
Szerkesztőségi iroda: 

Fópiac, Csulak-féle  ház, 

#hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal: 
Poll&k Mór könyvnyomdája, 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

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

Megjelenik ezen lap heten-
kint háromszor: 

szerdán, pénteken 
és vasaru»p. 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy 

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

Hiriletméuyck dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttér sora 15 kr. 
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Külügyeink. 
(—) Azon izgatottság, melyről a lapok 

B o s z n i á b a n a mohamedánok részéről meg-
emlékeztek s itt-ott kissé túlzó tudósításokat is 
hoztak, most már szünőfélben  van. És ők ezt 
igen helyesen teszik. Minket hozzájok érdekkö-
zösség köt. Ha valaki veszíthet: itt csak rólunk 
lehet szó Rokonszenvünk,  ha megérdemlik, nem 
fogja  őket elhagyni A mi a tárgyalásokat il-
leti, Karatheodory és Mehemed Ali már jelen-
tették is a portának, hogy az eddig folytatott 
tárgyalások eredménye mindkét részről teljesen 
kielégítő. 

• A > Neues Wiener Tagblatt« értesülése sze-
rint Bosznia és Hercegovina okkupációja iránt 
folytatott  tárgyalások megszakításának az által 
vétetett eleje, hogy Ausztria Magyarország ki-
jelentette, hogy nem akar bele vágni a porta 
jogaiba. — A tárgyalások folyamában  a török 
meghatalmazottak által nyilvánított kívánságok 
a következő pontokba foglalhatók  össze: 

Bosznia és Hercegovina polgári viszonyai-
ban a további megállapodásig nem történik 
változás. 

A török csendőröket az osztrák-magyar 
kormány alkalmazni fogja  és ezeknek egyenlő 
rangjuk lesz az osztrák-magyar csendőrökkel. 

A kiürítés akképen fog  történni, hogy az 
osztrák-magyar csapatok mielőtt megszállanak 
valamely helyet, barátságosan értesitik közele-
désükről a török őrséget. 

Oly helyen, mely egyelőre vegyes őrséget 
nyer, a felsőbb  rangú vagy öregebb tiszt lesz 
a parancsnok, tekintet nélkül arra, vájjon az 
osztrák-magyar, - vagy a török hadsereg 
tagja e. 

Törökország ftntartja  jogát, hogy egyelőre 
a novi-bazári szandságkan pontosithass:i össze 
csapatait. 

Az államvagyon annak rendje szerint laj-
stromoztalik. 

Ezek fejeben  kötelezi magát a porta, hogy 
proklamációt fog  kibocsátani, ^melyben felhív 

minden rendű és vallású lokosokat, hogy ba-
rátságosan fogadják  az osztrák-magyar hivatal 
nokokat és katonákat; ellenben a porta nem 
vállal felelősséget  a lakosság magatartásáért. 

A z o l a s z t ű n t e t é s e k és garázdálko-
dások nagyobb és nagyobb mérveket öltnek. 
A Piazza Collonán körülbelól 60 fiatal  ember 
verődött össze és demonstrációval akarták meg-
tisztelni az osztrák-magyar nagykövetet. Mint-
hogy azonban a Piazza Venecian levő nagykö-
vetséghez vezető utat katonaság zárta el, az a-
jongók ,Abbasso Ausztria! Evviva Trento ! 
Evviva Trieste ! Abbasso Corti !« kiáltásokkal 
Haymerle magánlakása elé vonultak, ott fütyöl-
tek és kiáltoztak. Ekkor a katonaság kiürítette 
az utcát. A lakosság nem vett részt a tünte-
tésben 

A »Perseveranza« és az »Avenire« értesül, 
hogy a miniszterek kijelentették, miszerint in-
kább lemondanak tárcájukróil mintsem vissza-
torláshoz nyúljanak a demonstrálók kai szemben. 
A jobboldali lapok ellenben a kormányt teszik 
felelőssé  a zavarokért, hogy mondjon le Cai-
roli és Zanardelli, ha nem akarják ~ tüntetése-
ket megakadályozni, vagy nem akadályozhatják 
meg, előbbi pártfeleiknek  tett Ígéretük miatt. 
Az osztrák-magyar nagykövetnek adott macs-
kazene már ázsiai állapot, ? melyre csakhamar 
nem lesz elég nagy (olt a sajnálkozás 

Csakugyan ideje volna már, hogy külügyi 
kormányunk közbe vesse magát s erélyes til-
takozásával beszüntesse az apró-cseprő tünte-
téseket, a melyek mindenesetre elégségesek 
arra nézve, hogy az olasz, semmit tenni nem 
akaró kormánynak kormányunk kissé az orrára 
pirítson. 

Fürdői tárca. 
Tusnád, 1878. julius 23. 

