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SZERELT UJSAG 
FÜGGETLEN POLITIKAI HETILAP 

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

Nem felejti kigyó 
farka vágását. 

Különösen, ha egyidejűleg a há-
romszögletű fejére  is rákoppintanak. 
A minthogy november 11-én, amaz 
emlékezetes gyásznapon, ama meg-
halálozottaknak jelzett 73-ak  a koali-
cziós kigyó fejére  koppintának a cir-
cumcisio műveletének megejtése mel-
lett 

Egyes koálicziós urak ma is ar-
rul koldulnak ettől a koppintástól. 
Nem tudják felejteni.  Mindig vissza-
térnek raja. 

Utóbb azt a késerves nótát fúj-
ják, hogy a ref.  papok, (a kik »ma-
gukról megfeledkeztek«)  a jegyzők 
és a tanitók biztosították ellenük a 
többséget; a »függő  elemek« pusztán 
számukkal verték le a nagyértékü 
független  honfiakat,  a vármegye igazi 
képviselőit. 

Igaz-e ez ? 
Biz ez egy kicsit nagyon is nem 

igaz. Szólaltassuk meg a tényeket. 
Ezek ellen aztán hiábavaló minden 
ágaskodas 

. Íme a valóság beszéde : 
A király kinevezési jogának res-

pektálása és a főispán  beigtatása mel-
lett szavaztak: 

Ádám Aladár birtokos 
Ambrus Márton birtokos 
Balázsi István birtokos 
Bakk Albert birtokos 

5 Beke Albert tanitó és birtokos 
Biró Áron ev. ref.  pap és birtokos 
Biró Mihály birtokos 
Biró Dénes szolgabíró 
Csomor Gábor jegyző 

10 Csia Kálmán ev. ref.  pap 
Daniel Károly pénzint. ig., birtokos 
Demeter Lőrincz főszolgab.,  birtokos 
Fábián József  gyáros 
Ferenczi Lajos jegyző 

15 Fernengel Gyula kereskedő 
Gagyi György birtokos 
Gagyi Lajos birtokos 
Gálft'y  István jegyző 
Gálft'y  Kálmán főszolgabíró  és birtokos 

20 Gotthard János polgármest. birtokos 
Györfi  János Ferencz birtokos 
Haberstumpf  Károly vállalkozó 
Hetser Kálmán tanitó és birtokos 
Jäger József  gyógyszerész, birtokos 

25 Káli Károly birtokos 
Keresztély Márton birtokos 
Kis Károly birtokos 
Kis Lajos birtokos 
Koncz Ármin gyógyszerész, birtokos 

30 Kovács Mihály tanitó 
Lántzky József  gyáros 
Dr. Lengyel József  főorvos,  háztulajd. 
Lootz Frigyes iparos 
Máthé Pál birtokos 

35 Máthé János jegyző és birtokos 
Menyhárt András ev. ref.  esperes 
Nagy Sámuel ügyvéd, birtokos 
Nagy Ferencz ny. irodatiszt 
Osváth Áron jegyző 

40 Pálity Jenő szolgabíró 
Parajdi Zsigmond birtokos 
Pávelka Marton vendéglős 
Péter Mózes birtokos 
Rozmanith Jakab bérlő és birtokos 

45 Solymossy Lajos főreál,  ig., birtokos 
Sándor Mózes ny. tanf.  birtokos 
Szabó S. János birtokos 
Szabó Gábor aljegyző, birtokos 
Szabó Nándor szolgabíró 

50 Szász Dénes jegyző 
Szász Ferencz tanitó 
Szombatfalvi  Lnjos r. fők.,  birtokos 
Tamás Ágoston birtokos 
Tankó Ignácz közbirt. elnök, birtokos 

55 Teichner Jakab nagyvállalkozó 
Török Ferencz tanitó 
Vass Mihály jegyző 
Vass Gáspár birtokos 
Veress Mózes tanitó 

00 Vitályos Albert jegyző 
Nagy József  birtokos 
Ferenczy János tkp. pénzt., birtokos 
Ádám Albert főjegyző 
Keith Ferencz aljegyző 

65 Barabás András árvsz. elnök, birtokos 
Br. Orbán János árvsz. ülnök, birtokos 
Dollny Róbert árvaszéki jegyző 
Kovács Ákos főmérnök,  birtokos 
Kamocsay Mihály főlevéltárnok 

70 Dóczy Lajos allevéltárnok 
Szabady Tivadar főszolgb.,  birtokos 
Sebesi János aljegyző 
Gergely Mózes birtokos 

A főispán  beigtatása, a király 
kormányzási joga ellen szavaztak: 

Antal János birtokos 
Bálint györgy birtokos 
Bencze Lőrincz birtokos 
Beteg Pál nyomdász 

5 Biró Sándor végrehajtó 
Gsép Ignácz iparos 
Deák Miklós unit. pap 
Fekete Béni vállalkozó 
Ferenczi István vendéglős 

10 Gyárfás  Endre birtokos 
Gyarmathy Ferencz birtokos 
Gyarmathy Dezső birtokos 
Gyertyánffy  Gábor kereskedő 
Hlatky Miklós tanár és birtokos 

15 Horváth Károly közjegyző 
Kassay Ákos birtokos 
Kovács Dénes iparos 
Kovácsy Albert ügyvéd 
Mezei Ödön orvos, birtokos 

20 Molnár Károly ny. tanár, birtokos 
Orbán Dénes iparos 
Orbán Ottó br. birtokos 
Orosz Lajos birtokos 
Pap Mózes tanár 

25 Pálffy  Dénes birtokos 
Persián János kereskedő 
Soó Gáspár főgimn.  ig. birtokos 
Sterba Ödön kereskedő 
Szabó István birtokos 

30 Szenkovits János kereskedő 
Tamás Albert tanár 
Ugrón Akos birtokos 
Ugrón Zoltán birtokos 
Válentsik Ferencz t. főügy.,  birtokos 

35 Viola Sándor ügyvéd 
Nagy Ferencz birtokos 
P. Zakor József  vendéglős 
Paál Árpád árvaszéki ülnök 

A többség : 35 kemény voks. 
Kik adták ezt a 35 többséget ? 

A papok, jegyzők és tanitók ? Ezek 
aztán nem! Mert a 73 között pap : 
3, jegyző: 8, tanitó: 6; összesen 17. 

A papokon, jegyzőkön és taní-
tókon kívül tehát még mindig 18 
többsége van a törvényes rendnek s 
a király törvény biztosította kineve-
zési joga védelmének. 

Honnét került elő ez a 18 »ha-
zaáruló?« Hopp! megvan! Előkerül 
a számuk az »eltartottak«-ból; mert 
íme igennel szavazott még: 1 tanár 
és 19 tisztviselő. Vagyis: a koáliczió-
nak immáron 2 szál többsége lett 



volna, ha ezek a »függő  elemek« 
sem szavaztak volna. 

Igenis lett volna, ha még valami 
»volna« nem lett volna. De hát volt 
az a fránya  volna. És pedig az, hogy 
hasonló függő  elemek az egyedül üd-
vözítő hazaffy  akolba is beletévedé-
nek. Valának pedig ilyenek 7-en. 
Tehát az alkotmányos kibontakozást 
a törvény, vagyis az alkotmány alap-
ján akaró párt akkor  is többségben 
lett  volna, ha egyetlen  pap, jegyző, 
tisztviselő  és tanitó sem szavaz. 

Mielőtt azonban ezt részleteseb-
ben beigazolnók, konstatálnunk kell, 
hogy a koalicziós urak a maguk 
papját nem tartják »függő  elemnek«. 
Legyen szabad nekünk is erre az ál-
láspontra helyezkednünk s a mi pap-
jainkat a teljesen független  existen-
tiák közé soroznunk. E szerint a kis 
statisztika a következő képet mutatja: 

Igennel  szavazott: 
Birtokos 28 
Pap 3 
Gyáros 2 
Vállalkozó . . . . 2 
Kereskedő 1 
Nyug. tisztviselő . . 1 
Iparos 1 
Vendéglős . . . . 1 

Összssen: 39 
Tehát a teljesen függetlenek  szá-

ma is meghaladja a koáliczió összes 
szavazatainak számát. 

Igennel  szavazott  továbbá: 
Tisztviselő és birtokos 10 
Jegyző » » 1 
Tanár » » 1 
Tanitó » » 2 

Összesen: 14 
Ez a 14 hivatalban levő bizott-

sági tag legtöbbje olyan anyagi vi-
szonyok között van, hogy tisztes, sőt 
uri megélhetése a magánvagyona után 
akkor is biztosítva volna, ha állását 
elveszítené. Személyi érdek, (félelem) 
tehát nem vezethette őket. 

Igennel  szavazott  végül: 
Tisztviselő nem birtokos 9 
Jegyző » » 7 
Tanitó » » 4 

Összesen: 20 
Ezek a »függő  elemek« csak a 

többséget növelték, de annak bizto-
sítása — a mint a fennebbiek  mu-
tatják — nem vala az ő feladatuk. 

De vájjon kevésbbé értékes-e a 
köz ezen vagyontalan munkásainak 
szavazata, mint a birtokosoké, vagy 
a gyárosoké? Éppen nem. Mert nem 

a vagyon, hanem az ember szavaz. 
S ezen szavazat értéke egyedül attól 
függ,  minő belső  értéket  juttat kifeje-
zésre. Az a vagyontalan tisztviselő, 
aki kiteszi magát a lehazaárulózásnak, 
kíméletlen lepocskondiáztatásnak, az 
előbb-utóbb  hatalomra  jutó koáliczió 
előre  hirdetett  bosszújának  (noha a 
jelen hatalom ellen távolmaradásával 
védve van), nem közönséges jelét 
adja erkölcsi bátorságának, tiszteletet 
parancsoló meggyőződésének. Ennek 
a vagyontalan tisztviselőnek szava-
zata előtt kalapot kell emelni! 

