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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 el-
marad. 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 semleges-
ségét Németország, mikor ügyis semleges marad. Ez 
aztán a tetejére állított okoskodás! 

* A törökök Batum mellett döntő ütközetet vív-
tak 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. 

A h á b o r ú . 
A török hadvezénylet máj. 11-én végre befejezte 

tanácskozásait és a legközelebbi napokban már na-
gyobb 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 összpon-
tosul. — 

Az orosz csapatok most nagy gyorsasággal vo-
nulnak 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. Plojest-
ből 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 tö-
megek 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  gya-
logság, 3000 ló és 48 ágyu. Abdul Kerim basa had-
ereje szét van szórva. Az orosz főhadiszállás  Plojestbe 
tétetik át már vasárnap. 

Nikolaj nagyherceg főhadvezér  számos, minden-
féle  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 kato-
nai körökben azt reménylik, hogy a porta tiszteletben 
fogja  tartani ezen hajók semlegességét. 

A román kormány a Moldvában levő két ágyu-
tttegót Kis Oláhországba küldte. Úgyszintén a Mold-
vában volt egész lőszert az alsó Dunához szállították 
Oltenica közelébe. 8-án Jászvásárról az utölsó kalara-
zok és dorobancok elvonultak. A fejedelmi  kormány 
összes erejét és védeszközeit Oláhországba vonja ÖBZ-
sze, 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  Romániá-
ban. Mint Jassyból távirják, ott több egyén agyonlö-
vetett, állított zsidó vagy lengyel szökevény katonák, 
kik nem akartak harcolni a muszka szent missióért. 
A kivégzettek Jassy mellett a Frumosa-réten temet-
tettek el. Ugyancsak Jassyban a zsidók, kik a törökök 
gyözelmeért akartak imádkozni, fenyegető  intést kap-
tak az orosz hadparancsnokságtól. 

— Bocsásson meg 1 Ez a legszebb vallomás ! 
— En többet vártam öntől, — válaszolt imádot-

tam; hanem azért rózsás ujju kezét engedte, hogy 
ajkaim forró  csókjaival elborítsam. 

— Még ennél is többet? — kérdém fölvillanyo-
zottan. 

— 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 csók-
ját rubintos ajakára. 

E percben beütött a villám szerelmünk paradi-
csomába. A dühös férj,  ki véletlenül tanuja lett neje 
hűtlenségének, összeráncolt homlokkal, haragtól villo-
gó szemekkel állt előttem, amint a drága alakot kibo-
csátottam 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  várat-
lan 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 el-
vetemült nők, kik sokat éltek, sokkal többet, mint 
megérdemelték. 

Ne tessék megijedni, nekem nem ez utóbbiakkal 
van dolgom. 

»•-« (Folytatás k5v.) 

Az oroszországi mohamedánok lázadása mindig 
több-több ponton fenyeget.  Egy sürgöny szerint, a 
Krimben Feodosia környékén komoly zavargás tört 
a tatárok elfoglalták  a Simferopolba  vezető utat. Az 
orosz birtokosok és kereskedők rémütlen menekülnek 
Chersonba és Beriszlavba. Kertschből sietve küldtek 
két ezredet a lázadók ellen. 

Hasonlólag jelentik Odessából : Orelböl, Kursk-
ból és Tulaból minden nélkülözhető katonaság gyors 
menetekben küldetik a Kaukazusba. Mihály nagyher-
ceg kaukazusi hadparancsnok sürgősen kéri az összes 
kaukazusi helyőrségek tetoines megerősítését. 

Fővárosi levelek. 
VIII. 

Muszka demonstráció! 
Budapest, 1877. május 11. 

Albrecht főherceg,  a felséges  uralkodóház egyik 
tagja, hadi szemlére leutazott a déli vidékekre. A fő-
herceget az egész birodalom, mint az oroszhoz szító 
katonai párt fejét  ismeri, s ezért a kedves horvát test-
vérek a főherceg  személyével és méltóságával vissza-
élve neki egy bagaria szagú demonslraeiót csaptak. A 
polgármester megengedte az ifjúságnak,  hogy „szabad" 
gyűlést tartaniok, melyen az ünnepélyben való részvé-
tükről tanácskozzanak; a hatóság odaizent a testület-
nek, hogy jelen legyenek a fogadtatásnál,  kiadták a 
rendeletet, hogy zászlók is legyenek kiakasztva. 

