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Példának okáért. . . 
Olvassuk azokat i mindenféle n é p ilmemü 

vekst, antikkal a francia, aiei az o inz diplo-
micía ijesztgeti egyeást. Azar, bogy olvassa zi 
ördög, az lobban ráér, a dfplostáciábo; is kö-
zelebb Ül s Ián a metafizikához is löbb érzéke 
van. Mert amit a Modern diplomafák müveinek, 
mikor össze akarják vaszüeni a népeket, az 
tiszta metafizika. Már ami a rossz s ' iust és as 
lehetetlenséget illei. A különbség legfeljebb 
az, hogy a metifhikus ssületik, a diplomata 
pedig lesz, — ámbár taggdhatatlan, bogy nálunk 
a diplomaták is születni szoktak. 

Nem vagyunk lunatikusii a mulfnak, de be-
valljuk, hogy a régi idők diplomáciai jegyzék-
váltásait sti us sztmponljíból sokkal többre be-
cifiljSk, niat a mostaniakat. Nfiliak, ősainték, 
szókimondók voltak, kfllönösen ha a királyok 
miguk fogalmszták Okét és nem bizlák író-
deákokra, akik akkor is csak ugy csavargatták 
a szét, mint most. Persze, nem minden kirily 
tudott irni, hiszen éppen ezért kellett kitalálni 
a kancellárokat, de aki ráadta a fejét, bogy 
megtanulja ez! a nehéz tudományt, az aztán 
használ is veite, ha a sora kijött. 

Ilyeti irásíudó birálv voll például IX. Károly 
svld király, a Vasa Gusztáv fia és a Gusztáv 
Adolf apja Nagyon tehetséges, tevékeny és 
sokoldalú férfiú vol?, iskolákat emelt, templo-
mokat fundált éa Linköpingbeta maga is segí-
tett a hóhérnak a lázadó arisztokratáknak a 
fejét" elszedni. Ez a jámbor király a XVI. szá-
zad vége felé háborúba keveredett dupla szom-
szédjára), Dánia és Notvégía királyával, IV. 
Kereszléllye', aki* mind a kés hazája története 
nagynak neve?. 0 »Iapi!o"a a róla elnevezett 
Kriaitiániá', többször körül*a|őzia az északi 
fokot, (xpediclókat küldőit Grönlandba, me j 
akarta téríteni az eszkimókat és fel akarta sza> 
baditani a Jobb/g»okat, asai elég vakmerő ki 
sértet volt háromszáz esztendővel eieőlt s 
amibe tele is tört a bicskája. 

Tíz esztendeje tarlott már a két király közt 
a kadikosás s akkor támadt a svéd királyaik 
i z as emberséges Ctlsle. hogy a háborúi leg-
olcsóbban és leggyorsabban ugy lehetne be-
fífszni, ha a dán király ősele kiállna egy szál 
kardra. A kihivólevslet sajátkesQleg iria meg 
kollégájának a következőkben: 

„Mi Károly, Isten kegyelmiből a svédek, 
gótok, vendek stb. kitáíyr, adjuk íudlokra 
neked, IV. Keress ély dán királynál-, hogy te 
nem ugy cselekedtél, ahogy btcsfiletas keresz-
tény királyhoz illik. Szűkség és ok néikOl fel-
borítottad a békét, megtámadtad és á tuás ál-
tal elfoglaltad Ci l ta r i , a mi srőiségQnkat s 
szállal kegyetlen vérontásra adtái alkilmaloi-
sáftot. Mivel tc itt most közelflnliben vagy, s 
legrövidebb uton aktiunk a víromáinik végei 
vetni. Jeleni meg tehát a gtrögök siokdtn 
szerint a szabid ég alatt tartandó btjvivátra 
két hidiemberedde'. Mi nemkülönben meg 
fogunk Jelenni ujjatlan bőrkfldmönben, sisak 
ás páncél nékül, egy szil katddal. A kitérők 
egész páncélban Jelenteinek meg, kardda', 
pisztollyal, muikélávaf. Ha mrg nsm jelensz, 
nem tartunk » a becsületre adó királynak, se 
katonának. Keit Rjsbinél fekvő lábotunkban 
12. úie zug. 1611. esztendőben." 