Az igennel szavazók summázása 
tehát ez lészen : 
Teljesen független  existentiák . 39 
Hivatalban levők, vagyonosok . 14 

» » nem vagyonosok 20 
Összesen: 73 

Nézzük a »nem«-es urakat! 
Birtokos 16 
Kereskedő 4 
Iparos 3 
Vendéglős 2 
Ügyvéd 2 
Nyomdász 1 
Vállalkozó . . . . 1 
Pap 1 
Közjegyző . . . . 1 
Teljesen füg.  existentia 31 
Tanár és birtokos . . 2 
Tisztviselő és birtokos 1 

Összesen: 3 
Tanár, nem birtokos . 2 
Tisztviselő, nem birtokos 2 

Összesen : 4 
A »nem«-mel szavazók összege 38 
Ha most már egy kis összeha-

hasonlitást teszünk az igennel  és nem-
mel szavazók között, a következő 
eredményre jutunk: 

Igen  a teljesen függetlenek 
köréből 39 
Nem  a teljesen függetlenek 
körébél . . . . . . . 31 

8 + 
az igennel szavazók javára. 

Összeszámítva itt is, ott a tel-
jesen független  s hivatalban levő és 
vagyonnal biró existentiákat, az ered-
mény ez : 

Igennel szavazott . . . 59 
Nemmel » . . . 34 

25+ 
az igennel szavazók javára. 

Egybevetve az összes szavaza-
tokat : 73—38 4- 35. 

Mikor a számok beszélnek, a 
tények beszélnek. Ezt a beszédet csak 
tisztelni, vagy meghamisítani lehet. 

Mi nem mondjuk, hogy nincs 
oka siránkozni a helyi koálicziónak. 
Van Hát csak siránkozzék. De ne a 
tények meghamisítása alapján. Sirjon 
csak azért, mert — sirhatnékja van. 

BELFÖLD. 
Rohonczy Gedeon nyilt levele Gróf 

Andrássy Gyulához. 

Igen tisztelt és kedves barátom ! 
Én mérhetlen sok sor-

csapásoktól sújtott agg uralkodómat nem-
csak a legalkotmányosabb királyomnak tar-
tom és nevezem s egyúttal vagyok és leszek 
a leghívebb alattvalója mind halálomig, a 
mig csak ő az marad, hanem egyúttal őt 
a legelső »nemes« magyar embernek tartom ! 

Ugy tudom »Te« is e véleményen vagy ! 
Ez az uralkodó 1867-ben felhivatta 

Bécsbe Deák  Ferencze:, hogy vele megbe-
szélje azon feltételeket,  a melyek alapján a 
a magyar nemzettel szerződésileg egyezségre 
léphet, majd Deák  Ferencz, atyádat, gróf 
Andrássy  Gyulát vonta be a kiegyezés pon-
tozatainak precziz megfogalmazásába  ; szó-
val hazánk e két nagy államférfia  az ország 
nevében és megbízásából az 1867-iki kiegye-
zést a még akkor osztrák császárral meg-
kötötte. 

. . . Már most egyszerre csak 36 év 
után a koáliczió, az egész magyar nemzet 
nevében a 67-ben kötött »szerződést« is 
egyoldfclulag  felmondottnak  óhajtja tekinteni! 

' . . . Felteszem a kérdést, mit akar 
ma, a magyar nemzet többsége, értve egyút-
tal ez alatt a koaliczionált pártok álláspont-
ját, óhaját ? A koáliczió zászlajára e mondat 
van irva s jelszava »a magyar vezényszó«, 
kétségtelen tehát, hogy e valóban szép és 
hangzatos s minden jó magyar embernek 
igen-igen jól eső »jelszó« hozta össze és 
tömöritette a magyar nemzet többségét e 
zászló alá, a melynek »Te« szintén egyik 
zászlótartója vagy. 

E szerint tehát a közös hadsereg né-
met vezényleti nyelve volna azon legfőbb 
ok, a mért e nemzet többsége ma elégedet-
len ugyanannyira, kogy képes alkotmányos 
uralkodójával, a koronával teljesen megha-
sonlani, s hazája nemzete szabadságát, anyagi 
létét, egész exisztencziáját koczkára tenni ? 

. . . Igaz az, hog}. a közös hadügyi 
költségek az európai konstellácziók folytán, 
mert nagyhatalmi állást reprezentálunk, az 
utolsó években tulmagasra növekedvén, ál-
lamháztartásunk egyensúlyát veszélyeztetik. 
Legjobb tudomásom szerint ez volna a nem-
zetnek mai igaz, egyenes és valódi sérelme ! 

. . . . A nemzet többsége jogosan 
cselekszik ha anyagi helyzetének romlását 
elkerülendő, a koronával az alkudozás terére 
lép, jogosan cselekszik, ha az ellen, ha kell, 
opponál is s végre jogosan cselekszik, 
ha — végszükségből; — a nemzet szem-
pontjából feleslegesnek  látszó költségeket a 
magyar törvényhozás egyszerűen nem sza-
vazza meg ! 

De épp, a minthogy a nemzet jogos 
alapon áll a fent  elősorolt esetek bármelyi-



kének elfoglalásával,  épp annyira jogtalan 
lejtőre jut s önmaga alatt vágja le a fát,  ha 
emez igaz és komoly sérelmét készek veze-
tői, vezérei, más, csakis kizárólag sértettnek 
vélt nemzeti hiúságra visszavezethető,  vívmá-
nyokért,  feláldozni,  cserébe adni  ! 

A mely nemzeti többség vezérei pedig 
képesek voltak ezen álláspontra helyezkedni, 
azok aztán önmaguk hitették el uralkodó-
jukkal és egyúttal az egész világgal, hogy 
a nemzet eme talán valódi pénzügyi sérelme, 
nem lehet őszinte, igaz és komoly ! 

Ezek után pedig netn csodálom, sőt 
teljesen igazat adok a koronának, ha az 
ilyen megtévesztő álláspontra helyezkedett 
államférfiakkal  többé szóba állni nem óhajt; 
mert azon államférfit,  ki képes nemzetének, 
melyet máris tulterhetnek hisz, mond és 
állit, a további fejlődéstől  el nem vonható 
szükéges vagyonát egy, most erőltetve fel-
színre sodort nemzeti vívmányért, a melynek 
tényleg a nemzetre nem előnyös voltát azon-
ban e nemzet 36 év óta úgyszólván szó 
nélkül tűrte, elviselte s azt 36 évig abszolút 
nem is szégyenlette elviselni, — odadobni, 
feláldozni  : hát az olyan államférfi  nem hi-
vatott saját hazájának, saját nemzetének tel-
jes bizalmára! 

Ha pedig nem való azon állításuk, a 
mit azonban kell, hogy az őket vakon kö-
vető nemzet milliói higyjenek és hisznek, 
hogy az ország anyagilag túlterhelt s a kö-
zös ujabb belügyi terheket elviselni már 
képtelen : akkor a követett politikai eljárások 
csak humbug s egyúttal nem egyéb, mint 
hiúságra bazirozott, hiu nemzeti előnyöket 
sarokba szorítással kicsikarni akaró politikai 
kísérlet szemben a koronával. 

. . . . Boldogult atyád, mint egy igazi 
nagy államférfiú,  nem feledkezett  meg és 
tekintettel volt, mert akart, tekintettel lenni, 
ama helyzetre és kötelezettségre, a melyek 
Magyarországo leendő uralkodóját a »prag-
matica sanctio« alapján Ausztria császárjá-
tól elválaszthatatlanná tevék. 

Egyúttal tehát gondoskodni óhajtott 
arról, hogy trónja ne csak a leendő magyar 
királynak, de egyúttal az osztrák császárak 
is ezen kiegyezés által a két ország érdekei-
nek teljes cssszeegyeztetésével megdönthe-
tetlenül megszilárdittassék. 

. . . . A midőn egyrészt egy örökkön 
élő nemzet szerződést köt egy más halandó 
lénynyel, azzal szemben e megkötött szer-
ződés nem mint létező törvény, hanem fel-
tétlenül  és csakis mint kötött  »egyezség, 
szerződés«  bírálandó  el. 

S á nemzet részéről eme felfogás,  ál-
láspont legalább is addig kötelező, mig azon 
alkotmányos s törvényeinket mindenkor tisz-
teletben tartó uralkodó él, avagy trónjáról 
önként le nem mondott! 

. . . . Nem tömörült és nem tömörül-
hetett tehát az egész nemzet, bár leghőbb 
óhajtása és kívánsága is a magyar vezény-
leti nyelv megvalósítása, mert igen -igen sokan, 
a kik nem vakok, velem együtt igy gondolkoz-
nak s legjobb meggyőződésük a téves útra 
lépett koalicziót követni meg nem engedi. 

. . . . Csak egy út vezet a kibontako-
záshoz belátni,  beismerni tévedésedet  s fe-
ladni  az eddig  követett  álláspontodat. 

. . . . S ha mindjárt én ma, a Te je-

lenlegi többséged sajtójának szokásba vett 
nyelvén, álláspontom folytán  hazaáruló is 
vagyok, mindenkor felemel  azon tudat, hogy 
ha az a két 48—49-iki honvéd sírjából ma 
felkelhetne,  hogy sarjadékuk hazafiúi  visel-
kedését fiáktól  számon kérje, én felemelt  fő-
vel, nyugodt lelkiismerettel néznék atyámnak 
szemébe, azon atyának, kinek halálos ágyán 
körülte térdelő gyermekeihez legutolsó sza-
vai ezek valának: »Legyetek hazátoknak 
mindig hű fiai!«  — és meghalt! 

Néked azonban, mégis talán, ma ösz-
szeszorulna nemes szived atyád tekintete 
előtt! 

. . . . Csak oly és azon politika ve-
zethet országok és népek boldogithatására 
s azok megelégedésére egy dinasztikus és 
egyúttal alkotmányos államban, hol a két 
souverén hatalom nem egymástól kénytelen 
féltenie  trónját vagy jövőjét, hanem a hol 
kölcsönös bizalom, összetartás s ezek bölcs 
intézkedései alapján az együttes hatalmi erő 
képes a népek fejlődésére  és javára minden-
kor megnyilatkozni és érvényt szerezni. 

