
Szerkesztőségi iroda: 
Főpiac, Csulak-féle  l áz, 

ho vá a lop szellemi részét 

illető közlemények 

küldendők. 

ltiatlö hivatal : 
Pollik Mór könyvnyomdája 

hová a hirdetések és 

előfizetési  péozek 

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

Megjelenik e2en lap heten-
kint kétszer: 

csütörtökön és vas&r»>p 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postáu küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. j 
Fél évre . . . 3 Irt — kr. i 
Negyedévre . . 1 frt  50 kr. 

Hirdettnéuyek tlija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Itélyegdij küliin 30 kr. 
Nyiltócr SiC^r-il kr. 

A h á r a m s z é k i „ H á z f i p a r - e g y f e t 4 4  é s a „ s e p s i - s z e t t l g y & r g y í ő n k é t i y t e s t ö z a í t ó - e g y f e t "  fttvstaEos  tözl&nys. 

A „csütörtök". 
Sokat beszéltünk a legközelebbi napok 

alatt Suvaloff  gróf  budapesti útjáról. Az ellen-
zéki lapok összedugták fejeiket  és titkos kár-
örvendéssel susogták egymásnak: »no most! 
résen legyünk, mert a kormány az orosz ke 
zébe akar bennünket játszani ismét'!« Azok, a 
kik azt hiiték magukról, hogy a magasabb di-
plomácia titkairól fellebbentették  a fátyolt:  fen-
szóval kürtölték országnak, világnak, hogy meg-
fogjuk  Andrássyt és Tiszát, a kik el akarják 
adni a nemzetet A titkolózásnak vége let t ; a 
susogások megszűntek, Suvaloff  bepakolta meg-
hízó levelét bőröndjébe s elutazott; az ellenzék 
szörnyű savanyu képet vágott az egész histo-
1 iához, mert a mig azt hitte magáról, hogy 
.érti a dolgot*, addig jól folyt  minden s inost 
hogy meghallotta Andrássy gróf  feleletét  Falk 
Miksa es Grocholski interpellációjára: az óta 
kétségbe van esve azért, hogy hát miért is nem 
olyan hazaáruló az a kormánv, a milyennek ö 
szerelné 

Tény az, hogy Oroszország csakugyan ki 
al art erőszakolni egy oly konvenció megköté-
sét Romániává', mely biztosítsa ct arra nézve, 
hogy hadai minden időben átvonulhassanak 
Románián keresztül. Oroszország minden erejét 
felhasználta,  hogy ugy Konstantinápolyban, mint 
Bukarestben megsemmisítse a berlini szerződést. 
Suvaloff  e g y külön konvenció tervével meg is 
érkezett Budára, de miután látta, hogy a szent-
pétervári kabinet előterjesztéseiben foglalt  csel-
szöványeknek kérlelhetlen ellenségei laknak jó 
Budavárban : akkor eló'vette a taktikus gróf  azt 
a >másik* megbízást is, mely magába foglalja 
az orosz ígéreteket a berl ini s z e r z ' d é s végre-
haj tás ira . 

Oroszország tehát a berlini szerzod 'st vég-
telen rosz ktdvvel fogadja  s annak teljesítésére 
még kevisebb kedvet érez ; de ha már a kény-
szerítő körülmények előtt íreg kell hajolnia, 
legalább egyelőre megígéri , hogy szent lesz 

előtte a szerződésnek még a 22. pontja is, me-
lyet pedig legfájdalmasabb  resígnatioval telje-
sít, mert az azt rendeli, hogy Romániából egy 
év alatt végkép ki kell vonulnia. A berlini 
szerződést még csak e g y helyen fogadták  oly 
nagy elkeseredéssel, inint Szentpéterváron, t i. 
nálunk az ellenzék bölcs fér  fiai.  O n szország a 
berlini szerződés megbuktatására leghívebb szö-
vetségesét a mi ellenzékünk soraiban találta fel. 
Nagy garral hi deli ugyan magát az ellenzék 
oroszellenségnek s mégis kézzel-lábbal folyvást 
azon iparkodik, h>gy Oroszországnak a mi kül-
ügyi kormánylatunk helytelenítése árán minél 
nagyobb tért engedjenek Európában 

Az ilsö muszkapárt Európában a m a g y a r 
ollenzók 

A berlini szerződés 25. poníját, mely mon-
archiánk számára Bosznia és Hercegovina okku-
pációját meghagyja, épen azon indokból lehet 
helyeselni vagy kárhoztatni, mint a 22. pont 
végrehajtását Ezt akarr.i s a másikat nem akarni 
tökéletesen egy álláspont az orosz dip'omacia 
törekvéseivel. Ilyen hazafiak  vagyunk mi! .Is-
ién csodája, liO;*y még áll hazánk !« 

Lelkünk pillanatra megnyugoclhatik, mert 
Oroszország szépen kigondolt terve államférfi-
aink hazafiságán  és méiy belátásit politikáján 
sze encsésen hajótörést szenvedett. Örülünk hogy 
az orosz politika kormányunk erős magatartása 
miatt esütörtö-.öt mondott ismét. 

