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Gazdasági politikánk. 
Midőn Bánffy  Dezső br. kormány-

elnöksége alatt Darányi Ignáczot föld-
mivelésügyi miniszterré kinevezték, meg-
lepetéssel fogadta  az egész ország. Azóta 
majdnem hét esztendő telt el. t a ezen hét 
esztendő alatt Darányi az általa kifejtett 
lelkiismeretes munkálkodással bebizonyí-
totta, hogy teljesen rátermett a feladatra, 
a melyre vállalkozott, bebizonyította, hogy 
magas állására nemcsak esze és nagy tu-
dása, ha nem melegen érző szive és sze-
rencsés keze is képesitik. 

Az előtte álló nagy és fontos  felada-
tokat nem csak eszével, hanem szivével 
is mérlegelte s azok megvalósítását olyan 
szerencsés kézzel kezdette és oldotta meg. 
hogy ez által a gazdaközönség körében 
olyan népszerfiségre  tett szert, a milyen-
nel egyik előde sem dicsekedhetett. 

tiégebbi időben a földművelési  mi-
nisztérium munkásságának csak egyik 
ága, a lótenyésztés volt olyan, mely iránt 
a nagy közönség érdeklődött s melynek 
eredményeiért hálás is volt. Ma már e 
minisztérium egész működését az általános 
érdeklődés melege fogja  körül s a mi 
onnan kiindul, az általában pártfogásra 
és támogatásra talál. 

A földmivelésügyi  minisztérium munka-
körének szélesebb alapokra fektetése  és 
nagyobb térre való kiteijesztése az utóbbi 
hét év alatt történt, a mióta Darányi áll 
ezen minisztérium élén. Ő mindenre ki-
terjedő figyelmét  olyan dolgokra is rá 
irányította, a milyeneket elődjei alig vet-
tek tekintetbe és az ő munkásságának 
legérdekesebb része épen ezen a téren 
nyilvánul meg a legeredményesebben. 

Azok a szocziális mozgalmak, melyek 
Darányi kineveztetése idején az Alföldet 
veszedelemmel fenyegették,  a folyton  sza-
porodó munkás tömegek és a földnek 
apadó jövedelme mellett öltöttek olyan 

veszélyes jelleget. Ennek a mozgalomnak 
lecsillapítása és a veszedelem elhárítása 
képezte Darányinak egyik legfontosabb, 
de egyszersmind legnehezebb feladatát. 

Darányi derekasan hozzá látott a 
munkához és a munkaadók és mezőgaz-
dasági munkások közötti jogviszony sza-
bályozásáról, az erdei és dohány munká-
sokról, a gazdasági és ipari szövetkeze-
tekről, a gazdasági munkások és cselé-
deknek baleset és rokkantság elleni biz-
tosításáról szóló törvényekkel tervszerű, 
okos és nagy eredményekkel kecsegtető 
gazdasági politika alapjait rakta le. 

Munkásságának ezen ágához lehet 
számitani a hegyvidéki ruthén akcziót és 
az ezen évben megindított székely akcziót 
is, valamint a szövetkezeti téren indított 
mozgalmat. A szövetkezeti téren külö-
nösen a tejszövetkezetekkel érettek el 
nagyobb eredmények. Erről tesz tanúsá-
got, hogy aszövetkezeti tagok száma 1901. 
végével meghaladta a 40 ezeret, feldol-
goztak 66 millió tejet, a termeivények 
után bevettek 7 millió koronát. Ugyan-
csak erről tesz tanúságot az is, hogy 
mig 1895-ben tejtermékekből kiviteli 
többletünk volt 1.3 millió korona, addig 
1901. végén a többlet felrúgott  11.2 mil-
lió koronára, tehát majdnem megtiszere-
ződött. 

A földmivelésügynek  bármely ágaza-
tát tekintjük is, a Darányi minisztersége 
alatt mindenik feltűnő  fejlődésnek  indult. 
És ezt a fejlődést  mindenütt két tényező 
mozdította elő : a gazdasági szakoktatás 
és az ezzel kapcsolatban gyakorolt anyagi 
támogatás. Népkönyvtárakat állított fel,  a 
mezőgazdák számára a téli időszakban 
tanfolyamokat,  gazdasági előadásokat tar-
tatott. A gyümölcstermelés és kertészet 
ügyének előmozdítására tanítók és lelké-
szek számára tanfolyamokat  rendezett. — 
1896-tól 1901-ig kiképzést nyert ezen 
tanfolyamokon  480 tanitó és 62 lelkész. 
Az állami nt bef&sitásával  kapcsolatban 

utmesterek és munkások számára szintén 
rendezett tanfolyamokat,  melyeken 288 
egyén nyert' kiképzést. Ugyancsak ilyen 
népies előadásokat és rövid tanfolyamo-
kat rendeztetett a méhészet köréből is. 
— A tejgazdasági szakoktatás szintén 
szépen fejlődött  és ezen gazdasági ág fel-
lendítésére van hivatva a tejgazdasági 
munkásképző iskola is. Mindezeket bete-
tőzi a népszerű gazdasági munkák és 
iratok óriási számban való terjesztése által. 

A talajjavítások szintén mind na-
gyobb méreteket öltenek s ezzel kapcso-
latosan az árviz védelem is. — Darányi 
minisztersége alatt az árviztől öt és fél 
millió holdat mentesítettek s talajjavitó 
munkát pedig 1.3 millió holdon vé-
geztek. 

Még csak néhány adatot sorolok föl: 
A lentermelés fejlesztésére  irányuló 

intézkedéseknek egész IIOBSZU sorát talál-
juk, melyek biztosítják e fontos  gazdasági 
ág fellendülését. 

Gondját kiterjesztette a szőllő mive-
lésre. A 620 ezer hold szőllő területből 
a filloxera  elpusztított 420 ezer holdat s 
igy maradt 200 ezer hold. Az elpusztult 
területből Darányi előtt 15 év alatt fel-
ujittottak 23 ezer holdat, Darányi idejében 
7 év alatt 82 ezer holdat s ezzel a bortermés 
1895-től 1 millió, 300 ezer hektóliterről 
1901-ig 2 millió 600 ezer hektóliterre 
emelkedett. 

A baromfi  tenyésztés és méhészet 
fejlődéséről  a következő számok tanús-
kodnak : 

1895-ben a külföldre  szállított barom-
fiért,  tollért, tojásért befolyt  42 millió 
korona, 1901-ben már 72 millió. 

1896-ban a méíitermékek értéke 2 
millió 300 ezer korona, l 901-ben fel  rug 
3 millió koronára. 

A selyem-gubó termelés 1898-ban 
itt nálunk nagy hanyatlást szenvedett, 
a selyemtenyésztő családok száma 108 
ezerről 86 ezerre, ezek keresete 4 millió 

300 ezer koronáról 2 millió 900 eserre 
csökkent. A kormány erélyes támogatása 
mellett azonban az állapot nagy merték-
ben javult. 1901-ben a selyemtenyésztő 
családok száma 96 ezerre, keresetük 4 
millió koronára emelkedett. 

Ékesen beszélő számok ezek, melyek 
azt igazolják, hogy Darányi a viszonyok 
teljes felismerése  mellett sok tekintetben 
uj nyomokban vezette minisztériuma mun-
kásságát és nem kis eredménynyel. A 
termelés fokozása  mellett figyelmet  fordí-
tott az értékesités javítására is. A kis 
emberek javát gondos kézzel karolta föl 
és sok tekintetben fényes  eredményeket 
ért el e téren íb. Ehez okos munka és 
férfias  erőfeszítések  kellettek, de a nem-
zet elismerésében meg van jutalma is 

Bennünket székelyeket jelenleg a 
most megindított székely akczió érdekel 
közelebbről. Ettől állapotaink javitáaára 
igen sokat várunk. Darányi eddigi sikerei 
biztosítékot nyújtanak az iránt, hogy nagy 
eszével, szerető szivével és szerencsés ke-
zével ezeket a Bzékely akczió terén is csak 
öregbiteni fogja  s már eddig is népszerű 
nevét a Székelyföldön  is feledhetetlenné 
fogja  tenni. 

Ebben a reményben szivünk legmé-
lyebb érzelmeivel üdvözöljük a közénk 
jövő magas vendéget és munkálkodására 
az Isten áldását kérjük. 

— A képviselőháa ülései. A mait hét 
elején, az október 20 diki ülésben folytatták  éa 
befejezték  a vitát Rátkay László azon inditványa 
felelt,  hogy a kvótára vonatkozó királyi döntés 
tárgyalásra tűzessék ki. Ebben az üléaben Babó 
Mihály és Molnár Józsiás Kossuth-párti képvise-
lők szólottak e tárgyhoz. Babó Mihály emlékez-
teti a miniszterelnököt arra, hogy a magyar kvóta-
bizottság, mikor Széli Kálmán volt az elnöke, ki-
jelentette, hogy a magyar nép már nem bir el 
több terhet b ennek daczára a Széli-kormány 
még is felemelte  a kvótát. Ennek az less a kö-
vetkezése, hogy a monarkia akkor less majd 
a leggyöngébb, mikor legerősebbnek kellene len-
nie. Molnár Józsiás a kvótakérdés pénsiigyi olda-
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Szeretek valakit 
Izzó szenvedélylyel, 
Poklok fenekének 
Oltatlan tüzével. 
Ezer ördög járja 
Tánczát a szivembe, 
Ezer angyal dala 
Csendül a fülembe. 
Akármerre nézek 
Akármerre járok 
Kóla beszélgetnek 
Mosolygó virágok. 
Nevét susogja az 
Esti szellő lágyan, 
Kóla zeng a madár 
Szerelmes dalában . . . 
Nem mondom senkinek 
E kerek világon 
Milyen végtelen nagy 
Az én boldogságom. 
As én édes titkom 
A szivemben pihen. 
Miként a drága gyöngy 
A tenger mélyiben . . . 

Savojard. 

A N á o s i t r é f á j a . 

Irta: tartsafalvi  FáMTy Aladár. 

Hogy a diák fíeenk  igen jók «okuk lenni, 
sót némelykor, vagy talán igen gyakran fölérnek 
egy-egy czigány vagy katona adomával tiszta 
Msonyos dolog. De hogy néha-néha el is fajulnak, 

különösen ha boszu állásból csinálják, az sem 
vonható kétségbe. 

Történt vala pedig a millenáris esztendő 
April havának 25-ik napján, hogy egyik budapesti 
lapban a következő apróhirdetés jelent meg: 

.Egy flatai  fővárosi  mérnök, kinek 
8—4000 frt  évi jövedelme van, keres fiatal, 
hásiasan nevelt, vidéki barna leányt fele-
ségül. Hozomány mellékes. Leveleket 
.Gyöngyvirág* ozimen a kiadóhivatal 
továbbit. 
Mint gondtalan deákok nevetve olvastak, 

osak Mácsi barátunk komorodott el pár perozre, 
hogy annál vidámabban kiáltsa felénk  as ajtóból; 

— Alt a i Árgyélussát nézzétek csak meg, 
hogy megtréfálom  én Riczikét, ha velem ugy 
mert elbánni a múltkor . . no megállj . . . 

Mi bámulva néztünk a távozó otáu, hogy 
mit akarhat as ó Rlozikéjével, a kibd — a mi tudo-
másunk szerint — fülig  Bzerelmes volt Sternberg 
Náczi barátunk. 

El is feledtük  volt már a Náczi fenyege-
tését, midőn mintegy hónap múlva felszólított 
minket, hogy vasárnap délelőtt menjüuk ki az 
állomásra, ha nevetni akarunk, és figyeljük  a 
Bzintén jelenlevő Riczikét. 

Bámultunk szörnyű módon, bogy mi lehet 
as, a min Náczi állítása szerint, jól fogunk  nevetni. 

Eljött végre a várva várt nap, s mi bso-
katlan nagy csoportban mentünk as állomásra. 
Sokáig kellett várnunk, pedig a bor mellett, a 
mely olyan lényeges az emberi életben, jól telt 
as idő, a mig berobogott a budapesti személyvonst 
és as utasok — s mint történni szokott — kiszáll-
tak kocsijaikból. Közönséges, megszokott dolog 
volt es. Már ast hittük beosupoti az urfl,  szoká-
aáboa híven, de látván Riczikét, mégis megnyu-
godtunk. 

Rövid Idő múlva egy elegáns férfi  tűnt fel 
nekünk, ki ugy ki volt öltözködve, mintha lako-

dalomba készült volua, még virágcsokrot is szo-
rongatott markában. De mégis inkább azon nagy 
vigyázkodással tűnt fel,  melylyel minden nőt 
szemügyre vett. 

Egyszer csak megindul Ricziko felé,  mo< 
solygó arozczal, mintha régi ismerősére akadt 
volna. 

— Ah nagysád, igen örvendek, bogy Ígé-
retét beváltotta. Szentkuthy Zoltán főváros  mérnök 
vagyok. 

— Micsoda — szól'Ricsiké hosszura nyúlt 
képpel — hát engem honnan ismer? Micsoda 
igéretemet váltottam be? Hisz én az urat nem 
is ismerem, sohasem is láttam. 

— Természetes, hogy nem ismer azemé-
lyesen, de a levelek . . . 

— Micsoda levelek ? 
— Hát a miket Nagysád irt nekem. 
— É n ? 
— Na igen igen, s ha parancsolja az utolsót, 

melyben mostanra ide rendelt, akár meg is mu-
tathatom. 

— Az ón levelemet? Szólt Riozike még 
jobban bámulva. Én az urnák soha egy szót 
Bem irtam. 

— Ejh ne teketóriázzunk többet, elég volt 
már a tettetéstól, hát mondja meg : tetszem vagy 
nem telesem ? hogy esetleg a legközelebbi vonBt-
tal visszautazhassam. 

— Hagyjon már békében, mert Isten bizony 
rendőrt hivők, elég volt már a fővárosi  Bserte-
leukedésból. 

— Miosoda ? Hát igy fogad  engem, esetleg 
leendő férjét. 

— Az én — fér  — je — met? 
— Természetesen. Hiszen a fényképek 

után kölcsönösen megtetszettünk egymásnak. 
— Nékem ; és én ? Kérem én sohse láttam 

as ön fényképét  a ép oly kevésbé láthatta On 
as enyémet. 8 most utoljára felkérem,  hagyjon 
nekem békét, szólt szinte sirva. 

— Nem értem. Es egy valóságos rejtély 
előttem. Sajnálom, hogy fényképét  el nem hoz-
tam, de fölöslegesnek  tartottam, mert tudtam, 
hogy képe oly mélyen van szivembe vésve, hogy 
azonnal megfogom  ismerni. Astán az ismertető 
jelek. Kék ruha s a gyöngyvirágcaokor mind ast 
igazolják, hogy más nem lehet as én .Gyöngy-
virágom,* mint kegyed. 

— Micsoda gyöngyvirág, meg kék ruháról 
beszél? 

— Miről beszélnék másról, mint a kegyed 
öltözékéről, mely utolsó levelében ismertető jel 
képpen van megjelölve. 

— Uram kezd világosodni előttem a dolog. 
Én véletlenül ugy vagyok öltösve, mint as öa 
Gyöngyvirágja s igy összetévesztett Nekem tehát 
békét hagyva: keresse a maga ssépjét. 

— Magam is elhinném, hogy a véletlea 
közbe játszott a Nagysád megismerésénél, ha nem 
küldte volna a mindent igazoló fényképet,  mely 
ez ügyet egészen máskép âlliţja elém. 

— Ezt már magam sem értem, mert én 
senkivel sem álnév alatt nem levelestem s * w B f i 
kevésbé adtam vagy küldöttem egy előttem tel-
jesen ismeretlen férfinak  fényképet. 

— Ennek a dolognak ki kell világosodni. 
En nem fogom  engedni, hogy belőlem ilyen bo-
londot csináljanak. 

— Á Dieu, Uram I Keresse máshol as On 
fényképes  levelezőjét. S nevetve indulni akart 
Riozike. 

— Hohó Nagysád nem addig as I A nálam 
levő levelei és fényképe  alapján befogom  perelni 
kártérítésért. Szabad kérem becses nevét. 

