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Bosznia elfoglalása.*) 
Mostanság napi renden van erről a tárgyról 

szólani s a hírlapok majd mindennap kisebb-na-
gyobb változásokkal érintik is ezt a dolgot. Hogy 
el ne késsünk, vagy ki ne fogyjunk  a vitás tárgy-
ból, szóljunk hát mi is a dologhoz; az igaz, hogy 
nehéz, de kényes is valamiről szólani, mit az em-
ber tisztán nem tud; de ha a hirlapokban egyik 
vagy másiknak nézetét olvassuk, talán nem hibá-
zunk, ha mi is nézetünket hozzávetőleg a tisztelt 
olvasó közönség elé terjesztjük ez aztán méltóztas-
son jobb kezének hüvelykét felemelni  s azt vagy 
felemelve  tartani, vagy a föld  felé  forditani. 

Minekelőtte még tovább mennénk, szükséges-
nek látjuk a tisztelt olvasót Boszniának terjedelmé-
vel s annak népeivel röviden azért megismertetni, 
hogy a következőről annál helyesebben Ítélhessen. 

Bosznia területe tesz 1268 négyszögmértfdet, 
ennek a területnek egy kis részét nevezik Krairíá-
nak vagyis Török-Horvátországnak ; ez hajdaná-
ban magyar Horvátországhoz tartozott; lakosai 
kevés török kivételével mind horvátok és rom. 
katholikusok. Egy más, de már nagyobb részét, 
Hercegovina képezi, ez hajdan szábácsi vagy kel-
mi hercegségnek is neveztetett, minekutánna III. 
Erigyes német császár 1440-ben a főnököt  hercegi 
czimmel ruházta volt fel  i1 fővárosa  Mosztár; a 
lakosokat morlákoknak (szlávok) nevezik. A har-
madig és legnagyobb része Boszniát képezi, mely-
nek fővárosa  Szerajevo vagyis Bosznaszeráj; ez 
egyszérsmind az egész tartománynak főhelye,  en 
nek lakosai már vegyesek. A mi népességét illeti, 
1053000 lélekből áll, ebből 420,000 török, 270,000 
horvát, 250,000 bosnyák, 100,000 morlálc, 10,000 
cigány és 3000 zsidó. Vallást illetőleg van 470,000 
mohapiedánus, ide értve a mohamedán hitre áttért 
szlávokat is, 310,000 óhitű, 270,000 rom. katholi-
kus, 3000 izraelita, a cigányok pedig quod-libet 
hitűek. Ha a népességet a mértföldek  tartalmára 
felosztjuk,  minden egyes négyszögmértöldre csak 
830*1, lélek jut, tehát Erdély lakosságának még 
felénél  is kevesebb, — ugyjitt a barázdák elszán-
tásával s a rendek elkaszálásával szép sok pert 
fognak  folytatni. 

Mint olvastuk, Ausztria-Magyarország a kon-
gresszus által felszólittatott  s a török kormány be-
leegyezésével fel  is hatalmaztatott Boszniába be-
lépni, azt megszállani, az országot szervezni de, 
kevéssé lévén polgárosodva, ezeket egy a né-
pek nézeteinek és fogalmának  megfelelő  törvény 
alá egyesíteni nem kis feladat  lesz. Ezt a feladatot 

*) Bár e cikk egyes tételei ellen ismét kifogások  férhetnek, 
de az alapeszme helyessége iránti tekintetből közreadtuk Szerk 

! tas«nsr ~ 
K l o t i l d . 

— B e s zély. — , 
(Folytatás.) 

Klotild különben sápadt arca piros lett; 
mint ama rózsa kelyhe, melyet keblén hordott ; 
szemei könnyekkel teltek meg. Csábitóan szép volt 
e pillanatban, midőn különben hideg, merev szép-
ségű arczát a különböző indulatok, melyek keb-
lébeií dúltak, megélénkiték. Arczát puha fehér  ke-
zeivel eltakarva suttogá : 

— Elmár! Nem szabad azon időről igy beszél-
ned, mikor én még csak gyermek valék. 

— Bocsáss meg, Klotild, bocsáss meg, mondá, 
mialatt helyét elhagyva szorosankö/.el hozzá si-
mult — oh bocsáss meg, hisz te vagy az egyetlen 
lény, ki engem szeretni tudott egykor. Oly jól 
esett nekem tiz hosszú év után magamat szabadon 
kibeszélhetnem. Ha fájdalmat  okoztam neked, add 
kezed rá, hogy megbocsátasz érte, aztán megyek s 
szétzüllött, sötét kinézésemmel sohasem fogom  za-
varni élted boldog, csendes menetét. 

Klotild oda nyujtá kezét fejét  elforditva  tőle, 
s miután nem hagyhatta rögtön a viszontlátás per-
czei után csak ugy elmenni, önkénytelenül is meg-
szoritá kezét s szemei közé nézve halkan rebegé: 

— A viszontlátásig! 
— A viszontlátásig ! — ismétlé Elmár hirtelen 

távozva. 
Távozta után Klotild az ablakhoz lépett; épen 

akkor gördült egy kocsi a ház elé. A kapu hirte-
len felnyílt  s az onnan kiáradó világ fényénél  fér-

jét látá az oda siető szolgák segélyével a kocsi-

megoldani annál nehezebb lesz, mert Bosznia népe 
a volt török birodalomban a legnyakasabb nép 
volt, úgyannyira, hogy a török kormány még csak 
a rendes ujoncozást sem tudta életbe léptetni. E 
mellett nagyon harcias szelleműek és még békés 
időben is megtörtént némelykor, hogy a magyar 
határon áttörtek rabolni, csakhogy harcvágyukat 
kielégíthessék. Itt rendes törvényes eljárást életbe 
léptetni sisiphusi munka lesz. Ausztria már egy 
csomó szláv bureaűcratát meg is indított Boszniába, 
hogy az üdvös policiát, a bélyeg-, dohány- és só-
kereskedést, a pálinkafőzést  felállíthassa.  Ha sike-
rül, ezer szerencse lesz, de tartunk attól, hogy a 
hivatalnokok s a bosnyákok cékát fognak  futni 
csak avval a különbséggel, hogy a hivatalnokok 
elől s a bosnyákok a handzsárral utánuk futnak. 
Minden átalakulásnak, hogy üdvös legyen s a kí-
vánatnak megfeleljen,  mentesen és nem egyik vég-
sőből a másikba kell történni. Ausztria soha sem 
vette ezt tekintetbe, de szerencsés volt, hogy min-
dig olyan népekre talált, kiknek saját német tör-
vényeit és nyelvét fel  tudta tukmálni. A bosnyá-
koknál ugy hisszük, hogy a germánizálás nehezen 
fog  sikerülni, mert nem csak a német iránti gyű-
lölet, hanem a mindenfelőli  szláv izgatások, külö-
nösen orosz részről nagy akadályokat fognak  elő-
görditeni. A bosnyákok vannak a mint vannak, de 
a morlákok jóval szilajabbak, mint a bosnyákok ; 
célszerű volna tehát a népeknek szokását, gondol-
kozásmódját és kivánatát tekintetbe venni s a né-
metesítést jelenleg meg nem kisérteni, mert minden 
bizonynyal ellenszegülést fog  előidézni. 

Ez lenne a megszállásnak politikai oldala. — 
Igen, de ki hiszi azt, hogy Ausztria Magyarország 
60 millió forintot  csupán azért áldozná, hogy Bosz-
niában egy praeceptori szerepet játszhasson ? Ez 
egy olyan pénzszűkében és nyakig adósságban le-
vő országra nézve, mint a miiyen Ausztria-Magyar-
ország, igen drága szerep volna; lehet azonban, 
hogy ha a csend helyre lesz állítva és Bosznia 
szervezve lesz, a töröknek megint visszaadnák csu-
pán egy „Isten fizesse"-ért. 

(Vége k öv.) 

* A ni. kir. beliigyniiiiiszterinin. a köztörvény-
halóságokhoz következő rendeletet bocsátott ki. A 
budapesti cs. kir. katonai főparancsnokság  közlése 
szerint azon megtérítések, melyek hadgyakorlatok 
alkalmával vetésekben és ültetvényekben felme-
rülő károkért kiszolgáltatnak, aránytalanul emel-
kednek és a hadgyakorlati célokra engedelyezett 
évi hitel jelentékeny részét veszik igénybe. Ezen 
költségek apasztására szükséges egyrészről a mii-

ből kilépni. A tanácsos úr nem látszék többé fia-
talnak ; kis zömök, hizásra hajlandó emberke volt. 
Nemsokára azután, hogy a kocsi megállott, Elmár 
magas, karcsú alakja jelent meg a lépcsőzeten za-
jos léptekkel lefelé  jőve; a kocsi mellett elhaladva, 
előkelő udvariassággal köszönté az elképpedt s nagy 
szemeket meresztett tanácsos urat. Élesen metsző 
volt az ellentét a két ember között. 

