
pSnvügyi miniszterek egyetértésével márkiadatott 
a vámhivataloknak. Ez utasítások az uj vámtarifá-
val egyidejűleg, tehát 1879. január i-tn lépnek 
életbe. 

llus/iiia és Hficegoviiiii  közigazgatása ügyé-
ben elhatároztatott, — hogy a mostani hivatalno-
kok, az oit fennálló  hatósági rendszer és az otta-
ni törvények is egészben és nagyjában megtartan-
dó!:. A bíróságok is megmaradnak eddigi szerveze-
tükben, c. ak Szerajevóban állíttatik fel  egy legfőbb 
törvényszék ; az adók beszedése az eddigi módon 
történik i's a régi adónemek is meghagyatnak. 

Az orosz fondorlatok  lliilpíriálmn és liunié-
iiiáhaii. Mialatt az orosz kormány hivatalos sür-
sürgönyökben kifejezést  ad a cár „becsületes" 
szándékainak a berlini szerződés végrehajtását ille-
tőleg, a helyszínéről érkező leghitelesebb tudósí-
tások nyiltan hazugságnak bélyegzik az orosz ka-
binet minden állittásait. A „Times" konstantiná-
polvi levelezője a legutóbbi napokban Ruméniában 
tett" körútjáról hosszab táviratí/xiesitést közöl; ma 
ga beszélt az orszok által megszállt területen pa-
pokkal, tanítókkal, parasztokkal, kik a macedóni-
ai bolgár lázadás számára a toborzást vezetik. 
„Meggyőződtem —• úgymond — hogy ha az orosz 
hatóságok a legközelebbi hetekben nem követnek 
más magatartást, ha nem hagyják abba a nép buj-
togatását, akkor véres zavarok fognak  bekövetkez-
ni, mihelyt a török főkormányzó  el akarja foglalnia 
helyét Philippopolisban s a török katonaság be a-
kar nyomulni a Balkánba. Az összes keresztény 
lakosság fel  van fegyverkezve  és ennek folytán  gya-
korolja magát a fegyver  forgatásban  s akárm elyi-
ket szólítottam meg, mindegyik teljes meggyőződé-
sét fejezte  ki, hogy a török uralom helyreállítása 
elleni harcban a cár segélyére számíthatnak." 

liöináböl távirják ; Az „Avenire," Cairoli mi-
niszterelnök közlönye, hevesen tiltakozik egy ve-
zércikkében Bismarck 1 reg reakcionárius hajlamai 
ellen. Az „Avenire" inti Svájcot, álljon ellen b ' r 
mely hatalom részéről jövő megfélemlitési  kiséslet-
nek és semmi áron se mondjon le régi szép me-
nedékjogáról. Hozzáteszi, hogy az olasz kormány 
minden, a szociálisták elleni közös fellépésére  vo-
natkozó felszólítást  vissza fog  utasítani és magában 
Olaszországban sem engedi meg kivételes törvé-
t"rvények alkotását. Az „Avenire" konstatálja 
ez alkalommal, hogy a porosz félhivatalos  lapok 
eddig a Cairoli-miniszteriumot nyájaskodásokkal 
halmozták el, s most egyszerre ellene fordulnak. 

A semmitőszéki főügyészek  ajánlatára az igaz-
ságügyminiszter elhatározta, hogy a Barsanti kö-
rök ellen a közrend háboritása miatt vádat emel. 

A szerencsétlen Scortichini gyilkosa kőmives 
leány, Ozimoban elfogatott. 

Az igazsátíügyminiszter által egybehívott bi-
zalmi férfiak,  kik elé azon kérdés volt terjesztve, 
hogy Passanante a szenátus, mint Ítélőszék elé 
állittassék-e, vagy az esküdtszék ítéljen felette, 
szótöbbséggel azt határozták, hogy a merénylő 
e s k ü d t e k á l t a l i t é l t e ssé k e l . Csak Salle, 
Biancheri és Nicótera szavaztak arra, hogy az 
ügy a szenátus elé utasittassék. 

Bukaresti ievél-
— Táját levtlez"íilítöl. — 

Jtukarosf,  1878. november 28. 

