé. 
Ez a nagyszabású munka ma minden köz- és 
minden valamire való magánkönyvtárnak legérlé 
kesébb kincse, a történeti tudat, a nemzeti büsz-
keség állandó táplálója. Ám bármily nagybecsű 
is ez a mü, már megjelenésekor önkéutelen me-
rült fel  a kösóbajlás, hogy a magyar nemzet 
története Írassék meg egy kisebb szabású műben 
is. mely a hiteles források  lelkiismeretes felhasz-
nálása tekintetében nem marad mögötte a tiz 
kötetea mnnkának, de kisebb terjedelmével, elő-
adásinak egységes hangjával lehetővé teszi, hogy 
az úgynevezett .nagy közönség* is olvassa nem-
zetének dicsőséges múltját. Olvassa olyan könyv-
ből, mely alapos búvárkodások nyomán készült, 
melynek nyelve, baugja, előadásának módja véges-
végig egy a melynek irója már tanúságot tett 
arról, hogy eróa hazaszeretete aem teszi elfogulttá; 
osztályokon, felekezeteken  felöl  emelkedve, a tiszta 
igazságot szolgál ja; a maga valóságában állitja 
elénk nemzetünk erényeit, hibáit; igazságos mér-
tékkel mér a nemzet minden oaztályának ; nem-
csak a badveró hóaök érdemeit méltatja, de azo-

•) Acsády lgnácz műve. Megjelenik 2 kötet-
ben, 40 füzetbeo.  Kiadja az „Athenaeum". Egy-egy 
nzet ára 60 fillér. 

két a csöndben dolgozó munkásokét is, kik e nem-
zet anyagi és kulturális fejlődésének  becsületes 
muukásai valának. 

Egy ilyen történeti munka megírására egyike 
a legliivatottabbakuak Acsády lgnácz, kinek a 
tiz kötetes történeti műből a XVI. és XVII. szá-
zad történetétek megírása jutott s ki e korszak 
közállapotainak eleven színű és alapos megraj-
zolásával elévülhetetlen érdemeket szerzett. Hogy 
Acsády nemcsak e korszaknak alapos ismerője, 
de nemzetünk ezer éves történetének is, a kez-
det kezdetéből a mai uapig, azt régóta tudjuk 
róla. Köz- és magánlevéltárainknak ő a legszor-
galmasabb kntatója a nagy előnye, hogy benne 
az alapos kutató, a kritikus szemmel néző tudós 
s az eleveu tollú iró igazi harmouiában egyesül. 

.Első történetírói buvárlatalm óta foglalko-
zom az eszmével — írja uj könyve elószavá-
ban — hogy megírom nemzetünk egész történe-
tét s már akkor megkezdtem ide vonatkozó tanul-
mányaimat. Az utóbbi öt évet kizárólag nekik 
szenteltem, s nyugodt lélekkel mondhatom, hogy 
niucs olyan régibb vágy ujabb, hazai vagy kül-
földi  történelmi szakmunka, — melyről tudomást 
szerezhettem — a melyet át nem olvastam s 
czéljaitnra értékesitoni uem igyekeztem volna. 
Ezer meg ezer könyvet néztem át, a feldolgozott 
munkákat éppen ugy, mint a krónikákat, külö-
nösen pedig a roppant tömegű okleveleket B a 
többi közvetlen kútfőket." 

íme igy nyilatkozik Acsády arról az előkészítő 
munkától, melyet maga végezett. És most előt-
tünk a két kötetre tervezett. 40 füzetben  meg-
jelenő munka elsó füzete.  Bizalommal olvassuk 
a tervezetet s uyomában as elsó füsetet,  a hon-
foglaló  ősök titáui munkájának ssinés, eloven 
rajzát. Egy kipróbált hitelű történetíró vezet min-

ket, egy igaz hazafi  gyqjt nekünk tüzet, mely-
nek fényénél  látjuk a hatalmas, az erős Magyar-
birodalmat s eltölti lelkünket, szivünket a magyar 
nemzet történeti hivatásának fölemeló  érzete, a 
gyáva osüggetegséget elüzó büszke tuduta. Előt-
tünk áll a nemzet, melynek minden rétege ki-
vette részét a magyar állam megalkotásának, 
megszilárdításának nagy nehéz munkájáböi: nemes 
és jobbágy, tudós és költő, kereskedő és iparos. 
Igy válik e könyv a magyar állam és a magyar 
nép igazi történetévé. A történetire! megmutatja 
uekünk, hogy nemcaak a kard védte és tartotta 
meg e földet  számunkra ezer éven át, de szor-
galmas kezek iparkodása, a nemzet művelődésén 
dolgozó elmék fáradozása  ia. Igy együtt látva, 
olvasva a nemzet egészének munkáját, multunk 
dicsőségesebb fényben  ragyog s önként jelölődik 
meg as ut, melyeu haladnunk kell, hogy a Ma-
gyar-birodalom való igazság, eunek a nevezetuek 
teste es lelke legyen. 

Acsády — igen helyesen — két fókorra 
osztja nemzetünk történetét: a nemzeti királyok 
és a Habsburgok korára; amaz a honfoglalástól 
1540 ig terjed, vagyis az utolsó nemzeti király, 
Szapolyai János haláláig, a másik a jelen korig. 
K két fókorszak  keretében tárgyalja, több kisebb 
korszakra osztva, nemzetünk történetét. A kiadó 
Athenaeum régi híréhez méltó kfilsót  adott a na-
gyot ígérő könyvnek. Papiros és nyomáB az 
újkori nyomásinüvészet dioséröje, uemköliimben 
a szinea képmellékletek is, melyekből mutatóul 
találjuk az első füzeiben  Szent István palástját, 
Magyarország térképét Nagy Lajos király korá-
ból a Vajda-Hnuyad várát. Magában a szövegben 
is művészi kivitelű régibb és ujabb alkotású ké-
pek, melyeken oly édes megpihentetni szemün-
ket : imé, a mi honfoglaló  óseiuk, kik bölcsesség-

gel, vitézséggel megszerezték e tőidet, majd pe-
dig beillesztették e szilaj, bátor fajt  a műveltebb 
európai nemzetek közé, hogy idővel versenyre 
kelhessen e nemzetekkel műveltség dolgában in. 
Igeu, műveltség dolgában ia, anélkül azonban, 
hogy nemzeti jellegét elveszítse. 

Ugy tetszik nekünk, hogy a Magyar-biroda-
lom története az utóbbi évek legkedvesebb könyve 
lesz. Azt a szakadékot tölti ki ez a könyv, mely 
bántóan tántoogott előttünk : nem volt történeti 
könyvünk, mely terjedlmével as arany középutat 
foglalja  el. Nem oly kis terjedelmű, hogy e miatt 
a műveltebb olvasóközönség igényeit ki nem elé-
gítheti s viszont nem oly nagy terjedelmű, hogy 
e miatt ne olvashassa végig aa élet gondjaival 
küzdő sokaság. Mindenképpen szerencsés gondo 
lat volt tehát sz Atbenaeumtól, hogy a kösssük-
séget igy eltalálta, mert a müveit, de szegényebb-
rendű ember ÍB megkapja ez uton a maga történeti 
könyvét: oly könyvet, melyet végig la olvaahst. 

