
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-



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-



hatnám, sem a te, sem olvasóid neheztelését ne 
vonjam magamra. 

Isten veled ! 
Binder Lajos, 

gépészmérnök. 

A brassó-plojesti vasút 
A plojest-predeali vasút ügyében irják Buku-

restből a „Pol. Corr"-nek julius 16 iki kelettel: A 
plojest-predeali vonal kiépítésének ügye már a 
kamara nyilvános ülésén is tárgyalás alá vétetett. 
Bratianó miniszterelnök, ki most a közmunkák 
ügyosztályát igazgatja, minden erejével arra törek-
szik, hogy a kérdés egyszer már elintéztessék, és 
a munkálatokat e vonalon megkezdhessék, ez ál-
tal eleget tevén a nemzetközi kötelezettségeknek. 

A kormány azon előterjesztése, hogy a Craw-
leyvel kötött szerződés feloldassék  és a kiépítés 
egy más vállalkozónak ugyanazon feltételek  alatt 
adassék át, néhány képviselőnél, kik perhorreskál-
ják azt, hogy a vállalat idegen kezébe jusson (meg-
jegyzendő, hogy román nem is vállalkozott,) heves 
ellenzésre talál, és ezt mint nemzeti szerencsétlen-
séget tüntetik fel;  sőt azt kivánják, hogy a kiépí-
tés a kormány saját költségére történjék ; ez esz-
mét Bratiánó állhatatosan visszautasítja, mert hiá-
nyoznak a technikai eszközök ezen nagy vállalat 
kivitelére. 

A kamarának jul. n-iki ülésén a kormány elő 
terjesztése, dacára a fent  jelzett kifogásoknak,  vita 
alá vétetett és annak pontonkénti tárgyalása a 
legközelebbi ülés napirendjére tüzetett ki. Most 
azonban a dolog egy irányban már el van intézve, 
minthogy a kamara tegnapelőtti ülésében kimon-
dotta a Crawleynek adott engedély megsemmisíté-
sét, hogy ki lesz az uj engedélyes, még nem is 
tudhatni. Megemlítendő még azon körülmény, hogy 
Finály ur Budapestről a román kormány meghívá-
sára, vonalak kiépítésének ügyében Bukurestbe 
megérkezett. 

Választási mozgalmak. 
B e r e c k v á r o s volt képviselője, G á b o r 

Péter, f.  hó 21-én délután tartá meg választói előtt 
beszámoló beszédét Bereckben. A beszéd politikai 
helyzetünkkel foglalkozván,  igen élénk világot ve-
tett hazánk kül- és belügyeire. Beszámolója tisztán 
szabadelvű irányban volt tartva s mint ilyen a 200-
nál többen összegyűlt választók előtt láthatóan 
kedvező benyomást tett. Gábor ur beszédét több 
helyen „éljenekkel" szakították meg s végén a lel-
kesedés általános volt. 

A talpraesett beszámoló beszéd végeztével 
Bálinth László rom. kath. lelkész állott fel  s meg-
köszönte a volt képviselőnek városuk érdekében 
tett'hasznos fáradozásait  s meleg szavakban tol-
mácsolván azon őszinte vonzalmat, melylyel Bereck 
város közönsége Gábor ur személyéhez oly párat-
lanul ragaszkodik : dörgő éljenek közt ismét fel-
kérte őt a képviselőség elvállalására. Hasonló ér-
telemben beszélt a románok részéről Koltofeanu 
Demeter g. n. e. lelkész is románul. 

Ezek után a választók Gábor Pétert ujolag 
egyhangúlag képviselő-jelöltjökül kikiáltván, a sza-
badelvű pártot és Tisza miniszterelnököt éltetve, 
eloszlottak. 

A beszámolási actust természetesen egy mag-
num áldomás követte, melyen Gábor Péter ur mint 
házigazda, igen szívélyes barátságot tanúsított ven-
dégei iránt. 

Ellenzéki hangulat itt egyáltalában nincs. Bár 
hallszik, hogy a habarékok ide is szándékoznak, 
ha egyébünnen nem, onnan felülről,  missionariust 
küldeni, mindazáltal semmi kétség, hogy Gábor 
Péter egyhangúlag fog  ismét megválasztatni. 

Különben a habarékok erőlködését ahoz illő 
módon a szélbal is igvekszik ellensúlyozni olyan 
formán,  hogy „ha én nem lehetek, hát te sem lész 
ur" és br. Apor János képében megjelenik nem-
sokára a mumus, mely hivatva lesz arra, hogy 
minden ^ellenzéki ellemet, a mi még talán rejtve 
volna valahol, szégségesen megugrasszon. 