S mikor Oroszország a Suvaloff  budapesti 
sürgönyére ijjedtében nagyot n y e l t : ugyanak-
kor nálunk is bubánatra hajtja fejét  egy pávt, 
mely folyionos  protestálása mellett annyira sze-
reti az orosz politikát, hogy a mikor itthon 
megbukni látja Suva'off  missiiját s egy fegy-
verét ismét kihullatta a kezéb'il, melylyel a kor-
mányt egy kicsit agyonszúrni olyan nagyon 
szerette volna: akkor ez az ellenzék hazafiúi 
fájdalmában  könyeket hullat Suvaloff  rögös ut 
jára. Szivünk mélyéből örvendünk, hogy a mi 
jó e'lenzékünk hazafias  szándéka ezen a téren, 
itt is csütörtököt mondott . 

H o g y mi fog  történni ezután : le.íz-e még 
e g y szikrája a becsületnek Oroszországban, 
hogy adott igéretét be is váltsa : arra termé-
szetesen még nem felelhetünk  most A k k az 
orosz adott szava megtartását illetőleg vis ;z i-
emlékeznek : azoknak mindenesetre alapos ké-
telyeik lehetnek. Mi ugy hisszük, hogy szesz :-
gés esetében monarchiánk k a r d d a l lo j 1 az 
adott igéret beváltására figyelmeztetni  a reális 
gondolkozású Oroszorszá _,ot. 

II 

„Kiadó sz&llás" 
— Rajz. — 
(Folyta*ás ) 

Idő multán Jenőt egy nagy kitüntetés érte. 
A nemzeti színházhoz benyújtott drámai alkotásá-
val a pályázaton 100 aranyat nyert. Ez segített és 
így történt, hogy rendesebb, csinosabb lakásba 
költözködtek, mely nevükhöz,'becsületükhöz mél-
tóbb, tisztességesebb volt. 

A lakás igen csinos volt. Két szoba és még 
egy harmadik, mely külön bejárattal nyilván, épen 
kiadható vala. A házbér i.-,mét sokra emelkedett: 
havonkint 35 forint,  melyet a szorgalom, igyekezet 
ígért megfizetni. 

A nyári hónapok alatt a legcsendesebben 
folytak  a napok, de végre elérkezett az időpont, 
melyben a családra a legválságosabb napok állot-
tak be. 

Jenőnek, ki időközben elvégezte bölcsészeti 
tanulmányait, a szülői gondozás feleslegessé  vált. 
Mint kitűnő bölcsészeti tanár, több tanítványra tett 
szert Nemes szive nem ismert határt s jövedelmé-
nek uto'só krajcárját is édes atyjával osztotta meg. 
Beszédes mesterségével teljesen felhagyott  ily kö-
rülmények között, Ilonka pedig kétszeres erővel 
dolgozott, varrt, de utóvégre is atyja és önmaga 
szükségleteit sem fedezhette.  Szállásuk csinosan 
volt bebutorozva, különösen a vendég-szoba; csak 
a házbér, a házbér ne lett volna, mert ez Jenőt 
tulnyómóan terhelte, a ki különben ugy is megtett 
minden tehetőt. 

Baj volt Ilonkáékra nézve, hogy a mellékszo-
bát nem adhatták ki, pedig egy félméteres  táblán 
volt kiírva : „Kiadó szállás." Bár egy hivata'nok, 
vagy egyetemi hallgató kínálkozott volna, hogy a 

házbérnek legalább felét  vagy harmadát elháríta-
nák magukról. 

Az öreg Beszédes napról napra kimerültebbé 
lőn, a sok bú s végtelen gondok roszabbá tették 
állapotát. -

Eljött az uj évnegyed megint: november i-je. 
A lakbért előteremteni kellett. A háznál végtelen 
takarékosság mellett is csak 43 forint  volt. Meny-
nyire szégyelték, hogy nem fizethetnek  s mint a 
lakóktól hallották, a tulszigoru házi ur nem szen-
vedi a késedelmet. Egy napi késedelemért kérlel-
hetlenül felmondja  a lakást. Andor legjobb akarata 
mellett is ezúttal csak 25 forintot  juttathatott. Még 
32 forint  a hátrálék, holnapután elseje, fizetni  kell. 
Szegény öreg most már nem futhatott  jobbra-balra 
pénz után. 

Ilonka tudta nélkül zálogházba tette utolsó 
gyűrűjét és ezüst gyüszüjét, 14 frtot  kapott reii s 
igy nagy nehezen összekapargattak 82 frtot,  de 
23 frt  még hiányzott s ezt teljességgel nem tudták 
előteremteni. 

Beszédes vigasztalta gyermekeit, hogy majd 
megkét i a házi urat, legyen néhány hétig türelem-
mel, adósok bizonyosan nem fognak  maradni. 

Belenyugodtak. 
III. 