— Klotild, mondá elősiető nejének a terembe 
érkezve, ki volt ama fiatal  tiszt, ki épen most tá-
vozott tőled ? 

—• Unokatestvérem, Erdődy Elmár! 
— Hogyan ? S már járt itt ? Már az estélyen 

hallottam, hogy az itteni ezredbe lépett; mondták, 
hogy szép carriéret csinált s nagy vagyont is szer-
zett magának. Azonban a csillagért sem gondoltam 
volna, hogy ide ily hamar eljöjjön, különben meg-
parancsoltam volna, hogy azt mondják neki, hogy 
nem vagy itthon 1 

Kiotild, ki időközben újra szokott helyén a 
kandallónál foglalt  helyet, e szavakra hirtelen fel 
emelkedve élénken kérdé : „De mi kifogásod  van 
szegény Elmár ellen ? Hisz unokatestvérein s igy 
miért ne láthatnám őt ? 

— Sohasem szerettem a szeleburdit! S külön-
ben sem akarom, hogy az én nőm oly emberekkel 
társalogjon, kik ki vannak taszitva a társaságból! 
A mi tanácsos urunknak azonban más oka volt 
igy beszélni; jól tudta, hogy Elmár egykor sze-
rette nejét s hogy nem is volt neje előtt közönyös, 
tehát féltékeny  volt a tanácsos úr ő kegyelme! 

Klotildnak egész vére fellázadt  férjének  e 
zsarnoksága ellen, pedig máskor nem sokat csi-
nált belőle; azonban uralkodott magán s szelíden 
rezgő hangján igy szólt: 

— Te igen szigorúan Ítéled meg őt! 
— Lehet, hogy k ö n n y e l m ű v o l t , azonban 

velés alatti földeknek  hadgyakorlatok alkalmával 
való lehető kímélése, másrészről az okozott károk 
felvételénél  az államkincstár érdekeinek lehető fi-
gyelembe vétele. — Első irányban mint 1875. évi 
aug. 2 án 37821. sz. a. kibocsátott, ezúttal is fenn-
tartott körrendeletemben'jeleztem volt, a cs. és kir. 
közös hadügyminisztériumot a müvelés alatt lévő 
föld  lehető kímélésének elrendelése iránt megke-
restem, minek következtében az összes parancs-
nokságok megfelelő  utasításokkal ' elláttattak. Leg-
közelebb a hadügyminisztérium az okozott károk 
becslése körül szerzett tapasztalatok alapján a kár-
felvételek  alkalmával közreműködő közegei szá-
mára gyakorlati utasítást dolgoztatott ki; mely ál-
talában a becslésnél alkalmazandó elveket álla-
pítja meg. Nemkülönben az okozandó károk felvé-
telére mintát küldött meg, mely a törvényhatóság-
gal oly felhivással  közöltetik, miszerint intézkedjék, 
hogy a netalán előfordulandó  mezei károk jövőre 
az érdekelt felek  által ily alakban jelentessenek 
be, — a községi elöljáróságok pedig a vonatkozó 
adatoknak ezen minta szerint szerkesztendő kimu-
tatásokba leendő pontos és megbízható módon való 
bevezetésére utasíttassanak. 

* Tisza miniszterelnök és Péchy közlekedés-
ügyi miniszter Budapestről és Széli pénzügyminisz-
ter, ki néhány nap óta a szobát volt kénytelen 
őrizni Rátótról ma este Bécsbe utaztak. Miniszte-
reink holnap részt vesznek egy Bécsben tartandó 
közös minisztertanácsban, melynek tárgyát első 
sorban a kelettel való vasúti összeköttetések kér-
dése fogja  képezni. 

* Pápai államtitkárrá, mint Rómából távirják, 
Nina bibornok neveztetett ki. 

A keleti kérdés. . 
A magyar-szerb határon ismétlődni kezdenek 

a szerb impertineniciák. E napokban feljegyeztük, 
hogy a Száva mellett a szerb partról rálőttek csa-
patainkra. Nándorfehérvárról,  mint rendesen, most 
is kereken eltagadják a történteket, e tagadással 
szemben azonban a „P. Ll."-nak Pancsováról táv-
irják : Én magam jelen voltam Homolicban, midőn 
a katonai örvonal parancsnokának több golyót be-
hoztak Írásbeli jelentés kíséretében. És azóta már 
ismét rálőttek a szerb partról csapatainkra. 

Csapataink utjn Szcrajeroig. Okkupáló sere, 
günk főhadoszlopa,  mint tudva van, Maglájt már 
megszállotta. Maglájtól Vrandukig a legnehezebb 
feladat  vár csapatainkra. A Ljesznica völgyben, 
Magláj és Zepcse közt aligha találnak ellenállásra, 
ellenben Zepcse előtt és Zepcsében, a hol az ut a 

sohasem volt rosz. Roszul bántak vele s mindenki 
félre  ismerte öt. Igazán nem volna szép tőlem, ha 
én, mint egyetlen élő rokona nem fogadnám  ba-
rátságosan őt, ki hozzám különben is mindig oly 
jó volt! 

Oly kevéssé birt a szegény fiatal  nő öntudat-
tal szive hajlamáról, hogy rokonszenvét ennyire 
leplezetlenül kifejezte.  Férje, ki vele szemben fog-
lalt helyet ott, hol az imént Elmár ült, csak nézte, 
méregette szemeivel nejét, miközben közönséges 
arcza még közönségesebbé vált durva kaczagása 
miatt. Klotild előtt eddig igenis közönbös volt 
férje,  — e percztől kezdve irtózni kezdett tőle ! 

* * 
* 

Azóta hónapok teltek el s Klotild első sze 
relme oly szenvedélylyel ébredt új életre, milyent 
e szelid csendes természetű nőről senki s?m tett 
volna fel. 

Midőn Darvasyék falusi  jószágukra vonultak 
vissza, Erdődy hadnagy is ott termett hirtelen, 
még pedig mint állandó vendége a háznak, miután 
egyik szomszédos ezredhez tétette át magát. Mint 
a házi nő rokonát, nem lehetett elutasítani s igy a 
Darvasyak ősi kastélyában gyakran megjelent, a 
nélkül azonban, hogy a legkisebb mozdulattal is 
elárulta volna unokanővéréhezi vonzalmát. Éjfő 
szenvedélylyel eltelve Klotild iránt s ismerve őt, 
tudta, hogy korai, e l h a m a r k o d o t t fellé-
péssel sohasem nyerhetné meg szivét; ezért {időt 
engedett neki, hogy összehasonlításokat tehessen 
közte és nyers, barátságtalan, minden külső s bel-
ső előnyöket nélkülöző férje  között s ez összeha-
sonlítások csak az ő előnyére üthettek ki. 

Egy gyönyörű nyári estén pajtásaival a Dar-
vasy kastélyba lovagolt s mig a vacsora végezté-
vel a házi ur néhány játszma kártyával foglall  el 
vendégeit, addig Elmár Klotildot felkeresni  indult. 



Bosna folyóval,  melytől Maglájnál eltávozik, ismét 
találkozik, minden valószínűség szerint támadás vár 
rájuk. Tepcse mintegy 2400 lakossal bíró városka; 
a lakosok nagyobbrészt mohamedánok, vannak 
azonban keresztyének is, még pedig mindkét val-
lásfelekezetből.  A most elfoglalt  erőd, 1697. őszén 
Eugen herceg által, Szerajevoba való hires hadme-
nete alkalmával elfoglaltatott  és nagyrészt lerom-
boltatott ; azóta elhagyatva áll. Minthogy azonban 
még mindig falakkal  árkokkal és palizádokkal van 
körülvéve és az ut felett  uralkodik, a fölkelők  va-
lószínűleg ellenállás megkísérlésére fogják  felhasz-
nálni. Huzamosabb ellenállás azonban nem képzel-
hető, minthogy a várost és az erődöt a szomszéd 
magaslatokról kereszttűzbe lehet fogni,  a mi Mag-
lájnál nem lehetséges. 

