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és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye.

Oroszországnak veszni kell.
Előttünk fekszik több bukuresti s néhány más
városbúi küldött levél, a melyekből konstatálhatjuk,
hogy Románia hadserge nemesak rongyos, hanem roszszul fegyverzett és nyomorú lelkekbül áll ; szakasztott
mása a beözönlött orosz hadaerognek. Ugy néz ki e
két Bereg, mintha nem is a civilizált XIX. század katonáiból állana. Már feltenni is elég vakmerőség, hogy
ily néppel, mely fegyverét csak a kancsukától való
félelemből hordozza - győzni lehesBen.
Egyik levelezünk irja, a Romániából kijövő egyes
menekültek bizonyítják, hogy az oláhok és oroszok
inár több helyen kezdették gyakorolni szokott mesterségüket, a rablást. A romániai németek, magyarok,
zsidók nem is félnek egyébtől, mint ezen hatalmas
sergek rablásaitól. Egy kiéhezett hadseregtől várni
nem is lehet, hogy máskép cselekedjék, mert Oroszország nagy garral hirdetett hatalma oda lehet, de a
hatalmak legnagyobbika, a has mindig uralkodni fog.
Legroszabbul mégis a magyarságnak van dolga,
kiket erőszakkal befognak katonának, a magyarnak,
mely mindenféle szidalmazásnak, kellemetlenségeknek
ki van téve.
Bátran mondhatjuk, hogy a jól fegyverzett élelmezett és tapintatosan vezérelt török sereg nemsokára
azon helyzetben lesz, hogy a foglalásra, prédára ment
csőcselíket ngy fogja rendre utasitani, hogy Európa
bámulni fog rajta.
Hogy ezen jóslatunk beteljesül, annak igazolására nem keli egyebet felemlítenünk, mint azt, hogy
Oroszországnak nem áll hatalmában sem a keleti, sem
az ázsiai harctérre más természetű hadsereget szállítani, mint a milyennel Romániát elég kegyes volt
szerencséltetni.
Nem szólíthatja fegyverbe — ha agyában van
még tér egy kis helyes és okos gondolatra — lengyol
és német truppjait, mert azok ott igen könnyen támadókká válhatnak. Vagy bizhatik-e az orosz kormány
lengyel sergeiben akkor, midőn Konstantinápolyban
már a lengyel legio felállítására a felhiváB megjelent?
Győzhet-e Oroszország akkor, midőn nincs Európában egyetlen szövetségese, melyre biztosan számithatna. Ha egyes kormányférfiak, ki tudja, minő indokból hisznek is Oroszország győzelmében, ha máskép nem, de legalább erkölcsileg támogatják is őket,
vájjon támogatja-e a nép ? Nem. Az európai közvélemény elitéli az orosz jogsértést, melyet akkor követett el, midőn a párisi szerződésnek figét mutatott. Ki
tagadja, hogy e jogsértés elkövetése nem kicsínylése
az európai diplomáciának A közvélemény zsoldjába
soha nem állhat oly tendenciáknak, melyek a népek
leigázása, a nemzetek jogainak megsértése felé törekszenek. Midőn Oroszország az első hazug szót kimondta, hogy a keresztyének érdekeit megy védni
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Vándorló szerelem.
— Tükördarabok. —

Irta Aigner Ferenc.
Valaki azt fogta rám, hogy én a szép nőket kivétel nélkül szeretem. Nem tudom, mivel érdemeltem
meg e föltevést, de annyi bizonyos, hogy évek óta
rabja vagyok annak az édes érzelemnek, mely üdvöt
s boldogságot, kárhozatot és poklot egyaránt áraszthat
a keheire. S ha időnként nálam az érzelem tárgyat
cserél, azt ne tulajdonítsák ingatagságomnak, változékonyságomnak szép olvasónbim, hanem ama női játszi,
enyelgő modornak, melynek hidjék el, hogy nem én
vagyok első áldozata a földön.
Persze, ebből nem érthető az, miért mondotta
rám vonatkozólag az a „valaki", hogy én minden szép
nőt szeretek.
Ugyan kérem, már hogyne szeretném őket ? —
Avagy nem természete az embernek, hogy vonzódik,
rsgaszkodik ahoz, ami fönséges, ami csodálatos ?
A nők — értem a szép nőket — mindig fönségesek ás csodálatosak.
Aki nem hÍBzi, forduljon a nőkhöz, tanulja ismerni, tanulja szeretni őket s akkor igazat ad nekem,
hogy a nők kisebb-nagyobb mérvben mind szeretetreméltók.
„No, no" — szólhat állitásom ellen valamelyik
kékszemű, imádásra méltó teremtÓB,
Es én e közbeszólást helyesnek találom. Merész
toltam, Állításom nem terjedt a tiszteletreméltó kivételekre is, pedig vannak nők, kik egy cseppet se szeretette méltók, s ezeket igazelmüen épen nem sorozhatom az imádandók közé.
„De mégis ami sok, az sok" — jegyezheti meg
egyik hamis barna olvaBÓnőm. „A ki mindenkit egy-

keleten: akkor sírjához az első lapát földet felfeszitette.
A közvélemény Angolhonban követeli a kormánytól, hogy nz hatalma egész súlyával az európai egyensúly érdekében Oroszország ellen síkra szálljon.
Magyarország közvéleménye tiltakozik minden
oly politika ellen, mely hivatva lenne Törökország
integritását sérteni, és nem fogad el Bemmi agressiv
célt. Németország hatalom, azt elhisszük, és ha a
német közvélemény megengedné, hajlandó is lenne
Oroszország célját támogatni, de ez esetben oly dö :
fést kapna oldalbordái közé Franciaországtól, hogy
Vilmos császár kezei közöl Elszász és Lothringia a
császári koronával együtt kiesnék. Az ily dolgokban
Németország igen szemes, azért épenséggel nem hisz8ziik, hogy tényleges szorepre ez idő szerint vállalkoznék.
Ily körülmények közt kettőre számithatunk >'
vagy képes lesz a török sereg egymagára az oroszromán csordát visszaszorítani és egy kis emberségre
tanítani, és akkor mi Aupztria-Magyarország érdekeinkben sértve nem leszünk, — vagy nem lesz képes
ellent állani, és akkor minden félhivatalos nyilatkozatok dacára Angolhon és Ausztria-Magyarország akcióba lép és ugy fogjuk Oroszországot hencogései közepette rendre utasitani, hogy a loendő töke fejében,
mint 1854-ben, ha egyéb nem is, egy kis határ-kiigazitás fog történni — Krim körül.
Hogy Németország ez idők szerint nyugton maradjon, arról Bismarck gondoskodott Elszasz és Lothringia okkupációja által.
* Zágráb, máj. 9. Albrecht főherceg fogadtatása
itten imposáns volt; minden ház lobogókkal és koszorúkkal volt diszitve. Az ünnepiesen ékesített pályaudvarban Mazuranics bán, a post.i- és távírda igazgatói, a polgármester, a községi tanács és a tábornokkar
várták a főherceget. A perronon egy díszszázad zenével volt fölállítva. Midőn a vonat berobogott a zenekar a népbymnust játszá s a közönség élénk zsivió
kiáltással üdvözölte. A főherceget egy nyitott teremkocsiból kilépte után a bán üdvözölte, hangsúlyozva a
fölötti örömét, hogy a jubileum alkalmából kifejezett
írásbeli szerencsekivánatokat szóval is ismételheti. A
főherceg köszönetét fejezé ki és megígérte, hogy az
ország loyalis érzelmeit legfelsőbb helyén tolmácsolni
fogja. Ezután AndreyevicB polgármester a város nevében üdvözölte a főherceget. A császár örömmel fogja
hallani, hogy a hü Zágrábra mindenkoron építhet. —
Ezután cercle tartatott. Az ut a városon keresztül diadalmenethez hasonlított; a szálloda előtt a főherceget
egy polgári zenekar fogadta, mely előbb a népbymnust s e z u t á n a z o r o s z h y m n u s t j á t s z á .
A szállodában az érsek bemutatta a clerust, a bán
aránt szeret s épen a nőket, az alig szerelhet egyet
lángolóan, kimondhatatlanul."
Ugy van. De én azért jobban szeretek, lángolóbban imádok, mint például az, ki — engedelmet kérek — talán épen csupán kedves barna olvasónőm
személyét tűnteti ki érzelmével.
„Az már nem igaz I"
Nem vitatkozom. S hogy tisztázzam rendkívüli
érzelmemet leplezetlenül s röviden kinyilvánítom, hogy
én a szép nőket nem egyszerre, hanem időnként, egymásután szoktam szeretni,
„Hűtlen I csábító I" — szinte hallom felzúgni a
vádat körültem.
Tessék elhinni, hogy én egyik se vagyok. Hűtlen nem voltam azért, mert a nők voltak mindig hűtlenek hozzám. S nem is csábítottam el senkit az életben, mivel engemet még eddig — s ezt egész komolyan mondom — rendesen n nők csábítottak el.
„Szép, de hihetetlen I Miféle férfiú ez, hogy nem
ő a nó'knek, hanem neki a nők vadásszák k gyét ?
Egyszerű és közönséges. A ki nem ismer, annak
hiába mondom ezt. Aki pedig ismerősöm, az tudja a
tapasztalásból.
En kedves olvasónőim épen ezért nem is fogom
bemutatásomra pazarolni az időt, hanem ehelyett elmasélem az én vándorló szerelmemet.
*

