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JVtilyen lesz a jövő választás?
Tolcsva, aug. 13.

Sajátságos és mindeddig telje
sen szokatlan harci riadóval lepte 
meg a múlt napokban a félhiva
talos Budapesti Tudósitó a »sza
badelvű« párt kényelemszerető 
tagjait.

Azt irta nevezetesen, hogy jó 
lesz most a nyári szünet alatt 
érintkezni a néppel s előkészíteni 
a jövő évi választásokra a hangu
latot, mert a kúriai bíráskodásról 
szóló törvény egészen uj helyzetet 
teremtett, s a jövő választás fogja 
kipróbálni Magyarországon a libe
rális eszmék értékét s hóditó 
erejét.

Ami magyarán ezt jelenti: Tisz
telt urak, jó lesz vigyázni, mert 
nem úgy van már, mint régen 
volt. Ezelőtt a kutya se törődött 
egy esztendővel előre a választá
sokkal. Két héttel a választás előtt 
lement kiki a maga kiosztott ke
rületébe, ellátta kellő mennyiségű 
ezresekkel, s megfelelő szánni, 
minden képzelhető szolgálattételre 
kész megyei t isztviselővel és csen
dőrrel. Azutá kcióba lépett, mint 
egv ezer kei riási gép, a pénz, 
o esszió. protekció, a meg
vesztegetésnek, hivatalos erőszak
nak, főispáni terrorizmusnak, fe
nyegetéseknek, ígéreteknek, csá
bításoknak ezer átkozott neme s 
a választás reggelére hatalmasan, 
impozánsan került ki ebből a gya-
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lázatos gépből a »szabadelvű 
többség.

Hogy itt a haza sorsáról van 
szó, hogy a nép a saját jövője fe
lett határoz, hogy ez tulajdonképp 
eszmék és irányok küzdelme egy- 

1 mással, annak nyoma se volt sem
miben. Pénznek és csendőrszu
ronynak harca volt az, nem esz
méké és irányoké.

Most már nem úgy lesz. Most 
lesz az első tiszta választás. Ujdon- 

jság, itt először! Noch nie dage- 
wesen! Nem viszünk pénzt a tisz- 

: telt választóknak, nem viszünk kö
zéjük se egy árva fillért, se egy 
szál szolgabirót, se egy csepp pénz- 
ügyigazgatót. Nem mondjuk a pa
rasztnak: gyere be szavazni, kapsz 
érte húsz forintot, — nem mond
juk a korcsmárosoknak: szavazz 
velünk, mert elvesszük az italmé
rési engedélyeket, — nem mond
juk a tisztviselőnek: menj kortes
kedni, mert fegyelmit indítunk el
lened, mert áthelyezünk Kutya- 
Bagosra!

Tisztán, a szó legpuritánabb ér
telmében, az eszmék harca lesz 
ez a választás. Üres kézzel, főis
pánok, szolgabirák és csendőrök 
nélkül a hátunk megett állunk 
oda a nép elé s azt mondjuk: Ez 
a mi programunk, ezt ekarjuk mi, 
azt pedig az ellenfél. Válassz, me
lyik kell neked! — És a nép sza
badon, minden befolyás nélkül fog 
a két program közt választani.

Ezért kell — igy buzdít a Búd.

Tud. — már most a néphez for
dulni s felvilágosítani őt, hogy a 
liberalizmus a leghelyesebb poli
tikai irány, s rábírni, hogy majd 
a választáson teljes szabadakarat
tal ezt az irányt kövesse. Hadd 
tűnjék ki a liberális eszmék hó
ditó ereje!

Hát ezek nagyon szép dolgok. 
Csakhogy mi tisztelettel nem hisz- 
szük, hogy a jövő választás tiszta 
választás lesz, s meg vagyunk 
győződve, hogy a kormány s az 
ő félhivatalosa sem hiszi.

Magyarországon nem lehet tiszta 
választás. Mert kétségtelen dolog, 
hogy a legelső, Igazán tiszta válasz
tásnál óriási többsége lenne a füg
getlenségi pártnak. ----- Ezt pedig 
nem fogják engedni.

Igenis, a magyar tisztviselőknek 
— államiaknak s megyeieknek — 
túlnyomó többsége függetlenségi 
párti! Igenis, a magyar intelligen
cia, a magyar nép belső szivbeli 
meggyőződésében az utolsó szálig 
a függetlenségi eszme hive!

Hisz ez nagyon természetes, hisz 
ez nem is lehet máskép. Nemzet, 
amely nem akar független lenni, 
nem képzelhető.

