
Szerkesztőségi iroda: 

Főpiac, Csulak-lcle liír, 

hová a lap szellemi részét 

illeti közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal: 
Polliik M.'r könyvnyomdája, 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérinentesen intézendök 

A ftáromszékt  „Házíipa 
Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 
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Megjelenik ezen lap lieten-
kint kétszer: 

csütörtökön és vas&raap 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben liázhoz hordva, vagy 

vidékre postáa küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . 1 frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttér sora 15 kr. 

hivatalos közlarrfa. 

Az uj országgyűlés olőtt. 
Mire c sorok napvilágot látnak, az ország-

gyűlés megkezdi tanácskozásait. Szerencsére, 
nincs messze tehát az idö, mikor a bizonyta'an 
hirek s az ezeket gyártó s ezeken felépülő  iz-
gatások folytán  háborg > közvélemény ismét le-
csillapulhat s megnyugodhatik. Ismét megvan-
nak szilárd partjai, s a tisztult láthatár folytán 
ismét igérők s a sötét kétségbeesést teljesen 
elenyésztetők a kilátásai. 

Széli Kálmán jeles pénzügyminiszterünk 
lemondása volt a legelső, mi nyugtalanságba 
ejté a kedélyeket. S ez veszedelmes jelenség 
is volt, kivált azon indokolással, melyet neki a 
kárörömében felugrott  Tisza-ellenzék adott. Fel-
lázadt az Andrássy occup?tio politikája ellen 
mondók, — inert belátta annak a szláv elemet 
erösitő s igy nemzetünkre veszélyes voltát, s 
annak költségességénél fogva  nehezen rendez-
kedő pénzügyeinkre végzetes veszélyességét. 
Ha ez indokok csakugyan valók lennének, ak-
kor Széli elhatározása valóban jogosan ejtett 
volna nyugtalanságba, mert ha Széli éles esze 
csakugyan ily horderejűnek itéli az Andrássy-
politikát, jakkor aztán igazán fuj  a szél s nem 
hiába zug a közvélemény bokor erdeje. 

De hát nagyon hamar kisült az ellenzéki 
mesélők turpissága, melylyel elbeszélésüknek 
hamis indokokat adván, maguk részére akar-
ták vonni a hallgatók becses jó akaratát. Az 
már t é n y , s megerösitette a dolgok mostani 
fejlődéseig  történt maradásával maga Széli volt 
pénzügyminiszter is, hogy Bosznia elfoglalását 
a bizonytala i jövőre tekintettel elkerülhetlen-
nek, s bár rosznak. de szükséges rosznak itélte 
Széli Kálmán. Ha nem ilyennek itélte volna, 
akkor, ha előbb nem, hát az occupatio tény-
leges megkezdésekor bizonynyal lemondott vo'na. 

De hát belátta e politikának pénzügyi 
rendbejóvetelünket végleg megakadályozó vol-
tát — magyarázzák ellenzéki mesemondóink. 

Bizony ez sem lehet igaz Eló'ször is ntm te-
kintette erre nézve veszélyi®|k a 60 millió meg-
szavazását, melyből ránk n^h egészen tizenki-
lenc/. millió esik. E hatvan millióból kifutott  az 
egész occupatio végrehajtásának költsége s 
elég lesz ugy október 20-áig, A hadvezénylet-
nek ezután csak az elfoglalt  területnek birtok-
ban tartása lesz a feladata.  Hogy e feladat  nem 
kiván már oly nagy erőt, melyet maga a fog-
lalás s az ellenállás legyőzése igénybe vett, azt 
beláthatja a laicus is. S csakugyan a miniszte-
rek legutóbbi bécsi tanácsában e nézetből ki-
induló nagyfontosságú  határozatok hozattak. A 
d e m o b i l i z á c z i o vagyis a megszálló sere» 
gek békelábra ál itása s a tartalékos ezredek 
hazabocsátása végleg elhatároztatott Az összes 
hadtestparancsnoki szállások visszaküldetnek a 
Száván s f.  hó 20-án demobilizáltatnak, a 6., 
1 4 , 31. és 32. gyalogsági hadosztályok, meg-
kezdik rögtön a hazatérést s nov. i-én lesze-
rekgtnek — tehát hazabocsáttatnak mindazon 
tartalék ezredek, melyek a nagy mozgósításkor 
zászlóhoz hivattak. A Bosnia és Herczegov ;na 
megszállására maradó ezredek kötelékéből ha-
zabocsáttatnak mindazok, kik a védtörvény ren-
delkezésénél fogva  három évi szolgálat után el 
bocsátásra igényt tarthatnak. E határozatok 
végrehajtása pedig rögtön távirati utón elren-
deltetett. 

