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Az egész keleti kérdésben nagy figyelem 
tárgya volt monarchiánk magatartása, kormá-
nyunk külpolitikája, s bár ez mindig egyforma 
volt, mégis a, legellentétesebb variatiók kereng-
tek felőle.  És épen ezért, mert mi ép oly bi-
zonytalanságban voltunk, mint mások, sohasem 
szalasztotta el, a közvéleményeknek kifejezést 
adó napi sajtó a kínálkozó alkalmat, hogy ki-
fejezze  kormányunk iránti elégedetlenségét és 
bizalmatlanságát. Azonban a kormány mindany-
nyiszor csak arról biztosított minket, hogy mo 
narchiánk érdekeit megfogja  védeni, ha veszé-
lyeztetve látja; azonban, hogy ezeket mikor látja 
veszélyeztetve, arról soha említést nem tett. Es 
épen az emiatti bizonytalanság okozta a bizal-
matlanságot. 

Volt a közelmúltban is oly pillanat, midőn 
csak szivünkre hallgatva erélyesen sürgettük 
kormányunkat, hogy adjon kezünkbe fegyvert, 
mellyel megbüntethessük testvéreink gyilkosait, 
de volt ismét olyan pillanat, midőn higgadtabb 
észszel megköszöntük kormányunknak, hogy 
megkímélte hazánkat a sok hiábavaló vér- és 
pénzáldozattól. 

So't az ország minden zugában összeült 
népgyűlések közül nem egy van, mely erélye-
sen sietett, nagy bátran követeli az akciót. Azon-
ban ezen népgyűlések tagjai nem gondolják 
meg, hogy Andrássynak nem szabad csak a ma-
gyar érzelmekre hallgatni, midőn egy sokféle 
nemzetségből álló birodalmat kell a legválságo-
sabb körülmények közt összetartania, hogy egy 
más nemzetért kiontott minden csepp vérért ő a 
felelős,  s nem gondolják meg, hogy egyetlen 
egy hatalom sem tolhatja fel  magát jogosan a 
két küzdő fél  közzé sem békítő, sem büntető 
bírónak, s egy ország hadseregét minden ok-
nélkül nem támadhatja meg, különösen nem 
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Egy négyes parthie. 
Eckstcin Ernőtől. 

Fordította Dncza. 
(Folytatás.) 

Másnap reggel a meghatározott órában előállott 
az egyfogatú  a kapuba. A pompás, felhőtlen  márciusi 
ég kedvező utazást ígért- Lipót karját nyújtotta a szép 
ifjú  nőnek és a kocsihoz kiséré. 

— Ön maga hajt? — kérdé Louise meglepetten, 
amint a csinos tilbaryt megpillantotta. 

Lipót igent mondott. 
Üstendorf  asszony futólag  elpirult. Csodálta a fé-

nyes feketeszerű  lovat, mely türelmetlenül kapálta a 
földet,  aztán könnyű ruganyossággal Ul a csinos jár-
műbe. Lipót megragadta a gyepliit ós mint nyíl repül-
tek az utca kövezetén. 

Öt 
perc múlva szabadban voltak. Louise felnyi-

totta a rózsaszínre béllelt napernyőt ós hasonlított egy 
madonnához, kinek homloka az uszó esti fény  árjában 
fürdik.  Lipót csendes trabban hajtott és a gyeplüt tar-
tójára akasztotta. 

— Gyönyörű reggel, — mondá Louise. 
— A leggyönyörűbb életemben, — viszonzá 

Lipót. 
— Nézze csak a sarjadó mezők elbájoló zöldjét. 
— Es az elbájoló pirt az én ifjú  ntitársnőm 

arcán. 
— Kedves doctor ur, igen kérem . . . 
— Bocsáson meg asszonyom, elfelejtettem,  bogy 

ön is hallja; csak kisé hangosan gondolkoztam. 
— Gondolkozzék valami más jobbról. Mily igé-

zően emelkedik amott az időszürkitett vár a kék ég-
be. Nincs önnek érzéke a tájék szépségei iránt? 

— Ama vár ott ? igaz, igen pittoresk. Élénken 
emlékeztet a mi Behmburguakra. Tudja még asszo-

akkor, mikor a hátulról jövő támadásoktól nincs 
biztosítva. 

Ha kormányunk már ezelőtt, az oroszok 
dunai vagy balkáni átkelésökkor akcióba, még-
pedig orosz ellenes akcióba lépett volna, ki 
biztosit, hogy nem kellett volna e hadseregünk 
egy nagy részét a poroszok ellen küldeni, s ha 
kormányunk ezután, például Szerbia akciója 
alkalmával gátot akarna vetni az orosz terjesz-
kedésnek, Vilmos király kormánya mindenesetre 
keresne és találna is okot s módot, hogy az 
akciótól visszatartson. 

