
Szerkesztőségi iroda: 
Főpiac, Caulak-félc  ház, 

hová a lajt szellemi részét 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal : 
Polliik M.'ir könyvnyomdája, 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendik. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 

Megjelenik ezen lap heten. 
kint kétszer: 

csütörtökön és vas&rup. 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vag 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedérre . . I frt  $o kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij killOn 30 kr. 
Nyilttér sora 15 kr. 

A háramszéfcr  tíiiz%»ir-ag|Ietí4 és a „sepsí-szetifcgyipgyí  örckénytes iűzaCfcé-egytefc*1  Eibafeaíds  kazlárcye. 

Á kormány elleni vádirat. 
Szerdán adta be Simonyi Ernő a szélsőbal 

nevében a koimány e'leni vádhatározati javas-
latot. A szélsőbalnak e reá hirlelt actioját tud-
valevőleg néhány törvényhatóság magáévá tette 
s az országgyűléshez intézett feliratában  támo-
gatta. Ezen vállalkozásnak hivatalos indokolása 
a szélsöbali vádiratban foglaltatik.  Bizony felü-
letes ezen indokolás s maguk a lépen ragadt 
pártolók fognak  bámulni legjobban, hogy mily 
gyönge törvényes alapja van vád alá fogási 
szándéklatuknak. 

A szélbali határozati javaslat három vád-
pontot formuláz.  Első, hogy a kormány a mo 
narchia érdekeit s jövőjét veszélyeztö tetteket 
s mulasztásokat követett el. Hol van az állítás 
bizonyitása ? A közös külügyminisztérium j o g -
körét meghatározó 1867-ki törvény szerint a 
külügyminiszter jogosítva van a külügybe vágó 
intézkedések megtételére, természetesen felelős-
ség mellett. Hogy mily intézkedéseket tett, 
ariól pedig még csak ezután fog  felelni  az arra 
hivatott fórum  előtt. Csak a külügyminiszteri 
felvilágosítások  után lehet ítéletet mondani a 
kormány külügyi tényei felett  s ekkor követ-
kezik el azon momentum, mikor esetleg a vád 
alá helyezés indokai helyesen megállapíthatók 
lesznek. 

A kormánynak mindenesetre számolnia kell 
tényeiért. De, például hogy az occupatiot elég 
telen erővel kezdte meg, legkevésbé csinálhat 
épen a szélsőbal vádat, mert az még az eleinte 
felhasznált  erőt is sokalta s még az élelmezés 
eszközlésére elkeriilhetlenül szükséges fuvart  is 
megtagadta 

A fuvar!  ez is egyik vádpontja a szélső-
balnak. Persze azt az alternatívát állítja fel, 
hogy nem a magánosak fogatait  kellett volna 
kirendelni, hanem, vagy az összes katonai sze-
kerészetet, vagy pedig szerződéses fogatokat 
kellett \olna alkalmazni. Tehát a szélsőbal el-
ösmeri, hogy mindenesetre tenni kellett vala-
mit a csapatok élelmezése lehetővé tétele ve-

geit. Csakhogy az, a mit tanácsol részben e 
célra elegendő rem lett volna, másrészt pedig 
tisztességes áron ki nem volt állitható — s igy 
valószínű, hogy egy szélbali kormány sem cse-
lekedett volna másként, mint a hogy a mostani, 
a váddal megtámadott tett, mert különben azon 
még nagyobb felelősség  terhelné, hogy az élei 
mezést lehetővé tevő intézkedés elmulasztásá-
val az ellenség előtt levő csapatokat kitette a 
megsemmisülés veszélyének. 

Harmadik és fővád,  hogy a kormány a 
törvényhozás megkérdezése nélkül háborút in-
dított s elmulasztotta erről egy felség-prokla-
matioval a népet tudósitni, nehogy ez felvilá-
gosuljon az érdekei ellen inditott háború minő-
sége felől  Súlyos vád ez. Csak az a jó benne, 
hogy teljesen alaptalan. H á b o r ú t egyáltalán 
nem viseltünk. Európai megbízás alapján men-
tünk be a zultán két tartományába, ezek né-
peihez oly proklamatiot bocsátva, mely helyes 
világításba teszi a foglalást  s kijelenti az ed-
digi uraikodó — a zultán — souverainitásának 
megmaradását. Az európai1 hatalmak — köztük 
a török zultán — által adott megbízás volt 
alapja a foglalásnak,  annak a zultán és kor-
mánya nem is állott ellen. A foglalás  ellenállás 
sal találkozott ugyan, de ez ellenállás nem a 
törvényes hatalom, hanem az ez ellen fellázadt 
elemek részérói történt. A megtámadás meg-
történt s mi védtük magunkat — ehez nem 
kell törvényhozási felhatalmazás,  mert az önvé-
delem természetes kötelesség. 

Ilyen a szélbali vádirat. 

A kormány mindenesetre felelni  köteles a 
történtekért; de mielőtt felelt  volna, már is 
vád alá helyezi ő t : bizony csak szélsóbali okos-
kodás. Szerencse, hogy az erőszakos tendentiák-
nak oly kevés idő áll rendelkezésére, mert kü-
lönben furcsa  s az ököljog virágzó korához 
hajszálig hasonló világ szakadhatna nyakunk 
közé ! 

