
Sierkesztőségi iroda: 

ripiac, CBUlak-féle  ház, 

hová 1 lap szellemi részét 

illeti küzleraények 

küldendők. 

Kiadó hiratal : 
Pollkk Mór könyvnyomdája, 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérinentesen intézendók. Politikai, társadalmi, szépirodalmi ós kőzgazdászati lap. 

Megjelenik ezen lap ketei-
kint kétszer: 

csütőrtölcöB és -raalraap. 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagj 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Kél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . I frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij killtSn 30 kr. 
Nyilttór sora 15 kr. 
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harmadát adja a földbirtokosnak,  a mi nem lett 
volna felette  terhes reá nézve, ha kellően hajtatik 
végre. Azonban a fizetés  pénzben történvén, a he-
lyi hatóságok által támogatott birtokosok önkény-
tesen állapították meg az árakat, ugy, hogy a bérlő 
gyakran termése felénél  is többet volt kénytelen 
átengedni. A szabályzat szigorú alkalmazása elég 
jó helyzetet biztositana a bérlőknek. 

Továbbá megkönnyítendő a keresztények szá-
mára a földbirtok  szerzésének lehetősége, s a job-
bára értéktelen nagy állami földterületek  kedvező 
feltételek  alatt letelepítésekre lennének íelhaszná-
landók. Ezek fő  vonalai a bizottság szervezési mun-
kálatának. Természetesen csaknem minden azon 
egyéniségek megválasztásától fog  függni,  a kik 
annak életbeléptetésével lesznek megbizva. 

Külállapotok. 
A porta körjogryzéke monarchiánk ellen 

a leghatározottabb visszautasítással találkozik 
minden oldalon Lord Saüsbury meghatalmazta 
a londoni osztrák magyar ügyvivőt, — tudassa 
Bécsben, hogy Anglia a leghatározottabban visz-
sza fogja  utasítani a porta kívánságát ; hason-
lót jelentenek Rómából és Berlinből is, ugy, 
hogy a bécsi hivatalos lap méltán jegyzi meg, 
hogy nemcsak a sajtó, hanem az összes euró-
pai kabinetek is egyhangu'ag elitélik a porta 
qualifikálhatatlan  nyilatkozatát. A berlini »N. 
Ztg* egy sugalmazott közleménye íg^szól : 

„Csodálatos, hogy a török diplomácia azt 
a — persze hiábavaló — kísérletet teszi, hogy 
a Boszniára vonatkozó egyezmény meghiúsulá-
sáért Ausztría-Magyrrországot tegye felelőssé. 
A berlini szerződés semmit sem tud egy ily 
egyezmény szükségességéről. A török megha-
talmazottak utóing kinyilatkoztatták ugyan, hogy 
a török kormány fentartja  magának ez ügyben 
egyezményre lépni a bécsi kabinettel; ismere-
tes dolog azonban, hogy az egyezmény létrejö-
vetelét maga a porta hiúsította meg. Egyéb 
iránt ha Törökország utólag azt ál ítja, hogy 
a boszniai fölkelés  és következményei  elkerül-
tettek volna, ha Ausztria-Magyarország > em 
vonul be a portával va'ó megegyezés nélkül : ! 
a nagyhatalmaknak, illetőleg Ausztria-Magyar- j 
országnak nem szükséges ily frázisok  cáfolatá-
val fáradozni;  elegendő, ha rámutatnak a porta 
előbbi jegyzékeire, melyekben bizonyítani ipar 
kodott, hogy nincs része a fölkelésben.  Ha ez 
igaz, akkor a konvenció sem akadályozta volna 
volna meg a fölkelést." 

