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Kitérés. 
Kossuth Ferencz irta le azt a 

súlyos, erős, nagy igazságot: a ko-
aliczió a népjogokból nerji követelhet 
kevesebbet, mirftAliiiiárl^yit  a király 
megadni hajlandó. A nagy igazságok-
nak ha idejükben és helyükön mond-
ják őket, olyan a hangjuk, mint a 
menydörgésé. A Kossuth Ferencz 
igéje dübörögve harsogott is szerte-
szét és ujjongás támadt a nyomán 
mindenütt, a hol az általános választó-
jogért elszántan, makacsul, abban a 
tudatban küzdöttek, hogy Magyaror-
szág regenerálásának egyetlen esz-
köze a népjogok bátor és igazságos 
kiterjesztése. 

Egy kétség maradt csak : lesz-e 
Kossuth Ferenczben elég kitartás, 
szivóság és erő, hogy a maga igaz- ; 
ságát minden ellentállással szemben, ! 
a gyanúsítások és a rágalmak meg- , 
induló áradatán is átgázolva érvénye- ; 
sitse. Kossuth Ferencz meggyőződé-
sében nem volt kétsége senkinek. 0 j 
európai politikus, igazán liberális és | 
igazán függetlenségi:  ez kétségtelen. 
Neki nemcsak jelszó a negyvennyolcz, 
nemcsak czégér a programma: ezt 
hinni mindenkinek volt oka. 0 akarja 
az általános választó jogot: ez ré-
gebben is kiszivárgott már a vezér-
lőbizottság titkainak a ketreczéből. De 
lesz-e ereje és energiája ? 

Hát nem volt. Újra nem volt. A 
vezérlőbizottság három tanácskozás 
heves csatái után ismét kitért a nyilt 
állásfoglalás  elől. Az általános válasz-
tójog ellen nyilatkozni nem mert, mel-
lette nyilatkozni nem tudott. Sem a 
Kossuth Ferencz súlyos igazsága, sem 
a függetlenségi  párt akarata, sem az 
ország vágya, sem a király beleegye-
zése nem volt rá elegendő, hogy . a 
koaliczió igazi urai utat engedjenek 
a népjogoknak. Andrássy Gyula ki-
mondotta a maga abszolút vétóját 
és a kik a király ellen megmozgat-

ták az alvilágot is, ez elől a vétó 
elől szégyenkezve kotródtak el. 

Mi tehát a helyzet ? Az, hogy a 
koaliczió száznyolczva íouri a függet-
lenségi pártját, a melyet az ujpárt és 
egy csomó más képviselő is támogat, 
visszaszorítja, megbénítja, félrelóditja 
az alkotmánypárt és a néppárt törpe 
minoritása. A kérdés, a melyben ez 
a csodálatos politikai müvelet törté-
nik, nem valamely jelentéktelen rész-
letkérdés, nem is valamely teóriabeli 
külömbség, a melynek a félretolása 
mindegy lehet a praktikus czélok em-
bereinek, hanem a mai politika leg-
nagyobb kérdése, az ország legége-
tőbb szüksége, a programm kardiná-
lis pontja és — a kibontakozás leg-
főbb  eszköze., 

Azt kell kérdezni : komolyan akar 
e hát a függetlenségi  párt népuralmat 
Magyarországon ? Azt kell kérdezni : 
komolyan veszi e a maga programját ? 
Azt kell kérdezni : mi fontosabb  neki, 
az ország jóléte és jövendője-e vagy 
néhány oligarcha neheztelése ? 

Magyarország regenerálását ko-
molyan akarja, ha programmját ko-
molyan veszi, akkor csodálatos, érthe-
tetlen és képtelen dolog : miért en-
ged hát újra Kossuth Ferencz. Mi-
kor vitathatatlan álláspontját olyan 
szabatosan és olyan erővel, olyan 
igazsággal és az elszántság annyi 
külső jelével hozta a nyilvánosságra 
és a mikor az általános választójog 
mutatja a kibontakozás útját is. 

Az általános választójog nélkül 
végre is ósszelehet ütni valami pak-
tumot, valamiféle  kibontakozást, va-
lamelyes békécskét. De ez a paktum, 
ez a béke harczok magvát hordozza, 
ez a kibontakozás nem kibontakozás 
az ország igazi bajaiból. Minden lá-
zás elégedetlenség ismét kinreked a 
maga megnyilatkozásának egyedül 
hivatott helyéről, a parlamentből és 
'hallatlan rázkodtatásokkal gyötri az 
országot. Elülről közeledik minden 

harcz és minden nyomorúság. Ezt 
akarja a függetlenségi  párt ? Ezért 
gyújtotta lángra az országot ? Magyar 
vezényszó nem lesz. Általános vá-
lasztójog se legyen ? Semmi se le-
gyen ? 

Az általános valasztójog a kibon-
takozás utja. Ha a függetlenségi  párt 
rá mer lépni erre az útra, vele van 
az igazság, vele van a népjogok ereje 
és vele van az ország szeretete. Ha 
a másik uton jár vele van Kaas Ivor 
támogatása és az Andrássy Gyula 
abszolút vétója. Nagyúri szövetsége-
seinek tilalmától mer e a független-
ségi párt visszatérni erejének forrásá-
hoz: Kossuth Lajos szelleméhez, a 
népuralom gondolatához, a milliók 
szolgálatához ? 

BELFÖLD. 
A kicsikarás politikája. 

Nincs az a »hazaáruló«, a ki szive 
mélyéből ne kivánná, sőt ne akarná, hogy 
az államélet legfőbb  tényezőjében, a had-
seregben a magyar nyelv a nemzet vitális 
érdekeinek, méltóságának megfelelőleg  érvé-
nyesüljön. A hazafiak  ós »hazaárulók» kö-
zött csak a módban  van különbség. 

A hazafiak  a kicsikarás álláspontján 
vannak. Mi »hazaárulók« azt valljuk, hogy 
a czélt a király és a nemzet egyező akara-
ratával kell biztosítani. Ha ezt az egyezést 
most elérni nem lehet, meg kell egyezni a 
királylyal úgy a hogy lehet.  Aztán erőt  kell 
gyűjteni  a mai alapon s ha az ideje  meg-
érkezett,  ha másként nem megy, erővel  kell 
kiküzdeni, a mi a nemzetet megilleti. 

A kicsikarás politikája nem magyar po-
litika. A mostani vármegyei »nemzeti küz-
delem« és a vármegyék hajdani ellentállása 
között semmi belső kapcsolat sincs. A haj-
dani küzdelmek törvénysértések, jogsérelmek 
ellen irányultak, a maiak jogok  kivivására 
irányulnak és mint ilyenek czéltalanok, mert 
eredményre nem vezetnek, nem vezethetnek. 

Nem vezethetnek eredményre a követ-
kező okoknál fogva  : 

A szoczialistáktól eltanult kicsikarási 
politika nem általánosítható.  Nincs a terro-
rizmusnak olyan eszköze, mely az eszközök 
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vényesülését kisebb-nagyobb mértékben aka-. 
dályozhatja, de lehetetlenné nem teheti; mert 
az anyagi erőforrásokat  teljesen be nem 
tömheti erőhatalom nélkül. Ha pedig erő-
hatalmi eszközökhöz fordul,  vége a passiv el-
lentállásnak. Ez már forradalom. 

A király és a nagyhatalmi állás ha szű-
kösen is csak meglesz valahogy, de a nem-
zet nem birja sokáig a válságot. Érzik ezt 
a koaliczió vezető férfiai  is. Azért egymás 
után Ígérgetik lapjaikban a rövid terminu-
sokat : »csak egy-két hónapig tartson még 
ki a nemzet s miénk a győzelem!« 

Hónap hónapot ér. És nincs győzelem. 
A türelem ki fog  fáradni  a hosszas vára-
kozásban. A lelkesedés lelohad. Holott, ha 
most átvenné a koaliczió a kormányt még 
a hazának hozott áldozatok árán is, a belpo-
litikai alkotások terén a lelkesedést mint 
megbecsülhetetlen hajtó-erőt használhatná ki. 

Ember János. 

Koalicziós fegyver  a mások kezében. 
A koalicziót az erőszak szülte. Minden 

valószínűség szerint ez is fogja  elpusztítani. 
A ki fegyvert  fog,  fegyver  által vész el. 

Az első leczkét most kapta a brutális 
erőszak, a gyalázkodás szövetsége a mun-
kásoktól. A szedők serege egy kicsit a szent 
szövetség orra körül hadonázott az öklével. 

Hát ezt a beszédet a szent szövetség 
is megérti. Az ő nyelvén való beszéd. Mu-
tatja az a dühroham, melylyel a beszédet 
fogadja.  És méltán dühös a szövetség. Ki 
és hogyan merészel az ö nyelvén beszélni ? 

Nincs miért felháborodni.  Az emberek 
tanulékonyak. Eltanulják a koalicziós beszé-
det. Es azzal vágnak vissza. 

Mi, a kik a szent szövetség beszédjét 
az utárzók szájából sem szívesen halljuk, 

íiem helyeselhetjük, a mik Budapesten tör-
téntek, a tulajdon ellen folyt  kihágásokat 
meg határozottan elitéljük, a szedők koali-
cziós beszédjét azonban értjük és menthe-
tőbbnek tartjuk, mint a koalicziójét. 