Eddig rendben volna az egész, mert ezek a fő-
herceget jogosan megillető tiszteleti intézkedések. 

Hanem a dfcső  ifjúság,  a nagy Horvát királyság 
még nagyobb remónyü leendő polgárai, egy feliratot 
szerkesztettek, melyben a magyar királyságról, vagy 
arról, hogy ők is szent látván koronájához tartoznának 
szó sincs; „de annál többet emlegetifelséges  urunkat, 
mint horvát királyt" s a magyarról csak ugy emlék-
szik, mint „oly nemzetről, mely fajunk  elnyomóit test-
vérül fogadta."  Beszél az egyesitett Horvátországról, 
értve alatta, hogy adják nekik Boszuiát, Hercegovinát, 
s Osztrák-Magyar birodalom holyett legyen Osztrák-
Magyar-Horvát birodalom. 

És mi az egésznek koronája, az, hogy a főherceg 
szállása előtt a polgári zenekar az orosz hymnust ját-
szotta. Ez nem csak óriási tapintatlanság; de sérelem 
az uralkodó ház tekintélye ellen, amennyiben egyik 
tagját a monarchia érdekeivel ellenkező demonstrációra 
használja néhány elvakult pauazláv (ujabb hirek szerint 
a főfaktorok  nngyobb része horvát hivatalt viselő szerb.) 
Különben annyi tény, hogy a monarchia sorsát való-
ban szivükön viselő horvátok megbotránkoztak ezen, 
sőt a nagyhercegnek se tetszett az egész. Legalább a 
diákok küldöttségét, .mely az emiitett feliratot  volt 
átnyújtandó Bem fogadta  el, állítólag — mert már 
ebédre járt az idő. No majd meglássuk, hogy holnnp 
is ebédre fog-e  az idő járni. 

Sokan azt mondják, hogy ez ellentüntetés volt 
a budapesti szoftademonstraciókra,  és hogy a buda-
pesti mozgalmakra szükségkép meg kellett adni a 
viszhangot Zágrábnak. De ez nem áll. 

A budapesti demonstráció össze sem hasonlítható 
a zágrábival. A szofták  mint magán emberek jöttek, 
egyszerűen a látogatást visszaadni, inint a közéletben 
szokás, Albrecht főherceg  pedig hivatalosan, mint az 
Osztrák-Magyar ármádia első katonája. 

Azonkívül Zágrábban a hatóság rendelte és ren-
dezte igy a tüntetéseket, mig nálunk a hivatalos kö-
zegek és az állam minden rendű és rangú hivatalnokai 
tökéletesen háttérbe vonultak, és maga az ifjúság,  a 
polgárság intézte az egészet. 

De azt som lehet mondani, hogy Bndapest pro-
vokálta Zágrábot. Mert jegyezzék meg a horvátok, 
hogy a mi tüntetéseink a birodalom érdeke mellett való, 
tüntetések voltak, és azok a monarchia minden bará-
tai által helyeseitettek ; de muszkabarát tüntetéseket, 
melyek Ausztria Magyarország feldarabolásának  előjelei 
volnának, megtűrni nem lehet, és azt szükség esetén 
erőszakkal is el kell nyomni. 

Magyarországnak évenként három millió frtjába 
kerül Horvátország. 

Miért fizetjük  ezt? hogy kitagadja magát szent 
István koronája alól? hogy segélyezzük ábrándjai szö-
vésében a „Horvát királyságot" illetőleg? 

Talán még az orosz hymnust zengedező bandát 
is ebből fizették?  tán a tanulók proklamációjának 
költségei is a magyar nép filléreiből  fedeztettek? 