Talán célirányosabb lett volna a dusllummal 
inkább megelőzni, mint befelezni a tízéves 
háborút, de azért derék gondolat volt az igy 
is. Kfllöoösen, h i tekintetbe vesszfik, hogy 
Károly király hatvanegy csztendfis dalia volt 
már abban az időben s a hatvanadik születés-
napjára a szél is msgcsipkodta a baloldalát. 
Ezt azért tzflkséges tudni, hogy annál jobban 
élieabease as ember a választ, amelyet Ke-
resztéi? király atyafiságos indulattal ssjátkezfi-

leg ido<t meg, írván a kövitkeiőket: 
„Mi IV. Kcressléy, király Dlnáában és Nor-

véiiábsn stb., tudtodra adjuk neked, Károly 
svéd királynak, hogy a te goromba és ember-
fe'ea leveledet egy Irombitás késünkhöz szol-
gáltatta. Nem váriunk volna tőled ilyent, fde 
ugy vesszük észre, bogy a kátüu'a mig nem 
Buli ti, hantm egéiz trővsl munkálkodik agy 
velődben. Ami azt illeti, hogy nem való volt 
becafl'etcs keresztény királyhoz a mi békesség-
törésünk, ebben nem mondat* igaza', c»ak 
iriccskoiódsz, ahilyef, bogy karddal vídeníd a 
Jussoda'. Reméljük, bogy értől a báborurél nem 
mi adunk szásol az ítélet nipján, hanem te 
felelsz az árlsllatml kiontott vérér'. Továbbá 
azt íred, bogy Calmar városát árulás állal fog-
laltuk ai. Ez se Iger, hárem le szégyelheied 
magad, hogy ízt se fel nem szerelted se fal 
nem mentelled, hanem az or/td tlőit fagyiad 
ahiltinl. Es mig le t karod magad jó katení-
nsk neveztetni? A kettős bíjvivásra pedig, amit 
ftlajinlsz, azt mondjuk, hogy azt nevaltégetnek 
találjuk, mivel tudjuk, hogy úgyis eleget mag-
csepkodoti már téged az Itten és ízért hiszno-
sabb volna neked "« meleg kemence mtlltb 

vattdnod. Nagyobb szüksfged volna nekrd, 
vin bo'ond, egy Jó orvosra, aki ex agyvelidet 
htiyrehtznd, minisen hogy velünk bíjvivásra 
ketj. De síért, hogy meglásd, kivel van dolgod, 
nem si|eá!unk (öled egy szál kirdot. Csík 
előbb arra emlékeztetünk, hogv a mi heroldun-
kat és két trombitásunkat szabidon bccsittasd, 
akikst minden hcdisiokás ellen elzárat ál, ezzel 
is klmutaívdn gyenge rszedet. Kelt a mi váro-
sunkban, Olatarban, 14. dle august. 1611-ben." 

A párba.ből azonban mégse latt semmi, mert 
a jó Káro'y király annjira szivére vette ezt a 
fidéSis tangu dipomfeiai jegyzéket, hogy ültő-
helyében siCrnyethalt. 

„Megpukkadt a feletfébb heves indulat'ól", 
amint a udís Beringtos irja Florus Danicus-ibsv, 
ahormn ezt a tanúságos levélváltást ki 
Jegyeztük — pé'dinak okáért. Mit leket tudni, 
bálba Mussolini ia kedvet kap rá, hogy ilyen rö-
vid és k ö m len uton intézne el a francis— 
o'asz kérdést Briand úrral. Tesaék elíondolsf, 
miijén rrás világ volna mcs1, ha ez a levél-
váltás nem háromszáz esztendővel ereint tör-

. ténik két kis Hrály közt, hanem tizeakit évvel 
! ezelőtt a német császár és as orosz cár k ö z t . . . 

A Vatikán megtiltotta a főpapoknak, 
hogy falsfiháii tagságai vállaljanak ? 

(Budapesti tudósítónk teltfpnjelatíése.) Sxom* 
ba on ette elterjedt hirek s;érint a Vatikán 
állitiUg megtiltotta a katolikus főpepoknak, 
hagy a fehöhdzt tagságot elfogadják. A Vali 
kán utysnis nehtzaényeii, hogy a Jezsuiták 

nem ksplak tagságot a főrendiházban. Ez a 
híradás mig megetősiiisre szorul, de értesülé-
sünk szerint Csernoch hercegprímás et igyben 
a közeli napokban püspöki konferenciát htv 
össze. 

