
hogy most az osztrák politika szelleme és céljai az 
olaszéval nincsenek megegyezésben. Az „Italia ir-
ridenta" pártjával sem teszi magát ellentétes vi-
szonyba, törekvéseit csak idő előttinek, a mostani 
viszonyok közt rögtönében kivihetetlennek tartja. 

Á tisztviselői kar Uoszn'ában tisztán szláv ele-
mekből állíttatik össze. Mint a Bohemia iija, az 
occupálandó kerületek polgári közigazgatásához 
előbb cseh hivatalnokok, továbbá Fodrócy fiumei 
főispán,  Mazuranics J. és Meixner horvátországi 
alispánok fognak  a fontosabb  állásokra kinevez-
tetni. Uj-Gradiska kerületi főnöke  Mlinarics, ki 
egyik királyi biztos lesz, már a határra utazott. 
I Hosznia occupatiójiM illetőleg a „Bohemia" az 
ujabb csapat elhelyezésekről következő híreket 
közli: Eszékre a 40 ik gyalog brigád helyett a 
krajnai, Marocic ezred fog  költözni, melyet most 
utólag mobilisáltak. A 36-ik gyalog-hadosztály már 
ki van egészítve s minden pillanatban hadi lábra 
állitható. Ugyanezen hadosztály lovas ezredei (a 7. 
számú Frigyes Károly huszár-ezred, az 5. sz. a. 
"Wallmoden gróf  dzsidás-ezred) pedig a legszüksé-
gesebb lovasszolgálat megtételére Boszniába in-
dulnak. 

Londonból jelentik : Beaconsfield  nagyon ki 
van merülve, ezért nem is jelenhetett meg csütör-
tökön a királynőnél. — A kabinettanács elvben ki-
mondotta a parlament feloszlatását,  de az időpont 
még nem határoztatott meg. — Sir Garnet Wol-
seley Makiban sietteti a csapatoknak hajóra szál-
lítását s azokkal egyidejűleg julius 24-én érkezik 
Cyprus szigetére. Utasításai értelmében teljhatalma 
van a katonai és polgári kormányzat átvételére, 
de az eddigi közigazgatásban egyelőre csak ott 
kell változtatásokat tennie, ahol civilizáció, a sza-
badság megkívánja, továbbá jobb rendőrségről, 
pénzügyi kezelésről stb. kell gondoskodni. Az 
„Eastern Telegraph Comp." már előkészületeket 
tesz tengeralatti távirdai sodrony lerakására Cyprus 
és Alexandria közt. 

London, juL 21. A liberálisok tegnapi meeting-
jében, melyet Bermondsey-ben tartottak, Gladstone 
kijelentette, hogy a liberális párt vezetését tovább-
ra el nem vállalja> — Gladstone ezután a leghatá-
rozottabban kárhoztatta azon módot, mely szerint 
ma a britt nép kormányoztatik. — Egy despotikus 
állam sem mert volna ugy eljárni, mint a mostani 
kabinet, mely a nép tudta nélkül nagy felelősséget 
vállalt magára. A liberálisok nem különös barátai 
sem az oroszoknak, sem a törököknek, hanem ha-
tározott ellenei a népek elnyomásának. Gladston 
igen hevesen támadja meg a porta kormányát s 
kiemeli, hogy a liberális párt mindig azon töreke-
dett, hogy a helyzeten egész Európa segítsen, nem 
pedig egyes állam. Szóló ezután a berlini szerző-
dést biráíja és nagyon élesen ki kel az ellen, hogy 
Anglia Bessarábiának orosz kézbe való átengedé-
sében megegyezett. — Oroszország azonkívül fen-
tartotta jogát a hadikárpótlásra s így mindig ta-
lálhat uj háborúra ürügyet. A berlini szerződés 
Törökország függetlenségét  és integritását meg-
semmisítette. A junius 4-iki konventió értelem nél-
küli egyezmény. Az utolsó 40 év egyetlen nagy 
államférfia  nem irta volna alá ez okiratot, mely 
Angliára nézve — szégyen. Anglia Bessarábiát 
eladta, Montenegró foglalásait  Ausztriának, Görög-
ország pedig a portának kényére juttatá. Glad-

doltunk mi a jégesővel. Örült a lelkünk, hogy egy-
más mellett lehetünk. Arcomon érzém a forró  édes 
leheletet s kezei ugy remegtek kezemben. . . 

