
Szerkesztőségi iroda: 

Főpiac, Csnlak-félc  ház, 

hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiatlö hivatal 
PoUik Mrtr könyvnyomdája 

ho.á a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendők. 

Megjelenik ezen lap heten 
kint kétszer: 

csütörtökön és vasarckp 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy1 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Kél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . 1 frt  50 kr. 

Hirdetmények dija : 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külün 30 kr. 
Nyllttér sora 15 kr. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 

A feáramszéki  „HizEip&r-agfEet"  és a „sepsí-szetsfcgy&pgji  ftakénytes  títzatfcá-egyíefc"  bif&taEos  kcézíártye. 

A felirati  vita vége. 
Van nagy öröm Izraelben. A tisztelt 

ház Ítéletet mondott a kormány külügyi poli 
tikája felett  s ez az Ítélet a mint az ellen-
zék lelkesült ovációiból kitűnik — balul ütött 
ki a kormány részére, mivel a bizottsági fel-
irat csak '11 s'ötöbbsöggel fogadtatott  el. 

A zárbeszédek ez ülésen ezúttal kivétele-
sen 1 em nyu'tak hosszura Mindenki a v é g é t 
várta az érdekes jelenetnek A ház tömve volt, 
csak nzok hiányoztak a képviselő padokról, a 
kik két kulacsos voltuknÜ fogva  nem tudták 
magukat elhatározni, hogy kormányt buk-
tat u, avagy támogatni felkéjránduljanak-e  Buda-
pestre -- Tagadhatatlan, hogy az izgatottság 
meglátszott a házban s a szerint, a mint az 
>igen« va»y »nem« votumok kerültek elé, hall -
szőtt a kitörő öröm, vagy látszott a lehangolt 
ság. Az el enzék minden velők szavazó szabad-
elvű képviselőt megéljenezett, egy egy kormány-
párti szavazatot az ellenzék régi aesthetikus 
modorával lehurrogtatott 

Egyéb baj nem történt semmi Az az ál-
dott »szavazógéf>«  megindult s a mint mondók, 
22 szótöbbséggel lett győztes csak a kormány. 

Hogy azonban ezért az öröm teljes-e, s van e, 
vagy lesz-e annak a kormány esetleges meg-
buktatásán kivül egyéb positiv eredménye : az 
természetesen más kérdés. A mostani szavazás 
bebizonyította, hogy a kormány külügyi politi-
kájának nincs meg a kellő többsége a házban; 
de ugy a pártárnyalatok, mint a keleti kérdés 
kiindulási pontját k'-pező alap körül általában 
e g y s é g e s f o r m a  mutatkozik-e ? 

Bizonyára nem 

Mindenesetre eldöntendő' i.érd 's lesz : váljon 
az ellenzék melyik részének van oka tulajdon-
kepén az örömre? Mert, hogy a kormány eset-
leges bukása az ellenzéki padok közös örömé-
nek tárgyát képezné, abban nem kéteikedünk; 

A i € A. 
„Kiadó szállás" 

- Rajz. -
(Folyta ás ) 

Az öreg Beszédes guta-ütött tagokkal, kikelt 
szinében lépte át a fényes  küszöböt és megder-
medve, kísértetiesen közeledett Weisz ur felé,  ki 
felhalmozódott  bankóit egy újsággal hirtelen elta-
karja előle. 

Alig mer szólani, szavait kétszer is elkezdi, 
mert bizonyosan attól tart, hogy lakásából azon-
nal kitéteti a zsidó. 

— Uram ! ezer bocsánat, könyörgöm, esedo-
zem, mert jól tudom, hogy kötelességemnek nem 
feleltem  meg, midőn ma 7-dike és nagyságodat ki 

, nem elégítettem. Újból esedezem, hisz a legnagyobb 
erőmegfeszités  árán sem tudhattam annyit összeka-
parni, mely elég lett volna, — oh pedig ugy 
akartam! 

— Mi oz ? — felelt  Weisz — moga nem ki-
fözetni  engemet ? 

— Ezúttal nem, nagyságos ur ! 
— Naczerö,Herr fon  Beszethes, tschok kivenni 

pinz, moszáj kifiözetni,  nem várok egy phercz sem, 
todja, különben naczerö mulacsák. Kivánom a 23 
forint  is, igy nem lösz háboro, tschok bekössék ! 

— Nagyságos uram ! 
— Nöm, nőm, nöm, kénytölön vadjak lakást 

felmandó. 
— Sok csapás sújtott, gyermekeim vannak. 
— Tyermök, az nököm is van. 
— Leányom hat hétig volt beteg, egy kraj-

cárt sem kereshettünk fiam  pedig a maga és mi 
számunkra nem győz e'eget keresni, azt hiszem, ét-
len veszünk el. Könyörüljön nagyságos ur ! ne te-
gyen gyalázat tárgyává. Kérem leányom boldog-
ságáért ; szavamat, becsületemet adom, hogy jö-
vőre pontos leszek ! 

— Nacze :ö csakugyan! 

de cz igen negatív természetű gyönyörűség, a 
mel) et egyéb pozitív tényeknek nem kellene 
követni; s ezek, ha egyebet nem, az ellenzéki 
árnyalatok örömének k ö z ö s s é g é t legnlább 
is megzavaznák. Addig is, mig ezt megérhet-
nők - a mi tán nem is lehetetlen — nyugod-
junk meg abban, hogy ,az ellenzék* mint ilyen 
e napot közös gyó'zedelmének tekintse Mi nem 
veszünk el belőle, — de nem is adunk hozzá 
semmit. 

A szavazásnak e r e d m é n y e nem \ olt 
reánk nézve kétséges; é r t é k é v e l pedio- a 
fel  irati vita kezdete óta tisztában voltunk. Azon 
különfé'e  magyarázatok, melyekben a felirati 
javaslat kompromisszionáiis szövege részesült, 
megfosztották  azt. minden jelentőségétől; és ha 
e leiiratot egy óriási többség fogadja  is el, az 
ép oly kevéssé világosítja fel  a parlamenti hely-
zetet, ép oly kevéssé tisztázza a kormány és 
t'-bbség viszonyát, a mint nem tisztázta a mai 
szavazás A kormány akkor se tudja e felirat 
ból, hogy minő valóságos többség áll a há ;a 
mögött — Akkor is más kérdésben lelt volna 
kénytelen azt a reagenciát felkeresir,  mely a 
hozzá vonzódó és t' le tartózkodó vegyelemeket 
számára megkülönböztesse. A dolog a mei kis 
többséggel sem áll jobban, de sokkal roszabbul 
sem. Az bizonyosnak látszik, hogy nem egy liogy 
a magyar parlamentben vele egy kormány biz-
tosan níegállhiisson a lábán Azo.i tul aztán mi 
sem bizonyos, mint a z.ivar, mely a követendő 
külpolitika irányára és céljaira nézve a képvise-
lőházban uralkodik A kormány eddigi külpoli-
tikájának nincs meg a kellő többsége a ház-
ban De ezen szavazás szerint határozott több-
ség van az ellenzéki páitok által ajánlott kü-
lönféle  külpolitikák ellen. Mert bármily pusztán 
negatív értéke van is ezen szavazásnak a kor-
mány politikájára nézve : az az egy pozitív ta-
nusága mégis megvan az ellenzékre nézve, lio-jy 
az ő politikájuk, vagy mondjuk helyesebben : 

politikáik ellen — mert hiszen a horvátokat is 
oda kell számitanunk, a kiknek szavazatai ezút-
tal az ellenzéket erősítették — még nagyobb 
többség van a házban A többség nem ért 
egyet az ellenzékkel, de nem ért egyet önma-
gával sem. Pedig ez egyetértés, — ntég pedig 
nem külsőleg összefoldozott,  hanem belső, a po-
litika egy bizonyos mértfoldmutatójáig  és meg-
határozott cé'jáig mmő egyetértés nélkül való-
ságos parlamentáris kormány nem alakulhat. 
Hogy sikerül-e ez egyetértést létrehozni i kik, 
és kik közt fogják  létrehozni ? ez a jövő kér-
dése. Mi csak azt kívánjuk, hogy e jövó't na-
pokban és ne hetekben kelljen számitanunk. 

