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SZERELT UJSAß 
FÜGGETLEN POLITIKAI HETILAP 

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

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, tanítók, községi elöljárók 
fele  áron kapják, Hirdetési dijak a legjutányosabb árak 
mellett, nyílttéri czikkek soronkint 40 flll.  számittatnak. 

Milliók egy miatt. 
»Milliók egy miatt!« Így kiált 

fel  egyik, nemzet és vallás különbség 
nélkül »remek«-nek elismert mivében 
a legnagyobb szomorújáték költő. 

Milliók egy miatt! Nem szóbe-
széd, de valóság ! Történelmi igazság! 
Hányszor szenvedtek milliók  egy  miatt. 
Faraók, Nérók, Kaligulák, Haynauk 
hányszor voltak ? Hányszor születtek 
újra a világtörténet folyamán  ?! Hány-
szor hordottak nehéz kövekből gúlá-
kat össze öndicsőségükre ? Hányszor 
engedték éhen halni az éhezőt; hány-
szor tiporták el az igazságot; hány-
szor vonták akasztófára  az ártatlant; 
hányszor szakították el édes anyjától 
az élő tehetetlen csecsemőt; hányszor 
akarták megölni magát a lelket?! 

Senki — ki embernek született 
elő nem számlálhatja ezeket. 

De ezek a zsarnokok legalább 
erősek  voltak. Erősek  hitükben, meg-
győződésükben, czéljaik végrehajtá-
sában. Erősek  voltak akaratuk tüzön-
vizen való érvényesítésében. 

És azok a zsarnokok, kik ma 
Magyarországon uralkodni akarnak, 
kik kibérelték a hazafiságot,  kik lár-
mát szítanak, őrjöngenek, dulakodnak, 
záptojást hajgálnak, minden becsüle-
tet leszólnak, lekaczagnak — vájjon 
ezek a zsarnokok erősek-e? 

Nem ! Gyengék, erőtelenek ! Hisz 
ha erősek lettek volna, elérték volna, 
a mit akartak — a nyolezvan szót. 

De máról holnapra változók! 
Amint fuj  a szél, a népszerűség szele, 
akként dugdosták fejüket.  Ha balról 
fuj  a szél, jobb szárnyuk alá, ha 
jobbról fuj  a szél, bal szárnyuk alá. 

Fegyverük vak lárma, szószá-
tyárság. A legbecsületesebb embert 
»hazaárulónak« mondják, hogy »ha-
zafiasaknak  nevezze őket az elvakí-
tottak tábora. 

Ezer esztendős történelem bizony-
ság a mellett, hogy akkor volt nagy 

a magyar, ha nagy volt a király! 
Ezer esztendő bizonyítja, hogy akkor 
volt erős a Magyarország, mikor erős 
volt a király! 

És ezek az erőtelen bábuk, ezek a 
»nemzet vezéreinek« minősített alku-
szok szétakarják roncsolni a koronát, 
hogy széthullott darabjaiból maguk-
nak kösöntyüket csináljanak a mil-
liók kárára. 

Valamennyi közülök egy-egy 
zsarnok. Nem akar más véleményt 
hallani, mint az övét! Nem akar más 
szint látni, mint mit az ő vak szeme 
sejtet. Nincs más érdek előtte, mint 
az ő érdeke. S szomorú valóság: 
e szemfényvesztőknek  hisz a nemzet-
nek tekintélyes rész~ ! 

Nyissátok ki szemeiteket székely 
atyafiak  ! Ne nézzétek a valóságot 
semmiféle  párt hamis szemüvegén. 
Nézzetek szét magatok  szemeivel! S 
akkor meglátjátok, hogy a király az, 
aki javatokat akarja. 

Hűtlenek lettek hozzá — még 
nagyobbnak sejtett konczért —- a fő-
urak, kik elődeikben ő tőle nyerték 
vagyonukat, hírüket, nevüket. E há-
látlanoktól elfordul  most s a korona 
erejét, fényét,  dicsőségét ti reátok 
bizza. E bizalmat fogadjátok  el biza-
lommal ! Legyetek ti vára a koroná-
nak, a nemzeti dicsőségnek! 

Kiknek ősei, vagy magatok is 
választó polgárok voltatok, de most 
nincs választói jogotok: fogadjátok 
el az általános titkos községenkénti 
szavazati jogot, mit Kossuth Ferencz 
s pártja rég követel! Akkor megint 
emberek, polgárok lesztek. Magatok 
kormányozzátok magatokat. 

Ha van eszetek: fogadjátok  el 
az ingyen oktatást! Ezzel is megkí-
nál a király! S akkor a ti fiaitok 
lesznek, ha tanulnak, képviselők, fő-
ispánok, miniszterek, mert mint a 
sokáig pihent föld  fölszántás  után jó 
termést ad: akkép a ti gyermekeitek, 
kik őseikben szellemileg nem hasz-

náltattak és nem zsaroltattak ki: több 
szellemi gyümölcsöt termelnek, mint 
a mai koalicziós vezető elem. 

Talpra minden székely, hogy a 
régi szabadság felvirágozzék!  Talpra, 
hogy az apró-cseprő országos zsar-
nokokra tekintve ne mondhassa senki, 
hogy itt Magyarországon »milliók  — 
szenvednek — egy  miatt! 

Csákán. 

BELFÖLD. 
A választói jogról szóló törvényja-

vaslat. 
A kormány közzétette a választói jog-

ról szóló törvényjavaslatot indokolással és 
224 oldalnyi statisztikai adattal egyetemben. 
A javaslat szerint választó minden férfi,  aki 
24-ik életévét betöltötte és irni-olvasni tud. 

A választókerületek szavazás czéljára 
kisebb szavazókörökre oszlanak. Minden vá-
ros, nagyközség és körjegy zőség külön sza-
vazókört alkot. 

A választás közvetlen, titkosan szava-
zólappal történik. Szavazhat, a ki a névjegy-
zékbe fel  van véve ; szavazni esak szemií-
lyesen lehet. A képviselők száma a jelenlegi 
marad és a mandátum tartama szintén a 
jelenlegi öt év marad. 

A kerületek uj beosztásáról, a névjegy-
zékek összeállításáról, a választások érvénye 
feletti  bíráskodásról külön törvény intézkedik. 
A belügyminiszter köteles a javaslatokat a 
jelen törvényjavaslat kihirdetésétől számított 
egy év alatt befejeztetni.  A kik az eddig vá-
lasztói törvények szerint választók voltak, 
habár irni-olvasni nem is tudnak jogukat a 
törvény életbeléptét követő ülésszakra még 
megtartják. Jelen törvény a kerületek uj be-
osztásával egyidejűleg lép életbe. 

Az indokolás bevezető részében vázolja 
azokat az aránytalanságokat, melyek a vá-
lasztói jog reformját  elodázhatatlanul szük-
ségessé teszik. Az aránytalanságok legkiri-
vóbban a választói jogosultság egyik alapját 
képező földadó-minimumokban  (czenzus) és 
a kerületek beosztásaiban mutatkoznak. 

E czenzus két szélső határa Magyar-
országban 68 fillér  egyfelől,  87 korona 17 
fillér  másfelől.  Ha az egyes vármegyéket 
tekintjük, azt látjuk például, hogy a földadó 
minimuma Aradmegyében 1 K. 42 f.  és 35 
K. 30 f.  között, Bács-Bodrogmegyében 12 
K. 46 f.  és 76 K. 06 f.  között váltakozik. 
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Még visszásabb az aránytalanság, ha egy 
vármegyénél kisebb, területrészt: egy válasz-
tókerületet vizsgálunk. Azt látjuk például, 
hogy Nyitramegye egyik községében 2 K. 
94 f.  egy másikban pedig 45 K. 40 f.  a 
földadó-minimum. 

A választók száma pedig a kerületek-
ben 139 és 12,105 között váltakozik. 

Az kétségtelen, hogy a reform  nem 
képzelhető el másképpen, mint a választói 
jogosultság kiterjesztésével. Az indokolás 
ennek beigazolására két döntő tényt emlit. 

Megállapítja, hogy 1904-ben az egész 
országban 1,048.976 választó volt, ami az 
egész lakosság 6'23°/«-a. Tőlünk nyugatra 
nincs ország, ahol az arányszám ilyen ala-
csony volna s ha meg akarunk maradni a 
nyugati kultura közösségében, nem szabad 
türnünk ilyen szembeszökő kiilömbséget 
azon mértékre nézve, melyben a nép a leg-
fontosabb  alkotmányos jog gyakorlásában 
részesül. 

A másik tény, amire a javaslat indo-
kolása a választói jog kiterjesztésének iga-
zolására hivatkozik, az, hogy lényegileg ma 
is még az a vagyoni és értelmi czenzus van 
érvényben, melyet 1848-ban állítottunk fel, 
holott társadalmi viszonyaink azóta átala-
kultak, a művelődés a nép széles rétegei 
között terjedt s öntudatra ébresztette a szuny-
nyadó vágyakat. Gazdasági életünk is gyö- ; 
keresen megváltozott, a gyáripar fejlődése 
folytán  a muskás-osztály új rétegekkel bővült, j 
Három nemzedék nőtt fel  azóta s minde-
gyikkel uj eszmék, új vágyak, új érzelmek 
születtek. Ezek azonban ma jóformán  szám-
űzve vannak a parlamentből. 

így a politikai nemzet és a nép fogalma 
1848 óta egyre jobban távolodnak egymás-
ól. Ez ellentét szomorú következményei nem 

maradhattak el. 
A mai helyzetet a következő száma-

datok világítják meg. Magyarországban a 
jelenlegi választói életkor (20 évet) betöltött 
férfiak  száma; 4,322.940. Ebből választói 
joggal nem bir 3,352.119, az a férfinépes-
ségnek 77-5%-a ! És 2J86.095 azoknak az 
írni és olvasni tudó 20 éven felüli  férfiaknak 
száma, akiknek ma nincs választó jogosult-
ságuk. 

A választói jogosultság az egyes fog-
lalkozási ágak között ma igy oszlik meg: 

A 4,322.960 főnyi  férfi-népességből  le-
galább 2 holdnyi földbirtokkal  rendelkezik 
1,266699, ebbőlv választó 619.939, vagyis 
48'9°/0, ellenben nem választó 646.660 azaz 
15-1%. 

Még rosszabbul áll az iparosok válasz-
tói jogosultsága. 250.000 iparos közül csak 
88.000, vagyis 35'3ü/0 választó, mig 162'000 
önálló iparos a választói jogosultságból ki 
van zárva. Jóval kedvezőbb a kereskedő-
osztály helyzete, de azért a választó jogból 
kizárt férfiak  száma köztük is aránylag igen 
nagy. 83.000 önálló kereskedő közül 46.000 
választó. Az arány tehát: 560,0—44°/,,. 