Ezek után tehát, ha kedve ereszkednék vala-
melyiknek Berecket felkeresni,  az uti laput ne vi-
gyen magával, szolgálni fognak  itt a bereckiek 
kellő számban mindeniknek ebből a plántából. 

—8. 
Gróf  N e m e s Nándor, az ilyefalvi  választó 

kerületben felléptetett  ellenzéki képviselő-jelölt 
programmbeszédét f.  év juliushó 28-án (vasárnap) 
d. e. Sepsi Szentgyörgyön fogja  megtartani. 

K é z d i - V á s á r h e l y  képviselője, Pap Lajos 
a református  egyháznak kepe ügyben előre meg-
határozott gyűlése által akadályoztatva lévén mult 
vasárnap beszámoló beszédének megtartásában, 
azt vasárnap f.  hó 28-án délelőtt tartandja meg a 
városház nagytermében. Mi is a t. választók tudo-
másául szolgáljon. 

C s i k m e g y é b e n következő szabadelvű 
képviseld jelöltek vannak : g y.-s z e n t-m i k 1 ó sí 

j á r á s b an Sánta Lajos volt képviselő és Györfy 
Pető brassai ügyvéd ; a k a r c f a l v i j á r á s b a n 
Gál Endre ügyvéd és Lukács István volt szolgabí-
ró; a s z e r e d a i j á r á s b a n Mikó Bálint v. 
orsz. képviselő és Erős Elek ügyvéd; a s z e n t 
m á r t o n i j á r á s b a n egyedül Balázsi Lajos 
földbirtokos. 

M a r o s-V á s á r h e 1 y alsó k e r ü l e t é b e n 
K n ö p f l e r  Vilmos egyhangúlag, a felső  kerület-
ben nagy többséggel S z á s z Róbert jelöltetett ki 
képviselőnek. Szász Róbert programmját népesebb 
gyűlésben szerdán mondja el. 

A t o r d a i választó kerületben T i s z a 
L á s z l ó ellenjelölt nélkül egyhangúlag lelkese-
déssel képviselőnek jelöltetett ki. 

A s z á s z v á l a s z t ó k n a k 35 főből  álló 
Szebenben tartott gyűlése Trauschenfels  Emil ki-
békítő indítványának elvetésével elhatározta, hogy 
a hol specificus  szász képviselőenem választható, 
ott a szász választók az ellenzéki jelöltre szavaz-
zanak. 

D é é s e n a szabadelvű pártnak e hó 21-én d. 
u. 4 órakor tartott gyűlésén gr. T e l e k i Do-
m o k o s a deési választó kerületben mint egye-
düli jelölt közlelkesedéssel kijelöltetett. A gyűlésre 
küldöttségileg meghivatott, hol is megjelenvén, prog-
rammját nagyszámú intelligens közönség előtt el-
mondotta, mely általános lelkesedéssel fogadtatott. 

Gr. B e t h l e n A n d r á s Belsőszolnokmegye 
alsó kerületének volt képviselője beszámoló be-
szédje közlelkesedéssel fogadtatott. 

Levelek a szerkesztőhöz. 
1. 

Míihó tekintetes karok ís rendek.. 

Érdemes szerkesztő uram I 

A jó minap, hogy ügyes bajos dolgaimat el-
igazítsam, elmentem Kolozsvárra, persze asszony 
nélkül. A mint ott a Torda-utcában sétálgatnék 
egy régi vándorpajtásommal, — egyszerre csak sze-
membe tűnik egy nagy tábla, azon egy festett  col-
léga, a ki épen abban a percenetben van oda pin 
gálva, mikor verset ir. A tábla szélire pedig oda 
volt irva, hogy „Hans Sachs". Mindjárást a fordult 
meg az én elmémben, hogyha ez csizmadiamester 
létire tudott verset írni, miért ne tudnék én is va-
lamit azon módon cselekedni. Hogy hazajöttem, a 
dógot meghánytam vetettem mindjárást az asszony-
nyal is; persze ő olyan jó neven vette ezt, mintha 
valaki régi kontót küldött volna meg. Azonnal el-
szalasztottam a Pista gyereket a bótba egy árkos 
papirosért, én pedig azalatt rendbe hoztam a ka-
lamárist és a pennát. Ha a szerkesztő ur elfogadná 
szívesen szolgálnék egy jó üveg egerbingó tentá-
val, nem azért, hogy evvel korteskedni akarnék, 
hanem csak azért, hogy kimutassam az én jó indu-
latomat a szerkesztő ur iránt. Elég az hozzá, hogy 
mihely a Pista gyerek elhozta a papírosat (bocsá-
natot kérek, hogy olyan rücskös, mert a fiút  épen 
a héten hozták faluról  s még nem szokta meg 
tisztán bánni a portékával) meggyújtottam a lám-
pást és leültem hogy valamit irjak abba a fáin 
„Nemere" ujságlapba. Jól tudom én, hogy ezért 
sokam megfognak  rám neheztelni a pajtásaim kö-
zül, de hát hiszen mit csináljak, ha már most a 
feleségemben  is olyan nagy a vágyakozás arra 
nézvést, hogy ne restelkedjem irni valamit. 

