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SZEE.GLT UJSAR PÁRTONKÍVÜLI POLITIKAI HETILAP 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-utcza 7. szám, 
hová a lap szellemi részét érdeklő közlemények, vala-
mint az előfizetési  és hirdetési dijak is küldendők. 
Megjelenik minden csütörtökön 8 oldal terjedelemben. 

A kibontakozás érdekében. 
Béke hirek szállonganak a leve-

gőben. A béke vágya él és egyre 
erősödik a szivekben. Minden illeté-
kes tényező akarja a békét. Akarja a 
király. Akarja az országgyűlés és 
akarja a nép, melyet a mostani fel-
fordult  állapotok a legérzékenyebben 
érintenek. ' x 

Mennél tovább húzódik a kibon-
takozás, annál több áldozatot kéli 
érte hozni és annál bizonyosabbá 
válik, hogy a nagyobb árért többet 
kapni nem fogunk. 

A válság kezdedétől fogva  az 
volt a meggyőződésem, hogy a koali-
czió kicsíkarási politikája r.em fog 
eredményre vezetni Nem azért, mert 
„árulók" vannak (azaz nem koaliczió-
sok), hanem azért, mert az olyan 
küzdelem, melyben az egyik fél  jól 
tudja, hogy a másik az ultima ratioig 
el nem mehet, nem lehet erre a 
másikra nézve eredményes Midőn 
Apponyi Albert az egyik népgyűlésen 
a nép fiának  közbeszolására kijelen-
tette, hogy a kiegyenesített kaszáig 
el nem megyünk, már akkor tisztán 
volt látható, hogy a passiva resis-
tentia eredményre vezetni nem fog. 

Az idő már is igazolni kezdi a 
passiv ellentállás haszontalan, sőt 
káros voltát. 

Haszontalan, mert ime egy esz-
tendő megmutatta, hogy a kormány-
zás eszközeinek megtagadása, a ki-
rályt a kormányzásban megakasztani 
nem tudja; káros, mert megakasztja 
a haladást minden téren, nyomoru-
sággal sújtja az ártatlanok százezreit; 
káros, mert nehezíti  a kibontakozást, 
szélesebbre és mélyebbre vágván' azt 
a szakadékot, mely a király és nem-
zet között keletkezett. 

Egyideig a mi törvényhatóságunk 
si e szakadék szélesbitésével és mély-
ítésével foglalkozott.  Hogy neme§"'f 

hazafi  érzés vezette, nincs benne két 

ségem, de hogy nem volt a helyes 
uton, régi meggyőződésem, melynek 
nem ma adok először nyíltan ki-
fejezést. 

Végre november hó 11-én be-
állott a kibontakozás érdekében szük-
séges fordulat.  A törvényhatóság ki-
mondotta, hogy a király ellen, a míg 
törvényes téren van, nem folytatja  a 
harczot. November 14-én hü maradt 
amaz elhatározásához. Beiktatta a 
főispánt.  Deczember 18-án a törvény-
hatóság csak önmagához volt követ-
kezetes, midőn kimondotta, hogy 
tudomásul veszi az önkéntes adók 
elfogadása  és az Önként jelentkező 
ujonczok előállítása tárgyában leérke-
zett megsemmisítő oslügyminiszteri 
rendeletet; tehát a kormányzás esz-
közeit, miután a követelés tételes tör-
vényt nem sért, a király rendelke-
zésére bocsátja. 

A törvényhatóság, ezen három-
szori határozott állásfoglalása,  a 
hazafisággal  nem hivalkodó, de igaz 
hazafias  cselekedet,  mert (ha csak egy 
kevéssel is) kisebbé teszi azt az ürt, 
mely a királyt és nemzetet elválasztja; 
tehát az olyan hőn óhajtott béke út-
ját egyengeti 

íMennyire helyes ez a felfogás, 
a dolog érdemét illetőleg tehát 
mennyire igaza volt annak a meg-
gyászkeretezett 73 magyarnak, a 
mellett már is bizonyságot teszen 
napjaink békehírei közül különösen 
az, a mely azt mondja, hogy: „Mind-
addig, a mig a koaliczió a várme-
gyékben  feldúlt  rendet  helyre nem 
állitja,  a békének  még tárgyalása  is 
alig lehetséges." 

Nohát mi helyreállítottuk a tör-
vényes rendet. A koáliczió ellenére 
ugyan, de helyreállítottuk. A haza 
javára, de a koáliczió érdekében is 
cselekedtünk, midőn ezt tettük, mert 
megkönnyítettük számára a béke-
szerzés munkáját. 

E. J. 

Előfizetési  árak: egy évre 8 kor., félévre  4 kor. 
negyedévre 2 kor, lelkészek, tanítók, községi elöljárók 
fele  áron kapják, Hirdetési dijak a legjutányosabb árak 
mellett, nyílttéri czikkek  s o r o n k i n t 40 flll.  számittatnak. 

BELFÖLD. 
Lukács miniszter a magyar 

nyelvért. A nagyszebeni ág. ev. hitv. or-
szágos Konszisztórium, Lukács György köz-
oktatásügyi miniszternek a népiskolai ma-
gyar nyelv tanítása ügyében kiadott ren-
deletei ellen ő felségéhez  panaszkérvényt 
nyújtott be, azonban a király mult hó 24-én 
kelt legfelső  elhatározásával, Lukács György 
minisztert hatalmazta föl  arra, hogy a kér-
déses ügyet a saját hatáskörében intézze el. 
Minthogy pedig a miniszter egyéb magasz-
tos törekvései között, igen nagy súlyt helyez 
arra, hogy a felekezetek  által fentartott  nem 
magyar tannyelvű népiskolában lehetővé té-
tessék a magyar államnyelv megtanulása, 
ezt czélzó rendeleteit teljesen érvényben 
tartva e hó 4 ikén átiratilag értesítette a 
konszisztóriumot, hogy rendeleteit pontosan 
hajtsa végre. 

POLITIKAI KRÓNIKA. 
Az országgyűlést decz. 19-ikén újra 

elnapolták a jövő év márcziusának első 
napjáig. * 

Amint hirlik, báró Fejérváry  Imre, ba-
ranyamegyei főispán  a király személye kö-
rüli ministerré fog  kineveztetni. 

* 

Zalamegye elhatározta, hogy mindazok-
nak neveit, kik a főispán  beiktatását támo-
gatni fogják,  márványtáblára véseti. Nagyon 
szép elhatározás. Csak azt teszszük hozzá, 
hogy legelső sorban ne feledkezzék  meg 
legnagyobb fiának  a nevéről, Deák  Ferencz-
ről, s annak nevét is vésesse fel  és pedig 
legelső helyen, mert ő is volt olyan »haza-
áruló«, hogy 1845-ben az egész vármegye 
közvéleményével szemben elismerte a korona 
kinevezési jogát, s törvényes főispánjának 
ismerte el Festetich  grófot.  De akkor muk-
kanni sem mertek. Miért késtek a márvány-
táblával hatvan esztendőt ? 

Egyik helybeli lap vármegyénk főis-
pánjának interjuholásáról tesz említést. 

Tényleg a »Magyarország« egyik mun-
katársa lekellemetlenkedett ide meginterju-
holni a főispánt,  megfenyegetvén,  hogy ugy 
merjen szólni, hogy az mind bekerül a Ma-
gyarország hasábjaiba. Tolakodó és kihívó 
magatartással berzenkedett a főispán  előtt 

Felelős szerkesztő : 

Dr. TÖRÖK PÁL. 
Kiadótulajdonos: A kiadó bizottság. 



— Igenis — mondta Ugrón János fő-
ispán határozott, erélyes hangon,, több je-
lenlevő hallatára — elfogadtam  a főispánságot 
ugyanazon demokratikus elveimnél fogva, 
melyekkel mindig birtam s a melyekért üldöz-
tetést is szenvedtem. Nem ijeszt meg az úr 
sem a »Magyarország«-gal, sem Magyaror-
szág egyetlen újságjával sem. Én meggyő-
désből szoktam cselekedni. Meggyőződésem 
az én hitemből, tudásomból, szivemből szár-
mazik s nem befolyásolja  azt semmi hirlapi 
támadás.. Családom ezernégyszáz esztendeje 
él e földön  s e nép között. Én ezt a földet 
s e?.t a népet ezzel az ezernégyszáz eszten-
dős szeretettel szeretem. Ez a szeretet adta 
valódi demokratikus nézeteimet s követelte 
meg, hogy ne csak akkor álljak a haza szol-
gálatába, mikor kellemes és hasznos, hanem 
akkor is, mikor súlyos áldozatot követel. Értette? 

Értsék meg a Péterek is, a mit Pálnak 
mondottak. 

* 

Abszolutizmus rémhírével állanak elő 
a koalicziós újságok. Talán még nem zápult 
meg ennyire a koaliczió eddig látható és 
kézzel fogható  eredménye : a — tojás. Tény, 
s ezzel a híreszteléssel a koaliczió maga is 
beismeri, hogy rabankot játszik s egy blattra í 
teszi fel  a nemzet jövőjét. Beismeri, hogy ' 
szüklátkörü politikát csinál, s a fiatfalvi  to- • 
ronyból intézi egy nemzet jövőjét. 

Beismeri, hogy veszélyezteti politikája- j 
val az alkotmányt, a mi nem a koaliczióé, i 
de a nemzeté. Beismeri, hogy politikája ha-
mis, mert az a politikai irány, mely nem 
vezet kellő eredményre, nem a helyes irány 
s azzal fel  kell hagyni. Beismeri, hogy a 
koaliczió három éves erőlködése czélhoz nem I 
vezetett s abszolutizmust eredményezhet; j 
hogy erő nem volt benne, mert az erő a 

hatással egyenes viszonyban áll, ha Léhát 
hatása nincs positiv irányban, akkor nem^s 
volt benne erő, csak szószátyárság. 

No de ne féljünk,  mert a korona — 
istennek hála — még mindig demokratiku-
sabb, alkotmányosabb érzésű, mint a koa-
liczió. 

A demokracziára hivatkoznak folyto-
nosan a koaliczió hivei. Hogy mit értenek 
ez alatt, megmutatta az udvarhelymegyei 
kirendeltség a törvényhatósági közgyűlésen. 

A demokraczia elve, hogy a többség 
akarata előtt a kisebb jég meghajoljon. En-
nek az elvnek alapján követelték gróf  Tisza 
Istvánnak lemondását az országgyűlésen. 
Ellenben ugyancsak obstrukczióval aka-
dályozták meg ennek az elvnek érvényesü-
lését most egy éve ugyancsak a gróf  Tisza 
István többségével szemben. 

Ezt az elvet hirdették folyton  itt is a 
koalicziós hazafiak.  Ennek az elvnek alapján 
nem ismerték el augusztus 17-iki közgyű-
lésen Ugróit  János programmját, de ugyan-
csak ezt a demokratikus elvet pofoncsapva 
obstrukcióval akarták megakadályozni Ugrón 
János főispáni  beiktatását a többség akara-
tával szemben. 

A demokráczia elve, hogy mindenkinek ' 
véleményét, meggyőződését tiszteletben kell 
tartani. De ugyancsak ezt az elvet pofon-
csapva indultak ki a szó és betű terroriz-
mussával mindazok ellen, kik ellenkező vé- j 
leményen és meggyőződésen mernek lenni, j 

Ugyancsak demokratikus felfogásukról 
tesz tanúságot, hogy feliáldozzák  az abszolút 
igazságot a karzat demokratikus tapsaiért. 

Micsoda erő s igazság lehet azokban 
az elvekben, melyeket ily fegyverekkel  kell 

védeni ?. Melyeknek argumentumai a lármá-
zás, ordítozás, mások lekicsinylése, rabulis-
tika — és záptojás ? 

Micsoda gyengék és nyomorúságosak, 
inaszakadtak lehetnek még azok, kiknek aka-
rata az általuk annyira lekicsinyeltek erején 
törik meg? 

Akarják? Nem akarják? 
Most már épen nem tudja senki 

ember fia,  hogy akarja e a függet-
lenségi párt az általános, titkos, köz-
ségenkénti választói jogot. Az utolsó 
határozat csak az általános választói 
jogról beszél. Sem a -községenként!, 
sem a titkos választásról nem szól, 
az igaz, hogy amit azonban az ál-
talános valasztói jogról mond, teljes-
ségei dodonai beszéd. Senki meg nem 
értheti, senki föl  nem tudja fogni. 
Kertelés és hazudozás. Ismétlése an-
nak a csalfa  játéknak, a melyet a 
függetlenségi  párt évtizedek óta foly-
tat evvel a kérdéssel s a mely arra 
van kiszámítva, hogy megtévesszen. 
Valóban nem tudjuk, mi a nagyobb 
ebben a pártban ? A vakmerőség-e, 
avagy a magyar nép lenézése ? A 
vakmerőség, a mely még most is 
játszik a forradalom  tüzével, avagy 
a lenézés, amely oly hallatlanul osto-
bának tart 19 millió embert, hogy 
ezt a minapi revolucziót el is fogad-
hatná. 