POLITIKAI KRÓNIKA. 
A békéről ma már annyiban beszélnek 

politikai körökben, hogy többé-kevésbé rész-
véttel parentálják. Pedig azt is beszélik, hogy 
Andrássy  Gyula gróf  Bécsben járt s a had-
ügyminiszterrel titokban értekezett. Az ellen-
zéki lapok nagy része az »Ország«-gal az 
élén czáfolja  ennek a hirnek a valódiságát, 
mig »Az Újság« s a félhivatalos  ennek va-
lódiságát fenntartja.  Sőt annak is hire van, 
hogy ő felségével  is értekezett volna. Ha 
igaz, — amint mi hisszük, hogy igaz — 
ugy az értekezés csak a békefeltételei  körül 
foroghatott  s a magunk részéről határozot-
tan örvendenénk ennek a hir komolyságá-
nak. Az alkotmánypárt programmja a legszé-
lesebb körű magyarázatokat enged a követel-
mények tekintetében s igy azok realizálását 
a legkevesebb rigorozitással követeli. Prog-
rammja a kiegyezésben lefektetett  paritás 
legszigorúbb végrehajtása. A gazdasági ön-
állóságot nem követeli. Katonai kérdésekben 
»a nemzeti jellegnek  kidomboritását  követeli 
nyelvben és jelvényekben,«  — amibe bele le-
het magyarázni mindent és semmit. Ez a 
mathematika jeleivel kifejezve  o = 00 

Programmjánál fogva  a legalkalmasabb 
párt az alkotmánypárt a békekötésre. Min-
dent bele lehet magyarázni és elvi kijelen-
tésekkel megelégedhetik. 

Csakhogy amig a kormányra jutna, 
két kemény diót kell feltörnie.  Egyik az ál-
talános szavazati jog, ami feltétlen  szüksé-
ges követelménye a közvéleménynek és e 
nélkül egyetlen kormány sem tarthatja ma-
gát napoknál tovább. Másik a koáliczió fél-
tékenykedése. Ennek már megjöttek első 
fecskéi:  valamennyi koálicziós-párt lapja ide-
ges féltékenykedéssel  tárgyalja Andrássy 
gróf  bécsi utazásait s különösen azt a tit-
kolózást, mely azt körülveszi. Az sem tudja 
megnyugtatni őket, hogy Andrássy,  Apponyi 
és Kossuth,  utóbbinak lakásán két izben is 
tanácskozást tartottak. 

Az ujpárt talán a legkevésbbé ideges. 
Valószínű, hogy az ujpárt az alkotmány-

pártba a béke esetén beleolvadna, mert kö-
zöttük csakis az önálló vámterület kérdése 
képez differencziát.  No de erről is tenne, 
mert hiszen Bánffy  báró nyilatkozott már 
a békéről s megelégednék azzal, hogy ő fel-
sége elismeri Magyarország jogát anélkül, 
hogy mindaz,  a mi ezekből  folyik,  azonnal 
érvényesítessék  is. Gyakorlati politikusnak 
vallja magát, s V katonai kérdésekben [is 
elégnek  fogadja  el a már eddig  elért  ered-
ményeket,  a szolgálati  és oktatási  vívmányo-
kat.  Beismeri, hogy a vezényleti nyelv kér-
dése megoldásának ideje még nem érkezett el. 

Levonhatjuk mindezekből, hogy ez a 
nemzeti ellenállásdi kisjátékait komédiának 
tekintik s megelégszenek az összes pártve-
zérek elvi kijelentésekkel és Ígéretekkel, mert 
mindaz, amit a Fejérváry-kormány eddigelé 
a katonai követelményekben hozott és léte-
sített, szolgálati és oktatási vívmány, mindez 
elég. Ennek a kormánynak vívmánya bün, 
de nekik erény. Létesítőjének meg kell ta-
gadni a kormányzás eszközeit, de ők majd 
sütkérezni fognak  ennek fényénél. 

Igy szüli az egeret Nubia párducza. 
Micsoda lármával támadják meg azt a 

tábornokot, ki Kossuth  Ferencznek újesz-
tendei beszédére válaszolni mert. 

Kossuth Ferencz ugyanis beszédében 
hazafias  örömét nyilvánította, hogy közös 
hadsereg az ujonczok megtagadása követ-
keztében züllésnek indult és a hadvezetőség 
megítélésére bízta, hogy mit ér egy olyan 
hadsereg harczképessége, amelynek csak 
harmadrésze szolgál s az is elkeseredetten. 
Hangoztatta Kossuth, hogy a monarchia 
nagyhatalmi állása, amely megrendült, inkább 
érdeke a dinasztiának, semmint a magyar 
nemzetnek. Ezt különben a koáliczió több 
vezére is hangoztatta. 

Ez ellen a szűkkeblű felfogás  ellen ir 
a tábornok, hogy ma Magyarországot csak 
a hiúság kérdései érdeklik s nem pedig az7 
ami létfenntartásának  érdeke. Nem sziget 
Magyarország a világtenger közepén, sőt 
nagyon is körül van véve fiatal,  erőtől duz-
zadó szomszédoktól, melyek éppen Magyar-
ország rovására kívánják szélesbbiteni hata-
lomkörüket. Ma pedig csak olyan állam 
prosperálhat, mely erőszakkal is meg tudja 
védeni gazdasági érdekeit. Ezt pedig katona-
ság nélkül megtenni nem lehet. 

Hogy mennyire megszívlelendők ezek 
a kijelentések, bizonyítja Bánffy  Dezső bá-
rónak a Temps  levelezője előtt tett nyilat-
kozata is. Beismeri, hogy az ífjonczozás  meg-
tagadása  válságot  idézhet  elé, mert hiányzik 
egy egész évi jutalék, októberben hiányozni 
fog  a második, ami valóságos veszély a had-
seregre. 

Annak az államnak, melynek hadse-
rege gyenge, szava nem súlyos, fellépése 
nem nyomatékos, érdekeit ergo nem respek-
tálják, konfliktusok  veszedelme fenyegeti 
Ekként a hadsereg kára az egész ország 
kárává válik s nagyon furcsán  hangzik Kos-
suth Ferenez ajkairól az a kárörvendő nyi-
latkozat, melylyel saját nemzete kárán 
örvend. 

A történelem azokat fogja  megbélye-
gezni, kik a hadsereg gyengítésével az or-
szág katasztrófáját  készítették elő. 

A balkán vámpolitikai inczidens ja. 



vunkru dölt el s a két kis állam meghajolt 
akaratunk előtt. Határaikon belől tehát tel-
jes védelmet talál mezőgazdaságunk és ipa-
runk, a miről nem feledkeznek  meg a szer-
ződés megkötésénél. 

Mialatt Goluchovsky  ilyen ügyesen rá-
ütött a szög fejére,  folyik  a honmentés és 

. dühöng a passiv rezisztenczia a vármegyék-
ben. A debreczeni eset még mindig élénken 
foglalkoztatja  nemcsak a sajtót, hanem a 
kormánybiztost is. Igazán figyelemre  méltó, 
hogy a debreczeni hazafias  hőstettnek nem 
lehet megállapítani dicső személyeit. Min-
denki tagadja, hogy része lett volna a ha-
zafiaskodásban.  Ha tényleg hazafias  tett 
volt, miért nem állanak elé? Ha pedig nem 
az, de szégyelni való, miért követték el, 
s miért a koalicziós sajtó akkora apparatusa 

, a védelmére ? 
Mert csak az oly cselekedet viseli ön-

magában védelmének argumentumát, mely 
tényleg  jogos, törvényes, hazafias.  De az 
nem is szorult volna a koalicziós sajtó 
gyenge védelmére. 

keres évente 360—400 koronát összesen és 
ebből kell eltartania átlag 4—6 tagu csalá-
dot ! Itt van ez a szegény ország, melynek 
keresete, kenyere, házassága, születése, ha-
lála, egészsége, betegsége : a szelek járásá-
tól és májusi esőktől van függővé  téve ! 
Itt van ez a szerencsétlen ország, amelynek 
egyetlen termelő földbirtokos  osztálya : ösz-
sztroskadásig el van adósodva ! 

Es ennek a nyomorult, rettenetesen 
koldus nemzetnek törvényhozása 40 hosszú 
esztendőt pocsékolt el anélkül, hogy a nép 
széles rétegének -gazdasági boldogulására 
egyetlen nagyszabású gazdasági alkotást lét-
rehozott volna. 

Most már megértheti mindenki, hogy 
miért történt mindez ? Nem egyéb volt az 
oka, minthogy az ország felnőtt  férfilakos-
ságának teljes felét  (50-4 százalékát, tevő 
munkásságnak csupán 4-9 százaléka és a 
kispolgárságnak 13" 1 százaléka : vagyis az 
ország kétharmadát  tevő  legszéLsebb  néposz-
tályoknak  csak 18 százaléka  birt szavazati 
joggal  is ! Képviselője, érdekeinek szószóló-
ját pedig abszolúte, nem volt a képviselőház-
ban ! Ott azok hoztak törvényt akik közös-vá-
mos gazdasági politikát csináltak önző érdek-
ből ; akikjlehetetlenné tették az ipar teremtést; 
akik reszketve félnek  attól, hogy az ipar 
révén emelkedni talál a becstelenül alacsony 
és embertelenül csekély munkabér ! Ott azok 
ülnek törvényt, akik prémiumot tűztek ki a 
magyar munkásnak Amerikába vándorolta-
tására ; és akik lefoglalták,  kisajátították az 
ország legjobb földjének  35 százalékát, míg 
a szegény, családos, erkölcsileg, testileg, em-
beri érzés dolgában, gondolkodása nemes-
ségében náluk sokkalta becsesebb, értékesebb, 
dolgozó magyarság, a legértékesebb em-
beranyaga Európának, amelynek egy Petőfi, 
Arany, Tompa, Tesla Miklós, Pupin Vilmos, 
Lénárd, Zsigmondy természetápolta vadon 
nőtt virágai : ez a nagy tulajdonságokkal 
megáldott nép, éhezik százezernyi tömegben 
az 5— 100,000 holdas dominiumok körül. Ezek' 
az óriási latifundiumok  valóságos nem-
zetközi tőkét képviselnek Magyarország-
ban, olyat, amelynek jövedelméből minden 
más nemzet ipara, kereskedelme s kényelmi 
és fényűzési  vállalatai busás haszonra tesz-
nek szert de kevés marad itthon, ebben a 
szegény országban, amelynek fiai  kény-
telenek kivándorolni és a tengeren tul ke-
nyeret keresni! 

Az a három-négyszázezer szavazó, aki 
az uralkodó osztályok érdekei szolgálatában 
áll: választások alkalmával politikai befolyá-
sával uralkodott a 8—9 százezer összes 
szavazó akaratán. így történhetett azután, 
hogy a rang, a születés, a pénz tekintélye 
megcsinálta, szembeállította a hivatalos »nem-
zetet« a »néppel.« A »nemzet« 4 évtizeden 
át kisajátította és az összeség érdekei fölé 
emelte az ő maga érdekét, avagy azt a czélt, 
amelyet az ő korlátolt és az egyetemességet 
átölelni nem biró, a nép szükségleteit meg-
látni nem tudó gondolatkörében legfontosabb-
nak ítélt ő, a némaságra kárhoztatott nép 
meghallgatása nélkül. 