A zivatar elvonult s mi még nem vonultunk 
el helyünkről. Mindketten vártunk valamit — egy-
mástól. Végre is én kezdtem meg az ostromot. 
Azzal áltam elő, hogy én az ő életét megmentet-
tem, következésképen részesítsen engem illő tisz-
teletdíjban. A leány nem szabadkozott. Megcsó-
koltam. 

Attól a perctől kezdve tökéletesen elment 
minden józan eszem. A világ sürü kincseért nem 
mozdultam volna a szép leány oldala mellől. Más-
nap délután indulandók voltak. Remegtünk mind 
ketten a gondolattól, hogy meg kell válnunk. A 
délelőttöt az első szerelem legboldogabb kéjei közt 
töltém oldala mellett. — Ha eszünkbe jutott, hogy 
válnunk kell: engem végtelen szomorúság fogott 
el, ő pedig könyezni kezdett. Az én papom s a 
leány anyja ezt az amabilis confusiót  rajtunk már 
észrevették s csak csendesen mosolyogtak rá. 

Végre eljött a délután ; ők elindultak. Elkí-
sértem őket messze ki az erdő széléig. Ott elbu-
csuztunk. — A leány sirva borult reám. Én pedig 
anyjától szabadságot kértem, hogy meglátogathas-
sam őket Csak 35 mértföldre  laktak hozzám. 

Azt sugtuk egymásnak, hogy hivek leszünk a 
sírig. O 17 éves volt, én pedig 18. 

Mikor hazatértem egyedül, valami kibeszél-
hetlen szomorúság vett erőt rajtam. Fájt a lelkem, 
bántott a zaj; — egyedül csak róla gondolkoztam 
majdnem 3 hónapig. 

Lassankint aztán vigasztaltam magamat, hogy 
ugy is egymáséi leszünk. És ebben megnyu-
godtam. 

Azóta 12 év telt el és soha sem láttuk többé 
egymást, sőt mi több: még- a nevét elfeledtem 
annak a szép leánynak, a ki ugy hasonlított ehez 
a csinos szőke teremtéshez, a kit itt Tusnád fürdő-
jén naponta látok magam előtt. 

Aeolas. 

stone reményli, hogy nemsokára itt lesz az óra, 
melyben a nép a jelen kabinet fölött  Ítélni fog. 

London, jul. 21. Beaconsfield  lord tegnap a 
királynéhoz ment Osborneba. A Cap városban am-
nestiát hirdettek, melyből azonban több vezetőt 
kizártak. 

Rugnsa, julius 21. A porta a Mostazban ösz-
szegyült bégeket oda utasította, hogy mérsékeljék 
magukat az osztrákokkal szemben. A szávaparti 
török helyőrségek még régi állásaikban vannak. 

Bécs, julius 21. A porta még mindig ragasz-
kodik követeléseihez, de azért a helyzet már nem 
mondható oly annyira élére állítottnak. — Philip 
povics nem értekezett Mehemed Alival, ki azonban 
a török sereg visszavonulásának modalitásai tár-
gyában a katonai irodával érintkezett. 

Csapataink felvonulása  a bosznyák határon 
ma vagy holnap befejeztetik.  Egyes ezredek, mint 
az 5. sz. dragonyos és a 15. sz. huszárezred már 
a határállomásig jutottak, a többiek Eszék és Szi-
szekből útban vannak, de a zömöt, tüzérséget, 
traint, az élelmezési és tartalékcsapatokat még min-
dig 2—3 napi járó föld  választja el a határtól. A 
csapatok felvonulása  meglehetős kényelmesen ment 
végbe s kivált a mozgó hadcsapatok felállítása,  a 
mi a gyorsaságot illeti, ugy látszik még tökélye -
sebb is lehetne. 