Én egyébként igen jól tudom, hogy mi okoz-
za az asszonynál ezt a nagy sietséget, de most 
nem írhatom meg, mert mindegyre befordul  a mű-
helybe s félek  hogyha valami olyast irok róla, a 
sámfa  a hátamra kerül, mert köztünk maradt szó 
legyen, az asszony egy kicsit éles s ha a nyelvét 
megereszti, ember legyen, ki a szobában tud ma-
radni. 

Jaj, lelkem érdemes szerkesztő uram ne ijed-
jen meg, de a mit megírok, megesett rajtam. Az 
asszony hátam mögé lopódzott s megleste, hogy 
mit irok s mert róla, hogy „éles"-et irék kaptam 
egy jó ötöst. Mindjárt kipukkadok mérgemben, ha 
rágondolok, hogy még az az istentől elrugaszko-
dott inas is, az a Pista, az a fajankó,  ki külömben 
olyan szamár mint akár a retek, mint nevette az 
én szerencsétlen esetemet. Pszt! Jön az asszony. 
Glédába Pali! Eldugom mit eddig irék, nehogy ez 
az azsagon járó meglássa. 

Érdemes szerkesztő uram! Ne csináljon sem-
mit abból, hogy nem tudok olyan piremókosan 
irni, vegye tekintetbe, hogy én csak három télen 
jártam a normába s ha egyszer máskor nem gya-
korolgattam volna magam, azt is elfeledtem  volna, 
a mit tanultam. 

A mesterséghez is mikor hozzá fogtam  nem 
ment olyan jól, de később belé törődtem ; tán az 
irásba is belé jövök. Elég az hozzá, hogy tegnap 
kifutottam  a boltba, hogy egy pár bőrt vegyek, 
meg aztán a leánykámnak is valamit a nyárára. 
Egyszerre csak élőmbe áll egy ur s azt kérdezi, 
hogy hát én „hogy gondolkozom". Én elébb nem 
értettem hogy mire céloz az érdemes ur, de csak 
hamar kifundáltam  magamban, hogy a képviselő-
választásra nézve áll velem beszélgetésbe. Ha látta 
volna lelkem érdemes szerkesztő uram, hogy mint 
szorongatta a kezemet és mint urazott, azt hitte 
volna, hogy én legalább is több vagyok, mint a 
minek kinézek. Én is megkérdeztem ugy fél  sunyi, 
fél  komoly ábrázattal, hogy hát: „ki a vivát ?" 
mondott aztán ő nekem egy nevet, melyet csak 
azért nem irok ide, mert az asszony keményen 
rám parancsolt, hogy se egyszer se máskor azt a 

nevet a szájamra ne vegyem, annyival kevésbé a 
pennámra, mert ugy ki lábszijjaz az ajtón, hogy 
megemlegetem mig élek. Az asszony pedig nem is 
sejti tán, hogy vele a képviselő választásra nézve 
épen ugy egy akaraton vagyok, mint arra nézve, 
hogy ki legyen ur a háznál, én-e vagy ő? 

Az az érdemes ur kezdett aztán nekem min-
denféle  elegy-b elegy dolgot beszélni, habart ide, 
habart oda, s a végin kisütötte, hogy hát ő tulaj-
donképen azért szólított meg, hogy én rászavazzak 
az ő vivátjára. „Hát önkegyed kinek tart engem?" 
— kérdem felháborodva,  — vagy azt hiszi, hogy 
nem tudom én megkülömböztetni a jót a rosztól ? 
A mit nekem most összehabart, arra én nem adók 
egy csizmatalpába való szeget sem; nem szeretem én 
nagy urakkal, sem prókátorokkal egy tálból kana-
lazni, sőt inkább ugy félek  mindkettőtől, mint az 
égő tűztől. Még a példabeszéd is azt tartja, hogy 
a ki prókátorra bizza a dolgát, az rendelje meg 
magának előre a papot is. 

