
lekvény, hanem egyenesen egy parlamentáris ál-
lamcsíny. (!) 

De hát miként történhetett, hogy a nemzet 
ekkorig" a választásoknál ezt azt államcsínyt, az 
elvállalt képviselői kötelességek e rémületes meg-
szegését el nem vetette ? 

Ennek oka azon határtalan bizalom volt, mely-
lyel a nemzet Deák Ferenc iránt épen az 1861-ki 
felirat  következtében viseltetett. 

A nemzet többsége azon nézetből indult ki, 
hogy az csak még sem lehet oly rosz, hogy még 
csak k sérletet se érdemeljen, amit az a Deák ja-
vasol, aki 186 i-ben az ország jogait oly hatalma-
son védte s a nemzet érzelmeit oly hiven tol-
mácsolta. 

Tehát adjunk tért a kísérletre. Lássuk, telje-
sednek-e azon várakozások, melyeket Deák Ferenc 
kilátásba helyezett. 

Aztán a nemzet azon nézetből indult ki, hogy 
Deák Ferenc elismerte ugyan, miszerint müve nem 
tökéletes, nem felel  meg a nemzet jogos és méltá-
nyos igényeinek, de azzal biztatott, hogy alapot 
nyújt a javításra, javulni fog. 

Hát a nemzet azt mondta, Deák okos ember, 
tudja mit beszél, tiz év nem a világ, tiirjünk, tiz 
év múlva a dolog majd javitva lesz. 

Ez volt a nemzet álláspontja az 1868. ótai vá-
lasztásoknál. 

De most a helyzet egészen más. 
A kísérlet megtörtént, s a tiz éves tapaszta-

lás a közösügyes rendszert mind külbiztonsági, 
mind belszervezkedési, mind politikai, mind köz-
gazdászati, mind szellemi, mind anyagi tekintetben 
a leghatározottabban elitélte ; és azt is bizonyította, 
hogy ezen az alapon egyiket sem lehet azon két 
cél közül elérni, melyeket Deák kilátásba helyezett: 
sem az osztrák birodalom népével nem lehet ba-
rátságos egyetértésre jutni, sem az alkotmányos 
életet valósággá emelni az országban. 

Választási, mozgalmak. 
Nagy Ajta, 1878. jul. 28. 

Tekintetes szerkesztő ur ! 
A nagy-ajtai választó kerület derék képvise-

lőjelöltje B a r t h a János ur mintegy 700 választó 
jelenlétében ma tartá meg Nagy-Ajtáh-Nemelkedett 
szellemű szabadelvű programmbeszédét! A rövid, 
de velős programmot a választók zajos tetszés és 
lelkes éljenzéssel fogadták,  és valóban méltán, mert 
közszeretet és tiszteletben álló képviselőjelölt ur 
nem mondott a választókat elámító hangzatos fra 
zisokat, nem ígérte, hogy megválasztatása esetén 
ilyen meg olyan nagyszerű dolgokat fog  mivelni, 
hanem igen is igéré azt, miszerint azon leend, hogy 
Erdővidék mind anyagi, mind szellemi tekintetben 
haladjon és gyarapodjék. Igéré, miszerint megvá-
lasztatása esetén teljes erejéből oda fog  hatni, hogy 
Erdővidék, mely jelenben négy megyéhez tartozik, 
egyesitessék, s ez á'tal képesítve legyen összetett 
erővel jólétén munkálni. Valóban ideje is volna 
ezen abnormis állapotot megszüntetni, s azon köz-
ségeket, melyeket a természet együvé alkotott, nem 
indokolható érdekekből továbbra is elkülönítve 
nem nyomorgatni Igéré, hogy megválasztatása esetén 
oda fog  működni, hogy az Olt folyam,  mely gya-
kori káros kiöntései által terményeinket csaknem 
minden évben legnagyobb részben tönkre tette és 
teszi, szabályoztassék. Az erdélyrészi leendő igen 
tisztelt képviselő urakat szívesen kérjük egyesül-
jenek ezen fontos  ügyet az Olt folyam  szabályozá-
sát illetőleg, mert ennek létesítése által nemcsak 
a kicsiny Erdővidéknek, hanem az egész Erdély-
nek kimondhatlan nagy szolgálatot tesznek. Töre-
kedjenek arra, hogy a haza benn legyen boldog, 
künn pedig tisztelt. 