Hegyaljai történet. 
— Irta: Y — 2 

A nyári idő parvenüje : a higanyoszlop 
minden Celsiusok fölé  emelkedett. A városka 
mintha kihalt volna. A tiszteletreméltó han-
gyák jobb ügyre méltó buzgalommal szál-
lingóztak széjjel a külföldi  fürdőkbe.  A ezuk-
rázda előtt levő térség estefelé  is csak ugy 
kongott az ürességtől. 

Halmos dr. is búcsúzott a Holló csa-
ládtól. A műsor szerint: örökre. Áthelyez-
ték. A bucsuebéd nyomott hangulatban folyt 
le a kerti lugasban. Végeztével bizonyos 
csöndes humorral indítványozta Holló a 
szokásos pique-t játszmát. 

Mara asszonynak dolga akadt a házban. 
Alig negyedóra múlva Holló urnák már 

megszámlálhatatlan mennyiségű nyert pointje 
volt, a mikor hirtelen az égboltra tekintett. 
Majd ijedten kezdte kiáltozni: 

— Vihar készül . . . Nagy vihar lesz. 
A szőlő felől  jön. Futok az ágyúimhoz, ta-
lán még jókor érkezem, hogy szétoszlassam 
a felhőket  . . . 

A kiáltásaira elősiető Mara asszony 
felé  fordulva,  idegesen tette hozzá: 

— Mihelyt lehet, itthonn leszek. Addig 
imádkozzatok, hogy az Ur gondot viseljen 
rólunk az ő hegyén, különben vége a ter-

mésnek . . . Vége a szüretnek . . . 
Ezeket már a kertajtóban mondta és 

gyorsan haladt az uton a szőlők felé. 
Mivelhogy vihar fenyegette  a kincsét. 
Ők meg ketten egyedül maradtak. 

Csöndben, nagy, szinte halálos csöndben, 
mint a milyenben volt körülöttük a nagy 
mindenség ÍS. Méhükben gyújtó villámokat 
hordozva tornyosultak az égen fekete  felle-
gek, ők meg ketten különösen közömbös 
dolgokat emlegetve, készültek fiatal  sziveik 
nagy ketteséhez: 

— Minden tönkremegy — mondotta 
az asszony és azt gondolta hozzá : kezd te ! 

— Bizony, körülbelül — vélekedék a 
férfi,  aki ugy érezte, hogy nem volt még 
soha több gondolat az agyában, több vágy 
a szivében és kevesebb szó ez ajkán, mint 
éppen ebben a pillanatban. 

Végre mégis beszélni kezdett: Tehát 
bucsuzzunk. Mert hiszen búcsúzni jöttem 
magához, édes Mara, magától, aki az én 
egyedüli boldogságom. 

A férfi  hangjára felemelte  fejét  az asz-
szony és szép kék szemeiben mély fájda-
lommal tekintett rája. 

Mély fájdalommal,  amelynek csak azért 
nem jöttek könnyei, mert a hosszú álmatlan 
éjjeleken már mind elsirta azokat. 

— Búcsúzni! — válaszolta lassan, 
mintha minden ujabb szavának nagyobb 

hangsúlyt akart volna adni, mint az előzők-
nek együttvéve. 

— Búcsúzni! M igának könnyű Ervin, de 
mi lesz vélem. Gondolt-e erre? Maga férfi, 
holnap más városban van, más virágokat 
lát és más fákat,  más baráttal koczczint és 
más asszonyt csókol. 

Talán megtart mégis emléknek engem, 
falusi  emléknek, mint a nagyvárosi utazó 
könyvébe préseli a havasi gyopárt. Arcz-
képemet a többi arczkép közé, rózsaszínes 
leveleimet a kékek mellé teszi. Talán mégis 
számozza, ugy például, hogy »Mara 1898 
— 1890. falusi  idyll«. 

De én? de én? Mi lesz velem. Ervin, 
mi lesz velem ? Sebestyén mondotta egyszer, 
hogy olyan madár a boldogság, hogy ha 
egyszer elszáll, nein tud többé visszatalálni. 
Es gondoljon arra Ervin, hogy én itt ma-
radok, talán egész életem végéig is. Itt, e 
helyen, a hol minden magára emlékeztet 
majd. 

A csöndes szellő azt suttogja az ar-
ezomba minden alkonyan : Egyszer volt. 

És busán beszélik a fák,  hogy maga 
mással éli világát. És, a hogy majd a télen 
hó födi  el a tájat, ugy temeti el az én em-
lékemet magánál a sok uj szerelem. 

A mint az asszony elmondotta utolsó 
szavait, vad szélroham tört elő a szőlőhe-
gyek tájékáról, irtózatos moraj hallszott a 
felhők  mélyéből, majd félelmes  dörgéssel és 



4. szám. 

Semmi sem történt a tegnapi 
értekezleten, ami a választói jog ja-
vára volna irható. A mandátum po-
litikusok tegnap is azt tették, amit 
mindig tettek, ha a választások sze-
lét érezték. A mellükre csaptak s el-
kurjantották, hogy ők a népjogok 
barátai A választások után aztán kör-
mönfont  párthatározatokkal tagadták 
le, amit a népnek Ígértek. Tegnap is 
előkészítették az u j választásokat. A 
mellükre csaptak, nagyon óvatosan, 
és kurjantottak, nagyon szégyenlősen. 
De népjogot — o h ! nem. Azt ők nem 
adnak. Elvben ígérnek és a gyakor-
latban szédelegnek. 

Nem szédelgés-e, hogy amikor 
az általános választói jog elvi bará-
tainak vallják magukat, mert már 
látszik, hogy a viz a szájukba folyik, 
ugyanakko1 - görcsösen ragaszkodnak 
ahoz a koaliczióhoz, a mely az álta-
lános választói jognak ellensége ? Nem 
szédelgés-e, hogy ők, a kik a népjo-
gok barátainak hirdetik magukat, tér-
det és fejet  hajtanak Andrássy gróf 
előtt és annak vezérletére bizzák ma-
gukat, holott nincs megátalkodottabb 
ellensége a demokratikus reformnak, 
mint Andrássy Gyula gróf?  Nem szé-
delgés-e, hogy a mikor párthatároza-
tot hoznak, hogy „elvben" és „majd" 
megcsinálják a választói jogot, ugyan 
akkor megtűrik maguk között sőt 

marasztalják pártjukban azokat, akik 
nyíltan kijelentik, hogy még „elvben" 
és még „majd" sem akarnak tudni 
semmit az általános választói jogról ? 

Szédelgés! Milyen gyönge szó 
avval a hallatlan perfidiával  szemben, 
melyet ezek az emberek űznek a nép 
jogaival! És milyen rövid szó, avval 
a hosszú játékkal szemben, melyet e 
kérdés körül űznek. Hasonlítsuk ösz-
sze a tegnapi határozatot a függet-
lenségi pártnak e kérdésben hozott 
eddigi határozataival, nem e ugyanígy 
játszották-e ki a népjogokat mindig. 
Évek óta ? Azóta, hogy a szocziál-
demokráczia megszokott jelenni abla-
kaik alatt s oda kiáltja nekik, hogy 
szédelgők ! És ha így van, miféle  ú j 
vonás van a tegnapi határozatban ? 
Semmi, épen semmi, hacsak az nem, 
hogy most a tizenkettedik órában is 
van" még bátorságuk e szemérmetlen 
szédelgésre. 

Bátorságuk, vakmerőségük súlyos 
vereséget fog  rájuk hozni. Hiába pró-
bálgatnak kibújni a kötelesség telje-
sítése elől. A külső erők szét fogják 
repeszteni hazug váraik falait.  Meg 
kell indulnia a kiválás proczesszusá-
nak. A hazugságoknak vége fog  sza-
kadni. Uj táborok fognak  keletkezni. 
Nem lesznek együtt a népjogok ba-
rátai és a népjogok ellenségei. Szét 
kell válniuk. A koaliczióból ki kell 

menniök azoknak, akik igazán akar-
ják a választói jogot és ott kell hagy-
niok azokat, akik csak a maguk 
osztályérdekeiért gyűlölik a demok-
ratikus reformokat. 

Sem szédelgés, sem hazudozás, 
sem körmönfont  párthatározat nem 
segíthet rajtuk, akár akarják,akár nem 
akarják ! 

VÁRMEGYE és VÁROS. 
Ugrón János főispán  székfoglaló  be-
széde a közigazgatási bizottságban. 

Tekintetes közigazgatási bizottság! 
Pár hó megszakítással, 20 éve vagyok 

a közigazgatási bizottságnak felváltva  hiva-
talbóli és választott tagja, s mint kormányzó 
alispán másfél  évig elnöke is lehetni szeren-
csés voltam. 

Igyekeztem lehetőleg mindig szorgalmas 
tagja lenni a bizottságnak, s cselekvőleg is 
részt venni tanácskozásaiban. 

Elveim, nézeteim, intenczióm tehát ös-
meretesek igen tisztelt tagtársaim előtt és ez 
a körülmény ad nekem jogosultságot, azon 
remény táplálására, hogy a tekintetes bizott-
ság, mostani igen nehéz feladatom  teljesité 
sénél becses támogatását tőlem megvonni 
nem fogja,  v 

Mint emlitém, kormányzó alispáni mi-
nőségemben másfél  évig lehettem a bizott-
ság elnöke, és többen vannak most is a 
bizottság tagjai sorában, kikkel akkor együtt 
munkálkodtunk. Hogy akkor csak átmene-
tiieg, — kisegítő minőségben — ülhettem 

ezer czikk-czakkos villámok közben: jég 
kezdette verni a házat. 

Összerezzent a fiatal  asszony, de a 
férfi  szólott ismét. Lágyan, szerelmesen, 
mintha csak aelhárfák  kisérték volna szavait: 

— Ne legyen igaztalan, Marám. Maga 
igen jól tudja, miért búcsúzom és hogy csak 
szavába kerülne, hogy örökre lábainál ma-
radjak. 

Maga erre — látom — azt akarja 
mondani: igen, de milyen áron ? Csak azt 
válaszolhatom: a szerelem kettő dolga és 
nem háromé. A ki igazán szeret és a férfit 
szereti, nem csupán a szerelmet, mint any-
nyian maguk közül, az nem tekint sem előre, 
sem hátra, csupán szeret és boldog. Maga, 
édes egyetlenem, a kódexre hivatkozott, majd 
a hűségre, az esküre, becsületre és egyéb 
más ilyen pehely virágokra, a melyek közül 
egyik sem az isten vagy a természet alko-
tása, csupán kontár-bölcsek férczelménye. 
Én is megjártam, akár az öreg Faust, sok 
iskola tanulmányának szürke mesgyéjét és 
meggyőződtem, hogy egy tudomány van, a 
melyikért egyedül érdemes élni. Ez a tudo-
mány, a mely mindenki szivébe zárva'szü-
letett: a szerelem. A sziv szerelme, az egye-
düli tudomány, mindennél erősebb jog, a 
sokat kutatott czél, rózsával körülfutott,  il-
lattal tömjénzett bölcsességköve, maga .a 
boldogság. 

És a mikor azt látom, hogy Ariadné 

a fonál  helyett útlevelet készit, akkor nincs 
egyebet választanom, minthogy visszatérek 
és' azt mondom, hogy — bucsuzzunk, édes 
egyetlen Marám. 

És búcsúzni kezdtek ekkor. 
Ők ketten. 
Az asszony még csak annyit kérdezett: 

Nem várja meg legalább az uramat? majd 
csak annyit mondott: Isten áldja, édes Ervin. 

Megállott az ajtóban. 
Idekünn elment már a fergeteg,  vörösre 

sirt arczczal borította a nap alkonyba a tá-
jat. Vérvörös bársony szirmos mályvák nyi-
tottak az uton. 

A távozó után nézett az asszony, há-
rom lépésnyiről visszapillantott a férfi. 

Ekkor volt az, hogy a homályban is 
meglátták a szivárványt egymás szemében; 
mint két szerelmes madár röpültek egymás 
karjaiba, hogy a legszerelmesebb csókot csó-
kolják egymás ajakára. 