*

*

— Uram I ön udvariatlan.
— Asszonyom ! ez súlyos vád.
— Nem ; csak az igazság szava. On hozzám jár
két hót óta minden nap. Olvas, beszél, szóval minden

képen mulattat, és ön mégis megérdemli haragomat !
— Haragját? En nem értem önt asszonyom.
— Hisz ép az a baj, hogy nem tud megérteni.
Pedig én két hét óta nagyon is érthetően viseltem
magamat.
E párbeszéd folyt köztem s Jámborfiné között
egy nyári nap alkonyán.
De hát ki ez a Jámborfiné?

helyben háthothordva vagy
vidékre postán küldve:
F.gész év . . 6 ft. — ki.
Fél év . . . . 3 ft. — kr.
Negyed év . , 1 ft. SO kr.

Hirdetmények dija:
3 hasábos petitsorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 30 kr.
Nyllttór sora 15 kr.

a hivatalnokokat s a polgármester a község tanácsot
mutatta be. Három órakor ebéd volt, mely alatt a katonai zene játszott. Este a várost kivilágítják.
* llukurest, május 12. A tegnapi éjjeli ülésben
tárgyaltatott Stolojafnu interpellatiója a török bombázások elleni rendszabályok ügyében. IIosszu vita után
58 szóval 29 ellen következő napirend fogadtatott el.
»A kamara látva, hogy Törökország támadó fellépésével szétszakította ama köteléket, melyek Romániát
Törökországhoz fűzték, midőn megnyitotta az ellensé.
geskedéseket, s már román ágyuk felelnek a török
haditzonetre — a garantia hatalmak igazságérzetére
támaszkodik, melyek a párisi szerződésben Románia
politikai fejlődését megóvták ; egyszersmind felhatalmazza a kormányt minden rendszabályt megragadni,
melyek Románia lételét biztoaitják, s neki megengedik, hogy a béke után ama jól körülírt állást elfoglalja, mely lehetővé teszi neki, hogy minden függési
viszonytól szabadon történeti hivatását a keleten befejezze.
* Kalafat és Widdin közt erős tüzelés folyt törökök és oroszok közt. Az orosz sáncok Kalafatban
szétrontattak, az oroszok coucentrálnak Brailában és
erősítik Gyurgyevót.
* A török katonák Oltenicánál egy román őrházat felgyújtottak, két török monitor támogatta Oltenica és Turtukája közt a tűzet. Török Turtukája felgyújtatott, az ágyu-telepeket visszavonták.
* Krímben lázadás ütött ki.
* Izmail negyvenezer kurddal orosz területro tör.
* A perzsák fenyegetőznek. Mint Szentpétervárról irják : Törökországnak k o m o l y baja gyűl
nemsokára a perzsákknl. Csak azt várja a perzsa királyok királya hogy a muszkák diadalt arassanak
Anatóliában, legott háborúba száll a török ellen A
török kénytelen lesz erejét megosztani, hogy a szent
árnyékának támadása ellen figyelő hadtestet állithasson
fel. A perzsa haderő imez : Enbal ud Daule az éjszaki
hadsereget vezényli, mintegy 16,000 főnyi hadtestet.
Ezenkívül 12,000 főnyi lovassággal és 52 üteggpl hir.
Kirmínschb.in 4 dandár s 400 főnyi lovasság áll készen a támadásra 36 ütpggel. A „bagdadi" hadsereget
Mehemed-es-Sultaneb vezényli.
* A tsetsenzek fölkelese. A tsetsenzek zavargásai nem valami kel:eniesen hathatnak a nmszkákta.
Ezek a Tifilisbe vezető katonai uton laknak, mely a
harcoló orosz seregek egyedüli összekötő pontja Oroszországgal. Ha tehát a tzetenzek ezen utat eltalálják
roniani, a muszka seregek helyzete nagyon kényelmetlen. — A muszka távirat szerint 500 felkelő közül
350 harcképtelen lett és az oroszok csak. 14 embert
Egy szép asszony, egy okos asszony. Felesége
egy hivatalnoknak, kire nem érdemes a szót vesztegetui. En nem is tudom okát — pedig eleget törtein
rajta a fejemet — hogy a szép menyecske miért választott egy csodabogarat férjéül.
Hanem hát ez nem tartozik reám. A nők pedig
sokkal okosabbak, hogysem oknélkül tegyenek valamit.
Bizonyára Jámborfinénak is megvolt nyomatékos
oka a férjválasztás n?héz műveletének keresztülvitelében.
Elég az hozzá, hogy a szép menyecske a fennebbi
szemrehányással illetett.
Megvallom: meglepett. Mert amint tetszik is
tudni — fennebb említettem — hogy engemet a nők
szoktak elcsábitaui. Tehát ez föltételezi, hogy a kezdeményezés holmi pikáns kalandok előidézésére tőlem
sohase származott s az én vétkemért a nők felelősök.
— Asszonyom I Ön vádol és nem tudom miért
— szólék Jámborfinéhoz kérdőleg.
— Istenem I de érthetetlen ! — föleié majdnem
boszankodva a szép asszony. — Ön nem életrevaló ;
hisz ha az lett volna, eddig bevallotta volna irántami
szerelmét.
— Hogyan? — kérdém megütődve — Vájjon
nem téved, asszonyom ?
— Szemei elárulják, s most akarom, hogy ajkaival tolmácsolja előttem keblének magasztos érzelmét 1
— viszonzá Bzépem, gyöngéden megszorítva kezemet.
- - Akarja? — kérdém nagy pathossal.
— Akarom I — feleié szeretetreméltó mosolylyal
Jámborfiné.
— Szeretem! . . . Imádom! . . . . — bangoztatáin s térdre ereszkedtem Rómeóként az újkori
Júlia előtt.
— Ob, de rövid! Oh, de egyszeri! szerelmi vallomás I — szólt egész kedvetlenül a szép asszony, ki
bizonyára egy szerelmes verset várt volna tőlem, mely
amúgy rögtönözve, a pillanat hatása alatt ajkaimról
elröppenjen.

- / Í T 4 vesztettek. Ez merő képtelenség, mert a tsetsenzek
kertilik a nyilt harcot. De legyen bármiként, ha ezek
a lázadást elkezdték, nemsokára az egész Kaukázus
lángban fog állani.