Megtörtént tehát, a mire oly rég, oly sok kü-
lönböző feltevésekre  alkalmat adó tényre folytak 
a készületek. A román hadsereg, mint jelezve volt 
— folyó  hó 16-án bevonult Dobrudzsába Románia 
uralkodója jelenlétében nagy ünnepélyességgel. — 
Az uralkodó ugy a Dobrudzsa lakosaihoz, mint a 
hadsereghez proklamációt boc..átott ; az előbbi na-
gyon szép hangon, a szív jóságából kifolyó  indu-
lati il van szerkesztve s méltó azon ország uralko-
dója és kormányához, melynek a népek jogainak 
szabadsága és gyakorlása egyik sz '-p vonása. Meg 
van említve benne, hogy a berlini szerződés állal 
a "nagyhatalmak egyesitették Dobrudzsát Romá-
niával. 

„Dobrudzsa lakói nemzetiség és valláskülönb-
ség nélkül I Egy oly államtól vagytok függők,  hol 
nem az önkény, hanem a törvény uralkodik. Az 
emberiség legszentebb és legbecsesb javai : élet, 
becsület és birtok oly konstitúció védelme alatt 
állanak, mely irigylésre méltó sok idegen nemze-
tek előtt. A ti vallástok, családotok és házaitoknak 
küüzöbe védve lesznek törvényeink által. 

Muzulmánok 1 Románia igazságossága nem 
ismer különbséget a néptörzsek és vallások között 
Hitetetek, családotok a keresztényekéhez hasonló-
an oltalmaztam! fognak.  Vallási és családi ügyei-
tek részetekre a mufti  ós oly birák védelme alatt 
állandanak, kik a ti törzsötökhöz és vallástokhoz 
tartoznak. 

Fogadjátok tehát keresztények és muzulmánok 
a román közegeket bizalommal, kik azon elhatá-
rozással lépnek közétek, hogy a háború sebeit be 

gyógyítsák, személyi, vagyoni és helyi érdekeite-
ket védjék és a ti anyagi és morális helyzetetek 
kifejlődésére  közremunkáljanak. 

A román hadseregnek, mely Dobrudzsába 
bevonul, hivatása leend a rendnek fentartása,  a fe-
gyelemnek, a békés életmódnak példányszerü ol-
talmazása. 

Köszöntsétek szeretettel a román zászlót, mint 
szabadságtoknak, igazságosságtoknak és békétek-
nek symbolum'tt." 

Minekutána némileg szól az adófizetésről,  igy 
végződik a valóban csinos proklamació : 

„S igy a mindenhatónak áldását kérve, Euró-
pa nevében és határozata folytán  birtokba vesszük 
Dobrudzsa tartományát, mely ezennel román föld 
lesz s miután a mi fejedelmi  üdvözletünket nyújtva 
felétek,  óhajtjuk, hogy e nap az uj román vidék 
részére egy békés és örvendetes jövőnek legyen 
eleje és kezdete az egy és ugyanazon ország fiai 
test véresülésének." 

Kiadatott Bukurestben, november 14. (26 án) 
uralkodásunk 13-ik évében. 

K á r o l y . " 
(Aláírva az összes minisztérium által.) 

Az okkupáló hadseregben Brailában adatott 
ki a proklamáció a fenti  napon s igy hangzik : 

„Harcfiak  I 
Az [európai nagy hatalmasságok a berlini szer-

ződés által egyesitették Romániát Dobrudzsával 
régi fejedelmeinknek  birtokával. 

Ma teszitek lábaitokat azon földre,  mely Ro-
mániának visszaadatott. 

Nem tr.int rombolók, hanem mint barátok vo-
nultok Dobrudzsába, mint testvérei az ottani la-
kosságnak, mely mostantól kezdve a ti állampol-
gáraitok sorába lép. 

Harcfiak  I az uj Romániában oly lakosságot 
fogtok  találni, mely nagyrészt románokból áll, de 
olyat is, mely más törzs és más valláshoz tartozik. 
Mindezen lakosok tagjai lesznek a román állam-
nak s mint ilyenek hasonló joguk van oltalmatok-
ra, szeretetökre. 

Dobrudzsa lakói között múzulmánok is van 
nak, kiknek vallásuk, családi életök és szokásaik 
különböznek a miéinktől. Rendelem, hogy ezeket 
különösen respektáljátok. 

Legyetek a ti uj polgártársaitokkal szemben 
ugyanazok, a kik valátok mindeddig, békében ugy 
mint háborúban, a mit nektek — s ezt büszkeség-
gel konstatálom — egész Európa megadott, a vi-
tézségnek, fegyelemnek,  Románia jogainak védel-
mezői, valamint az európai törvényességnek és ci-
vilizációnak úttörői. 