A Magyar-birodalom története — a terve-
zet szerint — 80 ívnyi terjedelemben, 40 két 
íves füzetben  jelenik meg. Egy-egy füzet  ára 60 
fillér.  Elő is lehet rá fizetni  hat füzetenként  8 
korona 60 fillérrel,  tizenkét füzetenként  7 koron* 
20 fillérrel,  tíz füzetenként  6 koronával, vagyis a 
10 füzetes,  két kötetes munka ára 24 korona. 
Az Atheuaeum biztosítja az előfizetőket,  hogy a 
tervezett 40 kötetnél sem több, sem keveaebb 
nem lesz e fűzelek  száma a végesetül dissea és 
jutányos áru bekötési táblákról is gondoakpdik, 
tehát e füzetes  kiadás vevói a teljea munkát nyu-
godtan megrendelhetik. Oly kiadóról van azé, 
hogy mi is mondhatjuk : nyugodtan megrendelhetik. 
Nyugodtan és örömmel. Mi érdekeljen minket, ha 
saját nemzetünk története nem érdekel ? 
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latok te ozlvilllsta felemeUee  ellen. Aa ludemai-
Uat aem aiavaiza meg. B a j á a o v i o h Gyula 
köasösetot mond Nagy Vermesnek aiért, hogy a 
politikai liberálizmust, megkülönböztette a gazda-
aégi llberálismastAI. A törvéayjavaJatot elfogadja. 
B e n e d e k János liltakosik as ellen, -hogy 
Zrínyit horvátnak tartják, asl asooban helyesli, 
hogy Kovácsevies Jellasicsot nem tartja aemieti 
hősnek. A kormány aem vádi eléggé a szabid-
elvüaégel a asért aem siavana meg as indem 
nltáat. V1 a o n t a i Samu iuterpelláeaiét intézett 
a miniszterelnökhöz asért, hogy leánykereskedök 
Somogy megyéből negyven leányi Béesea át Ham-
bargba asállitották éa erkölcstelen életre vitték 
őket. Éa ebbe a rendőrség aebol sem avatkozott 
bele. Sséll Kálmán azonnal válaszolt. Nem volt 
tudomása aa eaetröl. Azt beismeri, bogy a batár 
rendőrség nagyon gyarló, éppen azért készített 
javaslatot a határrendőrség újra aserveaéséról. 
As ügyben szigorú vizsgálatot rendelt el és lo 
vál'bra ia a legszigorúbban fog  eljárni. A választ 
tudomásul vették. A képviselőháznak nov. hó 
18-án tartott ülését, melyet Apponyi Albert ve 
zetell, T o m á s i e h Miklós horváth képviselő 
beszéde tette nevezetessé. Arra a támadásra 
válaszolt, a melyben Bátkai részesítette a horvát 
képviselőket. Vázolta, hogy ezek kötelessége két 
féle.  egyik, hogy a kél nemzet politikai össze 
tartoiását védeni kötelesek, a másik, hogy köte-
lesek megvédeai a horvátok azon jogait, melyek 
a kiegyeaéa által el vannak ismerve, A politikai 
összetartozást esak a horváth országgyűlésen kell 
védelmezni, meri olt csakugyan vannak olyanok, 
kik megbontani akarják asi. Védelmezi ezt a 
horvát nemzeti párt, a mely belátja hogy a 
magyar birodalmi kaposolaton kivül a horvátok 
ssámára a nagy világon csakugyan ninos hely. 
A horvát képviselők a másik kötelességöket is 
teljesítik, mert ha valami panaszok van, arra 
mindig figyelmeztetik  az illetékes hatóságokat. 
As itt lévő horvál képviselők mind annak a párt 
nak a tagjai, mely a horvát kormányt támogatja, 
ellenzéki ide nem akar eljönni. A reguikoláris 
biiottságbs, már küldöttek 2 ellenzéki horvát 
képviselőt s nem lehelellen, hogy jövőre as or-
azággyüléabe is fognak  küldeni. Ez által javult 
a politikai helyzet, a mi elsó sorban a horvát 
bánnak köszönhető, a ki egyébiránt magyar 
ember, a kii ott osuffu  tenni uem hazafias  dolog, 
ügy kőzbeszólásra megjegyzi, hogy neki is 
szabad bazaflságról  beszélni, mert az apját agyon 
akarta lövetni Jellasics éa földönfutóvá  telte. A 
horvátokban ue keresseuek ellenséget a magya-
rok, hanem fogadják  a jó horvátot testvériesen. 
A javaslatot elfogadja.  A függetlenségi  párti 
Molnár Ákos bizalmatlan a kormáuy iráut, 
mert gyakran túllépi a hitelt és hadi czélokra 
fölhatalmasás  nélkül félszáz  milliót elköltött. A 
nemzet el van adósodva és katasztrófa  fenyegeti. 
Mindenoek oka az Ausztriával való bizonytalan 
helyzet. Orvosság esak a külön vámterület. A 
közös vámpolitika teszi tönkre a bortei melést, a 
mihez azonban a földmivelésügyi  miniszter azon 
nyilatkozata Is hozsá járult, melylyel a magyar 
bort a külföld  előtt kompromitálta. Követeli az 
olasz borvám klauzula megszüntetését, mert ha 
meghosszabbítják a fráncziák  és spanyolok is 
hasonlót kívánnak. A törvényjavaslatot nem fogadja 
eL Babé Mihály aaintén nem fogadja  el a ja 
vaalalot, mert bizalmatlan a kormány iránt, a 
Koasulh-Ugyben tett nyilatkozat, a katonai javas-
latok és a czivilliata emelése miatt. Sürgeti a 
nádori méltóság visasaállitáaál éa a KoB.utb 
bankók beváltását. As ülés elejéa Bakó J>zser 
beszéli, ki a' javaslatot szintén nem fogadta  el. 
A képviselőház november 19-iki ülésében a jegy-
zőkönyv hitelesítése után P e j é r v á r y Géza 
honvédelmi miniaator jelentést tesz a kiizÖB had-
sereg tanintézeteiben elhelyezett magyar ifjakról, 
a bonvéd nevelő intézetekről, honvéd menházról 
éa a hadmentességi dijak alapjáről. S z e n t -
1 v á n y I Árpád a csorbái tó megvásárlási ügyé 
ben ellene tett összeférhetetlenségi  bejelentés 
dolgában ssólal fel  s arra kéri a házat, hogy 
utasítsa a bizottságot, hogy ezen ügvgyel érdem-
legesen foglalkozzék.  Aa ülésnek a' többi részét 
S z é l i Kálmán kormány elnöknek az indemnitás 
ügyében mondott besséde töltötte ki. Elismeri, 
hogy a költségvetés tárgyalásának reformját  a 
tavaazazal emiitette, de nem mondta, hogy tör-
vényjavaslatot fog  beterjeszteni, hanem nézeteit 
és javaslatait akkor fogja  előadni, mikor a ház-
szabály revíziójára kerül -a sor. Nincs igaza 
Kossuth Ferencinek sem a bizalmi kérdés, sem 
pedig a kfisöe  ügyekről moadott véleménye te-
kintetében. A kormány az év elsó hónapjaiban is 
költségvetéssel kormányos, mert az iudemnitás 
is költségvetés. A pragmatika szankozió uem 
tiastán személyi szerződés, hanem benue van a 
közös védelem elve is. A közös ügyek 1807. 
előtt «em voltak ismeretlenek és a nbgyven-
nyolozadikl törvéoyhozáa is elismerte, hogy közös 
viszonyok vannak Ausztria éa Magyarország kö-
zött. A nemzetiségi kérdést Is felkavarta  az el-
lenzék a asaal vádolja a kormányt, hogy e te-
kintetben nli.cs programmja. Ez nem áll. Mindig 
hangoztatta, hogy a magyar nemzeti állam kiépi 
tésében nem szabad szünetnek beállani. Komjáthy 
aszal vádolja, hogy megakadályozta öly hatóság 
szervezését, mely a nemzetiségi iakolákra ügyelt 
volna. Alatta ilyen nem történt. Azzal ia vádolják, 
hogy a nemzetiségekkel paktáló főispánokat  ne 
vez H. Ez sem áll. As aradi főispán  caak azt 
mondta, hogy a nemzetiségek gazdasági és kul 
tnrália fejlődését  nem fogja  megakadályozni. Ezt 
Nein lehet kifogásolni,  biszeu éppen ellenzéki 
réazről kövelelik. A nemzetiségi osztályt nem 
szüntette meg, csak áttette a belügyminisztériumba. 
Ugy s miaissterslnökségnél, mint a belügymi-

•laiasteriamban ia van lót fordító  és tudomást 
szeres a tót lapok ozikkelról. Nemosak a Mangrs 
ügyben, de semmiféle  ügyben, a ml as orsság 
belső ügye, nem enged senkinek beavatkozást, 
Maugra egyéb iránt máig sincs megerősítve állá 
sábau. Azaal is vádolják a kormányt, hogy nincs 
érzéke a azooziálls kérdések iránt. Ennek ellen-
kezőjét bisonylţja azon tok szooslálls törvény, 
mely az ó kormányzata alatt alkottatott. Vlassa-
nlasitja azon vádat is, hogy a parlamenti reform 
ügyében nem tett semmit Hiszen ó már kiter-
jesztette a választói jogot, most 80o/o-kal több 
választó van, mini volt azelőtt, A választási tör-
vény szerinte revisióra szoral ós revizió alá is 
akarja venni. Azután kitért az 1890-iki XXX. 
törvényczikk értelmezésére. S nagy apparátussal 
csáfolja  azt a vádat, mintha a paktumot megsér-
tette volna. Polonyi és saját bessédeíból vett 
idézetekkel igasolla, hogy azt a törvényt mindig 
egyféleképpen  éa ugy értelmezte, a mint azt a 
pénzügyi bizottságban a mult hónapban tette. 
Az olasz borvám-klauzulára is kiterjesskedett éa 
kijelentette, hogy az olaaz kormánynak a azer-
zödés fentartáaa  dolgában semmiféle  ígéretet nem 
teu. A beszédet az egéss ház figyelemmel  hall-
gatta és a jobboldal folytonos  tetszés nyilvání-
tásokkal kisérte és a végén erősen megéljenezte 
a miniszterelnököt. Az ülés végén két inlerpel-
láezió is volt. L e n g y e l 2oltán az iránt inter-
pellálta a honvédelmi minisztert, hogy történt e 
gondoskodás arról, hogy a magyar ipar a had-
sereg szállításainál a kvóta arányában részesed-
jék? Vau-e gondoskodás arról, hogy a m. kir. 
houvédség szükségletét kizárólag magyar iparo-
sok fedezzék.  Szándékozik e a miniszter a bőr-
szállitásra vonatkozó szerződést azonnal felmon-
daui, az árlejtéal kiírni éa gondoskodni, hogy a 
magyar kis iparosoknak alkalmuk legyen a szál-
lítás elvállalására. F e j é r v á r y azonnal felelt 
az iiiterpelláczlóra. ritsmeri', bogy a közős had-
ügj miuiszter a kvóta arányában való megrende-
lést nem tartolta e ;emelótt. A delegáczió erre 
utasította a hadügyminisztert és ó bízik is an-
nak jó hiszemüségében, de az ó eljárásáért fe-
lelősséget nem vállalhat. A mi a honvédséget 
illeti, a kis iparosok arra törekednek, hogy az 
egész Bzállitásl megkapják, de ók erre nem ké-
pesek, szíjgyártó munkát nem tudnak szállítani 
és mozgósítás esetén szintén nem felelhetnek 
meg. Ezért a szállítás egy réssét gyárosoknak 
kell adui. Ó egyébiránt melegen pártolja a kis 
iparosokat ÓB mindent meg fog  teunl érdekűkben. 
H a y d i n Imre az ország északnyugati részén 
fenyegető  inaég ügyében interpellált. S z é l i 
miniszterelnök azt válaszolja, hogy intézkedui fog 
a főldmivelési  miniszterrel együttesen, hogy uz 
ínségesek gyors segítséget kapjanak. Miudkét 
válását tudomásul vették. A képviselőház nov. 
20-iki ülésében nagy izgatottság mellett a Neasl 
Pál mentelmi ügyét tárgyalták. As ülést Apponyi 
Albert vezette. A jegyzőkönyv hitelesítése utáu 
M a r ó t h y Láazló ismertette a bizottság véle-
ményéi, mely szerint ez az ügy nem ütközött a 
mentelmi jogba. L e n g y e 1 Zoltán és M a d a-
r á s s József  kivánaágára elnök felolvastatja  a 
kisebbségi véleményt Is. Az iigyhöi először O I a y 
Lajos ssólt hozzá, mint a kisebbségi vélemény 
elósdója. Magyarországon szerinte nincs nemzeti 
uralkodó család, ninos nemzeti kormány, nincs 
nemzeti hadsereg a igy aa alkotmányos jogok 
védelme a népképviseletre hátul, jelen esetben 
is egy sarkalatos alkotmányos jogot, a mentelmi 
jogot kell védelmesni, még pedig a hadsereggel 
szemben. A katonai bíróságunk nincs joga egy 
képviselőt felelősségre  vonni azért, bogy a Qot 
lerhalte ellen tüntetni mer. Ez esetben a men-
telmi jog legdurvább megsértését látja, épen asért 
ajánlja a kisebbségi vélemény elfogadását.  Kos-
su th Ferenci szerint a képviselőt nemcsak 
börtönnel vagy pénzbírsággal, hanem a szerzett 
jogok elvonásával és morális kéuyszerrel is 
lehol sújtani. Neaait nem azért akarják sújtani, 
mert büntettet kövek tt el, hanem hogy a király 
képviselőjét a magyar bimnuszszsl fogadta.  Azon 
eseti e, ba a kisebbségi véleméuyt uem fogaduák 
el, kfiiöa  határozati javaslatot nyújt be as iráut, 
bogy a ház Nessit a mentelmi jog védelme alá 
holyezze. PI ó s z Sándor igazságügyi miniszter 
hosszasabb beszédet mond, melyben a mentelmi 
jogot magyarázza. Kimutatta, bogy aa uralkodó 
alapgondolat mindig as voll, hogy a azahad-
ság vesztéssel szemben kell óvni a képviselő 
függetlenségét,  de sohasem volt arra eset, hogy 
fegyelmi,  rendbirságolási és becsületbirósági eset 
került volna bejelentés alakjában is a ház elé. 
Sok ilyen eset fordult  elé, de soha aem tartották 
a mentelmi jog megsértésének. S e b e s s Dénes 
az igasságügyminiszterrel polemisál. A Bössör-
ményi ügyből bizonyítja, hogy a hás régi felfo-
gása szerint erkölcsi zaklatás ellen is védi a 
mentelmi jog a képviselőt. Még S s a t h m á r i 
Mór szólalt föl,  pártolván a kisebbség véleményét. 
A november 21-iki ülésben T a l l l á n Béla el-
nökiele alatt salntén a Nessi ügyet tárgyalták 
Két nagyobb beszéd volt a V i s o n t a i Imréé 
és az Eö tvös Károlyé, mindkettő, de külöuő-
seu az utóbbi uagyhatást tett. Ugy Visontai, mint 
Eötvös a mentelmi jog megsértését találja az 
esetben. Ülés végén B a k o w a z k y István in 
terpellálta meg a miniszterelnököt, azért, hogy 
aa illa val föszolgabiró,  mikor Kaaa Ivor képvi-
selőjelölt Szkalán programm beszédét tartotta, 
Krnszt Sándor képviselőnek nem eug-dle meg. 
hogy beszéljen. Szé l i kijelentette, hogy meg-
vizsgálja as esetet és ha visszaélés történt, azt 
megfogja  torolni. A november hó 22 én . tartott 
ülésben a jegyzőkönyv felolvasása  éa hitelesítése 
után aaintén a Nessi ügyben folytatták  a vitát. 
A bizottság Javaslata mellett emelt szót H ó -