Az Olt vize folyik  csendesen. 
Partjain gondtalan gyermekek játszadoznak a 

horogfogta  halacskákkal. Egyik kezéből kisiklik 
a kis ezüstfehér  hal s belecsoppan a vizbe. Meg-
szabadult a fogoly  s most ismét boldogan evi-kél 
a habok között. A játszó gyermekek megunják a 
halászatot s lepkék után futnak.  A tarka pillangó-
kat nevetve űzik felfelé,  mig azok elmenekülnek 
be. a fenyvesek  közepébe. A kis fiuk  oda is utána 
futnak  ; kiáltásuk, vidám nevetésük messze ki-
hallszik. 

V, > Oh boldog gyermekkor ! 
-< Csak jó későn jönnek vissza onnan, kezeikbe 

mindenik egy-egy kék, piros hátú pillangót rebbeg-
tetve. Edes anyjuk pedig már régóta keresi őket. 
Vendégek jöttek : azoknak akarja az apróságot 
bemutatni. S mikor keresztül estek rajta, hajrá, is-
mét az erdőbe I 

Nem sokat törődnek a vendégekkel, rábizzák 
azokat a nagyobbakra. Mi például minden uj ven-
dég iránt igen élénk érdeklődést mutatunk. Hon-
nan jött ? Mi a neve ? Meddig fog  itt maradni ? 
Hol vesz szállást magának ? stb. mind olyan neve-
zetes kérdések, a miket menten meg kell oldanunk, 
különben alig találnánk nyugtot anélkül. Napról 
napra gyül a vendég. Ma-holnap kiszorítanak ben-
nünket a lakásunkból is, a mi pedig az én „kdvs 
prtom", kerek doktorom szívességéből különben 
sem sok kényelemmel van ellátva. Sokan keresik 
az ujon érkezők közül a fürdő-orvost  is : nincs se-
hol. Nálunk afélet  már évek óta nem lehet találni. 
De hát miért is ? Tusnádon orvos nélkül is meg 
lehet gyógyulni. S ha pedig valami decoctumra 
mégis szükséged van : látogass el a Dobay ur gyógy-
szertárába. Az a kedves kis ember épen olyan jó 

a felmerült  költségek fedezése  végett az állam 
kincstár vétetett igénybe. ^ Tekintettel az állam 
pénzügyi viszonyaira, indíttatva érzem magamat 
már most előre figyelmeztetni  a központi választ-
mányt, miszerint a közelgő ált. képviselőválasztá-
soknál azon esetekben is, midőn a szavazás több 
küldöttség előtt történik, a választásokhoz szüksé-
gelt helyiségek iránt egyetértőleg a választási el-
nökökkel, akként intézkedjék, hogy e célra a ren-
rendelkezésre álló helyiségek vétessenek igénybe, 
s igy az államkincstár ujabb kiadásoktól megkí-
méltessék ; azon esetben pedig, ha a megkívántató 
helyiségek használata költség nélkül egyátalán 
eszközöltető nem lenne, és akár kibérlésnek, akár 
pedig fabódé  felállításának  elkerülhetetlen szükség® 
állana elő, eziránt jóváhagyásom indokolt előter-
jesztésben előlegesen kéressék ki. Budapest, jul. 
18. T i s z a s. k. 

* Miniszteri körrendelet választási ügyben. A 
központi választmányokhoz a következő körrende-
letet intézte a belügyminiszter: „Fordultak elő 
esetek, hogy képviselőválasztásokkor  oly helyeken 
is béreltetnek ki magasabb árakon helyiségek, vagy 
állitattnak fel  külön fabódék,  a hol e célra alkal-
mas épületek álltak rendelkezésre, mely esetekben 

doktor, mintha mindig abban nőtt volna fel  s esi" 
nos gyógyszertárában mngtalálsz mindent, a mire 
szükséged van. 

Ha felhevülsz  a bálokban, a miket itt nagyon 
gyakran tartunk, csak arra kérlek, valahogy meg 
ne kivánd a „Három huszár" „válogatott minőségű 
finom"  borait. Olyan kedved kerekedik attól, hogy 
kínodban kivallod mindazokat a bűnöket, a miket 
életedben soha se követtél el. Légy ovatos, hasz-
náld e helyett a természet adta hűsítőt: ott a sé-
tányok között. A fenyőillat  meggyógyít, ha beteg 
voltál s a hüs lég felszárítja  gyöngyöző homlokod 
verítékeit. 

Napról-napra népesebbek ezek a sétányok. 
Ismerős és ismeretlen arcok jönnek és tűnnek el 
kellemes változatokban. Szebbnél szebb toillettek-
ben, viruló arcú delnők, mozgékony, fürge  gaval-
lérok egymás után szeldelik a sétányokat. S ez az 
örökös, villany folyamhoz  hasonló áramlat nem szű-
nik meg késő estig. 

Az a sok szép aszszony, bolonditó tüzes 
fekete  szemeivel csak arra van hivatva, hogy 
minél többet időzzél ebben a tündér szép paradi-
csomban. 

Egyik szőke, pajzán kis fitos  orral, világos 
kökörcsin szemekkel mindig mosolygó vérpiros 
ajkaival olyan kedves teremtés, a minőt csak Ma-
homed láthatott valaha álmában. 