Miután elült a fergeteg,  alkony borult 
a tájra, vörös bársony leveles mályvák nyi-
tottak az utakon. A madár pedig a ház felé 
röpült, hogy daloljon. 

* 
• * * 

A szőlőhegyek felől  vidáman sietett 
haza egy idősödő férfi.  Örvendett, hogy si-
került nagy nehezen eloszlatnia a felhőket. 
Eltávoztatni a vihart és a jégesőt. Minden 
veszélyt, a mi csak fenyegette  — e kincsét. 

III. 
Daruköltöztető szeptemberi napnak ara-

nyos sugara lopózott a kis udvari szobába. 
Megvilágította az ágy fehér  párnáit, rózsa 
szines selyemtakaróját, végül megsimogatta 
a beteg asszony halovány orcáját. Fölébredt 
rá az asszony, mint a hogy felnyitja  szemét 
a beteg gyermek édes anyja ébresztő csók-
jára. A beteg nagy nehezen fölült  az ágyá-
ban és mint fészkéből  kiröppent gyönge 
madárka fürösztötte  átlátszó fehér  testét a 
daruköltöztető szeptemberi napnak balzsa-
mos sugarában. 

Ugy látszott, mintha még semmi sem 
jött volna öntudatába ebből a \ilágból, csak 
ez az édes, meleg, csókos, szerelmes nap-
sugár. A napsugár pedig kevésnek érezhette 
magát, segítségül hivta játszi társait: csak-
hamar mindent bearanyozó meleg fényesség 
á r a d t széjjel a nagybeteg szobájában. Gyönge 
fény  csillant meg az asszony szemeiben, 
halkan suttogta a pajzán aranyos kobol-
dok felé  : 

Tavasz van, ugy-e ? Tavasz ?! Oh ér-
zem, annak kell lennie, hisz oly meleg a 
napsugár, oly fényes  beteg-szobám, éled 
gyönge testem és szárnyra kél a lelkem. 
És mi lett velem. Beteg voltam? De leány 
vagyok még, leány tizennvolcz évemmel ál-
maimmal és vágyaimmal?! Hol az anyám? 
Mért hagyott el engem ? talán a mogyorófa 
alatt van és azt várja, hogy 



e széken, oka — mint az talán köztudomásu 
— az volt, hogy bár, minta 67-es alap fel-
tétlen hive, közjogi téren, csekély eltéréssel 
osztottam is áz akkori kormány álláspontját, 
belügyi kérdésekben, — demokratikus felfo-
gásomnál fogva  — igen sok tekintetben el-
térő nézeteim voltak; — ugy hogy most a 
mikor változatlan demokratikus elveim, a 
.kormányprogram mban helyet találtak, — 
csaknem logikai kényszerhelyzet folytán  ne-
kem kellett visszajönnöm, s elvhiiség és 
következetességből vállalkoznom is. 

De nem csak demokratikus elveim azon 
diadala, h^gy azok Ő Császári és Apostoli 
kir. Felsége által elfogadott  kormányprog-
rammba teljes terjedelmükben befoglaltattak, 
— volt oka, hogy a vármegye főispáni  ál-
lásra vállalkoztam; — sőt az talán mostan 
mellékesebb körülmény is volt — szemben 
azon hazafias  aggodalommal, élénkké vált 
hazafias  kötelességérzettel, mely engem bé-
kés és nyugalmas otthonom elhagyására 
kényszeritett. 

Azoknak, kik mint én, az év elején 
kezdődő váratlan politikai fejleményeknek, 
csak távoli szemlélői voltak, kiket tehát a 
politikai küzdelmek közben mindinkább fo-
kozódó pártszenvedély elfogultakká  nem tett, 
és éleslátását el nem homályosította, legjob-
ban megkellett látniok a mind bonyolultabbá 
váló válság mögött mutatkozó veszélyt, mely 
közviszonyainkat, és egy hosszú, békés mun-
kálkodás által elért jelentékeny eredménye-
ket fenyegeti;  — leginkább észre kellett 
venniök, hogy lejtőre kerültünk, melyen 
tovább haladva hazánk magasabb érdekei 
kipótolhatatlan csorbát szenvednek; épen 
azokban kellett tehát legélénkebben feléb-
redni a hazafias  kötelesség érzetnek, hogy 
mostan már a politikai közélet terén u j r a 

meg kell jelenniök, s önzetlen hazafias"  el-
határozással és elszántsággal közreműköd-
niük azon kísérletben ; — hogy hazánkban 
békésebb és nyugodalmasabb állapot álljon 
be, a nemzet és korona közötti összhang 
és ̂ egyetértés — mindkét fél  sérelme nélkül 
— helyreállíttassák, s a nemzet a helyes 
közjogi, kulturális és gazdasági fejlődés, 
annyira kívánatos útjára rátereltessék. 

Ez a kötelességérzet és hazafias  el-
szántság hozott engem is ide ; mivel közre-
munkálásomat az én nézeteim mellett nem 
szabadott megtagadnom, mert nézetem az: 
akkor állani a haza szolgálatába — legalább is 
akarni szolgálatot tenni — mikor az nagy 
bajban van, mikor súlyos egyéni áldozatot 
követel: az a valódi  hazafiság. 

Es tisztelt közigazgatási bizottság ! té-
vedés minden egyéb gondolat és feltevés; 
— a Fejérváry kormány nem azért jött, 
hogy a törvényeket megszegje, alkotmá-
nyunkat sértse ; — czélja az : hogy keresse 
a jelen válságos helyzetből — a nemzet 
megszégyenülése nélkül való — békés ki-
bontakozás útját. 

Ha nem igy lenne; — nem jöttem 
volna, s ha nem igy lesz, tudni fogom  le-
vonni magam részére a consequentiát. 

Törvénytelenségre nem voltam kapható, 
és nem is leszek kapható soha! s hogy 
tiszta békés szándék, a legteljesebb önzet-
lenség hozott, már is meg kell hogy legyen 
győződve e vármegyében minden fő.  Az 
ellenkező czélnak még halvány látszatát sem 
fedezhette  fel  eddigi működésemben senki, 
és nem fogja  ezután sem. 

Kétségtelen, terhes és nehéz feladat  vár 
rám. Hogy czélt érhessek, meg kell értetnem 
a vármegyei közönséggel és a közvélemény-
nyel magam, s hogy czélt érhessek higgadt-

Kitekintett a félig  betett üvegajtón. A 
kert felé  nézett, de nem látta a mogyorófát. 
Nem látott semmit, csupán valami különös 
z?.j ütötte meg a füleit.  Idegen hangok vol-
tak és olyan különösöknek tűntek fel  előtte. 

Valami ösztönszerű sejtelem kiparan-
csolta ágyából a beteg .álmodozót. Rózsa-
színű selymes paplanába burkolta fáradt 
testét és lábujjhegyen tétován, meg-megbo-
tolva haladt a hangok felé.  Megállott az ajtó-
küszöbén és kitekintett a kertbe. 

Ebben a pillanatban, mintha hályog hullott 
volna le tágra nyitott nagy szemeiről: min-
dent látott. Fehér virághullajtó almafa  alatt 
deresedő férfi  kicsiny bölcső fölé  hajlott. A 
bölcsőben hószinii ruhában pólyált kis sem-
miség feküdt.  Egy kis fehérség,  egy kis pi-
rosság, egy kis kékség. Két kis rózsa, két 
kis mosolygó nefelejts:  az egész kis em-
berke. A deresedő férfi  pedig ringatja a böl-
csőt és öreges hangján fiatalos  dalokat dú-
dolt. Nevetett volna mindenki, ha látja, csak 
az asszony, a beteg álmadozó asszony nem 
nevetett. 

Iszonyú fájdalom  járta át remegő szi-. 
vét. Majd kétségbeesett gyűlöletet érzett egy 
harmadik iránt, a kit pedig nem is látott. 
Majd ismét a deresedő férfiura  nézett, a ki 
gyanutlanul ringatta tovább a bölcsőt és 
ekkor az asszony szemei megnedvesedtek. 
Pillanat múlva forró  könyzápor mosta végig 
halovány arczáját, kigyúltak a szemei gyönge 

karjaival Júíárta az ajtót. Bánatból kélt öröm-
kiáltás tört elő melléből: 

— Édes uram ! 
Forró ölelésre nyújtotta két karját . . . 
Nyár költöztető őszi szellő kapta meg 

lehelletes testét és a szeptemberi nap ara-
nyos glóriát font  a megholt asszony szőke 
fürtéi  köré, a ki tavasznak gondolta az őszt. 

Mostan dél volt, A szőlőhegyek nap-
tűzben égtek, ama szeptemberi napnak 
tavaszt-ölő tüzében. Megfogamzottak  már a 
szőlővesszők, dúsan termették a nagy szemű 
fürtöket;  mint a kánaáni hét követ, roska-
doztak a munkások a nagy szőlőgerezdek 
hordásában. A termőföld  ünpepét dicsérték 
a vig szüretelők dalai. 

• Csak egy idősödő férfiú  zokogott itten 
fehér  liliom hullásán és egy csöpp bölcsős 
emberke várta nagy gőgicséléssel az uj 
tavaszt. 

Egy két fehér-bárányfelhő  úszkált csak 
az égen, költöző darvak röpültek velük és 
az égre tekintő férfiúnak  ugy tetszett, mint-
hogyha egyszerre fehér  galamb suhant volna 
el fölöttük,  mintha megnyílott volna hirtelen 
a két fehér  bárányfelhő,  hogy ismét össze-
fásuljanak.  A fehér  galamb eltűnt. 

A darvak azonban tovarepültek és se-
bes szárnyaikkal messze vitték a zokogó 
ember tavaszát. 

Vége. 

nak, nyugodtnak, türelmesnek kell maradnom, 
minden körülmények között; s bizony nehéz 
megértetni az önzetlen és tiszta hazafias 
szándékot, a mikor a politikai szenvedély és 
gyűlölködés oly mérvben gyúlt lángra, mint 
talán soha, mult történelmünkben, és a gya-
núsítás — ez a régi magyar betegség — 
mint egy pusztító járvány dühöng; — és 
nehéz türelmesnek maradni, mikor oly sok 
támadás érhet — melyről jól tudjuk magunk-
ban, hogy méltatlanul ért, a mikor annyi 
csapásnak kell elébe állanunk, és saját tes-
tünkkel feltartóztatnunk,  hogy az csak  min-
ket érjen, s a helyzet további elmérgesedé-
sének oka,ne lehesen. 

Mindezt tudom, s szembe is állok velők, 
bizva a vármegye józan és higgadt belátá-
sában, s bizva multamban. 

Talán nem is vállalkozhattam volna, 
ha a mult  nem állana mögöttem, s — talán 
szerénytelenség nélkül mondhatom — a múlt-
ban szerzett erkölcsi tőkém. 

El vagyok határozva, ha kell, ezen 
helyemen, fizetni  gyűjtött erkölcsi tőkémből, 
mindaddig mig abban tart, de azon biztos 
reményben kell lennem, hogy az el nem 
fogyhat  teljesen odáig, mig a béke az or-
szágban végre helyre áll, — s akkor leg-
alább utólag megértetve polgártársaim által, 
erkölcsi tőkém is helyre áll, talán meg is 
szaporodik. De ha nem is, a kötelesség be-
csületes teljesítésének tudata mindenesetre 
ott fog  kísérni éltem továbi folyamán. 

Jöttem azért is, tekintetes közigazgatási 
bizottság, hogy az ország jelen zűrzavaros 
viszonyai között, a vármegyében a nyugal-
masabb állapotot fentartani  törekedjem, hogy 
megvédjem e vármegyét, annak érdekeit s 
a vármegye derék tisztviselőkarát, azon — 
nézetem szerint — nemzeti küzdelem ered-
ményére ellenértékű befolyást  épen nem 
gyakorló — szenvedésektől, milyet egyes 
vármegyékben láthatunk ; és hogy a bonyo-
lult politikai helyzetben is, hivatalos köteles-
ségem részrehajthatatlanul, igazságosan és 
pontosan végezve, tisztviselő társaimmal tel-
jes egyetértésben, a közigazgatás eddigi jó-
ságát és tisztaságát megóvjuk, a közviszo-
nyokat, bár »a statusquo«-t fentartsuk,  e vá-
ros polgárainak, e vármegye székely népé-
nek érdekeit megvédjük, s a jelen viszonyok 
között megadott módok felhasználásával 
javukra 'produktive munkálkodjunk. 

Mint a közigazgatási bizottságnak el-
nöke, igazságosan részrehajlatlanul, szorga-
lommal, pontossággal fogom  kötelességeimet 
teljesíteni. 

