
A.z országházból. 

A felirati  vita befejezéséről  nem sok mondani 
valónk van. Sárközy Aurélnak a függetlenségi  ál-
láspont védelmére mondott rövid beszéde utan 
Pázmándy Dénes és Németh Albert urak vállal-
koztak arra, hosy a ház idegeit foglalkoztassák. 
Pázmándy Dénes ur debutje egészen megfelelt  a 
várakozásoknak, melyeket politikai működéséhez 
jó barátai és ismerősei csatoltak. Egy megjegyzé-
sének odeurje egészen kizavarta a ház elnökét szo-
kásos nyugalmából — és a szóváltás, mely ennek 
folytán  Németh Albert ur és az elnök közt kelet-
kezett, ritkítja párját parlamentünk annalisaiban. 
— Németh Albert ur ugy beszélt, a hogy mindig 
szokott; pártjának komoly emberei sokalták már 
a dolgot; a többi pártok semmit sem sokallanak 
már tőle. 

Az elnölf  az egész ház nagy örömére kijelen-
tette, hogy szólásra senki sincs már feljegyezve  s 
hogy a zárszókra kerülhet már a sor. Szontagh 
Pál ur az előadói székben élt jogával, hogy „nem 
annyira mint előadó, hanem inkább mint képviselő 
jellemezze a javaslattal szemben elfoglalt  álláspont-
ját és egyúttal feleljen  néhány ellene intézett tá-
madásra. Meg is oldotta a maga elé tűzött kettős 
feladatot  azzal a tartalmi erővel, formai  csinnal, 
szónoki lendülettel és jóizü humorral, melyek őt a 
képviselőháznak egyik legegyénibb és legrokon-
szenvesebb szónokává teszik. 

A p p o n y i Albert gróf  elhatározta, hogy 
egy nagyszabású, mérsékelt és államférfiúi  beszé-
det fog  mondani, melyben a dialektikán kivül a 
szónoki hatásnak egyéb eszközeit — többi közt 
a néhol egészséges pathost is — megkísérti a kép-
viselőházon. Igazságtalanok volnánk, ha nem akar-
nók elismerni, hogy mindez Apponyi urnák leg-
alább félig  sikerült. Sikerült neki beszéde kezde-
tén némi feleslegas  rabulisztika mellett Bánhidy 
báró egy sokat szenvedett elmés megjegyzésének 
valódi értelmét helyreállítani; sikerült neki a ház 
feltűnő  lankadtságát, mely mintha a szónokra is 
visszahatott volna, — beszéde második felében  le-
győzni és ellenfeleit  kellő figyelemre,  pártját pedig 
némi melegségre, sőt capsokra is hangolni, mely 
tapsoló divatot mi egyébiránt jobb- és balfelől  egy-
aránt Ízetlennek tartunk. Sikerült aztán neki azt 
az eltagadhatlan ellenmondást, mely a kormánynak, 
a többség egyes árnyalatainak helyzetében és a 
felirat  magyarázataiban van, nagy ügyességgel ki-
zsákmányolni. De nem sikerült neki bebizonyítani, 
hogy a három császár szövetsége csinálta Európa 
izoláltságát és nem ellenkezőleg ez izoláltság kény-
szeritett minket abba a szövetségbe. Nem sikerült 
bebizonyítani azt, hogy a felirati  javaslatába felvett 
jelszavak külpolitikai programmot tartalmaznak és 
hogy ha az ember Románia szövetségét emlegeti, 
azzal a Balkán-félsziget  nyugoti részein való ren-
dézkedés nehéz kérdését már elintézte. Nem sike-
rült neki aztán megmutatni azt, hogy a pathosz 
már bizonyíték is és hogy a költő „jobb korá"-nak 
vágy „nagyszerű halál"-ának szép céljaihoz épen 
csak az egyesül ellenzéki felirati  javaslat vihet el; 
mig az ettől eltérő felfogású  poiitikának épen azon 
„dísztelen enyészet" felé  kelljen haladnia, melylyel 
Apponyi ur nagy bőkezűséggel a két ágú alterna-
tívát harmadik ág gyanánt megajándékozta. Ne-
künk legalább ugy tetszik, hogy ha Andrássy gr. 
szintén merne kísérleteket tenni a pathosz terén, 
ép oly joggal igénybe vehetné azon ternativának 
első alternatíváját a maga vállalkozó politikája szá-
mára, mint a minő joggal Apponyi gróf  a maga 
számára véli a „jobb kor", vagy a „nagyszerű ha-
lál" kilátásait lefoglalhatóknak.  A mire egyébiránt 
megjegyezzük, hogy bármily hősi hangulatban le-
gyünk is egyenkint, a nemzet, mint olyan számára 
jobb lesz olyan politikáról gondoskodni, mely a 
„nagyszerű halál" alternatíváját nem foglalja  eshe 
tőségei közé, hanem inkább kizárja azok közül. 