A szent szövetség lapjai hónapok óta 
a legotrombább rágalmakkal, legpiszkosabb 
gyalázkodásokkal illetik a jogokat követelő 
munkásokat. Képzelje csak magát bárki an-
nak a munkásnak a helyzetébe, a kinek a 
mindennapi kenyeréért nap-nap mellett a rá-
galom és gyalázat kloáka-szennyét kell ön-
magára kiöntenie és megérti a szedő kezének 
ökölbe szorulását. A szedők munkabeszün-
tetése a munkásokat állandóan rágalmazó 
lapok nyomdáiban nem a sajtó-szabadság, 
hanem a rágalom és hallatlanul undok 
gyalázkodás ellen irányult; a vérig sértett 
emberi önérzet megnyilatkozása volt. Elemi 
erő, melynek mi sem állhatott ellen. 

A sajtószabadság egyetlen nagy pa-
rancsolatát, hogy »mindent szabad irni, a 
mi igaz«, a koalicziós újságok minden nap 
a sárbatiporták a munkásokkal szemben is. 
Ki csudálkozik hát rajta, ha a legyalázott 
emberek, élve a kezükben levő hatalommal, 
a szolidaritás hatalmával, megtorolták a saj-
tószabadságon a rágalmazással és gyaláz-
kodással ejtett sérelmeket ? 

Terror a terror ellen. Ugy látszik ez 
az egyetlen védelmi eszköz a szent szövet-
ség ellen. 

És ha a koalicziós gyalázkodás, na-
ponkint ismétlődő becsületrablás meg nem 
szűnik, önkéntelenül is lábrakél ország, 
szerte védelmi eszköz gyanánt az ellenkező 
terrorizmus. 

Végzetre sem lesz más mód, mint min -
denkivel a maga nyelvén beszélni. 

Miklós. 

dolgában más meggyőződésen levőket a ki-
csikarási politika igájába birná hajlítani. A 
napi események igazolják, hogy egységes 
»nemzeti ellentállásról« szó sincs és nem is 
tesz. Az ország fele  nem folytat  ma sem 
végletekre kész ellentállást. 

A passzív  ellentállás természeténél fogva 
alkalmatlan arra, hogy aktiv  jogokat bizto-
sítson politikai téren. Paszivitással lehet vé-
dekezni, de nem lehet támadni és győzni. 

A passzív ellentállásnak csak abban az 
esetben van súlya, ha gyakorlói és támoga-
tói tisztában vannak vele, hogy ez csak az 
első lépés, melyet követni fog  a második: a 
fegyverre-kelés.  Tömegek kaphatók az egész 
cselekvésre,  de a félmunkába  neih lehet be-
levinni a sokaságot. Ha Apponyi és társai 
harsányan kiáltják a nagy szót: Fegyverre! 
Utánam! velük megyek negyedmagammal, 
de czéltalanul a király kinevezési jogára rá 
nem köpök. 

Az egész cselekvés megmozgatná a 
sokaságot, de akkor sem az egészet; mert 
a jognélküli tömegek és a nemzetiségek na-
gyobb tömbjei nem engedelmeskednének a 
hivó szónak. 

Czéltalan a kicsikarás politikája, mert 
többet árt a nemzetnek mint a királynak. 
Ebben a küzdelemben a nemzet vérvesztése 
nagyobb, mint a királyé. Ez a politikai 
sztrájk előreláthatólag vereséggel fog  vég-
ződni a nemzet többségét képviselő koali-
czióra nézve. A sztrájk gazdasági és nem 
politikai fegyver. 

A király erejének túlsúlya ebben a 
küzdelemben szemmel látható és kézzel fog-
ható. Törvény és alkotmány szerint övé a 
kormányzás joga és a kezében van az erő-
hatalom. 

A koaliczió a kormányzás jogának ér-

Hegyaljai történet. 
- Irta Y. — 

Holló Sebestyén Ede úrral kezdődik 
az ének, a kinél jobban egy okleveles kö-
zépiskolai tanár sem ismerte a nagy termé-
szet hármas birodalmát. 

Fönt nevezett ur negyvenhárom esz-
tendős korában végképen lemondott arról, 
hogy megnősüljön. 

— Miért? kérdi Ön — magyarázta a 
kíváncsi kérdezőnek — miért ? Hát csak 
azért, édes uram, mert ez a magyar állam 
azokkal szemben a legszűkebb marku, a 
kiknek kezébe a nemzet virága, az ifjúság 
nevelése . . . . Fizetésem korpótlékaival és 
minden járulékával együtt épen arra elég, 
hogy előkelően éhezzem ebben a mostani 
rabló világban . . . . 

így a télen az idősödő Holló Sebes-
tyén Ede, a ki a tavasszal hites feleségéül 
kérte Füzy kollegája leányát, a tizennyolcz 
esztendős Mariskát. 

Bizony sajátságos egy következetlenség 
volt ez a tudós professzor  részéről, ennél 
sajátságosabb csak az volt, a hogy maga a 
megkérés aktusa lefolyt. 

Egy illatos tavaszi délután Mariska kint 
ült a kertben, a félezer  éves mogyorófa  ár-

nyékában, a kis fehér  padon. Előtte fehér 
pillangók kergetőztek a napsugárban a piros 
szirmos rózsák körül. A szellő pedig, a bű-
bájos tavaszszellő, a mely liliomkelyhek lé-
lekzetéből és asszonyszivek sóhajából alkot-
tatott, a régi dalt susogta a vén fa  ágai 
között. A régi dalt — félezer  év minden 
tavaszán minden tizennyolcz éves leányká-
nak — a daliás huszárról, a ki trombita 
harsogása, huszárszablyák villogása közben 
bevonul a kis városkába minden asszony-
szív meghódítására. Vagy az ábrándos poé-
táról, a ki dalt dall majd a szivről, a szív-
ben szerelemről, földöntúli  boldogságról. Es 
ime a várt eszménykép, a huszár, a poéta 
helyett — Holló Sebestyén Ede ur jelenik 
meg az öreg fa  árnyékában. 

— Édes apa a házban van — fogadta 
felállva  a kis leány. — Ah tudom. — szólott 
némi zavarral a professzor  — hiszen épen 
tőle jövök magához, kedves Mariska. 

Itt elakadt a jó Holló Sebestyén Ede, 
majd nagy babos kendőt húzott elő kabátja 
zsebéből, hogy végigsimítsa verejtéktől gyön-
gyöző homlokát. Mariska érthető csodálko-
zással tekintett volt professzorára,  a ki hol 
rá, hol meg a történelmi hirességü tára pil-
lantott. Mintha attól a fától,  öt század sze-
relmének csöndes szemtanujától várná a 
segítséget ebben a különös helyzetben. 

A vén fa  azonban hallgatott, vagy ta-
lán az icfősődő  leánykérő felejtette  már el 

a falevelek  susogó szavait. 
_ > Örökkévalóságoknak tetsző pillanatok 

mullottak el, mig ismét szóhoz jutott. 
— Kedves Mariska, kegyed emlékez-

hetik arra, hogy én már az iskolában is bi 
zonyos jóakarattal viseltettem kegyed iránt. 

Egy szem kis mogyoró esett a fáról 
a leány fejebubjára,  és hirtelen eszébe öt-
löttek a professzor  két hónap előtt való szavai: 

Mariska ! Semmi sem lesz kegyedből. 
Azt sem tudja megérteni, hogy a földön 
kúszó bab és a magasba törő ákácz rokon 
hüvelyesek. Mariska ! Szégyelje magát! . . . 

Erre a visszaemlékezésre elmosolyogta 
magát, a tanár pedig neki bátorodva foly-
tatta : 

— Nézze csak édes Mariska, ebben a 
tavaszban, mint a nagy Darwin oly bölcsen 
mondotta, az Alkotó »élénkebb színeket köl-
csönöz a virágok leveleinek, hogy a bogár-
kákat rájuk csalja és igy a virágpor és a 
bibe érintkezését könnyebben közvetítse; 
ebben az üde tavaszban rikítóbb szineket 
ád némely madárka tollazatának, hogy a 
szépingert előmozdítsa. Ekkor, ugy hiszem, 
édes Mariska, az ember sem kivétel az alól, 
hogy a szive hangosabban ne dobogjon és 
a lelke mélyén rejtőző vágyai napfényre  ne 
kerüljenek. 

Hát igy vagyok én is, egy elveimnél 
is erősebb, hogy igy mondjam hatalmasabb 
parancsnak engedelmeskedtem, a midőn el-
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» POLITIKAI KRÓNIKA. 
A békekisérlet nem sikerült, a kormány 

marad rendületlenül és folytatja  kötelessé-
geinek teljesítését. 

Az ország teljes kimerülését mutatja 
az a jelenség is, hogy Lukács  László volt 
pénzügyminszter békeakczióját kivétel nékül 
átalános hozsannával fogadják.  Megvoltunk 
győződve, hogy ennek az akcziónak leghí-
vebb munkatársa s így saját bukásának leg-
szorgosabb előkészítője maga Fejérváry  Géza 
báró, ki nem ambiczióból, nem jószántából 
vállalta el a kormányt — volt. 

Ideje volna már a komoly munkának, 
mert ez a meddő vitatkozás, feleselés  a nem-
zet és a korona között, többet ártott mind-
két félnek,  mintha a jogokról, melyeket ma-
guknak vindikálnak, kölcsönösen lemondot-
tak volna. 

• Nem sikerült most paktumot létre-
hozni s kötött marsrutával ellátott, hatvan-
hetes alapon álló kormányt alakítani, mely-
nek munkássága elé a parlamenti pártok 
nem vetnek gátott. 

Arról, hogy ez a terv jó, vagy rossz 
volt nem vitatkozunk. Minden terv jó, melyet 
most megvalósítani lehetne, s mindenik 
rossz, melyet nem fogadnak  el. 