Most már hosssura nyúlt a képe Riőzikének. 
Mi less ebből ? A ionban megpillantva az ott 
settenkedő Náosit, arcia felvidult,  hogy nemso-
kára annál jobban elkomorodjék, easébe jutván 
azon szerelmes levelek, melyeket Náesi Íratott 
vele s aaon fénykép,  melyet neki adott. Kesdett 
kis bodros fejében  világosodul a dolog. 
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A magyar kormány, azon alapon 
a kvótát, hegy Magyaromig gazda-

láról szólott, 
emelte föl 
aágllag fellendült.  Ez a fellendülés  nem igas. Nem 
fogadja  el a kvóta döntésről szóló jelenttel. El-
D5k a vitát berekesztvén, Síéll Kálmán szólalt 
fel.  Kijelentette, hogy ó arra törekedett, hogy 
a magyar parlament, ai osztrák parlamenttel tár-
gyalja eit ai ügyet. Aa osstrák bizottság asou 
ban kijelentette, hogy .még caak napirendre sem 
tiai a kvóta tárgyalását. A magyar országgyü-
léat a nyáron nem in napolták el, a nyáron még 
ai oaztrék országgyűlés együtt volt, hogy legyen 
módja még ai utolsó pereiben is tárgyalni 
kvótát. Miután azonban az osztrák parlament 
kijelentelte, hogy a tárgyalásba nem megy bele, 
okvetlenül a koronának kellett döntenie. Ezután 
védelmébe vette a kiegyezést éa nagy lelke 
sültséggel argumentált Deák Ferenoz mun 
kája mellett. A többség azután elvetette Rátkay 
indítványát. A miniszterelnök ezután indítványt 
terjeszt elő arra nézve, hogy a ház két hétig 
érdemleges ülést, azon egyet kivéve, melyen i 
kormány beterjessti a költségvetést, ne tartson 
hogy a bizottságok aa eléjük terjesztett javasla 
tokon nyugodtan dolgoshassanak. Thaly Kálmán 
axzal vádolja a kormányt, hogy nem tndja fog-
lalkoztatni az országgyűlést. A ház elnökét pedig 
kéri, hogy az qj palota hiányainak pótlása czél-
jából hívjon össze értekezletet. Széli Kálmán ki-
jelenti, hogy a bizottságok az okai annak, hogy 
a ház érdemleges üléseket nem tarthat, mert a 
törvényjavaslatokat nem lehet addig tárgyalni, 
mig a bizottságok nem végeztek velük. A ház-
elnök kijelenti, hogy zárt filést  fog  kérni, a me-
lyen tárgyalni lehet majd az uj épület hiányait 
és a szükséges változtatásokat. Ezután a ház 
megállapítja a következó ülés napját s azután 
meghallgatta Visontai Soma interpelláczióját a 
tengerszem ügyében.  Visontai hevesen támadta 
a választott nemzetközi bíróság működését. A 
választott bíróság a nemzetközi jog tanítása 
szerint nincsen arra feljogosítva,  hogy meg-
állapítsa a maga hatáskörét és módosítsa 
a megbízatását. A nemzetközi jog szerint sem-
mis az olyan Ítélet, melyben a biróság mind-
két félélól  eltéri álláspontra helyezkedik. Ez 
ügyben parlamenti vizsgáló bizottság kiküldését 
kéri. Széli Kálmán nyomban válaszolt nz inter-
pelláczióra. A választott bíróságról szóló törvény 
miatt A nem felelós,  mert nem az ó kormánya 
kezdeményezte, neki is fáj,  hogy az ország terü-
letének egy részét más államnak ítélték oda, de 
mindenki kénytelen meghajolni u bírói függet-
lenség és alkotmányjogi tekintetek elótt. A tör-
vényesen összeállított bíróság döntésében meg 
kell nyugodni, parlamenti bizottságra szükség 
nincs. A beosztás és Széli Kálmán viszonválaszai 
ntán szavazásra került a sor, de ekkor kitűnt, 
hogy a ház nem határozatképes. Az elnök az 
üléat egy negyedórára felfüggesstette,  de ennek 
eltelte ntán sem volt a ház határozatképes. Ezért 
az elnök elrendelte a névsor felolvasását,  az 
interpelláezió ügyében való határozat hozatalt 
pedig a következó gyűlésre halasztották. 

A képviselőház folyó  évi október hó 22 én 
tartott ülésében napi-rend elótt S z ü 11 ó Géza 
szólalt fel  az előbbi ülésen történt névsor olvasás 
ügyében. A házszabályok szerint az ülések dél-
előtt 10 órától délután két óráig tartatnak, még 
is elnök délután 4 órakor névsort olvastatott. 
Szé l i Kálmán, Thaly Kálmán, S z ü 11 ó Géza 
és A p p o n y i Albert felszólalása  ntán a ház 
elhatározta, hogy az eset rendkivüliBégére való 
tekintettel nem olvastatja föl  a távol volt kép-
viselők névsorát • velük szemben a házszabályo-
kat nem alkalmazza. Ez után a ház tudomásai 

— Sternberg szíveskedjék ide fáradni  — 
ezólitá meg Náezit — mert ezen ügyben aligha 
nem ön a ludas. 

— Nagysád kérem, ez csak visszafizetése 
ama kosárnak s több effélének,  melyet nekem 
a tűzoltók majálisán adott. Magamat ajánlom. 

Aztán elmondotta Riezike, hogy ő csak-
ugyan Irt leveleket, de Sternberg Ignácz ur dik 
táláaa után és az ó számára, hogy ó aztán mit 
csinált vele, ast nem tndja. 

— Hanem ha már ennyiben van a dolog . 
engedje meg idea anyám, így szólt egy arra kö-
zeledő éltesebb nőhöz, hogy Szentkothy Zoltán 
fővárosi  mérnök urat bemutassam, kivel vélet-
lenül iamerkedlem meg. 

— Örülünk a szerencsének, ámbár én a 
mai világban sem nagyon szeretem az ilyen 
ismeretaégeket. Hanem azért legyen szerencsénk. 

— Enyém a szerencse Nagyságos asszo-
nyom s ha lakásukra mentünk, hol kilétemet 
okmányaimmal igazolhatom. Komolyan is fogok 
szóM, mert mint akkor mondám, mikor Nagysád, 
szélt Riezike feli  fordulva,  rendőrrel akart beki-
zértetni, hogy képe szivem mélyébe van vésve, 
máskép nem tehetek. S hogy az eredmény mi 
leaz, az majd Nagyaádéktól fog  függni. 

Hogy után oda haza mit csináltak, mit 
beszéltek, nem hallottuk. Később aztán egy név-
jegyről, melyet Náezi kapott, mindenről érteaültünk. 

Caak párszó volt aa egyik oldalára Írva 
szép női vénásokkal: 

mKtsMŐaám  bázaaság-kőz  vetítő  sze-
repét.* 

UáabUU: 
SZENTKUTHY ZOLTÍNNÉ, 

8ZÜL. BOTHBEBOEB BICZi. 
Így sikerüli a Náezi tréfája,  a kl tulajdon 

kép aq|ál •aajaaazmyát adta férhez. 

veszi a miniszterelnöknek a mult ülésben Visontai 
Interpelléeaiójára adott válassát. A mínieaterelnOk 
beterjessti az 1901. Avi zárszámadást és az or-
szág közállapotáról asóló évi jelentését. Láng 
Lajos bemutatja az orsz. statisztikai hivatal jövő 
évi munka programmját. Ezek után L u k á o a 
László terjesztette be az 1908. évi költségvetést 
éa elmondta a péuzügyi expozét. A statisztikai 
adatok igazolják hoatf  az 1801. év nem volt 
egyéb, mint egy lánczszem, a gazdaságilag ked-
vezőtlen évek szomorú sorozatában. Épen ezért 
az 1901. évi zárószámadás nem éppen a leg-
kedvezőbb eredményt tünteti föl,  mivel a zárszá-
madási defleztt  19,612.000 korona. A jövő évi 
költségvetésben 1,1)10,401.670 korona a kiadás 
1,090.980.478 korona a bevétel, a fölösleg  te-
hát 473.804 korona. Az 1903 diki költségelőirány-
zatban a mult évihez képest mind a bevétel, 
mind a kiadás emelkedik, még pedig 3—4 mil-
lióval. Ezután a miniszter részletesen Ismertette 
a költségvetés téleleit. Az uj költségvetésben az 
udvartartás költsége 2 millióval több, mint ed-
dig volt, a közösügyi kiadás 2,710 000 koroná-
val emelkedik, nagy összegek szükségesek a 
közigazgatás reformjára,  a szócziális törvények 
költségére, a tisztviselők fizetés  rendezésére, a ka 
taszter rendezésére, a beruházási kölcsönre, mind-
ezeket azonban a miniszter aa egyenes adók eme-
lése nélkül tudja keresztül vinni. Ezután ismer-
tette a miniszter a kormány három nagy akczióját. 
Az egyik a földadó  reformja,  melylyel a kormány 
ennek az adónak aránytalan elosztásából szár-
mazó viszszásságokat akarja tnegsiflntetni.  Itt 
bejelentene a miniszter, hogy a kataszter rende 
zése 17 millió koronába fog  keittlui. A tisztvi-
selők fizetés  rendezéséhez 18 millió koronával fog 
hozzá a kormány. A reudezés elvei ezek: ezeu-
tnl mindenkit a fizetési  osztály legalsóbb foko-
zatába neveznek ki, bizonyos idő múlva minden 
tisztviselő előlép. A fizetés  minimuma 1400 ko-
rona. Az állami beruházásokra szükséges összeget 
200 millió koronára teszi a miniszter. Ezeknek 

beruházásoknak a czélja az állami szükségletek 
kielégítésén kiviil az, hogy lendületet adjon sz 
ipari életnek, felébressze  a vállalkozás szellemét 
és véit öntsön a pangó gazdasági orgnuizmusba 
A ház figyelemmel  hallgatta a miniszter előter, 
jesztéseit, a jobboldal folytonos  tetszéssel kisérte. 
de a hutás általánosan is kedvező volt. A pénz-
ügyminiszter azután törvényjavaslatot nyújtott 
be négy havi indemnitásról. Az ülés végéu L o-
vászy Márton interpellálta meg a kereskedelmi 
minisztert azért, hogy egyik rendeletét hamarább 
közölte egy bécsi lappal, mint a magyar sajtóval. 
Láng miniszter konstatálja, hogy a dolog egy 
csöppet Bem volt bizalmas, épen azért a kér-
déses informáoziót  megadta a bécsi lapnak is s 
jövőben közérdekű dologban bárkinek is ad fel-
világosítást, ha bizalommal hozzá fordulnak.  A 
ház a választ tudomásul vette. 

= A ssékelyvasntak kérdoae s t 
állami költségvetés során. Az 1903. évi 
állauii költségvetésnek a képviselőházhoz lett be-
terjesztése alkalmával Lukács László pénzügymi-
niszter nagyszabása exposéjában megemlékezett 
arról is, hogy halaszthatlan többnemü állami 
építkezések végrehajtása etéljából egy 200 mil-
liós beruházási kölcsön megszerzésére törvény-
javaslat készül és fog  mielőbb a tőrvényhozás 
elé terjesztetni, melynek elfogadásától  feltétele-
zetten a felveendő  kölcsönből fog  egyebek közt 
a székely vasutak kiépítésére is 34 millió koro-
nát elfordítani,  kiemelvén egyúttal, hogy azok a 
létesítmények, melyekre a kormány felhatalmazást 
kér és a melyek a dolog természete szerint nem 
egyszerre, hanem az éveknek hosszabb sorozatán 
keresztül fontosság,  sürgősség és az előkészített-
ség stádiumának megfelelőleg  lesauek létesítendők. 
A pénzügyminiszter által fel  is sorolt létesítmé-
nyek közül azt hisszük akár fontosság,  akár sür-
gősség, akár pedig előkészítettség szempontjából 
elsőbbségre egy sem tarthatna akkora igényt, 
mint a ssékely vasutak kiépítése, mert hiszen 
csaknem egy évtizede már annak, hogy a tör-
vényhozás a székelyföldi  vasutak kiépítését el-
rendelte ; több miut 2 éve, hogy az egész vonal 
kiépítésének terve elkészült, a közigazgatási be-
járás megtörtént éB aa építésnek még ez évben) 
megkezdésére többszörös ígéret tétetett és mert 
ugy állami érdekből, valamint a székelyföldi  szo-
morú közgszdaságl viszonyok megjavítása érde-
kéből is a tervezett vonal fontossága  el nem vi-
tatható: hiuni merjük, hogy a képviselőház egye-, 
teme, s különösen a székelyföldi  képviselők eme 
törvényjavaslat tárgyalásánál mindent elfognak 
követni arra nézve, hogy a székelyföldi  vasnt 
kiépítése • lecsürgősebb létesítmények közsé so-
rozta seék. 

= AB egyhásak segítése. AZ leoa-íkí 
költségvetésben a kormány aa egyházak állam-
segélyét fölemeli,  jelentékenyen a protestáns egy-
házakét. Aa egyházak segítése 000.000 koroná-
val emelkedik, vagyis 2,040.344 koronáról 
8,640,844 koronára. Az ágostai evangélikus egy-
ház segélye 220.000 korona, a mi a mult évhez 
képest 74.000 koronával való emelkedés. A re-
formálna  egyház államsegély-ének előirányzata 
890 600 korona, 110 600 koronával több mint az 
leOâ iki költségvetésben, Aa auiláriusok állam-
segélye huasezer koronáról hsrmiocieierre gya-
rapszik. Aa erdélyi római katolikus státua egy-

házainak segélye 30.000-ről 40.000 re, a görög 
katolikus egyházé 198.000-ről 984.000 re (a mi 
30.000 borona emelkedés), az izraeliták állam-
segélye 28.000-röl 88.500-ra növekszik. Az állam-
segélyből az ágostai evangélikusok püspökségei 
egyenlő mértékben részesednek, a református 
püspökségek a konventtől megállapított kulca sze-
rint ; a legtöbbet kapja a tiszántúli püspökség. A 
kormány tehát ezzel megkezdte az 1848. XX. 
törvényozikk hatékonyabb végrehajtását, egyben 
pedig a kongrua-törvény követelményével ia szá-
mol. A lelkészi jövedelem kiegészítéséről BZÓIÓ 
1808. XIV. törvényozikk második és tizedik sza-
kasza értelmében meghatározott azélrn az idei 
1,460.000 korona helyett 1,700.000 korona van 
fölvéve.  1903 ban a lelkészek fizetésének  kiegé-
szítése 1400 korona erejéig fog  történni. 

A honvédelmi miniszter 
javaslatai. 

Fejérvárj bár4 honvédelmi miniszter e hé 
16-ik napján két törvényjavaslatot nyajtott be 
A képviselőháznak. Az egyik javaslat szerint A 
véderőröl szőlő 1889-diki törvény az 1903. év 
végéig kiterjesztetik, illetőleg fcntartatik  s an-
nak megfelelőleg  a magyar korona országaiból 
a közös hadsereg és haditengerészet számára 
44.076, a honvédség részére pedig 12.600 reg-
rota állítandó ki. 

A másik javaslat pedig elrendeli, hogy a 
törvényesen megszavazott költségvetési előirány-
zatok szerint rendszeresített békelétszám kiegé-
szítése czéljából a közös hadsereg  három 
illetőleg  a honvédség  két  legifjabb  évfo-
lyamába tartozó  póttartalékosok  tényleges 
szolgálatra  visszatarthatok,  illetőleg  be-
hívhatok  a közös hadsereg számára Magyar-
országból 6650, a honvédség részére pedig 3000 
ember erejéig. A törvényjavaslat 1904-re is szól. 

A véderő bizottság a két javaslat tárgya-
lását már e hó 20-án megkezdette és itt azon-
nal feltűnt,  hogy a második javaslat arra ezé 
loz, hogy a regruta  létszám  a közös hadse-
regnél  egy ötödrészszel,  a honvédségnél 
pedig  egy negyedrészszel  megszaporit-
tassék. 

Ez a dolog nemcsak az ellenzéki tagoknál 
talált heves ellenállásra, hanem még n kormány-
pártiakat is gondolkodóba ejtette és szemmel 
láthatólag lehangolta. A bizottság ellenzéki tag-
jai kijelentették, hogy a második javaslat ke-
resztülvitelét minden rendelkezésre álló eszköz-
zel igyekezni fugnak  megakadályozni, és a bir 
vétele ntán az if.jaság  és a polgárság körében 
és mozgalom indíttatott, hogy a törvényjavaslat 
érvényre emelésének megakadályozása czéljából 
erős tüntetéseket rendezzenek. 

A hadügyi kormány régóta készül a véd-
erfitörvény  revíziójára, a keretek kiszélesítésére, 
de javaslatával nem akart vagy nem mert előál-
lani; lehet, bogy a kedvezőtlen gazdasági vi-
szonyok késztették ertn a tartózkodásra. De 
közben bekövetkezett a taraczkÜtegek szervezése 
Hegyi ágyak szaporítása s a tengerészet ki hő 
vitése s beállott a szükség, bogy mindezeket fOl 
kell szerelni legéuységge! is. Ezt az alkalmat 
vélte fölhasználhatni  a katonai kormányzat 
létszám észrevétlen, mondhatni: suttyomban 
való fölemelésére  is. Az idei delrgáczió megsza-
vazta a költséget (nagyn'-bezrn és csak Széli 
Kálmán megnyugtató nyilatkozatai révén) az 
njoncz-szaporitás egy bizonyos meghatározóit 
mennyiségére s a katonai kormány, a midőn er-
ről törvényjavaslatot készített, agy vélte, hogy 
egyben és  egy csapással kielégítheti egyéb hiá-
nyait is. Azt bilte nyilván, hogy ez nem olyan 
nagy dolog s elvégre is menni fog.  S ebben, agy 
látszik, csalatkozott. A delegáczii megszavazta 
a költséget 6100 lőnek a tüzérség számára, 
továbbá 700 lőnek a tengerészet számára. Ez 
Összesen 6800 legény. A hadügyi kormány azon 
ban előterjeszt egy olyan javaslatot, a melyben 
engedelmet kér 20.000 póttartalékos behívására, 
három egymásután kOvetkezS esztendőre. Ez 
hatvanezer ember behiváfcát  jelenti, a közö* 
hadsereg számára. Ebhez járul 3000 ember be 
liivása a magyar b >nvédséghez, a mi a kétévi 
szolgálatot számítva, 6000 ember: tovább 4600 
ember az osztrák Landwebrbez, a mi ugyan-
csak két évre számítva, 9000 főre  rug. Vagyis 
végső eredményében 76.000 katona behívását 
követeli a hadügyi kormány háromévi, illetve 
kétévi szolgálatra s mind olyan emberek belii 
vását, a kik bizonyos szerzett jogokra hivat-
kozhatnak, nevezetesen arra a törvényes szaba-
dalomra, a mely a pottartartalékost csaknjfalc-
beti kiképzésre és háromszori gyakorlatra való 
bevonulásra kötelezi. Már 76.000 uj katonának 
fölszerelése  és ellátása roppant terhet jelent a 
monarkia két államára s k&IOnOsen a szegény 
és küzkOdő Magyarországra. Az Igaz, bogy a 
honvédelmi miniszter kijelentette, bogy a behí-
vandó legénység évi egyharmadát az év végén 
szabadságolni fogja,  ugy, bogy voltaképpen csak 
mintegy harminezezer póttartalékos fog  tényle-
gesen szolgálni a kOzOs hadseregben. Erre aztán 
két ellenvetéssel válaszoltak a miniszternek. Az 
egyik az, hogy ez a kijelentés az egyharmad 
legénység szabadságolásáról nincs benne a tör-
vényben; A másik pedig, hogy harminezezer aj 
katonának az ellátása is, egy-egy- legény tartá-
sát négyszáz koronára számítva, tetemes ösz-
s/.egbe: 12,000.000 koronába kerülne. Tekintve 
már most azt • gazdasági veszteséget, a mely 
ennyi munkaerőnek elvonásával Hajtaná a pol-
gári társadalmat, a katonai kormány javaslata 

akkora terhet foglal  magában, a milyet as 
ország ez idő tzerint nem vehet a vállára. 