Különös hasonlatosságot találtam én e szőke 
kis leány és az én első ideálom között. 

Régen volt az már uagyon, hanem azért mégis 
elmondom az én ideálomról azt, a mit sohasem fo-
gok elfeledni. 

Ezelőtt tizenkét évvel történt. 
Az érettségi vizsgát letettem s a nyári szün-

időkre egy jó vérű kálvinista paphoz szállásoltam 
be magamat H. faluban. 

A falusi  élet kellemei, a vadregényes fekvésű 
táj, a mezei munkások áthallszó dalai, az estenkint 

A keleti kérdés. 
Olasz tüntetések. Olaszországban a forrongás 

s az Ausztria elleni tüntetések fölyton  nagyobb 
mérveket öltenek. Nem rég Luccában volt botrá-
nyos tüntetés. Florencben nagy számú falragaszt 
találtak a házakon mely a Trsntinos, Triest felsza-
badítását követeli, 14-én a Goldoni arénában volt 
nagy tüntetés, melyet a rendőrség nem akadályo-
zott meg, minthogy a tüntetők „a rend határain 
belől" maradtak. A közönség roppant zajosan él-
tette Trientet és Triestet, s felszabadítását  köve-
telte. Háromszínű papírra nyomatott ily szellemű 
felhívások  osztattak szét, s Maglioni népszónok 
erélyesen sürgette a testvérek felszabadítását.  A 
Bersagliéii cimü lap szerint a belügyminisztérium-
hoz érkező összes tudósítások megerősítik, hogy 
az izgatás az idegen uralom alatti ólaszok felsza-
badítására folyton  fokozódik. 

Sőt az öreg Garibaldi is a sorompóba lépett. 
Nápolyban egy felhívás  jelent meg, melyben az ősz 
vezér s több bajtársa felszólítja  a nemzetet, hogy 
az olasz szabadságharcok alatt elvérzett déltiroliak 
s triestiek részére emlékoszlopot emeljen. — Ezen-
kívül még vagy 50 meeting van készülőben kifeje-
zést adni az olaszok vágyainak. Ha még nem is 
lehet e demonstratiókra nagy súlyt fektetni,  mégis 
helyén lesz figyelemmel  lenni arra, hogy e mee-
tingekben kifejezett  gondolat iránt az olasz kor-
mány sem foglal  ellenséges állást. Ebből magya-
rázható annak indolens magatartása is az „Italia 
irrindetával" szemben. Mit is mond csak a fél-
hivatalos „üiritto" utolsó száma ? Nyiltan kijelenti, 

hazatérő nyájak kolompjai elegikus hangulatba 
hoztak. Verset irtam a szerelemről, a mit még éle-
tembe soha sem ismertem. Vad volt biz az eléggé, 
de hát nekem az nagyon tetszett. 

Ilyen poétikus hangulatban gyönyörködtem 
egy szép nyári délelőtt egyikében azoknak a csu-
dálatos kadenciáju verseknek, a miket én akkori-
ban oda nem adtam volna Aranynak egyetlen bal-
ladájáért sem. Az udvaron kocsizörgés hallatszott, 
vendégek jöttek de mit törődtem én most azokkal ? 

Később lejöttek a kertbe hozzám. Az én pa-
pom két nőt vezetett karjain. Az egyik leánya 
volt az anyának, a másik anyja volt a leánynak: 
ezt az első pillanatra felismertem.  A második pil-
lanatban azt tapasztaltam, hogy a leány nagyon 
szép. S a harmadik pillanatban, mikor már a be-
mutatásnál voltunk: az én szivem olyan furcsán 
kezdett zsibongani, mintha valami tolluszárral csik-
lándozták volna. Még akkor nem tudtam én, hogy 
mi ez. 

Hanem délután már, mikor a kertben egy kis 
rózsabimbóval megkinált az a szép szőke leány, 
kissé furcsán  éreztem magamat. A fejem  szédült, 
a kezem reszketett, s éreztem, hogy minden vérem 
az arcomra tolult. A szép szőke leány is egy ha-
jóba úszott velem, \ csakhogy azt én akkor nem 
vettem észre. 

Ezalatt az égen szörnyű fekete  felhők  go-
molyodtak, a lég nyomott volt s hideg szél indult 
meg. Fel kellett mennünk lakásunkra. Alig értünk 
fel  azonban, már megjött a vihar. Iszonyú jégzá-
por omlott alá. Mi egy mellékszobába menekültünk. 
Egyszerre a szél egyet fordul  s a jég roppant csen-
gések között minden ablaktányért bevert a szo-
bánkban s nyomban utánna, mintha fegyverből 
lőtték volna, pattogott befelé  a jég. A szoba pil-
lanatra fehér  lett Mikor minden ember reszketett 
mi ketten jó izüen nevettünk s a szoba egy zugá-
ban átölelve tartám a szép szőke leányt. Mit gon-