Ha odaállunk a nemzet elé s 
azt mondjuk neki: Teljesen szabad 
akarattal válassz: független akarsz-é 
lenni, vagy lekötött? magad ura 
akarsz-é lenni, vagy egy idegen 
államhoz kötözött kolone? Magad 
akarsz-é a gazdasági, a külügyi 
helyzeted felett rendelkezni, vagy

egy idegen állammal közösen ? 
Magadnak akarsz-é külön hadse
reget tartani, vagy közöst az ide
gennel ? Magad nyelvén akarod-é 
vezényeltetni a katonáidat, vagy 
egy idegen állam nyelvén ? Állam 
akarsz-é lenni, vagy gyarmat? — 
Ezekre a kérdésekre minden is
teni, erkölcsi és természeti törvény 
szerint csak egy felelet képzelhető: 
független akarok lenni!

Es nincs a »liberális eszmének« 
és nincs az ég és föld minden esz
méjének és gondolatának olyan 
ereje, hogy elhitesse egy nemzet- 
tel, hogy jobb neki rabszolgának 
lenni, mint szabadnak !

Ó, azok a »liberális« eszmék! 
Ó, az a kedves, dicső »liberaliz
mus« !

Milyen szép lesz majd, ha oda  ̂
áll a választói elé a kormánypárti 
képviselő ur s elszavalja:

A szabadságnak, a szabadelvű
ségnek hive vagyok. A szabad
elvűség kívánja, hogy a kvóta fel
emeltessék, a szabadelvűség kívánja 
hogy Ausztriának még a törvény 
ellenére is gyarmata maradjunk, 
a szabadelvűség kívánja, hogy év- 
ről-évre 3—4 millióval többet 
fizessünk a hadseregre. A liberális 
eszmék feltétlen követelménye, 
hogy a magyar hadsereg nyelve 
német legyen, hogy a magyar hon
védség ne kapjon tüzérséget, hogy 
a magyar honvédtisztek kétfejű 
sasos feketesárga kardbojtot hord
janak. A liberalizmus legfőbb bál-

T A R  C  A .
A régens szerelme.

£— A «Kelsőmagyarországi Hírlap* tárcája. — 
— Francziából. —

A régensség alatt az »innocentek« 
temetője ugyanaz volt, mint a mi a 
Palais Royal a restauráció alatt. Ugyan
az az élet, ugyanazok az erkölcsök. 
Soha oly szentségtelen módon nem za
varták tneg a halottak csöndjét. Bár 
nem építettek a sírokra, de mindegyi
ken állott valami teher.

Margit, aki ártatlan falusi leány volt 
és Argenteuilből jött Párisba. egy szép 
reggel a bazárrá átalakított temetőbe 
lépett. Csakhamar megpillantotta ott 
Babette nagynénjét, akinek csinos ar
cát nem felejtette el. Félt, hogy a néni 
nem szívesen fogadja, s nehány pilla
natig habozott. Zavart és kiváncsi te 
kintettel nézte a sürgés-forgást maga 
körül. Ez uj világ volt előtte, melyet 
először pillantott meg. A járókelők kö
zött megismert egy urat, aki a Pontau- 
Changeon beszélt vele. Ide-odaszalad
gált : itt egy szót váltott, ott virág
bokrétát nyújtott át egy elárusitónŐnek.

Végre elhatározta magát a leány és 
odalépett Babette nénjéhez:

— Kedves nagynéni!
Gőgösen nézett végig a megszólított 

a fiatal leányon és kérdezte:
— Én, nagynénje ? Nem is tudtam.
-— De kedves néni, hát nem ismeri
— Nem, abból az egyszerű okból, 

mert sosem láttam.
Margit szomorúan vonult vissza. Be

látta, hogy szegényesebben van öl- 
tözve, semhogy a büszke Babette elfő- 

(gadná húgának.
Alig tett néhány lépést, mikor a ré 

gens apródjainak egyike, Ravannes ap
ród, kilépett egyik bódéból és bókolni 
kezdett neki. A leány el akart fordulni, 
de az apród megragadta a kezeit és 
igy szólt:

— Nem fogja meggátolni, hogy meg
mondhassam önnek, milyen szép. Olyan, 
mint egy angyal.

Mikor Babette ilyen jó társaságban 
látta húgát, közelebb lépett Margithoz 
és szives arccal mosolygott rá.

— Te ismered ezt a csinos lánykát? 
— kérdezte az apród az elárusitónőt.

— Igen, a húgom, — mondta a néni 
és átölelte margitot.

— O is az innocentek terén tanydz?
— Ha akar, igen.
— Nekem mindegy, — mondta Mar

git közönyösen.
— No jó, az én padomon elég hely 

van még. Én különben sem vagyok 
mindig itt és te igen jól festesz majd 
az én helyemen.