Ezek azok a tárgyi okok, a melyek ac 
Izgalmat keltették, s ezek azok a tekintetek, a 
melyek rábírták a kormányt, bogy valamilyen 
módosítást, vagy könnyebbitést hozzon javaslatba 
Bécsben. 

A véderő hizottság október hó 24-én tar-
tott ülésében Fejérváry Géza honvédelmi mi-
niszter hosszabb nyilatkozatott telt, melynek 
értelme az, bogy a póttartalékosok behívásáról 
szóló törvényjavaslat ellen hangoztatott argu-
mentumok öt is gondolkodóba ejtették s helyes-
nek vélte maga is az aj&bb megfontolást,  de 
hogy a bécsi tanácskozás változtatott-e a ja-
vaslaton és mit változtatott rajta, azt nem áralla 
el, hanem hivatkozva arra a körülményre, hogy 
Ausztriábao hasonló katonai javaslat készült, a 
melyet azonban az osztrák bizottság még nem 
tárgyalt, azt indítványozta, hogy a póttartalé-
kosok behívásáról szóló javaslat további tárgya-
lását halaszszák el arra az időre, a tnikoi az 
osztrák véderő bizottság tárgyalása Joráo, vagy 
azután a magyar kormány tárgyalásba bocsát-
kozhatik az osztrák kormánynyal a javaslatnak 
módosítása dolgában. Ezt a halasztó indítványt 
a bizottság el is fogadta. 

Általában az a meggyőződés, hogy a kor-
mány a javaslatnak enyhítésére fog  törekedni 
és lehetőség szerint minden konkrét esetben 
könnyebbitésről fog  gondoskodni. 

Darányi miniszter a székelyekért. 
Addig is, mig a székely kongresszuson ki-

fejezésre  jutott javaslatok a kormánynál bővebb 
megfontolás  elé kerülnek, a földmiveléai  minisz-
ter mint azt az 1903. évi állami költségvetés-
ből látjuk, nemcsak a felvidéki,  hanem a székely 
nép anyagi helyzetének javítása érdekében is 
némi akcziót szándékozott kifejteni. 

A miniszter tárczájs költségvetésénél a 
segélyakczióhoz kővetkező indokolást fűzte: 

A tevékenységnek a begyvidékekre t. i : 
Bereg-, Mármaros,- Ung-, Zemplén-, Ugocsa- és 
Sárosmegyékre való kiterjesztéséből folyólag 
felmerülő  összes kiadások fedezésére,  egyelőre 
60000 kor rendelkezésemre bocsátását kérem. 

A székelyföldi  földmivelő  nép gazdasági 
felsegélésére  indított tevékenység alapköve a 
mult évi költségvetésben e czélra rendelkezé-
semre bocsátott 38000 koronával immár le lett 
léve. — 

A tevékenységet a székely nép sanyarú 
gazdasági helyzetének javitása s a nagymérvű 
kivándornak lehető megszüntetése végett teljes 
erélylyel folytatni  szándékozom. 

E czélra a tolyó évi költségvetésben a 
székelyföldi  akczióból folyólag  felmerülő  összes 
rendes kiadások fedezésére  átalányképpen 
200,000 koronát irányoztam elő. 

Az akczió vezetésére már 1902. évi má-
jus hóban kiküldöttem megbízottamat s ez mű-
ködését mi-gis kezdette. 

A végfelsegitési  tevékenység programmjá-
nak részletes megállapítását azonban az akkor 
már tervbe vett s az 1902. év őszén meg is 
tartott S'ékely Kongresszus megtartásáig füg-
gőben tartottam, hogy az illetékes társadalmi 
tén.ve/ök megnyilatkozását is kellőleg figyelembe 
vehessem. Az összes kiadásokat azért irányoz-
tam elő egy Összegben. 

Ennek az összegnek terhére kívánom a 
kirendeltséget a kellő személyzettel is ellátni. 
Egyelőre még csak egy, a központi fogalmazói 
léi számhoz tartozó tisztviselőt rendeltem ki; — 
szükségem lesz azonban tObb gazdasági és er-
dészeti tisztviselő kirendelésére is. Ezen rend-
szeres illetménynyel biró tisztviselők illetményei-
nek az átalány terhére leendő elszámolására 
tehát felhatalmazást  kérek. 

Az intézkedések irányára nézve általános-
ságban csak azt kivánnm megjegyezni, hogy 
nem ingyenes segélyek  nyújtásával,  ha-
nem a gazdasági  boldogulás  feltételeinek 
megteremtésével  és a gazdaságilag  hasz-
nos intézmények  támogatásával kívánom a 
gazdasági felsegitést  megvalósítani. 

A szövetkezeti ügy előmozdítása, as ál-
lattenyésztés, nemkülönben a kisebb gazdasági 
ágak támogatása és emelése, a szakértelem lej-
lesztése, minlagazdaságok létesítése, a termelés 
és értékesítés fokozása  és támogatása, a mező-
gazdasági háziipar fejlesztése,  munkaközvetítés 
és munkaalkalmak nyújtása, valamint az álta-
lános gazdasági jóllétet előmozdító minden té-
nyező Osszhangzatos fejlesztése  a főelvek.  me-
lyeket kitűztem. 

Ebből a programmból és irányelvekből is 
tehát nyilvánvaló a töldmivelési miniszternek a 
székelynép javára irányzott nemes törekvése, 
•uely csak fokozni  lesz hivatva a személye 
iránti bizalmat, a mit már a mnlt évi ínaég-
segélyekkel is kiérdemelt. 

Darányi Ignácz földmiveléflügyi 
miniszter a Székelyföldön. 

M. kír. földuiiretéxflgyi  miniszter ő Nagy-
méltóságának székelyföldi  utiterve ab»z képest, 
melyet lapunk egyik előbbi számában közöltünk, 
némi változást szenvedett, miért ia az utitervei 
újólag közöljük-a következőkben: 

Első nap, október 27. (hétfő.)  Indaláa 



Október 29. C S Í K I L A P O K 44. uám. 

Budapest, keleti pályaudvar d. n. 2 óra, gyors-
vonatul. Érkezés Kulozsvárra este 10 óra 08 
perezkor. Meghál* < a pályaudvaron a termes-
kocsiban. 

Második nap. október 88. (kedd.) Indaláa 
Kolozsvárról reggfl  t óra 11 perezkor gyors-
vonattal. Érkezés Székely-Koosárdra reggel 7 
óra 50 pereikor gyorsvonattal. Indalás Székely-
Koesárdról reggel ti óra 10 perezkor, személy-
vonattal. Érkezés Badnóthra reggel 9 óra 25 
pereskor, személyvonattal. Indalás Radnótbról 
Mező-Kapasra, (l1/, óra kocsin.) Indalás Mező-
Kapasról délatán 1 órakor. Érkezés Maros-
Vásárhelyre d. a. 3 óraknr, kocsin. Megszállás 
Marosvásárhelyt a Transsylvania szállóban. Ké 
relmezök fogadása,  délatán 6—8 óráig a Ka-
szinóban. Meghálás a Transsylvaniában. 

Harmadik nap, október 39. (szerda). In-
dulás Marosvásárhelyről reggel 7 órakor kocsin, 
Nyárádszeredára. Érkezés Nyárádszeredára reg-
gel 9 órakor. Indalás Nyárádszeredáról fél  10 
órakor kocáin, Szovátán át (fél  órai idözéssel) 
Parajdra. Érkezés Parajdra délatán 1 órakor. 
Parajdon 2 órai tartózkodás. Indalás Parajdrál 
d, a. > érakor kocsin, fiorondon  át Székely-
ndvarhelyre. Érkezte Székelyudvarhelyre d. n. 
6 órakor. Megbálás Székelyudvarhelyt. 

Negyedik nap, október 30. (csütörtök). — 
Délelőtt Székely advarbelyen kérelmezők foga-
dása. Indalás Székelyudvarbelyről d, e. fél  12 
órakor kocsin, Oláhfaluba.  Érkezés Olábfalnba 
délután 1 órakor. Oláhlaluban félórai  tartózko-
dás, kérelmezők meghallgatása. Indalás Oláh-
falaból  fél  2 órakor kocsin Csíkszeredára. Ér-
kezés Csíkszeredába délntán 6 órakor, meg-
hálás Csíkszeredában, illetőleg Csikzsögödön. 

ötödik nap, október 31. (péntek). Délelőtt 
Csíkszeredában fBldmives  iskola megtekintése, 
kérelmezők fogadása.  Indalás Csíkszeredáról déli 
12 órakor külön vonattal. -Érkezés Sepsiszent-
györgyre d. a. 2 órakor, d. a. a méntelep, 
szővőgyár és árvaház megtekintése, meghálás. 

Hatodik nap, november 1. (szombat). — 
Indulás Sepsiszentgyörgyről különvonattal d. e. 
11 órakor. Érkezés Brassóba d. e. tél 13 óra-
kor. A város megtekintése. Indalás Brassóból 
d. a. 2 óra 45 perezkor, gyorsvonattal. 

Hetedik nap, november 2. (vasárnap) Ér-
kezés Budapestre keleti pályaudvar, reggel 7 
60 perezkor. 

A mint ezen útitervből kitűnik, Ő nagy-
méltósága csütörtökön .este Székely udvarhrly 
felől  fog  városunkba érkezni, itt azonban nem 
áll meg, hanem egyenesen CsikzsOgOdbe, Mikó 
Bálint Alispán urboz hajtat, a hol éjjeli szállá-
son .marad. Másnap délelőtt itt városunkban a 
gazdasági iránya felső  népiskolát fogja  megte-
kinteni. Déli 12 órakor, külön vonatul Sepsi-
szentgyörgyre indul. 

Biztos helyrő nyert értesítés szerint, Darányi 
miniszter ur, miután székelyföldi  utazásának 
minden pereze le van már foglalva  sem hatósá-
goknak, sem küldöttségeknek, sem egyeseknek 
tisztelgéseit nem fogadhatja,  azonban egyesek-
nek közérdekű előterjesztéseit, esetleg kéréseit 
szivesen meghallgatja. 

Templomszentelés Sepsi-Szent-
Györgyön. 

A sepsi-szent-gyOrgyi róm. kath. híveknek 
régi óhaja teljesült, mert gr. Majláth erdélyi 
püskök, továbbá az erd. róm. kath. státus és 
egyesek adománya folytán  egy oly szép és tágas 
templommal dicsekedhetnek, milyet ritkán lehet 
látni. 

Ezen templomot szentelte fel  gr. Msjlátb 
erd. pOapOk t. hó 26-án nagy papi segédlettel a 
sepsiszentgyörgyi lakosok óriási részvétele mel-
lett s az nj templomban az első misét is maga a 
püspök végezte. 

Mise után Fejér Manó esperes-plébános 
lépett a szószékre s egy tartalmas, okos és 
azépen megkonstrnált beszédet tartott, melynek 
végeztével, a püspOk a bérmálás szeutségét is 
kiosztotta. 

Délatán I órakor a plébánosnál gazdag 
ebéd volt, melyen Háromszékmegye és Sepsi-
szentgyörgy városának előkelőségei, vezető 
férfiai  voltak jelen, élükön a jó lelkű Pótsa Józsel 
főispánnal. 

Gróf  Majlálh püspököt a város, vallás-fele-
kezeti különbség nélkül rokonszenvesen és teljes 
zászló-díszben fogadta.  A püspök f.  hó 27-én 
hozzánk jött Caiksomlyóra a tanuló ifjaság  láto-
gatására. 

Fejér Manó esperes-plébánosnak az nj 
templom felépítése  közül elévülhet len érdemei 
vannak, ennek Pótaa főispán  és László Puli-
kárp azt. ferenezrendi  tart. főnök  nyíltan is 
kifejezést  adóit. 

Esküdteié ki tárgyalások. 
Kedd, október 2L 

A második napi tárgyalás érdekességben 
tal tett minden eddigi tárgyaláson. Nem a bűntett 
párallanaága kölcsönözött annak különös érdekes-
séget, mert haspnló bűntény gyakran szokott 
előfordulni,  hadem as abban szerepelt sértettek 
szánalom» méltó állapota, kiket a termésiet as 
emberi szerveset két fontos  orgánumától a 
halló és beaéló tehetaégtól fosztott  meg B igy 
közvetlen bisonyltáata képtelenek voltak a meg-
értés lehetetlensége miatt azok ellen, kik ellenük 
a kettős büntettet elkövették. 

Borján Ferenci éa Baláss már hţjlottkora 

férfi  testvérek, msgokra hagyatva laknak Tölgyes 
községben egy szegényes kis putriban; mindkettő 
süketnéma; külsejük is teljeMn deformis  ; moz-
dulatuk támolygó és bizonytalan; hangjuk Inkább 
állatias, mint emberi; nyomorúságos életüket 
csaknem emberbaráti könyörOletenaégból tengetik 
s még ia akadtak hiénák, kik ezeknek ogyszólva 
nyitott sárját megrabolták és kevés élelmi sze-
rfllitól  megfosztották,  a ml es évben harmadikssor 
történt meg velük. 

Egyik éjjel egy férfi  és két nö állított be 
szegényes hajlékukba s kutatni kezdettek fűként 
élelmi szerek után, mert tudták, hogy egyébbel 
alig birnak. Ráakadtak egy kis ládára, melyben 
kevés kukorlozalisitjöket tartották s azt feltörve, 
tartalmát egy zsákba rakták; aiután ruhauémüeiket 
kutatták s holmi ssegényes fehérnemű  darabokat 
vettek magukhoz. & két aserenosétlen valószínű-
leg ellenállani akarván a rablásnak, ezek egy 
fadarabbal  leverték őket és súlyos sérüléseket 
okostak rajtuk s vérbefagyva  ott hagyván őket, 
elillantak. 

A sértettek éktelen orditáBára felriadt  a 
szomszédság' s Hoboj Ferenczné, a kl közvetlen 
mellettük lakik, a vad hang által irányítva, oda 
Bietett s mindkettőt egy sarokban véresen tslálta. 

Ez as asszony a siketnémákkal csaknem 
mindennap érintkezésben állván, megtudta magát 
értetni velük B eiek is megértették öt részint 
szájmozdulat, réstint kéijelekból. Másnap reggel 
sí esetet tudomására hozta a csendőrségnek, kik 
a tett színhelyén meg ÍB jelentek s Hobojné 
megértetvéu sértettekkel a csendőrök jövetelének 
osélját, meit a két sikelnéina megismerte a rabló 
és bántalmazó személyeket, Balázs a kevésbé 
sérült a csendőröket egyenesen odá vezette, hol 
amazok laknak s ott a lopott holmiból mégis 
találtak. 

A jó madarak, kik a szerencsétleneknek 
uern igen távoli szomszédai: Kónya Ferenci, 
ezzel vadházasságban élö Tusa Józéfa  és ezeknél 
tartózkodott apátlan-anyátlan árva Lupuj Ilona 
20—22 éves leány voltak, kik rövid idd múlva 
vizsgálati fogságba  is helyestettek. 

Rablással párosalt aalyos testi sértésért 
vonattak tehát a feunebblek  kedden felelősség  alá. 
kik kihallgatásuk rendén nem is tagadták a rab-
lást, de igen a bántalmazást. 

Minthogy pedig tettüket senki sem látta, 
nehéz volt a bizonyítás azért is, mert sértettek 
a szólásra' képtelenek voltak s a tanuk is inkább 
a mellék körülményekre nézve tehettek vallomást, 
de akkor mégis igazán érdekessé vált a kihall-
gatás, mikor a két süketnéma sértett hivatott elő. 
Tolmácsul behívatott hozzájuk Hoboj Ferenczné, 
ki aa elnök kérdésére kijelentette, hogy meg-
tudja magát értetni velük a ő is visszatudja adni 
azokat taglejtéaekból, mit amazok ki akarnak 
fejezni;  de ez mégis rosszul sikerűit. Elsőbben 
is Burján Furenczczel kiaéreltetett meg Hobojné 
köivetitésével a vallomástétel, a ki azon kérdésre, 
hogy felismeri  e a bánialmazókat ? mindháromra 
ujjal matatott; azoa kérdésre, hogy a kapott 
sérülés miatt hány napig feküdt  ? 10 napot szám-
lált ujjain. Kezébe adatott a korpus deliktl, mit 
aziutéu felismert  és Beájára mutatott, hol azzal 
a Bulyosabb ütést kapta, rá mutatván Kónya 
Fereuczre is, ki ezt elkövette. 