Zepcséből kiindulva, a brood-szerajevói ut 
Usorán keresztül a vranduki szoros felé  tart, foly-
tonosan a Boszna bal partján, még pedig attól 
legalább 4 órányira. Ha a fölkelők  e szorost meg-
szállják és védelmezik, a miről nem is lehet kétel-
kedni, ugy e helyen csapatainkra a legnehezebb 
feladat  vár. — A vranduki hegy tövétől fel  a vran-
duki várig kígyózik az emiitett ut, egy nagyon 
keskeny szorosban, meredek, függélyesen,  a Bosz-
na folyóra  kinyúló szikla oldalában. Az útnak fele 
a sziklába van vágva, másik fele  cölöpökön nyug-
szik. Egészben az ut legfeljebb  4 méter széles. A 
cölöpzetnek esetleges elrombolása az utat teljesen 
járhatlanná tenné. A vranduki várnál az ut csak 
két méter széles ugy, hogy egy szekér is alig fér 
el rajta. Már az ut építésekor számítottak annak 
eshetőleges megvédhetésére. — Legmagasabb pont-
járól az egész útvonalon jobbra és balra tökélete-
sen uralkodik. A vranduki szoros hosszában SZÍVÓS 
védelem és hathatós ellenállás fejthető  ki; legin-
kább pedig a vranduki várnál. Száz emberrel 
egész hadtestet fel  lehet tartóztatni. 

Végre azonban Vranduk természetesen mégis 
be fog  vétetni az erőddel együtt, melyjaen kis me-
cset van. 

Ha azonban csapataink a vranduki szoroson 
szerencsésen keresztülhatoltak, Szerajevo és vele 
egész Bosznia meghóditottnak tekinthető. Mintegy 
két órányira Vranduk előtt a főúttól  egy körülbe-
lül két méter szélességű mellékösvény ágazik el. 
Mig az országút közvetlenül a Boszna partja mel-
lett vezet, ezen mellékösvény, fel  a hegynek, egye-
nesen a vranduki várhoz visz. Ezen ösvénynek és 
egy hegyi ütegnek ügyes felhasználásával  jelenté-
keny előnyöket lehet elérni, mi által az előnyomu-
lás roppant nehézségei lényegesen megkönnyittet-
nének. 

Hndzsi Lójáról, a fölkelők  vezéréről, a „Ti-
mes" a következő rövid, de jellemző sorokat közli: 
A hírhedt Hadzsi Loja, egy fanatikus  dervis, s ál-
lítólag a legnagyobb és legerősebb férfi  Boszniá-
ban. Mindig fantasztikus  ruhában, télen-nyáron me-
zítláb jár, a Ramazan-ünnep alatt pedig félmezte-
nül. Rendes foglalkozása  az volt, hogy alamizsnát 
koldult s az ételnemüekkel kóbor kutyákat etetett 
a mecset előtt. Gyakran „szent" őrjöngés lepi meg, 
és ilyen rohamaiban már sok keresztyént meggyil-
kolt, de soha sem merték megbüntetni. 

Bécs, aug. A „N. Fr. Pr." jelenti: Hatodikán, 
esős éjszaka után, melyen a talaj mélyen átázott, 
folytattuk  menetelésünket Magláj felé.  Mig a fő-
hadtsst előcsapata az uton nyomult előre, két zász-
lóalj Maroivic Pittel őrnagy parancsnoksága alatt 
a Bosna parton a jobb, mig egy zászlóalj Hartung 
a balszárnyát képezte. Fél háromkor az elővéd el-
lenségre akadt; rövid csatározás után, későbben 

Egy ablakmélyedésben találta fel,  a parkot s an-
nak táját szemlélve, melynek minden része meg-
aranyoztaték a búcsúzó nap végsugaraitól. Egy 
piros rózsa vala dus szőke fürtéi  közé s egy keb-
lére tűzve; ez szolgált egyedüli ékességéül. 

— Mire gondoltál Klotild ? — kérdé Elmár 
közelebb lépve. 

Klotild hirtelen arra forditá  fejét  s kissé el-
pirult, midőn Elmárt észrevevé; hisz reá gondolt, 
reá, ki mind veszélyesebb módon kezdé elfoglalni 
szivét, lelkét. 

— A lenyugvó napot csodáltam, — mondá 
lesütött szemekkel, kikerülni akarva a feleletet. 

Elmár diadalmasan tekinte sötét szemeivel 
reá ; tudta, mit jelent ez elpirulás s a lesütött szem. 
S Klotild, mintha ösztönszerűleg érezte volna e 
tekintet súlyát, összébb húzta shawlját mellén, mely 
vállairól lecsúszott s leült egyik támlásszékbe s 
azután mélabúsan nézett komoly, sötét arcára. 

— Szegény Klotildom ! — susogá melléje le-
ereszkedve — te nem vagy boldog. 

— Ah, dehogy nem ! — válaszolt, de szorongó 
hangja ép az ellenkezőt árulá el. 

— Ne igyekezz engem megcsalni, — viszonzá 
Erdődy, mi alatt kezeit puha, gömbölyű karjain 
nyugtatá, mt-lyeket a shawl redői burkoltak. Klo-
tild nem voná el karjait előle, habár érintésénél 
össze is rezzent s félig  elfordított  arccal susogá : 

— Ugy sem segíthetsz rajtam. 
— De én segíthetek rajtad s meg kell, meg 

foglak  menteni I 
— Ne beszélj igy Elmár, — kérte esengve 

Klotild s mégis kéj és remegés közt hallgatá a 
lángoló szenvedély-mondottá szavakat, melyeket 
neki elszöktetésröl s aztán válásról és egy uj, szebb 
életről susogott s ő hallgatta, habár reszketve, sza-
valt, mig keblére tűzött rózsájáról egyenként tépe-
geté le a szirmokat. 

teljesen ütközet fejlődött  ki a gyengén megszállt 
Bosna-parton. — Az ellenség főereje  itt mintegy 
600 ember volt, mely a völgyben bivouakirozott. 
Ez teljesen meglepetett, s összes hadiszerei és két 
zászló visszahagyásával épen visszavonulását akarta 
megkezdeni, midőn a Hartung zászlóalj a magas-
latokról a balszárnyba behatolt, s a felkelők  egy 
részét a folyamba  vetette. 30 halott maradt a csa-
tatéren, a főcsapat  igyekezett a hegyek közé me-
nekülni. Fél 5 órakor megszállottuk Kastellt, s biz-
tos állásokat foglaltunk  el. A fegyverrel  elfogott 
fölkelők  rögtön bíróságilag mind főbe  lövettek. A 
mi veszteségeink jelentéktelenek. Ma nyugnap van. 
Vranduknál nagy ellehállásra számítanak. — A „N. 
Fr. Presse" értesülése szerint a szultán Viktória 
királynéhoz fordult,  hogy befolyását  Bécsben érvé-
nyesítse, s az okkupációt mindaddig függesztesse 
fel,  mig a porta képes lesz tekintélye által a vér-
ontásnak véget vetni. Ezen óhajnak Londonban 
megfeleltek,  azonban a követelés Bécsben eluta-
sittatott. 

Dr. Csiky Kálmán fogadtatása. 
Dr. Csiky Kálmán ur f.  hó 10-én érkezett 

városunkba, hol Benedek János vál. elnök ur 
fogadta  öt. Imposans kísérettel jött s fogadta-
tása minden tekintetben szívélyes volt. 

Vasárnap 1 i-én a polgárság már kora reg-
gel gyülekezni kezdett a városház előtti téren, 
hogy Csiky Kálmán urat meghallgassa a városi 
díszteremben történó értekezleten. 10 órakor a 
szépen diszitett és butorzott terem teljesen meg-
telt a polgárság tekintélyes számával, a karza-
tot Sepsi-Szentgyörgy hölgyei foglalták  el Vi-
rágokkal borított asztal körül helyezett székek 
álltak a képviselőjelölt ur és kísérete számára 
fentartva.  Fél tizenegy órakor megjelent Csiky 
Kálmán ur a teremben, harsány, szűnni nem 
akaró éljenzés fogadta,  az öröm és szeretet ér-
zete sugárzott minden arcról. 

A férfias  alakra a határozott, kifejezésteljes 
arcra tapadt minden tekintet: várva szavait. 

