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Szükséges azonban, hogy az ország képviselő 

testülete a'boszniai ügy további fejlődésének  min-
den stádiumát folytonos  figyelemmel  kisérje, mert 
ez üggyel nemzetiségi, közgazdasági, pénzügyi 
érdekeink s közlekedési utaink kérdése szoros 
összeköttetésben állanak. Szóval én Boszniát a mo-
narchiára nézve katonai őrállomásnak tekintem, s 
viszont a boszniai ügyet olyannak vélem, melynek 
irányában a magyar kormánynak és országgyülés-
nék joga és kötelessége figyelő  állásra helyez-
kedni. 

Ezúttal nem folytatom  tovább politikai néze-
teim fejtegetését.  Csupán egy pár fővonásban  akar-
tam rámutatni azon álláspontra, melyet mint önök-
nek polgártársaim, képviselő jelöltje elfoglalok  ; s 
föntartom  magamnak azt a szerencsét, hogy élő-
szóval fejtsem  ki önök körében azon elveket, me-
lyeket, mint Sepsi-Szentgyörgy városának ország-
gyűlési képviselője a törvényhozásban megvaló-
sitni és követni föladatomnak  ismerem. 

Addig is, mig e rám nézve örvendetes alkalom 
megérkezik, tisztelt uraim, választó polgárok ! is-
mételve megújítom köszönetemet fölötte  nagybe-
csű bizodalmokért, sí hazafias  üdvözletemet és leg-
jobb kivánataimat küldöm önöknek. 

Budapest, 1878. julius 25. 

Dr. Csiky Kálmán. 

József  főherceg,  mint örökös alapitó. Illeté-
kes helyről értesül a „N. H." miszerint József  fő-
herceg a napokban egy tekintélyes összegű ka-
matmentes alapitvány jegyzésével a „magyar kis-
birtokosok országos földhitelegyesületnek  alapitói 
közé lépett és egyúttal kijelentette, hogy miután 
ezen a magyar népre oly nagy horderejű intézet-
tel nevét állandó kapcsolatba hozni kivánja, nem 
mond le az általa jegyzett összegről mindenkorra, 
szóval nem adományt hanem alapítványt tesz, hogy 
így mint valóságos alapitó tag az ezen tagsággal 
járó jogokban és kötelezettségekben a többi tagok-
kal egyaránt részt vehessen és mindaddig a mig 
az egyesület fennáll,  annak „örökös alapitója" le-
hessen. 

A keleti kérdés. 
Csapataink bevonulása Hosznfába,  ugy látszik, 

néhány nappal elhalasztatik. A határról már ke-
vés hir érkezik a katonai mozdulatokról, minthogy 
a stratégiai fölvonulás  már be van fejezve  és nincs 
más hátra mint átlépni a határon. 

A Boszniában tervezett reformokra  nézve ujab-
ban is jelentik, hogy a rendes közigazgatás bizo-
nyos főbb  elvei azonnal érvényesíttetni fognak 
ugyan, de épen nincs tervben tabula rasat csinál-
ni, s minden áron uj emberekkel teremteni meg az 
uj viszonyokat. „Sőt ellenkezőleg — irják a „P. 
Ll."-nak, a hol csak lehető lesz, a létező elemeket 
és viszonyokat fentartani  és javítani, ez fog  tör-
ténni s kíméletesen akarnak elbánni még a meg-
rögzött balfogalmakkal  is. Vannak ott törvények, 
melyek kiáltó igazságtalanságot foglalnak  maguk-
ban és vannak hatóságok, melyekre nem lehet 
bizni a törvények végrehajtását; de a hol csak le-
hetséges, a létező anyag fog  fölhasználtatni  s a fő-
cél lesz, hogy mindenekelőtt a törvényes rend iránti 
érzék kifejlesztessék.  S bizonyos körülmények közt 
egy töiök kadi többet érhet, mint osztrák „Lan-
desgerichtsrath". 

Szerb izgatások Horvátországban ős Boszniá-
ban Épen midőn Risztics ur biztositgatja a bécsi 
külügyi hivatalt, hogy a szerb kormány a világért 
sem izgat a boszniai okkupáció ellen, a prágai 
félhivatalos  „Bohemia" egy láthatólag sugalmazott 
közleménye a következőket jelenti : „Zágrábból a 
leghatározottabban állítják, hogy a szerbek üzel-
mei Boszniában és Horvátországban folyton  tarta-
nak s nem kevesebbet céloznak, mint fölkelést, 
vagy legalább is fegyveres  ellentállást az osztrák-
magyar csapatokkal szemben. — A szerb omladi-
na (melynek Ristics ur a lelke) még távolról sem 
adta fői  Boszniára vonatkozó reményeit, sőt állít-
ják, hogy a szerb kormány nem birván az omla-
dinát megfékezni,  utóvégre talán kénytelen lesz e 
fanatikus  izgatókkal egy ösvényen haladni. Azt is 
jelentik Nándorfehérvárról,  hogy ott föltűnően  sok 
olasz tartózkodik. — A megszálló hadak egyéb-
iránt könnyen véget vetnek majd bármiféle  moz-
galomnak, csak sikerüljön a szerb izgatókat kézre 
keriteniök." 