Ezek az adatok bizonyítják, hogy a 
választói jog kiterjesztése nemcsak a mun-
kások, hanem a polgári társadalom érdekeit 
is közelről érinti. 

A jogkiterjesztés szükségét úgyszólván 
mindenki elismeri. Annál inkább eltérnek a 
nézetek a kiterjesztés mértékére nézve. A 
törvényjavaslat a szokásos korlátozásokon 
kivül csak az írni és olvasni tudást köti ki 
a választói jogosultság feltételéül. 

Az általános választói jog elvét az in-
dokolás mindenekelőtt is támogatja avval a 
tétellel, hogy a megszaporodott munkásosz-
tályok éppen olyan joggal kívánhatják érde-

keik képviseletét a parlamentben, mint más 
osztályok. A tapasztalat azt igazolja, hogy 
az általános választói jog az elégedetlen tár-
sadalmi osztályok forradalmi  törekvéseinek 
legjobb ellenszere, valóságos biztósitó sze-
lepe a társadalomnak a falait  feszitő  erősza-
kos czélzatok ellen. A legjogosultabb poli-
tikai törekvés is gyakorta erőszakos eszkö-
zökhöz folyamodik,  ha minden áron kire-
kesztik a parlamentből s viszont a forradalmi 
törekvés is törvényes formák  között igyek-
szik érvényesülni, ha a parlamentben szóhoz 
juthat. 

Az általános választói jog mellett szól 
az a kétségtelen tény is, hogy vajmi nehéz 
találni olyan rendszert, mely helyébe volna 
tehetöT A czenzus rendszere erre nem alkal-
mas és sajátos hazai viszonyaink mellett 
pedig megtartásának még ujabb nehézsége 
van s ez az, hogy a választói jognak min-
den olyan kiterjesztése, mely a czenzus le-
szállítására lenne alapítva, a magyar elemet 
a jelenleginél hátrányosabb helyzetbe hozná. 

A választók jelenlegi számában a ma-
gyar faj  56*2 százalékot tesz ki. A foglal-
kozási kategóriákat tekintve pedig azt látjuk, 
hogy a földmives  osztályból kikerülő válasz-
tók magyarsága messze mögötte marad még 
az összes népességből a magyarságra eső 
aránynak is. Így legalább 10 holdas gazdák 
között a magyarság 4M, az 5 holdas gaz-
dák között 39 5, a 2 holdasok között 39 4, 
az 1 holdasok között 40'l°/0-a van képvi-
selve. Ebből következik, hogy minden olyan 
czenzusos reform,  mely a földmives-osztályt 
nagyobb tömegekben juttatja választói jog-
hoz, a magyarság százalékát megrontja és 
pedig annál inkább, minél lejebb szállunk 
a földadó-czenzus  megállapításánál. Ezt a 
hátrányt pedig ellensúlyozni a többi foglal-

Az utolsó. 
Irta: dr. László Zoltán. 

»Az utolsó«, mondá Tibor, amidőn a 
kúti pusztáról vitte a kocsi a vasút állomás-
hoz. Jó félórai  út, gondolkodhatott eleget. 
Olyan vérbeli Íróember mint ő, tehát idea-
lista, nagyon a szivére vehette a szép Freddy 
kisasszony — kosarát. 

»Az utolsó, a tizenkettedik«, morfon-
dírozott magában, »ez is kosarat adott. Pedig 
ez volt a legszebb. Ez hitegetett legjobban. 
Szeme minden pillantása égő vágy, tüzes 
szerelmet mutatott, és mégis — hazudott. 
Ilyenek a nok. A szerelmük lidérczfény«. 
Eszébe jutott mind a tizenkettő, a kosarak-
kal egyetemben. De egy sem bántotta any-
nyira, mint ezé a leányé; pedig már biztos 
volt a dolgában. Hónapokig kint járt a pusz-
tán, hol vadászai, hol más ürügy alatt. S 
Freddy szívesen fogadta,  örült ha jött, leve-
leztek egymással, — szerelem helyett — 
csak barátság volt a leány érzelme. Egyik 
gondolat a másikat űzte Tibor barátunk 
agyában, s a kocsiból sem akart kiszállani, 
mikor a stáczióhoz értek, mert azt hitte, 
hogy még mindig ott áll az ő szobájában. 

Két pengőt nyomott a kocsis markába, 
aztán megváltotta jegyét, beszállott a vonatba 
s robogott hazafelé.  Nemsokára már ott kó-

borolt a főváros  fényesen  kivilágított utczáin ; 
azt sem tudta merre, mig végre ott találta 
magát a kávéházi törzsasztala mellett, ahol 
az irókollegák, a czomborák ujjongva üd-
vözölték. Végigjárták a bú-feleitő  kálváriát. 
Az Orfeum  sem maradt el, amelynek par-
fümos  levegőjében megjött a jókedv, a han-
gulat. Miczi, a fess  kasszatündér is odakerült 
az asztalhoz, a pezsgő felvillanyozta  a ke-
délyeket, és Tibor úgy mulatott, ahogy a 
czimborák még nem látták. Egy-két tizes 
jutott a czigánynak, a jókedvű társaság 
kurjantásaitól visszhangzott az egész helyiség. 

Furcsa nép az a poéta fajta.  Mikor el-
fogja  a szentimentálizmus, akkor szerelmes, 
csendes, nyugodt. A poétákból kerülnek ki 
a legjobb férjek,  de ha szerelmükben csa-
lódtak, ép oly gyorsan felejtenek,  — legalább 
úgy mutatják. Lehet, hogy csak külsőleg, 
és belülről marja őket a kétségbeesés, a 
csalódott szerelmesek betegsége. Boldogta-
lanok, boldogtalanabbak bármely más ha-
landónál, hisz nem csoda. A poéta ideálista, 
az ideálistát pedig a csalódás, nemes álmai-
nak a rideg valóság általi széjjelrombolása 
ezerszer jobban bántja mint a reálisa gon-
dolkodót. A poétának a lelke fáj,  a lelke 
vérzik, azt persze nem lehet meglátni. Tibor 
barátunk is az éjjeli életben keresett enyhí-
tést. A villanyfény,  a pezsgő, a selyemruhák 
suhogása oly különös hatással voltak lel-
kére ; nem tudták vigasztalni, amint gondo-

lataiban feltűnt  a kuti major. A pajtások, 
meg Miczi előtt teljesen rejtély volt a fiatal 
poéta viselkedése. Igaz, néhány hónapja nem 
látták már a szokott körben, de hát úgy 
tudták, hogy egy novella kötetén dolgozott 
és amugyis el volt foglalva  a redakczióban. 
Tudták, hogy máskor volt már szerelmes, 
sőt vőlegény is többször, de akárhogy is 
végződött az máskor, egyhamar megvigasz-
talódott. Egyszer a revolver is ott volt a 
kezében, midőn a vele eljegyzett primadonna 
gondolva egyet hozzáment a színházi dok-
torhoz. De akkor hamarabb; mondhatni egy-
pár óra alatt megint a régi volt. 

Itt komolyabb dologról lehetett szó. 
Szőnyi Pista, a javíthatatlan színházi ripor-
ternek szúrta az oldalát a kíváncsiság, de 
Tibor egy szót sem felelt  a tolakodó bohém 
kérdéseire. Miczi hiába csüngött a nyakában, 
s hiába suttogott kipirult arczczal igaz sze-
relemről, süket fülekre  talált. 

»Ez a Tibor megbolondult«, mondá 
Szőnyi Pista a czimborákhoz fordulva,  »va-
lami színésznő már megint elcsavarta a fe-
jét. Gyertek fiuk  fogjuk  meg, aztán te füstös 
egy jó nótát, tánczoljunk vele«. 

Nem volt már senki az egész helyi-
ségben, a fiuk  megfogták  Tibort, Miczi is 
oda állott közibéjük s járták. A pinczér 
hozta a pezsgőt, — Tibor is vigabb lett, s 
amidőn elmúlt az idő, amidőn az alkohol a 
gondolkodást lehetetlenné teszi, akkor már 
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kozási ágaknál alig lehet, miután Magyar-
ország agrikol jellegénél fogva  a többi fog-
lalkozási ágakhoz tartozó polgárok a földmi-
ves-osztályhoz képest az összes népességnek 
csak kisebb részét teszik. 

Szó lehetne talán arról, hogy a czen-
zust az állami egyenes adók együttes figye-
lembe vételével állapítsuk meg. Ám ez a 
módszer sem kínálkozik czélszerünek, mert 
kizárólag 20 koronás adóalapon, mely mel-
lett a magyarság aránya változatlan maradna 
(56°/0) a választók száma nem hogy emel-
kednék, sőt 4000-ret csökkene, kisebb czen-
zus mellett pedig a választók száma emel-
kednék ugyan, de a magyarságra eső arány 
fokozatosan  rosszabbodnék, 15 koronás czen-
zus mellett 52-8(>/tf-ra,  10 koronás mellett 
pedig 49 9°/„-ra szállana alá. 

Ezen az alapon a feladat  a magyar-
ság mai helyzetének rosszabbodása nélkül 
megoldható lenne, mert a választók száma 
10, 8 vagy 6 koronás czenzus mellett is és 
mérsékelten emelkednék s a magyarság 
aránya változatlanul maradna. A Királyhágón 
tul a magyarság aránya ugyan rosszabbod-
nék s 10 koronás czenzus mellett 36-2H/„-ra, 
8 koronás mellett 36'lö/0-ra, 6 koronás mel-
lett 35'6%-ra szállna alá. 

A statisztikai adatok tehát azt mutat-
ják, hogy a czenzus leszállítására alapított 
választási reform  mindenképpen gyöngítené 
a magyar állam nemzeti jellegét. 

De rosszabbodnék a magyar elem ará-
nya akkor is, ha különös korlátozás nélkül 
minden 24 éves polgár felruháztatnék  vá-
lasztói jogosultsággal, mert 2,895.357 főnyi 
24 éven felüli  férfinépességből  csak 51 "7"/„, 
azaz 2,015.355 magyar. 

Ezek a szempontok vezetik a törvény-
javaslatot, midőn a választói jogosultságot 
az irás-olvasáshoz köti. 

