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VI.
Hátra van még, hogy legalább 

főbb vonásokban vizsgáljuk meg, 
hogy az állam mi módon vethet 
gátat az egyre növekvő kiván
dorlási mozgalomnak, s minő 
helyzete van az államnak, tekin
tettel az egyéni szabadságra. A 
szabadságjogok iogalmából és ter
mészetéből következik, hogy az 
állam kénytelen elismerni a sza
badságot a szabad költözködés; 
tekintetében, mert mindenki ott 
kereshet magának munkakört, 
foglalkozást és teremthet otthont, 
ahol legjobban és legkönnyebben 
tud megélni, ahol hajlamait és 
tehetségeit legcélszerűbben tudja 
kilejteni.

Aki itthon necn bir megküz-1 
deni az élet viharaival, aki önhi
báján kivii! jut oly helyzetbe, hogy 
nem tudja megkeresni a minden
napi kenyerét, annak nem lehet 
kényszerítő erővel útját állani. 
Mert erre is áll, amit a közép
kor egy hatalmas pápája II. Pius 
mondott »Non improbandum 
hoc est nostro tempore, si prop- 
ter vitám facimus, quae non 
videntur facienda». E/.t álláspon
tot fogadták el az összes álla
mok s csakis közvetve tettek 
intézkedéseket a kivándorlás meg
akadályozására. így volt ez ná
lunk is. Az 1881. 88. t. ez. sza
bályozza a kivándorlási ügynök
séget, megállapítva a feltételeket, 
melyek mellett a kivándorlási 
ügynökök működhetnek. E tör
vényünk szigorításra és átdolgo
zásra szorul. A legsúlyosabban 
volnának büntetendők mindazok, 
kik a népet a kivándorlásra buz
dítják, akik számukra útlevelek 
kiállítását közvetítik, a kik kül
földre csábitó és sokszor hiú és 
üres ígéreteket tartalmazó nyom
tatványok terjesztésével foglalkoz
nak.

De fődolog mindenekelőtt a 
kivándorlásról szóló statisztikai 
adatok pontos összeállítása, kü 
lönös figyelemmel kisérése az 
egyes helyekről történő nagyobb 
arányú kivándorlásoknak. Miután 
e tekintetben az okok nem egyen
lők, az egyes vidékeken külön
böző körülmények hatnak közre 
c tekintetben, a főispánok ilyen 
helyeken utasitandók volnának 
évről-évre külön és részletes je
lentéseknek, sőt mélyreható ta
nulmányoknak tételére s megje
lölésére az okoknak, felmutatá
sára az ezek elhárítására szol
gáló eszközöknek. E feladatokra 
:»zon vármegyékben, hol a baj 
nagyobb (Zemplén, Sáros, Sze- j

pes, Ung, Abauj-Torna, Gömör,)| 
| lehetne egy külön megyei bizott
ságot szervezni. Ennek volna fel
adata nyilvántartani a közigazga

tá s  támogatásúval, hogy az egyes 
I községekből évenkint hányán 
i mentek ki és hányán jöttek visz- j 
Isza. Mert mim említettük már a 
mai statisztikánál #— mely csak 
az útlevelekből vonja következte-1 
tésrt — ezt pontosan nem lehet 
megállapítani.

Ott, ahol a földbirtok szerzésé- 
nek nehézségei fordulnak elő, 
célszerű telepítési politika által j 
kell segíteni. A magyar állam, 
illetve a földmivelési miniszté
rium, midőn egyes kincstári bir
tokokat bérgazdaságba ad ki, di
cséretes példával megy elől. De 
különösen meg kell szabadítani a 
népet a sokhelyt előforduló ter
ményuzsorától s támogatni kell 
a szövetkezeteket, melyek áldá
sos és jótékony hatásukat már 
idáig is éreztették. Olcsó köl
csönök nyújtása által lehetővé 
kell tenni az eladósodott birto
kok tisztázását s ott hol a ter- 
ményuzsora divatban van, szövet
kezeti raktárakat kell alapítani a 
baj orvoslására. Mielőbb meg 
kell valósítani az adózás tervbe 
vett reformját és különösen csök
kenteni fiscalitast, amely — mint 

