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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 



tábornok ismét utasítást kapott, hogy „most már 
végképen és erélyesen nyomja el a lázadást." Ed-
dig is megtette volna, ha — birja. 

Athénéből távirják : Itt újból azt remélik, hogy 
Olasz és Franciaország támogatni fogják  Görög-
országot, hogy követeléseit a portával szemben ér-
vényesíthesse. 

A porta magatartása a boszniai kérdésben 
élénken foglalkoztatja  a diplomáciai köröket. Mint 
Bécsből a „P. Ll."-nak iiják, külügyi hivatalunk 
erélyes kérdést intéz a portához, kötve tartja-e 
magát a berlini szerződés által vagy sem. 

Arra a hatalmak nem lesznek hajlandók, hogy 
a porta a szerződésből csak jogokat tartson meg, 
a kötelezettségeket pedig elutasítsa. Az okkupáció 
részletei fölött  kezdett tárgyalásoknak gyorsan vé-
get kell érniök s a porta kénytelen lesz belátni, 
hogy az olyan forma  fogások,  hogy a zászlóaljak 
fele  a zavargókhoz, másik fele  pedig szinleg az 
osztrák-magyar csapatokhoz csatlakozik, tovább el 
nem tűrhetők. 

Berlinből szintén a porta magatartásáról je-
lentik : Habár a török ratifikált  példányok elké-
sése nem akadályozta meg a ratifikációk  kicseré-
lését, itt mégis azt hiszik, hogy a törökök haloga-
tása mögött cselszövény lappang, azt akarván a 
porta elhitetni, hogy az osztrák-magyar csapatok 
bevonulása Boszniába megtörténik, még mielőtt 
a békeszerződés török részről ratifikáltatott.  Ez 
azonban céltalan fogás  volna, mert julius 29-én kül-
ügyi hivatalunk már értesülve volt a török részről 
megtörtént ratifikációról. 

Bluntsclili az okkupációról. Bluntschli, a hí-
res tanár, a „Deutsche Rundschau" legutóbbi szá-
mában az okkupációról következőleg nyilatkozik : 

„ . . . Ép oly kevéssé definitív  Bosznia és 
Hercegovina'ujjá szervezése, melynek gondját Ausz-
tria-Magyarország vállalta magára. A mohamedá-
nok és keresztyének (görög-keletieknek és római 
katholikusoknak) erős összekeveredése és a köztük 
uralkodó öröklött gyűlölet, ezen országok pacifi-
kációját rendkívül nehézzé teszi. De Ausztria-Ma-
gyarországnak vállalkozni kellett a súlyos feladat-
ra, ha missiójárol keleten és délen le nem akart 
mondani és saját fennmaradását  is alá nem akarta 
ásni, ha magát az orosz tulhatalom ellen biztosítani 
akarta. Döntő befolyásra  volt szüksége e területen, 
hogy tengerparti vidékeit a menekülők özönétől 
megmentse, és kereskedelme számára egy hátsó 
tartományt nyerjen. Andrássy gr. eszméjével ne-
hezen lehetett honfitársait  megbarátkoztatni, azon-
ban szükséges volt ez Ausztria-Magyarország nagy-
hatalmi állása érdekében. A kivitel azonban még 
nagy erőfeszítésekbe  fog  kerülni és nem fog  min-
dig hálás bizalomra találni. 

Brood, aug. 6. A főhadiszállásból  aug. 4-éröl 
jelentik: Ma reggel az osztrák-magyar hadcsapa-
tok a Bosznia mindkét oldalán mozgásba tétettek. 
— Az Ussora túlsó oldalán fekvő  Maglajhoz elér-
ve, ellenséges nyomokra akadtak, kiknek jelenléte 
a hegyszakadékok közül felszálló  füst  által is el-
áruitatott. Négy és fél  órakor d. u a 3. hegyi dan-
dár parancsnoka, Müller tábornok, arról tudósít-
tatott, hogy a lázadók a szomszéd hegyek erdős 
oldalain állást foglaltak,  és hogy az előnyomult 
előőrsöket lövöldözni kezdik. Erre egy csapat csa-
tárlácba osztva, kezdett előnyomulni a magaslatok 
felé,  melyek 4—500 főnyi  lázadó csapat által vol-
tak védelmezve. Hirtelen bravourral nyomultak 
utánok a 9. zászlóalj vadászai, mialatt a kukorica 

rá nézve a visszaemlékezés. Az idő legjobb orvos, 
minden sebet beheggeszt s igy Klotild fájdalma  is 
enyhülni kezdett az által, hogy Elmár alakja las-
sanként mind inkább elmosódott emlékéből s vé-
gül azt hivé, hogy iránta való szerelme elenyészett, 
de midőn most viszontlátá ennyire megváltozva s 
a mint szavaiból kiveheté, ennyire boldogtalanul: 
részvétet érzett iránta s e részvét e pillanatban 
annyira a túlsúlyra emelkedett, hogy észre sem 
vevé, mint kezde szivében régi szerelme uj erőre 
kapni. 

— Az e m b e r e k n e k legkisebb fogalmuk 
sincs arról, a mit valóban jó s nemes érzelemnek 
nevezünk", folytatá  Elmár „s minél inkább kiös-
merjük az embereket, annál inkább megtanuljuk: 
megvetni őket s magunkat!" 

— De Elmár csak nem esik kétségbe, hogy 
van még jó s becsületes ember a világon ?" 

— Eh! becsület! Mi az a becsület ? Üres foga-
lom, mely a különféle  népek sajátsága szerint igen 
különböző. Japánban pl. úgy hozza magával a be-
csület, hogy az alárendelt hivatalnokok csupa tisz-
teletből gyomrukat hasítsák fel  némely felsőbb 
magas rangú tisztviselők előtt. Csak a bevett szo-
kás, az a rugója a legtöbb ember tetteinek s nem 
valami nemes érzelem 

— Szegény Elmárom ! — mondá Klotild, kinek 
egész lelkét átjárák e szavak — te senkire se 
találtál, ki jó lett volna hozzád. Bár csak akadnál 
valakire, a ki téged szeressen. 

E szavakra Elmár szikrázó szemekkel tekin-
tett Klotildra, de annak szemeiből részvétnél egyebet 
nem olvashatott ki; nem semmit, mi régi szerel-
mére emlékeztethette volna öt. 

Egykor — mondá lassan s vontatva — azt 
hivém, hogy egy ifjú  lányra találtam, ki szeretett 
engem, — — de csalódtam!" 