Tisztelettel kérve ujabban is az igen 
tisztelt bizottság támogatását, s üdvözölve a 
megjelent tagokat, az ülést megnyitom. 

Közigazgatási bizottsági ülés f. 
hó 13-án tartatott meg, Ugrón  János főis-
pán elnöklete alatt. Jelen voltak: Dr. Da mo-
hos Andor, Dr. Válentsik  Ferencz, Stratzin-
ger Emil, Kovács  Ákos, Sándor  Mózes, 
Lengyel  József,  Máthé  Pál, Diémár Károly,' 
Adám  Albert, Dániel Lajos, Zonda  József] 
Daniel Károly, Barabás Andjrás, Menyhárt 
András, Szabó  Gergely, Ember János, dr. 
Nagy  Sámuel. 

Ugrón  János főispán  elnök a fenti 



beszéddel megnyitotta a gyűlést, melyet a 
tagok éljenzés mellett vettek tudomásul. 

Ezután elsőnek Dr. Damokos  Andor 
alispán tette meg jelentését. Alispáni iktatóra 
november hó folyamán  644 űgydarab érke-
zett, melyből 516 nyert elintézést. Egy évre 
érvényes útlevelet 142 drbot adtak ki. Az 
utóállitások megtartattak; észrevétel nem 
merült fel.  A hó folyamán  a közutakat be-
utazta, amikor azon tapasztalatot merítette, 
hogy az utkaparók száma kevés, amely 
hiányon csak akkor lesz segitve, ha a jelen-
legi törvényhatósági utak egy részét az állam 
átalveszi. A jelentést a bizottság tudomásul 
vette. — Barabás András árvaszéki elnök 
jelentéséből kitűnt, hogy az árvaszék az ikta-
tóra érkezett 1174 ügydarab közül 1138-at 
elintézett. A gyámoltak száma a hó végével 
11778 volt. A hó folyamán  21 községben 
végzett vizsgálatot és intézkedett a nyilván-
tartások pontos vezetése, felöl.  — Dr .-Len-
gyel  József  m. főorvos  jelentése szerint a 
nagyszámban fellépett  heveny fertőző  bán-
talmak folytán  a közegészségügyi állapot az 
előző hóhoz viszonyítva kedvezőtlen volt. A 
közkórházban 196 beteg részesült ápolás-
ban. Bejelentette, hogy Solymossy János 
gyógyszertára haszonélvezeti jogát a minisz-
ter az özvegynek adta, ki a gyógytár veze-
tését okleveles gyógyszerésszel gyakorolja: 
— Ember János tanfelügyelő  jelentéséből 
kitűnik, hogy a f.  tanévben 179 iskolát 
látogatott meg. — Stratzinger  Kmil pü. 
igazgató^ ki ez alkalommal először jelent 
meg. a bizottság ülésén, a bizottság támoga-
tását kérte ki munkájához, majd jelentést 
tette meg. Egyenesadóban 7909 kor. folyt 
be, szemben a mult év hason időszakának 
116954 koronájával. Hadmentességi díjban 
96 kor. (mult év hason időszakában 2009 
kor.), bélyegdij és jogilletékben (5479 kor. 
(15820 kor.), fogyasztási  és italadóban 
45571 kor. (46083 kor ), dohányjövedékben 
30113 kor. (31851 kor ), folyt  be. — Diemár 
kir. ügyész jelenti, hogy a központi és a két 
járásbíróság fogházában  6 vizsg. és 104 el-
itélt fogoly  volt. A bizottság intézkedett a 
fogházak  megvizsgálása felöl.  — Kovács 
Ákos főmérnök,  az áll. építészeti hivatal fő-
nöke jelentése szerint az előirányzott épít-
kezések átvétettek. A bizottság felkérte  az 
alispánt, hogy a nagyforgalomtól  gyakran 
elzáfuló  Kossuth-utcza ügyében a városnál 
intézkedjek. — Zonda  József  áll. állatorvos 
jelenti, hogy az állategészségügy a nagy 
állatoknál kedvező volt. — Daniel Lajos 
közgazd. előadó jelentéséből kitűnt, hogy a 
kedvező időjárás lehetővé tette a tavasziak 
alá való szántást. A mult évi szárazság foly-
tán megcsappant marhaállomány helyre-
állításához még 1—2 évre van szükség. — 
Tárgysorozat rendén titkos választással ki-
egészítették az erdészeti bizottságot. Elnök 
lett Ugrón János, s az ő megválasztása 
folytán  megüresedő tagsági helyre Sándor 
Mózest választották. 

Tudomásul vette a bizottság Dr. Damo-
kos  Andor alispán azon felszólalását,  mely 
szerint a megyeszerte elterjedt azon hir, 
mintha Bene község oláhsága 2 láda fegy-
verszállitmányt kapott volna, beható vizsgá-
lat alapján jelentheti, valótlanság; oláh 
nyugtalanságról egyáltalán nincs szó. A tárgy-

sorozat 82 pontból állott, melynek nagyré-
szét adóügyi felebbezések  képezték. 

Törvényhatósági bízottság 
rendes közgyűlése. 

Udvarhely vármegye törvényhatósági bi-
zottsága f.  hó 18-án tartotta ez évben utolsó 
rendes közgyűlését. 

A hangulat előre élénknek ígérkezett s 
az egész vármegye érdeklődése fel  volt csi-
gázva s ugy a törvényhatósági bizottsági 
tagok, mint a közönség szép számmal gyűlt 
össze a teremben és a karzaton. 

A bizottsági tagok leginkább érdeklőd-
tek a tárgysorozat politikai tárgyú pontjai 
iránt, voltaképpen az érdeklődés csakis ez 
iránt volt meg. Hogy zajos lesz a gyűlés, azt 
mindenki gondolta s- nagy meglepetés volt 
hogy a főispán  szép, nagyszabású beszédét 
mely annyi megszivelendő igazságot tar-
talmaz aránylag csendben hallgatták 
végig. Ellenben csak egyetlen tárgy, a bel-
ügyminiszternek leirata az önkéntes adók 
beszedése és beszolgáltatása s az önként 
jelentkező ujonczok részére kiszolgáltatandó 
bizonyítványok kiszolgáltatása tárgyában 3 
órás vitát provokált s ugy tűnt fel,  mintha 
az ellenzék ezen a gyűlésen is obstruálni 
akarna. Ugy, hogy csak a tárgysorozat má-
sodik pontját lehetett déli 1 óráig letárgyalni. 
Ekkor szünet következett délután 3 óráig. 

Szünet után hevesebb vita volt a hon-
védelmi miniszternek a póttartalékosok be-
hívása tárgyában küldött rendeleténél; mely-
nek végrehajtását — csudák-csudájára — a 
»törvények őre« is javasolta, de annál in-
kább kitört újra a hazafiúi  bánatár a bel-
ügyminiszternek azon rendeleténél, mellyel 
a vármegye azon határozatát helyezi hatá-
lyon kivül, melylyel ugyancsak a »törvények 
őre« javaslatára a törvény világos rendelke-
zése ellenére a rendkívüli gyűléseket rend-
szeresítették, s a honmentő 40-es bizottsá-
got létesítették. A miniszteri rendelettel kap-
csolatosan tárgyalta a közgyűlés a 40-es 
bizottság megszüntetéséről szóló indítványt 
is. Ennek elfogadása  után következtek a 
választások. 

Legfontosabb  volt a közigazgatási bi-
zottságba beválasztandó öt tag megválasz-
tása. A többség annyira méltányos volt, hogy 
a kisebbség tagjai közül kettőt maga jelölt 
ki és megválasztotta. 

Az indítványok tárgyalásán nem re-
mélt gyorsasággal esett tul a közgyűlés. 
Kettőtt elfogadott  rövid vita után, a másik 
kettőt benyújtóik visszavonták. A visszavont 
indítványokat lapunk más rovatában egész 
terjedelmében közöljük. 

A tárgysorozat többi pontja hamar le-
tárgyaltatok s a gyűlés este 7 és órakor 
véget ért. 

Ahhoz a tárgyalási módhoz, ami leg-
újabban a közgyűléseken lábrakapott, az a 
megjegyzésünk volna, hogy teljességgel nem 
felel  meg annak a komoly objektivitásnak, 
amit a gyűlés méltósága megkíván, s amit 
.még a retorzió czimén sem szabad megsér-
teni. Különösen a kisebbség magaviselete 
nem mutatta azt, hogy komoly elvekért ko-

moly argumentumokkal kiván harczolni. Az 
összes érvelések személyek elleni támadás-
ban, jelzők használatában álltak s látszott, 
hogy nincs mondanivalójuk, csak kiabálni 
valójuk van. Talán azt képzelték, hogy 
Jerikó falai  alatt állanak. Azt is különösnek 
tartjuk, hogy az, ki a törvényben lévő ki-
fejezésre  hivatkozva a törvény őrének tartja 
magát, rabulisztikával »védje« azt a törvényt 
pártérdek szempontjából. Az a törvény nem 
szorult reá. Megjegyezzük végül, hogy meg-
engedhető a kávénénikéknek az a joga, hogy 
a templomban is túlkiabálják a férfiakat  egy 
oktávval, de nem illik ez komoly férfiakhoz, 
demokratikus érzésűkhez, kik komoly czélt 
szolgálnak. 

* 

A közgyűlést pont 9 órakör Ugrón  Já-
nos a következő beszéddel nvította meg : 

Tekintetes Törvényhatósági közgyűlés ! 
A midőn, mint a vármegye tőispánja, 

első alkalommal van szerencsém elnökölni a 
tekintetes törvényhatóság közgyűlésén, köte-
lességemnek tartom — ha talán az részem-
ről felesleges  lenne is — ünnepélyesen biz-
tosítani a vármegye közönségét, hogy ben-
nem nem egy uj, nem egy idegen és nem 
egy más emberre talál, mint a milyen egész 
életemen át, mind e mai napig voltam. 

Hisz én csak haza jöttem a bolyon-
gásból, de bennem az évek során át válto-
zás nem történt; talán tapasztalatom van 
több, de a szivem, a lelkem  a régi maradt. 

Főispáni állásomban a leghatározot-
tabban az az igaz ember maradok, aki vol-
tam az alispáni székben. 

Ugyanazon elvék és irány eszmék fog-
ják vezetni cselekedeteimet, ugyanazon rész-
rehajlatlanság, törvénytisztelet, igazságszere-
tet fog  nyilvánulni minden eljárásomban. 

Épp ugy, mint akkor, nem hangzatos 
jelszavakban, hanem komoly munkában, 
tettekben, áldozatkészségben s ha kell ön-
feláldozásban  fogom  keresni a hazafiságot. 

Tiszta hazafias  szándék, a legmelegebb 
szeretet és érdeklődés székely testvéreim 
ügyei, bajai, érdekei iránt, a legbátrabb, vé-
delme népem igaz jogainak, kitartó mun-
kásság, e vármegye és város közjava elő-
mozdításában, ez fog  vezetni és soha sem-
mi más. 

Az a gyertya, mely alispán koromban 
gyakorta égett késő este munkaasztalomon, 
nem fog  kialudni korábban most sem — ha 
ugy rendeli a vármegye érdeke. 

Tagadhatatlan tisztelt közgyűlés, ko-
moly és válságos időket élünk; s rám is 
igen nehéz feladat  vár; de ettől visszaret-
tennem nem szabad, mert nézetem az : ak-
kor tenni a hazának szolgálatot' — vagy 
legalább igaz hittel akarni tenni — mikor 
az nagy bajban van, mikor nehéz egyéni 
áldozatokat követel; az a valódi hazafiság. 

Mindnyájan látjuk az általános bomlás 
komoly jeleit, a veszélyt, mely a közrendet, 
gazdasági fejlődésünket,  hazánk magasabb 
érdekeit fenyegeti.  Nos hát tenni kell, cse-
lekedni kell az ellen komolyan. 

Az ország súlyos válságos helyzetéből 
keresni kell a kibontakozást, mielőbb, ha 
kell egyéni és hazafias  áldozatok árán, ne-
hogy majd csak akkor legyünk egyek, mi-
kor közös fájdalommal  eltelve kell állanunk 



alkotmányunknak s talán államiságunknak 
romjai felett. 

És engem részemről semmi egyéb nem 
vezet, mint elősegíteni a kibontakozást; — 
egész lényemmel e nagy czél-é vagyok s 
kész bármely perczben a legmesszebb menő 
egyéni önfeláldozásra. 

