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birtokfoglalásban,  sem .befolyásban  Erdekünk 
utját vágni az orosz terjeszkedési vágyainak. 

S érdekeink a non interventio politikáját 
követelik a keleti kérdésben mindaddig, mig a 
háborút lokalizálhatjuk s mig az északi medve 
saját érdekeink megölésére nem terjeszti ki ádáz 
karmait; de akkor minden erőnket mozgásba 
kell hozni, hogy a vandal állam minél érzéke-
nyebben érezhesse államunk hatalmi súlyát, hogy 
a világnak megmutassuk, hogy e nemzet, mely 
századokon át Európa védbástyája volt, most is 
életképes s a civilizáció ellenségei uralma terje-
désének gátat akar és tud vetni. 

Ne kételkedjünk többé, ne essünk kétségbe 
Magyarország jövője felett,  hisz a király velünk 
van, Andrássy és Tisza vérünkből való vér, 
csontunkból való csont, kik haza-, nemzetárulók 
soha se lehetnek. 

Bizzunk hazafiasságuk-,  bölcsességükben, 
reménynyel nézzünk a jövő elé, ne bizalmat-
lankodjunk, hogy kormánylérfiainknak  a nehéz 
és veszélylyel fenyegető  kérdés minél kedvezőbb 
megoldása megkönnyitve legyen. 

A h á b o r ú . 
Giurgevo bombáztatása. 

Bukurestbő} irják f.  hó 25-ről: Giurgevóból, hol 
az oroszok az átkelést tegnap szintén megkisérlették, 
nem épen kedvező hirek érkeznek- Az ott folyt  harc-
ról a félhivatalos  jelentés igy hangzik: „Délután 3 
órakor az orosz ütegek az egész vonalon megkezdték 
Ruscsuk bombázását. Erre valamennyi török üteg vá-
laszolt Fratestiből (az utolsó vasúti áílomás) látni lehet 
a Giurgevóban égő házak füstjét.  Sok ház ég. A tá-
vírda hivatalnokok elhagyták állomásaikat. A gymná-
siumot a bombák összerombolták. A három távirda-
huzal közül csak egy maradt. A károk tetemesek. Há-
rom egyén meghalt, a sebesültek száma ismeretlen. 
Mintegy 200 lövés esett a váróira. Néhány bomba a 
a pályaudvarban is lehullott, mások pedig a pályaud-
varon tul egy kilométernyire estek a földre.  Ma 9 
órakor — végzi a jelentés — az oroszok Ruacsuk ellen 
a tüzelést megújították, mit a törökök hatalmasan 
viszonoztak." — Tegnap este Giurgevóból annyi me-
nokült jött a vasúton, a mennyi csak a vonatra fért. 
Elbeszéléseik szerint a város borzasztó látványt nyújt. 
Minden szögleten lángok emelkednek. Tegnap az itteni 
kórházakba számos sebesültet hoztak onnan, köztök 
egy súlyosan megsebesített tábornokot is. A táborno-
kot a cár tognap midőn Plojestibőí visszaérkezett, azon-
nal meglátogatta. 

A harc Snmla és Giurgyeró közt. 
Sumlából sürgönyzik e hó 24-ről. Ma délután 

egynegyed 3-ra a muszkák Giurgyevóból kemény bom-
batüzbe merítették Ruscsukot a bombáikat nagy mér-
tékben a kórházakra s egyházi épületekre irányozták. 

A török katonai hatóságok e barbár eljárást föl-
jelentették a nagyhatalmak konsulainak a városban és 
ezeknek figyelmét  fölhívták  arra, hogy e támadást a 
giurgyevói ütegek kezdték. 

Erre Giurgyevo és Slobozia a törökök részéről 
lövöldözni kezdetett s a török ágyuk roppant károkat 
okoztak benne. Török részről nagyon kevés volt a 
vesztesség, a holtak közt egy egyptomi százados volt. 