Ma tudjuk, hogy bátorság kell hozzá 
az »értelmiség« vezető szerepéről beszélni 
olyan országban, ahol az önálló és ipariga-
zolványnyal biró iparosoknak csak '/»-ad 

része : az önálló kereskedőknek 55 5 száza-
léka ; az állami hivatalnokoknak 522 szá-
zaléka ; az állami postai, távirdai, vasúti, 
bányászati, gyári tisztviselőknek 344 száza-
léka ; a törvényhatósági, községi, egyházi és 

i magánjellegű vállalatok tisztviselőinek is csak 
30'4 százaléka; az értelmi keresettel biró, 
ügyvédek, orvosok, papok, tanitók, gyógy-
szerészek, jegyzők rétegének is csak % a, 
és az 1—2 holdas kisbirtokosnak is 45"5 
százaléka választó csupán; ahol a lakosság-
nak száma szerint 50 4 százalékát tevő 
munkásokból csak 4'9 százalék választó ! 

Ellenben választó az 5—10 holdasok-
nak 69 százaléka ; a 10 holdon felüli  birto-
kosoknak 74 1 szazaléka. Vagyis számsze-
szerint kifejezve  a jelenlegi  választóknak 
59 5 százaléka  : 560.902 választója  az 5 hol-
don  felüli  földbirtokosokból:  másik 30 szá-
zalék  soraiból került  ki.  E választói pri-
vilégiummal felruházott  kaszt küldte be a 
képviselőházba a minden komoly belső tar-
talom, a köznapiasság fölé  emelkedő gondol-
kodás es minden altruisztikus érzés és cse-
lekvési vágy nélküli képviselőket, köztük az 
ő 142 földbirtokos  képviselőjét, 56 gróffal  és 
báróval; 114 perlekedő fiskálisával,  56 
»nyugalomba« vonult megyei és egyéb tisz-
viselőjével, 22 papjával. 

Ezért nincsen jelen a nép a mai kép-
viselőházban ! Ezért van kizárva onnan a 
nemzet lelkiismerete, a nemzet becsületérzése ; 
amely égő szégyenkezéssel viselné és lázas 
munkával orvosolná azt, hogy munkaalkal-
mak hiányában ne veszítsen el ez a termé-
szetáldotta és ritka népességű ország évente 
200—300,000 erőteljes ifjú  magyart ; hogy 
ne legyen az ország lakosságának 49 szá-
zaléka analfabéta  ; hogy a gyermekhalandó-
ság, az egy gyermekrendszer s a közegész-
ségügy ázsiai elmaradottsága következtében 
a ragályos betegségek ne arassanak le ebből 
a derék jó népből egy másik hadsereget! 
Ezért van kizárva ebből a képviselőházból 
a józan magyar értelmesség, a magyar test-
véri szeretet és emberies érzés, a nyugati 
műveltség iránt való érzékkel egyetemben ! 

Más nemzetek előbb a termelő rétege-
ket erősitik s a dolgozó milliók érdekeit 
ápolják, segitik : a magyar képviselőházi ka-
szinó kiszakítja a henye militaris improduk-
tiv kaszt kardbojtját, a vezényleti nyelvét, — 
amely az államnak még Magyarországon is 
csak esztétikus disze és nem nemzetalkotó 
organizmusa ! — és felborítja  az állam rend-
jét, gondozás nélkül hagyja a népmilliók 
anyagi, kulturális, szocziális érdekeit; az ál-
lami rend megbontásával aláássa : az ország 
és a produktív, a dolgozó magánosok milli-
óinak hitelét; éveken át félre  dobja a kül-
földdel  való kereskedelmi szerződések és az 
Ausztriától való vámpolitikai különválás nem-
zetalkotó, jövőnket döntőleg befolyásoló  óri-
ási problémáit; hogy végül is kierőszakol-
hasson olyan papirosjogot, mely ha meg van, 
sem használható! Mert a magyarságnak 
10—15 év múlva lehet csak annyi magyar 
tisztje, amennyi a most követelt »Vívmányo-
kat« a hadseregben élő valósággá teheti! 

Való igaz. a mai uri parlament: zárt-
körű uri kaszinó éredetében, erkölcsében, 
gondolkodásában, műveltség-ellenes világfel-
fogásában  ! Gyökerei nem nyúlnak le a nép 

Miért nem kell a koalicziónak 
az általános választói jog? 

Állítólag azért, mert veszedelmes 
lenne a magyarság uralmára, Tisza 
István szerint kivenné a vezetés gyep-
lőjét az értelmiség kezéből, tényleg 
azonban nem azért nem kell. Az 
osztályönzés, a közérdek leplébe bur-
kolózik ; nem mer a maga meztelen-
ségében mutatkozni. 

Azonban hiábavaló minden buj-
kálás. A tények igazsága keresztül 
világit a burkon és szemmel látha-
tóvá, kézzel foghatóvá  teszi az osz-
tályönzést, mely a népet továbbra is 
jogtalanságban akarja tartani, hogy 
uralkodhassék rajta, politikai és gaz-
dasági szolgai függésben  tarthassa. 

A világító szövétneket magassan 
lobogtatja Rácz Gyulának az általá-
nos választói jog érdekében irt röpi-
rata, melyből ezúttal a következő 
igen érdekes és igen tanulságos rész-
leteket közöljük : 

»Ha az irni-olvasni tudó választók szá-
mát nemzetiségre való tekintet nélkül, csu-
pán vagyonossága szerint osztjuk fel,  ugy azt 
látjuk, hogy a 2.964,207 férfiból  a vagyo-
nos osztályhoz tartozik 1.033,160, azaz csak 
34*9 szzázalék ; a kispolgársághoz sorakozik 
545,194, vagyis 18-4 százalék; és vagyon-
talan munkás: 1.385,853, vagyis 467 szá-
zalék ! 

Ez a néhány számadat minden szó-
nál szomorúbban és megdöbbentőbben el-
mondja Magyarország rettenetes gazdasági 
viszonyait ! 

íme, itt van egy agrárius ország, mely-
ben kereső felnőtt  fiainak  fele  vagyontalan 
munkás ! És pedig nem ipari munkás, ha-
nem mezőgazdasági munkás és tjéres, aki 
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millióinak szint, erőt lendületet adó rétegeibe ; 
ezért gyökerei nem találkozhatnak az őster-
mészet erejét, szűzi tisztaságát, nemes nyu 
galmát, fenkölt  józanságát megérző népvi-
lágból ! Képtelen megérteni avult világfelfo-
gásában az uj idők szellemét s a gazdasági 
alkotó munka vágyától, a szocziális szervez-
kedés lázától s a kultura szomjusagától moz-
gatott néptömegeket! 

Ez a parlament összes pártjaival me-
gérett a legcsufosabb  pusztulásra ! 

És helyet kell adnia amaz uj parlament-
nek, a nép igazi parlamentjének, a mely az 
á.talános választó jognak azon sarkigazsá-
got elővalósággá tevő elve alapján gyül ösz-
sze ; hogy az államnak, az alkotmánynak, 
a társadalmi, állami élet minden javainak, 
a kultura minden áldásának részessévé, ak-
tiv érdekelt részévé kell tenni az ország 
minden lakosát, nyelvre, vallásra, foglalko-
zásra való tekintet nélkül. 

Ez az uj népparlament ki fogja  épiteni 
a magyar alkotmány csonka és megrokkant 
épületét; beviszi majd az alkotmányba azo-
kat, akiket mint politikai páriákat a korlát-
lan osztályparlament kizárt az alkotmány 
épületéből, akiket megrakott mindenféle  te-
herrel. általános tankötelezettséggel, de ugy, 
tizetni kell az iskoláztatásért; általános adó-
kötelezettséggel, de ugy, hogy a szegényebb | 
fizessen  több adót, s a gyengébb viselje a 
terheket nagyobb részt: megterhelt általá-
nos katona kötelezettséggel; de viszont ki-
zárta őket a szabadság javaiból, a politikai 
és közjogi érvényesülésből, a kultura és a 
nagy konczepczióju gazdasági politika összes 
áldásaiból ! Ezért nem fájhat  a mostani rendi 
uralom összeomlása a népnek, amelynek 
minden rétege ki van közösítve a »demok-
ratikus« magyar államból! Ezért küldheti el 
a népet, ugy mint a magyar nemzet egyete-
mének jövőért aggódó komoly elemeket re-
ménységgel az általános választói jog nagy 
elvének diadala, amely besodorja majd a 
parlamentbe végre az igazi népet s a nép-
pel, a nép igazi érdekeinek altruisztikus, izzó 
védelmezőit, a szabadság és a haladás alkotó, 
produktiv, munkatevő úttörőit . . . 

Az alkotmány erejét megmilliószoroz- j 
zák a jogegyenlőség alapján beléje foglalt 
uj milliók. A nemzeti aspiráczióknak uj erőt, 
uj szint, uj lendületet ad és szines szárnya-
kat növel és a nemzeti életnek, a magyar 
kulturának, a magyar állam szerkezetének 
széles, reális alapokat épit majd a jogaiba 
jutott uj parlament! 

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 
összegyűlt energiáját és szenvedelmes cse-
lekvési sóvárgását • egyetemes nemzeti ha-
ladás nagyszerű erőforrásává  tehetik. 

Mert a revuliczió ellenszere : az ideje-
korán érkező evoluczió ! A forradalmat  me-
gelőzi a radikális reform  !« 

VÁRMEGYE és VÁROS. 
Iparfejlesztő-bizottság  ülése. Az 

udvarhelymegyei iparfejlesztő-bizottság  f.  hó 
9-ikén Ugrón  János főispán  elnöklete mel-
lett ülésezett. Az ülés egyetlen tárgyát a | 

mult évi számadások felülvizsgálása  képezte, 
melyeket teljes rendben találtak. 

Szinészeti ügyek. 
Székelyudvarhely r. t. város szinügyi 

bizottsága felkérte  dr. Damokos  Andor al-
ispánt, hogy a Marosvásárhelyt f.  évi jan. 
13-án tartott kerületi választmányi ülésen 
városunkat képviselje. 