A képviselőjelölt ur kifejezi  miszerint a 
bizalomra éa szeretetre, melyet Sepsi-Szent-
györgy polgársága részéről tapasztalt, nem tar-
tana magát érdemesnek, ha elmulasztaná elő-
adni azon okokat és körülményeket, melyek öt 
visszalépésre, illetőleg Tisza Kálmán nvniszter-
elnök részére való lemondásra indították. 

Kijelenti, hogy nem politikai értekezletre 
kérte fel  a választó polgárságot, hanem ngy-
szólva barátságos beszélgetésre. Mielőtt visz-
szalépését indokolná egy tekintetet vet a jelen-
legi országos pártokra. 

Önök körében — úgymond — compact 
egységben áll a szabadelvű párt, hogy ezen 
párt törekvéseivel mindenki tisztában van, annak 
és ezzel együtt politikai érettségének legszebb 
jelét adta a választó polgárság tegnap, midón 
a miniszterelnök ő nagy méltóságát egyhangú-
lag képviselőjévé választotta. 

Azután áttérve a közjogi ellenzék ismerte-
tésere, megjegyzi többek között, hogy ennek 

Oda siető vendégek riasztották fel  a szerelmes 
párt. Altalános volt az óhaj, hogy a szép háziasz-
szony ne vonja magát továbbra is el a társaságtól 
s a salonba érve egyik vendég épen azt ohajtotta, 
hogy játszék valamit a zongorán. 

— Mit játszódjam ? — kérdé Klotild. 
— Játszd el Rigoletto nagy dallamát : „Az 

asszony ingatag" — mondá férje. 
Elmár figyelmesen  vizsgálá Klotildot, mialatt 

ujjai a billentyűzeten lejtettek. 
— E nő — mondá magában — kivételt ké-

pez ; egykor szeretett, most is szeret és mindig is 
kell hogy szeressen. 

Midőn vacsora után a tisztek elbúcsúztak, ta-
lált alkalmat hirtelen ezt súgni Klotild füleibe  : 

— Ma éjjel éjfélkor  légy a parkban a tónál; 
saját ajkaidról akarom hallani jövőm sorsát. 

Az ifjú  nő szemlesütve búcsúzott el, de kezei-
nek reszketéséből győzelmet jósolt Erdődy ma-
gának. 

Midőn tiszttársaival a laktanya elé ért, azon 
ürügy alatt, hogy tárcáját ott feledé,  visszasietett 
a találka színhelyére ; csak amúgy szikrázott pari-
pája alatt a patkó, midőn a lioldvilágitotta ország-
úton sebes vágtatva tova röpült. 

Klotild vendégei távoztával szobáiba vonult 
vissza s szolganője által lebontatván dus hajzatát, 
letette nehéz selyemruháját s fehér  hálóköpenyt 
véve magára, a verandára ment, melynek ajtaja 
hálótermébe szolgált s itt a nyitott ajtó lépcsőze-
tén helyet foglalt.  A gyönyörű nyári éj fűszeres, 
mámoritó legét sziva s a fülmilék  csattogásait hall-
gatva, visszagondolt az Elmárral folytatott  beszél-
getésre, mely csak nehéz álom gyanánt tünt fel  e 
percben előtte. 

( Vége követkeii*  .) 

törekvései sokkal meszzebb hordók, mint azt 
maga a párt kijelenti, a mint ez kitűnik egy 
nagy hazánkfia  közelebbről irt leveleiből is. 
Fejtegetve aztán az európai constellatiokat ; 
rámutat arra, hogy van egy ország, mely min-
ket magunkra ugy elboritna, mint a Samum 
által felkavart  futóhomok  a pyramisokat. 

Áttérve az egyesült ellenzékre, melynek 
alakulására a kiegyezési kérdés adott alkalmat, 
kimondja, hogy miután a kiegyezés meg van 
s ezt mint meglevőt — a törvényt tisztelő el-
lenzékiek is —- tiiztelni tartoznak, megszüuvén 
az alap. az ellenzéknek alap nélkül 10 évig 
fennállani  nem lehet 

Mag„ a párt vezérszónoka kimondotta, hogy 
elveik ugyanazok, mint a szabadelvű pártnak. 
Mit választanak tehát külön ? A s z e m é l y t . 
Egy olyan párt pedig, mely a szeméiyt veszi 
a vita alapjául nem létjogosult. 

A külpolitikai helyzet fejtegetése  után át-
tér a tulajdonképeni célra, mely miatt a pol-
gárokat összehívta. 

A debreceni választás után a szabadelvű 
párt elégtétellel tartozik M a g y a r , j ó z a n u l 
g o n d o l k o d ó m a g y a r népnek kell meg-
mutatni, hogy bizalommal viseltetik Tisza Kál-
mán iránt. Ezért örömmel engedem át helye-
met — mond — s büszke vagyok, hogy az 
önök bizalmát, szeretetét megnyerhettem. Büsz-
ke vagyok a választó pulgárokra, kik ilyen je-
lét adtak politikai érettségüknek. 

Kivánja, hogy a polgárság ne engedje ma-
gát elcsábitatni, maradjon hü zászlajához, a sza-
badelvű párthoz. 

Erre Császár Bálint polgármester ujbó 
biztosítja Csiky Kálmán urat Sepsi Szentgyörgy 
polgárságának ragaszkodásáról, szeretetéről, 
biztosítja, hogy most midőn Csiky urat, meg-
ismerni, tőle tanulni szencsések voltunk szere-
tetünk még fokozódott  és állandó fog  lenni. 

Künle József  tudtul adja, hogy a minisz-
terelnök ö nagyméltósága táviratilag köszöne-
tet mond a benne helyezett bizalomért. 

Csiky Kálmán éltetve Sepsi Szentgyörgy 
hölgyeit, kik megjelenésükkel is ékesítették 
az összejövetelt, a gyűlés véget ért, lelkes él-
jenzések közt hangoztatva Tisza Kálmán és 
Csiky Kálmán neveit 

Délután 2 órakor közebéd volt, melyet 
számos toasztok f ű s z e r e z t e  k. Potsa 
József  főispán  ur köszöntött ö felségéért  és fel-
séges családjáért. Csiky Kálmán Tisza Kálmán 
Magyarország erős karu és mély bölcsességü 
minisztere'nökért, Benedek János Csiky Kál-
mánért, Künle József  Pótsa József  főispánért  ; 
majd a főispán  ur a város polgárságáért, Csá-
szár Bálint polgármester Tisza Kálmán és Kűn 
le József  székelyföldi  képviselőkért stb. Ezeket 
követték még számos talpraesett toasztok s az 
ebéd d. u. 4 órakor véget ért 

Este szűkebb körű vacsora volt a főispán 
urnái 

Dr. Csiky Kálmán városunkból ma délelótt 
utazott el, számos jó barátai kíséretében. 

Megemlítjük még, hogy a Csiky Kálmán 
ur személye iránti ragaszkodásnak több oldal 
ról jött igen szép jelei közül talán első volt 
Császár Berta ass/.ony gyöngéd figyelme,  ki a 
volt képviselőjelöltnek egy csinos koszorú-ké-
pet napraforgó  bélből készítve, a női finom  ízlés-
nek e remek példányát zöld selyemre alkal-
mazva, diszes kerettel adott emlékül A koszorú 
között egy vers állott, mely a mint látszik, 
megválasztása estére készült és következőleg 
hangzik : 

„Távol a bércek csendes ölében, 
Hol szerető nép boldogan él, 

Bizva tebenned, annak a népnek, 
íme b i z a l m a tárgya levél I 

Légy üdvözölve képviselőnk I 

Oh ez a nép itt bízni, szeretni, 
Régi időktől fogva  tanul, 

S igy, ha te folyvást  b i z o 1 ő benne, 
E bizalom hidd soh' se lazul. 