A 2,895.357 főnyi  24 éven felüli  fér-
finépességből  ir és olvas 2,621.727. Ebből 
magyar 61'4n/0. Ha tehát a választói jogot 
az irás-olvasáshoz kötjük, a magyar elem 
jelenlegi aránya nemcsak nem romlik, ha-
nem legalább egyelőre, amíg a nemzetisé-
gek a mostani arányban szerepelnek, az 
irni-olvasni tudók között tetemesen javul. 

E mellett ez a megszorítás elvileg is 
leginkább igazolható, mert csak a teljesen 
műveletlen elemeket zárja ki a választói jo-
gosultságból, a nélkül, hogy a népesség 
zömének az alkotmányos ügyekre való be-
folyását  csökkentené. A hátrány nem is el-
hárithatlan, sőt ahol — mint nálunk — az 
elemi iskolázás kötelező, az irni-olvasni nem 
tudás csak a törvény meg nem tartásának 
lehet eredménye. 

Nézzük, miként alakulna a választói 
jog, ha azt a magyar irás-olvasáshoz köt-
nők ? Ez a reform  alig jöhet szóba az előtt, 
aki a mai nemzetiségi politikánkkal teljes-
séggel szakítani nem akar, mert a választói 
jognak a magyar irás és olvasáshoz kötése 
rendkívül nagy jogfosztással  járna. Erre elég 
egy példa. Árvamegyében például a válasz-
tók jelenlegi száma 10.873, a magyar irás 
és olvasás feltétele  mellett pedig a 18,876 
főnyi  24 éven felüli  férfinépességből  csal: 
1900 szavazhat. 

<\ bőséges statisztikából kiviláglik, hogy 
lényegesebb változás csak a munkásosztály 
javára áll be, mert ez az osztály jelenleg a 
választók között 61°'0-kal szerepel, a jö-
vőben 33'2'7,,-kal és 868.800 fővel  szerepel. 

A magyar képviselőházban mondhatni 
egy emberöltő óta sohasem aludt ki az ál-
talános választói jog eí.zméje, s a háznak 
mindig tekintélyes része volt az, mely azt 
ébren tartotta [megvalósítását sürgette. Már 
1872-ben terjesztettek be Irányi Dániel és 
társai egy törvényjavaslatot, mely az álta-
lános választói jogot, a titkos szavazást és 
a választókerületeknek a népesség aránya 
szerinti igazságos felosztását  követelte, s 
ugyanakkor terjesztett be Schwarcz Gyula 
egy másik javaslatot, mely a most beterjesz-
tetthez nagyon hasonlóan, minden 20 éves, 
önálló, írni és olvasni tudó férfinak  kívánta 
a választói jogot megadni, s azóta is állan-
dóan felszínen  maradt az eszme, sőt a kép-
viselőház egy egész tekintélyes pártjának 
programmjába is felvétetett. 

E régi törekvések megvalósítását akarja 
biztosítani a törvényjavaslat. 

POLITIKAI KRÓNIKA. 
Az országgyűlés elnapolása a hét  leg-

fontosabb  eseménye s tartja állandóan izga-
lomban a sajtót, s az ezt követő lemondása 
a kormánynak. 

Az intranzigens koalicziós jogászi fej-
tegetések egész sorozata bizonyítgatja, hogy 
helytelen és törvényellenes az elnapolás. 
Nagyon szép ugyan, de ha a tényt  tekint-
jük s nem a paragrafusokat,  be kell látnunk, 
hogy nem lehetett .másképen. Ugyanaz a 
koaliczió, mely az elnapolás ellen azért til-
takozik, hogy a költségvetést kellene letár-
gyalni, nem hajlandó azt a költségvetést 
tényleg letárgyalni, mit jogilag követel. 

Miczivel ő járta a toborzót. Reggelre min-
dent elfelejtett,  a kompánia is csak muló 
rossz kedvnek tulajdonította furcsa  viselke-
dését. Világos nappal volt, amikor hazaért 
az ő kedvesen berendezett garszonlakásába. 
Annyi ereje volt, hogy lefeküdjön,  — a 
többiről már nem tudott. 

»Tudja miért jöttem ki ma oly váiat-
lanul magához« ? kérdé Tibor a mellette álló 
szőke leánytól. 

»Nem«, feleié  az erőltetett egykedvű-
séggel. 

»Mert szeretem magát Freddy. Amióta 
megláttam, boldogtalan vagyok. Álmatlan 
éjszakáimon csak magára gondolok. Ha iró-
asztalamhoz ülök dolgozni, tekintetem aka-
ratlanul a fényképére  esik, s elmélázok, 
gondolatom nem jön. Mindig csak maga és 
maga. Ezt tovább nem birom. Eljöttem 
megvallani érzelmeimet, komolyan — elha-
tároztam, hogy nőül veszem. Végre meg 
kellett mondanom. Szeret-e engem; csak 
egy kicsit, egy század részét annak, ahogy 
én imádom ? Maga nélkül czéltalan lesz az 
életem«. 

A leány csak ámult és bámult, erre 
talán nem volt elkészülve. Nem felelt,  sze-
mei kerülték a férfiét,  mert tudta, hogyha 
reá nézne nem mondhatna valótlant. 

»Elkésett egy hónappal«, mondá végre 
oly flegmával,  mely egész lényével ellen-
kezett. »Azt hittem, hogy még a nyáron 
megkér. De maga egy hónapra elutazott va-

dászni és nem szólt semmit, közben eljött 
Donner Aurél és megkért. Megszerettem, 
odaígértem a kezemet«. 

Tibor úgy állt a leány előtt mintha 
verőfényes  égből a villám csapott volna le. 
Forgott vele minden, a kertben a fák,  a villa 
oszlopai, az ég, a föld.  Freddy is és vele 
együtt mind a tizenegy. Soká tartott mig 
uralkodni tudott magán. Azután szintén kö-
zönyt erőltetve, mintha semmi sem történt 
volna, kezdett a leánynyal Donner Aurélról, 
a gyárosról, a milliomosról beszélni. Mit, azt 
tán maga *> sem tudta. Egy ideig még sétál-
gattak a parkban, de aztán annyira beeste-
ledett, hogy bementek a villába. Freddy 
aznap egész egyedül volt otthon. Anyja be-
ment a fővárosba  látogatásokat tenni, a 
bátyjai pedig kint vadásztak az erdőn. Mégis 
volt annyi realizmus benne, hogy Tibort 
vacsorára marasztalta, hisz az utolsó vonat 
csak tiz óra után indul. Ez már csakugyan 
bántotta a csalódott férfit  és valamit sürgős 
dologról, megírandó czikkekről mondva, ud-
variasan megköszönte a szives marasztalást 
s kérte a leányt, hogy fogasson  be. 

Freddy észrevette mégis, hogy szavai 
mély hatást tettek Tiboron. 

»Ne haragudjon reám, hisz azért jó 
barátok maradunk«, mondá, »nézze még re-
ményt is engedek magának. Ha Donner 
Auréllal a parti széijelmenne, hozzámegyek 
magához. Aztán kap maga nálamnál mást 
is, jobbat, szebbet, gazdagabbat. Utóvégre 
maga a hibás, a nyáron elvártam, hogy 

megkér«. 
»Köszönöm«, feleié  Tibor, »nem harag-

szom én egy cseppet sem. Tizenegy kosár 
mellé a tizenkettedik, legalább egy tuczat 
megvan, — staffirungra«. 

Még egy kis ideig kegélyeskedtek, az-
tán előállott a fogat  és néhány udvarias szó, 
meg egy meleg kézszorítás, s a lovak már 

! vitték a gondolataiba merült poétát a 
vasút felé. 

Freddy korán lefeküdt,  de aludni nem 
bírt. Donner Aurélra gondolt és mégis a 
Tibor alakja tünt fel  előtte. Elutasitota, — 
pedig szerette. Sokáig gondolkodott, mig 
végre elnyomta az álom. Nem tudom kiről 
álmodott, de azt hiszem Tiborról, akinek ő 
volt az utolsó ideálja. 

Este volt, amidőn Tibor a nagy lum-
polástól kimerülten felébredt.  Gyorsan fel-
öltözködött, iró asztalához ült, s elkezdett 
dolgozni, de mielőtt a tollat megfogta  ön-
kénytelenül rátekintett a Freddy fotográfiá-
jára, egy utolsó pillantást vetett reá, aztán 
belezárta az asztalfiókjába,  oda a tizenegy 
másik mellé az utolsót is . . . 

Ugyanakkor a kuti parkban sétált egy 
szőke leány egy csinos barna férfiúval,  aki 
szerelmesen suttogott neki mindenféléről,  de 
'a leány nem felelt,  mert ő volt annak a 
másiknak — utolsó ideálja, s gondolatai 

ekkor a Tiboréval találkoztak. 
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Sérelmezi, hogy a kormány nem jelent 
meg az országgyűlés szine előtt, holott ő 
maga kötötte ki, hogy ne is jelenhessék 
meg. 

Nagy a gaudium az országgyűlés egy-
hangúlag  hozott határozata felett.  Mezöfi 
Vilmost az egyhangúságból egyszerűen el-
sikkasztották. Persze, mert nem mágnáska-
szinóképes. Ünnepelték ellenben gróf  Tisza 
Istvánt, kit eddig épen azért nem sziveitek, 
mert gróf  létére n«;m születési, hanem szel-
lemi arisztokrácziát ismert. Pedig látniok 
kellene, hogy Tisza  gróf  egy cseppet sem 
koalicziós, sőt mintha minden szava, mely-
lyel a koaliczió határozatához hozzájárult 
gyengéd emlékeztetés volna a koalicziós 
többség kötelességére. 

A kormány az egyhangú határozatból 
levonta a konzekvencziát és lemondott s 
mihelyt alakul oly többség, mely kész át-
venni a kormányzást s kész kabinetet ala-
kítani; a koronái is felmenti  a rájuk bizott 
vezetés alól. 

Valahogy lenni kell, mert sehogy soha-
sem volt. 

A koalicziós vezérek többször voltak 
már kész programmal a korona előtt, tőle 
várva ítéletet, hogy akczeptáltatik-e vagy 
nem. Ezzel elismerték a korona jogát, még 
pedig előzetes vétójogát nemcsak egyes tör-
vényjavaslathoz, hanem általános kormány-
programmhoz is. Elismerték egyúttal tehát 
azt is, hogy a korona rendelkezik bizonyos 
joggal arra, hogy a programmot megszab-
hassa, mert hiszen alkudoztak e felett,  mit 
eddig* egyetlen kabinet sem tett meg. Az 
alkudozás nem negáczíó, sőt épen elismerés, 
mert csak a létesítés mértéke képezi annak 
tárgyát. Tessék most akkor levonni ebből 
saját magukra a konzekvencziákat s az any-
nyira gyűlölt kormánynak hamar elkövet-
keznék végnapja. 