d o s a y Imre. a kisebbség véleményét pártolták 
B e I o h Aladár és B a r a b á s Béla, ki egyben 
bejelentette Bakó Jóssef  képviselő mentelmi esetét, 
melyet a mentelmi bizottsághoz utasítottak. 

= A honvédelmi mlnlaater jelen-
tései. Fejérváry Géza báró honvédelmi miniszter 
a képviselőház nov. 22 iki ülésén a kővetkező 
jelentéseket nyújtotta be: 

A közős  intézetekben  elhelyezett  magyar 
ifjak.  A közös hadsereg katonai intézeteiben, az 
esen iskolai évben rendelkezésre álló huszonöt ma 
gyár alapítványi helyre belépett: a béosnjhelyi 
katonai akadémiába 1, a fiumei  haditengerészeti 
akadémiába 3, a katonai alreáliskolák négy osz-
tályába díjmentesen 17, féldijmentes  helyre 8 
növendék. A magyar alapítványi helyeken elhelye-
zett növendékek száma 166-re terjed, a kik kö-
zül 136 egészen, 30 pedig félig  díjmentes. A 
községi alreáliekolában 23, a klsmartoui alrelális-
kolában 24, a kassai alreáliskolában 41, a mah-
risoliweissklroheul főreáliskolában  36, a bécs-
újhelyi katouai akadémiában 17, a bécsi műszaki 
akadémiában 16, a fiumei  haditengerészeti akadé-
miában tt uövendék van elhelyezve. A hadapród-
iskolában magyar állami alapítványi helyekre 
elhelyezett 100 uövendék közül megfelelő  tauul-
mányi előmenetelt tanúsított 66 növendék. A 
atraaai hadapródiakolában 3, a budapestiben 62, 
a károly városiban 4, a nagyszebeniben II, a 
pozsoiyiban 6, a temesváriban 14, a kamenici-
ben 11, a bécsi-tüzérségiben 7 növeudék van 
elhelyesve. 

A honvéd-intézetek.  I. A Ludovlka Aka-
démia első  évfolyamában  volt 100 növendék, 
a második  évfolyamban  66, a harmadikban 
30 növendék. Az akadémiát végzett s hadnagygyá 
kinevezett 38 uövendék közül 20 a honvéd-gya 
logsághoz, 10 a honvéd lovassághoz, 2 a közös 
hadsereg gyalog-, 6 pedig lovas csapataihoz osz-
tatott be. Á jeleu tauévben 243 növendéke van 
az akadémiának. 2. A honvéd-főreáliakola  első 
évfolyamban  volt 60, a második  évfolyamban 
47, a harmadik  évfolyamban  89 növendék. Ez 
évben 144 növeudéke vau a reáliskolának. 3. A 
honvéd hadapród-iskolák első  évfolyamán  volt 
209, a második  évfolyamán  182, a harmadik 
évfolyamán  190, a negyedik  évfolyamán  177 
növendék. Most, a tanév kezdetén 766 növendéke 
vau a hadapród-iskolánsk. — Az intézetekben 
a tanári személyzet 93 törzs- és főtisztből  állott. 
A Ludovika-Akadémia általános alaptőke álladéka 
az 1901. év végén 2.923.1 II korona 63 fillér,  a 
honvédnevelő- és képezó-iutézetek alapítványi 
vagyona pedig 6,843.468 korona 86 fillér. 

A honséd-menedék.  A honvéd-menedék 
házban a mult évben 20 főtiszt  78 altiBZt, 62 
közharozos 48 as honvéd volt elhelyezve, össze-
sen 160 tag. Az év folyamán  elhalt 14, kilépett 
9, eltávolíttatott I, illetőségi helyére küldetett 
I, összesen 26. A törza'isztek egyenkint 32 ko-
rona, a főtisztek  20 korona havi, negyven altiszt 
16 fillér  a többiek s a közkatouák 10 fillér  napi 
pótdijban részesülnek. A menedékház föntartása 
a kincstárnak 82,300 koroua 61 fillérbe  kerül 
évenkint. 

A hadmentességi  dij-alap.  A magyar-
országi  hadmentességi dij-alap 1901-ik: kezdet-
leges álladéka bank jegyekben 104,734 korona 
72 fillér,  állami és egyéb értékpapírokban 
38,294.800 kor Bevétele: évi alapjárulék 1,702.744 
korona, kamatjövedelem 1,661.124 koroua 73 
fillér,  egyéb 4,009.920 korona. Kiadása : nyug-
díjpótlékok, özvegyek és árvák nyugdijai és kegy-
dijai s nevelési járulékok 1,773.692 korona 69 
fillér,  egyéb 6,690 676 korona 40 fillér.  Végle-
ges állsdéka : bankjegyekben 860.974 korona 74 
fillér,  állami és egyéb értékpapírokban 37,631,600 
korona. A tiszta oaelekvó vagyon az év végén 
41,313.817 korona H7 fillér. 

Az osztrák  hadmentességi dijalap 1901-
iki kezdetleges álladéka : bankjegyekben 113.94b 
korona 66 fillér,  állami éa egyéb értékpapírok-
ban 60,404.490 korona 40 fillér.  Bevétele : évi 
alapjárulék I, 297.220 korona, kamatjövedelem 
2,121.878 korona 14 fillér,  egyéb 2,076.400 
korona. Kiadás: személyi százalékos pétiékok 
2,428.291 korona 79 fillér,  egyéb '2,076.349 
korona. Végleges álladéka : bankjegyekben 
28.408 koroua 40 fillér,  állami és egyéb érték-
papírokban 62,640. 890 korona 40 fliliér. 

— A kereskedelmi miniszter elvi 
határoaatal. A kereskedelmi miniszter legutóbb 
több kroukét eset alkalmából érdekes határozata 
kai hozott. Neveselesen kimondta hogy abbau 
az esetben, ha az elsőfokú  iparhatóság ellen bea-
dott fölebbézéat  a másodfokú  iparhatóság viszauta-
aitja, es elleu további felebbezésnek  helye nin-
csen. - - Egy másik konkrét esel kapcsáu ki-
mondta a miniszter, bogy az alkalmazást kereső 
nek munkakönyv nélkül való beszegódtetése miatt 
a oselédszerzó abbau az esetben, ha az alkalma-
zást kereső előzőleg még alkalmazásban uem volt, 
nem büntethető. Végül a győri kerületi betegae-
gitó pénztár egy fölterjesstésére  a miniszter arra 
as elvi álláspontra helyezkedett, hogy a pénztári 
tagok tagsági jogsikat az utolsó befizetéstől  szá-
mítva hat hátig még abbaa az esetbeu is élve-
sik, ha a kereaethiánynak munkabeszüntetés 
as oka. 

