
az időjárástól függ-,  de a jövő hónap közepe előtt 
a pálya semmi esetre sem készül el. A doboj vran-
duki vasút kiépítése aligha történik meg az idén. 
A vasúti forgalmi  anyag részben már Török-Brood-
ban van. Brood és Szerajevó között Oooo, a vasúti 
építésnél 3000 ember van elfoglalva.  Az etape ál-
lomásokon a barakok még nem készü'tek el, min-
denki szabad ég alatt táboroz. 

A botnyák menekültek Szerbiában. Mint 
Nándorfehérvárról  jelentik, a boszniai menekültek 
közt volt rendes török katonaság, nevezetesen 
egy ezredes, 14 tiszt és 137 közember, a porta kí-
vánsága folytán  tegnap hajón Konstantinápolyba 
elszállíttatott. 

A többi menekültek már jobbára visszatértek 
Boszniába ; de néhány gazdag bég folyamodott  a 
szerb kormányhoz, hogy legyen szabad Nándorfe-
hérvárit megtelepedniük s adassék át nekik a régi 
török mecsetek egyike. Hodsát (papot) hoztak ma-
gukkal Boszniából s most keresnek a szerb fővá-
rosban olyan csöndes utcákat, a hol háremjeiket 
elhelyezhessék. A kormány kétségkívül megfogja 
engedni, hogy letelepedhessenek. Néhány szegé-
nyebb bosnyák már ki is keresztelkedett s mint 
munkás akar Szerbiában megélni. 

Az ujabb keleti zavarok alkalmából Berlin-
ből irják a „P. Ll."-nak: Minél inkább kezdenek 
tágabb körökben is figyelmet  szentelni az angol 
miniszterek legutóbbi nyilatkozatának, annál aggo-
dalmasabban néznek a jövő elé. Valóban ugy lát-
szik, hogy ujabb időben Franciaország és Anglia 
közt egyetértés jött létre, még pedig nem csupán 
e két állam középtengeri politikájára, hanem bi-
zonyos, távolabb kek-ten fekvő  érdekek körére 
nézve is. Az kétségtelen, hogy Olaszországban nyilt 
bizalmatlansággal tekintenek e hét hatalomra, me-
lyeknek egyetértő eljárása már az egyptomi kér-
désnél oly élesen kitűnt. Meglepetésekre készen 
kell lenni épen az olaszok részéről, miután most 
már megszabadult Cairoli a konzervatív ellensulyo 
zóktól: Corti gróftól  s hasonló érzelmű hadügyi 
és tengerészeti miniszterektől. 

A berlini orosz körökben arról is nyíltabban 
beszélnek már, hogy Suvalov gr. csakugyan elfog-
lalja Gorcsakov helyét s ezért hivatott Livadiába. 
Azt várják, hogy Suvalov gr. még Livadiában ki-
neveztetik a külügyi tárcára, vagy ha nem erre, 
akkor valamely olyan állomásra, melyben többé 
nem lesz Gorcsakov hercegnek alárendelve. Ugy 
látszik, hogy e két diplomata együttműködése 
ugyanegy téren többé nem lehetséges. 

Sebeka lábornok p oklnniiUiojn, melylyel Ro-
mán-Bessarábiát átvette Oroszország birtokába, kö-
vetkezőkép hangzik : 

„Több mint husz éve annak, hogy e területet 
az események hatalma elszakította Oroszországtól. 
A viszonyok azóta megváltoztak. Az orosz nép a 
cár akarata által azóta uj életre ébredt. Több mint 
húszmillió rabszolga szabadittatott fel  és tétetett 
földbirtokossá.  Az igazságügyben reformok  léptek 
életbe a nyilvánosság, „esküdszékek stb. alapján. A 
helyi gazdasági érdekek valamennyi néposztályból-
vaió képviselőkre bízattak. A városok önkormány-
zatot kaptak és a föld,  melyen épültek, tulajdonuk-
ká vált. — Az ujoncozási törvény reformon  ment 
keresztül és ma már minden állampolgár köteles 
a haza védelmére. — A mai naptól fogva  a visz-
szaszerzett területen az orosz hivatalnokok rende-
letei érvényesek és az oroíz papírpénzt mindenki 
köteles elfogadni.  A román postabélyeget orosz 
postabélyeg fogja  helyettesíteni és a tartomány 

