
Szerkesztőségi iroda: 

Fapiac, Csulak-féle  ház, 

hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal: 
Poll&k Mór könyvnyomdája, 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendök. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászat] lap. 

Megjelenik ezen lap heten, 
kint háromszor: 

szerdán, pénteken 
és vasarm.p. 

Előfizetési  feltételek: 
Melyben házhoz hordva, vagy, 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. ( 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 1 

Negyedévre . . I frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

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

k hiroumszéki „Házíí®ar-effytetsi  és a „sepsiszentgyörgyi tmkényfces  feuzaCtá-egyfet11
 hivatalos közlönye. 

Tisza Kálmán miniszterelnök Sepsi-
Sztgyörgy város orsz képviselőjéül egy-
hangúlag megválasztatott!!! 

A leírhatatlan öröm, mely városunk pol-
gársága lelkét e szerencsés választás fölött  el-
tölti, valóban iftdokolt  akkor, midőn a nagy 
államférfiú,  a rendületlen hazafi,  az erős karu 
kormányelnök fényes  múltját fontolóra  vesszük. 

Városunk bizalma kitörö lelkesedésben 
nyilvánult a miniszterelnök neve hallatára Eb-
ben a lelkesedésben égett a hazaszeretet tüze. 

Ez a kibeszélhetlen öröm Sepsi-Sztgyörgy 
város jövendő fejlődésének  magasztos reménye 
volt. — 

Légy üdvözölve forrón,  városunk nagyne-
vű képviselője! ! 

Legyetek üdvözölve Sepsi-Sztgyörgy vá-
ros polgárai ! Bizalmatokban, erős ragaszko-
dástokban a nagy államférfi  iránt, városotok 
szebb jövőjének hajnala derült fel! 

A gondviselés nyújtsa hosszura városunk 
képviselője életét ! 

Éljen Tisza Kálmán, Sepsi-Sztgyörgy orsz. 
képviselője ! ! 

A debreceni választás után. 
Megkezdődtek a választások s most min-

den politikai érdeklődés a vidéki kerületekből 
jövő hírekre van központosítva. 

S e hirek fényes  győzelmét jelentik eddig 
a szabadelvű pártnak az egész vonalon. 

Egy kis statisztikai kimutatás : A válasz-
tások eredmenye eddig (augusztus 6.) 176 vá-
lasztó kerületből ismeretes ; a szabadelvű párt 
győzött százhuszonnyolc kerületben, 20 kerület-
ben a függetlenségi  s 25-ben a habarék párt 
vergődött többségre, három kerület képviselője 
párton kivül áll. A szabadelvű párt vesztett 
eddig kilenc kerületet s nyert tizennyolcat. A 
habarékpárt nyert hatot s vesztett husz kerii-
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— Beszély. — 
Darvasyné szalonjában ült, melyet szőnyegek, 

függönyök  s a bútorzat kellemes tartózkodási 
helylyé tettek. A szobát csak részben világitá meg 
az ablakokon bevilágító hold, mig a kandalló tüze a 
szoba másik felében  terjeszté fényét.  Itt ült Dar-
vasyné, fejét  gondolatokba merülve hajtva kis ke-
zeire ; a tűz vöröses fénye  szeszélyesen árnyékolá 
alakját. E sajátságos félhomályban,  midőn a hold 
sugarai s a tűz világa az éj sötétségével versengtek 
az uralom felett,  szeretett álmodozni s az elmúlt idők 
emlékeinek élni. Képzelme ilyenkor kora ifjúságá-
ból varázsia képeket lelke elé s ekkor szive sebeseb-
ben vert, daczára annak, hogy az már régen, na-
gyon régen eltűnt. Tíz évvel ezelőtt még tizenhat 
éves, vidám leányka volt, kit a múlt s jövő gond-
jai nenf  terheltek s ki csak a jelennek élhetett. Akkor 
boldog volt, hisz akkor szeretett s szerettetett is, 
a mint ifjúkorunkban  szerethetünk s szerettethe-
tünk : gyöngéd, benső és — — boldogtalan sze-
relemmel. A sors, társadalmi kötelmek s családi kö-
rülmények elválaszták egymástól a két szerető szi-
vet, s az, kit ő szeretett bujdosott, hirt nem hallat-
va magáról évek óta. 

És azután Darvasyné lett; ősi büszke, de el-
szegényedett családja ohajtotta, hogy kezét a gaz-
dag s nagybefolyásu  férfinak  nyújtsa .— s Erdődy 
Klotild, azt hivén, hogy az egykor szivében tom-
bolt vulkánnak csak hamvai vannak meg, belee-
gyezett, hogy nejévé legyen. Mellette mindent él-
vezhet, a mit a nagy világ csak nyújtani képes; 
gazdagság, szépség, rang — a társadaiom eme zsar-

letet. A szélsőbal nyert nyolc kerületet s vesz-
tett kettőt. 

