
Szerbia lázadása. 
Milán fejedelem  kiadta a parancsolatot, hogSf  ha-

dai haladéktalanul a határra vonuljanak. Már íptje-
lentik, hogy a rác hadak el is indultak a batárra. 
nyadszor merül föl  már e hir ? De moet már oijráh 
formán  hallatszik, mintha igaz is volna. 

A jámbor oláhok „Pievna eUste* után haza kül-
detnek. A sor a rácokon van. 

Szerbia kiment ugyan a határra, de csak kardot 
CBÖrtetni. Sőt hogy nágyon „félelmetessé  tegye magát", 
iiát már talán huszadszor „indultak" el hadai a határra. 
Ügyesen van rendezve. Van 40,000 katonája s ez szép 
szám, de nem olyan, mellyel a világ előtt kellő mél-
tósággal lehetne föllépni.  Hogy adjon magának fontos-
ságot ? Nem jelentette-e, hogy már elindította katonáit 
a határra? Ki ne hitte volna mindannyiszor, valahány 
szor jelentette ? Bátran elhihette mindenki. Szerbia 
kiküldte hadait a határra s ezt kidoboltatta. Azután 
csendesen, titokban szépen visszavonta. Erről hallga-
tott. S aztán ? TJjra kiküldte a határra s azt újra ki-
kürtölte. Ezt mint emlitök, legalább tízszer tette oda 
és vissza. — Most már talán csak megijed a török? 
Talán csak elszökik valahára a rácok elől anélkül, 
hogy visszavágna ? Talán csak átugrik valahára a 
Dardanellákra s belerohan a devebojuni muszka szu 
ronyokba? Szerbiától mindenesetre rettegnie kell! — 
Nem megmondta e, hogy 60,000 embert küld a hatá-
rokra, nem megmondta-e azt tizszer is, • nem tudja e 
a török, hogy 60,000 katona annyi mint 600,000 em-
ber ? Hát még a sok fene  ágyú ? 1 

Muszkaország legalább ígéri, ugy a bogy, majd 
hallgat Európára is. Szerbia? Mit Szerbiának Európa ? 
Enrópa nem számit ott, ahol 600,000 szurony csillog 
a nagy rác császárság dicsőségének sugaraiban I Mit 
Szerbiának Ausztria Magyarország ? Hiszen ez még 
csak nem is Európa ! Ki is jelentik a függetlenségi 
nyilatkozatban, melyet a muszka alattvalóktól kivégre> 
bajtózott pénzen szerzett papirosra fognak  rányomni, 
hogy Törökország elégedjék meg azzal, hogy Szerbia 
nem kér tőle évi adót. Arról^zó sincsen, hogy Szerbia 
a magáét fizesse  : a muszka pénzt nem arra kapta. 

„M. H.« 

Orosz, szláv es román lapokból. 
A „Szt. Péterburgskija Viedomosti" a békehírek 

ellen kel ki arra utalva, bogy a nyugati Európában 
attól félnek,  hogy minél tovább tart a báboru annál 
súlyosabbak lesznek a feltételek,  melyeket Oroszország 
legyőzött ellenfelére  a békekötésnél Bzabni fog,  s ezért 
Törökország barátjai az oroszokat jelentéktelen enged-
ményekkel győzelmeik kezdetén megállítani akarnák. 
A követelések a hadisiker szerint változnak B mi, 
úgymond, csak a siker utjának kezdetén vagyunk, Tö-
rökország kimerült állapota pedig a közei jövőben 
nekünk oly babérokat bdhat, a minőkről most csak 
ábrándozni lehetséges. Ha Karsz bevétele után sike-
rül Ozmán pasát Plevnában megsemmisíteni, mi nem 
fogjuk  azon békefeltételekét  előterjeszteni, a melyeket 
most szabnánk, ha a porta békét kérve a mi főhadi-
szállásunkhoz fordulna.  Ha a Balkánon keresztül me-
gyünk és szilárd állást veszünk az ellenség székváro-
sába vezető uton, ismét más békefeltételeket  fogunk 
előterjeszteni, mint a Balkánon innen. Érintetlenül 
hagyván a tisztán orosz érdekeket, cikkíró csak arról 
akar pár szót mondani, a mit a déli szlávokra vonat-
kozólag kell követelni. Neki ugy tetszik, hogy igaz-
ságtalanság lenne egyedül Bolgárországra irányozni a 
kegyeletet, Bosznia és Hercegovina szintén érdemesek 
orosz rokonszenvre és pártfogásra.  A bolgárok termé-
keny tartomány lakosai s aránylag véve vagyonosok ; 
de ez nem állitható a bosnyák és hercegovinai keresz-
tényekről, a kik máskülönben előbb mint a bolgár 
nép, fegyvert  fogtak  s idegen segítség nélkül küzdenek 
a mint lehet, elnyomóik ellen. „Ha nálunk ós Euró-
pában azon meggyőződés keletkezett, hogy Bulgáriát 
nem lehet a török kormányzat alatt hagyni, különben 
tönkre jut, akkor ezen következtetést Hercegovinát és 
Boszniát illetőleg, is áll. Ezután kiemeli, hogy ezeken 
kivöl van még O-Szerbia, mely a szerb fejedelenség-