A szentmihályi birtokrendezés. 
Nem kevesebb, mint egyszáznegyven szé-

kely községről írják a lapok, bogy a k.-vásár-
helyi zászló alatt állást foglaltak  minden bir-
tokrendezés elleo. Ezek mind olyanok, a melyek 
a birtokrendesésnek még sem áldását, sem átkát 
nem kóstolták, s a mint Caikmegye alispánja 

találóan mondja, csupán konzervátivizmusbó 
okvetetlenkednek a mellett, a mit az ősapjuktól 
tanultak, s a mivel alaposan tönkre is mentek. 
Nagy kérdés tehát, hogy vájjon ez a kívánsá-
guk üdvös-e, vagy kárhozatos ? Mondanám ugyan, 
hogy számoljon erről a zavaresináló korifeusok 
lelkiismerete, csakhogy ez a lelkiismeret a sár-
barántott székelységnek sovány kárpótlás fog 
lenni. S éppen azért CBak sajdálni tudjuk, hogy 
az ilyen zavarosban halászó kufároknak  nem 
lehet az orrára koppintani. 

Szegény székely népünknek éppen az a 
szerencsétlensége, bogy a legképtelenebb badar-
ságot is el lehet vele hitetni, ügy az arányosítás-
ról, mint a tagosításról a vérébe van oltva, 
hogy azt csalással viszik keresztül, a mig a 
gazdag mindent magának kaparint, addig a 
szegény népet kiforgatják  mindméből. Ezzel 
»zembeu aztán nem arról gondolkozik, hogy mi 
képpen védekezzék a csalás ellen, hanem egy-
szerűm ellenáll. 

Azonban szolgáljon e népnek mentségére 
1-ör az, hogy a belterjes gazdálkodás [tudomá-
nyában nagyon el vau maradva, (erről máskor 
szóink.) a-szor hogy a birtokrendezés alapi-I-
veivel nem vagyunk tisztában. Okos tanácsot 
pedig nem igen ad, (mert talán nem kérnek,) 
sem az eljáró biróság^sem a tagosttó mérnők, 
a ki pedig a birtokrendezésnek minden csinját-
binját kitűnően érti. Hanem csak neki mennek 
akárhogy. 

Eleven példa erie a csikazentmihályi ará-
nyosítás, melynek története ez: 

Valamikor ezelőtt 15 évvel megindittatott 
az arányosítás s hosszú perlekedés után a ki-
dolgozás végre kiadott K. Á. vállalkozó mér-
nöknek. A tervezet valahára — ezelőtt két évvel 
elkészüli a a birtokosságnak mintegy 4000 ko-
ronájába került. 

Ekkor lett nyilvánvalóvá, hogy tulajdon-
képpen nem a valóságos köslerület arányosit-
tatott, hanem csak az, a mi a telekkönyvben 
annak van irva. Már pedig ez a két dolog, t. i. 
az eleven birtok és a telekkönyvi birtok olyan 
kétféle  fogalom,  mipt a csirke és a levelezőlap. 

Annak okáért az arányosítás azon mód-
jához kellett folyamodni,  a hol ezelőtt 16 évvel 
is kezdeni kellett volna, t. i. a közös területet 
kihatárolui, felmérni,  térképelni, megbecsülni, 
B e czélra 24,000 koronát ujolag kiszurkolni! 

Már most minek kell még következnie ? 
Mintán nyilváuvaló dolog, bogy a telek-

könyvi és a valóságos terület közölt óriási lesz 
a különbség, mi más következnék, mint uj ará-
nyoBÍtási munkálat keresztül vilele, iámét egy 
néhány ezer koronáért. 

Ezenközben pedig történik még egyéb is. 
A mint tndva vagyon, az egyes birtokosok 
havasi kaszáló helyei be vannak ékelve a köz-
helyek közé. Ha már most az arányosító mérnők 
pontos munkát akar csinálni, fel  kell mérnie 
ezen egyes birtokosok helyeit is, (bélkertek,) a 
miért újra külön fizetség  jár, természetesen 
ismét a kőzösbirtokosság zsebéből. Á.mde senki 
se bolond csupán másért fizetni  s ha mások a 
birtokaik felmérésével  pontos adathoz jutottak, 
én is ugyanazon joggal követelhetem, bogy mér-
jék fel  az enyémet is; szóval az egész erdei és 
havasi terület nyerjen tiszta térképet. Ez uraim 
ujolag sok ezer korona. 

Hanem arányosítani nem lehet még ekkor 
sem, mert a külbirtokosuk a közhelyekben nem 
lehetvén részesek, az arányjogosultság megálla-
pítására uj eljárást, uj kulcsot követelnek. 

Tegyük fel,  bogy ezek utáu az arányosítás 
keresztül fog  menni. Ez az arányosítás a lehető 
legigaz«ágtalanabb lesz, mert 1 hold havasi 
kopár kőszikla után éppen ugy fog  egy arány 
hold járni, mint a patakmenti sarjus hely, vagy 
I. osztályú szántó után, bololt alig illeti meg 
100 négyszög öl. Hál lehet ilyen arányosítást 
kívánni ? 

De kérem alássan, a bajnak még itt sincs 
vége. Mert idébb-hátrább akadni fog  valaki, a 
ki a tagosítás elrendelését fogja  kérni. Ez ter-
mészetesen elrendeltetik, s kezdődik az uj fel-
mérés, és uj térkép készítés, mert az arányo-
sítás czéljaira készült térkép léptéke nem felel 
meg a tagosítás czéljaiuak. Ez uraim qjolag 
50,000 korona. 

íme a Hübele Balázs elmélete mekkora 
koloszszális költségbe veri azt a szegény birto-
kosságotl Kérdem, van-e ember, a kinek a 
lelke meg nem esnék ezen a szörnyű állapoton ? 

Most azonban még sincs senki, a ki a 
népet ezen labirintusból a leghelyesebb ulra 
kivezesse. 

Midőn én mindezeket láttam, (mégpedig 
szakemberek informácziójából,)  elszomorodva 
baudukoltam Szeut-Mibályon egyik értelmes 
gazdától a másikhoz, hogy őket a fennirt  hely-
zetlel megismertetvén, a leghelyesebb és legyö-
keresebb megoldásnak, a tagosítássá! kapcso-
latos arányoaitásnak czéljaira megnyerjem s az 
erre irányuló törvényszéki kérést vele aláírassam. 

Azt telelte mindenik, hogy ő roppant sze-
rencsésnek érzené magát, ha tagositott birtokot 
müve.hetne, a hol azt nővel, a mit akar. D-i a 
kérésnek aláírni nem mer, mert sok ott annak 
az ellensége. Vau azonban egy ember, a ki ha 
aláír, akkor aláírják ők is mindnyájan. S mivel 
ezen esetben népizgatáslól sem Irbrl tartani, a 
tagosítás a legszebb rendben fog  lefolyni. 

Elmentem ahoz az egy emberhez i*. Ő 
azouliau azt telelte, bogy eleget, lett már a 
népért, a minek mindig bálátlatis .g volt. a dija. 
Most már nem avatja magái semmibe, uem 
bánja, csiuáljanek akármit. 
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Igy történt, bogy a tagositáai kéréssel 
egyedül, avagy Un másod magammal maradi aai. 
fliM  azért a királyi törvényszékhez bead-
tam mégis. 

Engem ngyan e lépésre nem kényszeritett 
semmi érdek, mert a tagosítás és arányosítás 
nélkll etnyomorogtam eddig is. s megélnék 
ezután is. Arányjogokat sem vettem, mert azok 
ma még ismeretlen javak lévén, nem egyébnek 
tartom, mint a tudatlan nép megpnmpolásának. 
Ez pedig bozzám nem (ér. 

Kényszeritett szonbsn egyedül a nép ér-
deke, mert nem bírtam a lelkemen elviselni, 
bogy szegény birtokos tártaimat annyi oknél-
küli pénzvesztegetésbe bele menni engedjem. 

Ezen lépésemmel igy s»ámitottam: 
Ha mi csupán aiányositank, a fennebb 

rajzolt czikk-ezakkoa eljárás nem kevesebb, 
mint 60 ezer koronába került, a mihez az ál-
lamtél nem remélhetünk semmi segélyt. De 
nyertünk egy rossz arányosítást. 

Ha azonban tagosítással arányosítunk, ez 
kerülhet 60— 64 ezer koronába, a melynek felét 
a* állam viseli, ezt teljes joggal kell remélnünk. 
A másik felét  10 évi kamat mentes törlesztés 
kötelezettségével ugyancsak az államtól nyernök. 
Ily formán  18 — 90 ezer koronával kevesebbet 
fizetnénk,  de azt is 10 évi részletekben, ley 
mégia teljes tagosításhoz és igazságos arányo-
sításhoz jatnánk. Több, mint bizonyos, hogy ez 
a mód az illetékes hatóságok támogatását is 
meg fogja  nyerni. 

Szent-Mibályon pedig, hogy akad-e majd 
demagóg, a ki ezen egyedül üdvös megoldás 
ellen a népet felizgassa?  majd megválik. 

Gazdasági állatdijazás. 
Vármegyénk tevékeny gazdasági egyesülete 

gazdálkodásank egyik legelső s ugyszólva csak 
egyedül jövedelmező ágának : az állattenyész-
tésnek s különösen a szarvasmarba tenyésztés-
nek emelésére és fellendítésére  évenkint két-
szer, nevezetesen tavaszszal és őszszel állat-
díjazásokat szokott rendezni, hogy ez által 
kiagazdáinkban az állattenyésztés okszerű üzé-
sére való kedvet felébreszsze,  másfelől  pedig, 
bogy azokat, kik ezen téren eredményeket 
érnek el, némi jutalomban is részesítse. 

E czélból a gazdasági egyesület nem csak 
a aaját pénztárából hoz anyagi áldozatokat, 
hanem évenként kérelemmel járul a földmivelés-
ügyi m. kir. miniszter árhoz is. bogy a díjazá-
sokhoz onnan is eszküzöijön ki bizonyos pénz-
beli segélyt. 