De gondoltuk, hogy azok, kik a törté-
nelemnek dolgoznak, történelmi belátással is 
fel  vannak ruházva. 

* 

Minden embernek szabad nem dolgozni, 
ha neki ugy tetszik, különösen akkor, mi-
kor gyűlöletes munkát kell végeznie. Ezzel 
a szabadsággal éltek a budapesti szedők is, 
mikor megtagadták az ellenzéki lapok sze-
dését, melyek a szocziálizmus legújabb vív-

mányát. az általános választói jogot csupán 
párttaktikai, szempontból támadták és a tö-
megnek megadatni nem akarták. 

Ez a passzív rezisztencziája a szedők-
nek csakugyan belefojtotta  a szót az aktv 
rezisztetisek  organumaiba. Megdöbbentő, de 
nagyon is érthető eset. Saját fegyvereikkel 
verődtek meg. Ki mit vet, ugy arat. 

A koaliczió vezérbizottságában a nagy 
egyetértést nem zavarta meg az sem. A 
pártok nagy töbségében az általános válasz-
tói jognak előkelő helye van. De mivel ez 
nem tetszik sem az alkotmán ypártnak. sem 
a néppártnak, a vezérbizottság azon ürügy-
gyei, hogy a szedők sztrájkját pressziónak 
tekinti, kitért az állásfoglalás  elől. 

Csak az a különös az egészben, hogy 
mikor a korona a koaliczió hasonló sztrájk-
jával szemben hosszas kísérletezés után, tel-
jesen jogos alapon ugyanezt cselekedte, ak-
kor ők a korona törvényszabta cselekedeteit 
törvényellenesesnek és alkotmányellenesnek 
minősítették. 

Hát a koaliczióét minek minősíthetjük ? 
* 

Rudnay Béla, budapesti főkapitányt,  az 
országos kaszinó tagjai közül ki akarják go-
lyózni, mert, amint mondják, a pesti vár-
megyeházán történt szereplésével megsértette 
a kaszinó szabályait s vétett a társadalmi 
tisztesség ellen. Ha a kaszinó tagjai a tár-
sadalmi illem s tisztesség őrei kívánnak 
lenni, annak csak örvendünk, de az mégis 
furcsa,  hogy éppen azon- megyei urak, kik 
Laszberg grófot  lepökték, mondanak Rudnay 
felett  Ítéletet. Vagy talán a köpdösődés any-
nyira úri tempó, hogy az társadalmi tisztes-
séget s kaszinói tagságot is biztosit, — a 
kötelességteljesitése s a törvényes rendnek 
személyes felelősség  mellett való fenntartása 

pedig, mely Rudnayra háramlott, elég ok 
arra, hogy ellene kigolyózási indítványt ad-
janak be ? Hol van itt az igazság ? Vagy eb-
ben nincs politika? 

* 

A koaliczió és a kormány a főispáni 
beigtatás körül vívják most a nagy harczot. 
Egyik a megyék autonómiájára, másik az 
ország törvényeire való hivatkozással igyek-
szik a saját álláspontjának érvényt szerezni. 
A maga igazából egyik sem enged. Így az-
tán a két fél  között az összeütközés elkerül-
hetetlenné válik. S ha az összeütközés meg-
történik, amint az Pesten, Kassán, Sátoralja-
újhelyen meg is történt, a koalicziós lapok 
világgá kürtölik a kormány erőszakosságait, 
abszolutizmust hirdetnek, de megfeledkeznek 
arról, hogy a törvényes rend fenntartásáért 
mégis csak a kormány felelős,  s ez pedig 
nem tűrheti azt, hogy a koalicziós urak eb-
ben az országban mindent élire állítsanak s 
az anarchia megteremtésével oda fejlesszék 
a dolgokat, hogy a király főispáni  kineve-
zési joga semmisnek vétessék. 

* . 

Lukács  György, vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter, a budapesti 11-ik kerület kép-
vise'őjelöltje a pártgyülésen tartott beszé-
dében közelebbről a következőket mondta: 

»Az 1867. évi J<özjogi kiegyezésben 
megvont kertek között hazánk öntudatos, 
nyugodt továbbfejlődése  biztosítva van. Har-
mincz éven keresztül háborítatlanul haladt 
eló're az a nemzet a közgazdaság és a kul-
tura minden terén, mezőgazdaság megerő-
södött, ipara, kereskedelme örvendetes len-
dületet vett, a közműveltség hatalmas lép-
tekkel haladt előre. És ez az örvendetes 
fejlődés  mind nemzeti irányban történt ugy, 
hogy, az 1867-re következett három évtizedet 

határoztam, hogy mégis megnősülök. 
És találja ki édes Mariska, ki lehet az 

a drága lény, a kinek szivem forró  szerel-
mét fölajánlom  ?! . . . 

Itt elhallgatott a szerelmes természet-
búvár és várakozásteljesen tekintett a szép 
leány nefelejtskék  szemeibe. 

Az pedig még mindig nem sejtve a 
különös kettes czélját, nevetve mondta : 

— Édes tanár ur, hát honnét tudnám 
én azt ? Holló tanár megütközéssel hebegte : 

— Nem tudja ? Ne tudná ? Hát igazán 
még csak nem is sejti édes Mariska ? 

— Nem én, hát honnét is tudnám én, 
ki lehet az a szerencsés, a kit Holló bácsi 
nőül akar venni ?! Ha az öreg fa  minden 
mogyorója a fejére  esett volna, nem fájt 
volna annyira a jó Holló Sebestyén Edének, 
mint az a kis szó : Holló bácsi. 

És bizonyos csöndes rezignáczióval 
mondotta : 

— Kegyedet szeretném édes Ma-
riska 

A fiatal  leány az utolsó szavak halla-
tára egy pillanatig mintegy kővé meredten 
nézett kérőjének újból előkerült babos ken-
dőjére. Majd hirtelen elkezdett teljes szivéből 
kaczagni, majd felugrott  a padról és ott-
hagyva csapot-papot, vén mogyorófát  öíeg 
kérőjével: futásnak  eredt a ház felé. 

Két hónap múlva Holló Sebestyén 
Edéné drné lett a kis Füzy Mariskából. Ebbe 
a két hónapi időközbe persze sok családi 
háborúság esett; Anyai kérés és könyörgés, 
a megtisztelt apa tanácsai és fenyegetése, 
halovány leányorczák harmatozása az álom-
talan tavaszi-éjszakákon . . . Azután Ma-
riska két barátnője menyasszony lett, a jo-
gászok és a medikusok Pesten tanultak, a 
huszár meg a poéta még mindig késtek. 

Egyszóval Mariska két hónap múlva 
asszony lett, Holló Sebestyén Ede dr. hites 
felesége. 

II. 
Még az első napokban kijelentette, 

hogy Mariska nincs többé, Mariska meghalt, 
eltűnt az ő utolsó rövid ruháival és elteme-
tett leányálmaival egyetemben. Helyet adott 
Mara asszonynak, Holló Mara ő Nagyságá-
nak, a mely név nem is egészen rosszul 
festett  a sima fehér  lapocskán az ötágú ko-
ronával a balsarkán. És azután ment min-
den, a mint már szokott lenni. Az idő vas-
foga,  a mely valószínűleg csak azért nem 
rozsdásodik be, mert annyit emlegetik, itt 
is megtette a kötelességét. 

Az uj férj  pedig egy boldog esztendő 
után ekképen elmélkedett: 

Idős embernek minden órával közelebb 
a napáldozatja. 

Eddig kiért dolgoztam volna ? 
Eztán igy akarom, hogy szivem min-

den dobbanása, két kezem munkája egy-egy 
darabot varázsoljon a boldogságból. Es vett 
szép házacskát gyönyörű kis kerttel azután 
néhány hold szőlőt a napfényes  dombolda-
lon nem messzi a háztól. Ez a szőlő, ez a 
szőlő volt az ő fő  büszkesége. Minden sza-
bad idejét ott töltötte. Hozatott amerikai 
vesszőket, ültetett, oltogatott, öntözött, dol-
gozott és dolgoztatott korán délutántól késő 
estig. 

Ha egyszer a vesszők megfogamzanak, 
micsoda szüretet csapunk. Ott lesz az egész 
rokonság, a tanári kar az igazgatóval; én 
meg az én édes Mariskám, akarom mondani 
Marám és . . . És itten egy édes sejtéstől 
földöntúli  boldogságban ragyogtak a jó Holló 
szemei. 