Ilyen formán  beszéltem neki, mert én érde-
mes szerkesztő ur, kifundáltam  magamban, hogy 
mit a szerkesztő urék akarnak az nem lehet rosz, 
s a kire szavaznak, arra szavazok én is, mert jaj 
annak a mesterembernek, ki mint mondám nagy 
ur és prókátor után indul. 

Az én vivátom Csiki Kálmán professor  ur, 
kit az isten sokáig éltessen. Hallottam és tudom, 
hogy érdemes ur, ki a szegény embert nem h u z-
z a-v ó n j a . 

A lámpásomban a fotogén  fogyatékán  lévén 
többet nem irhatok. Az isten áldja meg a szer-
kesztő urat minden testi és lelki jókkal, igazán 
kívánom. 

Kordoráu Pál, s. k. 
csizmadia mester. 

KÖZGAZDASÁG.  ^ 

Nézetek a buxaüszög és rozsda tárgyában. 
A „Földmivelési Érdekeink" 22. és 25. számá-

ban olvastam Mosdósy József  és Simli József  urak 
nézeteit a buzaüszögre vonatkozólag. Szabad le-
gyen ezúttal nekem is nézeteimet közölni e lapok 
t. olvasóival! 

Búzáink elüszkösödése és rozsdásodása az 
1860 év óta úgyszólván járvánnyá lett, úgyannyira, 
hogy elmondhatjuk, miszerint ezen időtől fogva, 
alig volt év, melyben ezen bajok egyike, vagy.má-
sika meg nem jelent volna búzáinkon, kissebb-na-
gyobb mértékben. 

Szaktudósaink — tüzetes kutatások nyomán 
— megállapították, hogy az üszög és rozsda sem-
mi egyébb, mint egy gombafaj,  melynek fejleszté-
sére különösen kedvezőleg hat a hideg, nedves 
ködös tavaszi időjárás. 

Ebből kiindulva, a gazdaközönség is neki ron-
tott a rendetlen időjárásnak, s annak tulajdonította, 
búzája elüszkösödését, illetőleg rozsdásodását. 

Tökéletesen megosztom szaktudósaink ama 
nézetét, hogy „a hideg esős ködös tavasz kedve-
zőleg hat a rozsda és üszög fejlesztésére,  de gon-
dolkozzunk egy kissé: váljon régebben — midőn 
mcst is élő idősebb gazdáink a buza üszköt ugy 
szólván nem is ismerték — más időjárás uralko-
dott-e, mint a mi időnkben ? 

Ha megkérdezzük őket, bizonyára fognak  em-
líteni rosszabb és kedvezőtlenebb tavaszokat is 
mint napjainkban vannak, de azért a búzának ily 
sokféle  veszedelmét még sem ismerték. 

Ne higyje azt senki, hogy nem az a nap süt 
ma is az égen, mely régen, s ne árasztaná élteti 
sugarait ép oly mértékben földeinkre,  mint a ré-
gi időben. Az időjárás rendetlenségében tehát 
ne keressük annyira búzáink üszkösödésének okát, 
tulajdonítsuk inkább földünk  elgyengülése s kime-
rülésének. 

Váljon ki ne tapasztalta volna azt, hogy p. a 
megszületett kis borjú, ha annak anyja gyenge, 
egészségtelen s igy rosz táplálékban részesül, csak-
hamar eltetvesedik, minek következtében elsová-
nyodik s gyakran el is vesz, mig ellenben a jó, 
egészséges tehén borja — mely egészséges és bő 
táplálékban részesül — szépen és gyorsan növek-
szik, a tetvek rajta elszaporodni nem birnak, egy-
szóval kifejlését  semmi sem gátolja. így vagyunk 
szerény nézetem szerint földjeinkkel  is. 

Régente midőn általában az egyszerű három 
nyomású ugarrendszer űzetett gazdaságainkban, s 
az őszi gabonát tiszta fekete  ugarba vetették, bi-
zonyára létezett akkor is a most felfödözött  üszög 
és rozsdagomba a búzákon ; de miután a talaj elég 
és bőséges táplálékot adott a buzanövénynek az 
üszöggomba nem volt képes kifejlődni,  úgyannyira, 
hogy az úgynevezett golvóüszköt nem is igen is-
merték a régi gazdák. 

De miként gazdálkodtak a magyar gazdák 
körülbelől 1860 óta ? 