De ugy látszik, baj van Köpeczen. Hol 
lesz akkor a népszerűség, sok hazafias  szó-
lam kézzel fogható  eredménye, ha azt teszik, 
miről tudják, hogy tenniök kellene. 

A koaliczió- és záptojás-politikával te-
lik múlik az idő. Márczius elsején életbe 
kellene lépni az új vámszerződésnek Német-
országgal. Vájjon lesz-e belőle valami ? Va-
lamennyi koalicziós hadvezér beismerte, hogy 
el kell fogadni,  mert jobbat nem tud csinálni 
és a tények megdönthetetlen ereje kénysze-
rit annak elfogadására.  Az 1899. XXX. tör-
vényczíkkre alapított íntranzigens jogászi 
okoskodás nem vezethet dűlőre, épen a koa-
licziós urak részéről, mert igaz, hogy a 
törvény és a terv jól volt kigondolva, dê  
épen annak életet adója: Széli  Kálmán, leg-
kevésbbé gondolt arra, hogy az osztrákok 
obstrukczióját a magyar urak folytatják  s 
hogy épen azok, kik ennek a törvénynek 
végrehajtását követelik, három év óta telje-
sen megakasztják a parlamenti alkotást s az 
utolsó órában sem engedik, hogy azzal fog-
lalkozzék, mit a törvény tervezett, kényszer-
helyzetbe sodorják az országot, és saját fé-
nyeikkel akadályozzák meg azt, a mit jogilag 
követelnek. 

Ellenben nagy optimizmussal tekintik 
Németország szimpatiója jeléül, hogy Berlin 
városának egyik utczáját »Ungarnstrasse«-
nak nevezték el, holott ha figyelemmel  te-

kintenék a külföldi  sajtót, láthatnák, hogy 
egyotlen nemzet sem szimpatirozmozgalmuk-
kai s egyre-másra hagyják el a sajtót azok 
a nyomdatermékek, melyek ellenünk foglal-
nak állást. Igaz, hogy téves adat és hamis 
szózat van bennök jogi szempontból, de az 
semmit sem változtat azon a tényen, hogy 
az európai közvé'emény irántunk ellenséges 
érzelmű. 

Jó volna megfontolni,  hogy a politika 
az exigencziák tudománya és dogmák hiány-
zanak belőle. 

A láthatatlan parlament. 
A király elnapolta az országgyű-

lést márczius elsejéig. Ezzel ujabb 
gondolkozási időt adott a koaliczió-
nak arra, vájjon tovább is fenn  ki-
vánja-e tartani Magyarországban a 
törvénytipró anarchiát, vagy pedig 
jobbik eszére térve aláveti-e magát 
Végre a jogrendnek. A Ház tiltakozott 
az ujabb gondolkozási határidő ellen. 
A koaliczió nyilván azért, mert ő 
már úgyis eléget gondolkozott azon, 
mikép lehetne kimászni abból a fatális 
helyzetből, amelybe saját esztelensége 
s a körülmény sodorta, hogy a vá-
lasztásokon a balvégzet kisebbségből 
többséggé "alakította át. Többség! — 
oly állapot, amely valóban nem ennek 
a koalicziónak való. Mert a „többség" 
fogalma  erkölcsi kötelezettségekkel 
jár. Az erkölcsi kötelezettségek telje-
sítéséhez pedig mindenekelőtt erkölcsi 
érzék, azonkívül gyakorlati és szak-
politikai tudás kell. Ilyesmije pedig a, 
tisztelt koalicziónak nincs. Sem er-
kölcsi érzése (hiszen a napról-napra 
mutatkozó szimptomák szerint való-
ságos politikai morál insanityben szen-
ved), sem pedig gyakorlati és szak-
politikai tudása. A koaliczió csak 
agyafúrt  terveket kieszelni, nyelvelni 
és izgatni tud. Mint kisebbség éppen 
ezért úgy érezhette magát a maga 
teljes felelőtlensége  tudatában, mint 
hal a vízben. Januárban azonban 
megfordult  a koczka, s a hatalomra 
falánk  koaliczión betelt Széli Kálmán 
apósának — Vörösmarty Mihálynak 
— tréfás  versezete, hogy: 

Róka szoros egykor nagy ehetnám lyukba bebújta 
Dombos az oldala lett, — nem lehet ám : »Gyere ki« I 

E két vorssor igazságában rejlik 
az az átok, amely átka a koalicziónak 
és átka a koaliczió révén az egész 
nemzetnek. Ez az átok, ugylátszik, 
több fejezetre  oszlik. Kezdődött — 
már a koalicziót megelőzőleg — a 
költségvetés nélkül való állapoton — 
folytatódott  a pénz és a k'atonahiányon, 
s a maga undorító pompájában telje-

sen kifejlődött  a vármegyék záptojá-
sos és köpködő passzív reszisztencziá-
jában. Valóban, nem is hinők el, ha 
a tulajdon szemünkkel nem látnók, 
hogy milyen borzalmas pusztítást 
vihet véghez egy országban egy — 
„nagy ehetnám" róka! 

Remélyük, most már közeledünk 
az utolsó fejezethez.  Kristóffy  belügy-
miniszter ma nyomtatta ki a közsé-
genkint való általános titkos választói 
jogról szóló törvényjavaslatát. A ja-
vaslat még nincs a Ház asztalán, de 
már ennél sokkal messzebbre jutott: 
bele hatolt mélyen a nemzetnek a 
lelkébe. Ma már az egész magyar 
nemzet meggyőződött az iránt, hogy 
a mai hecczcsináló, renyhe osztály-
parlamenttől ez a tönkretett ország 
egyedül az általános választói jog 
segítségével szabadulhat. Az általános 
választói jog behozta az egyetlen 
gyógyító patikaszer a mai parlamenti 
rendszerből folyó  országos nyavalyák 
gyógyítására. Az általános titkos vá-
lasztói jog. alapján majdan létesítendő 
új parlament lehet és lesz egyedül az, 
amely a közjogi törvények betűi kö-
zött való mai örökös parlamenti 
vesszőparipázások helyett majd min-
den gondját, igyekezetét és tudását 
majd a nemzet és a nép igazi bajai-
nak orvoslására s valódi szükségle-
tünk kielégítésére fogja  fordítani. 
Ennek a jövő Magyarország új par-
lamentjének ma még ösmeretlen, le-
endő tagjai felé  fordítjuk  várakozva 
a tekintetünket, mert ez a parlament 
fogja  Magyarországot a história jö-
vendő ezredévére megváltani. Szemünk 
az ő láthatatlan alakjaikon függ,  és 
hisszük, hogy minden felvilágosult  és 
dolgozni akaró magyar ember keblé-
ből az ő — még ismeretlen — több-
ségük felé  száll a fohász: 

— Mentsétek meg Magyarorszá-
got a jövő számára! 

Mert Magyarországnak ma két 
parlamentje van : egy látható, amely-
nek már csak a romboló munkáját 
érezzük, és egy, még láthatatlan, 
amely azonban már hatalmas suga-
rakban vetíti elénk a jövendő munkás 
és boldog magyarországnak a képét. 

VÁRMEGYE és VÁROS. 
Vármegyénk hivatalos lapja. 

Udvarhely vármegye önálló lapként meg-
jelenő hivatalos lapja 1906. év januárral 
negyedik évfolyamba  !lép, amidőn egyúttal 
kiadót is cserél. Ugyanis a lap kiadását 
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Becsek  D. Fia  könyvnyomdája az e héten 
tartott árlejtési tárgyaláson, mint előnyösebb 
ajánlat-tevő, nyerte el. 

Fürdő és gyógyhelys*abályren-
-delet. A belügyminiszter jóváhagyta vár-
megyénknek a területén levő fürdő  és gyógy-
helyekről szóló szabályrendeletét, melyet ez 
évi április hó 17-én tartott közgyűlésén ho-
zott meg. A hivatalos lapban való kihirde-
tést követő 30 nap múlva életbe lép. 

„A helyzet kulcsa/' 
Azt mondják a Tisza István laj-

t>ija zsebében van. Meglehet. 
Ha ott van, erős ember zsebében 

van. Ha kiadja jó, ha nem adja, nem 
lehet elvenni tőle 

Tisza István talán az egyetlen 
férfiú  az egész válság folyamán,  aki 
önmagához mindig hü maradt. 

Az események nagyszerűen igaz-
ságot szolgáltattak ő neki. Csaknem 
betű szerint beteljesedett, a mit meg-
jósolt, a mitől a nemzetet az obstruk-
czió letörésével meg akarta menteni. 
A módot ugyan elhibázta, de tisztán-
látásának nagy érdemét ez a hiba 
nem kisebbíti. Azóta nyilvánvalóvá 
lett, hogy ő az egyetlen magyar po-
litikus, a ki a viszonyokat ismerte, 
a. ki tudta, mit lehet, mit nem lehet, 
nem szabad közjogi téren követelni. 

Tisztánlátása, imponáló igaz fér-
fiúi  egyénisége, egész emberi mivolta 
a bukástól meg nem óvhatta, de a 
megsemmisüléstől megmentette. Tiszát 
agyonütni nem lehetett s nem lehet. 
Él. És élni fog;  mert élni akar.  Nem 
mondja, de tudja, hogy ő még »tet-
tekkel tényező« lesz. A helyzet kulcsát 
azért nem adja ki a zsebéből, mert 
azt a bizonyos helyzetet 0 fogja  vele 
kinyitni. így hiszi. így tudja. S lehet, 
hogy jól hiszi, jól tudja. 

Tisza.bukása után gondosan »el-
tette magát« a jövőre (a milyen jól 
van konzerválva, bizonyos, hogy so-
káig eláll.) Nem fondorkodott  a hata-
lom visszaszerzéséért. Az u n. »kon-
zekvencziákat« menten levonta. így 
szólt a győztes félhez:  »Szólj már 
te is more! Rajtad a sor!« 

Biztosra vette s veszi, hogy a 
hatalom széttöri, lehetetlenné teszi a 
küzdelemre észszerű, de a kormány-
zásra észszen'itlen koálicziót. S akkor 
ismét feljő  az ő leáldozott napja. 

Nem rossz számítás. Sőt. Csupa 
logika. 

Hanem a leglogikusabb számí-
tást is keresztülhúzza néha az élet. 

A Fejérváry-kormány másodszori 

megbízatása, a nagyszabású programm 
ilyen keresztülhuzásnak veszedelmé-
vel fenyegette  a Tisza számítását. 