Ugy-e édes? hajolt az asszonya felé. 
— Igen, Sebestyén, mondotta az asz-

szony, egykedvűen, mintha csak azt mon-
dotta volna : 

— Nem, Sebestyén. 
* * 

* 

Uj, fiatal  professzor  került a városkába, 
a kivel Holló dr. hamarosan összebarátko-
zott. Az ismerkedő estén persze már tege-
ződtek is. A jó Holló Sebestyén Ede aligha 
olvasta a jószemü franczia  bölcs intelmét: 
a ki hamar igyekszik tegezni a férjét,  te-
gezi nemsokára az asszonyt. Mara asszony 
férje  megvetette a belletristikus munkálato-
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meltan nevezhetjük a magyar nemzeti allam 
megerősödése időszakának. A fejlődésben 
azonban még korántsem értük el azt a fo-
kot, melyen a szövetkezésben rejlő nagy 
erőt teljesen nélkülözhetnők, 

A tapasztalat tanított meg bennünket | 
arra, hogy a paritáson alapuló dualizmus 
reánk, magyarokra a biztos erőgyűjtés idő-
szakát jelenti, azt a békés korszakot, mely 
a bennünk rejlő minden képességnek nem-
zeti alapon való erőteljes kifejlesztését  teszi 
lehetővi. Ezt az időszakot zavarta meg az 
az évek óta tartó válság, mely mint gonosz 
szú őrli nemzeti életünk terebélyes fáját, 
melynek pusztításai napról-napra ijesztőbben 
mutatkoznak, melyet kárttévő útjában meg-
állítanunk immár legfőbb  ideje, mert ha nem 
sikerül azt megfékeznünk,  a pusztulás el-
kerülhetetlen. Erre a munkára hívom én fel 
Önöket. Szövetkezzünk arra, hogy megállít-
suk azt a rombolást, mely testvért testvérrel, 
magyart magyarral nemcsak a fórumon  ke-
ver irtóháboruba, hanem a társadalmi életbe, j 
az otthon tűzhelyéhez is a gyűlölet átkát 
hurczolja be. Arra törekedjünk mindannyian, 
hogy az általános béke korszakában a biz-
tos fejlődést  nyújtó dualizmus védelme alatt 
erősödjünk, gyarapodjunk kulturában és köz-
gazdaságban, de fejleszszük  nemzetünk min-
den jó tulajdonságait, s csak végzetes tulaj-
donságát irtsuk ki, fojtsuk  meg: a vissza-
vonást. A visszavonást, mely ezredéves 
történelmünk annyi fényes  lapját vonta be 
gyászkerettel, a visszavonást, mélynek átka 
éppen akkor nehezül ránk, amidőn Isten 
kegyelme a békeségen munkálkodás lehető-
ségét biztosítja számunkra« 

Lukács  mintszter e szavait minden izé-
ben magunkévá tesszük, s óhajtásunk az, 
hogy e nemzetnek minden polgára ki a haza 
javát, boldogulását akarja, törekedjék arra, 
hogy a visszavonás és ádáz politikai harcz 

ez országban mielőbb megszűnjék s a béke 
a nemzet és a koronás király között feltét-
lenül helyre álljon. 

Ezt kivánja nemzetünk magasabb 
érdeke. 

* 

Rohonczy Gedeon, volt országgyűlési 
képviselő, nyilt levelet intézett gróf  Andrássy 
Gyulához, melyben arra szólítja fel,  hogy 
»lássa be, ismerje el politikai  hibáját, téve-
dését,  adja  fel  eddig  követett  álláspontját,  s 
őszinte  beismerését juttassa tudomására  al-
kotmányos  és nemes királyunknak  s ezzel 
tegye le hazánk oltárára a béke és boldog-
ság legszebb olajágát, hogy hazánk sorsa, 
jövője,  szabadsága  biztosítva  legyen«. 

A hazafias  aggodalom sugalmazta le-
vélből a következőket közöljük: 

»Ma ismét nagy veszélyben van hazánk, 
s csak a jó Isten tudja, hol áll meg a fe-
jünk felett  mind nagyobbá váló görgeteg, 
mely hazánkra ismét vészt, elnyomatást és 
pusztulást jelenthet . . . 

A magyar vezényszó, mely a koaliczió 
zászlajára van irva, valóban szép és hang-
zatos s minden jó magyar embernek igen-
igen jóleső »jelszó« hozta össze és tömöri-
tette a magyar nemzet többségét e zászló 
alá, amelynek Te szintén egyik zászlótar-
tója vagy . . . 

Irányi,  Helfy  stb. kik a szélső bal-
oldalon ültek a parlamentben s kik igazi 
hazafiak  s nemzeti hősök voltak, ezeknek 
hohasem jutott eszükbe a hadsereg egységes 
német vezényleti nyelvét ezt a különben 
salnálatos körülményt, anyira szivükre venni 
s szégyenleni, hogy emiatt képesek lettek 
volna az ország békéjét feldúlva,  annak fej-
lődését évtizedekre visszavetni, még kevésbé, 
alkotmányos királyunkat olyan kényszer-
dilemma elé állítani akarni, mely válaszként 
vagy esküszegést volt volna hivatva provo-

kat, a melyek szerinte csak arra valók, hogy 
megkótyagositsák a becsületes ember fejét. 
O inkább Linnét, Pascalt és a hosszú életű 
Newtont olvasgatta, a kik közül egyik sem 
a házasélet praktikáiban öregedett meg. így 
hát nem is igen competensek ezekben a 
myszteriumokban. 

Másnap már ebédre vitte az uj barátját. 
•— Edes Mariskám — szólott a bemu-

tatásról — kedves vendéget hozok : 
Halmos Ervin drt, a psycho physiologiai 

aesthetika egyetemi magántanárát, aki egy 
évre idecsöppent hozzánk a vidékre. 

A fiatal  tudós jól ápolt külseje, ügyes 
modora aligha árulták volna el, hogy miféle 
csúf  nevü studiumban búvárkodik. 

Az első ismeretségtől a rokonszenvig, 
innét megint a szomszédos mesgyéig elég 
rövid az ut. Egy-egy elénekelt dal, szemet 
csókoló pillantás, kézszorítás, melyben a 
lelkek ölelkeznek: mindmegannyi bűvös ut-
mutató a tavaszban. 

Az asszony nem gondolt többé a lusta 
huszárra, a ki még mindig késik, sem a 
hitvány poétára, ki nyilván eladta már a 
lelkét valami pénzeszsáknak. 

Ugy találta, hogy az ideálnak nem föl-
tétlenül szükséges nehéz lovassági karddal 
járnia, sem nem okvetlenül kell a czeruzát 
jól kezelnie. A fiatal  esztetikus pedig Mara 

asszonyt szép asszonynak találta. Sőt szebbr 
nek és kívánatosabbnak a többieknél. Fő-
városi élete alatt elég buvócska játékot ren-
dezett a saját szivével és a másokéval, de i 
az ő szive a legforóbb  ölelés és legédesebb 
csók alatt is csak közönyös »hideget« 
mondott. 

Mara asszonnyal szemben azonban fél-
esztendős ismeretségük után már forró  lá-
vaként hirdette a »tüzet.« Egyebekben pedig 
— mint minden igazi esztetikus — szerette 
a szépet mindenekben. Szerette a kék eget 
fehér  vitorlás hajóival, szívesen hallgatta a 
nádas zizegését, szerette az érzelmes román-
ezokat meg a fehérruhás  leánykák ártatlan-
ságát ; nem riadt vissza azonban több olda-
las komor balladák elolvasásától sem, az 
ékszerek között pedig legszebbnek a rózsa-
füzéres  igát találta, a mibe egy-egy édes 
asszony hajtja a kiválasztott fejét. 

Itten minden egyes lánczszem egy-egy 
égő csók, egy-egy imádságos eskü, egy-egy 
tüzszikra a pokolból, egy-egy darabka a 
menyből. — Alapos volt ő mindennek a 
teóriájában is, de valójában gyakorlati gon-
dolkozású vala. 

(Folyt, köv.) 

kálni, vagy lemondást kell, hogy vont volna 
maga után . . . 

Tiz évvel ez előtt ez volt a nézeted 
" (Andrássyé) a katonai nyelvkérdésről: »Mi 
jobb-e, német parancsszó mellett jobbra vagy 
balra kanyarodni, de magyar érdekért  ma-
gyar czélokért  a magyar nemzet parancsa 
szerint küzdeni ? Mi jobb a látszat vagy a 
valóság ? A czifra  nyomorúság vagy a sze-
gényebb, de  biztos jólét  ?« (Idézve Andrássy 
művéből). 

Rohonczy aztán azt fejtegeti  levelében, 
hogy a 67-iki kiegyezést mint »kötött egyez-
séget, szerződést« kell elbírálni, mely a nem-
zetre nézve »mindaddig kötelező, míg alkot-
mányos s törvényeinket mindenkor tisztelet-
ben tartó uralkodónk él, avagy trónjáról 
önként le nem mondott.« 

Aztán kijelenti, hogy »a magyar nem-
zetnek a magyar vezényszó törvényes ki-
vivhatási joga igen is elő áll ismét és újból 
vagy az uralkodónak lemondása vagy halála 
után, és pedig még törvényes utódjának 
magyar királyá való megkoronáztatása előtt 
is ! Mert akkor már a 67-iki kiegyezés nem 
mint szerződés, hanem csak mint létező tör-
vény tekintetendő, a melynek megváltozta-
tásához a nemzetnek mindenkor joga van s 

i joga lesz. Ez azon időpont tehát, amikor is 
e hő nemzeti vágy elérhetése egytől-egyig 
egy táborban találhatja a magyar nemzetet 
s a mely tábornak majdan akkori súlya előtt 
önként meg fog  hajolni azon leendő uralkodó, 
aki Szent Istvántól öröklött koronánkat fe-
jére tenni óhajtja! 

Addig tehát legyen egy kis önmegta-
gadással és türelemmel azon magyar nem-
zet, mely évszázadokig hol fegyverrel  a ke-
zében, hol fegyvertelenül,  de mindig telve 
hazafiúi  erényekkel és reménynyel, egyúttal 
a jobb jövőbe bizva, legtöbb esetben csakis 
türelemmel  vivta Iii  jogait s érte el célját: 
szabadságát.« 

Rohonczy nyilt levele — szerintünk — 
hazafias  tett volt, s méltó ez arra, hogy intő 
szavait meghallgassuk s kövessük. Reméljük, 

í hogy Andrássy  is belátja vezértársaival 
együtt, hogy az az út, amelyen ők most 
haladnak, nemzetünk boldogitására, jogaink 
kivivására nem vezethet. S ha tévedéseiket 
belátták, tudni fogják  kötelességeiket s mi-
előbb visszaállítják a törvényes rendet s a 
békét és bizalmat király és nemzet között 
biztosítani fogják. 