(Folytatás Uv.) 

földekben  mindkét oldalról a Ferenc Károly fő-
herceg ezred 2. zászlóalja mint tartalék állittatott 
fel.  Egyidejűleg ézekkel érkezett meg 2. zászlóalj 
Maroicic gyalogsággal Bolz ezredes is, kiket nem-
sokára a lázadók erős puskatüzzel támadtak meg 
Erre Bolz erzedes őket állásaikból kinyomni és az 
utat megtisztitani kezdi, öt zászlóalj Maroicis gya-
logság ezalatt rohamot intézett, a balparton szin-
tén előrenyomultak, és a lázadók erős veszteségek 
között futásnak  indultak. Csapataink az elfoglalt 
magaslatokan táboroztak. Részünkről a veszteség 
5 ember és egy tiszt, ki megsebesült. 

Bécs, aug. 6. Az ellentállásnak, melyei okku-
páló hadseregünk Boszniában találkozott, s az an-
nak martalékál esett véres áldozatoknak következ-
ménye ujabb erély kifejtése  lesz. Ugyanis m é g 
h á r o m h a d o s z t á l y t f o g n a k  m o z g ó s í -
t a n i , hogy a lázadást gyökerestől kiirthassák. 

Bécs, aug. 6. A Daboj melletti főhadiszállás-
ról jelentik a „N. F. Pr."-nek a Maglaj melletti üt-
közetről, hogy a terrénum a lovasságra nézve fö-
lötte kedvezőtlen volt. Melinkovics megkerültetés-
töl félvén,  visszafordult.  A század sok helyen, ne-
vezetesen Maglaj mellett, hol a legtöbb lovas esett 
el, 2 tüz közé jött. A czapatcsomóra az ellencsapa-
tok roszul célzott tüze öszpontosult. A tisztek kö-
zül Chorinszky gróf  hadnagy és Hajek főhadnagy 
hősiesen estek el. 

Bosznia megszállása. 
Az Abendpost irja : A 20. hadosztály parancs-

noksága tegnap, 5-én a következő táviratot kül-
dötte : 

Ma Gracsanicában (a Szpreca folyó  mellett, 
Magiajtói délkeletre) harmadfél  óráig tartó küzde-
lem után a törököknek negyedik fölkelési  kísérlete 
nyomatott el. Saját katonáink közül Vukinovics 
főhadnagy  és a 70. gyalogezredből négy ember 
sebesült meg. Az elfogott  törökök közt 13 sebe-
sült van, halottaik száma ismeretlen. 

A 13. hadtest parancsnoksága jelenti 5-ről: 
Doboj mellett a Bosznán való átkelésre használt 
három talp közül kettő használhatlan volt, és en-
nek következtében a bal szárny födözésére  kisze-
melt csapatok elkéstek. E hadoszlop csak 12 óra-
kor indulhatott el, mert az Uzora hídjának elké-
szítése a legnagyobb erőködés mellett is több órá-
ba került. A előnyomulás kezdete óta, 24 óra ki-
vételével, folytonosan  esett az eső, és valamennyi 
patakot kiárasztott, melyek elszakították a gyönge 
padlókat, ez által akadályozva volt az előnyomulás. 

Az előörség őrszemeit erős sortűzzel fogadták 
a Boszna erős hajlásánál Kosznától éjszakra. A 
mohamedánok a vademberek ösztönével, előnyős 
állást foglaltak  el egy hegylejtőn. Csak balszár-
nyuknak járatlan és fákkal  benőtt hegyeken való 
megkerülése által lehetett hozzájok férkőzni.  Mig 
a 27. gyalog-ezred gyenge és huzamos küzdelembe 
ereszkedett a homlokban, ennek nagyobb része a 
bal szárny megkerülésére küldetett, azután a 27. 
vadászzászlóalj is ugyanabban az irányban indítta-
tott útnak. Ez a hadoszlop az óriási akadályokon 
keresztül csak lassan haladhatott előre. Öt óra 
felé  a 27. gyalog-ezred csnpatai nagy erővel kez-
dették meg a harcot, de csak lassan haladhattak 
előre. A Boszna jobb partján előnyomuló 7. gya-
logezred elöcsapatai szintén ez időtájban érkeztek 
meg, és a csata csakhamar kedvező folyásnak  in-
dult. Este hét órakor minden állásaikból Koszna 
felé  verettek vissza a fölkelők. 

Veszteségünk, a mennyiben eddig tudva van 
a következő : A 27. gyalogezrednek van 1 közem-
ber halottja, a 7. gyalogezrednek szintén 1 ; a 27. 
gyalogezredben megsebesült Zamponi hadnagy és 
5 ember, a 7. gyalogezrednél 3 ember. 

A 27. vadászzászlóalj és az 52- ezred zászló-
alja épen akkor érkezett meg, midőn a fölkelők 
javában futottak  Koszna felé. 

A fölkelök  számát a talaj egyenetlensége mi-
att nem lehetett biztosan megállapítani; a nyert 
tudósítások szerint ezerötszázán voltak. 

Valamennyi csapat dicséretesen teljesitette 
kötelességét az ütközetben, a mit annál is inkább 
lehet hangsúlyozni, mert az esőben való táborozás, 
a feneketlen  és fárasztó  ut rendkívül elcsigázta a 
csapatokat. Este a fölkelöktöl  elfoglalt  téren ütöt 
tek tanyát. Az eső a csata alatt elállott, de most 
újra patakokban hullott alá. A pihenésre vágyó 
csapatok most sem nyugodhattak. 

A csapatok folytonos  esőben nyomulnak előre 
Maglaj felé. 

Mosztár, aug. 6. Szerajevóból ideérkezett tu-
dósítások szerint Hadsi Loja proclamálta a korán 
törvényét (a seriátot) mint kizárólagos polgári tör-
vényt. A keresztyén lakosságot nagy félelem  fog-
ta el. 

Bécs, aug. 6. A „Neues Wiener Tageblatt je-
lenti a doboji táborból: A fölkelők  hegyi ágyút 
állítottak föl  a maglaji várromra, és csak a huszá-
rok bravourjának és Pacona kapitány ügyességé-
nek segélyével menekült meg az előretolt huszár-
század. Decleva főhadnagy  fogságba  esett, de ké-
sőbb megszabadult. Több megsebesült huszárt paj-
tásai mentettek meg. Vasárnap kihirdették Bosz-
niában a rögtönitélö bíróságot. Ezentúl minden 
csapatot török zaptiek fognak  kisérni. A török 
bégek túszokat állítottak, s megígérték, hogy le-
csillapítják az izgatottságot. 