E számok mindent megmondanak és pe-
dig közérthető nyelven. Az eddig leszavazott 
választókeriiletek több mint háromnegyede a 
kormánypolitika s a szabadelvüpárt álláspontja 
mellett nyilatkozott. Ez a tény. S minden más 
egyéb csak másodrendűvé törpül e nagyjelen-
tőségű bizonyság mellett. 

Persze az ellenzéki taktika a választás má-
sodrendű érdekű episodjaiból iparkodik oly fá-
tyolt szőni a közvélemény elé, hogy ez lehe-
tőleg felejtse  ama nagyfontosságu  tény mél-
tánylását. Az egyesült ellenzék hatalmas dudál -
lármával ünnepli a sikert, melyet az ellenzéki 
izgatás három évi kitartása s a leggyülölete-
sebb eszközök felhasználása  után Debrecen-
ben aratott. Elveszett ugyan rájuk nézve már 
a félország,  de meg van nyerve a debreceni 
három kerület s Tisza Kálmánt sikerűit saját 
választó kerületében kisebbségre juttatni! E 
nagy diadal-lármával azt akarják elhitetni a t. 
ellenzéki urak, hogy rájuk nézve minden nyer-
ve van s hogy most akármily nagy legyen is 
az uj szabadelvű párt, az meg fogja  hajtani 
lobogóját az. ő kis, sok szinben játszó zászlócs-
kájuk előtt. Hát pedig a tisztelt, kormányra 
törő, hatalomért sóvárgó s úgynevezett kor-
mányképes ellenzék avval épen semmit sem 
nyert, még törpébb kisebbségben lesz, mint ed-
dig volt s ha Tiszától sikerült i* elvitatni az 
alapjában mindig közjogi ellenzéket képező' De-
brecent a szélsőbalnak, az a szélsőbal nyeremé-
nye, Tisza pedig azért mégis Tisza marad s 
megszilárdult állásában politikáját még nagyobb 
többség fogja  támogatni. Csak ámitni akaró 
tulajdonithat olyan tulságos nagy jelentőséget 
a debreceni esetnek; nagy politikai plrttusák 
nál épen a kormány feje  ellen szokta koncén 
trá'ni összes befolyását,  intriguáit az ellenzék ; 
igy láttuk a mostani német választásoknál is, 
hogy megbuktatták Bismarck fiát  (mert Bis 
marck maga nem lépett föl),  megbuktatták 
Moltkét, a nagy hadverőt s maga a nagy an-
gol Fitt is jegyezhetett fel  ily megbuktatást 

nokai — kész szolgáivá szegődtek s még sem volt 
boldog. Mély sóhaj tört elő kebléből, midőn bol-
dogság, szerelem után vágyódott. 

Azonban hirtelen felriadt  álmadozásaiból s 
néhány pillanatra holt halványság futotta  át voná-
sait. A holdtól fényesen  megvilágítva, egy ismere-
tes alak állott előtte, ifjúkori  ábrándjainak alakja, 
kit önkénytelenül is maga elé kivánt sóhajaiban. 
Sötét egyenruhájában, melyet az akkori időkben is 
hordott, állott előtte, szemeit zordonan feléje  irá-
nyozva. Klotild csak az ismeretes hang hallatára 
bontakozott ki meglepetéséből : 

— Klotild! Klotild ! nem ismersz többé ? 
— Elmár ! — kiálta Klotild s hangja különös 

vegyüléke volt az öröm s ijedelemnek. — Tehát 
igazán visszajöttél végre ? Mond, miféle  sors ho-
zott vissza közénk ? 

Elmár, mielőtt e kérdésre felelt  volna, vele 
szemben a kandallónál foglalt  helyet. 

— Tiz év hosszú idő, — igy kezdé — és én 
Algier sivatagjain s a Kaukazus havasain sokat 
éltem át, de valami mindig ugy visszavont engem 
hazámba s a mint látod: vissza is helyeztettem 
magam régi ezredemhez s uji;a látlak téged, szép-
nek, sőt sokkal szebbnek, mint tiz évvel ezelőtt. 
Minden ugy van, mint akkor volt, csak azzal a 
különbséggel, hogy te Darvasyné lettél. 

Mindezt könnyedén, mintegy futólag  mondá, 
mig kezei kardbojtjával játszadoztak s csak midőn 
utolsó szavait egy félig  elnyomott sóhaj kíséreté-
ben ejté ki, tekintett sötét sasszemeivel Klotildra. 

Klotild részvétteljesen nézett reá s fájdalma-
san mondá: 

— Te oly sáppadtnak s fáradtnak  látszol, 
hogy valóban kísértetiesen néztél ki az előbb, mi-
dőn a hold sugaraitól megvilágítva pillantottalak 
meg. Te valóban nagyon megváltoztál. 

