
„A magas delegáció hagyja jóvá a kővetkező 
határozati javaslatot az indemnitás megadását ille-
tőleg az 1876. évi zárszámadásokban kimutatott túl-
kiadásokra nézve és egyszersmind az ezen határo-
zati javaslat II. cikkében foglalt  1872. és 1876. évi 
hitelmaradványok hovaforditását  és elszámolását az 
1877. évi kezelési korszak végéig hagyja jóvá." 

A határozati javaslat mindkét cikke felolvas-
tatván, annak minden egyes tétele a bizottság je-
lentése szerint vita nélkül elfogadtatott. 

Erre A n d r á s s y Gyula kéri a delegációt, 
hogy a mai napi rendre esetleg kitűzött póthitel 
iránti előirányzat tárgyalása halasztassék csütörtök-
re, esetleg péntekre. Az inditvány elfogadtatik-  A 
napirend ki lévén merítve, az ülés bezáratott. 

A demobilizííeió ügyében jelentik Bécsből: A 
demobilizáció elrendelése óta a hadügyminisztérium 
intézkedett, hogy az okkupáló csapatok a rendes 
békelétszámra helyeztessenek. A katonai szállítmá-
nyok vezetésére alakított vasúti és gőzhajózási k.-
ponti hatóság november 30-án megszünteti műkö-
dését ; a szombathelyi, székesfehérvári,  pécsi etap-
pe-bizottságok, a II. hadsereg tábori szállító hiva-
tala, — a sziszeki steinbrücki, kanizsai, barcsi és 
eszéki vidéki biztosságok még e hóban feloszlat-
nak. A zágrábi és zárai hadparancsnokságok terü-
letén levő barakk-kórházak megfelelvén  a szükség-
nek, két egészségügyi csapatosztály és két ambu-
lane is feloszlattatik. 

Orosz készülődések. Mint Odessából jelentik, 
az orosz kormány megparancsolta burgaszi (török) 
kikötő megerősítését s intézkedéseket tesz, hogy 
az összeköttetést e kikötővel biztosítsa. Az ujon 
cozás egész Oroszországban megkezdetett s nagy 
szigorúsággal hajtatik végre. 

Az angol győzelmekről Afganisztánban.  Lon-
donból november 25-iki kelettel távirják: Az angol 
Pesaver-hadtestnek Mácpherson dandárából álló 
előcsapata Ahmedin falu  közelében rábukkant a 
Glassen khán által ] vezérlett afgán  sereg egy ré-
szére. Az afgánok  eleinte az általuk megszállott s 
részben megerősített hadállásokat védeni akarták, 
ázonban 3 órakor megérkezett Manderson őrnagy 
parancsnoksága alatt a lovas tüzérdandár s ürlö-
vegekkel kezdé lődözni az afgánok  állását, mire 
az ellenség nagy sietséggel menekült s három ágyú 
hátrahagyásával Daka felé  visszavonult. A bomlás 
ugy látszik, az afgánok  közt teljes. A november 
22-iki harcban 800 afgán  fogatott  el. A 14-ik ben-
gáliai dsidásezred kardcsapás nélkül megszállotta 
a dakai utat. 

Cs.-szerediiböl irják a „N. H."-nak ínov. 24. Városi 
képviselő testületünknek tegnap délelőtt 9 órakor 
tartott gyűlésén olvastatott fel  Márkus István volt 
országgyűlési képviselőnknek Cs.-Szereda város pol-
gárságához intézett levele, melyben — személye-
sen meg nem jelenhetvén — röviden számot ad a 
mult országgyűlésen követett eljárásáról, s mely-
ben reményét fejezi  ki az iránt, hogy a három év 
alatt megerősült viszony a választók részéről sem 

útközben nem egyszer visszatekintve Gézára, ki 
felhevült  arccal lépte át ama csinos külsejü ház 
küszöbét. 

A lépcsőzeten mély gondolatok között hala-
dott fel,  végre az illető házhoz belépett. 

Oh ezer véletlen! A sors miként vezeti az 
utakat! 

A Beszédes család egyszerű szobáiban látjuk 
Bánpatakit, ki azuj Ígéret földére  lépett; legalább 
igy hitte ő. 

A szobában bizonyos félhomály  honolt, mely-
ben Beszédes Ilonát egyedül találta. Szemei fény-
lettek, a tűz viszafénylett  bennök. 

Bánpataki a mint belépett, Ilona arca egészen 
megváltozott; szelid vonásai egyszerre bizalmatla-
nokká változtak, mintha másutt járt volna gon-
dolata. 