A s.-szentgyörgyi képviselőválasztás 
S.-Szcntgyörgy, 1878. aug. 10-én 

Városunkban dr. C s i k y K á l m á n buda-
pesti egyetemi m. tanár ellenjelölt nélkül állott. A 
választás ma reggeli 8 órára volt kitűzve. 

Dr Csiky Kálmán ur már útban volt városunk 
felé  ; Nagyváradról azonban megyénk főispánjához 
táviratilag megköldé lemondását a jelöltségről. A 
müveit lelkű tanár ur visszalépésével a maga ré-
széről áldozatot hozott, miután tudva volt előtte, 
hogy egyhangúlag leendő megválasztásához semmi 
kétség nem fér. 

Ezen áldozatot azonban v á r o s u n k é r t s 
annak jövője érdekében hozta. 

Legyen meggyőződve Csiky ur, hogy előt-
tünk változatlanul kedves leend emléke. Barátsá-
gunk és bizalmas rokonszenvünk nem fog  meg-
szűnni. 

A vett távirati értesítés után a városháznál 
már korán reggel gyülekezni kezdett a polgárság 
nagy száma. 

Értesülvén a választó polgárság Csiky ur le-
mondásáról, kijelölte T i s z a K á l m á n minisz-
terelnököt. 

A kijelölést leirhatlan lelkesedés, szűnni nem 
akaró viharos éljen követte. Eltelvén a szabályszerű 
idő, B e n e d e k János választási elnök kihirdette 
a választás eredményét, mely szerint S e p s i-S z t.-
g y ö r g y v á r o s o r s z . k é p v i s e l ő j e k ö z -
f e l k i á l t á s s a l  e g y h a n g u 1 a g T i s z a Ká 1-
mán m i n i s z t e r e l n ö k l ő n . 

E hir már a viliim szárnyain repül az ország 
fővárosa  felé.  A lelkesedést, mely a választó (pol-
gárság arcain a választási actus alatt elömlött, lát-
ni kellett, hogy arról teljes fogalmat  nyerjen az 
ember. Egy dörgő felelet  volt ez amaz éktelen or-
ditozásra, melyet a Debrecenben felkorbácsolt  szél-
bali szenvedélyek idéztek elő. Igaz ! Sepsi-Szent-
györgy városa nem amaz alföldi  hires város, mely 
nagyságával imponál a messze elterülő puszták fe 
lett, hanem egy oly pontja a Székelyföldnek,  mely 
a hazafiság  érzelmeit nem csak hőn ápolja kebe-
lében, hanem annak helyes irányba való kifejezé-
sére is képes ; egy oly kis város, melynek polgár-
sága a józan, helyes politika iránt kitűnő érzékkel 
bir s mely egy percig se habozott, hogy folytono-
san vetőt kiáltson ama szélbali és okadatolatlan 
ellenzékieskedési üzelmek ellen, melynek célja 
egyfelől  elérhetlen délibábok felé  való törekvés-
ben, másfelől  pedig személyes aspirációkban áll. 
Tudjuk mi azt, hogy a dörgő felelet,  melyet váro-
sunk választó polgársága a debreceni választásra 
adott, nemcsak a székelyföld  e kicsiny pontján le-
szen megtéve, hanem meg fogják  azt tenni tekin-
télyesebb választó kerületek is Adriától a Kárpá-
tokig; melyek szerencséjüknek fogják  tartani azt, 
hogy a magyar miniszterelnököt nyerhessék meg 
képviselőjüknek : ámde e választással tartozott vá-
rosunk önmagának, hogy ez által megtisztelje ön-
magát és ez által egy hangot adjon ö is azon har-
móniához, mely a szélsősködö izgatások által meg-
buktatni akart kormányelnöknek elégtételt kíván 
nyújtani itt benn az országban s a külföld  előtt is. 

Nem kis dicsőséget szerzett lemondása által 
eddigi jelöltünk dr. Csiky Kálmán is. E választé 
kerület, mint e g y ember, osztatlanul állott az í 
zászlója alatt. Az ö neve a közelmúltban, hasonk 
körülmények között pártviszályok által szaggatott 
polgárságot oly szépen kibékité, hogy ellenzékeske 
désneh még csak nyoma se tünt fel.  Hisszük, hog) 
ez a lemondás csak növelni fogja  városunk pol 
gársága szivében az eddig is osztatlanul nyilvánul 
tiszteletet iránta s a ragaszkodást hozzá jövőber 
még fokozni  fogja. 

Éljen Sepsi-Szentgyörgy város választó pol 
gársága ! 

Éljen Tisza Kálmán, Sepsi-Szentgyörgy váró 
képviselője! 

Éljen Csiky Kálmán ! 

Képviselőválasztások. 
T o r d a aug. 7. Tisza 592 szavazatból 21 

többséggel megválasztott képviselőnek jelentetet 
ki. Jegyzőkönyvi  irás alatt 50—60 mester-inas é 
apró gyermekek Orbánt éltetve s Kossuth marst 
fúva  tüntettek. Választók nem elegyedtek e bére 
csőcselék közé. Tisza a jegyzőkönyvet  rövid ny 
latkozattal vette át lelkes éljenzés közt. Felvince 
Szűcs visszalépvén győzelmünk reményen felüli. 

N. S z e b e n, aug. 8. Az első városi kerüle 
ben Gebbel Károly, a másodikban Kastner Henri 
(mindkettő intransigens Tageblattista) közfelkiá 
tással képviselővé választattak. 

A t o r o c k ó i választó kerületben br. J Ó Z Í 
ka Gyula szabadelvű nagy lelkesedéssel egyha: 
gulag képviselőnek választatott. 

É b e r N á n d o r (sz. p.) Széken képviseli 
nek választatott 314 szóval, Molnár Antal (sz. p 
43 szavazata ellenében. 

F e l v i n c e n aug. 6. Szűcs Gyula a szavaz; 
folyamán  visszalépvén, képviselőnek Gál Jenő k 
áltatott ki. 

A h é t f  a 1 u s i választó kerület képvisel 
jéül f.  hó 8-án S z á s z-H e r m á n y b a n G i d • 
f a l v i  A l b e r t e t választotta meg Kaiserrel szer 
ben 29 szavazattöbbséggel. 