£! Jik  • 
A magyarokhoz. 

Félre már e rút közönyösséggel 1 
Föl hazám ! A „testvér" hangja h í ; 

A tőrök nép — elhagyatva vész el : 
Végnyögését ím, már hallani! 

S mi ne hallnok sürgető hívását ? 
A vészt látva, ne segítenénk ? 

Ha elnéznők porba tipratását, 
Megbüntetne a villámos ég ! 

Nagy gyalázat, szégyen Eürópán : 
E bitór kényt békén nézni el, 

Mint a bakó, véres cár garázdán 
Játszik a jog szent törvényivel. 

Keljünk mi a testvér védelmére, 
Eltiporni aljas ellenét, 

Mely védtelen aggok s nök tejére 
Fogja gyilkos, ádáz fegyverét. 

Negyvennyolcban számkivetve jártunk, 
Üldöetettllak  s .öu oltalmaz a : 

hez akar tartozni és több szoiLEzéd kerület, mely Mon-
igróhoz vonzódik. Mit -vívhat ki Oroszország ezen 

ávok számára az majd fegyvereinek  sikerétől függ, 
cikkiró nézete szerint Oroszország csak három com-
atio között választhat: ez pedig kormányzati (teljes 

igazgatási) autonomia földbirtoki  reformokkal  s egy 
nagy hatalom ellenőrzése mellett mint minimum, azután 
hűbéres állam- alakulás s mostani szerb fejedelemség 
mintájára és végtére tökéletes függetlenség  hűbéres 
viszonyok nélkuí, mi leginkább kívánatos. Az egyik 
vagy másik módozat alkalmazása nem csak az oroszok 
diadalától, hanem a nyugati Erupa magatartásától függ. 
A két első kombináció által nem nyer a szláv-török 
kérdés végleges elintézést, mert az önkormányzat él-
vezetében levő népek teljes függetlenségre  fognak  tö-
rekedni, minek folytán  pár évtized múlva ezen kérdés 
ismét fel  merUl s akkor majd Oroszország, mely már 
most is a szláv politika lobogóját megragadta, alig 
lesz képes az uj' szláv-török tusát közönyösen nézni. 
A harmadik kombináció tehát a béke szilárdságának 
érdekében a legkivánatosabbb s ezt nem kellene Orosz 
országnak egy vagy más fölösleges  áldozattól megret-
tenve, könnyen feladni.  Ha oly diadalt aratunk az 
európai harctéren, a minő a két kis-ázsiai győzelmünk 
volt, a porta vagy szerfelett  engedékeny lesz vagy 
pedig további hadműveleteinkre oly tágos ut nyílik 
meg, hogy Törökország utóvégre engedni fog.  A mi 
pedig Európát illeti, ettÖl a porta cselekvő oltalmazása 
alig várható. Mindez CBak feltevés,  a történelem pedig 
nem feltevésekből,  hanem bevégzett tényekből alakul. 
Szükséges mindenekelőtt, bogy ne előzzük meg az 
eseményeket s ne siessünk az engedmények szélső ha-
tárát kimondani, a melyet mi elfogadni  hajlandók len-
nénk, mert e szélső határ, mint minden a világon vi-
szonylagos ; másodszor arra kell figyelmet  fordítanunk, 
hogy a mostani háborúban nem bolgár, hanem szláv 
politika legyen előtérbe^), mely parancsolja, hogy a 
bolgárok mellett a többi balkáni szlávokról sem feled-
kezzünk meg, kik épen ugy mint a bolgárok vagy ta-
lán még inkább rokonszenvünkre érdemesek. 

