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kenység egészséges szelleme kezdett megerősödni. A régi fejedelmi 
város, a múltakon való merengést praktikusabb világnézlettel kezdte 
fölváltani. E szellem ébresztése és megerősitésében nevezetes része 
van a ’Sigmond Dezső tevékenységének. Már ifjan, rohamosan hó
dította Kolozsvár társadalmi életében a tért. A praktikus tudomá
nyokban való alapos képzettsége; gazdag tapasztalatai; világos és 
-eleven észjárása s a közdolgok iránt tanúsított meleg érdeklődése és 
buzgalma nemsokára a közélet vezérkarába emelék, s jelenleg nincs 
valamire való egyesület és kör, melynek vezetésében vezérszerepe 
nem volna.

Mint szónokot, világos, folyékony és rokonszenves előadás jel
lemzik. Hangja erősebb és ércesebb, mint testalkata után gondolnék. 
Különös előnye, hogy a dolgokat mindig a leggyakorlatibb oldaluk
ról fogja fel. A ház és hazánk közgazdasági ügyei e tekintetben 
mindenesetre jelentékeny erőt nyertek benne. Különösen e ciklusban, 
hol fontos közgazdasági kérdések kerülnek elintézés alá.

’Sigmond Dezsőt, mint a közélet emberét, leginkább jellemzi 
az, hogy soha sehol se tolta magát előtérbe; de a hová tehetsé
geinek és tulajdonainak elösmerése emelte, mindenütt emberül meg
állta helyét.

Képviselővé jun. 17-én választatott Kolozsvár Il-ik kerületében ; 
ellenfele Ugrón Gábor volt, ki az ő 484 szavazatával szemben csak 
319 szavazatot nyert.

Sváb Károly.

Sváb Károly született Csongrádon 1829-ben, apja jó módú, 
köztisztelet- és közbecsülésben álló kereskedő volt, s ő volt a zsidók 
közt talán a legelső, a ki nagyobb birtokon mint haszonbérlő gaz
dálkodott, minthogy már 1834-ben gróf Károlyi Istvántól egy na
gyobb birtokrészt haszonbérelt és ez volt az indító ok is, hogy 
fiait mind gazdálkodóknak nevelte és igy őtet is csak reáliskolá
ba járatta, melyben Pesten végezte tanulmányait és már 1846-ban le 
is ment a haszonbéres birtokra, gyakorlatilag a gazdálkodást meg
tanulni.

1848 ott érte őt a pusztán, de ő sem maradhatott hátra a többi 
fiataloktól, a kik a hazának kivántak szolgálni s előbb mint nem
zetőr, később mint önkénytes tett szolgálatokat, s hadnagyi ranggal 
Bene Lajos őrnagy, később ezredes mellett volt mint szárnysegéd 
alkalmazva és mint ilyen, több kisebb csatában vett részt a bán
ságban. A szabadságharc végeztével ismét visszavonult a gazda
ságba és 1850-ben midőn a magyar-óvári gazdasági academia újjá 
szervezve megnyilt, ott végezte a cursust, a honnan haza térve, 
-egészen a gazdálkodásra adta magát, mely pályán oly jó anyagi 
sikert aratott, hogy a haszonbérlőből később földbirtokos lett.

1860-ig több haszonbéres birtokon gazdálkodott, a midőn Bé-
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kés megyébe ment át, már örök földön gazdálkodni és 1870-ben 
Torontálmegyében vevén birtokot, oda ment lakni és ott gazdálko
dott mostanáig.

Már Békés megyében, mint virilista részt vett a megyei élet
ben és a Békés megyei gazdasági egylet megalakításánál is mint 
alapitó vett részt; később tevékeny tagja volt az egyletnek. 1870-ben 
Torontálmegyébe áttévén lakását, ott is élénken részt vett a me

gyei életben, 
a hol bizott
sági tag és a 
felső-toron

táli ármente- 
sitő társulat
ban, melynek 
választmányi 
tagja, és mint 
kiküldöttje e 
társulatnak, a 

tiszavölgyi 
központi bi
zottság ala
kuló gyűlésé
ben, megvá
lasztatott an
nak tagjává, 
és később an
nak kebeléből 
az 1840. LII. 
t. ez. értel
mében köl- 
csön-kiosztó 

