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lyett kaptak egy desastruósus kapitulációt, és 
egygyel több közösügyet. Most a remények déli-
bábja helyén a kiábránditó valóság áll. Emlékezem 
(az ön kerületében is megtörtént), hogy a közös-
ügyes pártiak is magukénak vallották az önök cél-
ját ; s csak abban állitották fel  a különbséget, 
hogy önök a hegyet megakarják mászni, ök pedig 
megkerülik. — No, már most tudják, hogy hová 
jutottak a „kerülő utón"; siklóra, melyen csak 
csúszni lehet, emelkedni nem, nincs is azon meg-
állapodás a — Reichsrathig. 

Hát én azt gondolom, önöknek gondoskodni 
kellene országszerte arról, hogy alkalom adassék a 
honpolgároknak kiábrándulásukat nyilvánitani. — 
Jelöltet kellene felállitaniok,  a hol csak lehet, még 
ha többségre nincs is kilátásuk. Konstatirozni kell 
a párterőt s e konstatirozásnál a netán leszavazott 
kisebbség is számit. 

Az önök programmjuk nem az én programmom. 
De hát ugy ismerem nemzetemet, hogy a „perso-
nális unióval" megelégednék ; s ez alapon, ha az 
becsületesen magtartatik, minden áldozatra kész 
lelkesedéssel támogatná a dynasztiát; a mire ennek 
bizony nemsokára igeü-igen nagy szüksége lesz. 

Az önök programmjának jogosultságát min-
den párt elismeri; sőt gyakorlati érvényesítését is 
mindenki kívánatosnak tartja. Gyakran találkoztam 
a közösügyes pártok közlönyeiben azon vallomás-
sal, hogy az önök álláspontja, mint hazafias  óhaj, 
minden magyar ember szivében viszhangot költ. 

Hát miért nem sorakoznak egy szivvel-lélek-
kel a zászló alá ? 

Mondják: azért nem, mert ez óhajtás valósí-
tása lehetetlenség. Idealismusnak, utópiának ne-
vezik. 

E balvélemény az önök egyedüli nehézsége. 
S minthogy már tollat vettem kezembe ; hát hol-
nap közölni fogom  önnel e felöl  némely nézeteimet. 

Addig is üdvözlöm önt. Kossuth. 

A keleti kérdés. 
A lierllnl szerződés ratifikálása,  mint Berlin-

ből jelenük, nehézségekbe ütközik, a mennyiben a 
porta a szerződésre vonatkozó minden kérdezős-
ködésre makacsul hallgat. Ha a berlini törők kö-
vetség szombatig nem kapja meg a szultán ratifi-
kációját, a többi hatalmak által szentesitett példá-
nyok mégis kicseréltetnek, a kellő jegyzőkönyvi 
fehtartás  mellett. 

Az olaszországi mozgalmakról Rómából mai 
kelettel táviiják : A köztársasági „Dovere" kivéte-
lével az összes napisajtó erélyesen felszólal  a nép-
gyűlések és tüntetések további folytatása  ellen. 
Mindazonáltal holnapután még lesz egy nagy nép-
gyűlés Cetanaba, s az erre vonatkozó felhívást 
Saffi  és a legismertebb republikánusok irták alá. 
Az „Italia irredenta" tényleg csak ürügykép szol-
gál ezen anti-monarchikus népgyülésnél, melynek 
célja a köztársasági irány erősbitése, a mi kitűnik 
a manifestum  következő szavaiból is : 

„A jog, a kötelesség, a nemzeti becsület, a 
népsouverainitás és a népjog nevében fölhivunk 
titeket, romagnai honfiak,  egyesítsétek szavazato-
tokat az általános óvással s az elvek férfias  fen-
tartása által siettessétek a dolgok olyatén rend-
jét, mely hazánknak lehetővé tegye, hogy hivatá 
sához méltóan éljen a polgáriasuk világban a közös 
haladás törvénye által testvéresült szabad népek 
között." Az olasz frázisgyártók,  mint látszik, szin-
tén jól értik mesterségüket. 

Az olasz zavargásoknak egy helyen mégis 
örvedenek, t. i. a Vatikánban, hol azt remélik, 
hogy az olasz állam azon az uton, melyen megin-
dult, lassankint ellenségévé teszi- egész Európát. 
A!z ultramontán „Défense"  ezt már jelzi is a követ-
kező sorokkal. 

„Mialatt a szentség viszonyai a hatalmakhoz 
napról-napra javulnak, az olasz kormány elszige-
teltsége mindinkább szembetűnik. 

A bécsi kabinet panaszaihoz járulnak a lon-
doni és párisi kabinetek észrevételei s az olasz 
kormányt az európai kormányok egyhangú és nyo-
matékos nyilatkozatai nagyon megdöbbentették. 

