
Szerkesztőségi iroda: 

KSpiac, Gaulak-félc  li.-íz, 

hová a lap szellemi ré<?et 

illet', közleményeit 

küldendők. 

Kiadó hivatni 
Polliik M'.r könyvnyomdája, 

l.o.á a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

hérmentesen intézend<"k. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászat! lap. 

Megjelenik ezen lap heten* 
kint kétszer: 

C3ütörtökön és vasárnap 

Előfizetési  foltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy: 

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

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttór aora 15 kr. 

A háromszékí „jíázíipar-egyiet11 és a „sepsiszentgyörgyi önícényfces  tízotlá-egyíet" hivatalos kazt&nye. 

A miiiUzterválság lefolyása. 
A miniszterválság kimenetele már hetek óta 

nem volt kétséges. Midőn Tisza Kálmán ur — 
irja a »M. II." — a pénzügy miniszter kilépése 
következtében maga és társai nevében lemon-
dását ő Felségének benynjtotta. nemcsak a nagy 
közönség, hanem maguk a politikai körök is 
teljes tájékozatlanságban voltak a történendők 
felett.  Ki fogja-e  a kabinet o veszteséget, mely 
Széli Kálmán ur kilépése által érte, heverhetni? 
nem lesz e a pénzügyminiszter kilépése, kiben 
a közönség ugy polit.kai múltjánál, mint szemé-
lyes viszonyainál fogva,  a fúzió  által létrejött 
s-abadelvü párt egyik — és pedig számban és 
súlyban nyomatékosabb alkatrészének nemcsak 
képviselőjét, hanem egyúttal bizalmi emberét 
látta, kár s visszahatással magára a kormány 
pártjára, nem fogja-e  a szabadelvű párt egy-
ségét megbontani V Le~z-e egyáltalán kormány 
alakitható. mely többséggel bírjon ? E kérd é-
sekkel vok tele október közepén a levegő s e 
kérdésekre nemcsak a tájékozatlanok és a pes-
si^isták, hanem politikai viszonyaink alapos is-
merői s a mindig jót remélők sent b'rták a vá-
laszt megadni 

Megadták azt a tények Alig pyi'lel-.eztek 
fel  az újonnan megválasztott képviselők, a tá-
jékozatlanság oszlani kezdett. Kct héttel az or 
szággyűlés megnyitása után kormánypárt ugy, 
mint ellenzék tisztában voltak magokkal aziránt, 
hogy a Tisza kabinet igenis számithat az uj 
képviselőházban a szii-.séges többségre. Ettől 
fogva  a miniszterválság a dolog lényegében 
megoldottnak volt, tekinthető. 

A királyi kinevezések, melyek néhány nap 
múlva a hivatalos lapban meg fognak  jelenni, 
mid ín a válságot formaszerint  is befejezik,'csak 
konstatálják azon eredményt, mely már hetek 
< ta kész volt a közvéleményben N;<n hoznak 
sen mi meglepetést s az uj kormány, melynek 
álta'a leendő megalakítását Tisza Kálmán ur 
már a szabadelv ii pártnak bejelentette — csak 
névtig az, tényleg a régi. A legfontosabb  vál-
tozás, melyet hoz: Széli Kálmán helyének gróf 

r£  A M € 

A várnagy unokája. 
(Kolyta'ás ) 

Az ideg •ín, a kit Mari az erkélyen talált, el-
mondá, hogy ő az erdőben eltévedt s itt a lépcső 
kön kissé ki akarta magát pihenni, mivel a hely 
szépsége is vonzotta. Sejtelme sem volt, hogy eb-
ben a zajtalan magányban még emberek is laknak; 
minthogy azonban a sors annyira kedvezett neki, 
hogy épen ide engedte tévedni : nem állhatta meg 
'az idegen, hogy egy kis frisitö  italt ne kérjen. — 
Mari bevezette öt nagyatyjához s mindenképen 
iparkodott, hogy az öregnek valahogy tudtára ad-
ja, miszerint vendégök érkezett. Majd elöhitta Ger-
trudot s pár perc múlva egy tálcával jött be a 
szobába Mari ; a tálcán aranyszínű borral telt pa-
lack, egy csinos kis pohár s egy csésze illatos sza-
móca volt. Ezeket a szép fehér  abroszszal beterí-
tett asztalon az idegen elé helyezte. — Az idegen 
nem győzött eltelni a kedves leány szemléletével 
s tekintetével folyvást  kecses mozdulatait kisérte, 
mialatt az álmatag öreg, mint mindig, most is bó-
hntgatdtt elölte s az ablaknál egy kalitkában két 
kenderike hallatta pajkos csicsargését. 