Bánpataki nem kis zavarba jött, de egyszer 
csak fölrezzent  s összeszedvén magát, igy szólt: 

— Ah ön, ön Ilona ! Bocsásson meg, hogy 
megleptem önt. Én ismeretlen vagyok ön előtt, de 
ne féljen  tőlem, mert e percben legjobb barátját . 
. . . oh nem, nem . . . 

E szavaknál elakadt, megdermedten állott, 
mint szobor, de később folytatá  : 

— Én mint leendő lakó jöttem ide, megnézni 
azon szobát (oh nem kellett most szoba I), ha lesz 
oly szives . . . 

Ilona nem érté teljességgel az ifjút,  de mégis 
megtartá lelki erejét s bevezette Bánpatakit a ven-
dégszobába. Kevés szóváltás után ez egy kék pa-
pírba takart csomagot adott át Ilonának s távozott. 

Az ifjú  elment. Azóta nincs nyugalma Iloná-
nak s midőn a csomagot kitakarta, abból 35 tizes 
bankjegy hullott ki. E pillanatban nem tudá minek 
örüljön a szeráfarcu  leány : a bankjegyeknek, vagy 
minek is — maga sem tudá egyhamar megmagya-
rázni. Oh alig várta, hogy apja és fivére  haza jöj-
jenek, elbeszélendő e kalandos dolgokat. 

A két ifju  megértette egymást. Géza eltávo-
zásakor szeméből bizonyos elhatározás volt kiolvas-
ható. Ilona nagyon boldog volt. 

Másnap korán reggel, még a nap keleten küz-
delmeit a vörhenyes .ködfellegek  között meg sem 
kezdette, midőn később sugarai átderengtek a sű-
rű fátyolrétegeken  : egy hordár lépett be Ilonáék-

fog  lazulni s igéri, hogy ha mint képviselőnk n e m 

is, de mint Szereda városának polgára (Csik Sze-
redának díszpolgára levén) a város és polgársága 
ügyei és érdekei iránt ezután is élénk érdeklődés 
sel fog  viseltetni. 

A képviselő tesület érdekkel hallgatta volt 
képviselőnk levelét harsány éljenzéssel fogadta  a 
jövőre tett Ígéreteit. Jegyzőkönyvileg  kimonda-
tott, hogy sajnálja "képviselő testületünk," miszerint 
Szereda város elvesztvén külön képviselő választá-
si jogát, nem lehetett oly szerencsés, Márkus Ist-
vánt újból képviselőjévé választhatni; de kéri őt, 
hogy nagybecsű figyelmébe  és jó emlékébe ezután 
is tartsa meg városunkat és annak polgárságát. Ez 
jegzökönyvi kivonatban neki megküldetni el is ha-
tároztatott. 

Megemlítem még, hogy ugyan e gyűlésen 
ment határozatba egy katonai laktanyának a vá-
ros által azonnal leendő építtetése, mihelyt a had-
ügyminisztériumtól biztosítás nyeretik az iránt, 
jfiogy  legalább 10 év tartamáig a közős hadsereg-
ből egy zászlóalj katonaságot helyez el Cs. Szere-
dában. Remény van hozzá, hogy e kívánságnak 
eleget is fog  tenni a hadügyminisztérium s a most 
egy év óta ideiglenesen itt levő katonaságot állan-
dósitni fogja,  miucán itt az ország legkeletibb ha-
társzélén rendes katonaság állandó elhelyezését — 
különösen ily mozgalmas időkben — sok minden 
érdek követeli. 

Orosz bujtogatás. 
A „Sovremenyja Izviestija" a horváth tartó-

mánygyülés feliratára  adott királyi válaszra most 
látja jónak visszatérni s a következő jellemző so-
rokat írja : 

„Ilyen választ lehetett valamely vakbuzgó ma-
gyartól várni. — Ez oly derék felpofozása  a trón 
iránti vak szláv hűségnek és a magyarok igazsá-
gosságára alapított határtalan reményeknek, hogy 
alkalmasint megtanítja a horvátokat, miszerint so-
hase váljanak ki külön érdekeikkel a többi osztrák-
magyar szlávok köréből. A szlávok barátjai és el-
lenségei közül senki sem várt ilyen nem kegyel 
mes választ. Ez roppant benyomást tett melyet az 
épen nem enyhit, hogy a trónbeszédet T i s z a , a 
legmarconább magyar és a szlávok legmérgesebb 
ellensége szerkesztette. Ausztria-Magyarország la-
kosságának tele szlávokból áll s ez kénytelen az 
uralkodó németek, zsidók és magyarok mellett 
mint a törökországi rája élni. De nem, ha a török-
országi rája felszabadittatott  a százados ázsiai iga 
alól, akkor az osztrák-magyar rája is felszabadul. 
Ausztria-Magyarország lételét csak a szláv nemze-
tiségek teljes egyenjogúsítása által biztosithatja ; 
ha pedig ezen jogegyenlőség be nem következik, 
akkor ezen ódon birodalom bűnei miatt ugy bu-
kik, a mint Törökország bukott. Az osztrák és a 
magyar kormányok erőszakosan hajtják szláv lako-
saikat a pánszlávizmus karjaiba, s ha Oroszország 
valaha igazán szándékozott az osztrák-magyar szlá-
vok ügyeivel foglalkozni,  — akkor nincs szüksége 
jobb bujtogatókra céljainak elérésére végett, mint 

