
II. év. Székely udvarhely, 1906. február  15. 7. szám 

SZES.ELY UJSAB 
FÜGGETLEN POLITIKAI HETILAP 

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

Felelős szerkesztő : Társszerkesztő : 

Dr. TÖRÖK PÁL. CHALUPKA REZSŐ 

Kiadótulajdonos : A kiadó bizottság. 

Előfizetési  árak: egy évre 8 kor., félévre  4 kor. 
negyedévre 2 kor., lelkészek, tanitók, községi elöljárók 
fele  áron kapják, Hirdetési dijak a legjutányosabb árak 
mellett, nyílttéri czikkek soronkint 30 flll.  számittatnak. 

Államférfi  kell. 
Ellenőrizhetetlen forrásokból,  el-

lenőrizhetetlen hirek keringenek. Béke 
vagy háború, alkotmányos élet vagy 
abszolutizmus, ez a jövő magyar 
politika legégetőbb kérdésé és titka, 
de a melyet megfejteni,  a legéles-
látóbb politikai Falb sem képes abban 
a szörnyű hangzavarban, mely a be-
következendő események körül kelet-
kezett. Amit világosan látunk, csupán 
az, hogy a hazafias  koaliczió kész 
saját népszerűségének megmentése és 
belső széthúzásainak leplezése végett, 
szerecsen mosakodás közben, bele-
nyugodni,egy katasztrófával  egyenlő 
jelentőségű abszolutizmusba, mig a 
hazafiatlan(?)  kormány a megadott esz-
közök használatba vétele nélkül min-
den lehetőt elkövet, hogy az abszo-
lutizmus fenyegető  rémét elhárítsa a 
nemzet feje  fölül.  Azok, akik az al-
kotmány hős védelmezése czimén 
koczkára tesznek mindent, hogy a va-
banque játékosok elve szerint: min-
dent, vagy semmit, minden hatalmat 
és népszerűséget megmentsenek, vagy 
minden veszteséget a nemzet nyakába 
zúdítsanak, diktátorok gyanánt keze-
lik a nemzet legféltettebb  kincseit; 
azok, akik a törvényes rend megvé-
delmezése és a válságból való kibon-
takozás czimén végig járnak egy nagy 
politikai kálváriát, személyes érdekeik 
sutbadobásával feláldozzák  magukat 
egy nagy eszme szolgálatában, hogy 
majd mint bűnbakok csupán az er-
kölcsi igazság jutalmával vonuljanak 
vissza a becsületesen teljesített köte-
lesség mezejéről, ezek e hazafiak 
aggódva, uj és uj kísérleteket tesznek 
a nemzet jogainak lehető megmentése 
érdekében. Hiszen ha akarták volna, 
közvetlen az Andrássy sikertelen kí-
sérlete után bele kergethették volna 
a nemzetet az abszolutizmusba. E 
helyett azt látjuk, hogy a hazafiatlan  (?) 
kormány, személyes befolyásával,  saj-

tójával ember fölötti  erővel küzd az 
egyre terjedő mámor ellen, a béke 
mellett, túlzások letörése mellett Miért 
tenné ezt, ha csakugyan érdeke volna 
az abszolutizmus? Miért használná 
fel  a szónak, a toll hatalmának min-
den eszközét, hogy végre jobb belá-
tásra birja a koalicziót s azt köteles-
sége szerint a normális állapotok 
visszaállítására szorítsa, ha érdeke 
volna, hogy hazafiatlan  tei'veket ko-
vácsoljon a nemzet számára ? 

Abból a hazafiságból,  mely kocz-
kára tesz mindent, nem kérünk. A 
nemzet jogai nem párt privilégiumok, 
de még a ma élő egész nemzedék 
tulajdonai sem, melyek fölött  szaba-
don rendelkezik. H- Kossuth Ferencz 
bizalmi czikkeiben hirdeti, hogy res-
pektálja a Felség aggodalmait és azt 
a hitét, hogy felségjogait  utódjára 
változatlanul köteles átszolgáltatni, 
respektálja a nemzet jövendő gene-
ráczióinak jogait is, melyeket ez a 
nemzedék hűtlenség bűne nélkül el 
nem politizálhat. Tiszteljük a politi-
kusokat, a nagy szónokokat, a szü-
letett pártvezereket, de az ő személyük 
minden nagy tulajdonsága nem elég 
arra, hogy a nemzet egy beláthatat-
lan katasztrófából  örökre megbénítva 
kerüljön ki s ezzel eljátszuk nem csak 
a vélt, hanem a birt jogokat is, nem 
csak a magunk, de a jövendő és 
örökétetünek mondott nemzet számára 
is. Tiszteljük a politikusokat, de a 
hazának most nem politikusokra, nem 
vezérekre, hanem olyan államférfi  ura 
van szüksége, aki rendet és békét 
csinál. Rendet és békét, felhasználva 
azt az időt, melyeta hazafiatlan(?)  kor-
mány erélye és belátása a nemzetnek 
még rendelkezésére adott, amely időt 
a kormány, hazafisága  érdekeinek vi-
lágos mellőzésével kiküzdött, megál-
lítva egyfelől  a rend helyre állításá-
nak szükségérzetéből fakadt  energiát, 
másfelől  a hazafisággal  űzött színjá-
ték belátásnélküli Hübele Balázs po-

litikáját. 
A kormánynak ez az eljárás ép 

olyan nagy érdeme, mint az a poli-
tikai programm, melyet többé vissza 
fojtani  nem lehet, mert uralni fogja 
a jövő nyugalmasabb idők egész te-
vékenységét. Ez a két érdem, elho-
mályosítva áll a nemzet szemei előtt, 
de ki fog  tisztulni, mihelyt a józan 
belátás és mérlegeles vissza szerzi 
jogait a zoltánizmus tultengései felett. 

Akkor befogja  látni a nemzet, 
hogy ki akarta a békét, azok-e akik 
rabulisztikába csavart közjogi okvet-
lenkedésekkel pocsékolták a nemzet 
drága idejét és javait, vagy azok, 
akik személyök feláldozásával  alkal-
mat adtak a békére. Akkor majd ítélni 
fog  a nemzet azok fölött,  kik elsza-
lasztva az alkalmat feladtak  mindent, 
mert nem kaptak mindent és azok 
fölött  a kik a kínálkozó alkalmat 
megragadva, visszarántották a nem-
zetet a szakadék széléről. 

Várjuk ezt a valakit, aki meg-
menti a nemzetet egy kéttüzközé 
szorított helyzetből. Annak pedig nem 
politikusnak, hazaffinak,  vagy haza-
fiatlannak,  hanem államférfiunak  kell 
lennie, ha sikert akar, hívják őt akár 
Tiszának, Bánffynak,  vagy Anrássy-
nak, — csak Űxküll-Gillenbandnak ne. 

T. P. 

BELFÖLD. 
A komédia vége. 

Abauj-Tornavármegye tudvalevőleg egy 
közgyűlési határozat értelmében polgári pört 
inditott a kincstár ellen a Kristóffy  belügy-
miniszter által megvont állami dotácziók ki-
szolgáltatása végett. Ugy a kassai királyi 
törvényszék, mint a kassai királyi tábla el-
utasította a vármegyét. Most, mint értesülük, 
végleg befejezést  nyert az ügy, a mennyiben 
a királyi Curia e napokban hozott ítéletével 
helybenhagyta a törvényszék és a tábla 
határozatát és Abauj-Tornavármegyét köve-
telésével végleg elutasította. 



A szolnoki főispán  lakása. 
Szolnokról jelentik nekünk: Barbur 

László, a szolnoki járásbíróság vezetője ma 
mondott Ítéletet abban a pörben, a melyet 
Szolnokvármegye indított Lenk  Gyula főis-
pán ellen kilakoltatás iránt. A járásbiró min-
denekelőtt elutasította az érdeltség miatt tett 
kifogásokat.  Kijelentette, hogy a pörben nem 
érdekelt s magát az ügy elbírálására illeté-
kesnek jelenti ki. Az érdemleges tárgyalás 
befejezése  után a járásbiró elutasította a 
vármegye közönségét keresetével és elma-
rasztalta a vármegyét kétszáz korona per-
költségben. Az ítélet megokolása szerint 
Lenk  a kérdéses főispáni  lakást lakáspénz 
helyett élvezi s igy el kellett utasítani a 
keresetet, mert a keresetet a kincstár ellen 
kellett volna érvényesíteni. — Kíváncsiak 
vagyunk, vájjon mi történik a békésmegyei 
főispán  kilakoltatása ügyében hozott Ítélettel, 
a gyulai járásbiró jogi tudományával, mikor 
ott is ugy áll a dolog, hogy a kincstár a 
főispáni  lakásért a főispán  lakáspénzével já-
rul évenként, s az idén is a vármegyeház 
felépítési  költségeinek törlesztéséhez? 

Az adó és illeték ex-lexben. 
A pénzügyigazgatóságok különféle  adók 

és illetékek behajtására 30 nappal az ex-lex 
megszűnte után esedékes fizetési  meghagyá-
sokat bocsátottak ki, valamint a két évnél 
régebbi adóhátralékok telekkönyvi biztosítása 
czéljából megkereséseket intéztek a városok-
hoz és felhívták  a királyi adóhivatalokat, a 
fizetési  meghagyásoknak saját hivatali köze-
geikkel való kézbesítésére. A városok közül 
Baja, Pécs és Szatmár feliratot  intéztek a 
pénzügyminiszterhez döntését kérték arra 
nézve, lehete fizetési  meghagyásokat ex-lex-
ben kibocsátani, valamint telekkönyvileg 
biztosithatók-e az ex-lex előtti adótartozások. 
Fejérváry  Géza báró válaszul ugy döntött, 
hogy a fizetési  meghagyások ex-lexben is 
kézbesítendők, mert az illetékek nem most 
hajtatnak be, hanem az ex-lex megszűnte 
után 30 nappal. A mi pedig az ex-lex előtti 
hátralékos adók telekkönyvi bekebelezését 
illeti, a leirat szerint hátralékos adók telek-
könyvi biztosítására vonatkozó megkeresése 
a pénzügyigazgatóságoknak jogosult és in-
dokolt, mert a hátrálékos adók és köztarto-
zások zálogjogi bejegyzése csak azoknak 
biztosítására, nem pedig behajtására való. 
Az, hogy nincsen költségvetési törvény, a 
zálogjog tekintetében akadályul nem szol-
gálhat. A parlamenti felhatalmazás  hiánya 
csak arra nézve képez akadályt, hogy a 
törvényenkivüli állapot idejére eső állami adó 
kivettessék, ellenben nem gátolja azt, hogy 
a már előbb kivetett adókra a pénzügyigaz-
gatóságok fedezetet  biztosítanak. 