Csak egyre nem vagyok képes: tör-
vénytelen eljárásokra. 

Be fogom  tartani a törvényeket és be 
is tartatom. Én kell hogy legyek az a szi-
lárd fal,  melyen a bárhonnan kiindulható 
törvénytelen akarat, vagy mozgalom hulláma 
megtörik. 

De törvénytelenségre, sem felülről,  sem 
alulról nem voltam és nem is leszek kap-
ható soha!! 

Közel van Bögöz és még mindig ott 
vár rám az ekeszarva, hogy munkám után 
becsületes kenyerem ott is meglegyen. 

De nekem meggyőződésem tisztelt köz-
gyűlés, hogy ha már, a minden igaz magyar 
ember hőn óhajtott katonai vezényszó a je-
len időban nem valósulhatott, az uj radiká-
lis közgazdasági és culturalis kormány prog-
rammban, meg van adva a válságból, a 
nemzet sérelme és megaláztatása nélkül való 
kibontakozásnak utja; sőt az én igaz hitem 
szerint, egy oly utja, amelyen haladva, egy 
uj ezeréves dicső korszaknak vethetjük meg 
alapját. 

Aki a nép millióit teszi vagyonosabbá 
és boldogabbá, 20 millió honpolgárnak teszi 
saját jól felfogott  érdekévé, hogy a hon fel-
virágzására munkáljon, — az teszi virágzóvá 
ezt az országot; s aki a nép erejére és ha-
talmára fekteti  le a magyar alkotmány alap-
falait;  — a népre, amely minden jog és 
minden hatalom forrása,  a millió kezű népre, 
melynek szorgalma és munkája egyedüli 
alapja a nemzeti közvagyonosodásnak : — az 
a valódi magyar szabadságnak vetette meg 
alapját, s alkotmányunk bástyáját tette örök 
időkön át megingathatatlanná. A mikor aztán 
a nemzet minden jogos akarata és óhaja 
rázkódások nélkül, könnyen, sőt önmagában 
valósul. 

Bárki hozta azt a program mot, bárki 
legyen is, ki azt megvalósítja, s bármely 
helyzetben tegyem is, én támogatom azt a 
programmot. Mint főispán,  képviselni fogom 
s mint honpolgár munkálni fogok  érdekében, 
mert ezen az alapon tartom lehetőnek a ki-
bontakozást, hogy abból a nemzeti ügyre 
nagy nyereség származzék. 

S vájjon tehetnék-e máskép ? 
A midőn a programm alapeszméje 

ugyanaz, ami egész multamban szakadatla-
nul az én hitem is volt, sőt egyes pontjai 
csaknem ugyanazonosak a törvényhatósági 
közgyűlésen augusztus hó 17-én beterjesz-
tett javaslatomban felsoroltakkal,  (melyre 
mint a kibontakozás egyedül lehető útjára 
már akkor rámutattam) s mivel e közgyű-
lési teremben a programmpontjai a felszólaló 
urak által a »távol jövő szép zenéje «-ként 
elfogadtatván,  kijelentettem »mindegy,  küz-
deni  fogok  érte teljes '  erőmmel«,  mostan a 
mikor a »távol jövő zenéje« kész  valósággá 
válhatik  elvfeladásnak,  meggyőződésem gyáva 
cserbenhagyásának tartanám részemről — 
nem vállalkozni a nagy munkára;  hogy a 
programmot meg is valósítsuk. 

A jogosult szoczialis kérdéseket felölelő 
tiszta demokratia volt mindig elvem. Hirdet-
tem : hogy »Népszabadság«  a népjogok tel-
jes kiépítése tehet naggyá, boldoggá, gaz-
daggá egy nemzetet, hogy csak ugy lehet 
kiépíteni egy minden izében, egész belső lé-
nyegében valóban nemzeti nagy Magyar ál-
lamot, s most midőn azon munkálni van 
módon megszaladhatok a munka elől ? s 
tagadásba vehetem, hogy itt van a mindent 
újra alkotó demokratia hajnala, mely uj 
szellemet és friss  levegőt hoz, munkába 
veszi a parlagon hagyott nemzeti talaj egész 
területét, mélyre szántva a nemzeti talajt, 
annak termő erejét megsokszorosítja, s mun-
kája után ezen a földön  egy csodás virulás 
támadand? Nem, ezt tennem nem szabad. 

De nem folytatom  tisztelt közgyűlés, 
nehogy a politizálás gyanújába essem, — 
hiszen nekem nem lehet czélom agresszív 
politikai működés, vagy éppen pártvezéri 
törekvés eszem ágában sem lehet. 

Állásomnál fogva  a pártok felett  kell 
állanom, s tisztelnem mindenki meggyőző-
dését, ha az tiszta forrásból  származott. 

Pártok felett  kell állanom, mert köte-
lességem  az, hogy a politikai küzdelmekből 
kiküszöbölni törekedjem az izzó szenvedélyt 
és a pártok közötti gyűlölködést. 

Mindenki álljon szilárdan elvei mellett 
és küzdjön ezekért teljes erélylyel. De a 
küzdelem folyon  nemes fegyverekkel,  s tisz-
teljük egymás meggyőződését, és ne vigyük 
át a társadalmi életbe a pártpolitikát, hogy 
ne csökkentsük az annyira gyenge és szét-
tagolt magyar társadalom erejét, mert egy 
egységes, egygyé olvadt nemzeti társadalom 
kell hogy fokozza,  teljesen kifejlessze  a nem-
zeti erőt, s az egységes társadalom nagy 
erkölcsi erejének tekintélye és culturája kell 
hogy elvezessen a nagy nemzeti czél felé. 

S mire van még szüksége a nemzeti 
czélnak ? A jó és magyar közigazgatásra. 

Főhivatásomat fogja  képezni a vár-
megyei közigazgatás tovább fejlesztése  s 
részemre ez kellemes hivatás , leend, mert 
tisztviselő társaimban oly munkatársaim lesz-
nek, kik kiváló buzgalommal teljesítették 
eddig is, súlyos felelősséggel  s önfeláldozás-
sal járó nehéz feladatukat. 

Jelszavam: részrehajlatlan, igazságos 
tiszta közigazgatás; eszközöm: a jó pél-
daadás. 

Tisztelt közgyűlés! Fő czélom e vár-
megyében, épen az országos béke érdeké-
ben, a nyugalom és a törvényes állapotok 
fenntartása.  Kérem ebben tisztelt tagtársaim 
szives támogatását; /nert nézetem szerint 
az, hogy a vármegyékben a törvényes álla-
pot helyre álljon a béke lehetőségének első 
alapfeltétele. 

Ez kell hogy a béke kezdete legyen, 
ki a békét igazán akarja, akarnia kell tehát 
a törvényes rendet is. 

Üdvözlöm a közgyűlés nagyszámban 
egybegyűlt tagjait s a rendes közgyűlést 
megnyitom. 

* 

A főispán  beszédét lelkes éljenzéssel 
vette tudomásul a közgyűlés. 

Ezután Ádám  Albert főjegyzőnek  a 
napirend megállapítását a közgyűlés elfo-

I gadván tárgyalás alá vette és tudomásul 

vette a belügyminiszternek az uj jegyzősé— 
gek rendszeresítése tárgyában hozott ren-
deletét. 

Második pontnak következett a belügy-
miniszter rendeletének tárgyalása, melyben 
az önkéntes adók beszedésének és beszol-
gáltatásának, valamint az önként jelentkező 
ujonczok részére bizonyítványok kiállításá-
nak eltiltásáról szóló közgyűlési határozatot 
megsemmisíti. 

Ennek a pontnak tárgyalása verte fel 
a legnagyobb port. 

Legelőször Válentsik  Ferencz tiszti fő-
ügyész állott fel  szólásra és fejtegette,  hogy 
a miniszternek nincs joga a harmadik ha-
tározatot megsemmisíteni, csupáncsak a má-
sodikat s minthogy ez már a közgyűlésnek 
harmadik határozata volt, indítványozta, hogy 
az állandó zállasztmány javaslatával szem 
ben, mely a tudomásul vetelt ajánlotta,. 
tartsa fenn  a közgyűlés negyedízben is a 
határozatát, természetesen ez ellen még ke-
vésbbé élhet a minister törvényszabta fel-
ügyeleti jogával. 

Dr. Damokos  Andor alispán indítvá-
nyozza, hogy írjanak fel  az országgyűlés-
hez, de addig végrehajtandó a rendelet. 

Az állandó választmány javaslata mel-
lett szólaltak fel  Solymossy  Lajos dr., Koncz 
Ármin, Török  Pál dr. 

Dr. Damokos  Andor alispán indítványa 
mellett Dániel Károly. 

Dr. Válentsik  Ferencz indítványa mel-
lett Kovácsy  Albert dr., Gyarmathy  Dezső 
dr., Soó  Gáspár, Ugrón  Zoltán, Papp Mózes, 
Deák  Miklós és Péterffy  Lőrincz. 

Dr. Damokos  Andor alispán indítvá-
nyát a vita végén visszavonta, de azt Dániel 
Károly fentartotta.  A bizottsági tagok több-
sége az állandó választmány javaslatát fo-
gadta el. 

A hor védelmi ministernek a póttarta-
lékosok behívása tárgyában kiadott rende-
letét tudomásul vette a közgyűlés egyhan-
gúlag, de feliratot  intéz az országgyűléshez, 
melynek megszerkesztésével a megye alis-
pánját bizta meg. • 

A belügyminiszternek azon rendelete 
került tárgyalásra, mely havonkénti rendes 
közgyűlések' egybehivását és a 40-es bizott-
ság kiküldését semmisiti meg, s ezzel kap-
csolatosan Soó  Gáspárnak és társainak in-
dítványa a 40-es bizottság megszüntetésére 
vonatkozólag. 

A vita csak az indokolás körül forgott 
s a vége is az lett, hogy az állandó választ-
mánynak tudomásul vételt indítványozó ja-
vaslata fogadtatott  el. 

Ezután a választások következtek. 
A közigazgatási bizottságnak öt tagja 

lépett ki, Soó  Gáspár, Ugrón  Zoltán, dr. 
Nagy  Samu, Ugrón  János, Jung-Cseke  Lajos. 
Elnök elrendelte a titkos névszerinti szava-
zást, melynek eredménye az lett, hogy Jung-
Cseke  Lajos, Kisgyörgy  Sándor, dr. Nagy 
Semu, Mezei  Ödön dr. és Soó  Gáspár meg-
választattak. 

A választások után következtek az 
indítványok. 

A közgyűlés rövid vita után egyhangú-
lag elfogadta  dr. Válentsik  Ferencz indítvá-
nyát az országgyűlésnek ismételt elnapolása 
elleni tiltakozása tárgyában, s elhatározta, 



hogy felir  az országgyűléshez, s a felirat 
megszerkesztésével a vármegye alispánját és 
dr. Válentsik  Ferenczet megbízta. 

Ezután dr. Török  Pál rövid indokolás 
kíséretében, tekintettel az idő rendkívül elő-
haladottságára, visszavonta indítványát. 

Dr. Válentsik  Ferencz és társainak 
Abauj-Toma és Pest-Pilis Solt-Kiskunvárme-
gyék üdvözlése tárgyában tett indítványának 
rövid vitával elfogadása  után. Ugrón  Zoltán 
a választóijog kiterjesztése tárgyában tett 
indítványát vonta vissza. 

Dr. Damokos  Andor alispán tette meg 
ezek után jelentését, melyet minden kifogás 
nélkül vett a közgyűlés tudomásul, úgyszin-
tén az árvaszéki elnöki jelentést is. 

Vita nélkül fogadták  el ezek után a 
tárgysorozat több pontjait is s a közgyűlés 
a késő esti órákban véget ért. 

Törvényhatósági bizottsági tag-
választás. A kobátfalvi  választókerületben 
f.  hó 9.-én történt meg a választás két meg-
üresedett törvényhatósági bizottsági tagságra. 
Többséget nyertek Elekes  Dénes és Szent-
anuai Sámuel. — Ugyancsak az nap volt 
a választás az oklándi választókerületben, 
hol Béla József  nyert 80 szavazatot Pál 
Ernő 52 szavazatával szemben. 