Augus ztus 8 ig választatott 214 képviseld. Eb-
ből szabadelvű 131, habarék 39, szélsőbal 21, nem-
zetiségi 1. A kormánypárt eddig majdnem három-
szoros többségben van. 

líereck, 1878. aug. 5. 

Tekintetes szerkesztő ur ! 
Mai napon — különben zajtalan kis váro-

sunkban lefolyt  követ választásról kivánom becses 
lapja olvasó közönségét értesiteni. 

Augusztus 5-ke emlékezetes nap leend Bereck 
város életében ! Emlékezetes, mert azzá tette azt a 
szép és tettekben nyilvánult egyetértés, mely az 
összes magyar és román választó polgárság szive-
leikéből tükrödzött vissza. Már reggel 8 órakor 
büszkén loboglak a tricolor zászlók egyes épüle-
tek ablakaiból előre hirdetvén : „Éljen Gábor Pé-
ter Bereckváros képviselőjelöltje! Alig egy óra s a 
magyar és román választó polgárok zászlók alatt 
tömegesen jelentek meg — tarackok dörgése kö-
zepett — a városház udvarán, hogy éljenek leg-
szebb polgári jogukkal — a képviselőválasztás jo-
gával. 

Nyolc órakor az összes ^választó polgárság 
mintegy szilárd testté tömörülve várta vá-
lasztási elnök Fejér János urnák, a polgári becsü-
let és derék hazafiságban  megőszült — még min-
dig hazája és városa jóléte és boldogságáért lel-
kesülni kész — agg bajnoknak ajkiról a választást 
megnyitó beszédét. Ugy lett. A már külsőleg is 
tiszteletre gerjesztő agg elnök fölemelkedik  elnöki 
székéből s siri csend közt hallatja szavait — 
meghatóan reflektálva  a haza, a város átélt múlt-
jára, melyben legnagyobb mestere volt neki: saját 
tapasztalata. Érzékeny szavakban inti s figyelmez-
teti a polgárokat, hogy választási jogukat, a tör-
vény korlátainak tiszteletben tartása mellett lehető 
egyetértés, rend és csendben gyakorolni szíves-
kedjenek, azzal mutatván meg legjobban politikai 
érettségüket, a Felséges uralkodó és magas kor-
mány iránti hódolatteljes hűségüket s bizalmukat 
stb. Ezzel a választást magnyitottnak nyilvánította. 
Az erre elhangzó lelkes „éljen"-zéseket csendes 
félórai  idő követte, mely alatt minthogy Gábor 
Péter egyetlen jelöltön kivül más egyén nem ajánl-
tatott, a választási törvények 71 §-sa értelmében — 
illető követjelölt, az elnökség által már tovább 
alig fojtható  lelkes egyhangú kiáltással ország-
gyűlési képviselőnek nyilváníttatott, 3 taracklövés-
sel adatván suly a szűnni nem akaró „éljen 
Gábor Péter képviselő kikiáltásnak. 

Ez örömhír megvitelére Bálint László rom. 
kath. lelkész vezetése alatt egy több tagu bizott-
ság küldetett újonnan megválasztott képviselő úr-
hoz, azon óhajtással, hogy személyesen megjelen-
vén választói előtt, szíveskedjék kijelenteni: ha 
hajlandó-e szülővárosát amaz országos nagy test-
ben, hiven a magyar kormány által lobogtatott 
zászlóhoz, továbbra is képviselni; illetőleg a meg-
választást elfogadni  ? 

Erre a képviselő ur meleg szavakban mond 
köszönetet a küldöttségnek ismételt egyhangú meg-
választásáért, s annak az összes választó polgárok 
előtt is személyes kifejezést  kívánván adni — a 
küldöttség élén zászlók lobogása s harsogó zene 
kíséretében megjelenik a választó teremben, hol 
azon elnöki kijelentésre : hogy másodszor is egy-
hangúlag országgyűlési képviselőnek megválaszta-
tott — igen talpraesett, mert találó ; megható, mert 
szívből fakadt  beszédében hálás köszönetet mond 
az e g y h a n g ú i s m é t e l t megtisztelteté-
sért, kijelentvén, hogy ő ezt nem annyira cse-
kély személye, mint inkább az országos szabadelvű 
párt és magas kormány iránti bizalom és ragasz-
kodásnak kivánja tulajdonítani; s hogy áldja a 
gondviselést ama nemzeti s politikai osztatlan 
egyetértésért, mely szülővárosa polgárainak kebe-
lét mindig hevité, s mely által méltóvá kivánja 
tenni magát arra, hogy kis körben bár, de önál-
lóan továbbra is fenmaradhasson. 

Kijelenti végre, hogy hiven már ismert sza-
badelvű programmjához a megválasztást elfo-
gadja. 

E beszédet szűnni nem akaró, az uj képviselő 
urat, a szabadelvű kormányt és kormányelnököt 
éltető viharos „éljenzés" követte. Mindezek után a 
választás bezáratott, jegyzőkönyvek  aláírattak, a 
mandatum kiadatott, s uj képviseiő ur a testület 
által szállására lőn kisérve 6 magyar és 6 román 
ajkú zenész játszása között, a hol — a képviselő 
egy szerető bajtársa — a folyosóról  meleg köszö-
netet mondott a választó testületnek tanúsított szép 
egyetértéseért. 

Erre — természetesen — egy örvendetes la-
koma következett, melyen, hogy a toasztok s víg-
ság sem hiányzottak gondolható , . . mégis azon-
ban ki kell emelnem az uj képviselő és helyi lel-
kész által a dicsőén uralkodó apostoli király, ki-
rályné és fenséges  családjáért, ugy a magas kor-
mányért általános lelkesedés és tarackok dörgése 
közt mondott pohárköszöntéseket. 

A táviró villámszárnyakon röpítette föl  és szét 
a választás eredményét tanuságául annak, hogy 
mily szép az egyetértő testvériesség, mily szeren-
csés az a testület, melynek nem dul keblében a 
pártoskodás ádáz dühe, mert élén bölcs és tapin-
tatos vezér áll! Papság ós polgárság magyar és 
román népség egymást megértve, együtt lelkesülni 
tudása egy közcélra — a közhaza javára — oly di-
csérendő valami, mihez nem kell kommentár. . . . 