Egy kormány, mely erős  alapot 
akar vetni a kibontakozásnak, gazdag 
programmjával a tömegek meghódí-
tására törekszik, nem a törékeny, 
ideig-óráig tartó koáliczió, hanem ve-
szedelmes versenytárs. Ezt hát lehe-
tetlenné kell tenni. Ha Fejérváry és 
Tisza a programm nyilvánosságra 
jutása után egyesülnek, a helyzet 
kulcsa a Fejérváry zsebébe vándorol. 

Tisza nem csatlakozott, nem adta 
a helyzet kulcsát. Sőt akkor fordult 
teljes erejével az öreg generális ellen, 
midőn az a parlamentárissá létei út-
jára lépett. 

Ma látszólag a koáliczió szeke-
rét tolja Tisza. De csak látszólag. 
Tényleg sietteti az ö napját. Deczem-
ber 19-iki állásfoglalásával  két le-
gyet ütött egy csapásra: csökkentette 
az őt környező népszerűtlenséget, 
megerősítette egy kissé a mameluk-
mandátumokat és közelebb vitte a 
koálicziót a hatalomhoz. Nem az al-
kotmányt védte, hanem a koáliczión 
lódított egyet előre ezzel a gondolat-
tal: foglald  el már a trónust mam-
lasz, mert én csak a te letaszittatásod 
után. következhetem ! 

Kitűnő számítás. Csupa logika. 
Csak abban az esetben mondhat csü-
törtököt, ha az öreg generálist »a 
párti végigjátszására« és esetleges meg-
nyerésére kényszeritik. Ez ugyan, a 
mint a dolgok most állanak, nem 
valószínű, de nem is lehetetlen (poli-
tikában, szerelemben ritka dolog a 
lehetetlenség.) Ebben az esetben a 
helyzet kulcsa ott rozsdásodhatik a 
Tisza István zsebében. Annyit sem 
ér, mint a vármegyeház kulcsa az 
alispán zsebében. Jg; 

A választói jog kiterjesztése. 
E czimmel jelent meg az »Udvarhelyi 

Hiradó«-ban egy czikk Mátéffy  Domokos 
tollából, melyben sikraszáll Ugrón  Zoltán 
törvényhatósági bizottsági tagnak lapunk e 
számában a maga helyén közölt inditvá-
nyával. 

Tekintettel, hogy komoly lapban jelent 
meg e czikk, pár szóval szükségesnek tart-
juk reflektálni  reá. 

A választói jognál egyetlen czenzust 
ismerhetünk el jogosnak, az értelmi czenzust, 
abból az elvből kiindulva, hogy csak azt 

-illeti jog, ki azzal bánni tud. 
Demokratikus államban nem állitha-

tunk születési czenzust, mert az arisztokra-
tikus intézmény; nem állithatunk vagyoni 
czenzust, mert az plutokratikus intézmény. 
De állithatunk értelmi czenzust, mert a kul-
tura közkincs, bárki által megszerezhető, 
sőt kell állítani, ha azt nem akarjuk, hogy 
demokracziánkat az anarchia ne semmisítse 
meg. 

Ha Ugrón  Zoltán indítványában az 
adóczenzust vette volna alapul, még lo-
gikus lett volna, mert igaz ugyan, hogy 
nem demokratikus eszközzel korlátolná a 
szavazatijogot, de mivel a társadalomban 
minden viszony egymással szükségképen 
okozati összefüggésben  van, valakinek va-
gyoni allapotáról többé-kevésbbé következ-
tetni lehet műveltségére is. 

Ezen az alapon lehetne vitatkozni a 
felől,  hogy helyes-e vagy nem, mekkora le-
gyen mértéke, — vagy a felől  is, hogy adó 

[ — vagy értelmi czenzus legyen a választó-
jog korlátozója. 

De Ugrón  Zoltán indítványában 70 
négyszögméter területű, három lakrészből 
álló háztulajdonhoz kötötte a szavazati jog 
czenzusát. ' 

Az nem kérdés, hogy csakis értelmi 
czenzus lehet korlátozás s az adóczenzus 
is közvetve az értelmi czenzus megállapítá-
sának egyik, — helytelennek bizonyult — 
formája.  De ebben volt még ráció. 

De hogy miféle  okozati összefüggés 
van a ház belterülete s a tulajdonos agyve-
leje között, azt felfogni  nem tudom. Ha volna 
valami összefüggés,  akkor Ugrón  Zoltán 
lenne a vármegyében a legokosabb ember 
és igen-igen sok ember lenne az ő jóvoltá-
ból megfosztva  eszétől, mert nincsen háza. 

Miért válaszszunk az értelmi czenzus 
megállapításához még egy közvetettebb for-
mát, a mi még kevésbbé megbízható, mint 
az adóalap ? A mi fizikailag  is annyi mun-
kát ad, hogy kivitele teljes lehetetlenség, el-
lenőrzése annál inkább. A mi nemhogy ki-
terjesztené a választói jogot, sőt ellenkezőleg 
a mai hat százalékot is redukálná egy szá-
zalékon alól és nemcsak az összes székely-
ség zömét, de a városi polgárság tetemes 
részét is elzárná a választói jogának gya-
korlatától. A mi kiszolgáltatná egy ország 
Politikai jogait néhány alkalmazott tetszésé-
nek, kedvének, tévedésnek vagy tévesztésé-
nek, mértékek pontatlanságának, llluzóriussá 
tenné a nemzet jogait s annak jövőjét füg-
gővé tenné bizonytalan existencziák sze-
szélyétől. 

Micsoda abszurdum politikai jogok 
gyakorlatát czentiméterektől függővé  tenni ? 
Micsoda abszurdum ethikai tételek igazsá-
gának megállapításánál geometriai eszközö-
ket igénybevenni ? 

Ha a „vén Kurópa felett  ma nem »pa-
nem et circenses« jelige száll, hanem a né-
pek milliói ajkán a »munkát és jogot« jelszó 
menydörög", akkor a népek milliói épen 
megkövetelhetik, hogy a jog tényleg jog le-
gyen, szilárd alapon, és ne szeszélyre épi-^-
tett jogszerű valami, amit egy tégla hiánya 
miatt elveszíthet. Turcus. 
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TOLLHEGYGYEL. 
ugrón zoltán önszabadalmazott ha-

zaffy,  a fiatfalvi  toronyból egy bekormozott 
üvegcserepen keresztül kikémlelvén a poli-
tikai horizont, boldoggá teszi Magyarorszá-
got azzal, hogy a »Magyarország« deczem-
ber 24-iki számában közreadja honmentő 
terveit. A mint czikkének cziméből sejthető, 
ez alkalommal Tisza Istvánnak ad tanácsot/ 
Örök kár, hogy Tisza István a czikket nem 
fogja  megérthetni — mi sem értjük, pedig 
óh jaj, mindig ott kell lennünk ugronzoltán 
ur gondolatainak kinteljes megszülemléseinél. 

Czikkéből egy érthető. Biztatja Tiszát, 
hogy vetkőzzék ingujra, mert csak igy lehet 
jó hazafi.  Tehát: Pozsgai a pökdösésben, 
ugronzoltán az ingujravetközésben keresik 
a hazafiságot.  Szóval az igaz hazafiság  az 
etikai izlés és illembeli szabályok teljes mel-
lőzésében áll. 

Le a kalappal uraim Fiatfalva  bölcse 
előtt, ha igy áll a dolog, ugy ő kétségtele-
nül nagy hazaffy. 

* 

Kristóffy  belügyminisztert következete-
sen »Kristo«-nak nevezik a koaliczió méltó-
ságos lapjai. — Ez azt jelenti, hogy a bel-
ügyminiszter nem századokra vissza vihető 
kékvér származás, a mi pedig nagy szégyen 
a 20-ik században. Ha pedig mái a »ffy«-t 
elsinkofálták,  mit tegyenek vele ? Magukra 
aggatják és lesznek nagy hazaffyak. 

* 

Zoltán  70  m*  indítványa: 
»írjon fel  Udvarhelyvármegye a kép-

viselőházhoz a választói jog lehető legszéle-
sebb kiterjesztése érdekében, de tekintettel 
arra, hogy az ország némely részének ala-
csonyabb néposztályai lelketlen izgatók ke-
zébe kerülhetnek, kik előtt a személy és va-
gyonbiztonság nem szent s az ország integ-
ritása elleni izgatás is talajra talál, az értelmi 
czenzuson kivül állítson korlátot azok elé is 
a választójog tekintetében, kiknek három 
osztályra osztott lakásuk nincs, ebben az 
iparos műhelyét beleértve, továbbá a kony-
hát és esetleges zárt pitvart, ha együtt a 70 
négyzetmétert belvilága meg üt. 

Ez alól — a 70 ms-ből — kivételt 
képeznek azon önálló háztartást nem foly-
tató egyének, kik valamely egy évnél, hosz-
szabban tartó szakiskolát végeztek, vagy 
még ennél nagyobb kvalifikáczióval  bírnak.« 

* 

Valahol  kezünk ügyébe került a 200 
és 250 frtos  privátkasszás beavatkozással 
koaliczióssá csutakolt Székelyudvarhely  olyan 
száma, melyben a decz. hó 18-iki várme-
gyei közgyűlésről esvén szokásos káromko-
dás és köpdösés, nevezett világlap imigyen 
ir a kisztihand-párt a helyi koaliczió záp-
tojásos Biberachjairól: »Az ellenzék részéről 
Ugrón Zoltán és dr. Kovácsy Albert képez-
ték a kiliivó,  az  ingerlő  részt, csakhamar 
jött dr. Gyarmathy az ő láudzsaszurásaival, 
melyet követett dr. Válentsik tiszti ügyész 
hatalmas  lesújtó  dárdájával,  úgyszintén 
Péterffy  plébános semmit nem kímélő nagy 
botjával.  Az igy pocsékká  vert ellenfélnek  a 

* Mindig mondottuk, az a baja, miért csak a 
»távolból* küldi a tanácsot. Szerk. 

kegyelemdöfést  Soó Gáspár adta meg, Pap 
Mózes a hideg  vizet  öntötte rá és elparen-
tálta csattogó  szónoklatával  Deák Miklós.« 
Jóleső derű vett hatalmába bennünket, mikor 
ezt a jellemzően találó és stílszerű autopik-
turát  elolvastuk. Ezt az Ízléses  önbirálatot, 
mely bemutatja egyúttal a helyi koaliczió 
politikai  fegyvereit  is,  a »lesújtó dárdát«, a 
»semmit nem kímélő nagy botot«, a »hatal-
mas lándzsát« és a »hidegvizes dézsát« rög-
tön elküldöttük Lineknek, hadd rajzolja meg 
ezek alapján ezt a gárdát a Bolond  Istók 
és a fiátfalvi  70 m8 kastély számára ! 