Török küldöttség báró PhilippoTicsnál. Mint 
lapunk már jelezte, b. Philippovics táborszernagy-
nál, a boszniai megszálló hadak főparancsnokánál 
egy török küldöttség jelentkezett. A „Fremden-
bíatt" illető tudósitása egész terjedelemben követ-
kezőkép szól: Brod jul. 25. d. u. 3 órakor. B. 
Philippovics József  főparancsnok  ma délben egy 
török küldöttséget fogadott,  mely Dervend és 

Törok-Brod helységekből érkezett. A küldöttség, 
melyet az itteni polgármester, Müller vezetett, a 
következő tagokból állott: Ádji Urom aga és Sar-
danagits Hafiz  bég, Mehemed Hodsa EfFendi,  Szaim 
eftendi  tanitó és Muyaya Adji Szédíts. Az utóbbi 
mint szónok szerepelt. 

Miután tehát a főparancsnokot  tisztelettelje-
sen üdvözölte, Muyaya Adji kijelenté, hogy a mo-
hamedán népség nagyon aggódik, mert fenyege-
tettnek véli életét, birtokát és vallásszabadságát. 
Mégis — tevé hozzá — a mohamedan lakosság a 
legmélyebb hódolattal viseltetik Ausztria-Magyar-
ország és annak dicső uralkodója iránt. 

A főparancsnok,  ki a küldöttséget a legba-
rátságosabban fogadta,  biztosította őket, hogy a 
félelem,  melynek a szóló kifejezést  adott, teljesen 
indokolatlan. Mert az osztrák-magyar csapatoknak 
a kik mint jó barátok vonulnak az országba, fel-
adatukká az van téve, hogy Bosznia minden la-
kósa számára jogbiztonságot teremtsenek, s min-
den vallást és vallásos szokást, mint egyenjogosul-
tat kíméljenek és oltalmazzanak. 

A küldöttség nagyon megörült b. Philippo-
vics ezen szavainak. Szónokuk kifejezést  adott leg-
mélyebb hálájuknak és annak, hogy a fogadtatás 
által tökéletesen meg vannak nyugtatva. A főpa-
rancsnok szavai — mondá a szónok — az egész 
tartományban nagy megnyugvást és élénk örömet 
fognak  kelteni. A küldöttség azon biztosítással tá-
vozott, hogy mindent el fog  követni, a főparancs-
nok szavainak hitsorsosaik közt leendő minél na-
gyobb elteijésztésére. 

Berlinből jelentik tegnapi kelettel; A „ke-
resztyén szocialisták szerdai választógyülése lázitó 
beszédek tartása miatt feloszlattatott.  Egy izgató 
röpirat, melynek cime „200 millió uj adó" s mely 
a választási izgatásokban nagy szerepet játszott, 
hatóságilag lefoglaltatott. 

Az angolok Cyprus szigetén már kezdenek 
berendezkedni, s mindenekelőtt a földbirtok  ren-
dezését kezdik meg, még pedig egy angol-török 
vegyes bizottság vezetése mellett ; a bizottság el-
nöke, Barring és két tiszt bejárják az egész szige-
tet, hogy a birtokviszonyokat a hely szinén tanul-
mányozzák. 

Wolseley kormányzó a szigetet öt kerületre 
akarja osztani: Larnaka CafFo,  Krisoka, Nikozia 
és Famagotta. — Minden kerületben egy angol 
biró és egy angol közigazgatási biztos lesz ; a biz-
tosok már ki vannak nevezve, birákul pedig oly 
férfiak  szemeltetnek ki, a kik konzuli tisztet visel-
tek s a nép nyelvét értik. Egyik első feladatának 
tartja Wolseley az utak épitését. A lakóssághoz 
intézett proklamáció kijelenti a királyné szándékát 
hogy a földmivelés  és ipar előmozditassék, biztos-
ság, jó igazságszolgáltatás lépjen életbe. A régi 
intézményekből fenntartatik,  a mi összeegyezhető 
a szabadsággal és civilizációval. 

Bosznin és Hercegovina okkupációja. Bosznia 
és Hercegovina okkupációjára vonatkozólag irják 
az Eastern Budgetnek Bécsből, hogy a megszállás 
elve el van határozva, igy tehát nem is képezheti 
alkudozások tárgyát. Ezek inkább jelentéktelen 
részletekre vonatkoznak. 