hoz. Beszédes és fia,  ide különösen I l o n a na-
gyon meg voltak lepetve a levél cim in, mely az 
utóbbi nevére szólt, kire rendkívüli hatást tett. A 
levél következőleg hangzott: 

„Drága Ilena! 
Azon körülmény, hogy két óra múlva az Al-

földre  indulandó vonattal elhagyom Budapestet, 
hová négy nap múlva újból visszatérek, de most 
elmulaszthatlan kötelességem hív birtokaimra: 
ez mentsen ki, hogy ma nem tehettem személye-
sen tiszteletemet s nem ölelhettem meg önt. — 
Őszinte akarok lenni; oldjon fel  minden rosz ér-
zés keletkezhetésétől. Én mindent tudok; talán 
ettől függött  sorsom, mert hogy azt a lényt, ki-
től az függ,  szeretem, imádom: arról nem tehe-
tek. Azóta nincs nyugalmam. Oh mint fájt  lelkem-
nek, midőn hallám . . . ah, de ne elevenítsük a 
sebet. Remélem, nem fog  neheztelni s kérem, bo-
csássa azt meg örökre nekem. Ugy-e meg fogja 
engedni, hogy a ki tegnap előlegül egy kis cse-
kélységet átadott, most ide mellékelhessek egy 
ezerest. Az a szerelem, mely lényemet átfonta  s 
ellenállhatatlan vonzalmat érez ön iránt és zava-
rát nem tudá eltitkolni, oh igen, az képes volna 
önért e percben meghalni. Drága Ilona ! ne fe-
ledjen, gondoljon reám. Üdvözlöm papát és fivé-
rét. Nemsokára viszontlátjuk egymást. Sirig az 
öné — Bánpatakf  Géza." 

Ilona a levél elolvasása után elhalványodék, 
majd arcán mondhatlan öröm kifejezése  ült. Néhány 
perccel később az öreg Beszédes olvasá át a leve-
let; reszkető kezében alig tudá kiolvasni a betű-
ket. Ilona kevés beszélgetés után elhagyá atyját, a 
vendégszobába ment s ott leborulva imádkozott. — 
Fellengős eszmék, nagyratörő vágyak, egy fényes, 
dicsteljes jövőről álmadozott, melyről csüggesztő 
helyzetében örökre lemondani készült, de azok e 
levél elolvasása után még hatalmasabb erővel tá-
madtak fel  lelkében. 

- Oh istenem! — kiáltott fel  Ilona — ismét 
látom régi boldogságunkat visszatérni. Oh mivel is 
érdemeltük volna meg e kinos szenvedést, hisz be-
csületesek, munkások valánk. Azt mondá ő, hogy 
„önnek nem szabad igy élni, önre egy fényes  bol-
dogság vár", és kezembe nyomott egy kék csoma-
got. Ah, milyen boldog vagyok most I s még kér-

ni inők a szlávok iránt ellenséges indulatu bécsi 
és budapesti kormányok. Melyik szláv ne ragadná 
meg örömmel Oroszország felmentő  kezét mikor 
otthon gyűlölettel visszautasítják és jogait lábbal 
tiporják. 

Az angol ellenzék és az afgán  haboru 
Londonból irják e hó 23-áról: 

Gladstone urnák határozottan nincs szeren 
cséje. Ugyanazon reggelen, a melyen a lapok köz-
zétették levelét, melyben lord Beakonsfieldet  vá-
dolja, hogy az alkotmányt és az 1858-ki parlamenti 
aktát lábbal tiporja, mert nem hivja ÖSSZÍ a par-
liamentet, — ugyanazon a napon valamennyi lap 
közli a hivatalos értesítést, hogy a parliament rend-
kívüli ülésszakra december 5-ére összehivatott. 