Szerencsétlen nemzet! örüljön ha a világharcok-
ban nem veszik észre, hogy ő is létezik. Ne becsülje 
tul erejét, s maradjon csendesen. Szent István koroná-
jának árnyékában nem érheti semmi veszedelem őt; 
de ha az alól kivonja magát, — sorsa az isten kezé-
ben van. 

Nemo. 

Román lapszemle. 
A brassói „Gazet'a" arról panaszkodik: hogy a 

magyar sajtó-concertben a bécsi és budipesti z s i d ó 
lapokkal — kigyót, békát kiálltottak a román hadse-
regre, amiért Kalafatot  elhagyta, pedig most kisült, 
hogy azt a Berlin és Bécsből vett utasítások folytán 
tette. Különben ezek többnyire fizetett  lapok s csak 
akkor ordítoznak, mikor az nekik meg van engedve. 
Egyébiránt nemcsak az ország mágnásai, hanem ma-
gok a magyar lapok is panaszkodnak, hogy a körül 
10 évi daalismuB alatt, az összes kormány körökben 
valamire való ember nem maradt. Kiválóan Erdélyre 
nézve hangsúlyozza: hogy egyetlen ember sincs fon-
tosabb hivatalban, ki a nép viszonyait, vágyait, hagyo-
mányait, óhajtásait ismerné, azok méltányos kielégí-

tésére gondolna s bátorsága volna, ily értelemben a 
budapesti kormányt felvilágositni. 

Miután az orosz-román szerződés s annak már 
eddig is mutatkozó következményei nagy resensuat 
szült a román nép kebelében, a kormány lapja, a bu-
kuresti „Románul" igyekezik egy vezércikkben eny-
hitó balzsamot csepegtetni a gyuladásba jött sebekre 
s a többek közt ekép magyarázza Anglia magatartá-
sát: Anglia nem akar háborút Törökország mellett, s 
ha mégis, hajóhadát s hadserogét meginditatja, legfő-
lebb Egyptom és Kréta szigetének, vagy tán Konstan-
iinápolynak is biztositására Bzoritkozik, épugy mint 
Ausztria, ha megszállja Hercegovinát éa Boszniát — 
csak azért teszi, hogy az oroBz hódítás ellen biz-
tosítsa. — 

Végül föleraUti,  hogy a román kormány a bizto-
sitó hatalmaknál sorba kopogtatott, hogy területét és 
semlegességét megtarthassa, Franciaország kivételével, 
mely barátilag fogadta,  de nincs oly heiyzetben, hogy 
segítséget nyújtson mindenfelől  cserbenhagyatot, mi 
volt természetesebb : mint a török dölyfös  magatar-
magatartással szemben a hatalmas orosz cárral szö-
vetkezni? aztán igy végzi: 

„Románok I egyesüljetek minél tömörebben, hogy 
szabad polgári kötelmeinket teljesíthessük, A török 
nemes és nagylelkű, magunktartásaért bomba és pusz-
títással fizet,  meglehettek győződve, hogy tőle többé 
mit sem várhatunk. ! u 

Orosz lapszemle. 
A „Russkij Mir" constatálja, hogy Anglia Kon 

stantinápolyt Ausztria-Magyarország pedig a Duná" 
félti.  Ezen aggodalmak, melyeket nem csak a sajtó' 
hanem az irányadó körök és államférfiak  táplálnak) 
a kabinetek kölcsönös, megfoghatatlan  bizalmatlan-) 
ságából erednek adott pillanatban végzetes befolyást 
gyakorolhatnak a nagyhatalmuk egymásiránti viszo-
nyaira s a jelenlegi események sorába a közbéke ér-
dekeinek kárára, fölösleges  bonyodalmakat, hozhatnak. 

Ezen aggodalmakban inkább az eszmék össze-
tévesztése előítéletek és hagyományos félelem  mint-
sem alapos kabineti sejtelem nyilvánul. Ha az orosz 
hadsereg kivívott siker titán megszállja a török terü-
letet, e tény magában véve nem dönti el Konstantiná-
poly jövő sorsát. 