Az „eltartottak". 
A vármegye házán a közel mult 

napok harczaiban az ellenzéknek egyik 
tisztelt vezető férfia  azt a nyilatko-
zatot tette, hogy a nemzeti küzdelem 
mellett csak az »eltartottak« nem fog-
lalnak állást. Jelezni kívánta az illető 
vezérférfiu  e nyilatkozatával azt, hogy 

• a törvényhatóság értékesebb, függet-
len elemei, vagyis a termelő ren-
dekhez tartozók, az ellenzék mellett, 
a kevésbbé értékes, nem producens, 
függő  elemek a főispán  pártján van-
nak; az igazság tehát azok részén 
van, a kik mellett az értékesebb ele-
mek csoportosulnak 

Hogy melyik részen van, az igaz-
ság, azt ma hiába kutatnók; azt majd 
csak a fejlemények  fogják  megmu-
tatni. Most csak annak konstatálásával 
kell beérnünk, hogy mindegyik párt 
a maga igazát  tartja az igazságnak, 
a maga meggyőződése mellett száll 
sikra. 

Arról azonban érdemes egy-két 
szót szólani, van-e valami reális alapja 
a törvényhatósági bizottsági tagok 
ugrón zoltán-féle  osztályozásának? 

Az emberi társadalmat a kölcsö-
nös függés  szálai tártják össze. Az 
ember természetes állapota a függés 
állapota. Eüggetlen ember csak a 
képzeletben van. A világ legnagyobb, 
leghatalmasabb .autokratája, az orosz 
czár, nem ura saját elhatározásainak. 

Ha saját benső meggyőződését követ-
hette volna, nem dühöngött volna a 
nagy keleti háború; ha legjobb belá-
tását, szive leghőbb vágyát követ-
hetné, béke és nyugodalom volna 
birodalmában, melynek földjét  polgár-
vér áztatja. De az »abszolút« hatalmú 
úr tehetetlen. Szolgai függésben  van 
az orthodox egyház által támogatott 
Tőnemességtől, ennek osztályérdekétől, 
melyet szolgálni, melyért birodalma 
hírnevét, becsületét, népei békéjét, 
boldogságát koczkáztatni kénytelen. 

Ámde az autokraták sem függet-
lenek. Eüggő helyzetben vannak a 
birodalom gazdasági helyzetétől s 
azoktól az előítéletektől, melyek a 
tömeget az ő szolgaságukban tartják. 

E példa csak szembetűnőbbé te-
szi a függést,  melynek bizonyságát 
különben minden társadalom, tehát a 
magyar is, bőségesen szolgáltatja. 

A munkafelosztás  elve alapján 
funkczionáló  társadalomban az u. n. 
prodaczens elemek függetlensége  is 
csak látszólagos. Az iparos függ  az 
őstermelő rétegektől, a közgazdasági 
politikától, a munka-viszonyoktól; az 
őstermelő (eltekintve a természettől 
való függésétől)  függ  a munkás viszo-
nyoktól, a rendezett politikai, köz-
gazdasági viszonyoktól, a termelést 
befolyásoló  szellemi és erkölcsi erő-
tényezőktől. Hogy maga a töke,  mint 
a termelésnek egyik  tényezője, meny-
nyire nem biztosit függetlenséget,  sőt 
teljesen értéktelenné válik a másik 
tényező a munka  nélkül, arra nézve 
szomorú bizonyságot szolgáltatnak 
azok a nemzeti csapások, melyek az 
ország népét megfogyasztották.  Ezek 
között is kiemelkedik a tatárjárás, 
mely a munkások kiirtásával és el-
űzésével sem az előtt, sem azután 
soha nem látott ínséget és nyomorú-
ságot zúdított az országra. 

A termelés és a termelést irá-
nyító, annak védelmet nyújtó ténye-
zők indirekte részesei a termelésnek. 
Az iskola embere, a ki a termelők 
értelmesedésén munkál, a termelés 
fokozását  eszközli, a közigazgatási 
tisztviselő a rend biztosításával, a 
bíró az igazságszolgáltatással, a ka-
tona a védelemmel a termelés bizton-
ságát szolgálják. És nagy tényezői a 
termelésnek. A hol nincs biztonság, 
ott nincs termelés, vagy csak a leg-
nélkülözhetetlenebbekre szorítkozik. 

A társadalom munkás elemeit 
tehát nem lehet a szerint »eltartókra« 
és »eltartottakra« osztani, a mint 
azok közvetlenül, vagy közvetve ré-

szesei a termelésnek; noha ezt az 
osztályozást, ha már éppen akarjuk, 
meg lehet tenni. Csakhogy igaz alapra 
kell helyezkednünk. Az igaz alap pe-
dig az, hogy a ki  a nemzeti terme-
lésben akár  közvetlenül,  tökéjével  és 
munkájával  akár  közvetve  a termelés 
fokozásával  és biztonságának  biztosí-
tásával részt  veszen, az eltartók  közé 
tartozik,  a ki  a termelésben  sem köz-
vetlenül,  sem közvetve  nem részes, az 
az eltartott.  Más szóval és egyszerűen 
kifejezve:  eltartók a munkások, eltar-
tottak a dologtalanok; eltartók a tár-
sadalom összes munkás elemei, eltar-
tottak a nem dolgozók. Az utóbbiak : 
a gyermekek, a betegek, a testi-lelki 
nyomorékok, a csavargók, tolvajok, 
rablók, a koldusok és az olyan urak, 
a kik olyan dús jövedelemből élnek, 
melynek biztosításához semmivel 
hozzá nem járulnak. 

A betegekről, gyermekekről, a 
testi és lelki nyomorékokról a n;un-
kálkodó egészségesek milliói, vagyis 
az egész társadalom köteles gondos-
kodni (ugy, a hogy gondoskodik is); 
a csavargók, tolvajok, rablók ártal-
matlanokká tételére egész sor intéz-
ménye van a társadalomnak. De mi 
történik az eltartottak harmadik cso-
portjával, azokkal, a kiknek tőkéje 
letűnt nemzedékek véréből és verej-
tékéből maradt fenn,  a kik helyett 
jószágigazgatók, gazdatisztek irányít-
ják a termelést, a munkáskezek száz-
ezrei végzik a termelés munkáját, a 
kik 50 esztendő alatt nem produkál-
nak egyetlen buzaszemet? No hát 
ezeket az eltartottakat díszhely illeti 
a nemzet tanácsában. Ők a hazafiság 
letéteményesei; a koalicziós honfieré-
nyek őrei. Ezek  az igazi eltartottak. 

Ember János. 

A „csizmadia legények" 
Kell-e a koalicziónak az általános vá-

lasztói jog ? 
Ezt a kérdést csak gyengébbek ked-

véért vetjük fel.  Mert a ki az eseményeket 
a választások óta figyelemmel  kiséri, az előtt 
tisztán áll, hogy a grófok,  bárók, hétszilva-
fás  és hétszilvafátlan  nemesek, papok és az 
ezek szolgálatában álló fiskálisok  pártszövet-
kezetének szabadságjogok, a népjólétet biz-
tosító intézmények nem kellenek. A koáliczió 
osztályérdekek  védelmére összeverődött al-
kalmi szövetkezet. A programmja úgy van 
összeállítva, hogy alkalmilag minden igéretét 
el lehessen csűrni-csavarni, a benne hívőket 
ki lehessen nullázni. Csupa rókalyuk az 
egész. 

A koaliczióban egyesült pártok közül 
a függetlenségi  és ujpárt Ígérték  a népnek az 



általános választói jogot. Ezen igéret folytán 
kifejlődött  terrorizmussal verték meg a kor-
mányt. A diadal után azonban letagadták az 
Ígéretüket. Választói jog most már csak an-
nak jár, aki jól viseli magát, azaz az osz-
tályérdekek védelmére összeverődött uri tár-
saság hámjába engedi magát befogatni  — 
szamárnak. 

Ha uj választásra kerül a sor, ismét 
fogják  Ígérgetni a szabadságjogokat, de csak 
azért, hogy legyen mit meg nem tartani. 

Erre vall a »vezérek« magaviselete, 
mely állandóan gyanús. 

Apponyinak  olyan általános választói 
jog kell, mely a nem »diszkvalifikált«  ele-
meket juttatja be az alkotmány sánczaiba: .. 
tehát azokat, a kik a koáliczió ellen muk-
kanni sem mertek, vagyis a grófi  cselédeket 
és más effajta  jóviseletüeket, 

Kossuth  Ferencznek olyan »általános« 
választói jog kell, mely csak a »hazafiak-
nak« jár. Senkit se téveszen meg Kossuth-
nak az a nyilatkozata, hogy a népképviselet 
nem adhat kevesebbet, mint a mennyit az 
uralkodó akar; mert ezt ő csak az Ígéretre 
érti. Csak Ígéretben nem adhat kevesebbet 
a »népképviselet«, mint a király. Ígérni Ígér-
jen a »népképviselet« a mennyi száján kifér. 
Megtartani úgysem kell abból semmit, ha a 
hatalom a kezükben lesz. Majd csinálnak ők 
olyan rendet, hogy a nép nem százezer, ha-
nem millió számra hagyja itt ezt a szeren-
csétlen országot, ha ugyan katonai kordon-
nal véget nem vetnek a szabad-költözködés-
nek, a papok és grófok  kedvéért vissza nem 
hozzák a középkort. 

Bán ffy  azt fartja,  hogy a mit a nép-
nek választáskor igér, az nem számit. Ebből 
elég ennyi annak bizonyítására,? hogy a ki 
az ujpárt programmját, benne az általános 
szavazatjogot komolyan ' veszi, megérdemli, 
hogy az ujpárt kebelére ölelje mint gonoszt, 
vagy gyenge-elméjüt. 

Holló  azt vallja, hogy »az általános 
szavazatjogot igérni kell,  de megadni nem 
szabad soha.« Ez a koalíciós erkölcs preg-
náns kifejezése.  Mindent mond. Csak értse 
meg a nép. 

Gyerekek, vagy — okos emberek mond-
ják meg az igazat. A koáliczió itteni vezér-
emberei közül Ugrón Zoltán világított be a 
koalicziós vesékbe. Az ő nyilatkozata szerint 
a koáliczió akarja a választói jog kiterjesz-
tését, de abba nem mehet bele, hogy »a 
csizmadia  legények  és gyári munkások«  is 
szavazati jogot kapjanak. Tehát a csizmadia-
legényeket, gyári-munkásokat továbbra is 
jogtalanoknak kell hagyni, vagyis a népet, 
mely kezemunkájával  az országot  fentartja, 
továbra is rabszolga-sorsban  kell  tartani. 

Ez a nyilatkozat igen jellemző, de leg-
alább nyílt, becsületes. Az ember tudja há-
nyadán van vele. 

Egy sző mint száz, a nép fel  ne üljön 
teljesen megbízhatatlan koalicziós igere-
teknek ! 

TOLLHEGYGYEL. 
Tegnapelőtt immár harmadszor mon-

dott nálunk csütörtököt a »nemzeti ellenállás.« 
Harmadszor adódott el a haza. 

Ez eddig rendén volna. A mi eladó, 
hát csak hadd árulódjék. Csak azzal nem 
vagyunk kibékülve, a miképen a haza el-
eikéi. A honfiak  gyengék hozzá, hogy meg-
akasszák az »árulást« és gyengék ahhoz is. 
hogy méltósággal tudjanak kifejezést  adrn 
érzelmeiknek. Csak két dologban erősek: a 
csűrés-csavarásban és az orditozásban. De 
hát a nyavalyásoké a jajgatás joga. 

* 

A csűrés csavarásban a tiszti főügyész 
vezet. A »nemzeti küzdelem«-nek csúfolt 
koálicziós ingyen reklámirozásban az ő kezé-
ben a vezéri pálcza. Hát csak hadonázzék 
vele kedve szerint. Egyet azonban elvár-
nánk tőle a jó izlés szent nevében: egy 
pártszövetkezetnek tett privát szolgálatait 
ne teljesítse a tiszti főügyészi  székből. Ez a 
szék a törvények  őrének  létesített semleges 
terület, a honnét semmi és senki kedvé-
ért sem szabad privát pártszolgálato-
kat teljesíteni. Jó lesz ezt megjegyezni 
még ha tűri is a »zsarnok törvénytelen kor-
mány« bizalmi férfia. 

* 

A hangoskodásban a másik  fiskális 
jeleskedik. Papagálytól ellesett rikoltozásai, 
Gibbontól eltanult hihetetlenül viszataszitó 
mozdulatai, szerecsentől profitirozott  póza 
mind stílszerű koaliczióban egyesültek »a 
nemzeti küzdelem« e hősében. 

- * 

Ugrón  Zoltán szolnokol. És egyre csak 
szolnokol. Kitűnő obstrukcziós erő. Ha kell 
ő egymaga végig csinál egy féléves  obstruk-
cziót egy huzamban. Az elpusztíthatatlan 
beszélő automata. 