Bécs, aug; 2. Szerajevóból komoly hirek ér-
keznek ; Hadzsi Loja egy manifesztumot  bocsátott 
közre, melyben minden 17 — 60 éves férfit  fegyver-
fogásra  szólít fel.  Szerajevó utcáiban .4000 basibo-
zuk táboroz. Az olasz konsulatus dragománja so-
kat érintkezik a lázadokkal. 

London, aug. 2. a „Standard" irja, hogy Olasz-
ország Ausztria-Magyarországnak kibékitő nyilat-
kozatokat adott, és hogy a barátságos viszony is-
mét helyreállott. A „Times" jelenti Konstantiná-
polyból, hogy ott ármánykodások fedeztettek  fel 
Savfet  basa ellen, melynek célja volt a szultánt 
arra birni, hogy a berlini szerződést ma irja alá. 
A Rhodope-hegységben az insurrekció tovább tart. 

Bécs, aug. 2. A „Pol. Corr-" jelenti Konstan-
tinápolyból : A törökök a Szerajevoi lázadás oká-
nak azt mondják, hogy a polgári és katonai ható-
ságok nem teljesitik a lakosság állítólagos kíván-
ságát, mely szerint felfegyverzést  kérnek. Lobanov 
herceg a portánál Várna kiürítését sürgeti. Az oro-
szok Konstantinápoly előtt erélyesen folytatják  a 
sáncolási munkálatokat. — Londuriatis sürgeti a 
portát, hogy nevezzen ki török tagokat a határ-
igazitási bizottságba. — A perzsa követ Klisturnak 
Perzsia részére való formális  átengedésén mű-
ködik. 

Csapataink Boszniában. 
Mint Bécsből a „P. Ll."-nak jelentik, a Sera-

jevóban kitört anarchia következtében br. Philip-
povics táborszernagy utasítást kapott, hogy a 
mennyire megegyeztethető az óvatosság által pa-
rancsolt tekintetekkel, siettesse előnyomulását Se-
rajevó felé  és az anarchikus mozgalom ellen kér-
lelhetetlen szigorral lépjen föl. 

A helyszínéről érkező tudósítások szerint 
azonban a kedvezőtlen időjárás miatt a gyors elő-
nyomulás rögtön alig lehetséges. Broódból ugyanis 
tegnapi kelettel távirják: 

A főhadiszállás  és Tegethoff  hadosztálya rend-
kívül fárasztó  menet után jul. 30 án este Derventbe 
érkezett. A tikkasztó hőség mellett az egész uton 
nem volt ivóviz található, s azért a csapatok ebé-
det rem főzhettek.  Több katona napszúrást kapott, 
többen kidőltek a sorból. Két órával a táborba 
szállás után 3 óra hosszáig tartó irtózatos zivatar 
tört ki, mely éjjeli két órakor ismétlődött. Tegnap 
este és éjjel a zuhogó vihar újból elárasztotta a 
táborhelyet. 

A derventi hatóság igen barátságosan fogad-
ta a csapatokat, a lakosok ajánlkoztak a betegek 
elhelyezésére. A kajmakam, Szulejman effendi, 
úgyszintén más hivatalnokok meghagyattak állá-
sukban. 

A török katonák a határon átadták fegyve-
reiket ; a tiszteknek szabad választásukra bízatott 
hogy az osztrák-magyar hadseregbe belépjenek. 

Egy másik távirati tudósítás Derventből szin-
tén tegnapról a következőket jelenti: 

Az első napi menet alatt uralkodott iszonyú 
hőségre jul. 30-án borzasztó zivatar következett. 
Az útban volt csapatok a forróságtól,  a táborban 
lévők a zivatartól sokat szenvedtek. — Tegnap 
pihenő nap volt, melyre ma a második pihenő nap 
következett, miután éjjel újból roppant vihar tom-
bolt. Ma az itt táborozó főseregtől  csak néhány 
ágyuüteg tolatott előbbre mintegy fél  mértföld-
nyire, holnap az előnyomulás dfolytattatik. 

A lakosság mindenütt nagyon szívesen fogadja 
csapatainkat, a katonaság ellenállás nélkül adja át 
fegyvereit;  hatvan határőrnek, kiket portyázó elő-
csapataink bekísértek a táborba, ajánlat tétetett 
hogy osztrák-magyar szolgálatba lépjenek s többen 
azonnal be is állottak. 

A polgári hatóságok egyelőre meghagyattak, 
csak a busudi mudir mozdittatott el a lakosság 
kérelme következtében. 