A muszkák haszontalanul kegyetlenkedtek és ez 
az ottomán sereget rendkívül fellelkesítette.  A vörös 
kereszt egylete az oroszokkal együtt elhagyta a vá-
rost és a konsulok követték a példát. 

Az ágyuharc folytonos,  melyben több személy 
esett el és sebesült már meg. 

A „Daily Telegraph" nak sürgönyzik: 
Küsztendse. jun. 26. Csernevoda és Medsidije 

kiürítettek. A lakosságot hatóságilag szállítják ide. 
Tultsában és Matrinban a bolgárok fegyvert  ragadtak 
a törökök ellen. A távirati összeköttetés Baba Daghhal 
megszűnt. A cserkeszek kisebb-nagyobb ütközetben 
állnak a kozákokkal. 

Sumla, jun. 25. Az ágyúzás folytonos  Giurgyevó-
ból. Itt egy egyptomi százados elesett. A mohamedá-
nokban roppant nagy a boszu érzet. 

Konstantinápoly, jun. 26. Mukhtár pasa megverte 
a muszkát s 1000 foglyot,  3 ágyút és 400 lovat ejtett 
zsákmányul. 

A „Francé" Szent-Pétervárról a következő ma-
gánytáviratokat veszi: 

Junius 27. 
Két nap óta azt hírlett itt, hogy Szerbia Romá-

niával szövetségre lépett. E hir nem valósult igaznak. 
Belgrádból megerősítik, hogy a törökök megszállták 
Negotint. 

A konstantinápolyi nagykövet, Reuzs herceg a 
szultánnak Redif  pasa letételét ájánlotta. 

A „Francé" jun. 28-ki táviratában dandárok ós 
ezredek szerint osztályozva hozza a francia  hadsereg 
létszámát. Hogy e sereg mily nagy, azt nem jelzi, de 
megjegyzéaképen hozzá teszi, hogy a hadsereg jelen 
létszáma egy millióra szaporítható. Ez különben talán 
inkább Olosz vagy Németországot érdekelheti. 

T á v i r a t o k . 
Páris, jun. 29. A muszka követség közli bizal-

masan: A görög és az oláh kormány közt barátságos 
eszmecsere folyt  e napokban. 

Szt.-PétervAr, jun. 29. A kormány hivatalosan 
értesült arról, hogy Ausztria-Magyarország okkupálja 
Boszniát. (Tudjuk, miként fogadbatjuk  'e hírt.) 

Bukarest, jun. 29. A cár közelébb Kieffbe  megy 
Plojestből. Elutazása a jövő hó elején történik. Ma-
csinba és Hirsovába, hova muszka közigazgatás be-
hozatott, Cserkaszkinak két titkára megérkezett. 

Konstantinápoly, jun. 28. A kamara ülései ma 
értek véget, az elnök rá beszédet tartott, kóré az istent, 
hogy segítse a török fegyvereket.  — Ma rendkívüli 
minisztertanács tartatott. Résztvettek a hadügyminisz-
térium tagjai is. A minisztertanács után a hadügyér 
és nagyvezir a szultáni palotába mentek. 

Konstantinápoly, jun 29. Egy ruscsuki távirat 
jelenti: A muszkák tegnap megkísérték Sistovo mellett 
a Dunán átkelni. — Hir szerint Dobrudsában csata 
volt. — Ruscsukban nagy kárt okozott a bun bázás. 

Szt. Péterrár, jun. 29. A dunai átkelés örömére 
a város fel  van lobogózva, a templomokban misék 
szolgáltatnak. — Magánaürgönyök szerint a főhadiszál-
lás Zimnicába tétetik át. — Nikopolis teljesen leégett. 

Szt.-Péteivár, jun. 29. A Suchum-Kalehban levő 
török dandár — mint az előre tudva volt — fői  lett 
tartóztatva, mivel az Abcbasstbe küldött törökök a 
cserkeszekkel nem tudnak egyetértésre jutni, — s 
Suchum-Kaleb környékén egy nagyon megerősített ka-
tonai vonal által megsemmisíttetett. 

