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Szerkesztőségi iroda: 

Főpiac, Csulak-fclc  ház, 

hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiudö hivatal : 
Pollik Húr könyvnyomdája 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

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

Megjelenik ezen lap heten-i 
kint kétszer: 

csütörtökön és vasftraap 

Előfizetési  feltételek 
Helyben házhoz hordva, vagy 

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

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vngy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttér sora 15 kr. 

A háramszóki „Házíipar-egílet" és a tísepsí-s*ei®tgy§pgfi  önkéntes túzaltd-egylet" htvatatos közlönye. 

Vér ós becsület. 
A mit eddig csak sejteni is alig inertünk, 

ma már tény elöltünk. Bosznia okkupacioja 
hadjárattá vált. Rendszeres hadjárat fejlődött 
ki a guerilla-csoportokkal szemben, melyek 
folytonos  erősítést, folytonos  támogatást nyer-
nek jobbról balról, legközvetlenebbül pedig 
Szerbiából. 

Erre a kongresszus nem gondolt; a dol-
gok ily meglepd fordulatát  nem várta senki. 
Hogy »némi nehézségekbe' fog  ütközni az ok-
kupáció, azt̂ , legfelsőbb  körökben is hitték, de 
erősen meg voltak győződve, miszerint ez az 
actus még sem lesz egyéb békés bevonulásnál. 

Mars hadisten azonban máskép rendezte 
azt. Bevonuló csapataink lépten-nyomon fölke-
iókre és pedig jól szervezett, lőszerrel, hadi 
eszközökkel gazdagon ellátott ellenségre talál-
nak. Minden talpalatnyi földet  véráldozat árán, 
fegyverrel  kell megszerezniök. 

Nem lennénk magyarok, ha a kiömlött 
magyar vér után könyeink nem folynának.  Nem 
volnánk hazafiak,  ha honfitársaink  elcsorgott 
vérét hideg közönnyel néznök. Biztat a jó re-
mény, hogy nem sokáig fognak  már ömölni. 

Addig is azonban van hazafias  kötelessé-
günk, melyhez hiven kell ragaszkodnunk. S 
minél nagyobb az áldozat, melyet monarchiánk 
javára meghozunk, annál nagyobb, annál erő-
sebb bennünk a' kötelességérzet a m a g y a r 
f a j ,  a magyar n e m z e t i becsület iránt. 

Nem taglaljuk ez úttal: kellett-e nekünk 
Bosznia vagy sem Azon már tul vagyunk. Most 
csak azon kérdés állhat előttünk : megakarjuk-e 
m e n t e n i a magyar nemzet becsületét vagy 
sem f 

Ls ez a kérdés sokkal nehezebben oldható 
meg, mint egyelőre tán gondoltuk volna is. 
Az ellenzék, hazafiúi  kötelességéhez hiven, csak 
azért, hogy a kormánynyal szemben fentart-
hassa hagyon ányossá vált gyűlöletes viszonyát: 
kérlelhetlenül ront minden katonai intézkedésre 
Opponál, izgat, lázit, megtagad minden segélyt 
s mindezt a hazafiság  köpenye alatt teszi Le-
húzza arcánk bőrét a külföld  előtt; szégyen-

F Ü R D Ő I T Á R C A . 
Tusnád, 1878. aug. 26. 

— Ünne pély O Felsége születésnapján. I'ár szú a 'haragos dok-
tornak — 

Azt mondják, Tusnádról irni csak otthon le-
het. Itt az örök béke honában, hol nem háborog 
az indulat, nem csapong a szenvedély, — csendes 
contemplatioba merül az ember. Élet és világ ki-
békül egymással; harmonikus symphoniát susog a 
fenyőlomb,  békezsolozsmát dalol a kis madár, áb-
rándjait messze csattogtatja a távoli kőszirt . . . . 

Minden olyan édes, olyan csendes nyugodt-
sága itt, mint egy fiatal  leány hajnali álma. Édes, 
mert a természet örökifjúnak  teremtette és nyu-
godt, mert keblét nem zavarja semmi. 

Járjatok el e kedves fürdőre  gyakran. Meg-
tanultok itt szeretni és megtanultok itt feledni. 

Elfeleded  a világot merő csalfaságaival  s hoz-
zászokol a gondolathoz, hogy van egy templom, 
melynek küszöbét senki át nem hágja s a melynek 
szentélyében egyedül vagy magaddal. Ez a temp-
lom — saját lelked. A fenyvesek  titkos félhomá-
lyában ebben a templomban jól érzed magad. Ne 
félj,  idegen látogatók nem zavarják meg a csendes 
békét, melynek honában lelked ünnepet ül. 

Ez a magyar Schweiz, ez az örök szépségű 
fürdő  mindig uj marad előtted még régiségeivel is. 
Mindig találsz itt meglepőt, bármennyire beleszok-
tál is. 