* November 27. d u. ő Felsége elnöklete alatt 
óráig tartó közös miniszteri értekezlet volt, melyen 
eleinte csak a közös miniszterek és a két ott idő-
ző osztrák miniszter voltak jelen, később azonban 
Tisza Kálmán miniszterelnök is résztvett. A hozott 
határozatok, melyek közös ügyek tárgyalására vo-
latkoznak, természetesen minden közlést kizárnak. 
Gróf  Andrássy Gyula külügyminiszter erre vonat-
kozólag az osztrák delegáció másnapi ülésén nyi-
latkozott. 

* A szabadelvil párt. csütörtökön esti 6 óra-
kor értekezletet tartott Értesülésünk szerint ezen 
értekezleten Tisza Kálmán miniszterelnök nyilatko-
zatot tett a párt előtt a függőben  levő kormány-
válságra vonatkozólag. A képviselőház ülései né-
hány napra fel  fognak  függesztetni. 

Az osztrák delegáció november 26-iki ülésén, 
melyen a közös kormány részéről jelen voltak gr. 
Andrássy Gyula, Bylandt-Reidt gr., Hofmann  báró 
és Pöckh altengernagy, néhány apró bejelentés 
után az elnök részéről következett a napirend : az 
1876. évi közös háztartás zárszámadásai iránti elő-
terjesztés tárgyalása. 

N e u w i r t h előadó kiemeli, hogy 1874 óta a 
birodalom közgazdazági viszonyainak folytonos  ha-
nyatlásával a háztartásában is szomorú fordulat 
állott be, annyira, hogy 1876 ban 10,470.000 frtnyi 
szükséglet áll szemben az előirányzattal. — Végüj 
ajánlja a következő határozati javaslatot elfoga. 
dásra : 

— Ruháinkat, mindenünket, mi épen értékes 
lehetett, zálogba raktuk, — oh, be keserves volt, 
— csak hogy nagyságos urunkat kielégíthessük, 
mert tudtuk, hogy a házbér kenyerünknél előbbre 
teendő. 

— Beszélhetik az emberek, amit akaiják. Mo-
ga felültetni  engöm; sokat olvastam efléle  a „Pes-
ter Journal"-ba. Hjah, nem nizek a levegőbe. Az-
otand elszökni. Wie heiszt, eczere azmonta kifizötni. 
Huh, egész história nem is igaz. 

Beszédest e szavak mélyem sértették, szivé-
ben nyílként szúrták ; de tűrnie kellett, hisz hirte-
len felhevülése  tönkre tette volna becsületes csa-
ládját. 

Legnagyobb kinok között távozott el, ott 
hagyván a 82 forintot,  melyhez két nap alatt még 
23 forintot  Weisz ur törhetlen akarata folytán  vin-
nie kell. 

Borzasztó állapot következett. Azt a fájdal-
mat, szenvedést, melyet Weisz okozott, — leirni 
nehéz. 

Oh, mily rövid egy perc s mily végtelen a 
fájdalom,  melyet előidéz. 

IV. 
Bánpataki Gézát egy igen kedves barátjával; 

Erszényes Árminnal a kerepesi-uton sétálva talál-
juk; mindketten csinos gavallérok, főleg  Géza, ki 
Árminnal nem tudom minő csodálatos módon is-
merkedett meg, mert az Ármin osztálya olyan fer-
tálymágnás-féle,  ha ne nyolcadrész, de annyit bi-
zonyosan mondhatunk, hogy osztálya inkább a tört 
számokban leli valódi elnevezését. 

Ugy látszik:, az éjjel is a Ferenciben dorbé-
zolták el pénzüket, mert ugyancsak ki vannak me-
rülve, bádgyadl mozdulatuk, hosszú pillantásuk el-
árulják; most a fris  levegőn akarják elverni mind-
azokat. 

Eve'; óta szeretik egymást; mindketten csak 
hét hónap óta függetlenek.  Bánpataki önállóságát 
barátja mohón igyekszik felhasználni.  Az éjjelt több 

száía; bn:ci/i k u v a i t i hU: mir íoríát 'ai u] 

rendelkezik 30,000 forint  évi jövedelemmel, melyet 
nagybátyja hagyott örökségül. 

Szép őszi idő van, de a szeszélyes időjárással 
bíbor pírja csakhamar tova tűnik. Zörögve, zizeg-
ve hull a levél levél után ; a fák  megreszketnek, 
nedves ködréteg szürke fátyolával  borítja el a nap 
barátságos sugarait, majd vörhenyes ködfellegek 
közül újból előtűnik, megvilágítva a népes utcák 
járó kelőit. Ezek között van a mi két ifjú  barátunk 
is; az éjjeli dallamok, ugy látszik, még füleikben 
csengenek, a Józsefváros  igénytelen utcáin halkan 
most is danolják a „Kornovilleből" : 

„Itáliában, 
Cserkesz hazában, 
Algiriábin 

Minden vk'.ék 
Sok szép leinynyal 
— Oh jaj, be hánynyal ! — 
Minden fajtával 

Kinálkozék.-* 

Igy haladnak több percen keresztül, feledve 
bánatot és szerelmük édes hangján beszélnek bol-
dog jövőről, családi életről, melyet nem zavarhat 
semmi földi  baj. 

E percben egy csinos kölsejü emeletes ház elé 
érkeznek, melynek kapuján csinos táblán e felirat 
olvasható : „Kiadó szállás". 

Alig hangzott el Erszényesi ajkain e szó, Bán-
pataki bizonyos kiváncsisággai fölnéz  a III. eme-
letre, kinyitja tárcáját s igy szól Árminhoz : 

— Barátom, jegyezd meg ezen perctől fogva, 
hogy én szeretek. Tegnap láttam először e ház 
előtt és azóta idealista vagyok, hiszek mindent : a 
feltámadást,  lélekvándorlást s hogy a szerelem a 
földi  léten túl is tart. 

Ármin elmosolyodott, de mégis látta, hogy 
komolyan szól. 

Késő délután volt az ido; a népszinház-utca, 
mint mindig az esti órák felé,  hemzsegett a nép-
től. A tolongó tömeg között sokáig jártak föl  s 
alá ketten, az említeti harmadik emeletről sokat 
beszélve, mígnem őszinte szóváltások után kezet 

[ju'lván egymásnak, elváltak ; Ármin hazafelé  indult, 



„A magas delegáció hagyja jóvá a kővetkező 
határozati javaslatot az indemnitás megadását ille-
tőleg az 1876. évi zárszámadásokban kimutatott túl-
kiadásokra nézve és egyszersmind az ezen határo-
zati javaslat II. cikkében foglalt  1872. és 1876. évi 
hitelmaradványok hovaforditását  és elszámolását az 
1877. évi kezelési korszak végéig hagyja jóvá." 

A határozati javaslat mindkét cikke felolvas-
tatván, annak minden egyes tétele a bizottság je-
lentése szerint vita nélkül elfogadtatott. 

Erre A n d r á s s y Gyula kéri a delegációt, 
hogy a mai napi rendre esetleg kitűzött póthitel 
iránti előirányzat tárgyalása halasztassék csütörtök-
re, esetleg péntekre. Az inditvány elfogadtatik-  A 
napirend ki lévén merítve, az ülés bezáratott. 

A demobilizííeió ügyében jelentik Bécsből: A 
demobilizáció elrendelése óta a hadügyminisztérium 
intézkedett, hogy az okkupáló csapatok a rendes 
békelétszámra helyeztessenek. A katonai szállítmá-
nyok vezetésére alakított vasúti és gőzhajózási k.-
ponti hatóság november 30-án megszünteti műkö-
dését ; a szombathelyi, székesfehérvári,  pécsi etap-
pe-bizottságok, a II. hadsereg tábori szállító hiva-
tala, — a sziszeki steinbrücki, kanizsai, barcsi és 
eszéki vidéki biztosságok még e hóban feloszlat-
nak. A zágrábi és zárai hadparancsnokságok terü-
letén levő barakk-kórházak megfelelvén  a szükség-
nek, két egészségügyi csapatosztály és két ambu-
lane is feloszlattatik. 

