
zsébetvárosit és lemond a kolozsváriról, Polit Mi-; 
hály megiartja az antalfalvit  és lemond a titeliről, 
Simonyi Ernő megtartja a debrecenit és lemond a 
szegedi és szentesiről, Szilágyi Dezső megtartja a 
budapest-józsefvárosit  és lemond a jákóhalmiról, 
Verhovay Gyula megtartja a ceglédit és lemond a 
makóiról és tapolcairól. Móricz Pál és Simonyi 
Lajos br. még nem határoztak. T i s z a K á l m á n 
n e m t a r t j a m e g a s e l m e c i m a n d á t u -
m o t — m i n t a z t a l a p o k i s m é t e l v e té-
v e s e n k ö z ö i t é k — h a n e m a s.-s z t g y ö r-
g y i k e r ü l e t e t , a m e l y b e n l e g e l ő s z ö r 
v á l a s z t a t o t t m e g . 

Sepsi-Szentgyörgy város választókéi iilete, 
mint látszik, nem jön választás alá. Pedig a „Pest. 
C." pár nap előtt a következőket irá : „Tisza Kál-
mán, mint halljuk, a selmeci képviselőséget fogja 
megtartani s ha ez igy lesz — a mi igen valószinü 
— azon esetben a s.-sztgyörgyi kerület uj választás 
alá jön s mint értesülünk, a szabadelvű párt ott 
J ó k a i t fogja  megválasztani." 

Eddig tart a „Pest. Corr." közleménye Hogy 
Tisza Kálmán a selmeci képviselőséget akarta meg 
tartani és nem a s.-sztgyörgyit : ilyen hírekről már 
magunk is értesültünk jóval ezelőtt. A miniszterel-
nöknek mindenesetre fontos  okai lettek volna egy 
tiszta szabadelvű és tiszta magyarságú város mellőzé-
sévet Selmecet képviselni s minthogy indokai felül 
állanak a rendes körülmények szülte köznapi bírála-
tokon : még akkor sem láttuk volna szükségesnek 
azokatboncolgatni. Városunk megtette kötelességét. 
Elégtételt adott ajnagy államférfiunaka  debreceni fel-
bujtogatott csőcselék „diadalával" szemben. A mi-
niszterelnök megválasztatása fényes  bizonyítéka 
volt azon erős bizalomnak, melylyel Tisza Kálmán 
politikáját fogadta  és hatalmas tanújele vala azon 
ragaszkodásnak, melylyel kormányát s a fennálló 
kormányzási rendszert támogatni óhajtja. Ha a mi-
niszterelnök választása mindezek dacára nem min 
ket ér vala : igen nagy sajnálattal bár, de minden-
esetre fontos  indokaiba bele kellett volna nyugod-
nunk. 

A mi Jókai felléptetése  hirét illeti, termé-
szetesen még a „legjobban értesült körök" sem 
lehetnek annyira tájékozva a helyzetről, hogy azt 
egészen b i z o n y o s n a k állíthatták volna, még 
azon esetben is, ha Tisza nem fogadja  el a sepsi-
szentgyörgyi képviselőséget. Tény az, hogy Jókai 
világhírű neve iránt ismét a kegyelet adóját rótta 
volna le városunk megválasztása által; tény az, 
hogy városunk egy minden tekintetben elismert or. 
szágos tekintélyt nyert volna meg a maga számára; 

II-
Kedves Tisza I 

ix közösügyek  tárgyalása céljából a magyar 
országgyűlés által az 1867. évi XII. törvénycikk 
értelmében 1878. évre kiküldendő bizottságot, va-
lamint a birodalmi tanács által az 1867. évi dec. 
hó 21 én kelt ottani törvény értelmében az 1878. 
évre megválasztandó közösügyi bizottságot, a ré-
szünkre törvényileg fenntartott  teendők végzése 
végett, f.  évi nov. hó 7-ik napjára Budapestre egy-
behivandóknak  találom. Midőn ehez képest közös-
ügyi minisztériumaimat egyúttal alkotmányszerü 
előterjesztéseik megtételére utasítom, megbízom önt 
hogy a bizottsági tagok egybehivása végett a szük-
séges intézkedéseket megtegye. 