Báró Bánfly  Dezső a teendőkről. 
Báró Bánffy  Dezső február  hó 5-én a 

következő levelet intézte Hajnoczky Bélához, 
a pápai uj-párt volt elnökéhez: 

»Szíves üdvözletüket igaz örömmel és 
mély hálával vettem. Jól esik ez különösen 
most, jeléül annak, hogy bár Pápa. városá-
nak engem nagyon megtisztelő mandátumát 
a változott viszonyok közt, országos érde-
kek szempontjából letenni voltam kénytelen, 

mégis a választás évforduló  napján rám 
méltóztattak gondolni. 

E szives megemlékezés megerősít en-
gem abban, hogy a 67-es kiegyezés nagy 
müvének a dualizmusnak igenis vannak a 
pápai közönség körében nagyszámú rendit-
hetetlen meggyőződésű hivei, hogy azok az 
eszmék, melyeknek nem szűntem meg tán-
toríthatatlan harczosa lenni, nem hangzottak 
el visszhang nélkül Pápa város közvélemé-
nyében. Meggyőződésem, hogy bármit is 
hozzon a közeljövő, a 67-es kiegyezés nagy 
horderejének és életképességének előb'3 vagy 
utóbb, de diadalmaskodnia kell, mert a dua-
lizmus valóban hatalmas alkotás. Amikor 
államjogi válaszfalat  vont Ausztria és Ma-
gyarország között, szabaddá tette a magyar 
nemzet évszázados gravamenes politikában 
lekötött erejét, s más részt a kapcsolat fen-
tartásával lehetőséget adott arra, hogy kifelé 
megerősödjön a magyarság, belső létének 
szilárd alapját pedig megvesse. Hiszen a 
magyarságot kiváló faji  képességei, gazda-
sági s kulturális ereje, az ország történeti 
múltja, ősi alkotmánya s geográfiái  elhelyez-
kedése különösen hivatottá teszik arra, hogy 
egy egységes, erős magyar nemzeti államot 
alkosson. 

E természeti rátermettség mellett az az 
országon áll, hogy politikai rátermettségét is 
érvére juttassa, nemzeti géniuszának önálló 
kidomboritása által. 

Az én hitem az, hogy ez elsősorban a 
gazdasági tényezők életrekeltésével lesz el-
érhető. Az ország gazdasági önállóságával, 
függetlenségével,  az önálló vámterülettel, 
ipari érdeke kifejlesztésével,  megvédésével s 
a kiegyezés anyagi oldalairak rendezésével 
hazánk mielőbb hatalmas iparterületté fog 
válni, mely megfogja  hódítani a keleti pia-
czokat. 

A puszta különállásban megnyilvánult 
függetlenség  gazdasági alap nélkül kevesebb 
mint az a függetlenség,  mely gazdasági ön-
állósággal, belső anyagi hatalommal is van 
egybekötve. Politikai dogmák puszta köve-
tése, az erőpróbák időelőtti felvétele  a nél-
kül, hogy azok keresztülvitelére megfelelő 
anyagi erővel rendelkeznék, lehet messze 
távolba világító czél, de nem eszköz. A 67-es 
kiegyezés nagy müvének a dualizmusnak, 
nemzeti tartalommal való kitöltése, annak 
egy fajban,  nyelvben egységes nemzeti ál-
lamban való kiépítése az a hatalmi politika, 
amelyen tovább haladva Magyarország nagy-
sága és hatalmas politikai ereje önmagától 
fog  kibontakozni. Fogadják ismételten kö-
szönetem és hálám kifejezését.  Kész hivük 

báró Bánffy  Dezső. 

A pozsonymegyei „passzív rezisz-
tenczia." 

Hogy az egész úgynevezett nemzeti 
ellenállás mennyire erőszakolt és mondva-
csinált, és hogy maga a nemzet mennyire 
nem ért egyet a koalicziós és megyei heccz-
májszterek otromba üzelmeivel, arra nézve 
frappáns  példa gróf  Apponyi Albert megyé-
jének, Pozsonymegyének, s magának Pozsony 
városának passzív rezisztencziája. Pozsony-
vármegye tidniillik rezisztencziában van, 
szóval megtagadta az adófizetést.  És, ime, 
az adók túlnyomó része mégis befolyt. 

Megtagadta az ujonczállitást is, és, 
ime, a vármegye területén a hadkötelesek 
60°/n-a mégis önként jelentkezett. 

Pozsony városában pedig a hadköte-
lesek 94"/u-a, vagyis csaknem az egész 
kontingens önként jelentkezett szolgálatté-
telre. Az egész „jólét"-bízottmány czakkum-
pakk 30,000 értsd :. harminczezer koronát 
irt alá. Ennek az összegnek a csekélységét 
azonban némileg ellensúlyozta a bizottmány 
azzal, hogy még ebből a 30,000 koronából 
sem fizetett  le egy hunczut fillért  sem. Itt 
is gróf  Apponyi Albert járt elől jó példával, 
amennyiben Apponyi is aláirt 6000 koronát 
és ő sem fizetett  egy garast sem. De 
1905-ben még Apponyi is önként szolgáltatta 
be — ex-lexben — az adót, nyilván azért, 
hogy ha ők jutnak kormányra, példát sta-
tuáltak legyen arra, hogyan kell jó magyar 
hazafinak  ex-lexben is önkéntesen adózni. 

Ugrón Gábor. 
Mindenkor igaz tisztelettel vol-

tunk a nagy székely szellemi és er-
kölcsi kvalitásai iránt. Tiszteltük őt 
akkor, a mikor a hatalom nyomására 
szétszaladtak mellőle az itteni, most 
olyan hangos liliputiak; szeretetteljes 
részvéttel voltunk iránta némán, mi-
dőn az ármány feléje  kerekedett, 
anyagi romlásba döntötte s erkölcsi 
megsemmisítéssel fenyegette;  védő 
szavuk volt mellette, midőn itt anyagi 
letörése után mindenki gyalázta, sem-
mibe vette, szabadon üldözhető vad-
nak tekintette, (még azok is kik né-
gyes fogatnyira  hiztak az ő szeren-
csétlenségéből); a meghatottság kö-
nyüi áztatták arczunkat, midőn hirét 
vettük annak, hogy a nagy romlásból 
épen került ki, a mi legdrágább kin-
cse a férfiúnak:  a becsülete. A mi 
tiszteletteljes rokonérzésünket érdek 
nem irányította, mint irányítja a most 
lába körül fürgéskedő  liliputiakét, a 
kik előtt csak azért tesz ismét számot 
Ugrón Gábor, mert túlsúlyra jutott 
az az irányzat, melynek ő egyik leg-
kiválóbb, tehetségének eredetiségére 
nézve legelső képviselője. 

Éppen azért, mert a mi tisztele-
tünknek benső, nemes rugói vannak, 
nem vágódunk hasra előtte most sem, 
midőn az események irányításába 
ismét döntő hatással szólott bele, ha-
nem szembe helyezzük az ő felfogá-
sával a miénket. 

A történelem ítélőszéke előtt nagy 
felelősséget  vett a vállára Ugrón 
Gábor, midőn fellépésével  a béke kü-
lönben is vékony fonalszál  ál ketté-
szakította. Mert, hogy ő szakította 
ketté, az bizonyos. A koaliczió haj-
landó volt a statuskvo alapján meg-



kötni a békét; hajlandó volt semmit 
sem követelni, a mi ez időszerint nem 
lehetséges. Ugrón Gábor fellépésére 
azonban »megkeménykedett«. Nem azt 
mondatta el Bécsben Andrássyval, a 
mit elmondatni akart. Elmondatott 
némely olyan kuruczkodásokat is, a 
melyek nem voltak az előzetes meg-
állapodásokban. A koaliczió üzenete 
igy aztán olyan szinezetet nyert, hogy 
abból a király a maga álláspontjával 
valórnerevszembehelyezkedéstolvasott 
ki; a további tárgyalások fonalának 
megszakítása tehát szükségszerűen 
bekövetkezett. 

Mi meg vagyunk róla győződve, 
hogy a koaliczió az üzenetbe való 
belé-kuruQzkodást nem vette valami 
nagyon komolyan. Csak azért történt, 
hogy a hajthatatlan hazafit  lehessen 
mutatni lefelé  és legyen mit engedni 
felfelé. 

Miként egy napilap kissé drasz-
tikusan, de találóan mondja: 

»Valamennyien el voltak készülve a 
visszautasításra, (t. i. a koalicziósok) de a 
tárgyalások fonalának  teljes megszakítására 
senki sem gondolt. Az egész mostani ak-
czíónak olyan vásári alkudozás jelleget tu-
lajdonítottak. A király fölajánlja  bizonyos 
árért a koalicziónak a hatalmat, a koaliczió 
megteszi az ellenárajánlatot. A király majd 
mérlegeli az ajánlatot, sokai, drágái, töröl és 
alkuszik, a koaliczió majd erősködik, hogy 
de bizony isten olcsóbban nem adhatja a 
békét, neki is többe van. A király majd 
gondolkozik, mérlegel, számítgat és határoz, 
hogy menten folyon  ki a szeme, hogy ha 
egy vivmánynyal is többet ad. A koaliczió 
majd vakargatja a fületövét,  hümmöget, a 
fejét  csóválja, aztán beleüt a király markába, 
áldomást isznak s ezzel a békeüzlet sorsát 
nyélbeütötték«. 

Mi megértjük Ugrón Gábort, 
mert tudjuk, hogy őt politikai elha-
tározásaiban melléktekintet soha sem 
vezeti, őt a meggyőződése viszi. Ille-
tékességét sem vonjuk kétségbe, mert 
ennek a most folyó  harcznak ő a tu-
lajdonképeni értelmi szerzője, tehát ha 
valakinek, neki van első sorban joga 
hozzá, hogy a dolgok folyásába  be-
leszóljon ; de a lépését még sem tud-
juk helyeselni. Eltérést látunk mos-
tani lépése és az általa képviselt fo-
kozatos közjogi haladás elve között. 