Légy üdvözölve képviselőnk 1 

A „Pesti Napló" felültetése. 
A „Pesti Napló" 195. száma Élőpatakról kelt 

következő táviratot hozza: A mandatum-atvételre 
Szentgyörgyre meghivott kormánypárti jelölt Csi-
ky Kálmán vigasztalására (ma h i v a t a l i p r e s -
s i ó v a l Sepsi-Szentgyörgyön T i s z a miniszterel-
nök proklamáltatott, miről Csiky s e m m i t sem 
t u d o t t s azért érkezett le Budapestről, hogy ő 



V e g y e át a képv. mandatumot), Sepsi-Sztgyörgy 
kormánypártijai tüntetés rendezésével fürdőnkbe 
t o l a k o d t a k . A f ü r d ő i g a z g a t ó s á g  a 
tüntetés vezetőit felhívta,  hogy a vendégek nyu-
galmát pártérdekü zaklatásokkal ne zavarják ; de 
Csikyt, — ki Földvárról érkezett ide s épen Sepsi-
szentgyörgyre volt menendő a mandatum elfoga-
dására, hol ezalatt Tiszát választották meg, mégis 
dikcióval fogadták  és csak az ellenzékiek mérsé-
keltségére hivatkozással sikerült az i g a z g a t ó -
s á g n a k az ellentüntetést megakadályozni. Ed-
dig a távirat. 

A ki a sepsi-szentgyörgyi választásnál jelen 
volt, meglehet első pillanatra ezen távirat olvasása 
után indokolt felindulásba  jön, levén abban nyolc-
szoros hazugság, de aztán épen e miatt szánakozó 
mosolyra vonja ajkait. 

Hazugság először, hogy Tisza miniszterelnök 
hivatalos pressióval proklamáltatott. 

Roszakaratu elferdítése  az igazságnak, hogy 
dr. Csiky Kálmán semmit sem tudott erről, mint-
hogy épen az ő táviratilag küldött lemondása foly-
tán választatott meg a miniszterelnök ur, kinek ja-
vára lemondása történt s igy eo ipso nem áll az, 
hogy Csiky ur a képviselői mandatum átvevése 
végett jött városunkba. 

Rágalom az, hogy Sepsi-Szentgyörgy polgár-
sága tüntetés rendezésével Élőpatakra tolakodott. 
Avagy nem Élőpatakon át vezet e az ut Földvár 
felé  s tolakodás-e az, ha a jelöltjét szivéből szerető 
polgárság, ennek kifejezést  kívánván adni, elébe 
siet üdvözlésére ? 

A fürdő  igazgatóság pedig a (szerinte) tünte-
tés vezetőit nem hogy felhivta  volna, hogy a ven-
dégek nyugalmát pártérdekü zaklatásokkal ne za-
varja, mert nyugalma senkinek zaklatva Sztgyörgy 
polgársága részéről nem lett; de igenis szives volt 
a nyugalomszerető igazgatóság lépten-nyomon bele-
kötni az elfogadó  küldöttség tagjaiba, gúnyolni és 
minden általa kigondolható módon insultálni a pol-
gárságot. Ennélfogva  maga okozta az igazgatóság, 
ha egyik tiszteletre méltó ősz hazafi  a sértegeté-
sek folytán  talán mégis megnyugtalanitotta az 
igazgatóságot, olyanformát  mondván, hogy : „ugy 
látszik, rég nem járt idegen tenyér a pofáján". 

i Hatodiknak ismételve a harmadik hazugságot 
(kár volt ismétlésbe esni, hisz a ki ennyiszer ké-
pes volt: többször is e r e d e t i t hazudhatott vol-
na), hetedszer azt „tévmondja", hogy Tisza Kálmánt 
azalatt választották meg, mig Csiky Kálmán Élő-
patakról Szentgyörgyre volt menendő ; már pedig 
azok választottak, kik épen a küldöttséget képez-
ték s az nem lehet, hogy a távollevők visszaszálló 
lelke politikai jogot gyakoroljon. 

Végre hogy sikerült az igazgatóságnak az el-
lentüntetést megakadályozni, az az igazgatóság 
nagy népszerűségének köszönhető s főképen  ön-
uralmának válik dicséretére. 

A táviratozó pedig igen helyesen teszi, ha 
jövendőben nem veri magát költségbe s nem bolon-
dítja el a szegény „Pesti Naplót". 

— s —ő. 

Az ilyefalvi  képviselő választáshoz. 
Sepsi-Szentgyörgy, 1878. aug. 10. 

Tisztelt szerkesztő ur! 
Becses engedelméböl igénybe veszem lapját 

a célból, hogy annak t. i. a „Nemere" 67-ik szá-
mában „ilyefalvi  képviselő választás" cím alatt 
megjelent közleményre némi észrevételt tegyek. 

Köszönettel véve a gr. Nemes pártja érdeméül 
felhozott  „ügyes (rendszeresség, szervezett párt" 
stb. kedvező nyilatkozatát: tiltakoznunk kell ma-
gunk s pártunk nevében, azon felfogás  ellen mint-
ha „ezen választás azt mutatta volna meg, hogy 
nem a szabadelvű párt, hanem Bakcsi bukott." 
Pártunk nem Bakcsi személye ellen küzdött — mi-
neík bizonysága az is, hogy sehol személye ellen 
becsmérlő eljárást nem gyakorolt — hanem küz-
dött, mint tisztességes pártharcoknál illik, az esz-
mék meggyőző erejével. 

Győzött az elv s az öntudatra ébresztett vá-
lasztók többségének azon meggyőződése, miszerint 
a múltban uralgott szabadelvű párt és kormánya 
a hazát romlásnak indította s veszélybe viszi; győ-
ízött a jobb létre vágy és önfenntartási  ösztön. 

Miből következik, hogy a szavazók többsége 
nem Bakcsi személyét buktatta el, hanem elitélte 
3&on pártot, roszalását nyilvánította azon kormány 
ellen, melyet a múltban pártolt, s jövőre istápolni 

Tévedésnek tartjuk azon állítást is, melyben 
mondatik, bűnül rójjuk fel  a szabadelvű pártnak, 
hogy akkor, a midőn meg volt győződve B. nép-
s z e r ü t l e n s é g é r ő l ; amidőn t u d t a , hogy 
személye rokonszenvre nem talál ; felléptette  őt. 

Bakcsi személye és pártja iránti tiszteletét 
rtenők, ha ezzel szembe ki nem jelentenők, hogy 

igen is Bakcsi személye iránti ragaszkodás, nevé-
nek népszerűsége és a székely népben még min-
dig uralgó azon rokonszenv, melyet — atyafia 

iránt érez, voltak a legnagyobb nehézségek, melyet 
kapacitáló eljárásainkbán leküzdeni kellett. Ügyünk 
szentségéről, célunk helyességéről meg voltak csak-
nem mindenütt győződve, de a mi grófunk  — az 
ők Bakcsijuk mellett csak az értelmesebb osztály-
nál nyert előnyt. 

Aztán vallja be cikkező ur is, azon egyén, ki 
6 éven át egymásután képviselte a kerületet, ki-
nek személyében a mult választáskor e g y h a n g ú 
bizalom öszpontosult; még sem lehet oly annyira 
népszerűtlen és rokonszenv nélküli. És továbbá ha 
valóban olyan egyén lenne, milyennek cikkező 
bemutatni akarja : maga Tisza, maga a kormány és 
végrehajtó bizottsága nem ajánlotta volna oly nyo-
mósán. — De ne hibáztassa a pártot se, tunyaság 
és elbizakodottsággal ne vádolja. 

Hisz' köztudat: eleget kerestek a sepsi sza-
badelvűek Bakcsi helyett companiajukba inkább 
beillő személyt; de miután népszerűbb és értelme-
sebb embert maguk közt nem találtak: elfogadták 
mint kormány jelöltjét. S tanúm e választó kerület 
minden polgára, hogy hivatali hatalom lehető al-
kalmazása, szolgabíró, jegyző stb. annyira igénybe 
véve hogy alig-alig lehetett a vélemény szabad 
nyilvánithatását megőrizni. 

Higyje el t. cikkező ur 1 az ellenzéknek nem 
igen hízeleg és saját szabadelvű pártjának sem tesz 
szolgálatot, ha jelöltje személyiségének dehonestá-
lásával akarja menteni a vétket, mely nem abban 
áll, mit cikkező ur felsorol,  hanem inkább abban : 
miért kormánypártiak ? 

Reméllem, és szerkesztő ur ismert lovagias-
sága foljogosit  hinnem, hogy egész terjedelmében 
kiadja észrevételeimet. 

a párt megbízásából: 
D. Veres Gy. 

A fentebbi  sorokhoz csak pár szavunk van. 
Az ellenzék el akarja hitetni — ugy látszik, még 
most is magával s a világgal, hogy az „e 11 e n z é ki 
e s z m e " győzött a sepsii kerületben. Holott ők 
maguk leginkább tudhatják, hogy mi győzött ott. 
Részletekbe nem bocsátkozunk. Lapunknak nem 
lévén feladata  az izgatás és a létező viszonyok 
felzavarása:  megnyugszunk a körülményekben s 
gróf  Nemes Nándor ur személyében tiszteljük a 
megválasztott képviselőt. De azt, hogy képviselői 
mandatuma, „eszméi diadala" volna: azt, valamint 
akkor, ugy ma is kereken tagadjuk. 