Szt. Pétervár, jun. 29. (Hivatalos.) Marraból f. 
hó 28-ról jelentik : Loris Mallikoff  tábornok Heimans 
oszlopával egyetemben e hó 24-én Ismail pasának So-
vinnál megerősített táborát megtámadták ; a caata dél-
utáni 2 órától egész éjjelig tartott. — Az oroszok az 
ellenséget — a mely 23 zászlóaljjal birt — előállá-
saikból visszaszorították. 

Mit akar a cár? 
A cár nagyon ideges. Majd jobbra, majd balra 

határozza el magát, nem tudja, mit csináljon I Fél 
Oláhországtól, hogy hátba kapja ha átmegy a Dunán s 
nem biztos Szerbia semlegességéről, mely neki Ausz-
tria-Magyarországot hozhatja a nyakára. 

Miklós nagyherceg azt feszegeti,  hogy mindaket-
töt a török ellen kell küldeni, mert ez nagyon meg-
könnyítené a pillanatnyi sikert. A cár visszautasította 
a nagyherceg tanácsát s keményen ráparancsolt, hogy 
a politikába re avatkozzék. 

Milán feje-delem  kézzel lábbal támadná a törököt, 
de képtelen rá, mivel se pénze, se hadserege. Az a 
4 millió, melyet a cár neki küldött, fájdalom  csak a 
„Lestablxtes d'un Spectateur" cimü lap hasábjain van 
meg, a mely lap ezt a kacsát légbeeresztette. Hanem 
annál készségesebb Károly fejedelem,  akinek egyálta-
lában nincsen akarata s mindenben Miklós nagyherceg 
sugalmaihoz alkalmazködik. 

Rendkívüli izgatottságot keltett keltett itt Nikita 
veresége s hirtelen eltűnése s Bratiano azt állította, 
hogy e Nikita Dalmáciába ment Cattaróba Andrássytól 
segélyt kérni. 

Biztos hirek szerint Ázsiában a muszkák vere 
sége roppant nagy s vesztessóge kétezer holtra s 
3000 súlyos sebesültre tétetik, s maga Mukhtár pasa 
több, mint 1000 foglyot  ejtett Altalános a hit, hogy 
a kis-ázsiai muszka haderő a veszteségek folytán  el-
vesztette a harci kedvét. 

Szláv lapszemle. 
Az újvidéki „Zásztava" Bécsből a következő 

közleményt hozza : 
Bizonyára önöknek is szemébe ötlött, hogy egy-

idejűleg és egyszerre Bécsbe felhivattak  Mollináry és 
Rodich, s habár a félhivatalos  lapok elhallgatták, mégis 
nyilt titok volt, hogy ök hadi tanácsra hivattak fel, 
mely a császár elnöklete alatt a keleti háború iránt 
tartatott. Én már az orosz-török háború elején jeleztem, 
hogy nagyon valószínű, mikép Ausztria éa Oroszország 
között holmi egyesség és szerződés létezik az eshető-
ségekre, melyek előreláthatók vagy nem láthatók. 
Ugyanakkor azt is megérintettem, hogy valószínűleg 
a magyarok is lassacskán majd csak megbarátkoznak 
az Oroszországgal való barátság oszméjével, a mely 
de facto  fennáll,  a mi abból is kitűnik, hogy oly sok 
lengyel és orosz nihilista záratott el Lengyelországban 
és Bécsben. S valóban a magvarok, ha nem is igen 
tetszik nekik, mégis hozzászoknak az Ausztriának es 
betőleges keleti actiójára vonatkozó beszédhez, mely 
actio, mint már akkor említettem, semmikép sem lesz 
Oroszország ellen intézve, hanem Oroszország mellett 
megindítva. A haditanácsban — inint biztosan állítják 
— Boszniának és Hercegovina éjszskuyugati részének 
parallell megszállásának kérdése szellőztetett, mely 
kérdés (természetesen a modus, nem pedig a princí-
pium, mely már rég el lett döntve és tisztába hozva) 
oly értelemben lett megoldva, hogy az orosz hadsereg 
első győzelme várassék be, időközben azonban fejez-
tessék bo a mozgósítás, hivassanak be a tartalékosok 
s tétessenek meg az előkészülő lépések a Boszniába 
való bemenetelre. 