Ugrón Gábor belátott a jövőbe, 
két évtizeddel előbb tudta, mint füg-
getlenségi társai, hogy a független 
Magyarországot a király túlerejével 
szemben máról-holnapra elővarázsolni 
nem lehet. Lépésről-lépésre kell azt 
tettekkel  megvalósítani. Ezért lépett be 
a delegáczióba, ezért állitotta  fel  a 
mostani küzdelem ütköző pontját ké-

pező katonai követeléseket. A kik az 
eseményeket a maguk összefüggésé-
ben tekintik, azok előtt tisztán ál', 
hogy ennek a küzdelemnek Ugrón 
Gábor a megindítója és felszinen-
tartója. Az Ugron-csoport támasztotta 
a követeléseket és védte Széli, Khuen 
alatt erejének végső megfeszítéséig. 
Ugrón nagy energiája támasztotta 
fel,  a már Kossuthéknál is eltemetett 
követeléseket és tette a koalicziós 
programm tengelyévé. Az ő törhetet-
len akarata által vezetett küzdelem-
nek volna gyümölcse a kilenczes bi-
zottság pontozataiban kifejezére  jutott 
(a mint az események mutatják nem 
kicsinyelhető) közjogi haladás. 

Hogy Ugrón Gábor egy év előtt 
nem tartotta elfogadhatónak  alapul 
eme pontozatokat, az érthető, mert 
remény volt többnek békés fegyve-
rekkel való kiküzdésére; de, hogy most 
sem tartja elfogadhatónak,  midőn bi-
zonyos, hogy ez idő szerint többet 
hatalmi eszközök nélkül kivivni nem 
lehet, azt sehogy sem tudjuk helye-
selni. 

POLITIKAI KRÓNIKA. 
A béke meghiúsulásának utóhetében a 

koaliczió közzétette a korona s a koaliczió 
közötti tárgyalások aktáit. Mult számunkban 
közöltük azokat a pontokat, melyeket egy-
részről a korona, másik rész ről a vezérbizott-
ság tűzött ki a béke feltételéül.  Jókora nai-
vitás kell ahhoz, ha a koaliczió azt hiszi, 
hogy ezzel a közléssel igazolta magát. Az 
ellenzék először az obstrukczió, utóbb a 
koaliczió rezsimje alatt mindig beljebb és 
beljebb lovagolta magát egy oly álláspontba, 
a melyet hosszú időn át még a számottevő 
politikusok legtöbbje is nemcsak, hogy nem 
osztott, de nyilvánosan ellenzett. De a vezér-
bizottság nem tekintett a mérleg másik ser-
penyőjébe, melyben az ország nyugalma, 
békés rendje, zavartalan fejlődése  állott fő-
lényes súlyával ellenértekül. Konok ragasz-
kodásukkal a korona és a parlamenti több-
ség között az ellentétet mind élesebbre és 
élesebbre fenték. 

A béketárgyalások lefolyása  sem volt 
oly békés, miként a koalicziós lapok elhitetni 
szerették volna. A vezérlőbizottság első ülé-
sén, melyen Ugrón  Gábor kilépését bejelen-
tette, majdnem egyhangúlag  megállapodtak 
abban, hogy a korona  javaslatait  egészben 
elfogadják.  De már másnap, mikor megjelent 
Ugrón  Gábor támadása és Justh  Gyula is 
szemrehányást tett Kossuth-nak,  a vezérlő-
bizottság megváltozott hangulatban ült egybe 
a válasz megfogalmazásához.  A vitát újra 
kezdették; s ekkor nemcsak a katonai kér-
désben tették ki az ismert feltételt,  hanem 
Bán ffy  báró kívánságára az önálló vámte-
rületet is felvették  a pontok közé. 

Hétfőn  tehát meg volt a béke, de a 
szoros egyetértés miatt péntekig meghiusult. 

• 3 oldal. 

Pedig most épen Bánffy-ról  keringenek 
oly hirek, mintha a béke érdekében a maga 
részéről akcziót indítana. Bánffy  Dezső báró 
a vezérlő-bizottságban nyiltan kimondta, hogy 
Andrássy  nem helyesen informálta  a királyt 
és hogy a koaliczióban sokkal nagyobb a 
készség a kormányalakításra, mintsem az a 
memorandum szövegéből kitűnik. Ő — úgy-
mond — hajlandó volna erről a királyt fel-
világosítani. 

Bánffy  bárónak ez a felszólalása  visz-
szavezethető egy értekezletre, melyen a ve-
zérlő-bizottság tagjai közül részt vettek 
Bánffy  Dezső báró, Hock  János, Eötvös 
Károly, Vázsonyi  Vilmos, Justh  Gyula, és 
az uj-párt tagjai közül Puky  Gyula és Bet te 
István. 

Bánffy  szándéka, hogy mint belső tit-
kos tanácsos kihallgatásra jelentkezik a ki-
rálynál és azt a javaslatot terjeszti elő, hogy 
a király minden előleges alkudozás és prog-
ramm egállapitás nélkül nevezzen ki uj mi-
niszterelnököt, a ki birtokon belül alakit 
kormányt és csinál magának parlamentáris 
többséget. Azt hiszi, hogy a szabadelvüpárt, 
az ujpárt és az alkotmánypárt ezt az átme-
neti és békeszerző kormányt egyenesen tá-
mogatnák és a függetlenségi  párt jóakaratú 
szenvedőleges támogatásban részesítené. 

Bánffy  a vezérlő-bizottság most folyó 
tárgyalásainak eredményétől teszi függővé, 
hogy ezt a tervet megvalósitja-e vagy sem 

Hírforrásunk  azt mondja, hogy Bánffy 
azt fogja  ajánlani a királynak, hogy indiffe-
rens politikust bízzon meg a kabinetalaki-
tással, de ha a király őt bizná meg, nem 
fog  kitérni a megbízás elől. 

Erről a tervről a következő lapok vé-
leményeit közöljük : 

A Wr.  Alig.  Ztg.  írja : Minden jel arra 
vall, hogy Andrássy  kevéssé szerencsés 
közbelépése után egyelőre nem fog  tovább 
is vezető szerepet játszani, hanem helyette 
Bánffy  Dezső báró lép előtérbe és nincs 
kizárva, hogy ha bizonyos aggodalmuk, me-
lyeket vele szemben mérvadó helyen még 
most táplálnak, eloszlanak, Bánffy-nnk  a 
magyar válság megoldásánál igen jelentő-
ségteljes szerepe lesz. 

A Pesler  Lloyd  arról czikkezik, hogy 
a mostani viszonyok között egyetlen egy 
ember volna alkalmatos a kormányzás át-
vételére és az Bánffy  Dezső báró. — Nem 
vagyunk hajlandók — igy folytatja  a neve-
zett lap, — hogy Bánffy  bárót dicsérjük, 
mert ő volna az első, aki ezt a tulon-tul való 
dicséretet nem hinné el. Bánffy  Dezső báró 
robusztus természetű, aki elbir jókora darab 
igazságot. És az igazság az, hogy ellenzéki 
állásban hibát-hibára halmozott és minde-
nekelőtt abba a hibába esett, hogy a koa-
licziós politikába túlságosan belemélyedt. 
Hiszen az ő zászlaja fedi  a képviselőháznak 
a rezisztencziára vonatkozó első határozatát 
is. Meglehet, hogy ezzel polgári jogot akart 
nyerni a koaliczióban, meglehet, hogy radi-
kális szerben látta az orvosságot. 

Nevetséges  Bánffy-hir  czim alatt a 
Budapest  igy kommentálja azt a hirt: 

»Ez a bécsi hir nyilván azon híresz-
telések kapcsán támadt a melyek folyton 
azt adják tudtul a világnak, hogy Bánffy-
nak saját külön honmentő tervei vannak. 



Mi nem tudjuk, hogy ezek a hirek honnan 
származnak«. 

Pedig hogy van valami a dologban, 
bizonyítja a Pesti Hirlap  czikke, a mely 
nagyon biztatja a koalicziós vezéreket 
abban az irányban, a melyet a lapok Bánffy-
nak tulajdonítanak. A többek között ezeket 
irja : 

»A vezérlő-bizottság oly tisztán mon-
dotta ki az igazságot : csak a nemzeti aka-
rat állandóságának kétségbevonása lehet 
egyetlen alkotmányos magyarázata a király 
ellenállásának. Miért nincsenek hát politi-
kusaink, s ha vannak, miért tartják vissza 
őket féltékenykedő,  gyanakvó szemek attól, 
hogy a megszakadt béketárgyalásokat éppen 
ezen az alapon folytassák  ? Kisértsék meg; 
legyen meg bennürk a hadvezérek függet-
lenségi érzete. Egyéniségüket vessék latba 
s a király egyéniségét állítsák a béketárgya-
lások előterébe. 

Tudjanak  bölcs békét  is kötni,  a mint 
hogy háborút vezetni bölcsen tudtak  eddigi 

Az ellenzéki pártok azonban üléseznek, 
a honatyák szónokolnak és irnak. 

Andrássy  Gyula gróf  az alkotmány-
párt gyűlésén dicshimnuszokat zengett ma-
gáról s tulliczitálja a függetlenségi  pártot 
merevségben, hajthatatlanságban. 

Kossuth  Ferencz konstatálja, hogy a 
koaliczió üzenete félreértés  áldozat, de indig-
nálódva utasítja vissza a vádat, mintha ő 
ezt a félreértését  eloszlatni igyekezett volna. 

A függetlenségi  párt három megürese-
dett vezér-bizottsági hondadai állásra meg-
választotta nem épen vita nélkül gr. Károlyi 
Istvánt, Hentaller  Lajost, Mezösy  Bélát. 

Ezzel meg van mentve a haza. 

A béke meghiúsulásának 
története. 

A két hónap óta folyó  béketár-
gyalások koalicziós színházának tra-
goediája befejeződött.  Az utolsó fel-
vonás is lejárt, de nemcsak a függöny 
nem hullott le, hanem végül az ösz-
szes* díszletek is elgördültek, — mint 
amikor esőpróbát csinálnak a nemzeti 
színházban — s egész meztelenségé-
ben tárul fel  a színpad minden titka. 

A színjáték hosszú volt. Hosz-
szabb volt a kínai színdaraboknál is, 
mert azok csak néhány napig tarta-
nak. A színdarab egész története na-
gyon hosszadalmas volna, csak az 
utolsó jelenetekre szorítkozunk 

Tény az, hogy a Lukács-féle 
békeakczió feltételei  között, valamint 
az Andrássy, Pitreich-féle  feltételek 
között sem a magyar vezényszó, sem 
a gazdasági  önállóság  nem szerepelt. 