* Németország semlegességi nyilatkozata elmarad. Igy irják Berlinből az ágostai „Allgemeine"nak. Hogy miért? - - a berlini levelező azt hiszi, hogy
e nyilatkozat fölösleges volna. Nincs népjogi értelme
annak, hogy miért jelentse ki irásbelileg is semlegességét Németország, mikor ügyis semleges marad. Ez
aztán a tetejére állított okoskodás!
* A törökök Batum mellett döntő ütközetet vívtak már ki a muszkák felett. Sonly-Ali bey, a győző
a II. osztályú Medsidierendjelt kapta kitüntetésül.
Hobart pasa, ki angol származású s 15 éve áll török
szolgálatban, alig várja, hogy a muszka hajóhadat
megsemmisíthesse.
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A török hadvezénylet máj. 11-én végre befejezte
tanácskozásait és a legközelebbi napokban már nagyobb akció várható török részről is. Ideje valóban,
mert a török sereg eddigi tétlensége tulment azon a
határon is, mely a védelmi állás által van megszabva.
Mig Abdul Kerira basa az ő törzskarával Ruscsukban
tanakodott, az oroszok jóformán befejezték stratégiai
fölvonulásukut a Duna mentén. Oalac környékén 50
ezer orosz van összpontosítva s e sereg a Dobrudzsa
felől fog betörni ; a többi Gyurgyevo táján összpontosul. —
Az orosz csapatok most nagy gyorsasággal vonulnak Gyurgyevo felé ; a 13 és 14-ik hadtestek is
ide irányaztattak. Az eredetileg Kilia felé indult 7-ik
hadtest parancsot kapott, hogy irányt változtasson s a
Pruthon át gyorsan Gyurgyevo felé menjen. Plojestből a S-ik hadtest nagy részét és a 12-ik hadtest
egy részét is Gyurgyevo felé inditották. E hó 15-éig
a turnmagurelli-gyurgyevo-oltenicai vonalon nagy tömegek lesznek összpontosítva. E vonalról 8 zászlóaljat
visznek Turn-Szeverinbe. Ezen információk értelmében
az emiitett vonalon 65,000 ember, 8000 ló ós 112 ágyú
fog állani. Ezen hadnál lesz a főhadvezér fia, Nikolaj
Nikolajevics. Az orosz táborkar pontosan tudja, hogy
Ruscsukban és környékén alig van 33,000 főnyi gyalogság, 3000 ló és 48 ágyu. Abdul Kerim basa hadereje szét van szórva. Az orosz főhadiszállás Plojestbe
tétetik át már vasárnap.
Nikolaj nagyherceg főhadvezér számos, mindenféle lobogóju magánhajót akar bérelni, s ezen módon
az orosz sebesülteket a Dunáról és a Feketengerről a
déloroszországi kórházakba fogják vitetni. E hajók a
„vörös kereszt" lobogóját fogják viselni. Orosz katonai körökben azt reménylik, hogy a porta tiszteletben
fogja tartani ezen hajók semlegességét.
A román kormány a Moldvában levő két ágyutttegót Kis Oláhországba küldte. Úgyszintén a Moldvában volt egész lőszert az alsó Dunához szállították
Oltenica közelébe. 8-án Jászvásárról az utölsó kalarazok és dorobancok elvonultak. A fejedelmi kormány
összes erejét és védeszközeit Oláhországba vonja ÖBZsze, hogy részt vehessen az operációkban.
Sándor cár egy üteg mitrailleuset ajándékozott a
romániai fejedelemnek ; a román sereg továbbá 2000
lovat ós 36,000 puskát kap az orosz hadvezénylettöl.
Az orosz gazdálkodás már javában foly Romániában. Mint Jassyból távirják, ott több egyén agyonlövetett, állított zsidó vagy lengyel szökevény katonák,
kik nem akartak harcolni a muszka szent missióért.
A kivégzettek Jassy mellett a Frumosa-réten temettettek el. Ugyancsak Jassyban a zsidók, kik a törökök
gyözelmeért akartak imádkozni, fenyegető intést kaptak az orosz hadparancsnokságtól.
— Bocsásson meg 1 Ez a legszebb vallomás !
— En többet vártam öntől, — válaszolt imádottam; hanem azért rózsás ujju kezét engedte, hogy
ajkaim forró csókjaival elborítsam.
— Még ennél is többet? — kérdém fölvillanyozottan.
— No jól van! Szeretem, és meg fogom csó
kölni, — mondám hirtelen átölelve karcsú derekát.
— Meg ne próbálja ! — Bzabódott Jámborfiné
karjaimban, mialatt ráleheltem a szerelem édes csókját rubintos ajakára.
E percben beütött a villám szerelmünk paradicsomába. A dühös férj, ki véletlenül tanuja lett neje
hűtlenségének, összeráncolt homlokkal, haragtól villogó szemekkel állt előttem, amint a drága alakot kibocsátottam karjaim közül.
Lássák, hogy csábítanak el engem a nők saját
vesztemre.
Ennek a meglepetésnek kérem csak három heti
ágybanfekvést előidéző véres párbaj lett az eredménye.
Az Othello-férj igy boszulta meg merészségemet
s főleg azt a csókot, mit neje ajkiról eloroztam.
Mikor felépültem betegségemből, Jámborfit váratlan áthelyezték más városba. En pedig nem futottam
a szép asszony után.
Elment. Elfeledtem, és mást szerettem.
Beszélek erről is röviden.
Vannak ártatlan nők, kik alig ismerik még az
életörömeket. Vannak okos nők, kik már igenis élték
napjaikat, hanem azért célszerű életrend mellett még
mindig tudnak kedv szerint élni, 8 végre vannak elvetemült nők, kik sokat éltek, sokkal többet, mint
megérdemelték.
Ne tessék megijedni, nekem nem ez utóbbiakkal
van dolgom.
»•-«

(Folytatás k5v.)