Nekünk, kik Erdővidék anyagi és szellemi jó-
létét szivünkén hordjuk, jól estek azon őszinte sza-
vak, melyeket szeretve tisztelt képviselőjelöltünk 
ezen irányban mondott, mintha csak a mi gondo-
latainkat, a mi őszinte érzelmeinket tolmácsolta 
volna, s valóban azokat is, mert hisz az mindnyá-
junk előtt ismeretes, hogy képviselőjelöltünk, mint 
vidékünk szülötte sokoldalú összeköttetéseinél fogva 
minket, a mi szükségleteinket, óhajtásainkat leg-
jobban ismeri és tudja, s múltja feljogosít  azt hin-

•nünk, hogy jövőben is tisztességes fegyverrel  csak 
előhaladásunkat, jólétünket fogja  védelmezni. 

Addig éljen, mig a honnak él. 
Esy vállig/.tó. 

K.-Vásárhely,  1878. julis 31. 
Tekintetes szerkesztő ur! 

Pap Lajos urnák K.-Vásárhelyit  1878. julius 
28-án tartott követi beszámolása alkalmával az 
1878. évi 24-ik törvénycikk értelmezése felett  vita 
fejlődvén  ki, az a következő sürgöny váltást ered-
ményezte : 

I. 
Nagyméltóságú pénzügyminiszter ur 

Budapesten. 
Félreértések elhárithatása tekintetéből esede-

zünk felvilágosítani  arról, hogy az 1878. évi 24-ik 
törvény hatályon kivül tette-e az 1868. évi 16. tör-
vény 12. §-ának székelyföldre  vonatkozó azon ré-
szét, a mely 2 frt  évi általány mellett, pálinkafő-
zést engedélyezett ? Válasz fizetve. 

Szabó Dénes és társai. 

II. 
Szám 43201. 

Szabó Dénes és társainak 
Kézdi-Vásárhelytt. 

(Feladatott Budapest vár 1878. jul. 30 d. u. 2 óra 
55 Perc. 

Székelyföldre  nézve pálinkafőzés  iránt eddig 
fennállott  kedvezmény, uj szeszadó törvény által 
megszűnt. Pénzügyminisztérium. 

Nem tehettük, hogy ezen sürgönyök szövegét 
az annyira érdekelt székely népnek tudomására ne 
hozzuk és azokra vonatkozólag a következő meg-
jegyzéseket ne tegyük. 

Nem azért vádoljuk Pap Lajost és a székely-
földi  követeket, hogy ezen törvény igy jött létre, 
mert ha az országgyűlés többsége igy akarta, ne-
kik is meg kellett hajolni előtte,fde  vádoljuk ;azért, 
mert eljárásaikból kitűnik, hogy ők ezen törvény 
alkotásakor vagy jelen sem voltak vagy elég lel-
kiismeretlenek voltak nem gondolni azon sok ezer 
szegény családra, mely most életmódjának egyik 
legfőbb  alapját veszti el. 

Nem pártkérdés ez és mi nem vitatjuk ki volt 
és ki ellenzéki képviselő, hanem csak azt, hogy 
volt-e valaki a székely országgyűlési képviselők 
között, a ki ezen törvény tárgyalásakor felszólalva, 
bár csak figyelmeztette  volna is az országgyűlést 
ennek káros következéseire s ha a törvénynek ily 
értelemben'való létrejövetelét meggátolni nem tudta, 
a népet értesitette-e róla, miszerint vagy kérelmez-
zen ellene, vagy rendezze jó előre ügyeit a szerint? 