M e g h í v á s . 
Az orbai fiók-tanitóegyesület  folyó  év decem-

berhó io-én közgyűlést fog  tartani Papolcon. 
A gyűlés tárgyai lesznek : 

1) Az énekkar gyakorlata. 
2) Egy szabadon választo't tantárgyból gya 

korlati előadás egyik papolci tanitó által. 
3) Bizottsági e l ő t e r j e s z t é s ezen kérdés-

ről : „Mennyit lehet felvenni  a magyarnyelvtanból 
tanítási anyagul a népiskolában ?" 

4) Indítványok és a jővő gyűlés helyének, 
tárgyainak megállapítása. 

Barátos, 1878. november 22. 
Vékás Lajos, 

elnök. 

L E G Ú J A B B . 
Aomáuiii megkapta Dobrudsát. Oroszország 

elállt azon követeléseitől, melyeket e tartomány-
rész átengedéséhez kötött. E követelések közt leg-
fontosabb  volt tudvalevőleg az, hogy Románia biz-
tosítson Oroszország számára állandó katonai utat 
a mi egyenes ellentétben állt a berlini szerződéssel. 

Midőn Oroszország e követelésétől elállt, ezt 
nem Románia iránt való barátságából, sem a ber-
lini szerződés iránt tiszteletéből, hanem azon nyo-
más alatt tette, melyet rá az osztrák-magyar-angol 
diplomatia és különösen monarchiánk r/iL>:> 1 

Oroszország e nyomás alatt kénytelen volt meg 
Ígérni a berlini szerződés végrhajtását, s ez igére-
tét először is Románia irányában teljesitette. Ez 
eredményt bátran és joggal külügyi kormányunk 
actiójának sikere gyanánt tekinthetjük, mely acti-
ónkat tevékenyen előmozdította Anglia. Románia 
szintén monarchiánknak tulajdonítja a siker orosz-
lánrészét, s külügyminisztere által ki is fejezte 
elismerését. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Hároniszékmegye törvényhatósága .folyó 