| említettük — sok helyen elkese 
! ritőleg hat.
! I)e mindezeknél fontosabb, hogy 
ja kivándorolt honfitárainknak oda- 
j kinn a védelmet biztosítsuk, ápol
tjuk és tartsuk fenn bennük a 
hazaszeretet szent érzelmeit s kö- 

i vessünk el mindent, hogy kinn 
levő consulatuiainknál bajaikban 

j orvoslást nyerjenek. Mert a mai 
helyzetben sokszor előfordul, hogy 
konzulaink nem is tudnak magya
rul, hogyan volna tehát lehetsé
ges, hogy kivándorolt magyar
jaink teljes bizalommal fordulja- 

inak hozzájuk. Ismeretes, hogy 
odakint hatalmas egyházi szerve
zet működik. E szervezet minden 

'tagja kell, hogy védő vára le
gyen a magyarság érdekeinek, 
Kövessen el mindent, hogy hiveit 
a hazára nézve ne engedje el
veszni.

Enyhíteni fogja a bajokat a 
közigazgatás tervbe vett reform
jának megvalósítása is, de enyhí
tené különösen a népnevelésnek 
intensiv fejlesztése, amely ágában! 
a mi kulturéletünknek még igen j 
sok a tenni való. Emeljük fel 
néptanítóink fizetését, hogy tisz-: 
tességes megélhetést biztosítva 
számukra, annál nagyobb hévvel 
és lelkesedéssel törekedjenek aj 
népet felvilágosítani s a kivándor
lástól visszatartani_____________ I

Lapunk A

De mindezek az eszközök és mó
dozatok nem elegendők, ha nem 
követünk el mindent gazdasági 
helyzetünk megerősítésére. Az 
ipar kifejlesztése, az önálló vám
terület felállítása nélkül úgy le
szünk, mint az orvos, ki a bete
get elhalmozza különféle gyógy
szereivel, de elvonja tőle a jó le
vegőt és a napfényt, ami felüdü
lésének legszükségesebb feltétele, 
egészségének legnagyobb biztosí
téka.

Nyissuk meg uj meg uj tereit 
a munkának, irtsuk ki közéletünk
ből a korrupcióit, ostorozzuk a 
léhaságot, méltányoljuk a köte
lességtudást, ápoljuk a polgári 
erényeket és főképen hassunk 
oda, hogy túlhajtott vágyak, be
teges ambíciók ne mérgezzék 
meg a lelki állapot egészségét, 
mert kevéssel való megelége
dés alapja az emberi boldogság
nak, mint az apostol mondja: 
»minden gonoszságnak gyökere a 

j pénzvágy, mely után némelyek 
jjárván eltértek a h'Uől.«

Legyen eszmén) ünk egy erős, 
gazdaságilag független Magyar- 
ország és ennek elérésére ragasz
kodjunk törhetetlenül politikai el
veinkhez, ne áldozzuk fel ezeket 
semmi egyéni hiúságért, semmi 
hatalmi érdekért, akkor boldog 

j lesz a nemzet a szabad hazában.

fi s .-a  -ú jhe ly i g y árte lep i zene-, 
Dal- és önképzö-kör zász ló szen te lé s i 

ünnepélye.
Nem kétfejű sasos cifra kato

nai zászló volt az, amit ezernyi 
j ezer ember részvételével szentelt 
fel vasárnap a gyártelepi dalárda.

Békés magyar munkások békes- 
j séget hirdető lobogója volt az a 
kék selyem jelvény, de az én lel- 

' kém sejtése harczi jelt látott 
benne mégis

Harci jel az a zászló, sokkal 
igazabban, sokkal méltóbban har- 
czi lobogó, mint azok a selyem 
szövetek, amiket a parádés osztrák 
hadsereg előtt lenget a szél.