A bevonulás Boszniába" — katonai források 
szerint — négy oszlopban fog  történni és ugyan a 
következő utakon, a mennyiben ilyenekről Bosz-
niában szó lehet. 

Az olasz tüntetések eljutottak odáig, hogy 
többé alig lesz lehetséges a diplomáciái felszólalást 
elhalasztani. Mint ugyanis Rómából a „Daily News"-
nak távirják, az „Italia irridenta" tegnap az o s z-
t r á k-m a g y a r n a g y k ö v e t s é g p a l o t á j a 
e l ő t t rendezett tüntetést. A rendőrség szétosz-
latta ugyan a tömeget és néhány tüntetőt elfogott; 
ezzel azonban, azt hisszük, a dolog nem lesz el-
üthető. 

Összeütközés katonáink és basi bozukok közt. 
A mult héten, mint a „N. fr.  Presse" egy Cattaró-
ból, f.  hó 14-éről keltezett magánlevél nyomán írja, 
Szlano mellett, tiz mértföldnyire  Cattarótól, a kle-
kli kikötő közelében, a 11-iki osztrák-magyar va-
dászzászlóalj legénysége és török basi bozukok 
közt összeütközés történt. Egy basi-bozuk csapat 
neszét vette annak, hogy a határhoz közel nagyobb 
élelmi szállítmány fog  elvonulni s valószinüleg fél-
reismerve az ezt kisérő vadászcsapat erejét, olcsó 
zsákmányhoz akart jutni. 

Vadászaink azonban alaposan elbántak a tá-
madókkal, ugy hogy 120 basibozuk részint megse 
besült, részint elesett, mig a vadászoknak csak 1 
halottjuk s öt sebesültjök volt. Megtörtént dolog 
azonkívül, hogy a napokban két Dormusezredbeli 
külön-külön álló őrre lőttek s mindkettőt súlyosan 
megsebezték. 

Orosz lapok szeniléjo 
A „Novoje Vremia" Tisza miniszterelnök be-

számoló beszédéből egy néhány, a keleti kérdésre 
vonatkozó tételt közöl s mondja : Tegnap a debre-
ceni lakosok kifütyölték  miniszterelnöküket azért, 
hogy a kiegyezést Ausztriával tiz évre meghosz-
szabbitotta, a melynek hatálya tavaly járt le; a 
beszéd azon része azonban, mely a keleti kérdésre 
vonatkozik, nagy helyesléssel fogadtatott.  Nem 
kell felejteni,  hogy e nyilatkozatok a magyar mi-
niszterelnök, az osztrák-magyar monarchia jóféle 
hivatalos képviselőjének szájából folytak.  — Orosz-
osztrák-magyar egyezségről szó sem lehet, a had-
csapatok Boszniába nem Oroszországgal való szö-
vetséges működés végett, hanem a szlávok iránti 
ellenséges célból indulnak. Szemlátomást a magyar 
miniszterelnök a Plevna ellen intézett sikertelen 
rohamaink évfordulóját  ünnepli; a mult évben a 
magyarok még izgatottabbak voltak, mint most, 
dicsőitették a törökök diadalait és Oroszország ve-
reségét. De akkor ezen orgiák az utcán történtek, 
jelenleg pedig a magyar miniszterek magasztalják 
a kongresszus által Oroszország felett  kivívott si-
kereket. Tisza őszinte beismeréseit s ü.i.iepélyes 
hangját igazolják Ausztriának Törökországgal azaz 
Angliával való szövetségéről szárnyaló hirek. — 
Cikkíró attól tart, hogy az osztrák-magyar hadak 
behatolván a novi-bazári kerületbe és tovább Ma-
cedóniába, az oroszok hátvonalát fogják  veszélyez-
tetni, mire ugy folytatja  : Nehéz elhinni, hogy a 
kongresszus annyira elhomályosította a magyar és 
osztrák államférfiak  tekintetetét, hogy ők Orosz-
országra nyomást gyakorolni gondolnak s katonai 
tüntetésekkel engedményeket tőle kieszközölni tö-
rekednek, annál kevésbé pedig adhatunk hitelt abeli 
biztatásaiknak, hogy ők birtokaikat Szerbia és 
Montenegró ellen védik. Szeretné, ha Ausztria-
Magyarország Bosznia és Hercegovináról Szerbia 
és Montenegró javára lemondana, ez szerinte leg-
jobban biztosítaná a békét s végül azt állítja, hogy 
ha osztrák-magyar monarchia a kongresszusi felha-
talmazásának megfelelőleg  a Balkán félszigeten 
békés hódításokat tesz, mind Oroszországgal, mind 
pedig a szláv fejedelemségekkel  oly ellenséges vi-
szonyba — évtizedekre — lép, a melynek követ-
kezményei most, vagy későbben felmerülnek. 