Megnyilvák vasutjaink az ország igen sok ré-
szében, a magyar gabona szép kivitelnek örven-
dett, s a kivitelnek vasutakkal könnyítése az ára-
kat csakhamar felszöktette.  Elkapatták a magas 
árak az amúgy is pénz után sóvárgó gazda közön-
séget, még jobban föléledt  nálunk a bőköltés, lu-
xus- és élvek utánni vágy, s hogy e vágyaikat 
jobban kielégíthessék, mindinkább több jövedelemre 
törekedtek. 

Csakhamar feltörték  legjobb parlagrétjeiket, 
legelőiket, irtották az erdőket, és mindezt csak 
azért, hogy minél több búzát és árpát vihessenek 



Sepsi-Szentgyörgyről lett eltávozásom alkal-
mával elfoglaltatásaim  nem engedék meg, hogy 
mindazoknál, a kiknél óhajtottam volna, tisztele-
temet tehessem. Fogadják tehát jó barátaim, jó-
akaró ismerőseim s általában e kedves város ven-
dégszerető barátságos közönsége e helyen, nyilvá-
nosan kifejezett  bucsu-üdvözletemet. Tartsanak meg 
szives emiékökben továbbra is. 

Brassó, 1878. julius 22. 
Zill Károly, 

cs. kir. százados. 

n n & n a i c a z . o s z t r á k-m a g y a r o k k u p á c i ó 
e l l e n i f e l b u j t á s á t  a j á n l o t t a , hogy ily 

, módon e tartományt a portának megmentse. — A 
* fejedelemnek  egyik rokona e célból már Konstan-

tinápolyba utazott volna. Nikita fejedelem,  eziránt 
s interpellálva, m i n d e n i l y n e m ű s z á n d é k o t 
n k e r e k e n t a g a d o t t . 
t Bécs, julius 22. Bárha az Ausztria-Magyaror-
s szág elleni tüntetések, folytonos  nagyobbodásáról 
í" szóló tudósítások mindennap uj és uj hírekkel sza-

porodnak, Andrássy gróf  mégis megelégelte volna, 
az olasz kabinet barátságos nyilatkozatait tudomá-
sul venni és Humbert király kormányát nagyobb 

- óvatosságra szólítja fel,  nehogy a mozgalom oly 
mérveket öltsön, a melyen a kormány jóakarata 

| hajótörést szenvedjen. 

í Ragusa, julius 22. A skutari és antivari kerü-
1 let polgárai véd- és dacszövetséget kötöttek Mon-
1 tenegro ellenében. A katholikus papság részt vesz 

a mozgalomban. Templomok és iskolák egy felállí-
tandó nemzeti hadsereg toborzó helyeivé változtat-

• tak át. Hussein basa, a török parancsnok a válla-
latot lehetőleg segiti, 

Bécs, jul. 22. A „Pol. Corr." jelenti Konstan-
1 tinápolyból mai kelettel: Karatheodory és Mehe-

tned Ali basák a b'esi kabinettel való tárgyalások 
kedvező állását jelenték a nagyvezérnek. A Gö-
rögországgal való tárgyalásokról is kedvező benyo-
másokat jelentenek a poitán. Hírlik, hogy a porta 
egy 5000 fontnyi  előleges kölcsön miatt alkudozik, 
melyet a menekültekre akar fordítani. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Az aratás megkezdődött nálunk is, nem gőzerő-

vel ugyan, de egyesült emberi erővel halad a munka. 
A görbe sarlók alatt keményen dül a fogás,  nő a 
kéve, szaporodik a kalangya. A gazda lelkét édes 
gyönyör tölti el,- midőn a szép és bő szemmel 
megáldott kalászt vizsgálgatja, ugy véli, hogy ha-
longyája megadja a 3 vékát. (Még mindig régi 
mértékben gondolkodik) Mégis igaz, hogy „fölül-
ről jön az áldás, ha alulról is segítik, mert ki mint 
vetett, ugy arat." 

— Kézdi-Vásárhelyről  írják lapunknak: Bán-
hidy Emilia művésznőt jutalomjátéka alkalmával 
a mfibarátok  nagy kitüntetéssel fogadták.  Szűnni 
nem akaró éljenek és tapsok között diszkoszoruk, 
virágcsokrok s felülről  hulló virágesö boriták el e 
kitűnő, szeretett színésznőt; emléksorok osztattak 
szét s ezenkívül a közönség nevében egy bizottság 
nyújtott át érdemei elismerésének zálogául ajándé-
kot. így még nem ünnepeltetett meg művész köz-
tünk ; büszke lehet rá a kitüntetett hölgy s dicsé-
rendő a közönség lelkesültsége a művészet iránt. 