Tény az, hogy a vezérbizottság 
jan 27-iki, hétfői  ülésében sem a ma-
gyar vezényszó, sem a gazdasági  ön-
állóság  a feltételek  közé nem vétetett 
fel.  És pedig nem azért, mert belát-

ták, hogy a magyar vezényszó miatt 
a koronával békét kötni nem lehet. Sőt 
— s ezt Kossuthnak  a Budapest-ben 
közölt czikkéből állítjuk — elhatá-
rozta, hogy elveinek  fenntartásával 
kormányt vállal, megszavazzák a ren-
des költségvetést, megajánlják a ren-
des ujonczkontingest, a régi ágyuk-
nak ujakkal való felcserélését.  Hala-
déktalanul kezébe veszi a választási 
reform  ügyét, s a belügy rendezését. 

Ez tehát semmi egyéb, mint a 
koaliczió  teljes és feltétlen  leszerelése 
az egész vonalon. 

Ezeket a pontokat felsorolja  Kos-
suth a Budapest-ben,  de a konzekven-
cziát levonja belőle Ugrón  Gábor a 
Nap-b&n  Visszaemlékezik arra, hogy 
Tisza  Kálmán is 1875-ben elveinek 
fenntartásával  vállalt kormányt. 

De hogy a béke létre nem jött 
mindezen leszerelés mellett sem, an-
nak újból magyarázata van. 

Andrássy  Gyula gróf  ugyanis 
a hétfői  ülésen szóbeli utasítást ka-
pott a leszerelésre. A vezérbizottság 
azonban Ugrón  Gábor és Justh  Gyula 
közbelépése miatt félt  attól, hogy a 
nemzet megvádolja a koalícziót a le-
szerelés miatt s elhatározták, hogy a 
saját fedezésükre  írásba foglalják  a 
koaliczió válaszát, de az csak And-
rássynak  szól, aki a koronának szó-
beli előterjesztést tesz. 

Itt kezdődik az, a mit Kossuth 
Ferencz czikkében elhallgat. A bizott-
ság ugyanis megfogalmazta  és revi-
dálta a pontokat, de a Nemzeti ka-
szinóban Andrássy  Gyula gróf  és grófi 
társai felülvizsgálták  és a homályo-
san és diplomatikusan megirt feltéte-
teleket, melyekből a nemzet is azt 
olvashatta ki, a mi neki tetszett, de 
a korona is azt, ami neki jól esik, 
megszigorították. 

Andrássynak  azonban a szóbeli 
utasítás értelmében a koaliczió vála-
szát nem Írásban, hanem szóval kel-
lett volna előadni a koronának azzal 
a felvilágosítással,  hogy a régi fel-
iratban foglaltakra,  a gazdasági ön-
állóságra, nemzeti jegybankra vonat-
kozólag megelégszik elvi kijelentések-
kel.  A katonai dolgokban pedig a 
koaliczió kormánya a nemzet dönté-
sét fogja  provokálni saját választási 
törvénye alapján. Ez pedig azt teszi 
magyarul, és a la Bánffy,  hogy majd 
csinálnak  olyan választást  évek múlva, 
a milyenre a koronának  szüksége  van. 
Kicserélik az ágyukat, s megszavaz-
nak minden katonai követelést és fel-
emelt ujonczjutalékot. 

E helyett azonban az történt, 
hogy Andrássy a koronának nem a 
homályos és diplomatikus választ adta 
elő szóval az utasítás értelmében, ha-
nem a grófok  által a Nemzeti kaszi-
nóban kiélesitett s értelmében meg-
szigorított feltételeket  nyújtotta át 
írásban, de a vezérbizottság szóbeli 
utasításairól, magyarázatairól és fel-
világosításairól pedig mélyen hallga-
tott. ' - • 

Természetes volt tehát, hogy a 
korona nem olvashatott ki egyebet 
az írásból, mint a mi nemcsak tör-
vényszabta jogai gyakorlásának meg-
szorítására, hanem azokról való le-
mondására s a hatvanhetes kiegyezés 
módosítására kényszeríti, a mibe ed-
dig elfoglalt  álláspontja alapján nem 
mehetett bele. 

Válasza tehát elutasító volt. 
A koaliczió vezérbizottsága ed-

digi működésével csak azt bizonyí-
totta be, hogy egészében és egyen-
kint az inkonzekvenczia, a kapkodás 
megtestesülése. 

Port hintett a nemzet szemébe 
mindjárt feliratában,  melyben azt 
akarja elhitetni a nemzettel, hogy a 
szövetkezett pártok mindenike saját 
programmját teljes egészében fenn-
tartotta. Maguk között azonban meg-
egyeztek s azt is ezerszer hirdették, 
hogy a koaliczió programmjába nem 
kerülhet egyéb bele, mint a mit vala-
mennyi párt közösen vall. 

Miféle  elvfenntartási  szédelgés 
az, amely kizárja az elvek megvaló-
sítását? Miféle  48-as politika, mely a 
hatvanhetes alap fentartására  szövet-
kezik, s teljes öntudattal zárja ki — 
a koaliczióban levő többsége mellett 
is — saját pártjának minden egyes 
programmpontját. 

De menjünk tovább. Jón a Gra-
dus ad Parnassum. 

A béketárgyalások folyamán  a 
vezérbizottság gyakorlatban  kész volt 
minden leszerelésre, mert »elvileg  nem 
egyeznek ugyan ő felsége  álláspont-
jával, de gyakorlatilag  ezzel számol-
nak« s csupán azt kérik, hogy a ko-
rona hatalmazza fel  őket annak ki-
jelentésére, »hogy ezt az elvi állás-
pontot egész terjedelmében fenntart-
hassák.« 

Gyakorlatban készek mindenre, 
csak a korona azt engedje meg ne-
kik, hogy bár teljesen leszerelnek,  ezt 
a leszerelést  a uemzet előtt  mégis le-
tagadhassák. 

Az ajánlat  tehát: leszerelés,  de 
a leszerelésnek  tagadása  is. 



Felfelé  kínálták, lefelé  tagadták. 
Be akarták tehát csapni vagy a ki-
rályt, vagy a nemzetet, vagy mind a 
kettőt. 

A követelések tartama is mind 
üresség volt. Az önálló  vámterületek 
Mgy  szóval sem emiitik  csak az Auszt-
riával kötendő szerződést. Erről Ug-
rón Gábor és azt irta, hogy a gaz-
dasági  kérdésnek  ez a megoldása  egy 
nagy hazugság.  Ez az Ítélete egy ko-
Jicziós politikusnak. 

A magyar vezényszót egy szóval 
nem emiitik. Sőt hajlandó minden 
követelésének megvalósítása nélkül 

-elvállalni a kormányt, mert katonai 
követelése »kidomboritás« és »töre-
kedés« a koronának megnyerésére. 
Rendez egy választást saját törvénye 
^alapján, olyant a milyent majd a ko-
rona akar. Meglesz tehát a nemzet 
szankciója is. Nem ad általános vá-
lasztói jogot, sőt a választásnál ki-
-buktatnák mindazokat, kik a leszere-
lést ellenzik, és a függetlenségi  pártot 
;pedig megrontanák. 

Minthogy pedig bizonyos, hogy 
feléledne  az obstrukczió, csinálna uj 
házszabályt, ha kell, november 18 
ímintájára is. 

Ez a valódi tartalom. 
A koaliczió becsapta a nemzetet 

a békeakták hiányos közzétételével. 
Elsikkasztotta a király üzenetéből azt 
a mondatot, hogy a kormány elválla-
lásával szolgálatot tesznek neki és az 
•országnak. Ezt Polónyi pattantotta ki. 
El van sikkasztva az a pont, mely-
ben az uj ágyukat felajánlják  Ezt 
Kossuth  védekezésében ismeri be. 

A közzétett válasz is hamisítvány. 
Jíndrássy  Gyula gróf  és a többi gró-
fok  a Nemzeti Kaszinóban szerdán 
éjjel változtatták a válasz fogalmaz-
ványában a kifejezéseket,  s megszi-
gorították azokat. Igy tálalták fel  a 
nemzetnek. Ezt kipattantották Bánffy 
és Vázsonyi,  kik egyenesen megvá-
dolták Andrássy  Gyula grófot  a vá-
lasz meghamisításával. 

Ebben a sok koalicziós hazug-
ságban eligazodni nem lehet. A köz-
zétett válaszra azt mondják először, 
hogy az válasz a királynak, utóbb 
Kossuth  maga czáfolja  meg, hogy ez 
nem igaz, mert csak Andrássy részére 
állították össze. 

Letagadják az értelmét is, hogy 
a koronát nem kényszeritették a ve-
zényszó kérdésében a nemzet ítéleté-
nek elfogadására,  pedig ez világosan 
benne volt a válaszban és ez volt 

pedig a visszautasításnak a legfőbb 
indoka. 

De éppen itt van a punctum 
saliens. Andrássy  Gyula gróf  a ko-
rona kívánságára átadta írásban a 
feltételeket,  de nem mondotta el a 
leszerelés minden pontját. Sem az uj 
választások értelmét, sem az uj ágyuk 
megajánlását. A feltételeket  sem oly 
formában,  mint azt a vezérbizottság 
akarta. 

Tehát becsapták együtt és egyen-
ként a koronát és a nemzetet. 

Logikusan csak a korona  járt el. 
Nem akart ebben a kérdésben hazug, 
kétszínű játékot űzni a nemzettel — 
s a békéből nem lett semmi. De a 
korona nem is tárgyal többé ezzel a 
koaliczióval. Megunta a sok alkudo-
zást, s megunta különösen azokat, 
kik a nemzetnek kikiáltott és elvitat-
hatatlan jogait nyulbőrként kívánták 
alkudni s fillérről-fillérről  Hezitálták 
először felfelé,  később lefelé.  Kínál-
ták végül ráfizetéssel  is. 

Elég volt a kétszinü játékból. 
Most már csakugyan vége a ko-

médiának. 
Feloszlatja a király a képviselő-

házat s ezzel meg lesznek fosztva  az 
alkuszok nemzeti megbizatásuktól. A 
felbujtásra  és alkuvásra szövetkezett 
vezérek egyesülete jogezim hiányá-
ban feloszlik. 

A koaliczió rothadásának meg-
érdemelt vége következik be. 

Láttam egy fenyő  erdőben, mi-
ként nő egy korhadt fenyő  törzséből 
ezrével a fiatal  életerős lenyőfa. 

A koaliczió élete megszűnt. Rot-
hadása megkezdődött. 

