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A ráijesztés politikája. 
A gyermek is látja, hogy ez a 

politika teljes, tökéletes kudarczot val-
lott. Annyit ért, mint a „ráolvasás" 
a kuruzsló nép körépen. 

A kudarcz előre volt látható. 
Látta minden ember, a kit a pártdüh, 
vagy a nyomorult osztályönzés el 
nem vakított. 

A koalicziós vezér urak azt 
mondják most utólagosan, hogy ők 
is előrelátták „a nemzeti küzdelem" 
sikertelenségét. Csak próbát akartak 
tenni. 

Ha csakugyan tisztán látták és 
mégis bajba vitték a nemzetet, akkor 
hütlenül sáfárkodtak  azzal a mi nem 
az övék: a magyar alkotmánynyal. 
Ha nem hitték, ha a ráijesztés sike-
rében biztak, miért tagadják most le 
akkori hitüket ? Egyszerűen azért, 
hogy ki ne derüljön a rövidlátásuk, 
nyilvánossá ne legyen, hogy még 
a maguk orra hegyét sem látták a 
„vezérek", a kik egy nemzet sorsá-
nak intézésére hivatottaknak érzik 
magukat. Azért mutatkoznak ma 
tisztánlátóknak, hogy a teljes és 
gyógyíthatatlan glaukomában szen-
vedő hívek ezentúl is vezetőikül is-
merjék el őket; nehogy rájöjjenek, 
hogy vak akarja vezetni a világtalant. 

Pedig biz a vezér urak annyit 
sem láttak előre, mint a vakon szü-
letett ember, mert ezt az ösztöne rá-
viszi a tapogatásra, hiányzó érzéké-
nek pótlására, náluk azonban még 
az ösztön is szünetelt. Azaz, hogy 
más irányban volt lekötve: az elkép-
zelhető legnagyobb mohósággal akart 
kanalazni a hatalom húsos fazakából. 
így aztán nem tudott rájönni, hogy 
puszta ráijesztéssel csatát nyerni nem 
lehet. Ha a koaliczió ezt előre sejti, 
24 perczet sem sem habozott volna, 
hanem átvette volna a hatalmat ugy, 
a hogy lehet. 

A koaliczió szentül hitt benne 
(már a maga »szent« hitével), hogy 
a ráijesztés használni fog.  Nem lesz 
nagyhatalom. Lesznek anyagi és 
más fajta  bajok, melyek az állam 
gépezetének funkcziónálását  lehetet-
lenné teszik. Akkor aztán majd őket 
hívják az elrontott szerkezet meg-
reparálására. 

Minden reménységüket erre az 
egy kártyára tették. (Nem hiába ka-
szinós urak a vezéreik). Azért volt a 
terrorismusuk olyan hitvány. Ezért 
adták ki a jelszót fejetlen  híveiknek, 
hogy hazaáruló gazember, a ki velük 
együtt az ijesztés fehérlepedőjébe  bele 
nem burkolózik és szörnyűséges mor-
gást nem hallatt. A koaliczió vakjai 
hitték, hogy a ráijesztés czéira fog 
vezetni ugy fent,  mint lent. A tiszt-
viselőknek nem lesz más vágyuk, 
minthogy diszkoszorut kapjanak a 
vezérektől és a mielőbbi rehabilitálás 
alkalmával busás nemzeti kárpótlást. 

Igen ám, csak az a bökkenő, 
hogy a mai világban nem imponál 
az embereknek a mártir-koszoru, még 
ha Apponyi kezei nyújtják is. Az 
embereknek egyéb dolgok is van, 
hogysem a mágnások kedvéért mártir-
szerepet játszanak. 

Szörnyű kevesen vágytak a már-
tirság pálmájára s még azok is elég 
hangosan kifejezték  később, hogy 
semmi kedvük a martirsághoz. A vár-
megyék és városok tisztviselői kara 
— csekély kivételei — megadta ma-
gát kegyelemre a hatalomnak, miután 
már kuruez szájaskodásával kompro-
mittálta. 

A »jóléti« urak meg titkon a 
markukba nevetnek, mikor a deferá-
lás készségét látják; mert az volna 
csak a »kuruez« állapot, ha a tiszt-
viselő a sarkára állana es rezisztentia 
helyett existencziát követelne, s addig 
is követelné a nyugtatványára a maga 
teljes egészében a fizetését  a jóléti 

. uraktól! 

A jólétiek nem abban a tudatban 
adták magukat a ráijesztés politiká-
jára, hogy valamikor fizetniök  kell 
az exisztentiát vesztett tisztviselőknek, 
sőt minden tekintetben kárpótolniok 
kell őket, hanem abban, hogy ilyes-
minek az előjövetele ki van zárva. 

Most, hogy látják, hogy meny-
nyire nincsen kizárva, titkon nagy az 
ő szivüknek öröme, mikor a »haza-
árulók« megmentették őket a fizetés-
től, vagy a szégyenletes, nyilvános 
megszökéstől. 

Ha a gazdag törvényhatóságok 
jólétiéi is örülnek tisztviselőik »haza-
árulás«-ának, hogy ne volna kétsze-
res a mieinknek öröme, mikor nálunk 
nincs gazdag ember és ha a tisztvi-
selők komolyan vennék az ellentál-
lást, fél  év alatt soha ki nem hever-
hető anyagi romlásba döntenék az 
egész boldogemlékezetü jóléti bizott-
ságot ? 

Ha a miatt »dühösködnek« egyes 
volt tagjai, mert Ugrón János meg-
mentette őket ettől a veszedelemtől, 
dühösködésük csak műdüh, melylyel 
rosszul palástolják örömüket. 

Igen, mondják ők, de meg lett 
volna a győzelem, ha mindenki 
harezba-ment volna, mindenki oda 
dobta volna a maga és családja exis-
tencziáját. Eltekintve attój, hogy a 
»ha« és »volna« szócskákkal nem le-
het politikát csinálni, vájjon czélt 
ért volna-e fenyegetés,  ha többen 
emelgetik szánalmasan üres kezüket 
a szurony és Manlicher ellen? 

Ilyesmiről ábránozni csák teljes 
álomban lehet. A hatalom természete, 
hogy csak hatalmi eszközökkel lehet 
»ráijeszteni«. Sőt azzal is bajosan. Az 
üres kéz csak mosoly kelt a hatalom 
előtt. Plane az olyan ide-oda kap-
kodó, reszkető kéz, a minő a 
koaliczióé. 



BELFÖLD. 
A vármegyék állami dotácziója. 

A belügyminiszter tudvalevőleg 1905. 
deczeinber 1-étől kezdődőleg nyolcz, utóbb 
pedig ujabb hét vármegye állami dotáczió-
ját szüntette meg. Elhatározására a várme-
gyéknek az önként befizetett  állami adók 
beszolgáltatása tárgyában hozott közgyűlési 
határozata indította. Miután a vármegyék 
törvényhatóságai időközben megváltoztatták 
a passziv rezisztenczia tárgyában hozott 
határozataikat és követték a kormánybizto-
sok utasításait, a belügyminiszter a várme-
gyék állami javadalmazásának áprilisi kiutal-
ványozásánál a megszüntetett dotácziók leg-
nagyobb részét újból folyósította.  Erről ér-
tesítette az illető vármegyéket. 

Uj pártalakulás. 
Érdekes pártalakulási folyamat  megy 

végbe Nyugat-Magyarországon. A földmivelő 
parasztság  és a városi kispolgárság  kezet 
fogva  akarnak egy radikális pártalakulást 
létrehozni. A párt egyaránt távol áll ugy a 
koalicziótól, mint a kormánytól. Programm-
jának élén az általános választói jog áll, 
azonkívül követeli még az uj párt a prog-
resszív adórendszert, az ingyenes állami 
népoktatást és az önálló vámterületet. Az 
uj pártalakulás a polgárság között igen nép-
szerű és rendkívül sok hive van. A párt 
vezetői április hó'lö-re Pozsonyba kongresz-
szust hirdetnek, a hol ismertetni fogják  a 
párt programmját. Az előadók között több 
ismert nevü publiczista is szerepel, így töb-
bek között Diener Dénes József  és Gratz 
Gusztáv dr. A kongresszus elé nagy érdek-
lődéssel néz a pozsonyi polgárság. 

Nyugat-Magyarországon különben nem 
uj a radikális párt. A sopronmegyei földmi-
vesgazdák és a soproni szőlősgazdák és kis-
iparosok már évek óta radikális pártban 
szervezkedtek, a melynek vezére Zsombor 
Géza fodrász,  a soproni kereskedelmi és 
iparkamara elnöke. Egyideig a demokrata-
párttal mentek együtt, de később különvál-
tak tőlük és önállóan szervezkedtek. Po-
zsonyban is sok hive van ennek a pártnak. 
Vezetőjük Zallay  Lajos, a pozsonyvárosi 
képviselőtestületnek a tagja. 

Alkotmányok. 
Nehogy azt higyje valaki, hogy 

holmi külföldi  alkotmányokról van 
szó. Nem A magyar alkotmányokról. 

Nálunk ez időszerint a következő 
alkotmányok vannak : 

Nem volt alkotmány, nincs al-
kotmány. — Ez az Apponyiék al-
kotmánya. 

Volt alkotmány, nincs alkotmány. 
— Ez a Tiszáék alkotmánya. No meg 
az Andrássyéké is. 

Volt alkotmány, van alkotmány, 
lesz alkotmány. -— Ez a kormány al-
kotmánya. 

Nem volt alkotmány, nincs al-
kotmány, de lesz alkotmány. — Ez 
a szocziálisták alkotmánya. 

Volna még több alkotmány is, 
de ne bolygassuk. Ilyen alkotmányta-
lan állapotban elég ennyi alkotmány. 

Vessünk egy-egy szempillantást 
ezekre az alkotmányokra. 