Köszönet érte Bereck város józan gondolko-
dású összes polgárságának, egyházi és politikai 
magyar és román elöljáróságainak! De köszönet 
Gábor Imre polgármesternek is különösen, ki mint 
a képviselő édes atyja az egyetértés szellemét a 
vegyes ajkú választók keblében tettekben volt ké-
pes eszközölni, s ki kedélyes magaalkalmazásával 
fűszerezte  a nép szivéből ki nem törleszthető szép 
testvériességet. Rajta tisztelt polgártásak ! ne a 
fegyver,  hanem a polgári becsület, erkölcsös jel-
lem és testvéries egyetértés legyen ezután is irány-
adónk — tudván, hogy: „Concordia res parvae 
crescunt, discordia maximae etiam dilabuntur." 

Egy választó. 

Szászsebes, 1878. aug. 1. 
Tekintetes szerkesztő ur ! 

A tekintete^ szerkesztő ur, és elve iránti tisz-
teletem jeléül, szives tudomására kívánom juttatni, 
miszerint dacára a szász atyafiak  kortes fogásainak 
kormánypárti képviselőnek L i k a Demeter megle-
hetős többséggel megválasztatott. 

A választás csendesen és szép rendben folyt 
s az eredmény délután fél  5 órakor tünt ki. 

Tiszteletem kifejezése  mellett maradtam a te-
kintetes szerkesztő urnák hazafi  kész szolgája 

Gldófalvi  Adolf. 

Az osdolai alagút. 
— L e i r á s . — 

Irta ifj.  László Dávid. 
(Vége.) 

És most indulj, kedves olvasóm, egy kissé le-
gugolva, csak egy merész lépést előre, és . . . . 
és . . lenn vagyunk. Képzeld most magad előtt a 
mennyországot, alkoss phantasiáddal fogalmat  egy 
isten alkotta palotáról, melyben égi fénnyel  ragyog 
minden a néző szemei előtt, melyben a dicsőség 
fényes  királya magasztos ünnepélyességben ül 
mennyei trónusának földi  ész által meg nem fog-
ható dicsőségben, és ha mindennek ellenkezőjét, a 
poklot is elgondoltad Plútóval meg Luciferrel  élén, 
csak akkor lehet fogalmad  annak hasonmásáról, 
ezen alagútról. Avagy nem hallod-e, hogy mi csat-
tog oly pokoli morajjal a távolban ? Nem hallod-e 
a gonoszak irtózatos jajkiáltásait, az elkárhozott 
bűnös lelkek isten káromlásait; a férj-,  anya- és 
gyermekgyilkos iszonyú bünhödését, nem hat-e el 
szived rejtekéig ? Nem látod-e a zsarnok büszke 
urnák jobbágyain elkövetett bűneiért való nyomor-
gattatását; az emberölök kinos szenvedéseit ? 
Nem látod-e a bűnben megfertőzött  embereknek tü-
zes vasüstökben való főzetését,  a füst  gomolyt, a 
tüzes vad szikrákat, félig  megsült emberi vázakat 
felénk  hatolni ? ! Hah! de e furcsa  túlvilági tüne-
mények hatására meg ne rettenj kedves olvasóm, 
mert tudod, hogy rémes helyen állunk, hol minden 
gondolat egy kísérteties rémképet állit szemed elé ; 
hol képzeleted parancsszavára a legrémitőbb káp-
riciák tombolnak agyadban; hol elfelejted  földi 
életedet, lemondasz annak örömei- s boldogságá-
ról ; lemondasz mindenről mi előtted szép és ked-
ves vala, mi valódat e mulandó sárgömb rögös 
bilincseihez csatolá; elfelejted  mindazt mi szivedet 
e földön,  az előtted legszentebb, legüdvezitőbb 
tárgyhoz olvasztá s nem tehetsz fel  magadról any-
nyi elfásultságot,  hogy valóban meg ne rászkodva 
legalább egy rövid gyenge sóhajtással fel  ne te-
kints az ég trónusa felé,  s el ne mond bűneidről 
— siratva vervén melledet, — hogy „szánom és bá-
nom", mert élet és halál között állasz a rémséges 
helyen, mely félni  és istenét imádni tanítja a gyáva 
halandót! 

És most gyujtsuk meg lámpánkat kedves ol-
vasóm s utunkat gyenge világánál tovább folytat-
va, szemléljük meg tárgyunkat — az alagutat — 
egy kissé részletesebben. 

Iine, kedves olvasóm, csak nézd : a halvány 
világ mit tár elénk ? Lábunk alatt művészi kezek 
nyomait magán viselő remek kölépcsőzet, fejünk 
felett  kup alakú — imitt-amott megrepedezett bol-
tozat vonja magára figyelmünket,  lépcső és bolto-
zat egymástól mintegy két ölnyi távolságban, ki-
számított párhuzamossággal húzódva végig. Jobb 
és baloldalunknál fekete,  ódon szerű művészi-
leg épitett két oldala alagutunknak, melyek egy-
mástól másfél  ölnyi távolságban vonulnak el ; sze-
münk előtt pedig végtelenig terjedő sötétség önti 
be a tért, mindig ritkább és ritkább levegővel. 

Alagutunk jobb oldalán, ismeretlen népek írá-
sain a romlandóság sötét keze hintette el zuzmait 
s ráadásul még az enyészet fészkelte  oda magát, 
hogy a kiolvashatatlan halvány betűk egy hatal-
mas ősi nemzet művészetére emlékeztessenek, hogy 
képzeletünkkel visszaröppenjünk az aranykor bol-
dog napjaiba, mikor a természet a maga kiszámít-
hatatlan mennyiségű kincseivel önként járult az 
ember boldogitására, mikor emitt a lábunk alatt 
zuhogó kis patakjának habjai tejjel-mézzel folydo-
gáltak, mikor a fejünk  felett  levő boltozat felületén 
elterülő szép erdőcskének minden fája  mannát 
termelt s a föld  magára hagyatva, buján hozta 
létre a különböző tápszereket, hogy üditésére szol-
gáljon e falakat  épitő népnek, hogy annál lelke-
sültebben dolgozza ezen ősi remeket! 

De menjünk bennebb s szemléljük alagutunk 
jobb oldalát tovább. 

Hisz' ugy is tudom, kérdeni fogod  ; hogy hát 
a korom sötét falak  valamit rejtenek-e még ma-
gukban, hogy birnak-e valami olyan különös sa-
játságokkal, melyek méltó bámulatunkat vonják 
magukra ? 