7-es bizott
ságba, me
lyeknek ma 
is tagja. Ugy-

szinte igazgatósági tagja a magyar-franczia részvény-társaságnak. 
Már Békés megyében felszólittatott, hogy mint képviselőjelölt 
lépjen fel, de ő a gazdaságnak élvén, azt el nem fogadta. To- 
rontál megyében már 1872-ben mint választási alelnök működött a 
képviselői választásnál és 1875-ben, a midőn a török-kanizsai — 
akkor még bessenyői — választókerületben, egy kincstári alügyész, tá
maszkodva arra, hogy sok kincstári telepitvényes község van a ke
rületben — egy rokonát dr. Sághy Gyulát léptette fel képviselőjelöl
tül, — anélkül, hogy a megyei vagy kerületi szabadelvű pártnak a tá
mogatását megnyerte volna, ellene fordult a kerület intelligentiájának 
többsége és Sváb Károlyt kérte fel a fellépésre, ki csak többszöri 
kérésüknek engedve, lépett fel először szabadelvüpárti jelöltnek, és 
nagy többséggel meg is választatott, akkor úgy mint később 1878.
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és 1881-ben és most utoljára 1884-re mindig nagyobb és nagyobb 
többséggel, és igy 1875 óta mindig szabadelvüpárti képviselő és 
mindig hű támogatója a Tisza-kormánynak.

Sváb Károly 1879-ben Szeged veszedelme idején, több képviselő 
társával utazott Szegedre és a meddig ott a mentőkre szükség volt, 
tevékenyen részt vett a mentés munkájában, miért is ő felségétől 
elismerést nyert, mint a többi ott működött képviselők.

Még Békés megyében Sándor bátyjával együtt építtettek egy 
pusztai iskolát és fizetik a tanitót, a miért a közoktatási minister 
nekik köszönetét mondott.

Torontál megyében is építtetett két iskolát, két telepitvénves köz
ségben és segélyt ad a tanító fizetéséhez, és alapított egy kerületi 
kórházat, melyet a megyének ajánlott fel, — s melyhez egy arra való 
házat Csókán 6—8000 frt értékben és 1000 frt készpénzt egy ágy 
felállitására'j adományozott, a melyért a belügyminister mondott neki 
megérdemlett köszönetét.

A közoktatási minister kinevezte ideiglenes iskolalátogatónak, 
mely tisztséget ma is viszi. Szóval Sváb hasznos, tevékeny, derék 
tagja a társadalomnak, kitől sokan vehetnének követésreméltó pél
dát. Képviselőtársai között ugy mint minden körben, a hol ismerik 
őt, köztisztelet- és becsülésben áll. Mint képviselő tagja a ház köz
lekedési bizottságának.

Szalay Ödön.

Kiskámoni Szalay Ödön született 1840. május 9-én Buda
pesten, felvétetett a bécs-ujhelyi cs. kir. katonai akadémiába 1852. 
hol kitüntetéssel végezvén tanfolyamait, hadnagygyá neveztetett ki 
az akkori 39. számú Dom-Miguel gyalogezredhez és ezzel részt vett 
az 1859-iki olasz hadjárat csatáiban, melyek folytán «jeles maga
viseleté az ellenség előtt, sokoldalú hasznavehetősége és szigorú 
kötelesség teljesítése» minden elöljáróinak különös elismerését ér
demelte ki.

A hadjárat után házasságkötés végett kilépett a hadseregből 
és rangjáról leköszönt. Hasznos tevékenységet óhajtva, Pozsony 
város törvényhatóságának ajánlkozott, mely őt 1£61. megválasztá 
előbb tiszteletbeli és nemsokára rendszeresített jegyzővé; mely 
állástól azonban a provisorium bekövetkeztével elvált. Erre 1862. 
januárban kineveztetett pénztárnokká s árvaügyi ellenőrré Sopron 
megyében és öt évig tartott működése alatt hű és eredménydus 
tevékenysége az egész megye elismerésével találkozott.

1867-ben Szalay Ödön ismét Pozsonyban városkapitány he
lyettesnek egyhangúlag megválasztatott és mint ilyen jelentékeny 
érdemeket szerzett a városi s egyúttal az állami rendészeti admi- 
nistratió körül. Pozsonyban az e l ső  m a g y a r  önkénytes tűzoltó 
egyletet alapitá, anyagi gyámolitás mellett szervezése és begyakor-
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