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A sztrájk-korszak.
Korunknak egyik legszoinorubb s legm frgesebb tünete a sztrájk. Terjedésében,
miként a pestis-járvány, nem ism er távol
ságot és országokon, tengereken, begyeken
átszárnyalva, megfertőzi az egész világot.
Az egyes államok között valő békés vi
szony hosszú és beláthatatlan időkig bizto
sítottunk látszik, ám a vén E urópában mégis
m indenütt igen zavarosok a belső politikai
viszonyok s a kormány egyik legfőbb gondos
kodásának tárgya éppen a sztrájkok kelet
kezésének megakadályozása, a m unka adó
és a m unkás közölt a civődások és ellen
tétek megszüntetése, a munkásosztály b a 
jainak orvoslása s az ezekkel kapcsolatos
szociálpolitikai törvények alkotása. Gazdag
s a kereskedelem s ipar terén előrehaladt
államok a sztrájkok káros hatását valahogy
még kiheverik, a szegényebb nem zetek
lestén a sztrájk nem egyéb, m int kelevény,
melyet, hu idejekorán onnan el nem távo
lítanak. a szervezetet egészséges fejlődésé
ben m egbénítja. Végső eszköznek jogosult
lehet a sztrájk, ha a m unkás kizsákm á
nyolása, a m unkaadó em bertelen bánás
m ódja idézte elő Ebben az esetben m inden
igazságszeretö hatóságnak, sajtónak s tá r
sadalom nak 'pártolnia kell a m unkást, hogy
jogos érdekeit megvalósíthassa.
De épp úgy védelemre és pártolásra
kell, hogy találjon a m unkaadó is, akinek
vállalata, békés m unkássága és m agánva
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A színész.
1.
Egy szerényen bútorozott szobában, meg
lehetős jókarban levő púm lúgon feküdt Ítéli
Ódon, egy kellemes külsejű, mintegy tizenhét
éves ifju. Kezében könyvet tartva, merően né
zett a betűkre, mig gondolatai, mint az arcán
látható volt, más sokkal érdekesebb szférákban
kalandoztak. Arcát szokatlan pir boritá, szemei
örömtől sugárzottak, kezéből kiesett a könyv
— felemelkedett a pamlagról — ekkor kinyílt
az ajtó és belépett rajta egy nő, kinek arcán
a gond, a nélkülözés és a régi jó idők ellörölhetlen nvoinokat hagytak.
— Tanulsz, fiain? - szólitá meg az ifjút.
— Igen, igen, — hebegé Ödön, mialatt
lesütötte’szemeit és hirtelen felemelte a parnlagon fekvő könyvet.
— Ödön, te nem mondtad az igazat, ar
cod kigyuladt, szemeid szokatlan tűzben égnek.
H etegvagy?
— Nem. anyám! De tudd meg legforróbb
kívánságomat, tudd meg most, hogy fiad bol
dogtalan, igen boldogtalan. Itt e szobában, a
száraz könyvek ‘között, nem tudom feltalálni
régi jókedvem et; tudom, hogy szomoritanak e
szavaim, tudom, hogy egykor hires ember lesz
belőlem, hírnévre fogok szert tenni de nem az
iskolában, nenpaz egyetemen, hanem a színpa
don. Igen, anyám, lm színész leszek szorgalom
és kitartás által babérokat fogok aratni.
— Fiam, már megint’ezck az ifjúkori áb
rándozások ? Elfelejtetted ígéretedet, hogy e
tárgyról nem fogsz többé.beszélni, hogy tanulni
fogsz ? — kérdé az anya.
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gyona ellen valóságos merénylet a jogtalan
és izgatással előidézett sztrájk. A m unka
adó tőkéjén kiviil sokszor megfeszített m un
kásságát, a gondol; egész özönét, nyugalmát,
nevének tisztaságát kockáztatja s mindez
könnyen áldozatává lehet egy munkásvezér
szeszélyének, egy hosszabb ideig tartó sztrájk
nak. S hogyan törhető el egy jogállamban,
hogy a munkaadót, ha szerződéssel bíró
alkalmazottjait a felmondási idő lejárta előtt
elbocsátja, a törvény elmarasztalja, ellenben,
hu az alkalmazottak egy szép nyári reggel
kimondják a sztrájkot, az egy röpke szóval
m inden el van intézve s a vállalt, de nem
teljesített m unkának veszteségét s a fölme
rült kiadásokat senki sem fedezi.
Agrár állam vagyunk, de egészen bizo
nyos, hogy csak úgy állhatunk meg helyün
kön s használhatjuk ki kedvező földrajzi
fekvésünket a nyugoti fedett államok szinte
késhegyig m enő versenye mellett, csak úgy
szoríthatjuk vissza természetes medrébe a
kivándorlás dagadó hullámait, ha a gondos
kezekkel megalapozott iparfejlesztést mielőbb
kiépítjük.
Nálunk azonban még hiányzik a pro
duktív vállalkozásokra a kedv s a magyar
középosztály inkább elhelyezi pénzéi három
százalékra a takarékba, iskolákot végzett fiát
pedig beprotezsálja valamelyik kevés, de biz
tos jövedelmű állami hivatalba, semhogy
vagyonának s képességének megfelelő válla
l a t a fogjon. Versenyivépes ipart tehát csak
külföldi töke behozatalával teremthetünk.