Az orosz sereg visszatérése Konstan-
tinápoly alá szintén alkalnus a helyzet bo-
nyo'itására s élénken bizonyítja a porta tehe-
tetlenségét. Mint már néhány nappal ezelőtt 
jelentettük, az orosz csapatok által elhagyott 
tájakon a törökök azonnal a legkegyetlenebb 
vérengzéseket követték el a keresztények el 
len s ezzel kedvező alkalmat nyújtottak az oro-
szoknak, hogy visszatérjenek a már kiürített 
pozícióikba Londonban ennek híre re. dkivüli 
izgatottságot szült s Salisbury inarquis rögtön 
táviratilag felvilágosítást  kívánt Szentpétervár-
ról. Kifogásul  a szentpétervári kormánynak ele-
gendő lész a törökök vérengzése ; mindinkább 
szembetűnő azonban, hogy az oroszok iit mesz 
szebb terjedő célokat követnek. Ujabb tudósí-
tások' megerősítik, hogy az oroszok rendszere-
sen izgatnak a rumeliai bolgárok közt a berlini 

'szerződés végrehajtása ellen s alább közlünk 
mutatványt a tiltakozásból, melyet a bolgárok 
készítettek Kelet-Rumelia alakítása ellen. Meg-
erősítik továbbá, hogy Oroszországból fris  csa-
patok küldetnek Törökországba — s igy épen 
nem valószínű, hogy az orosz sereg egyhamar 

'hazavonul. Ennek megfe'elően  jelentik London 
ból is, hogy az angol hadügyi és tengerészeti 

, hivatalokban újból nagy mozgalom kezd ural-
•kodni 

Az afgán-kérdésről  jelentik Londonból, 
hogy az Afganisztán  elleni erélyes katonai tün-
tetésre nézve már minden előkészület megtör-
tént, azonban bizonyosnak vehető, hogy Kabul 
ba ez évben már nem mennek az angol csapa-
tok. A támadásban az emir alkalmasint meg 
fogja  előzni az ango okat, — vlsszaveretésére 
azonban már is elég haderő áll a határokon,' 
Hogy Oroszország az angol-afgán  háborúban 
nem marad sokáig semleges, azt főleg  a főbb! 
orosz tiszti körök nyíltan hirdetik, kijelentvén/ 
hogy több ezer főnyi  orosz sereg már készen ' 
áll az affán  határon s hocv énen e n n e k fnlv-  ' 

tán Anglia és Oroszország kozt sem lesz a Há-
ború elkerülhető. 

Bismarck lierccg beszéde, melyet a so-
cialista torvényjavaslat tárgyalása alkalmából 
mondott, nem tévesztette el hatását A nein-
zeti-szabadelvüpárt láthatólag meg van nyerve 
s most már nemcsak a socialista törvényjavas-
lat elfogadása  van biztosítva, hanem valószínű, 
hogy a későbbi parlamenti tárgyalások számára 
is erős többség fog  alakulni a kormány mellett. 

* Tisza kormányelnök meglátogatta 14-én 
Széli Kálmánt a pénzügyminisztérium elnöki osz-
tályában és másfél  óra hosszat értekezett vele. 
Madarassy, a pénzügyminisztérium államtitkára is 
jelen volt. Főképen a pénzügyminisztérium tényle-
ges ügyeiről volt szó, melynek vezetését formali-
ter át vette Tisza kormányelnök. Széli Kálmán 
bucsut vett a pénzügyminisztérium hivatalnokaitól, 
kik az osztályok főnökeinek  vezetése alatt jelen-
tek meg nála. Széli Kálmán d. u. bucsulátogatást 
tett Tisza kormányelnöknél. 

* Tisza Kálmán miniszterelnök e hó 14-én 
vette át Széli Kálmántól, ki reggel Rátótra uta-
zott, a pénzügyminisztérium és Wenckheim Béla br. 
a belügyminisztérium vezetését. Tisza nem mutatta 
be magának a tisztviselőket testületileg, hanem 
egyenként fogadta  az osztályvezetőket. 