Másrészt alig tettte közzé lord Lawrence azon 
vádját lord Lytton ellen, hogy az kormányzata 
kezdetétől fogva  Indiában arra törekedett, hogy 
az afgán  emirrel viszályt kezdhessen s hogy oka 
legyen az emir ellen ellenséges akciót indítani, — 
már megjelenik lord Cranbrook sürgönye lord Lyt-
tonhoz, melyben a legcsökönyösebb eszüt is meg-
győzi, hogy az emir boszuságának s az ebből ere-
dett összes nehézségeknek oka a volt Gladstone-
kormány azon határozatában rejlik, mely kimond-
ta, hogy Anglia az emirt Oroszország eshetőleges 
túlkapásai ellen nem védi meg. E tényeket pedig 
Gladstone ur, valamint lord Lawrence csak ismer-
ték ! De a mai ellenzék már egyszer megfogta  ma-
gát hasonló tőrben, midőn puszta ellenzéki viszke-
tegből a mostani kabinetnek nehézségeket mert tá-
masztani. 

Akkor egy körrendelet végrehajtásáról volt 
szó rabszolgáknak angol hadihajókra való felvéte-
lét illetőleg. Az egész ellenzék roppant pathosszal 
szónokolt ezen körrendelet, mint az angol szellem-
mel ellenkező ellen és mint a mely ellentétben áll 
az angol szabadság alapelveivel; azonnali vissza-
vonását követelték. A tengerészeti miniszter erre 
felemelkedett  és kimutatta, hogy az illető körren-
deletet lord Clarendon, a liberális kormány alatt 
bocsátotta ki. Ekkor a vádak hirtelen elnémultak 
és a liberálisok még jobban örültek mint konzer-
vativek, hogy az egész ügy egy királyi bizottság 
kebelében örök feledékenységnek  adatott át. Ep 
ugy lesz, most Gladstone követőinek vádjaival is. 
Lord Cranbroek okmánya valószínűleg meggyőzte 
őket, hogy pártjuknak tulajdonitható azon óriási 
hiba, hogy Anglia barátjából, a mi Sir Ali i873Íg 
volt, ellenséget csináltak, és ha most háború szük-
séges, akkor ennek oka Gladstone azon jegyzéké-
ben rejlik, melyben kijelenté, hogy Sir Ali birodal-
ma garanciájának kérdése alkalmasabb időre ha-
lasztatik el. A kormány a parliamentben politiká-
jának legmelegebb támogatására számithat, külö • 
nősen Kauífmann  tábornok beszédével szemben, 
melyet az emir küldöttjének a diszkard átadása 
alkalmával mondott. 

(„N. H.") 

dezte, ha elfogadom-e  ajánlatát, mely nélkül jövőm 
megszün -e. Gé/.áé leszek 1 igen, övé vagyok, ren-
delkezzék tehetségemmel, erőmmel mindenemmel; 
küzdeni, tűrni megtanultam már s hogy a remény 
lesütött, most kétszeres erővel haladhatok a sors 
utain ! 

A mai naptól kezdve Beszédes mini in tartó 
zása ki lett fizetve.  Weisz ur sem h'iborgatja töb-
bé, hisz Bánpataki országúti palotája Beszédes ren-
delkezése alatt áll 

Nem függ  többé a kapun a tábla. A sors mily 
nevetségesen működött közre, :mintha kigúnyolni 
akarta volna Weisz uramit, mert holmi lumpaciu-
sok az éjjel lelopták a táblát. Nem fityeg  ott „Ein 
möblirtes Monats-Zimmer ist sogleich zu vermie-
then Nro 5." 

Banpataki Géza megérkezett. A fővárosi  la-
pok kevé-sssl megérkezése után hozták, hogy a 
pesti körökben oly szélesen ismert müveit lelkű 
gazdag földbirtokos  Bánpataki Géza fényesen  tartá 
meg alföldi  birtokán esküvőjét a bájos éi kitűnő 
szépségű Beszédes Ilonával. 

A nemzeti színház páholyában a fiatal  párt 
gyakran ott találjuk; csino3 magánfogat  szállítja 
oda és viszi haza őket. A fiatal  embernek nemsok 
áldozatába került megválni a kellemetlenül töltött 
mult emlékeitől, hogy boldog élet urává leh ;ssen. 

Erszényesy sem mulat oly gyakran most Fe-
renciben, hová százaslag kóborolnak Pest ledér 
varróleányai és olyanok, a kik a dolgot magvetik. 

Az öreg Beszédes boldogan tölti végnapjait. 
Valahányszor Weisz úrral találkozik, mindig igy 
szólítja meg : 

— Az árfolyam  emelkedik e, tisztelt Weisz ur? 
Nem felel  semmit. 
A börze ezelőtt néhány nappal minden vagyo-

nát teljesen fölemésztette.  Egy-egy forintot  Beszé-
destől szokott élelemre kérni, ki mindig igy vála-
szol : „Most mir öné vagyok kedves Weisz, ren-
delkezzék velem." Kérését sohasem utasítja vissza, 
a forintot  mindig híven nyomja kezébe. 

Szép revanchema I 
H. Dózsa Uézn. 
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