Orosz készülődések. Mint Odessából jelentik, 
az orosz kormány megparancsolta burgaszi (török) 
kikötő megerősítését s intézkedéseket tesz, hogy 
az összeköttetést e kikötővel biztosítsa. Az ujon 
cozás egész Oroszországban megkezdetett s nagy 
szigorúsággal hajtatik végre. 

Az angol győzelmekről Afganisztánban.  Lon-
donból november 25-iki kelettel távirják: Az angol 
Pesaver-hadtestnek Mácpherson dandárából álló 
előcsapata Ahmedin falu  közelében rábukkant a 
Glassen khán által ] vezérlett afgán  sereg egy ré-
szére. Az afgánok  eleinte az általuk megszállott s 
részben megerősített hadállásokat védeni akarták, 
ázonban 3 órakor megérkezett Manderson őrnagy 
parancsnoksága alatt a lovas tüzérdandár s ürlö-
vegekkel kezdé lődözni az afgánok  állását, mire 
az ellenség nagy sietséggel menekült s három ágyú 
hátrahagyásával Daka felé  visszavonult. A bomlás 
ugy látszik, az afgánok  közt teljes. A november 
22-iki harcban 800 afgán  fogatott  el. A 14-ik ben-
gáliai dsidásezred kardcsapás nélkül megszállotta 
a dakai utat. 

Cs.-szerediiböl irják a „N. H."-nak ínov. 24. Városi 
képviselő testületünknek tegnap délelőtt 9 órakor 
tartott gyűlésén olvastatott fel  Márkus István volt 
országgyűlési képviselőnknek Cs.-Szereda város pol-
gárságához intézett levele, melyben — személye-
sen meg nem jelenhetvén — röviden számot ad a 
mult országgyűlésen követett eljárásáról, s mely-
ben reményét fejezi  ki az iránt, hogy a három év 
alatt megerősült viszony a választók részéről sem 

útközben nem egyszer visszatekintve Gézára, ki 
felhevült  arccal lépte át ama csinos külsejü ház 
küszöbét. 

A lépcsőzeten mély gondolatok között hala-
dott fel,  végre az illető házhoz belépett. 

Oh ezer véletlen! A sors miként vezeti az 
utakat! 

A Beszédes család egyszerű szobáiban látjuk 
Bánpatakit, ki azuj Ígéret földére  lépett; legalább 
igy hitte ő. 

A szobában bizonyos félhomály  honolt, mely-
ben Beszédes Ilonát egyedül találta. Szemei fény-
lettek, a tűz viszafénylett  bennök. 

Bánpataki a mint belépett, Ilona arca egészen 
megváltozott; szelid vonásai egyszerre bizalmatla-
nokká változtak, mintha másutt járt volna gon-
dolata. 

Bánpataki nem kis zavarba jött, de egyszer 
csak fölrezzent  s összeszedvén magát, igy szólt: 

— Ah ön, ön Ilona ! Bocsásson meg, hogy 
megleptem önt. Én ismeretlen vagyok ön előtt, de 
ne féljen  tőlem, mert e percben legjobb barátját . 
. . . oh nem, nem . . . 

E szavaknál elakadt, megdermedten állott, 
mint szobor, de később folytatá  : 

— Én mint leendő lakó jöttem ide, megnézni 
azon szobát (oh nem kellett most szoba I), ha lesz 
oly szives . . . 

Ilona nem érté teljességgel az ifjút,  de mégis 
megtartá lelki erejét s bevezette Bánpatakit a ven-
dégszobába. Kevés szóváltás után ez egy kék pa-
pírba takart csomagot adott át Ilonának s távozott. 

Az ifjú  elment. Azóta nincs nyugalma Iloná-
nak s midőn a csomagot kitakarta, abból 35 tizes 
bankjegy hullott ki. E pillanatban nem tudá minek 
örüljön a szeráfarcu  leány : a bankjegyeknek, vagy 
minek is — maga sem tudá egyhamar megmagya-
rázni. Oh alig várta, hogy apja és fivére  haza jöj-
jenek, elbeszélendő e kalandos dolgokat. 

A két ifju  megértette egymást. Géza eltávo-
zásakor szeméből bizonyos elhatározás volt kiolvas-
ható. Ilona nagyon boldog volt. 

Másnap korán reggel, még a nap keleten küz-
delmeit a vörhenyes .ködfellegek  között meg sem 
kezdette, midőn később sugarai átderengtek a sű-
rű fátyolrétegeken  : egy hordár lépett be Ilonáék-

fog  lazulni s igéri, hogy ha mint képviselőnk n e m 

is, de mint Szereda városának polgára (Csik Sze-
redának díszpolgára levén) a város és polgársága 
ügyei és érdekei iránt ezután is élénk érdeklődés 
sel fog  viseltetni. 

A képviselő tesület érdekkel hallgatta volt 
képviselőnk levelét harsány éljenzéssel fogadta  a 
jövőre tett Ígéreteit. Jegyzőkönyvileg  kimonda-
tott, hogy sajnálja "képviselő testületünk," miszerint 
Szereda város elvesztvén külön képviselő választá-
si jogát, nem lehetett oly szerencsés, Márkus Ist-
vánt újból képviselőjévé választhatni; de kéri őt, 
hogy nagybecsű figyelmébe  és jó emlékébe ezután 
is tartsa meg városunkat és annak polgárságát. Ez 
jegzökönyvi kivonatban neki megküldetni el is ha-
tároztatott. 

Megemlítem még, hogy ugyan e gyűlésen 
ment határozatba egy katonai laktanyának a vá-
ros által azonnal leendő építtetése, mihelyt a had-
ügyminisztériumtól biztosítás nyeretik az iránt, 
jfiogy  legalább 10 év tartamáig a közős hadsereg-
ből egy zászlóalj katonaságot helyez el Cs. Szere-
dában. Remény van hozzá, hogy e kívánságnak 
eleget is fog  tenni a hadügyminisztérium s a most 
egy év óta ideiglenesen itt levő katonaságot állan-
dósitni fogja,  miucán itt az ország legkeletibb ha-
társzélén rendes katonaság állandó elhelyezését — 
különösen ily mozgalmas időkben — sok minden 
érdek követeli. 

Orosz bujtogatás. 
A „Sovremenyja Izviestija" a horváth tartó-

mánygyülés feliratára  adott királyi válaszra most 
látja jónak visszatérni s a következő jellemző so-
rokat írja : 

„Ilyen választ lehetett valamely vakbuzgó ma-
gyartól várni. — Ez oly derék felpofozása  a trón 
iránti vak szláv hűségnek és a magyarok igazsá-
gosságára alapított határtalan reményeknek, hogy 
alkalmasint megtanítja a horvátokat, miszerint so-
hase váljanak ki külön érdekeikkel a többi osztrák-
magyar szlávok köréből. A szlávok barátjai és el-
lenségei közül senki sem várt ilyen nem kegyel 
mes választ. Ez roppant benyomást tett melyet az 
épen nem enyhit, hogy a trónbeszédet T i s z a , a 
legmarconább magyar és a szlávok legmérgesebb 
ellensége szerkesztette. Ausztria-Magyarország la-
kosságának tele szlávokból áll s ez kénytelen az 
uralkodó németek, zsidók és magyarok mellett 
mint a törökországi rája élni. De nem, ha a török-
országi rája felszabadittatott  a százados ázsiai iga 
alól, akkor az osztrák-magyar rája is felszabadul. 
Ausztria-Magyarország lételét csak a szláv nemze-
tiségek teljes egyenjogúsítása által biztosithatja ; 
ha pedig ezen jogegyenlőség be nem következik, 
akkor ezen ódon birodalom bűnei miatt ugy bu-
kik, a mint Törökország bukott. Az osztrák és a 
magyar kormányok erőszakosan hajtják szláv lako-
saikat a pánszlávizmus karjaiba, s ha Oroszország 
valaha igazán szándékozott az osztrák-magyar szlá-
vok ügyeivel foglalkozni,  — akkor nincs szüksége 
jobb bujtogatókra céljainak elérésére végett, mint 

hoz. Beszédes és fia,  ide különösen I l o n a na-
gyon meg voltak lepetve a levél cim in, mely az 
utóbbi nevére szólt, kire rendkívüli hatást tett. A 
levél következőleg hangzott: 