Az oroszországi mohamedánok lázadása mindig tésére gondolna s bátorsága volna, ily értelemben a
több-több ponton fenyeget. Egy sürgöny szerint, a budapesti kormányt felvilágositni.
Krimben Feodosia környékén komoly zavargás tört
Miután az orosz-román szerződés s annak már
a tatárok elfoglalták a Simferopolba vezető utat. Az eddig is mutatkozó következményei nagy resensuat
orosz birtokosok és kereskedők rémütlen menekülnek szült a román nép kebelében, a kormány lapja, a buChersonba és Beriszlavba. Kertschből sietve küldtek kuresti „Románul" igyekezik egy vezércikkben enykét ezredet a lázadók ellen.
hitó balzsamot csepegtetni a gyuladásba jött sebekre
Hasonlólag jelentik Odessából : Orelböl, Kursk- s a többek közt ekép magyarázza Anglia magatartából és Tulaból minden nélkülözhető katonaság gyors sát: Anglia nem akar háborút Törökország mellett, s
menetekben küldetik a Kaukazusba. Mihály nagyher- ha mégis, hajóhadát s hadserogét meginditatja, legfőceg kaukazusi hadparancsnok sürgősen kéri az összes lebb Egyptom és Kréta szigetének, vagy tán Konstaniinápolynak is biztositására Bzoritkozik, épugy mint
kaukazusi helyőrségek tetoines megerősítését.
Ausztria, ha megszállja Hercegovinát éa Boszniát —
csak azért teszi, hogy az oroBz hódítás ellen bizFővárosi levelek.
tosítsa. —
Végül föleraUti, hogy a román kormány a biztoVIII.
sitó hatalmaknál sorba kopogtatott, hogy területét és
Muszka demonstráció!
semlegességét megtarthassa, Franciaország kivételével,
Budapest, 1877. május 11.
mely barátilag fogadta, de nincs oly heiyzetben, hogy
Albrecht főherceg, a felséges uralkodóház egyik segítséget nyújtson mindenfelől cserbenhagyatot, mi
tagja, hadi szemlére leutazott a déli vidékekre. A fő- volt természetesebb : mint a török dölyfös magatarherceget az egész birodalom, mint az oroszhoz szító magatartással szemben a hatalmas orosz cárral szökatonai párt fejét ismeri, s ezért a kedves horvát test- vetkezni? aztán igy végzi:
„Románok I egyesüljetek minél tömörebben, hogy
vérek a főherceg személyével és méltóságával visszaélve neki egy bagaria szagú demonslraeiót csaptak. A szabad polgári kötelmeinket teljesíthessük, A török
nemes
és nagylelkű, magunktartásaért bomba és puszpolgármester megengedte az ifjúságnak, hogy „szabad"
győződve, hogy tőle többé
gyűlést tartaniok, melyen az ünnepélyben való részvé- títással fizet, meglehettek
u
tükről tanácskozzanak; a hatóság odaizent a testület- mit sem várhatunk. !
nek, hogy jelen legyenek a fogadtatásnál, kiadták a
rendeletet, hogy zászlók is legyenek kiakasztva.
Eddig rendben volna az egész, mert ezek a főOrosz lapszemle.
herceget jogosan megillető tiszteleti intézkedések.
A „Russkij Mir" constatálja, hogy Anglia Kon
Hanem a dfcső ifjúság, a nagy Horvát királyság stantinápolyt Ausztria-Magyarország pedig a Duná"
még nagyobb remónyü leendő polgárai, egy feliratot félti. Ezen aggodalmak, melyeket nem csak a sajtó'
szerkesztettek, melyben a magyar királyságról, vagy hanem az irányadó körök és államférfiak táplálnak)
arról, hogy ők is szent látván koronájához tartoznának a kabinetek kölcsönös, megfoghatatlan bizalmatlan-)
szó sincs; „de annál többet emlegetifelséges urunkat, ságából erednek adott pillanatban végzetes befolyást
mint horvát királyt" s a magyarról csak ugy emlék- gyakorolhatnak a nagyhatalmuk egymásiránti viszoszik, mint „oly nemzetről, mely fajunk elnyomóit test- nyaira s a jelenlegi események sorába a közbéke érvérül fogadta." Beszél az egyesitett Horvátországról, dekeinek kárára, fölösleges bonyodalmakat, hozhatnak.
értve alatta, hogy adják nekik Boszuiát, Hercegovinát,
Ezen aggodalmakban inkább az eszmék összes Osztrák-Magyar birodalom holyett legyen Osztráktévesztése előítéletek és hagyományos félelem mintMagyar-Horvát birodalom.
sem alapos kabineti sejtelem nyilvánul. Ha az orosz
És mi az egésznek koronája, az, hogy a főherceg
hadsereg kivívott siker titán megszállja a török terüszállása előtt a polgári zenekar az orosz hymnust ját- letet, e tény magában véve nem dönti el Konstantinászotta. Ez nem csak óriási tapintatlanság; de sérelem poly jövő sorsát.
az uralkodó ház tekintélye ellen, amennyiben egyik
Nem szükséges, hogy a nyugat-európai közvéletagját a monarchia érdekeivel ellenkező demonstrációra mény a hadmiveletek ilyen vagy amolyan menete
használja néhány elvakult pauazláv (ujabb hirek szerint miatt aggódjék, mert a háború összes eredményeit
a főfaktorok nngyobb része horvát hivatalt viselő szerb.) congressus utján vagy más módon nemcsak OroszorKülönben annyi tény, hogy a monarchia sorsát való- szág, hanem mindenesetre egész Európa fogja megban szivükön viselő horvátok megbotránkoztak ezen, határozni.
sőt a nagyhercegnek se tetszett az egész. Legalább a
A „Szt. Póterburgskija Viedomosti" közli, hogy
diákok küldöttségét, .mely az emiitett feliratot volt Görögországbau nagy az ingerültség Oroszország ellen
átnyújtandó Bem fogadta el, állítólag — mert már állítólag azért, hogy nem találta lehetségesnek a panebédre járt az idő. No majd meglássuk, hogy holnnp hellenisták ábrándjait megvalósítani. Az orosz lap e
is ebédre fog-e az idő járni.
miatt a hibát magokra a görögökre hárítja mondva :
Sokan azt mondják, hogy ez ellentüntetés volt ha ez valóban történt is volna, van e a görögöknek
a budapesti szoftademonstraciókra, és hogy a buda- alapjuk önmagukon kivül, mások ellen panaszkodni.
pesti mozgalmakra szükségkép meg kellett adni a A balkáni félszigeten már két év óta foly a keleti
viszhangot Zágrábnak. De ez nem áll.
keresztények harca elnyomóik ellen, s tettek-e a göA budapesti demonstráció össze sem hasonlítható rögök legyen bár egy kézmozdulat a szabadságért
a zágrábival. A szofták mint magán emberek jöttek, küzdő testvéreik segítségére, Ók közönyös nézők volegyszerűen a látogatást visszaadni, inint a közéletben tak az egész idő alatt a déli szlávok iránti bizalom
szokás, Albrecht főherceg pedig hivatalosan, mint az hiány folytán, tökéletesen feledvén, hogy itt uem a
Osztrák-Magyar ármádia első katonája.
szlávokról és hellenekröl, nem arról van szó, melyikAzonkívül Zágrábban a hatóság rendelte és ren- nek jusson a hegemónia, melyiknek a túlsúly ezen
dezte igy a tüntetéseket, mig nálunk a hivatalos kö- két rokonfaj közül, hanem abból áll a dolog lényege,
zegek és az állam minden rendű és rangú hivatalnokai hogy az összes keleti keresztények felszubadittasaanuk,
tökéletesen háttérbe vonultak, és maga az ifjúság, a hogy emberi jogokat vívjanak ki.
polgárság intézte az egészet.
De azt som lehet mondani, hogy Bndapest provokálta Zágrábot. Mert jegyezzék meg a horvátok,
A zágrábi botrány.
hogy a mi tüntetéseink a birodalom érdeke mellett való,
Albrecht
főherceg fogadtatása Zágrábban valósátüntetések voltak, és azok a monarchia minden barátai által helyeseitettek ; de muszkabarát tüntetéseket, gos muszka demonstrációvá fajult. Az orosz hymnussal
fogadták
a
főherceget,
s az egyetemi ifjúság feliratot
melyek Ausztria Magyarország feldarabolásának előjelei
volnának, megtűrni nem lehet, és azt szükség esetén készült neki átnyújtani. A felirat igy szól:
„A horvát egyemi ifjúság örömmel ragadja meg
erőszakkal is el kell nyomni.
Magyarországnak évenként három millió frtjába az alkalmat, hogy kivánatait fenséged előtt kifejezhesse.
Egész világ tudja, hogy boszniai és hercegovinai testkerül Horvátország.
véreink „Éljen Ferenc József horvát király!" jelszóval
Miért fizetjük ezt? hogy kitagadja magát szent emelték föl a lázadás zászlaját. Ezzel azon óhajukat
István koronája alól? hogy segélyezzük ábrándjai szö- fejezték ki, hogy a horvát király őket a török járom
vésében a „Horvát királyságot" illetőleg?
alól fölszabadítsa és vissza vezérelje őket azon koroTalán még az orosz hymnust zengedező bandát nához, melyhez egykoron tartoztak, tudniillik a horvát
is ebből fizették? tán a tanulók proklamációjának koronához. Kívánságuk eddig nem teljesült. A horváköltségei is a magyar nép filléreiből fedeztettek?
tok tudják, hogy ő Felsége uralkodása alatt egy oly
Szerencsétlen nemzet! örüljön ha a világharcok- nemzet is él, mely testvérnek vallja a horvát nemzet
ban nem veszik észre, hogy ő is létezik. Ne becsülje elnyomóját, és áldja a fegyvereket, melyek a mi vétul erejét, s maradjon csendesen. Szent István koroná- rünket ontják. Ferdinánd király Cettinjében horvát ki
jának árnyékában nem érheti semmi veszedelem őt; rályá kiáltatván, a horvát nemzetet az ozmánok ellede ha az alól kivonja magát, — sorsa az isten kezé- nében védeni ígérte, és vísszatériteni azt, mit zsarnok
ben van.
kéz elrabolt tőle. Ifjúsága által teszi le ezen horvát
nemzet ö Felsége előtt azon legforróbb kivánatát, hogy
Nemo.
Horvátországot ismét kiegészítse, hogy szabadítsa föl
a horvát nemzetet Boszniában, Hercegovinában a török
járom alól. Éljen az egyesitett Horvátország I „Éljen
Román lapszemle.
Ferenc József horvát király 1"
A brassói „Gazet'a" arról panaszkodik: hogy a
Ezt a mozgalmat az „Agramer Presse" indította,
magyar sajtó-concertben a bécsi és budipesti z s i d ó
lapokkal — kigyót, békát kiálltottak a román hadse- mely hosszasan fejtegette, hogy Albrecht főherceg minregre, amiért Kalafatot elhagyta, pedig most kisült, dig szlávbarát volt s most is az a m a g y a r o k
e l l e n é b e n a boszniai és hercegovinai testvérekhogy azt a Berlin és Bécsből vett utasítások folytán
tette. Különben ezek többnyire fizetett lapok s csak nek. O ezenkívül barátja az orosz cárnak, kit a magyarok
gyűlölnek.
akkor ordítoznak, mikor az nekik meg van engedve.
Este fáklyászene volt, mely szépen sikerült; »
Egyébiránt nemcsak az ország mágnásai, hanem magok a magyar lapok is panaszkodnak, hogy a körül főherceg gyalog járt az utcákon, s mindenütt viharosan
10 évi daalismuB alatt, az összes kormány körökben üdvözölték; esti 9 órakor fáklyásmenet és szerenád
valamire való ember nem maradt. Kiválóan Erdélyre volt a fogadó előtt; kétszáz személy énekelte az „U
nézve hangsúlyozza: hogy egyetlen ember sincs fon- boj" délszláv népdalt. Az ováció alig akart véget érni;
tosabb hivatalban, ki a nép viszonyait, vágyait, hagyo- a főherceg megjelent az erkélyen, a bán, a polgármesmányait, óhajtásait ismerné, azok méltányos kielégí- ter és tábornokok környezetében, s katonásan köszönt,