de melyik kötözni való bolond gyáros viszi
pénzét olyan országba, ahol a sztrájk rém e
fenyegti és üldözi.
A lakáshiány m ár országszerte tapasz
talható s mind sűrűbben felhangzik a panasz
hogy nemcsak a fővárosban, de az ország
különböző helyein is kevés a lakás. Miért?
Mert akinek telke van s megfelelő tökével
rendelkezik, az is csak hosszas halogatás és
tépelodés után épit, mert valóban senki sincs
biztosítva az ellen, hogy félig felépített házát
nem rombolják-e le a munkát akadályozó
sztrájkolók. Az állatni üzemek az előirányzott
költség túllépésével csak a legnagyobb eről
ködéssel teljesitik s fejezik be a közhasznú
m unkákat s általános a panasz a m unkahiány és a m unkászavargások miatt.
A szociálpolitikai alkotások terén a m os
tani kormány rövid két év alatt több becses
és áldásos törvényt hozott tető alá. Ezt az
igazságot még a szocialista vezéreknek is
el kell ism erniük s a m unkásosztálynak iga
zán nincs oka az elégedetlenségre. Kétség
telen. hogy a mindinkább fokozódó drága
ságot a sztrájkok eredményezik és hogy a
sztrájkkal még ha látszólag sikert is ért el
a munkás, alapjában véve nem nyert sem 
mit. mert ugyanakkor a drágaságot is n ö 
veli. Igaz ugyan, hogy a m unkabér em elé
sével nagy obb lesz a forgalom is, de viszont
az is való, hogy a fogyasztási s élelmi cikkek
drágaságát is emeli s hogy a drágaság éppen
a m unkásosztályt sújtja a legérzékenyebben.
A sztrájkok rohamos szaporodása olyan

— Igaz, megígértem, de Ígéretemet nem
teljesíthetem, mert tudom, hogy nem fogom is
koláimat elvégezni; de a színpadon, óh. a szín
padon, ott lenne belőlem ember anyám, hall
gasd meg egyetlen gyermeked kérését!
— N em ! Apád sírjára esküszöm, hogy
beleegyezésemmel sohasem leszel komédiás,
nőin leszel fizetett bolond. Inkább halált, mint
e gyalázatot!
E szavak után az özvegy fájdalmas zoko
gásban tört ki
— Oh. anyám, anyám, nem szomoritlak,
nem leszek színész, de e könyvek közt itt élni,
valóságos kin ; ha látnád fiadat, mily gyönyör
rel olvassa Shakespeare drámáit, mily jól sza
val. akkor nem mondanád, hogy ne legyek szí
nész. Mert a színészet épp oly művészet, mint
akár u festészet vagy a szobrászat! Nem le
szek komédiás, művész leszek ! Anyám, óh, en
gedd meg, hogy legforróbb óhajom teljesüljön.
— Soha ! — inondá az özvegy és elhagyta
a szobát.
II.
Hetet ütött az óra. A színház zsúfolásig
megtelt. Már három nap óta öles falragaszok
hirdetik X. város lakóinak, hogy ma uj dara
bot adnak és egy újonnan szerződött tag fog
fellépni.
A függöny felgördül; a színpadon egy ifju
áll és ez ifju
Héti Ödön. Anyja tehát belcsgyezett ? Oh, nem, Ödön megszökött. Remegve
kezd beszélni, majd nekihevül és a közönség
lelkes tapsai között gördül !e a függöny. Ödön
a legboldogabb ember; szemei épp úgy csillag
nak, n.int két hónappal ezelőtt, mikor odahaza
feküdt a púm Ingon és álmodott színpadról, sze
repről., tapsról.
Alma nagyon hamar megvdlósult. Elérte
célját.