A portának a berlini szerződés alapján nincs 
joga követelni, hogy a megszállás ideje korlátok 
közé szorittassék, vagy pedig, hogy nyilatkozat 
történjék a szultán fölségi  jogainak felfüggesztését 
illetőleg. 

Ugyan e tárgyra vonatkozólag irják a „Frem-
denlatt"-nak Bródból: Erősen állítják, hogy e hó 
28-án megtörténik a bevonulás: a csapatok azon-
ban még nem kaptak utasítást. Az átkelés 3 pon-
ton fog  végrehajtatni egyidőn és pedig Gradiská-
ban (Wurtenberg herceg,) Bródban a főhadi  szál-
lás és Samacban (Szapáry gróf.)  A geniecsapatok 
minden előkészületeket megtettek ; a pontonok ké-
szen állanak ; a mérések végre vannak hajtva a 3 
hid számára. 

Választási mozgalmak;. 

Gróf  Nemes Nándor jelöltctésc. 
Az ilyefalvi  választó ksrület ellenzéke f.  hó 

28-án d. e. i i '| , órakor hozti be S.-Szentgyörgyre 
gr. Nemes Nándor jelöltjét. Volt a kíséretben az 
ilyefalvi  választók közül ís több polgár. Nagy ré-
szét azonban a kézdi kerületből s innen-onnan 
importalt nem választók képezték. 

A mennyire az ellenzéktől telhetett, demon-
strált eleget, el akarván hitítni a világgal, hogy 
ők l é t e z n e k . A menet megállapodik a város-
ház előtti téren. A gróf  feláll  egy lépcsőre és be-
szélni kezd : „Tisztelt polgártársak ! (Éljen Bakcsi 
Ferenc ! — hangzik a háttérben a zajos felkiáltás 
számos ajakról.) „Tisztelt polgártársak ! — folytatja 
a szónok, — eljöttem hozzátok (Éljen Bakcsi 
Ferenc ! — kiált az ellendemoistralók tömege na-
gyobb erővel.) A szónok err« elhagyja helyét s 
egy másik bolt előtt áll meg enelkedettebb helyen 
s kezdi újra beszédét sokkal de;peráltabban : „Tisz-
telt polgártársak — eljöttem neghivástokra, hogy 
— — (Éljen Bakcsi Ferenc ! zig a tömeg hátulról 
ismét.) A szónok egy értelemlen van az ellen-
tüntetőkkel s kivánja ő is a nnga részéről, hogy 
hát éljen Bakcsi Ferenc. 

A párt megunja a dicsőséget és a kollégiumi 
igazgató távollétét felhasználva  belopja magát a 
ref.  kollégium udvarába. A szónok itt is beszélni 
kezd, az ellendemonstralók itt sem hagynak békét 
neki és Bakcsit éltetve kiáltanak a kiegyezés, vám-
szövetség, Bosznia okkupációja ellei felhozott  min-
dennapi érvelések közé. Erre a )árt komolyan 
megharagszik. Egy-két hevesebb véü ellenzéki az 
esernyők végét mutatja a Bakcsi nártnak. Már-

már marokra kerül a sor, mikor a városkapitány 
négy csendőrrel feltűnik  a háttérben. A zaj alább-
száll, a csendesség némileg helyreáll, ugy hogy a 
szónok már beszélhetett is. Látszott, hogy a gróf 
kényelmetlenül érezte magát; mert beszéde pon-
gyola volt s több helyen még a konstrukcióba is 
belebukott. Ezen azonban nem lehet csudálkozni 
a gróf  arra számitott, hogy elveivel sympathirozó; 

polgárok közé jön s íme kisül, hogy nem igy áll 
a dolog. Erről természetesen hallgattak a gróf  em-
berei s felültették  jelöltjüket. Nem volt szép dolog 
biz ez. 

A beszéd különben, a mint előre is várható 
volt, a kormányt és annak minden intézkedéseit 
hiábavalóknak s "nemzetellenesnek tüntette fel,  be 
akarván bizonyítani azt, hogy Tisza hazaáruló. 
Hogy aztán az ellenzék mit tenne az országgyű-
lésen ezekkel szemben, arról a beszédben nem 
nyertünk épülést. 