Ma a főherceg megtekintette a katonai kórházat, a a
lovassági iskolát. Délben díszebéd volt, melyre a papság a polgármester éa a törzstisztek voltak hivatalosak. Ebéd előtt a főherceg fogadta u kereskedelmi
kamara küldöttségét, mely a határőrvidéki vasutak
tárgyában memorandumot nyújtott át, A tanulók küldöttsége nera fogadtathatott el, mert már ebéd ideje
volt. Este díszelőadás a nemzeti színházban, azutan
másnap katonai diszkivonulás.
Ezon kellemetlen incidensnek nem lett folytatása.
Az egész botrány szerb forrásra vezethető vissza. Egy
pár lángoló fejű szélsőpártin kívül, nincs is számbavehető horvát hazafi, ki véleményét a tüntető gyerköcükével azonosítaná. Szerb elemek, melyek mindenkor készen állanak, ha a horvát érdekeknek galibát
lehet csinálni, inscenirozták a tüntetést. Mint hallom,
MaziuanicB bán és az oktatásügyi osztályfőnök megtették a kellő intézkedésoket, hogy a skandalum ne
ismétlíidheBBék. Az egyetemi tanácsot méltán illeti
megrovás, hogy a tanulók forrongását, melyről jó
előre volt tudomása, idején le nem hűtötte.
A zágrábi botrányt minden lap elitóli, s különösen meg kell ez alkalommal emlékeznünk a „P. Lloyd"ról, mely komoly és hazafias szavakban ád kifejozést
azon benyomásnak, molyet az ott történtek minden
loyális állampolgárra gyakorolnak. A félhivatalosak
legfnrcsábbika az „E 1 1 e n ő r«, is elitéli a zágrábi
demonstrációkat; siet jelenteni, hogy Albrecht főherceg
kifejezte rosszalását az olt történtek felett, a horvát
értelmiség pedig visszautasítja a részvételt e botrányokban. Szép, csakhogy nyilvánosan elkövetett dolgok rosszalásának is nyilvánosan kell történnie, ha az
illetők komolyan veszik rosszalásuk kifejezését. Reméljük, hogy Albrecht főherceg ezt utólag nem fogja
elmulasztani, — ha nem is személycson, a bécsi félhivatalosak utján. A horváth lapok cikkei épületesen
illustrálják a Zágráb utcáin történteket.
Az „Obzor" szerint a fogadtatás által a nemzet
egyöntetű és egyetértő véleményének ad kifejezést a
keleti kérdés iránt. A nép abbeli hitét nyilatkoztatja
abban, hogy a főherceg oly politikát ünnepel és képvisel, mely Oroszországgal egyetértőleg és barátilag a
keletet kívánja felszabadítani a félhold sötétsége alól."
A zágrábi demonstrációra vonatkozólag a többi
közt a következőket irják a „P. N."-nak Zágrábból:
Ez az egész komédia felülről, azaz a hivatalos
és nem hivatalos kormány részéről insceniroztatott.
Igaz, hogy a városhatóság volt a közvetítő közeg, de
tudjuk, hogy miért ós mi módon történt ez. Mazuranits bán felszólítást intézett valamennyi hivatal elnökéhez, hogy díszruhában jelenjenek nvg a pályaudvaron; ugyan ő megkereste az érseket a megjelenésre;
ő hagyta meg az uuiversitáBnak, hogy részt vegyén
ezen demonstrációban. Ennek következtében mindenki
megtette a maga kötelességót.
A bán felszólítása folytán jelentek meg a tisztviselők, a testületek és hatóságok ; — a polgármester
felszólítása, jobban mondva parancsa folytán illumináltatik és felékeaittetik a város ; az universitási rektor,
illetőleg helyettesének vezérlete alatt elhatározta az
egyetemi polgárság, hogy réazt veend a demonstrációnál. — Itt tehát ninca szó lelkesedésről, meggyőződésről, hanem a politia parancsa folytán történik ez
mind ; itt ninca szó valami tiszteletről a magas vendég
iránt, a kit azelőtt nem is vették észre, midőn Zágrábban tartózkodott; hanem machináció az egész, hogy a
kormányon levő méltóságok és tisztviselők amúgy suttomban magukat mint magyarellenesek rehabilitálják,
és tudván azt, hogy Pesten majd beszurkolják az illetőknek szemeit, bizonyos bécsi körökben akarják
megmutatni, hogy Horváthország az 1848-ki ösvényt
még el nem hagyta, azaz indigitálni akarják azt a régi
nótát: „sí aula est pro nobis, wir sind zti habén."

Felsőbb népiskoláink.
ni.
„Mindeneket megpróbáljatok és ami jó, azt megtartsátok" — mond a szentírás. Háromszék törvényhatósága nagy áldozattal kísérté meg a aepsi-sztentgyörgyi ós baróthi felső népiskolák mellett a gazdasági szakosztály fentartását.
E próbaidő bőven elég volt annak életképtelensége és célnélkülisége felől meggyőzni.
A sepsi-szentgyörgyiről, mint nem létezőről nem
is beszélek, hanem áttérek azon vitális kérdés megfejtésére : mi történjék a megszüntetendő felső népiskolára fordított költségekkel ? s vájjon lehetne-e a
gazdasági szakosztály felállításakor sokak előtt rémlett
célt valami más uton elérni ?
Ezen kórdós megfejtésénél azon egyéni nézetből
indulok ki, hogy észszerűbb semmit sem tenni, mint
valamely károsnak tapasztalt cselekvényt folytatni, és
okosabb az, ki belátván működési irányának céltévesztett voltát, azt helyesebb irányba tereli, mint az, a ki
a rosznak elismert uton csak azért halad tovább, mert
azon indult meg.
Kifejtett nézetem szerint pedig a s.-szentgyörgyi
felső népiskola (Háromszék adott viszonyai közt) a
tanügyre káros visszahatást!, a reáforditott költségekkel szemben megfelelő eredményt felmutatni képes
nem lévén a mert növendékeit a felsőbb tudományoknak rendszeres fejlesztésétől elzárja, ugyszólva zsákutcába tereli: minden reáforditott költség megtakarítandó.
Megtakarítandó mindaddig, mig az igy kamatoztatott összeg oly kapitálissá növi ki magát, hogy abból akár egy a tagosítás elvei szerint berendezendő
mintagazdáazatot, akár az ipar fejlesztésének érdekeire
tekintettel egy real (irányú) intézetet telálhthatunk.
Felfogásom és eszmém itt is közelebb áll egy
reál (irányú) intézet létesítéséhez.