Aki még kételkedni talál abban, hogy a 
porosz és orosz uralkodók és kormányok közt 
a legjobb viszony, mondhatnók szövetség léte-
zik, figyelje  meg azt a bátorságot, mellyel az 
orosz sereg bement Romániába, innen Bulgáriába 
anélkül, hogy egy katonát is hagyna hátvédnek; 
vájjon tehette volna-e ezt, ha nem biznék a po-
rosz király hatalmában mely sakban tart 
minket ? 

Vilmos király fél  attól, hogy Ausztria Ma-
gyarország az utóbbi évtized alatt megnagyob-
bodott katonai hatalma' mellé még nagyobb er-
kölcsi hatalomra is szert tesz, s különösen az 
orosz vereségek után attól tart, hogy a politikai 
súlypont Berlinből Bécsbe megy át, s ezért 
minyen oly akciótól igyekszik monarchiánkat, 
visszatartani, melyből csak erkölcsi hasznunk is 
volna. Aki azonban ebben is kételkednék s nem 
akarja elhinni, hogy Poroszország nagy befo-
lyást gyakorol külügyeinkre, annak figyelmébe 
ajánljuk a következőket: 

Kormányunk a többszöri sürgetéseknek en-
gedve, kinyilatkoztatta, hogy Szerbia akcióba 
lépését casus bellinek tekinti, ezután törtéut a 
porosz király és uralkodónk közt Ischlben a 
találkozás. Pár nappal ezután már hiteles for-
rásból jött a hir, hogy monarchiánk Szerbia 
akciója esetében nem lép ki semlegességéből. 
Ugyhiszem ilyen dolgokhoz nem kell commen-

tár, s ha ehhez még hozzátesszük, hogy orosz 
ellenes akció esetén Olaszország felől  sem érez-
hetjük magunkat biztosan: jó lesz az akciót 
nem sürgetnünk oly nagyon, mert ezzel csak 
külügyérünk helyzetét tesszük nyomontabbá, s 
mert ki tudja orosz ellenes lesz-e az akció ? ! 

Ilyen tényekkel szemben fájdalommal  kell 
bevallanunk, hogy török testvéreinkért nagyon 
keveset tehetünk s csak azt remélhetjük, hogy 
felséges  uralkodónk nem feledi  el, miszerint ma-
gyar király, s Andrássy sem feledkezik  meg, 
hogy a magyar nemzetet ia képviseli. 

Al iquis . 

nyom, hogy akkor hogyan zárt be a gróf  bennünket 
a kolostortemplomba ? 

— Nem emlékszem rá. 
— Azon vidéki kirándulás alkalmával történt, 

melyen Henriette az általa később oly csuful  elhagyott 
Reinbolddal magát eljegyzette. Ön asszonyom és én 
és . . . ki is volt b harmadik ? gondolom nővérem 
vagy valamely más ismerős leány . . . 

— Az ön nővére volt. A régi egyházban kóbo-
rogtunk. A gróf  bezárta és mi szinte két óráig kel-
lett hogy kopogtaBsnnk és kiabáljunk, mig végre ki-
szabadultunk. « 

— Oh, én akkor oly boldog voltam. Kedvem lett 
volna lábaihoz borulni és önt imádni. 

— Ugy emlékszem, igen közönyös dolgokról be-
szélgettünk. 

— Ab Louise, nom tudtam mit beszélek. Én csak 
az ön kedi-'-fv  fekete  szemeit láttam és egy röpke kis 
óra hoszsáig^bittem, bogy nem vagyok előtte közönyös. 
De aztán jött a keserű kiábrándulás. Ön nem mélta-
tott többé egész nap egy pillantásra, oly vígan, oly 
elfeledőleg  tréfáit  azon szenvedhetetlen emberrel, Ser-
binger úrral és annyira különbözött észjárása hangula-
tomtól. Meg tudtam volna halni. 

— Serbinger ur sohasem volt előttem kedves, 
ellenkezőleg. 

— Hogyan ? és mégis mindenki azt hitte . . . 
Az ifjú  hölgy félre  fordult,  hogy elpirulását el-

rejtse. 
— A látszat csal, — mondá kitérőleg. 
— De én nem értem . . . 
— Ön rosz psycholog, doctor ur. Most már be-

szélhetünk arról nyíltan. Én előnyben részesítettem 
Serbioger urat szeszélyből, boszuságból, hogy önnek 
mutassam, miszerint hódolata nem érdekel. 