Ha volt ilyen képviselő, az akár kormány-
párti, akár ellenzéki lett legyen, becsületesen és 
hiven képviselte választóit, de nálunk Pap Lajos 
nemcsak ezeket nem tette, hanem midőn most, be-
számolásakor ez irányban felvilágosításra  kéretett, 
elég lelketlen volt tovább is tévelygésben hagyni 
az embereket az által, hogy a nagy közönség előtt 
ezen szavakat mondotta „az uj törvény a régivel 
nem ellenkezik, tehát biztosítom önöket, hogy a 
székelyföld  pálinkafőzési  kiváltsága nem törölte-
tett el." 

Már most az uj törvény september i-én életbe 
lép és kérdjük mi lesz annyi sok ezer szegény 
család kicsi üstjével ? Mert igaz, hogy lehet ezután 
is vele főzni,  csak hogy a mig mostanig egész évre 
fizetett  2 frtot,  jövőben tán egy hónap alatt 3—4 
annyit kell fizetni. 

Nincs tehát egyéb hátra mint az, hogy : 1) a 
közönségek kérelmezzenek magas- kormányunknál 
azért, hogy a szeszadó-törvény életbeléptetésénél 
vétessék figyelembe,  miszerint az 1869. ápril n-ről 
11801. pénzügyminiszteri sz. a. lebocsátott minisz-
teri rendelet értelmében, a jelen 1878. január i-től 
december végéig terjedő időre m á r b e v a n s z e d -
v e a 2 f r t .  á t a l á n y s igy azokra nézve, a kik 
azt befizették,  a törvény september i-én nem lép 
életbe. 

2) A megválasztandó képviselők komolyan 
utasíttassanak az októberben megnyitandó ország-
gyűlésen, lehetőleg már az év végéig egy kiegé-
szítő póttörvény alkotását eszközölni s a törvény-
alkotást jövőre lelkiismeretesebb figyelemmel  ki-
sérni és a népet ilyen kellemetlen meglepetéseknek 
többé ki nem tenni, mert a kormánynak millió meg 
millió felé  kell figyelmét  kiterjeszteni s méltányosan 
őt sem lehet vádolni, ha a nép érdekei felett  őr-
ködni hivatott képviselőknek hanyagsága vagy 
gondatlansága miatt félszeg  törvények hozatnak. 

Több polgár.*) 

li .-Vásárhely, 1878. jul. 31. 
A képviselőjét ezelőtt hat évvel egy szivvel 

lélekkel felkiáltás  utján megválasztó város, ma már 
pártokra szakadva, s fájdalom  ! ezelőtt két héttel 
a szabadelvű párt hivei két egyén körül csopor-
tosulva, csak személypártra voltak oszolva, ma már 
két elvi pártra szakadva: három képviselőjelölt 
körül csoportosult. Nevezetesen a szabadelvű párt 
hivei volt igen tisztelt képviselőnk Pap Lajos ur, 
és magának nagy népszerűséget kivívott polgár-
mesterünk Nagy Gábor ur mellett állanak. Ezen 
utóbbinak pártja nagy, s ha a szélsőbal, melynek 
tagjai naponként szaporodnak a történelmi emlékű 
Szemere Bertalan unokaöcscse, Szemere Emil fel-
léptetett szélsőbali, vagy közjogi ellenzék jelöltje 
mellett, a választás napjáig szétzüllik ugy 
minden bizonnyal győz s igy K.-Vásárhely  sza-
badelvű képviselőt küld; változás csak a személyt 
illetőleg lesz. 

Ma tartotta beszámoló beszédét Felső-Féhér-
megye v o l t képviselője gr. Nemes Nándor azon 
választói előtt, kik az uj felosztás  szerint ma Há-
romszékmegyéhez tartoznak. Beszámoló rövid be-
szédét az „Unió" kertben tartotta, mit természete-
sen ebéd követett. 