A „Oolos" arra emlékeztet, hogy az avliari csa-
tában és Karsz bevételénél 20,000 török esett orosz 
fogságba  s tanácsolja, bogy Oroszország ne élelmezze 
ingyen ezen egészséges és izmos embertömeget, hanem 
húzzon hasznot belőle b valamely közmunkára alka-

A prágai „Pokrok" bírálja a dr. Unger minisz-
ternek a dualismusra vonatkozó beszédét. „Dr. Unger 
magasztalja azon helyzetet, melyet maga „Zwangslage" 
nevez. Engedékenységet ajánl a magyarok iránt, hogy 
azok forradalmat  ne csináljanak. A magyarok és a 
forradalom  a jelen helyzetben ! kiállt fel  a „Pokrok", 
ez mégis nevetséges. A magyarok, a kik a másoknak 
költségére élnek a amellett döntő befolyással  bírnak, 
nem fognak  forradalmat  csinálni. Ez az elleakező in-
dokból szokott történi, s Unger urnák mégis ugy tet-
szik, hogy a dualismus, minden „Zwangslage"-ja mel-
lett e monarchia haladására s előnyére szolgál." 

A prágai „Národni Listy" Herbst ellen polemizál, 
állítva, bogy ilyen eljárás és magaviselet az „alkot 
mányhivek" részéről oly jelJemzet ezen párt politikai 
érettségéről, hogy sem Tacitus aem Macaulay nem 
volna képes azt tökéletesen és tüzetesebben lerajzolni, 
mint azt Herbst urnák a reichsrathban tartott beszéde 
tette. Epen most egy éve lesz annak, a midőn az al-
kotmányhivek s azok közt Herbat ur ia a dualistikus 
bank felállítása  ellen küzdött — és most ? ő is a mel-
lett szól. Igen, Herbst ur törekszik e szadovai vere-
séget a chlurai ködbe beburkolni. Neki már most ugy 
tetszik, hogy ez nem dualistikus, hanem közös bank. 
Ausztriában a félem  az államjogi küzdelemtől mindent 
képes keresztülvinni, a miben Kopp képviselőnek tel-
jes igaza van. 

A krakói „Ezas" Kellersperg báró beszédével 
foglalkozik,  s ámbár e lap mindig a dualismus ellen 
volt, beismeri, bogy ily körülmények közt, nem marad 
egyéb hátra, mint az 1807-ik évi kiegyezést megújí-
tani. A foederalismus  igaz nem fenyegeti  már a kor-
mányrendszert, de a monarchiában több tartomány van, 

Török föld;  lett fájó  bolyongásunk 
Enyhet nyújtó, biztos hajléka. 

MoBt e hajlék szertedulandóban 
S a gazdának piros vére foly  . . . 

S oh, hazám I te renyhe nyugalomban 
Tétlenül állsz — mig ő haldokol I 

Föl, nemzetem! Régi hősi kardod 
, — Elhagyottat bátran védeni — 
Lásson újra fényes  napvilágot 

S a bakóknak vérét ontsa ki I 
Mert a „rém" sötét szárnyával később 

Majd reánk csap . . . s akkor meghalunk. 
Föl tehát, hazám 1 amíg nem késő I 

Föl, hazám I mig magyarok vagyunk I I 

Kábdebó  Ferenc. 

Ő s s z e l . 

Mily szép az ősz 1 Hervadó levél csüng, 
Haldokolva száraz ágakon ; 

Síró szellő lenge fuvalommal 
Jár zörögve hervadt lombokon. 

a mely nincsen megelégedve, s ez épen elég fontos 
jelenet, hogy Kellersperg, mint centralista a cseh kér-
dést emlegeti. Lehet, hogy ez Kellersperg ur részéről 
csak manőver volt,^mely által az ifjú  cseh pártra be-
folyást  akart gyakorplni, de minden esetre figyelemre 
méltó. Hiszen az l~867-iki kiegyezés előtt messzebb 
állottak a deákisták és neutralistáktól, mint jelenleg a 
Csehek ugyanazoktól ,s'mégis megközeledtek. 

A bukuresti „Románul" nov. 20-ikí számában 
esztelenségnek tartja elhinni a reakció által terjesztett 
azon birt, mintha Oroszország a Romániának nem ré-
giben visszaengedett Bemarabiát ismét annektálni akar-
ná s megnyugtatásul ismételten hangsúlyozza, bogy az 
orosz cár az április 28-iki egyezményben határozottan 
kinyilatkoztatta az egész világ előtt, hogy a román 
terület épségét, ugy a báboru alatt mint azután is 
biztosítani fogja  ; azóta a viszony még jobbra változott, 
a románok, időközben érdemeket szereztek a becsület 
mezején b kivívták a cár szeretetét, ki őket ma már 
„derék szövetségeseinek" nevezi. Ily körülmények kö-
zött esztelenség s a legnagyobb illetlenség a cár lo-
vagias jellemében kétkedni. 