* Az „Ellenőr" azt hiszi, hogy a szabadelvü-
párt a képviselőház elnökségére ismét Ghyczy 
Kálmánt fogja  candidálni; meg vagyunk róla győ-
ződve, hogy Ghyczy Kálmán, kivált a jelen körül-
mények közt, a reá eső választást elfogadja., 

* A delegációk november 4 vagy 5-ikére hi-
vatnak össze Budapestre. 

Bosznia szervezése 
A „Times"-nek egy bécsi távirata a szervezés 

alapelveit következőkben adja elő :" 
Nem vettek fel  tabula rasát kiindulási pontul 

hanem a dolgok tényleges állapotát vették minde-
nek előtt fontolóra.  Fejleszteni azt, nem pedig ra-
dikális átalakításhoz nyúlni, volt a cél melyet foly-
vást szem előtt tartottak. Ugy találták, hogy az 
adminisztráció formájában  kevés változtatás szük-
séges, s hogy az eddigi rosz izgatás okát nem any-
nyira a rendszer maga, mint inkább annak épen 
nem, vagy helytelenül történt alkalmazása képezte. 
A tartomány közigazgatási rendszere ennélfogva 
igen csekély változást fog  szenvedni. Legfölebb  a 
magasb állású hivatalnokok fizetésének  némi re-
dakciója lesz kívánatos, s e változással sem fog-
nak az illetők valamit veszteni, mert a fizetés 
rendszeressége kárpótalja annak csekélyebb nomi-
nális összegét. A fennálló  rendszer fejlesztésében 
s módositásaiban gr. Andrássy reformjegyzékének 
iránya követtetett, mely szerint a lokális ügykeze-
lés ellenőrzése a lehetőségig az első sorban érdek-
letekre lesz bizandó. A pénzügyi kérdés természe-
teden kiváló figyelemre  lesz méltatva. A cél az 
volt, hogy Bosznia jövedelmeivel fedeztessék  an-
nak szükséglete, s a bizottság számításai szerint 
ez lehetséges is. Rendes körülmények közt Bosz-
nia átlagos bevételei 6 millió frtot  teltek, melyből 
2,800.000 frt.  Konstantinápolyba szállíttatott, a 
többit pedig e tartomány közigazgatása vette 
igénybe. 

Ennek szükségletét jelentékenyen redukálha-
tónak hiszik, mig másfelől  a közvetett adókból íz 
eddiginél nagyobb bevételt remélnek, ugy hogy te-
temes összeg maradna fen  az okkupációnak tör-
lesztésére. A jelenlegi körülmények közt bizonyos 
időnek el kell telni, mig a helyi milícia alakításá-
nak terve kivihető lesz, s addig tetemes osztrák-
magyar haderő lesz ott tartandó. A bizottság azon 
nézetben van, hogy az agrarius kérdés, melynek 
csak ugy, mint a rosz adminisztrációnak része 
volt a zavarok előidézésében, nem maradhat egy-
általán még jelen állapotában ; csakhogy ennek 
radikalis megoldására az időt még nem látja elér-
kezettnek, bár nézete szerint már most is történ 
hetnek előkészítő lépések a legnehezebb kérdés-
nek fokozatos  megoldására. Az első ily lépés lenne 

1 a földbirtokos  és bérlő közti viszony célszerű sza 
f  bályozása, illetőleg annak biztosítása, hogy a már 
. létező — Omár basa által életbe léptetett — sza-
bályzat végrehajtassék. 