Dr. Damokos  Andor alispán ennek a 
kérelemnek szívesen tett eleget s terjedel-
mes átiratot intézett Gotthard  János polgár-
mesterhez. Ebből megtudjuk, hogy városunk, 
tekintettel nagy intelligencziájára, a kerületi 
választmány jövőben tartartandó ülésein nem 
egy, hanem két szavazatot gyahorolhat. He-
ves Béla színigazgatóval a szerződés a szer-
ződés virágvasárnaptól kezdődőleg 3 évre 
megköttetett. Városunk óhajtása figyelembe 
vétetvén a társulat itt működésének tartama 
október 1—31-ig és május 25-től junius 
14-ig á'líipittatott meg. 1906—907. évre Heves 
Béla színigazgató köteleztetett arra, hogy az 
előadni szándékolt darabok '.jegyzékét meg-
előzőleg mutassa be, hogy rajta esetleg vái- | 
toztatni lehessen. 

Miután a zenekiséretet igénylő darabok 
előadásánál legérzékenyebb hiányt az ké-
pezte, hogy a kiséret többnyire rossz, dr. 
Damokos  Andor felszólalására  a választmány 
utasította Heves  színigazgatót, hogy engedélyt 
kérjen a felsőbb  katonai hatóságtól arra, 
hogy a szini idény tartamára a beszterczei 82. 
gyalogezred zenekarából 16 zenekari tag 
városunkba átrendeltessék. 

Egy alispáni rendelet. 
A »Székelyudvarhely« czimü lap mult 

számában dr. Hínléder  Fels  Akos vezér-
czikkében megtámadja vármegyénk alispán-
ját, hogy a sajtószabadságot megsértette 
egy rendeletével. Minden polémia kizárásá-
val szószerint közöljük az alispáni kör-
rendeletet : 

- f 
(Másolat). Szám 5551—1905. alisp. 

Valamennyi községi elöljáróságnak, vala-
mennyi községi és körjegyző urnák, mind-
három főszolgabiró  urnák. 

A vármegyei hivatalos lap kiadására 
nézve értesítem a Czimet, hogy »Udvarhely-
vármegye Hivatalos Lapjának« kiadója 1906. 
év január hó 1-től kezdődőleg Becsek Ala-
dár székelyudvarhelyi lakos (Becsek D. Fia 
könyvnyomda czég). 

Az eddigi kiadó Betegh Pál megszűn-
vén tehát kiadó lenni, az esetleges korábbi 
megbeszélések folytán  fennálló  és a neve-
zett kiadásában megjelenő »Székelyudvar-
hely« czimü lap megrendelésére vonatkozó 
esetleges kötelezettség is megszűnik. 

Ennélfogva  a »Székelyudvarhely« czimü 
lap előfizetési  dija is a községi pénztár ter-
hére csak azon esetben utalható ki, ha a 
község képviselőtestülete jelzett lapnak meg-
rendelését is szabályszerű határozattal el-
határozná, a mire azonban kötelezve nincs. 

A vármegyei hivatalos lap előfizetési 
dija ezentúl is egy évre 6 (hat) horona, 
mely összeg Becsek D. Fia czégnek kül-
dendő meg, illetve fizetendő  ki. 

A hivatalos lap kiadója Becsek Aladár 
kiadásában megjelenő »Udvarhelyi Hiradó« 
megrendelésére sincsenek kötelezve a köz-

ségek, ezen lap esetleges megrendelése czél-
jából is határozat hozatal szükséges. 

A vármegyei Hivatalos Lap kiadására 
vonatkozó megkeresések ezentúl Becsek 
Aladár vagy Becsek D. Fia czég czimére 
küldendők, — a Hivatalos lap szerkeszté-
sére vonatkozó iratok mindennemű Írásbeli 
közlemény pedig a Hivatalos Lap szerkesz-
tője czimére küldendők. 

Székelyudvarhely. 1905. decz. 26 án. 
Dr. Damokos s. k., alispán. 

Ugyancsak közöljük Udvarhelymegye 
képviseletében Dr. Damokos  Andor alis-
pán és Betegh  Pál, mint a hivatalos lap 
kiadója között a mult alkalommal megkötött 
szerződésből a következő pontokat: 

»4. Kötelezi magát a lapot a belügymi-
niszter 125000—1902. B. m. sz. a. kiadott 
vármegvei ügyviteli szabályzat 160. §-a 1. 
bekezdésében előirt kötelespéldányoknak  ren-

í deltetési helyükre való szétküldetéséről gon-
| doskodni. 

5.'Kötelezi magát vállalkozó a hivatalos 
lap egy-egy példányát a vármegye központi 
és járási előadók mindenikének, valamint a 
vármegyei árvaszék, a levéltár, az államépi-
tészeti hivatal és számvevőség főnökének 
minden előfizetési  dij nélkül megküldeni. 

6. Az összes községek, községi S kör-
jegyzői irodák részére szállítandó 1 — 1 pM-
dány és Székelyudvarhely r. t. város részére 
szállítandó három példány előfizetési  dija 6 
koronában állapíttatott meg példányonként. 

11. Kötelezi magát kiadó, a hivatalos 
lap mellett a »Székelyudvarhelyi  czimü lapot 
is mindazoknak  megküldeni,  kik  a hivatalos 
lap köteles  példányaira  igényt tarthatnak«. 

Közöljük végül a szerződésben hivat-
kozott belügyminiszteri rendelet 106. §-át: 
»A »Hivatalos Lap« ot a nagy- és kisköz-
ségeknek, továbbá községi jegyzői és a kör-
jegyzői irodáknak 1 — 1 példányban, a ren-
dezett tanácsú városoknak három példány-
ban kell megküldeni. Ezen kivül a központi 
és járási előadók mindenikének, továbbá a 
vármegyei árvaszék, a levéltár, az államépi-
tészeti hivatal és a számvevőség főnökének 
a Hivatalos Lap 1—1 példányát rendelke-
zésére kell bocsátani«. 

Mindezekből kitűnik, hogy a községek, 
jegyzők, továbbá a vármegyei előadő tiszt-
viselők igényt tarthatnak a hivatalos lapra, 
Betegh Pál kötéles volt a hivatalos lappal 
együtt a »Székelyudvarhely«-t is a szerző-
dés 5. p. értelmében nekik megküldeni. Az 
olvasóra bizzuk tehát annak megítélését, 
hogy vármegyénk alispánja megsértette-e a 
sajtószabadságot akkor, mikor értesítette a 
községeket, hogy ezután a »Székelyudvar-
hely« c. lapot Betegh Pál nem köteles ingyen 
küldeni, hanem, ha járatni akarják, — amire 
természetesen nem kötelezhetők, — elő kell 
rá fizetni  ? 

TOLLHEGYGYEL. 
Békére való hajlam van a koaliczióban ! 

Csakhogy ők »szathmári békét» szeretnének 
kötni. Erre talán mégis kissé jsok a főve-
zér. Sok az eszkimó és kevés a fóka. 

\ 



Az abszolutizmus térne kisért. A koáli-
czió nem fél  ettől. »Hadd jöjjön, annál jobb!« 
irja az udvari tanácsos ur Méltóságos Hír-
lapja. 

Az egykori szegény favágó  is hívta a 
halált, a mikor a halál megjelenve kérdezte : 
miért hivtál ? igy felelt:  »csak azcrt jó halál, 
hogy segitsd a hátamra tenni ezt a köteg 
fát«.  A »feudalizmus«  is hivja az abszolu-
tizmust, s ha ez megjelenik, igy fog  szólani: 
»Jó abszolutizmus segitsd fel  hátunkra az 
összekötözött demokratiát, — amelylyel igy 
sem bírunk — hadd vigyük a pokolba«. * 

De szerények a nagy Hazafi  vak. Dicső 
hőstett volt »szerintük« agyba-főbe  verni 
Kovács főispánt.  A mikor aztán a vizsgálat 
kutatja: ki tette ? csupa »szerénységből« 
mindenki tagad. Hadd maradjon Nemzeti 
közkincs az a nagy dicsőség. 

* 

Nemzeti  hősök.  A »nemzeti küzdelem« 
teljes sikertelensége előre volt látható. Mert 
a hősök nem olyan puskát választottak, a 
melylyel lőni lehet. S mert a hősök hősies-
kedése is uj minta szerint alakult ki. A minta : 
Justh  Gyula, aki a hatalmát azzal mutatta 
meg, hogy elcsapta a portást. Szemétnép-
nek titulálja a Fejérváryékat, adót nem fizet, 
de a szemétnép által kiutalt hitvány 34,000 
koror.v»Kat megvetéssel ugyan, de zsebre-
vágja. Egyre hirdeti, hogy meghal, még sem 
enged. Ezt azonban pihent koálicziós ész-
szel ugy érti, hogy meghal majd 120 esz-
tendős korában (én Istenem micsoda kolosz-
szalis summára rúgna addig  a 34,000 kor. 
elnöki sallarium !); engedni pedig enged, ha 
muszáj, mert különben beletalálna szalandi i 
valami kóbor szuronyba. Az uj makói főis-
pánnak oda dörögte : csak a testemen ke- j 
resztül teszi le az esküt ! Az eskü megtör- ; 
tént s Justh testén nem esett legkisebb foly-
tonossági hiány sem. A tyúkszeme sem sé-
rült meg. Nem is fog.  Nagy kár is lenne 
érte. Ki nyugtázná ama 34 ezer koronát ? 
S ki »nyilatkoznék« arról,' hogy Cseresz-
nyéssel nem akar egy tálból cseresznyét 
enni, mikor ő nagyobb urakkal pezsgőzhet 
a haza üdvére ? 

* 

Rossz időket élünk, rossz csillagok 
járnak. Azaz, hogy a helyi koálicziönak 
semmilyenek sem járnak. Egyszerűen letűn-
tek. Azért hát csillag után néznek. Elhatá-
rozták egy páran, hogy »népgyülnek« és 
meghijják rá a haza üstökösét, a leghosz-
szabb magyart. Csak aztán a világ végét 
ne jelentse rájuk nézve az üstökös. 