Dr. Wissiák Antal 
megyei főorvos  a marhavész  logolcsóbb  és  leggyorsabb 
megszüntetése  tárgyában  a következő  javaslatot  ter-

jesztette  a központi  vészbizottság  ele: 
Tisztelt vészbizottság 1 

A vészbizottságnak folyó  hó 21 én és a város ál-
tal ajánlott szóbeli kérés folytán  az állatkórodát meg-
vizsgáltam s azt találtam, hogy az a célnak nem felel 
meg egészen, mert 

1) nem egészen a városon kivül fekszik; 
2) szomszédai vannak ; 
3) az udvaron nincsen kút; 
1) a jószág előtt és azon hátul is utak vannak 

s csakis azon esetben felélne  meg a kívánt célnak, ha 
a szomszédok kiköltöznének ós ha a szomszédos utak 
és a jószág katonaság által kereken elzáratik. 

Minthogy a vészbizottság ÍB meggyőződött arról, 
hogy az általa elzárt beteges házaktól a betegség több 
udvarokra is tovább terjedett, ugy egy kóroda felállí-
tásával is csak uj költségek okoztatnának s több éve-
ken át sz rzett tapasztalataim tolytán a tovább terje-
dés még sem lenne megakadályozva; ennélfogva  köte-
lességemnek tartom a tisztelt vészbizottságot figyel-
meztetni, hogy jelenleg, minthogy a sepsi-sztgyörgyi 
marhacsorda folyó  év október 23-án utóbbszor lehetett 
i ficiálva  és mai napig már 30 nap is eltelt és a mar-
havész jelenleg S.-Sztgyörgyőn 5 udvarra lett lokali-
zálva, mert minden megbetegedés folyó  bó 12-ike óta 
és igy 21 napot számítva az istálló elzárásnál fordult 
elé, már többé nem a csordától eredhetett a ragály, 
hanem amint a tisztelt vészbizottság is meggyőződött, 
részint a szomszédoktól, részint pedig atyafiaktól  ere-
dett, ennélfogva  tehát a csordától csupán 3 udvarban 
lehet a ragályt számítani; Gác István, B ogdán és .Dió-
szegi Ádámnál fiogyha  a lebunkózást okt. 31-én nem 
szüntették volna meg, lianém a marhákat tovább bun-
kóztatták volna le, igy a további ragály megszűnt 
volna s S.-Szentgyörgy városa a ragálytól valószínűleg 
megmentődött yolna s az elzárás alul egy pár nap 
múlva tökéletesen felszabadulhatott  volna. 

Ennélfogva  kötelességemnek tartom a lebunkó-
zást újból javasolni és pedig először, hogy a várost és 
környékét a zár alul és annak következményeitől mi-
nél előbb felszabadítani  s a magas kincstárt és a né-
pet tetemes kiadásoktól megkímélni lehessen. 

Mert meggondolva, hogy mig a marhavész tart, 
4 század katonaságot a 65 ember, melyből minden 
emberre esik 5 kr, tehát 

260 emberre összesen napjára 13 frt. 
1 alezredes 3 „ 
4 Bzázsdos k 1 frt  4 „ 
1 főhadnagy  1 „ 
3 alhadnagy k l frt  3 „ 
4 állatorvos k 3 frt*)  12 . • ~ •• • ; n 
*) Mint értesültem, a pesti állatorvos napidija 5 frt.  W. 

Amott kél a fecskeraj  is útra, 
Megy keletre uj tavaszra már, 

Sárga lomb a bükkös erdő fáján 
S végső dalt zeng immár a madár. 

Kél a hegyről pásztorfurulyaszó 
S balkan rezgve lejt a völgyön át : 

Elsimul, majd erősebb hangokban 
Sir zokogva egy bádgyadt danát. 

És e méla töredékes dallam 
Zeng magában bú s keserveket, 

Szent fájdalmat,  majd édes ömlengést, 
Nagy csalódást s hű szerelmeket. 

Minden oly bús, haldokló körültem 
S oly bánattal zeng a furulya, 

Mintha a nagy természetnek lenne 
Gyászzenéje — búcsúztatója. 

Majd tavasz lesz, qaadárdallal teljes 
S virágillat száll a föld  felett, 

S talán majd az én sírom főié  is 
Zöld pázsintot hint a kikelet. . . . 

Kábdebó  Ferenc. 