A „Russkij Mir" azt iija, hogy mig Ausztria-
Magyarország és Anglia az ottomán birodalom ép-
sége és függetlensége  sérthetlenségének hírhedt 
elve ellen egyidejű támadásokat intéznek, Orosz-
ország félre  állván ezen uj kelet európai szemete-

léstől, a további eseményeket fogja  bevárni. He-
lyesli, hogy a kongresszus azt határozta el, hogy 
minden hatalom érdekeinek körében a kongresz-
szusi határozatok foganatosítása  felett  őrködjék s 
reméli, hogy Európa majd lassanként megbarátko-
zik azon gondolattal, miszerint elkerülhetlen a tö-
rök uralmat az európai és ázsiai keresztyén tarto-
mányokból teljesen eltávolítani.^ 

Párisi levél. 
— Saját levelezenklAl.  — 

Páris, 1878. julius 19. 
Kedves barátom ! 

Ha nem Ígértem volna, hogy némi csekély 
tudósítást közlendek veled, továbbá ha ma nem 
volnék virágos jó kedvemben azért, hogy a jó föl-
dieimmel összetalálkoztam, kik Párisban való hely-
zetemet, tetemesen kellemetessé s olcsóbbá vará-
zsolták : nehezen hiszem, hogy este, midőn a Bou-
levard reggeli 2 óráig a legnagyobb s a legérde-
kesebb látványokat nyújtja, nem csak az idegen, 
de minden párisi lakónak is, — szobámban üljek. 
Azonban szeretem a szótartást s irok annyit, a 
mennyi azoknak mindenesetre érdekes lesz, a kik 
a párisi kiállitásra készülendenek. 

A legtöbb utazó előtt a pénz kérdése lévén 
a legfőbb  tényező, azért legelőbb is be akarom 
bizonyítani miszerint Páris legalább 55 |,-el olcsóbb, 
mint Bécs volt a kiállitás alkalmával. Magyar s 
erdélyországiaknak az uti költség aránylag a leg-
többe kerül Bécstől Párisig. Oda s vissza a Courir 
vonaton I. osztály 200-75 márka (120 forint  45 kr.) 
II. osztály 161-75 márka (97 frt  05 kr.) Közönséges 
személyvonaton oda s vissza I. osztály 161.75 már-
ka, II. 127-65 márka, III. osztály 86*95 márka. 

A jegyek 30 napig érvényesek s mindazok, 
a kiknek Il-od osztályú szabadjegyök van, azok 
Avricourttól egész Párisig I. osztályon utazhatnak, 
továbbá a német s az osztrák vasutakon podgyá-
szért teljesen meg kell fizetni  a dijat, mig ellenben 
a francia  vasúton 30 kgrammnyi podgyász szabad. 

Minden utasnak Avricourtban útlevele meg-
vizsgáltatik, miért is figyelmeztetek  valamennyi 
utazót, hogy azzal el legyen látva. 