„Drága Ilena! 
Azon körülmény, hogy két óra múlva az Al-

földre  indulandó vonattal elhagyom Budapestet, 
hová négy nap múlva újból visszatérek, de most 
elmulaszthatlan kötelességem hív birtokaimra: 
ez mentsen ki, hogy ma nem tehettem személye-
sen tiszteletemet s nem ölelhettem meg önt. — 
Őszinte akarok lenni; oldjon fel  minden rosz ér-
zés keletkezhetésétől. Én mindent tudok; talán 
ettől függött  sorsom, mert hogy azt a lényt, ki-
től az függ,  szeretem, imádom: arról nem tehe-
tek. Azóta nincs nyugalmam. Oh mint fájt  lelkem-
nek, midőn hallám . . . ah, de ne elevenítsük a 
sebet. Remélem, nem fog  neheztelni s kérem, bo-
csássa azt meg örökre nekem. Ugy-e meg fogja 
engedni, hogy a ki tegnap előlegül egy kis cse-
kélységet átadott, most ide mellékelhessek egy 
ezerest. Az a szerelem, mely lényemet átfonta  s 
ellenállhatatlan vonzalmat érez ön iránt és zava-
rát nem tudá eltitkolni, oh igen, az képes volna 
önért e percben meghalni. Drága Ilona ! ne fe-
ledjen, gondoljon reám. Üdvözlöm papát és fivé-
rét. Nemsokára viszontlátjuk egymást. Sirig az 
öné — Bánpatakf  Géza." 

Ilona a levél elolvasása után elhalványodék, 
majd arcán mondhatlan öröm kifejezése  ült. Néhány 
perccel később az öreg Beszédes olvasá át a leve-
let; reszkető kezében alig tudá kiolvasni a betű-
ket. Ilona kevés beszélgetés után elhagyá atyját, a 
vendégszobába ment s ott leborulva imádkozott. — 
Fellengős eszmék, nagyratörő vágyak, egy fényes, 
dicsteljes jövőről álmadozott, melyről csüggesztő 
helyzetében örökre lemondani készült, de azok e 
levél elolvasása után még hatalmasabb erővel tá-
madtak fel  lelkében. 

- Oh istenem! — kiáltott fel  Ilona — ismét 
látom régi boldogságunkat visszatérni. Oh mivel is 
érdemeltük volna meg e kinos szenvedést, hisz be-
csületesek, munkások valánk. Azt mondá ő, hogy 
„önnek nem szabad igy élni, önre egy fényes  bol-
dogság vár", és kezembe nyomott egy kék csoma-
got. Ah, milyen boldog vagyok most I s még kér-

ni inők a szlávok iránt ellenséges indulatu bécsi 
és budapesti kormányok. Melyik szláv ne ragadná 
meg örömmel Oroszország felmentő  kezét mikor 
otthon gyűlölettel visszautasítják és jogait lábbal 
tiporják. 

Az angol ellenzék és az afgán  haboru 
Londonból irják e hó 23-áról: 

Gladstone urnák határozottan nincs szeren 
cséje. Ugyanazon reggelen, a melyen a lapok köz-
zétették levelét, melyben lord Beakonsfieldet  vá-
dolja, hogy az alkotmányt és az 1858-ki parlamenti 
aktát lábbal tiporja, mert nem hivja ÖSSZÍ a par-
liamentet, — ugyanazon a napon valamennyi lap 
közli a hivatalos értesítést, hogy a parliament rend-
kívüli ülésszakra december 5-ére összehivatott. 

Másrészt alig tettte közzé lord Lawrence azon 
vádját lord Lytton ellen, hogy az kormányzata 
kezdetétől fogva  Indiában arra törekedett, hogy 
az afgán  emirrel viszályt kezdhessen s hogy oka 
legyen az emir ellen ellenséges akciót indítani, — 
már megjelenik lord Cranbrook sürgönye lord Lyt-
tonhoz, melyben a legcsökönyösebb eszüt is meg-
győzi, hogy az emir boszuságának s az ebből ere-
dett összes nehézségeknek oka a volt Gladstone-
kormány azon határozatában rejlik, mely kimond-
ta, hogy Anglia az emirt Oroszország eshetőleges 
túlkapásai ellen nem védi meg. E tényeket pedig 
Gladstone ur, valamint lord Lawrence csak ismer-
ték ! De a mai ellenzék már egyszer megfogta  ma-
gát hasonló tőrben, midőn puszta ellenzéki viszke-
tegből a mostani kabinetnek nehézségeket mert tá-
masztani. 

Akkor egy körrendelet végrehajtásáról volt 
szó rabszolgáknak angol hadihajókra való felvéte-
lét illetőleg. Az egész ellenzék roppant pathosszal 
szónokolt ezen körrendelet, mint az angol szellem-
mel ellenkező ellen és mint a mely ellentétben áll 
az angol szabadság alapelveivel; azonnali vissza-
vonását követelték. A tengerészeti miniszter erre 
felemelkedett  és kimutatta, hogy az illető körren-
deletet lord Clarendon, a liberális kormány alatt 
bocsátotta ki. Ekkor a vádak hirtelen elnémultak 
és a liberálisok még jobban örültek mint konzer-
vativek, hogy az egész ügy egy királyi bizottság 
kebelében örök feledékenységnek  adatott át. Ep 
ugy lesz, most Gladstone követőinek vádjaival is. 
Lord Cranbroek okmánya valószínűleg meggyőzte 
őket, hogy pártjuknak tulajdonitható azon óriási 
hiba, hogy Anglia barátjából, a mi Sir Ali i873Íg 
volt, ellenséget csináltak, és ha most háború szük-
séges, akkor ennek oka Gladstone azon jegyzéké-
ben rejlik, melyben kijelenté, hogy Sir Ali birodal-
ma garanciájának kérdése alkalmasabb időre ha-
lasztatik el. A kormány a parliamentben politiká-
jának legmelegebb támogatására számithat, külö • 
nősen Kauífmann  tábornok beszédével szemben, 
melyet az emir küldöttjének a diszkard átadása 
alkalmával mondott. 

(„N. H.") 

dezte, ha elfogadom-e  ajánlatát, mely nélkül jövőm 
megszün -e. Gé/.áé leszek 1 igen, övé vagyok, ren-
delkezzék tehetségemmel, erőmmel mindenemmel; 
küzdeni, tűrni megtanultam már s hogy a remény 
lesütött, most kétszeres erővel haladhatok a sors 
utain ! 

A mai naptól kezdve Beszédes mini in tartó 
zása ki lett fizetve.  Weisz ur sem h'iborgatja töb-
bé, hisz Bánpataki országúti palotája Beszédes ren-
delkezése alatt áll 

Nem függ  többé a kapun a tábla. A sors mily 
nevetségesen működött közre, :mintha kigúnyolni 
akarta volna Weisz uramit, mert holmi lumpaciu-
sok az éjjel lelopták a táblát. Nem fityeg  ott „Ein 
möblirtes Monats-Zimmer ist sogleich zu vermie-
then Nro 5." 

Banpataki Géza megérkezett. A fővárosi  la-
pok kevé-sssl megérkezése után hozták, hogy a 
pesti körökben oly szélesen ismert müveit lelkű 
gazdag földbirtokos  Bánpataki Géza fényesen  tartá 
meg alföldi  birtokán esküvőjét a bájos éi kitűnő 
szépségű Beszédes Ilonával. 

A nemzeti színház páholyában a fiatal  párt 
gyakran ott találjuk; csino3 magánfogat  szállítja 
oda és viszi haza őket. A fiatal  embernek nemsok 
áldozatába került megválni a kellemetlenül töltött 
mult emlékeitől, hogy boldog élet urává leh ;ssen. 

Erszényesy sem mulat oly gyakran most Fe-
renciben, hová százaslag kóborolnak Pest ledér 
varróleányai és olyanok, a kik a dolgot magvetik. 