évi deczember hó 10-én d. e 10. órakor a megye 
házánál, főispán  méltóságos Potsa József  ur elnök-
lete alatt t ö r v é n y h a t ó s á g i k ö z g y ű l é s t 
tart. — A k ö z g y ű l é s t á r g y a i közül a ma-
gas kormányi leiratokon kivül megemlítjük a kö-
vetkezőket : Pest-Pilis-Zsolt Kiskunmegye felirata 
a Boszniába kirendelt előfogatok  iránt. Somogyvár-
megye félirata,  egy oly törvény alkotása tárgyá-
ban, mely a Bosznia és Hercegovina megszállásá-
hoz hasonló megszállásokat megakadályozzon. So-
mogyvármegye átirata, a Boszniába kirendelt elö-
fogatok  iránt. Szabolcsvármegye felirata,  a kor-
mánynak felelősség  alá vonása iránt. Nyitramegye 
felirata,  az illetékek kiszabása és felhajtása  tárgyá-
ban. Megyei közügyek : A törvényhatóság közigaz-
gatási és gyámhatósági költségvetése a jövő 1879. 
évre az állandó választmány jelentésével. Az isko-
lai alap költségvetése a jövő 1879-ik évre. A sepsi-
szentgyörgyi és baróthi gazdasági iskola költség-
vetése. A közigazgatási bizottság jelentése, a ba-
róthi felsőbb  népiskolához tartozó épületek kijaví-
tásáról. A kézdi-vásárhelyi felsőbb  népiskola költ-
ségvetése. A megyei közigazgatási bizottság jelen-
tése a folyó  év első félévéről.  A közigazgatási bi-
zottságban 5 kilépő tagnak választása. Megyei 
pénztárnok és ellenőr választása. Igazoló választ-
mány választása. Főispán ur átirata, a Pozsonyban 
nevelt nő iránti rendelkezés iránt. Kir. építészeti 
hivatal véleményes jelentése, a malomgátak vizsgá-
lata tárgyában. „Erzsébet" árvaház választmányá-
nak előterjesztése,' az intézet czéljára átengedett 
épület és telek iránt. A baróthi felső-népiskola 
igazgatójának „emlékirata" egy darab fekvőség-
nek megvásárlása iránt. A sepsi-szentgyörgyi felső-
népiskola igazgatójának igazolása az 1877 én száma-
dásokra. Indítványok közül. A megye gyüléster-
mének pártgyülésekrei feltiasználhatása  iránt — jö-
vőre. — Császár Bálint indítványa, egy megyei 
tőke alap beszerzése irán.t. Az állandó választmány 
tagjai kéretnek folyó  évi deczember hó 7-én d. e. 
10 orakor a megye házánál megjelenni. 

— Robbanás a miniszterelnöki palota előtt. 
„Magyar Hiradó" irja: Mult éjjel 11 óta után a 
miniszterelnöki palotában nagy volt az ijedség. Az 
éji csendben a palota közelében egyszerre rendkí-
vüli nagy robbanás hallatszott, az ablakok erősen 
megrezzentek és az okozott légnyomás oly nagy 
volt, hogy a termekben levők igen kellemetlenül 
érintettek általa. A palotában éppen akkor nagyob 
társaság volt együtt, mely erre ijedten nézett ösz-
sze, — az élénken folyt  társalgás elnémult s a por-
tást az erős légnyomás majdnem a székéről vetet-
te le. Nem tudta senki, hogy a robbanás honnét s 
mi által eredt. A rendőrség ez esetről azonnal ér-
tesittetvén, k a t o n a s á g és r e n d ő r s é g legot-
tan cirkálatot tartott, de tettesre nem akadt. — 
Annyit a helyszínén, honnét a robbanás hallatszott, 
mégis kitudtak, hogy a fölrobbanás  dynamit által 
okoztatott, mert ugyanott egy dynamitot tartalmazó 
papirfoszlány  találtatott. Az eset minden esetre 
elszomorító. Alig hihető, ha csakugyan gaztett 
van itt a játékban, hogy magyar kezek működné-
nek közre. A magyar nemzet ősi szokása szerint 
ellenségeivel nyíltan száll szembe, nem pedig éjjel, 

— orgyilkos gyanánt leskelődve, vagy itt is a 
„népszabadság ligája" működik ? 