Bakcsi ur s z e m é l y é t a kérdéses cikk nem 
bántotta. Hogy népszerűtlenségének rótta fel  la. 
punk bukását: ebben még az ellenzék is igazat ad 
nekünk. Arra pedig, hogy minél népszerűtlenebb 
legyen a választók előtt ,a B a k c s i név, — épen 
az ellenzék munkált elég dicséretes szorgalommal! 

Korcsmákban, nyilvános és magán helyeken 
nem átallották öt a legbántóbb rágalmakkal illetni; 
mi is olvastunk egy személye gyalázására megin-
dított gálád, sértegető pamphletet, melyet még hir-
lapilag is közzé akartak tenni — s hogy fel  nem 
vette egyetlen magyar lap sem, azt csak az irat 
botrányos, erkölcsrontó előadásának lehetett kö-
szönni. 

Ilyen eljárás mellett hogyan lehetett volna a 
Bakcsi személye népszerű. Ilyen eljárás mellett mi-
nő igazságérzettel mondhatja most Veres Gyula 
ur, hogy az ellenzék „Bakcsi személye ellen becs-
mérlő eljárást nem gyakorolt". 

Az ellenzék nem járt el Bakcsival szemben 
nemesen. Hanem már most ezen tul vagyunk. 

A hivatalos pressio, melyet a szabadelvű párt-
nál felfedezni  vélt Veres Gyula ur, a szabad véle-
mény nyilvánithatását, mi u tá n n e m létezett, meg 
sem gátolhatta. 

A kérdéses cikkben elmondottakat ma is szó-
ról szóra fentartjuk  s Veres Gyula ur, ha jobban 
utána gondol a dolognak, mint értelmes ember, 
bizonyosan botlásai egyikének fogja  tekinteni a 
fentebbi  nyilatkozatot, mely épen elégséges arra, 
hogy a ki a viszonyokat ismeri, csendesen elmo-
solyodjon az ellenzék „elvi hódítása" felett. 

Különben béke velünk ! 
A választásoknak vége van ; polgári köteles-

ségünk más irányba terel mindnyájunkat. 
Ha azt a kört, melyet sorsunk számunkra ki-

jelölt, becsülettel betöltjük : minden pártoskodások 
nélkül is jó hazafiak  maradunk. 

A békesség szelleme szállja meg önöket is 1 
Szerk. 

A szászhermányi képviselő-választás. 
Tnl.rang, 1878. aug. 9. 

Tekintetes szerkesztő ur ! 
Tegnap Brassómegye szász-hermányi válasz-

tó kerületében szabadelvű párti, Gidófalvi  Albert, 
szász nemzetiségű jelölt Kaiserrel szemben 27 sza-
vazattöbbséggel országgyűlési képviselőnek meg-
választatott. 

Dicséretet érdemel a bizottság; de főkép  an-
nak két elnöke : lelkész Molnár Victor és Popea 
Rádu, hogy tapintatos eljárásával a Hétfaluból  ki-
került szabadelvű párti többséget ez eredményre 
juttatta. 

Kétszeres sőt háromszoros diadal ez, mely a 
magyarkelet e végbércei alatt a tegnapi nap sike-
réből fölmerült. 

Diadal és pedig századok óta első a szász su-
prematia fölött;  diadala volt ez a románok sora-
kozása által a fajok  egyetértésének ; diadala a sza-
badelvű pártnak. 

Valóban szép eredmény I 
Nem kell felednünk,  hogy Erdély románságá-

nak a legértelmesebb, a legfejlettebb,  anyagilag is 
a legjobban álló része lakja Hétfalut.  És midőn 
látta az ember ezek tömörülését a magyarsághoz, 
az activitás terén mozogva, mi, kik évtizedeket 
töltöttünk itt el anyagi küzdelem és szorongás kö-
zött — látva a fejleményt,  édes érzettel tekintet-
tünk vissza a múltba és biztató reménynyel elé a 
jövöbe. 

Nemzeteknek, mint egyeseknek életfolyama 
hasonló phasisokon'megy át. A megpróbáltatás öreg-
biti a tapasztalást, a tapasztalás pedig érettebbé 
teszi az egyént. 

Egy pillantást vetve a hétfalusi  román intelli-
ligentiára, mely méltóan viseli e nevet, hinnünk 
engedi, hogy annak tudata : hogy a magyarság és 
románság itt keleten együttesen és karöltve járva 
tarthatja fenn  a szláv és germán áramlattal szem-
ben magát; hogy particularis törekvés önveszte 
felé  viszi a nemzetet; hogy a tényleges szereplés-
ben, az activitásban áll a nemzetnek életfeltétele  ; 
hogy a passivitás egy átok, mely által a nemzet 
életéből elrablott minden perc magán a nemzeten 
boszulja meg magát; igen, hisszük, hogy ezek tu-
data vezérelte a derék román értelmiséget lép-
teiben. 

Már emiitett hosszufalusi  román lelkész, Po-
pea Rádu ur, mint népvezér, maradandó emléket 
szerzett magának, s bárha lehetnek, kik szűk és 
szenvedély száladékaival átszőtt látkörük terén áll-
va, szeretnének töviskoszorut illeszteni homlokára, 
hisszük, hogy a románság politikai életének egén 
mind nagyobb-nagyobb tért foglalólag  derengő jó-
zanalb világnézlet megteremtendi nemsokára az 
általános elismerést. 

„A derék nem fél  az idők mohától. 
Érőre kél a társaság, ha népe összeforr." 

Bartha Károly, 
néptanító. 

Az uj képviselőhöz. 
A választások eredménye eddig 329 kerület-

ből ismeretes ; ebből sz. p. képviselőt választott 
215 kerület, habarék párti vergődött többségre 59 
kerületben, függetlenségi  párti győzött 43 kerü-
letben. A pártokon kivül áll 5 képviselő s nemze-
tiségi 5. 

A választások eredménye névszerint a követ-
kező. 

I. 

Szabadelvű pártiak. 
Abrudbánya : Hegedűs Sándor. Baja : Matino-

vics Gábor. B.-Csaba : Szeberényi Gusztáv. Bereck ; 
Gábor Péter. Besztercebánya : Halassy Gyula. Bu-
dapest: I. ker. Pauler Tivadar. II. ker. lverntler 
Ferenc. III. ker, Ivánka Imre. V. ker. Wahrmann 
Mór. VI. ker. br. Podmanicky Frigyes. Erzsébet-
város : gr. Péchy Manó. Félegyháza : Szabó Sán 
dor. Gyöngyös: V. Kovich László. Győr : Kautz 
Gyula.'Gyula: gr. Wenckheim Frigyes. Kassa: 
Juhász Mihály. K.-Vásárhely:  Nagy Gábor. Ko-
márom : Ghycy Kálmán, Kolozsvár : I. ker. Péchy 
Manó. H. ker Bokross Elek. M.-Vásárhely : I. ker. 
Knöpfler  Vilmos. Oláhfalu:  Ugrón Ákos. Pozsony: 
I. ker. Szlávy József.  H. ker. Hosztinszky János. 
Szamosujvár : Jakab Bogdán. Szarvas : Móric Pál. 
Szatmár Boross Bálint. Szék: Éber Nándor, Te-
mesvár : Missics János. 

Abaujmegye: szikszói ker. Péchy Tamás 
gönci ker. Szathmáry Miklós, garbócbogdányi ker_ 
Rakovszky  György. 

Alsó-Fehérmegye: újvári ker. b. Kemény 
Géza. alvinci ker. Barcsay Ákos. n.;enyedi kér. 
b. Kemény Gábor, magyar-igeni kerület: Lukács 
László. 

Aradmegye : boros-jenői ker. Boros Benő. szt. 
annai ker. Bohus Zsigmond, pécskai ker. Csemegi 
Károly, pószászhelyi ker. K/mstantiny György. 