—. Teljesedjék Isten akarata, — 
mondta Margit félig magában.

-7- Inkább az öné. — vágott közbe 
Ravannes gúnyos arccal.

— Képzeld csak, — mondta Babette 
a kicsikének, — ez az ur az udvartól 
való.

— Bánom is én, — felelte Margit.
Ravannes meghajolt és eltávozott.

De még aznap este elbeszélte egy tár
saságban Averne asszonynál a kalandját.

— Ön az innocentek piacán kószál ? 
kérdezte a régens egy barátnője. — 1

Hogy lehet ennyire leereszkedni ?
— Igaza van, — mondta az orleansi 

herceg. — A szépség régi keletű ne
messég, mert Kva leánya. Én is elme
gyek holnap a bazárba.

*
Ugyanaz este Madame de Tencinnel 

vacsorázott a herceg.
— Tudja, miért nem szerettem soha, 

— szólott a heiceg Tencin asszonyhoz.
— Mert egyáltalán nem ismeri a 

szerelmet.
— Ön a tanitónőm akar lenni. De 

sokkal okosabb, semhogy az lehetne. 
Igazán ártatlan teremtést tudnék csak 
szeretni, akinek sejtelnie sincs arról, 
hogy ki vagyok.

Másnap csakugyan kiment a herceg 
Ravannes-sal a bazárba, de nem lovagi 
öltözékben, hanem mint egyszerű párisi 
polgár. Régóta dicsérték már előtte a 
bazár szép elárusitónőit és kivált a 
csipkekereskedőnő szépségét magasz
talták, Babette volt a csipkekereske
dőnő és most Margit árusított helyette.

A régens és az apród átkóborolták 
a bazárt, itt-ott néhány szót váltottak. 
Egyszerre csak elbájolva hirtelen meg
álltak a szent-magloirei apátsággal 
szemben, a csipkcbolt ajtajánál. A 
boltban két fiatal leány ült, 18 és 20 
évesek lehettek, Babette és Margit.

Egyidejűleg szótlanul gyönyörködött 
szépségükben a két férfi, azután belép
tek a boltba, mint akik hozzá vannak 
szokva, hogy mindenüvé beléphetnek. 
A herceg is, az apród is értettek a 
szép szavakhoz és csakhamar meg
nyerték a leányok tetszését.

S mikor elváltak, megegyeztek, hogy

másnap ismét találkoznak. Egészen el
ragadtatva tért vissza a herceg a Palais 
Royalba és diadalmas mosolylyal 
mondta az apródjának:

Végre, végre nevem és címem 
nélkül fog szeretni egy női lény.

Másnap ismét ott lehetett látni a 
herceget a bazárban. Pazar ajándéko
kat vittek a lányoknak és raboltak érte 
megannyi csókot. Babette nevetett, 
Margit pirult és haragudott, de a ré
gens értett hozzá, hogyan csillapítsa.

A herceg komolyan beleszeretett a 
kicsikébe, és az üde, őszinte Margit 
úgy tűnt föl előtte, mint valami idegen 
országból való, idegen nyelven beszélő 
leány.

Szerelem, igazi szerelem volt, amit 
érzett. Néhány kedves együttlét után 
elhatározta, hogy fölfedezi előtte ál
lását.

— Ha már egyszer szeret, — gon
dolta — mitsem nyerek a további in- 
kognitóval.

Megmondta neki, hogy másnap este 
fiakeren álarcos bálba viszi. A kis lány 
el volt ragadtatva és kijelentette, hogy 
az egész napot kosztümje felszerelésé
nek szenteli.

— És milyen ruhában leszel ? — 
kérdezte a herceg.

— Vincellérnőnek öltözöm.
Jó. Akkor tiz rőf zöld selymet 

küldök, abból szőlőlevelckct csinálhatsz. 
*

Csütörtökön Orleans Fttlöp magával 
vitte Margitot egy egyszerű fiakeron. 
Éppen öltözködés közben találta, ál
arca a kezében volt. Barátnői segitet- 
tek neki, ti éfálóztak és csinos kalandot
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65. szám. (3)
letesebb felvilágosítást nyújt Percnyi 
Vilmo i collegiumi főgimnáziumi tanár. 
(Főutca 138. sz.)

— Esküvő. Bilanovits István hely
beli kereskedő e hó 11-én esküdött 
örök hűséget K orányi Paula kisasszony
nak Legényé -Mihályiban.