Uár régebb idő óta figyelemmel  kísérjük 
ezeket as állatdijazásokat és az igy szerzett 
tapasztalataink alapján sajnálattal kell konsta-
tálnánk, hogy gazdaközönségünk gazdasági 
egyesületünknek ezen igen fontos  akczióját nem 
részesíti olyan figyelemben,  a milyent az nagy 
horderején^ fogva  megérdemelne. Gazdaközön-
ségünk nagyobb része távol tartja magát ngy 
az állatdijazásoktól, mint mindazon tolásoktól, 
a melyeket gazdasági életünk felvirágoztatása 
czéljából a vármegyei gazdasági egyesület meg-
honosítani törekszik. Ogy látszik, hogy gazda 
közönségünk legnagyobb részének nincsen ér-
zéke saját érdekei iránt, nem tndja vagy nem 
akarja megragadni a felsegélésére  kinyújtott 
kezet és következetesen megmsrad a régi és 
elavult gazdálkodási rendszer mellett, mely a 
székely kisgazdának már is nagy mértékben 
felszaporodott  nyomoraságait évről-évre csak 
gyarapítja. 

Ezen véleményünket a vármegyei gazda-
sági egyesület, mist mezőgazdasági bizottság 
által a földmivelési  miniszter segelyezésével f. 
évi november hó 19-én, városunkban, a gazda-
sági iráaja felső  népiskola udvarán rendezett 
•sző borja díjazás sem változtatta meg, mert 
ezen is azon egy néhány értelmesebb székely-
kisgazda vett részt, kikkel ilyen alkalmakkor 
rendesen találkozni szoktank. A nagyobb rész 
most is távol tartotta msgát. 

A tervezet szerint jelen alkalommal egy 
és két éves üsző borjukat bocsátottak díjazásra. 
Az ilyeneket felhajtó  azon kistenyéazlők Bzá-
mára, a kik a követelményeknek megfelelő  bor 
jakat állítanak elő, a következő dijakat tűz 
ték ki: 

I. Két  éves üstökért:  Egy I. díj 35 
kor., két II dij 93 koronájával és három III. 
dij 13 koronájával. 

II.  Egy éves  üszőkért:  Egy I. dij 25 
kor., hét II. dij 18 koronájával és három har-
madik dij 8 koronájával. 

A két csoportban ki volt tűzve 12 dij, 
összesen 200 korona értékben. Ezen alkalom 
mal a dijak államiak voltak. 

A díjazásra 17 gazda felhajtott  20 darab 
borját, még pedig 10 drb egy évest és 10 drb 
két éves üszőborjút. 

A díjazáson a következő kisgazdák vettek 
részt: Bal ló  Lajos, Jakab  Ferencz, Szántbó 
József  Csik «zen tímréről, Markos  Sándor Szent-
lélekről, Tompos  Pál Szestgyörgyről, id. Faza-
kas Gergely és ifj.  Fazakas  Gergely Csató-
szegről, Márkos  József,  Fülöp  Ádám, Mihály 
János, Csobot  István és Pál  Lajos Kás/.ou 
ajfalaból,  Deák Elek , Domokos István C»ik-
szépvizről, Szekeres  Péter, Kedves  Tamás, 
Szász  János Jenőfalváról. 

A mint ebből a kimutatásból is látszik s 
csíki községek talayomó része nem volt kép-
viselve az állatdijasáson. 

A felhajtott  anyag körött volt egy pár 
kiválóbb állat, de nagyobb rész alnl maradt a 
középszerűn is, a legtöbben meglátszott az ok-
szerű takarmányozás és gondozás hiánya, sőt 
egy pár olyan is volt, melyekről a hosszabb 
idő alatt felszedett  istálói' mocsok sem volt le-
takarítva. 

A bíráló bizottság Becze Antal alispán 
elnöklete alalt a következő tagokból alaknlt 
meg: Meiszner  állattenyésztési felügyelő  helyet 
tes az állam részéről. Nagy  Imre, Keresztes 
Antal, Barabás Béla és Kertész  l-t ván a 
gazdasági egyesület részéről. 

A bíráló bizottság a felhajtott  állatokat 
alapos mnstra alá vévén, rövid tanácskozás 
ntán a bírálat eredményét a következőkben 
hirdette ki: 

Két  éves  üszőkért:  I. dijat nyert: Fü-
löp  Ádain kászouujlaivi lakos, II. dijat nyer-
tek : Szász  János jenófalvi  és Csobot  István 
kászooájfalvi  lakósok, 111. dijat nyertek : Mar-
kos Sándor szentiélt ki, Martos József  kászon-
njfalvi  és Deák Elek csikszépvizí lakósok. 

Egy éves  üszőkért:  1. dijat nyert id. 
Fazakas  Gergely eaatószegi lakós, II. dijat 
nyertek : Tompos  Pál csikszentgyörgyi, Kedves 
Tamás Jt-nfifalvi  lakósok, III. dijat nyertek: 
Jakab  Ferencz csikszentimrei, Domokos Ist-
ván csikszépvizí, és Szekeres  Péter jenőfalvi 
lakósok. 

A dijakat az állattenyésztési felügyelő 
nyombau kiosztotta. 

Tudósításunkat azon óhajtással zárjak, 
hogy a kisgazdáinknak eddig elő az ilyen moz-
galmak iránt teljesen közömbösnek mutatkozó 
része is vajha "megszívlelné a gazdasági egyesü-
let jóravaló törekvéseit és minél nagyobb szám-
ban sorakoznának a kitűzött zászló alá, mert 
ngy vagyunk meggyőződve, hogy népUnkön 
nem fog  segiteni sem miniszterjárás, sem 
kongresszus, sem semmitéle népgyűlés mind-
addig, mig ő nem törekszik magán segitt-ni 
s meg nem fogja  a dolog végét. 

róm. kath. tanitó-egyesület 
felcsiki  körének gyűlése. 
A csiki róm. katb. tanitó-egyesület fel-

esibi fiók-köre  őszi rendes gyűlését folyó  évi 
november hó 11-én Csikszentdomokoson a róm 
katb. iskola helyiségében tartotta meg. 

A tagok és a kerületi papság teljes szám-
ban megjelentek,vármegyénk királyi tanfelűgyelő-
ségét Császár Nándor tollnok képviselte. Mint 
vendégek megjelentek a belyi községi elöljáró-
ság tagjai. 

A megjelent tagok reggel 9 órakor „Veoi-
Sancte"-val egybekötött szent misét hallgattak. 
10 órakor kezdődőleg gyakoriali tanítást tar-
tottak : a) Császár Dónát az I. osztályban 
az irva olvasásból a „r" betűt ismertette, B) 
Xániu* Dávid a III ik osztályban a „torkos 
leány" czimll olvasmányt tárgyalta és c) Rá-
duly Benjámin az V. VI. osztályban a legkisebb 
közös többszörös kikeresésének s módját taní-
totta. A gyermekek a tanilás végzése ntán 
haza hocsátatváu, kezdetét vette a gyűlés, me-
lyet Ráduly Benjámin elnök egy igen szépen 
kidolgozott beszéddel nyitott meg, melynek 
tárgyát a sziv és ész közös nevelése képezte. 

A megnyitó beazéd éljenzéssel fogadtatott 
és a kerületi főesperes  indítványa folytán  szó-
szerinti jegyzőkönyvbe vétele éa a hírlapokban 
való közzététele elhatároztatott, 

A mult gyűlés jegyzőkönyve megjegyzes 
nélkül hitelesíttetett. Jegyzőnek a pontos ve-
zetésért köszönet szavaztatott. 

üj tagokul elnök által Balló János ma-
darasi plébános, Kádár Mátyás s. Mkész, Be-
nedek Imre kántor-tanító és Balló Veronika 
tanítónő lettek bejelentve. Azután Rancz Já-
nos eaperes-plebános tartotta meg részletes 
beszámolóját, az országos katb. tanítók segély-
alap gyűlésére tőrtént kiküldetéséről. Elnök a 
gyűlés nevében mély köszönetét fejezte  ki a 
kiküldölt esperesuek a tanitók iránt táplált 
jó akarata és fáradságáért. 

Most Ferencz József  könyvtárnok ismer-
tette a fiók-kör  könyvtárát. Az ismertetést a 
gyűlés ludomásul vette. 

György Balázs Hja kartársunk szavalata 
az egész gyűlés köszönetét 'is elismerését vívta 
ki. Fodor Miklós csikrákosi kántor-tanitó olva-
sott fel  az iskolai játékról. A felolvasás  oly 
ügyesen és igazi szakértelemmel volt megírva, 
bogy a gyűlés szűnni nem akaró tapssal ju 
talmazta. 

Mintán jövő gyűlés helyéül Csikszépviz 
kijelöltetett, a tanítások zártkörű bírálata tar-
tatott meg. A gyakorlati tanítások bírálatában 
részt veitek : Pálosy Géza, Xántna Elek, Veress 
Péter, Paláncz Sándor, Kristó Domokos és Mi-
hály Elek, kik a tanításokat teljesen sikerült-
nek nyilvánították, mibez a gyűlés is hozzá-
járult. 

Minthogy a tárgysorozat délután 1 Vidra-
kor ki lőn merítve, a gyűlés az elnök által be-
záratott. Adja Isten, bogy körünk tanítói még 
igen sok alkalommal legyenek részesei ily való-
ban tanulságos és szerető kartársakhoz illő, 
egyetértő gyűlésnek I 

lá«a által ifjaink  jövőjüket megalapíthatják. Az 
érettségi vizsgát telt folyamodókat  kezdetben 
3 korona napi dij mellett műszaki dijnokokká 
ti-vezik ki. Hivataloskodásnk folyamán  a pénz-
ügyminiszter elméleti és gyakorlati kiképezte-
Iéhükről is gondoskodik s idő teliével jól díja-
zott magasabb állásokra juthatnak. 