Vájjon mikor kezd már a komoly 
politikai élet fiatal,  életerős törzse 
kinőni. — r. — 

Csak ne olyan „heAesen"! 
Az »Udvarhelyi Hiradó« mult heti 

(7-ik) számában E. K.  »A munkások jóléte« 
czim alatt közreadott czikkében igy kiált 
fel:  . . . »az ellen a leghevesebben tiltako-
zom, hogy a munkásnépnek anyagi jólétet 
Ígérjenek azok, a kik az általános titkos 
választásért való küzdelmet mesterségesen 
szítják. A munkások anyagi jóléte az egyesü-
lés szabadságában van letéve. A választói 
jog csak a munkásbüszkeség kérdése.« 

Ez a »leghevesebb« tiltakozás czélta-
lan, mert teljesen hatástalan a következő 
kézen fekvő  okoknál fogva: 

A kik az általános választói jogot 
propagálják és jólétet ígérnek a munkás-
népnek, a »leghevesebb« tiltakozásra sem 
adnak semmit, hanem továbbra is fogják 
szítani a küzdelmet, mintha mi sem történt 

volna. És igazuk  is lesz. Mert a munkás 
nép politikai  érvényesülése,  melynek az általá-
nos választói jog, legelső feltétele,  hatalmas 
tényezője  a munkás jobblétének. Igaz, hogy 
a munkások politikai küzdelmének nem ezt a 
czélt tulajdonítják, hanem a magántulajdonon 
nyugvó társadalmi rend megdöntése, helyébe 
a kollektív társadalom megteremtését. A po-
litikai hatalom a munkások jólétének is 
megbecsülhetetlen szolgálatokat teszen. Az 
államhatalom részesévé teszi őket nemcsak 
elméletben, hanem gyakorlatban is. Ezt a 
hatalmat a munkások két irányban érté-
kesitik : a törvényhozó tényezőket munkás 
jóléti intézmények létesítésére kényszerítik 
és a munkások szervezett erejének sza-
bad kihasználását biztosítják. Ez a ha-
talom alkot  és ellenőriz.  Nem is szólva 
arról, hogy mérhetetlenül emeli a minden 
nagy cselekvés alapját képező önbecsérzetet 
és osztálytudatosságot. 

Hogy ez igy van és nem másként, a 
legkézzelfoghatóbb  bizonyság reá az a. tény, 
hogy ma már az amerikai  és angol  munká-
sok sem elégszenek meg a gazdasági szer-
vezkedéssel, hanem a politikai  szervezkedés 
terére léptek. Ezzel a ténynyel  szemben 
hiábavaló dolog Gompersre és Mitschelre 
hivatkozni. Az angol munkások éppen most 
juttattak be 41 olyan munkást a parlamentbe, 
a kik az osztályharcz alapján állanak. 

Nagy tévedésben van a czikkiró a 
törvényhozás feladatáról  is. A törvényhozás 

I nem rendet tartó zsandár-intézmény akármit 
is mond a krinolin korszakbeli Adam jSmith, 
a ki a közgazdasági tudományokra régen 
meghalt mindörökre elavult tudományával 
együtt. Nyugodjék békében! 

A törvényhozás nem zsandár, hanem 
az állami feladatok  megvalósithatására szük-
séges törvényeknek alkotó szerve. 
~ Ha most már azt kérdezzük, hogy mik 
azok az »áHami feladatok,«  kérdésünkre azt 
a választ kapjuk, hogy állami feladatok 
azok,  a melyeket  a hatalmi tényezők,  azaz 
a törvényhozás aktiv részesei ilyeneknek 
minősítenek. A kik tehát azt akarják, hogy 
az ő ügyük is »állami feladat«  legyen, helyet 
kell, hogy szorítsanak maguknak a törvény-
hozásban. Szép szóval ha lehet, könyökkel 
ha kell, de ököllel  is, ha muszáj. 

A szavazatjog tehát nem a »büszke-
ség« kérdése, hanem életszükséglete  a mun-
kásosztálynak. És mert ez a követelése nem 
»deus ex machina« került elő, hanem régóta 
(20 év óta) van a munkások körében napi-
renden; 10 év óta pedig elszánt  küzdelem 
folyik  érette. E. K. ur arról a küzdelemről 
azért vett csak most tudomást, mert a 
sajátságosan alakult politikai események elő 
térbe helyezték és élénkebb világításba 
állították. 

Nem azért van általános szavazati 
jogért folyó  küzdelem, mert Kristóffyék 
»kaczérkodnak« vele, hanem Kristóffyék 
azért karolták fel,  mert ismerik a munkások 
lelkében élő eszme hatalmát és szeretnék 
fruktifikálni  az ő politikai czéljaikra is. És 
mert a társadalmi evolúcióval az eddig csak 
hirdetett eszmék szükségképen az aktiv 
politika tárgyaivá lettek. És mert nem azért 
virrad, mert a kakas kukorékol, hanem azért 
kukorékol a kakas, mert virrad. 



Ez a »tények logikája«, mert ez a 
ténybeli igazság. Ez a történelmi fejlődés 
szükségképeni következménye. 

Munkás. 

VÁRMEGYE és VÁROS. 
Közigazgatási bizottsági ülés. 

Vármegyénk közigazgatási bizottsága tegnap 
tartotta rendes havi ülését. Ugrott  János fő-
ispán-elnök az ülést megnyitotta s a tagokat 
üdvözölte. Ezután az előadók referálták  el 
jelentéseiket. Dr. Damokos  Andor alispán 
jelenti, hogy január hóban iktatóra érkezett 
945 drb. miből elintéztetett 826 drb. Egy 
évre érvényes útlevelet kiadott 287 drbot. A 
katonai utóállitások az előirt időben meg-
tartattak. — Barabás András árvaszéki el-
nök jelenti, hogy érkezett 2284 drb, mely-
ből 348 drb. h4trálékban maradt. A kis-
korúak száma 11828, a gonduokoltak száma 
138, ügygondnokoltak száma 631. — Dr. 
Lengyel  József  főorvos  jelenti, hogy január 
hó viszonyítva deczemberhez kedvező volt, 
de mégis 176 hevenyfertőző  bántalomban 
szenvedő egyén állott ellenőrzés és gyógy-
kezelés alatt. Meggyógyult 112, meghalt 17, 
ápolás alatt maradt 47. A vármegyei köz-
kórházban 234 beteg ápoltatott, elbocsátta-
tott gyógyulva 72, javulva 16, gyógyulatlan 
5, meghalt 8, ápolás alatt maradt 133. — 
Ember János tanfelügyelő  jelenti, hogy 273 
érkezett ügydarabból 261 elintéztetett. Meg-
látogatott január hóban 5 iskolát. — Diemár 
Károly kir. ügyész jelenti, hogy a központi 
fogházban  9 vizsgálati, 52 elitélt, a székely-
keresztúriban 25 elitélt, az oklándiban 42 
elitélt fogoly  van. — Stratzinger  Emil kir. 
pü. igazgató jelenti, hogy befolyt  egyenes 
adóban, hadmentességi díjban, bélyegdijban, 
fogyasztási,  italmérési adóban és dohány-
jövedékben 115.689 kor. 81 fill.,  2676 kor. 
49 fillérrel  kevesebb, mint a mult évben. — 
Tudomásul vették az államépitészeti hivatal, 
a gazdasági előadó és az állatorvos szoká-
sos jelentéseit. Ezzel az ülés véget ért. 

TOLLHEGYGYEL. 
A honffyak  gyászolják Miklós Mestert, 

a szaftos  mondások, zseniális káromkodások 
művészét. Pótolhatatlannak mondják ót. De 
nincs igazuk. Mert ime megszületett az 
utódja — Zoltán mesterben. Ha »bűz, guny, 
dög, fene,  nyavalja« stb. stb. kell a magyar-
nak, hát az ilyen czikkek szállítására, itt 
vagyok én, — gondolja Zoltán mester. És 
cselekszik azon szerint, a mint gondolja. 
Legújabb elme szüleményében a következő 
hazafias  dolgok foglaltaknak:  »piócza, rüh, 
tetii. dühös kutya, dühös farkas,  ürbelü 
élősdi«. Kezdetnek jó. Miklós mester integet 
a csillagok hónából: Folytasd fiam,  Zoltán. 
Te vagy az én szerelmes fiam,  kiben ne-
kem kedvem telük. A jövő héten azt ird 
meg Zoltán fiam  : lótetü, csipa, takony, po-
kolvar, suly, ürülék (ezt azonban a nevén 
nevezd ; én innét nem tehetem, mert szent 
Péterék a kezemre koppintanának). — És 
Zoltán mester szót fogad  Miklós mesternek. 
Meglássátok, igy lesz. 

* 

Félév multával tudnánk mondani egy 
legerősebb kifejezést:  »koaliczió«. 

* 

Már most is a legerősebb átkok egyike : 
Legyen mindig annyi pénzed, a mennyivel 
a koaliczió a tényleges szolgálatra behívott 
póttartalékosok családjait segélyezi. 

Ez a legaktuálisabb körülírása a 
semminek. 

* 

Fiatfalva  bölcsének legujabbi vezér-
czikke egyébként az állatvilágra is élénk 
hatást gyakorolt. A czikk ragyogó irályától 
elragadtatva fenhangon  olvastam agaraim 
előtt, s hát azok egyszerre elkezdettek va-
karózni. Most már elég, ha csak megmutat-
ják a »Székelyudvarhely«-t, azonnal ritmikus 
vakarási mümozdulatra gyújtanak rá vég-
tagjaikkal. 

* 

Boldog a koaliczió, melynek ily derék 
fővezérei  vannak; csak Diák Vál.  Ferenczet 
bántja a sárga irigység, hogy nem tud ily 
szellemesen irni. 

* 

Diák Vál.  Szt. Ferencz egyik beszé-
dében a következő nevezetes passzus is benne 
volt: Megnehezült felettünk  az idők járása, 
mondja a — Szent irás. — Meghallván a 
pápa őszentsége jelesünknek a szentírásban 
való nagy jártasságát, ezt a levelet intézte 
hozzá : Ferencz fiam,  vigyázz a Szentírásra ! 
Most boldoggá avatlak, később a szentek 
közé kerülsz. 

* 

— Nem  garantált  hir. Dr. Bodrogközi 
Ernő köz és váltó-politikus ur a bpesti tu-
dományegyetemen megüresedett egyik poli-
tikai tanszékre pályázik. Hivatkozik a követ-
kező nagy politikai felfedezéseire  : »le roi 
regne, mais il ne gouverne pas«, »cenebrum 
nou habet«, »sutor ne ultra crepidam«, ki is 
fogják  nevezni; mert az ilyen teremtő szel-
lemre szüksége van a magyar tudománynak. 

