
Szerkesztőségi iroda : 
Főpiac, Csulak-féle  liáz, 

hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiadd hivatal : 
P o l l i k Mór könyvnyomdáj 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendők. 

Megjelenik ezen lap heten-
kint kétszer: 

csütörtökön és vasárnap. 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . I frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttór sora 15 kr. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 

A háramszékt „Háziipar-egylet31 és a „s&psi-szentgyörgyí önkénytes tűzoltá-egyfefc"  hivatalos k&zllnija. 

A irónbeszéd után 
A királyi trónbeszédet mult számunk hoz-

ta volt Rövidre iLött ki az nigyon. El van 
ugyan mondva benne a mi ez idő szerint köz-
ügyeinkről mondható s igy nem kárhoztatható 
az józanul rövidsége mi? t t : de hát nincs benne 
frázis,  mi az avval élni megszokott ellenzéki 
sajtó elölt nagy hiba. 

Azonban nemcsak puritán ridegsége miatt 
ócsárolja e trónbeszédet az ellenzék; kifogá-
sait alapitja eg/részt azon pontokra, melyek 
benne vannak, másrészt azokra, melyek benne 
nincsenek Lássuk kifogásait,  hogy megítélhes-
sük, vájjon alaposak-e azok s hogy e kifogá 
sok alapján folytatott  támadásai a kormány el-
len teljesebb sulyuak-e, mint voltak az azelőt-
tiek s más ürügyeken alapulók ? 

A trónbeszéd kimondja, hogy a kormány 
ideiglenes helyzeténél fogva,  az országgyűlésre 
váró teendőkről most még programm ki nem 
tűzhető. — Ez teljesen helyes. Egy ideiglenes 
kormány, mikor b-zonytalan a maradása, nem 
tűzheti ki működése irányát a király által, mi-
kor meglehet, hogy evvel csak egy jövő kor-
mány alakulását nehezítené annak előre lekö-
tése által. 

A trónbeszéd csak két kérdés ideiglenes 
megoldását tűzi ki: egyik a véderő, másik a 
Horvátországgal kötendő pénzügyi egyezmény 
ügye. Mindkettő lejár ez évben s ha meg nem 
hosszabbittatnak, akkor az ialkotmányszerü ve-
zetés" ütközhetnének nehézségbe, mert egy 
részt nem lehetne újoncozni, másrészt a horvá-
toknak a közös költségekhez való pénzügyi 
hozzájárulása jutna érvényen kivül. — Mindkét 
kérdésben most csak ideiglenes intézkedés le-
hető a kormány jelen helyzete s a hátra levő 
rövid idö miatt .melyben csak fontosságokhoz 
nem illő sietséggel lehetne végleges megoldá 
sokat eszközölni 

Természetes, hogy ha vége a kormány-
válságnak s akár a mostani kormány marad, 
akár uj foglalja  el a helyét, az országgyűlés 
munkaprogrammja a már illetékes kormány ál-
tal meg fog  állapíttatni 

Hanem hát azon akad fenn  az ellenzék, 
hogy a trónbeszéd ki akarja venni az ország-

Innen-onnan. 
A N e m e r e. 

A századokkal ezelőtt rég, rég elporlott ősök-
kel mennyi emlékeink temetkeztek be az örök fe-
ledés sirjába ! Ha azok a sírok megnyílnának s be-
szélnünk lehetne azokkal a rég elfeledett  ősökkel: 
— a mult idők titkos homályából mennyi kincset 
hozhatnánk napvilágra ! 

Nyugodjatok csendesen, elporlott apáink ! Pi-
henjetek, aludjátok hosszú álmaitokat : mi csak 
sejtünk rólatok, sejtelmeink és a fenmaradt  emlé-
kekből levont kutatásaink ne zavarjanak meg ben-
neteket. 

íme egy n é v , mely ma már három különbö-
ző dolgot jelent: egy nagy h e g y e t , egy erős 
s z e l e t és egy kis l a p o t . 

Minthogy a t. olvasó előreláthatólag sokat 
fog  még a legutóbbival foglalkozni,  mely elég- sze-
rénytelen volt minden bérmálási aktus nélkül a 
fenn  kitett nevet magára venni s ennélfogva  egész 
életét azon nagy feladat  megoldásában töltf  el 
hogy nevének, mely ó r i á s t és e r ő s t jelent, 
valaha megfelelhessen;  annál fogva  hagyjuk a la-
pot kibeszélni a világ titkait, hagyjuk őt küzdeni 
leiadata megoldásával s közeledjünk a rég behor-
padt sírokhoz, kopogtassuk meg azok mohfedte  fö-
delét s hallgassuk, mit beszélnek nekünk a régiek 
arról a hegyről, a minek olyan sajátságos henK-
zásu nevet adtak s a melynek még csak jelentése 

gyűlés köréből épen a fő  fontosságú  külpoliti-
kai kérdést, mely pénzügyi következményeiben 
a kormányválságot okozta s igy a válságnak 
parlamenten kivüli megoldása céloztatik. 