Az öreg Beszédes boldogan tölti végnapjait. 
Valahányszor Weisz úrral találkozik, mindig igy 
szólítja meg : 

— Az árfolyam  emelkedik e, tisztelt Weisz ur? 
Nem felel  semmit. 
A börze ezelőtt néhány nappal minden vagyo-

nát teljesen fölemésztette.  Egy-egy forintot  Beszé-
destől szokott élelemre kérni, ki mindig igy vála-
szol : „Most mir öné vagyok kedves Weisz, ren-
delkezzék velem." Kérését sohasem utasítja vissza, 
a forintot  mindig híven nyomja kezébe. 

Szép revanchema I 
H. Dózsa Uézn. 
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A.z országházból. 

A felirati  vita befejezéséről  nem sok mondani 
valónk van. Sárközy Aurélnak a függetlenségi  ál-
láspont védelmére mondott rövid beszéde utan 
Pázmándy Dénes és Németh Albert urak vállal-
koztak arra, hosy a ház idegeit foglalkoztassák. 
Pázmándy Dénes ur debutje egészen megfelelt  a 
várakozásoknak, melyeket politikai működéséhez 
jó barátai és ismerősei csatoltak. Egy megjegyzé-
sének odeurje egészen kizavarta a ház elnökét szo-
kásos nyugalmából — és a szóváltás, mely ennek 
folytán  Németh Albert ur és az elnök közt kelet-
kezett, ritkítja párját parlamentünk annalisaiban. 
— Németh Albert ur ugy beszélt, a hogy mindig 
szokott; pártjának komoly emberei sokalták már 
a dolgot; a többi pártok semmit sem sokallanak 
már tőle. 

Az elnölf  az egész ház nagy örömére kijelen-
tette, hogy szólásra senki sincs már feljegyezve  s 
hogy a zárszókra kerülhet már a sor. Szontagh 
Pál ur az előadói székben élt jogával, hogy „nem 
annyira mint előadó, hanem inkább mint képviselő 
jellemezze a javaslattal szemben elfoglalt  álláspont-
ját és egyúttal feleljen  néhány ellene intézett tá-
madásra. Meg is oldotta a maga elé tűzött kettős 
feladatot  azzal a tartalmi erővel, formai  csinnal, 
szónoki lendülettel és jóizü humorral, melyek őt a 
képviselőháznak egyik legegyénibb és legrokon-
szenvesebb szónokává teszik. 

A p p o n y i Albert gróf  elhatározta, hogy 
egy nagyszabású, mérsékelt és államférfiúi  beszé-
det fog  mondani, melyben a dialektikán kivül a 
szónoki hatásnak egyéb eszközeit — többi közt 
a néhol egészséges pathost is — megkísérti a kép-
viselőházon. Igazságtalanok volnánk, ha nem akar-
nók elismerni, hogy mindez Apponyi urnák leg-
alább félig  sikerült. Sikerült neki beszéde kezde-
tén némi feleslegas  rabulisztika mellett Bánhidy 
báró egy sokat szenvedett elmés megjegyzésének 
valódi értelmét helyreállítani; sikerült neki a ház 
feltűnő  lankadtságát, mely mintha a szónokra is 
visszahatott volna, — beszéde második felében  le-
győzni és ellenfeleit  kellő figyelemre,  pártját pedig 
némi melegségre, sőt capsokra is hangolni, mely 
tapsoló divatot mi egyébiránt jobb- és balfelől  egy-
aránt Ízetlennek tartunk. Sikerült aztán neki azt 
az eltagadhatlan ellenmondást, mely a kormánynak, 
a többség egyes árnyalatainak helyzetében és a 
felirat  magyarázataiban van, nagy ügyességgel ki-
zsákmányolni. De nem sikerült neki bebizonyítani, 
hogy a három császár szövetsége csinálta Európa 
izoláltságát és nem ellenkezőleg ez izoláltság kény-
szeritett minket abba a szövetségbe. Nem sikerült 
bebizonyítani azt, hogy a felirati  javaslatába felvett 
jelszavak külpolitikai programmot tartalmaznak és 
hogy ha az ember Románia szövetségét emlegeti, 
azzal a Balkán-félsziget  nyugoti részein való ren-
dézkedés nehéz kérdését már elintézte. Nem sike-
rült neki aztán megmutatni azt, hogy a pathosz 
már bizonyíték is és hogy a költő „jobb korá"-nak 
vágy „nagyszerű halál"-ának szép céljaihoz épen 
csak az egyesül ellenzéki felirati  javaslat vihet el; 
mig az ettől eltérő felfogású  poiitikának épen azon 
„dísztelen enyészet" felé  kelljen haladnia, melylyel 
Apponyi ur nagy bőkezűséggel a két ágú alterna-
tívát harmadik ág gyanánt megajándékozta. Ne-
künk legalább ugy tetszik, hogy ha Andrássy gr. 
szintén merne kísérleteket tenni a pathosz terén, 
ép oly joggal igénybe vehetné azon ternativának 
első alternatíváját a maga vállalkozó politikája szá-
mára, mint a minő joggal Apponyi gróf  a maga 
számára véli a „jobb kor", vagy a „nagyszerű ha-
lál" kilátásait lefoglalhatóknak.  A mire egyébiránt 
megjegyezzük, hogy bármily hősi hangulatban le-
gyünk is egyenkint, a nemzet, mint olyan számára 
jobb lesz olyan politikáról gondoskodni, mely a 
„nagyszerű halál" alternatíváját nem foglalja  eshe 
tőségei közé, hanem inkább kizárja azok közül. 

M e g h í v á s . 
Az orbai fiók-tanitóegyesület  folyó  év decem-

berhó io-én közgyűlést fog  tartani Papolcon. 
A gyűlés tárgyai lesznek : 

1) Az énekkar gyakorlata. 
2) Egy szabadon választo't tantárgyból gya 

korlati előadás egyik papolci tanitó által. 
3) Bizottsági e l ő t e r j e s z t é s ezen kérdés-

ről : „Mennyit lehet felvenni  a magyarnyelvtanból 
tanítási anyagul a népiskolában ?" 

4) Indítványok és a jővő gyűlés helyének, 
tárgyainak megállapítása. 

Barátos, 1878. november 22. 
Vékás Lajos, 

elnök. 

L E G Ú J A B B . 
Aomáuiii megkapta Dobrudsát. Oroszország 

elállt azon követeléseitől, melyeket e tartomány-
rész átengedéséhez kötött. E követelések közt leg-
fontosabb  volt tudvalevőleg az, hogy Románia biz-
tosítson Oroszország számára állandó katonai utat 
a mi egyenes ellentétben állt a berlini szerződéssel. 

Midőn Oroszország e követelésétől elállt, ezt 
nem Románia iránt való barátságából, sem a ber-
lini szerződés iránt tiszteletéből, hanem azon nyo-
más alatt tette, melyet rá az osztrák-magyar-angol 
diplomatia és különösen monarchiánk r/iL>:> 1 

Oroszország e nyomás alatt kénytelen volt meg 
Ígérni a berlini szerződés végrhajtását, s ez igére-
tét először is Románia irányában teljesitette. Ez 
eredményt bátran és joggal külügyi kormányunk 
actiójának sikere gyanánt tekinthetjük, mely acti-
ónkat tevékenyen előmozdította Anglia. Románia 
szintén monarchiánknak tulajdonítja a siker orosz-
lánrészét, s külügyminisztere által ki is fejezte 
elismerését. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Hároniszékmegye törvényhatósága .folyó 