— De az istenért asszonyom, mit vétettem én, 
hogy ön előtt oly szörnyen kellemetlen valék ? Nem 
voltam talán eléggé udvarias? Csak később, midőn 
meggyőződtem, hogy utána járásom hasztalan lenne, 
csak később, midőn Henriette biztosított, hogy ön 
előtt tökéletesen kellemetlen, kiállhatatlan vagyok . . . 

— Hogyan ? azt mondta ? a gyalázatos hazug 1 

* A császár-király e hó 23-án Bécsben általános 
kihallgatást ad. 

* Andrássy Gyula külügyminiszter e hó 19-én 
Stájerországból Ischlbe megyen. Rodich báró dalmát-
országi katonai parancsnok ma indul el Zárába. 

* Cogolniceanu oláh külügyminiszter aug. 16-án 
BukureBtbe utazott. ^ 

* Athénből távirják 15-ről a „P. C."-nak : A 
német hajóhad paraucsnoka Bartal « király által kü-
lön kihallgatáson fogaptatott.  A német hajóraj való-
színűleg szombaton megy Nápolyba. A kormány szer-
ződéseket kötött hadihajók és torpedók megvételére. 
A hadikészületek októberig véget érnek. 

* Bismarck herceg Gasteinba megy. Varzinból 
jövet valószínűleg Berlinbe tér. — Aleko pasa, bécsi 
nagykövet szabadságidejére Turkhán bej, a berlini 
nagykövetség első titkára fogja  az ügyeket vezetni s 
e célból már l3-án Bécsbe utazott. 

J f 
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A közelebb lefolyt  napok alatt nem történt ugyan' 
döntő ütközet s ugy tátszik, mintha a csatazaj közt 
egy kis szélcsend állott volna be, azonban e hét sem 
mult el hasztalanul. Több kisebb csaták vívattak a 
dunai harctéren és pedig mind a török fegyvernek  ho-
zott becsületet; de sokkal fontoBabb  esemény ennél az, 
hogy Szulejman pasa végrehajtá ama nagy feladatot, 
mely rá várt, s mely nem kevesebb, mint a Balkánon 
tul megtisztitni a földet  az ellenségtől és a török had-
testek egyesülése. Egy másik nevezetes fordulat  az, 

— Louise I lehetséges volna ? ő mindkettőnket 
rászedett volna ? Mi nem gyűlöltük és nem utáltuk 
egymást ? 

— En már mondtam önnek tegnap, bogy ebben 
tévedett. Ellenkezőleg. 

— Ellenkezőleg ? Oh, mondja még egyszer; ön 
némi kis barátságot érzett irányomban ? 

— En ön iránt kezdetben sokkal jobban érez-
tem, miutbem azt megvallhatnám. Csak később, midőn 
megtudtam, hogy . . . 

— Oh, a gyalázatos elrabolta tőlem ifjúságom 
boldogságát I Kedves, mennyei Louise, miért kellett 
nekem téged elveszteni, mielőtt bírtalak volna ? ! 

— Az istenért I minő beszéd ! Hát illik ez egy 
vőlegényhez, ki épen utbau van arájához ? Szinte kez-
dem bánni, hogy meghívását elfogadtam. 

— Louse! Louse! szeretlek, jobban mint éle-
temet 1 

— Térjen magához. Azt akarja, hogy kiszálljak ? 
— Maradjon. Engedje, hogy kedves, talányos 

szemeibe nézhessek. 
— Nézzen Emmije szemeibe. 
— Hallgasson meg asszonyom. A sors nem akar-

ta, hogy ön az enyém legyen. En belenyugodtam a 
meg változhatatlanba. Ön Üstendorf  aaszonynyá lett ; 
ón bekóboroltam a világot, hogy nyugalmat találjak. 
Zsenge ifjúságom  fájdalmait  kiáilottam ; az élet közö-
nyös lett előttem, óh rég lemondtam mindenről. 

— Ön épen arájához utazik. 
— Kérem, ne szakítson félbe.  Én tehát kibékül-

tem sorsommal, még csak egy óhajt táplálok lelkem-
ben ; teljesiti ön ezen ohajomat Louise r 

— Beszéljen. 
— Szeretnék lelkébe pillantani. Szerette ön férjét? 
— Minő kérdés ! 
— Nem felel  ön ? 
— Becsültem öt . . én . . én szivemből jó voltam 

hozzá. 
— Szerette öt 2 

(Folytatás kfiv.) 