Miért ?
Azért, mert egy mintagazdászatnak megfelelő,
tagOBitott birtok megszerzése nehéz, hosszas időt kíván, ha a véletlen egy dominiumot nem cseppent kezünkbe ós a beruházással együtt oly roppant összeget
igényel, hogy ezen tervezett megtakarítás és gyűjtés
utján jelen nemzedék végét nem érné.
Ellenben célszerűbbnek és sikerrel keresztülvihetőnek tartom a reálintézet felállítását.
Célszerűbb, mert ezután Háromszék gazdászati
iránya nem a földmivolés, hanem az iparfejlesztés terén előhaladni levén hivatva: nem annyira gazdákat,
mint iparosokat kell növelni.
Maholnap létesül a Sepsi-Szentgyörgyre tervezett
s már meg is szavazott fonóda. Már ezen gyár —
mert én bizom életképességében s jövőjében — más
irányba toreli magát a gazdaságot.
Eddig termelt növényok, magvak helyett, gyári
cikkeket, s minthogy Oláhországgal szemben védvám
nélkül gabnatermelés torén a versenyt ugy sem álljuk
ki: buza és rozs helyett lent meg kendert termel a
gazda.
A mezőgazdaság irányának ezen természetes és
minden ugrás nélküli morváltozása maga után vonja
a bortermelést és készítést. Megint ogy módosulása az
őstermelésnek az ipnrosság felé. Ugy hogy földeink
az ipar számára termelvén, lépésenként a most gazdaközönség iparos közönséggé kell hogy átformálódjék.
Kn ebben, és csakis ebben látom jövőját.
Előkésziteni tehát és ily irányban kell növelni a
jövő nemzedéket.
* De pártolom a reáliskolát azért is, mert értesít
lésem szerint a b. e. gróf Nemes Abel 10,000 frt alapitványt azon intézkedéssel tett, hogy ezen összeg
Háromszéken felállítandó reáliskola javára fordíttassák.
Háromszéken mindezideig nem létezik reáliskola Tehát ezen összeg hever reánk nézve eddigelé elveszve
ós jövőre veszélyeztetve azért, mert a kath. status felekezeti hagyománynak tekintvén és bekaparására már
ki is nyujtá kezét. Mez kell fognunk tehát, nehogy
elveszítsük még mielőtt bírnék.
Ily mulasztásért a jövő nemzedék átkát méltán
magunkra vonnók, kik kicsinyes érdekekórt a nagy
célt veszélyeztetni merték.
Azért ezerszeresen gondolják meg a fölső népiskola azon barátai, kik azt jelen szervezetében fentartani csak azért kívánják, mert már megvan, mit
cselekesznek, és gondolják meg azok, kik a megszün
tetéa kérdését a megye közgyűlése és a miniszter elé
vinni azért nem akarják, mert konipromittiv Jleune
megszüntetni azt, arait ezelőtt 5 évvel felállított, azt,
hogy sokkal nagyobb komproinissiv és hazafiatlanság
az intézmény célszerűtlen voltát felismerni és mégsem
akarni változtatni.
Miután kifejtéin, hogy a sepsi szentgyörgyi felső
népiskolát egész szervezetében megszüntetendőnek
tartora, a baróthit ellenben nérai szükséges intézkedés
mellett fentartandónak, áttérek megmondani: mi az,
mit ón Baiótbon egyelőre szükségesnek látok.
Szükségesnek látóra először, hogy a feloszlatandó
aepsi-szentgyörgyi gazdasági szakosztály összes felszerelvényei és mozgósítható beruházások a baróthi intézetnek átadassanak ; hogy legalább a gazdászat jövedelmei fordíttassanak a terület nagyobbitására, annyira,
hogy okszerű s lehetőleg tagositott birtokon példány
gazdaság űzessék.
A szellemi téren podig első ós elengedhetlen követelmény az, hogy intézkedés történjék, mikép a f.
népiskolák alapjául szolgáló községi és felekezeti iskolák a törvénynek megfelelően rendeztessenek be ;
különösen s mindenekelőtt reászoritani a baróthi felekezeti iskolát, hogy e berendezést azonnal foganatosítsa. Ellenkező esetben a tanitást betiltani és a községgel a községi iskolát tanterv szerint beállittatni.
Azt hiszem, ezen intézkedés erélyes kivitele azon
üdvös hatást eredményezné, hogy a baróthi fölső népiskola növendékei megszaporodnának ; a tanitás és tanulás sikeresebb eredményt tudna felmutatni és a gazdászati rész is előhaladást tenne a mintaszerüség felé.
Az erdővidéki népoktatás Ugye pedig mindenesetre
lendületet nyerne.
Életrevalónak tartom egyik tagtársam Kökösi
Endre által megpendített és több oldalról helyesléssel
fogadott azon eszmét is, hogy : Háromszék gazdasággal foglalkozó népének nem annyira a szántás, vetés
speciális műveletének tanítására, mint inkább a gazdasági eszközök s apróbb házi kellékek előállithatásának tudományára levén szüksége, a gazdasági szakosztálynál megtakarított pénzből állíttassák fel egy oly
műhely, — vagy akármi névvel nevezendő intézet —
hol a községek által kijelölendő és ingyenes tanitás
mellett vállalkozó gazdaember gyermekei legalább a
téli hónapokban tanulják meg az eke , kerék-, szekéretc. esinálást; tanuljanak kas-, kosárfonást s több eféle oly gazdasági, házi-iparcikkek előállítását, melyekre minden háznál szűkség és a melyeket alioz
értő hiányában sok faluban még drága pénzen sím
lehet megkapni.
Röviden ós dióhéjba szorítva ezek volnának nézeteim a felső népiskolák jövőjére nézve.
Eszméimnek nem tulajdonitok csalhatatlanságot,
annyira elfogult sem vagyok, hogy helyesebb felogásés véleménnyel szemben capacitálható nem lennék.
Mit irtam, inkább tapasztalat folytán nyert meggyőző-

désből irtam. Es meggyőződésem azon ága, h'gy a
sepsi-azentgyörgyi felső népiskola jelen szervezetében
fenn nem tartható B hogy céltévesztett —annyira erős,
hogy ezt eldisputáltatni nem engedem.
Egyet még bevallók, s ez az, hogy eszméim nélkülözik a dogmatikus szakszerűséget. Előadásomban
ós Bzervezési tervemben öszevegyitem a theoria által
distinguált nézeteket a real és humán tudományokat.

Arra kérerr. az erre elmosolyodni szerető szakférfiakat (?!) vegyék tekintetbe, hogy nem-tudományos fejtegetést írni volt feladatom, hanem irtam az életből
az életnek.
\ ,

I). Veres Gyula.
T A N Ü G Y .

A tanitó mint orvos.
A tanitó segélynyujtásar tanítványai rögtöni kóresélyeinél.
(Folytatás.)