Azután a másik aiketnéma Burján Balázs-
zsal probáltstott el a vsllomástétel, kit szintén 
Hobojné tolmácsolt s ez is rámutatott mindhárom 
tettesre, de midón srról volt szó, hogy azok közül 
melyik bántalmazta ? Tusa Jóiélára mutatott rá. 
ö is fölismerte  a fadarabot,  melylyel bántalmaz-
tatott s majd a fa  végére, majd arczára mutatott, 
bol azzal Tusa Józéfa  megszúrta. 

Ennek megtörténtével Szántó Samu védő 
kívánságára Lupuj Ilona figyeltetett  mog Dr. 
Veress Sándor fóorvoséa  Dr. Filep Sándor kórház-
orvossal azért, hogy vájjon nnnak elmebeli álla-
pota normális-e avagy sein ? a Perjessy elnök e 
végből több kérdést iutéitatt a megfigyeleudóliez 
előéletéről, irás, olvasásbeli jártasságáról és val-
lás erkölcsi fogajmairól,  melyekre elég szabatosan 
felelt  s azután rendes elmebeli állapota siakér-
tőileg is kouststálvs lett. 

A délutáni idd uagyobb részét a vádló és 
védők által szerkesztett kérdések összeegyezte-
tése és szabatos megállapítása foglalta  le a bí-
róság részére a csak este került sor a vád és 
vértbeszédek előadására. A vadat Sztnpjár Samu 
királyi ügyéBz, a védelmet Dr. Csiky József, 
Nagy Sándor és Dr. Szántó Samu ügyvédek kép-
viselték s bár mindkét részróf  derekasan megfe 
leltek az elhangzott beszédek a vád és a véde-
lem érdekeinek, azok tekintettel az idó elóhala-
doltságára rövid szsbásuak voltak. 

Aiután ai elnöki kellő kitanitásra az es-
küdtek vissiavouultak s hosszabb tanácskozás 
után mindhárom vádlottra nézve s bűnösséget 
kimondván, Kónya Ferenoi elsőreueü vádlott l'/i 
évi, Tusa Józéfa  I évi és Lupuj Ilons 4 hónapi 
börtönbüntetésre Ítéltettek, beszámíttatván abba 
vizsgálati fogságuk  ideje is. Az Ítéletbe ugy vádló 
mint elitéltek bele nyugodtak. 

Harmadik nap. 
• S z e r d a , o k t ó b e r 22. 

Ezen napon egy szándékos gyújtás bűnténye 
foglalkoztatta  az esküdtszéket. Ai esküdtblróságot 
a két megelóső napi elnök és bírák, as esküdt 
ssék tagjait pedig féle  réssben uj tagok képes-
ték. A vádat Bnörr Ferenci blr. alügyéss, vád-
lottat Bartha Ignácz helyett ilj. Bocskor Mihály 
Ügyvédjelölt képviselte. 

A vádlottak padján csíkosa tószegi Tódor 
Miklós ült, a ki folyó  évi julius hó 21— 22 ike 
közötti éjjelen boszuból és szándékosan odavaló 

Szóké Péter pajtáját felgyújtotta,  nem gondolván 
axxal, hogy az által másoknak is nagy kárt tehet. 

Vádlott ai elnök által hozzá intézett kér-
désre tettét töredelmesen belemervén, alig volt 
agy-két tanú kihallgatására szükség. E vádlott is 
cúszeg állapotára hivatkozott, biint a büaoselek-
mények tetteseinek nugyobb része. 

A fótárgyalásuak  tehát már d. e. 11 órakor 
vége volt s a perbeszédekre kerlllt a sor. 

Knörr Ferenci slügyésznek nem kellett a 
vádat hosszsson indokolni, tekintve a beismerést 
a szért csak a törvény megfelelő  szakaszának a 
vádlottal szembeni alkalmazását kérte. 

Boĉ cor Mihály védő azonban mind annak 
daczára, hogy talán első szereplése volt ez egy 
nyilvános büuügyi tárgyaláson, lendületesen ma-
gyarázta az esküdtekuek meg az esküdtszéki 
.törvény inteuozióit egy akadémikus szép beszéd-
ben s mutatott rá vádlottnak a nevelés hiányából I 
származó azon félszegeégére,  mely az ó javára 
euyhitó körülményül tudható be. A nagyreményű 
fiatal  ügyvédjelöltnek tárgyilagos szép beszédéért, 
bírák és ügyéss gratuláltak. 

Miután az esküdtek Tódor Miklóst a gyuj 
togatáabsn bűnösnek Málták, a bíróság vissza-
vonult s Ví-ed óra leteltével kihirdette ítéletét, 
tnelyszerint vádlott 2'/s évi fegyház  büntetésen, 
politikai jogaiuak 6 övre való felfüggesztésén  és 
károsoknak együttesen 222 korona kár, valsmiut 
az ügyvédi 30 korona költség megfizetésében 
marasitaltatott el, de a kiszabott büntetésbe 3 
havi vizsgálati fogsága  betudalott. Enyhítő körül-
ményül vétetett töredelmes beiatnorése s némi-
leg ittas állapota. Az ítélet jogeris. 

Negyedik nap. 
Csütörtök, október 24. 

Nevezetes bűneset foglalkoitatta  az esküdt-
bíróságot. Szándékos emberölés bűntettéért került 
a vádlottak padjára gyimesi Tankó caula János 
hatósági erdődr, ki mint annak idején megemlí-
tettük volt, folyó  évi augusztus hó l én Gyí-
mesfelsőlokon  Tankó Fülöp korcsmája előtt egy 
vasúti munkást szúrt szolgálati fegyverére  fel-
tűzött szurouyával mellbe, anuyira, hogy a szu-
rony hegye a hátán kiment s az áldozat néhány 
perez alatt kiszenvedett. 

Ézon súlyos bünoselekmény feletti  tárgyalás 
iránt sí érdeklődés fokozottabb  volt s igy a kö-
zönség közül többeket voniott a kíváncsiság a 
tárgyaló terembe, hogy meghallhassák miként 
fog  vádlott oosmány cselekedetével Biemben vé-
dekezni. 

A köiéptermetü, izmos és elég szép kül-
sejű csángó, látszólag minden megbánás nélkül 
és daezosan ült a vádlottak padján, kit Barta 
Ignáoi ügyvéd, mint védő képviselt. Minden kér-
désre bátran felelt,  de midőn az eset körülmé-
nyeiről, kellett siámot adjon, vallomásaiban in-
gatag és habozó volt, meglátssott rajta, hogy 
védekezéseinek nsgy része kifundált  mese, mit 
aitán as egybehangzó tanúvallomások is igazoltak. 

Elismerte ngyan, hegy ó szúrta keresztül 
Rúzsa János vasúti munkást, de tettét aszal 
akarta menteni, hogy azt önvédelemből cselekedte 
meg, mert ai elhalt és egy másik társa Korpos 
Márton késsel támadtak rá, megöléssel fenyeget-
vén ót, már pedig a tauu vallomások Bzerint az 
eset következőleg történt: 

A meghalt Rúzsa János és 7 társa vasúti 
munkások folyó  évi augusztus hó 1 én pénz-
fizetés  után betértek s Tankó Fülöp korcsmájába 
s többek között ott találták Újvárosi István vas-
úti őrt egy asztal mellett ülve és sörözve Taukó 
János erdóórrel. Ugyanazon asztal másik végéhez 
ók is letelepedtek és bort kértek, miből egy po-
hárral Újvárosi vasúti őrt ia megkínálták. Ez a 
poharat el is fogadta,  de tartalmát uem itta meg, 
hanem elöntötte és rátámadt a munkásokra, hogy 
mit lézengenek ott. Ezek azt felelték,  hogy a 
vasúti őr nem tilthatja meg nekik, hogy pénzükre 
ne mulathassanak. A munkások 3 liter bor elfo-
gyasztása után a kocsmából távoztak, de alig 
tettek onuan 30 lépést Újvárosi utáuuk kiábált 
s csúf  szavakkal illette őket. Ezek arra visszafor 
dúltak s a nélkül, hogy az útról a koosmábs 
bementek volna ai aunak kapuja előtt Tankó 
társaságában állott Újvárositól azt kérdezték: 
kiuek szállott a csnfolkodás  ? mire amaz azt fe-
lelte, hogy nekik, meg Sleiingernek is, a ki ottani 
kereskedő a véletleuül közelükben állott. A mun-
kások közül e kőiben Korpos Márton és Rúzsa 
János Újvárosi és Tankóhoz közel állottak, 
de mit sem szállottak. Ekkor Tankó felssólitotta 
a munkásokat, hogy távozzanak s midőn a má-
sodik felszólításra  is még ott állottak, fegyverére 
tűzte a szuronyt, egy lépést hátra tett éa Rúzsát, 
a ki sem nem szólott, sem közét fel  nem emelte 
a szürouynyal átdöfte  s bár a szúrás halálos volt, 
még 15 lépést tett előre, de ott elesett és azon-
nal meghalt. Társai a véres eset megtudásával 
újból vissza tértek, hogy Tankót a sértésért fele-
letre vonják, de ei Újvárosival együtt a korcsma 
melletti raktárba á̂rkozott s azzal újból eltá-
voztak. 

Igy adta elő az esetet, vádlott és czimbo-
rája Újvárosi vasúti őrön kívül, valamennyi tanú, 
miből kiderült, hogy vádlott azon állítása mintha 
a munkások ót s nevezetesen Korpos éa Rúzsa 
késsel támadta volna meg a maga mentségére 
kitalált merő koholmány, annál iukább, mert már 
a korosmában létük, alkalmával Korpos által 
evéshez használt egyetlen kést egy olasz munkás 
magával vitte volt. Kihallgattattak továbbá Veres 
Sándor és Filep Sándor szakértő orvosok, kik 
egybehangzólag megállapították a szúrásnak azou-
uali halált okozó következményét, valamint az 
esskösnek arra atklmas voltát, kizárván az öa-

gyilkosság lehetőségét, s mintán a vádlott elő-
életére vonatkozó oktn'uiyok is felolvastattak, 
melyekből kUŰnt, hegy Tankó János még súlyos 
testlsértésért elitélve volt, as esküdtekhez inté-
sendö kérdések szövege szerkesztetett meg, majd 
a' vád éa védbeszédok hangiottak el, melyeknek 
megtörténte után az esküdtek visszavonultak a 
nem Bok idő múlva kihirdették verdiktfjüket,  mely 
szerint vádlottat a szándékos emberölés bűnté-
nyében vétkesnek találták, mire aztán a bíróság 
Tankó caula Jánost, kinek neje és 0 gyermeke 
van 6 évi fegyház  büntetésre Ítélte, mibe maga 
az elitélt bele nyugodott, azonban védője semmi-
ségi panaszt jelentett be. 

ÖtOdlk nap. 
Péntek, október 24. 

A tárgyalás ötödik napján egy erdógyujtáai 
eset foglalkoztatta  a bíróságot, melylyel még a d. 
e. folyamán  végeztek is. 

A nyáron történt Szentkirály kösség határ-
területén jegy jelentékeny erdőégés, melyről még 
akkor megemlékeztünk, kiemelvén, hegy as faka-
dékos gyújtásnak a folyamánya,  de a tettes nem 
tndalik. 

Balog János ottani erdóórnek még ts átke-
rült a gyujtogatót odavaló Táncsos Istók Ádám 
pásztor ember személyében felfedezni,  ki ezen 
tényéért felelősségre  ia vonatott a a büntető el-
járás ezúttal be is fejestetett. 

A mai tárgyalást Csipkés Árpád törvény-
széki bíró vezette, szavazó birákul Jerssák János 
és Antallfy  Gábor törvényszéki bírók sserepeltek. 
k vádat Knörr Ferenci slügyész, a védelmet dr. 
Szántó Samu ügyvéd képviselte. 

Vádlott Tánozos Istók Ádám tagadta a szán-
dékos gyújtást, azt állítván, hogy as a szól által 
élesztve egy általa tett pásztortűz maradványából 
keletkezhetett; azonban az eidőőr s mások aa 
elloukezót bizonyították, miből a közvádlőnak mód-
jában állott a szándékos gyújtás vádját fenn-
tartani. 

Szántó Samu védő aion kezdette védbessé-
dót, hogy ha igaz volna is a védenclének tulaj-
donított szándékosság, az neki valami nagy bűnül 
nem tudható be, mert hajdanában mintegy sio-
kása volt a székely embereknek as erdőknek 
gyújtogatás általi gyérítése, hogy as által szapo-
ríthassák a legelő területeket, melyekre as állat-
tenyésztés intenzivitása érdekében legnagyobb 
szükségük van, de eltekintve ettől klaártnak tartja 
a szándékosságot, minthogy védencéének a ki 
pásztorságból él és állatokkal ia egyátaláa nem 
bir, semmi haszna nem volt éa nem lehetett az 
erdő felgyujtásából;  aaért éa a kár csekélységére 
való tekintetből is védenosét a azándékoa gyújtás 
vádja alul felmenteni  s legrosszabb esetben a 
gondatlanságért kérte felelőssé  tenni. 

A védelem ezen argumentációinak meg is 
lett a kívánt hatása, mert as esküdték a gondat-
lanságból eredő kártételben mondották ki Táaosost 
bűnösnek, mihez képest a bíróság egy havi fog-
házbüntetésre Ítélte s eszel az esküdtbíróság ea 
évre be is fejezte  működését. — 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Áthelyezés. Csíkszeredai Szopos La-

jos a csikszentmártoni kir. járásbíróságnál al-
kalmazott joggyakornok a brassói kir. törvény-
székhez helyeztetett át. 

— Vendégszereplés. Porisolt  Kál-
mánná Lukács Juliska a budapesti Népszín-
ház elsőrendű drámai művésznője a helyben 
működő színtársulatnál vendégszerepel. Teg-
nap este Sardau Viktor világhirU szinmil-
vében .Fedorá-'ban lépett föl,  ma este Rákosi 
Jenő parasztdrámájában ,Magdolna*-ban, cstt-
törtököQ pedig Dumas Sándor nagyhatású drá-
májában : „A kameliás hölgy "-ben fog  fellépni. 

— Csalás és bigámia. Kettős bűn-
tényéi'. nyomoztatja a budapesti törvényszék 
egyik székely atyánkfiát  taploczai Holló Károlyt, 
a ki Budapesten czipészkedett, jelenleg azonban 
ismeretlen helyen tartózkodik. A neveiett azzal 
gyanusittatik, hogy daczára annak, miaierint 
Konkoly Juliánnával érvényes házassági kötelék-
ben állott, 1901. julius 7-én Frei Jaliáanával 
ismét házasságra lépett éa attól annak takarék-
pénztári betétkönyvre elhelyezett 2000 koroná-
ját ellopta. A 87 éves férfinak  országszerte való 
nyomozása folyamatban  van. 

— Öngyilkos törvényaaéki elnök. 
Budapesten folyó  hó 25-én feltűnést  keltő ön-
gyilkosság tortáit, Sárkány József  dr. a szól-
ítok i törvényszék elnöke a kerepesi-nt 60. .ag. 
házának harmadik emeletéről az advarra leug-
rott, mindkét keze és jobb liba eltörött, kopo-
nyája pedig szétzúzódott és azonnal szörnyet 
holt. A szerencsétlen embert gyógyithatlaanak 
tartott idegbaja vezette a végzetes lépésre. 

— Aa osatálysonjáték nj játék-
terve. A m. kir. szab. osztálysorsjáték leg-
újabb játékterve, a mely a november M án 
kezdődő sorsolások tervezetét magában foglalja, 
érdekes újításokat tartalmaz. Egész sor főaye-
reménynyel és nagyobb nyereménynyel tolda-
tott meg a nyeremények száma, a mi által a 
nyeremények összege a régi 13.160,000 koroná-
ról 14.459,000 koronára emeltetett. Egy millió 
koronánál többel szaporították meg a nyere-
mények summáját, a mikor a sorsjegyek szá-
mát tizezer darabbal emelték. Az aj nyeremé-
nyek közt van egy 80,000 koronás, egy 50,000 
koronád, egy 25,000 koronás, egy 20,000 koro-
nás, öt 10,000 koronás. A több főnyeremén-
nyel a nyerés, esélye kétségtelenül megjavak. 
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Iáról iiólott. A magyar kormán;, azon alapon 
emelte föl  • kvótát, bog; Magyarország gazda-
ságilag fellendült  Ez a fellendülés  nem igaz. Nem 
fogadj*  el a kvóta döntésről szóló jelentést El-
nök a vitát berekesztvén. Széli Kálmán szólalt 
fel.  Kijelentette, kegy ő arra törekedett, hogy 
• magyar parlament, ai osztrák parlamenttel tár-
gyalja eat aa ügyet. Aa outrák bizottság ason-
ban kijelentette, hegyjnég eaak napirendre sem 
tüii a kvóta tárgyalását. A magyar orssággyil-
lést a nyáron nem is napolták el, a nyáron még 
aa osztrák országgyűlés együtt volt, bogy legyen 
módja még aa utolsó pereiben is tárgyalni 
kvótát Miután azonban az osztrák parlament 
kijelentette, hogy a tárgyalásba nem megy bele, 
okvetlenül a koronának kellett döntenie. Ezután 
védelmébe vette a kiegyezést éa nagy lelke 
sültséggel argumentált Deák Ferenos mun-
kája mellett A többség asoláu elvetette Bátkay 
indítványát. A miniszterelnök ezután indítványt 
terjeszt elé arra néave, hogy a ház két hétig 
érdemleges ülést, ason egyet kivéve, melyen a 
kormány beterjessti a költségvetést, ne tartson, 
bogy a bizottságok aa eléjük terjesztett javasla-
tokon nyugodtan dolgozhassanak. Thaly Kálmán 
azzal vádolja a kormányt, hogy nem tndja fog-
lalkoztatni az országgyűlést. A ház elnökét pedig 
kéri, hogy az nj palota hiányainak pótlása ozél-
jából hívjon össae értekezletet. Széli Kálmán ki-
jelenti, hogy a bizottságok az okai annak, hogy 
a hás érdemleges üléseket nem tarthat, mert a 
törvényjavaslatokat nem lehet addig tárgyalni, 
mig a bizottságok nem végezlek velük. A ház-
elnök kijelenti, bogy zárt ülést fog  kérni, a me 
lyen tárgyalni lehet majd az uj épület hiányait 
és a szükséges változtatásokat. Ezután a ház 
megállapítja a következó ülés napját s azután 
meghallgatta Visontai Soma interpelláozióját a 
tengerszem ügyében. Visontai hevesen támadta 
a választott nemzetközi bíróság működését A 
választott bíróság a nemzetközi jog tanítása 
szerint nincsen arra feljogosítva,  hogy meg-
állapítsa a maga hatáskörét és módosítsa 
a megbízatását A nemzetközi jog szerint sem-
mis az olyan ítélet, melyben a biróság mind 
két félétől  eltér/, álláspontra helyezkedik. Ez 
ügyben parlamenti vizsgáló bizottság kiküldését 
kéri. Széli Kálmán nyombsn válaszolt az inter-
pelláezióra. A választott bíróságról szóló tőrvény 
miatt d nem felelős,  mert nem az ó kormánya 
kezdemény este, neki is fáj,  hogy az ország terü-
letének egy részét más államnak ítélték oda, de 
mindenki kénytelen meghajolni a bírói függet-
lenség és alkotmányjogi tekintetek elótt. A tör-
vényesen összeállított biróság döntésében meg 
kell nyugodni, parlamenti bizottságra szükség 
nincs. A beosztás és Széli Kálmán viszonválaszal 
után szavazásra került a sor, de ekkor kitűnt, 
hogy a ház nem határozatképes. Az elnök az 
ülést egy negyedórára felfüggesztette,  de ennek 
eltelte ntán sem volt a hás határozatképes. Ezért 
az elnök elrendelte a névsor felolvasását,  az 
interpelláczió ügyében való határozat hozatalt 
pedig a következő gyűlésre halasztották. 