Elég csoda kedves olvasóm, már magában az 
a gondolat, hogy volt hajdanában nép, mely nem 
elégelte meg a föld  külső boritékát saját lakhelyé-
ül, hanem beásott — emberi ész által soha fel  nem 
fogható  ok miatt — annak titkos kebelébe, s mint 
ha azt ki akarta volna bányászni, kiszámíthatatlan 
mélységű gödröt ásott a jobb oldal közvetlen kö-
zelében magának. 

Avagy nem látod-e, kedves olvasóm, a táton-
gó sötét ürt, nem hallod-e a beléje zudult s vég-
telenig lefelé  vonuló köveknek megtört tompa mo-
raját, nem borzadsz-e el egész valódban e különös 
jelenség látására ; nem kivánkozol-e azonnal visz-
szatérni e rémséges helyről; nem áll-e el egy perc-
re szivednek dobogása, s nem jut-e eszedbe csak 
egy pillanatra halálod végső órája, melynek gon-
dolatától hideg borzadás rázkódtatja meg egész lé-
nyedet s magad előtt látod éles kacagással a halál 
fiát  kíméletlenül törni életedre, hogy uralkodik fe-
lettünk egy isteni bölcs hatalom, ki megmérhetet-
lan jóságánál fogva  őrködni fog  ezen alagút meg-
tekintésére vándorolt gyermekeinek élte fölött  is! 

Tehát tovább tovább kedves olvasóm ! Hisz 
már csak úgyis 20 —30 lépésre mehetünk. Addig 
pedig nem látunk egyebet, mint majd az előbbi 
rémséges természeti jelenségnek egy párszor való 
ismétődlését, majd délirányban vizirányosan elvo-
nuló tágas lyukakat, a denevérek állandó tanyáját. 
A mint kedves olvasóm a 20—30 lépést megtettük, 
látni fogjuk,  hogy az óriási remek nem birva to-
vább rengetegiterhét, úgyannyira összeomlott, hogy 
már csak oldalvást, de élet veszély között mehetni 
tovább. 

Én, k i g y e r m e k k o r o m b a n o l y a n 
v a k m e r ő v o l t a m , h o g y e z e n a l a g u t a t 
egyedül magamra, gyertya nélkül is megjártam, 
nem tudván még akkor azt sem, hogy mi tulajdon-
képen az élet: ezen összeomlott szük hasadáson 
gyermeki kíváncsisággal rohantam be, s alig tettem 
egy pár lépést előre: olyant cuppantam a sötét 
űrben lefelé,  hogy ha valami felsőbb  hatalom éle-
tem megmentésére egy kiálló kődarabot — melyen 
aztán felakadtam  — nem nyújt, még talán máig is 
repülnék lefelé. 

Nem akarok tehát még egyszer, kedves olva-
som, olyan kurucul járni, de másrészt tégedet sem 
akarlak veszélybe dönteni, hanem egész jó lélek-
kel tanácslom, hogy itt ezen párkányra csücsüljünk 
le, ha épen ugy tetszik, gyujtsunk szivarra, pihen-
jük ki magunkat s én elmondom a regét, mely 
ezen alagúthoz van csatolva. Ez pedig rövid na-
gyon : 

Számos osdolai atyámfiától,  köztök megőszült 
édes atyámtól is hallottam, hogy réges-régen egy 
disznót — nyakára egy kis iratot kötve —• ezen 
alagútba beeresztettek, megtudandók, hogy vájjon 
meddig és hova vezet utja. 

A vándor disznó addig ment, mendegélt mig 
lassacskan Havasalföldre  ért. Innen aztán, szintén 
egy kis Írással — tanúsítva, hogy csakugyan oda 
járt — vissza is jött. A rege ennyi. Én kedves ol-
vasom,részemről ezen regéből egy betücskét sem 
hiszek, mert az, mint hypotliesis sem állhat meg, 
hogy miért nem, azt te is épen ugy tudhatod mint 
én, a nélkül is, ha commentárt nem adok hozzá. 

És most, kedves olvasóm, induljunk visz-
szafel  i. 

Alagutunk baloldalát még nem látván, vissza-
menetünk alatt szemléljük meg. Teljesen hasonló az 
a jobb oldalhoz ; épen olyan remek, ódonszerü, ko-
romfekete,  mint az. De már rajta valami különös 
természeti jelenségekkel, ösi népek ismeretlen Írá-
saival nem találkozunk, csupán azoknak neveivel, 
kik e század első éveitől kezdve a mai napokig 
ezen alagutat megnézni és bámulni jártak. 

Elsorolhatnám, kedves olvasóm, egytől-egyig 
ezen neveket, hanem elhagyom, mert reménylem 
hogy te is megfogod  ezen alagutat tekinteni s ak-
kor aztán megismerkedel a nevekkel is. Tehát ad-
dig is mig útra indulnál: Isten veled! ! Nekem 
nem maradt egyéb hátra, mint az, hogy megkö-
szönjem részvétedet, figyelmedet,  melylyel szerény 
leírásomat szives voltál végig olvasni. Ugy hiszem, 
hogy a jelzett természeti jelenségek tégedet is 
meggyőztek arról, mit leirásom jeligéjeül használ-
tam, hogy t. i. mégis csak szép költészet van a 
természetben ! Sőt ICuthyról — ezen jelige szerző-
jéről — még azt a véleményt is merem kockáz-
tatni hogy alagutunkra vonatkozólag, sohasem 
mondott ennél szebb és t' lálóbb igazságot! 

L E G Ú J A B B . 
Király ő felsége  tegnapelőtt d. e. gr. Bylandt 

Rheidt közös hadügyminisztert hosszabb audien-
cián fogadta  a Burgban. Hiteles forrásból  jelen 
tik, hogy e kihallgatás a boszniai maglaji véres 
eseményekkel van szoros kapcsolatban. Az ural-
kodó, ki a 7. huszárezrednek a maglaji fegyveres 
bennlakók által való megrohantatásáról hétfőn 
reggel 7 órakor vett hirt, fél  óra múlva már a 
Burgba hajtatott és gr. Bylandt Rheidtot audien-
ciára rendelte. A királyra, mint a bécsi lapok ir: 
ják, a 70 kuszár eleste mélyen elszomoritólag hatott. 