tott volna rajta. Sirja szélén is áldást rebegett an-
nak az ifjúnak,  a kivel az élet nem fűzhette  ösz-
sze. Az ifjú  már férfi  lett s még mindig szereti 
azt a s í r t ; szerelme tárgya lett a temető s az a 
kis halom, mely kék virágos fris  koszorúja alól azt 
suttogja neki : „viszonttalálkozunk I" 

Mennyi szép álom, hány ártatlan szív boldog 
ábrándjai vannak ide eltemetve ! 

Nyugodjatok ! 
Az őszi szél panaszos dallamával belevegyül 

a siró anya zokogásai közé. A mélyen lencsüngö 
szomorúfűz  száraz karjaival átöleli azt a hantot, 
melyet a halál angyala ártatlan angyalokkal be-
népesített. Az édesanya könnye megáztatja a szá-
raz rögöt s a könyek összevegyülnek a földdel  s 
az angyaloknak álma édesebb lesz oda lenn. 

* 

A kinek halottja van, ma egy könyet áldoz 
az eltemetett emlékének. Olyan jól esik a halot-
tak bus országában megemlékezni azokról, a kik 
már többé nem élnek. 

Most mult el 29 éve annak, hogy a székely 
nemzetnek egy hazáját hőn szerető, lánglelkü hőse 
örökre elaludt. A szabadság e legdicsőbb vérta-
nuja, ez eszményi hős, ki a székelynek babérko-
szorút szerzett a csatatéren s örök nevet a törté-
nelemben: a hazaszeretet eme magasztos eszmény-
képe ott pihen az eresztevényi templom udvarán 
levő temetőben. Sírja egyszerű halom, durván fos 
tett s már düledezni kezdő fakerítéssel  ellátva. A 
ki at. országúton mellette elhalad, nem fogja  gon-
dolni, hogy abban az egyszerű sirbin egy erény-
óri is, egy bámulatra keltő székely jellem pihen. 

Szenteljük e sorokat emlékednek, nagy neved 
migiszto? emlékének, elvérzett csatahős! 

M'iko.- a szabid >á;í angyala f  jlkmt lobogójá 

határait a Duna és a Pruth fogják  képezni. A la-
kosság vallása, becsülete és élete védelmeztetni 
fog.  Sok lakosnak, kik Oroszország áldásos uralma 
alatt éltek, még sokkal élénkebb emlékében van 
az idő hogysem a román uralomtól való elszaka-
dás fájna  nekik. Azon szerencsés helyzetben va-
gyok, hogy tudtára adhatom a lakosságnak, hogy 
e terület lakosai a cár legkegyelmesebb parancsára 
1879. jan. i-ig minden adótól fel  vannak mentve. 
Izmail, 1878. okt. 9. Aláírva. Sebeka. 

A macedóniai felkelők  Timurhiszánig a Stru-
ma folyó  mellett nyomultak előre. Az Orfánál  part-
ra szállt csapatok Osztrombsába küldettek, de az 
ut oda elvan zárva. A kaimakám Nagrokupból je-
lenti, hogy Rasluk mellett harcok folynak.  A fel-
kelők Osztromdsából a szalonichi-mitrovicai vasút 
mellett fekvő  Gradiszka városka ellen nyomulnak. 