Mert a katonák csak játsszák a 
háborút, — vér nem omlik, nem 
dörög az ágyú, nem csattog a 
kard, s mégis harc folyik ezen a 
jó magyar földön, erős, elszánt, 
nem lankadó életre halálra menő 
harci küzdelem.

Az a harc, amit Árpád kezdett 
azért, hogy ez a föld egészen 
magyar, egészen a magyaré legyen, 
az a küzdelem, amit Rákóczi és 
Kossuth vívott azért, hogy ez 
a magyar föld szabad, független 
legyen, most is folyik, most is 
tart tovább. i
L oldal.

Most is vívjuk a honszerző har
cot, a szabadságharcot. csak a 
harc módja, csak a harc eszköze 
lett más azóta.

Nem háborúkkal, nem győ
zelmes csatákkal, hanem munká
val, nehéz, kitartó munkával ioly- 
tatjuk azt a küzdelmet, a mely 
magyarrá, szabaddá fogja tenni 
ezt a hazat.

Az iskolák és műhelyek ennek 
a küzdelemnek a csataterei. Az 
egyikben a művelődés, a magya
rosodás, a másikban a gazdagság 
terem.

Fejlett ipar teszi gazdaggá, 
gazdagság, vagyoni önállóság te
szi szabaddá a nemzetet.

Azért mondom, hogy a magyar 
ipar minden munkása egy-egy 
derék katonája a magyar szabad
ságküzdelemnek. Fegyvere nem 
kard és puska, hanem üllő és 
kalapács, harcában nem piros vér 
folyik, hanem a becsületes munka 
verítéke.

Ezeknek a derék szabadsághar
cosoknak, ennek az igazi magyar 
honvédségnek egy lelkes csapatja 
az, amely vasárnap olyan lélek
emelőén szép ünneppel avatta 
fel összetartásának, lankadatlan 
munkás küzdelmének, magyar szó
hoz, magyar dalhoz, magyar mű
velődéshez való ragaszkodásának 
lobogó jelvényét, a gyártelepi 
dalegyesületi zászlót.

Legyen áldás azon a zászlón, 
legyen áldás a derék katonákon, 
akik alatta sorakoznak. Adja a 
magyarok istene, hogy nemes 
küzdelmük, ez a huszadik század 
magyar szabadságharca, ne szat
mári békével, ne világosi fegyver- 
letétellel, hanem a szent ügy dia
dalával, a szabad, gazdag, függet
len Magyarország megteremtésé
vel végződjék. Amit nem tudott 
kivívni kard és vér, vívja ki azt a 
veritékes, becsületes munka.

Búza Barna.
*

Szokatlanul nagyszabású és fényes 
volt az az ünnepély, mely f. hó 16. 
és 17-én zajlott le városunkban. A 
gyártelepi dal-, zene és önképzőkör 
tartotta zászlószentelési ünnepélyét, 
melynek fényét messzeíekvő váro
sokból érkezett, az ezret jóval meg
haladó vendégsereg segített a leg- 
impozánsabbá tenni.

Már pénteken f, hó 15-én érkezett 
meg az első vondégosoport, a zágrábi 
államvasuti gépgyár dalárdája, me
lyet az állomásnál a helybeli gyár
telepi dalárda fogadott és díszes 
menetben kisért be a városba, hol az 
érkezettek egyes vendégszerető pálya 
társak lakásain nyertek szives ven
déglátást. Egyanesak díszes fogad
tatásban részesültek a másnap szom
baton érkezett kolozsvári, miskolezi, 
piskii államvasuti műhelyek zeneka
rai es dalárdái, a Budapestről kirán
dult ..Törekvés** dalárda, a szombat- 
liolyi és szegedi dalárdák, kiket az
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