Mindenekelőtt jegyezzük meg azt, 
hogy mindegyikben van némi igazság 

Az Apponyiék alkotmánya, mely 
nem volt és nincs, azt az igazságot 
tartalmazza, hogy az alkotmány a 
múltban hiányos volt, most pedig 
nagy a folytonossági  hiánya. De volt 
és van. Mert ha nem lett volna, 
olyan kiváló hazafiak  csak tanúsítot-
tak volna valami komoly törekvést 
arra, hogy legyen  De mert nem tet-
tek semmit ez érdekben, sőt egészen 
jól érezték magukat az „álezázott 
abszolutizmus" egymást követő év-
tizedeiben, ez annak a jele, hogy volt 
alkotmány. E mellett egy más bizony-
ságát is adják Apponyiék annak, hogy 
szerintük is volt  alkotmány, mert csak 
a házfelosztás  után gyászoltatják gyász-
fátyolos  nemzetiszínű szalaggal és 
disztulipánnal az alkotmányt. 

Ha az „álezázott abszolutizmus" 
mult volna ki a házfeloszlatással,  ak-
kor nem volna mit gyászolni. Csak 
egy hazugság tünt volna el s ezért 
nem volna érdemes egy fia-tulipántot 
is gyártatni; sőt örülni kellene a ha-
zugság kimúlásán, mert a legridegebb 
nyilt abszolutizmus is jobb, mert 
őszinte, mint az álezázott abszolu-
tizmus, mely hazugságával megcsal 
és elernyeszt. 

A Tisza-féle  alkotmány sem min-
den igazság nélkül való. Formailag 
volt alkotmány, de tényleg a törvény-
hozás terén nem volt azóta, a mióta 
a többség akarata bármi oknál fogva 
nem érvényesülhetett; mert hiszen az 
a kulcs, melyet a záramhoz alkalmazni 
lakatos-tudományom minden erőfeszí-
tése mellett sem tudok, olyan kulcs, 
a mely van, de — nincs. 

A kormány alkotmánya szintén 
tartalmaz igazságokat. Volt  olyan al-
kotmányunk, a minőt fenn  tudtunk 
tartani, van olyan a minőt meg bí-
runk védeni és lesz olyan, a minőt 
képesek leszünk biztosítani. A mai 
alkotmány nem a magyar alkotmány 
egész területére, hanem annak csak 
törvényhozó és ellenőrző részére van 
felfüggesztve.  Ámde a múltban ki-
fejezésre  jutott nemzeti akarat, mely 
az érvényben lévő törvényekben él, 

| szintoly integráns része az alkotmány-
nak, mint a jelennek törvényhozó és 
ellenőrző joga. Az alkotmány lehet 
csonka, míg a nemzet törvényhozó 
és ellenőrző joga fel  van függesztve, 
de van mindaddig, a míg a törvények 
háttérbe nem vonulnak az abszolút 
akarat elől. 

A maguk szempontjából legtöbb 
igazság van a szocziálisták alkot-
mányában. Nekik valóban nem volt 
és nincs alkotmányuk. Hogy lesz, az 
bizonyos, mert erejük van, illetőleg 
lesz az alkotmány kiküzdésére. 

Csakhogy az az alkotmány, mely-
nek kikiizdésén a mindnyájan fára-
dozunk, nem lehet egyesek alkotmánya, 
hanem az egész nemzet alkotmánya 
kell, hogy legyen; mert a nemzetnek 
nem a hány frakezió,  annyiféleképen 
magyarázható alkotmány kell, hanem 
csak egy alkotmány. Olyan, a mely-
ről mindenki észreveszi, hogy van. 

E- J-

POLITIKAI KRÓNIKA. 
Széli  Kálmán kibontakozási tervének a 

híre mozgásba hozta az egész politikai éle-
tet. Bánffy  Dezső báró levele úgyszólván 
egészen háttérbe szorult s ezzel csak akkor 
kezdtek ismét foglalkozni,  a mikor koalicziós 
források  hirei czáfolni  kezdték Széli  kibonta-
kozási vállalkozását, azt adván okául bécsi 
utjának, hogy magánügyek vitték a császár-
városba. A czáfolatok  azonban mit sem 
apasztottak az érdeklődésen s az uj kibon-
takozási terv körül csak ugy rajzottak a 
legkülönfélébb  kombinácziók. 

Állítólag a kihallgatáson előadná a 
koaliczió fővezéreivel  megállapított uj kibon-
takozási programmot: koalicziós kabinet 
Széli  Kálmán miniszterelnökségével; a vá-
lasztások április tizenegyedikén való elren-
delése ; a katonai kérdések teljes kikapcso-
lása és a két év előtti status quo vissza-
állítása ; a Fejérváry-kormány  ténykedéseinek 
a korona intenczióihoz mért parlamenti és 
egyéb tekintetben való födözése.  Ezek vol-
nának a programm főpontozatai,  a melyek-
nek alapján királyi hozzájárulás esetén a 
koaliczió minden pártja támogatná az uj 
kormányt. 

Valószínű, hogy ez a verzió áll a vál-
sághoz legközelebb, noha valószínű, hogy 
Széli egy és más magánügyet is elintézett 
bécsi utja alkalmából. Hogy eddig még ki-
hallgatáson nem volt, az arra vall, hogy 
eddig még nem juttathatták a király elé 
Széfl  Kálmán fáradozásának  czélját, vagy 
arra, hogy a kiráty egyelőre marad eddigi 
elhatározása mellett s mostanság nem nyújt 
Széli Kálmánnak alkalmat arra, hogy kibon-
takozási programját magánkihallgatáson el-
magyarázhassa. 

A vármegyék ellentállása az egész 
országban megszűnt, csak Marostordamegyé-
ben még nem. Vozáry  királyi biztos néhány 



szolgabírót kénytelen volt elcsapni. A többi 
engedelmeskedik. Igaz ugyan, hogy kezdet-
ben a tisztviselők mind betartották a köz-
gyűlés ígéretet tett, hogy engedelmesség 
megtagadása miatt a kormány állal elcsa-
pandó tisztviselők teljes fizetése  a megye 
által pótadóval biztosítva lesz. De a dotá-
czió megvonása után a pótadót féltek  fel-
hajtani s vagy 30 uri bizottsági tag adako-
zott annyi pénzt össze, a mennyiből a tiszt-
viselők fizetése  részben, de  sohasem egész-
ben, fedezve  is lett. Részben, mert a legtöbb 
tisztviselő a fizetésének  csak kétharmadát 
kapta ki. Az egyharmad lefoglalás  adó, 
nyugdíj czimen a jóléti bizottság által levo-
natott, de  illetékes  helyére sohasem jutott  el. 
A közgyűlés tehát nem tett eleget kötelezett-
ségének s minduntalan világosabbá lett, 
hogy pénz ezutánra még ugy sem lesz, s 
egyáltalában nem lesz. A ki adott, az azzal 
védekezik, hogy adjon már más és csúfoló-
dik, lenézi, megveti azt, a ki nem adott 
Némelyik még azt is megügyelte, hogy a 
tisztviselő mit csinált a pénzzel. Ha egy 
ruhadarabot vett, azt mondták, »henczeg az 
én zsebemre«, — ha egy pohár sört ivott 
meg, »dorbézol az én zsebemre«, s igy 
tovább. És ezt a tisztviselői önérzetet telje-
sen kiölő nyilatkozatot sokszor kellett el-
nyelniök. Egy béres szabadabban költhette 
el fizetését,  mint a tisztviselő, üe még ilyen 
körülmények közt sincs pénz és sehogy 
sincs pénz. 

A koalicziós hazafiság  ugyanis agitá-
láson és ígéreteken tul nem terjed. A tiszt-
viselők legtöbb része tehát exisztencziájuk-

' ban veszélyeztetve az engedelmességet nem 
tagadta meg. 

Amint előrelátható volt, a mai jelsza-
vas világban a jelképek is nagy hódítást 
csinálnak. Ez történt a koaliczió mágnás-
hölgyei által feltalált  tulipánjelképpel is. Óri-
ási reklámmal nagy üzletet csináltak a mág-
násasszonyok egy zsidóczégnek akkor, mikor 
a demokrata világban maguk közül a tuli-
pán mozgalom megindításakor még a közép-
nemességet is kizárták, nemhogy a polgáro-
kat bevették volna. 

Üzlet üzlet, nemcsak a »Székelyudvar-
helyiek« szerint, hane.u a pesti kereskedők-
nél is. Fischer ur ugyanis nem tudta előál-
lítani a szükséges mennyiségű tulipánokat s 
kiadta bizományba Fábry  Istvánnak, a kinek 
volt esze, hogy ott csináltatja a hol olcsóbb, 
például Bécsben és Csehországban. A tűket 
hozatta Csehországból, zománczoztatta pedig 
Bécsben. Így tettek többen a bizományo-
sok közül. 

Ugrón Gábor lapja, A Nap  felfedezte 
ezt a kis turpiságot. Kérdőre vonta Fábry 
urat, ki ötölt hatolt, pénzt igért még jóté-
kony czélra is, csak hallgassanak s ne te-
gyék tönkre. Fiseher ur pedig a szerződések 
szövegével bizonyítgatta, hogy a tulipánok 
magyar gyártmányok. Mintha nem lehetne 
szerződésszegést elkövetni. A Nap  nem hall-
gatott. Részletesen megírta, mint akarták 
becsapni a Közönséget. Megírta, hogv 4 zo-
mánczozó van budapesten s közli ezeknek a 
nyilatkozataikat, hogy náluk mindaddig 
egyetlen darabot sem égettek, holott addig 
ötvenezer darabot hoztak forgalomba.  . 

A védelem a tényekkel szemben lehe-

tetlennek látszott, de a mi lehetetlen más-
'nak az lehetséges a koalicziós sajtónak, s 
rá akarta kenni a kormány sajtójára, az 
üldözést,  holott A Nap  talán a legtávolabb 
esik valamennyi lap közül a kormánytól. 

A sajtóban külön tulipán-irodalom  ke-
letkezett. Naponkint megjelenő kommünikék 
bizonyítgatják, hogy a tulipánok ereiben ha-
misítatlan magyar vér kering és nem bécsi 
zománcz. Megolvasható, hogy Fischer ur 
naponkint hány darab tulipántól szabadul 
meg. A poéták a tulipánról költenek. A nap-
ról a következő árjegyzés olvasható a tulipán-
hagymák wédő  szentje, Rákosi Jenő ur lap-
jában : 

— A nemzeti tulipán-kertnek két neve-
zetes eseménye van : egy uj fajta  tulipánnak, 
a kétkoronásnak kivirágzása. 