— Ref. egyházmegyei közgyűlés. A 
felső-zempléni egyházmegye őszi gyű
lése e hó 23-an tartatik meg Miglé- 
szen.

— Színészet Nagymihályon. Füredi 
Károly színigazgató nehány tagból álló 
színtársulatával müvészkörutjaban Nagy- 
Mihályt is útba ejtette, hol — mint tu
dósítónk írja — az újabb operette, nép
színmű és vígjátékok gyöngyeivel akarja 
a közönséget megismertetni. Egyelőre 
»Szulamith«, »Görög rabszolga* és »Rip 
Van Wmklet kerül színre és ha kellő 
pártolásra találna, még néhány estével 
megtoldja ottmaradását.

— Kutyák — grófi rangban. A párisi
állatvédő egyesület kieszelte annak a 
módját, hogy miként lehessen a ku
tyákat is rendjelekkel kitüntetni. A ku
tyáknak nem lévén gomblyukjuk, a 4 
lábú kitüntettek az állatvédő-egyesület 
becsületrend szallagját a nyakukon kény
telenek viselni. Egyelőre csupán az. élet
mentés terén kivált kutyák kapják e 
rendjelet, de tekintve a Franciaország
ban uralkodó i ipt erkölcsi állapo
tokat, nemsok. inzen fogják ezt a
tis letremél ntetést is megsze-
re akár c. -uv másutt a nemességet. 
Arra is van kilátás, hogy azok a ku
tyák, melyek nem polgárok, hanem elő
kelőségek életét mentik meg, bárói vagy 
esetleg grófi koronával ékes nyaklán
cot kapjanak. Ez lesz a francia köztár
saság diadala.

— Uj hírlap. Miskolczon, D évényi 
Miklós szerkesztése alatt, ez évi aug. 
hónappal uj lap indult meg. »Miskolczi 
Hetiszemle * címen és főként a gaz
dasági, ipari és kereskedelmi helyi ér
dekek propagálását tűzte ki feladatául.

— Vonatösszeütközés. Tisza-Luc mel
lett egy sinkeresztezésen a Miskolczról 
újhelyi személyzettel Ujhelybe jövő 472. 
sz. tehervonat összeütközött a T.-Lucia 
menő 473-as ugyancsak újhelyi személy
zet által vezetett tehervonatiak Az ösz- 
szeütközésnél 4 kocsi ki dűlt és a vo 
nat 8 órai késéssel jött be az újhelyi 
állomásra. Vestlényi és S tefancsics moz
donyvezetők ellen megindították az el
járást.

— Zenekonzervatórium Eperjesen.
Eperjesi tudósítónk értesít, hogy ott 
szeptember hó 1-én zenekonzervatórium 
nyílik meg hegedű, zongora, cimbalom 
és énekosztályokkal. A konzervatórium 
vezetője K rausz  Sándor fővárosi okle
veles zenetanár és K apy  Gyula, az 
eperjesi tanitóképezde okleveles zene
tanára lesznek.

— Diákok utazása Párisba. A kul
tuszminiszter, hogy a magyar diákok
nak megkönynyitse a párisi kiállítás 
megtekintését, elrendelte, hogy szep
temberben tanáraik vezetésével nagy 
tanulmányi kirándulást rendezzenek 
Párisba. Azoknak a diákoknak, a kik 
a kirándulásban résztvesznek és a ve
zető professoroknak szeptember hónap
ban tiz hapi szünetet engevélyez a 
kultuszminiszter, ki azt óhajtja, hogy 
a tanulmányi kirándulásban lehetőleg 
az összes iskolák képviselve legyenek.

— Sárosi parasztból anarchista. A 
kis sárosmegyei falu Kevecsány soha 
sem gondolta, hogy valaha nevezetes 
embere lesz. Most pedig kiderült, hogy 
bizony Kevecsány nem olyan világtól 
elmaradt falu, mert ime az az ember, 
a kit a budapesti rendőrség elfogott, 
s rásütötte, hogy veszedelmes anar
chista kevecsányi származású. A Ma
gyarországból Amerikába költözött 
Tresza családnak a sarja, Tresza Já
nos, a ki bejárta a félvilágot, és ezen
közben lett anarchistává. Most vallo
mása szerint csupa kíváncsiságból jött 
Magyarországba, mert 3 éves korától 
nem látta. Valószínűbb azonban a fő
városi rendőrségnek az a gyanúja, hogy 
Tresza, a monzai gyilkosság után meg
indított anarchisták elleni hajsza elől 
menekült Magyarországba. Az elfogott 
beszéli az európai nyelveket. A vizs
gálatnál egy éles golyóra töltött revol
vert, 45 töltést, három Amerikába szóló
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