
Szerkesztőségi iroda: 

FJpiac, Caulak-féle  ház, 

hová a lap szellemi részét 

iUetö közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal : 
P o l l i k Mflr  könyvnyomdája, 

hu . A a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézenduk. 

Megjelenik ezen lap heten. 
kint kétszer: 

csütörtökön és vaa&rcap. 

Előfizetési  feltótelek 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Kél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . I frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasibos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttór sora 15 kr. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és kőzgazdászati lap. 

A fiára,mszéki  „Háziipar-egyíet3' és a „sepsi-szeratg^argyi önkériytes tűzoltó-egylet" hivatalos kőzte nye. 

A felirati  vita. 
A felirati  vita folyton  nagyabb hu'Iámo-

kat vet a képvise őházban T i s za miniszterel-
11 -knek a követett külügyi politikát megvilágo-
sító nagy beszéde után, melynek hatása ma 
már egész Európa közvéleményének orgánuma-
iban észlelhe.ö, — jött T ó t h V i l m o s , vo t 
deákpárii belügyminiszter a maga na<íy szónoki 
ékességti s a külügyi politika helyességét bizo-
nyító nyilatkozatáva', nem is emlitve többeket 
a szabadelvű párt köréből, kik szintén azon 
meggyőződésüknek adtak kifejezést,  hogy az 
adott európai viszonyok közt külügyi poliiikánk 
a monarchiái s hazai érdekek inegvédesére más 
irányt nem követhetett 

Az ellenzéki lapok e jelenséggel szemben 
folytonosan  azt hangsúlyozták, hogy a szabad-
elvű pártnak eddigi szónokai mind Tisza minis-
terelnök személyes hivei közül valók s hogy az 
érdekes jelenetek még csak ezután következ-
nek, mikor a szabadelvű párt elégedetlenei lép-
nek elö majd, kidnek a párt feliratában  az or-
szágos aggodalmak hangoziasásával állítólag cél-
juk volt egyenesen bizalmatlansági szavazatot 
adni a kormánynak, hogy ezzel a Tisza-kabi-
net rekonstrukcióját lehetlenné téve, a párt 
más kiváló féríiainak  kormányra jutását idéz-
zek elö 

Persze az ellenzéki okoskodás könnyen át 
látható s számításuk is kiválólag egyszerű Tud-
ják, hogy a Tisza kormánynak saját pártja ál-
tal történő megbuktatása szakadást idézne elö 
magában a többségben levő pártban, e szaka-
dás csak a kormányra aspiráló ellenzék kilátá-
sait emelné, sőt a többség megoszlása s az 
ennek következtében megtörténhető uj pártala-
kulás még alkalmat is adhatna amaz aspirációk 
eshetőleges megvalósulására is. 

Amint mondtuk, az ellenzéki számi ás igen 
egyszerű, csak az az egyetlenegy hibája, hogy 
h a m i s, mert a fitényező,  a szabadelvű párt-

„Kiadö szállás" 
— Rajz. — 
(Folytatás.) 

A hurcolkodók jobbra balra hullatják ingósá-
g.likat. A legkényesebb tárgyakat kosárban viszik, 
a titokzatosakat pedig épen kézben — Ez itt egy 
szoknyát és harisnyákat ejtett el; az egy csomó 
levelet és végrehajtási iratokat, no meg egy pár 
szentképet is. A kosárban annyi édes emlék lehet, 
hát a szekrényekben, melyek a bájos házi kisasz-
szonyok uszályos köntöseit rejtik magukban I 

Brr I ott egy szekér feldőlt.  Megmondtam, — 
hisz nem támasztották. Van kár; a házi asszony 
ugyancsak lefetel  itt nyilvános helyen az utcán. 
„Bárcsak itt se volnék" — mondja a fia,  ki már 
kamasz-éveit túlhaladta. 

Jól mondja a közmondás, hogy a háromszori 
hurcolkodás annyi, mint egy egyszeri leégés. Hja, 
nem lehet azt Pesten elkerülni, pedig mily drága 
pénzzel fizetjük  meg hordárainkat. 

A hurcolkodók közt ott látjuk a szegény Be-
szédes családot is. Az öreg egyes ingóságait maga 
viszi, a bútorokat pedig jó emberei; hisz az olyan 
kevés. 

Ilonka otthon, az apa nem engedi, hogy fá-
rassza, vagy épen meghütse magát ; hideg szél van, 
az eső is esik. Lám, mily jó apja van Ilonkának I 
inkább ő fárad,  utolsó fillérét  is feláldozza,  csak-
hogy leányát óvhassa. 

Kevés bútorzatát hamar szállítják, rövid időn 
rendezkedve lesz. Beszédest nagyon szeretik, a fő-
városban általánosan ismert és köztiszteletnek ör-
vendő iparos ő. Talán a József-városban  jobb ke 
resménye lesz. 