No tessék! A természettudósok, akik 
akármelyik pillanatban elő tudják sorolni a 
tulipánok ezerfajtáját,  csak most tudják meg, 
hogy a természetrajzot meggazdagitották egy 
újfajta  növénnyel, a kétkoronás tulipánnal. 
A háromkoronás tulipánok a mágnásoknak, 
az egykoronás tulipánok a népség, katona-
ság számára készültek. A kétkoronás fajtájú 
tulipán a polgárság számára virágzott ki. 

Ez a tulipán-gseft  igen jól jövedelmez 
Fischer urnák. Annyi fillérjébe  kerül, a hány 
koronáért árulja. Állítólag a jövedelem pár 
százalékát nemzeti czélra fordítja,  a Fische-
rek felsegélésére. 

Csak azt nem tudjuk még ezeken fe-
lül megérteni, hogy miért csak az jó hazafi, 
ki Fischertől veszi a tulipánt 3 koronáért, s 
miért hazaáruló, ki mástól veszi 10 fillérért. 

Az általános választójog 
szüksége. 

Az ország összes lakosságát egyetemé-
ben felölelő  igazi nemzeti politika csak az 
lehet, amely a nemzet összességében rejlő 
összes erőket felhasználja  a maga czéljaira. 
Valódi nemzeti politikát csak olyan parla-
ment űzhet, amely, mint valami gyüjtő-
medencze összegyűjti magába mindazt a sok 
vágyakozást és reményt, mely egy nemzet 
körében megnyilatkozik. Ha mindaz, ami a 
nép lelkéből fakadó  minden óhaj ott kép-
viseletre talál és a maga ereje szerint benne 
érvényesül: akkor lesz a parlament fogalma 
egyértelmű a nemzet fogalmával! 

A mai magyar választórendszeren 
nyugvó parlamentről ez épen nem mond-
ható el. Mert abban csak 5 kereskedő, 2 
iparos, 5 orvos, 142 földbirtokos,  56 főúr, 
6b tisztviselő, 22 pap képviselő van. 

De nemcsak a képviselőházban, hanem 
a mai választórendszerben is az övék a ha-
hatalom. Az ország lakosságából 6°/0-ot tevő 
összes jelenlegi választóknak 82°/0-a esik a 
2 és több hold földdel  biró gazdákra; az 
egy és több segéddel dolgozó iparosokra és 
6 koronánál több, IV. osztályú kereseti adót 
fizető  köztisztviselőkre, habár számuk sze.-
rint csak 31.7% át teszik a husz évnél idő-
sebb, összes férfiképességnek.  Es csak 
13.1 "/„-a bír választójoggal a kispolgárság-
nak, amely pedig szám szerint az összes 
-férfinépességből  17.9'/u-ot foglal  le. És a 
csekély  vagy semmi vagyonnal nem biró 

munkásságból  csupán 4.8°l„-nak  van jelenleg 
választó joga, habár a munkásosztály  felél, 
azaz 50 4"l,-át  teszi az egész, 20 éven felüli 
férfinépességnek. 

Nagyjában a mai választórendszerben 
1. a vagyonos osztály — a férfilakosságnak 
egyharmada — birja a váiasztójognak: 
négy-ötöd-részét, 82°/0-át; 2. és a kispol-
gárság és munkásság együttesen birja a vá-
lasztójognak alig egy-ötöd-részét: 18°/ü-át, 
habár ez utóbbi két osztály összesen, az 
egész férfilakosságnak,  az igazi dolgozó nem-
zetnek, kétharmadrészét, pontosan 78.3°/0-át 
képviseli! 

Az a magyar állam léhát: amely a 
maga védelmét a nép legszélesebb rétegei-
nek vállaira nyomja, amely jövedelme főfor-
rását a legszegényebb néprétegeket legsúlyo-
sabban terhelő fogyasztási  adóból szedi; 
amely az iskoláztatás, a község, az egyház 
ezerféle  adójával legsúlyosabban a szegény 
néposztály millióit terheli; amely nemzeti 
vagyonát ennek a szegény dolgos munkás 
és kisvagyonu polgárnak s munkásnak mun-
kájával szerzi: az a magyar állam kizárta 
a politikai jcgokból, az állam legértékesebb 
tömegeit, kizárta a magyar társadalmi szer-
vezet alapjait! 

Ez az állapot pedig nem fér  össze a 
modern állam gondolatával. 

Nem fér  össze a józan belátással sem. 
Mert az önfentartás  parancsa diktálja az ál-
lamnak azt, hogy a legértékesebb osztályo-
kat, amelyektől a nemzet vagyoni, kulturális 
haladása, az állam védelme és az állami, 
társadalmi, a kulturális intézmények anyagi 
költségeinek fedezése  függ:  ezeket a rétege-
ket a rettenetes terhekkel és teljes jogtalan-
sággal ne tegye az állam önmagának és a 
nemzeti kulturának ellenségeivé! 

Az egyszerű meggondolás belátása és 
a leghatalmasabb elme okossága egyaránt 
azt mondja: feltétlenül  erősebb az az állam, 
amely az ország minden arravaló tagját, 
aktiv és összes érdekeivel az államhoz kö-
tött részévé teszi, mint amely, egy csekély 
és korhadt töredékre nyugtatja fundamentu-
mát ! Föltétlenül erősebb lehet az az o.-szág, 
amely az állam politikai jogaiban, a szabad-
ság javaiban, az állam alkotmányában, az 
állami társadalomban, az állani kultúrájában : 
a maga egyéni javait is félti  és őrzi annak 
minden tagja! És föltétlenül  hatalmasabb 
egységesebb, nagy tettek végrehajtására hi-
vatottabb az az állani, mely alkotmányában, 
jogrendjében, gazdasági és kulturális politi-
kája áldásaiban a teljes jogegyenlőség és 
egyenlő elbánás alapján 20 millió embert 
tömörit: mint az az állam, amely 1 millió-
nak adván jogot, hatalmat, s a politikai in-
tézkedésre, befolyásra  eszközt, csak az állam 
s a politikai s más egyéb jogokban cselek-
vőleg érdekelt kicsiny részre épiti hatalmát! 

Mindezt pedig csak a politikai egyenlő-
séget megadó, és egyenlő elbánást minden-
kinek biztosító: általános választójog hoz-
hatja meg. Mert az általános választójoggal, 
a népnek beleszólása az állam ügyeinek in-
tézésébe : és ezzel a milliók és milliók napi 
érdekeinek bevitele, sőt uralkodóvá tétele a 
politikában: első sorban nemcsak a népnek, 
hanem az egész állami társadalomnak köz-
érdeke ! 



És miként lehet ezt a közérdeket dia-
dalra juttatni? Egyedül csak a parlament 
által: az általános választójogon alapuló 
parlamentben. Mert csak a népképviseleti 
rendszer természetében van meg az a tö-
rekvés, hogy a mindenkori uralkodó véle-
mény legyen döntő az ország sorsának in-
tézésében. Csupán az általános választójog 
rendszerén alapuló népképviselet adhatja 
meg a nép millióinak azt a lehetőségét, hogy 
az ő vágyai, törekvései, érdekei, czéljai 
szempontjából ellenőrizze az állam politiká-
ját. Ezért be kell vinni a népképviselet szer-
vezetébe azokat az elemeket, melyeknek 
nézeteiből a közvélemény kialakul. 

Való igaz, a mai uri parlament: zárt-
körű urí kaszinó eredetében, erkölcsében, 
gondolkodásában, műveltség-ellenes világfel-
fogásában  ! Gyökerei nem nyúlnak le a nép 
millióinak szint, erőt, lendületet adó réte-
geibe : ezért gyökerei nem táplálkozhatnak 
az őstermészet erejét, szűzi tisztaságát, ne-
mes nyugalmát, fennkölt  józanságát meg-
őrző népvilágból! A mai zártkörű uri par-
lament képtelen megérteni avult világfölfo-
gásában az uj idők szellemét s a gazdasági 
alkotó munka vágyától, a szocziális szer-
vezkedés lázától s a kultura szomjuságától 
mozgatott néptömegeket! 

Ez a parlament elszakadt a magyar 
nép, a dolgozó értelmi és kézi-munkások 
millióinak lelkétől, gondolkodásától, törekvé-
seitől. És éz a parlament dohos politikával 
elszakította a magyar nemzetet is a nyugati 
kulturától, a kultur-nemzetek modern törek-
véseitől és világfelfogásától. 

Ez a parlament összes pártjaival meg-
érett a legcsufosabb  pusztulásra! 

És helyet kell adnia amaz uj parla-
mentnek, a nép igazi parlamentjének, amely 
az általános választójognak azon elve alap-
ján gyűl össze; hogy az államnak, az al-
kotmánynak, a társadalmi, állami élet min-
den javainak, a kultura minden áldásának 
részesévé, aktive érdekelt részévé kell tenni 
az ország minden lakosát, nyelvre, vallásra, 
foglalkozásra  való tekintet nélkül. 

Ez az uj népparlament ki fogja  építeni 
a magyar alkotmány csonka ós megrokkant 
épületét; beviszi majd az alkotmányba azo-
kat, akiket mint politikai páriákat a mostani 
parlament kizárt az alkotmány épületéből, 
akiket megrakott mindenféle  teherrel, általá-
nos tankötelezettséggel, de ugy, hogy fizetni 
kell az iskoláztatásért; akiket megterhelt ál-
talános adókötelezettséggel, de ugy, hogy a 
szegényebb fizesen  több adót, s a gyengébb 
viselje a terhek nagyobb részét; a kiket 
megterhelt általános katona-kötelezettséggel; 
de Viszont kizárta őket a szabadság javai-
ból, a politikai és közjogi érvényesüléséből, 
a kultura és a nagy koncepciójú gazdasági 
politika összes áldásaiból! Ezért nem fájhat 
a mostani rendi uralom összeomlása a nép-
nek, amelynek minden rétege ki van közö-
silve a »demokratikus« magyar államból 1 
Ezért töltheti el a népet, ugy mint a magyar 
nemzet egyetemének jövőjéért aggódó ko-
moly elemeket reménységgel az általános 
választójog nagy elvének diadala, amely be-
sodorja majd a parlamentbe végre az igazi 
népet s a néppel, a nép igazi érdekeinek 
altruisztikus, izzó védelmezőit, a szabadság 

és a haladás, alkotó, produktiv, munkatevő 
úttörőit. 