Egy igen gyönyörű uri l ikba vezetem t. ol-
vasóimat, hol minden bútorzat, minden jel a log-
arisztokratikusabb" tapasztalatra juttat. Legpompá-
sabb szobák drága szőnyegekkel bevonva, tépik és 
ragyogó csillárok, melyek bádgyadttá teszik a sze-
met. Boldogságot, gazdagságot árul el minden s az 
a kényelem, nvílybm Weisz Tvcechiel nejét s egyet-
len gyermekét részesiti. 

A gazdag" háztulajdonost nem egyszer látjuk 
pompás szobái egyikében az ablaknál és tekintete 
cél nélkül mereng a Duna árjai s a rohanó ember-
áradat felett.  Elgondolkozik pompás palotáiról, hisz 
gondtalan igai ezekben merülnek el, mig üres ide-
jét a börzén az árfolyamok  tengerében hullámoz-

Az afgán  liúborn Angliára nézve kedvezően 
indul, a nehézségek, melyekre a határszorosoknál 
számítottak, nem bizonyultak oly nagyoknak, s 
23 iki táviratok jelentik, az angolok már több fon-
tos helyet hatalmukba kerítettek. Aliadjárat meg-
kezdésével egyidejűleg az angol kormány nyíltan 
kitűzte a háború célját is, kijelentvén, hogy nem 
fogja  tűrni Oroszország befolyásit  Afganisztánban. 
Az angol közvélemény erélyesen támogatja Bea-
consfield  eljárását s az' „afgán-bizottság"  felszóla-
lására adott választ a sajtó nagy helyesléssel fo-
gadja. — A „Reuter-ügynökség" jelenti Lahore-
ból november 23-áról : Browne főparancsnok  je-
lentése szerint az angolok meglepték Ali Musjid 
várát, 10 ágyút és sok fegyvert  ejtettek zsákmá-
nyul. Két angol tiszt elesett, egy megsebesült és 
30—40 ember elesett s megsebesült. Brown had-
serege 23-án előnyomul Londikhana felé. 

Olaszországban forma  szerint kitört a bomba-
petaroa járvány s a nápolyi merénylet óta minden 
nap érkeznek jelentések Orsini bombákról, zavar-
gásokról ; legújabban Lienában és I-ivornóban tör-
téntek eféle  bomba-kravallok. Bolognában pedig 
már kissé komolyabb jellegű utcai zavargások, mig 
Flórencben egesz bombagyárt fedeztek  töl. Számos 
összeesküvő elfogatott;  Humbert király azonb in, 
nir szerint, kijelenté, hogy mindezen zavargások 
dacára nem enge li meg kivételes törvények alkal-
mazását, hanem kor.nányoz az eddigi szabadság 
elvei szerint, m hlyeket az olaszok oly szépen tudnak 
felhasználni. 

A Frennlenblatt budapesti jelentése szerint 
Oroszország lemondott a dobrudsai étappe-vonalról, 
mert a hatalmak legnagyobb része Románia párt-
jára állt. Ez a hir bizonyára combinatión alapú. 

tatja; ez összes boldogsága. Neve világért se köz-
tisztelet tárgya ; — a szegények imáikba sohasem 
foglalják,  de igen bizonyos nők, kik eltitkolt ér-
zéssel emlegetik. 

Most épen előszobájában, melyet a salontól 
üvegajtó választ el, cseveg nejével, ki selyemruhá-
jában surran i-gyik selyem bútortól a másikig. — 
Ugy látszik, a hölgy vizitbe siet. Homlokán s nya-
kán arany és gyémánt ragyog, mig dus hajában 
széles kék bársonyszaiag van fűzve,  melynek szi-
ne alig látszik kelet drága gyöngyeitől. A n-héz 
kék selyem uszályos öltönyt arasznyi fehér  szalag 
tartja össze, mig csipkézetein drágakövek futnak 
fölfelé.  Szóval a fényűzés  netovábbja boritji Eze-
chiel nőjét. 

A kocsi elrobogott. 
Weiszot egyedül találjuk keleties fény  nyel 

rendezett szobájában. Most épen Íróasztalához ül, 
forgatja  nagy könyvét, szemlélgeti ós .számítgatja 
hátralékosainak összegeit. 

Ah, mily boldog! Rottenbilder-, király-, nép-
szinház-utcai házai az idén tizennégyezer forintot 
hajtottak b e ; az évnegyedes lakbért mini kifizet-
ték. Itt megáll és gondolkozik. . . . De nem ! Ki-
rály-utcában levő háza harmadik emeletén nro. 5. 
ajtó, az a bizonyos Beszédes egyedül nem fizetett. 

Mérgesen felkiált: 
— 5. ajtó még nem fizetett,  holott 2-ik, 3-ika, 

4-ike már elmúlt! 
Ezzel vörös irónját megragadja és Beszédes 

nevét kettősen aláhúzza. 
Midőn mérge kevéssé csillapul, ezreinek olva-

sása kü :ep:-tt, melyeket öntelt keb -ili-l rako -.gat 
kolosszális W' rtlieim-jébe, fél  Mik kopogás hallszott 
ajtaján. 

S/.okott hidegséggel válaszolt reá. 

(Folytatása !; üvctlicnlc ) 