Azon nagy drágaságról, melyet többször hallot-
tam említeni, szó sem igaz, mert dacára, hogy eze-
rekre megy jelenleg Párisban az idegenek száma, 
mindazonáltal fel  se tűnik ott. Gondold meg csak 
azt kedves barátom, hogy a most megjelent statis-
tikai adat szerint Páris városának van 110 I. ran-
gú, 510 H-od rangú, 7900 IH-ad rangú szállodája, 
8700 Hotels garnis, vagy mint általánosan nevezni 
szokták, Maisons meublées, vagyis tizenhétezer 
kétszázhúsz szállodája, melyek a mindennap 40 
vonaton jövő utasokat nagyon könnyen elhelyez-
hetik, sőt — mi több, igen sok szállodában számos 
szoba áll üresen. 

A nevezett szállodák közül a legutolsót a 
legtanácsosabb kibérelni, minthogy legfennebb  3 
frankot  (1 frt  44 kr) kell 24 órára fizetni.  Én jelen-
leg két hétre fogadtam  fel  szobámat s fizetek  érte 
30 frankot. 

Azok kedvéért, a kik tudni akarják, az olcsó 
hotelek neveit felsorolom  : 

1) Hotel meublé, Rue du Theatre cite Thure 
2 bis. Tulajdonosa egy hazánkfia,  ki angolul, ma-
gyarul, franciául  s németül beszél. Jelenleg tizen 
lakjuk magyarokul hotelét. 

2) Hotel meuble Nro 4. Rue Tuge. 
3) Hotel Sebastien, Rue St. Sebastian No 37. 
4) Hotel meuble, Rue Comeille Nro 5. 
5) Hotel meuble Boulevard Bonmarchais Nro 8. 
6) Hotel D'antin, Rue D'antiu. 
7) Hotel St. Malo, Rue Odessa Nro 2. 
A mi pedig az étkezést illeti, az többe, mint 

4 frankba,  naponként nem kerül. Minden restaura-
tioban ki vannak az ételek árai irva s ha nagyon 
jól akar az utazó étkezni, elmegy a Diner Européen, 
Boulevard des Italiens-ba s fizet  dejeneért 2 frank 
50 cm. s diner ért 4 frank  50 centime-ot. 

Azonban kedves barátom, nem vezetlek a nagy 
restauratiokba, hanem nézzünk a „Betekints" be, a 
magyar csárdába, a hol szól- a csendes s felvila-
nyozódik az ember Berkesnek jó nótáin. Azt hiszi 
az ember, mintha otthon volna; mindenfelől  ma-
gyar szó, magyar nóta, magyar ételek s a magyar 
embernek kimondhatatlan barátsága, melyet csakis 
akkor tud földieivel  igazán éreztetni, ha külföldön 
van. Itt talán még az apagyilkosnak is meg tudna 
bocsátani s megmentene minden csép magyar vért, 
hogy csak hazáját boldogíthassa. 

A csárda naphosszant körül van véve hallga-
tóközönséggel, Berkes pedig csinál olyan nótákat 
és klassikus darabokat, hogy mindenki csodálattal 
hallgatja. Minden estére meg vannak kertekbe hi-
va, hol 200—300 frtért  játszanak. A csárda ételei 
s italai, zenéje, valamint szolgálata nem is hason-
lítható össze a rosz bécsivel. A pincérek magyarul 
beszélnek ; a rostélyos, gulyás és pörkölt hibátlan 
s igy kedves barátom nem fogsz  roszul járni, ha 
betekintesz. 

Még jobban tész, ha ismerőseidet, kik Páris-
ba szándékoznak s útbaigazításra volna szükségök, 
hozzám utasítod; egész készséggel felajánlom  szol-
gálatomat. Azt hiszem, hogy szeptemberig itt ma-
radok, mert sok a teendőm, melyet csakis szaka-
datlan munkával leszek képes megoldhatni. Ugyan-
is a párisi kiállitás legalább kétszer nagyobb, mint 
a bécsi volt; tehát anyag van elég, a mi feldolgo-
zásra vár s ha igéretemet egészen be nem vált-