Beviszi a parlamentbe a népet, amely 
mindenekelőtt-valónak ismeri majd a mai 
egyoldalú mezőgazdasági termelés helyébe, 
megteremteni a külön vámterülettel a ma-
gyar gyáripart és kereskedelmet, a magyar 
pénzrendszert a maguk vidéki nagy városi-
középpontjaival, a kultura és haladás eme 
fókuszaival  együtt! 

Beviszi az uj választójog a parlamentbe 
azt a réteget, amely véget vet majd a 
nagybirtokok kulturellenes, haladásellenes, 
munkaellenes uralmának! Úrrá teszi az 
államban a népet, amely minden modern 
társadalomban ma egyedül képviseli a kul-
turális, tudományos, művészeti és szocziális 
emelkedésnek nagy emberi törekvéseit és 
kulturszomjas alkatelemét! 

Az általános választójog: a reális gaz-
dasági politika, a pozitív és produktiv munka 
nagyszerű műhelyévé teszi a ország kép-
viselőházát ! 

Az általános választójog: megteremti 
a demokrata modern Magyarországot, 
amely egyenlően oszt ki minden fiának  jo-
gokat és kötelességeket: jutalmat és bün-
tetést; munkát és hasznot; értelmi felvilá-
gosítást és testi egészséget; védelmet és 
könyörületet egyaránt. 

Az általános választójog: az állam min-
den osztálya és rétege érdekeinek, vágyai-
nak, törekvéseinek, osztályfelfogásának  üt-
köző és kiegyenlítő helyévé teszi a parla-
mentet, amelyben nagy, lázas alkotó és 
romboló, átformáló  és konzerváló munkát 
indítanak meg a sokféle  ellentétek. 

.Az álltalános választójoggal anyagilag, 
erkölcsileg, értelmileg, jogilag lekötött, aktive 
érdekelt tagjává lesz a magyar állam min-
den nyelvű polgára! Az állam egysége ezért 
erősbödni fog.  Az egyenlő elbánás és jog-
egyenlőség hatalmas kötelékeivel összekap-
csolt magyar államtestben' megszűnnek a 
kifelé  gravitálás és elszakadás törekvései. 

Az alkotmány erejét megmilliószoroz-
zák a jogegyenlőség alapján beléje foglalt  uj 
milliók. A nemzeti aspiráczióknak uj erőt, uj 
szint, uj lendületet ad a nemzeti életnek és 
a magyar kulturának, a magyar állam szer-
kezetének széles reális alapokat épit majd a 
jogaiba jutott uj parlament 1 

Ha az uralkodó osztályok megértik az 
idők komoly jelét; ha megérzik a forrongó 
néplélek perzselő szelét s ha megértik a fel-
csapkodó lángok értelmét: akkor a nép ösz-
szegyült energiáját és szenvedelmes cselek-
vési sovárgását: egyetemes nemzeti haladás 
nagyszerű erőforrásává  tehetik. 

Mert a revoluczió ellenszere: az ideje-
korán érkező evoluczió ! A forradalmat  meg-
előzi a radikális reform  ! 

A nép föleszmélt  az elmúlt ötven év 
tespedése nyomorúsága, szenvedése alatt, 
erejének tudata fesziti  izmait, öntudata meg-
pezsditi lelkében a cselekvés férfias  vágyát. 
•A milliófejü  óriás, ez a csodálatosan gaz-
dag és nagy tulajdonságokkal megáldott nép 
megmozdult végre és széttépni készül lán-
czait, amelyekkel haladását, életérdekeit 
meggátolták s elavult hagyományokhoz kö-
tötték. Minden mozdulatára egy-egy rozsdás 
kötelék pattan le erőtől duzzadó tagjairól, 

minden ütése a múltnak és dohos maradé-
kainak egy-egy bástyáját zúzza agyon annak 
védőivel együtt! 

Vigyázni kell! Ma még a nép nem 
rombolni, de épiteni s az államépités, nem-
zetalkotás munkája részessévé lenni akar ! 
De ha meggyőződik róla, hogy jogos küz-
delme eredménytelen, hogy minden törekvése 
hiábavaló, hogy meghallgatásra és ebben az 
országban való boldogulásra nincs reménye, 
nem lehet alkalma: az uralkodó rétegek 
bűnös önzése, osztályelfogultsága  és vaksága 
miatt, ugy a kitörő népszenvedelem lángja 
hamuvá perzselheti az egész magyar nem-
zetet, az állam magyar nemzeti jellegét ! 

VÁRMEGYE és VÁROS. 
Állandó választmányi ülés. 
Állandó választmány. Udvarhelyvár-

megye törvényhatósági bizottsága, f.  hó 10-én 
tartja meg folyó  évi első rendes közgyűlé-
sét, melynek meghívóit dr. Damokos  Andor 
alispán a napokban küldi meg a biz. tagok-
nak. A tárgysorozat mintegy 370 pontból 
áll és kormányrendeleteket, hivatalos előter-
jesztéseket, választásokat, átiratokat és kér-
vényeket ölel fel.  A tárgysorozat egyes 
pontjainak előkészítése és megvitatása tár-
gyában f.  hó 3-án állandó, választmányi 
ülés volt. 

Városi közgyűlés. 
Székelyudvarhely város képviselőtestü-

lete márcz. 30-án délután Gotthárd  János 
polgármester elnöklete mellett, rendkívüli 
közgyűlést tartott. A tárgysorozat első pont-
ját a villamosvillágitás ügyében kiküldött 
bizottság jelentése képezte. A bizottság je-
lentésének felolvasása  után, Dr. Válentsik 
Ferencz képv. testületi tag ismertette apró 
részleteiben a Ganz-czég ajánlatát, melyet 
elfogadásra  ajánlott. Gyertyánffy  Gábor el-
hirtelenkedést lát a dologban s a kérdésnek 
napirendről való levételét ajánlja. Hozzászól-
tak még e kérdéshez Hlatky  Miklós, ki a 
beérkezendő ajánlatoknak szakértőkkel való 
felülvizsgálatát  javasolja, Dr. Solymossy  La-
jos, ki a pályázati határidőt április 30-ról 
május 10-ig javasolta kitűzni. A közgyűlés a 
tett javaslatok figyelembevételével  elhatá-
rozta, hogy a villamos világításra  a pályá-
zatot kiirja.  Ezután a város pénzkezelésének 
a mult év folyamán  egy kirendelt miniszteri 
szakközeg által megejtett vizsgálata alapján 
a volt polgármester és számvevő ellen indí-
tott eljárás ügyének tárgyalása következett. 
A tanács az illetők igazoló jelentése daczára 
is, ez ügyben kiküldött bizottság javaslata 
alapján, indítványozta, hogy a fegyelmi  el-
járás elrendeltessék. A hosszú vita során 
Vajda  Ferencz indítványoztál hogy tekin-
tettel arra, miszerint az a bizonyos elköltött 
30776 kor. teljesen városi czélokra fordítta-
tott s amelynek nemlétében azt kölcsön ut-
ján kellet volna fedezni,  felelősség  az illető 
tisztviselőket nem terhelheti, annyival in-
kább nem, mivel a számadásokat a köz-
gyűlés mindenegyes esetben szankczionálta 
és így vizsgálat ne rendeltessék el. Ilyen 
értelemben szólalt fel  Dr. Kovácsy  Albert 



és Becsek  Aladár is. Hlatky  Miklós éppen 
a megtámadott tisztviselők érdekében kí-
vánja a fegyelmi  vizsgálat megejtését, mit 
Sándor  Mózes is támogat. Elnök elrendelvén 
a titkos szavazást, igennel, tehát a vizsgálat 
elrendelése mellett 9 en, nemmel 6-on sza-
vaztak. Több apróbb ügy elintézése után a 
gyűlés késő este véget ért. 

Polgármester-válság. 
Székelyudvarhely város a mult évben 

megüresedett polgármesteri állásra, Gottliárd 
János pü. számvizsgálót választotta meg, ki 
ez alkalomból egy évi szabadságot kért. Most 
a pénzügyminiszter a napokban kelt leira-
tában tudatja, hogy Gottliárd  János szabad-
ságolt pü. számvizsgálót két évi időtartamra 
nyugdíjazza, ami igen természetesen a vég-
leges nyugdíjazást is jelenti. Így tehát a 
polgármesteri válság ügye teljésen befeje-
zést nyert. 

Ki zavarta föl a vizet? 
— Válasz Orbán János és Szabó János uraknak — 

I. 
Az alábbi czikket a következő sorok 

kíséretében kaptuk : 
Igen tisztelt Szerkesztő ur ! A »Székely-

udvarhely« czimü lap idei 26. számában egy 
alaptalan támadás jelent meg ellenem. Miután 

.a nevezett lap szerkesztősége a támadó czik-
ket közölte, de a védelemnek még külön 
személyes kérésemre sem adott helyet: na-
gyon kérem a Szerkesztő urat, szíveskedjék 
védelmemnek lapjában helyet adni. Szíves-
ségét előre is megköszönve, maradtam 

Székely udvarhely," 1906. ápr 3. 
kiváló tisztelettel 

Vajda Ferencz, ev. ref.  pap. | 
* 

Itt adjuk a czikket: 
Ismeretes ugy-e bár mindenki előtt a 

"farkas  és a bárány meséje? Ugyanazon 
folyóból  akartak inni a farkas  és a bárány. 
Felül állott a farkas,  alább a bárány. 

— Miért zavartad föl  a vizet, kérdi a 
farkas  a báránytól ? 

— Ugyan, hogy kérdezhetsz ilyent, mi-
kor te állasz felül  és nem én. 

— Jól van, mond a farkas,  ha nem te 
zavartad föl,  akkor a te apád zavarta föl. 

Aztán, tudjuk tovább : a farkas  megette 
a bárányt, pedig sém ő, sem semmiféle  iva-
déka nem zavarta fel  a vizet. 