Sxombaion ast© lalkas hangulatban 
magtartották az alianxáki balpárt olaő 

aaagadi válasatáai wacaeráját. 
Srakács Andor nagy beszédet mondott — As elsó válasatáai gyűlés az 
cmágban . — .Aki nem velünk, az ellenünk I" — A gyüléa lelkesen tüntetett 

Rassay Károly msllett. 
(A Dilmogyarország aunkctársá ól.) Szom-

baton este a Római köiuli Tóai bítii féle ven-
déglő lü!6n termében nagyjdenlőségü poliikii 
vacsora voll. Es a vacacra cz alsó választási 
veceera volt at égisz országban, amely alks-
Icmmai a megíelentek, kereskedők, iparosok 
dobozó kispolgárok és intellek!ueiek lelkesen 
tüntettek az ellenzéki balpáti demokratikus 
zászlaja melleit, valamint lelkesen iljeneztik o 
fúrt vszitit is Sxegtd UpsisslöftlöHJét R&ssay 
Károlyt. 

Oiíovay Károly elnök Qdvöiöile a meg jelen-
leket, majd megállapi.otta, hogy ex ax elsó vá 
lasxlási \atsoia cz orsidgben. A balpírt vese-
tősége Eost még tárgyal, hogv legjobb tudo-
mása sxeiint jelelje ki a szegedi lúta Jelöltjeit, 
az bizonyos, bogy Rassoy Károly (lelkes élien-
zl») fogja vezetni a listár, ami.; már migábin 
is győzelmet jeleni. 

Ezután ismer'et'e a megjelentekkel a válasz-
tás ttchnikájáf. A hjslromcs szavazás annyit 
Jelent, bogy Szegeden egy kerület vnn is a vá-
lasztók három Mpvitelői is három póttagot vá-
lasztanak. A vezelőség ugy határozott, hogy 
cssk a pdrt tagjait Jelöli, nehogy olyan dolgok 
forduljanak elö, mint Peaíen, ahol Vázsoayt 
utids. rutai visszaélt a választók akaratával. 

O.lovay Károly ezulán ismertette, hogy a 
párt ne a megy közös listán a szociálisakkal, 
de a további hsre folyamán, ha ugy alakul a 
helyzet, a listákat össze fogják kapcsolni, ami 
annyit jelent, hogy a saavazatokit együtt fog-
ják össseizámlá nf. Azt már tudják, bogy ki 
lesz a kormánypárt lisfavezelíje: Klebelsberg 
Kuno... 

— Kicsoda? Hogy hívják? Ez Is fajmagyarl 
— hangzanak cl egymáiu>án a közbeszólások. 

Nagy éljenzés közben ezután 

Szakács Andor 
nemielgyBlési képviselő emelkedett szólisra. 

— Legelső szavam — mondotta —, hogy 
átadjam Önöknek Rassay Káioly (Nagy él 
Jetzés) üdvözletét. A kotmány elejtette — 
folyatta besiédét — a mandátummeghossztb-
biiás tervét. Eözőleg bizalmasan puhatolództak 
az ellenzéki képviselőknél, hegy mit szólnának 
egy mandátummeghosszabbüáshoz. Alkotmá-
nyosan gondolkozó ember azonban i yenhez nem 
járulhat hozzá, ellenzéki képviselőt ilyen vissza-
élésre nem lehetett kapni. 

— Erre asután uj taktikát választott a kor-
mány. Nem hoBizabbiiJa&eg a mandátumokat, 

de mtgröviáili. As volt ezzel a szándék, hogy 
az elleneiket megzavarja, hogy megakadályozza 
as ellenzéket abban, hogy u] keiüle ekben Je-
löltet tudjon állítani. Et íme eizsl szemben, itt 
vagyunk, mi kezdtük meg a harcot. 

— A te'yxet ma ar, bogy december ayolta-
dildn már válasxtnnk, elteiéig be kell adni az 
ajánlásokat. Tehát 

mit dísszé kél hil van ax ogUdelóra. 
— Rendben van, hoi iá vagyunk már siokva 

i z ilyen küzdelmekhez. A nyílt szavazás kü-
lönben a köiépkotl istenitéleiekhex hasonlíthat, 
amikor a páncélos figyvcris állott szembe a 