Brood, aug. 7. Hadzsi Loja, Kapitánovics és 
Uzun Festagics bégeket, Ausztria iránt nyilvání-
tott rokonszenvük miatt halálra itélte. Tegnap Al-
bániába követeket küldött, az ottani mohamedá-
nokat segítségül hivni. Biztosnak látszik, hogy Sze-
rajevot fegyverrel  fogják  védelmezni hadcsapata-
ink ellen. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Dr. Csiky Kálmán ur ma érkezik meg vá-

rosunkba. Szívélyes fogadtatására  minden előké-
szület megtétetett. A házakon lobogók lengnek. 
Számos polgár kocsikkal megy eléje a földvári  ál-
lomásig és Élőpatakig. Fogadtatása valóban szívé-
lyes leend. Isten hozza körünkbe ! Szívesen látott 
vendége lesz városunknak! 

— Élőpatakon vasárnap folyó  hó 11-én a Bog-
dán-féle  üvegteremben hangversenyt rendeznek, 
mely, mind a müsorozatot, mind a működő szemé-
lyeket tekintve, igen érdekesnek ígérkezik. Kez-
dete 6 órakor. Belépti dij 1 frt. 

— Uzonban közelebbről tartja meg első elő-
adását az ott alakult műkedvelő társaság. Az elő-
adandó darab Tóth Ede „Tolonc" cimü népszín-
műve. Örülünk, hogy Uzon, ezen tekintélyes köz-
ség, létrehozta a műkedvelői intézményt, melynek 
társadalmi jótékony hatása már rövid időn jelent-
kezni fog.  Uzon leányai, ugy látszik, ki akarják 
érdemelni a régi „haromszéki" leányok jó hírne-
vét. Erről győz meg bennünket egy tekintet a szin-
lapra, mely nem oly szegény a nőszereplők nevé-
ben, mint a legtöbb vidéki műkedvelő társaság, 
hol alig akad néhány vállalkozó a női szerepekre. 
— A jövedelem az uj községi iskola könyvtára 
alapjavára fordittatik  s igy a közönség figyelmét 
és pártfogását  felhívjuk  ez előadásra. 

— Brossai Sámuel akadémiai tagot a frank-
furti  „Freies deutsches Hochstift  für  Wissenschaf-
ten, Künste und a'lgemeine Bildung" egyesület kül-
földi  tiszteletbeli tagjává és mesterévé választotta. 
Ez egyesület tagjai „társak" és „mesterek„ cso-
portjára oszlanak és üléseiket Goethe frankfurti 
szülőházában tartják. 

K ö z ö n s é g - k ö r é b ő l . * ) 

Válasz egy haragos doktornak. 
Tusnád, 1878. aug. 1.**) 

Dr. Lengyel Gyula -.urnák a „Nemere" 63 szá-
ban tetszett engem nagyon összeszidni. A doktor 
ur megharagudott rám azért, mivel én azt találtam 
bolond fővel  mondani, hogy „Tusnádon nincs für-
dőorvos." Bocsásson meg. íme a nyilvánosság te-
rén visszavonom „rágalmaimat most már tudom, 
hogy Lengyel ur a fürdőorvos. 

* 

Hanem azért mégis kár volt engem olyan na-
gyon megijeszteni. Mindenek felett  pedig lelketlen-
ség volt egy ártatlan embert belejuttatni a „kré-
dóba meggondolhatta volna, hogy egy békés 
természetű ember, mint a milyennek az a gyógy-
szerész ur bizonyult be, nem vetemedik olyan des-
peratus vigyázatlanságra, hogy még tárcacikket is 
irjon. Aztán meg, ha ő irt volna, ő, a ki a doktor 
urnák „tehetsége" felől  a „legbiztosabb informa-
tiok" után van tájékozva, mindenesetre szem előtt 
tartja vala, hogy még l é g s ű r í t ő g é p is van a 
világon, vagy ha egyebütt nem, Tusnádon. Tudjuk 
pedig a Tarcy phisikájából, hogy ha a léget sűrí-
tik, akkor az igen tömör lesz s ha valakinek a tor-
kán talál megdugulni: a torkára forr.  Ezért bán-
tottam é n két árva mondattal a doktor urat s ez-
ért nem bántotta önt a gyógyszerész ur. 

* 

Hogy a „ l é g s ű r í t ő g é p " a mellbetegek-
nek javrkra szolgál: azt én magam is elhiszem, 
miután soha sem tapasztaltam ; de hogy minő ösz-
szefüggt'sben  van ez a „Három huszár" 'litereivel, 
azt már csupa consequentiából sem láthatom be, 
nem adatván nekem erre kellő adomány az égből. 
Igaz ugyan, hogy a hülés ellen a „1 é g - m e 11-
s ü r-b e l-e h e 1 é s" már sok ízben pótolhatlan 
gyógyszerül mutatkozott; az is igaz, hogy ez a 
gép csak akkor idézi elé a mellhurutot, mikor az 
még nem volt meg: hanem azért engedje meg ne-
kem a nagytudományu ur, hogy tárcacikkemben 
el találtam szólani magamat'. Higyje el, ha tudtam 
volna, hogy ilyen siralmas következései lesznek: 
ugy elhallgattam vplna, mint azok a tyúkszem be-
tegek, a kik a „légsűrítő géppel" gyógyultak meg 
a — — hidegleléstől. 

* 

Nagy volt az én bűnöm, 'hogy irni mertem, 
de miután a doktor ur megleckéztetett, ime poeni-
tentiát tartok : röviden irok. 

* 

Ha meg nem bántanám, egész tisztelettel egy 
őszinte tanácscsal alkalmatlankodom : szíveskedjék 
hasonló alkalommal elébb g o n d o l k o z n i és az-
után i r n i . Higyje el, nem fog  az megártani. Lássa, 
én nagyon csendes ember vagyok s a béketűrést, a 
jó békességet nagyon szeretem. De azt, hogy va-
laki a levegőből (ha mindjárt „sűrített" is az) ki-

*) E rovat alatt mepjelent közleményeiért felelősséget  nem 
vállal a Szerk. 

**) Tárgyhalmaz miatt késett. Szerk. 

kapjon valamit s azzal támogassa magát : egy ki-
csit nevetségesnek találom. 

* 

Én a gyengeséget elnézem, de azt nem sze-
retem, ha a gyengeséget „levegővel" a l é g b ő l 
gyógyítják. 

Béke velünk! Ugy hiszem, hogy ön többé 
már nem haragszik olyan nagyon. Ne is tegye azt, 
higyje el, én nem fogom  többé felverni  abból az 
édes nyugalomból, melyben ön doktori teendői 
közt izzadoz. 