A képviselőház folyó  évi október hó 22 én 
tartott ülésében napi-rend előtt S z ü 11 ő üéza 
szólalt fel  az előbbi ülésen történt névsor olvasás 
ügyében. A házszabályok szerint az ülések dél-
előtt 10 órától détután két óráig tartatnak, még 
ia elnök délután 4 órakor névsort olvastatott. 
Szél i Kálmán. Thaly Kálmán. S z fi  11 ő Géza 
és A p p o n y I Albert felszólalása  után a ház 
elhatározta, hogy az esel rendkivüliségére való 
tekintettel nem olvaalatja föl  a távol volt kép-
viselők névsorát a velük szemben a házszabályo-
kat nem alkalmazza. Es után a ház tndomásnl 

— Sternberg ssiveskedjék ide fáradni  — 
szólitá meg Náozit — mert ezen ügyben aligha 
nem ön a ludas. 

— Nagysád kérem, ez csak visszafizetése 
ama kosárnak a több effélének,  melyet nekem 
a tűzoltók majálisán adott. Magamat ajánlom. 

Astán elmondotta Riezike, hogy ó csak-
ugyan Irt leveleket, de Sternberg Ignácz ur dik 
tálása után és az ó számára, hogy ó astán mit 
csinált vele, azt nem tudja. 

— Hanem ha már ennyiben van a dolog . . . 
engedje meg édes anyám, igy szólt egy arra kö-
zeledő éltesebb nőhöz, hogy Ssentknthy Zoltán 
fővárosi  mérnők urat bemutassam, kivel vélet-
lenül ismerkedtem meg. 

— Örülünk a szerencsének, ámbár én a 
mai világban nem nagyon szeretem az ilyen 
ismeretségeket Hanem azért legyen szerencsénk. 

— Enyém a szerencse Nagyságos asszo-
nyom a ha lakásukra mentünk, hol kilétemel 
okmányaimmal igazolhatom. Komolyan is fogok 
szóM, mert mint akkor mondám, mikor Nagysád, 
szólt Riezike felé  fordulva,  rendőrrel akart beki-
sértetni, hogy képe szivem mélyébe van vésve, 
máskép nem tehetek, S bogy az eredmény mi 
leat, az majd Nagyaádéktól fog  függni. 

Hogy astán oda hass mit csináltak, mit 
beszéltek, nem hallottuk. Később aztán egy név-
jegyről, melyet Náozl kapott, mindenről értesültünk. 

Csak párzzó volt as egyik oldalára írva 
asép női vonásokkal: 

.Köszönöm  bázasság-kőzvetitő  sze-
repét.' 

Másfelől: 
SZENTKUTHY ZOLTÁRNÉ, 

SZÜL. ROTHBEROER RICZI. 
így sikerüli a Nácsi tréfája,  a ki Inlajdon-

kép saját menyasszonyát adta ftrhes. 

veszi a miniszterelnöknek a mnlt Ülésben Visontai 
Interpellációjára adott válaszát. A miniszterelnök 
beteij ess ti as 1901. évi zárszámadást és as or-
szág közállapotáról azóló évi jelentését. Láng 
Lajos bemutatja as orsz. statisztikai hivatal jövő 
évi munka programmját Ezek után Lakács 
László terjesztette be as 1909. évi költségvetést 
és elmondta a péuzügyi expozét. A statisztikai 
adatok igazolják hogy az 1901. év nem volt 
egyéb, mint egy lánczszem, a gazdaságilag ked-
vezőtlen évek szomorú sorozatában. Épen ezért 
as 1901. évi záróssámadás nem éppen a leg-
kedvezőbb eredményt tünteti föl,  mivel a zárszá-
madási deflezit  19.012.000 korona A jóvó évi 
költségvetésben 1,190,4111.670 korona a kiadás 
1,090.986.478 korona a bevétel, a fölösleg  te-
hát 473.804 korona. Az 1903 diki költségelőirány-
zatban a mult évihez képest mind a bevétel, 
mind a kiadás emelkedik, még pedig 3—4 mil-
lióval, Ezután a miniszter részletesen ismertette 
a költségvetés tételeit. Az uj költségvetésben az 
udvartartás költsége 2 millióval több, mint ed-
dig volt, a kőzösOgyi kiadás 2,710 000 koroná-
val emelkedik, aagy összegek szükségesek a 
közigazgatás reformjára,  a szóuziális törvények 
költségére, a tisztviselők fizetés  rendezésére, a ka 
taszter rendezésére, a beruházási kölcsönre, mind-
ezeket azonban a miniszter as egyenes adók eme-
lése nélkül tndja keresztül vinni. Ezután ismer-
tette a miuiszter a kormány három nagy akczióját. 
Az egyik s földadó  reformja,  melylyel a kormány 
ennek az adónak aránytalan elosztásából szár-
mazó viszszásságokat akarja megszüntetni. Itt 
bejelentette a miniszter, hogy a kataszter rende 
aése 17 millió koronábs fog  ketülni. A tisztvi-
selők fizetés  rendezéséhez 18 millió koronávsl fog 
hozzá a kormány. A rendezés elvei ezek: ezen 
tol mindenkit a fizetési  osztály legalsóbb foko-
zatába neveznek ki, bizonyos idő múlva minden 
tisztviselő előlép. A fizetés  minimuma 1400 ko-
rona. Az állami beruházásokra szükséges összeget 
200 millió koronára teBzi a miniszter. Ezeknek 
a beruházásoknak a czélja az állami szükségletek 
kielégitésén kivül az, hogy lendületet adjon az 
ipari életnek, felébressze  a vállalkozás szellemét 
és  vért öutsön a pangó gazdasági orgsuizmiiBba-
A ház figyelemmel  hallgatta a miuiszter elóter, 
jesztéseit, a jobboldal folytonos  tetszéssel kisérte. 
de a hatás általánosan is kedvező volt. A pénz-
ügyminiszter azután törvényjavaslatot nyújtott 
be négy havi indemnitásról. Az ülés végéu L o-
vászy Márton interpellálta meg a kereskedelmi 
minisztert azért, hogy egyik rendeletét hamarább 
közölte egy bécsi lappal, mint a magyar sajtóval. 
Láng miniszter konstatálja, hogy a dolog egy 
esöppet sem volt bizalmas, épen azért a kér-
déses informáeziót  megadta a bécsi lapnak is s 
jövőben közérdekű dologban bárkinek is ad fel-
világosítást, ha bizalommal hozzá fordulnak.  í 
ház a választ tudomásul vette. 

= A síékelyvasntak kérdése as 
állami költségvetés során. As inoa. évi 
állami költségvetésnek a képviselőházhoz lett be-
terjesztése slkalmával Lukács László pénzügymi-
niszter nagyszabása exposéjában megemlékezett 
arról is, hogy halaszthatlau többnemü állami 
építkezések végrehajtása otéljából egy 200 mii 
liós beruházási kölcsön megszerzésére törvény-
javaslat készül és fog  mielőbb a törvényhozás 
elé terjesztetni, melynek elfogadásától  feltétele-
zetten a felveendő  kölcsönből fog  egyebek közt 
a székely vasutak kiépítésére is 34 millió koro-
nát elfordítani,  kiemelvén egyúttal, hogy azok a 
létesítmények, melyekre a kormány felhatalmazást 
kér és a melyek a dolog természete szerint nem 
egyszerre, hanem az éveknek hosszabb sorozatán 
kereBztiil fontosság,  sürgősség és az előkészített-
ség stádiumának megfelelóleg  leszuek létesítendők. 
A pénzügyminiszter által fel  is sorolt létesítmé-
nyek közül azt hisszük akár fontosság,  akár sür-
gősség, akár pétiig előkészítettség szempontjából 
elsőbbségre egy sem tarthatna akkora igéoyt, 
mint a székely vasutak kiépítése, mert hiszen 
csaknem egy évtizede már annak, bogy a tör-
vényhozás a székelyföldi  vasutak kiépítését el-
rendelte ; több mini 2 éve, hogy az egész vonal 
kiépítésének terve elkészült, s közigazgatási be-
járás megtörtént és az építésnek még ez évbeni 
megkezdésére többszörös ígéret tétetett és mert 
ugy állami érdekből, valamint a székelyföldi  szo-
morú közgazdaság) viszonyok megjavítása érde-
kéből is a tervezett vonal fontossága  el nem vi-
tatható : hinni merjük, hogy a képviselőház egye-
teme, s különösen a székelyföldi  képviselők eme 
törvényjavaslat tárgyalásánál mindent elfognak 
követni arra nézve, hogy a székelyföldi  vaanl 
kiépítése a legsürgősebb létesítmények közzé so-
rostsseék. 

= Aa egyhásak segítése. As 1003-lki 
költségvetésben a kormány as egyhásak állam-
segélyét fölemeli,  jelentékenyen a protestáns egy-
házakét As egyházak segítése 600.000 koroná-
val emelkedik, vagyis 2,040.844 koronáról 
8,640.844 koronára. As ágostai evangélikus egy-
hás segélye 220.000 korona, a mi a mull évhez 
képest 74.000 koronával való emelkedés. A re-
formátus  egyház államsegélyének elöiránysata 
830 500 korona, 119 500 koronával több mint az 
1902 iki költségvetésben. Aa nuitáriusok állam-
segélye húszezer koronáról harmiuozezerre gya-
rapszik. As erdélyi római katolikus státus egy-

hásalnak segélye 30.000-ról 40.000 re, a görög 
katolikus egyházé 198.000-ról 284.000-re (a mi 
36.000 korona emelkedés), as izraeliták állam-
segélye 28.000-ről 88.600-ra növekszik. Az állam-
segélyből az ágostai evangélikusok püspökségei 
egyenlő mértékben részesednek, a református 
püspökségek a konventtől megállapított kulos sze-
rint ; s legtöbbet kspja a tiszánlali püspökség. A 
kormány tehát ezzel megkezdte as 1848. XX. 
törvényozikk hatékonyabb végrehajtását, egyben 
pedig a kongrua-törvény követelményével is szá-
mol. A lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló 
1898. XIV. törvényozikk máBodik és tizedik sza-
kasza értelmében meghatározott czélra az idei 
1,460.000 korona helyett 1,700.000 korona van 
fölvéve.  1903 ban a lelkészek fizetésének  kiegé-
szítése 1400 korona erejéig fog  történni. 

A honvédelmi miniszter 
javaslatai. 

Fejérváry báró honvédelmi miniszter A hó 
16-ik napján két törvényjavaslatot nynjtott be 
a képviselőháznak. Az egyik javaslat szerint a 
véderőröl szóló 1889-diki törvény az 1903. év 
végéig kiterjesztetik, illetőleg feniartatik  s an-
nak megfelelőleg  a magyar korona országaiból 
a közOs hadsereg és haditengerészet számára 
44.076, a honvédség részére pedig 12.600 reg-
rata állítandó ki. 

A másik javaslat pedig elrendeli, hogy a 
törvényesen megszavazott költségvetési előirány-
zatok szerint rendszeresített békelétszám kiegé-
szítése czéljából a közős  hadsereg  három, 
illetőleg  a honvédség  két  legifjabb  évfo-
lyamába tartozó  póttartalékosok  tényleges 
szolgálatra  visszatarthatok,  illetőleg  be-
hívhatok  a közös hadsereg számára Magyar-
országból 8650, a honvédség részére pedig 3000 
ember erejéig. A törvény javaslat 1904-re is szól. 

A véderő bizottság a két javaslat tárgya-
lását már e hó 20-án megkezdette és itt azon-
nal feltüut,  bogy a második javaslat arra ezé 
loz, hogy a regruta  létszám  a közős  hadse-
regnél  egy ötödrészszel,  a honvédségnél 
pedig  egy negyedrészszel  megszaporit-
tassék. 

Ez a dolog nemcsak az ellenzéki tagoknál 
talált heves ellenállásra, hanem még a kormány-
pártiakat is gondolkodóba ejtette és szemmel 
láthatólag lehangolta. A bizottság ellenzéki tag-
jai kijelentették, bogy A második javaslat k 
resztülvitelét minden rendelkezésre álló eszköz-
zel igyekezni fognak  megakadályozni, és a bir 
vétele ntán az ifjúság  és a polgárság körében 
és mozgalom indíttatott, bogy a törvényjavaslat 
érvényre emelésének megakadályozása czéljából 
erős tüntetéseket rendezzenek. 

A hadügyi kormány régóta készül a véd-
erő tőr vény revíziójára, a keretek kiszélesítésére, 
ds javaslatával nem akart vagy nem mert előál-
lani; lehet, bogy a kedvezőtlen gazdasági vi-
szonyok késztették erie a tartózkodásra. De 
közben bekövetkezett a taraczkütegek szervezése 
Hegyi ágynk szaporítása s a tengerészet kibő-
vítése s beállott a szükség, bogy mindezeket föl 
kell szerelni legénységgé! is. Ezt az alkalmat 
vélte fölhasználhatni  a katonai kormáuyzat 
létszám észrevétlen, mondhatni: suttyomban 
való íöiemelésére is. Az idei dehgáczió megsza-
vazta a költséget (nagyn̂ bezen és csak Széli 
Kálmán megnyugtató nyilatkozatai révén) az 
ujoncz-szaporitás egy bizonyos megbstározott 
mennyiségére s a katonai kormány, a midőn er-
ről törvényjavaslatot készített, ngy vélte, bogy 
egyben és egy csapással kielégítheti egyéb hiá-
nysit is. Azt hiite nyilván, hogy ez nem olyan 
nagy dolog s elvégre is menni fog.  8 ebben, ugy 
látszik, csalatkozott. A delegáczió megszavazta 
a költséget 5100 tőnek a tüzérség számára, 
továbbá 700 főnek  a tengerészet számára, Ez 
összesen 6800 legény. A hadügyi kormány azon-
ban előterjeszt egy olyan javaslatot, a melyben 
engedelmet kér 30.000 póttartalékos behívására 
bárom egymásután következő esztendőre. Ez 
hatvanezer ember bebivábát jelenti, a közös 
hadsereg számára. Ebhez járul 3000 ember be 
hívása a magyar b <nvédséghez, a mi a kétévi 
szolgálatot számítva, 6000 ember : tovább 4600 
ember az osztrák Landwehrhez, a mi ugyan-
csak két évre számítva, 9000 főre  rug. Vagyis 
végső eredményében 75.000 katona behívását 
követeli a hadügyi kormány háromévi, illetve 
kétévi szolgálatra a mind olyan emberek behí-
vását, a kik bizonyos szerzett jogokra hivat-
kozhatnak, nevezetesen arra a törvényes szaba-
dalomra, a mely a pottartartalékost csaknj'olc-
heti kiképzésre és háromszori gyakorlatra való 
bevonulásra kötelezi. Már 75.000 nj katonának 
fölszerelése  és ellátása roppant terhel jelent a 
monarkia két államára s különösen a szegény 
és küzködő Msgyarországra. Az igaz, hogy a 
honvédelmi miniszter kijelentette, bogy a behí-
vandó legénység évi egyharmadát az év végén 
szabadságolni fogja,  ngy, bogy voltaképpen csak 
mintegy harminezezer póttartalékos fog  tényle-
gesen szolgálni a közös hadseregben. Erre aztán 
két ellenvetéssel válaszoltak a miniszternek. Az 
egyik az, hogy ez a kijelentés az egyharmad 
legénység szabadságolásáról nincs benne a tör-
vényben. A másik pedig, hogy harminezezer uj 
katonának az ellátása is, egy-egy' legény tartá-
sát négyszáz koronára számítva, tetemes ösz-
szegbe: 12,000.000 koronába kerülne. Tekintve 
már most azt a gazdasági veszteséget, a mely 
ennyi munkaerőnek elvonásával «ojtaná a pol-
gári társadalmat, a katonai kormány javaslata 

akkora terhet foglal  magábaa, a milyet as 
ország ez idő fzeriot  nem vebet a vállára. 