A szünetek alatt a társulat igazgatója örömittasan keblére szorította, fiának nevezte, a leg
fényesebb jövőt helyezte neki kilátásba „és a
legnagyobb szerepeket Ígérte oda neki. Ödön
boldog voltA mily kedvteleiiül tanult előbb odahaza,
oly kedvvel tanulmányozta a legnagyobb és leg
nehezebb szerepeket; hangja, játéka, alakítása
kitűnő volt. Híre rövid idő alatt bejárta nem
esük az egész környéket, de a fővárosi lapok
ban is elismerőleg Írtak róla..
így telt el néhány év. Ödön egyik diadalt
a másik után a ratta ; nevét mindenki csodálat
tal és tisztelettel ejtette ki.
— Ily fiatal és már mily nagy m űvész!
— Es még hozzá milyen csinos fiatal
em ber!
Ilyen és hozzá hasonló beszédeket lehe
tett az egész vidéken hallani! Osztozott-e a kö
zönség véleményében a művész anyja is?
Ödön erre, úgy látszott, nem gondol. Ha
az egész világot kínálták volna neki a szín
padért, bizonyára nem cserélt volna.
III.
Hetet ütött az óra A színház zsúfolásig
megtelt. Már három nap óta falragaszok hirdet
ték a főváros lakóinak, hogy ma este lép fel a
vidéki közönség kedvenee, a fiatal művész.
A függöny felgördül; a színpadon egy
férfiú áll és e férfiú — Réti Ödön. Épp ma tiz
esztendeje, hogy először lépett fet X.-ben ; ma
a főváros lakosainak mutatja be művészetét.
A siker biztos! De azért mégis, mint ak
kor, remegve kezd beszélni, mig hevültebb lesz
és mind jobban beletalálja magát szerepébe. A
függöny a fővárosi közönség lelkes tapsai kö
zött gördül le.
Ödön boldogsága határtalan.
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Rauch báró belső titkos tanácsos. Zág
belső ellenség, amely ellen ina m ár m inden
rábi politikai körökben az a bír van elterjedve,
állam védekezik. A jogtalan sztrájkok'kiirtása hogy
a liorvát hivatalos lap legközelebbi száma
a munkásságnak is elsőrendű érdeke, m ert Rauch Hál báró horvát bánnak, belső titkos ta
csak igv lehet haladni, a m unkahiányt m eg nácsossú való kinevezését hozza. A kormány
szüntetni, a m unkát tökéletesíteni, piacot ezzel is demonstrálni akarja a horvát bánhoz
szerezni, aminek következése azután a jogos való feltétlen ragaszkodását
és természetes m unkabérem elés.
E cél kivívásában pedig ne tám aszkod
Házszabályrevizió.
junk - - mint m indenben — csupán a kor
mányra, mert ezen a téren az állam nem Dr. Nagy György országgyűlési képviselő beszéde,
nélkülözheti a társadalom közrem űködését. melyet a házszabályrevizió kérdésében a szólásSzükség van arra, hogy kaszinók, klubok, szabadság érdekében tartott február hó 27-én
az országházban
legényegyletek, társulatok és szakszervezetek
összefogjanak s az osztálygyülölet szitása
(folytató*)
helyett együtt m unkálkodjanak.
A másik kérdés, mivel indokolni akarják
Sokat tehetnek ebben a dologban a a házszabályok szigorítását, a nemzetiségi kér
néptanítók, erkölcsös, gondos neveléssel s a dés. Ebben nekem kezdettől fogva egyéni hatá
különböző felekezetek lelkészei a m ár m ár rozott felfogásom volt, a melynek igazságát a
mindennapi gyakorlati életre alapítottam. Vala
pusztuló vallásos érzés fejlesztésével, m ert a hányszor a nemzetiségi kérdésről van szó és
vallás a leghübb őre a haza. a m unka, az látom, hogy a vezető államférfiak között egy
emberszeretet s a magántulajdon m egbecsü- j sincsen, a ki u kérdést a gyakorlati éleiből köz
vetlenül ismerné, hanem mindig csak teóriával
lésének
igyekeznek a bajon segíteni, mindig eszembe
ju t egy nagyon klasszikus mondás. Az olasz
— Barabas Béla egy uj pártalakulásról Ha ra
szabadságharcnak egyik hőse, Türr István tá
bás Hála képviselő egy hírlapíró előtt igen ér bornok mondotta el, hogy hazaérkezve Magyardekes nyilatkozatot tett egy uj pártalakulás | országba, beszélgetett egy alföldi kisgazdával
szükségességéről, mely szerinte gazdasági ala- ! Epén ebben az időben történt ineg, hogy a tű
pon lehetséges és szükség, mivel a régi párt nni szent remete, Kossuth Lajos, levelekben
utasítást a függetlenségi pártnak a párt
keretek elkoptatták már az eszméket. E párt adott
jövendő taktikáját illetőleg. A mikor Türr István
alakulásba be kell venni a régi szabadelvűeket tízzel a magyto érzésű kisgazdával elbeszélge
is, ha azok híven szolgálják a magyarság érdé- j tett, ez fájdalmasan sóhajtott fel és azt mon
keit Végül Barabás a hírlapin') kérdésére kije- i dotta : „Kár, hogy Kossuth apánk nem jön haza !
lentette, hogy az elkövetkezendő uj pártalaku Kár azért, mert az utcáról nem lehet megmon
dani, hogy a szobában hogy kell a bútorokat
lásban ő egyátalán nem játszik szerepet.
elrendezni 44 Eszembe jut ez, t. ház, mindig, a
mikor a nemzetiségi kérdésről van szó.
= A kormány munkaprogramja. Wekerle
Miniszteri szobákban, hivatal-helyiségekben
Sándor miniszterelnök a függetlenségi pártban !
érdekes nyilatkozatot tett a kormány munka- ' nem lehet megmondani azt, hogy miképen kell
programjáról. E szerint a házszabály revízió megoldani ezt a gyakorlati kérdést, hogy mik
után a költségvetést tárgyalja a Ház az ideig a leghelyesebb eszközök ennek megoldására ?
lenes revízió ni klímázásával. Ezekután az adó Volt a minisztériumban egy külön nemzetiségi
reformra kerül a sor. Az HM)!), év elején az ügyosztály is felállítva, azt is megszüntették,
általános választói jogról szóló javaslattal végez úgyhogy ezen a téren előrehaladás helyett vissza
a Ház s ennek letárgyalása után a végleges fejlődést tapasztalunkAzt tartom, hogy a nemzetiségi kérdést
revíziót intézi el. Az 1009. év tavaszán a fő
rendiház tárgyalja a választói törvényt. A tör csak egyféleképen lehet megoldani. A belügy
vény végrehajtására vonatkozó intézkedések miniszter ur is mondotta — bár a gyakorlatban
megtételére mintegy H hónap kell és igy 1010 nem látom a megvalósítást, — hogy a helyes
tavaszán vagy őszén lesznek az uj választások. nemzetiségi politika : igazság, szeretet azokkal
Ezen időig a kormány még több oly hasznos szemben, a kik, bár idegen ajkúak, e hazának
törvényt akar hozni, a melyek mind alkalmasok hü fiai, magyar állampolgároknak vallják ma
lesznek arra. hogy a függetlenségi párt mege gukat, ellenben könyörtelen, kegyetlen, szigorú
rősödését előmozdítsák. A bankra vonatkozólag igazság azokkal szemben, a kik a magyar nem
zet ellen pártot ütnek, a .kik megtagadják az
Wekerle miniszterelnök kitérőleg válaszolt.
ezeréves magyar hazát. (Elénk helyeslés a bal
Szemei még jobban csillognak, mint tiz oldalon.'
Erre vonatkozólag majd az általános vá
év előtt, jobban, mint tiz év és két hónap előtt,
midőn odahaza feküdt a pamlagon és álmodott lasztói jogról szóló törvénybe kell olyan intéz
kedést
foglalni, a mely örökre kizárja, hogy
színpadról, szelepről, tapsról.
olyanok, a kik ellenségei az országnak, a kik
Alma megvalósult.
nyílt pártütésben találtattak, a kikre rá lehet
Es anyja?
A szünetek alatt megkapta a szerződést, bizonyítani a nemzetárulás bűnét, a törvényhozás
termében
tanácskozhassanak, a nemzet sorsáról,
melynek értelmében a haza első színházának
a nemzet jövőjéről dönthessenek.
tagjává lett.
Erre vonatkozólag is a választási reform
Ödön a legnagyobb és legnehezebb szere
ban kell intézkedéseket keresnünk és ott kell
pel et adja.
Ha játszik, a közönség lelkesedése h atár találnunk módokat, a melyekkel ezt a kérdést
rendezni lehet- Én azt hiszem, hogy a nemze
talan., Hírnévre tett szert: irigyli mindenki.
tiségi képviselők között egyetlen egy sem akadna,
Es anyja ?
a ki ez ellen tiltakoznék, mert hiszen ők maguk
is magyaroknak kell, hogy vallják magukat
III.
idegen nyelvük dacára. Érzésben, gondolkozás
ban és törekvéseikben nekik is magyaroknak
Kinyílnak a kórház ajtai.
Egy feketére mázolt koporsót tesznek fel kell lenniük és nekik is együtt kell törekedniük
a halottas kocsira, a koporsó egyik oldalán e arra, hogy felépítsük a független Magyarorszá
két szó állott: „Réti Ödön"; a másik oldalon: got, a melynek hasznát és boldogságát ők és az
-Élt 85 évet.*4 A koporsót kiviszik a temetőbe, ó választóik épen úgy fogják élvezni, mint a
leboesátják a sírba, ráhull a göröngy, el van hogy élvezni fogja az egész egyetemes, politi
kailag oszthatatlan és egységes magyarnemzet.
temetve.
(Úgy van !)
A két sirásó hazafelé ballag.
— Szomorú história ez, barátom !
szólt
Egy pár szóval áttérek a múlt ismerteté
az idősebbik sirásó a fiatalabbikhoz
sére. (Halljuk! Halljuk!) A mikor ez a kor
— De azok a nők mindenre képesek Ez mány kormányra jutott. Wekerle Sándor minisz
a szegénykém bér is szerelmes volt egy kis le terelnök ur 1900. április 0 én a függetlenségi
ányba és nőiiljvette- A nő megszökött és el párt helyiségeiben és később itt a képviselőzbun
vitte magával a színész minden pénzét, vagyo is megadta a kormány programmját, a melynek
nát, inireúizl— főbe lőtte magát- Isten áldjon fő pontját az képezte, hogy katonai téren újabb
in eg !
áldozatokat nem hoz a nemzet az átmeneti idő
A két sirásó elvált egymástól
alatt, de viszont a király sem fog újabb köve
És az özvegy ?
teléseket támasztani. Az államháztartásnak ren
Az ünnepelt művész megfeledkezett a sze des szükségletét megszavazzuk, azután megal
kotjuk az általános választói jogról szóló tör
gény* anyáról, ki úgy ellenezte akaratát.
A boldog férjnek nem volt ideje az anyára vényt és ennek alapján uj választás lesz.
gondolni — — és az öngyilkos fin sírjánál na
Ebben a program inban tehát szó sem volt
ponkint ott zokog a gyászba öltözött, elmehá a házszabály revízióról, mert, ha ezt előre meg
borodott anya, özvegy Réti Jánosné.
mondották volna, ma azok a képviselők, a kik