Aeolus. 

Az általam alapítandó 

„Székely nemzeti muzeum" 
számára folyó  éri julins havában beérkezett adomá-

nyok kimutatása. 
I. Könyvek, kéziratok s egyéb nyomtatványok. 

Szentiványi Ignácné úrasszonytól (Nyújtód) 4 
köt. könyv. Héjjá Endre igazgató úrtól (Sz.-Ud-
varhely) 1 köt. könyv. Dr. Reiner Dániel úrtól 
(K.-Vásárhely) 3 bonctani rajz. Benkő Dénes úrtól 
(Torja) 8 füzet  könyv. 

II. Régiség, pénz és érem. 
Nagy László úrtól (K.-Martonos) 1 bronc tőr. 

Bartha Sándorné úrasszonytól (Bardoc) i kőkala-
pács. Jakab Gyuláné úrasszonytól (K.-Szt.-Márton) 
1 íróasztal szekrényekke1. Benkő Dénes úrtól (Tor-
ja) 1 cserépedény a XVI. századból, 1 reformatiói 
érem. Zathurecky Berci úrtól (Cécke) 1 nemzetőri 
kard. Sándor Jánosné úrasszonytól (M.-Vásárhely) 
1 bronz pogány pénz, 1 római cserép fürdőmele-
gitő. Szacsvai Miklósné úrasszonytól (Esztelnek) 1 
nagy rejtékes szekrény. 

ni. Természeti tárgyak. 
Politzer Rudolf  úrtól (K.-Vásárhely) 2 szar-

vasszarv. Benkő Dénes úrtól (Torja) 1 kövesült fa-
levél Cserei Gyula úrtól (Osdola) 2 drb rovar. Ge-
réb István úrtól (Osdola) 6 drb gyémántstufa.  Dr. 
Reiner Dániel úrtól (K.-Vásárhely) 1 gyermekko-
ponya. Zathurecky István úrtól (Cécke) 64 drb ás-
ványstufa.  Fejér István úrtól (Imecsfalva)  1 rovar. 
Vasady Gyula úrtól 1 állatkoponya, 1 hal csont-
váza. 

IV. Különböző tárgyak. 
Bernáld Janka k. a.-tói (Csernáton) 1 művé-

szileg kifaragott  gyümölcsmagv. Bernáld Anna k. 
a.-tól 1 tekercs viaszgyertya. 

Fogadják a lelkes adakozók, kik egy nemzet 
vagyona gyarapításához hozzájárultak, legforóbb  kö 
szönetemet, az utókor hálás elismerését. 

Imecsfalva  (Háromszéken), 1878. aug. 5. 
Özr. Cserey Jánosné. 

Szerkesztői posta. 
D. Veres Gyula urnák. Helyben A cikket köszönettel vet-

tük: jövű számunk hozni fogja. 

Érték- és váltó-áriolyam a bécsi cs. kir. nyilvános 
tőzsdén augusztus 9. 

Magyar aranyjáradék 89.50 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás 117.— 
n » n . H- n "2-75 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 77 50 
„ n n 1876. évi államkötv. . 68.25 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 102.— 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 78.65 

Temesvári „ „ . . 77.- -
Erdélyi „ „ . . 76 . -
Szőlődézmaváltsági „ . . 85.— 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 63.45 

„ „ „ ezüstben . . 66.— 
„ aranyjáradék 73-8o 

1860. államsorsjegy 112.35 
Osztrák nemzeti bankrészvény 821.— 

„ hitelintézeti „ 262.30 
Magyar hitelbank 230.25 
Ezüst 100.95 
Cs. kir. arany 5.51 
Napoleond'or 9.2 7'/, 
Német birodalmi márka 57-15 
London ,115.85 

Felelős szerkesztő: Hálik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Hirdetmény. 
A sepsi-sztgyörgyi, homoródi, (kőhalmi) 

és deési méntelepeknek 1878. november 
i-től 1879. október 31-éig leendő ellátá-
sára megkívántató szükségletek megálla-
pithatása végett, az 1878. augusztus 3-án 
kelt hirdetésben nyilvánosságra hozott 
bérleti feltételek  alapján, nyilt Írásbeli 
tárgyalások tartatnak a kenyér, zab, szé-
na, alom- és ágyszalma, kemény tűzifa 
és petróleum szállítására nézve és pedig 
a következő sorrendben : 

Augusztus 23 án reggeli 9 órakor a s.-
szentgyörgyi állami méntelep számvevés1 

irodájában, 
augusztus 26-án reggeli 9 órakor a kő-

halmi városi tanácsnál, 
* augusztus 27-én reggeli 10 órakor a 
méntelep irodájában Deésen. 

S.-Sztgyörgy, 1878. aug. 3-án. 
A m. kir.  állami méntelep 

3—3 parancsnokságától. 

Friedri©!* fíiiöveldéj©  Brassóban. 
Tanuló fiak  a kik Brassóban valamely nyilvános oskolát látogatnak, szeretetteljes 

bánásmód, leggondosb ápolás, gyöngéd figyelem  és szigorú felügyelet  mellett, esetleg az iskolai 
I feladványok  elkészítésében is kellő útmutatásban részesülnek. 

A felvételi  árak igen jutányosak. 
Programmok kívánatra ingyen és bérmentesen küldetnek, ugy szintén e lap tisztelt szer-

kesztőségénél és tekintetes BORA ELEK urnái is Szemerján szívességből kaphatók. 
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Biztosítási ügy. 
« >-4>4>-4>.« > 

/V több oldalról felmerült  kérdésre, melyet tovább ig-
norálni nem lehet, hogy t. i. Szász Gyula ur alkalmaztatása 
által ő mily mérvű befolyással  van és lehet a társaság ügyei-
re: szolgáljon felvilágosításul,  hogy az „Első Magyar _n.lt.a-
talános Biztosító Társaság" tekintetes igazgatósága által fő-
felügyelői  címmel ugyan, de voltak épen mint biztosításokat 
szerző (Aequisiteur) van alkalmazva havonkénti előleg és bi-
zonyos provisio mellett, — de Szász ur azért a társaságnak 
nem tisztviselője és igy hatásköre az ügy vezetésére nézve 
egészen befolyástalan.  Működése tekintetében a kolozsvári fő-
ügynökségnek van alárendelve. 

VÉGH BERTALAN, 
az I. magyar általános biztosító társaság 

kolozsvári föiigynüke. 
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