Nem szükséges, hogy a nyugat-európai közvéle-
mény a hadmiveletek ilyen vagy amolyan menete 
miatt aggódjék, mert a háború összes eredményeit 
congressus utján vagy más módon nemcsak Oroszor-
szág, hanem mindenesetre egész Európa fogja  meg-
határozni. 

A „Szt. Póterburgskija Viedomosti" közli, hogy 
Görögországbau nagy az ingerültség Oroszország ellen 
állítólag azért, hogy nem találta lehetségesnek a pan-
hellenisták ábrándjait megvalósítani. Az orosz lap e 
miatt a hibát magokra a görögökre hárítja mondva : 
ha ez valóban történt is volna, van e a görögöknek 
alapjuk önmagukon kivül, mások ellen panaszkodni. 
A balkáni félszigeten  már két év óta foly  a keleti 
keresztények harca elnyomóik ellen, s tettek-e a gö-
rögök legyen bár egy kézmozdulat a szabadságért 
küzdő testvéreik segítségére, Ók közönyös nézők vol-
tak az egész idő alatt a déli szlávok iránti bizalom 
hiány folytán,  tökéletesen feledvén,  hogy itt uem a 
szlávokról és hellenekröl, nem arról van szó, melyik-
nek jusson a hegemónia, melyiknek a túlsúly ezen 
két rokonfaj  közül, hanem abból áll a dolog lényege, 
hogy az összes keleti keresztények felszubadittasaanuk, 
hogy emberi jogokat vívjanak ki. 

A zágrábi botrány. 
Albrecht főherceg  fogadtatása  Zágrábban valósá-

gos muszka demonstrációvá fajult.  Az orosz hymnussal 
fogadták  a főherceget,  s az egyetemi ifjúság  feliratot 
készült neki átnyújtani. A felirat  igy szól: 

„A horvát egyemi ifjúság  örömmel ragadja meg 
az alkalmat, hogy kivánatait fenséged  előtt kifejezhesse. 
Egész világ tudja, hogy boszniai és hercegovinai test-
véreink „Éljen Ferenc József  horvát király!" jelszóval 
emelték föl  a lázadás zászlaját. Ezzel azon óhajukat 
fejezték  ki, hogy a horvát király őket a török járom 
alól fölszabadítsa  és vissza vezérelje őket azon koro-
nához, melyhez egykoron tartoztak, tudniillik a horvát 
koronához. Kívánságuk eddig nem teljesült. A horvá-
tok tudják, hogy ő Felsége uralkodása alatt egy oly 
nemzet is él, mely testvérnek vallja a horvát nemzet 
elnyomóját, és áldja a fegyvereket,  melyek a mi vé-
rünket ontják. Ferdinánd király Cettinjében horvát ki 
rályá kiáltatván, a horvát nemzetet az ozmánok elle-
nében védeni ígérte, és vísszatériteni azt, mit zsarnok 
kéz elrabolt tőle. Ifjúsága  által teszi le ezen horvát 
nemzet ö Felsége előtt azon legforróbb  kivánatát, hogy 
Horvátországot ismét kiegészítse, hogy szabadítsa föl 
a horvát nemzetet Boszniában, Hercegovinában a török 
járom alól. Éljen az egyesitett Horvátország I „Éljen 
Ferenc József  horvát király 1" 

Ezt a mozgalmat az „Agramer Presse" indította, 
mely hosszasan fejtegette,  hogy Albrecht főherceg  min-
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 testvérek-
nek. O ezenkívül barátja az orosz cárnak, kit a ma-
gyarok gyűlölnek. 

Este fáklyászene  volt, mely szépen sikerült; » 
főherceg  gyalog járt az utcákon, s mindenütt viharosan 
üdvözölték; esti 9 órakor fáklyásmenet  és szerenád 
volt a fogadó  előtt; kétszáz személy énekelte az „U 
boj" délszláv népdalt. Az ováció alig akart véget érni; 
a főherceg  megjelent az erkélyen, a bán, a polgármes-
ter és tábornokok környezetében, s katonásan köszönt, 