Lobanov herceg válasza a török jegyzékre, 
melyben Oroszország tétetik felelőssé  a macedóniai 
felkelésért,  azt mondja, hogy a Macedóniában álló 
orosz katonai parancsnokoknál tett tudakozódások 
alapján nyert tudósítások szerint a porta panasza 
a felkelés  kiterjedését illetőleg nem pontos adato-
kon alapszik. Az pedig, hogy a bolgár lázadás 
orosz részről származnék, absolute hamis. — Az 
orosz nagykövet különben kormányának megbízá-
sából biztosította a portát, hogy Bulgária mind-
azon részeiben, melyeket orosz csapatok tartanak 
megszállva, nem fogja  megengedni a felkelés  szer-
vezését. 

Egészségügyi lovől a szerkesztőhöz. 
Kedves barátom I 

Soha sem vártam valami általános hasznot 
nyújtó tevékenységet azoktól, a kik a jelen rová-
sára mindig csak a multat magasztalják s ebeli 
megátalkodottságukban a tudomány legnagysze-
rűbb vívmányaiból is gúnyt űznek. Nem szüksé-
ges mondanom, hogy az ilyen eljárás leggyakrab-
ban csak saját elmaradottságuk palástolására szol-
gál, vagy olyan kezdetleges gondolkozásmódnak 
tanújele, mely irtózik a cipőtől, mert hát nagyatyja 
bocskorban is elérte a 80 esztendőt a nélkül, hogy 
valaha beteg lett volna; vagy — hogy még rikí-
tóbb példával éljek — a mely annyiVa megy dio-
genesi, természetesnek vélt, de valósággal azzal 
homlokegyenest ellenkező egyszerüséghajhászásá-
ban, hogy födetlen  fővel  és lábakkal jár kel ; vagy 
a mely csak azért nem kíván pap lenni, mert szép-
atyja is egyszerű iskolamester volt. Es igy tovább 
ad infinitum. 

Azért bocsátottam előre ezen bevezetést, mert 
ha valahol : ugy az egészségügy terén tapasztal-
ható leginkább az eféle  ó s d i a s s á g , mely képes 
volna a tapasztalati adatokból elvont elméleti rend-
szeres intézkedések foganatosítását  utolsó „szusz"-
ig akadályozni. S épen e^en megátalkodottság okoz-
za azt is, hogy az egészségügyi bizottság, melynek 
oly áldásthozó működési kör van szabva, — mely 
leginkább van hivatva arra, hogy egy várost szép-
pé és jóvá (egészségügyi tekintetben) tegyen — a 
legtöbb helyen még megalakulva sincsen s a hol 
létezik is ilyen, ezt csupán névleg teszi s ered-
ménytelen létele nem é l e t , hanem legfölebb  t e 11-
gő d é s a homályban. 

Mult levelemben lehető legegyszerűbben tár-
gyaltam volt a lakások világosságának és a szel-
lőztetésnek egészségi hasznát; teljesen jóakaratból 
határoztam el, hogy néhány főbb  egészségügyi 
kérdésre felhívom  tisztelt olvasóid figyelmét  s mint-
hogy az év hanyatlásával közeledünk a télhez s 

val kezében talpra állított mindenkit s mikor min-
den eltemetett érzés fölkelt,  te akkor kivánkoztál 
le a sötététség országába. Szivedet adtad oda a 
a szabadságért; a repülő ágyúgolyó kiszakitá azt 
testedből s messze vitte, hogy termékenyítse meg 
hazaszeretettel Háromszék rónaságát és viruló bér-
ceit 

Nyugodjál csendesen a temetőben! 
Halottak napja van. 
Egyszerű sírodat nem ékiti márványoszlop 

utódaid nem emeltek emléket külön neked, pedig 
te megérdemletted volna I Sirodat megfújja  majd 
az enyészet szele és simára fújja  majd a földdel  s a 
késő unokák poraid helyét sem fogják  megtatálni 
egykor. De emléked felragyog  a hantok alól „tet-
tekre intve az utódokat." Szellemed, nagy, erős 
lelked kiszáll a sir alól 3 azt susogja nekünk, hogy 
a hazaszeretetben : „ v i s z o n t t a l á l k o z u n k ! " 

Én édes nemzetem ! Mennyi szellemóriásaid 
porlanak a földben,  kik egyik kézzel országot tud-
tak fölemelni  s a másikkal megverni egy ellensé-
ges birodalmat. 