E szabályzat szerint a bérlő termésének egy 

A Uécsben lartott minisztertanács hir szerint 
elhatározta, hogy a megszálló sereg egy része ha-
za bocsáttassák. E határozat végrehajtásával ko-
molyan foglalkozik  a hadügyminisztérium és a má-
sodik hadsereg főparancsnoksága  is tanácskozik 
fölötte.  Katonáink egészségének kedvéért, de gaz-
dálkodás szempontjából is kétségkívül nem kíván-
hatnánk jobbat, mint hogy a megszálló sereg nagy 
részét haza küldjék, de tartunk tőle, hogy kíván-
ságunk nem fog  egészen beteljesülhetni. Arányta-
lanul kevesebb jelentősége van annak a tekintet-
nek, hogy a két tartományban még koránt sincs 
megszilárdulva a nyugalom ; sokkal nagyobb fon-
tossággal bírnak azok az események, melyek a ke-
leten készülnek. A konstantinápolyi orosz nagy-
követ már is kijelentette, hogy az oroszok csak a 
különszerződés megkötése után három hónap múl-
va fogják  kiüríteni Drinipolyt ; a porta pedig csak 
akkor szándékozik végrehajtani a berlini szerző-
dés többi pontjait, ha Ruméliát visszakapja. Ilyen 
cirkulus vitiosusban attól félünk,  hogy a miniszter-
tanács határozata, a közös minisztérium és a főpa-
rancsnokság tanácskozásai dacára is szerény szám-
ra fog  olvadni a megszálló sersg reductiója, de 
még ez a reductió is aligha fog  megtörténni de-
cember előtt. 

A porta kör|ogyzékére vonatkozólag jelentik 
a „Fremdenblattnak" Konstantinápolyból okt. 11-
ről : Az itt3ni diplomatiai körök állítása szerint a 
fényes  porta okt. 7 én két sürgönyt nyújtatott át 
a bécsi kabinetnek. Az első jegyzékben kijelentette 
hogy nem kötheti meg Ausztria-Magyarországgal a 
conventiót, egyszersmind hangsúlyozta azonban, 
hogy a porta nagy súlyt fektet  nemcsak barátsá-
gára, hanem szövetségére is Ausztria Magyaror-
szágnak. A második jegyzék csakugyan vádakat 
foglal  magában, állítólag az osztrák-magyar csapa-
tok által Boszniában elkövetett kegyetlenségek 
miatt. Itt tökéletesen meg vannak győződve arról, 
hogy azok a vádak, melyeket a porta említ jegy-
zékében, teljesen valótlan jelentéseken alapulnak, 
a melyeknek aligha nem az ottani kormányzó a 
szerzőjüké Az itteni politikai körök azt hiszik, hogy 
mind a két jegyzék elküldése dacára sincs a por-
tának offensiv  szándéka és inkább azt hajlandók 
hinni, hogy a két okmány fogalmazása  alkalmával 
cserben hagyta a portát rendes ovatossága és okos-
sága. Ez a nézet annál inkább alapos, mert az em-
lített két okmány nem foglal  mdgában tulajdonké-
peni tiltakozást Bosznia katonai megszállása ellwi. 

A bolgárok tiltakozási. A bolgárok, mint a 
„Daily News" irja, tiltakoztak országuk felosztása 
ellen s a tiltakozásból a nevezett lap következőket 
közöl: „Midőn a berlini kongresszus határozata 
hivatalosan kihirdettetett, mély fájdalommal  teltünk 
el; értésünkre esett aztán, hogy országúnk egyré-
sze, melyet kizárólag tiszta vérű bolgárok laknak, 
Bulgária többi részétől „Rumélia" név alatt elvá-
lasztatik s bizonyos, Anglia által álmodott, kétes 
autonómiával fog  birni. Azon részvét, melyet az 
angol nép irántunk tanúsított, nincs összhangban 
az angol kormány eljárásával, me.: most minden-
képen arra törekszik, hogy bennünket a szolgaság-
ban tovább is meghagyjon, s a török kormány el-
viselhetlen jármát — melyet öt hosszú évszázadon 
át viseltünk, mintha nem emberek, de vadállatok 
volnánk — ránk és gyermekeinkre újra feltegye. 
Lord Beaconsfield  Berlinben az arany borjú oltá-
rán áldozta fel  Bulgáriát. S Anglia, mely az egész 
világot elkábította „az én érdekeim! az ón érdé • 
keim !" kiáltásokkal, mintha más népek és nemze-
tek nem bírnának érdekekkel, a szerencsétlen bol-
gár nemzetnek csak zavart és bajt okozott. Anglia" 