évi deczember hó 10-én d. e 10. órakor a megye 
házánál, főispán  méltóságos Potsa József  ur elnök-
lete alatt t ö r v é n y h a t ó s á g i k ö z g y ű l é s t 
tart. — A k ö z g y ű l é s t á r g y a i közül a ma-
gas kormányi leiratokon kivül megemlítjük a kö-
vetkezőket : Pest-Pilis-Zsolt Kiskunmegye felirata 
a Boszniába kirendelt előfogatok  iránt. Somogyvár-
megye félirata,  egy oly törvény alkotása tárgyá-
ban, mely a Bosznia és Hercegovina megszállásá-
hoz hasonló megszállásokat megakadályozzon. So-
mogyvármegye átirata, a Boszniába kirendelt elö-
fogatok  iránt. Szabolcsvármegye felirata,  a kor-
mánynak felelősség  alá vonása iránt. Nyitramegye 
felirata,  az illetékek kiszabása és felhajtása  tárgyá-
ban. Megyei közügyek : A törvényhatóság közigaz-
gatási és gyámhatósági költségvetése a jövő 1879. 
évre az állandó választmány jelentésével. Az isko-
lai alap költségvetése a jövő 1879-ik évre. A sepsi-
szentgyörgyi és baróthi gazdasági iskola költség-
vetése. A közigazgatási bizottság jelentése, a ba-
róthi felsőbb  népiskolához tartozó épületek kijaví-
tásáról. A kézdi-vásárhelyi felsőbb  népiskola költ-
ségvetése. A megyei közigazgatási bizottság jelen-
tése a folyó  év első félévéről.  A közigazgatási bi-
zottságban 5 kilépő tagnak választása. Megyei 
pénztárnok és ellenőr választása. Igazoló választ-
mány választása. Főispán ur átirata, a Pozsonyban 
nevelt nő iránti rendelkezés iránt. Kir. építészeti 
hivatal véleményes jelentése, a malomgátak vizsgá-
lata tárgyában. „Erzsébet" árvaház választmányá-
nak előterjesztése,' az intézet czéljára átengedett 
épület és telek iránt. A baróthi felső-népiskola 
igazgatójának „emlékirata" egy darab fekvőség-
nek megvásárlása iránt. A sepsi-szentgyörgyi felső-
népiskola igazgatójának igazolása az 1877 én száma-
dásokra. Indítványok közül. A megye gyüléster-
mének pártgyülésekrei feltiasználhatása  iránt — jö-
vőre. — Császár Bálint indítványa, egy megyei 
tőke alap beszerzése irán.t. Az állandó választmány 
tagjai kéretnek folyó  évi deczember hó 7-én d. e. 
10 orakor a megye házánál megjelenni. 

— Robbanás a miniszterelnöki palota előtt. 
„Magyar Hiradó" irja: Mult éjjel 11 óta után a 
miniszterelnöki palotában nagy volt az ijedség. Az 
éji csendben a palota közelében egyszerre rendkí-
vüli nagy robbanás hallatszott, az ablakok erősen 
megrezzentek és az okozott légnyomás oly nagy 
volt, hogy a termekben levők igen kellemetlenül 
érintettek általa. A palotában éppen akkor nagyob 
társaság volt együtt, mely erre ijedten nézett ösz-
sze, — az élénken folyt  társalgás elnémult s a por-
tást az erős légnyomás majdnem a székéről vetet-
te le. Nem tudta senki, hogy a robbanás honnét s 
mi által eredt. A rendőrség ez esetről azonnal ér-
tesittetvén, k a t o n a s á g és r e n d ő r s é g legot-
tan cirkálatot tartott, de tettesre nem akadt. — 
Annyit a helyszínén, honnét a robbanás hallatszott, 
mégis kitudtak, hogy a fölrobbanás  dynamit által 
okoztatott, mert ugyanott egy dynamitot tartalmazó 
papirfoszlány  találtatott. Az eset minden esetre 
elszomorító. Alig hihető, ha csakugyan gaztett 
van itt a játékban, hogy magyar kezek működné-
nek közre. A magyar nemzet ősi szokása szerint 
ellenségeivel nyíltan száll szembe, nem pedig éjjel, 

— orgyilkos gyanánt leskelődve, vagy itt is a 
„népszabadság ligája" működik ? 

— Ki a biinösjt M. I.-né asszonyt férje  távol-
létében — állítása szerint — már másodízben ra-
bolták meg s ma e hir városunkban szájról szájra 
jár. Az esetet változó színekben beszélik, mi a 
mellett, hogy nem kevés megjegyzésre szolgáltat 
alkalmat, egyszersmind érdekkeltŐ is. Az első tény 
alkalmával korommal befestett,  álczázott rabló sze-
repel, ki éjnek idején merészen betör a szobába, 
rémületet kelt és az erszényben lévő pénzt magá-
hoz veszi, mialatt M. I.-né asszony elalél s a rabló 
— eltűnik. A második esetnél, mely folyó  hó 24-
éről van keltezve, láthatlan személyek működnek. 
Este van ; egész Szemerja községében síri csend 
honol, meiyet M. I.-né asszonynál zavar meg csak 
a házi czicza, mi félénk  tetmészetét annyira fel-
izgatta, hogy szolgálója Dániel Anna, anélkül, hogy 
valakit látna vagy valamely bűntény jelt észreven-
ne, az udvaron „tolvaj"t kiált. A szomszédok össze-
futnak,  figyelnek,  vizsgálnak, semmit se találnak. 
Ismét csend lesz. de az udvaron őrködő szolgáló, 
asszonya félénk  szellemétől áthatva, visiot lát s lé-
lekszakadtából ujolag „tolvaj"t kiált. A szomszé-
dok másodízben is megjelennek ; kutatnak, motóz-
fiak,  sem kárra, sem tettesre nem akadnak; taná-
csot tartnak s elhatározzák, hogy M. L-né asszony 
bátorságositása végett a lelkek bujdosó órájáig, 
nála maradnak. A határozatot tény követi; a szom-
szédok csakis éjféli  12 óra után távoztak, midőn 
már a sirjokban nem nyugható szellem, k is nyuga 

it.lomra térnek. M. L-né asszony félelmi  azonbani 

ekkor sem csillapul; őt rémletes előérzet gyötri, 
hogy a bűnös szellemek „ma" nem mennek nyu-
galomra s ez okon reggeli 2 óra után elzárva lak-
házát és abban lévő szekrényeit, szolgálójával együtt 
a szomszédba ment hálni. Kora reggel haza térve 
sejtelmét valósulva találta, mert ama 27 frtot,  me-
lyet M. I.-né asszony félje,  nem a háznál tartóz-
kodó és M. I.-nével haragban élő leánya számára 
küldött, a szellemek — a záros szekrényből a nél-
kül, hogy valamely tárgyon a legkisebb betörés 
avagy külerőszak jeleit lehetett volna fölfedezni  — 
eltüntették. Gonosz nyelvek beszélik, hogy az első 
esetnél is a rabló épen azt a pénzt vitte volna el, 
mit a férj  — leányának küldött. Különös, hogy a 
rabló vagy sirontuli szellem, mihelyt a leánynak 
pénze érkezik, azonnal kéznél van és semmi más 
tárgyat soha el nem visz. Az eset a bíróság előtt 
van s a vizsgáló birónak gratulálhatunk, ha a „bű-
nös" szellemét fölfedezi. 

— Folyó hő 2-t-éu halt el márkosi Redukán 
Alexa Dumitru a rajta Redukán Gávrilla által ej-
tett súlyos testi sérelmek következtében. A vizs-
gálóbiróság a helyszínére kiszállván, a hulla bon-
czolását foganatosította  és az orvos-szakértők által 
konstatáltatta, hogy a halált a koponyacsont betö-
résére felszívódott  agy-gennyedés idézte elő. 

— Fényes nappal, e hó 20 án, d. e. 12 órakor 
lopták el bodolai Máriás Dina Pajor Mihály lovát, 
s minthogy kilátása nem volt a lopott lovon azon-
nal túladhatni, a gr. Mikes erdejébe hajtotta, meg-
nyúzta és bőrét Brassóban eladta. Most a helyi k. 
járásbíróságnál várja méltó büntetését. 

— Málnás községében, közel a papi lakhoz*, 
egy kazal szalma mellett gyú-anyag találtatott, 
melyből az elöljáróság azt következteti, hogy va-
laki a szalma kazalt a végett, hogy tüzet támasz-
szon, szándékosan meg akarta gyújtani. A vizsgá-
lat ez irányban a helyi kir. járásbíróságnál folya-
matban van. 

