
Szerkesztőségi iroda: 

Főpiac, Csnlak-félc  ház, 

hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiatlö hivatal 
PoUik Mrtr könyvnyomdája 

ho.á a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendők. 

Megjelenik ezen lap heten 
kint kétszer: 

csütörtökön és vasarckp 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy1 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Kél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . 1 frt  50 kr. 

Hirdetmények dija : 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külün 30 kr. 
Nyllttér sora 15 kr. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 

A feáramszéki  „HizEip&r-agfEet"  és a „sepsí-szetsfcgy&pgji  ftakénytes  títzatfcá-egyíefc"  bif&taEos  kcézíártye. 

A felirati  vita vége. 
Van nagy öröm Izraelben. A tisztelt 

ház Ítéletet mondott a kormány külügyi poli 
tikája felett  s ez az Ítélet a mint az ellen-
zék lelkesült ovációiból kitűnik — balul ütött 
ki a kormány részére, mivel a bizottsági fel-
irat csak '11 s'ötöbbsöggel fogadtatott  el. 

A zárbeszédek ez ülésen ezúttal kivétele-
sen 1 em nyu'tak hosszura Mindenki a v é g é t 
várta az érdekes jelenetnek A ház tömve volt, 
csak nzok hiányoztak a képviselő padokról, a 
kik két kulacsos voltuknÜ fogva  nem tudták 
magukat elhatározni, hogy kormányt buk-
tat u, avagy támogatni felkéjránduljanak-e  Buda-
pestre -- Tagadhatatlan, hogy az izgatottság 
meglátszott a házban s a szerint, a mint az 
>igen« va»y »nem« votumok kerültek elé, hall -
szőtt a kitörő öröm, vagy látszott a lehangolt 
ság. Az el enzék minden velők szavazó szabad-
elvű képviselőt megéljenezett, egy egy kormány-
párti szavazatot az ellenzék régi aesthetikus 
modorával lehurrogtatott 

Egyéb baj nem történt semmi Az az ál-
dott »szavazógéf>«  megindult s a mint mondók, 
22 szótöbbséggel lett győztes csak a kormány. 

Hogy azonban ezért az öröm teljes-e, s van e, 
vagy lesz-e annak a kormány esetleges meg-
buktatásán kivül egyéb positiv eredménye : az 
természetesen más kérdés. A mostani szavazás 
bebizonyította, hogy a kormány külügyi politi-
kájának nincs meg a kellő többsége a házban; 
de ugy a pártárnyalatok, mint a keleti kérdés 
kiindulási pontját k'-pező alap körül általában 
e g y s é g e s f o r m a  mutatkozik-e ? 

Bizonyára nem 

Mindenesetre eldöntendő' i.érd 's lesz : váljon 
az ellenzék melyik részének van oka tulajdon-
kepén az örömre? Mert, hogy a kormány eset-
leges bukása az ellenzéki padok közös örömé-
nek tárgyát képezné, abban nem kéteikedünk; 

A i € A. 
„Kiadó szállás" 

- Rajz. -
(Folyta ás ) 

Az öreg Beszédes guta-ütött tagokkal, kikelt 
szinében lépte át a fényes  küszöböt és megder-
medve, kísértetiesen közeledett Weisz ur felé,  ki 
felhalmozódott  bankóit egy újsággal hirtelen elta-
karja előle. 

Alig mer szólani, szavait kétszer is elkezdi, 
mert bizonyosan attól tart, hogy lakásából azon-
nal kitéteti a zsidó. 

— Uram ! ezer bocsánat, könyörgöm, esedo-
zem, mert jól tudom, hogy kötelességemnek nem 
feleltem  meg, midőn ma 7-dike és nagyságodat ki 

, nem elégítettem. Újból esedezem, hisz a legnagyobb 
erőmegfeszités  árán sem tudhattam annyit összeka-
parni, mely elég lett volna, — oh pedig ugy 
akartam! 

— Mi oz ? — felelt  Weisz — moga nem ki-
fözetni  engemet ? 

— Ezúttal nem, nagyságos ur ! 
— Naczerö,Herr fon  Beszethes, tschok kivenni 

pinz, moszáj kifiözetni,  nem várok egy phercz sem, 
todja, különben naczerö mulacsák. Kivánom a 23 
forint  is, igy nem lösz háboro, tschok bekössék ! 

— Nagyságos uram ! 
— Nöm, nőm, nöm, kénytölön vadjak lakást 

felmandó. 
— Sok csapás sújtott, gyermekeim vannak. 
— Tyermök, az nököm is van. 
— Leányom hat hétig volt beteg, egy kraj-

cárt sem kereshettünk fiam  pedig a maga és mi 
számunkra nem győz e'eget keresni, azt hiszem, ét-
len veszünk el. Könyörüljön nagyságos ur ! ne te-
gyen gyalázat tárgyává. Kérem leányom boldog-
ságáért ; szavamat, becsületemet adom, hogy jö-
vőre pontos leszek ! 