Ilonka varrogatni jár, kézi munkája által né-
hány forintot  megtakaríthat. Az itt fizetendő  ház-
bérösszeg 35 forinttal  kevesebb, könnyebben fizet-

nak ohajtott meghascnlása egyáltalán nem akar 
bekövetkezni. A napok múlnak, a szabadelvű 
párt szónokai váltakoznak s mind inkább csak 
azon tény bizonysága szaporodik, hogy a kor-
mány álláspontja erős s teljesen meg vannak 
adva a kabinet rekonstrukciójának feltételei. 

Nagy reményeket csatolt az ellenzék Szlá-
vy volt miniszterelnök már napokkal eliibb jel 
zett beszédéhez. Az ellenzéki csalhiváaok édes-
gető biztatások, izgató rábeszélések kiválólag 
ez államférfiú  személyére voltak intézve. Körül 
dongták ót az elles zéki riatázsok bizalmuk ki-
fejezésével,  biztatták őt népszerűségének kon-
statálásával, kapacitálták, hogy részéről csak 
egy elhatározott lépés kell s körüle mint a Ti -
szát megbuktató uj miniszter körül fog  csopor-
tosulni nemcsak a szabadelvű párt »független' 
része, de maga az .önzetlenségében csak a ha-
za javát szivén hordó" ellenzék is. 

Hanem hát az ellenzék minden fáradsága 
hasztalan volt, poi ba esett. S z l á v y felszólalt 
a felirati  vitában s tartott nagy beszédéből ki 
tűnik, hogy épen nincs szándéka ellenzéki ér-
dekből faltörő  szolgálatot tenni a kormány vá-
ra ellen. 

Összes politikánk felett  most a külügyi 
kérdés uralg; a kormányválság s maga a haza 
jövőjének biztossága azon a kérdésen fordul 
meg, hogy : a nagy keleti válsággal szemben 
helyes volt-e külügyi politikánk s Bosznia s 
Hercegovina elfoglalása  nyujt-e biztosítékot j ö -
vő bonyodalmakban leendő veszélyeztetésünk 
e'len ? s igy természetes, hogy Szlávy beszéde 
is kizárólag e kérdést tárgyalja 

Hanem hát tárgyal,isi módj? s a történeti 
szemle, melyet a szóban forgó  esem'nyek fö-
lött tart, a vont követelések épen nem olyan 
természetűek, hogy tendenciájuk lekötelezné az 
ellenzéket, mert azok épen nincsenek ugy el-
készítve, mint azok szájaize megköveteli 

Szlávy kimutatja alaposan, hogy épen a7. 

hetik ; ha takarékoskodnak, néhány forintot  félre 
is tehetnek, Jenőt taníttathatják, tehetsége szép jő 
vöt ígér. 

Az öreget csakugyan nem hazudtolta meg 
Jenőbe helyezett bizzlma, összes reménye. Osztá-
lyában első eminens volt; két hét óta a miniszté-
riumtól 300 frt  Mária Therézia-féle  stipendiumban 
részesül. Keresztanyja pedig 500 forintot  fektetett 
a takarékpénztárba számára; piciny kamatai is jól 
fognak  szegénynek esni. Igy az apa is remélte, 
hogy munkásságával és leánya megfeszített  szor-
galma által a fentebbi  összeget megkétszerezhetik. 

Bárcsak ugy lett volna; fájdalom,  a tervek 
nem mindig teljesülnek. Oh be rosz is az I A szor-
galom mi hányszor nem talál gyümölcsöző talajra. 
A szerencsstlenség újból beütött. Az öreg Beszé-
dest egy napon szélhűdés érte, ugy hogy munka-
képtelenné lett. 

Ah, hónapos ágy I Kedves olvasónőm, te nem 
tudod, hogy mit tesz ez, e fogalom  nincs meg bölcs 
szótárodban. 

Az őszi délelőtti nap az ablak leeresztett kár-
pitján erősen kérezkedik be. Nem igy van nálad, 
szép olvasónőm ? Most fölemeled  puha vánkosodról 
kedves fejecskédet,  kacsóddal bágyadt szemeiden 
egyet törülsz és bájosát ásítasz; majd szétvonod 
az ágy csipkefüggönyeit  és a csengő ezüstök hang-
ján beszólítod Róz/jt, ki szolgálatkészen dugja be 
bodros vig fejét  és igy felel  : 