— Vasúti szerencsétlenség. A tó. sz. vegyes 
vonat, mely a magyar állam vaspálya udvarából 
az éjjel 11 óra 40 perckor Losoncra i dult, össze-
ütküzött a Rákoson váró 66. számú tehervonattal. 
A mozdony közvetlen szomszédságában lező vag-
gonba 12, Boszniából haza érkezett Wasa-katona 
volt elhelyezve, s midőn a mozdony nagy gyorsaság-
gal nekiment a tehervonatnak, ők voltak az elsők, 
kik az erős összeütközés folytán  helyökből kivettet-
tek. Kettőnek a dereka, kettőnek a lába tört el, 
egyik pedig máskép sérült meg igen súlyosan. 
Rögtön a Rókus-korházba szállították őket. A töb-
bi utasok között is vannak sebesültek, de nem 
szenvedtek oly életveszélyes sérülést, mint az em-
iitett öt katona. A szerencsétleséget — mint jelen-
tik — a pályaőr okozta, ki elfelejtette  a váltósínt 
megigazítani A színhelyre azonnal nagy számú 
rendőr sietett, kjknek segítségével a sebesülteket 
behozták a korházba. T h a i s z főkapitány  is, mi-
helyt a szerencsétlenségről értesült, azonnal kisie-
tettRákosra. Csery vizsgálóbíró és Kratocwill rend-
őrségileg a tényáladék felvétele  végett küldettek 
ki. A pályaőrt kinek hanyagsága a szerencsétlesé-
get okozta, azonnai letartózratták. 

— Képviselőválatások.  A t i t e l i kerületben 
tegnap dr. S t o j k o v i c s Péter szabadelvű párti 
45 szótöbbséggel Kontics Lázár nemzetiségű jelölt 
ellenében országgyűlési képviselőül megválasztatott. 
— S z e n t e s e n szintén tegnap T ö r s Kálmán 
654 szavavattai választatott meg Kis Zsigmond 210 
szavazata ellenében. 

— Nőrablás. A cellei ügyészség tudatja, hogy 
november elején a Harburg és Uelzen közti erdő-
ben Nikolics Istv. orvici slavoniai kereskedő két le-
ányát egy Búmba vagy Bomba nevű cigány O.va-
sajról (?,Pest mellett erőszakoson elragadta, Az 
egyik leány 13 éves Lina, a másik 16 éves és ne-
je a 18 éves Nikolics Varsolának. Mindkét nő sok 
ékszert, és pénzdarabot hordott magával. Búmba 
főnöke  egy nyolcz utazó czigánybandának s látták 
is, midőn a két Nikolics leányt magával vitte. A 
föntebbi  ügyészség most nyomozza a czigányokat. 

— Öngyilkosság a^ templomban. A bécsi 
Szent István templomban tegnapelőtt egy tisztes-
séges külsejű 50 éves nö Rauscher bibornok sírjá-
nál fölmetszette  ereit. A nő életben maradásához 
kevés a remény. 

— Szende hölgy. Greencckban néhány nap 
előtt iszákosság miatt börtönbüntetésre Ítéltek egy 
asszonyt. Mevezetes, hogy e hölgy már 1850-ben 
bűnhődött hasonló kihágásért s azóta 13 év lefor-
gása alatt 49 napig nyugodott az igazság kar-
jaiban. 

— Természeti ritkaság. Trübbachban az otta-
ni utcsináló tehene olyan borjut ellett, melynek 
négy szeme és két szája van. E szervek tökélete-
sen vannak kifejlődve.  Az állat vidám s igen erős-
sen szopja az anyatejet — mindkét szájával. 

— Nagybecsű és mesés olcsóságu munka je-
lent meg „A magyarhelyesirás elvei és szabályai" 
cimen. Ez elveket és szabályokat a magyar tudo-
mányos akadémia több évi gondos tanulmány után 
állapította meg s mindenesetre nagy szolgálatot 
tett hazai irodalmunknak, midőn a lábrakapott kü-
lönféle  helyes és helytelen orthographia zilált me-
zején a legilletékesebb kezek csinálnak rendet. A 
kis füzet  kiterjed a legapróbb szabályokra is, me-
lyeket eddig nem igen méltatott figyelmére  az írók 
nagy része. A füzet  ára 10 kr. Megrendelhető az 

Lkad. köny/kiad. i hivatalá:aU B-i lip :;t:n. 
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Benedek János, 
kir. közjegyző, 

mint birói megbízott FIGYELMEZTETES. 
Az általam javított sós-borszosz, mint kitűnő há-

ziszer megismertetését Magyarországon mintegy 
13 évvel ezelőtt kezdtem meg. Ez idő óta foly-

| tonosan, de különösen az utóbbi években u t á -
n o z t a t i k készítményem a legnagyobb mér-
tékben, azaz hogy üvegmintáim s cimjegysim, sőt 
aláírásom is megközelítő ügyes vonásokkal ha-
misittatnak az utánzott készítményre, mely nem 
áll egyébből, mint közönséges szeszből (spritus-
ból). Igy volt ez hajdan a jeles feltaláló  Eee-vel. 
Cikkét Angliában sokan utánozták, mig végre a 
cikk jó hírnevét tökéletesen elveszté a hamisított, 
illetőleg kevésbé tökéletesen kiállított sósborszesz 
által. Sósborszesz-készitményem kiváló gyógyha-
tásáról az üvegekhez mellékelt használati utasí-
tásokban felsorolt  levelek, többek között K o s-
s u t h Lajos nagy hazánkfia  levéltöredékére mint 
igazolványra hivatkozom, mely alkalommal tisz-
telt vevőimnek különösen figyelmébe  ajánlom[az 
általam készített sósborszeszhez csatolt utasításo-
kon látható aláírásomat, az üvegjeimen a dombor-
nyomatu köriratot, a cinkupakokon cégem vert 
nyomását; mert tény az, hogy a vidéki kereske-
dők nagy része készítményem gyanánt az után-
zott sósborszeszt hozza forgalomba,  illetőleg árui-
tatja, mert a kevésbé tökéletesen készült sósbor-' 
szesznél olcsóbbságánál fogva  nagyobb enged-
ményben részesittetnek az illető készítők által. 

Budapest. 1878. októberhóban. 
MtÁZAI KÁLMÁN. 

g w S Ó S - B O K S Z E S Z , I 
íiltnlfim  javitott kitűnő háziszer. " 

Gyors hatást eszközöl rheuma, csúz, szaggatás, 
fagyás,  fog-,  fej-  és fülfájdalmak,  szemgyulladás, 
bénulások, stb. stb. ellen ; sőt fogtisztitó  szerül 
is ajánlható, a mennyiben a fogak  fényét  előse-
gíti, a foghust  erősbiti és a száj tiszta, szagtalan 
izt nyer a szesz elpárolgása után, valamint fej-
mosásra, a hajidegek erősitésére és korpától meg-
tisztulásra is. 

Használati utasítás magyar vagy németnyelven 
bizományosaim névsorával minden üveghez mel-
lékeltetik. Ára egy nagy üveggel 80,kisebb 40 kr. 

É L E T - I T A L , 
kitűnő háziszer váltó- és mocsárláz, bél- és gyo-
morgörcs, epe-inger, hányás, tengeri betegség, 

vizeletszorulás, álmatlanság stb. ellen, 
Ára egy nagy üveggel <>5 kr, kisebb 50 kr. 

K a p h a t ó : Ücpsi.-Szent^YÖreyÜo  Csutak testvérek, 
Segesvárt T e u t s c h J 1); KézdiVásirhellt  I'.enkö 
Gyula, ifj.  Jakab István, Csiszár Mihály, Kovács K ; Brassóban 
Poor Emil, Eremias D., Servatlus és Kirr, I.árár és Verzár, 

Farkas Károly urak kereskedésében 2—3 

A z a r i s z i n ^ a t a l ^ d e s é g - e ! 
Felülmúlhatatlan és nélkülözhetlen szap-

pannak bizonyult be és általánosan elismerte-
tett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr-
LEJOSSE-féle 

SAVON RAVISSANTE; 
ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan 
a világon; a ki egyszer megkísértette, az so-
ha többé nem használ más szappant. 

'gSJT A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . 
— Egy darab ára 50 kr. — 

Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett a 
hölgyvilág által általánosan elismerve a hivai 
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valód-

Eavissaníe 
Dr. LEJOSSE-tóI Parisban. 