Meghallotta a hirt Bunda Péter gimná-
ziumi I. osztályú tanuló is, a ki az I. fél-
évben 4-est kapott a latinból. Beállított Soó 
Gáspár direktorhoz: 

— Ki maradok igazgató ur ! 
— Miért fiam  ? 
— Megyek egyetemi tanárnak ? 
— ? ? 

— No, hát mért ne mehetnék? Ha 
Bodrogközi ur mehet én is mehetek. A 
»sutor ne ultra crepidám«-i.t én is tudom; 
sőt azt is el tudom ragozni, hogy: »hic 
galeus cantans« . . . De még a »lupus et 
agnus«-t is tudom könyvnélkül félig. 

* 

Csak az istenért a vadászati szenve-
dély el ne fogja  Fiatfalva  bölcsét, mint gróf 
Zichy  Jenőt. Neki ez idő szerint nincs ér-
kezése Afrikába  utazni oroszlán irtásra. 
Mekkora pusztítást kell hát hogy végezzen 
itthon a vezérczikkében foglalt  állatvilágban. 

* 

Mult számunkban tévedtünk. A »Szé^ 
kelyudvarhely« nem szelemi mészárszék, 
hanem a széknek csak árnyéka. 

* 

Zoltán a fiatfalvi  halastóba fojtván  bá-
natát. »Kishazaffy  a mellényzsebben« czim 
alatt politikai essay megírásán fáradozik. 

* * 

A koaliczió hazaffyságához  semmi két-
ség se férhet,  ök sem a hazát, sem az al-
kotmányt, sem elveiket el nem adják, csak/ 
— liferálják  mélyen leszállított, sőt gunyáron*. * 

Diák Vál.  Ferencz megütközve tapasz-
talta, hogy Széchenyi szobra a T. Akadé-
miának, Deáké a Lloydklubbnak hátatfordit. 
Kitűnő forrásból  értesülünk, hogy intézkedettr. 
miszerint felálitandó  négylovas szobra hátat 
fordítson  a vármegyeház dísztermének. 

HÍREK. 
Majláth Gusztáv Károly gróf  er-

délyi püspök v. b. t. t. a f.  hó 22-én tar-
tandó Oltáregyesületi estélyre Székely udvar-
helyre érkezik. 

Kinevezés, áthelyezés. A kereske-
delemügyi miniszter Kovács  Ákos főmérnököt 
saját kérelmére Temesvárra visszahelyezte. 
Az igy megüresedett helyre pedig Szobotka 
Rezső zsombori kir. főmérnököt  áthelyezte* 
A pénzügyminiszter dr. Szemery  János pü_ 
fogalmazót  saját kérésére Budapestre áthe-
lyezte. A belügyminiszter a székelykereszturí 
anyakönyvi kerületbe Jakabházy  Sámuel köz-
ségi főjegyzőt  anyakönyvvezetővé nevezte ki. 

Szállítmányok a vámhatáron. A 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 

| tekintettel arra, hogy a Német birodalommal 
kötendő uj kereskedelmi szerződésnek folyó  • 
évi márczius hó 1 tői történő életbeléptetése 

| folytán  kivitelünk a folyó  évi február  hóban 
előreláthatólag a rendesnél nagyobb lesz,. 
figyelmezteti  az érdekélt kivitéli czégeket,. 
miszerint a Németországba kivitelre rendelt 
szállítmányoknak a vámhatáron márczius hó 
1 -je előtt való biztos átjutása érdekében a 
küldeményeket lehetőleg február  hó első 
felében  adják fel  vasúti száliltásra. Az állam-
vasutak igazgatósága ez érdekből már is ugy 
intézkedett, hogy a Német birodalomba ren-
delt és folyó  évi február  hó végéig feladásra 
kerülő kocsirakományu áruk berakásához 
kocsik elsősorban bocsáttassanak rendelke-
zésre, illetve, hogy szóban levő szállítmányok 
közérdekből soronkivül továbbittassanak. 

Az áll. kő- és agyagipari szak-
iskola felügyelő-bizottsága  Sándor  Mózes 
kir. tanácsos, alelnök vezetése mellett 8-án 
ülésezett, melynek rendén tudomásul vették, 
hogy a miniszter a folyó  évi költségvetést 
jóváhagyta, mig az 1907. évi költségvetés 
összegét a felügyelőbizottság  57.390 koro-
nában megállapította, a mely összeg a folyó 
évivel szemben 4610 korona emelkedést mutat. 
Tudomásul vették, hogy a folyó  évben Milánó- -
ban rendezendő világkiállításon részt vesz. 
E végett Hargita  Nándor az intézet tevékeny 
igazgatója, az ambiciózus tanári karral és 
művezetővel, az intézet növendékeivel mint-
egy 10 nagy ládára való különféle,  szépen . 
sikerült tárgyat készíttetett, melyek a napok-
ban fognak  útnak indíttatni. A kiállítási tár-
gyakat megelőzőleg a budapesti technologiaj 
iparmuzeumban kiállítják. 

A tüdővész áldozatai. A belügy-
miniszter jelentése szerint 1905; november 
havában a magyar birodalomban 5063 egyén . 
halt el tüdővészben. 



Oltáregyesületi estély tartatik f. 
hó 22-én a »Budapest«-szálló nagytermében. 
Műsora: 1. Jézus és a szamariai asszony. 
Élőkép Guido Reni festménye  után. 2. Al-
kalmi költeményt szaval Szemlér  Ferencz 
tanár. 3. »Pie Pelicane«, Szent Tamás him-
nusza, Németh  Gyula zenetanár vezetésével 
énekli a róm. kath. főgyimn.  énekkara. 4. 
Dr. Damokos  Andor alispán hegedüjátéka, 
zongorán kiséri Dobó Zoltánné urnő. 5. 
Soóthy  Gyula oltáregyesületi központi igaz-
gató felolvasása.  6. Krisztus Pilátus előtt. 
Élőkép Munkácsi hires festménye  után. 7. 
Himnusz Máriához. Éneklik a VégJer  nővé-
rek Végler  Gyula zenetanár zongorakiséreté-
vel. 8. Monológot ad elő Bürger  Artúr tanár. 
9. Chopin: Ballade. As-dur. Zongorán 
játsza Dobó Zoltánné urnő. 10. Sirató asz-
szonyok Jézus sírjánál. Élőkép Feszty Árpád 
festménye  után. Az élőképeket Spanyár 
Pál főgimn.  tanár rendezi. Az estély fényét 
mindenesetre nagyban emelni fogja  az az 
örvendetes körülmény, hogy azon Erdélynek 
minden jó ügy iránt érdeklődő főpásztora, 
Majlátli  Gusztáv Károly gróf  ő nagyméltó- i 

•.sága is megjelenik. 

A Jótékony Nőegyesület jelmez-
estélye húshagyókedden  lesz a »Budapest«-

•szálló nagytermében. 
Ünnepély. A székelyudvarhelyi ev. 

ref.  kollégiumi »Ifjúsági  Petőfi-Önképzőkör« 
1906. február  18-án, vasárnap délután 5 
órakor az intézet tornacsarnokában Körösi 

•Csorna Sándor és Zágoni Mikes Kelemen 
emlékére irodalmi ünnepélyt rendez. Az ün-

• nepély műsora . 1. Ima  a hazáért,  részlet 
Erkel F. Bánk-bán operájából; előadla az 
ifjúsági  ének- és zenekar. 2. Elnöki  meg-
nyitót  mond Fejes  Áron, tanár. 3. Enek  K. 
-Csorna Sándorról,  irta Erdődi S., szavalja 
Dénes János. 4. K.  Csorna Sándor  emléke-
zete (pályanyertes mű), irta Gönczi Gábor, 
előadja Péter  Gábor. 5. Részlet Herczegh— 
Kun L. Ocskay Brigadérosából (szerenád), 
hegedűn előadják: Székely  Zoltán, Lányi 
Andor, Leonhardt  János és Varga  Ferencz. 

-6. Mikes,  irta Lampérth G.; szavalja Hegyi 
András. 7. Mikes-dal,  Lévay—Szabadostól; 
énekli Bod  Etelka, harmoniumon kiséri Mol-
nár Margit. 8. Z.  Mikes  Kelemen  emlékezete 
(pályanyertes mű), irta és előadja Gönczi 
•Gábor. 9. Kurucz-dalokat  énekel,  tárogató 
kiséret mellett, Székely  Zoltán. 10. Rákóczy 
F.  Rodostón,  Várady A.-tól; szavalja Lányi 
Andor. 11. Z.  Mikes  Kelemen  törökországi 
levelei  (ismertetés, pályanyertes mű), irta és 
felolvassa  Rimaszombati Imre. 12. Rodostói 

.temető,  Arany J.-tól; előadják Hegyi  Sándor, 
Bucsy József,  Farkas  József,  Nagy  Károiy, 
Sztanila  Viktor, Tolvaly  Tibor és Rápolthy 
László. 13. Körének,  Garaytól; zenéjét szer-
zette Mihályi K.; előadja az ifj.  énekkar. 
Belépti dij nincs, de önkéntes adományokat 
az önképzőköri pályaművek jutalmazására 
létesített alap gyarapítására köszönettel fo-
gadnak. 

Dalestély. A székelyszentmiklósi ifjú-
sági egyesület 1906. évi febr.  hó 4-én, egy 
»Ifjúsági  Otthon« létesítése alapja javára, 
ugy szellemi, mint anyagi tekintetben szépen 
sikerült dalestélyt  tartott. Bevétel volt 58 K 
80 f.,  kiadás 28 K 56 f.  Tiszta jövedelem 
-30 korona 24 fillér.  Felülfizettek:  Márton 

Lina (Budapest), Farkas Elek (Fogaras), 
Nagy Miklós (Rugonfalva),  Sófalvi  András 
(Budapest), Sófalvi  Sándor (Kistelek) 2—2 K-t. 
Gálfi  Kálmán (Sz.-Keresztúr), Sándor Géza 
(Siménfalva)  1—1 K-t, Göncz Károly, Gál 
Incze (Sz.-Keresztur), 1 "60—1*60 K-t, Nagy 
Sámuel (Sz.-Keresztur), Szász Ferencz, Benke 
Mihály, Demeter Elek (Siménf.),  60—60 fill., 
Boros György (Medesér) 80 fill.,  Tiboldi 
Elek (Siménfalva)  30 fill.,  Szentannai Berta 
(Rugonfalva),  Józsa József  (Küküllővár), Os-
váth János (Kobátfalva),  Vári Domokos (K.-
Kede), Székely Mihály (N.-Kede) 20—20 fill., 
Pál Cyörgy (Kis-Kede) 40 fill.,  Marosi Fe-
rencz (Siménfalva)  10 fillért.  Fogadják a 
felülfizetők  e helyen is az ifjúsági  egyesület 
hálás köszönetét. 