Bálás Béla levele igy hBngzik : 
Tekintetes Szerkesztőség 1 

Az ifjúság  pályájának megválasztásánál a 
Székelyföld  fiai  azok, kiknek szüői nem ismerve 
az országban levő hivatalokat és azoknál a/ 
előmenetelt vagy javadalmazást — fiaikat  l>g-
töbönyire papi vagy tanítói pályára küldik; 
azon okból, hogy őket az érettségi vizsga le-
télele után már tovább segélyezni nem tudják, 
vagy nem akarják. 

Azok a kik valamiben még őke'l támogat-
hatják, elküldik az adóhivatalokhoz vagy pénz-
ügyigazgatóságokhoz gyakornokoknak, hol éve-
ket kell fizetés  nélkül eltölteniök. 

Én mint székely ember látva ezt, remélem 
és hiszem, hogy véreimnek nagyon jó szolgála-
tot teszek vele, ha felvilágosítom,  hogy a szé-
kely fiuknak,  a kik érettségit leitek — egyike 
a legjobb pályáknak az „Országos kataszteri 
telinérés"-nél van, a hová reál vagy gimná/.inmi 
érettségivel a nagyméltósága m. kir. Pénzügy-
minisztérium műszaki dijnokokká 3 kor. napi 
díjjal kinevezi őket, a mely összeget betegség és 
engedélyezett szabadság esetén is élvezik. 

A nagyméltóságú m. kir. Pénzügyminiszté-
rium gyakorlati és elméleti kiképeztetésükről 
gondoskodik s a szerint elő is lépteti őket — 
beváltások esetén méruök, főmérnök  stbbivé. 

Folyamodványukhoz érettségin kívül er-
kölcsi és egészségi bizonyítvány mellékleudö; 
a kik hivatalban vannak főnökük  utján a nagy-
méltóságú Pénzügyminisztériumhoz folyamodhat-
nak kinevezésért, mások illetékes főispánjuk 
utjáu. — Kinevezettek, mint más állami tiszt-
viselők, nyugdíj igénynyel bírnak. 

Tekintve, bogy ujabban is a nagyméltó-
ságú m. kir. Pénzügyminisztérium Szombat-
helyen egy felmérési  felügyelőséget  (15-ík) szer-
vez ; személyzetre nagy szűkség vau. 

Egyben ez uton tisztelettel kérem a tan-
intézetek tekintetes Igazgatóságait is, miszerint 
erról záró flnuepélyeik  alkalmával a szülőket és 
növendékeket, kik Ispot vajmi ritkán és keve-
sen vagy egyáltalán nem olvasnak, felvilágosítani 
szíveskedjenek. 

E felhívásom  indoka, hogy közel 500 ta-
got számláló testületünkben alig van egy pár 
székely fiu;  — mit ha tadni fognak,  hiszem, 
hogy többekkel találkozom. 

Tekintetes Szerkesztőségnek a székelység 
érdekében e czikk közre bocsátásáért midőn 
kérésem megújítom, egyben iegbeusőbb köszöne-
temet nyilvánítva maradok: 

Temesváron, 1902. november U-én. 
Kész szolgája: 

Bálás  Béla, 
kir. kataszteri mérnők. 

Kínálkozó állás érettségi vizsgát 
tett iQak részére. 

Bálás Béla kir. kataszteri mérnök levelet 
intézett szerkesztőségünkhöz, melyben felhívja 
az éreitségi vizsgát tett székely ifjak  figyelmét 
azon állásukra, a melyek az „Országos katasz-
teri fölmérésnél"  kínálkoznak s melyek elfogla-

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Erzsébet királyné emlékezete. 

Megdicsőült királynénk emlékezetes ünnep napja 
volt e bó 19 ike országszerte a nemzeti kegye-
letnek. Isteni tiszteletek, társadalmi és iskolai 
ünnepélyek keretében méltó kifejezést  nyert az 
az el nem évülő szeretet, melylyel a magyar 
nemzet változatlanul ragaszkodik nagy és ne-
mes szivü királynénk emlékezetéhez. Igy is kell 
ennek lenni, mert éppen a tanuló ifjnságnak, 
mint a jövő reményének zsenge szivében kell 
ápolni, ébrentariani azokat a fennkölt,  finomabb 
indalatokat, melyek a közérzületnek tisztább és 
értékesebb alkotó elemeit képezik. A csiksom-
lyói tanintézetek is ünnepet ültek a megdicsőült 
koronás asszony emlékének; s/űiietelt a tanítás, 
isteni tiszteletet hsllgatott ugy a gimnázium, 
mint a tanítóképezde ifjúsága  egyetemben a 
tanártestülettel, sőt a tanítóképezde az intézet-
ben még programmszerű űnnepélylyel is adózott 
az emlékezetnek a Hymnasz és Szózat elének-
lésével, továbbá egy szép emlékbeszéd tartásá-
val, melyet Varga Fereucz IV-ed osztályos ta-
nítójelölt adott elő és a mely ngy eszmei tar-
talmassága, mint stilszerü szépségénél fogva  di-
cséretére vált a szerzőnek, Karácsony József 
igazgatónak. 

— Katalin-bál. A csíkszeredai iparos 
ifjúsági  önképzőkör folyó  évi november hó 29-én 
a „Kossuth" szálloda nagytermében zártkörű 
Katalin-bált rendez. Belépti dij : Személy-jegy 
1 kor. 20 fill.,  család-jegy 3 kor. A bál tiszta 
jövedelme az ifj.  önképzőkör czéljaira forditta-
tik. Felülfizetések  köszönettel fogadtatnak,  A 
zenét Kozák Pál zenekara fogja  szolgáltatni. 
A mini értesülünk az ifj.  önképzőkör báljára 
a polgári körökből igen sokan készülnek s 
igy igen népes és érdekes mulatságnak Ígérkezik 

— Jégpálya. Értesítjük a közönséget, 
hogy a helybeli korcsolya-egylet jégpályáját 
rendezte és azt már csütörtökön a közönség 
részére megnyitja. A pályára belépni idény, 
vagy napi jegyekkel lebet, a ki a nélkül lép 
be, az kiutasításnak teszi ki iníigát. Az egész 
idényre való beiratkozást az eluökst^..vagy 
a pályán levő helyiségben levő ivre eszközöl-
hetni. A napi jegyek a szolgánál váltamlók s 
ezek korcsolyázás közben látható helyen vise• 
lendők. A személyjegy egész idényre R korona, 
családjegy 2 személyre 8 koroua, s m nden 
további személy után további 2 korona. Gyer 

mek és tannló jegy 3 korona; nem korcsolyá-
zók jegye 2 korona, a korcsolya kötésért az 
ezt igénybe venni akarók az egész idényre 1 
koronát kötelesek fitetni;  a napi jegy felnőttek 
részére 30 fill.,  gyerekek részére 90 fill.  Csík-
szereda, 1902. n iveinber 25. Az elnökség. 

— Különlegességi dohány-
áruda. Igen sokan kérdést intéznek. 
hozzánk az iránt, hogy mikor fogják  már 
megnyitni a különlegességi dohányára-
déit ? De nem tudunk feleletet  adni reá, 
inert semtnikép sem tudjuk kipuhatolni, 
liogy őzen nagy fáradsággal  és sok után-
járással kiszorított specziália üzlet meg-
nyitását minő és honnan származó aka-
dályok késleltetik. Némelyek azt beszélik, 
hogy a pénzügyminiszter visszavonta az 
engedélyt, mások meg, hogy a pénzügy-
igazgatóságnál feneklett  meg a dolog, egy 
harmadik verszió arról suttog, hogy aa 
Üzlet megnyitásának holmi magánérde-
kek állják útját. Anélkül, hogy ezen hir-
lelések közill bármelyiknek is hitelt ad-
nánk, nem tartjuk helyesnek, hogy egy 
nagy vármegye közönsége ezen jogos és 
méltányos igényének kielégítését bármi-
lyen czimen és bármilyen okon is még 
továbbra is elodázzák. Miután a pénz-
(l<ryminÍ8zter az engedélyt kiadta s a 
mint értesültünk a pénzügyigazgatóság is 
megkötötte a szerződést az elárusítóval, 
tisztelettel kérjük azokat, a kiktől az ügy 
lebonyolítása függ,  legyenek rajta, hogy 
az üzlet minél előbb megnyittassék. Ezt 
kivArija a közérdek. 

— Czeozilia ünnepély. Az sz éven-
kinti szokásos ünnepély, melyei a csiksomlyói 
tanítóképezde ifjúsága  az intézet védő szentje 
Szent Czeczilia nevének évfordulója  alkalmával 
mindig megtart, vasárnap is programmszerüleg 
és igazán szép keretben folyt  le a gyakorló is-
kola termébeu, melyet szép száma előkelő kö-
zönség löltött be. A programm nem volt ter-
jengős, de tartalmilag választékos s annak 
minden egyeB pontja az előadás szabatossága 
éa összhangjával valóban élvezetet nyajtott a 
közönségnek, melyet különösen meglepett az a 
nagy haladás, mit a képezdei ifjúság  zenekara 
a zenetanulásban tanúsított és a mi Domanyánez 
Péter zenetanitónak igazán nagy érdeme. A 
nyitányt a zenekar a „Hunyadi indáiéból vett 
részlettel vezette be, mit a közönaég zajos 
tapssal fogadott,  Szent Czecziliáról és Kreaczer 
„Imájá" bői a férfikar  adott elő szép össze-
vágó énekrészleteket, Földes Zoltán IV ed éves 
növendék saját szerzeményű és szónoki hévvel 
szabadon tartott alkalmi beszédével aratott 
nagy tetszést, a mi ismétődött a „Vonós hár-
mas" ntán is a mit Lacz Kálmán, * Romhányi 
István és Lnpán M. igen szépen és szabatoaan 
produkáltak. Az „1000 év után" ezimü melo-
drámában. mit Romhányi István bármoniammal 
kisért. Varga Ferencz remek szavalatával excel-
lált. Blénesi Károly pedig az „ür imája" ccimü 
szavalatával matatta be e nembeli képességét. 
A szép ünnepélyt a zenekar a „Hunyadi* indáié-
val zárta be. 