Most véletlenül jó napja volt. Csele-
kedett egy páratlanul okos dolgot: vissza-
vont egy indítványt, melynél furcsábbat  még 
ő sem produkált soha. 

Ezen indítványt mi utólag mégis le 
fogjuk  produkálni itt, e rovatban, de be-
adója annyira »visszaszippantotta«, hogy 
ezideig abszolúte nem sikerült belőle pél-
dányt kézrekeritenünk. Ugy látszik teljesen 
megsemmisült, mert a papírlapokról, melyekre 
a 70 m3 értékű szellemi ficam  lekopogta-
tott, még a Yost-festék  is szégyenében el-
tűnt. 

* 

Az »utcza poráról« beszélt az Isten-
nek egyik szerény szolgája, a kit mázsá-
nyira gömbölyített a keresztényi önmegtaga-
dás és nélkülözés. Kár megvetni a port an-
nak, a ki maga is a porból való s a kinek 
az volna a hivatása, hogy Istennek lelkét 
lehelje a porba. Egyben veszedelmes is, 
mert ha a megvetett por az ilyen hűtlen 
szolgák miatt elfordul  az egyháztól, nincs 
egyház, (az egyház a por által él.) S mi lesz 
akkor a jövő Péterfijeiből  ? 

Ismerünk mi egy valakit, a ki fenséges 
szivének csodás szeretetével szállt le az 
utcza porába. És belé ültette az emberi 
művelődés legszebb, legnemesebb plántáját: 
a kereszténységet.  Ez a rosszizlésü valaki 
Jézus  Krisztus  volt, a kit ha ismét közénk 
jönne, ismét leköpnének, megpofoznának, 

megzáptojásoznánk és keresztrefeszitenének 
korunk »ir ástudói és farizeusai.«  Köztük a 
péterfilőrinczek. 

* 

Hanem a báró se kutya. Nálánál szebb 
»halljuk«-ot ki nern vág Magyarországon 
senki sem. Az ő szájában a halljuk, nem 
hal-lyuk (Fischloch), hanem valóságos vola-
pük. Kifejez  ő ezzel az egy szóval minden 
kifejezhető  érzést és gondolatot: szeretetet, 
gyűlöletet, biztatást, bátorítást, magasztalást, 
kicsinylést, lenézést, megvetést. Ha kovácsY 
albert beszél, gyöngédséggel, szeretettel, 
magasztalással áramlik felé  a báró halljukja. 
Érezni kell ennek a halijuknak villamos 
melegítő erejét. Ez a halljuk azt mondja : 
»Beszélj berczY fiam,  beszélj. Üdítsed szivem 
szomjuhozását, igazságodnak, igazságunknak 
szent igéivel. Te vagy az én szerelmes fiam, 
kiben nekem kedvem telik.« (Ezért olyan 
villámokat szóró a Bérezi beszédje !) — Ha 
Solymossy  Lajos beszél, akkor a báró 
halljukja azt mondja: »Még te is felmered 
nyitni a szádat! Te pária, te senki, te 
semmi ! Örülj hogy élsz!« És miként Dan-
ton tevé, lemennydörgi egy ujabb haljukkal. 

Ilyen tálentumot nem szabad, nem lehet 
parlagon hagyni. Be kell őt választani a 
parlamentbe. Hadd legyen a koalicziónak is 
egy uj zoltánja. Sőt többje : egy Ottója. A 
megsokasodandó Ottók-Ottója. 

Egy indítvány. 
Itt közöljük azon indítvány tel-

jes szövegét, melyet dr- Török  Pál 
vármegyénk törvényhatósági bizott-
ságának, f.  hó 18-án tartott közgyű-
lésén megtett: 

Mondja ki a közgyűlés, hogy az 
1 ország jelenlegi helyzetét az ország 
| érdekével ellenkezőnek találja s en-
1 nek megszüntetése végett kérvényt 
I nyújt be az. országgyűléshez, mely-

ben kéri, hogy a nemzeti követelé-
sek lehető figyelembe  vételével hat-
vanhetes alapon, szocziális, gazda-
sági és kulturális programmal alakít-
son többséget. 

Ez azon indítvány, mely akkora 
recenzest keltett a koáliczió udvar-
helyi kirendeltsége körében. 

Vajon mi kell akkor nekik ? 

HÍREK. 
t. Tudomására juttatjuk t. előfize-

tőinknek, hogy lapunk ezután min-
den héten csütörtökön jelenik meg. 

Karácsony. Az Ur születését ünnepli 
most egy napon négyszázmillió lélek. Ez 
az egyöntetűség nem^volt meg mindig, mert 
a második és harmadik században külön-
böző napokon ünnepelték a különböző nyelvű 
egyházak, mig végre Justinian császár pon-
tos adatok alapján deczember 25. napjára 
rendelte el Krisztus Urunk születésének az 
ünnepét s azóta a hagyományok alapján a 
kereszténység minden ágazata betartotta. 



vérségiül. Még csak a kezdet kezdetén va-
gyunk. A küzdelem még nem győzelem, de 
küzdelem nélkül nincs győzelem. A népjo-
gok jegyében fogant  ez az esztendő s ebben 
búcsúzik tőlünk. Nagy kérdés, hogy meddig 
tart annak elismerése: a győzelem, de az 
már nem kérdés, hogy bekövetkezik. Küz-
deni kell érettük, ki kell tartani mellettük, 
mert nemcsak az veretik meg, ki megszalad, 
hanem az is, ki félreáll. 

A Korcsolyapálya esti világítása. 
A korcsolya-egylet elhatározta, hogy a kor-
csolyapályát, ha az idő állandóan kedvezni 
fog,  szombaton megnyitja a közönség előtt 
Berendezi gazolinvilágitással, különös tekin-
tettel azon osztályokra, kik nappal állandóan 
el vannak foglalva  teendőikkel s hetenkint 
többször fog  estélyi korcsolyázásokat ren-
dezni. Felemiitjük itt egyúttal, hogy a tag-
sági dijak a következők : személyjegy 6 kor., 
családjegy két személyig lJ kor., azonfelül 
12 kor., tanuló és gyermekjegy 3 kor. A 
pálya megnyitását az elnökség plakátok utján 
is tudomására hozza a közönségnek. 

A parajd—sóváradi vasút teljesen 
elkészült. Már a síneket is lerakták és így I 
nemsokára átadják a forgalomnak.  Ezzel 
beteljesült a sóvidék egyik régi vágya. 

Kórházi vízvezeték ügye nemso-
kára befejezést  nyer. A versenytárgyalás meg-
történt s a mü berende/.ésére a budapesti 
Neumann  czég nyerte meg a megbízatást. 
Tavaszszal az építkezés es a berendezés 
végbe megy. 

Karácsony a postán. A kolozsvári 
posta- és tárvirda igazgatósag nevében Vuv-
chetich igazgató a következő figyelmeztetés-
sel hivja fel  a közönség figyelmét  a postai 
csomago t helyes czimzésére és csomagolá-
sára : A karácsonyi és újévi rendkívüli cso-
magforgalom  ideje alatt a küldeményeknek 
késedelem nélkül való kezelése csak ugy 
biztositható, ha a közönség a csomagolásra 
és czimzésre vonatkozó postai szabályokat 
betartja. Különösen szem előtt tartandók a 
következők : 1. Pénzt, ékszert, más tárgya-
kat egybe csomagolni nem szabad. 2. Cso-
magolásra faláda,  vesszőből font  kosár, 
vagy erős csomagoló papir használandó. 
A pecsételésnél vésett pecsétnyomó haszná-
landó. 3. A czimzésnél kiváló gond fordí-
tandó a czimzett vezeték- és keresztnevének 
és lakhelyének pontos kitételére; a Buda-
pestre és Bécsbe S ió ló küldemények czim-
irataiban ezenkívül a kerület, utcza, ház-
szám, emelet és ajtó jelzés stb. kiteendő. 
4. A czimet magára a burkolatra kell írni, 
A papírlapokra irt czimeket a burkolatra kell 
felragasztani.  Felette kívánatos, hogy a fel-
adó nevét és lakását, továbbá a czimirat 
összes adatait feltüntető  papírlap legyen ma-
gában a csomagban is elhelyezve. — To-
vábbá, hogy a feladó  saját nevét és lakását 
a csomagon levő czimirat felső  részén is 
kitüntesse. 5. A csomag tartalmát ugy a 
czimiraton, mint a szállítólevélen szabatosan 
és részletesen kell jelezni. 

SZÍNHÁZ. 
F. hó 14-ikén kezdette meg MikLóssy 

Gábor, az Erzsébetvárosból hozzánk került 
erdélyi B. kerület színigazgatója kitűnően 
szervezett (mint az előleges szini jelentés 
mondja) dráma-, vígjáték-, népszínmű- és 
operette-társulatával egyelőre 12 előadásra 
hirdetett vendégszereplését a »Budapest-szál-
loda« dísztermében. Csütörtökön,  f.  hó 14-én, 
Mérey Adolf  és még tíz társszerzőjének 

.Kukoricza  Jónás  parodisztikus daljátékában 
mutatkozott be az operett-személyzet, majd 

pénteken,  f.  hó 15-ikén, Sardou Boszorkány 
czimü drámájában állott lámpák elé a tár-
sulat drámai személyzete s mi, a kik ép úgy 
szívesen sütkérezünk az eszményiség nap-
fényében,  mint a hogy szeietjük a kelleme-
sen pattogó Meidingert, mi méltányolván az 
áthurczolkodással járó általános felfordulás 
és tuczatnyi kellemetlenségnek a művészi 
diszpozícióra is befolyását,  szívesen elállunk 
az első, különben is nagyon városligeti ízű 
operett előadásának érdemleges bírálatától. 
De egyúttal szívesen elmondunk már ezúttal 
is a Boszorkány  szereplőiről egyet-mást. Így 
konstatáljuk, hogv Uti  Gizella (Zoraya) sok 
tekintetben fegyelmezet  drámai temperamentu-
mával, rokonszenvet ébresztő színpadi intel-
ligencziával, komoly tanulmányra valló játé-
kával s szerepének öntudatosan kreált drá-
mai poentirozásával és stilszeriiségével kel-
lemes reményekre hangol. Láttuk e különösen 
a dráma peripetiáját képező 111-ik felvonás-
ban Ohnet, Ibsen és Echagaray legnehezebb 
koncepcióival vetekedő szerepet a budapesti 
Nemzeti Színház legizmosabb erői egyikének 
kezeiből is és mi nem mérünk ugyan fővá-
rosi, de a vidéki periferiák  mértékével sem, 
midőn Uti  Gizelláról itt e rászolgált dicsé-
retet megírjuk. Megnyerő alakítást mutatott 
be Inke  Rezső is, ki a lélektanilag erősen 
hullámzó s a spanyol klaszikus drámák fej-
lődő jellemeinek mintájára szerkesztett Don 
Enrique di Palacios szerepében jelentősen 
értékes drámai anyagot kínált fel  nekünk. 
De tőle a mainál jobb is fog  kitelni, ha 
szinte öntudatlannak látszó gyakori szín-
padi merevsége, önmagáról való mintegy 
megfelejtkezése  játékának több természetes-
séget s pirosabb vért fog  adni. Az epizód-
alikok közül legjobb volt Fehérváry  Etelka 
(Juanna), kinek alig pár lélekzetre vett ki-
csiny mondani valójából is kiérzett az am-
biciózus naiva rutinos készsége. Volt nyílt 
szinen való taps is, melyet a mindig jóindu-
latú és lelkes ifjúság  inszcenirozott, de ne-
künk nincs komoly okunk erről itt kifeje-
zetten beszámolni. Sunt certi denique fines  . . . 
Az úgynevezett vastapsot azonban nem egy 
izben méltányoltuk magunk is. Az összjáték, 
daczára Homokay  Béla (súgó) gyakori tik -
szirozásának, elég összevágó és gördülékeny 
volt. Rendezés, kiállítás megfelelő,  bár a 
férfiak  maszkirozása sok kívánni valót ha-
gyott fen  és Ximenes bibornoktól álmunkban 
lidéreznyomást kaptunk. Közönség elég szép 
számmal. (Nem jó volna azt az örökre nyi-
korgó teremajtót egy kicsit megolajozni ?) 