Erre csak azt mondjuk, hogy ez ellenzéki 
állítás csak, állítás, melynek a trónbeszéd sem-
mi valósági alapot nem nyújt. Amire az ellen-
zék ez állítását építi, az a trónbeszédnek ama 
passu. a, mely arról szól, hogy »a külügyminis-
ter az arra hivatott testületek előtt fogja  meg-
adni a beható felvilágosítást.*  Miből csak; az 
következik, hogy a trónbeszéd közjogunk szem-
meltartása mellett készült, mely a külügyminis-
tert a delegációk elótt teszi felelőssé  s mely ez 
intézkedést az egységes külpolitika lehetségesi-
tésének érdekében tette 

Hogy Andrássy a delegációk eló'tt felelős 
politikájáért: az világos; de ellenzéki roszaka-
rat kell ahoz, hogy e közjogi szükségesség kon-
statálásaért a trónbeszédért felelős  kormányt 
az országgyűlés előtti felelősségének  kijátszási 
célzatával vádolja. 

A kormány e felelősség  alól nem akar ki-
bújni, sőt épen a tronbeszéd szövege mutatja, 
hogy a válság megoldásának alapjául a bosz-
niai kérdést tekinti, mert a trónbeszédben az 
van egyedül tüzetesen tárgyalva s a válaszfel-
irati vitának is s evvel a többség alakulásának 
egyedül ez lehet alapja. Csak ugy van e kér-
áés kizárólagos fejtegetésének  a trónbeszédben 
értelme, ha a kormány azt nemcsak a törvény-
hozás elé akarja hozni, de árinak megvitatása 
alapján akarja a válságot is megoldani, vagy 
is az országgyűlés megvitatja az okkupációra 
vitt s a kormány beleegyezésével alakult kül-
politikát s annak elfogadásával,  vagy elvetésé-
vel fog  dönteni a kormányválság hovafordulá-
sa felett. 

Ha tehát Andrássy felelőssége  csak a de 
legációk előtt érvényesülhet is, a magyar kor-
mány felelőssége  ép oly teljes mérvben érvé-
nyesül az országgyűlés eló'tt, melynek őt fele-
lősségre vonni joga s ez alapon a kormányvál-
ságot eldönteni hivatása. 

Ezek után már csak minden józan értel-
mű ember meggyőződését mondjuk ki, mi-
dőn konstatáljuk, hogy a kormány nem akar-
kibujni a külpolitika miatti felelőssége  alól. A 

felől  sem igen lehet tisztában a késő kor gyer-
meke. -.'". . 

* 

Az embernek, tehát általában minden nem-
zetnek megvan a maga gyermekkora. Olyan éde-
sen hangzik a dajka-mese fülében  régi várakról, 
hatalmas óriásokról, rengeteg erdőkről, miknek 
közepében egy-egy aranyhajú tündér lakott mé-
lyen elrejtve a lombok sűrűjében. A leány szép 
volt, mint a hasadó hajnal, könnyű lábnyomai ter-
hét meg sem érezte a fü,  a virágok őt kínálták 
meg legelőször harmattal s a lehajló lombok or-
cáját csókolták meg először. Milyen elandalító a 
regedal erről a tündérről, a ki lejárt hajnal előtt 
a falu  szegényeihez s csak végig suhant könnyű 
lenge ruhájával a faluban  s azok a szegények, a 
kiknek egy betévö falatjuk  sem volt, reggelre kel-
ve tele kamrát találtak, a betegek meggyógyultak 
s a szeretője után siró leány ablaka előtt találta 
azt, a kit már évek óta nem látott. A falu  tün-
dére olyan jószivü volt. 

liyen tündérek szerepelnek a mi nemzetünk 
őshagyományaiban is. Szórói-szóra meghallhatjuk 
azt a népmesékben. Ugy kell lenni, hogy az a 
N i m r ó d is, a kit ősatyjának tartott a hun s in-
nen a magyar mythologia is, ilyen tündért fogott 
meg jártában-keltében egy sürü rengeteg aljában. 
S minthogy a leány nem akart a kényurnak hó-
dolni : elzárta a köszivü óriás egy barlang zugába 
s csak olykor-olykor hallszik onnan sóhajtása, a 
mint az óriás útra kel ismét sanyargatni a népe-
ket. A tündér ilyenkor reszketve zokog benn s 
szerető szive majd megreped bánatában. 