Ezért lehet erről a fürdőről  innen is irni. 
Példa rá e hó 19-ik napja. 
Ekkor ülte meg fürdőközönségünk  Ö Felsége 

születésnapját nagy ünnepélylyel. 
Kora reggel, midőn Homér szerint a rózsa-

ujjú hajnal, a rhododaktülosz Éosz pirosra festette 
kelet ormait; mikor vendégeink még boldog álmn-

kőre állítja a magyar hadvezényletet s az ez-
redéves magyar vitézséget csak azért, hogy a 
kormányt tehesse felelőssé  minden dologban. 

A külföldi  lapok már is ujjal mutatnak 
ránk. Fényes elégtételt látnak az ellenzéki meg-
romlott sajtó magatartásában történeti multunk-
ért önmagukkal szemben. 

Hát hazafiság  e ez? 
Becsület e ez ? 
Pestmegye alispánja egy régi törvény el-

avult keretébe belefogózik  és megtagadja az 
előlogatok kiállítását. Nyomba követi Somogy-
megye s nagy valószínűséggel ilyen válságos 
pillanatokban meg fog  áldani a teremtő még 
egy két megyét hasonló józan gondolkozással, 
hason'ó hazafias  érzéssel. Mit nekik Boszniá-
ban harcoló gyermekeink, testvéreink élelme-
zése, a hadviselés megkönnyítése ? Nem az itt 
a fo'dolog  A jó hazafinak  legelső kötelessége, 
hogy uijat húzzon a kormánynyal s abból az-
tán ömölve ömlik az áldás szegény .megcsa-
latott1 »rászedett« hazánkra Hogy aztán en-
nek a hazafias  oppositionak épen a mi gyer-
mekeink, a mi testvéreink adják meg az árát: 
az nem jön kérdés alá Hadd vesszen el mind-
annyia, hadd hulljon el az éhség, nélkülözés 
alatt magyar hrdsergünk csoportostul : csak 
mentve legyen a mi büszkeségünk, hogy a 
legkritikusabb pillanatban szemébe mondhattuk 
a miniszternek : >a z é r t s e m ! ' 

Hát ez már csakugyan beválik hazafi-
ságnak . 

Mit szóljunk azokra az arcátlan rágalmak 
ra, ferdítésekre  s a katonaság körébe szánt 
lázitasokra, melyekkel az ellenzéki sajtó leg-
nagyobb része telve van mai napság 

Tiltakozni tőrvényellenes rendeletek ellen 
minden alkotmányos érzésű embernek joga, sőt 
kötelessége : de lázitni, izgatni egy tényleges 
hadviselés alkalmával, kényszeríteni mintegy er-
kölcsileg a honpolgárokat a hadviselés meg-
könynyitéséhez való hozzájárulás megtagadásá-
ra : több mint biin, ez g y a l á z a t , a mit a 
magyar soha meg nem tett eddig. 

Az ,Egyetértés« még tovább is ment. Fi-

kat alvák: egyszerre mozsarak dörgése rázkódtatta 
meg a fürdőt.  Az ágyúdörgés moraja végigzugott a 
szemközt fekvő  sziklákon s lassan hömpölygött az 
Olt hosszában lefelé. 

A fürdőközönség  talpon volt azonnal. A ki e 
szokatlan ágyúzás okát talán nem tudta volna, 
csakhamar rájöhetett arra : a közönség talpig ün-
nepélyes öltözékkel, ragyogó arccal jelent meg a 
sétányokon. 

Ma ó Felsége születésnapját ünnepeltük meg. 
A fürdőigazgatóság,  mely páratlan tapintatos-

ságának több izben jelét adta, — ezúttal is kitett 
magáért. Az ünnepélyt annak tárgyához méltóan 
rendezte el. Ugy intézkedett ugyanis, hogy midőn 
a fürdőközönség  a Károly-csucsra vezető pompás 
sétányra kiindult, a csúcson épen akkor vonták fel 
mozsarak durrogása közben a gyönyörű nagy nem-
zeti lobogót hatalmas rudjára. 

Délelőtt 11 órakor, mint minden évben, most 
is isteni tisztenitisztelet volt, melyet délben társas 
ebéd követett. A jó magyar természet itt sem ta-
gadhatta meg magát: toastiroztunk. Felköszöntöt-
tük ő Felségét a királyt és királynét, Tisza Kál-
mánt, a magyar kormány elnökét, mint Három-
székmegye legintelligensebb városa nagynevű kép-
viselőjét stb. 

Este fáklyásmenet  rendeztetett. 
Az ezután következett tűzi játék gyönyörű 

fényárban  usztatá a fürdőt.  Tündéri fényben  ra-
gyogtak az arcok s túlvilági képet mutatott a 
tarka csoportok bűvös színezete. 

Nemcsak a mi, hanem a külhoni vendégek 
lelkét is valami csudálatos igézet fogta  el, midőn 
látták, hogy egy uralkodónak, kit népe az imádá-
sig bálványoz, — születése napját igy, ekkora lel-
kesedéssel és ilyen őszinte szeretetből folyó  ünne-
pélyességgel üli meg. 

gyehnezteti a nemzetet, hogy a türelemnek is 
is van határa. Hallgatag veszélyes fanokat  hir-
det. Álljon itt pár sor ebből a lapból. 