Nyugodjatok csendesen I 
Csendes idők állottak be. likéinket a földbe 

vágjuk, a fát  simára gyaluljuk, teleírjuk betűkkel 
a papirost, megtanítjuk betűkre a gyermeket . . . 
s ugy szolgáljuk a hazát. Da ha eljön a t e t t 
id ;je, elmegyünk hozzátok a b ihantolt sírokhoz s 
szellemetek „megtanít minket, mit kell tennünk 
édes, forrón  szeretett hazánkért. 

Akkor mi is v i s z o n t t a l á l k o z u n k ! 

Baibnrossa. 

már is szükségessé vált a f ű t é s ,  tehát „ülj mel-
lém a kandallóhoz, föl  van szitva melege" s a szel-
lőztetés által kihűlt szobát a fűtés  által ismét kel-
lemessé téve, vig pipaszó mellett elmélkedjünk a 
fűtésről. 

A fűtés  terménye, a meleg, minden szerves 
és szervetlen életnek a leghatalmasabb mozgató 
eleme. Nála van az erő, a hatalom kötni és oldani 
s midőn elenyészni látszik is, világosság és mozgás 
alakjábán újból megjelenik. Minden a földön  mu-
tatkozó, vagy ott (látszólag) létrejövő meleg forrása 
tulajdonképen a napban Van. A nap melege az, mely 
a földön  létrejövő mozgást és munkát rendesen le-
hetővé teszi, a mely a növények kifejlődését  esz-
közli, hogy azok az állatoknak táplálékul szolgál-
janak s az embernek tüzelő anyagot nyújtsanak az 
ó gőzgépeinek fűtésére  ; a nap melege az, mely a 
vizet elpárologtatja, hogy a hegyeken lecsapódva, 
onnan lefolyhasson  s igy eleven erőt képezzen, 
melyet aztán az ember saját céljaira (gépek, mal-
mok stb. hajtására) felhasznál. 

rxz állatok és az ember létezhetésiikre bizo-
nyos hőmérséket kívánnak meg ; ezen hőmérséket 
földünk  a naptól nyeri. Hogy a kanalat szájunk-
hoz vigyük s a falatot  fogainkkal  elaprózzuk, erre 
izomerőre van szükség; igen, de ezen izomerőt a 
nap melegének befolyása  által létrejött táplálékból 
nyerjük. A gőzgépeinknél létrejövő gőzerőt a ka-
zánban elégetett tüzelő anyag fejti  ki, melynek 
melege átszármaztatik a vízre ; de ezen meleg me-
gint csak azon fától  vagy széntől veszi eredetét, 
a melyeknek elseje a nap melege nélkül nem nő, 
a másodika pedig azon föld  alatt levő készletből 
nyeretik, a mely annak idején a nap melege által 
felnőtt  őserdőknek összehalmozódása által keletke-
zett. Maguk r szelek, a viharok a nap melege ál-
tal hozatnak létre, a mennyiben a körlég egyenet-
len fölmelegitése  s igy a levegőnek bizonyos irány-
ban történő erőteljesebb mozgása által eszközöltet-
nek. Szóval minden meleget közvetlen, vagy köz 
vetve a naptól nyerünk. 

Azon vegyi folyamatok,  melyek egy felnőtt 
emberben rendes körülmények között végbemen-
nek, Pettenkofer  szerint 24 óra alat megközelí-
tőleg 3 millió melegegységet képeznek. (Egy me-
legegység alatt azon melegmennyiség értetik, mely 
1 gramm viz — 1 köbcentim, o C. fokú  viz — hő-
mérsékét 1 'C.-sal emeli föl.)  És igy azon meleg-
gel, melyet egy ember 24 óra alatt kifejt,  3000 li-
ter viz hőmérsékét 1 "C.-sal, vagy 30 literét 100 
C. fokkal,  tehát a fövési  pontig lehetne emelni. Az 
emberben keletkező ezen meleg sem meg nem sem-
misül, sem föl  nem halmozódik, — hanem átalakul 
másnemű erőkké, melyek részint a gépezetet, a szer-
vezetet mozgatják, részint pedig az egyensúly fen-
maradására folynak  be, vagyis más szókkal: mi-
ként folytonosan  meleget fejleszt  a test, ugy foly-
tonosan meleget is veszít el, hogy az egyensúly fen-
tartassék. 