Ez az óriás ősatya, a kitől A QÍ/U'JI író YTÍ— 

trónbeszéd szövege is e meggyőződés helyes-
sége mellett bizonyít. Azért emliti fel  a Berlin-
ben nyert európai megbízatást, hogy erre hivja 
fel  az országgyűlés bírálatát, — azért emliti a 
megbizatás első felének  az okkupációnak bevé-
geztét, hogy kitüntesse a monarchiának a kon-
gresszusi alapon létét s lehetlenné tegye az an-
nexionális, vagy más kalandos tervek ellenzéki 
ráfogását. 

Ez ellenzéki ráfogások  azonban a trónbe-
széd dacára megvannak s pár nap óta makacsul 
ismételtetnek a lapokban De hát sok kárt nőni 
fognak  tenni. Ma már kétségtelen, hogy az or-
szággyűlési többség tisztában van e ráfogások 
értéke iránt s Tisza értekezleti nyilatkozatából 
is tudja, hogy a kormány teljes tudatában van 
felelősségének  s azt kijátszani soha eszébe sem 
jutott. 

Hogy miként dói el a parlamenti harc, az 
a jövő titka még, — de az már bizonyos, hogy 
akár lesz helyeselve Tisza politikája, akár nem : 
a válság parlamentáris utón a nemzet képvise-
letének votuma által lesz megoldva, az bizo-
nyos S a nemzetre nézve ez megnyugtató lehet. 

A. M. 

Királyi kézirat. 
A hivatalos lap 22-iki száma három legfelsőbb 

kéziratot közöl. Egyiket Tiszához, másikat Szen-
déhez, harmadikat a boszniai hadsereghez intézi. A 
következő királyi kézirat Tiszához igy hangzik: 

Kedves Tisza! 
Midőn a politikai viszonyok a jelen nyár folya-

mán az álló hadsereg, hadi tengerészet és honvéd-
ségek egy részének mozgósitását követelék, első 
izben történt az általános védkötelezettség életbe-
lépte óta, hogy minden áliás- és hivatásbeli egyé-
nek fegyver  alá lettek szólítva, mikép állampol-
gári kötelmeik legnehezebbikét teljesítsék. Külö-
nös megelégedéssel kell elismernem, hogy a tarta-
lékosok, honvédek és póttartalékosak megjelenése 
minden csapattestnél oly gyorsaság- és potosság-
gal történt meg, miként ennek folytán  nagyobb 
hadtesteknek várakozást fölülmúló  gyorsasággal 
gal való mozgósítása, harcképessé tétele és ez által 
a hadmüveletek tartamának lényeges megrövidí-
tése lehetővé tétetett. 

Ezen örvendetes eredmény ujabb bizonyítéka 
minden egyes, az általános védkötelezettség által 
érintett honpolgár élénk kötelességérzete, áldozat-

tilán át Álmost is származtatja, sok helyen előfor-
dul a különféle  krónikás példányokban. Horányi-
nál például M e n r o t, Podhrackynál N e m r o t h, 
Kovachichnál N e m p r o t néven nevezik. Ez az 
ősatya, a Nemród, hatalmas óriás volt, a hegyek, 
sziklák különféle  csoportjai máig is sok helyütt 
mutatják az ő megkövült alakját. A mi N e m e r e 
hegyünk Nemród után az óriás megkövült ősatya 
dermedt teste. 

Ugy hiszem, nem fogsz  csudálkozni, tisztelt 
olvasóm, ha a régiek ihagyományos hitregéit ke-
resztül lapozod, hogy annak a hegynek, melyet te 
megszoktál pusztán csak nevén nevezni, összefüg-
gése van az embernemzet gyermekes, ábrándos 
hitrege-költészetével. Az óriások neveit a néphit 
hegynevekké alkalmaztatja s a nevét hegyekben, 
erejét, fenmaradt  szilaj természetét pedig a s z é l -
v é s z e k b e n látja jelentkezni, — ez a N e m e-
r e s z é 1. 

A német néphit s azon nemzet regéiben is a 
„Wilde Jagd" jelenti azt a légi förgeteget,  a ziva-
tar ama süvöltését, melyekben a zsarnok vadászok 
hajtják kutyáikkal a vadat. Ezek a zsarnokok az-
tán elgázolják, összetiporják a föld  népének véres 
verejtékkel ápolt szántóföldjeit,  vetéseit, kertjeit. 
Nemródról igen sok monda maradt fenn,  melyek-
ben a rettenetes óriás „robustus venator", „oppres-
sor hominum" néven hivatott. A mint egy* másik 
hagyomány mondja, „vocabatur altér Nemproth, 
vei similis Nemproth". A mi Nemerénket is épen 
igy képzelte a néphit s igy látta az erőszakos zsar-
nokot, azt a dühöngő vadászt, a kegyetlen óriást 
abban a fullasztó,  átsüvöltő, emberölő szélben, a 
jnit rni Nemerének nevezünk. 