.Az országban — úgymond — mind i z-
g a í o t t a b b a hangulat. Általános a nézet, 
hogy a jelenlegi állapotok t ű r h e t e t l e n e k . 
A nép azon a ponton áll, hogy a rá rótt teher 
alatt összeroskadva oda kiált: . E l é g , n e t o j 
v á b b 1« . . . . 

Ha a magyar nemzeti becsület érzete föl 
nem kel e lázitó szavak ellen, hisszük, hogy 
az államügyész szava megteszi hatását. 

Valóban az ilyen állapot már tűrhetetlen-
né vált. 

A. M. 

A z o k k u p á c i ó . 
A banjalukai harcról, ujabban jelentik, hogy 

veszteségeink n a g y o n c s e k é l y e k voltak. A 
fölkelők  roszul lőnek, a legtöbb sebesülés a karo-
kon és a fejen  van. 

Parancs adatott ki, hogy minden felkelőt,  kit 
kezében fegyverrel  találnak, agyon kell lőni. Ez 
fején  találta a szöget. Ma 200 török katonát szál-
lítottak Ó-Gradiskába. Midőn elfogták  őket, azzal 
mentegetődztek, hogy „kényszerítve voltak" ránk 
lőni. Komáromba viszik őket. 

A 20. hidász század, melyet elveszettnek hit-
tek, szerencsésen megkerült, egy ember híjával. A 
század Banyalukától egy órányira dolgozott egy 
hegyen, minden fedezet  nélkül, részben polgári 
munkásokkal, részben pedig foglyokkal.  A hidá-
szok egyszerre észrevették, hogy nagy ellenséges 
rajok vonulnak Banyaluka felé,  s abban a percben 
már repültek is a golyók fejük  fölött.  A beosztott 
munkások átszöktek a fölkelőkhöz.  A hidászok be-
látván, hogy nem vághatják magukat keresztül, és 
lőszerük sem lévén elég, 19 órai menetben vissza-
vonultak Kandinika Hanra. Ha a derék parancs-
nok, Lafert  százados, másképen cselekszik, egy 
ember sem menekült volna meg. Egy kápiár, ki 
távolabban dolgozott, visszavonuló osztályát már 
nem érhette utói. Felmászott tehát egy fára  és tel-
jes 24 óráig várt ott, mialatt a fölkelők  a fa  alatt 
főztek.  Kimerülten ért ismét a városba. Nagy ve-
szélyben voltak az orvosok is a banyalukai kór-
házban, mely folyton  fenyegetve  és védelem nél-
kül volt. Ott esett el Kuthi tartalékos élelmezési 
járulnok, egy az ablakon át beröpült golyó által 
találva. 

Tartsa is Őt meg számunkra az ég az évek 
hosszú során keresztül népének boldogitására 1 

* 

Nem tehetem, hogy ez alkalommal különösen 
a fürdőbirtokosságnak  köszönetet ne mondjak több 
izben tapasztaltjpáratlan szorgalmáért s a közügyek 
iránti hazafias  érdeklődéseért. Tusnád fürdő  fel  fog 
virágozni, ha ily kezek vezetik. Ennek a fürdőnek, 
mely még vendégei különfélesége  dacára is meg 
tudja mutatni, hogy ő m a g y a r , élete és pedig 
virágzó élete van a jövőben. — Mindezekre pedig 
hathatósan foly  be a fürdőigazgatóság  erélyes 
munkássága, mely nem szűnik meg soha — semmi 
körülmények közt emelni minden lépten-nyomon 
Tusnád fürdő  tekintélyét, jó hirét a világ előtt. 

* 

Olyan a mi időjárásunk mostanában, mint a 
kis gyermek szeme. Az egyik percben sir, a másik-
ban nevet. Ez a folytonos  „derűre ború s borura 
derű" tartja magát állhatatosan. Azért a közönség 
nem unatkozik. Báloknak, mulatságoknak nem va-
gyunk híjával. Most is a vasárnapi bál, mely a 
fentebb  emiitett ünnepélyt követte, egyike volt a 
legszebb, legsikerültebb és legfesztelenebbeknek. 

* 

Csakhogy „az idő már őszre jár". „Fütyül a 
szél", meg-megrázza olykor- olykor a fenyvesek 
lombjait s azok hosszat sóhajtanak rája, mintha 
éreznék a közel bekövetkező haldoklás végperceit. 
A természet észrevétlenül megy át abba a szomo-
rú stadiumba, mikor meghal minden, a mi a föl-
dön volt. A légben magasan járnak a költöző ma-
darak, alant ritkábban szól a dal. . bogarak zson-
gása megszűnt, lepkék nem szállongnak szines vi-
rágokon. Oda van a szép nyár, nincs többé nagy-
szerű csoda". Hanem hát ez még nem igen látszik 