— 1. 

** llymen. Alcsernátoni Cseh Ignác folyó  hó 
27-én tartja esküvőjét karathnai Bodó Anna kis-
asszonnyal. Szerencse kisérje frigyöket. 

— Merénylet a meiningeni herceg ellen. A 
„N. Fr. Pr."-nek irják Meiningenből: Itt híre ter-
jedt, hogy a herceg ellen gyilkossági kísérlet lett 
elkövetve. Az egyik országúton keresztül, melyen 
kocsival áthaladt drótsodronyok feszitettek  ki, s 
ez alkalommal a kocsiút kövekkel is járhatlanná 
lett téve. A négyes fogat  ostorhegyesei elestek, a 
kocsi azonban s aherceg sértetlen maradt. A tet-
tesekre, valamint az indokokra nézve még nem 
tudni semmi bizonyost. Azt gyanítják, hogy sze-
mélyes boszu működött. 

— Tűz a vasúton. Lapunkat a következőkről 1 
értesitik : Folyó hó 22-én Héjasfalva  és Erked kö- ; 
zött a személyszállító vonaton egy podgyászokkal ; 
telt vaggonban tüz ütött ki. A vaggon vásznak-
gyapottal s különféle  gyúlékony anyaggal volt 
telve s hihetőleg a mozdonyból kijött szikráktól 
gyuladtak meg. A roppant füstgomoly  és fojtó  büz 
csakhamar figyelmeztette  a vonatvezetőt ki azon-
nal megállította a vonatot. Az utasok közt erre ' 
támadt zavar nőttön nőtt. Csak egy félórai  meg-
feszített  kemény munka után sikerült a tüzet ki-
oltani, miután a vaggonban volt podgyászokat ki-
dobálták onnan. A félig  vagy egészen összeégett 
podgyászok használhatlanokká váltak s igy a kár 
meghaladja a 10.000 frtot. 

— Egy kolozsvári iparos diadala a világkiállí-
táson. Veres Dániel kolozsvári iparosnak egy sa-
ját találmányú zára oly feltűnést  okozott a kiállí-
táson, mi Kolozsvárnak is dicsőségére válik. A leg-
tekintélyesebb szakértők szerint, élükön Wertheiin 
báróval, Veres Dániel uj találmányú zárját a legki-
tőnebbnek jelentették ki, a mi e nemben létezik 
és eddig feltaláltatott.  Veres találmányának saját-
szerűsége nem abban rejlik, hogy egy zárban kom-
binálta a Wertheim-féle  legjobb két zár előnyeit. 
Wertheim báró rögtön kijelentette óhajtását, hogy 
Veres Dániellel érintkezésbe léphessen s a talál-
mányt a felnyithatatlan  zárral ellátott szekrényekre 
nézve kiváló haladásnak nevezte. Szivünkből gra. 
tulálunk a derék és szorgalmas iparosnak. 

38-ik közlemény 
a kezdi vásárhelyi szegény és munkaképtelen 
öregek MENHÁZA ja\ára tett szives adako-

zásokról. 
Az 1878-ik évi élelmezés szükségei fedezésére  Mál-
nási Kristófné  és Nágy Károly gyűjtése a kézdi-

vásárhelyi 4. és 13-ik tizedből: 
Ifj.  Kovács Imre félvéka  fuszulyka.  Kovács 

Lajos 1 köböl pityóka s 6 kupa fuszulyka.  Török 
Sándorné 2 véka pityóka s félvéka  fuszulyka  Pál-
deák Lajos 50 kr. Vizi János szabó 15 kr. Princz 
József  és Fejér András 7—7 kr. Megyaszai Sándor 
és Becő Mihály 6—6 kr. Fazakas Antal, Princ Fe-
renc, Seres Jánosné, Kovács Samu 5—5 kr. Dora-
bai Mózes, Opra István, Csorna Sámuel, Füstös 
Elek, Horváth Zsigmond, Vajek András, Fekete 
Gergely, Csávási György, Özv. Kertész Andrásné 
és Lázár András 4—4 kr. Öreg Tordainé, Luka Já-
nosné, Antal Józsefné,  Rác Mihályné, Nagy Józsiás-
né, Máté Antal és özvegy Jancsó Ábel né 3 - 3 kr. 
Lakatos Lajos, Csákány Bálint, Konc Mihályné, 
özv. Kovács Józsiásné és özv. Borsai Józsefné  2 — 
2 krt. Összesen 1 frt  77 kr. 