Ismereteö, ugy-e bár egy másik dolog 
is a »Székely Újság« olvasó közönsége előtt ? 
Nem régiben napvilágot látott »Luther és 
Kálvin« czim alatt egv kis füzet,  mely a 
két nagy reformátort  valótlan állításaival, 
kíméletlenül meggyalázza. A helyi lapok s 
köztük a Székely Újság is, élesen elitélte 
iróját, terjesztőjét egyaránt, mert nemcsak a 
felekezeti  békét zavarta föl,  hanem a társa-
dalom nyugalmát is. 

Eleinte nem tudtuk, hogy ki irta és ki 
terjesztette. Azonban a »Székely-Udvarhely« 
czimü újság ez évi 26 számában Orbán 
János vágási róni. kath. pap jelentkezik és 
bevallja, hogy a füzetet  ő nyomatta le a j 
Don Bosko lt.06. évi naptárából és Szabó • 

János sz.-udvarhelyi s. lelkész ugyanott ki-
jelenti, hogy ő terjesztette. 

Hát jól van, ízlés dolga, hogy ki milyen 
eledellel táplálkozik. Ha nekik olyan esik 
jól: ám legyen. 

Orbán János vágási róm. kath. papot, 
mint irja, az indította e füzet  kiadására és 
terjesztésére, mert a bözögi ref.  pap, már 
régóta kaczérkodik Béta nevű fiókegyháza 
híveivel. És éppen a »Luther Társaság« 
irataiból osztogatott szét hivei között. (Talán 
csak a saját ref.  híveinek). És ő ezt akarta 
ellensúlyozni. A külső formát  illetőleg a do-
log eddig még rendben van. Ha te ütöd az 
én zsidómat: én is ütöm a tiédet. Más kér-
dés az, hogy az eszköz  milyen. 

De, hogy vádolja meg felekezeti  izga-
tással a vágási róm. kath. pap, a székely-
udvarhelyi  ref.  papot és Nagy  Károly ko-
lozsvári theol. tanárt, mikor sem egyiknek, 
sem a másiknak, e földi  életben, soha semmi 
nemű érintkezése nem volt, sem vele, sem a 
híveivel ? S hogy mondhatja azt, hogy a 
Vajda Ferencz sz.-udvarhelyi ref.  pap szer-
kesztésében megjelent »Vasárnap« czimü 
lap is befolyt  arra, hogy ő »Luther és Kálvin«, 
czimü füzetet  kiadja ? Hiszen ez a lap sem 
Orbán János urnák, sem a vágási, sem a 
bétái hiveinek, de sőt még az ott lakó ref. 
híveknek sem járt. Aztán, miért kellett Szabó 
János urnák ezt a szennyiratot éppen Szé-
kelyudvarhelyen terjeszteni, mikor a bögözi 
pap zavarta föl  állítólag a vizet? Értjük. 
Nem te zavartad fel  a vizet bözözi pap, ha-
nem te, udvarhelyi ref.  pap. Én ? De, hiszen 
én alól állok, mert 4586 róm. kalholikussal, 
csupán 2401 református  áll szemben. Én 
nem zavartam föl  a vizet, sőt 1902—903-ban 
öt izben kellett átírnom a róm. kath. zárdai 
leányiskola igazgatóságához, hogy a ref. 
vallású növendékek teljes névsorát adják ki. 
Még sem kaptam meg a teljes névsort. Tűr-
tem, hogy egy ref.  ieányt eltemessen a 
helybeli kath. pap, pedig 135—904. sz. át-
iratomban tiltakoztam ellene. Tűrtem, hogy 
a zárdába járó ref.  növendékeknek s ez is-
kolai évben is egyesnek, a róm. kath. hit-
oktató adjon a vallásból érdemjegyet. Tűr-
tem, hogy egy kadicsfalvi  ref.  hívemet tör-
vény ellenére átvegye és eltemesse az 
ottani kath. pap. Tűrnöm kell, hogy évről-
évre szedik át a hiveimet. A »Vasárnap« 
közleményeiért sem panaszolt egyetlen kath. 
ember se. Én a kath. hitfelekezettel  eddig 
a legjobb békességben igyekeztem lenni. 
Mégis én zavartam fel  a vizet ? No, ha te 
nem, akkor fölzavarta  Nagy Károly. O ? De, 
hiszen a füzet  az előtt  már megjelent volt, 
mikor Nagy Károly a ref.  leányiskola hang-
versenyén előadást tartott. Mindegy — mond ! 
a farkas.  A hibások ugy is csak ti vagytok, 
eretnek kálvinisták. Szétszaggatunk, föl-
falunk. 

Hohó, csak lassabban János urak. Igen 
nagy falat  talál lenni egyszerre Bögöz . . . 
Székelyudvarhely és . . . az erdélyi ref.  egy-
házkerület A világ nagyot haladt és ma nem 
lehet szennyiratokkal prozelitákat csinálni. 
Ma már gondolkozik  a nép és nem iil fel  a 
hecc-káplánok ámításainak. A társadalom 
békéjét ma már nem lehet vallási kérdések 

| ürügye alatt, olyan könnyen feldúlni  mint a 
• XVI., XVII. századokban. Ma elveket álli- ! 

tunk az elvek ellen ; igazságot az igazság-
gal szemben és azt mondjuk: győzzön a 
jobb. Ha én. mint Orbán János ur vádol, 
»nyilt lázitást« követtem el a kath. papság 
ellen a »Vasárnap«  hasábjain: akkor miért 
nem tettek ellenem bűnvádi följelentést  ? A 
mit irtam és kiadtam : azért a felelősséget 
ma is vállalom. Tessék ellenem keresetet 
indítani. Ha hibás vagyok, bűnhődjem. Mert, 
tényleg a minden összefüggés  nélkül ki-
kapkodott és czitált részeket, egy pár ki-
vételével, én irtani. Nem akarva itt, a János 
urék előtt botránkoztató részek czáfolatába 
bocsátkozni, sem »Luther és Kálvin« czimü 
füzetre  reflektálni,  mert az nem ide tartozik, 
csupán egynek kívánom az értelmét meg-
magyarázni. Ebből lehet következtetni a 
többiekre is. 

Megtörtént, i;t Székelyudvarhelyen, hogy 
egy református  házaspárt a plébánián nem 
fogadtak  el keresztszülőknek és a gyermeket 
addig nem keresztelték meg, míg a bába 
be nem diktált egy pár kath. keresztszülőt 
is. Mikor ezt megtudtam, szórói-szóra ezt 
irtam, a »Vasárnap >-ban : A református  vallás 
a Jézus Krisztus igaz és tiszta tudományát 
hirdeti. Ez a tudomány pedig szeretet,  mely-
ből nem szabad senkit kizárni. A mély egy-
ház hitezikkeiben korlátolt s az életben tü-
relmetlen : az nemcsak a más felekezetek 
hivei előtt, de a saját tagjai előtt is, lejárja 
magát. A kath. egyház, midőn református 
keresztszülőket nem fogad  el: megtagadja 
a Krisztus nagy parancsolatát, mely eképpen 
szól: szeresd felebarátodat,  mint önmaga-
dat. (Máth. XXII. 39. v.)" 

Orbán János ur meghamisitja az én 
mondásomat és a fenti  idézetből csak annyit 
ollóz ki: »a kath. egyház megtagadja a Krisz-
tus parancsolatát, mely . . .« stb. Miért nem. 
idézte azt is, hogy akkor tagadja meg, mi-
dőn ref.  keresztszülőt nem fogad  el ? Azért, 
mert czélzatosan irt. Megakarta téveszteni a 
reformátusokat,  s fel  akarta izgatni a katho-
likusokat ellenünk. Ilyenek a többi idézetek 
is, még az is, melyet a folyó  évi számból el-
lenem idéz, mikor már nem is vagyok a 
»Vasárnap« szerkesztője. 

Ki zavarta tehát fel  a vizet ? 
Az, aki kiadta a »Luther és Kálvin« 

czimü szennyiratot és ama másik János, 
nem akit Krisztus nagyon szeret vala, hanem 
Szabó János. Vajda Ferencz. 

II. 
»Luther és Kálvin«  czimü Don Boskó-

féle  hirhedt röpirat jeles nyomtatói és ter-
jesztői tehát kiléptek a homályból' Engemet 
nem lepett meg egészen. Tudtam eddig is, 
hogy Orbán János vágási lelkésznek része 
van benne, mert Dobó, Béta bőven kapott 
belőlük. Lekötelező figyelme  az én hiveimet 
sem kerülte ki. Nemcsoda, őt még az eret-
nekek lelki üdve is nagyon érdekli. Mindazon-
által nem gondoltam minden fenyegetése 
mellett is, hogy ilyen merész lépésre hatá-
rozza el magát. Fokozta csodálkozásomat, a 
»Székelyudvarhely« cz. lap idei 26. számá-
ban, társa Szabó János s. lelkész által is 
aláirt vádló, támadó czikke. Ebben a 20-ik 
század egyik legszégyenletesebb  eljárását az-
zal próbálja mentegetni, hogy én bétái fiók-
egyháza híveivel »kaczérkodtam«, csábítgat-