Az idegen felfrissité  s kipihente magát, de 
azért még nem távozott. Gertruddal beszélt s azt 
mondá neki, hogy a kastélyt szeretné lerajzolni s 
kért az épület használatlan részében néhány napig 
itt tartózkodására helyet, ö mint mondá, kevéssel 
í > beéri. Miután még az idegen egy tömött erszényt 
is csúsztatott a nő markába : a ,'olog egészen rend-
ben volt, minthogy a morgó ven nőnek egyetlen 
szenvedélye volt : a — pénz. Összekötött harisnyá-
ban tartja az ágya szalmazsákjában összegyűjtött 
pénzH,  bár ez az elővigyázat  kissé feleslegesnek 

Szapáry Gyula általi betöltése, kinek a kabinet-
be lépéséhez, belügyminiszteri működése után 
itélve a legszebb reménveket fűzhetjük 

A miniszterelnök, midfín  a vá'ság il \ etén 
befejezéséről  pártját értesítette, nem hallgatta 
el a nehézségeket, melyeket a képviselőház 
felirati  vitája az ő felfogása  szerint hivatalban 
maradása útjába gördített, de hozzátette, hogy 
kénytelennek látta magát ezek dacára a kor-
mányalakításra vállalkozni, mert nem volt sen-
ki, ki hajlandó leit volna tít e feladat  terhétől 
megszabadítani 

A jövőre nézve Tisza Kálmán ur nem adott 
forniaszerinti  progrunmot, de elmondta néze-
teit a legfontosabb  függő  kérdésekről Kije'en 
tette, hogy nem törekszik az annexióra s hogy 
li.i a jövő - a miről senki jót nem állhat — 
e kérdést a napirendre tűzné, annak minden-
esetre az illetékes törvényhozási tényezők által 
kell eldöntetnie Áttérve az okkupáció pénzügyi 
oldalára, biztosította a pártot, hogy az okkupá-
ció 1878 és 1H79-iki költségeinek kamatterhe 
Magyarországra nézve nem fogja  a 3—4 mil-
liót meghaladni, s kifejezte  azon biztos remé-
nyét, miszerint 1880-tól kezdve Bosznia kor-
mányzásának költségei alig 1 - 1' , millióval fog-
ják az egész monarchia terheit szaporítani, mert 
a két tartomány összes igazgatása ki fog  tilni 
negyedfél  milli iból. 

A szabadelvű párt helyesléssel fogadta  a 
nii/iisztetelnök e nyilatkozatait, melyekhez mi 
csak azon óhajunkat csato'jttk, vajha a minisz-
terelnök ur kijelentései — a mennyiben remé-
nyeket íejeznek ki — megvalósuljanak : aineny 
nyiben pedig a kormány álláspontjának e l v i 
oldalát körvonalozzák, teljesen és utógondolat 
nélkül érvényre jussanak azon, a közös és osz-
trák kormányokkal egyetértésben készítendő 
törvényjavaslatokban,  melyek a bosnyák kérdés 
rendezése és e!sö sorban ISosznia s Hercegovi-
na bclszervezeté.'iek megállapítása tárgyában 
annak idején a törvényhozás elé terjesztetni 
fognak. 

A helyzetnek, melyben a kormány hivata-
loskodásának uj korszakát megkezdi, — súlyos 

látszik, minthogy tolvajok itt, ebben az elhagyott 
lakban kincset nem keresnek Mari pedig nem is 
meri a pénz értékét. 

Másnap reggel az idegen a legközelebbi fa-
luba lovagolt s lovát elhelyezvén, egy levelet tett 
a postára, melyben megrendelte, hogy a városból 
küldjék ide'legszükségesebb holmikkel rakott pod-
gyászát s aztán visszatérve az erdőbe, csakugyan 
hozzáfogott  a kastély rajzolásához. Mari az idegen-; 
hez lopózott s háta megül belepillantott a rajzba 
mekkora lön azonban bámulása, midőn a kastélyt 
épen ugy, a mint azt ö mindennip látja, a papírra 
vetve találta. Aztán kezébe vette ő is a rajzónt s 
megpróbálta a rajzolást csakhogy az sehogy sem 
ment noki. Az idegen segitni akart neki: megfogta 
a szép leány kis kezét s vezette puha, rózsaujjait 
azon irányban, melyben a vonásokat húzni kellett. 
Mari hangosin fölkacagott  szép csengő hangján, 
mert hát ilyen módon csakugyan ment is valamcny-
nyire a rajzzal. Minthogy azonban Mari önállóan 
is ohajtott munkálkodni, leült az idegen mellé s 
nem ugyan a kastélyt, hanem egy lehullott faleve-
let rajzolgatott. 

A következő napokon más művészetet is meg-
ismert, a miről eddig sejtelme sem volt. A város-
ból hozott podgyásza közül ugyanis egy sajátságos 
alakú szekrényt vett elő az idegen s abból egy 
olyan tárgyat vett ki, a minőt a fiatal  leány még 
soha nem látott; a csudálatos tárgy gyönyörű han-
got adott. Minő bámulattal hallgatta Mari e csoda-
szép, bűbájos hangokat! Az erdő csendjén átszű-
rődtek a hangok, mialatt a ho'.d ezüst fénye  szelí-
den világította be az ódon kastély mohnőtte er-
kélyét. . . . 