P 0 Üs ̂  ^ ' ^ 

u j o n a n é r k e z e t t , k a r á c s o n ! a j á n d é k o k r a l e g a l k a l m a s a b b 
dlűsaiEiűnlfiiipgyffilkJkal  m e g t o l d o t t a . 

Kaphatók különféle  albumok, disztollak, képes könyvek  gyer-
mekek számára, apró játékok, olcsó és finom  szerkezetű pélIZCS tár-
cák, j 'gjzökönyvck, finom  levélpapírok és borítékok dobozban stb. 
ezenkívül mindenféle  finom  és házi kosarak. 

A könyvkereskedésben  nagy választékban találhatók különféle  n a p -
tárak az 1879 ik évre. Legjobb minőségű fekete  és SZÍnCS teilták nagy 
mennyiségben állnak a t. közönség rende.kezésére. 

Fentebbi könyvkereskedés  elvállal btírmely nyelven megjelenő fíí-
zotekre vagy liirlapokra megrendeléseket is. 

aí^F" Megrendelések pontosan elláttatunk. "̂ SSS? 

— „Képzőművészeti Szemle" cim alatt köze-
lebb uj vállalat indul meg : E hézagpótló közlönyt, 
melynek létesítését egyes körökben évek óta ter-
vezték, P r é m Józef,  a képzőművészeti társulat 
másodtitkára szerkeszti, kit az e célra szövetkezett 
összes hazai művészek, valamint tekintélyes irók 
és tudósok fognak  támogatni. A hazai művészet 
minden jelenségét számon fogja  venni e közlöny s 
az itthon s a külföldön  élő magyar művészek ér-
dekeit fogja  képviselni ; egyúttal pedig megfelelni 
kiván a nagy közönség igényeinek is, azért a 
szakszerű cikkeken kivül négszerüen irt közlemé-
nyeket s t á r c á j á b a n a müvész-életből vett el-
beszéléseket is fog  tartalmazni. Csupán e r e d e t i 
s magyar tárgyú illusztrációit a hazai festők  s je-
les metsző készítik s minden ily kép a művészet 
színvonalán álland. Az előfizetési  felhívást  a közre-
működő összes irók éé művészek névsorával a ki-
adó hivatal néhány nap múlva küldi szét; a mutat-
ványszám december közepén jelen meg. 

L 0 T T 0 H U Z A S. 

Temesvárit november 23-án kihuzattak kö-
vetkező számok: 62, 33, 67, 81, 57. 

Brünnben november 27-én a következők : 
69, 86, 85, 44, 71. 

Értők- és váltó árlolyain a bécsi cs. kir. nyilvános 
tőzsdén november 29 

Magyar aranyjáradék 83.40 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

II. „ 1 1 3 . -
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 73 50 
n n v 1876. évi államkötv. . 65.— 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 98.75 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 78.50 

Temesvári „ „ . . 74-75 
Erdélyi „ „ . . 72.75 
Szőlődézmaváltsági „ . . —.— 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 80.75 

„ „ r, ezüstben . . 61.— 
„ aranyjáradék 62.20 

1860. államsorsjegy 71-55 
Osztrák nemzeti bankrészvény n2-75 

„ hitelintézeti „ 787.— 
Magyar hitelbank 227.50 
Ezüst 100.— 
Cs. kir. arany 5.57 
Napoleond'or 
Német birodalmi márka 57-6o 
London 116.75 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Sz. 3907. •Sz. 3907. 3—3 

Hirdetmény. 
Brassómegye alvidéki járás szolgabirája ré-

széről ezennel közhírré tétetik, miszerint f.  év aug. 
hó 20-án a földvári  vasúti állomáson az 1874. évi 
X X t. cz. 59. §-a értelmében lefoglalt  102 drb 
nyers b i v a l b o r j u-b ő r f.  hó 30-án d. 11. 2 óra-
kor az említett állomás^raktárában nyilvános ár-
lejtés utján legtöbbet Ígérőnek azonnali fizetés 
mellett el fog  adatni. 

Bővebben tudakozhatni ezen szolgabírói hi-
vatalnál. 

Földvár, 1878. november 21. 
Pildner Ferencz, 

szolgabíró. 

[Sz. 115. kj.' 3 - 3 

1878. bír. megb. 

Árverezési hirdetmény. 
A kézdi-vásárhelyi tks. kir. törvényszéknek 

I878. október 15 napján 4649. sz. alatt kelt meg-
bízása alapján W e i n b e r g e r Lajos sepsi-szent-
györgyi kereskedő csődvagyonához tartozó 276 
frt  66 krra becsült összes könyvbeli követelések 
eladására határnapul 1878. évi (lec. Iló 6-án d. e. 
9 óráját tűztem ki. 

Miről venni szándékozók azon hozzáadással 
értesíttetnek, hogy az összes követelések együtte-
sen bocsáttatnak árverés alá, hogy a vételár azon-
nal készpénzben fizetendő  és hogy az árverés alól-
irott közjegyző irodájában (piacz-sor) fog  meg-
tartatni. 

Kelt Sepsi-Szentgyörgyön, 1878. nov. 16-án. 

Árverezési hirdetés. 
Kovászna községének szesz-, pálinka- és sör-

árulhatási s más kiadatni szokott jogai a jövő 1879 
évre jelen év december 15-éu délelőtt 9 órakor a 
község házánál tartandó nyilvános árverezésen ha-
szonbérbe fognak  adatni. Föltételek a község há-
zánál megtekinthetők. 

Kovásznán, 1878. nov. 26. 
Deák Albert, Ifj.  Deák Károly, 
községi jegyző. 1—3 községi biró. 

Hirdetmény. 
Árkos községében a szesz-, bor-, pálinka- és 

sör-árulhatási jog jelen év december 15 én nyilvá-
nos árverezés utján haszonbérbe fog  adatni 1879. 
évi január i-től december végéig. Az árverési fel-
tételek nevezett község házánál december i-től 
kezdve nyilvánosan megtekinthetők. 

Árkos, .1878. nov. 27. 
l í i irabás Sándor, 

biró. 

Árverezési hirdetés. 
Alattirt községi elöljáróság által közhírré té-

tetik, miszerint Nagy Borosnyó községének min-
dennemű piaci jövedelmei, úgymint: a szesz, pálin-
ka, bor és sör árulhatási joga, piaci belvám, barom-
cédulairás és két mészárszék külön külön folyó  év 
d p. c e m b er 21-én délelőtt 9 órakor az irt község 
házánál tartandó árverésen a jövő 1879. folyó  egész 
évre haszonbérbe fog  adatni. 

Az árverezés megkezdése előtt minden cikkre 
nézve a kikiáltási árnak 10 j,-a bánatpénzben vagy 
Írásbeli ajánlatokban leteendő. 

A többi feltételi  pontok felöl  a kivenni szán-
dékozók a községi elöljáróságnál nyerhetnek felvi-
lágosítást. 

Nagy-Borosnyó, 1878 nov. 23. 

ívönya Lázár, Kónya Sándor , 
biró. közs. jegyző. 

•Duuape&ien v a i o u i m i n ő s é g ű é n Kap-
ható : Török József  gyógyszerész urnál_ király -
utca 7. sz. S e p s i S z t g y ö r g y ö n Ötres és 
líetegh urak gyógyszertárában. 

Egy kis eredeti üvegtok ára 2 frt  50 kr. 
Egy 8 „ „ 1 frt  50 kr. 

Központi szótküldési raktár: Sctiwarc Henrik-
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 23 — 

Ezen világhírű bőrtisz-
titó szer valamennyi szé-
pítő szer között leghíre-
sebb és leghatásosabbnak 
bizonyult szeplők napégés, 
rezesség, sárga foltok,  va-
lamint minden bőrtisztát-
lanság biztos eltávolítására 

A RAVISSANTE  az 
arcszinnek feltűnően  szép, 
halvány rózsaszínű, bár-
sonyszerü fiatal  üdességet 
ad, a bőrt és kezeket va-
kító fehérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hüsitő és fel-
üditőleg hat s gyöngéd 

jbőrt szerez a legkésőbbi 
öregségig. 