A meleg-veszítés történhetik : kisugárzás, el-
pár Igás és elvezetés által. A kisugárzás annál na-
gyobb, minél a kevesebb a környezetünkben levő 
testek meleg kisugárságása. Egyenlő hömérséknél 
pl. egy egy hideg fal  mellett megfázunk,  emberek 
által környezve, — az ök meleg kisugárzására a 
a miénket némileg egyensúlyozván, megmelegszünk. 
Hideg szobában a kisugárzó meleg mennyisége 
olyan tetemes lehet, hogy .például ha olvasunk, 
fáradság  sulyosodik ránk s a figyelem  folytonosan 
tompulván : elálmosodunk. Ugyanez megtörténik a 
szabadban nagy hidegben és vékony ruházat mel-
lett, még a gyaloglóval is. Az elpárolgás is tete-
mes melegveszteséget okoz; egy felnőtt  egyén na 
ponta mintegy 5oo gramm vizet párologtat el s 
egy gramm víznek elpárologtatására 560 melegegy-
ség szükséges. Az elvezetés annál nagyobb minél 
csekélyebb hőmérsékü a környezet s minél kevés-
bé gátoljuk meg azt ruházat stb. által. 

H e l m h o l t z helyesen mondja: a f ö l d i 
é l e t a n a p m u n k á j a . De ha ez igy van, nem 
kis fontosságú,  hogy, legalább saját testünkre vo-
natkozólag, a hidegebb évszakokban a nap csök-
kent munkásságát pótolni igyekezzünk, a mit la-
kásainkban fűtés  által érhetünk ej. A jó fűtésnek 
olyannak kell lenni, hogy az lehetőleg kevés költ-
ség mellett lakásainknak kellő meleget szolgáltat 
va, az egészségügyi követelményeknek  is megfe-
leljen. Ezen követelményeknek  eleget teendő, több 
féle  fűtési  módot hoztak divatba, melyeknek nagy 
része annyira komplikált és csak nagy szabásban 
alkalmazva gazdaságos, hogy e helyen róluk szó-
lani felesleges  volna. Már a meleg kiadása is na-
gyon különböző egy öntött-vasból és egy égetett 
anyagból álló kályhánál; amannál a meleg gyor-
san és hevesen fejlődik,  — de a tűz elalvásával 
épen oly gyorsan el is enyészik, az érzékre hevesen, 
kellemetlenül s közvetlen váltakozása által zava-
rólag hat; emennél e meleg lassabban és egyenle-
tesebben fejlik  ki s igy állandóan és folytonosan 
emelkedik, miáltal az érzékekre kellemesebben hat. 
A vaskályháknak  még más hátrányai is vannak. 
— Tudvalevő, hogy m i n é l g y o r s a b b a n fej-
l ő d i k a m e l e g , a v i z e l p á r o l g á s a i s 
a n n á l k ö n n y e bben történik s a^nál könnyeb-
ben és nagyobb mennyiségben fog  az a lassan 
melegülő s igy még hideg fal  likacsaiba behatolva 
ott cseppfolyó  viz alakjában lecsapódni s igy a fal 
nedvességét növelve, a helyiség természetes szel 
lőzését nagy mértékben fogja  gátolni, ennél fogva 
egészségtelenül hat. Továbbá Deville vizgálataiból 
kitűnt az is, hogy az öntöttvaskályhák már a sö-

tétvörös izzásnál is a gázok által átjárhatók lesz -