— Ki a biinösjt M. I.-né asszonyt férje  távol-
létében — állítása szerint — már másodízben ra-
bolták meg s ma e hir városunkban szájról szájra 
jár. Az esetet változó színekben beszélik, mi a 
mellett, hogy nem kevés megjegyzésre szolgáltat 
alkalmat, egyszersmind érdekkeltŐ is. Az első tény 
alkalmával korommal befestett,  álczázott rabló sze-
repel, ki éjnek idején merészen betör a szobába, 
rémületet kelt és az erszényben lévő pénzt magá-
hoz veszi, mialatt M. I.-né asszony elalél s a rabló 
— eltűnik. A második esetnél, mely folyó  hó 24-
éről van keltezve, láthatlan személyek működnek. 
Este van ; egész Szemerja községében síri csend 
honol, meiyet M. I.-né asszonynál zavar meg csak 
a házi czicza, mi félénk  tetmészetét annyira fel-
izgatta, hogy szolgálója Dániel Anna, anélkül, hogy 
valakit látna vagy valamely bűntény jelt észreven-
ne, az udvaron „tolvaj"t kiált. A szomszédok össze-
futnak,  figyelnek,  vizsgálnak, semmit se találnak. 
Ismét csend lesz. de az udvaron őrködő szolgáló, 
asszonya félénk  szellemétől áthatva, visiot lát s lé-
lekszakadtából ujolag „tolvaj"t kiált. A szomszé-
dok másodízben is megjelennek ; kutatnak, motóz-
fiak,  sem kárra, sem tettesre nem akadnak; taná-
csot tartnak s elhatározzák, hogy M. L-né asszony 
bátorságositása végett a lelkek bujdosó órájáig, 
nála maradnak. A határozatot tény követi; a szom-
szédok csakis éjféli  12 óra után távoztak, midőn 
már a sirjokban nem nyugható szellem, k is nyuga 

it.lomra térnek. M. L-né asszony félelmi  azonbani 

ekkor sem csillapul; őt rémletes előérzet gyötri, 
hogy a bűnös szellemek „ma" nem mennek nyu-
galomra s ez okon reggeli 2 óra után elzárva lak-
házát és abban lévő szekrényeit, szolgálójával együtt 
a szomszédba ment hálni. Kora reggel haza térve 
sejtelmét valósulva találta, mert ama 27 frtot,  me-
lyet M. I.-né asszony félje,  nem a háznál tartóz-
kodó és M. I.-nével haragban élő leánya számára 
küldött, a szellemek — a záros szekrényből a nél-
kül, hogy valamely tárgyon a legkisebb betörés 
avagy külerőszak jeleit lehetett volna fölfedezni  — 
eltüntették. Gonosz nyelvek beszélik, hogy az első 
esetnél is a rabló épen azt a pénzt vitte volna el, 
mit a férj  — leányának küldött. Különös, hogy a 
rabló vagy sirontuli szellem, mihelyt a leánynak 
pénze érkezik, azonnal kéznél van és semmi más 
tárgyat soha el nem visz. Az eset a bíróság előtt 
van s a vizsgáló birónak gratulálhatunk, ha a „bű-
nös" szellemét fölfedezi. 

— Folyó hő 2-t-éu halt el márkosi Redukán 
Alexa Dumitru a rajta Redukán Gávrilla által ej-
tett súlyos testi sérelmek következtében. A vizs-
gálóbiróság a helyszínére kiszállván, a hulla bon-
czolását foganatosította  és az orvos-szakértők által 
konstatáltatta, hogy a halált a koponyacsont betö-
résére felszívódott  agy-gennyedés idézte elő. 

— Fényes nappal, e hó 20 án, d. e. 12 órakor 
lopták el bodolai Máriás Dina Pajor Mihály lovát, 
s minthogy kilátása nem volt a lopott lovon azon-
nal túladhatni, a gr. Mikes erdejébe hajtotta, meg-
nyúzta és bőrét Brassóban eladta. Most a helyi k. 
járásbíróságnál várja méltó büntetését. 

— Málnás községében, közel a papi lakhoz*, 
egy kazal szalma mellett gyú-anyag találtatott, 
melyből az elöljáróság azt következteti, hogy va-
laki a szalma kazalt a végett, hogy tüzet támasz-
szon, szándékosan meg akarta gyújtani. A vizsgá-
lat ez irányban a helyi kir. járásbíróságnál folya-
matban van. 