— Gyászrovat. A gyergyóazentmiklósi 
.Paulai Szent Vinczéről" nevezett Irgalmas nő-
véreket súlyos veszteség érte. Szeretelt pálya-
társnőjük, tisztelendő nővér Haberta ehó 18-án 
életének 34-ik évében jobblétre szenderült. Te-
metése e 20 án délután 3 órakor történt meg1 

nagy részvét mellett. ' 
Ferenczi Annuska Frrenczi Sándor és 

Orbán Anna leánykája, polgári iskolai I. oszt. 
növendék folyó  évi november hó 21-én reggel 
3 órakor élete 12-ik évében rövid szenvedés 
után elhunyt. Temetése folyó  hó 92-én, délatáa 
3 órakor történt 

A mint részvéttel értesültünk Nagy  Tamás 
nyugalmazott főszolgabíró  Tordán, a hová la 
kását áttette volt, folyó  hó 21-én 67 éves ko-
rában szívszélhűdés következtében elhalálozott. 
Halálát neje szül. Körmendi Józefln,  továbbá 
gyermekei: Nagy Lajos tordaaraoyosmegyei 
árvaszéki ülnök és neje Ordodi Panla, Nagy 
Bella és férje  Takács József,  Nagy Etelka, Nagy 
Kálmán és Nagy Rózsika gyászolják. Legyes 
béke porai felett  1 

— Tanítói fizetés  kiegészítés. A val-
lás és közoktatási miniszter Mátbé Lászlóoak 
a csikvacsárcsii államilag segélyezett elemi nép-
iskolánál alkalmazott tanítónak jelenlegi 660 
korona fizetésének  800 koronára való kiegészíté-
sére 140 korona államsegélyt engedélyezett. 

— Műkedvelő társalati mozgalom. 
A gyergyóazentmiklósi mükedvelő-társnlat e bó 
15-én válaszmányi gyűlést tarlott, mely alkalom-
mal 2 darab előadását határozták el. Elő fog-
ják adni a ,Kia Madaram" cziinű népszínművet 
és „Az Apósok" czimfl  vígjátékot. A választ-
mány határozata szerint, egyik darab a kará-
csonyi Ünnepeken fog  előadatni, mig a másik 
jannár havára van tervezve. Örömmel várja a kö-
zönség e derékmükedvelő társulatnak Bjabbi jc 
sikeréi! 

— Székely munkás családok elhelye-
zése A szegedi kenderfonó-gyár  részvény-
társaság komádii gyárába 4 oly székely család 
elhelyezésére tesz ajánlatot, melyben egyenkint 
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legalább báron 16 éren felüli  leány munkás is 
van, a kiket a lilolási munkára lehetne alkal-
mazni. Ezzel a 4 családdal azonban mehetne 
lí-nél több ilyen munkás ia. A térfl  családfő-
nek egész évre olt állandóban 80 kr. azaz 1.60 
fillér  napszámot fizet  a lá saság; a tilóló leány 
munkások átalányban dolgoznak s minden mé-
termázsa kililolt kenderért kapnak 1 forint  20 
krajczárl, mely fizetés  mellett szorgalmukhoz 
képest 7—11 koronát is keresnek. Az utazási 
költségeket a gyár viseli. Kapnak ezen kivttl a 
gyártelepen ingyen lakást, fűtést,  világítást; a 
tilóló leányok pedig újévkor és a keresetükön 
kivül 20 korona jutalmat. A jeléntkezni :kivá-
nók az említett gyár igazgatósághoz ajánlatai-
kat megtehetik. 

— Bégi és valódi Erdélyi Naptár. 
Megjelent és minden könyvkereskedésben kap-
ható a Stein János-féle  „Közbassznu Erdélyi 
Képes Naptár' E közkedveltségfl  naptárnak ez 
a 44-ik évfolyama  és a legnagyobb gondosság-
gal van össze állítva s különösen a vásárok 
felsorolása  van benne a legkörültekintőbb pon-
tosaággal keresztül vive. Aru 60 fiII.  Ajánljnk 
olvaaóiuk szives fittyeimébe. 

— Alapszabály megerösités. Gyergyó-
szárbegy községben a töldmives iljuságnak vallás 
erkölcsös és hazafias  szellemben való képzése, 
közhasznú, főleg  a lőldniivelés körébe vágó isme-
retek terjesztése és tisztes szórakozás szerzése 
czéliából Both Ferencz lőesperes. apát-kanonok 
elnöklete alatt megalakult „Katii Ifjúsági  Egye-
sület" alapszabályait a belügyminiszter jóváha-
gyási záradékkal ellátta. 

— UJ állattenyésztési kerületi fel-
Ügyelőseg. A fölrimivelési  miniszter a székely-
földi  állami segélyakczióval kapcsolatban a szé 
kelyföldi  állattenyésztésnek az eddiginél nagyobb 
mértékben való fejlesztése  czéljából, valamint 
hogy az erdélyrés»i vármegyéket felölelő  állat-
tenyésztési kerületi felügyelőségek  az arányo-
sabban beosztott területen hatályo>abban mű-
ködhessenek, folyó  évi deczeniher hó I tői kez 
dödóleg SepsiHzt-nlgyörjí.t székhelyijei uj állat, 
tenyésztési kerületi felügyelőség  felállítását 
hatáiozta el. Ezen újonnan szervezett al-ik ni. 
kir. állattenyésztési felügyelőség  hatásköre Csik, 
Háromszék és Brassó vármegyékre terjed ki s 
annak vezetésével Lirkl Károly ker. állatte-
nyésztési felügyelő  bi/atott meg. 

— A haldokló vallomása. Temesvár-
ról jelentik a következükül: Klotz Ádám hideg-
kúti földbirtokost  Péter őcscse egy v.-íltótaitozá-
sért bepörölte. A váltópör folyamán  Klotz Ádám 
esküt tett arra, hogy a váltón levó aláírása nem 
valódi. Klotz Péter n<-in liaayta a dolgot annyi 
ban, följelentette  bátyját hamis eskü mi itt. Kn-
nek a büupöruek koronatanúja R o i n li o 11 z 
József,  a ki eskü alatt vallotta, hogy láttn a 
mikor Klotz Adáin a nevét a kérdésen váltóra 
irta. A törvényszék Klotz Ádámot e vallomás és 
az í r á s s z a k é r t ő k v é l e m é n y e a 1»|> j á u 
egy esztendei fegyházra  Ítélte. A Kuriu az ité'e-
tet hat havi fogházra  változtatta át, a mely hím 
tetéat es év'augusztus havában meg is kezdette. 
Két hónapot töltött már a börtönben, midún vá-
ratlan fordulat  történt. A vád koronatanúja. Kein-
holtz József  súlyos betegségbe esett. Hozzátar-
tozói papol hivattak s ö. mielőtt n haldoklók 
szentségét fölvette  volna, behívatta gyermekeit 
és a szomszédokat, a kikuek lelkére kölöt>e. 
hogy mindig igaz uton járjanak, mert ó tudja, 
hogy az Isten azért bünteti most, inivcl Klotz 
Ádám ellen hamisan tette le az esküt. A 
levők ezt tudomására adták Klotz Ádám ügyvéd-
jének, a ki perujitás-sal élt 09 a törvényszék n 
mai nappal szabadlábra helyezte az ártatlan 
embert. 

egyéb érdek a nyeremény hajszánál nem fűzhet, 
a magyar vállalkozó szellemtől ellenben egy 
nagyobb darabja vonatnék el azon kenyérnek, 
a melyre oly annyira szorul. 

Tudomásom van róla, hogy ezen objektum 
értékesítésének évek éta már azon nagy aka-
dály álljn útját, hogy a miniszteri engedély 
különféle  okoknál fogva,  ezen eladáshoz nem 
volt kieszközölhető; azt is tndom, bogy ela-
dás esetén egy olyan csakis nyilvános árverésen 
lett volna lehetséges. 

Hogy ez irányban közben változás tör-
tént-e, hogy a berezeg az ügy érdekében Bn 
dspesien személyesen közben járt-e ? azt nem 
tudom; minthogy azonban az erdő eladása, 
illetve továbbadása érdekében elíkelő czégek-
kel Budapesten személyesen tárgyalt, mégis 
csak közel fekvő  dolog, hogy valamelyes jogo-
sultsági éi zelem indította, hogy ngy cselekedjen, 
mert hát máskép nem állított és nem Állítta-
tott volna ki azon úgynevezett „impegookat". 
a melyek időhatárolt kötelezettségül bírnak. 

K-tnélem, hogy módomban lesz a helyi 
kö/öuségn-k egy olyan berezegi iropegno le-
velet rendelkezésére is bocsátani, most azonban 
a következő kérdést vagyok bátor intézni: 

L-helséges-e, hogy egy csikmegyei erdő-
állomány, melynek értékesítését eddig, tudomá-
som szerint a főhatósági  engedélynek hiánya 
telte U hft  ellenné, mely állomány, felsöbbható-
sági • ngedéíy esetén is csak nyilvános árverés 
nt ]IIII lenne értékesíthető, bogy egy olyan állo 
mány most hirtelen Ljnbomirszky berezegnek 
kez alatt  adathatott el, a minek lennie is kell, 
niinili»gy ö ezen állományt külelezöleg  tovább 
eluiliís  n/á bocsátja ? 

Ezen kérdés kétségkívül Csikvármegye 
legbővebb körét fogja  érdekelni és a válasz 
reá a magas megyei intéző körökből meg lesz 
adható. 

Kzeu választ méiy tisztelettel kérem : 
Scevola. 

M T I L T T É R.*) 
Szent Péter egyházmegye erdőségei. 

Igen érdekes újságot közöl velem bizalmi 
emberem Budapestről. Ez oly annyira fontos 
Csik megyére nézve, bogy el nem mulaszthatom, 
hogy azt az alábbiakban közhírré ne legyem. 

Ugyanis hosszabb idő ót» foglalkoznak  a 
csikszépvizi Dájbnkát és az ottani gyógyszerész 
ur a .Szent Péter egyházmegye" erdejének el-
adásával, mely czélból a lefolyt  1901. évben a 
dr. Nramann Sándor ügyvéd és Hoiisy Pál 
urakat hizták volt meg a közvetítésül. 