* 

Mint megbízható forrásból  értesülünk, 
a helyi koaliczió »csattogó« szónoka talál-
kozott e napokban Pap  Mózsival, a koáli-
czió pezsgő vérű  mszállitójával Székelyke-
reszturon. Deák  Miklós ez alkalommal is 
több csókot  »csattogott« le a »vizes« elvtárs 
Nelzon-gesztusu kacsó(k)jaira. Egyébként a 
koaliczió »csattogsóa« külön kötetben is ki-
adni igéri eddig elszórtan elcsattogott kéz-
csókjait. 

* 

A közeledő újév alkalmából a helyi 
koaliczió vezérkara nagy kézcsókünnepélyt 
rendez, melyre a meghívók most küldetnek 
szét. Ez alkalommal a vezérkari tagok be 
fogják  mutatni a politikai lelki  gyakorlato-
kat is dárdával,  lándzsával,  nagy  bottal  és 
hidegvizes  pokróczczal.  És aztán mondja még 
valaki, hogy a koaliczió nem nemes  fegy-
verekkel  küzd az elvek  harczában ! 

HÍREK. 
Kinevezések. A vallás- és közokta-

tásügyi miniszter Véglet  Gyula székelyke-
reszturi tanitóképzőintézeti segédtanárt ren-
des tanárá, Burgerné Krizsó  Erzsébet szé-
kelyudvarhelyi állami polgári iskolai helyettes 
tanítónőt a XI. fizetési  osztályba segédtanító-
nővé ; a belügyminiszter Udvarhelyvárme-
gyében a magyarhidegkuti kerületbe Major 
Zakariás községi pénztárnokot anyakönyvi 
helyettesé nevezte ki. 

Személyi hir. Ugrón  János főispán 
f.  hó 22-én Budapestre utazott. 

Katonai alreáliskola. Élénken foly-
nak a tárgyalások Marosvásárhely város ta-
nácsa és a hadtestparancsnokság között az 
ott építendő katonai alreáliskola ügyében. A 
tanács már a napokban készen lesz mun-
kálatával, melyben a váfos  közönségének 
érdekei biztosítása czéljából néhány módo-
sítást kíván az eredeti tervezeten. E munká-
lattal aztán dr. Bernády  György polgármes-
ter ezen a héten Nagyszebenbe utazott a had-
testparancsnokság hozzájárulását kieszkö-
zölni. 

Fillérestély. Tegnap este a nőegylet 
fillérestélye  alkalmából a Budapest-szálló 
termét zsúfolásig  megtöltötte a közönség, 
melynek mulattatására Molnár  Margit víg 
monologot adott elő rendkívüli ügyességgel, 
kitűnő előadással. Utánna Papp  Irma nyúj-
tott élvezetet, kellemes hangjával több dalt 
sikerülten énekelt el. Bod  Károly a nőegy-
leti teaestély reminiscenciáit beszélte el kel-
lemes modorban. Végül Uti  Gizella, a szín-
társulat egyik legrokonszenvesebb tagja sza-
valt frenetikus  sikerrel. A közreműködőket 

a közönség lelkes tapssal jutalmazta. A Prog-
ramm lejárta után a fiatalság  tánezra per-
dült. Az estély kiváló sikere Vajda  Lajosné 
és Dózsa  Sárika rendezőket dicséri. 

Vasárnapi munkaszünet felfüg-
gesztése. A m. kir. keresk. miniszter a 
a fogyasztó  közönség érdekeire való tekin-
tettel megengedte, hogy a folyó  évi decz. 
hó 24 ére és 31-ére eső két vasárnapon az 
ipari és kereskedelmi árusítás, illetőleg adás-
vevés kivételesen d. u. 5 óráig, a borbély 
és fodrász  iparhoz tartozó munka pedig ki-
vételesen az egész napon át végezhető legyen. 

Meteor. Tegnap éjjel néhány percz-
czel 12 óra előtt egy meteor hullott le va-
kító fénnyel  szelvén át kelettől nyugatig az 
égboltot. Fényes utja perczekig volt látható. 
Mintha a vén esztendő elmúlását üdvözöl-
ték volna valahonnan a nagy világminden-
ségből. 

A járdák tisztátlansága miatt 
már két szerencsétlenség történt. Habár ugy 
a felettes  hatóság, mint a rendőrkapitányság 
intézkedett a járdák tisztántartására, azért 
még sem látszik ezen intézkedéseknek sem-
mi foganatja  s tényleg a jéggel bevont asz-
falton  életveszélyes a járás. Szükséges volna 
a büntető rendelkezések foganatosításával  is 
érvényt szerezni a rendőrség parancsának. 

Tanitógyülés. Az »Udvarhelymegye 
Tanitóegylet« központi  választmánya  folyó 
év deczember hó 14-én Székelyudvarhelyen 
Szász  Ferencz egyleti elnök vezetése alatt 
rendes gyűlést tartott, melyen a teljes szám-
ban megjelent tagok az »Udvarhelymegyei 
tanítók Otthona« kérdésének tárgyalásával 
kapcsolatosan foglalkoztak  a Betegh Pál és 
T.-sa czégnek azon ajánlatával, mely a 
»Székely Udvarhely« cz. lap több számában 
is hirdetve s az elnökkel levélben közölve 
lett, s melyben a »Tananyag beosztás és 
Órarend» kiszitése czéljára szolgáló űrlapok 
tiszta jövedelmének 10°/„-át az »Otthon ja-
vára felajánlják;  azonban kellő megfontolás 
és különböző irányban történt elbírálás után. 
ez ajánlatot nem fogadták  el. Azután átvizs-
gálták a »Tanító-egylet« tulajdonát képező-
módszeres  irkákat,  melyet szintén a fen-
nemlitett czég állított elő. Ugy a külalak,, 
mint az anyag tekintetében leendő felülbírá-
lás végett miden tag elvitt 100—100 dara-
bot kísérletezésre saját iskolájában. A kiállító-
czégnél pedig beszüntették a kísérletezés 
bevégzéseig s annak eredménye szerinti intéz-
kedésig a további szaporítást. 

Sajnálattal győződött meg a választ-
mány, hogy a járáskörök sem a gyűlésről 
szóló jegyzőkönyveket, sem a költségveté-
süket a központi átirat daczára sem küldöt-
ték be, sőt tudomásul vette azon szabály-
ellenességet, hogy az »udvarhelyi járáskör« 
ez évben egy gyűlést sem tartott, daczára 
annak, hogy az elnök erre több ízben fel 
lett kérve, — miért utasították Gyerkes  Mi-
hály alelnököt, hogy azonnal e hó 28-ára 
hivja össze a gyűlést. 

Elnök bejelentette, hogy Bartos  Imre 
egyleti tag a közgyűlés határozata értelmé-
ben pályanyertes munkáját átdolgozva meg-
küldötte; továbbá eljárás végett átadta a 
bírálóbizottságnak. — Még egypár indítvány; 
letárgyalása után a gyűlés véget ért. 
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Valamennyi állami elemi iskolai 
tanítót, tanítónőt értesiti a tanfelügyelő-
ség, hogy a nagyméltóságú vallás és közok-
tatásügyi m. kir. miniszter ur folyó  évi decz. 
hó 4-én 91.096 szám alatt kelt magas ren-
deletével a m. kir. kereskedelemügyi minisz-
ter urnák folyó  évi október 28-án 67943 
szám alatt kelt átiratára megengedte a pos-
tai hivatallal nem biró kisebb községekben, 
telepeken, pusztákon vagy tanyákon alkal-
mazott állami tanítóknak, tanítónőknek és 
óvónőknek, hogy a postai ügynökségek ke-
zelését minden további engedélykérés nélkül 
elvállalhassák. 

Megjegyzi azonban, hogy az állami 
tanitók, tanítónők és óvónők ezen mellék-
foglalkozás  elvállalását a kir. tanfelügyelő-
ségnek haladéktalanul bejelenteni tartoznak, 
s hogy ezen mellékfoglalkozással  járó teen-
dőket csakis helyben és tanórákon kivüL eső 
időben láthatják el. 

Tánczestély. A székelyudvarhelyi 
fodrászok  és fodrászsegédek  1906. évi ja-
nuár hó 7-én a »Budapest-szálló« dísztermé-
ben Bartha  Miklós siremléke és a helybeli 
sétatér-alapja javára zártkörű tánczestélyt 
rendeznek. Bálanyák : Dr. Válentsik  Ferencné, 
Dr. Kovácsy  Albertné. Belépő-dij személyen-
kint 2 kor., családjegy 3 személyig 5 kor., 
páholy 7 kor. 

Turul-játék. Halácsy  Antal buda-
pesti tornatanár és vívómester kőrútjában 
a napokban városunkat is utbaejtette, hogy 
az illetékes tényezők előtt személyesen mu-
tathassa be az általa feltalált  és nemcsak 
Európa több államában, de Amerikában is 
szabadalmazott »TuruU-labdajátékot.  A »Tu-
rul « bemutatása az állami polg. leányiskolá-
ban, illetve a három középiskola tanulói ré-
szére a ref.  k o l l é g i u m tornacsarnokában tör-
tént meg a tanári kar s más nagyszámú 
érdeklődő jelenlétében. 

A »TtíruU  rendkívül érdekes játék, 
sokoldalúan foglalkoztatja  az egész szerve-
zetet különösen pedig a végtagokat és a 
szerfíeket  s anélkül, hogy nagyon fárasztaná, 
a lassan és egyenletesen fokozódó  anyagcse-
rével nagymértékben elősegíti a szervezet 
működését s fokozza  annak ellenálló képes-
ségét. Kiváló előnye más játékokkal szem-
főleg  abban áll, hogy a testet mindig egyen-
letes és nyújtott tartásra készteti, miáltal 
igen erősiti a gerinczoszlopot s megakadá-
lyozza annak a sok görbedéstől könnyen 
származható elferdüléseket  ; a szemek szaka-
datlan és feszült  munkája utján éleszti a 
megfigyelést;  az izmoknak rugalmassá téte-
lével finomítja  ugy az alsó, mint a felső  vég-
tagok mozgását; veszélylyel egyáltalában 
nem jár se az egyesekre, se a tömegekre 
nézve; alkalmas nemcsak az egyes — ha-
nem a nagyobb, — 40—50-es csoportját-
szásra is; megtanulása kevés időt igényel, 
begyakorlása traininget nem kiván ; szobá-
ban éppen ugy játszható, mint szabadban s 
lányoknak és fiuknak,  nőknek és férfiaknak, 
ifjaknak  és idősebbeknek egyformán  alkal-
mas szórakoztató és testedző játék, frissítő 
hatása mellett változatosságával kellemesen 
mulattató is, mert az egyéniség érvényesü-
lését korlátozó és lenyűgöző avagy kompli-
kált szabályai nincsenek s a lehető legtöbb-
féle  kombináczóra nyújt alkalmat ugy az 

egyes mint a csoportjátszásban. 
A bemutatott néhány változat is nagy 

érdeklődést keltett ugy a tanári karok, mint 
a tanulók körében s hisszük, hogy a Halá-
csy  fáradozása  a testi nevelés terén bizo-
nyára meghozza itt is a kellő sikert, mert 
— amint értesültünk — középiskoláink már 
a tavasszal befogják  venni a játékdélutánok 
anyagában a Turult  is s előreláthatólag a 
társadalom körében is buzgó támogatásra fog 
találni, kiváltképpen ha a játék előnyeiről 
alkalmunk lesz még több izben tapasztalatot 
szerezni. A teljes felszerelés  labda és ütőfa 
6—7 koronába kirül. Felvilágosítással az 
érdeklődőknek szíves készséggel szolgálnak 
középiskolánk tornatanitói. 