* 

»Debreczenben kidobolták«. Nem azt, 
hogy »a dongót ne dalolják«, hanem azt, 
hogy a ki a haza szent nevében ellopta a 
Kovács Gusztáv arany óráját, ne dugja 
zsebre, hanem tegye a haza oltárára. Persze, 
hogy eredménytelenül. — Kidobolták azt is, 
hogy aki hazaffy  szent buzgalmában köp-
ködte és ütlegelte Kovács Gusztávot, álljon 
elő. Lássuk a honfit!  Ez a dobolás is ered-
ménytelen maradt. Kovácsot senki sem bán-
totta. Szörnyű nagy Debreczenben a hazaffy 
bátorság. HK)U-eu  összevernek egy embert. 
Mikor azonban helyt kellene állani a vitéz-
kedésért, kánforrá  lesz mind az 1000 vitéz. 
Azaz, hogy még sem ezer. Csak 999. A 
szegény öreg tanitó, a lenézett, semmibe 
vett tanitó  bevallja, hogy bántalmazta Ko-
vácsot. Mégis akadt hát köztük egy ember. 
Együgyü, fanatikus,  aki azt hiszi, hogy egy 
záptojásba belefulaszthatja  a magyar király 
kormányzási jogát. De legalább férfi! 

Előfizetési felhívás. 
Lapunk második évfolyamában 

van. Programmjával, irányával olva-
sóink tisztában lehetnek. Lapunk a 
valódi, az igazi demokrácziának meg-
teremtésén fárad  s egyúttal azon is 
működik, kogy a válság megoldását 
amennyire lehetséges — előmozdítsa. 
Kérjük b. olvasóink hazafias  támo-
gatását. 

Előfizetési  áraink: 
Egy évre . . 8 kor. 
Fél évre . . 4 » 
Negyedévre . 2 » 

Lelkészek, tanítók, községi elöl-
járók feleáron  kapják. 

Felkérjük egyúttal olvasóinkat, 
hogy minket a vidék minden közér-
dekű eseményéről értesíteni szíves-
kedjenek. 

A .»Székely Újság« 
szerkeztősége és kiadóhivatala. 

HÍREK. 
Személyi hir. Ugrott  János főispán 

f.  hó 11.-én Budapestre utazott, honnan 
15.-én hazaérkezett. 

Kinevezés. Rocdiger  Gyula p. ü. tit-
kár, h. pénzügyigazgató temesvári pénzügy-
igazgatósághoz p. ü. tanácsossá kinevezte-
tett. A mennyire örvendünk előléptetésén, 
annyira fájlaljuk  társadalmunk e derék tag-
jának elvesztését. — Pénzügyigazgató helye 
tessé Homolay  Lajos p. ü. titkár nevezte-
tett ki. 

Az „Oklándi Olvasókör" évi ren-
des közgyűlését f.  hó 18-án d. u. 5 órakor 
a kör helyiségében fogja  megtartani. Tárgy-
zorozat : 1. Dr. Papp Ferencz elnöki meg-
nyitója. 2. Pál Ferencz titkár évi jelentése. 

Szabad liczeum. Az iparosok ré-
szére rendezett szabad liczeum f.  hó 14-én 
Spaller  József  szakisk. tanár tartott alőadást 
a találmányok és fölfedzések  köréből. Elő-
adásában kimutatja, hogy az egyszerű emel-
tyű feltalálásától  a gőzmozdonyig a kutató, 
fürkésző  léleknek mily nagy az áldása. Watt 
gőzgép, Fulton gőzhajója, Guezicke Ottó 
villamos gépe, Franklin villámhárítója mily 
óriási átalakító hatással voltak az emberiség 
életére. Jellemzi, hogy nemzetünk is mily 
tiszteletreméltó helyet foglal  el a világ föl-
fedezőinek,  föltalálóinak  sorában. .4 lelket 
művelni  kell.  A müveit lélek nemcsak ön-
magának, hanem ember társainak is való-
ságos áldása. A mi bármely munkakörben 
sikert  teremt:  — az a hivatás szeretet. 

Harisnyás székelyek. Kaptuk a 
következő levelet: A »Székely Újság« 
első számában irt czikkemre vonatkozó-
lag meggyanúsít a »Székely Udvarhely« 
czimü lap, hogy nem én irtani. Holott én 
lelkiismeretem, meggyőződésem szerint felel-
tem meg Péterffy  Lőrincz ur plébános ur-
nák, nem igyekeztem megezáfolni  egyik 
pártot.sem, s annak elvét valamely rosszra 
elmagyarázni, mégis valamely olvasó, oly 
hitetlen Tamás lett, hogy kétségbe vonta, 
hogy talán nem is én írtam volna azt a 
czikket. De én becsületszavamra mondom, 

saját házamban egyedüli létemben, lelkisme-
retem szerint irtani. Ugy látszik, hogy a 
székely kisbirtokos, harisnyás emberek ne 
beszéljenek, ha valami kevés szólási tehet-
ségök volna is, azt is csak zárják magukbav 
mert ha nyilt téren beszélnek is, még akkor 
is azt mondja egy-egy hitetlen Tamás, hogy 
súgja egy nadrágot viselő ember és csak 
abból beszélsz. De te hitetlen Tamás ha el-
feledted,  olvasd újra, mert tanúbizonysága 
annak a czikknek, hogy nem Írhatta aztr 
olyan ember a ki az egyik, vag}' a másik 
pártot erősen pártolja, mert most az olyan 
emberben, a ki egyik vagy a másik pártot 
erősen pártolja nincs türelem, nem tud czá-
folás  nélkül czikket irni, mig énnekem az 
az óhajom, hogy a haza vezírférfiai  közti 
egyetértés állítson egy olyan pártot, a melybe 
mindnyájan nemzeti örömmel kívánkoznak. 
Tisztelettel kérem a lapszerkesztő urat ezen 

! czikket hirlapilag ki irni vevem aláírásával. 
Hodgya, 1906. jan. 12-én. Kiss  Lajos s. k. 

A Korcsolyázó egyesület f.  hó 
8-ikán tartott választmányi ülésében elhatá-
rozta, hogy f.  hó 28-án jégversenyt rendez 
és a jutalmakra 150 koronát megszavazott. 
— Megállapította a korcsolyázási időt dél-
előtt 10 órától l-ig és délután 2 órától 4-ig. 
— A közönséget ez uton értesiti, hogy napi, 
illetve nézőjegy nélkül a pavillonban és a 
pályán időzni tilos. — A pálya kedvező idő 
esetén minden hétfő,  szerda és péntek dél-
után fél  6 órától fél  8-ig világítva lesz. E 
napok délutánján a pálya zárva van. 

Vadásztársaság Udvarhelyme-
gyében. Igen életrevaló üdvös eszme meg-
valósítását vette tervbe dr. Damokos  Andor 
alispán. Ugyanis több oldalról felmerült  az 
óhajtás, hogy Udvarhelyvármegye vadállo-
mányának a megóvása s igy a vadorzók 
megszorítása érdekében valamit tenni kell. 
Ezen czélból és a vadtenyésztés előmozdí-
tása mellett a vadászatnak okszerű gyakor-
lása és fejlesztése  czéljából vadásztársaság 
lenne alakítandó. E végett Damokos  Andor 

: alispán a vadászokat f.  hó 18 án d. u. 3 • 
órára a vármegyeház kis tanácstermében 

1 tartandó előzetes értekezletre hivta össze. 
Nincs kétségünk, hogy a megjelentek az ügy 
fontosságát  átérezvén, az egyesület létreho-
zásának mi sem állja útját. 

Képviselői beszámoló. Az oklándi 
kerület képviselője Dr. Hinléder-Fels  Ernő 
e hó 7-én tanotta a koáliczió zsebtárából 

! ékesen kiválogatott nagy hangú frázisokból 
álló beszámoló szónoklatát d. e. Oklándon, 

! d. u. Almáson. Mint ottani levelezőnk irja, 
j a képviselő Kovács  József  állami (elmenesz- * 
| tett börtönőr), Szolga  Miklós oklándi lakos 

és Burján Domokos szt.-péteri lakos testőr-
sége mellett foglalt  helyet a községház tor-
náczában. Az első testőr ur (tán párt-elnök ?) 
felhívta  székely testvéreit a szeretett kép-
viselő »szavazatának« meghallgatására, mire 
a képv. ur oly mottót választott beszédjéhez, 
mely szája ize szerint való, már ismert s 
igy itt reprodukálni felesleges.  Aztán elmon-
dotta a kéményseprő, a légy stb. meséit, — 
melyek a homoródmentének mindenik kis 
gyermeke előtt ismeretesek, kitört a főispán 
ellen és azok ellen, kik nem voltak vak 
eszközül a debreczeni szomorú eset meg-
előzősére megkaphatok. Különben a beszéd-
nek oly hatása volt, hogy Szolga  János 
korcsmájában menten nagy lakoma kereke-
dett pálinkából, dicséretére az antialkoholis-
mus harczának. Ugyan igy volt d. u. Almá-



son, a hatás itt is ugyanaz. A »székely 
választó testvéreim« gazdagabbak »egy sok 
hü-hó semmiért« tartalmú, koalicziós szólá-
sos »szavazattal«, a nagyságos képviselő úr 
szegényebb egy ábránddal (mert Oklándon 
kevés hallgatója akadt) s mondjuk: néhány 
tiz koronákkal — melyeket ő is ex-lex ide-
jén is — lévén oly nagy hazafi  — hogy 
felvenni  . . . . bátorkodott! Mi nem Ítéljük 
őt azért, mert hiszen reá szolgált, de aztán 
ő se ítéljen el bennünket, ha mi nem tart-
juk hazaárulónak azt a polgártársunkat, ki 
adót fizet,  hisz kell a képviselő uraknak a 
meg nem szavazott adóból is a képviselői 
honorárium. 

Dúvadak irtása. Dr. Damokos  An-
dor alispán Embery Árpád bérlőnek engedélyt 
adott, hogv Oroszhegy és Varságtisztása 

• vadászterületein a dúvadakat f.  évi február 
1-től 5-ig niérgeztethesse. 

Egy lovasbandérium felsülése. 
Az oklándi kerületben decz. 9-én vármegyei 
biz. tag választása történt. Béla József  szé-
kely földmives  és Dr. Pál Ernő küzdöttek a 
mandátumért. A győzelem nem a koaliczió 
javára dölt el s igy lett felsülés  az Oklánd- j 
ról Szentpálra vonuló bandériumra, mely 
diadallal akarta behozni Pál Ernő urat. Sze-
gény lovas legénység, ha tudtad volna . . . j 
Dehogy indultál volna nagy útra. A jelölt j 
úr az uton akadt s részedre a »magnum«. | 
áldomás elmaradt. Lovas és ló gyomra üresebb j 
lett, az oklándi pálinkás hordó pedig nem j 
fogyott.  Nem jó a medve bőrére kontózni, 
bizonyítja decz. 9. 