Ne tovább! 
(A) Hazánk politikailag sulvos 

időket él. Az események fejlődése  rend-
jén eljutottunk oda, amelyen tul — 
ha ugy haladunk — vagy az erőszak, 
vagy az anarchia következik. Orszá-
gunk helyzete olyan, hogy abból a 
kibontakozást minden igaz hazafinak 
keresnie kell. A politikai izzó szen-
vedély naponkint ujabb, meg ujabb 
jelenségeket vet felszínre,  melyek ag-
godalomba ejtenek. Nemsokára ott ál-
lunk, hogy a társadalmi és állami 
rend lesz gyökereiben megtámadva. 
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Ma már nem a vezényleti nyelv kér-
dése a fő,  hanem a törvényes rend-
nek megvédése, fenntartása  és bizto-
sítása. Az országszerte folyó  koali-
cziós izgatás a nemzeti ügye, a haza 
magasabb érdekeit veszélyezteti s vég-
zetes küzdelmekbe sodorhatja nem-
zetünket. A nyomorban és szenvedés-
ben máris benne vagyunk. Iparunk 
pang, kereskedelmünk hanyatlik, me-
zőgazdaságunk nem fejlődik,  a kere-
seti források  csökkennek, a megélhe-
tési viszonyok drágulnak, szocziális, 
•kulturális téren előre nem haladha-
tunk. A bajt tetézi népünknek kiván-
dorlása, a törvénytisztelet megcsap-
panása, a pénz-' és vérbeli adózás 
megtagadása. Szóval azon az uton 
vagyunk, midőn nem épitünk, hanem 
rombolunk, nem alkotunk, hanem a 
meglevőt is koczkára dobjuk. Haza-
fias  és észszerű eljárás-e romlásba, 
pusztulásba vinni bele a nemzetet? 

Nem látják-e be a koalicziós ve-
zérférfiak,  hogy az a harcz, amelyet 
ma fo'ytatnak,  nem felel  meg a nem-
zet magasabb érdekeinek ? 

Nemzetünk a maga jogait nem 
forradalmi,  hanem békés és alkotmá-
nyos uton kivánja érvényesíteni. A 
nemzet életösztöne tiltakozik a forra-
dalom ellen Nem kell tehát a nem-
zetet olyan helyzetbe sodorni, mikor 
az események árjában az ultima raczió, 
vagyis a forradalom  lesz a döntő. A 
vezényleti nyelv követelése szép, meg-
valósulása még szebb lesz, de szerin-
tem ez nem olyan fontos  kérdés, hogy 
azért mindent koczkára tegyünk. A 
nemzet e kérdésben teljesítette köte-
lességét; kívánságait, ha ugy tetszik 
követeléseit békés és alkotmányos 
uton közölte a királyival. A nemzeti 
követelésekre a király kormányprog-
rammban válaszolt. E programm, 
melynek minden pontja az igazi libe-
rálizmus és demokráczia diadalát je-
lenti, a nemzet nagyrészét jogosan és 
méltán kielégítheti, s erre mint alapra, 
a továbbépítés szempontjából rá-
állhatunk. Ha a vezényleti nyelv kér-
dését e programm nem is oldja meg, 
de a katonai kérdésekben a 9-es bi-
zottság álláspontján, melyhez annak 
idején Apponyi is hozzájárult, a nem-
zet kívánságai egyelőre kielégítést 
nyernek s a jövő fejlődésének,  gazda-
sági, szocziális és kulturális téren való 
fellendülésének,  a nemzet anyagi és 
szellemi boldogulásának olyan; pers-
pektíváját tárja fel,  hogy valósággal 
nagy meggondolatlanságeprogrammot 

mely a legmerészebb várakozás határait 
is felülmúlja,  mellőzni s télrelökni. A 
király mintegy önként kínálja a nem-
zetnek e programmot, s nekünk két 
kézzel kellene az alkalmat megragadni, 
hogy a békés alkotások terére lépve, 
folytassuk  azt a munkát, melylyel ki-
építhetjük a magyar nemzeti államot 
és társadalmat s magteremthetjük azt 
az egyetemes jólétet, hogy e hazában 
a nemzetnek minden hü fia  megtalál-
hassa boldogulását. Ha e téren fel-
adatainkat teljesítettük, még mindig 
lesz elég időnk s alkalmunk arra, 
hogy nemzetünk jogait a hadsereg-
ben is érvényre juttassuk. Csak ne 
feszítsük  tovább a hurt. Ne folytas-
sunk olyan politikát, mely a nemze-
tet és királyát egymással harezba 
viszi s olyan bonyodalmakat okoz-
hat, melyek az ország magasabb ér-
dekeit is veszélyeztetik. Lássuk be, 
hogy a sérelmeket erőszakkal orvo-
solni nem lehet. Törekedjünk arra, 
hogy addig is, míg a nemzeti kíván-
ságok és jogok minden téren teljesít-
tetnek és biztosittatnak, király és nem-
zet együttes erővel, kölcsönös egyet-
értésben, békés uton tovább munkál-
ják Magyarországnak anyagi és szel-
lemi felvirágzását,  hadd lehessen e 
haza újra nagy, hatalmas és dicső ! 

TOLLHEGYGYEL 
Czimkórság. 

Ami a hivatalban stréber, az a társa-
dalomban a parvenü. Kapaszkodó az egyik 
is, a másik is. Nem az anyagi javakért fo-
lyik a társadalomban az elkeseredett [ ver-
senyzés, melynek a stréberség szükségkép-
peni eredménye. Nem magukért az anyagi 
javakért küzdenek, hanem azért, ami velük 
elérhető: a társadalmi poziczióért. Ezt kell 
megakadályozni az által, hogy e czélt elér-
hetetlenné teszik, mi e törekvéseket indokai-
tól fosztja  meg. 

Előítélet az a felfogás,  mely büszkesé-
gét az ősök érdemeibe helyezi. De vájjon 
mivel felvilágosultabb  az, mely büszkeségét 
czimben s a vagyonban találja fel. 

Az egyik : a multak elavult idealizmusa. 
A másik: korunk modern materializmusa. 

Amig a rangot a születés adja, társa-
dalmi helyzetébe mindenki belenyugszik. 
Mikor azonban a rangot oly tényezők terem-
tik meg, melyek mindenki által elérhetők: 
a létért való küzdelem még ez által is éle-
sedik. Hihetjük-e, hogy megszüntettük a 
középkor feudális  szellemét, mikor nap-nap 
után látjuk, hogy szedi áldozatait? 

A társadalmi emelkedésnek ez a lehe-
tősége nem semmisiti meg a rangkülömbség-
beli előítéletet, de örvénybe von nem egy 
ambicziót s nem egy karaktert tesz tönkre. 

Ez az előítélet a demokráczia mai korsza-
kában még jobban felszabadul  s soknak 
ambiczióját minden nemesebb törekvésétől 
elvonja. 

Mikor egy ország közerkölcsei megrom-
lottak, mikor annak politikája hiába keresi 
támogatóul a nemzet ethik«i erejét: nem 
szabad még egy okot szolgáltatni, anúért 
minden nemesebb törekvést feláldozzanak  a 
fékevesztett  ambicziók. 

A rang csak fényes  játékszer, mondják 
a demokráczia hívei. Lehet, hogy az. De 
akkor még nagyobb hiba, ha megengedik, 
hogy egy játékszer megszerzésében merül-
jön ki minden férfi  ambiezió. Es ha lát-
ják, hogy ezért a játékszerért időt, nyugal-
mat, függetlenséget  sokan hajlandók felál-
dozni, tegyük hozzáférhetetlenné  azt — ne-
hogy megvásárlására törekedve — némelyek 
igen nagy árt fizessenek  érette. 

* 

Hakou,  Norvégia királya elrendelte, 
hogy őt ne »felség«-nek,  hanek csak »király 
úr«-nak czimezzék. 

A császárné orosz kakasa. 
Eugénia, franczia  császárné, kapott 

egyszer ajándékba egy hímes tollú, szép 
kakast. Valami rajongó órosz hódolója hozta 
nagy messziségből a szép szárnyast. 

A császárné szívesen fogadta  az aján-
dékot s nyomban elrendelte, hogy külön 
háremet válogassanak össze a kakas számára. 

A császárné pedig naponta jelentést 
követelt, vájjon tojtak-e a tyúkok ? Az udvari 
megbízott azonban mindennap csak azt je-
lentette, hogy nincs jelenteni valója. 

Hetek multak s a kakas renoméja ala-
posan komproniittáltatott az udvar előtt. 

Egy napon váratlan fordulat  állott be. 
Az udvari megbízott jelentést tett, hogy a 
kakas valahogy kiszabadult külön ketreczé-
ből, belekeveredett a többi barointi közé és 
a kakas — tojt! 

— Lássa, lássa — szólt a császárné 
— senkit sem szabad csakis a tolláról meg-
ítélni . . . 

* 

Azt hittük, hogy orosz kakas, hát ki-
sült, hogy tojik — vezérczikket, indítványt. 

* * \ 
* \ \ 

A koálicziósok egyik helyi újsága ref-
lektálva Szász Ferencznek lapunk folyó  évi 
2. számában megjelent nyílt levelére, azt 
nagyon mulatságosnak találta és jót nevetett 
rajta. A jó nevetés jó emésztést biztosit. 
Szász F"erencz jóindulatu ember. Ígéri, hogy 
máskor is szívesen szolgál a koalicziós urak-
nak efajta  emésztőporral. 