Bács-Bodroghjmegye : apatini ker. Schmausz 
Endre, tovarisovai ker. Funták Sándor, hódsági ker. 
Rónay István, uj-verbászy ker. Kármán Lajos, 
bácsalmási ker. b. Rudies József,  kulpini ker. Di-
mitrievics Milos. rigyicai ker. Latinovics János, 
ó-kanizsai ker. Zákó Sápdor. > 

Barsmegye; uj.bányai ker. Kazy János, ara-
nyosmaróthi ker. gr. Migazzy Vilmos. 

Brassómegye : hermányi kerület : Gidófalvy 
Albert: 

Beregmegye: munkácsi ker. Jászay Antal, 
kászonyi ker. Horváth Károly : felvidéki  kerület: 
Morvay Pál. 

Békésmegye: gyomai ker. Zsilinszki Mihály, 
orosházi ker. gr. Károlyi Tibor. 

Beszterce-Naszódmegye. beszterczei ke. Hoff-
gráft  J. naszódi ker. Tanárky Gedeon. 



Biharmegye: ugrai ker. ifj.  Bölönyi Sándor 
élesdi ker. Szlávy Olivér. 

Csanádmegye : battonyai ker. Végh Anrél. n. 
laki ker. Szeberényi Andor. 

Csikmegye : szt.-mártoni ker. Mikó Bálint, gy. 
sz-miklósi ker. Sántha Lajos, csíkszeredai ker. Gá 
Endre, kászonyi ker. Balázsy Lajos. 

Esztergommegye : dorogi kerület : Andrássj 
Gyula. 

Fehérmegye : bodajki ker. Szögyény László. 
Fogarasmegye : fogarasi  ker. Boér Antal alsd 

ker. Móric Pál. 
Háromszékmegye : nagy ajtai ker. Bartha Já 

nos. kovásznai ker. Künle József. 
Hevesmegye : kápolnai ker. Babics István. 
Hontmegye : szálkái ker. Luka Lajos. , németi 

ker. Dacsó Pál. 
Hunyadmegye: hátszegi ker. Mara Lőrinc, 

dévai ker. Lázár György, kőrösbányai ker. Éles 
Henrik, vajdahunyadi ker. Benedikty Albert, dob-
rai ker. Lázár Lajos. 

Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye:  török-sztmik-
lósi ker. gr Szapáry Gyula, szolnoki ker. Kövér 
Károly. 

Kisküküllőmegye:  ballavásári ker. Horváth 
Gyula, d.-szentmártoni ker. Tisza Lajos. 

Kolozsmegye: bánfty-liunyadi  ker. Lészay 
I.ajos. kolozsi ker. Elekes György, gyalui ker. 
Bánffy  Béla. tekei ker. Kemény János. 

Komárommegye : udvardi ker. Ordódy Pál. ta-
tai ker. Percei László. 

Krassómegye : bogsáni kerület: Joannovics 
György, facséti  ker. Harkányi Frigyes, lugosi ker. 
Szende Béla. oravicai ker. b. Wodianer Albert, fe-
hértemplomi ker. Nádaski Márk. n.-zorlenci ker. 
Szerb György. 

Liptómegye : rózsahegyi ker. Kajuch József, 
liptó-sztmiklósi ker. Matuska Péter. 

Máramarosmegye: sugatagi ker Jurka Bazil. 
técsői ker. Várady Gábor. 

Maros-Tordamegye : vásárhelyi ker. Jenei Jó-
zsef.  szászrégeni ker. br. Kemény Kálmán."gernye-
szegi ker. Deésy Sándor, ákosfalvi  ker. Botlios 
Kálmán. 

Mosonymegye: m.-óvári ker. gr. Zichy Ferra-
ris Viktor. 

Nagy-Küküllőmegye:  kőhalmi ker. Bacon 
József,  segesvári ker. Fabricius Károly sz.-ágotai 
ker. Bausznern Guidó. 

Nográdmegye: sziráki ker. Plachy Tamás, 
b. gyarmati ker. Szontágh Pál. losonci ker. For-
gách Antal. 

Nyitramegye: privigyei ker. Dr. Krajcsik 
Ferenc, nyitrai ker. Tóth Vilmos, szakolcai ker. 
Mezey Ferenc, zsámbokréti ker. Zsámbokréthy Jó-
zsef.  n.-tapolcsányi ker. b. Odeschalchi Gyula, vág-
vecsei ker. Markhót János. 

Pozsonymegye: stomfai  ker. Prileszky Tádé. 
szempci ker. -gr. Zichy Ágoston, nagy-szombati 
ker. dr. Emmer Kornél, bazini ker. Andrássy Mi-
hály. 

Sárosmegye: kisszebeni ker. Hodossy Imre. 
bártfai  ker. Hollán Viktor. 

Sopronymegye: nagymártoni ker. Miehl Ja-
kab. nagybaromi ker. Kulcsár Lajos. 

Szatmármegye : somkuti kor. gr. Teleki Géza 
krassói ker. Szuhányi Ödön. n.-károlyi ker. Doma-
hidy István, nagybányai ker. Stoll Károly, máté-
szalkai ker. Péchy Jenő, ar.-medgyesi ker. Kende 
Kanut. 

Szebenmegye: szászsebesi ker. Lika Dö me 
ujegyházi ker. Schreiber Ferenc. 

(Folytatás kíiv.) 

A baróthi gyilkosság. 
Kézdi-Vásárliely,  1878. aug. 11-én. 

Tisztelt szerkesztő ur ! 

Egy, az emberi jobb érzelmet megrendítő, el-
követett orgyilkolási tényt akarok a szerkesztő ur 
lapjában, engedelmével, a t. c. közönséggel tudatni, 
mely f.  év és hó 9—10-én a kézdi-vásárhelyi kir. 
törvényszék végtárgyalási nagytermében két egész 
nap, délelőtt és délután este 6 óráig, a zsúfolásig 
telt nagyterem és annak szomszédságában lévő 
szobák minden rendű és rangú hallgatósága előtt 
tárgyaltatott. Az érdekeltség miatt már reggeli '|k8-
ra a törvényszék folyosói,  alant és fent,  a tárgyaló 
nagyterem megnyitásáig, az oda betoluló kíván-
csiak által a szó teljes értelmében tömve volt. 

A véghezvitt megrendelt orgyilkolási merény-
let következő: 

Baróthi Becási Jánosné — Páljános Laura és 
fia  Becási Lajos, a férj  és apa Becási János meg-
gyilkoltatására, mint a vizsgálat rendjén a vizsgáló 
bíró által felvett  jegyzökönyvekből  és végtárgya-
lási vallatásokból kiderült, szövetkeztek, eszközül 
használván gaz és istentelen céljuk gyalázatos ki-
vitelére felső-rákosi  Fitori Pap Miklóst, kit Ígére-
tek, csábitások, s több más egyéb lekötelező aján-
latok által oda vezetnek, hogy a férjet  és apát, 
Becási Jánost midőn kereskedés tekintetéből Bras-
sóba hordódongákat szállítana, Köpecen, egy emel-
kedettebb helynél, hol a teher miatt a szekerek 
lasabban haladhatnának, a fiu  Becási I.ajos által 
megtöltött és Fitori Pap Miklósnak átadott lőfegy-
verrel, azután, midőn már előbb a méreggeli ki-
végzés nem sikerült, — keresztül lövetnék. 

A végtárgyalási vizsgálat s bizonyítási eljá-
rás rendjén a törvényszék által tett kérdések és 

Kiadótulajdonos: L'ollák Mór. 

Árverezési hirdetmény. 
A kézdi-vásárhelyi k. törvényszék, mint csőd 

bíróságnak 4087—1878. polg. sz. végzése alapján 
köztudomásra hozatik : WEINBERGER LAJOS 
sepsi-sztgyörgyi vagyonbukkott  kereskedő csődva-
gyona a kereskedés helyiségében Sepsi-Szentgvör-
gyön 1818. éri angnsztús lü-án délelőtt 9 órakor 
készpénzért nyilvános árverésen eladatik. — 1 

vallatások befejeztetvén,  kezdetét vette az állam-
ügyész Bartha Ignác által igen nagy csínnal, ügyes-
séggel és tiszta logikai rendszerrel összeállitottt, s 
megható ékesszólással előadott vádbeszéd, mely-
nek, hogy minden tétele, törvényre fektetett  ala-

. pon nyugodott, bizonyítja az, mikép az általa tett 
vádinditvány, a bűntársak büntetési ideje kiméré-
sében, a kir. törvényszék által is — igen kevés 
kivétellel, — mind helybenhagyatott. 