Diák-bál sikere. A kollégium ifjú-
ságának febr.  3-án rendezett tánczmulatsága 
ugy erkölcsileg, mint anyagilag fényesen 
sikerült. A »Budapest« szálló színháztermét 
zsúfolásig  megtöltő szép közönség a szó 
teljes értelmében kivilágos virradtig mulatott. 
Az estely bevétele 714 korona, kiadása 371 
korona 56 fillér  lévén, jótékony czélra meg-
maradt 3 4 2 K 4 4 f.  tiszta jövedelem. Az 
estélyen felülfizettek:  özv. Doros Györgyné 
30 K, dr. Lengyel József  17 K, Ugrón János 
16 h, Palló Imre (Kolozs), dr. Nagy Lajos 
(V.-Hunyad), Fábián József,  Szőllősi Sámuel, 
dr. Bodolla Gábor, Szakács Zoltán (B.-Pest) 
10—10 K-t, Biró Sándor, Csanádi Zalán 
8—8 K-t, Becsek Aladár, dr. Szőllősi Ödön 
6—6 K-t, Sebesi Ákos (Segesvár), Márton 
Antal (Lunka), Gönczi Lajos, Rajzenauer 
Vilmos, Papp István, dr, Nagy Sámuel, dr. 
Damokos Andor, Vajda Ferencz, Félegyházi 
Antal, Gyertyánffy  Gábor 5—5 K-t, Potsa 
János (Óczfalva),  Szabó Árpád, Székely Dé-
nes, Sándor Mózes 4—4 K-t, Retezár János 
(Élesd), Szabó András, Balogh Józsefné, 
Benedek Aladár, Fazakas József,  Solymossy 
Endre 3—3 K-t, Kovács Dániel, Benedek 
Sándor (K.-Barron), dr. Ferenczy Gábor, 
Nussbaum Ignácz, Varga Dezső, László 
Domokosné, Imrich Vilmos, Lajos János 
(Bögöz), Benke Ferencz (N.-Baczon) Persián 
János, Buda Gyula, Kassai F. József,  Fejes 
Áron, dr. Ráczkövi Sámuel, Gaskó Béla, 
Menyhárt András (Kecset) 2—2 K-t, Bagossy 
Béla, Zakariás Vilmos, Saffent  Frigyes, Deák 
Lajos, dr. Kassai F. Albert, Demeter Béla, 
Mántó Károly, Döme Bálint, Incze Lajos 
1—1 koronát. Szives adományaikért fogadják 
a rendezőség hálás köszönetét. A jelenvolt 
hölgyek közül a következők neveit sikerült 
feljegyezni:  Bagossy Béláné, Baranyai Gyu-
láné. özv. Bartha Károlyné, Becsek Aladárné, 
Biró Irma, dr. Bodolla Gáborné, Csanádi 
Zalánné, dr. Damokos Andorné, Demény 
Ferenczné, özv. Doros Györgyné, Fábián 
Józsefné,  Fejes Áronné, özv. Felszegi Dé-
nesné, özv. Ferenczy Györgyné, Fülöp Ist-
vánná, dr. Harmath Jenőné, özv. Györffy 
Ferenczné, Heitz Vilmosné, Incze Lajosné 
(Vizakna), dr. Kassay Albertné, Kassay 
Józsefné,  özv. Kassay Endréné, Kovács 
Mihályné, özv. Kovács Mórné, Lajos Jánosné 
(Bögöz), László Domokosné, Lázár Róza, 
Mauchné, özv. Miklóssy Károlyné, Molnár 
Károly né, Nagy Irma, dr. Nagy Samuné, 
Nussbaum Ignáczné, br. Orbán Bódogné, 
Pap Tamásné, Paál Sándorné, Reisenauer 

Vilmosné, Solymosy Istvánné, özv. Solymosy 
Pálné, Szabó Árpádné, Szabó Gáborné, 
Szabó Gáborné, Szakács Imréné, Szarka 
Tivadarné, dr. Török Pálné, Trattner Józsefné, 
Ugrón Gáspárné, Ugrón Jánosné, Vánki 
Kálmánné, Váry Albertné, Voith Gerőné. 
Bagossy Olga, Bagossy Viola, Balló Vérike, 
Baranyai Margit, Bartha Margit, Bartha Iluska, 
Bedő Róza, Bencze Iluska, Biró Mili, Demény 
Irénke, Demény Mariska, Dobai Etelka, 
Dobai Ilka, Fábián Juliska, Ferenczy Irénke, 
Ferenczy Iluska, Ferenczy Margit, Ferenczy 
Margit, Ferenczy Mariska, Ferenczy Ráki, 
Fülöp Erzsike, Gábor Lenke, Györffi  Emma, 
Jakab Klári, Kassay Irénke, Kassay Paula, 
Kis Ágnes, Kovácsy Etuska, Lányi Rozika, 
László Erzsike, László Mariska, Lázár Gabi, 
Lengyel Gabi, Léstyán Margit, Madarász 
Bella, Manchen Margit, Molnár Margit, Nuss-
baum Hermin, br. Orbán Aranka, Pap Ma-
riska, Péter Erzsike, Reisenauer Hedvig, 
Reisenauer Jenni, Schaffent  Margit, Szabó 
Erzsike, Szabó Iluska, Szabó Ju'iska, Sza-
kács Erzsike, Szakács Iluska, Török Emma, 
Török Mariska, Trattner Iluska, Vánki Feli-
citás, Voith Mariska. 

Ki a tudatlan ? Ez bizony nagyon 
mellékes, szóra is alig érdemes dolog, mikor 
életbevágó, nagy kérdésekről van szó. Mert 
akár a mi »ember«-ünk, akár a szent szö-
vetség helyi újságjának Bodrog-közi neve-
zetű közjogásza a tudatlan, azzal a béke, 
vagy háború ügye egy atomnyival sem megy 
előre. De nem teljesen érv nélkül való ez a 
csekélyke dolog a harezmodor  szempontjá-
ból. Munkatársunk azt irta egyik közlemé-
nyében, hogy az aktivitásba csapott várme-
gyei rezisztenczia a magyar király  kormány-
zási jogának  letörését,  ezzel a király presz-
szionálását, a koáliczió akarata előtt való 
meghajlását czélozza. Mire a szent szövetség 
újságjának- Bodrogközije munkatársunkat le-
tudatlanozta, azt állítván s állítását egy 
rokontartalmú más közleményben ezzel a 
franczia  mondással támogatta: »le roi regne, 
mais il ne gouverne pas«), hogy a magyar 
király  uralkodik,  de  nem kormányoz.  Erre 
az angol és franczia  verebektől ellesett sta-
tusbölcseségre mi azt a választ adtuk, hogy 
ez a magyar közjogban  teljesen ismeretlen 
valami. Mi lett volna most már a tudós 
közjogásznak a kötelessége? A józan ész 
szerint az, hogy kimutassa a magyar köz-
jogból  az ő igazát. Csakhogy ehhez : 1-ször 
igazság, 2-szor az igazság kimutetásához 
szükséges szellemi erő kellene. De mert 
ezek a csekélységek a megnevezett közjogász 
ur rendelkezésére nem állanak, munkatársunk 
hivatali állásával s kevés iskolájával foglal-
kozik. Szorultságában (szellemességének ra-
gyogtatására) kiollózta valamely I. oszt. latin 
grammatikának »cerebri'm non habet«-jét. 
Mondunk mi egyet, kettő lehet belőle, ha 
Bodrogközi ur is ugy akarja. A mi késik, 
nem múlik. A mi emberünk tudatlanságát 
ki lehet mutatni. Ám tessék ! Egészen olcsón 
meglehet szabadulni egy, a helyi szent szö-
vetség »működésére« ugy látszik alkalmat-
lan embertől. Szólítson fel  Bodrogközi ur 
2 egyetemi professort,  mi- is felszólítunk 
2-őt. Ez a hozzáértőnek elismert 4 ember 
döntse el, kinek van igaza? A kinek nincs 
igaza, a ki  tehát tudatlan,  soha többé tollat 



ue vegyen a kezébe,  hanem fizikai  munkával 
keresse  meg a kenyerét,  még pedig ebben a 
»hazaárulók« részéről áldozatkész munkában, 
a hazaffyak  részéről nagymondásokban, ká-
romkodásokban, szitkozódásokban szeretett 
szegény hazában. Sejtjük, mit válaszol Bod- j 
rogközi ur (ha ugyan megengedi prókátori 
»méltósága« a válaszolást) erre a beszédre. 
Azt fogja  mondani, hogy ő minket nem 
veszen komolyan. Jól teszi; jussa van hozzá. 
De az ő olvasóinak is jussuk van ahhoz, 
hogy a nagy önérzetnyilvánulásra ilyesmit 
gondoljanak: Nini! Ez a mi nagy közjogá-
szunk megugrott egy szerény tanitócska köz-
jogi tudása elől! 