Ezen közvetítés ugy látszik, sikertelen 
lévén, most az mntatkozik bogy a Szent Pétéi 
egyházi erdő állományt a Krakkói  Ljubo-
mirsky Kázmér  berezeg  vélte meg, a ki ez-
iránt egy, szintén gácsországi  Kai  zer Lajos-
sal  társas szerződést is kötött, ugy, hogy az 
erdőállomány most már mindkettőjük tulajdonát 
képezné. 

Mindkettőjük részéről pedig legutóbb az 
ismert fabizományos,  Obersobn Miksa ur, bíza-
tott meg az eladáa közvetítésével, aki a Stent 
Péter egyházi erdőállományt, megbízatásához 
képest, Budapesten jócskán szót is hordogatta. 

Ljubnminski herczeg a mult hét lolyamán 
tényleg Budapesten, a „Hungária" szállóban 
időzött is és B nevezett erdőállományt több 
ottani előkelő I. kereskedőnek kínálta megvé-
telre, kötelező leveleket (inpegnokat) is állíttatott 
ki, sőt hangsúlyozta azt is, bogy a fa  kihoza-
talának czéljából már egy gyári czéget egy 
sodrony vs^ot berendezésével is bízott meg. 

A szóban iévő erdőállomány egyike a leg 
nagyobbaknak, a melyekkel Csikvármegye ren-
delkezik és e módon ez is idegen kezekbe ke-
rülne, egy lejgyei berezeg kezeibe, a kit ehhez 

•) As e rovatban ktzlSttekért semmi felelőssé-
get nem vállal a Szerk. 

Laptulajdonos: 
GYÖBGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Felhívás I 
Az uj közigazgatási törvény értelmé-

ben minden községnek 2 uj bélyeg-
zőre lévén szllksége, tisztelettel kérem a 
t. községi elöljáróságokat, azok beszerzése 
iránt bizalommal hozzám fordulni  szíves-
kedjenek. 

Tisztelettel 
Szvoboda József, 

kOnyvnvonidtituIaidonos. 

Fővárosi napilapok 
m.: Budapesti-Hirlap, Magyar-

ország, Képes Budapest — miután 
azok ezután házhoz küldve nem lesznek — 
kaphatók mindennap Szvoboda József 
könyvnyomdájába és ÖZV. Karácsony 

JánOSüé szatócs kereskedésében. 
734—1902. 

végrb. szám. f 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csikszentmártoni kir. járásbíróság-
nak 1902. évi Sp. 399/3, számn végzése kö-
vetkeztében dr. Nagy Jenő csikszentmártniii 
ügyvéd által képviselt kászonnjfalusi  Csobot 
János és társa javára kászonujfalusi  Csobot 
József  ellen 167 korona 48 fillér  a jár. erejéig 
1902. évi iulios hó 12-én foganatosított  kielé-
gítési végrehajtás utján lefoglalt  és 845 koro-
nára becsült következő ingóságok, u. m.: tlizifa, 
cséplőgépek, széna, szekér nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Hely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1902. évi V. 388/4. számú vég-
zése folytán  Kászonujfaluban  ai|<eres lakásán 
son leendő eszközlésére 1902. ivl november hé 
28-ik napjának dilslőttl 10 órája határidőül ki 
tűzetik, és abboz a venni szándékozók oly meg 
jegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett ingó-
ságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. § a 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén, becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

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

Kelt Csikszentmirtonon, 1909. évi novem-
ber bó 20-ik napján. 

Zöldy Lajos, 
kir. bírósági végrehajtó. 

Sz. 2242-902. 
k. i. 

Arlejtési hirdetmény. 
Alulirt városi tanács ezennel közhírré 

teszi, hogy a város közvágóhíd épületének 
(elépítését árlejtés utján 1 9 0 2 . é v i de -
czember hó 23-án d. u. 2 órakor 
a városházánál írásbeli ajánlatok alapjáu 
vállalatba adja. 

Ezen épillet kikiáltási ára 9264 kor. 
64 fillér.  Csakis as egész épület felépíté-
sére tett ajánlat vétetik figyelembe. 

Vállalkozni szándékozók kötelesek a 
kikiáltási ár lO/.-át bánatpénz gyanánt 
készpénzben vsgy óvadékképes papírok-
ban ajánlatukhoz csatolva a városi tanács-
hoz a fenti  kiirt napon déli 12 óráig be-
nyújtani. 

Később érkezett ajánlat, vagy utó-
ajánlat figyelembe  nem vétetik. 

A vonatkozó költségvetés és tervrajz 
a városi tanácsnál a hivatalos órák alatt 
betekinthetők. 

Csíkszereda, 1902. évi november hó 
20-ik napján. 

A vároBÍ tanács: 
Dr. Uj falusi  Jenő, 

polgármester. 

Baláai Lajos, 
1 - 3 jegyző. " 

Vidékre szándékozott áttelepülés foly-
tán egy jól berendezett 

épületes belső 
helyben örök áron eladó. További 
utasítást ad a kiadó ! 1 - 8 

Sz. 482—902. 
rki. 

Pályázati hirdeimény. 
Csíkszereda város rendőrkapitánysá-

gánál a rendőrőrmesteri állás megüresed-
vén, arra ezennel pályazatot hirdetek. 

A rendőrőrmesteri állással évi 600 
korona készpénzfizetés  és teljes egyen-
ruházati általány jár. 

Pályázati kérések f.  évi deczember 
hé 6-ig Csíkszereda város tanácsához 
czimzetten beadandók ; ugy, hogy a később 
érkezhető pályázatok csak egy ujabb 
pályázati hirdetés esetén jöhetnének fi-
gyelembe. 

Kiszolgált csendőr, vagy rendőr al-
tisztek előnyben részesülnek. 

Csíkszereda, 1902. évi november hó 
24-ik napján. 

Kováca János, 
1—2 rendőrkapitány. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai kir. törvényszék el-

nöke az 1897. évi XXXIII t.-cz. 8-ik 
§ ának rendelkezése alapján közhirré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. törvényszéknél 
szervezett esküdtbíróság elnökévé az 1903. 
évi jannár li i 1-től folyó  egy évi 
időközre dr. Perjéssy Mihály csíkszeredai 
kir. trvszéki elnök, helyetteaül pedig Él-
tes Zsigmond kir. ítélő táblai biró czim 
és jelleggel felruházott  kir. törvényszéki 
biró jelöltetett ki. 

Csíkszeredán, 1902. évi november 
hó 22-én. 

Dr. Pwjéssy Mihály, 
elnök. 

Tűzifa  eladás. 
Ajánlok teljesen száraz kemény (bükk) 

tűzifát,  ölenkint 14 koronáért Csik-
Szeieda, Somlyó vagy Szépvizre házhoz 
szállítva. 

M i e b e n y A a l a l 
5 - 6 Csik-Cslosó. 

Plissé (gouvrée) murikat 
bármilyen szélességben 3—4 Órai idő 
alatt eszközöltet: posztó-, szövet-, selyem-
és creppekből. 

Karácsony Nlnka, 
3—3 Oyergyószentmiklós. 

Sz 2549—902. k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye 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 a a 
közegészségügyi törvény értelmében a 
községi orvos és község által közösen 
szabályrendeletig 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 
Ügyében tett látogatása külön évi díja-
zása is és végre a kézi gyógytár tartá-
sára a legmesszebb menő engedély meg-
adása — van kilátásba helyesve. 

Felhivom 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. 

Bogáthy, 
3—3 főszolgabíró. 

Nyomatott Csíkszeredában, Szvoboda Jóssef  könyvnyomdájában, 1002 

Sz. 027—902. 
mj. 

Hirdetmény. 
Közhirré teszem, hogy a vármegye 

magántulajdonát képező, Csíkszereda vá-
rosban fekvő,  Száva Zakariás-féle  lakóhíz 
kő- és faalkatrészei  a magánjavak irodá-
jában folyó  év deczember hó 3-án 
d. e. 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 abból 
kikerült anyagot s törmeléket a helyszí-
néről 1902. év deczember 20-áig saját 
költségén elszállítani. 

' Az épület becsárát 200 koronában 
állapítom meg. 

Csikvármegye magánjavai igazgató 
tanácsának elnöksége. 

Csikszeredában, 1902. évi november 
hó 11-én. 

Becze Antal, 
2—2 alispán, elnök. 

Faárverési hirdetmény. 
Alulírott birtokossági elnök ezennel 

közhirré 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 
haszonfa  a birtokossági tanácsnak folyó 
évi október hó 24-én megtartott gyűlésé-
ben hozott határozata alapján a legtöbbet 
ígérőnek szó és Írásbeli ajánlatok utján 
el fog  adatni. 

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

Az árverés 1903. évi november 
hó 28-án K.-Jakabfalva  községházánál 
d. e. 10 órakor fog  megkezdetni és foly-
tatólag megtartatni. 

Árverezni szándékozók oly értesítés-
sel hivatnak meg, hogy a kikiáltási ár 
10°/o bánatpénzképen az árverezést vesető 
bizottság kezéhez készpénzben lefizetendő. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott és 
lepecsételt Írásbeli ajánlatokhoz a boríté-
kon „Ajánlat" a ,Bardocza" erdőrészben 
eladni szándékolt fa  tömegre" czitnnftl 
szintén lOVo bánatpénz, vagy megfelelő 
értékű óvadékképes értékpapir csatolandó 
és magában kell foglalnia,  hogy ajánlat-
tevő az árverési és szerződési feltételeket 
ismeri és azoknak magát al&veti. 

A megajánlott összeg számokkal és 
betűkkel kiírandó 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 szintén eladatik a 
„Bardocza* nevü helyen leszámazott 1150 
darab bükkfa,  darabonkint 1 korona ki-
kiáltási árban. 

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

Welts lgnácz, 
2 — 2 birtokoasági elnök. 