Tehát a demobilizálás t é 11 y, s igy kéz-
zelfogható  hazugságnak bizonyul az ellenzéki 
vádaskodás, hogy Andrássy délszláv világot akar 
hódilni a monarchiának, s egyúttal kézzelfog-
ható igazságnak azon feltevés  hogy a Bosniára 
ezután fordítandó  költségek semmi esetre sem 
lesznek oly nagyok, hogy meghaladnák a mo-
narchia erejét. Zavarba semmi esetre sem hoz 
hatják pénzügyeit azon országnak, melynek évi 
harmadfélszáz  millió rendes bevétele vnn, s 
melynek pénzügyei, Széli minden dicséretet ér-
demlő fáradozásai  folytán  a javulás oly biztos 
utján vannak, hogy a külföld  összes pénzügyi 

tekintélyeinek Ítélete szerint a végleges meg-
javultság czélja az eddigi eszközök alkalmazá-
sával el fog  éretni, ha nem Széli alkalmazza is 
ez eszközöket. A mi pedig a jövőt illeti, már 
kész a terv a két lefoglalt  tartomány szervezé-
sére, s e szervezés olyan lesz, mely csak addig 
fog  nyújtózkodni, meddig ?ma tartományok be-
vételeinek takarója ér, a beruházások költségei-
nek fedezésére  pedig ha nagyobb pénzügyi mü-
velet lesz szükséges, e műveletre elégséges 
alapul szolgálnak magának e két tartománynak 
állami birtokot képző roppant erdei s bányái. 

Széli lemondásának oka tehát nem az occu-
patio politika pénzügyi és nemzetveszélyességében 
keresendő, az bizonyos. S e z a fő.  e z a 
m e g n y u g t a t ó , mert bizonyítja, hogy nem 
tulvermesség, hanem meggyőződés vezeti Tisza 
Kálmánt azon reményében, hogy az országgyű-
lés megnyitása után bizonynyal támadó ellen-
zéki viharok közt győzelmesen révbe fogja  ve-
zetni az ország hajóját a választásokkor ismét 
nagy többséget nyert szabadelvű párt együtt-
tartásával s segítsége mellett. Azon közben 
összeülnek Budapesten a delegációk, s ezek 
előtt kifejti  politikájának végcéljait Andrássy 
s akkor aztán tiszt<ra semmivé lesznek az el-
lenzék vádjai is Bosnia occupatiojának nem-
zetveszélyessége iránt, melyet mint mondtuk, 
semmisnek bizonyít eddigi maradásával maga 
S z é l i K á l m á n is. 

A M. 

* Az a hír, hogy Philippovics br. főparancs-
nok a részleges demobilizátió miatt lemondani 
szándékoznék s Prágába menne, alaptalan. A de-
mobilizációra nézve éppen Philippovics br. terve 
fogadtatott  el, mert Andrássy gr. nagyobb mérvűt 
ohajtott keresztülvitetni. 

A román parliauientet bezárta a fejedelem. 
Az üzenet önmegadást lehel, de másrészről büsz-
kén hivatkozik a románok politikai józanságára és 
érdemeikre, melyeket a világ békéjére körül szer-
zettek. 

f£  A &  € 4 . 
A fővárosból. 

Budapest, 1878. október 15. 
Mai fővárosi  levelemet szebb eseménynyel 

nem kezdhetem meg, mint azon pályázat szeren-
csés eredményével, melyet dr. C s i k y Gergely a 
a gr. Karácsonyi alapítvány 400 aranyos vígjátéka 
követelményeinél felmutatott. 

Első sorban üdvözölnünk kell az akadémiát, 
hogy a pályázat 400 aranyát az „Ellenállhatatlan-
nak Ítélte oda, melyet eddig csak Szigligeti Ede 
„Trónkövetelője" nyert el. Mindenesetre nagy te-
hetséggel állunk szemben, kinek müve nagy tehet-
ségű szerzőre vall s irodalmi viszonyaink között 
nyereménynek mondható. 

A mü nyelvezete bár nem emelkedett és a 
humort nélkülözi, de szerkezete elég ügyes és két 

.alakja gyakorlott kezekre mutat. Az akadémia bí-
rálóinak mindenesetre igazuk volt, midőn e müvet 
jellem-vígjátéknak nevezték el; a jellemek festése 
végig következetes és a költői igazságszolgálta-
tásnak elég van téve, midőn a hivalkodó, ellenáll-
lan nevetséges lesz, lefőzésével  végződik, mig az 
együgyű jóság megkapja jutalmát; e szerint a 
vígjáték teljesen megfelelt  föladatának.  A vígjáték 
3 felvonásból  áll, de oly rövid, milyet szinirodal-
munkban nem ismerünk ; egy estét nem képes 
betölteni. Cselekvénye reggeltől délig tart, tehát 
ir.ásfél  óra előtt már vége a darabnak. 

De adjuk elő röviden a darab meséjét. 
Rodrigo az ellenállhatatlan, ki azt hiszi, hogy 

Florinda, asturiai hercegnő beléje szerelmes, e 
szerelem hitében „átengedi" Doridonak Elvirát, a 
csapláros leányát, ki csakugyan Rodrigo iránt sze-
relemre gyul. Azonban Rodrigo szemét az ifjú  Flo-
rinda hercegnőre vetette és azt hiszi, hogy a her-
cegnő szerelmes belé. 