11- szám.
jelölt korukban elég merészek lettek volna ily
merényletnek bűnrészeseivé szegődni és ezt a
nép előtt hirdetni, nem lennének olyan boldo
gok. hogy a mandátum birtokában az indítvány
mellett igcn-nel szavazhassanak.
Vérmes reményeink nem voltak. Tudtuk,
hogy sok nehézséggel kell inegküzdenünk, hogy
azok a sok százéves nemzeti ábrándok és vá
gyak, a melyekért ann>i ver ömölt, egyszerűen
nem valósíthatók meg. De hittük, vártuk, re
méltük, sőt követeltük, hogy a többség és a
függetlenségi párt legalább egy részét ezeknek,
már a mennyi lehetséges, megvalósítani igye
kezzék. És iiii történt ? .lőtt egy gazdasági ki
egyezés, melynél rosszabbat alig lehetett volna
kötni. Jött a kvótának felemelése, a mely, a
mint akkori beszédemben kimutattam, évi
£,311-000 korona megtorheltetést jelent e nem
zetre. Ennyi volt az az osztrák hadi sarc, a
mely a 2'7,,-os kvótaíélemelósben rejlik. A ka
tonatisztek fizetésének felemeléséből Magyarországra 3 millió korona esik. E szerint össze
sen több, mint 11 millió hadi sarcot kell egy
rossz kiegyezésért évenkint fizetnünk. Azután
jött a kiegyezési javaslatok egy szakaszban
való elfogadtatásának imparlamentáris eljárása,
a mely megfosztotta a javaslat ellenzőit a be
ható kritikától és a rossz kiegyezés visszauta
sítása érdekében folytatandó küzdelemtől.
S mikor már azt hittük, hogy több keresztet
a nemzetre .akni már nern lehet, hogy annyi
áldozat után végre bekövetkezik az Apponyi Al
bert hirdette derengő hajnal, akkor a legsöté
tebb éjszaka következett: egyetlen jogunkat,
a házszabályokban biztosított szólásszabadságun
kat is cl akarják venni. (Igaz! Ugv van! balfelől. Hiszem, hogy gr. Andrássy Gyula bel
ügyminiszter ur úgy csinálta meg ezt a válasz
tási reformot, hogy a magyar hegemóniát biz
tosítsa. Beszédéből ugyan, a mint majd ki fogom
mutatni, ez nem tűnik ki. de feltételezem róla
Ámde ki nyújt garanciát arra, hogy a királyéi
is fogadja ezt a választási reformot ? (Úgy van !
bal felől.) A inig tehát ilyen garanciát nem ad
nak, valóságos bűnnek tartanám ennek a nem
zetnek lekötni a kezét, lebilincselni a lábát, la
katot tenni az ajkára, hogy azután szólni, moz
dulni se tudjon és az abszolutizmus, a császár
által rádiktált választási törvényt szavazatával
szentesítenie kelljen.
Minket nem azért küldött ide a nemzet,
hogy behunyt szemmel, bedugott füllel szavaz
zunk, hanem azért, hogy lássunk, halljunk és
Ítéljünk. És hogy a biztatásokra nem lehet adni
semmit, arra nézve igen szomorít, igen bánatos
tanulságunk van. Hiszen, hogy állunk is a lét
számemelés kérdésével? A ki ezelőtt egy esz
tendővel szóba merte volna hozni, azt az azóta
császári ebéddel mérsékelt kurucok, mint vér
szomjas tigrisek rögtön összetépték volna Ma
azután ők maguk foglalkoznak vele, ők maguk
hozakodnak elő azzal, ők inaguk ajánlják fel,
úgy hogy Schönaich hadügyminiszternek kellett
azt visszautasítania Azzal azjindnkolással ajánl
koztak ugyanis fel, hogy : nem lehet tudni, hogy
a jövő parlamentben milyen kuruc fiuk lesznek,
itt vagyunk mi, a jó fiuk, egyezzetek meg ve
lünk. A lapok már is hozzák, mik 1»szilek a
csúfságból nemzeti engedményeknek nevezett
dolgok, a melyeket a létszámemelésért adnának.
Minden lap közli és igy valószínű, hogy jó for
rásból származik, hogy nemzeti engedmény lesz
e szerint a zászló és a eimer kérdésének olyan
megoldása, a mely szerint az 1867: XII. t.-eikkben lefektetett paritás érvényre jut
Iliit én soha bele nem egyezem abba, hogy
nemzeti életünk három szent színe legyen egyik
felén a zászlónak, inig másik felén a gyűlölt
szia: a fekete-sárga Én a fekete-sárga rongvot
a magyar szent trikolórral cgyii't nem tűröm,
ilyen paritás nekem nem kell Követeljük a
magyar eimer és a nemzeti zászló használatát
és nem tanácsolom, hogy bárki is a kétszínű
zászlóval álljon elő és azt indiiványozza, hogy a
nemzeti színű zászló mellett ott legyen a fekete
sárga is, mert elvégre ma a képviselőházban a
4H-US és függetlenségi pártnak*. van;többsége.
A másik engedmény az lenne, fhogy a
szolgákéi nyelv legyen u magyar, azon ezredekben. a hol ma az ezrednyelv a magyar. Hát
akar megengedi Schönaich, akár nem, de ott,
a hol az e/.redii'clv ma is a magyar, más nyel
ven mim magyar nyelven úgysem lehetjbeszélni
Itt tehát nemzeti engedményre nincs *szükség.
A harmadik, egy régi igéretnek"ujbórvaló megigórése, azon hazugságnak niogfejelésc, hogy
t. i. a magyar honosságú tiszteket visszahelye
zik Magyarországba. Mindent hallunk, de egyet
lenegy szót sem a magyar vézényszóról, a miért
olyan csodás élethalálharcot vívott u független
ségi párt. Redig nemcsak erre, hanem többre is
vau jogunk, mert jogunk van arra, hogy köve-
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teljük az önálló magyar hadsereget. (Úgy van!
balfelöl.)
Mikor a katonatiszti fizetések felemelése
szóbajött, hogyan viselkedett akkor u ház több
sége ? Pilisy István t. képviselőtársam és bará
tom beszéde közben említést tett arról, hogy
Ilire jár a tiszti fizetések emelésének. Egy ’közbeszólásra, hogy megszavazná-e, ö azt mondotta,
hogy a humanizmus szempontjából ezt is emelni
kellene a drágasági viszonyok miatt.
Az elnök ur szives figyelmeztetését kö
szönöm, de épen azzal akarom indokolni a
házszabályrevizió veszedelmes voltát, hogy
nimutatok azokra a javaslatokra, a melyeket
annak segélyével keresztül akarnak vinni és a
melyeknek a megakadályozására a régi ház
szabály az egyetlen fegyver. Ezt mint érvet
hozom fel és beszédemnek általában az a
czélja, hogy tőlem telhető komoly és alapos
felszólalással igyekezzem bebizonyítani, hogy
nemzeti szempontból lehetetlen a Nagy Emiíféle indítvány elfogadása. Kérem is t. képviselőtársaimot, ne azt nézzék, hogy ki beszél,
hanem azt, hogy mit mond. Azt hiszem, eddigi
egész működésemmel igazoltam, hogy bár gyen
ge erővel, de mindig a függetlenségi eszmékért
harezoltam és ha valakit nem lehet meggya
núsítani azzal, hogy pillanatig is más elv
szolgále.tába ált, úgy azt hiszem, legelsősorbau
én vagyok az. (Úgy vau balfelöl.l
Ugyanez áll többi elvbarátomról is. Mikor
I’ilisy István t barátom felhozta a tisztifizeté
sek kérdését, akkor Thaly Kálmán t. képviselő
társam, a ki az ősz kuruez igen tiszteletre
méltó nevet érdemelte ki, felállott helyéről és
azt mondotta: ilyen parlamentben, a hol Így
beszélnek függetlenségi képviselők, nem ma
radhatok tovább. Osztrák katonának nem sza
vazhatok meg fizetésemelést. — Es ezzel kisietet
a teremből. Ugyan aznap este a függetlenségi
lapok, elükön a Magyarország-gal valóságos
kirohanást intéztek Pilisy István ellen, mint
vad tigrisek rohantak reá, hogy Így miképen
mer egy függetlenségi képviselő a katonatisz
tek fizetésének felemeléséről beszélni? Nem
sok idővel ezután a delegáezió felment Pécsbe.
Készt vettek a delegáezióban — mit már mon
dottam — a császári ebédekkel mérsékelt kuruezok. (Zaj. Halljuk 1 Halljuk!) És akkorit
delegáezióuak hadügyi albizottságában előállott
egy függetlenségi képviselő, Okolicsinyi László
és ő maga indítványozta, hogy a katonahszti
fizetéseket emeljék fel. Es mi történt? Ugyan
azok a függetlenségi lapok, a melyek Pilisy
Istvánra reá rohantak, — nem mondom, hogy
mind, de azoknak egy nagy része - helyesnek
tartották Okolicsányi eszméjét és igyekeztek
valahogyan elfogadtatni nzi, hogy humánus,
emberi szempontból tényleg a nemzetnek e
nagy érdekét, hogy a katonai téren újabb
áldozatokat ne hozzunk, most fel kell függesz
teni, fel kell áldozni