Szombaton,  decz hó 16-ikán, Ziehrer 
szép zenéjü operettje : Sviliákok  ment, szép 
számú közönség előtt A mai operett-librettók 
java része nem ér egy pipa dohányt. Ren-
desen léhák, de gyakran banálisak is. A 
darabnak művészeti polgárjogot csaknem 
kivétel nélkül csak a zene ad, bár ez is mai 
nap a szenvedélyes, rohanó, mesterségesen 
hatást keltő groteszk és triviális (romantikus; 
zene ugy a konczepczió, mint a hangsze-
relés tekintetében. Ha már most az egyik 
súlypontot képező orchesztrumot egy filigrán 
zongora képviseli, akkor bizony az előadás 
már eo ipso vérszegény, mert eksztenzive 
is a minimumra van leszállítva nemcsak a 
partitura, de a szerves orchesztrális kiegé-
szítés és keretek hiányában a szereplők 
szubjektív zenei tudásának beváltása is, a 
mennyiben utóbbiból a zenei tudásnak csak 
értelmi része és nem egyúttal a hangszerelt 
zene esztétikai összhatásában és poezisében 
kiegészítést nyerő érzelmi rész is nyer tá-
mogatást. Ily jelentékenyen enyhitő alapon 
bírálva az előadást, annak énekes részéről 
komolyan mégsem mondhatunk hízelgőt, 
mert hivatásos, sőt csak számbavehető 
operett-tehetséget is még a legrózsásabb 
szemüveggel sem fedezhettünk  fel.  Szeret-
nők honorálni Miklósy  Gábor (Blitz), M. 
Erdélyi  Kornélia (Berta) és Inke  Rezső 
(Gilka herczeg) ambiczióit, mint a kik az 

előadás gerinczéül szolgáltak, de ők is in-
kább a reczitativ részszel érték el szerepük 
természetében fekvő  s önként kínálkozó 
helyzetkomikumuknak kiaknázásával a 
helyenkénti tetszést. Adamek  Irmának (Mimi) 
van nyers mezzoszopránja, ha nem nagy 
kaliberű is, de iskolája nincsen és még így 
is fejhanggal  énekel. Játéka hideg, tétlen, de 
elismerjük, hogy Ízléssel öltözik. Kertész 
Sándor (Wandracsek) és Miklósi  Aladár 
(Malter) tipus helyett torzalakokat produ-
káltak. A második felvonás  egyenruhás epi-
zódja Papp Erzsi (Muki von Rodenstein) és 
Máthé  Irén (Rudi von Megenstáin) nadrágos 
szerepeiben úgyszólván hatás nélkül maradt. 
Pedig ők képezik e felvonás  slágerjét. Szóló-
tételek, duettek, terczettek, csoportos jelene-
tek és finálék  erőtlenek és színtelenek vol-
tak. Choreografiai  és plasztikai részek se-
kélyesek. Rendezés, kiállítás megjárta. Szerep-
nemtudás ismét kisértett. Általában az elő-
adás művészi rekkordja alig érte el a mű-
kedvelők színvonalát. 

Vasárnap,  decz. hó 17-ikén, délután 
népelőadásul félhelyárakkal  Méltóságos  csiz-
madia,  énekes bohózat. Este  rendes hely-
árakkal Moldován Gergely népszínműve: 
Flórika  szerelme.  Eltekintve attól, hogy e 
műfajból  szivesebben vettünk volna egy iro-
dalmilag abszoiut becsű népszínművet Tóth, 
Szigligeti vagy Géczytől, az előadás eléggé 
kerekded, szines és gördülő volt. Általában 
azt látjuk, hogy a reczitativ szinfajok  job-
ban mennek, mint a zenés színmüvek, ami 
a kellő hanganyag és a rendes orchesztrum 
hiányában természetes is. A darab tisztán 
lírikus és passzív czirnszerepét M.  Erdélyi 
Kornélia elég ügyesen alakította s több je-
lenete Juonnal a közvetlenség melegével 
hatott. Székely  Sándor (Juon) és Inke  Rezső 
(Onucz) jelentékenyen beváltották az e sze-
repekhez kötött igényeinket, bár alakításaik-
ban a lelki emóciók nem mindenkor nyertek 
játékbeli megtelelő fedezetet.  Székely  toleg 
az első felvonáson  keresztül jó volt, Inkének 
különösen az Uti  Gizellával (Maris) való 3-ik 
felvonásbeli  rövid jelenete sikerült. Kielégí-
tettek Miklósy  Gábor (Petrikás) és Kertész 
Sándor (Bokotán) is. A pakulárok tánczát 
azonban jobban kellett volna összetanulni. 

Hétfőn,  decz. hó 18-ikán, Bakonyi és 
Kacsóh 3 felvonásos  daljátéka János  vitéz. 
iluska szerepében Fehérvári  Etelka kedvező 
szinvonalat ért. Megjelenése rokonszenves, 
játéka hangulatos, diszkrét s hangja, ha nem 
nagy terjedelmű is és gyenge, de eléggé 
tiszta, hajlékony, üde s az érzelmek kifeje-
zésére és kolorácziójára elég alkalmasnak 
bizonyult. Játékát is és néhány kedvesebb 
énekszámát is megtapsolták s azt meg is 
érdemelte. A czimszerepben M.  Erdélyi 
Kornélia értelemmel és készséggel játszott s 
bár önállóat nem produkált és helylyel-közel 
Fedák-kópiája is színtelen és erőtlen volt, 
de általában véve kielégített. Azt azonban 
nem ismerjük el, hogy a hangot érzésben 
és gondolatban gazdaggá akár a tremulóval, 
akár p.dig a melódiának stakkato-izü felda-
rabolásával lehetne csak utáncsinálni.  Ke-
resetlenül, mechanikai forszok  nélkül  is ki 
lehet fejezni  őszintén  minden érzést és min-
den gondolatot. Az epizód-alakokból elég jó 
volt Székely  Sándor (Bagó) és Miklósy  Gábor 
(Franczia király). Székelyt  azonban felkérjük, 
hogy a piánókat ne a háttérnek énekelje, 
mert így a szöveg a közönségre nézve tel-
jesen érthetetlen. (Bagó belépője a 2-ik fel-
vonásban). Karok  gyengék és fegyelmezet-
lenek. A zongora rendesen előbb járt, pedig 
ez csak kisér  és nem vezet, mint az orchesz-
trum. Kiállítás megfelelő.  (Nem jó volna a 
terem szellőztetéséről is gondoskodni?) 

Kedden,  decz. hó 19-ikén, a nagyenyedi 
veszedelem 200 éves évfordulója  emlékére 
A nagyenyedi  két  fiizfa  regényes korrajz 
adatott, melyet Jókai Mór hasonczimü be-



szélye után Gombosné Miklósy Hona drama-
tizált. Telt ház előtt tartott ifjúsági  előadás 
volt tulajdonképen, a mely azonban a mai 
áldatlan, sivár politikai viszonyok között jól 
esett nekünk, felnőtteknek  is. Diákszerelem, 
diákidealizmus és a hazaszeretet ama szent, 
nagy hevülete lengi át a darabot, mely a 
Bach korszak után, mikor e korrajz is Íra-
tott, csak még annál kifejezettebben,  annál 
biztatóbban tört elő szemben azon szomorú 
idők nemzetileg enervált közszellemével, mi-
kor a hazaszeretetről költőink is csak alle-
góriákban szólhattak. Nem foglalkozunk 
névszerint ez alkalomból senkivel, de szíve-
sen konstatáljuk, hogy a különben könnyű 
társalgási zsánerben s minden erősebb lelki 
emócziók nélkül egyszerűen, keresetlenül, de 
kedvesen megirt korrajz előadásának sikeré-
ben mindenki a legjobb tudása szerint vett 
részt és hogy mi is szívesen vettük a Tifa-
gomen és Tipiomen-stilusbeli régi jó idők 
kegyeletes és kedves felelevenítését. 

Szerdán,  decz. hó 20-ikán, két előadás 
ment. Délután ifjúsági  előadásul Herczeg 
Ferencz nagystílű történelmi szinmüve Ocs-
kay brigadéros  adatott; este pedig rendes 
helyárakkal, bérletfolyamban,  Hűvös István 
és Faragó Jenő operettje Katinka  gtoftiő 
került színre Adamek  Irmával a czimsze-
repben. Chalupka  Rezső. 

KÖZGAZDASAG. 
A Gazdasági Egylet választ-

mánya f.  hó 19-én d. e. 9 órakor tartotta 
ülését dr. Damokos  Andor alispán elnöklete 
alatt, melyen bemutatja a titkár ugyancsak 
az nap tartandó közgyűlés tárgysorozatát. 
Változatlanul a közgyűlés elő terjesztették. 
Kassai  Ákos indítványt terjesztett a választ-
mány elé, hogy a székelyföldi  kirendeltséget 
keresse meg az iránt, hogy a napszámoso-
kat, tekintettel a helybeli munkáshiányra, ne 
szállítsa a nyári munkaidő alatt távolabbi 
vidékekre. 

A Gazdasági Egylet évi rendes 
közgyűlése f.  hó 19-én tartatott meg dr. 
Damokos  Andor elnöklete alatt. Megállapí-
tották a jövő évi munkaprogrammot. E sze-
rint bikakiállitást rendeznek Székelykereszt-
uron. A szüzgulya intézményét fenntartják 
és Ábránfalván  próba csikólegelőt állítanak 
egyelőre 3 évre. Napirenden volt a pénztár-
noki állás mikénti betöltése is, s elhatározta 
a közgyűlés, hogy a jövő évi tavaszi ren-
des közgyűlésen, amikor amúgy is tisztújí-
tás lesz, a pénztárnoki állást is be fogja  töl-
teni, addig is Hlatky  Miklós'; jelenlegi gaz-
dasági egyleti titkár volt szives a pénztár-
noki teendőket is elvállalni. 

Homoród-fürdőnek  a m. kir. föld-
mivelésügyi miniszter ur 15000 pisztrang-
ikrát utalt ki a tenyésztés fejlesztésére. 

Hirdetések 
olcsó árban felvétetnek 

a kiadóhivatalban 

Sz. 17—905. 

Hirdetmény. 
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. 

EGY amerikai gyorsfözö vagy 
háztartás i mérleg 

W 

Mesésen olcsó árak mellett 
kü!döm szét tulbalmozott 
raktáramból világhírű s ki-
válóságukért általánosan 

kedvelt 

ezüstáruimat 

összesen csak 

és pedig: 
ti drb mexikói ezüst asztali kést, 
6 „ „ evővillát, 4 g dr"b 
6 , , evőkanalat, u i u 

1-2 „ „ „ kávéskanalat, 
6 „ kiváló desszertkést, 
6 , kiváló de8sertvillát, 
1 „ mexikói-ezüst levesmeritő kanál, C fr«+  HQ 
1 , mexikói ezüst tejmeritő, " 
2 „ eleg. szalon asztali gyertyatartót 

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

vagy utánvéttel történik az európai raktárból 
S C H £ F F E R M Á K D O B 

B u d a p e s t , 
T i l l . , Bezeré<ly-ntcza 3. sz. 

| I s z á k o s s ä 

•nincs többé* 

Kívánatra 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 többet ér, mint a világ minden 
szóheszede a tartózkodásról, mert csodahatáeá 
ellenszenvessé teszi ai isiákosnak a szeszesitalt. 
A C O Z A oly exendeeen és biitosan hat, hogy 
azt feleség,  testvér avagy gyermek egyaránt az 
ivónak tudta nélkül adhatja es az illető még csak 
nem is sejti mi okozta javulását 
A C O Z A családok ezreit békített« ki ismét, 
sok sok ezer férfit  a szégyen és becstelenségtól 
megmentett, kik később józan polgárok és ügyes 
üzletemberek lette*. Temerdek fiatal  embert a jó 
útra, és szerencséjéhez segített és sok embernek 
életét számos évvel meghosszabbította. 
Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mind-
azoknak, kik kívánják, egy próhaadagot és egy 
kószónő írásokkal telt klnyvet dij és költség-
mentesen küld, hogy igy bárki ki is meggyőződ-
hessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az 
egeazaégre teljesen ártalmatlan 

1NGYKN PRÓBA 671 szám 
Vágja ki ezen szelvényt éa küldje 

be az itézetnek 
Levelek 25, lev.-lapok 10 fii  érrel 

bérmentesitendők 1 

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

„,—k 62, Chancery Lane, London 
Anglia 

Liniment. Capslcl comp., 
Rlchtar-fili  Horgony-Pain-ExiiBller. 
Ezen e l i s m e r t k i t f i n S  és 

fájdalomcsillapító  bedörzsölésül 
hasznait háziszer bevá-
sárlásánál, — a mely 
minden gyógyszertárban 
kapható, — mindig figye-
lemmel legyünk a „Bor-
f»»J"  védjegyre. 

MnhU-magVaH a legjobbal; I 
H ü Ii I e A r p sí 
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