Ájulás könnyen előjő gyenge és gyengédszervezetü gyermekeknél visszataszító és undorító tárgyak
megpillantásakor, vagy forró, gőzös és bttzös légkör
ben tartózkodáskor, mint az erősen fűtött, túlzsúfolt
és zárt iskolaszobában.
.t
Az elájult gyermeket vigyük a szabad levegőre
vagy a tanitó lakszobájába, fektessük hanyat le s öltözékét a nyakon, mellen és altesten oldjuk fel arcát
pedig hideg vizzel fecskendjük. Ha nem ébred fel,
akkor ecetet, kölni vizet vagy káinforazert tartsunk
orra alá s mossuk ezzel hálántékát.
G ö r c s ö k , r i n g á s o k (póriasan fráz, a német
„Fraise" után) mellett előjövő esélyek, a rángatózó,
tajtékzó száj, a fogvicsorgatás, a meredt, felfelé fordult szemgolyók, a Imlálhalványsága és a kifordult
végtagok ne hozzák ki sodrából a tanítót, mivel ezen
állapotok a gyermekeknél gyakran jelentéktelennek
látsr.ó okokból, eraészthetlenség, bólféreg folytán vagy
fogzás miatt támadnak, egyébiránt igen gyakran gyorsan elmúlnak.
Itt is fel kell oldani a gyermek szorító öltözékét,
azután fektessük ágyba, s hagyjuk a görcsöket lelblyui,
anélkül, hogy kezeit tartanók vagy hüvelykét erőszakosan kinyújtanék. Ha szájcsuk van jelen, egy
kis pálcát vagy főző kanáluyelet dugjunk a két fogsor
közé azóit, hogy a nyelvet a megharapástól védjük s
azután arra ügyeljünk, hogy a gyermek az ágyról le
ne essék, vagy magát bármikép meg ne sértse. Tartsunk ecetet az orra alá s adassunk neki egy csőrét
Bzikfűvirág főzetből, melegitett tej vagy vízből, melyhez kevés, fris tojássárgában szétvert bözaszatot (asa
foetida) tehetni.
Ezen eljárásnál várjuk türelmesen végét a görcsrohamnak s ha a gyermek a rángatózások elmulta után
álorakórba esik, ne zavarjuk fel, hanem tegyünk homlokára, ha ez forróbb, mint a kéz, hideg viz borongatásokat és ujitsuk meg ezeket mihelyt megmeUgesznek.
Gyakran a csipás szemű, orr- és fülfolyásOB
szomszéd tanulónak látása, vagy csupán a kevéssel
előbb élvezett eledelek emészthetlonsége hányást okoz
a gyermekeknél. Ilyenkor vigyük levegőre a gyermeket, itassunk vele fekete kávét vagy Bzikfütheát. Ha
a hányás nem szűnik és heves, akkor nyelessünk vele
jégdarabokat vagy igen hideg vizet, kortyonként, de
igen gyakran. A hideg vízből egy jó korty csaknem
pillanat alatt megszünteti a terhes és tanítást zavaró
csuklást; ettől megszabadít a légvétel visszatartása
vagy egy kendőnek a szivgödrön át övszerüleg szorosan keresztül kötése.
G y o m o r é g é s vagy az úgynevezett gilisztahugyozls ellen, midőn sós ízű folyadék száll fel a
gyomorból és foly ki a szájból, gyakran segit a szentjános kenyér vagy sárga cukor, nyers makk vagy
szerecsen dió rágása Felböfögósnél egy pár hámozott
mandola vagy egy korty égett bor segit.
R e k e d t a é g magában, ba mellette> forróság,
ugató köhögés és semmiféle nyelési nahézsóg nincs,
tisztán hurutos természetű és csakhamar eltűnik zilizthea, vagy cukorral kevert fris tojássárgának bevétele
után. Otthon a rekedt gyermekkel leninagfözet gőzét
negyed órán át szívassuk be olykép, hogy a fövő
fazék fölé egy nagyobb töltsért borítsunk és ennek
vászonylebenybe burkolt csővégét vétessük a gyermek
fogai közé. Gyakran eltüut már a rckedtség a nyak
mellső részére tett vékony tormáspóp folytán, melyet
akként készítünk, hogy egyenlő rész liszt és reszelt
tormát ecettel péppé keverünk. Azonban ezt, ha égetni
kezd, el kell távollitanuuk, mivel különben utána nagyon lájdalmas bőrgyuladás támadhat.
Ha azonban a rekedtséget és hangtalanBágot az
említett esélyek (láz, ugató köhögés) kisérik, akkor
ue késsünk orvost hívni, mivel ezen tünetek közt
rendesen az igen veszélyes torokgyik szokott kifejlődni.
Az oly gyakori o r r v é r z é s n é l hideg vizet
szívassunk az orrba, vagy ellenoldali kézzel fogassuk
be a vérző orrlikat, mig a vérző oldali kart egyenesen ég felé terjesztve tartassuk egy ideig, mig a vérzés szűnik. Veszélyes, ezen eszközökkel nem csillapítható orrvérzésnél állítsuk a gyermeket leguggolva a
kut csöve alá s szivattyúzzuk a vizet tatkójára. Olykor megszinük a vérzés, ha a vérző orrlikat oly vászondugaszszal vagy tépetparaattal eltömjük, melyet
finoman porrá tört gyantával sürün behinténk.
A tanítványok f o g f á j á s á v a l a tanitó csak
akkor bajlódhatik, ha ez lyukas és egyúttal laza, lógó
fogaktól ered.
Jó lesz itt a következőket emlékezetbe VÓBQÍ : A
születés után 6 vagy 7 ik hónapban kezdődik az u. n.
tejfogak áttörése; a második életév végén a gyermeknek 20 tejíoga van, minden állkapocsban 10 és pedig:
4 metszfog, 2 szemfog és 4 zápfog. A 7-ik évtől kezdenek a tejfogak kihullni, hogy a maradandó fogaknak helyet adjanak. Minden állkapocsban 16/maradandó fog van, és pedig 4 metszőfog, 2 szemfog és
10 zápfog.
A gyermek hatodik éve után elkezdődő, fogváltozás okozza a foglógást, midőn a felszínre törő ma-
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Batuin, máj. 12. Az oroszok tegnap nagy erővel támadták meg a töröknek közelben fekvő hadállásait. Az orosz előőrs 4 órai harc után visszaveretett.
Az oroszok vesztesége 4000 embert tesz.
Bukurest, máj. 12. A muszka seregek átvonulása miatt a lakosok sokat szenvednek, miután embert,
ökröt, lovakat és szekereket vesznek igénybe. A mezei munkák is elhanyagoltainak ez által és nagyon
valószínű, hogy az éhség és nyomor be fog következni.
Konstantinápoly, máj. 10. Az oroszok több ponton, nevezetesen Reninél át akartak kelni a Dunán,
de a török ágyúnaszádok által ebben meggátoltattok.
Konstantinápoly körül eröditvények készíttetnek. Az
idegen képviselők és a török mÍDÍBZterek szombaton
a nyári palotába költöznek.
Konstantinápoly, máj. 12. Az itteni lapok megemlítik azon hirt, mikép a muszkák Kars Ardrahantól
a határ felé takarodtak. A bodonyi távsürgönyök a
következőket jelentik azon tüzérharcról, mely kedden
folyt le a török és muszka ütegek közt: A bodonyi
citadellából rátüzeltek a törökök azon hét ütegre, melyet a muszkák Kalafatnál fölvontak. A muszkák avval válaszoltok, hogy Bodonynak azon városrészét
kezdték bombázni és gyújtogatni, melyben békés muzulmán és keresztény polgárok laknak. A törökök
azonban oly hatalmas golyózáporba fogták a muszka
tüzérséget, hogy ez gyáván hátrálni kényszerült s a
lőtávolon kivül kellett menekülniök.
Brandisi, máj. 12. A Magyarországból ide érkezett szofták a Lloyd-gőzössel tovább utaztok. Ugyané
gőzösen ment Iskander kbán, az afganistani emir öccse,
hogy szolgálatát a szultánnak fölajánlja.
Bécs, máj. 12. A „Deutsche Ztg."-nak távirják
Belgrádból, hogy ottani irányadó körökben, dacára a
Pétervárról vett tagadó válasznak (?) szilárdul el vannak határozva a háborúra. A tényleges fegyveres fellépés juniushó elején történik meg.
Bukarest, máj. 11 (éjjel). A legnagyobb török
monitorok egyike délután 3 órakor Brailához közeledett; Ghiacst sziget mellett helyezkedett el s lövöldözte a várost Orosz katonák a partról s a Dunarakpartokról előbb könnyű tüzérséggel válaszoltak a
tüzelésre anélkül, hogy találtak volna. Erre a szőlők
mögött a városon uralkodó magaslatokon elrejtett orosz
ütegek nyitották meg és folytatták egy órán át a tüzelést. Két orosz gránát a monitor gőzkazánjába csapott, mely szétrobbant. Innen a tűz tovább terjed a
lőporkamráig, minek folytán a monitor levegőbe repült
Az egész hajó ás 200 ember elveszett, ssak a hajókalauz lőn megmentve.
London, máj. 12- Anglia azon esetre, ha Oroszország Konstantinápolyt elfoglalná Oalipoli félszigetet
veszi birtokába, mint második Gibraltárt a Dardanellákon átvivő ut védelmére.
London, máj. 12. A kormány tiltakozott az ellen,
hogy a harc színhelye Kis-Oláhországba is áthelyeztessék.
Braila, máj. 12. A tegnap légberöpült török páncélos hajó egyike volt a török dunai hajóraj legnagyobb háromárbocosainak s őt ágyúval volt felszerelve