ŐRSZEM.
60 éves évfordulóját impozánsan fogja megün
nepelni. Már mindenfelé hirdetik a nemzeti tri
kolor mezébe öltözött plakálok a nagy nap je
lentőségét. Az ünnepély kedvező idő esetén a
városház előtti téren, kedvezőtlen idő esetén a
Vigadóban fog megtartatni, melyre a következő
falragaszok lettek kibocsátva: Polgártársak I
Csíkszereda város közönsége 1848. évi március
lücnek 60-ik évfordulója alkuiméból hazafias
ünnepélyt rendez a következő műsorral: I. D. e.
9 órakor ünnepélyes istenitisztelet a helybeli
rom. katii. templomban. II Ünnepély a Város
háza előtt, kedvezőtlen idő esetén a Vigadó
nagytermében: 1. Megnyitó beszéd. T artja:
I'r. Kalló István. 2. Himnusz. Énekli a közön
ség. 3. Talpra magyar. Szavalja: Ifj. Botár.Béla.
4 Kossuth-nóta. Élőadja: Káiluly B Árpád
zenekara 5. Ünnepi beszéd. Tartja: Hajniid
Ignác országgyűlési képviselő. 6. Szózat Énekli
a közönség. 7. Kiadó. Szavalja : IJr. Gaál Endre.
8 Kákóczi-induló. Előadja a zenekar. III. Dél
ben az öreg honvédek megvendégelóse. Felkér
jük polgártársainkat, hogy házaikat a nevezetes
évforduló napján lobogóval díszítsék fel! Haza
fias tisztelettel: A r e n d e z ő-b i z o 11 s á g.
— Március 15-iki ünnepély, dr. Nagy György
országgyűlési képvisalö beszámolója Csikszentmár-