Kelt Gödöllőn, 1878. okt. 23-án 

Ferencz József,  s. k. Tisza Kálmán, s. k 

Az orosz román tárgyalások 
ujabb tudósítások szerint már folynak,  s a „Pr." 
egy bukuresti közleménye ezeket jelenti e hó 23-
áról : „A tárgyalások, melyekre az orosz politika 
minket unszol, kettős iránynyal bir; az egyik min-
ket illet, a másik Európát, vagy- tulajdoképen a 
berlini szerződést. Oroszország, ugy látszik, előre 
látja, hogy a porta lehetetlensége és megbízha-
tatlansága a berlini szerződés keresztülvitelét lehe-
tetlené fogja  tenni. A legközelebbi hónapokban a 
Balkán és az Adria között oly dolgok történhet-
nek/ melyeknél _ Oroszország minden áron közbe 
szeretne lenni. Épen május havában, midőn Orosz-
országnak ki kell majd üríteni Törökországot, oly 
konstellációk jöhetnek létre, melyek az oroszokat 
aligha fogják  hazavonulásuk útjában találni. 

Nem érdektelen, a mit Berlinből a legjobb 
forrásból  jelentenek ide. Az angol nagykövet fi-
gyelmeztette Bismarck herceget, hogy még mily 
távolban van a berlini szerződés keresztülvitele. 
Bismarck látszólag meglepetve kérdezé, hogy mi-
ből következteti ezt ? mire az angol nagykövet az 
orosz-bolgár izgatásokra mutatott Kelet Ruméliá-
ban. Bismarck hg. erre kijelenté, hogy még Kelet 
Rumélia és Bulgária egyesítése sem szüntetné meg 
a berlini szerződést, hiszen a párisi szerződés meg-
kötése után is rövid idő múlva a dunai fejedelem-
ségek szintén egyesültek. És a párisi szerződés 
mégis még két évtizeden át volt érvényben. 

De Oroszországnak mindenesetre szüksége 
lesz tavaszkor egy hátvédre és e célból azt akarta, 
hogy Romania véd- és dacszövetséget kössön vele 
és az orosz hadsereg számára örök időkre enged-
jen etape-utat a Dobrudzsában. Hivatalosan ugyan 
nem mondják még, hogy a Dobrudzsa annexióját 
e feltételhez  kötik, de az orosz ügynökök megér-
tették velünk, hogy ha vonakodunk, csak próbál-
juk meg, a Dobrudzsa annexióját. Vannak ám ott 
is hangárok és mohamedánok ' — Bizonyosan isme-
retes lesz önök előtt, hogy az itteni orosz konzul, 
midőn még Janescu volt miniszter, annak Bukovi-
nát merte kínálni kompenzációul Besszarábia visz-
szaadásaért. Lp igy Ígérnek most is minden kép-
zelhetőt, csakhogy a tavalyi ostobaságot még egy-
szer megtegyük. 

Ismételten szó volt arról, hogy a kormány 
ez ügyben Bismarck herceghez fordult.  Én nem 
hiszem, mert nagyon is ismerem a feszült  viszonyt 
mely fejedelmünk  és a német kancellár között fen-
áli. Szemben azon erősbitésekkel, melyeket az 
orosz hadsereg nyer és szemben az orosz-bolgár 
izgatásokkal a Balkántól Déhe, azt hisszük, hogy 
a berlini szerződésnek hamar vége lesz, ha csak 
az azt aláíró hatalmak nem veszik lehető leggyor-
sabban pártfogásuk  alá. 

A pártok, 
(Fővárosi karcolat.) 

Megérkeztek. A „tisztelt ház" újból összeült, 
a Sándor-utca környéke megélénkült jeléül annak, 
hogy hazánk törvény bírói összeültek a törvényho-
zás asztalához. Mennyi érdekes dolgot lehetne el-
beszélni addig is, mig a szervezkedés politikája 
sok fejtörést  okoz, mig a viszontlátás örömei el-
múlnak örömek lenni. 

Az első ülés is lezajlott. A pártokat láttuk, a 
régi képviselők megszokott otthoniassággal mo-
zogtak, a kopasz, őszfejü  alakok kimért biccegte-
téssel nyujták kezüket a fiatalabbaknak,  mig ezek 
bizonyos kíváncsisággal — mondjuk az ujak eltel-
ve a látottak, hallottak nagyszerűsége által — haj-
longva mozogtak ide s tova, majd fel  s alá tekint-
gettek mintegy jövőbe pillantva, hogy bizony nagy-
szerű dolgok fognak  itt történni. Azután szemüket 
összehúzva széjjel néztek, hol is lesz helyük ? kik 
lesznek szomszédaik ? Most épen egy kopasz fejű 
alak lép be a folyosóról,  találkozik egy ellenpárt 
uj képviselőjével. Ismerik egymást, hisz a kopasz 
fejű  honatya fiatal  képviselőnknek nagyatyját na-
gyon jól ismerte, jó barátok voltak s a pozsonyi 
országgyűlésen nagy dolgokat miveltek egykor. — 
A politikáról nem beszélnek; a fiatal  elbeszéli vá-
lasztási törtenetét, az öreg a régi időkről beszél. 
Szóval az első ülésnek a társadalmi érintkezés, ud-
variasság adja meg kizárólagos jellemvonását. A 
folyosóról  mind számosabban gyülekeznek. Egyik 
élces, vagy gúnyos „jónapot"-tal üdvözli a belépőt, 
mig ez csattanós, frappans  „fogadj  isten "-nel viszo-
nozza, és elbeszélgetnek isten tudja mikről: arról 
bizonyosan, hogy ama fiatal  képviselőnek atyja, 