A M. 

* A „Pester Corr." értesül, hogy a képviselő-
házban benyújtott vádiratot azért irta alá egyedül 
Simonyi, mert a függetlenségi  párt több tagja vo-
nakodott aláirni és igy a javaslat nem tekinthető 
a párt összhangzó határozatának. 

* Az egyesült ellenzék Kerkapolyt  fogja  can-
didálni a tapolcai választókerületben, melynek man-
dátumáról Verhovay lemondott. 

* Mint a „B. Correspondenz"-et Bécsből érte-
sitik, a mostani miniszterek egyelőre tovább is ide-
iglenes minőségben fogják  az ügyeket vezetni és 
uj cabinet alakítása csak a delegációk ülésszaka 
után fog  ismét megkísértetni, akkor is Pretis pénz-
ügyminiszter által. 

A megszálló sereg veszteségei. A boszniai meg-
szálló sereg veszteségeinek száma felett  a hivata-
los és félhivatalos  kimutatások formaszerinti  harcba 
keverednek egymással. A „B. Corr." ugyanis, mely-
nek egyik k i m u t a t á s á t már közölték a la-
pok, most azt állítja, hogy a hivatalos kimutatás 684 
halottja nem igaz. ó csak 666-ot ismer el; s a dif-
ferenciát  képező 18 embert siet is az egyes kórhá-
zakban felfedezni,  név- és betegségi állapot szerint 
elsorolván őket. Ez útjára azonban már csak jó kí-
vánságainkkal kisérjük a kérdéses 18 hadfi  életben 
léte iránt; a katonai hatóságokra bizván véget 
vetni e boszantó vitának oly kérdés felett,  mely-
ben a közönség teljes joggal megkívánhatja hiva-
talos részről a gyors és minden kétséget kizáró 
hitelességű felvilágosítást. 

Dobojból távirják okt 29 ről: Az utépitő vál-
lalkozók és a Dobojtól északra a Boszna szoros-
ban útépítéssel foglalkozó  mérnökkari csapatok el-
ismerést érdemlő munkássága dacára a brood-do-
boji ut az utóbbi napokban volt erős esőzések kö-
vetkeztében helyenként, nevezetesen Luzanihannál 
igen rosz állapotban van. Jelentékeny forgalmi 
zavarok fordultak  elő ; a train vonatok Luzaninál 
e hó 23-án 36 órán i t nem tudtak helyükből meg-
mozdulni. Az épités ideje alatti roppant forgalom 
néhány nap alatt elpusztította, a ' mit hetek óta 
nagy fáradsággal  készitettek. Az összeköttetés ve-
szélyezettnek látszik, ha, mint minden évben a szo-
kott áradás állna be. Az ideiglenes vasút Broódtól 
Luzanig, tehát mintegy 2 mértfold  teljesen kész 
és tehervonatok már járnak is rajta ; a luzani-der-
venti vonalon a legközelebbi napokban nyitják 
meg a forgalmat;  a dervent-doboji vonalon jelen-
tékeny talajnehézségeket kell leküzdeni ; az al-
építményen szorgalmasan dolgoznak. A befejezés 

JkJŰLtíj  A * 

Innen-onnan 
Halottak uapjáu. 

Egy komor, néma város, melynek minden la-
kója örökké h a l l g a t , egy csendes birodalom, 
melynek sötét ura, rettenetes királya behordja vá-
rosába embereit és nem bocsátja ki soha többé; egy 
mélyen hallgató ország, melynek csendes lakosai 
közt ö r ö k b é k e honol, — ma megnyitotta kapu-
ját s bebocsátotta magához azokat is, a kik csak 
l á t o g a t n i jöttek. 

Ma halottak napja van. 
A kőmor temetői szellő bebarangolja azokat 

a néma házakat; sorra járja őket s lesusog a kor-
hadt sirok belsejébe, hogy felköltse  őket hosszú 
álmukból egy pillanatra. A sötét házsorok előtt 
szép rendben ott állnak a szomorú háztulajdonosok 
nevét viselő oszlopok, — ezek az oszlopok figyel-
meztetik a belépőt, tudtára adják neki, hogy itt 
meg keil állani, le kell borulni a sötét hajlék fű 
nőtte fedele  előtt és a lélek fájdalmát  el kell mon-
dani annak, a ki ott benn mélyen lakik a föld 
alatt. . . 

Itt e csendes városban szomorú, sápadt arc-
cal járnak-kelnek a látogatók s nincs senki, a ki 
v a l a k i v e l beszélni ne óhajtana ott alant. A sok 
apró mécsek lángtengerré vegyülnek össze s a fe-
nyöszurok kékes sárga fénye  még sápadtabbá te-
szi a bánatos emberek szenvedő arcát. 

Isten a megmondhatója, mennyi boldogság 
van örökre eltemetve azokban a hallgatag sírok-
ban 1 . . . 