Szerkesztő ur engedelmével legyen szabad a 
„Nemere" f.  évi 63. számában IC.-Vásárhelyről Pap 

•) E levél a követkeiü  sorok kíséretében küldetett be : 
'* "zoir.oruan látom, hogy a nép nagy része, érzelmeinek nyilvání-

tásában ferde  utón jár. mert a kormányt vádolja s az ellenzékes-
kedésre legkedvezőbb okul h szn.-dt.iül. fel,  holott a kormány leg-
kevésbé sem lehet hibis, hanem sokkal inkíbb az egyes kép-
viselők, a kik ugy l á t s z i k s o k d o l g a i k miatt nem értek 
rá még csak tudomást is szerezni arról, hogy képviselősködéslik 
ideje alatt minő törvények alkottatnak. Azt épen ugy nem értik, 
mint a távol levő egyszerű emberek s alkalmat nyújtanak a leg-
kellemetlenebb meglepetéjekre. Pedig ha csak egy felszólalt  vol-
na, talán a kormány in figyelemmel  lett volna rí, v»gy ha meg-
gátolni nem tudták, küldtek volna ide haza értesítést. 

Lajos ur beszámolásáról irt „minden megjegyzés 
nélkül" közölt levélre szerény észrevételt tenni. 

Nevezetesen : Pap Lajos ur, igen tisztelt kép-
viselőjelöltünk ügyének felette  sokat ártott az „in-
telligentia" néhány tagjának kimagyarázhatlan sze-
mélyeskedése, melyet Nagy Gábor úrral szemben 
elkövetett, s mely képes volt többeket megingatni 
P. L. nivei közül. 

Sőt ártott nézetem szerint P. L. ur ügyének 
maga „Egyik" ur is, levelében használt „éretlen-
ség" s „proletariusok" kifejezésével.  Tisztelt „Egyik" 
ur ugy látszik nem tudja, hogy kis városunk 3-ik 
helyet foglalja  el Magyarhonban az iparos foglal-
kozásra nézve; nem tudja, hogy 5000-et pár száz-
zal meghaladó lakóinak zS-io^-ka tisztán iparos s 
igy nem lehet „proletarius". Becsületes életű s mint 
szorgalmas, munkás nép tekintélyesen járul hozzá 
a haza közügyeihez s igy nem „proletarius." 

A mi a kis és nagy üstök ügyét illeli: erre 
felvilágosítást  adott a nagyméltóságú pénzügymi-
nisztérium 43201. sz. a. küldött távsürgönyének kö-
vetkező szövegében : „Székelyföldre  nézve pálin-
kafőzés  iránt eddig fennállott  kedvezmény uj szesz-
adó-törvény által megszűnt." 

Végül megjegyzem, hogy Szemere Emil köz-
jogi ellenzék jelöltje augusztus i-én érkezik váro-
sunkba s 2-án tartja meg programmbeszédét. 

Másik. 

F ü r d ő i l e v é l . 
Zafzon,  1878. julius 29. 

(A zajzoni személybiztonság, — a közönség, — a zenekar, — egy 
rögtönzött tincvigalom) i 

Van valahol a havasok aljában egy hely, a 
melyet Zajzonnak neveznek. Itt vannak savanyú-
víz források,  melyek állítólag különféle  betegségek 
meg nem gyógyítására alkalmasok. 

Itt e fürdőhelyen,  mert — megjegyzendő, hogy 
fürdő,  — Brassó városa tart, vagy is a fürdő  ivadra 
(ezelőtt idény) kirendel egy fürdőbiztost,  ki aztán 
a vendégeket alkalom adtán meg is szokta bün-
tetni. 