meg a vármegye alispánját, hogy munkálatai
hoz a székely munkások félfogadásában segít
ségére legyen. A vármegyei székely napszámo
sok, munkások érdekét a vállalkozóval megkö
tött szerződős már eleve biztosítja, annyira,
hogy a vállalkozó a székely munkások félfoga
dására — amennyiben ilyenek jelentkeznek —
első sorban kötelezve van. A vállalatnál a mun
kások a rovidebb tavaszi és őszi napokon 2 ko
rona 60 tfllértől 2 korona 80 fillérig, a nyári
napokon pedig 3 korona napibért kapnak —
Olyan munkásoknak, akik vasút építésnél dol
goztak, huzamosabb idejű szerződésre is igé
nyük van. Jelen felhívásommal azért keresem
meg a vármegye közönségét, hogy a mennyi
ben tömegesebben kívánnának némely közsé
gekből a vállalathoz munkába állani, ha ezen
szándékukat nekem előre bejelentik, én félfo
gadásuk érdekében már eleve hivatalból eljá
rok, a szerződés részleteit oiőre megbeszélem, s
igy a munkások az esetleges oknélküli utazga
tásoktól meglesznek védve. Hatáskörömben áll
egyszersmind az esetleg felmerülhető jogos pa
naszok esetén azok megszüntetése érdekében a
m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrhoz is elő
terjesztést tenni. Minden ez ügyben történő meg
keresések .Vármegyei munkás közvetítő" címre
Csíkszeredába cimzendők. Csíkszereda, 1908. évi
március hó 6-án. Dr. Gaal Endre vármegyei
munkásközvetitö.
— Kémkedő magyar tiízt. Gomolyu István
magyar osztrák gyalogos hadnagyot Bresiea kör
nyéken az olasz határőrök letartóztatták, mert
olasz területen tercptanulmányokat végzett és
fényképfelvételeket eszközölt. A letartóztatott
tiszt Szegeden állomásozik és röviddel ezelőtt
néhány napi szabadságot kért.
- Letartóztatott úri hölgyek. Báró Pongrác
Kmilné és Uosztonyi Gézáné, akik Jekelfalnssy
Lajos honvédelmi miniszter nejének nevére vál
^ tókul hamisítottak, újabb hamisításokat követtek
[ el. A rendőrség letartóztatta őket.