— Nacze :ö csakugyan! 

de cz igen negatív természetű gyönyörűség, a 
mel) et egyéb pozitív tényeknek nem kellene 
követni; s ezek, ha egyebet nem, az ellenzéki 
árnyalatok örömének k ö z ö s s é g é t legnlább 
is megzavaznák. Addig is, mig ezt megérhet-
nők - a mi tán nem is lehetetlen — nyugod-
junk meg abban, hogy ,az ellenzék* mint ilyen 
e napot közös gyó'zedelmének tekintse Mi nem 
veszünk el belőle, — de nem is adunk hozzá 
semmit. 

A szavazásnak e r e d m é n y e nem \ olt 
reánk nézve kétséges; é r t é k é v e l pedio- a 
fel  irati vita kezdete óta tisztában voltunk. Azon 
különfé'e  magyarázatok, melyekben a felirati 
javaslat kompromisszionáiis szövege részesült, 
megfosztották  azt. minden jelentőségétől; és ha 
e leiiratot egy óriási többség fogadja  is el, az 
ép oly kevéssé világosítja fel  a parlamenti hely-
zetet, ép oly kevéssé tisztázza a kormány és 
t'-bbség viszonyát, a mint nem tisztázta a mai 
szavazás A kormány akkor se tudja e felirat 
ból, hogy minő valóságos többség áll a há ;a 
mögött — Akkor is más kérdésben lelt volna 
kénytelen azt a reagenciát felkeresir,  mely a 
hozzá vonzódó és t' le tartózkodó vegyelemeket 
számára megkülönböztesse. A dolog a mei kis 
többséggel sem áll jobban, de sokkal roszabbul 
sem. Az bizonyosnak látszik, hogy nem egy liogy 
a magyar parlamentben vele egy kormány biz-
tosan níegállhiisson a lábán Azo.i tul aztán mi 
sem bizonyos, mint a z.ivar, mely a követendő 
külpolitika irányára és céljaira nézve a képvise-
lőházban uralkodik A kormány eddigi külpoli-
tikájának nincs meg a kellő többsége a ház-
ban De ezen szavazás szerint határozott több-
ség van az ellenzéki páitok által ajánlott kü-
lönféle  külpolitikák ellen. Mert bármily pusztán 
negatív értéke van is ezen szavazásnak a kor-
mány politikájára nézve : az az egy pozitív ta-
nusága mégis megvan az ellenzékre nézve, lio-jy 
az ő politikájuk, vagy mondjuk helyesebben : 

politikáik ellen — mert hiszen a horvátokat is 
oda kell számitanunk, a kiknek szavazatai ezút-
tal az ellenzéket erősítették — még nagyobb 
többség van a házban A többség nem ért 
egyet az ellenzékkel, de nem ért egyet önma-
gával sem. Pedig ez egyetértés, — ntég pedig 
nem külsőleg összefoldozott,  hanem belső, a po-
litika egy bizonyos mértfoldmutatójáig  és meg-
határozott cé'jáig mmő egyetértés nélkül való-
ságos parlamentáris kormány nem alakulhat. 
Hogy sikerül-e ez egyetértést létrehozni i kik, 
és kik közt fogják  létrehozni ? ez a jövő kér-
dése. Mi csak azt kívánjuk, hogy e jövó't na-
pokban és ne hetekben kelljen számitanunk. 

* November 27. d u. ő Felsége elnöklete alatt 
óráig tartó közös miniszteri értekezlet volt, melyen 
eleinte csak a közös miniszterek és a két ott idő-
ző osztrák miniszter voltak jelen, később azonban 
Tisza Kálmán miniszterelnök is résztvett. A hozott 
határozatok, melyek közös ügyek tárgyalására vo-
latkoznak, természetesen minden közlést kizárnak. 
Gróf  Andrássy Gyula külügyminiszter erre vonat-
kozólag az osztrák delegáció másnapi ülésén nyi-
latkozott. 

* A szabadelvil párt. csütörtökön esti 6 óra-
kor értekezletet tartott Értesülésünk szerint ezen 
értekezleten Tisza Kálmán miniszterelnök nyilatko-
zatot tett a párt előtt a függőben  levő kormány-
válságra vonatkozólag. A képviselőház ülései né-
hány napra fel  fognak  függesztetni. 

Az osztrák delegáció november 26-iki ülésén, 
melyen a közös kormány részéről jelen voltak gr. 
Andrássy Gyula, Bylandt-Reidt gr., Hofmann  báró 
és Pöckh altengernagy, néhány apró bejelentés 
után az elnök részéről következett a napirend : az 
1876. évi közös háztartás zárszámadásai iránti elő-
terjesztés tárgyalása. 