Amott a tanügy emberei cserélik ki eszméi-
ket. Az ők kezeikbe van letéve a reményteljes if-
júság jövője. Egy nagy kérdés felett  vitatkoznak, 
a nélkül, hogy eldöntenék azt. Mindenik féltékeny 
a maga eszméire és ugy őrzi, mint a mesebeli sár-
kány a tündérvár kincseit. A lomb megzörren, a 
levelek megcsókolják egymást és hosszasan suttog-
nak' kihalt reményről, elpártolt szeretetről. 

Egy öreg pár lépdel mellettük el. A z őszha-
jak tiszteletre indítanak mindenkit. Szívesen nyita-
nak utat a „jó öregeknek", jivekkel ezelőtt ők is 
ugy örültek az életnek, mint ama lármás ifjúság. 
Szívok telve volt forró  szerelemmel, elérhetetlen 
vágyakkal.  Most csak egyetlen vágyuk van : meg-
pihenni ott, honnan száműzve van minden, mit az 
ember alkotott egymás keseritésére, megpihenni 
oit, hol nincs rangkülönbség, nincs szegénység és 
gazdagság. Egymás szeretetében őszültek meg és 
egymás mellett fognak  majd megpihenni. — A le-
hajló lomb megcsókolja a jó öregeket és beszél 
nekik szebb idők emlékeiről, örök szeretetről, örök 
boldogságról. 

A nyár elmúlt. 
A nap tovább csókolta a leveleket, de e csók 

nem vala többé a szerelem édes csókja. A rova-
rok' hűtlenek lettek és a virágot lesujtá a megcsa-
latás keserű tudata. Vonásai naponként halványab-
bakká lettek és egy reggelen csendesen kimúlt. A 
csacska szellő, ez ábrándos arcú szerető tovább is 
eljárt a levelekhez, de naponként hidegebb és hi-
degebb lett. Utoljára zsémbelődni kezdett. A leve-
leket e hidegség, az örökös perpatvar beteggé, 
sáppadtá tette. Kérték á napsugárt, hogy vesse 
közbe magát, beszéljen a szellővel, de az sem se-
gített sorsukon. Egy reggel a szokottnál nyájasabb 
arccal kelt föl  a nap. Sugarait elküldé a szenvedő 
levelekhez. Késő volt minden A hideg szellő ak-
kor éjen titkon megfojtá  valamennyit. Másnap szép 
halotti ruhába öltöztetve temetni kezdé az elhunyt 
kedveseket. Néhányan, kik a kinos éjet átvirasztot-
ták, még élnek, de azok is nemsokára egy jobb 
hazába költöznek. 

Egyik itt van szivem fölött.  Oly sáppadt sze-
gényke. Beszélgetünk egymással. Oly hosszasan 
tud nekem beszélni forró  szerelemről, örök bol-
dogságról. . . . 

Szemes. 

lludapest fővárosunk  a boszniai ügyben a kép-
viselőházhoz intézendő felirata  igy szól : 

Mélyen tisztelt képviselőház ! 

Felelős kormányunknak a keleti kérdésben 
követett politikáját s ebből kifolyólag  Bosznia és 
Hercegovinának okkupációját a főváros  törvény-/ 
hatósági bizottsága elejétől kezdve ugy politikai 
mint pénzügyi következményeinél  fogva  szeren-
csétlennek s hazánkra veszélyesnek tartá. Lehetet-
len volt, hogy politikai jogérzetünk a kormány 
politikája felett  fel  ne háborodjék, midőn láttuk 
hogy az ország pénze s vére a törvényhozás előle-
ges megkérdezése s beleegyezése nélkül hadi vál-
lalatokra forditatik  s az ország lakói vagyonukkal 
együtt ellenséges földre  kényszeríttetnek E té-
nyekkel szemben ott keresünk orvoslást, hová 
bennünket a törvény utal. Felelős kormányunk ál-
tal az ország közérzületének és közkívánatának 
ellenére követett politika megbirálása, annak he-
lyeslése vagy kárhoztatása a mélyen tisztelt kép-
viselőház törvényes felidata.  Ezen meggyőződésben 
hazafias  bizalommal kéljük a mélyen tisztelt kép-
viselő házat, hogy a jelenlegi országos magyar 
kormány összes tagjait, a keleti kérdésben köve-
tett vészteljes politikáért az ország pénzének és 
vérének a magyar törvényhozás megkérdezése és 
beleegyezése nélkül hadivállalatokra fordítása,  va-
lamint az ország lakóinak vagyonukkal  együtt el-
lenséges földre  kényszerítése miatt felelősségre 
vonni méltóztassék. 