Reform-pártalakulás. 
A mai közjogi ellentéteknek meg 

kell oldatniok. Dehogy kiegyenlittes-
senek, le kell térnünk a közjogi viták 
útjáról. Le kell térnünk, mert éppen 
nemzeti szempontból számos nagy re-
form  megvalósítása vár reánk. 

A magyar faj  hatalma a mai 
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viszonyok között két irányban talál 
, korlátozást. Kifelé  Ausztria, befelé  a 

nemzetiségek által. Két irányú ennél-
fogva  a nemzeti törekvés is: közjogi 
és nemzetiségi. A közjogi követelések 
egy pártnak a követelései; a nemzeti 
törekvések megoldása az egész ország 
óhaja. 

A közjogi harczok eredménye 
kevés. Harminczpyolcz év nem birta 
megrendíteni a 67-es alapot. Felhasz-
nálták a parlamenti harcz minden 
megengedett és meg nem engedett 
fegyverét  és mégis az elért eredmé-
nyek csekélységét hangosan hirdetik. 

A közjogi pártnak feladata,  hogy 
a nemzeti eszmének gyakorlati érvényt 
szerezzen. De a nemzeti eszmét nem-
csak Ausztria felől  fenyegetik.  Fenye-
getve leh^t — és van — a nemzeti-
ségek által is. 

Senki sem kívánhatja, hogy egy 
párt cserbenhagyja elveit. De min-
denki joggal kívánja, hogy azokat 
egy párt se igyekezzék erőszakkal 
másokra kényszeríteni. 

Ha pedig a többi alkotmányos 
tényezőkre a közjogi elveket rákény-
szeríteni nem lehet; akkor az elvek 
gyakorlati keresztülvitele lehetetlen. 

Akkor a közjogi párt feladata 
csak az lehet, hogy hirdesse az elve-
ket, tartsa fenn  tiszta idealizmusukat, 
szervezze az országban hiveit, de 
igyekezzék ez alatt is produktiv  mun-
kát végezni. Mig gyűjti az erőt köz-
jogi elveinek keresztülvitelére, ne 
hagyja a nemzeti eszmének minden 
mas terét parlagon. 

A magyar faj  szupremacziájának 
kérdését azonban a közjogi ellenzék 
mindezideig közönynyel mellőzte. 

Semmi pozitív programm, semmi 
nagy akczió ez irányban való érdek-
lődésüket nem mutatta. A nemzet po-
litikájának ez ágában mindnyájukat 
nagy mulasztás terheli. 

Még ha eredményesek lettek volna 
harczaik, akkor is egyenlő figyelem 
illette volna a nemzeti eszmének — 
a közjogival egyenlő — eme kérdését. 

De mikor egy párt látja, hogy 
eredménytelenek maradtak évtizedes 
hosszú harczai, mikor látja, hogy a 
végső eszközök igénybevétele sőt 
rendszeresítése sem hoz kellő ered-
ményeket, akkor be kell látnia, hogy 
egészen más az az út, melyen szol-
gálniok kell a nemzet ügyét. Be kell 
látniok, hogy ha az igét hirdetni nem 
elég, másokra kényszeríteni pedig nem 
lehet, keresni kell — addig is, mig e 

téren a sikert eléri — másutt a pro-
duktiv munkásság mezejét. 

Szükséges számos reform  elvitat-
hatlan nemzeti érdekből. De szüksé-
ges — ezek megoldása után is — 
hogy pártalakulásaink alapjai a re-
formkérdések  legyenek. Közéletünk 
minden megnyilvánulásának az érdek-
azonosság eszméjét kell szolgálnia. 

A tények eleven argumentáczió-
jában van a legnagyobb meggyőző 
erő. Ennek kell hazánk összes lako-
sainak érdekközösségét bizonyítania. 

Mindaddig, mig közéletünket köz-
jogi kérdések dominálják, lehetetlen 
a nemzetiségekkel az Összeforradás. 
Különbözők lehetnek a nézetek, hogy 
a közjogi kérdések mi módon oldha-
tók meg valahára, de abban nem le-
het nézetkülönbség, hogy midőn nem-
zetiségeinket még annyira sem birtuk 
beolvasztani, hogy ellenünk ne tá-
madjanak, akkor képtelenség azt re-
mélni, hogy majd exponálni fogják 
magukat a mi közjogi ideálainkért. 

Hogyan reméljük, hogy mellet-
tünk harczoljanak, mikor azt sem bir-
tuk elérni, hogy ellenünk ne küzd-
jenek ? 

Nyelvi és jogi kérdéseink előto-
lásával ezen kérdések fontosságára 
figyelmeztetjük  őket, s természetes, 
hogy ők is provokálják ezekben a 
kérdésekben az összeütközést, mikor 
tőlünk 'is ugyanazt látják. 

Hiába hangoztatjuk, hogy érde-
keink egyek, mikor politikánk meg-
czáfolja.  Ok nem lelkesülnek azokért 
a közjogi ideálokért, melyekért mi — 
joggal lelkesülünk. 

Ez nem az az út, melyen szup-
remácziánkat legalább itthon elér-
hetnők. 

Sem arra nem vezet, hogy azt 
Ausztriával szemben megteremthes-
sük. Nemzetközi érintkezésben kizá-
rólag az erő kérdése dominál. S ha 
harmincznyolcz évi erőmegfeszités 
teljesen eredménytelen maradt, sza-
bad-e a nemzetnek azt a kis erejét 
a mi még megmaradt, néhány katonai 
vezényszó elnyerésére elfecsérelni  s 
ennek kivívásáért oly' helyzetbe so-
dorni a nemzetet, melyben Európa 
szine előtt és saját nemzetiségeink 
előtt erőtlenségünket kell beismer-
nünk. 

Mert tény, hogy a »nemzeti küz-
delem« a vezénnyelv kérdéséből kelet-
kezett, s tehát küzdöttünk az ero szig-
numáért,  a nélkül, hogy az erőnk 
meg lett volna, mert hiszen nem tud-
tuk még ezt sem kivívni. 

Valóságos erő nélkül pedig az 
erő szignuma csak frázis.  Titulus 
sine vitulo. 

Nekünk nem szóval, nekünk ko-
moly munkával, gazdasági, kulturá-
lis, szocziális, nemzetiségi politikával 
kell az erő megteremtésén dolgoz-
nunk. 

El fognak  tűnni a nemzet lelké-
ből is azok a képletek és álmok, me-
lyek csak a politikai tétlenség szülöt-
tei, miként eltűntek a gyermekkor 
ábrándjai a férfikor  Jiomoly törekvé-
sei előtt. 

Közjogi törekvéseink ezzel ön-
ként oldódnak meg. 

Erős,  munkás  Magyarország meg-
bonthatatlan egysége: ez a legjobb 
függetlenségi  politika^ _ r _ 

VÁRMEGYE és VÁROS. 
Vármegyénk a magyar ipar 

érdekében. 
Dr. Damokos  Andor alispán körrende-

letben hívta fel  a tőszolgabirák, a polgár-
mester, a körjegyzők és községi elöljárók 
figyelmét,  hogy irodai szükségleteik beszer-
zésénél a magyar ipar pártolására különös -
figyelemmel  legyenek s külföldi  czikkek meg-
rendelésétől tartózkodjanak s elvárja, hogy 
intézkedésének hazafias  intenczióít átértve, 
annak teljesítését szem előtt fogják  tartani. 

Udvarhelyvármegye közigazga-
tási bizottsága ülését f.  hó 13-án, szer-
dán tartja meg. Udvarhelymegye  álandá 
választmánya  ülését tegnap, f.  hó. 11-én, 
ffétfőn  tartotta meg ^a terjedelmes tárgyso-
rozat pontjaihoz megtette a közgyűlés elé 
terjesztendő javaslatait. 

Udvarhelyvármegye kör- és köz-
ségi jegyzői egyesülete f.  hó 9-én, d. 
e. a vármegyeház kistermében rendkívüli 
közgyűlést tartott, melyen 17 tag jelenlété-
ben a jegyzői nyugdij-szabályzat letárgyal-
tatván, az a nyugdijválasztmányhoz áttétetett. 
Közgyűlés után tisztelgés volt Stratzinger 
pénzügyigazgatónál, ki meleg szavakban 
mondott köszönetet a jóindulatért s kife-
jezte, hogy mint mindig ugy ezután is nagy 
fontosságot  tulajdonit a jegyzők munkássá-
gának es rajta lesz, hogy a fáradságos 
munka méltó elismerés és honorulásba része-
sitessék és személyi tekintetek ne érvénye-
süljenek. 

HÍREK. 
Személyi hirek. Hollaky  Arthur 

ny. főispánt  a vajdahunyadi kerület párton-
kívüli programmal országgyűlési képviselő-
jévé választotta. 

Ugrón  János főispán,  szombaton, 9-én 
Budapestről haza érkezett. — Dr. Pécsi Jenő 
főispáni  tiikár f.  hó 14-től kezdve három 
hétre szabadságra utazik. 
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Közgyűlés. Udvarhelyvármegye 
törvényhatósági bizottsága, f.  hó 18-án 
tartja évi III. rendes közgyűlését. A 
gyűlés tárgyai között fontos  politikai 
tárgyú kormányrendeletek és törvény-
hatósági átiratok is lesznek. Ez alka-
lomból a már-már országosan feneklő 
koaliczió helyi "önkéntes martirjai", 
mint hiteles forrásból  értesülünk, han-
gos és hangulatos pourparlékat fog-
nak ismét elgőgicsélni, a saját maguk 
és a mások mulattatására. Erre vall 
az ellenzéknek a „Székely-Udvarhely 
ben megjelent hörcsögös ['elhívása is, 
melyben előzetes értekezletre és tömö-
rülésre hivja fel  a „rüttli hegyre" 
a törvényhatósági bizottság ellenzéki 
tagjait, különösen a hazaffyakat.  — 
Hát csak tömörüljenek. A közgyűlé-
sen majd mi „hazaárulók" is ott le-
szünk s diadalra visszük mind azt, a 
mit a király és a nemzet között meg-
zavart összhang biztosítására, a de-
mokratikus Magyarország megterem-
tésére szükségesnek tartunk. 