Genelogiai füzetek  czimmel Kolozs-
várt csikszentmihályi Sándor  Imre és köpe-
czi és köröspataki Sebestyén  József  szerkesz-
tésében megjelenő családtörténeti folyóirat 
decz. 15-én megjelent utolsó számával be-
zárta harmadik évfolyamát.  Tartalma: Az 
uri hatóság fejlődése  Magyarországon 1848-ig. 
dr. Endes  Miklóstól — a kisenyedi és jász-
berényi Pallós család. Gyulay  Ferencztől. 
— kézdipolyáni és szentléleki Páll Erzsébet 
ősfája  Gy. R.-től. — Nemesség igazoló perek. 
Köblös  Zoltántól. — Léczfalvi  Sip os Sámuel 
és József  továbbá csikmadéfalvi  Istvánfi  An-
tal nemesi bizonyítványai. Közli Sándor 
Imre. Ezenkívül féléves  mellékleten folytatja 
az eddig kiadatlan ármálisok közlését, min-
den egyes mellett czimerét is kitűnő kivitel-
ben mellékelve : Vécsei Fábián, Rákossi Fo-
dor Pál, Bierdänepfel  János Szeredai alias 
Bán Mihály, Vida Péter. Nagy alias Jenei 
Sebestyén, bözödi Filep Pál és István, Gyu-
lai Balázs, köpeczi Sebestyén János, felső-
csernátoni Veégh Pál, Balogh János arma-
lisait hü czimerlenyomattal. Megyénk csa-
ládjairól is roppant sok adatot közölt és 
közöl minden számban, ugy, hogy e minden 
tekintetben megbízható, tudományos alapon 
álló és teljesen hiteles folyóirat  megszerzé-
sét a legjobb lelkiismerettel ajáljuk. Előfize-
tési ára egész évre 8 kor., félévre  4 kor. a 
Geneologiai füzetek  kiadóhivatalának (Ko-
lozsvár, Bokcskai-u. 9. sz.) küldendő be. 

SZÍNHÁZ. 
Csütörtökön,  dec. hó 21-ikén, közepes 

számú közönség előtt Egyetértés  czimü 4 
felvonásos  fantázia  ment. Fantázia ! Sokakat 
e szokatlan színpadi kitétel csábított a szín-
házba, de mi konstatáljuk, hogy ez az uj 
műkifejezés  nem jelent egyúttal uj műfajt  is 
sem dramaturgiai, sem pedig színpadi (mond-
juk technikai) szempontból, mert bizony a 
Barrie ur darabja egyszerűen társadalmi 
szinmű, azon szocziál-filozofiai  tárgyat dra-
matizálva, mely a bölcsészettudomány terén 
is Puffendorf,  Hobbes, Rousseau és Schop-
penhauer idevonatkozó neveléstudományi 
vitái óta máig is állandóan kisért és mely 
abban kulminál, hogy a De-Foe-féle  termé-
szetes viszonyok közé kerülő ember a vele-
született erkölcsi tehetség, továbbá az ösz-
tönök (instinktus) és tapasztalás (dispozicio) 
alapján miként veszi fel  a »bellum unius 
contra omnes«-t. Ez utóbbi társadalomböl-
cseleti és neveléstudományi elv már eleve is 
kizárja az emberek közötti egyenlőséget, a 
mit egyébként egy kronkrét, de nagyon 
brüszk esettel bizonyítani óhajt ezen fantá-
zia is. Maga az előadás az első és második 

felvonáson  keresztül érezhetően vontatott 
volt, mit mi ezúttal nem a szereplőknek, de 
a szerzőnek terhére tudunk be, a ki a da-
rab hosszadalmas ekszpoziczióját képező e 
két felvonást  úgyszólván minden cselekvény 
nélkül, csupa hosszú lére eresztett társada-
lombölcseleti reflexiókból  és neveléstani el-
mélkedésekből konstruálta meg. Innen kezdve 
azonban — a változott dramaturgiai bei-
szerkezetnél fogva  — nekimelegedtek a szí-
nészek és a közönség is s az előadás a fan-
tázia második felében  gördülő, tartalmilag 
érdekkeltő, szinpadilag kielégítő volt. A ve-
zető szerepekben Miklósy  Gábor (Crihton), 
UH  Gizella (lady Mary) és I'ike  Rezső 
(Woolley) benső, a mélyebben járó művé-
szet tisztult ízlésével, kedvvel adott s helyen-
ként drámai erejű játékukért megérdemelt 
többszörös tapsban részesültek. Az általuk 
dominált keretben Kertész  Sándor (Loam), 
Aranyosy  Bella (Eliz), Adamek  Irma (lady 
Catherine) és Feliérváry  Etus (lady Agatha) 
kivétel nélkül sok jelét adták a komoly, ne-
mes színpadi tanulmánynak és a stílszerű 
készségnek. 

Pénteken,  decz. hó 22-ikén, zónaelő-
adásul, félhelyárakkal,  Goldfaden  4 felvoná-
sos héber zenéjü és tárgyú operája Sulamith 
került szinre (gyér közönség előtt) a czím-
szerepben Erdélyi  Kornéliával, Abigail sze-
repében Aranyosy  Bellával és Absolon sze-
repében Székely  Sándorral. Igazán rosszul 
esik nekünk, hogy ezen daljáték énekes ré-
széről is, ha tárgyilagosak akarunk maradni, 
(pedig akarunk, mert a kritikának alapkrité-
riuma a tárgyilagosság) ugyanazt kell ismé-
telnünk, mit a Svihákok decz. 16-iki elő-
adása alkalmából elmondottunk. Szó sincs 
róla, hogy el ne ismernők ugy Erdélyi Cor-
nélia, mint Aranyosy Bella és Székely Sán-
dornak is (kinek egyébként keilemes bari-
tonja van) játékbeli rutinját, jeientékeny szín-
padi tudását és egészséges ambiczióját; — 
elismerjük azt is, hogy itt-amott egy-egv 
könnyebb s egyszerűbb lirai tétel, melynek 
melódiája ma már szinte kikopott még a 
sipládákból is így felelevenítése  annál nehe-
zebb, többé-kevésbbé sikerült is; — de 
hosszabb lélekzetü és jelentékeny hangesé-
sek között mozgó partiturát egyiküknek 
hangja sem bir el. Hát hiszen jól tudjuk, 
hogy minden vidéki színtársulatnak nem le-
het Ney Dávidja és Ábrányi Margitja, kik 
a magas C-ék és a háromszor vonalozott 
mély G-ék nagymesterei legyenek, de hát 
ez az előszeretettel felhozni  szokott körül-
mény nem befolyásolhat  bennünket a meg-
lévő" hanganyagnak objektiv, igazságos el-
bírálásában. Es e bírálatunk az igazságnak 
ép oly megfelelő,  mint a mily igaz az is, 
hogy a buzgó és szorgalmas Lehel  Károly 
sem képes egy személyben megoldani a kar-
nagy és az orchesztrum feladatát.  Örömmel 
honoráljuk azonban ez alkalommal is a re-
citativ részek szerencsés interpretálását, sőt 
kiemeljük, hogy Erdélyi  Cornélia különösen 
a kérők felvonásában  és Aranyosi  Bella a 
rákövetkező színben szinte jelentékeny mű-
vészi sikert arattak és a közönség zajosan 
megtapsolta mindkettőjüket. Székely  Sándor 
azonban ma a recitativ parthiekban is min-
den melegség nélkül, nyomasztó érzelmi-in-
diszpoziczióval játszott. A kérőket több-ke-
vesebb invenczióval és különböző (nem a 
karzatnak szóló) sikerrel Miklósy  Gábor 
(Aidonoch), Inke  Rezső (Belizár) és Gáspár 
Jenő (Jeremiás) kreálták. Legjobb volt ezek 
közül Miklósy Gábor alakítása. Azonban kár 
volt ebbé a tragikusan komoly és épen Su-
lamith lelki állapotával szemben feltétlenül 
drámai jellegű szinbe a Szalámi-paródiát és 
annak torz-plasztikáját belevinni! így aztán 
az ember egy szóval, egy mozdulattal tönkre 
teszi azt, a minek komoly, művészi felépí-
tésén egy egész felvonáson  keresztül dol-
gozott! Megjegyezzük még azt is, hogy a 
páthosznak kifejezése  nem mindig jár a 
hangnak dinamikai szélsőségével, a kitörés-
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sei. A szenvedélyes, mély lelki emóczióknak, 
különöset: ha azok refleksziv  jellegű magán-
jelenetben jutnak kifejezésre,  lélektani szem-
pontból legtöbbször a nagyon is fegyelme-
zett hangmérséklés felel  meg. Igy tudjuk 
ezt a dramaturgiából és igy tapasztaljuk ezt 
a Nemzeti Színházban is. 