Oklándon e hó 10-én volt az elöl-
járóság megalakítása. K. J. dani úr — el-
lenzéki pártvezér — mindenképpen az érde-
mes Bekő  főbiró  helyére akart bejutni. Biró 
állásra nem lett jelölve a pénztárnok- adó-
szedői állásra pedig pár votumot kapott. 
Istenem! de hálátlan a nép, elmélkedhetik 
magában a párt vezér. Ámde örök tanulság: 
a nép ítél és (ne sutor crepidam) »Csizmadia 

.maradj a kaptafánál!« 
Nyilatkozat. 

A »Székelyudvarhely« czimü újság 
vissza-vissza térve az ellenzéket a vármegye-
házán ért vereségre, egyik legújabb számá-
ban azt állítja, hogy minket a tanfelügyelő 
pressziója vitt a »hazaárulók« táborába. — 
Ezzel a ráfogással  szembeszállva, erkölcsi 
integritásunk érdekében kijelentjük, hogy 
minket egyedül  a lelkiismeretünk  presszionált 
arra, hogy a törvényes, tehát alkotmányos 
rend  hazafias  védelmére  siessünk. 

Beke Albert, 
Hetser Kálmán, 
Kovács Mihály, 
Szász Ferencz, 
Török P'erencz, 
Veres Mózas, 

törvényhat bizotts. tigok 
* 

Midőn e nyilatkozatot közreadjuk, nem hagy-
hatjuk szó nélkül a helyi koaticziósoknak azt a meg-
jegyzését, hogy a tanítókat »az oláh érzelmű« tanfel-
ügyelő preszionálta a koalicziósok ellen való állás-
foglalasra.  E gyanúsításnak nem lehet más czélja, 
mint hogy a meggyanusitottnak szava súlyát csök-
kentse. »A czél szentesíti az eszközöket!« Ugy-e nemes 
urak ? — No hát ezt a czélt a helyi nagyságok el 
nem érik. Egy született magyar emberre (a ki a ma-
gyaron kivül más nyelvet nem beszél), a ki egy em-
beröltő óta széles körökben elismert, méltányolt ered-
ménynyel szolgálja a magyar művelődés ügyét, hiába 
akarják rákenni a nemzetiségi »érzelmet«. A közönség 
.a tetlelir.l  nézi, a tartalmat  bírálja s a szerint becsüli 
az embert és értékeli annak szavát. Szerk. 

SZÍNHÁZ. 
(Utolsó hét.) 

A zsúfolt  házak • és lelkes ovácziók 
mellett lezajlott Bárdy-esték után természe-
tesnek találtuk azt a minden tekintetben való 
reakcziót, börzei nyelven szólva »hausse«-ra 
a »baisse«-t, mely a budapesti Király Szín-
házban is inkább a pazar, szemet legeltető, 
poétikus kiállítás és a szereplők egyéni kva-
litásai, semmint akár zenéjével, akár pedig 
librettójánál fogva  Fedák Sárival, majd Szent-
györgyi Lenkével, de meg a Beöthy László 
rendezői talentumával is kassza-darabbá be-
ütött Giil-Baba 3 felv.  operett nálunk szom-
baton, jan. hó 13-ikán, ment premiere alkal-
mából tapasztalható volt. Természetes volt 
e reakczio azért, mert lélektani tapasztalati 
tény, hogy ágyudörrenés után a bodzafa-
puskára nehezen reagálunk; — természetes 
volt azért, mert a mi kis méretű, marionett 
házi színpadunk és szerény felszerelése  már 
eleve is kizárnak minden olyan effektus-köl-
tést, melynek bázisa a technikai kiállítás. 

Ez a Budapesten nagy port verő, 
sőt a Király Színházban Fedák-válsággal 
járt darab Kolozsvárott, e hó 7-ikén, a bemu-
tató alkalmából csaknem teljesen megbu-
kott ! A kolozsvári »Ellenzék« előkelő színi 
referense  ugyanis ez alkalomból, a többi kö-
reczenzeált azött, igy darabról: »Soha éle-
temben nem láttam az abszolút semmit 
hosszabb lére ereszteni, mint a Giil-Baba 
három felvonásában.  Olyan unalmasan, hogy 
az óra megáll az ember zsebében. Kogy 
aztán némi változatosság élénkítse a kétség-
beesett Nirvánát, egy czigány, a népszin-
szinműirók obligát piros nadrágos és feke-
tére kormozott községi közlegelője időnként 
sülellenkedik. Csodálatos dolog, hogy a fő-
város közönségének milyen óriási szá-
zalékát teszik ki a szellemi analfabéták.  A 
kikből 100—150 tele ház nézi végig a 
hasonló irodalmi fagyöngyöket.  A sajtó pe-
dig el van ragadtatva és nem tud hová lenni 
a túláradó mennyei gyönyörűségtől. Igy megy 
aztán át a köztudatba a hajlandóság az 
ilyen férczdolgok  iránt. A Giil-Baba ze-
néjéről sincs semmi mondani valóm. Hacsak 
az nem, hogy minden egyes zeneszám-
nál azon boszankodtam, iniért íerditik el a 
régi jó magyar nótákat, s kölcsönöztek ki 
a Bob herczegből és az Aranyvirágból 
egyes részleteket. Kolozsvári kollégánk 
ezen meglehetősen kedvezőtlen véleményé-
hez csatlakozunk. Csatlakozunk, mert 
bizonyos, hogy ugy Martos Ferencz, mint 
Huszka Jenő kétségtelenül a Bob herczeg 
sikereitől és a színházi dicsőségtől elkábulva, 
a szinte kabátjuk ujából tuczatszámra elő-
kerülő uj munkáik legtöbbjében, a milyen 
a Gül-Baba is, határozottan csak az erköl-
csi sikamlóságok és pikkantériák árán kínál-
kozó olcsó napi dicsőség számára dolgoztak 
és a jelen operettben is, kivéve a 2-ik fel-
vonás lélektanilag is szép zárójelenetét, a 
rózsapusztitást, nincs egy fikarcznyi  sem, 
mi akár a dramaturgia, akár a poézis szem-
pontjából komolyabb kritikát provokálna. 
Igazán sajnáljuk Magáról az előadásról 
pedig fentartjuk  ez alkalommal is az ope-
rett-előadások színvonaláról eddig már több-
szörösen elmondott véleményünket. Erdélyi 

Kornélia (Gábor lantos), ki tekintet nélkül 
arra, hogy valamely szerep konveniál-e egyé-
niségével, eddig túlsókat játszott és kinek 
invencziója már teljesen kimerült, máma 
mindössze néhány műpáthoszos reczitáczió-
val, néhány odavetett gesztussal és néhány 
lábdobbanásával, valamint Adamek  Irma 
(Leila) az ő mindig jéghideg, merev leczke-
felmondásával  egyáltalában nem tudtak éle-
tet, lelket, egészséges vért önteni a különben 
is nagyon sápkóros darabba. Igaz, mi tud-

I juk azt, hogy a vidéki kisebb társulatoknál 
mindenkinek musszáj mindent játszani, de 
mi még igy is és legalább a főbb  szemé-
lyekre nézve nagy óvatossággal eszközlen-

| dőnek véljük ennek a szükségleti elvnek 
| keresztülvitelét, nehogy lejárassák önmagu-
; kat. Nem érvényesült egészen Miklósy  Gábor 
j sem, mert a Gül-Baba szerepe nem neki 

való v>li, bár a rózsapusztitás jelenetében 
készséggel játszott. Epizódszerepeikben leg-
inkább megfeleltek  még Inke  Rezső (Mujkó) 
és Kertész  Sándor (Zülfikar).  Egyébként 

I Inkét  elismerőleg kell kiemelnünk nemcsak 
' azért, mert Mujkó másodrangú szerepével 

határozottan felülemelkedett  minden többi 
alakításon, de azért is, mert a hat hetes 

j szezon alatt férfirészről  ő volt Miklósynak 
! a számbavehető, érdemleges munkában a 

leghivatottabb, egyenletesen kitartó és leg-
több oldalról igénybe vett partnere. Neki, 
gondos további önképzés mellett, komoly 
színpadi sikereket jósolunk. Szerep — nem 
— tudás ez este is állandóan kisértett. Ez 
tette vontatottá, unalmassá az éjfélbe  bele-
nyúló előadást. Azt szívesen elismerjük, 
hogy a jelmezek elég csinosak voltak. 

Vasárnap,  jan. hó 14-ikén, délutáni 
gyermekelőadásul Hófehérke  és a hét törpe, 
este, rendes helyárakkal, ismét Gül-Baba 
ment elég népes ház előtt. 

Hétfőn,  jan. hó 15-ikén, Székely  Sán-
dor jutalomjátékául Rajna és Czobor isme-
retes, melodiakus operettje : A hajdúk  had-
nagya adatott, félhelyárakkal,  közepes kö-
zönség előtt. Ismét operett, tehát nekünk is 
újból a már szinte stereotip operett-reczen-
ziót kellene ismételnünk, ám mégis mintha 
a mai előadás sikerültebb lett volna, az ének-
parthiek színesebbek és kifejezőbbek,  az 
anszamblék gondosabbak, a finálék  erőtelje-
sebbek, maga a játék is ritmikusabb és 
plasztikaibb, mint a hogy ezt az operettek-
nél eddig rendesen kapni szoktuk. Annyi 
bizonyos, hogy Adamek  Irma (Scharfenberg 
Jadwiga grófnő)  ma talán belső, talán külső 
diszpozicziónál fogva,  de érezhetően felme-
legedett és ezzel alakítása is persze közvet-
lenebb, természetesebb és stílszerűbb lett. 
Némely énekszámai, még a nehezebb, hosz-
szabb lélekzetü tételekben is, szinte meglep-
tek. Stakkátója azonban nem sikerült. A 
szokott átlagos mértéken felül  énekeltek 
Inke  Rezső, Erdélyi  Kornélia és Miklósy 
Gábor is. Aranyosi Bella (Barbarina) kelle-
mesen játszott és tánczolt; — 2-ik felvo-
násbeli kupié — kettősét Miklósy  Gáborral 
(Szépiczig) megtapsolták és meguiráztatták. 
Székely  Sándor (Boronay) baritonista sok 
buzgósággal énekelte a tenort. Elfogadható 
volt Kertész  Sándor is Hájos strázsamester 
szerepében. A kiállítás is csak valahogyan 
megjárta, de a farkas  és medvebőr-kaczagá-



nvok helyett kifordítva  felvett  padlószőnye-
gek igazán diszgusztáltak. 