A néhány napból, mig az idegen itt akart 
időzni, hetek lettek. A világ költészet nélküli lár-
más zajából'idetévedt ifjú  jól érezte magát mese-

volta félreismerhetlen.  Maga azon körülmény, 
hogy a kombinációba vonható elemek sorában 
nem akadt senki, kit a hatalom csábjai rábír-
hattak volna, terheinek elvállalására, hogy Ti-
sza Kálmán ur nem bírt az egyénileg oly há-
látlannak bizonyult munka folytatása  elől kitér-
ni : eléggé bizonyítja nehézségeit. És semmi 
kilátás rá, hogy a nehézségek egvhamar csök-
kenjenek, srít minden jel arra mutat, hogy a 
jövő eseményei uj áldozatokat fognak  róni a 
nemzetre és uj feladatokat  a kormányra, tre-
lyek annak erkölcsi erejét és politikai érettsé-
gét, ennek szellemi és je'lemí erejét a legke-
ményebb próbára teendik 

A kormány, mely ily súlyos viszonyokkal 
szembén a nemzet élére állt, nem erősebb mint 
volt lemondása előtt, sőt tán nem is elég erfís 
szembeszállni a jövő feladataival.  Annál nagyobb 
szüksége lesz minden egyes tagjának a hazafi-
ság rzon bátorító és erfítadő  érzetére, mely a 
kormány elnökét ma lelkesíti, midiin az ország-
lás nagy felelősséggel  járó feladataira  ujbó 
vállalkozott. 

* A miniszterin ni kinevezése után a „P. Lloyd^ 
szerint azonna' ki fog  neveztetni az uj belügymi-
niszteri államtitkár is, és pedig gr Z i c h y Viktor 
személyében. — Ugyané lap azt is jelenti, hogy a 
kereskedelmi minisztérium egy jelenlegi tisztviselő-
je fog  államtitkár-helyettessé kineveztetni. 

* Az ujoiian alakult kormiiny, szombaton mu-
tatja be magát az országgyűlés mindkét házának. 

* Az uj vámtarifa  életbeléptetésére vonatkozó 
hivatalos értesítések közzététele legközelebb már 
várható. Az árujegyzék és a végrehajtási szabály-
zat a mult héten végleg megállapittatott s a kü-
lönböző hatóságokkal már közölt hivatalos értesít -
tések szerint bizonyos, hogy az uj 1879. január 1-
én életbelép. — Hogy egyúttal a u t o n o m tarifa 
is lesz-e vagy sem, az a most Olaszország _j.il fo-
lyó tárgyalások eredményétől függ. 

* Az oszrák birodalmi tanács, mint Bécsből 
jelentik, dec. hó. 10-re hivatik össze. A szükséges 
előkészületek részben már meg is történtek s Auer-
sperg hercegnek és Depretis urnák Bécsbe való 
visszatérése után a legközelebbi napokban be is 
fejeztetnek. 

* A választói jogosultságra vonatkozólag a 

szerű környezetében, hol a legutolsó fűszál  is illa-
tot lehel s hol minden bokor telve van a vadregé-
nyesség összes költészetével. Az idegen ugy ta-
lálta, hngy a fűszeres  erdei lég üditő hatassal van 
idegeire s hogy a kedves leány lénye rá nézve 
sokkal vonzóbbá lett, mint azt egyelőre maga is 
gondolta volna. Nem tudta rávenni magát, hogy 
elutazzék s addig-addig késlekedett, mig végre kö-
telessége csakugyan elszólitá öt a városba s ren-
des foglalkozásához  hívta el. 

Egy forró  augusztusi délután az erdőnek egyik 
virággal hímzett tisztás részében egy magas bar-
na férfi  s előtte egy ragyogó szépségű fiatal  leány 
állott. Mari volt, a várnagy unokája. 

A leány zokogva emelte fel  kezét a férfi  .'lőtt 
s reszkető hangon esengett: 

— Vigy el engem magaddal. En meghalok 
itt ; netn tudok nálad nélkül élni többé ! 

Az idegen hosszasan nézett a leányra. Amaz 
sokkal idősebb volt, mint ez; lehetett 30—35 éves 
Szemei okosságot s a világban való jártasságo 
árulták el. 

— Gyermekem, — szólott Marihoz csendesen 
— te nem tudod, mit kívánsz tőlem En m a i t h a i 
l o v a g vagyok. A rend fogadalma  tiltja, hogy té-
ged nőül vegyelek, s ha csak a nélkül jönnél el 
velem, a világ gúnyja és szidalmai kisérnék m'nd-
kettőnk életét. 

Mari nagy barna szemeivel tétovázva nézett 
az idegenre. Tekintete elárulta, hogy nem érti, mi-
ről van szó. 

— Miért ? — kérdé bánatos naivsággal. Mit 
árt a világ nekünk ? Nem élhetnénk mi másutt is 
ugy, mint itt ? Egymás mellett sétálva virágokat 
szednénk és . . . . oh boldog órák I Te játszaná/ s 
én lábaidnál ülve hallgatnám gyönyörű dalaidat. 

(Vége következik.) 