i tonon. Meghívó! Csíki községek 4S-as független
; polgárainak. Csikszentmárton—Csekefalva köz
ségek lakói kegyelettel ünnepelik 1848. évi
j szabadságharcunk 60-ik évfordulóját, mely ün
nepet emeli kedvelt képviselőnk Dr. N a g y
G y ü r g y ünnepi beszéde, ki következő nupon
március 16-án d. e. 10 órakor Szentmárton —
Csekefalva piacterén beszámolóját tartja meg
Szeretett Polgártársaim! Nincs székely földünk
nek egyetlen igaz fia, ki ne lelkesedne hazája
függetlenségét imádásig szerető ifjú és agilis
képviselőjéért. Kinek rövid pályáján buzgó tö
rekvéséért, őszinte hazaszeretetéért számos el
ismerése van, ki honatyai gondoskodással minden időben szivén viseli székely testvéreink
szükségleteit, kívánalmait és azok teljesítéséért
buzgón, sikeresen harcol. Tömörüljünk tisztelt I
Sz. 216— 908.
Polgártársaim, községenként siessünk minél szá
mosabban március 15-én reggel 8 órakor a 1
mj.
Szentsimonra érkező vonathoz és szivünk egész
melegével tőlünk telhető tisztelettel fogadjuk és
Hirdetmény.
éltessük érkező lánglolkü Dr Nagy György kép
Közhírré teszem, hogy Csikvármegye
viselőnket. MC-ltóan érdemeihez lobogók alatt i
kocsisorok kisérje őt választó székhelyére Csik- m agántulajdonát képező Csikszentm árton
szentmártonba, hol istenitisztelettel kezdődik a község közigazgatási határában fekvő .S ó 
9 pontból álló nemzeti ünnep, melyet községen
; ként falragaszok hirdetnek és melyettársas ebéd lyom tár" és .K eresztes” havasnak s illetve
, követ. Csikszentmárton. 1908 március hó 2-án. erdőségnek az üzemterv és fennálló rendel
Hazafias tisztelettel: C s e h V i l m o s , 48-as kezések szerint legeltethető és kaszálható,
pártel nők ■
összesen mintegy 1400 k. holdat kitevő te
— Andrássy az uj választási törvényről. rülete 2753 korona kikiáltási áron, továbbá
Gyergyóditró község Sümegi Vilmos ország- folytatólagosan a .B askahavas” p usztája
gyűlési képviselő vezetésével küldflttségileg tisz
telgett Andrássy Gyula gróf belügyminiszternél. körülbelül 80'76 k. hold kiterjedéssel 400
A küldöttség a r r a kérte ti minisztert, hogy a korona kikiáltási áron folyó 1908. évi már
(l-'olyt. köv i
hétezer lakosú község, melynek a magyarság cius hó 26-án délelőtt 9 órakor a megyei
szempontjából igen fontos szerepe van, járási magánjavak igazgatósága irodájában (Csík
székhellyé tétessék és a választási reform után szereda, vármegyeház) tartandó nyilvános
választó kerületi székhellyé is tétessek. A bel
KÜLÖNFÉLÉK.
szóbeli és zárt Írásbeli versenytárgyaláson
— Közigazgatási bizottsági ülés. Csikvárme- | ügyminiszter igen fontos nyilatkozatot tett az uj — árverésen — a folyó 1908-ik év tarta
választási törvényről a küldöttségnek adott vá
gye közigazgatási bizotlsága t. hó 9-én tartotta laszában. Kijelentette ugyanis, hogy az uj vá m ára haszonbérbe fog adatni.
meg rendes havi ülését lejor Sándor alispán lasztási törvényben választási székhelyről nem
A kikiáltási ár 10— 10°/o-ka az árverező
elnöklete mellett. Az ülésen több fontos ügy lesz szó, mert a reform a deeentrálizálás elvén bizottság kezébe az árverés megkezdése előtt
tárgyaltatott. Ülés kezdetén elnöklő alispán be épül fel.
bánatpénz fejében leteendő.
— Jutalomjaték. Krassóy Józsika és Kiss
jelentette, hogy a in. á. v. részéről és illetékes
ITtóajánlatok nem fogadtatnak el.
Árpád jutalomjátóka lesz szombaton f. hé 14 én.
helyről Ígéret tétetett, hogy a gyergyói vasút Ez alkalommal a Vígszínház ez idei legnagyobb
Részletes árverési feltételek a hivatalos
nak n madéfalvi állomáson történő 40 perces sikerű darabja: „Nincs-e valami elszámolni va órák alatt a megyei magánjavak igazgatósága
veszteglése megszűnik és igen kedvező kon lója?- kerül színre. A társulat e két kiváló irodájában betekinthetök.
junktúrák között van az a kérdés is, hogy a tagjának jutalomjátékára reméljük egészen meg
csatlakozó állomás ezután Csíkszeredán és ne fog telni a nézőtér. A darab egyike a legszel Csikvármegye magánjavainak igazgatósága.
lemesebb és kacagtatóbb bohózatoknak, hogy az
Madéfalván legyen. Az illető vasúti lótisztvi előadás is jó lesz. arra elég garancia a jutalCsíkszereda, 1908. év m árcius hó 3-án.
selő véleményes javaslatát ily értelemben tette mazandók személye. A többi főszerepeket Kövi
Dr. Csiky József,
meg, — Továbbá Pál Gábor biz. tag indítvá Kornél, Sebestyén, Egyed M., Karóti, Hegyesi,
1—2
igazgató.
nyára a Csíkszeredái közkórházban rendelő és Kovács, Nyárai játszák.
— A csiksomlyói jótékony nőegyesület f. év
bentlakó orvosi állás betöltése sürgősnek mon
Sz. 2 1 4 —908.
datott ki, valamint az is, hogy amennyiben az március hó 14-én ismeretterjesztő felolvasások
kal egybekötött t h e a-o s t é I y t rendez, melyre
mj.
eddig megszavazott 1600 kor. fizetés és ellátásra az érdeklődő t. közönséget tisztelettel meghívja
pályázó nem jelentkeznék, a fizetésnek 2000 a rendezőség.
Árverési hirdetmény.
koronára való felemelése iránt a szükséges lé
— Járvány. A csikszépvizi iskolát a felié
Közhírré
teszem, hogy Csikvármegye
pések tétessenek meg. Nagy Imre biz. tag in pet vörhenyjárvány miatt bizonytalan időre be
| m agántulajdonát képező Bojtorjános, T ar
dítványára elhatároztatott, hogy az újonnan szüntették.
— A gyergyói vasút. A tavaszi vizek a havas, I. Kisbükkös, Magyarósvölgy, Kiséletbeléptetett cseléd-törvény kiegészítése gya
nánt vármegyei szabályrendelet készíttessék, Gréczcsen átvezető vasútvonal sziklaoldalait magyarós, Nagymagyarós, Vámkut, Füstölő
annyira megrongálták, hogy méteres átmérőjű kért, Haragos, Kishavas, Czibles, Fejérhavas,
melynek keresztül vitelével alispán bízatott meg. kövek hullottak le a természetes sziklafalról. A
Vereskö, Komurnik, Kopárhegy, Tölgyes
— Esküvő. Dr. Benke Antal folyó hó 3-án forgalom ennek dacára nem szünetelt, bárha a sarok, Nagysarok, Czirjáksarok, V eresm art,
munkások
folyton
dolgoztuk.
vezette oltárhoz özvegy mednei Mcdnyánszky
Cziblesaljirét, Kikötők, Kisrét, P ojánai fű
— Munka közvetítés. Schiffer Miksa oki.
Lajosnál, lirassóbnn.
részek és kaszálók, Táhlasarok, Balázs-sarok,
mérnök
a
.Székely
vasutak
dédn-gyergyószent— Március 15-ike Csíkszeredában. Csíksze
Hegyeshavas, Csiszérsarok, 11. Kisbükkös,
miklósi
vonalának
vállalkozója"
az
iránt
kereste
reda város közönsége a nagy nemzeti ünnep

ŐRSZEM

Március 10
Köszürüköpatak havas. T\ tikos havas, Pódics,
Köszörüköpataki 8 kéri. Tölgyesi mészége
tési jog és mésztelep nevii kaszáló és le
gelő birtokok, illetve jogok 1908. évi április
hó 2-án délelőtt 8 órakor Gyergyötölgyesen
a gazdaliszti irotlában megtartandó nyilvános
szóbeli és zárt Írásbeli versenytárgyalás al
kalmával fognak az ltlOS-ik évre haszon
bérbe adatni.
A feltételek szerinti k i k i á l t á s i ár
10— 10% -ka az árverező bizottság kezébe
az árverés megkezdése elölt bánatpénz fe
jében leteendő.
Ulóajánlatok nem fogadtatnak el.
Az árverési általános és részletes fel
tételeket a gyergyótülgyesi gazdaliszti irodá
ban a hivatalos órák alatt bárki betekintheti.
Csikvármegye magánjavainak igazgatósága
Csíkszereda, 1908 évi m árcius hó 8-án.