— Vasúti szerencsétlenség. A tó. sz. vegyes 
vonat, mely a magyar állam vaspálya udvarából 
az éjjel 11 óra 40 perckor Losoncra i dult, össze-
ütküzött a Rákoson váró 66. számú tehervonattal. 
A mozdony közvetlen szomszédságában lező vag-
gonba 12, Boszniából haza érkezett Wasa-katona 
volt elhelyezve, s midőn a mozdony nagy gyorsaság-
gal nekiment a tehervonatnak, ők voltak az elsők, 
kik az erős összeütközés folytán  helyökből kivettet-
tek. Kettőnek a dereka, kettőnek a lába tört el, 
egyik pedig máskép sérült meg igen súlyosan. 
Rögtön a Rókus-korházba szállították őket. A töb-
bi utasok között is vannak sebesültek, de nem 
szenvedtek oly életveszélyes sérülést, mint az em-
iitett öt katona. A szerencsétleséget — mint jelen-
tik — a pályaőr okozta, ki elfelejtette  a váltósínt 
megigazítani A színhelyre azonnal nagy számú 
rendőr sietett, kjknek segítségével a sebesülteket 
behozták a korházba. T h a i s z főkapitány  is, mi-
helyt a szerencsétlenségről értesült, azonnal kisie-
tettRákosra. Csery vizsgálóbíró és Kratocwill rend-
őrségileg a tényáladék felvétele  végett küldettek 
ki. A pályaőrt kinek hanyagsága a szerencsétlesé-
get okozta, azonnai letartózratták. 

— Képviselőválatások.  A t i t e l i kerületben 
tegnap dr. S t o j k o v i c s Péter szabadelvű párti 
45 szótöbbséggel Kontics Lázár nemzetiségű jelölt 
ellenében országgyűlési képviselőül megválasztatott. 
— S z e n t e s e n szintén tegnap T ö r s Kálmán 
654 szavavattai választatott meg Kis Zsigmond 210 
szavazata ellenében. 

— Nőrablás. A cellei ügyészség tudatja, hogy 
november elején a Harburg és Uelzen közti erdő-
ben Nikolics Istv. orvici slavoniai kereskedő két le-
ányát egy Búmba vagy Bomba nevű cigány O.va-
sajról (?,Pest mellett erőszakoson elragadta, Az 
egyik leány 13 éves Lina, a másik 16 éves és ne-
je a 18 éves Nikolics Varsolának. Mindkét nő sok 
ékszert, és pénzdarabot hordott magával. Búmba 
főnöke  egy nyolcz utazó czigánybandának s látták 
is, midőn a két Nikolics leányt magával vitte. A 
föntebbi  ügyészség most nyomozza a czigányokat. 

— Öngyilkosság a^ templomban. A bécsi 
Szent István templomban tegnapelőtt egy tisztes-
séges külsejű 50 éves nö Rauscher bibornok sírjá-
nál fölmetszette  ereit. A nő életben maradásához 
kevés a remény. 

— Szende hölgy. Greencckban néhány nap 
előtt iszákosság miatt börtönbüntetésre Ítéltek egy 
asszonyt. Mevezetes, hogy e hölgy már 1850-ben 
bűnhődött hasonló kihágásért s azóta 13 év lefor-
gása alatt 49 napig nyugodott az igazság kar-
jaiban. 

— Természeti ritkaság. Trübbachban az otta-
ni utcsináló tehene olyan borjut ellett, melynek 
négy szeme és két szája van. E szervek tökélete-
sen vannak kifejlődve.  Az állat vidám s igen erős-
sen szopja az anyatejet — mindkét szájával. 

— Nagybecsű és mesés olcsóságu munka je-
lent meg „A magyarhelyesirás elvei és szabályai" 
cimen. Ez elveket és szabályokat a magyar tudo-
mányos akadémia több évi gondos tanulmány után 
állapította meg s mindenesetre nagy szolgálatot 
tett hazai irodalmunknak, midőn a lábrakapott kü-
lönféle  helyes és helytelen orthographia zilált me-
zején a legilletékesebb kezek csinálnak rendet. A 
kis füzet  kiterjed a legapróbb szabályokra is, me-
lyeket eddig nem igen méltatott figyelmére  az írók 
nagy része. A füzet  ára 10 kr. Megrendelhető az 

Lkad. köny/kiad. i hivatalá:aU B-i lip :;t:n. 