Ezek azok a tárgyi okokj a melyek az 
izgalmat keltették, s ezek azok a tekintetek, a 
melyek rábírták a kormányt, hogy valamilyen 
módosítást, vagy könnyebbitést hozzon javaslatba 
Bécsben. 

A véderő bizottság október hó 24-én tar-
tott ülésében Fejérváry Géza honvédelmi mi-
niszter hosszabb nyilatkozatott telt, melynek 
értelme az, hogy a póttartalékosok behívásáról 
szóló törvényjavaslat ellen hangoztatott argu-
mentumok őt is gondolkodóba ejtették s helyes-
nek vélte maga is az ujabb megfontolást,  de 
hogy a bécsi tanácskozás változtatott-e a ja-
vaslaton és mit változtatott rajta, azt nem árulta 
el, hanem hivatkozva arra a körülményre, hogy 
Ausztriában hasonló katonai javaslat készült, a 
melyet azonban az osztrák bizottság még nem 
tárgyalt, azt indítványozta, hogy a póttartalé-
kosok behívásáról szóló javaslat további tárgya-
lását halaszszák el arra az időre, a mikor az 
osztrák véderő bizottság tárgyalása áorán, vagy 
azutáu a magyar kormány tárgyalásba bocsát-
kozbatik az osztrák kormánynyal a javaslatnak 
módosítása dolgában. Ezt a halasztó indítványt 
a bizottság el is fogadta. 

Általában az a meggyőződés, bogy a kor-
mány a javaslatnak enyhítésére fog  törekedni 
és lehetőség szerint minden konkrét esetben 
könny ebbitésröl fog  gondoskodni. 

Darányi miniszter a székelyekért. 
Addig is, mig a székely kongresszuson ki-

fejezésre  jutott javaslatok a kormánynál bővebb 
megfontolás  elé kerülnek, a földmivelési  minisz-
ter mint azt az 1903. évi állami költségvetés-
ből látjnk, nemcsak a felvidéki,  hanem a székely 
nép anyagi helyzetének javítása érdekében is 
némi akcziót szándékozott kifejteni. 

A miniszter tárczája költségvetésénél a 
segélyakezióhoz kővetkező indokolást fűzte: 

A tevékenységnek a hegyvidékekre t. i : 
Bereg-, Mármaros,- Ung-, Zemplén-, Ugocsa- és 
Sárosmegyékre való kiterjesztéséből folyólag 
felmerülő  összes kiadások fedezésére,  egyelőre 
50000 kor rendelkezésemre bocsátását kérem. 

A székelyföldi  földmivelö  nép gazdasági 
felsegélésére  indított tevékenység alapköve a 
mnlt évi költségvetésben e czélra rendelkezé-
semre bocsátott 38000 koronával immár le lett 
léve. — 

A tevékenységet a székely nép sanyarú 
gazdasági helyzetének javítása s a nagymérvű 
líivándornak lehető megszüntetése végeU teljes 
erélylyel folytatni  szándékozom. 

E czélra a tolyó évi költségvetésben a 
székelyföldi  akczióból folyólag  felmerülő  összes 
rendes kiadások fedezésére  átalányképpen 
200,000 koronát irányoztam elő. 

Az akczió vezetésére már 1902. évi má-
jus hóban kiküldöttem megbízottamat s ez mű-
ködését nx-gis kezdette. 

A végfelsegitási  tevékenység programmjá-
nak részletes megállapítását azonban az akkor 
már tervbe vett a az 1902. év őszén meg is 
tartott S'ékely Kongresszus megtartásáig füg-
gőben tartottam, hogy az illetékes társadalmi 
lénye/nk megnyilatkozását is kellőleg figyelembe 
vehessem. Az Összes kiadásokat azért irányoz-
tam elő egy összegben. 

Ennek az összegnek terhére kívánom a 
kirendeltséget a kellő személyzettel is ellátni. 
Egyelőre még csak egy, a központi fogalmazói 
létszámhoz tartozó tisztviselőt rendeltem ki; — 
szükségem lesz azonban több gazdasági és er-
dészeti tisztviselő kirendelésére is. Ezen rend-
szeres illetménynyel biró tisztviselők illetményei-
nek az átalány terhére leendő elszámolására 
tehát felhatalmazást  kérek. 

Az intézkedések irányára nézve általános-
ságban csak azt kívánom megjegyezni, bogy 
nem ingyenes segélyek  nyújtásával,  ha-
nem a gazdasági  boldogulás  feltételeinek 
megteremtésével  és  a gazdaságilag  hasz-
nos intézmények  támogatásával kívánom a 
gazdasági felsegíiést  megvalósítani. 

A szövetkezeti ügy előmozdítása, as ál-
lattenyésztés, nemkülönben a kisebb gazdasági 
ágak támogatása és emelése, a szakértelem lej-
lesztése, mintagazdaságok létesítése, a termelés 
és értékesítés fokozása  és támogatása, a mező-
gazdasági háziipar fejlesztése,  munkaközvetítés 
és munkaalkalmak nyújtása, valamint az álta-
lános gazdasági jóllétet előmozdító minden té-
nyező összbangzatos fejlesztése  a főelvek.  me-
lyeket kitűztem. 

Ebből a programúiból és irányelvekből is 
tehát nyilvánvaló a földmivelési  miniszternek a 
székelynép javára irányzott nemes törekvése, 
•uely csak fokozni  lesz hivatva a személye 
iránti bizalmat, a mit már a mult évi ínség-
segélyekkel is kiérdemelt. 

Darányi Ignácz földmivelésügyi 
miniszter a Székelyföldön. 

M. kir. fflldmivelésflgyi  miniszter ő Nagy-
méltóságának székelyföldi  utiterve a hoz képest 
melyet lapunk egyik előbbi számában közöltünk' 
némi változást szenvedett, miért ia az utitervet 
njólag köxöljük-a következőkben: 

Első nap, október 27. (kétfő.)  Indalás 



Október 29. C S Í K I L Á P O K 44. Bám. 

Budapest, keleti pályaudvar d. g. 2 óra, gyors-
vonatul. Érkezés Kolozsvárra este 10 óia 08 
pereskor. Megháld' a pályandvaron a termes-
kocsiban. 

Második nap. október 88. (kedd.) Indalás 
Kolozsvárról reggfl  0 ára 11 pereikor gyors-
vonatul. Érkezés Székely-Kocsárdra reggel 7 
Ara 60 perezkor gyorsvonattal. Indalás Székely-
Koesárdról. reggel 8 óra 10 perezkor, személy-
vonattal. Érkezés Badnóthra reggel 9 óra 25 
perezkor, személyvonatul. Indalás Radnótbról 
Mező-Kapasra, (I1/, óra kocsin.) Indalás Mező-
Kapnsrél délatán 1 órakor. Érkezés Maros-
Vásárhelyre d. a. 3 órakor, kocsin. Megszállás 
Marosvásárhelyt a Transsylvania szállóban. Ké 
relmezök fogadása,  délatán 6—8 óráig a Ka-
szinóban. Meghálás a Transsylvaniában. 

Harmadik nap, október 89. (szerda). In-
dalás Marosvásárhelyről reggel 7 órakor kocsin, 
Nyárádszeredára. Érkezés Nyárádszeredára reg-
gel 9 órakor. Indalás Nyárádszeredáról fél  10 
órakor kocsin, Szovátán át (fél  órai idözéssel) 
Parajdra. Érkezés Parajdra délatán 1 órakor. 
Farajdon 2 órai Urtózkodás. Indalás Parajdrál 
d, a. S érakor kocsin, Korondon át Székeíy-
advarhelyre. Érkezés Székelyndvarhelyre d. a. 
6 órakor. Meghálás Székelyadvarbelyt. 

Negyedik nap, október 30. (esütörtök). — 
Délelőtt Székely udvarhelyen kérelmezők foga-
dása. Indulás Székelyudvarbelyről d, e. tél 12 
érakor kocsin, Oláhfaluba.  Érkezés Oláhfaluba 
déluUn 1 órakor. Oláhlaluban félórai  tartózko-
dás, kérelmezők meghallgatása. Indulás Oláh-
faluból  fél  2 órakor kocsin Csíkszeredára. Ér-
kezés Csíkszeredába délután 6 órakor, meg-
hálás Csíkszeredában, illetőleg Csikzsögödön. 

ötödik nap, október 31. (péntek). Délelőtti 
Csíkszeredában földmives  iskola megtekintése, 
kérelmezők fogadása.  Indulás Csíkszeredáról déli 
12 érakor külön vonatul. .Érkezés Sepsiszent-
györgyre d. u. 2 órakor, d. a. a méntelep, 
szövőgyár és árvaház megtekintése, meghálás. 

Hatodik nap, november 1. (szombat). — 
Indulás Sepsiszentgyörgyről különvonattal d. e 
11 órakor. Érkezés Brassóba d. e. tél ia óra-
kor. A város megtekintése. Indalás Brassóból 
d. a. 2 óra 45 perezkor, gyorsvonatul. 

Hetedik nap, november 2. (vasárnap) Ér-
kezés Budapestre keleti pályaudvar, reggel 7 
50 perezkor. 

A mint ezen útitervből kitűnik, Ő nagy-
méltósága csütörtökön .este Székely udvarhely 
felől  fog  városnukba érkezni, itt azonban nem 
áll meg, hanem egyenesen Csikzsögödbe, Mikó 
Bálint főispán  urboz hajUt, a hol éjjeli szállá-
son .marad. Másnap délelőtt itt városunkban a 
gazdasági irápyu felső  népiskolát fojrja  megte-
kinteni. Déli 12 órakor, külön vonattal Sepsi-
szentgyörgyre indul. 

Biztos helyrő nyert értesítés szerint, Darányi 
miniszter or, miatta székelyföldi  utazásának 
minden pereze le van már foglalva  sem hatósá-
goknak, sem küldöttségeknek, sem egyeseknek 
tisztelgéseit"nem fogadhatja,  azonban egyesek-
nek közérdekű előterjesztéseit, esetleg kéréseit 
szívesen meghallgatja. 

Templomszentelés Sepsi-Szent-
Györgyön. 

A sepsi-szent-györgyi róm. kath. híveknek 
régi óhqa teljesült, mert gr. Majláth erdélyi 
püskök, továbbá az erd. róm. katb. státus és 
egyesek adománya folytán  egy oly szép és tágas 
templommal dicsekedhetnek, milyet ritkán lehet 
látni. 

Ezen templomot szentelte fel  gr. Msjlátb 
erd. püspök t. hó 26-án nagy papi segédlett el a 
sepsiszentgyörgyi lakosok óriási részvétele mel-
lett s az uj templomban az első misét is msga a 
püspök végezte. 

Mise aUn Fejér Manó esperes-plébános 
lépett a szószékre s egy tarUlmas, okos és 
szépen megkonstruált beszédet tartott, melynek 
végeztével, a püspök a bérmálás szeutségét is 
kiosztotU. 

DélaUn I órakor a plébánosnál gazdag 
ebéd volt, melyen Háromszékmegye és Sepsi-
szentgyörgy városának előkelőségei, vezető 
férllai  voluk jelen, élükön a jó lelkű Pótsa József 
főispánnal. 

Gróf  Majláth püspököt a város, vallás-fele-
kezeti különbség nélkül rokonszenvesen és teljes 
zászló-díszben fogadu.  A püspök f.  hó 27-én 
hozzánk jött Csiksomlyóra a tanuló ifjúság  láto-
gatására. 

Fejér Manó esperes-plébánosnak az nj 
templom felépítése  közül elévülhet len érdemei 
vannak, ennek Pótsa főispán  és László Poli 
kárp azt. ferenezrendi  Urt. főnök  nyilUu is 
kifejezési  adott. 

fiaküdtaxéki  tárgyalások. 
Kedd, október 2L 

A második napi tárgyalás érdekességben 
taliett minden eddigi tárgyaláson. Sem a büotett 
páratfanaága  kölcsönözött annak különös érdekes-
séget. mert . haunló bűntény gyakran ssokott 
elófordalai,  hauém aa abban szerepelt sértettek 
szánalomra méltó állapota, kiket a természet as 
emberi azervezet két fontos  orgánumától a 
halló éa beszéld tehetségtől fosztott  meg s igy 
közvetlen blsonyftáara  képtelenek voltak a meg-
értés lehetetlensége miatt azok ellen, kik ellenük 
a kettős büntettet elkövették. 

Burján Ferencz és Baláss már hţjlottkoru 

férfi  testvérek, msgakra hagyatva laknak Tölgyes 
községben egy szegényes kis putriban; mindkettő 
süketnéma; külsejűk is teljesen defermis;  moz-
dulatuk támolygó és bizonytalan; hangjuk Inkább 
állatias, mint emberi; nyomorúságos életűket 
esakuem emberbaráti kónyörületességból tengetik 
a még ia akadtak hiénák, kik ezeknek ngyszólva 
nyitott zárját megrabolták éa kevés élelmi sze-
rűktől megfosztották,  a mi es évben harmadilusor 
történt meg velük. 

Egyik éjjel egy férfi  és két nő állított be 
szegényes hajlékukba s kutatni kezdettek fókéut 
élelmi szerek ntán, mert tudlák, hogy egyébbel 
alig birnak. Ráakadtak egy kis ládára, melyben 
kevés kukorlczalisztjöket tartották s azt feltörve, 
tartalmát egy zsákba rakták; azután ruhanéműeiket 
kutatták s holmi szegényes fehérnemű  darabokat 
vettek magukhoz. A két szerencsétlen valószínű-
leg ellenállani akarván a rablásnak, ezek egy 
fadarabbal  leverték őket és súlyos sérüléseket 
okoztak rajtuk s vérbefagyva  ott hagyván őket, 
elillantak. 

A sértettek éktelen ordftására  felriadt  a 
Bzemszédság's Hoboj Ferenosné, a ki közvetleu 
melleltük lakik, a vad hang által irányítva, oda 
BÍetett s mindkettőt egy sarokban véresen találta. 

Ez az asszony a siketnémákkal csaknem 
mindennap érintkezésben állván, megtudta magát 
értetni velük s ezek is megértették őt részint 
szájmozdulat, részint kézjelekból. Másnap reggel 
az esetet tudomására hozta a csendőrségnek, kik 
a tett színhelyén meg is jelentek s Hobojné 
megértetvén sértettekkel a osendórök jövetolének 
ozélját, meit a két siketnéma megismerte a rabló 
és bántalmazó személyeket, Bslázs a kevésbé 
sérült a csendőröket egyenesen oda vezette, hol 
amazok laknak s ott a lopott holmiból mégis 
találtak. 

A jó madarak, kik a szerencsétleneknek 
uein igen távoli szomszédai: Kónya Ferencz, 
ezzel vadházas<iágban élő Tusa Jóséfa  és ezeknél 
tar'o/.kodott apátlan-anyátlan árva Lupuj Ilona 
20—22 éves leány voltak, kik rövid idő múlva 
vizsgálati fogságba  is helyeztettek. 

Rablással párosult súlyos testi sértésért 
vonattak tehát a feunebbiek  kedden felelősség  alá, 
kik kihallgatásuk rendén nem is tagadták a rab-
lást, de igen a bántalmazást. 

Minthogy pedig tettüket senki sem látta, 
nehéz volt a bizonyítás azért is, mort sértettek 
a szólásra képtelenek voltak s a tanok is inkább 
a mellék körülményekre nézve tehettek vallomást, 
de akkor mégis igazán érdekessé vált a kihall-
gatás, mikor a két süketnéma sértett hivatott elő. 
Tolmácsul behívatott hozzájuk Hoboj Fereuozné, 
ki az elnök kérdésére kijelentette, hogy meg-
tudja magát értetni velük s ö is visszatudja adni 
azokat taglejtésekből, mit amazok ki akarnak 
fejezni;  de ez mégis rosszul sikerült. Elsőbben 
is Burján Fereuozczel kiséreltetett meg Hobojné 
közvetítésével a vallomástétei, a ki azon kérdésre, 
hogy felismeri  e a bántalmazókat ? mindháromra 
ujjal mutatott; azon kérdésre, hogy a kapott 
sérülés miatt hány napig feküdt  ? 10 napot szám-
lált ujjain. Kezébe adatott a korpus delikti, mit 
aziutén felismert  és szájára mutatott, hol azzal 
a sulyoaabb ütést kapta, rá mutatván Kónya 
Fereuczre is, ki ezt elkövette. 

Azután a másik sike.tnéma Burján Balázs 
zssl próbáltatott el a vallomástétei, kit Bzintén 
Hobojné tolmácsolt s ez is rámutatott mindhárom 
tettesre, de midőn arról volt szó, hogy azok közül 
melyik bántalmazta ? Tusa Józélára mutatott rá. 
Ő is fölismerte  a fadarabot,  melylyel bántalmaz-
tatott s majd a fa  végére, majd arczára mutatott, 
hol azzal Tusa Józéfa  megszúrta. 