Egy alkalommal Florinda őt az udvarhoz hi-

vatja azon egyszerű indokkal, hogy levelet akar nek művészi, de költői értéke is van. — A darab 
küldeni tőle a távol levő Roland leoni hercegnek, igen egyszerűen van irva, kevesebb szóval már 
Florinda titkon Roland heiceget szereti, ki nem nem lehetett megirni, a mi arra vall, hogy nincs 
szerepel a darabban. benne semmi felesleges.  Csiky darabjának másik 

Rodrigo győzelmét már bizonyosnak tartja ; főérdeme  az is, hogy semmiséget három felvonáson 
ellenképe Dorido, a szerény és csúnya ember, ki keresztül oly ügyesen tud bonyolítani, a darab pe-
barátja szépségének bámulója, megerősíti Rodrigot dig inkább egy episod, mint egy rövid vígjáték, 
véleményében. Ez titkait elmondja Doridonak és A darabban a sok éven keresztül hirdetett szépé-
ez a titoktartás pecsétje alatt tovább adja szive szeti feltételeket  megtaláljuk, — a mi valószínűleg 
választottjának : a korcsmáros leányának, ez pedig Csiky t arra fogja  ösztönözni, hogy ezentúl még 
Szintén tovább apjának : ;Gil Pereznek, kiből meg simplexebb nyelven irjon. 
Diego kén.e : Lamela a titkot csellel kiveszi. Nagyon óhajtandó volna, hogyha Csiky tár 

Rodrigo máfr  a hercegnő férjének  képzeli ma- gyait nemzeti életünkből venné, hiszen társadal-
gát ; kegyeket osztogat, de modorával kétértelmű munk nem oly szegény, hogy az eredetiség híjával 
helyzetekbe jut. ü helyzeteknek és a vigjátéknak birna, csak ismerni kell. A fővárosba  telepedett 
hamar vége szakadna, ha Florinda gyámja, Diego iró, ki Temesvárról már véglegesen felköltözött, 
kibeszélni hagyná az embereket. Furcsa ember na- reméljük, hogy több érdekes dolgot feldolgozand, 
gyon, Florindára is mindig rárivall, bár magát bé- melyekkel mindenesetre nagyobb hatást fog  elő-
ketürő embernek mondja. dézni, mert szerkezeti virtouzitásának kifejtésére 

Igy foly  ez darab ideig, a mig Diego kihall- t ö b b t é r t találhat, 
gatja az embereket és ekkor kisül a félreértés.  — * 
Rodrigo hoppon marad s még most sem gyógyul A népszínházban (e hó u-én) szintén ujdon-
ki, — magával viszi a hitet, hogy Florinda csak ság került színre: „A kis herceg", Lecocq legújabb 
„megtagadá szerelmét cifra  fényért".  Florinda el- operetíeje, mely a kiállitás látogatóit („Le petit 
megy, hogy üdvözölje a visszatérő Rolandot, a duc") folytonosan  gyönyörködtette. Bécsben most 
kit gyámatyja i-i férjéül  szánt. Rodrigo ekkor nőül készülnek reá. Lecocq Írhatott kedvesebb, fülbe 
akaija kéretni Elvirát, a csapláros leányát, ki most mászóbb operettet, mint a „Kis herceg", de egész-
többre becsüli Doridot és igy Rodrigo teljesen le ben véve sikerültebb, részletekben gazdagabb ope-
főzve  marad. rettet még nem irt. 

Az egész cselekvény csak egy hajszálon függ:  A szöveget Meilhac és Halevy irták. Az is-
ha Diego szóhoz jutni engedi-e valamelyiket. — mert cég nem igen erőltette meg magát, azonban 
Csiky roppant gyorsan ragadja magával a nézőt; elég alkalmas, ha meggondoljuk, hogy az operet-
technikája virtouz, az érdeklődés egy pillanatra se tek elmaradhatlan kellékét, a trágárságot kiküszö-
szakad meg. Három sikerült jellemrajz van a da- bölték. 
rabban : Rodrigo, Dorido és Diego. Elvira is az, A közönség meg is tölte a színházat; Soldos-
kit Vizváryné kitűnően személyesített; a többi né elragadó művészetével alig tudott betelni. A 
alak többé-kevésbé elmaradott, alig van alkalmuk, művésznőt beléptekor gyönyörű hercegi koronával 
hogy szerepeiket érvényesítsék. lepték meg élővirágokból. — A női kai; „A-B-C-

A darab alapeszméje Moreto „Szép Diego"-já- dalát ismételtették. Reméljük, hogy a „Kis herceg" 
hoz hasonló, a férfi  hiúság, önhittség komikuma még számtalanszor vig estét fog  szerezni a nép-
van abban is. Eredetiség csak Doridoban van, en színházban, mely érdekes és vi.i'.S d ir abot nyert 