tani, majd a Luther-társ iság kiadványait hívei-
nek osztogattam, melyekben katholikusokat 
sértő, piszkos dolgok vannak, melyekkel meg-
akartam »mételyezni a lelkeket«. Talált vala-
melyik nyomtatványban egy ilyen szót is 
»hóhérok«. Rendre felelek  ezekre. — Nem 
kaczérkodtam én soha a bétái kath. néppel, 
nem is csábítgattam én őket egyszer sem. 
Ezt csak a lelkész ur képzelete színezte igy 
ki. Semmit nem tettem Bétában egyebet, 
nrikor kötelességszerüleg oda mentem, hir-
dettem a szeretet evangéliumát. A legtöbb-
ször sok kath. hivő is hallgatott (pl. teme-
téskor, úrvacsora adáskor), állítson ezek kö-
zül egy igaz tanút, ki azt meri mondani, 
hogy én a kath. vallást támadtam, bántot-
tam, én azonban az ellenkezőre nagyon sok 
tanút tudnék állítani. Még énekvezérern is 
szóvá tette nagy kíméletemet, de én azt fe-
leltem, lekötelező ereje csak a szeretetnek 
van. Ennyit tenni nem volt-e nekem is köte-
lességem, elhagyott, elszakadt, árva, kevés 
számú híveimért ? Nem »béres«, nem »becs-
telen bérencz« lettem volna én is ellenkező 
esetben, ha hiveimet ott hagytam volna sza-
bad prédára ? Elhiszem, hogy az jobban tet-
szett volna. — A Luther-társaság és ma-
gyar prot. irodalmi társaság népies kiad-
ványait osztogattam saját híveimnek.  Aztán 
nem én vagyok oka. hogy más is elolvasta. 
De határozottan állithatom, nem olyan Don 
Barkó-féle  füzetek  ezek. Az illető társaság 
által elbírált és a legszigorúbb történetíró 
kritikáját bátran kiálló, a mi népünk építésére 
írott kiadványok. Évtizedek óta több ezer 
számban forognak  ezek közkézen, sokszor 
vegyes vallású községekben. Eddigelé nincs 
tudomásom, hogy valaki szóvá tette volna, 
hogy ezekben sértő, gyalázó részletek vol-
nának. Megengedem, hogy egy-egy vérlázító 
eset leírásánál, az írók erősebb kifejezést 
használhattak, de a Don Boskó-féle  szavak, 
fogalmak,  hasonlatok, a mi szótárunkban 
nem találhatók. Ne is adja Isten, hogy 
valaha meglehessen találni. Nem tudom 
melyik számú füzeiből  vette czikkiró a »hó-
hérok* szót, de alapos a gyanúm, ha bár 
az egész mondatot idézte volna, egészen 
máskép nézne ki ezen erősnek látszó ki-
fejezés  is. Különben ki a spanyol inquisitió, 
stb. történetét olvasta, erősnek e szót sem 
találja. A leghatározattabban visszautasítom 
tehát ama vádat, mintha a protestántizmus 
évszázados modora, a Don Boskóét még 
csak mégis közelítené. Ha mienkhez hasonló 
fegyverekkel  harczolnának a lelkész urak, 
ha annyit nem ferdítenének,  az elfogu-
latlan történelmi  bírálat  is számitana előttük 
valamit, az egy akol és egy pásztor magasz-
tos eszméjétől nem állanánk oly messze mi 
keresztyének. De e;en eszmében csak Jézusi 
türelemmel és szeretettel lehet közeledni. Ne 
gondolja oly hatalmas embernek a vágási lel-
kész magát, hogy egy más felekezet  lelkészére 
még korbácsot  is foghat,  (bárminő értelem-
ben vegyük), nem a 17-ik században élünk. 
Válogassa meg, kit titulál ilyen-, meg olyan-
féle  embereknek.  Engemet első sorban Isten 
ítél meg, milyen szolgája vagyok, e földön 
egyházi elöljáróim. Ezek ítéletétől nem félek, 
de Ön meggondolhatná, hogy efféle  kifejezé-
sek még a miveltségre s az uri módorra is 
vetnek egy kis világot. 

A czíkk aláírói mindketten fnagy  han-
gon hirdetik, hogy ama szennyirat  állításait 
készek bárkivel szemben is megvédelmezni. 
Sajnálom, hogy gymnasiumot végzett embe-
rektől, a 20-ik században ilyent kell halljak. 
De ugy látszik, nemcsak az események, a 
korok is ismétlődnek. Legyenek nyugodtak, 
ha még egyszer annyian lesznek, úgyis kész 
vagyok magam is azok megezáfolására.  Mi-
előtt azonban találkoznánk, ajánlom olvassák 
el gróf  Andrássy Gyula »A magyar állam 
fönnmaradásának  okai« cz. müve reformá-
czióra vonatkozó  részét.  Ő jó katholikus,  jó 
hazafi  ma is s mindenekfelett  fő-fő  koalicziós. 

Lajos János, 
bögözi re!', lel,.ész 

III. 
Helyt adtunk e két nyilatkozatnak, mert 

lapunkban, a személyi támadások elleni vé-
dekezést — mennyiben terünk engedte — 
soha meg nem tagadtuk. 

Helyet kellett adnunk annyival inkább 
mert a »Székelyudvarhely« a midőn Orbán 
János vágási róm. kath. lelkésznek, minden 
józan indok nélkül keletkezett személyeskedő 
czikkét közreadta, egyben oly kijelentést tett, 
melylyel a védekezés azon lap hasábjain 
kizáratott, »nehogy felekezeti  torzsalkodás 
támadjon«. 

A »Székelyudvarhely«-nek tehát a sze-
mélyes támadással szemben való tárgyilagos 
védekezés lenne »felekezeti  torzsalkodás« a 
támadás  azonban nem. 

Nos hát mi is elitéljük a felekezi  tor-
zsalkodásokat. De őszintén. E felfogásunkat 
tolmácsolja mult számunk vezérczikke, s 
ettől sem álürügyekkel eltérni, sem ezen 
lobogó alatt »csempészkedni« nem fogunk. 
Ennyit a kérdés érdemére. Mivel azonban 
Orbán János vágási rom. kath. lelkész ur, 
annélkül hogy mi vele egyáltalában foglal-
koztunk volna valaha — sőt létezéséről is 
ezideig tudomásunk lett volna — kérdéses 
hitlapi közleményben nekünk ront; kell, hogy 
legyen hozzá egy szavunk. 

Orbán János vágási róm. kath. lelkész 
urnák azon állítása, hogy lapunk az »uri 
osztály« ellen izgat, nem fedi  teljesen a való-
ságot, sőt azzal teljes öntudatos ellentét-
ben áll. 

Mi igenis támadtuk a feudalizmust  és 
oligarchiát, mely a történelem tanúsága sze-
rint Magyarország szabadelvű és demokra-
tikus irányú fejlődésének  akadálya volt a 
múltban ésaz lenne a jelenbe.1 is. Ez nem 
»urak elleni izgatás.« 

Igenis mi küzdünk a »népjogokért«,  a 
»népszabadságért«.  Az ha a népet természet-
adta jogaiba akarjuk juttatni, csak nem »iz-
gatás az uri osztály ellen«, annyira nem, 
hogy abban a nagy és gazdag s tisztán 
demokratikus magyar államban, amely a mi 
eszményképünk, »ur« és »nem ur« egyenlő 
arányban fog  érvényesülni a maga tudása, 
munkája és érdeme szerint. 

Mi igenis küzdünk azon jogosult szo-
czialis eszme diadaláért, amely a keresztény 
vallásnak is egyik legnagyobb alapigazsága 
és legszebb tana, küzdünk, hogy az állam-
polgári jogok terén az azokban való osztoz-
kodásnál is érvényesüljön azon egyenlőség 
és testvériség, amelyet Orbán János vágási-

róm. kath. lelkész ur — ha ugyan arra a 
politikai küzdelmitől és hírlapi irodalmárkodá-
saitól olykor időt szakithat — a szószékből 
maga is hirdet. 

Ezen igazságokat hirdetjük, de nem 
izgaíunk az urak  ellen ; ezt annál kevésbé 
tehetjük, mert, legalább a mi felfogásunk 
szerint, magunk is urnák  hisszük ma-
gunkat, épp ugy, mint Orbán János vágási 
róm. kath. lelkész ur is annak tartja magát. 

Ezek után még egyet, Orbán János 
vágási róm. kath. lelkész ur czikke »beis-
merése szerint« a Székelyudvarhelyben »0« 
és »Tövis« álnév alatt megjelent czikkek 
mögött ő rejlik. 

Mi nem tagadhatjuk, állandóan olvas-
tuk azon czikkeket, de "óvakodtunk azokra 
reflektálni,  mert azok irányaiból, modoraiból 
ítélve, az írástudók alantosabb rétegeiben 
kellett sejtenünk azok szerzőjét. 

Most megtudván, hogy vágási róm. 
róm. kath, lelkész ur áll azok a czikkek 
mögött, ezután sem fogunk  reflektálni,  mert 
nem óhajtunk »felekezeti  torzsalkodás«  gya-
nújába esni. 

Nem fogjuk  azért támadni Orbán János-
vágási róm. kath. lelkész urat, — dehogy — 
sőt adunk egy jó tanácsot. Nem a róm. 
kath. lelkésznek, hanem a »papnak«. Mert 
legyen az róm. kath., ev. ref.,  unitárius, 
görög keleti lelkész, chinai, hindu, vagy mo-
hamedán »pap«, egy tekintetben egyek; — 
az általános közfelfogás  viselkedésükre nézve 
egyenlő követelést támaszt. 

E közfelfogás  az: aktív, sőt agresszív 
pártpolitikai működés a világi hírlapi irodalmi 
téren való állandó tevékenység és polemizá-
lás, a papi állással összeférhetetlen. 

Szíveskedjék tehát választani e kettő-
között. Tanácsoljuk, hogy a »papi« állást 
válassza. 

TOLLHEGYGYEL. 
A mult héten a kivándorlók ezrei ér-

keztek Fiúméba,  hogy Amerika felé  vitorlázva,, 
bucsut mondjanak a szeretett hazának, mely 
őket éhenhalásra, vagy hontalanságra kény-
szeríti. 

A koaliczió tulipán-kertjének 300 tagja 
azonban utóiérte őket. A búsaknak 3, a ke-
vésbbé szomorúaknak 1 koronás tulipánt 
tűztek a mellére. (Hitelbe. Majd le kapálják 
a nyáron). Az imént még haragos szivek 
meglágyultak. És az emberek nyomban 
visszatértek. Hangosan kiabálták. E szent 
jelvénynyel vége minden nyomorúságnak L 
A tulipánnal a mellünkön éhen halunk  a 
hazáért! 

Es sirva, zokogva mentek a koalicziós • 
urak uradalmaiba »dolgozni«, azaz éhen--
halni. 

* 

Mielőtt a tulipánt, mint hazamentő-
fogy  vert, elfogadták  volna, a mint halljuk,, 
heves harcz folyt  a koalicziós hölgyek és-
uüak körében. Sokan a mákvirágot  akarták,, 
mert az a legviritósabb; de a többség ellene: 
volt, mert a mákvirág elárulná a viselőjét, 
így győzött a tulipán. 