Székelyudvarhely város virilis-
tái. Székelyudvarhely város mult gyűlésé-
ből kiküldött bizottság : Sándor  Mózes, Dr. 
Nagy  Samu, Soó  Gáspár és Gálffy  Endre 
főjegyző,  8-ikán tartott ülésében allapitotta 
meg a város 1906. évre érvénnyel biro leg-
több adót fizetők  névjegyzéket a következő 
sorrendben : 1. Dr. Horváth Karoly (kétszeres 
2254 kor.), 2. Ugrón Ákos, 3. Flórián Bog-
dán, 4. Szöllősi Samu. 5. Embery Árpád, 
6. Dr. Solymossy Lajos, 7. Szabó Ferencz, 
8. Dr. Valentsik Ferencz, 9. Heitz Vilmos, 
10. Gyarmathy Ferencz, 11. Ev. ref.  megye 
képv. Vajda Ferencz, 12. Dr. Lengyel József, 
13. Koncz Armin, 14. Monori József,  15. 
Persián János, 16. Dr. Török Albert, 17. 
Teichner Jakab, 18. Szabó Albert, 19. Kas-
say F. Ákos. 20. Haberstumf  Károly, 21. 
Dr. Gölner Béla, 22. Kassay F. Ignácz, 23. 
Jánosy Gyula, 24. Ev. ref.  kollégium képv. ; 
Félegyházi Antal, 25. Csanády Zalán, 26. 
Gyertyánffy  Gábor, 27. Fábián József,  28. 
Szenti Bálint képv. Dr. Pál Ernő, 2;). Dr. | 
Simó Balázs, 30. Róm. kath. megye képv. 
Jung-Cseke Lajos, 31. Pálffy  Károly, 32. 
Fernengel Gyula, 33. Balázsi Ignácz, 34. 
Udvarhelym. tkpénzt. képv. Steinburg Ottó, 
35. Becsek Aladár, 36. Szenkovits János, 
37. Fekete Béni, 38. Sebessy Ákos, 39. Sza-
bady Ferenczné, 40. Zálogkölcsön intézet 
(304 k. 94 f).  A virilisek névsora f.  hó 11-
től számított 15 napra közszemlére van téve 
az esetleges reklamácziók megtehetése végett. 

A Korcsolyaegyesület f.  hó 10-én 
tartotta meg rendes közgyűlését, dr. Damo-
kos  Andor elnöklete mellett. A titkári s pénz-
tárosi jelentés tárgyalása után, tisztújítás 
volt. A szavazás eredménye a következő : 
Elnök : Dr. Damokos Andor. Titkár : Becsek 
Aladár. Pénztárnok : Vajna Zoltán. Gazda : 
Ifj.  Solymossy Lajos. Választmányi tagok : 
Fejes Áron, Gotthárd János, Dr. Horváth 
Károly, Homolay Lajos, Dr. Kovácsy Albert, 
Kovácsy Jenő, Leichtner Gyula, Perszián Já-
nos, Szabó Árpád, Simó Mátyás, Dr. Sebesi, 
János, Dr. Pálffy  Jenő. Kimondta a közgyű-
lés, hogy a sport emelése czéljából korcsolya-
versenyt fog  rendezni s a napi biztosi rend-
szert a jégpályán életbelépteti. 

Műkedvelői előadás. A helybeli 
főreáliskola  ifjúsága,  f.  hó 9-én rendkivül 
változatos műsorral műkedvelői előadást tar-
tott, melyen városunk szine-java megjelent 
s a fiatal  művészek intelligens és átgondolt 
játékát tapsaival honorálta. A kitűnő előadás 
rendezése és betanítása Nosz  Gusztáv fő-
reáliskolai tanár, társadalmunk népszerű tag-
jának érdeme. Kívánatosnak tartanok az 
előadásnak megismétlését. Az előadás tete-
mes anyagi eredményét , jótékony czélra 
fordítják. 

A helybeli Jótékony Nőegyesü-
let választmányának f.  decz. hó 8-án tar-
tott ülésében kegyelettel megemlékeztek özv. 
Kiss  Ferenczné tb. alelnökről és a család 
részvétét megköszönő iratát tudomásul vévén, 
a néhai emlékezetét a jkönyvben is meg-
örökitették. Ezután a decz. 2-án tartott tea-
estély számadásait vizsgálták felül  és rend-
ben találván, örvendetes tudomásul vették 
a nem várt szép sikert Az 1192 kor. 75 
fillér  tiszta jövedelemből 92 kor. 75 fillért 
még a szegény tanuló gyermekek felruházá-
sára fordítnak,  a már korábban e czélra 
engedélyezett 200 koronán felül  ; — a ren-
dező elnöknek, Demény Ferencznének, vala-
mint a többi rendezőknek és közreműködők-
nek is, kiváltképpen pedig a gyűjtőknek a 
választmány hálás köszönetet szavazott, amit 
ezennel nyilvánosan is közlünk és kifejezünk. 
Továbbá tárgyalták 20 szegény folyamodó 
kérését, mindeniket segélyezésben részesít-
vén. A karácsonyi segélykiosztás decz. 21-én 
d. u. 2 órakor lesz a kisdedóvó nagytermé-
ben. A szegény tanuló gyermekek felruhá-
zása ügyének további elintézését választ-
mány az elnökségre, illetve özv. Kassay 
Endrénére bizta, elvárván az erről szóló je-
lentés tételt. Elhatározta a választmány, 
hogy karácsony előtt még csak egy fillér-
estély lesz, a jövő szerdán, decz. 13-án, de 
karácsony harmadnapjára, decz. 27-re, tervbe 
van véve még ez évben egy utolsó fillér-
estély rendezése, amelyet a választmány 

| már most a közönség szíves figyelmébe 
ajánl. Végül az évi rendes tisztújító közgyű-
lés idejét 1906. jan. 21-én, vasárnap d. u. 2 

! órára tűzték ki. (—d.) 

Kölcsey-ünnepély. A székelyudvar-
helyi ev. ref.  kollégiumi Ifjúsági  Petőfi-Ön-
képzőkör 1905. évi decz. hó 17-én (vasár-
nap) a kollégium tornacsarnokában Kölcsey 
Ferencz emlékére irodalmi ünnepélyt rendez, 
melyre a nagyérdemű közönséget ezennel 
tisztelettel meghívja az Önképzőkör elnök-
sége. Műsor: 1. Hymnusz, Kölcseytől; elő-
adja az ifjúsági  ének- és zenekar. 2. Zrinyi 
dala, Kölcseytől : szavalja Hegyi  András VII. 
g. o. 3. Kölcsey P'erencz emlékezete (pálya-
nyertes mű); irta és előadja Riniaszombaty 
Imre VIII. g. o., önképzőköri titkár. 4. He-
gedü-quartett: Leonhardt  János (I. hegedű), 
Székely  Zoltán (II. hegedű), Bncsy Endre 
(viola) és Lányi Andor (violin cello) VIII. 
o. tanulók. 5. A magyar nyelv ügyében, 
Kölcseytől; előadja Lányi Andoi VIII. o. t. 
6. Kölcsey, mint szónok (pályanyertes mű); 
irta s előadja Gönczi Gábor VIII. o. t. 7. 
Kurucz dalokat énekelnek Bartha Albert és 
Székely  Zoltán VIII. o. t. 8. Vanitatum va-
nitas, Kölcseytől; szavalja Bucsy Endre VIII. 
o. t. 9. Kölcsey széptani elvei (pályanyertes 

mü); irta és előadja Muzsnay  László VIII. 
o. t. 10. Rákóczy-induló; előadja az ifjúsági 
zenekar. 

Színészet. A mint tudtunkra adják, 
Miklósy  Gábor színtársulata előadásait f.  hó 
14-ikén kezdi meg. A társulat titkára, 
Miklósy  Gyula bérletek gyűjtése végett 
városunkba érkezett. Az egyelőre 12 előadá-
sos bérleti szezonban támlásszék ára 20 
korona, zártszék 12 korona. A válogatott 
műsor nagyon érdekes és megérdemli a 
közönség pártfogását. 

KÖZGAZDASÁG. 
Udvarhelyvármegyei gazdasági 

egyesülete f.  évi deczember 19-én d. e. 
10 órakor a vármegyeház kistermében ren-
des közgyűlés tart. Tárgysorozat: 1. Hol-
laky  Arthur elnök, az elnökségről való le-
mondása, illetve bucsuiratának előterjesztése. 
2. Az 1906. évi munka programm. 3. Az 
1906. évi költségvetési előirányzat megálla-
pítása. 4. Intézkedés a pénztárnoki állás be-
töltése iránt. 5. Az alapszabályok 18. §-a 
értelmében a közgyűlést 4 nappal megelő-
zőleg írásban beadott indítványok tárgyalása. 
A közgyűlést megelőzőleg az alispáni hiva-
talnál d. e. 9. órakor választmányi ülés 
tartatik. 