— Megváltozhattam, hisz a katonai pályán 

miniszterelnök korában — s azért Pitt hatalma-
sabb lett a bukás után, mint valaha, valamint 
a német közvélemény Bismarckot s Moltkét 
most nem kevésbé bálványozza, mint a liliputi 
ellenzék .óriás* diadala előtt Tisza Kálmán 
Debrecenben kisebbségben maradt, az igaz, de 
eddig már megnyerte az ország többségét; na 
gyobb baj lett volna, ha Tisza Debrecenben 
fényes  diadalt aratott volna, — de az ország 
többségét elvesztette volna Ezt azonban meg-
nyerve mit sem törődünk avval, hogy Debre-
cenben a szavazatok csak számláltatván és nem 
mérlegeltetvén, a szélsóbali izgatás ellene nyer-
te meg a nagyobb tömeget. 

Hanem itt is van az orsz/.g számára egy 
érdekes tanulság, mely kézzelfoghatóan  mutat-
ja, mily nyomorúságos erkölcsi alapon áll — 
ez az egyesült ellenzék, mely magát kormány-
képesnek vallja. Elveik buknak, midőn egymás 
után vesztik kerületeiket ? Nem törődnek ók 
avval; mint látszik, fő  érdeklődésük, örömük 
t á r g y á t T i s z a d e b r e c e n - b u k á s a 
k é p e z i . — Megmutatja e körülmény teljes 
világításban az ö törekvéseik hiu személyes 
jellegét; ugy okoskodnak, hogy ha már ó'k 
maguk nem juthatnak el az áhított hatalom 
kormányszékeibe: legalább meglegyen azon 
elégtételük, hogy Tiszát onnét bukni lássák 
Meg»édendőnék hirdették az 1867-ik közjogi 
alapot s hozsannát kiáltanak épen a közjogi 
ellenzék debreceni diadalának. Náluk tehát min-
den csak eszköz hatalmi célok elérésére s le-
het, hogy még a közjogi alapot is készek len-
nének megingatni, csakhogy Tisza bukjék s ők 
ülhessenek tort az uj rend felett  No de ez 
alap szilárdabb most az uj győzelmek után — 
mint valaha, s azt Tisza Kálmán szilárdította 
meg, vele szilárd alapot vetvén jövő kormány-
zása alá is. A. 31. 

A keleti kérdés. 
A Rhodope-hegységl lázadás, melyet az oro-

szok részint fegyverrel,  részint békés alkudozások-
kal már annyiszor lecsillapitottnak híreszteltek, még 
mindig sok gondot ad az orosz csapatoknak. Leg-
újabban, mint Szentpétervárról távirják, Totleben 

nagyon hamar le lehet élni az életet s én sohasem 
kíméltem magam, de minek is kíméltem volna.^ 

E keserű hangon kiejtett szavak után Klo-
tild lehajlott, hogy a pislogó tüzet újra felélessze, 
s a magasan fellobogó  lángoknál jól szemügyre 
vehette unokabátyjának s ifjúkori  barátjának arcát. 
Erdődy Elmár, valóban megváltozott; nem volt 
többé az üde, csinos hadnagyocska, ki oly szere-
tetreméltóan tudott mosolyogni. Sápadt arca, ma-
gas homloka, sötét bajuszától árnyékolt, erélyt ki-
fejező  szája még mindig szép volt, sőt szebb, ér-
dekesebb, mint fiatal  korában; de sötét, átható 
szemeinek tekintetében volt valami sajátságos vad 
daemoni fény,  mi az első pillanatban a nézőre kel-
lemetlen hatást gyakorolt. 

— Valóban Klotild, ez a cudar élet nem ér-
demes arra, hogy az ember annak meghosszabbí-
tásán fáradjon. 

— Te nem igy gondolkoztál mindig. 
— Az emberek tettek ilyenné, — folytatá, 

szemeit zordonan a tűz felé  irányozva. — Gyer-
mekkoromtól fogva  roszul bántak velem. A sors 
elszakasztá szülőimet tőlem, midőn még gyermek 
valék ; gyámom minden örökségemet elpazarlá ; s 
mikor végtére találtam valakire, a ki szeressen 
engem: akkor kény szeritettek, hogy kerüljem őt d 
nekem távoznom kelle. Rokonaid s az enyéim esz-
közölték ki azt, hogy itteni szolgálatomból elbo-
csáttattam. 

Hangja remegett az elnyomott indulatoktól s 
midőn elhallgatott, nem merte Klotild újra felvenni 
a beszéd fonalát.  Tudta, hogy igazat szólt s hogy 
ő maga volt az, ki a legnagyobb bántalmat kö-
vette el irányában, midőn Darvasy tanácsoshoz 
ment nőül. 

Ha visszagondolt ifjúságára,  gondolatai ren-
desen többet foglalkoztak  első szerelmével, mint 
szerelmének tárgyával; szomorú s mégis édes volt 