Ez volt azon hajé, mely Miklós nagyherczeg ide érkezésekor a távol fekvő indóházba belőtt. — A szerencsétlenség után Saloff tábornok gőzbárkákat küldött a
szinhelyre s a kiküldöttek egy súlyosan megsebesült
egyénnel és a hajó lobogójával tértek vissza. — Este
diszklakoma volt Szomujlo hadnagy tiszteletére, ki a
végzetes lövést tette. — A városban nagy az öröm.
Bukarest, máj. 12. A képviselőház ma reggel 3
órakor hosszú vita után, melyben több oldalról a filg
getlenség rögtöni proklamálása hozatott javaslatba, elhatározta, hogy haladéktalanul hadat üzen a portának
s egy indokolt határozati javaslatot fogadott el, melyben meghagyja a kormánynak, hogy a jövő békekötés alkalmával okvetlenül kieszközölje Románia teljes
iüggetlenBégét.
Konstantinápoly, május 12. Az oroszok több
ponton és különösen Reninél megkísértették a Dunán
átkelni, de a törökök által visszaverettek. Kalafat bombáztatása tény. Konstantinápoly védelmi állásba helyeztetik. — Ázsiából semmi ujabb hir.
Bécs, máj. 12. A „P. C." egy galaci távirata
jelenti: Az orosz ütegek által nem egy monitor, hanem egy nagyobb páncéloB lett légbe röpítve, melyen
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9 ágyú és 150 ember volt, erek nagyobbrészt elvesz- ről. .Ámbár a pályamű vetélytárs nélkül áll bírálatuntek. — Tegnap délután két török monitor a Matsini kat szemben, mégis ki merjük mondani, hogy a kitűcsatornában levő otosz ütegeket kezdek lövöldözni. zött kérdés követelményeinek teljesen megfelel, s mint
ez időszerint legjobb kiérdemelte a pályadijat." A mit
14 kőnyomatu ábrával ellátott csinos füzeikében Steiu
V E G Y E S
János m. kir. egyetemi nyomdásznál jelent meg s 80
— A Királyhágón inneni kerületi tűzoltó szö- kron kapható ugyan csak önálló és Demjén Imre
vetség II. közgyüléaének rendező bizottsága által ezen- könyvkereskedésében.
nel közhírré tétetik, hogy az igazoló jegyeknek elö
— Beküldetett : „Jövendőnk a vám és bank
mutatása mellett a tagok ez első erdélyi s a keleti szervezése szerint" cimű most megjelent röpirat. E
vasúton 33*/a°|8 menetdíj-kedvezményben részesülnek. mindenesetre érdekes mukát ajánljuk olvasóink figyel*
Értesítés. Újból és tisztelettel kérem azon t. mébe. Kapható Budapesten Tettey Nándor és társa
urakat, kik nálam rigai lenmagot rendeltek meg, hogy könyvkereskedésében. Ara 70 kr. o. é.
azt annál is inkább szíveskedjenek elvinni, mert a
vetési idő is következik s a megrendelés is aszeP I A C I ÁRAK.
rint történt. A vetési idő ezen hónap 25-én kezdődik.
T a r c a l i E n d r e , háziipar-egyleti titkár.
S.-Sz.- 1
— (Beküldetett.) Csik-gyergyói képviselő-jelőlt.
György Brassó
Autalfy Károly halálával Csik-gyergyói választó kerümáj. 14. máj. 12.
letben megürült országgy. képviselő állásra dr. Csíki
Kálmán budapesti egyetemi tanár van kiszemelve. —
ín U r = frt 151:
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44
44
tc
Gyárfás Lajosné, Szilágyi Klára férj. Csutak Jánosné,
o
Szilágyi Julánna férj. Bogdán Flóriánné, Szilágyi Em- £
Faggyú friss
30 — 40
1 ma Vitályos Lajosné mint nővérek, illetőleg sógorok,
özv. Miksburgi Mjk Józsefné szül. Gáger Leopoldina
Bécsi tőzsde és péuzek május 14.
mint napa. Szilágyi Irma szül. Miksburgi Mjk, mint
M. földt kötv.. 71.25
nejű, Szilágyi Géza és Béla mint gyermekei, özvegy 5°/(, Metalliques . 58.05
Tem. földt. kötv. 69.50
Szilágyi Sámuelné szül. Bagoly Juliánná, mint anya, 5"/„ nem. köles. . 04.—
1860. államkülcs. 106 70
Erd. földt. kötv . 6 8 —
— Abdnl Mamid szultán felvette „a hit védője" Bankrészvények . 770.—
Ezüst . .
, . 113 35
cimet. A mt kkai és medinai Zarándokok közt egy Hitel rész vények . 134.50
Cí. kir. arány . 6.19
arab-török nyelvű kiáltvány terjesztetik.
Loudon
129.20
Napoleond'or . 10.3»
— Magyar légió van alakulóban N.-Váradon is,
hirszerint már 68-an Íratták be magukat, kik készek a
Felelős szerkesztő: Vécsey Róbert.
török ügyért harciba menni.
— Idegen légiók a török zászlók alatt. KonstanKiadótulajdonos: Pollák JHór.
tinápolyból jelentik, hogy a lengyel bizottság felhívást
intézett a szabadság barátaihoz, hogy lépjenek a „lengyel légióba." E légió 40,000 főre fog rugnt. A fényes
kapu hir szerint 49,000 hátultöltőt s 100 ágyút ajánlott fel e célra — A magyar légió szervezési mozMegküldi b é r m e n t e s kérdezősködégalmának élén Yégh Lajos ur áll.
aekre a mathamatika tanára Rudolf v. Orlicd
— Elpusztult rablóbanda. Séta Pista híres rabló
(Berlin Wilhelmstrassa 127.) aa 5
bandája elfogatott. Igmundi B. szolgabiró üldözte őket.
Verőce mellett Branyovica pusztán végre utolérte- Tóth
Laci és Sotonyi rablók a fegyvert lerakták. Séta Pista
főbe lőtte magát.
utaaitáso^kiil együtt, megküldi tado:n in/o ssn
elismert és sxerenciésnak talá tátott
— Beküldetett szerkesztőségünkhöz. „A karikás
szőlőmivelés legajánlatosabb rendszere" cim alatt Fekete Pál, az erdélyi országrész szőllészeti vándortanára,
egy igen alapos s egészen gyakorlati irányú munkával
Számos eredeü lavél tanúskodik Rugazdagitottalgazdászati irodalmunkat. A munkát szerdolf von Orlioó ternó -listái mellett, melyek
zője a m.-vásárhelyi 1871 évi gazdasági vándorgyűlés
alapján igen aok ternót nyertek.
adományából az erd. gazd. egylet által kitűzött har1_
Az előadó.
mincöt aranyos pályadíjra irta, melyet el is nyert. A
bírálati jelentés a többek között igy nyilatkozik e mű-
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radandó fog a felette levő tejfog gyökerét tartós nyomása által helyéből kiszorítja. Az ily lógó tejfogak
eltávolítása azért sürgősen szükséges, mert különben
az őt kifelé toló maradandó fog köonyen ferde irányt
vesz, miáltal nemcsak a fogak szabályossága, hanem a
'betűk kiejtése is szenved s a nyelv, ha a fog a szájür
felé ferdült, a fogak által izgattatik. Ez különösen és
legtöbbnyire az alsó állkapcsi metszfogaknál fordul
elő. A tanitó az ily fájós és lógó fogakat igen könynyen eltávolítja, minden előkészűlődés és szerszám
nélkül, ugy, hogy a tanuló mögé áll, egyik kezének
előkarjával a gyermek fejét homlokánál magához szorítja, mig száját eltátja a másik kezének mutató ujjával a lógó fogat erősen kifelé nyomja ugy, hogy
azután ujjaival megfoghassa és eltávolíthatja. Az erre
beálló vérzés többnyire igen könnyen eláll a szájnak
hideg vizzel kiöblítésére. Ha azonban a vérzés kivételesen erősebb volna és nem akarna csillapulni, mint
ez az u. n. vérzékeny gyermekeknél szokott, akkor
itatóa papirosból készített d u g a s z , v a g y parafából kimetszett s beillő darab dugatik a vérző fogUrbe, figyelmeztetvén a tanulót, hogy állkapcsát erőien összeszorítva tartsa.

uj torao-nyereméay listáját
Lottojátók-utasitásait.

Dr. HANDLER MÓR
orvos-, sebésztudor, szülész és szemész
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker blztositása mellett mindennemű

titkos betegségeket;
1) az

ÖnfertÖzésnek

minden következményeit, úgymint

magömléseket
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a

t e h e t e t l e n s é g e t
(elgyengült férfierőt;)
2) hugycsöfolyásókat (még oly idülteket is), nemzőrészek
rendű bujakórt miuden alakjaiban és elcsnfitásaiban;

bnjakóros fekélyeit

és másod-

3) hiigycsöszííküléseketí
4) friss és idült nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fehéríolyást, és az onnan eredő

MAGTALANSAGOT;
5) bőrkiütéseket;
6) A húgyhólyag betegségeit

és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és estve 7 órá ól 8-ig

Lakik: Pesten, belváros, kigyóuteza 2-ik szám alatt kigyó- és városházuteza.
sarkán. (Rottenbiller-fóle házban) L emelet, bemenet a lépcsőn.

I V Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik
és a gyógyszerek megküldetnek.
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