Szerencsés utat harcfiak  I oltalmazzon meg 
Isten I I 

Teljes jóléteteknek gondolatai elválhatatlunul 
nálatok van. 

Éljen Románia I 
Braila, 14. (26.) november 1878. 

K á r ó l y." 

Folyó hó 27-én nyittatott meg az országgyű-
lés. A trónbeszédet a fejedelem  tartotta. Megemlít-
ve benne a történteket, megemlítve hogy „Romá-
nia ma egészben az önálló államok családjába lé-
pett, hogy függetlensége  egész Európa által elvan 
ismerve, hogy a hatalmak jóindulattal viseltetnek 
s élénk érdeklődést tanúsítanak ; román delegatok 
dolgoznak közösen a nagyhatalmak által kineve-
zett bizottságban, melyre a hajózás — a mi nagy 
folyónkon  — szabályozása és szabadsága bízatott; 
a román közegek és hadsereg szemeim előtt men-
tek át tegnap a Dunán, hogy Dobrudzsát birtokba 
vegyék; a szomszéd hatalmak diplomáciai képvi-
seltetésöket Romániában ennek függetlenségéhez 
mérten rendezték." 

Általában a trónbeszéd a helyzet kellő meg-
világításával foglalkozik,  kiterjedve ugy a fejede-
lemnek, mint az országnak a többi hatalmakhoz 
való viszonyára s kellő részletességgel mutatja meg 
a jelen országgyűlés nem kevés teendőit az ország 
belső intézkedéseire vonatkozólag. 

A napokpan nagy számú muszka hadsereget 
várnak, mely Románián keresztül Bulgáriába megy. 

X X. 

OrsziggyiL ési levelek. 
1. 

llutlapest, 1878. november 30. 
Kt dves öcsém uram I 

Nyári találkozásunk alkalmával Ígértem volt, 
midőn a képviselőválasztások eldőlése a kétséges 

körülmények közé tartozott, hogy az országgyűlés 
folyamáról  koronkint értesíteni fogom. 

Rest iró vagyok, mint minden kartársam, kik 
a negyvennyolcas s az azután következett mosto-
ha időket átélve, a sirhoz közelgünk. Jobb szeret-
ném toll alá mondani a mit akarok s az kényel-
mesebb is volna, de lejárt a régi jó kor, midőn a 
megye a képviselők mellé gyakornokokat adott, 
kik az úgynevezett országgyűlési ifjúságot  alkot-
ván, az öregeknek terhén segítettek s igy kényte-
len vagyok jó magam végezni azt, a mi az öreg-
nek már nem élvezet, mig az ifjúnak  ha tanulmány 
:ie:n lenne i«, — de mindenesetre egy öreg ember 
iu.ki állapota tapasztalatai észlelésére nyújtana al-
kalmat. Fogadja kedves öcsém uram ezen mentsé-
gemet mulasztásom igazolásául s higyje el, ha oly 
szóbőséggel bírnék mint Simonyi Ernő, oly kiapad-
hatlan argumentummal, mint Szilágyi Dezső és fá-
radhatlanul kitartó erélylyel, mint Tisza Kálmán : 
nem lenne oka mulasztásomért szemrehányást tenni. 

Nagy és nevezetes hét volt a lefolyt:  a felirati 
vita szebbnél szebb orációkkal gazdagította orsz.-
gyülési naplónkat, mig a delegációkbin gróf  An-
drássy történelmi jelentőséggel biró nyj.itki /atai 
kötötték le az egyesek és napi sajtó figyel  1 él. — 
Mind a felirati  vita, mint a delegáció kormányunk 
keleti poiitikájával foglalkozott;  a boszniai kérdés 
volt a gyupont, a hová csaknem valamennyi szó-
nok beszéde visszavezethető volt; azt támadták, 
védték, vagy legtöbben — mint már megtörtént 
dolgot, melyet megnemtörténtté tenni nem lehet 
— elfogadtak. 

A hét kitűnőbb szónokai közül kiemelem a 
hajdani kormányelnököt : Bittó Istvánt, ki feltűnést 
keltett államférfiúi  tehetségére homályt vető beszé-
dének azon része által, melyben noha politikai né-
zetéhez legközelebb állónak a szabadelvű párt ál-
tal benyújtott felirati  javaslatot állítja, mégis azon 
okból az egyesült ellenzék javaslatára szavazott, 
mert ez a kormányférfiaiban  való változás szüksé-
gességét hangsúlyozza. Alárendeli tehát a személyi 
politikának a haza sorsát s nyiltan kimondja, hogy 
parlamentáris törekvésének főcélja:  egyes kormány-
tagok megbuktatá a. Vájjon miért ? — talán csak 
nem a bársonyszékért ? 