14. szám. SZÉKELY ÚJSÁG 7 oldal 

Andrássy  Gyula ezentúl Tulipán Duczí | 
lesz, Sümegi  Vilmos Tulipán Vili, Appo-
nyi Albert Tulipán Albert (a legtulipánabb, 
mert legtöbbféle  szinti). 

Végre, ha a koaiczió győz, Magyar-
ország nevét is felcserélik:  Tulipánország 
leszünk akkor ! 

* 

Udvarhelyen e sorok Írásakor még 
nincs tulipán. Egy volt. Az is meghalt: Tu-
lipán, a czigány. 

* 

»A Nap«, az intránzigens koalicziós 
»A Nap« közléseiből most már feltéllenül 
bizonyos, hogy a mágnások és mágnások 
uszály hordozóinak tulipánját — Bécsben 
csinálták. Rendén van, a mágnásokat is 
Bécsben gyártották. 

* 

A koalicziós-sajtó egyhangúlag konsta-
tálja, hogy maga az öreg nap is a tulipán 
jegyébe lépett. A válság a tulipán jegyében 
mozog. Tulipán az egész ország, osztrák-
magyar tulipán. 

* 

Ha a darabont-kormány erőszakosko : 
dik, tulipánt neki! Ha a kormány befütyül  : 
az uj választásoknak, tulipánnal telelünk rá. 
Ha kitekerik a sajtószabadság nyakát elko- ; 
bozzák az alkotmányt, feloszlatják  a vezérlő- ; 
bizottságot, a Sas-kört, a dalárdákat, a per- ! 

sely-egyleteket, a Csak fenékig,  Rogyásig, a 
. Sárgaföldig  stb. czimü hazaffyas  asátajtár- ! 
saságokat, tulipán  lesz rá a felelet.  Akit 
talpra szólit a haza, az felugrik  és rohan 
Fischer ur boltjába, tulipánt vásárol, hogy 
hazafiúi  és társadalmi kötelességének min-
den téren eleget tehessen. Ha lefekszik, 
tulipán ragyog a fogasra  akasztott kabátján, 
tehát nem szükséges, hogy a hazát külön 
imádsággal ajánlja a magyarok istene-jóin 
dulatába. Ha felkel,  megint csak tulipán 
csillámlik a kabátján, tehát ölbe rakott kéz-
zel nézheti, hogy sanyargatják Hungáriát a 
darabantok. Ha kifizette  a tulipán árát, le-
rótta az adósságát. 

* 

A »Székelyudvarhely« hatalmasan agi-
tál, hogy hát »le vele mindennel, a mi 
osztrák«-. 

De hát ez a vezérczikkben történik s 
minderről a lap többi részében nem szükség 
tudomást szerezni, mert hiszen a hazifiság 
szép dolog, ha nem kerül semmibe s miért 
ne hazafiaskodnék  egy vidéki lapocska, mi-
kor a nagy lapok is azt teszik. 

A felelős  szerkesztő hiába hazafiasko-
dik, hogy »le az osztrákkal«, mikor a társ-
szerkesztő ugyanakkor hirdeti, hogy a 
Trieszti  biztosító  a legjobb,  csak ott bizto-
sítsanak a székely  testvérek,  hogy Schicbt-
szapanital  mosakodjanak, s bécsi Fredin-  j 
ikeHÖcscsel  kenjék a czipőt. 

No persze ! »Czégünk hivatása az, hogy 
a nyomdaipar körébe vágó dolgokat bárki-
nek kívánságára és rendeletére elkészítse«, 
ha fizet,  még ha osztrák is — mondja és 
írja a társ ur. 

HÍREK. 
Anyakönyvi statisztika. Székely-

udvarhely város anyakönyvi hivatalának f. 
év I. negyedi forgalmát  a következő kimu-

. tatás tünteti föl.  Született fiu  élve 35, halvar 

1, összesen 36; ebből törvényes 33, törvény-
telen 3 fiu  ; leány született élve 24, halva 
2, összesen 26; ebből törvényes 23, törvény-
telen 3. Meghalt: 37 férfi,  14 nő ebből kór-
házi idegen halott 9 férfi  és 1 nő. Házas-
ságot kötött  18 pár. A születések száma 
összesen 59, míg a halálozásoké 51, vagyis 
a tényleges szaporodás 8. 

A munka jutalma. Szép ünnep 
folyt  le f.  ápr. 1-én Bögöz községben. A 
földmivelésügyi  m. kir. miniszter Bokor  Mi-
hály bögözi zsellért, 37 évi, becsületes, 
szorgalmas magaviseletéért és hü szolgálatá-
ért elismerő oklevéllel és 50 korona kész-
pénzzel jutalmazta. Délután 3 órakor egybe-
gyűlt a község képviselőtestülete a község-
házánál, hol dr. Demeter Lőrincz főszolga-
bíró beszéd kíséretében nyújtotta át a juta-
lomtárgyakat Bokor Mihálynak, majd Ugrón 
János főispán,  dr. Damokos  Andor alispán, 
Lajos János ev. ref.  lelkész és Ember Já-
nos tanfelügyelő  intéztek rövid beszédeket, 
melyeket a közönség meghatva hallgatott 
meg. — Ugy tudjuk, hogy vármegyénkben 
több hasonló kitüntetés érkezett. 

Bulgáriába csalt magyar mun-
kások. A bulgáriai Balabanoff  T. nevü 
czég már régóta folytatja  azt a visszaélést, 
hogy mindenféle  hitegetéssel Bulgáriába csa-
logat erdő-munkásokat Magyarországból és 
olykor Ausztriából is. Ez a czég. a legtöbb 
esetben nem tartja meg a bérre, útiköltségre 
es más egyébre nézve Ígért kötelezettségeit. 
A Bulgáriába csalt munkások közül számos 
magyart kellett a szófiai  magyar osztrák ügy-
vivőségnek hazaszállittatnia. Mivel ez a czég 
egyre folytatja  üzelmeit s nála alkalmazott 
magyar munkásokat még mindig megkáro-
sítja, a földmivelési  miniszter intézkedett, 
hogy erre figyelmeztessék  az erdő-múnkáso-
kat a kincstári és állami erdőhatóságok, vala 
mint a hegyvidéki és székelyföldi  kirendelt-
ség helyi megbízottai. A belügyminiszter pe-
dig fölhívja  a hatóságot, hogy a munkáso-
kat figyelmeztesse  a Balabanoff-czég  vissza-
éléseire. 

Hazajönnek a bányászok! Mint 
a newyorki »Bevándorló« czimü lap jelenti, 
a »Kaiser Wilhelm der Grosse« nevü hajón 
ezer magyar bányamunkás indult  vissza 
Amerikából  Magyarországba.  A magyar 
munkásokat az birta rá a hazatérésre, hogy 
Amerikában a bányászok sztrájkja el nem 
kerülhető. 

Polgári leányiskola Székely-
kereszturon. 

Néhány évvel ezelőtt hallottunk hango-
kat, melyek hézagot pótló iskola szervezése 
érdekében felhangzottak,  sajnos, eredmény 
nélkül. Talán azért, mert nézetem szerint 
minden áldozat nélkül akartuk létesíteni, 
jobban mondva az állammal szerettük volna 
létesíttetni azt az iskolát, melynek jellegével 
sem voltunk még leljesen tisztában. Beszél-
tünk akkor felső  leányiskoláról s félénken 
talán polgári leányiskoláról is ! 

Nem vetek fel  tehát most oly eszmét, 
amely az érdekelt közönség elótt teljesen uj 
volna. Fellépésemmel a már létező eszmé-
nek megtestesitését óhajtom lehatővé tenni. 

Buzdit pedig engem az a tudat, hogy törek-
vésemmel Székelykeresztur város nagy köz-
ségben és a közeli vidéken lakó intelligencziá-
nak és a magasabb miveltség után törekvő 
polgárságnak, tehát a köznek s első sorban 
a magyar társadalomnak teszek hasznos 
szolgálatot. 

Nem szükséges felesleges  bőbaszédü-
séggel fejtegetnem,  mennyire fontos  az elemi 
iskolát elvégzett leányainknak továbbképzése 
általános mivelődési, de főleg  nemzeti és 
szocziális nézőpontból. 

Sok szülő van, aki szívesen részesítené 
leányát a magasabb kiképzésben,' ha azt 
lehetőleg kevés költséggel és főleg  kellő 
megnyugvással tehetné. 

Sok szülő nem adja leányát felsőbb 
iskolába, nem annyira a nagy költség, mint 
inkább ama teljesen jogos aggodalom miatt, 
mely az idegen városban való elhelyezésnek 
nyomában jár. Százszorta jobban van rá-
szorulva egy 10—12 éves leányka a szerető 
édesanya gondozására és áz édes szülői kéz 
jóságos vezetésére az ugyanolyan korú fiú-
nál. Százszorta nagyobb veszedelem fenye-
geti a szülői háztól elszakadt leányka jövő-
jét a fiúénál! 

Közös akarattal, több-kevesebb áldozat-
készséggel azonban itthon adhatjuk meg 
leányainknak azt, amit részükre eddig nagy 
költséggel és szorongó érzések közt idegen 
helyen kerestünk. 

Áldozatkészséget kérek a tervbe vett 
és kellően máris előkészített polgári leány-
iskola részére nemcsak ama szülők részéről, 
akiknek leányaik vannak, hanem azok ré-
széről is, akik a társadalom érdekében akar-
nak és tudnak is erkölcsi és anyagi áldozatot 
hozni. Erkölcsi és anyagi támogatásra van 
szükség különösen az első évben, mert erős 
a bizalmam, hogy ezen uj iskola, ha élet-
képességét tiebizonyitotta, ha tétjogosultságát 
igazolta, állami segélyben fog  részesülni s 
ha majd a helybeli tanítóképző uj palotájába 
fog  költözni, a magánerőből létesített polgári 
leányiskola mint állami intézmény a mostani 
képezdei épületben nyer állandó elhelyezést. 
Székelykeresztur uj állandó intézménynyel 
lesz tehát gazdagabb, szellemi és anyagi 
gyarapodásban lehet része, ha főleg  polgárai, 
társadalmi hivatásukat helyesen felfogva,  az 
általam tervezett iskola létesítését készség-
gel előmozdítják. 

