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Lógunk a levegőben. Ma vég re> Október 5-én ismét felkerestük
Rickl urat s kérve-kértük, csak az eredményt 

Négy hete már annak, hogy a nagygyűlés mondja meg, hogy megtehessük az előkészületeket, 
engedélyezése iránti kérvényünket az igazság- Ő ismét nem akart semmiféle felvilágosi-
ügyminiszteriumba beadtuk. Legalább is két 
hete, hogy lapunk kiküldöttje nap-nap után 
összejárja a minisztérium minden helyét, ahol 
csak kérvényünkről valamit tudnak.

Azt hittük, hogy olvasóinknak már október 
1 -i számunkban végleges tájékoztatást nyújtha
tunk, azonban csalatkoztunk. A lap megjelente
tését napról-napra halasztottuk, de az alább 
elmondandó események folytán tovább nem 
tarthatjuk fenn a bizonytalanságot, előadjuk 
tehát a dolog állását.

Kérvényünk előadója Láday István dr. a 
lehető legnagyobb jóakarattal viseltetik és visel
tetett mindenkor testületünk iránt, mint humá
nus és felvilágosodott ember. Ő a maga részé
ről semmi akadályt sem gördített utunkba és 
ügyünket pártolólag terjesztette tovább. Innen 
kezdve az ügy titokzatossá kezdett válni. Azután 
tudakozódásainkra homályos válaszokat kaptunk, 
mig végre lapunk kiküldöttje felkereste az ügy
osztály főnökét Rickl Gyula miniszteri tanácsost.

Ő azt felelte kérdésünkre, hogy legyünk 
nyugodtak, mert kérelmünket idejében elinté
zik. Ez szeptember 28-án történt. Mi nyugodtak 
is voltunk, vártunk türelmesen, mindaddig, mig 
várni lehetett.

Időközben mindennap tudakozódtunk a ki
adóban az ügy állásáról.

Szeptember 30-án azt a választ kaptuk, 
hogy az ügy el van intézve. Ismét a várakozás 
következett. Az eredményről nem akart senki 
felvilágosítást adni.

tást adni.
Ismételt kérésünkre heves hangon, kiáltva 

jelentette ki, hogy magára pressziót gyakorolni 
senkitől sem enged!

Hiába biztosítottuk, hogy presszióról szó 
sem lehet, megtagadta a felvilágosítást.

Ez a tényállás!
ítéljék meg olvasóink a helyzetet, sajnos, 

mi ezek után az előzmények után nem látjuk 
azt valami rózsás színben.

Ez az egész eljárás ránk azt a benyomást 
teszi, hogy az ügy húzása, halasztgatása kész
akarva történik, taktikából, hogy e mozgalom 
magától múljék el.

Nekünk is van e helyen pár szavunk olva
sóinkhoz !

Megkezdtünk egy mozgalmat, melyhez ki
tartás és a legszorosabb összetartás szükséges! 
Ne állítson meg bennünket, ne tartóztasson fel 
már az első kis akadály, haladjunk megállás 
nélkül tovább.

Csüggednünk nem szabad! Kérjük olvasóin
kat, legyenek nyugodtak, várják meg a fejle
ményeket, lapunk a kiadásra készen áll s belőle, 
bárhogyan intéződik el kérvényünk, mindenesetre 
utasítást fognak nyerni a teendőkre nézve.

Olvasóink megnyugtatására rendeztük ezt a 
rendkívüli kiadást, reméljük, hogy már a leg
közelebbi napokban nyomon követi ezt az a hírünk, 
hogy minden rendben van.

Csak kitartás és bátorság!
Zöldy Lajos.