N e u w i r t h előadó kiemeli, hogy 1874 óta a 
birodalom közgazdazági viszonyainak folytonos  ha-
nyatlásával a háztartásában is szomorú fordulat 
állott be, annyira, hogy 1876 ban 10,470.000 frtnyi 
szükséglet áll szemben az előirányzattal. — Végüj 
ajánlja a következő határozati javaslatot elfoga. 
dásra : 

— Ruháinkat, mindenünket, mi épen értékes 
lehetett, zálogba raktuk, — oh, be keserves volt, 
— csak hogy nagyságos urunkat kielégíthessük, 
mert tudtuk, hogy a házbér kenyerünknél előbbre 
teendő. 

— Beszélhetik az emberek, amit akaiják. Mo-
ga felültetni  engöm; sokat olvastam efléle  a „Pes-
ter Journal"-ba. Hjah, nem nizek a levegőbe. Az-
otand elszökni. Wie heiszt, eczere azmonta kifizötni. 
Huh, egész história nem is igaz. 

Beszédest e szavak mélyem sértették, szivé-
ben nyílként szúrták ; de tűrnie kellett, hisz hirte-
len felhevülése  tönkre tette volna becsületes csa-
ládját. 

Legnagyobb kinok között távozott el, ott 
hagyván a 82 forintot,  melyhez két nap alatt még 
23 forintot  Weisz ur törhetlen akarata folytán  vin-
nie kell. 

Borzasztó állapot következett. Azt a fájdal-
mat, szenvedést, melyet Weisz okozott, — leirni 
nehéz. 

Oh, mily rövid egy perc s mily végtelen a 
fájdalom,  melyet előidéz. 

IV. 
Bánpataki Gézát egy igen kedves barátjával; 

Erszényes Árminnal a kerepesi-uton sétálva talál-
juk; mindketten csinos gavallérok, főleg  Géza, ki 
Árminnal nem tudom minő csodálatos módon is-
merkedett meg, mert az Ármin osztálya olyan fer-
tálymágnás-féle,  ha ne nyolcadrész, de annyit bi-
zonyosan mondhatunk, hogy osztálya inkább a tört 
számokban leli valódi elnevezését. 

Ugy látszik:, az éjjel is a Ferenciben dorbé-
zolták el pénzüket, mert ugyancsak ki vannak me-
rülve, bádgyadl mozdulatuk, hosszú pillantásuk el-
árulják; most a fris  levegőn akarják elverni mind-
azokat. 

Eve'; óta szeretik egymást; mindketten csak 
hét hónap óta függetlenek.  Bánpataki önállóságát 
barátja mohón igyekszik felhasználni.  Az éjjelt több 

száía; bn:ci/i k u v a i t i hU: mir íoríát 'ai u] 

rendelkezik 30,000 forint  évi jövedelemmel, melyet 
nagybátyja hagyott örökségül. 

Szép őszi idő van, de a szeszélyes időjárással 
bíbor pírja csakhamar tova tűnik. Zörögve, zizeg-
ve hull a levél levél után ; a fák  megreszketnek, 
nedves ködréteg szürke fátyolával  borítja el a nap 
barátságos sugarait, majd vörhenyes ködfellegek 
közül újból előtűnik, megvilágítva a népes utcák 
járó kelőit. Ezek között van a mi két ifjú  barátunk 
is; az éjjeli dallamok, ugy látszik, még füleikben 
csengenek, a Józsefváros  igénytelen utcáin halkan 
most is danolják a „Kornovilleből" : 

„Itáliában, 
Cserkesz hazában, 
Algiriábin 

Minden vk'.ék 
Sok szép leinynyal 
— Oh jaj, be hánynyal ! — 
Minden fajtával 

Kinálkozék.-* 

Igy haladnak több percen keresztül, feledve 
bánatot és szerelmük édes hangján beszélnek bol-
dog jövőről, családi életről, melyet nem zavarhat 
semmi földi  baj. 

E percben egy csinos kölsejü emeletes ház elé 
érkeznek, melynek kapuján csinos táblán e felirat 
olvasható : „Kiadó szállás". 

Alig hangzott el Erszényesi ajkain e szó, Bán-
pataki bizonyos kiváncsisággai fölnéz  a III. eme-
letre, kinyitja tárcáját s igy szól Árminhoz : 

— Barátom, jegyezd meg ezen perctől fogva, 
hogy én szeretek. Tegnap láttam először e ház 
előtt és azóta idealista vagyok, hiszek mindent : a 
feltámadást,  lélekvándorlást s hogy a szerelem a 
földi  léten túl is tart. 

Ármin elmosolyodott, de mégis látta, hogy 
komolyan szól. 

Késő délután volt az ido; a népszinház-utca, 
mint mindig az esti órák felé,  hemzsegett a nép-
től. A tolongó tömeg között sokáig jártak föl  s 
alá ketten, az említeti harmadik emeletről sokat 
beszélve, mígnem őszinte szóváltások után kezet 

[ju'lván egymásnak, elváltak ; Ármin hazafelé  indult, 