A történet tanítás a közigazga-
tási bizottságban. A közigazgatási bizott-
ság tegnapi ülésén a havi jelentés kapcsán 
Válentsik  Ferencz tiszti főügyész  az iránt 
tett kérdést a kir. tanfelügyelőhöz:  igaz-e 
az, hogy egy tanitó gyűlésen akként nyilat-
kozott, hogy a magyar történelemben nin-
csenek a gyermekek elé követedő példákul 
odaállítandó nagy alakok s hogy nagy ala-
kok követésére buzdítani nem kell ? Nem 
tételezi fel,  hogy ilyen nyilatkozatot tett 
volna. De ha . nen\ tett, mért hallgatta el 
ama közlést, mért nem rektifikáka  azt ? — 
Ember János tanfelügyelő  nyomban felelt  a 
kérdésre. Válaszának tartalma ez : Igaz, hogy 
az udvarhelyi tanítói kör deczemberi gyűlé-
sén az uj tantervben érvényesülő vezető 
gondolatokról szólva, a németektől tanult 
és sajnos még mindig szokásos émelygős 
és czéltalan moralizálás  ellen nyilatkozott. 
Kifejtette  volt, hogy a jellemképzésnek, az 
akarat nevelésének nem a buzdítás,  hanem 
a példa, a környezet  példája és a szoktatás  j 
a főtényezői.  Mellékesen érintette azt is, j 
hogy a jellemképzés szempontjából a nagy j 
történelmi alakok példáinak utánzására való ! 
buzdítás sem vezet czélhoz ; mert a nagyok 
példáinak utánzására nagy egyéniségek és 
nagy idők kellenek. Rendes viszonyok kö-
zött, közönséges emberek előtt a szemük 
előtt levő, köznapi erényekben ékeskedő ] 
emberek példája a fontosabb  éppen mert a 
szemük előtt van s mert erejük van a kö-
vetésére. A nagyok példái nagy időkben le-
hettek alkalmasok a felbuzdulásra.  Egyéb-
iránt, hogy miként vélekedik a történettanítás 
czéljáról, erről »Apró emberek tudománya« 
czim alatt megjelent müve is tanúskodik, 
melyet az érdeklődőknek rendelkezésére 
bocsát. — Az elnöklő főispán  azt a nyilat-
kozatot tette, hogy a tanfelügyelő  az ő ma-
gán ténykedéséért hivatalosan kérdőre nem 
vonható. Említi a Pikier példáját, a ki nem 
azt a hazafias  felfogást  vallja a történetta-
nítás kérdésében, melynek a tanfelügyelő 
kifejezést  adott, hanem a 21. század radi-
kális álláspontját képviseli és hirdeti s azért 
senki kérdőre nem vonja. Egyébiránt figyel-
meztet arra is, hogy a mostani politikai vi-
szonyok között a lapok elfogultságától  éppen 
nem mentes közlései éppen nem alkalmasak 
arra, hogy hivatalos eljárás tárgyaira tétes-
senek. — A tanfelügyelő  válaszát a közigaz-
gatási bizottság egyhangúlag tudomásul 
vette. 

Szocziális ügy. 
— Kivándorlás. — 

Alig néhány éve, hogy felmerült  az 
amerikai kivándorlás veszedelme s ma már 
ott állunk, hogy valóságos nemzeti szeren-
csétlenséggé nőtte ki magát a kivándorlás. 
Nincs az a járvány, nincs az a háború, a 
mely annyira megtizedelné népüket, mint az 
az olcsó, de biztos utazás Amerikába. 

Tiz év előtt alig tinenötezerre rúgott 

az Amerikába kivándorló rmagyarok száma. 
Tavaly kétszáznyolezvanezer ember hagyta 
el ezt a hazát, hogy tengeren tulon jobb 
megélhetést biztosítson magának. Ha az ed-
digihez hasonló arányban fog  növekedni a 
kivándorlás, harminez esztendő múlva kihal 
és néptelen lesz az ország. 

Emberek intézőkörök ébredjetek fel! 
Lássátok meg végre, hogy itt van a nagy 
nemzeti szerencsétlenség, a mely minden 
ellenségnél biztosabban pusztítja el Magyar-
országot ! Lássátok meg, hogy ha ezen a 
bajon nem segittetek, néhány évtized múlva 
nem lesz már min segíteni, mert nem lesz 
itt már nép ! Lássátok be, hogy a nyomor 
és szenvedés által kiüldözött lakosság he-
lyébe uj, idegen emberek fognak  benyomulni 
az országba, hogy elfoglalják  magyar fajtól 
az országot. Lássátok meg a veszélyt és 
tegyetek valamit, annak elhárítására. 

Kétszáznyolezvanezer kivándorló egy 
esztendőben ! Iszonytató szám. Eddig már 
több mint két millió magyar ember él Ame-
rikában. Az odakünn levő magyarok már 
bízvást megálapithatnák az Amerikai Ma-
gyarországot. És ha igy tart még, 10—20— 
30 évig, odakünn leszünk valamennyien. 
Oroszországból, a forradalom,  a kancsuka 
és a nyomorúság hazájából, a háború és 
inség által sanyargatott Oroszországból, mely-
nek 130 millió lakossa van, nem vándorol 
ki annyi ember, mint Magyarországból. A 
mi hazánk az ő tizenkilenczmillió lakosával 
vezet a kivándorlás tekintetében. Vannak 
ötszörte népesebb államok Európában, de 
egy sincs, a mely annyi polgárát engedné a 
rideg idegenbe, mint a mienk ! 

Érzik is már nálunk a kivándorlás, ha-
tása minden téren. Első sorban a népszám-
lálás eredményében. Három-négy év előtt, 
daczára a már akkor ls erősen érezhető ki-
vándorlásnak. Magyarország első helyen ál-
lott a szaporodó európai államok között. 
Ma — az utolsók között van — a legutóbbi 
statisztikai kimutatás szerint. Pedig sem a 
halálozási arány nem lett nagyobb, sem a 
születési arány nem lett kisebb ; csak a ki-
vándorlók száma növekedett százötven szá-
zalékkal. . 

Érethető a kivándorlás a férfi  munká-
sok számának csökkenésén is. Mert hiszen 
sem gyermekek, sem asszonyok nem képe-
zik a kivándorlók zömét, hanem 18—40 év 
között erőteljes munkabíró férfiak,  kik meg-
tudnek küzdeni az amerikai munka hatalmas 
versenyével- A gyermekeket, asszonyokat, 
aggastyánokat itthon hagyják, mert ezek 
hasznot nem hajtó terhet képeznek odakünn, 
a hol éjjel-nappal kell dolgozni a bányák 
mélyében, s a gyárak füstös  atmoszférájában. 

Kik fognak  nálunk ezután a gyárak-
ban, műhelyekben dolgozni, kik fognak  ka-
tonáskodni, ha munkabíró fiatal  férfiaink 
kivándorolnak ? Sem Cunard Line hajózási 
társaság által az államnak juttatott nyere-
ségi részesedés sem Boros Soma kivándor-
lási felügyelő  ur nem fogják  az orszá-
got a nagy károkért kárpótolni tudni. Szép, 
szép, ha az állam a kivándorló magyarok-
nak olcsó és kényelmes utazást biztosit, de 
felér-e  ez azzal a megbecsülhetetlen anyagi 
és erkölcsi kárral, melyet a kivándorlás az 
országnak okoz ? ' 

Bizony, kétségbeejtő a perspektíva, a 
melyet az évről-évre rohamosan gyarapodó 
kivándorlás tár a szemünk elé. A nemzet-
pusztulásnak, az elzüllésnek perspektívája ez. 

Mit csináljunk ? Miként segítsünk e ba-
jon ? Olyan kérdés ez, a melynek helyes 
megoldása minden fáradságot  és áldozatot 
megér. Meg kell akadályozni az országot 
romboló kivándorlást — nem pedig előmoz-
dítani. 

Szocziális reformokat,  nagy közmun-
kákra, munkásjóléti intézményekre és helyes 
közgazdasági politikára kifelé  ugy, mint be-
felé  — erre van szükség ; ezekkel tudjuk 
rábírni a munkás népet, hogy ne hagyja el 
hazáját, mert terem neki is életet a jó ma-
gyar föld  s gondját viselik itt is. Sz. N. 

KÖZGAZDASÁG. 
A romániai tengeri behozatala. 

A romániai képviselőházhoz a napok-
ban kérdés intéztetett, hogy van-e szándé-
kában a tengeri kivitel tilalmának megszün-
tetése ? A kérdésre Cantacuzene miniszter-
elnök azt válaszolta, hogy előbb az ország-
ban lévő tengeri készleteket kell megállapítani, 
miből valószínű, hogy a tengeri kivitelét 
szeptember előtt nem fogják  megengedni. 
Ennek ránk nézve lesz meg a kedvezőtlen 
hatása, minthogy hazánkban a tehgeri kész-
letek már elfogyván,  a szükségletet leginkább 
a közeli Románia pótolhatná, de mert e 
szerint a kiviteli tilalom megszűnésére egy-
előre számítani nem lehet, a lakosság a 
nyári munkaidőbén egyik legfőbb  élelmi 
czikkében fog  érezhető hiányt szenvedni s -
az egyes kereskedőknél még meglévő kész-
letet drágán megfizetni.  Mi csak a népet 
sajnáljuk, mert a szeszgyárosok jelentékeny 
része koalicziós és bizhatnak abban, hogy 
majd segit a kormány rajtuk is legalább 
ugy, mint a koaliczio a póttartalékosok csa-
ládjain. E lenben, hogy a nép csakugyan 
szükséget ne szenvedjen, gondoskodni fog  a 
kormány a székely kirendeltség utján. 

Szerkesztői üzenetek 
.— Kéziratok nem adatnak viss/.u. 

M  Mátisfalra.  Szíves küldeményét vettük, de 
mivel lapunk inai számára ugyanerről a tárgyról ké-
szen volt a szedés, engedelmével jövőre halasztjuk a 
közlést. Köszönet nemcsak ezért, hanem a jövőbeni-
ekért is. 

Kishirdetések. 
Minden szó 3 fillér,  vastag betűből 5 fillér.  Legkisebb 

hirdetés 30 fillér.  Levélbélyegben beküldhető. 

Legmodernebb frizurá-
kat, hajfésülést  a legújabb 
divat szerint, hajmosáso-
kat végez jutányos árak 
mellett Ritter Lore (Iskola-
utcza 8. sz.). 5 - 3 . 2. 

Állástkeresők kérjenek 
ingyenes mutatvány-szá-
mot az Országos Pályázati 
Közlönyből, mely vala-
mennyi állást közöl, Buda-
pest, Nap-u. 13. 3—2. 4 

Az uj sorsjegyek (me-
lyeket a hazai takarék-
pénztár bocsát ki) részletre 
való eladása jó mellek-
keresetet nyújt. Felvilágo-
sítást ád Hecht Bankház, 
Budapest, Ferencziek-tere 
6. szam. 3—2. 5. 

Pianino, használt, jó 
karban levő, olcsón keres-
tetik. Czim a kiadóhiva-
talban. 3—2. 6. 

Bútorozott szoba ki-
adó. Czim a kiadóhiva-
talban. 3—2. 6. 

Jolas. Levele van. A 
kiadóhivatalban átveheti. 

9. 

Xantippe. Kiadóhiva-
talban Szókratestől levél 
várja. 10. 

Zongora, hosszú hasz-
nált, olcsón eladó. Czim 
a kiadóhivatalban. 
3—1. 11. 

• tCSEK n. FIA KÖNYVNYOMDÁJA SZEK EL YUOVAM HEL Y. 