Szólott Wahrmann Mór is s mint rendszerint 
a ház általános figyelme  közt. Kifejezést  adott a 
nép azon aggodalmának, mely nem a kormányfér-
fiak  személye, hanem a politika ellen irányul, miért 
is a szabadelvű párt javaslatát fogadta  el, mint a 
mely az ország helyzetének leginkább megfelelő. 

Kérés figyelmet  keltett Lukács Béla jobb 
sorsra érdemes beszéde s nagyon ritka volt, a ki 
meghallgatta Helfy,  Domahidy István és Ráth Ká-
roly felszólalását. 

A hét hőse Tisza Kálmán volt; nagyszabású, 
a keleti politikát felvilágosító  beszéde pártja osz-
tatlan tetszésében részesült. Az ellenzék is pilla-
natnyira elnémult s nem tudta mit hozzon fel  ama 
megsáfolhatlan  logikai érvekkel szemben, melylyel 
bebizonyította, miért nem fogadta  el az ellenzék 
által ajánlott török, és mért az az európai államok 
szövetségét ? — Nyiltan kimondotta, hogy a szláv 
áramlattal szemben monarchiánk keleti politikájá-
nak célja kelet nem szláv népeit a görögöket és 
románokat védeni s a muszka uralom hatalmi vá-
gyának a Duna jobb partján határt szabni. Kitűnő 
becscsel birnak kormányunk keleti politikájának 
elbírálására Szerbia nagyobbodására vonatkozólag 
mondott szavai, melyből mindenki meggyőződhe-
tett, hogy az európai mandatum elfogadása  épen 
monarchiánk jól felfogott  érdekeiben történt. 

Tisza Kálmán után Zsedényi beszélt s nagy 
hatást keltett finánciális  állapotunkat feltüntető  be-
széde ; őt követte Éber Nándor, ki a boszniai had-
járatnak hadászati szempontbői való felkarolása  ál-
tal a szabadelvű párt felirati  javaslata érdekében 
szerzett babérokat. 

A szélsőbal harcosai: Kállai János és Kis Al-
bert dicsőségök abban rejlett, hogy beszélhettek, 
habár igen kevés hallgató előtt is. Hódossi tudta 
némileg még a ház figyelmét  magára vonni, de mi-
dőn Gyurgyevics horvát képviselj horvát nyelven 
beszélni kezdett, a „tisztelt ház" annyira kifogyott 
türelméből, hogy a folyosókra  menekült, az osz-
trák budget-bizottságban történteket megbeszélni. 

Thaly Kálmán, a különben érdemes történész 
is hallatta szavát s csak az a sajnos, hogy a poli-
tika és történelem közötti határvonal ignorálásával 
fejtegette  a lengyel királyság felállítását,  egy ma-
gyar-lengyel-román szövetség megkötését, az 1867 
évi szerződés felbontását  és Belgrád meghódítását. 

Gróf  Nemes Nándor rosz hangulatban volt; 
borult kedélylyel törekedett megmagyarázni, hogy 
sötét jóslatai teljesültek s az alkotmányos szabad-
ságnak vége van, feledve  azt, ha csakugyan igaza 
volna, aligha lenne alkalma a helyzetről oly fesz-
telenül nyilatkozni, mikép azt tevé. 

Juraszek Ferenc a girondisták szellemeit idéz-
te, hogy bizonyságot tegyenek, miszerint az egye-
sült ellenzék javaslatára szavaz. 

E beszédek után a feliratot  indítványozók be-
szédei következtek, mi minden ujabb részletek elő 
sorolása nélkül megtörténvén, a névszerinti szava-
zás megejtésével a szabadelvű párt javaslat 1 22 
szavazattöbbséggel a részletes tanácsokozás alap-
jául elfcgadtatott.  Ellene szavazott minden ellen-
zéki pártárnyalat, még a szabadelvű párthoz tarto-
zó horvátok is, pedig ezek csakugyan három pró-
bás annexionálisták s ha mi szabadelvű pártiak oly 
annyira bosnyákbarát lennénk, miként az ellenzék 
szereti állítani, bizonyára nem szavaztak volna a 