Kelt Budapest főváros  törvényhatósági bizottJ 

ságának 1878. okt. 6-án tartott közgyűléséből." 

Teljesen megbízható forrásból  vett értesülés 
szerint a Bosznia és Hercegovina okkupációjánál 
használt előlogatokból 13600 előfogat  már tényleg 
hazabocsáttatott. Ezek közt jelentékeny részt ké-
peznek a Magyarország területéről kirendeltek. A 
többi még hazájukba vissza nem tért kirendelt elő • 
fogatok  elbocsátása iránt az intézkedések megté-
tettek. 

Konstantinápoly okt. 26. Tőrök hadihajók in-
dultak Gallipoliba, hogy csapatokat szállítsanak a 
tengerpartnak az oroszok által fenyegetett  pont-
jaira. A tengerpart Enosztól a szaroszi öbölig tel-
jesen ment az oroszoktól, kik nem nyomultak to-
vább Aleskói falunál,  Migalgara közelében. 

Konstantinápoly okt. 25. A „Daily. Tel." je-
lentése : A burgaszt angol alkonzult egy kávéház-
ban angolok és oroszok közt támadt civakodás al-
kalmával orosz tisztek #bántalmazták és súlyosan 
megsebesítették. 

A delegációk egybehivása 
Az uralkodó a következő kéziratokat bocsá-

totta ki : 
I. 

Kedves grJf  Andrássy! 
A közös ügyek tárgyalása céljából a biro-

dalmi tanács által — az 1867. évi dec. 21-én kelt 
törvény értelmében — a z 1878. évre megválasztan-
dó, a magyar országgyűlés által pedig az 1867. évi 
XII. törvénycikk értelmében az 1878. évre kikül-
dendő közösügyi bizottságokat, a másolatban mel-
lékelt kéziratommal folyó  évi nov. hó 7-ik napjára 
Budapestre összehívtam : minélfogva  megbízom önt, 
hogy az illető előterjesztések megtétele iránt in-
tézkedjék. 

Kelt, Gödöllőn, 1878. okt. 23-án 
Ferencz József,  s. k, Andrássy, s- k. 

azonban a helyi viszonyokat tekintve, — előbb le. 
kellett volna számolni a körülményekkel. 

Sepsi-Szentgyörgy város ugyanis már némi 
kötelezettséget vállalt magára dr. Csiky Kálmán, 
volt képviselő-jelöltjével szemben, a mennyiben a 
legközelebbi választást megelőzőleg személyében 
összpontosult az egész választókerület egyhangú 
bizalma. Dr. Csiky Kálmán e bizalmat kellően mél-
tányolta is s midőn lemondását a választó közön-
ség előtt itt indokolta, azon fogadtatás,  melyben 
részesült, mindenesetre feljogositá  őt a változható 
viszonyok esetéi e teljes alapossággal számitni vá-
lasztó-kerületére. Igy állván a dolgok : a lapok na-
gyon elhamarkodták a „bizonyos" hirek feletti 
Ítéletüket. 

Azon esetben, ha Tisza Kálmán csakugyan 
Selmecet választja: az egyesült ellenzék is gon-
doskodott magáról. Kerkapolyinak,  a ki min-
den kerületből kikopott, utolsó menedékül Sepsi-
szentgyörgyöt is ajánlgaták. Mindezek a szép re-
mények tehát füstbe  mentek. Az ellenzék nem 
verhet tanyát a Székelyföldön,  mert szivét, legtisz-
tább elemekből álló városát a miniszterelnök kép-
viseli. Azon mende-mondák, melyek a Jókai és 
Csiky közötti „kiegyezés"-ről szélnek indultak az 
ellenzék szárnyain, valótlanoknak bizonyultak be. 
Háromszéken nem lesznek a bukott nagyságok 
főispánok  s nem lesz minden prókátor törvény-
széki elnök, mert hát a sepsi-szentgyörgyi képvi-
selő T i s z a K á l m á n . Lám, milyen kár volt a 
meg nem lőtt medve bőrére előre alkudni. 