Ez a legújabb hir, melyet közölni nem igen mu« 
laszthatom el, s bizonyára meg is táviratoztam volna 
önöknek, ha attól nem kell vala tartanom, hogy táv-
iratom visszatartatik, a mit ez egy pár itteni levelező-
vel történt, kik ugyanezt közlék a Baját lapjaikkal 
Németországban és Franciaországban. 

Román lapszemle. 
A bukuresti félhivatalos  „Románul" irányadó ve-

zércikke : 

Bármennyire óhajtjuk is mi — a szabad Romá-
nia polgárai a szomszéd magyarokkal békében és 
egyetértőiben élni, bármikép igyekezzünk hajlamát 
megnyerni s barátságos lábra terelni — viseletűkből 
azt kell hinnünk, hogy ök a mi kibékíthetetlen ellen-
ségeink. Ez az ellenséges indulat nemcsak Kelet min-
den népe, hanem magának a magyar népek érdekei 
ellen van. 

Egy kisebb-nagyobb mértékben müveit nép, me'y 
Európa zöldasztalához bocsáttatott s helyét századokig 
méltóan megtartotta, sőt a müveit nyugati népekkel 
együtt harcolt s döntő befolyást  gyakorolt a keleti 
barbár török uralom megtörésének, ez a nép most min-
den kimagyarázható ok nélkül — egyszerre megtagadja 
múltját s < gesz törökösön ujját a parázsba (darázsfé-
szekbe dugja.) 

Vigyázzon a magyar, mert az európai törökökre 
kimondott ítélet reá nézve még függőben  vau I Hisz 
T ö r ö k o r s z á g s o r s á h o z kötni magát épannyi, 
mint részt kívánni azon kötélből, mely őt megfojtja. 

Mindezek dacára mi még mindig remélünk, fáj-
laljuk a tévedést, de hisszük és reméljük, hogy a ma-
gyarok jobb útra fognak  térni s e tekintetben a vi-
gasztal, hogy vannak köztök dicséretes kivételek, kik 
e közvéleményt egy okszerűbb, józanabb útra terelve, 
Európa előtt nyilatkoztatni fogják,  hogy a főldieik 
által követett politika ártalmas kelet népei, sőt magá-
nak a magyar népnek érdekeire nézve is I Mi meg-
bocsájtutik a tévedőknek s a határtalan békülékenység 
érzetétől lelkesülve, mely a román nagylelkű jellemét 
annyire kitünteti — csak annyit mondunk : „Uram 
bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cseleked-
nek !" De el fog  jőni azon nap, midőn a magyarok 
baráti jobbot fognak  nyújtani a románoknak, kik a 
Balkán és Kárpátok közt lakó népekkel egyött fognak 
működni Európa e szép portájának felvirágzásán  ! 
Várva e napot, most még fájdalommal  kísérjük a ma-
gyarok magaviseletét, mig másfelől  az egykori bölcs 
tanácsát követjük, ki azt mondta: 

„Ugy viseld magad ellenségeddel szemben, hogy 
ő egy napon a te legmeghittebb barátod lehessen 1 

Baróth népnevelés ügye. 
Motto: Elvész a nép, mely tudomány nélkül való. 