A gyűjtés összesített eredménye: 
Pénz 65 forint  32 kr. 8 véka buza, 41 véka 

rozs, 26 véka s 4 kupa törökbuza, 14 véka árpa, 
2 véka haricska, másfélvéka  lencse, másfélvéka 
borsó, 1 mázsa liszt, 19 véka s 6 kupa fuszulyka, 
69 és fél  véka pityóka, i font  rizskása, 4 kupa ká-
sa, 40 fej  sóskáposzta, 45 répa, 7 font  szalona, 11 
kupa zsír, 8 lat bors, 9 font  hus, 4 drb disznóláb, 
28 font  só, 12 kupa ecet, '/s hctliter petrezselyem, 
10 liter magyaró, 2 napra való napi élelem, néhány 
darab edény, 6 liter petróleum, 1 rud szappan, 2 
font  gyertya, 4 koszorú hagyma, 2 db szék, 1 db. 
sapka, 2 keszkenő, 1 kendő, 3 finom  kendő, 2 db 
kürti, 1 rokolya, 1 kötény, 1 ing, néhány darab 
ruhanemű, egy lepedő, 4 sing gyolcs és i'^ sing 
karton. 

Fogadják a fáradhatatlan  buzgó gyűjtők és ál-
dozatkész, jótevő adakozók a szegény s munkakép-
telen öregek nevében kifejezett  leghálásabb köszö-
netünket. 

Zágon, 1877. december 15. 
B. Szentkereszty Stephánie, N a g y Gábor, 

elnök. titkár. 

*) E rovat alatt megjelent közleményekért  felelősséget  nem 
vállal a Sierk. 

a piacra: s imuon szcituoioiujeiKei iiy luuaiuusau 
szaporították, azzal sem elégedtek meg, hanem Ve-
tették hanyat homlok minden rendszer nélkül föld  • 
jeiket; gyakran lehetett látni, hogy egy birtok 'I, 
része csupa buza és árpával volt bevetve, más ga 
bona, vagy kapásnövénynek alig maradt föld,  ugar-
nak pedig semrui. Persze, hogy az ily gazdálkodás 
egy pár évig sokat eredményezett, de megunván 
a szegény föld  a folytonos  zsarolást, vesztett so-
kat termő erejéből, a belevetett magnak nem birt 
elégséges táplálékot nyújtani, azkélősdi üszög és 
rozsda csakhamar erőt vett a búzákon és kifej-
lődött. 

Legfőbb  oka tehát nézetem szerint, a gya-
kori buzaüszög és rozsdának az, hogy az ugarrend-
szer kiküszötóltetett. 

Az utóbbi időben gúnyt űztek azon birtokos-
ból (ha valahol akadt egy) ki az egyszerű 3 nyo-
mású ugarrendszert követte gazdaságában, pedig 
ennek mindig biztosabb búzatermése volt, mint a 
ki az ugarolást kiküszöbölte. Váljon nem halljuk-e 
ma is a panaszok közepette; ez a búzám, mivel 
tiszti ugarba vetettem, mégis a legjobb, üszög is 
legkevesebb van benne, rozsda pedig semmi ?" Ily 
tapasztalások, hallomások után tehát győződjenek 
meg gazdatársaim, ha őszi gabonáinkat ugarba 
fogjuk  vetni, néhány év múlva fehér  hollóvá fog 
válni búzáinkban az üszög és ismét visszaszerez-
zük földünk  termőerejét és őszi búzánk előbbi hír-
nevét, melylyel semmiféle  idegen buza nem verse-
nyezhet. Az ugar-rendszernek még az a haszna is 
lesz, hogy az elhanyagolt állattenyésztést jobban 
feléleszthetjük,  ugyanis az ugarak által több tava-
szi legelőt nyerünk, a nyári legelőt tavasszal kí-
mélhetjük. 

Ne higyje azt senki, habár győzi is minden 
4—5 évben földjeit  keresztül trágyázni, hogy an-
nak pihenésre nincs szüksége ; igen is kell, hogy 
az, az ugarolás által minden 3-ik évben a sok fé-
regtől, — mely a benne levő növények gyökerein 
élődik — megtisztuljon, s az úgynevezett beéredés 
által termő erejét folytonosan  fenntarthassa. 