Szombaton,  decz. hó 23-ikán, -nagy és 
előkelő közönség előtt Pásztor Árpád 3 sza-
kaszos regényes (?) operettjének, a Bolygó 
görög  premierje ment. Rövidesen kijelentjük, 
hogy a Petőfi  társaság ezidőszerinti tagje-
löltjének ez a kegyetlenül alacsony nivoju 
darabja a mi egészen más izlésü közönsé-
günkre egyáltalában semmiféle  kellemesebb 
hatással nem volt. Belátni vélünk a Pásztor 
ur tintatartójába. Ő antik történetet travesz-
táló daljátékot akart irni, olyat, milyen pl. 
Orfeus  az alvilágban vagy a Szép Heléna 
és irt a helyett egy csupa ellenszenves, 
groteszk jellemekből, — Paprika Jancsi bó-
déjára emlékeztető hangon egymást lesaj-
náló, érzékileg és lelkileg teljesen korrum-
pált emberekből, — Ízetlen fiirtből,  — egy-
máson keresztül-kasul hajingált erkölcsi ba-
nálitásokból, — görögtüzből és malaczröfö-
gésből konpilált torz-bohózatot, az epigrammi 
szellemességnek, az igazi erkölcsi humornak 
minden legkisebb beváltása nélkül. Bármiféle 
mentőakczióval szemben is, — vessző, — ne-
künk erről a regényesnek jelzett operettrőh'/je« 
— aláhúzva, — a véleményünk. Pont. Meg-
győződésünk, hogy ezt a darabot a Király-
Szinházban csak a Fedák Sári és a többi 
szereplők egyéni művészi kvalitásai tartják 
műsoron s bizony nálunk is csak az Erdélyi 
Cornélia Miklósy Gábor, Inke Rezső, Ara-
nyosi Bella és Székely Sándor jobb ügyhöz 
méltó buzgóságának és jóizü rögtönzéseinek 
köszönhető, hogy Pásztor darabja teljes ku-
darczot nem vallott. A darabhoz Butykay 
Ákos irt meglehetősen nehéz, de egy csep-
pet sem mutatós zenét. Az első kép parti-
túrájából kiemeljük a »Nauzika kedves, Nau-
zika szép« kezdetű kardalt, Erdélyi  Corné-
liának »Csődbe jut a szerelem« tételét s neki 
és Székely  Sándornak »Szeretnélek magam-
mal vinni messze« kezdetű duettjét. A má-
sodik képből kivált Erdélyi Cornélia belépője 
»Az istenek most vannak Biaritzben és Osz-
tendében« és Miklósy  Gábor szólója »Nincs 
jobb étel és dicső, mint a kukoriczacső« 
(Erre megtapsolt kuplék). A harmadik (szö-
veg és zene tekintetében teljesen lapos) kép-
nek piész-de-rezisztansza Aranyosy  Bellának 
elég kellemesen leadott »Oh nézz körűi, 
lásd e szép vidéket« kezdetű szólója volt. 
Ugy halljuk, hogy e darabot megismételik. 
Mi nem ajánljuk. 

Vasárnap,  decz. hó 24-ikén, gyermek-
és népelőadásul, délután, félhelyárakkal,  A 
peleskei  nótárius  ment volna, de az előadás, 
tekintettel a csekélyszámu közönségre, nem 
tartatott meg. 

Hétfőn,  decz. hó 25-ikén, délután, gyér 
közönség nézte végig Beöthy László, a Király-
Szinház jelenlegi agilis igazgatójának, a 48-iki, 
szabadságharczból merített hazafias  tárgyú 
és hangulatu, rapszodikus történelmi szín-
müvét : Aranylakadalom,  mely a millenniumi 
esztendőben a Népszínház slágerje volt. Este 
a Lőcsei  fehérasszony  czimü 7 szakaszos 
történelmi színmű került színre, melyet Jókai 
Mór hasonczimü regényéből Faragó Jenő 
dramatizált s Barna Izsó látott el zenével. 
A darabnak szüzséje a regényből ismeretes 
lévén, itt csak azt jegyezzük, hogy az elő-
adás, daczára a nem egészen szerencsés 
szerepbeosztásnak és szerény színpadi deko-
ratív viszonyainknak, melyek az illúziót je-
lentékenyen korlátozzák, elég kerekded, gon-
dos, sőt helyenként eléggé közvetlen is volt. 
(4. és 5-ik kép). Hogy a 3-ik képben nem 
jutott eléggé kifejezésre  az a drámai mély 
szenvedély, mely a regénynek is e részében 
erősen fluktuál  s melynek a színpadon is 

magával kell ragadnia a közönséget, annak 
egyik főokát  abban találjuk, hogy Báró 
Andrássy József  szerepe női kézbe és trik-
kóba került s igy a természetes hatás rová-
sára jóval alatta maradt a krasznahorkai 
hires »dervis-generális« neveltjéhez fűződő 
lelki hábitusoknak. Annak a fiúnak,  ki any-
jával, a krasznahorkai vár úrnőjével, meg-
hasonlik és ki atyjára, a kurucz tábornokra, 
ágyút süt el, annak már csak a színpadi 
effektus  teljessége miatt is feltétlenül  de 
genere fiúnak  kell lenni és nem miederes, 
trikkós leánynak. Ez a hibás szerepbeosztás 
csak annál érthetetlenebb volt előttünk, mert 
az igazgató diszponálhatott alkalmas férfi-
erővel. Az előadás sikere érdekében főleg 
Erdélyi  Kornélia (Korponayné Géczy Juli-
anna), Uti  Gizella (Br. Andrássy lstvánné 
Serédy Zsófia),  Inke  Rezső (Korponay János), 
Miklósy  Gábor (Br. Andrássy Miklós, a 
»dervis-generális«), Székely  Sándor (Br. 
Andrássy István, a »kurucz-generális«) és 
Pintér  Lajos (Pelargus) buzgólkodtak. 

Kedden,  decz. hó 26-ikán, délutáni 
zónaelőadásul János  vitéz.  Este  a klaszikus 
magyar drámairodalom gyöngye, Madách 
Imre Ember  tragédiája  _ ment telt ház előtt. 
Ádámot Inke  Rezső, Évát UH  Gizella és 
Luczifert  Miklósy  Gábor játszotta. Mindhár-
mukat szorgalmas, ambicziózus munkájukért 
már több ízben megdicsértük s tőlük ez al-
kalommal is szép és tartalmas, kerekded és 
közvetlen alakításokat kaptunk. Különösen 
Uti  Gizella drámai fellépéseinél  lépten-nyo-
mon meglátszik, hogy ő szerepét nagyon 
komolyan fogja  fel  s intelligens színjátszó 
tehetsége és meleg invencziója magával tudja 
vinni a közönséget. Mindhármukat sokszor 
megtapsolták. 

Szerdán,  decz. hó 27-ikén, Lionat és 
Varney 3 felvonásos  operetje Báránykák 
került színre Miklósy  Gábor (Badurel), Inke 
Rezső (Christian) és Erdélyi  Kornéliával 
(Alicze) a vezetőszerepekben. Persze a neuszli 
leánynevelőintézet hálószobájának pikkáns 
idillje képezte a helyenként melodiakus ze-
néjü, de alaposan meg is paprikázott operett 
slágerjét! Chalupka Rezső. 

KÖZGAZDASÁG. 
A kisbirtokosok jelzálog terhei-

nek könynyitése. A földmivelésügyi  mi-
niszter már megküldötte Bihar, Maros-Torda 
és Nyitra vármegyék közönségének a kis-
birtok jelzálog terheinek konvertálására ki-
küldött bizottságok szervezeti és tárgyalási 
szabályzatát s ezzel egyidejűleg a bizottsá-
gok elnöke ismertette a községi jegyzőkkel 
feladatukat  s a kisbirtokosok országos föld-
hitelintézete és a központi hitelszövetkezet 
által nyújtandó hitelek előnyeit és folyósí-
tási módozatait. Felhívta továbbá a községi 
jegyzőket, hogy a bizottság működésének 
czéljáról az érdekelt kisgazdákat tájékoztassák. 

Szerkesztői üzenetek. 
— Kéziratok nem adatnak Tis»za. -

K. J. Arad. »Miért nem emlékeztünk meg a 
büszke lócsiszár közgyűlési szerepléséről?« kérdi ön, 
»a mikor ő egyedül oly nagy zajt csapott, mintha az 
a 200 csikó 800 lába rugdolózna, melyeket ő egy 
nagy lótenyésztő báró neve alatt szállit a hadsereg-
nek.« Sajnáljuk, hogy e kérdésre nem felelhetünk.  Ta-
lálja ki miért ? 

A h a s v e r u s n a k . Azon értesülése, hogy a fodrász-
bál alkalmával védnökök és rendezők disz-versenyt 
tartanak, melyik tud jobban borotválni — teljesen 
légből kapott, minden alapot nélkülöző koholmány. 
Szó sincs versenyről. Van ám a fodrászoknak  sütni 
valójuk, nem állani kötélnek oly versenyben, melybeu 
csak ők lehetnek vesztesek 

Sz. 17—905. 

Hirdetmény. 
Tolna megyében fekvő  Felső-regi ura-

dalomban 20 szekeres béres keresteti a kö-
vetkező évi munkabér mellett: » 

1. Készpénz . . 64 korona. 
/2. Tisztabuza . . 5 hectó. 
3. Rozs . . . . 12 » 
4. Árpa . . . . 2 » 
5. Tűzifa  . . . 4 méter 

s az e mellett szükséges szalma mennyisége. 
6. Kősó . . . . 20 kiló 
7. Tengeri föld  . 1200 D-ől 
8. Kerti föld  . . 200 QŐL 
9. Két darab sertés, és ennek egy évi 

szaporlatára szabad legeltetés. 
Ennek pásztoroltatásáról, valamint az 

állami és községi adófizetésről,  valamint a 
papi és kántori bér fizetésről  is az urada-
lom gondoskodik. 

Betöltött négy szolgálati év után egy 
darab szarvasmarha tartás is jár. 

Betöltött 5 szolgálati év után a kész-
pénz fizptés  évi 10 koronával emeltetik négy 
izben, vagyis mig a készpénz fizetés  104 
koronát ér el. 

A cselédek munkaképes gyermekei té-
len nyáron napszám mellett foglalkozást 
kaphatnak, mely az évszak és munka minő-
ségéhez képest 60—100, 80 és 200 fillér 
között váltakozik. 

Ezen állásra pályázók, a körjegyzők 
közvetítésével, az uradalom tiszttartója: 
Kovárcs Józsefhez  (Felsőireg, helyi posta) 
folyamodhatnak. 

Székelyudvarhely, 1905. decz. hó 6-án. 
Ádám Albert, 

törvényhatósági munkás közvetítő. 

Liniment.  Capsici  comp., 
Rlcliiar-féli  H(jw-P>ln-Ei|iellir. 
Eien eliimert kitünä és 

fájdalomcsillapító  bedörzsöléaül 
haatnalt ház.szer beva-
««rlaaan^l, — a mely 
minden gyógysiertárban 
kapható, — mindig figye-
lemmel legyünk a „Bfor-
f » «y"  Tédjegyre. 
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