A közelmúlt napokban folytak  le Baróthon az 
1876/7 tanévut bezáró nyilvános vizsgák a népnevelési 
intézetekben, a római katb. elemi iskolában és a gaz-
dasági felső  népiskolában. Mint taníttató szülő — atyai 
szent köteimeHinek tartottam ezen vizsgákon megjelenni, 
azokban részt venni, réazint azért, hogy lássam gyer-
mekeim a jelzett tanév alatt mily előhaladást tettek a 
tudományok különböző ágaiban, részint azért, misze-
rint biztos meggyőződést, tudomást szerezzek arról, 
hogy iiletö tanítók a nm. közoktatási minisztérium által 
kiadott tantervet mennyiben respectálják, az abban 
előirt tananyagot mily mérvben és mily eredménnyel 
igyekeztek feldolgozni,  szóval mint igyekeztek az élet-
nek tanítani. 

Ezekre vonatkozó észrevételeinket röviden a leg-
jobb meggyőződésűnk és minden személyes érdbktől 
távol a következőkben kísértjük meg előadni. 

A baróthi r. katb. elemi felekezeti  iskolának 
igazgatója a helybeli plébános, tanit itt egy tanitóuö, 
egy káplán, egy kántor és egy harangozó, tehát egy 
képesített tanítónő, és több kontár, kiknek a tanitás 
ciak mellék foglalkozása  lévén, igen természetes, hegy 
& tanításhoz igen keveset értenek, s ezzel nem is so-
kat tőrödnek, tnaly fájdalom  nagyon is meglátszik az 
eredményen. Ezen dilettánsok módszerre mé^ a leg-
szerényebb igényeknek sem felel  meg, a tananyag csak 
nagyjában és igen felületesen  volt feldolgozva,  mely-
ből önként folyik  az, hogy azon mintegy kétszáz vagy 
tán több tanköteles növendék, mely ezen iskolába járt, 
messze hátra maradt a vidék iskoláiból kikerült nö-
vendékektől. Innen van az, hogy midőn ezen tanulók 
egy része a nagy áldozattal fentartott  helybeli felső 
népiskolába kerül, az előképzettség hiányában vi-
déki társaiktól messze hátra maradnak, mert sem ta-
uulásbali előmenetelük, sem egyéb tekintetben nem 
képesek msgfelelui  a kívánalmaknak. E körülmény 
bosaantja a baróthi szülőket s különösen a r. katb. 
iakolaszék világi elnökét, fürkészik,  keresik az okot 
mindenhol, csak ott nem, a hol kell és ahol van. 

Az ok a tanítók — ha lehet annak nevezni — 
képzetlenségben és az iskola hiányos gyakorló felsze-
relésében rejlik. Föl tehát uraim, föl  iskolaszéki elnök 
ur, jó tanerőket, célszerű felszerelést  mindenek felett 
és minél hamarább, mart akkor minden megváltozik. 
Az önök és gyormekeink érdekében kérjük mentsók 
meg Baróth gyermekeit, lökjék ki iskolájunkból a 
stabilismus zászlóját, mert „Elvész a nép, mely tudo-
mány nélkül való." 

A felső  népiskola vizsgájával, tekintetbe véve 
azt, hogy a növendékek egy jó nagy része a jelzett 
baróthi r. katb. elami iskolából került ide, megvoltunk 
elégedve, ezen vizsga, jól sikerült, a mint ezt a kikül-
dött illetékes vizsgáló bízottság és a megyei tantel-
ügyelő is beismerte. Menyivel jobban haladhatna azon-
ban ezen intézet kitűzött célja felé,  ha baróthi elemi 
iskola ügyo jobb és célszerűbb berendezést nyerne 1 

Felhívjuk ennélfogva  az illetékes megyei tanlel-
ügyelőt ós közigazgatási bizottságot, miszerint hassa-
nak oda és pedig mielőbb, hogy Baróthnak legyen jó 
elemi iskolája, raort ez egyebek mellett a felső  nép-
iskola életének is sine qua non-ja. 

Ki elmondott őszinte szavainkat kétségbe vonná, 
annak készen állunk meggyőző és megbízható adatok-
kal is szolgálni. 

Egy jelenrolt szülő, 