Szerdán reggel a zivatar elmultával egy der 
venti küldöttség önszántából ajánlatot tett a csa-
patparancsnokságnak, hogy a katonaság vonuljon 
be a városba ; ez ajánlat azonban csak a betegek 
részére fogadtatott  el. Egy gazdag bég Dervent-
ből ajánlkozott, hogy az elővédnek vezetőül fog 
szolgálni. Ez ajánlat elfogadtatott  s a bég egy-
szersmind megbízatott, hogy a csapatok számára 
nagyobb bevásárlásokat eszközöljön, hogy ily mó-
don pénz jusson a lakosság közé. 

Hogy a többi 3 hadoszlop, mely Gradiskánál 
jul. 29-én Samacnál és Novinál pedig jul. 30-án lé-
pett át a határon, meddig nyomult és jelenleg hol 
áll, arról ez óráig nem érkezett ujabb tudósítás. 
Hasonlókép hiányzik minden ujabb tudósítás a 18. 
hadosztályról, mely tegnap volt Hercegovinába 
bevonulandó, hogy Mostar felé  nyomuljon. 

Képviselő-választások. 
K é z d i-V á s á r h e 1 y en folyó  hó 5-én volt 

a képviselőválasztás. Megválasztatott N a g y G á -
b o r szabadelvű párti 218 szavazattal Pap Lajos 
129 és Szemere Emil 57 szavazata ellenében. 

B e r e c k b e általános lelkesedés között egy-
hangúlag az eddigi képviselő G á b o r P é t e r 
szabadelvű párti választott meg. 

C s i k m e g y e ugyancsak e hó 5-én négy 
szabadelvű képviselőt választott, u. m : M i k ó Bá-
lint és S á n t h a Lajos volt képviselőket, továbbá 
B a l á z s i Lajost és G á a 1 Endrét. 

B u d a p e s t e n az I. kerületben a tudomá-
nyos és közéletünk egyik köztiszteletben álló mun-
kása P a u l e r T i v a d a r választatott meg. AII. 
kerületben Házmán Ferenc ellenében K e r n t l e r 
Ferenc sz. p. lett megválasztva. A harmadik kerü-
let képviselője I v á n k a I m r e sz. p. lett; a IV. 
kerületben vagy is a belvárosban Királyi Fái hír-
telen ellenzékivé lett képviselő jelölttel szemben 
Havas Ignác sz párti lett felléptetve;  e kettő kö-
zött uj szűkebb körű választás volt, hogy minő 
eredménnyel, az a távíró még nem hozta meg. Az 
V. kerületben W a h r m a n n M ó r egyhangúlag 
lön megválasztva. A VI. kerületben Radoca sz p. 
és Helfy  Ignác függ.  jelöltekkel szemben b. Pod-
raanicky F r i g y e s lett a képviselő. A VII. 
kerületben Füzesséry lett az áldozat, megválasz-
tatott H o f f m a n n  P á l sz. p. A VIII. kerületben 
Jókai Mór felett  S z i l á g y i D e z s ő habaréki 
lett a győztes A IX. kerületben felléptetett  három 
jelölt Wodiáner Béla, Steiger Gyula és Thaly Kál-
mán közül egyik sem vergődhetvén absolut több-
ségre, a két legtöbb szavazatot kapott jelölt kö-
zött, tehát S t e i g e r és T h a l y között egy uj, 
szűkebb körű választás történt; minő eredménnyel, 
még eddig nem vettünk tudósitást arrról. 

Táviratilag értesítenek bennünket, hogy br-
K e m é n y G á b o r N.-Enyeden 301 szavazattal 

képviselővé választatott. Továbbá br. K e m é n y 
Géza sz. p. nagy lelkesedésközt M.-Ujváron válasz-
tatott meg. 

Az osdolai alagút. 
— L e í r á s . — 

Irta ifj.  László Dávid. 
,Ah be szép költészet 
vau a természetben." 

K ut h y. 

Osdolán alagút?? Furcsa valami! gondolod 
kedves olvasom, de szívesen kérlek : ne nevess ki, 
mert hogy Osdolán alagút van, az tiszta igazság 1 
Nevesd ki inkább az osdolai együgyű népet, mely 
valóban elég meggondolatlan volt akkor, mikor 
O r b á n B a l á s n a k a Székelyföld  ez ékesnyelvü 
— magában mély kútfőt  rejtő — tekintélyes leírójá-
nak nevezett alagút létezését tudomására nem hozta. 
Hanem tudod-e mit kedves olvasóm ? Ha már az egy-
ügyűség miatt nem olvashattál eddig semmit O. B. 
híres pennája után az osdolai alagútról : én — ki már 
egy pár&zor megsétáltam magamot benne — darabos 
tollammal lemázolom neked azt, abban az édes tu-
datban, hogy nem az iró darabosságát, hanem a 
tárgy érdekes voltát fogod  tekintetbe venni. 