Kedden,  jan. 16ikán, a helybeli séta-
tér szépítése javára Sutró Alfréd  4 felv.  tar-
talmas, problematikus színmüve adatott : 
Jerikó  falai,  mely Hegedűs, Tanay, Var-
sányi Irén és Komlóssyval a főbb  szere-
pekben a Vígszínházban ezidőszerint állan-
dóan műsoron van. A darab lélektani szü-
zséje rendkívül értékes, a szocziológiai tudo-
mányok és a szépirodalom minden ágában 
állandóan felszínen  tartott társadalmi theo-
réma s különösen a 3-ik felvonással  kezdődő 
frappáns,  talpraesett feldolgozása  a mi kö-
zönségünkre is a kívánt hatással volt, mely-
ből persze jelentékeny siker-rész illette a 
szereplőket is, kik közül helyes invenczióval 
és természetes bensőséggel produkált szines, 
számottevő és disztingvált játékukért különö-
sen UH  Gizellát (lady Alathea), Fejérváry 
Etust (lady Luczy) és Miklósy  Gábort (Jack 
Frobicziher) kell dicsérőleg kiemelnünk. Ju-
talmul persze mindegyikük elég tapsot ka-
pott. Inke  Rezső (Harry Dallas), Aranyosi 
Bella (lady Westerby) és Székely  Sándor 
(Hankey Bammuster) epizódszerepeikben is 
»megtették kötelességeiket.« A sugó azonban 
kiállhatatlanul hangos volt. 

Szerdán,  jan. hó 17-ikén, utolsóelőtti 
előadásul a Nagyenyedi  két  fűzfa  czimü 
énekes korrajz került ismét színre, félhely-
árakkal és a decz. hó 19-iki reprizzel. 

Csütörtökön,  jan. hó 18-ikán, búcsű-
előadásul és Uti  Gizella jutalomjátékául Oh-
net világhírű színmüve, a Nemzeti Szinház 
kipróbált, régi, kedves müsordarabja Vas-
gyáros megy. A jutalmazandót, ki a társulat 
női karának egyik legintelligensebb, legtehet-
ségesebb tagja, ajánljuk a n. é. közönség 
szives figyelmébe. 

Ezzel aztán midőn e szezonra zárjuk 
ezen rovatot, köszönetünket fejezzük  ki a 
sajtó és a közönség nevében is Miklósy 
Gábor, az erdélyi B. kerület színigazgatójá-
nak és társulatának az itt való működésért. 
Ha mindig és mindenben nem is kaptuk a 
legjobbat, de kétségtelen, hogy sok kellemes 

és kedves estéket szereztek nekünk s az 
anyagi áldozatokkal is megszerzett legújabb 

• darabok bemutatásával közönségünk tájé-
koztatót nyert szinikulturánk mai állásáról. 
Fogadja őket Balázsfalván  hasonló jóindu-
lat, mint a milyennel mi bucsuztatjuk kö-
rünkbőn Chalupka Rezső. 

KÖZGAZDASÁG. 
A kisbirtokosok megmentése. 

— Keilitzsch földtehermentesitési  akcziója. — 
A kisbirtokosok terheinek konvertálá-

sára Maros-Torda vármegyébe kiküldött bi-
zottság Marosszentkirály községben a hitel-
szövetkezetnek 52.000 korona összegű hitel-
kérvényt adott át megfelelően  letárgyalva 
és előkészítve. A kérvények a központi hi-
telszövetkezethez terjesztetnek be, mely a 
Kisbirtokosok Országos Földhitelintézetével 
együttesen dönt a hitelengedélyezés kérdé-
sében. Mivel a bizottság átlag 8 százalékos 
kölcsönt konvertált, ezen 52.000 kor. kon-
verziója a község lakosságának csak kama-
tokban 1200 korona évi megtakarítást jelent, 
mihez ha hozzáadjuk az 52 000 korona tőke 
esedékes kerekszám 1000 koronás részletét, 
a bizottság működése csak 'a községben  évi 
2200 korona  hasznot hozott  a szegényebb la-
kosságnak.  — A cséffai  kerületben az elő-
készítő munkálatok nagyrészt szintén be-
fejeztettek  s 8-ika körül a kölcsön felvételi 
tárgyalások is megkezdetnek. — A váguj-
helyi járásban a bizottság vezetője ma sze-
mélyesen leutazott a végből, hogy a kése-
delmeskedő községi jegyzők működését köz-
vetlenül megvizsgálja s a népet az akczió 
jelentőségéről személyesen tájékoztassa. 

Báró Feilitzsch  Arthur földmivelésügyi 
miniszter rendkívül súlyt helyez arra, hogy 
a népnek lehetőleg egyöntetű kölcsöntípusok 
álljanak rendelkezésere s azért megbízta 
Tervey  Imre miniszteri tanácsos bizottsági 
elnököt, hogy tárgyaljon a Kisbirtokosok Or-
szágos Földhitelintézetével, esetleg más pénz-
intézetekkel, hogy ott, a hol hitelszövetke-
zetek nem működnek, az egyeseknek azok 
a hiteligényei, melyek a felajánlott  biztosí-
ték 50 százalékán túlterjednek, ugyanoly 
tipusu kötcsönnel elégíttessenek ki, mint a 
mily kölcsönök a hitelszövetkezeti területen 
engedélyeztetnek. Utasította továbbá a bi-
zottság nevezett elnökét, hogy tárgyalásainál 
lehetőleg  vidéki  pénzintézetekre  is figyelem-
mel legyen,  mert még csak a látszatát is 

kerülni óhajtja annak, hogy a kisbirtokosok 
helyzetének javítását czélzó intézkedései a 
hitelintézetek érdéi ellen irányulónak tekin-
tessenek. 

Tervey  Imre miniszteri tanácsos 10-én 
utazott le nagyváradra. Onnan tovább utazik 
Erdélybe, hogy a Maros-Tordavármegyében 
működő bizottság munkálkodását ott a hely-
színen tanulmányozza. 

Az akczió a Kisbirtokosok Orsz. Föld-
hitelintézete által 98 százalékos zálogleve-
lekben adandó, s a birtokok értékének oO 
százalékáig emelkedő kölcsönön kivül, me-
lyet a Kisb. Hitelszövetkezetébe tartozó kis-
birtokosok kaphatnak, egy befejezett  kölcsön-
típussal és egy befejezetlennel  dolgozik. A 
befejezett  tipust ez előbbihez hasonlóan szin-
tén a Kisbirtokosok Országos Hitelszövet-
kezetének a hálójába tartozó hitelszövetke-
zetek tagjai kapják a birtok értékének 75--
százalékáig. Ebből 50 százalékot a Kisb. 
Földhitelintézete ad, 25 százalékot pedig a 
Kisb. Orsz. Hitelszövetkezere. Nem hitelszö-
vetkezeti tagok azonban ezt a kölcsönt nem 
kaphatják, mert a Hitelszövetkezet alapsza-
bályai szerint, csak hitelszövetkezeti tagok-
nak hitelezhet. Nem hitelszövetkezeti tagok 
a második tipusu kölcsönt kaphatják, mely 
egyedül a Földhitelintézettől származik és a 
birtok értékének 50 százalékéig emelkedhe-
tik Azért csak eddig, mert a Földhitelintézet 
alapszabályai értelmében csak á föld  érté-
kének feléig  hitelezhet. 

Ennek a csonka típusnak az első tí-
pushoz hasonló kiegészítését tetvezi a mi-
niszter, a kinek hü segítőtársa Tervey  Imre 
min. tanácsos, buzgón fáradozik  azon, hogy 
a kölcsön hátralevő 25 százalékának kiegé-
szítésére olyan pénzintézetet sikerüljön meg-
nyernie, mely az akczió rendelkezésére bo-
csássa a még szükséges összegeket. 

Ugy tudjuk, hogy az akczió vezetői 
legszívesebben  vidéki  pénzintézeteket'  nyerné-
nek meg erre a czélra,  melyek a kölcsön-
kérő kisgazda közelében székelnek s szük-
ség esetén könnyebben állanak a hitelkereső 
gazdaközönség rendelkezésére, mint a távo-
labb eső fővárosi  pénzintézetek. 

Szerkesztői üzenetek. 
— Kéziratok nem adatnak visaza. 

- Felperesnek  Herrn. Őn lekicsinyli a fodrászok 
és pr . . . rok közti hasonlatot és egy másikat küld be. 

Bocsánat! . . . hasonlata erősen sántit . . . Ab-
ban igaza van : a mészáros le üti és le nyúzza a ke-
zére került individiumokat . . . de már a pr . . . to-
rokat védelmünkbe kell vennünk. Hát látta, hogy 
embert ütöttek volna le ? 

Sz.  3 3 - 906. k. i. a homoródi járás föszolgabirájától. 

Pályázati hirdetmény. 
Udvarhely vármegye oklándi járásához tartozó bardoczi jegyzői körben nyugdíjazás folytán 

megüresedett körjegyzői állásra pályázatot hirdetek. 
Felhívom mindazokat, a kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerű képesítésüket 

és eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmányokkal felszerelt  kérvényüket lepkés5bb folyó  éri január 
hó 25 ig nyújtsák be. 

A később érkező kérvényeket nem fogom  figyelembe  venni. . 
A körjegyző javadalmazása a következő: 

1. Készpénzfizetés  . . . . . . 1600 kor. 
2. Utazási átalány 160 „ 
3. Irodai átalány 70 „ 
4. Levélhordó tartási dij . . . . 80 „ 
5. Iroda szolga tártas . . . . 78 „ 86 fill. 
6. Anyakönyvi dologi kiadások . 81 „ 18 fill. 
7. Irodai és anyakönyvi helyiség. 
8. Természetbeni lakás. 
9. Magánmunkálatokért szabályrendeletileg megállapított dijak. 

Oklánd, 1906. január hó 10. 
Szabady Tivadar, 

főszolgabíró. 

BECSEK B. FI* KÖNYVNYOMDÁJA SZEKEL YUOVAR HELY. 