Csak a jó isten tudja, hány ember boldogsá-
gát dúlta fel  az a behantolt virágos sirhalom 

Azok a hosszú sorok, miknek minden betűjét 

egy egy zöld halom képezi, azt beszélik nekünk, 
hogy : „ v i s z o n t t a l á l k o z u n k ! " 

Egy kicsi zöld halom ott áll egy félreeső  zu-
gában a temetőnek. Az illatos rózsák lehullatták 
rég szirmaikat s a sárga levelek belepték a kis-
ded sir tetejét. Két gyertya ég a kereszten ; előtte 
imádkozik egy sápadt arcú fiatal  asszony. Ennek 
az asszonynak még soha sem volt öröme, mióta 
egyetlen örömét beletemette a sírgödörbe. — Az 
ilyen gyermeknek nincs apja s a keresztelőkönyv-
be is csak anyja nevét szokták beirni. A szegény 
asszony hiába szeretett forrón,  határtalanul: nem 
tudott róla senki csak az a kis gyermek, a ki há-
rom éves korában elkívánkozott édes anyja öléből a 
föld  ölébe. Az anya ott önti keserveit, ott hullatja 
könyeit a drága porokra; ott panaszolja el kinos 
fájdalmait  annak a kicsi sirhalomnaK és a sirhalom 
megérti azt a beszédet s egy édes, biztató szót 
suttog az anyának : „viszonttalálkozunk !" 

Amott egy gránit-oszlopon száz meg száz ap-
ró lámpa lobog. A sirhalom tetején a különféle 
piros, kék és violaszinü lángok bűvös fényt  árasz-
tanak szét a temetőben. Egy hatalmas ur pihen 
ott, kinek hátrahagyott ^rökösei pazar fénynyel 
mutatják meg a világnak, mikép kell a halott em-
lékét megtisztelni, ó k maguk ma nem látogatják 
meg a sirt, nem akarnak a világ előtt feltűnni. 
Hanem ahelyett egy görnyedt alak, rongyos ruhá-
ban, tántorgó léptekkel mégis felkeresi  a szépen 
világított gyönyörű emléket. A rongyos ember 
hosszan felsóhajt,  mikor a gránitoszlopon aranybe-
tükkel ragyogó nevet megpillantja. Arcát keserű 
et.ilékek fájdalmas  érzése teszi sötétté s mélyen 
elgondolkozik. Ennek a rongyos embernek évekkel 
ezelőtt szép palotái voltak: gyönyörű szép neje és 
két ártatlan gyermeke édenné tették a földet  szá-
mára. Neve messze földön  ismeretes és becsült 
volt Később egy nagy vállalatba bocsátkozott 
s hogy a nagy nyereményből, mely a vállalatot 

előreláthatóbizonyossággal követendi, még jóbarát-
jának is juttasson : jót állott érette tetemes összeg 
erejéig. A jó barát kapott az alkalmon s fel 
használta azt olyanformán,  hogy mikor a visszafize-
tésre került a dolog, csődöt jelentett. Ez a gazdag 
ur kifizette  helyette s aztán maradt még ropant 
vagyonából annyi pénze, hogy egy ásót és kapát 
vegyen, melylyel a nyomorban, iszonyú nélkülözé-
sek közt meghalt nejét és gyermekeit eltemethette. 
A jó barát aztán gazdag ur lett s a világ kalapot 
emelt tekintélye előtt sokáig. Egyszer egy fényes 
estélyen, melyet palotájában^rendezett, egy koldus 
jött hozzá alamizsnát kérni. Annak a koldusnak az 
arca régi emlékeket keltett fel  benne. A házi ur 
kezdett sápadni, roszul lenni s a vendégek pár óra 
múlva ott látták maguk előtt ropant kinok között 
meghalni a gazdag házi urat. Eltemették aztán fé-
nyesen, nagy szertartással s a világ most is azt 
mondja, hogy egy tekintélyes, talpig becsületes 
ember nyugszik a gránit oszlop alatt. Csak ez a 
rongyos ember tudja, hogy ki volt ö. A liiaszinü 
lángok körülnyaldossák a sirt s az a néma halom 
azt súgja annak a rongyos embernek, hogy eljön 
a számadás órája: „viszonttalákozunk !" 

A halottak ünnepe megnépesiti a csendes vá-
rost ; ünnepet ül a hallgatag temető s a némasá-
got szokatlan élénkség váltja fel.  A sirok éjszakája 
fényes  lesz, azbk pedig, kik leköltöztek a föld  alá 
pihenni, alusznak tovább háborithatlanul, csende-
sen. . . . A temető bus szele végig jáija a sirhan-
tokat, lesusog az alvó világ mélyébe s a sirok be-
szélnek tovább. 

Egy szép virágos halom tetején örökzöld lom-
bokból, utolsó őszi kék virágokból font  fris  koszo 
ruk vannak gondos kezekkel lerakva. Alant pihen 
egy 18 éves leány, öngyilkos volt szegény. Keve-
set élt és sok bánatot szenvedett. A test nem bír-
ta el a fájdalmat  s a lélek összetört. Szerelme vitte 
sírjába, mely nagyobb volt, kogysem ő uralkodha-