Nevezett alagutat megtalálod kedves olvasóm 
Osdola erdeje délkeleti részében, a falutól  körül-
belül másfél  órányi távolságban, az u. n. „Kőlik 
pusztája"') közvetlen szomszédságában. 

És itt esik épen kezem ügye alá — kedves 
olvasóm, egy néhány vonásban emléket szentelni 
Osdola rövid leírásának, annál is inkább, mert jól 
tudom, hogy te, kedves olvasóm (szivesen kérlek 
bocsáss meg, hogy „tegezlek") majd kérdeni fogod, 
hogy hát mi is az az Osdola ? s mert jól esik lel-
kemnek, hogy : ha bár röviden is, megörökítve lá-
tom ama falu  emlékét, mely éltet adott nekem, 
melyben boldog gyermekkorom tündér napjaiban 
gondtalanul űztem fűzfa  paripákon gyermek pajtá-
saimmal a pillangók tarka seregét, melyben utóbb 
mint gyermek-ifju  ábránd képeim között egy re-
ménydusabb szellemvilág karjain ringatám maga-
mat s ma a valódiság komoly oldalát, — számít-
gató lélekkel törekezem látkörömnek iránya felé 
terelni, hogy majd mint ősz — ha a sorsistene 
kedvezni fog  éltemnek — a multak részre hajlatlan 
birájaként tengjem le életem alkonyát. 

Osdola, kedves olvasóm, Háromszékmegye 
Kézdiszékének keleti részén fekvő  regényes és 
nevezetes faluja. 

Határos keleten saját dus erdejével, délen 
Hilib-, nyugaton Sztkatolna-, Sárfalva-  és Szászfalu-
északra Nyújtód- s inkább észak-keletre Martonos 
községekkel. 

Házainak száma — midőn e sorokat írom — 
613-ra rug, 3226 lélekkel1) kik közül a legtekin-
télyesebb nagyobb rész (mintegy 2900) rom kath. 
és székely, a másik görög nem egyesült, oláh, 
vagy is modern nyelven román, a többi lengyel, 
zsidó és cigány különböző vallásfelekezettel. 

Ezen lakosok legnagyobb része őstermelő, 
kik közül a gazdagabbak a földművelés  mellett 
deszka és gabona kereskedést űznek, a középren-
düek szekerességből és gyümölcs kereskedésből, 
él a legalsóbb osztály egyik része két karjával ke-
resi mindennapi kenyerét, másik része könyör-
adományokból tartja fenn  magát. 

A cigányok egyes koloniákat alakitva, részint 
hozzájok tartozó munkával, részint házról-házra 
való koldulással tengetik az életet. Intelligentia 
kevés van. 

Maga a falu  bizonyos tekintetben egy para-
dicsomi kerthez hasonlít. Azzá teszik dúsan termő 
gyümölcsfái. 

Két csörgedező patakcsa hajtja a falu  „Nagy-
ág" és „Kopolnó" részére a malmokat. 

Főhelyét rom. kath. templommal, gr. Kun 
László romba dűlt palotájával, egy pár kisszerű 
kereskedés és vendéglővel, a községház és újon-
nan épült iskolával, a „Kápolna mező" foglalja  el, 
tágas, zöld pázsitos tojás idomú fekvéssel. 

A „Nagyág" egyik zugában fekszik  a g. n. 
egyesült templom ékes csengésű harangocská-
jával. 

A falu  negyedik részét az „Alszeg" képezi. 
Földjén szorgalmas müvelés mellett dúsan ter-

mett kalászokat lengetnek a szellők lágy fuvalmai. 
Gyümölcse : alma, szilva, körtve különböző fajták-
ban, cseresznye még a fűzfákon  is, dió, barack, 
egres és imitt-amott még borszőlő is oly buján 
és megfoghatatlan  módon tenyészik, hogy az os-
dolai ember csakugyan örök hálára van kötelezve 
mindezen nemes adományokért az ég ura iránt. 

Ezen kivül maga a nép is általánosságban 
oly szelid és jámbor, hogy a szomszéd atyafiak 
nem győzik eléggé bámulni, s örömmel mennek az 
osdolai hírneves cseresnye búcsúra minden év 
julius 22-én. 

A falut  (alsó részét kivéve) gyönyörű erdé 
veszi körül, fris  éltető levegőt nyújtva a lakók-
nak, dus legelőt marháiknak, jó fát  tűzhelyeiknek. 

Ennyi, kedves olvasóm, dióhéjban Osdolának 
leírása. 

') E puszta épen alagutunktúl vessi elnevezését. 
5) Ezek közúl 126 lélek jelenleg nem tartúakodik a köz-

ségben. -