A nagy gonddal összeállított vádbeszéd után 
következett a számos tanúkihallgatás és szembesí-
tés. Fitori Pap Miklós a gyilkosság elkövetését 
körülményesen adta elő,, körülírva a felbérlők  ál-
tal tett Ígéreteket, hogy t. i. ha az illetőt kivégzi, 
150 frtot,  két lovat, szekeret, lakházat és külbirto-
kot kap gyilkossága dijául és egész életére boldog-
gá tétetik. Igen természetesen a szembesítés alkal-
makor tagadással éltek az illetők. 

A számos egybehangzó s a gyilkosságot con-
statálható tanúkihallgatás után a ritka ügyességgel 
összeállított büntetést kérő kir. ügyészi beszéd után 
Kökösi Károly hivatalból kinevezett s a főbünös 
védő ügyvéde, lélektani okokon alapuló szép be-
széde s Kelemen Lajosnak ékesszólással mondott 
védelme után a biróság '/» óráig tartó félrevonu-
lását követte az Ítélet kihirdetése, minek következ • 
tében : Fitori Pap Miklós, mint felbérelt  közvetlen 
tettes, kötél általi halálra, urunk királyunk ő fel-
sége megkegyelmezési jogának kérelmezés utjáni 
fennhagyásával,  férjgyilkos  Becási Jánosné köz-
vetítő tettes 20 évi, apagyilkos Becási Lajos 18 évi 
súlyos börtönre Ítéltettek. Ez Ítéletet nemcsak a 
szakértő, de a laicus hallgatóság is várakozás sze-
rintinek találta. 

Egy törvényszéki tag. 

É r t e s í t é s . 
A baróthi gazdasági szakosztálylyal megtoldott 

felső  népiskolánál az 1878)9 tanév september hó 
i-én kezdődik. 

A beiratások, felvételi  és javitó vizsgák aug. 
hó 28-tól september i-ig fognak  megtartatni. 

Felvételi feltételek  : 
A felvétetni  akaró növendéknek vagy (bélyeg-

mentes) bizonyítványt kell mutatnia arról, hogy a 
6 osztályú népiskolai tanfolyamot  nyilvános isko-
lában törvény szerint elvégezte, vagy pedig felvé-
teli vizsgát kell letennie a felsőbb  népiskola alap-
jául szükséges ismerekből. 

A beiratáskor egyszersmindenkorra 50 kr. fel-
vételi — és 4 frt.  évi tandíj fizetendő.  Szegénysé-
güket hiteles községi bizonyitványnyal  igazoló nö-
vendékek a nmltg. vallás és közoktatásügyi mi-
nisztérium által fél  vagy egész tandíj elengedésben 
részesittetnek. 

A vidéki növendékek elszállásolásáról az igaz-
gatóság gondoskodik. A lV-ik osztályos tanulók 
az intézetben ingyen bennlakást élveznek. Szegény 
tanulók a segély-egyleti könyvtárból aránylag ol-
csó áron a szükséges tankönyvekkel  elláttatnak. 

Baróth, 1878. aug. hó 10-én. 
Bedő József, 

igazgató. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A királyné az elrendelt mozgósítás folytán 

a magy. korona területéről szolgálattételre behí-
vott tartalékosok családjainak segélyezésére 1000 
frtot  adományozván, ez összeg kiosztás végett a 
m. kir. miniszterelnöknek adatott át. 

— S-S/entgyörgy város polgáraihoz. 
Nem válhatok meg e nemes város nagyon tisz-
telt közönségétől a nélkül, hogy e lapok ha-
sábjain is kifejezést  ne adjak örök hálámnak 
és meleg köszönetemnek azon kitüntető rokon-
szenv nyilvánitásokért, melyekkel a polgárság 
minden rétegeiben találkozni szerencsés valék. 
Azt hiszem, hogy a mikor magasabb párttekin-
tetek miatt le kellett mondanom azon fényes 
polgári kitüntetésről, melyet önök nekem, mint 
országgyűlési képviselőjelöltnek, osztatlan aka-
rattal szántak, — legközelebb épen e derék 
székely város érdekeinek javára szolgáltam. — 
Kérem az igen tisztelt polgárságot: tartson 
meg engem szeretetében és részesítsen tovább-
ra is azon rokonszenvben, melylyel én soha 
meg nem szűnöm Sepsi-Sztgyörgy város ösz-
szes közönsége és egyes polgárai iránt visel-
tetni. - Sepsi-Szentgyörgy, 1878. aug. i2-én. 

C s i k y K á l i n á n . 
— Nyilatkozat. Azon hirrel szemben, mintha 

én az orbai választó kerület általam igen tisztelt 
polgárainak, a képvíselőjelölésre Geréb Bélát aján-
lottam volna — felkérek  minden egyes választó 
polgárt — szíveskedjék e lap utján nyilatkozni, ha 
van-e csak egy is kinek ilyetén nyilatkozatot tet-
tem ? de sőt ellenkezőleg Künle Józsefen  kivül va-
lakit*ajánlottam-e ? — Tamásfalván,  1878. aug. 11. 

Thury Gergely. 
— llr. Ilaldácsi Antal meghalt. A jó öreg ur 

halála egész országban részvétet keltett. Temetése 
tegnap ment végbe Bélán, hol családi sírboltjába 
tétetett örök nyugalomra. Halála után számos anek-

Nyomatott Pollák Mórnál Sepsi-Szentgyörgyön. 

i i é f i é f 1 1 
Az arcszín fiatal  üdesége! 

Felülmúlhatatlan és nélkülözhetlen szap-
pannak bizonyult be és általánosan elismerte-
tett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr-
I.EJOSSE féle 

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

P ^ " 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 hiva-
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valódi 

RAVISSANTE 
L E J O S S E tél Párisban. 

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, hűsítő és fel-
üditőleg hat s gyöngéd 

rt szerez a legkésőbbi 
'öregségig. 

Budapesten valódi minőségben kapható : 
T ö r ö k J ó z s e f  gyógyszerész urnái király-
utca 7. sz. Sepsi-Szentgyörgyön Ö t v e s é s 
B e t e g urak gyógyszertárában. 

Nagy eredeti üvegtok ára 2 frt  50 kr. 
Kis „ & „ 1 frt  50 kr-

Központi szétküldési raktár: Schwarc Henrik-
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 

1- dotát beszélnek róla. Egyik legelterjedettebb „ado 
!- ma" az, hogy az elhunyt br. a közhiedelem sze 
s rint nem szokott semmiféle  fizetést  adni a cseled' 
r- jeinek és tiszteinek, abból az elvből indulva ki-
•- hogy hisz úgyis — lopnak azok eleget, minek, 
t venne ő még gondot a nyakába fizetésökkel.  — A 

hiedelem persze nem volt igaz, mert a br. mint jó 
s gazda, ha nem is pazaron fizette  embereit, de a 

kik összeköttetésben voltak vele, tudják, hogy a 
1 kialkudott járulékot mindig megfizette  s kialkudott 
- velük annyit, mint bár mely más uraság. Abból a 
t feltevésből  kiindulva azonban, hogy fizetést  nem 
- adott volna a tisztjeinek, beszélik róla, mikor a 
, házi káplánja valami mulasztást követett el, Baldá-
- esi haragba jött és meghagyta mérgesen a szám-
- tartónak, hogy „a tiszteletes ur fizetéséből  le kell 
- vonni 10 frtot."  — Igen méltóságos ur, csakhogy 

nincs neki fizetése,  — válaszolt a számtartó. Utal-
ványozzon hát neki 100 frt.  fizetést,  s a 10 frtot 

1 vonja le! — fejezte  be a számtartó meglepetésére. 
— Nere/otoa sírfelirat.  A párisi montmartrei 

5 temetőben a Beranger-utcai felrobbanás  egyik ál-
dozata sirján a következő rendkívüli sírfelirat  ol-
vasható : „Itt nyugszik Dubert Jeromos, a fel 
nem robbanható gyufák  feltalálója.  Meghalt 1878. 
év május, 12. egy felrobbanás  következtében. 

Érték- és váltó-árfolyam  a bécsi es. kir. nyilvános 
tőzsdén augusztus 12. 

Magyar aranyjáradék 89.25 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás 117.— 
» n n II- n >12-75 

Magyar hitelbank .75 
Ezüst 100.90 
Cs. kir. arany 5.51 
Napoleond'or 9.28 
Német birodalmi márka 57 05 
London 115-85 

Felelős szerkesztő: Hálik József. 