Or. Csiky József.
1- 2

11 szám.
8 0 0 véka első minőségű zab eladó. Cint

NIRDETN1ÉNY.

m egtudható a kiadóhivatalban.

A Yilághirü K.-lmpér Répáti-gyógyborviz
kezelösége közhírré teszi, m i
szerint elismert és kezelésében
felülmúlhatatlan ásványvizét,
bármely e s i k — g y e r g y ó i vasútállom ásra
bérmentve 12 fillérért szál
lítja litres üvegenként, a láda
és üres üveg visszaszállítási
= költségét is ö viseli.. —
Kereskedők, .vendéglősök, és ti hol nem
kapható nrftgánosok szives
=
rendelését is kéri a

RÉPÁTI VÍZ FORRÁSKEZELÖSÉGE

Répát u. p. Kászon-Altiz. 6—lo
t-jjfStfiRávt«-<ujj t<á&a,gj faw ejtjgi

igazgató.

Legjobb m ellékkereset
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I NAGY MELLEKKERESET! in
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M agas jutalék o t

Első S T Y R I A I k ö t o g é p g y á r

fizetünk olyan egyéneknek és vidéki

Magyarországi képviselete :

ügynököknek, kik részvényeknek rész- | j
lellizclésre való eladásával kivannak

®

foglalkozni.
a

nők és családok részére. Egy bel yen és egy
háztartásban se hiányozzék az e r e d e t i
„STYRIA“ kötőgép. 'T~.it' Árjegyzék ingyen.
Kedvező fizetési feltételek, “cs-ü

I

Budapest. VII. Erzsébet-körut 39. sz. f
Í S s S ísjeB

- ; S u £ i is g £ ; ■& SS £1

Alegolcsóbbbevásárlási forrás.
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lehthyol és Ichthycl Salicyl
ffyógyszappan, valamint az összes lé
tező pipere és kozmetikai cikkek nagy
választékban. Vidéki megrendelések a pénz előlegen
beküldése yagy utánvét mellett azon= z n = z nal eszközöltetnek. Z
10-52

AlegjobbfogkrémaThym
ol.

József-körut 15 V.

Árjegyzék in t/y e n . Javítások olcsón.
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folytán
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le s z á l l í t o t t árak

f

=

SZABÓ MIKLÓS ÜZLETÉBEN =
C s ík s z e re d á b a n .

(Az összes á ru k é sz le t egészben is eladó.)
4—4

IZZ é p l e i e t e k

A közönség

n a g - y

v á l a s z t é l t a !

szives

figyelmébe!

A nagy közönség szives figyelmét felhívom nagy választékú kép
kereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom

Szölövesszö!

A világhírű Delaware adja a leg
jobb b o rt; oltani, permetezni i em
kell I Gyökeres 100 d rb : lOo kor.;
sim a: 60 kor. Szőlöoltványok ezere :
140 kor; a legnemesebb fajokból.
Árjegyzék ingyen. Rendelési eim :

Szigyártó Nagy Mihály

bármily fajta és nagyságú üvegekkel. — Teliét ne m ulassza el senki
megtekintem a m . k i r . t ö r v é n y h í z m e l l s k i i ü z l e t a m b e n a szebb
nél szebb és m i n d e n l / í p i / C p C T C I / C T mielőtt azt m ásutt él
i g é n y e k e t kielégítő
‘ készíttetné, am it olcsón
és gyorsan állítok elő.
Teljes tisztelettel:
■’—
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___________________________________________________ K A R P A G Y U L A .
Özv. KARCA LAJOSNÉ i t a l m é r é s é b e n k a p h a t ó k : jó küküllöfe n ti borok, likőrök, a legfinomabb teák s tearumok, amiket szolid árak

Felsösegesd (Somogvmegye)

1
Q

EGÉSZ ÉPÜLETEKNEK ÜVEGEZÉSÉT,
Szölöoltvány!

icj

'C J z l e t f e l i i a g ^ á s

A

illatszertárában Csíkszeredában
a legfinomabb illat megkapható 1 kor.
20 fillérért dekagrnmonként Úgy aresssépitő kenőcsök, mint púderek 10
fillértől feljebb. Valamint ott kapható
a híres kolozsváii arc- és kézfinomiló

WAGNER a „Hangszer-király11 Budapest

/n
✓ s v \-'/N ;'/s -/s
r W S r v / S ■/■%.■?S r \ . r s . r \ . r \ . / v / S ./"S r \ , n . ^ i

r s r \.
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Nem kell inár ngy üveg finom illat
szerért 10, 15,20 koronát adni, mivel

Mióta WAGNER a „Hangszer-Király iogyen
küldött egy családi fonográfot — azóta est ón kint egész színházi előadást tartunk.
A családi fonográfot bárki egészen ingyen
kaphatja, ha 1U drb. keményöntésü kótahengereket rendel, melynek darabja 1 kor.
80 fillér.
Az összes színházak felvételei!
H on y versen y beszélőgép, 0 lemezzel, 400
tűvel 40 kor. / sko h th eyetlil tokkal, vonó
val. gyantával, ára 12 kor. H n zó h a rm o n ik a , orgonahangu, iskolával, dalokkal 12
kor. H osszú m u g y a r citera,üwoin munka
felszereléssel 12 kor. H á rm o n fu tu n k ,
használtak állandóan raktáron.

FOGL.J.L.műépítész.Budapest,VI.Csengeri-utca54
■0

Általános Bank Részvénytársaság

Ez igazán nagyszerül

N

-----—- = mellett b o c s á t f o r g a l o m b a .

Hirdetés az üzlet lelke, éltetője!
Ki eredménnyel akar hirdetni, a leg
alkalmasabb erre a 48-as független
ségi párt hivatalos lapja az ..őrszem .'

Mindenki, aki nálam legalább húsz koronára vásárol, egy életnagysága képet kap. Csupán
— -■
------ három koronát kell tizein! a passa-portuét. = = = = = ...... .......
Olcsó

és

pontoa

lelssoig-álás!

Nyomatott Apponyi könyvnyom da r. t -mii, Csíkszeredában. 1908.
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