Több esetek közül exempli causa álljon itt a 
következő: Azon nap, mely a. Ch. 1878. julidie 28. 
volt, midőn a vad fátum  engem i s — korhadt, csú-
zos csontjaim dacára — e fürdőre  sodort, több állí-
tólag tömösi mérnök jött egy kocsin, élvezendő a 
nyirkos lég üdítő hatását. Hanem mielőtt Zajzon-
ban e dicső élvezethez jutottak volna: a sors a 
fürdő  felügyelő  ur kegyelméből még egy kellemes 
meglepetést tartott fenn  számukra a későbbi élve-
zetek előizleltetőjéül. 

Ugyanis ezen urak, mint azt már ily gavallé-
roktól meg is várja a világ, körül-belől lovakkal 
jövének, s minthogy ezek nem cammogának bizo-
nyos állathoz hasonlóan, melynek már neve is sa-
játos tulajdonokkal áll összefüggésben,  ezért ez 
urakat megbüntette. Na hanem az az ő dolga. 

Ebből világos, hogy Zajzonban a személybiz-
tonságról rendkívül gondoskodva van s e részben 
nem kell a tyúkszemeket félteni. 

Itt a sétatéren én is lézengtem a többi em-
berek között, néztem az ide gyűlt díszes vendég-
serget. Voltak itt nők is, még pedig olyanok is, 
a kik sokat tehettek fel  önmagukról, vagy külső 
vagy belső képzelt magas tulajdonaikról, hanem 
jól tették, ha mások helyett ők maguk tevék ezt. 

De a mint a sok szépség látásán jámbor szem-
lélődésembe elmerülve állok egy rejtettebb helyen, 
egyszerre csak zenehangok vonják magukra fi-
gyelmemet. Gondolám magamban: ha már benne 
vagyok a dicső élvezetben, a zeneművészeket is 
csak közelebbről hallgatom meg. Arra felé  som-
polygék tehát és nagy egek, mit látnak az én bá 
muló szemeim! Mind egytől egyig, diszes arany-
sujtással kivarrott huszárkába bujtatott, bizonyos 
félméternyi  kócsagot helyettesítő fehér,  és egynek 
vörös lószőr csomaggal feldíszített  kalpag fé-
lével lefödött  fejű  egyenruhás egyének csalák ki 
az élettelen anyagból a varázshangokat. 

Már már közel valék ez isteni művészettől, 
vagy a művészek egyenruhájától egészen elragad-
tatni, hanem szerencsére egy közbejött véletlen e 
nagy malheurtől megmentett, mert egy valamihez 
kezdtek, a mit talán a művészek csárdás vagy ily 
valaminek kereszteltek, s ez a már kitörőfélben 
levő enthusiasmusra egy rendkívüli hideg zuhanyt, 
vagy is a technikus terminust használva „tuscht" 
zuhanta s azt egészen lehüté. 

Elkeseredve a mennyei élv bájköréből egy-
szerre ily fagyos  fürdőbe  cuppanás miatt, tovább 
rohantam, azaz,,hogy csak ballagtam, s igy vigasz-
talanságom közben fülhegygyei  olyasmit véltem 
hallani, mintha valami táncmulatságról beszélnének, 
mely még ma este meg fogna  tartatni. 

E hir kevéssé megvigasztalt. 
Erre elszánám magam, hogy oda csak vala-

hogy én is bejutok, habár magam csúzos lábaim 
miatt abban fájdalom  részt nem is vehetek, de leg-
alább a mások örömét látva én is élvezni fogok. 

Olyan lassan telt az idő a meghatározott órá-
ig, mintha csak valaki az idő kerekét az én bo-
szantásomra visszafelé  forgatná. 

Elvégre azonban kinos várakozás után még 
is eljött az óhajtva várt óra. 

Lassan lassan gyülekezni kezdett a közönség. 
Én oly helyen helyezém magam el, hol a bejövö-
ket lámpafénynél,  mely különösen előnyös bizo-
nyos esetekben a szépeket még érdekesebbekké 