Ennek megtörténtével Szántó Samu védő 
kívánságára Lupuj Ilona figyeltetett  mog Dr. 
Veress Sáudor föorvosés  Dr. Filep Sándor kórház-
orvossal azért, hogy vájjon nnnak elmebeli álla-
pota normális-e avagy aein ? a Perjessy elnök e 
végből több kérdést iutétgtt a inegfigyelendóhez 
előéletéről, iris, oivasásbeli jártasságáról és val-
lás erkölcsi fugajmsiról,  melyekre elég szabatosan 
felelt  s azután rendea elmebeli állapota szakér-
tőileg is konstatálva lett. 

A délutáni idő nagyobb részét a vádló és 
védők által azerkesztett kérdések összeegyezte-
tése és szabatos megállapítása foglalta  le a bí-
róság részére s csak esto került sor a vád és 
véribeszédek előadására. A vadat Sztupjár Samu 
királyi ügyész, a védelmet Dr. Csiky József, 
Nagy Sándor és Dr. Szántó Samu ügyvédek kép-
viselték s bár mindkét részrőf  derekasan megfe 
lellek az elhangzott beszédek a vád és a véde-
lem érdekeinek, azok tekiutettel uz idő elóhala-
dottságára rövid szabásunk voltak. 

Azután sz elnöki kelló kitanitásra az es-
küdtek visszavonultak s hosszabb tanácskozás 
után mindhárom vádlottra nézve a bűnösséget 
kimondván, Kónya Ferencz elsóreneü vádlott l'/s 
évi, Tusa Józéfa  I évi és Lupuj Ilona 4 hónapi 
börtönbüntetésre Ítéltettek, beszámíttatván abba 
vizsgálsti fogságuk  ideje is. Az Ítéletbe ugy vádló, 
mint elitéltek bele nyugodtak. 

Harmadik nap. 
• Szerda, október 23. 

Ezen napon egy szándékos gyújtás bűnténye 
foglalkoztatta  as esküdtszéket. As esküdtblróságot 
a két megelőző napi elnök és birák, aa eikűdt-
ssék tagjait pedig fele  réasben uj tagok képes-
ték. A vádat Knörr Ferencz kir. nlügyész. vád-
lottat Bariba lgnácz helyett ifj.  Bocskor Mihály 
ügyvédjelölt képviselte. 

A vádlottak padján csikcsatószegí Tódor 
Siklós ült, a ki folyó  évi jolins hó 21— 22-Ike 
közötti éjjelen boszuból éa szándékosau odavaló 

Szőke Péter patáját felgyújtotta,  nem gondolván 
azzal, hogy aa által másoknak is nagy kárt tehet. 

Vádlott az eluök által hozzá intézett kér-
désre tettét töredelmesen beismervén, alig volt 
egy-két tanú kihallgatására azükaég. E vádlott is 
(észeg állapotára hivatkozott, mint a bünoselek-
tpények tetteseinek nagyobb része. 

A fótárgyalásuak  tehát már d. e. 11 órakor 
vége volt a a perbeazédekre kerlllt a sor. 

Kuörr Ferencz alügyésznek nem kellett a 
vádat hosszason indokolni, tekintve a beismerést 
s azért csak a törvény megfelelő  ssakassúnak a 
vádlottal szembeni alkalmazását kérte. 

Booţ)cor Mihály védő azonban mind annak 
daczára, hogy talán első szereplése volt es egy 
nyilvános bűnügyi tárgysláson, lendületesen ma-
gyarázta az esküdteknek meg az esküdtszéki 
törvény intenozióit egy akadémikus szép beszéd-
ben s mutatott rá Vádlottnak a nevelés hiányából 
származó azou félszegBégére.  mely az ó javára 
enyhítő körülményül tudható be. A nagyreményű 
natal ügyvédjelöltnek tárgyilagos szép ''eazédéért, 
birák és ügyész'gratuláltak. 

Miután az esküdtek Tódor Miklóst a gyűj-
tögetésben bűnösnek találták, a bíróság vissza-
vonult s Vi-ed óra leteltével kihirdette ítéletét, 
inelyszerint vádlott 2'/a évi fegyház  büntetésen, 
politikai jogaiuak 6 óvre való felfüggesztésén  éa 
károsoknak együttesen 222 korona kár, valamint 
az ügyvédi 30 korona költség megfizetésében 
marasztaltatott ei, de a kiszabott büntetésbe 3 
havi vizsgálati fogsága  beludalott. Enyhítő körül-
méuyül vétetett töredelmes beismerése s némi-
leg ittas állapota. Az ítélet jogerős. 

Negyedik nap. 
Csütörtök, október 24. 

Nevezetes bűneset foglalkoztatta  as esküdt-
bíróságot. Szándékos emberölés bűntettéért került 
a vádlottak padjára gyimesi Tankó csula János 
hatósági erdőór, ki mint annak idején megemlí-
tettük volt, folyó  évi augusztus hó l én Gyí-
mesfelsólokon  Taukó Fülöp korcsmája előtt egy 
vasúti munkást ssurt szolgálati fegyverére  fel-
tűzött szurouyával mellbe, auuyira, hogy a szu-
rony hegye a hátán kiment a az áldozat néhány 
perez alatt kiszenvedett. 

Ezen súlyos bűncselekmény feletti  tárgyalás 
iránt az érdeklődés fokozottabb  volt s igy a kö-
zönség közül többeket vonzott a kíváncsiság a 
tárgyaló terembe, hogy meghallhassák miként 
fog  vádlott oosmány cselekedetével szemben vé-
dekezni. 

A középtermetű, izmos és elég szép kül-
sejű csángó, látszólag minden megbánás nélkül 
és daezosan ült a vádlottak padján, kit Barta 
lgnácz ügyvéd, mint védő képviselt. Minden kér-
désre bátran felelt,  de midőn as eset körűimé-
gyeiről, kellett számot adjon, vallomásaiban in-
gatag és habozó volt, meglátssott rajta, hogy 
védekezéseinek nagy része kifundált  mese, mit 
aztán az egybehangzó tanúvallomások is igazoltak. 

Elismerte ugyan, hogy ó szúrta keresztül 
RUZBS János vasúti munkást, de tettét azzal 
akarta menteni, hogy azt önvédelemből cselekedte 
meg, mert az elhalt és egy másik társa Korpos 
Márton késsel támadtak rá, megöléssel fenyeget-
vén ót, már pedig a tsuu vallomások azeriut az 
eset következőleg történt: 

A meghslt Rúzsa János és 7 társa vasúti 
munkások folyó  évi augusztus hó 1 én pénz-
fizetés  utáu betértek a Tankó Fülöp korcsmájába 
s többek között ott találták Újvárosi iBtván vas-
úti őrt egy asztal mellett ülve és sörözve Taukó 
János erdóórrel. Ugyanazon asztal máBÍk végéhez 
ók is letelepedtek és bort kértek, miből egy po-
hárral Újvárosi vasúti őrt is megkínálták. Ez a 
poharat el is fogadta,  de tartalmát uem itta meg, 
hanem elöntötte és rátámadt u munkásokra, hogy 
mit lézengenek ott. Ezek azt felelték,  hogy a 
vasúti ór nem tilthatja meg nekik, hogy pénzükre 
ne mulathassanak. A munkások 3 liter bor elfo-
gyasztása után a kocsmából távoztak, de alig 
tettek unuan 30 lépést Újvárosi utánuk kiábált 
s csúf  szavakkal illette őket. Esek arra visszafor 
dúltak s a nélkül, hogy az útról a kocsmába 
bemeutek volna az annak kapuja előtt Tankó 
társaságában állott Újvárositól azt kérdezték: 
kiuek szóllott a osnfolkodáa  ? mire amaz azt fe-
lelte, hogy nekik, meg Slezingernek is, a ki ottani 
kereskedő B véletlenül közelükben állott. A mun-
kások közül e közben Korpos Márton ÓB Rúzsa 
János Újvárosi és Tankóhoz közel állottak, 
de mit sem szállottak. Ekkor Tankó felszólította 
a muokásokat, hogy távozzanak s midőn a má-
sodik felszólításra  is még ott állottak, fegy  verére 
tűzte a szuronyt, egy lépést hátra tett és Rúzsát, 
a ki sem nem szólott, sem kosét fel  nem emelte 
a sziironynysl átdöfte  s bár a szúrás halálos volt, 
még 15 lépést tett előre, de ott elesett és azon-
nal meghalt. Társai a véres eset megtadásával 
újból vissza tértek, hogy Tankót a sértésért fele-
letre vonják, de ez Újvárosival együtt a korcsma 
melletti raktárba zárkozott s azzal újból eltá-
voztak. 

Igy adta elő az esetet, vádlott és czimbo-
rája Újvárosi vasúti őrön kivül, valamennyi taau, 
miből kiderült, hogy vádlott azon állítása mintha 
a munkások őt s nevezetesen Korpos és Rúzsa 
késsel támadta volua meg a maga mentségére 
kitalált merő koholmány, annál inkább, mert már 
a korcsmában létük, alkalmával Korpoa által 
evéahes használt egyetlen kést egy olasz munkás 
magával vitte volt. Kíhallgattattak továbbá Veres 
Sándor és Filep Sándor szakértő orvosok, kik 
egybehangzólag megállapították a szúrásnak azon-
nali halált okozó következményét, valamint aa 
esaközuek arra alklmas voltál, kizárván az ön-

gyilkosság lehetőségét, B mintán a vádlott elő-
életére vonatkozó okm.üiyok ia felolvastattak, 
melyekből kitüut, hogy Tankó János még sulyo* 
testisértésért elitélve volt, ss esküdtekhez inté-
zendő kérdések szövege szerkesztetett meg, majd 
a vád és védbeszériek hangzottak el, poelyeksek 
megtörténte után az esküdtek visszavonultak a 
nem Bok Idő múlva kihirdették verdiktijüket, mely 
szerint vádlottat a szándékos emberölés bűnté-
nyében vétkesnek találták, mire aatán a bíróság 
Tankó csula Jánost, kinek neje és 6 gyermeke 
vau 6 évi fegyház  büntetésre Ítélte, mibe maga 
as elitélt bele nyugodott, azonban védője semmi-
ség! panaszt jelentett be. 

Ötödik nap. 
Péntek, október 34. 

A tárgyalás ötödik napján egy erdógyujtásí 
eset foglalkoztatta  a bíróságot, melylyel még a d. 
e. folyamán  végeztek is. 

A nyáron történt Szentkirály község határ-
területén jagy jelentékeny erdőégés, melyről még 
akkor megemlékeztünk, kiemelvén, hegy az szán-
dékos gyújtásnak a folyamánya,  de a tettes uem 
tudatik. 

Balog János ottani erdóőrnek még fa  sike-
rült a gyujlogatét odavaló Tánczos Istók Ádám 
pásztor ember személyében felfedezni,  ki ezea 
tényéért felelősségre  is vonstott s a büntető el-
járás ezúttal be ÍB fejeztetett. 

A mai tárgyalást Csipkés Árpád törvény-
széki biró vezette, szavazó birákul Jerzsák János 
és AotalfTy  Gábor törvényszéki bírók szerepeltek, 
á vádat Knörr Ferencz nlügyész, a védelmet dr. 
Szántó Samu ügyvéd képviselte. 

Vádlott Tánczos Istók Ádám tagadta a szán-
dékos gyújtást, azt állítván, hogy aa a szél által 
élesztve egy általa tett pásztortűz maradványából 
keletkezhetett; azonban as erdóór s mások as 
elloukesöt bizonyították, miből a közvádiénak mód-
jában állott a szándékos gyújtás vádját fenn-
tartaui. 

Szántó Samu védő azon kezdette védbeszé-
dét, hogy ha igaz volna is a védenozének tulaj-
donított száudékosság, az neki valami aagy Mnül 
nem tudható be, mert hajdanában mintegy aso-
káea volt a székely embereknek as erdőknek 
gyújtogatás általi gyérítése, hogy as által szapo-
ríthassák a legelő területeket, melyekre aa állat-
tenyésztés intenzivitása érdekében legnagyobb 
szükségük van, de eltekintve ettől kizártnak tartja 
a szándékosságot, minthogy védenczének a ki 
pásztorságból él és állatokkal is egyátaláa nem 
bir, semmi hsssna nem volt és nem lehetett aa 
erdő felgyujtásából;  azért és a kár csekélységére 
való tekintetből is védenozét a szándékos gyújtás 
vádjs alul felmenteni  s legrosszabb esetben a 
gondatlanságért kérte felelőssé  tenni. 

A védelem ezen argumentáczióinak meg ia 
Tett a kívánt hatása, mert az esküdték a gondat-
lanságból eredő kártételben mondották ki Táaosoat 
bűnösnek, mihez képest a bíróság egy havi fog-
házbüntetésre Ítélte a essel as esküdtbíróság es 
évre be is fejezte  működését. — 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Áthelyezés. Csíkszeredai Szopos La-

jos a csikszentmártoni kir. járásbíróságnál al-
kalmazott joggyakornok a brassói kir. törvény-
székhez helyeztetett át. 

— Vendégszereplés. Portaolt  Kál-
mánná Lukács Juliska a budapesti Népszín-
ház elsőrendű drámai művésznője a helyben 
működő színtársulatnál vendégszerepel. Teg-
nap este Sardau Viktor világhirU színmü-
vében „Fedorá-'ban lépett fdl,  ma este Rákosi 
Jenő parasztdráraájában ,Magdolna*-ban, csü-
törtökön pedig Dumas Sándor nagyhatású drá-
májában : „A kameliás hölgy "-ben fog  fellépni. 

— Csalás és bigámia. Kettős bűn-
tényéit nyomozUtja a budapesti törvényszék 
egyik széMy atyánkfiát  Uploczai Holló Károlyt, 
a ki Budapesten czipészkedett, jelenleg azonban 
ismeretlen helyen Urtózkodik. A nevezett azzal 
gyanusitUtik, hogy daczára annak, miszerint 
Konkoly Juliánnával érvényes házassági kötelék-
ben állott, 1901. jalius 7-én Frei Juliánnával 
ismét házasságra lépett és attól annak takarék-
pénztári betétkönyvre elhelyezett 2000 koroná-
ját ellopta. A 87 éves férfin&k  országszerte való 
nyomozása folyamatban  van. 

— Öngyilkos törvényszéki elnAk. 
Budapesten folyó  hó 25-én feltűnést  keltő ön-
gyilkosság történt, Sárkány József  dr. a szól-
noki törvényszék elnöke a kerepesl-at 50. _az. 
házának harmadik emeletéről aa udvarra leag-
rott, mindkét keze éa jobb lába eltörött, kopo-
nyája pedig széuuzédott és azonnal szörnyet 
halt. A szerencsétlen embert gyógyithatlannak 
tartott idegbaja vezette a végzetes lépésre. 

— AB oaatálysorqjáték nj játék-
terve. A m. kir. szab. osztálysorsjáték leg-
újabb játékterve, a mely a november 20-áa 
kezdődő sorsolások tervezetét magában foglalja, 
érdekes újításokat UrUlmaz. Egész sor főnye-
reménynyel és nagyobb nyereméoynyel tolda-
tott meg a nyeremények száma, a mi által a 
nyeremények összege a régi 13.160,000 koroná-
ról 14.459,000 koronára emeltetett. Egy millió 
koronánál többel szaporították meg a nyere-
mények summáját, a mikor a sorsjegyek Má-
rnát tízezer darabbal emelték. Az uj nyeremé-
nyek közt van egy 80,000 koronás, egy 50,000 
koronás, egy 25.000 koronás, egy 20,000 koro-
nás, öt 10,000 koronás. A több főnyeremén-
nyel a nyerés, esélye kétségtelenül megjavak. 



Október 20. c s í k i l a p o k 
44. Mám. 

— Tanfolyam  Mühimséa és áttört 
munkából. A Singer éa Co varrógép rész-
vény társaság városinkba folyó  évi október hó 
28 ától, a szemlevizsga végett nem lehet a vá-
rosi nagytermébe hanem a Óvodába. A nagy 
közönség számára a műbimzésből és áttört mun-
kából ingyenes tanfolyamot  rendes, melyre vala-
mint as ilyen munkából rendezett kiállitás meg-
tekintésére mindenkit szívesen lát. 

— Aa Országos Gaadasági munkás 
és Cseledaegélypenstár statisztikája. Ér-
dekes idóközi statisztikát állított össze az Or-
•zágoa Gazdasági Mnnkás és Cselédsegélypénztár 
központi igazgátósága. Ezek szerint a segély-
pénztárnak 1165 alapitó tagja van 140204 kor. 
82 flll.  alapítványi összeggel. I. csoportbeli re.i-
des tagja van a pénztárnak jelenleg 9620, II 
eaoportbeli 1320, III. csoportbeli 11, IV. cso-
portbeli 100, az idei rendkívüli tagok száma 
28800, összesen tehát 39851. Cséplőgép tnlaj 
donosok számára kiállíttatott összesen 3142 
kötvény. Ezekben biztosíttatott 2193 fütfi,  4883 
etető/ 5401 kéve adogató ós 3875 cséplőgép 
munkás, (természetesen nincsenek ide értve 
azok a gazdasági cselédek, a kik ntán munka-
adójuk a hozzájárulást flzeli).  A segélyekről 
a következő a statisztika. Gazdasági cselédek-
nek kifizetett  a pénztár 1400 esetben 95000 
korona baleseti, 294 esetben 3300 kor. rokkant 
sági és 148 esetben 10000 korona haláleseti 
segélyt. Beleszámítva még a eséplőgépeknél 
történt balesetek alkalmával kintalt segélyeket, 
az Országos Gazdasági Munkás és cselédsegély-
pénztár az 1902. évben idáig kifizetett  167069 
korona segélyt. Megjegyezzük még, hogy igen 
nagyszámmal vannak azok a balesetek, a me-
lyek a közelmúlt napokon jelentetvén be, most 
vannak tárgyalás alatt. 