Hasztalan tömjük folytonosan  abrakkal lova-
inkat, ha azokat mindig zaklatjuk és hajszoljuk, pi-
henésre időt soha nem adunk nekik : minden bő 
abrakolás dacára csakhamar vesztik életjelöket, s 
megtagadják azt a szolgálatot, melyben kímélete-
sebb bánásmóddal, kevesebb abrakolással eleinte 
részesítettek bennünket. 

Épen igy vagyunk tisztelt olvasóim földünk-
kel is : hasztalan trágyázzuk, ha szünet nélkül vet-
jük, pihenést nem engedünk neki, a jelenlegi cala-
mitásoktól meg nem szabadulunk. 

Ismerjük be tehát, hogy az ugarrendszer nél-
külözhetetlen hazánkban, csakis ugarolás által sza-
badulhatunk meg a gyakori üszög, rozsda és coeci-
doniától. Ne iparkodjunk majmolni a belga és an-
gol gazdálkodást, mert gazdaságaink nagy kiter-
jedése s a munkás erő drágasága és még sok más 
körülmény gátol bennünket, hogy azokkal verse-
nyezhessünk a földmivelés  és termelési arányban 
Maradjunk meg tehát azon bebizonyult tapasztala-
tunknál, hogy hazánkban az őszi gabona legbizto-
sabban terem ugarban, s legmentebb mindenféle 
bajoktól. Ha búzánkat mindig 3-szor szántott tiszta 
ugarba vetjük, meg fogunk  győződni néhány év 
múlva, hogy az üszög és rozsda nem fog  hatalmas-
kodni búzáinkon. 

„F. É.» 
fertők-  és váltó árlolyain a bécsi cs. klr. nyilvános 

tőzsdén jnlius 24. 
Magyar aranyjáradék 9'-65 

„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
I L " l l 4 - — 

„ keleti vasút II. kibocs. államkotv. 78 — 
„ „ „ 1876. évi államkötvr-; 68.50 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 102.--
„ földtehermentesitési  kötvény . . 79*5° 

Magyar hitelbank 235.25 
Ezüst 
Cs. kir. arany 5 
Napoleond'or 9-2Í>'li 
Német birodalmi márka 57*°5 
London 115-4° 

F e l h í v á s . 
A csikmegyei tanítótestületek folyó  1878. év 

szeptember havában Csik-Szeredában „Tanszer-, 
háziipar- és gazdasági kiállítást" rendeznek. 

Mire — a tanitók számára kiadott „Utasitás"-
unk egy példányának melléklése mellett, a végből 
hívjuk fel  uraságod becses figyelmét,  hogy ha ezen 
kiállításon részt kiván venni: ebbeli szándékáról 
alattirt kiállítási titkárt — a kiállitni szándékozott 
tárgyak jegyzékének közlése mellett — értesíteni 
szíveskedjék. 

Kiállíthatok nevezetesen : tankönyvek,  tan-
szerek, iró- és rajzszerek, irkák, rajzminták, ének-
tanításhoz szükséges harmoniumok, népkönyvtárak 
berendezéséhez alkalmas könyvek stb., szóval bár 
miféle  tan- és segédszerek, melyek a szemléltető, 
vagy elméleti oktatáshoz szükségesek s a nép, felső 
nép- és polgári iskolák, tanitóképezdék körében 
és a népnevelés érdekében bármi tekintetben fi-
gyelmet érdemelnek. 

Ide vonatkozó bővebb felvilágosítással  alattirt 
titkár szívesen szolgál. 

A kiállítást rendező bizottság nevében : 
Csik-Szeredán, 1878. 

M a d á r M i h á l y , T. N a g y I m r e , 
kiállítási elnök. kiállítási titkár. 

L E G Ú J A B B . 
Brood, jul. 22. Phiilippovich tát orsiernagy 

a főhadiszállás  összes törzskarával tegnap éjjel ide-
érkezett. 

ll*CS, jul. 22. Különbözö oldalról azon hir ér-
kezett ide, hogy Nikita Montenegró fejedelme  a 
kongresszus által tőle megtagadott Bojana melletti 
vidéket egyenesen a portától akarja megnyerni. — 
V i s z o n s z o l g á l a t g y a n á n t H e r c e g o v i -

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: l'ollák Mór. 

I. * 

Kosztotokat, 
kik a németnyelv alapos és gyors 
megtanulása végett a brassói ev. Iuth. 
tanintézeteket látogatják, 18 o. e. frt 
havi fizetésért  teljes ellátás és lelki-
ismeretes előkészítés mellett folyó 
év szeptember 1 -tői kezdve elfogad 

Kiipe Sándor, 
ev. Iuth. tanár. 

Lakik: Fekete templomudvar 71. sz. 
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