— Jó reggelt kisasszony ! 
Nemde igy van nálad ? Oh ne kérdezd a hó-

napos ágyat I sokszor élvezőm már Pesten, azért 
vagyok bátor azt itten is bemutatni. De kénytelen 
vagyok velu, hisz Beszédest már ott látjuk," igen, 
egy szerény vacokban, melyet három-négy forint-
jával fizetnek  harminc napra a szegény emberek. 
Es lám, oda nyugosznak le. Hány fáradt  fej  pihen 
pedig nappal a gyár füstös  légkörében mennyit 
izzadnak, zúdítják a kerekeket, mig végre átadják 
a kész munkát. Mily jól alszanak, semmi gond fe-
jükben, — csak eljuthassanak a pinc^lépcsőn oda, 

a hagyományos politika, mely Ausztria íillam-
férfiai  előtt dogmái magaslatra emelte Török-
ország integritásának tételét, épen az volt oka, 
hogy Törökországban az angol, francia  s orosz 
befolyás  mindig praevaleá't az osztráknak, sőt 
épen az okozta, hogy az idők folyamában  az 
orosz tekintély oly határtalanná nőtt a török 
uralom alatt levő keresztyén népségeknél. Ki-
mutatta Szlávy, hogy az európai hatalmi viszo-
nyok 1871 óta, mikor Kémetország óriási tul-
hatalommá lett s Franciaország szenvedett nagy 
vereségei után az európai politika piacáról visz-
szavonulni kényszerült, Oroszország előtt nagy-
ravágyó céljai kivitelére teljesen megnyílt a tér 
s nem zárta el előle még az orosz terjeszkedés 
által első sorban fenyegetett  Anglia sem. Ki-
mutatta, hogy mi csak egy orosz háború s a 
keleti népek összes gyülö'etének magunkra há-
rítása árán s csak győzelem esetén tarthattuk 
volna fel  a Törökországot ért katasztrófát,  mely 
vereség esetén nagy valószínűséggel nehezen 
sújtotta volna monarchiánkat is — Kimondta 
azon* m e g g y ő z ő d é s é t , hogy e létező vi-
szonyok közt nagy vivmány a berlini kongres-
sus, mely az orosz eredményeket nevezetesen 
összeszorította s mely külügyminiszterünk leg-
sajátabb müve s kimondta azon hitét, hogy az 
e kongresszuson nagy nehezen összehozott Eu-
rópa érvényesül ezután is az orosz tervek el-
len s hogy jiivö s az orosz terveknek ellensze-
gülő érdekszövetsegesek elé Andrássy által a 
talaj kellőleg el van készítve. 

A ml a pénzügyi áldozatok nagyságát s az 
okkupáció célszerűségét ilíéfT7Szlávy  osztja azon 
aggodalmakat, melyek a szabadelvű párt felira-
tában kifejezvek.  Azonban nem követi azon — 
hogy is mondjuk ? — könnyelmű ellenzéki el-
járást, mely csupán ez aggodalmunk alapján s 
a külpolitikánknak még teljesen fel  nem fede-
zett végcéljait s segédforrásait  nem is ismerve 
pálcát tör külpolitikánk s annak vezetői felett. 
Szlávy elvárja, hogy Andrássy nyilatkozzék s 

mely mellett kék bádogtábla hirdeti hogy itt k.á-
lucsek |eremiás kefekötő  lakik. 

Kilenc óra még nincs este s mégis rámordul 
Beszédes Jenőre, ki néhány perccel később érke-
zett mag tanulmányai helyéről. 

— Ej, ej, fiatal  Beszédes I már megint későn? 
nem tudja, hogy férjem  és a legények rég lefe-
küdtek, nem dolgoznak a műhelyben ? 

Oh, hogy hazud e csúf  hárpia I 
Két inasgyerek még olt görnyed a háromlábú 

széken a csillogó vizesgolyók előtt s ugyancsak 
dolgozik. 

Végre elérkezik a „fajeramt",  ők is lefeküsz-
nek a különös szerkezetű ágyba, melynek négy fi-
ókja van, akár egy subládás szekrénynek, melyet 
ha kihuzunk, ott látjuk a szörnyen lapos párnát. 
Ezen alszik a boldog Gyurk" ; ugy látszik, jól 
megtömte gyomrát. Itt betelik, hogy az álmok se 
mindig boldogok. Alatta van Petyi; a turóslepény-
ből ez is szörnyen berágódott, — ugy nyöszörög, 
akár a Faust-beli tengeri macskák a boszorkány-
konyhán. Nem is szólok a többiről, hiszen minde-
nik fiókban  lidércnyomások vannak. — Oh, oh, be 
rosz is, mikor a mélyen alvót egy bolond fickó 
felébreszti  sivalkodó hangjával, gyötrelmes beszé-
deivel, mert éjszakára sokat evett. Elmúlik néhány 
óra; — mély csend, de öt perc múlva Gyurka za-
varja meg. Úzik a féktelen  bikák ; agya a plébánia 
toronygombján tévelyeg. 

Itt alszik Beszédes és leánya is ennyi munkás 
között. 

Kora reggel felszöknek  ; ez a vasöntöde felé 
lihegve siet, hogy a második csöngetést beérje, mert 
ha csak egy percet késik, megtörténik a fizetésle-
vonás ; amott két jogászgyermek siet, dalolva £ 

..Háborgó Ualaton küzepén 
Csónakázik egy halászlegény .» 

A házmester éji pongyolájában felmordul,  — 
faggyúgyertyát  tartván kezében : 

— Ugyan kérem alásan, ne háborítsák ak 'z 
sendet, korai az idő 1 (Folyt, követ k.) 