Különben az elmondott beszédnek álljon itt 
rövid kivonata : 

A kiegyezés — úgymond — Ausztriával igá-
hoz hasonló szigorú korlátok közé szorított; a kül 
földdel  kötött kereskedelmi szerződés pedig a ter-
melést és ipart teszi tönkre. Valamint eddig 6 éven 
át, ugy most is polgári kötelességének ismerendi 
a nemzet nyomasztó helyzetéről hallatszó panaszok 
felett  a miniszterelnökkel való szembeszállást, mert 
a miniszterelnök elhanyagolja az ország érdekeit. 
Hogy mást ne említsen, felhozza,  hogy a magyar 
nemzet érzelmei és akarata ellenére Boszniába és 
Hercegovinába küldi a magyar fiukat  erőnek ere-
jével. Kérdi, hogy már most mit csináljunk ez ide-
gen népséggel ? Nem volt e elég, hogy a menekül-
tekért százezereket dobtunk ki, még ezután is oda 
fordítsuk  az adó tetemes részét, hogy ama barba-
rok közt rendet hozzunk létre, nekik iskolákat 
építsünk stb. Az ilyen külpolitikát helyesnek nem 
tartja, s nem is szavaz meg ily célból soha egyet-
len garast sem. 

Beszél a jelölt ur azután kereskedelmi fejlő-
désünk szükségességének égető voltáról s kifejezi 
azon körülményt, hogy az ellenzék ma még kisebb-
ségben van s ennélfogva,  hogy mit érhet el, mit 
vihet keresztül választói érdekében, azt még most 
nem tudhatja, de minden esetre rajta lesz, hogy a 
nemzeti érdekekkel ellentétes irányt követő kor-
mány m e g b u k j é k . 

A kiegyezés meg van, 10 évig fogunk  nyög-
ni alatta, de a törvényt tisztelni mindenki tartozik. 
Annak megbirálását azonban, hogy ennek folytán 
milyen állapotba került az ország, mindenki sza-
badon teheti. Azon fegyvert  fogja  hordozni, mely-
lyel a meglevő bajokat kiirtva, hazánk jóllétét ki-
vívni lehet. 

Hiszi, hogy menten minden pressiótól győzni 
fognak.  Ezután megköszönve a választók által ho-
zott azon áldozatot, hogy ily sürgős munkaidő, 
ben (vasárnap volt notabene) megjelentek, választóit 
éltetve bevégzi beszédét, bocsánatot kérve készü-
letlenségeért. 

Utána Gyárfás  Imre ur szóról szóra a követ-
kezőket mondá : 

„Hallottuk a képviselőjelölt ur e l s z a v a l -
l á s á t p r o g r a m m j á n a k . A gyűlés fog  ha-
tározni a felett,  hogy Nemes N. ur lesz-e képvise-
lőnk s hogy ez meg fog  történni, azt a jelenlévők 
arcából teljes biztossággal olvasom. A haza ve-
szélyben, hazánk l é t k é r d é s e forog  k é r d é s -
b e n , el kell követnünk minden lehetőt ! 

Ezután a hazát és alkotmányos királyt éltetve 
a gyűlést bezártnak nyilvánítja. 

Hanem azért még Szalánci Ferenc (Ilyefal-
váról) felszólalt,  kérve a képvisélőjelölt urat, hogy 
a polgárok sérelmeinek orvoslását szem előtt tar-
tani ne feledje. 

Nemes N. ur erre azt feleié  : hogy nem az 
egyes polgárok érdekét védeni feladata  a képvi-
selőnek, hanem az o r s z á g érdekeért küzdeni. 
A képviselő teendője a törvényhozás és nem a k!s 
bajok orvoslása. 

ígéri azonban, hogy mint képviselő mindig 
figyelemmel  lesz választói óhajaira s azokért a mél-
tányosság határai közt mindent meg fog  tenni. 

Et fecerunt  magnum áldomás, melynek vé-
geztével nagy része a választóknak biztos tudatára 
juta annak, hogy „mégis mozog a föld",  oly for-
mán, mintha ők lennének egy-egy tengely, mely 
körül a forgás  kiszámithatlan sebességgel történik. 

Azt mondják, hogy gróf  Nemes N. ur miután 
nem mondhatta el a kollégiumban nyugodtan be-
szédét, délután egy magán ember kertjében mondá 
azt el néhány vidéki előtt. 

* 

Ennyiből állott az ellenzék diadala városunk-
ban. Nagyobb szerencsétlenség az elmondottakon 
kivül, istennek hála, nem történt. 

Sepsi-Szentgyörgy várost illetőleg azonban, 
azoknak, a kiket illet, elmondunk valamit. 

Ha a város polgársága restelt megjelenni sze-
mélyesen, hagytak volna békét az egész ellenzék-
nek. Hisz láthatták eléggé, hogy nem olyan párt 
ez, a melytől még félni  is lehet. Felesleges volt 
minden ellentüntetés. 

Igaz ugyan, hogy eszélytelenség volt ez el-
lenzék részéről a grófot  egy szabadelvű városban 
beszéltetni, de ha már ők ennyire udvariatlanok 
voltak a gróf  iránt: legalább a tüntetésekkel ne 
nehezítették volna meg nekik különben is fárad-
ságos és háládatlan munkájokat. 

Az ellenzékkel szemben nem bánt el váró-