Az uj iskola a törvényes hivatalos 
közegek ellenőrzése mellett egyelőre egy 
állandóan alkalmazott okleveles polgári is-

; kolai tanítónő vezetése alá kerülne s meg-
I felelő  óraadó tanárok közreműködésére tá-
| maszkodnék. A német nyelv sikeres tanítása 

okvetlenül biztosíttatnék. 
A polgári leányiskola első és harmadik 

oszlá'yát nyitnók meg a helybeli áll. nép-
iskola épületében már a f.  évi szept. hó 1-én, 
természetesen kellő számú növendék jelent-
kezése ese'én. 

Akik az elemi iskola VI. osztályát si-
kerrel végezték s azt bizonyitványnyal iga-
zolják, az első évben ez egyszer valószínűleg 
különbözeti vizsga nélkül fognak  a III. osz-
tályba kerülni, a többiek a IV. vagy V. osz-
tály bizonyítványával az I. osztályába. 

A tandíj egész évre helybelieknél 70, 
vidékieknél 35 korona lenne. Ha azonban 
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nagyobb szárny tanuló jelentkeznék, a fenti 
mérsékelt dijat is leszállítjuk. E dij helybe-
lieknél előleges havi, vidékieknél félévi  rész-
letekben is fizethető.  A világítás, fűtés,  fel-
szerelés stb., szóval a dologi kiadások fede-
dezésére szolgálnának ama kegyes adomá* 
mányok, melyeket egyesek bármily csekély 
összegben a leányiskola cziljaira admányoz-
nának. 

A pár nap múlva körözendő rovatos 
iveken a sajátkezű aláírás az iskola felállí-
tása esetén válik kötelezővé s az egyes fize-
tések is akkor lesznek bekérve. A fizetési 
kötelezettség egyévre szól. 

Ha a szükséges anyagi pártolás, szá-
mitásom ellenére, elmaradna, illetőleg ha 
kellő számú tanuló nem iratkoznék be köte-
lezőleg a »nyilvános jellegű magániskolába«, 
az egész akcziót a köznek legnagyobb kárára 
abba kellene hagyunk. 

A kötelező aláírásnak már most kell 
megtörténni, mert a törvényes engedély ki-
eszközlése sok időbe kerül s a szükséges 
szervezési előmunkálatok is hosszú időt és 
nagy fáradságot  igényelnek. Feltétlen biza-
om és kellő pártolás mellett, igy végzi a 
lelkes hangú felhívást,  a polgári leányiskola 
f.  évi szept. 1-én biztosan megnyílik! Tőlünk 
függ,  hogy mindnyájunk óhaja teljesüljön 
leányaink javára és községünk biztos elő-
haladására ! 

Székelykeresztur, 1906. márcz. 20-án. 
Újvári Mihály, 

m. klr. áll. tanítóképző intézeti igazgató. 

Székelyek találkozó helye 
Budapesten 

Putzer György vendéglősnél, a/ Andrássy-
uttal átellenben, a Lipótvárosi Bazilika kö-
zelében, a Váczi-körut 14. sz. alatti étter-
meiben, melyek egyúttal az V. VI. és VII. 
kerület előkelő köreinek találkozó helyei. 
Az egész Budapesten itt van a legkitűnőbb 
és legolcsóbb konyha. Egy ebéd (6 fogás) 

csak 1 k. 50 fillér. 
PUTZER GYÖRGY vendéglős. 

Ha köszvényben, reumában szenved,-
ne kísérletezzen semmiféle  szerrel, hanem vegyen 1 üveg 

SJÄKösztfftty-szcszt 
m ely csuzt, köszvényt, reumát, kéz-, láb-, hát- és derék 
fájást  kezek és lábak gyengeségét ütés, erőltetés, rán-
dulás, ficzamodásból  származó fájdalmakat  és dagana-
tokat biztosabban gyógyít, mint bármely más külső 
vagy bekő gyógyszer. Hatása a legrövidebb idő alatt 
észlelhető, még a legrégibb bájolná; is, melyeknél sem 

fürdő,  sem gyógyszer nem használt 
Kapható a feltalálónál,  és egyedüli készítőnél. 

D r F l f i s n h E m i l » M a 9 y a r Korona" 
V I . n c a w i t u m gyógyszertárában 
Győr,  Barosa-ut  24 szám. Budapesti  főraktár:  Török 
József  gyógyszertárában.  Budapest  VI.  Király-ulcza  12 

Andrássy-ut  26 szám 
1 és fél  decziliteres üveg ára 2 korona Huzamosabb 
használatra való »Családi« üveg ára 5 korona, 3 kis, 
vagy 2 »Családi« üveg rendelésénél bérmentve után-

véttel küldjük. 

Ganz és Társa 
villamossági részvénytársaság 

® © @ Budapesten @ © 

l f s z a k o s s & g j 

• n incs többé* 

Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk 
egy próbát a Cozaporból. Kávé. tea. étel 
vagy szeszesitalban egyformán  adható 

az ivó tudta nélkül 
A COZAPOR tóbbet ér, mint a világ minden 
szóbeszéde a tartózkodásról, mert caodahatásá 
ellenszenvessé teszi az isiákosnak a szeszesitalt. 
A COZA oly csendesen és biitosan hat, hogy 
ait feleség,  testvér avagy gyermek egyaránt ai 
ivónak tudta nélkül adhatja és az illető még csak 
nem is sejti mi okozta javnlását 
A COZA családok ezreit békítette ki ismét, 
•ok sok ezer férfit  a szégyen és becstelenséftíl 
megmentett, kik később józan polgárok és ügyes 
üzletemberek lette«. Temerdek fiatal  embert a jó 
ntra, és azerencséjéhei segített rs sok embernek 
életét számos évvel meghosszabbiiotta. 
Az intézet, mely a Cozapor tulajdonos», mind-
azoknak, kik kívánják, egy próhaadagot és egy 
köszönő írásokkal telt kóuyvet dij és ktltség-
menteseu küld. hogy igy bárki ki is meggyőződ-
hessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az 
egesztegre teljesen ártalmatlan 
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Vágja ki ezen szelvényt és küldje 

bs az itézetnek 
Levelek 25, lev.-lapok 10 filérrel 

bérmentesitendök 1 

G O Z A I N S T I T U 1 E 
(Dept 57 ) 

62, Cbarcrv Lane, London 
Anglia 

Liniment.  Cspslul  comp., 
Mettir-Nli NtriMr-Pilo-EiiiBllir. 

elismert kltün« es 
, fájdalomcsillapító  bedőrnílé.ül 

hassnah háiiszsr bevá-
s4rláaánál, - a mely 
mi.den gyögTssertirban 
kapható, - mindig flgr,-
Umm.l lepünk » „Wir-
«••T" v»djeg7ra. 

Remek 6 szem ká-
vés készlet minden 

színben csak 
95 kr. f.  1.90 1.40 

Finom joaur 6 sz. 
kávés készletmin-
den színben csak 

f.  2.20 
f.  2.90 3.45 

linden család pénzt takarít 

30 rőfös  vég 
bőrvászon csak 

f  3.65 

50 rőfös  végr 
bőrvászon csak 

f  8.25 

30 rőfös  vég 
csíkos Kanavász 

osak f  3.25 

30 rőfös  vég 
bőrvászon csak 

f  4 95 

50 rőfös  vég 
Irland! vászon 

csak 9.45 

30 rőfös  vég: 
csikós és koczkás 

I-ma kanavász 
csak f  4.55 

Remek női in? 
vászonból, kézi 

bimzéssel 
csak 85 kr. f  1.15 

f  1.55 

Remek női Chiffon 
ing schweizi hím-

zéssel 
csak f  1.10 f  142 

f  1.74 
Varrás nélküli vá-
szonlepedő 2 mtr 
hosszú és másfél 

mtr széles 
csak 92 kr. 

Varrás nélküli re-
mek vászonlepedő 
2 mtr hosszú és 

másfél  mtr széles 
csak frt  1.05 

30 rőfös  vég 
irlandi vászon 

osak f  4.15 

50 rőfös  vésr 
rumburgi vászon 

csak f  10.40 

30 rőfös  vég 
Gyöngyvászon 
csak f.  5.45 

30 rőfös  vég 
Jó min. Chiffon 

(jsak f  4,65 

30 rőfös  vég 
finom  kanavász 

csak f  5.40 

Remek női háló 
CorBeta nagy vá-

lasztékban 
csak 98 kr. fl.25 

f  1.50 

35 rőfös  vég 
kanavasz kőlön-

legesség 
csak f  6 40 

Remek 6 szem. vá-
szon Damaszt Gar-

nitúra csak 
f  2.10 2.90 3.40 

f  3 90 

Szép mintázott 
vászon törülköző 

6 drb csak 
fl.25  1.72 U90 

f  2.10 

30 rőfös  vég 
rumburgi vászon 

csak f.  5.60 

30 rőfös  vég 
R. Chlfon  csak 

f  5.40 

30 rőfös  vég 
fehér  csíkos 

csinvat ágyhu-
zatra csak f  6.35 

30 rőfös  vég I-a 
rumburgi vászon 

csak f  6.40 

30 rőfös  vég 
R. R. Chiffon  csak 

f  6.86 

30 rőfös  vég 
virágos ftehér 

csinvat ágyhu-
zatra csak f  7.40 

Remek női chiffon 
nadrág 

csak 90 kr. f  1.18 
f  1.45 

Remek Chiffon 
alsó szoknyák 

h í m z é s s e l 
c s a k f  1.35 f  1.75 

frt  2 .25 

Nemzetközi keresk. ügynökség 
Budapest, Kerepesi-út 65. I. em. 

Remek selyem 
Clot paplan min-
den színben csak 

fit  3 95 

Remek Cloth és 
posztó alsó szók-

nyák 
csak frt  1.66 f  2.15 

frt  3 22 

Remek Cashmlr 
paplan minden 

szinben csak 
frt  3 55 

BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJA SZÉKELYUDVAR HELY. 