— A gép áldosatal. A cséplőgép évenkint 
megszedi a maga adóját a gazdasági munkások 
köréből. Ni-m egy derék munkás vesztette már 
el életét ilyen módon, s nem egy esalád maradt 
nyomorban, megfosztva  a kenyérkeresőjétől. így 
volt ez eddig is, a fájdalom  így lesz ez ezután 
is. De bár az ilyen szerencsétlenség mindenkor 
borzalmas, megszünteti a vele járó nyomort és 
enybiti a kétségbeesést az Országos Gazdasági 
Mnnkás és Cselédsegélypénztár bumánns intéz-
ménye, melynek tág tere nyílt az elmúlt nyáron 
is a jótékonyság gyakorlására. Ezúttal csak 
3 példát boznnk fel,  mint jóakaró figyelmezte-
tést arra vonatkozólag, hogy mily könnyen ér 
heti halálos baleset még a legóvatosabb gazda-
sági munkást is, s mily jól teszi mindenki, ha 
ezzel számot vetve, s elkészülve minden eshető-
ségre, a könnyen beállbató szerencsétlenség 
ellen biztosittatja magának az Országos Gazda-
sági Munkás és Cselédsegélypéntár áldásait, 
Pest megyében, Tószeg községben Olsa 
János gazdasági mnnkás önhibáján kívül bele-
esett a cséplőgépbe, a mely egy pillanat alatt 
összemorzsolta, Kocb Jánost a tolna megyei 
Gyönk községben érte hasonló baleset. Kovács 
Sándor cséplőgéptnlsjdonosnál volt alkalmazva 
etető gyanánt, s a mikor a dob háta mögött 
összetorlódott szalmát eligazította, véletlenül 
belelépett a dobba, a mely ngy [összevagdalta, 
hogy rövid idő múlva meghalt. Kiss István fűtőt 
a Báró Vay-féle  tiszalöki uradalomban a gép 
kereke kapta el, s ez a munkás is életével adó-
zott e véletlen szerencsétlenségnek. Mind a 
három ember derék, józan, szorgalmas munkás 
volt, s mind a báromnak özvegye s kiskorú 
gyermekei maradtak, teljesen gyámol nélkül, 
Az Országos Gazdasági Muokás és Cselédsegély-
pénztár mind három özvegynek 400—400 kor. 
baláleseti segélyt utalt ki. Ajánljuk mindenkinek 
figyelmébe  a megszívlelendő példékat. 

Laptulajdooos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Szám 6124—1902. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, bogy a csikmegyei 
közkórbáz pénzalapja végrehajtatónak ifj.  Ko 
vács Mózes esikmadéfalvi  lakós végrehajtást 
szenvedő elleni 600 korona tőkekövetelés és já-
rulékai iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
kir. törvényszék területén lóvö, Csik-Borzsova 
község határán fekvő,  csikborzsovai 39. svámn 
tjkvben A f  I. rend 6/2., 6/2., 349. hrsz. a. 
fekvővéségben  levő kertre 69 korona. 2. rend 
66/1. brsz. belsőségben levő kertre 9 korona, 
3. rend 62/2. hrsz. belsőségben levő kertre 17 
korona, 4. rend 71/2., 72b, 72/2b. hrsz. alatti 
kertre és faház  as belsőségre 418 korona, 6. 
rend 274/2. hrsz. a. belsőségben levő kertre 37 
korona, 6. rend 482/1. brsz. a. szántóra 17 ko-
rona, 7. rend 627/1. brsz. a. szántóra 35 kor., 
8. rend 650. brsz. a szántóra 61 korona, 9. 
rend 6«3/3a hrsz. a. szántóra 48 korona, 10. 
read 741/1. brsz. a szántóra 41 korona, 13. 
rend 918. hrsz. a. szántóra 16 korona, 14. rend 
1043. brsz. a. szántóra 7 korona, 16. rend 
1195/9. hrsz. a szántóra 12 korona, 16. rend 
1243/2. hrsz. a szántóra 23 korona, 17. rend 
1427/1. brsz. a. szántóra 24 korona, 18. rend 
1462. hm. a. szántóra 18 korona, 19. rend 
1683/4*. brsz. a szántóra 8 korona, 20. 1783/1. 
bras. a. szántóra 21 korona, 93. rend 2425. 
hrsz. a szántóra 94 korona kikiáltási árban és 
pedig as 1881. évi LX. t.-cz. 166. g a értelmé-
ben nemcsak végrehajtást szenvedő, hanem Ko-

vács Elek, Kovács Jánosné szül. Kovács Er-
zsébet, Erőss Dénesné szül. Kovács Krisztina, 
Kovács Mária kiskorú, Kovács György. Kovács 
Pál és Kovács Balázs nevén álló járandósá-
gokra ia, a csikborzsovai 946. sz. tjkvben A + 
3, rend 1396. brsz. szántóra 19 korona kikiál-
tási árban éa pedig a már idézett törvénysza-
kasz értelmében nemcsak a végrehajtást szén 
vedő, hanem a Kovács Tamás nőtlen nagykorú, 
Kovács István nőtlen nagykorú, Kovács Simon 
nőtlen nagykorú, Kovács Ferencz nőtlen. Ko-
vács Elek, Kovács Jánosné szül. Kovács Erzsé-
bet, Erőss Ferenczné szül. Kovács Krisztins, 
Kovács Mária kk., Kovács György, Kovács Pál, 
Kovács Balázs, Kovács Lajos kk., Kovács Anna 
kiskorú, Kovács Kai alin kiskorn, Kovács Simon 
és Kovács Ferencz nevén álló járandóságokra 
is, a csikborzsovai 248. sz. tjkvben A -J-1. rend 
1081. brazám alatti kaszálóra 13 korona kiki-
áltási árhen és pedig nemcssk végrehajtást 
szenvedő, hanem a Kovács Elek, Kovács Já-
nosné szül. Kovács Erzsébet, Erőss Dénesné 
szfll.  Kovács Krisztina, Kovács Mária kiskorn, 
Kovács György, Kovács Pál, Kovács Balázs és 
Kovács Antal nevén álló járandóságokra is s 
csikborzsovai 963. sz. tjkvben A } 1. rend 
1056. brsz. kaszálóra 23 koron* kikiáltási ár-
ban és pedig nemcsak végrehajtást szenvedő, 
hanem a Kovács Tamás, Kovács István, Kovács 
Kárulina, Kovács Elek, Kovács Jánösné szül. 
Kovács Erzsébet, Er5ss Dénesné szül. Kovács 
Krisztins, Kovács Mária kiskorn, Kovács György, 
Kováca Pál, Kovács Balázs, Kovács Lajos kis-
korú, Kdvács Anna kiskorn, Kovács Katalin 
kiskorú, Balog Berta kiskorú és Balog Borbára 
kiskorú nevén álló járandóságokra is, valamint 
a csikborzsovai 965. sz. tjkvben A ţ i , rend 
439/9. hrsz. kaszálóra 13 korona kikiáltási ár-
ban és pedig nemcsak a végrehajtást szenvedő, 
hanem a Kovács Tamás, Kovács István, Kovács 
Simon, Kovács Elek, Kovács Jánosné szül. Ko-
vács Erzsébet, Eröss Dénesné szfll.  Kovács 
Krisztina, Kovács Mária kiskorn, Kovács György, 
Kovács Pál, Kovács Balázs, Kovács Lajos kis-
korú, Kovács Anna kiskorú, Kovács Katalin kis-
korn és Kovács Simon nevén álló járandóságokra 
a így az ingatlanok egészére az árverést elren-
delte és bogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1902- évi november hé 10-lk napjain d. e. 9 éra-
kor Csik Borzsova községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron slnl is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-á'- készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. t. cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. szám alatt kelt igazságflgyminiszleri  ren-
delet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapí-
rokban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgál-
tatni. 

A kir. tőrvényszék, mint tlkkvi hatóság. 
Kelt Csíkszeredán, 1902. évi jnnius hő 6. 

Gecző Béla, 
kir. trvszékl biró. 

787—1902. 
végrb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1901 
évi 6393. számú végzése következtében dr. Bocs-
kor Béla ügyvéd által képviselt Csikmegye köz-
kórház pénzalap javára Ferencz János és társai 
csikcsomortáni lakosok ellen 200 korona s jár, 
erejéig 1901. évi deczember hó 12-én foganato-
sított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 
601 korona 40 fillérre  becsült következő ingó-
ságok n. m.: I. Ferencz Jánosnál juhok, kecs-
kék, lovak, szának és házi bntorok, II. Nagy 
Lajosnál tehenek, borjuk és szekér nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság <901. évi V. 822. számú végzése foly 
tán 200 kor. tőkekövetelés, ennek 1900. évi 
jnlins hó 1. napjától járó 6°/o kamatai és eddig 
összesen 71 kor. 16 fillérben  bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig végrehajtást szenve-
dők lakásain Gsikcsomortánban leendő eszköz-
lésére 1902. évi november hó 10-lk oapjinak 
délutáni 2 érája határidőül kitüzetik és abboz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. § a értelmében készpénz-
fizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szűkség 
esetén, becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi november 
hó 17-ik napján. 

Ábrahám Márton, 
kir. bírósági végrehajtó. 

CsikuMllmra kfiitégben  az Olt völgyén 
egy darab 12 bsMas első nrinOségO kauálé-
bely eladó. Értekezhetni: Márton Ferencz ny. 
kir. járásbiró örököseinél Csikszentmártonon. 
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719—1902. végrb. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alalirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t#-cz. 102. g-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1909. 
évi 682. ssámn végzése következtében dr. Za-
kariás Manó ügyvéd által képviselt Zakariás 
Lukács és Zakariás K. Antal javára ifj.  Fodor 
István és társai csikvacsárcsi lakos ellen 960 
korona a jár. erejéig 1909. évi február  hó 96-án 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le-
foglalt  és 619 kor. becsült következő ingóságok 
n. m.: Kovács Gáspárnál ökrök, ssekerek és 
széna nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1902. évi V. 179/4. száma végzése 
folytán  950 korona tőkekövetelés, ennek 1901. 
évi október bó 20-ik napjától járó 6°/o-os ka-
matai és eddig összesen 80 korona 46 fillérben 
bíróilag már megállapított költségek erejéig 
végrehajtást szenvedő Kovács Gáspár lakásán 
Csikvacsárcsiban leendő eszközlésére 1902. évi n«-
Aember hó 10-lk napjának délelőtti 9 órája határ-
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érin-
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 
108. ga értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek, szűkség esetén becsáron alul 
is el lógnak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felűlfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 190. g. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi október hó 
17-ik uapján. 

Ábrahám Márton. 
kir. bírósági végrehajtó. 

Szám 1423-1902. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikvacsárcsi község elöljárósága köz-

hírré teszi, hogy a tulajdonát képező 
„Csorgó* erdőrészben a szél által kidön-
tött 366 darab fenyőfa  a közigazgatási 
erdészeti bisottság 412 -902 , számú ha-
tározata alapján nyert engcdélylyel folyó 
ívi november hó 9-ik napján d. e 
9 órakor Csikvacsárcsi községházánál 
nyilt árverésen el fog  adatni. 

Kikiáltási ár : 265 korona. 
Árverezni kivánók kötelesek a kiki-

áltási árnak 10°/,-át készpénzben letenni, 
az árverezés megkezdése előtt az árvere-
zési bizottság kezéhez. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A részletes árverési feltételek  csik-

vacsárcsi község elöljáróságánál bármikor 
betekintketők. 

Csikvacsárcsi, 1902. október hó 25. 

Hánya Antal, 
k. jegyző. 

Fodor Gáspár. 
k. biró. 

Sz. 57 - 902. 

Árverési hirdetmény. 
Gyergyóujfalvi  közbirtokosság köz-

hírré teszi, hogy „Somlyó" nevfl  erdő-
részben kijelölt vágásának fenyőfa  kész 
letét nyilvános árverésen eladja. 

A szóbeli árverés Gyergyóujfalu  köz-
ségházánál 1902. évi deczember 
hó 7-ik napjának d. u. 1 órájakor 
kezdetét veszi. 

Kikiáltási ár 22204 korona, a melyen 
alul a fa  eladva nem lesz. 

Bánatpénz 2200 korona 
A szóbeli árverés megkezdése előtt 

szabályszerűen kiállított zárt írásbeli aján-
latok is benyújthatók. 

Megkésve érkező, az eladási feltéte-
lektől eltérő is utóajánlatok nem kerül-
nek tárgyalás alá. 

Az árverési és szerződési feltételek  a 
közbirtokossági elnökségnél megtekint-
hetők. 

Tájékozásul megjegyzendő, hogy a 
vágás terület a Libáni műúttól 8. Szé-
keyudvarhelytöl 38 kmre fekszik,  kiter-
jedése 218 hold, faneme  luczfenyő  (Picca), 
az eladás tárgyát képező fakészlete  ösz-
szesen 11450 m'-re van becsülve, a mely-
ből a mellmagasságban, kéreggel mérve 
16 — 82 átlag 33 cm. vastag, 19751 drb 
fának  haszonfája  mintegy 10905 ma, a 
6—14 cm. vastag ták és a tűzifa  köb-
tartalma pedig 465 m \ 

Az elnökség. 
Gyergyóujfalu,  1902. október hó 18. 

Szám 1217 — 1902. 

Faeladási hirdetmény. 
Csik jenőfalva  község közbirtokossá-

gának tulajdonát képeső Csikmaderas II 
részben fekvő  „Hosszuhavas* nevfl  erdő-
részben 672 66 kai. holdon megbecsült 
mintegy 116-348 m'-nek talált gömbölyű 
lucsfenyő  és 217-79 m'-nek talált göm-
bölyű jegenye fenyő  haezonfának  eladáaa 
miután III-ad isben megtartott árverés is 
eredménytelen maradt, ezen ügyben Csik-
jenőlalva közbirtokosságának f.  évi októ-
ber hó 22-én tartott gyűlésében az álta-
lános árverési és szerződési feltételek  némi 
módositása utan elhatároztatott, hogy az 
erdőtermék eladása ügyében Csikjenőfal  ván 
folyó  éri november hó 10-én délelőtt 
9 órakor a már beérkezett és még be-
érkezendő Írásbeli zárt njánlatok tekin-
tetbe vételével tárgyalás fog  tartatni 

Felhivatnak mindazok, kik a 276.000 
korona kikiáltási ár mint becsár, vagy 
ezen becsáron alul ajánlatokat akarnak 
tenni Írásbeli ajánlataikat folyó  évi no-
vember hó 8 ig CBikjenőfalva  közbirto-
kossági elnökéhez adják be, mivel a ké-
sőbb beérkező ajánlatok tekintetbe nem 
vétetnek. 

Az ajánlatban a vételár számokkal 
és betűkkel olvashatóan kiírandó éa be-
jelentendő, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket  ismeri a magát 
azoknak feltétlenül  aláveti. 

Az ajánlatok 27,000 korona, asas 
Huszonhétezer korona bánatpénzzel látan-
dók el, mely bánatpénz vagy készpénz-
ben, vagy óvadékképes papírokba teendő le 

A feltételek  a birtokossági elnöknél 
megtekinthetők. 

Csikjenőfal  ván, 1902. október 23-án. 
Kovács Lajos. 
birtokosaági elnök. Szám 117 — 1902. 

Kocsis A. Sándor, 
b. elnSk. 2 - 2 

Nagy Albert. 

akvi. 

Pályázati hirdetmény. 
C-likvármegye Kászon-Alcsiki járásá-

ban, Kászonaltiz székhely'.yel újra szer-
vezett segédjegyző .anyakönyvvezető he-
lyettesi állásra, mely 1000 korona fizetés-
sel van összekötve, ezennel pályázatot 
hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. 
t.-czikk 6. §-sa, illetve az 1900. évi XX. 
t.-czikk 3. §-ában irt képesítésüket, ed-
digi alkalmaztatásukat, életkorukat és 
erkölcsi magaviseletüket igazoló okmányok-
kal felszerelt  pályázati kérvényüket hoz-
zám folyó  évi november hó 6-ig 
bezárólag nyújtsák be, mert a később 
beérkező kérvények figyelembe  nem vé-
tetnek. 

Csikszentmártonon, 1902. évi októ-
ber hó 14-én. 

Bartalis Ágost, 
főszolgabíró. 

8-3 

A Singer Co. 

V A R R Ó G É P E I 
világhírűket kitűnő minőségűknek és nagy 
szolgáltstási képességüknek köszönik, mik 
a nevezett czég összes gyártmányait ele-

jétől fogva  kitüntetik. 
A 

SINGER varrógépek 
annyiféle  fsjban  és kivitelben gyártatnak, 
hogy minden vevő mindenkor az általa 
kívántat megkapia nálnnk. Szállítnak varró-
gépeket a családi használatra, kés-
művesek és a hásilpar számára, vala-
mint gyártási ozélokra is és pedig min-
den elképzelhető szak és manka részére. 

Saját tanfolyamunk  van 
gépvarrés, mfihlmsés  és áttört munkákban. 

Qwtrontnrak éa egész erébajtány berna 
daiétak szállítása. 

TOLVitóxri-CUielyelK. 
Qóprének, tük, gépfonat  és letfobb  g i p . 

olaj eláruaitáaa. 

Singer Co. varrógép részvény-
társaság. 

Brassó, Kapu-ntou 23. szám. 

Nyomatott Csíkszeredában, Ösvoboda Testvérek könyvnyomdájában, 1003. 