Erdővétel és eladás. Több milliót 
érő erdőjét a Csikszentpéter egyházmegye 
nyilvános szóbeli és Írásbeli árverésen no-
vember 27-ikén adta el. Az árverést a bi-
zottság elnöke Becze Antal nyitotta meg. A 
§zóbeli árverés után, melyen részt vettek 
Milch  Naftali  bukovinai faipar  r. t., Unió 
erdőipar r. t. és a Nenschloss-fé\e  r. t., a 
legnagyobb szóbeli Ígéretet: 3.210.000 ko-
ronát a Neuschloss  czég tette. Az írásbeli 
zárt ajánlatok között a legnagyobbat Márton 
Lajos és társa, Teicliner  Jakab helybeli fa-
kereskedők tették 3,542.4000 koronával s így 
az az óriási nagy erdő, melynek kihasználása 
több évtizedre fog  terjedni, Márton  Lajos 
és társaié lett. 

Szerkesztői üzenetek. 
— Kéziratok nem adatnak visaza. -

Tudakozónak. A póttartalékosokat behívó ren-
delet a Honvédekre nem voniíkozik, csak közös had-
seregbeliekre. 

Helybelinek. A »Székelyudvarhely« cz. helyi lap 
- ugy látszik — azt akarja, hogy a közügyek dol-

gaiba csak az ő híveinek lehessen beleszólása. Szerinte 
csak az a hazafi,  kiről az ő u. n. honmentő politiku-
sai állítják ki az idevonatkozó bizonyítványt. Mihelyt 
valaki csak mukkani mer s más politikai meggyőző-
désnek kifejezést  is ad, azonnal ráütnék a hazaárulás 
bélyegét, ha lehetséges volna. Lám most is egy 
igazgató-tanítót akarnak pellengérezni, azért, mert volt 
elég erkölcsi bátorsága programmunkat aláírni. Pedig 
e derék férfiúnak  (Gy. M.) önzetlen tevékenysége, pá-
lyája iránti lelkesedése s buzgó, eredményes munkás-
sága — a közügyek szempontjából — ezerszerte töb-
bet ér, mint az az üres hazafiság  és szájhős politika, 
melynek a »Sz. U.« a szócsöve. 

Cs. K. Miként a lap élén láthatja, a »Székely 
Újság« pártonkívüli lap, s programmunk szerint arra 
törekszénk, hogy a politikai ellentétek kiegyenlítésével 
a nemzet fejlődését  nyugodt mederbe tereljük s lehe-
tővé tegyük azt, hogy itt e hazában mindenki, ki a 
nemzetnek hü fia,  boldogulhasson s megszűnjék az az 
állapot, hogy a nép jogtalanul és nyomorban ten-
gesse életét. 

Póttartalékos. Lapunk első számában közöltük 
a honvédelmi miniszter rendeletét a póttartalékosok 
behívásáról. A rendelet szerint jelenleg csak az 1903; 
és 19C4. évbeli póttartalékosoknak kell szolgálattételre 
bevonulni. 

Előfizető.  Székelykeresztur. Örvendünk, hogy 
lapunk irányát helyeselve, nemcsak előfizetőink  közé 
lépett, hanem szíves ígéretet is tesz lapunk szellemi 
támogatására. 
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8555— 1905. szárp. Udvarhelyvármegye alispánjától. 

jtivdctttiény. 
A brassói »Székely-Társaság« arról értesít, hogy Brassóba jó mesterek-

hez székely fiukat  helyez el tanonczokul díjtalanul s azokat esetleg anyagi támo-
gatásban is részesiii. 

' A felvételhez  szükséges: keresztlevél, iskolai bizonyítvány és szegénységi 
bizonyítvány. 

Ez időszcrint szücsmesterségre 3, pékmesterségre 3, czipészmesterségre 
6, asztalosmesterségre 3, kovácsmesterségre 3 és kerekesmesterségre 4 fiút  tud 
elhelyezni. 

Felhívom mindazon székely szülőket, kik fiaikat  iparos mesterségre adni 
hajlandók, hogy ez iránti folyamodványukat  a jelzett okmápyokkal felszerelve, 
közvetlen a brassói Székely-Társasághoz czimezve adják be. 

Székelyudvaihely, 1905. november 30-án. 

Dr. Damokos, aüspán. 

EGY amerikai gyorsfözö vagy 
h á z t a r t á s i mérleg 

Mesésen olcsó árak mellett 
küldöm szét tulbalmozott 
raktáramból világhírű s ki-
válóságukért általánosan 

kedvelt 

ezüstáruimat 
46 Art 

összesen csak 

és pedig: 
6 drb mexikói eztlst asztali kést, 
6 , „ evővillát, 
6 „ „ , evőkanalat. 

12 l , „ kávéskanalat, 
6 , kiváló desszertkést, 
6 , kiváló dessertvillat, 
1 „ mexikói ezüst levesmeritó kanál, g 5 0 
1 „ mexikói ezüst lejmeritő, 
2 „ eleg. szalon asztali gyertyatartót 

Minden megrendelő ezenkívül jutalomképen egy ame-
rikai gyorsfőző  vagy szavatosság meilett gyorsan mű-
ködő 12*/« bordképességü haztartási mérleget kap 
teljesen díjtalanul. A mexikó ezüst egy teljesen ebér 
fém  (belül is), melynek tartósságért 25 évi jótállást 
vállalok. Szétküldés a pénz előleges beküldése esetén 

vagy utánvéttel történik az turópai raktárból 
S C H E F F E B I > . Ü Á J Í D O R 

B u d a p e s t , 
T i l l . » B e a e r é d j - n t c z a 3 . w . 

Sz. 17—905. 

Hirdetmény. 

jKihtc-iagVat; a UgjobbaH 

I M A h l e Á r p á d 
Temesvár 

Tolna megyében fekvő  Felső-regi ura-
dalomban 20 szekeres béres keresteti a kö-
vetkező évi munkabér mellett: 

1. Készpénz . . 64 korona. 
2. Tisztabuza . . 5 hectó. 
3. Rozs . . . . . 12 » 
4. Árpa . . . . 2 » 
5. Tűzifa  . . . 4 méter 

s az e mellett szükséges szalma mennyiség. 
6. Kősó . . . . 20 kiló 
7. Tengeri föld  . 1200 D-ől 
8. Kerti föld  . . 200 D-ől 
9. Két darab sertés, és ennek egy évi 

szaporlatára szabad legeltetés. 
Ennek pásztoroltatásáról, valamint az 

állami és községi adófizetésről,  valamint a 
papi és kántori bér fizetésről  is az urada 
lom gondoskodik. 

Betöltött négy szolgálati év után egy 
darab szarvasmarha tartás is jár. 

Betöltött 5 szolgálati év után a kész-
pénz fizetés  évi 10 koronával emeltetik négy 
izben, vagyis mig a készpénz fizetés  104 
koronát ér el. 

A cselédek munkaképes gyermekei té-
len nyáron napszám mellett foglalkozást 
kaphatnak, mely az évszak és munka minő-
ségéhez képest 60—100, 80 és 200 fillér 
között váltakozik. 

Ezen állásra pályázók, a körjegyzők 
közvetítésével, az uradalom tiszttartója: 
Kovárcs Józsefhez  (Felsőireg, helyi posta) 
folyamodhatnak. 

Székelyudvarhely, 1905. decz. hó 6-án. 
Ádám Albert, 

törvényhatósági munkás közvetítő. 

Hirdetések 
olcsó árban felvétetnek 

a kiadóhivatalban 

| I s z a k o s s á g : | 
• n i n c s t ö b b é * 

Kivánatra bárkinek bérmentesen küldünk 
egy próbát a Cozaporból. Kávé. tea. étel 
vagy szeszes italban egyformán  adható 

az ivó tudta nélkül. 
A C O Z A P O R tftbbnt  ér, mint a világ minden 
szóbeszede a tartózkodásról, mert csodahatásá 
ellenszenvessé teszi az isiskosnak a szeszesitalt. 
A C O Z A oly c»endesen és biztosan hat. hogy 
azt feleség,  testvér avagv gyermek egyaránt az 
ivónak tndta nélkül adhatja és az illető még osak 
nem is sejti mi okozta javulását 
A C O Z A családok ezreit békítette ki ismét, 
sok sok ezer férSt  a szégyen és becstelenségtól 
megmentett, kik később józan polgárok és ügyes 
üzletemberek lette». Temerdek fiatal  embert a jó 
ntra, es szerencséjéh«« segített és sok embernek 
életét siámoB evvel meghosszabbiiotta. 
Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mind-
azoknak, kik kívánják, egy próhaadagot és egy 
kószónő írásokkal telt könyvet dij és költség-
mentesen küld, hogy így bárki ki is meggyőződ-
hessen biztos hatasáról. Kezeskedünk, hogy az 
egeszségre teljesen ártalmatlan 

1NOYKN PttoBA 571 szám 
Vágja ki eien B z e l v é n y t és küldje 

be az itézetnek 
Levelek 25, lev.-lapok 10 Bllérrel 

bérmenteaitendök 

Liniment.  Capslci  comp-, 
i Richter-Iii« Horjonf-Piln-Eipeller. 

Ezen e l i a m e r t k i t ü n ö é« 
fájdalomcsillapító  bedörzsöléeül 

hasznait háziszer beva-
airláeánál, — a mely 
minden 'gyógyszertárban 
kapható, — mindig figye-
lemmel legyünk a „Hor-
f « J "  védjegyre. 

G O Z A I N S T 1 T U T E 
(Dept 571) 

62, Chancery Lane, London 
Anglia 

BECSEK D . F I Á KÖNYVNYOMDÁJA S Z É K E I Y U B V A R H E L Y . 


