
sikerült, a többi hatalmak is e Ifcgadiák  Francieo 
szág javaslatát. 

Angliában a zulu liilbru veszi igénybe a po-
litikai körök és közönség ügyeimét. A kormány 
nagy sietséggel küldi az erősbitéseket; minap már 
több hajó tengerre szállt csapatszállitmányokkal, 
de az izgatottságot ez nem csillapíthatja, mert a 
Capföldről  mindig ujabb vészhirek érkeznek. A 
kati'er sereg állítólag két erős hadoszlöpban nyo 
mul előre, s az egyik Utrechtet fenyegeti,  a másik 
pedig már betört Transzzaalba és elfoglalta  Eluch-
la határvárost, melyből a lakosság nagy sietség-
gel elmenekült. — Aggódva számítgatják, megér-
kezhetnek-e a segélycsapatok kellő időben a harc-
térre, a mi valóban nem is bizonyos. E szerencsét-
lenség azonban, habár az ellenzék kellően ki fog-
ja zsákmányolni, egyelőre aligha megingatja Bea-
consfield  kormányát. 

A francia  képviselőház megkezdte az amnesz-
tia ügyében előterjesztett kormányjavaslat és a 
radikálisok nevében Louis Blanc által beadott 
inditvány tárgyalását; az utóbbi tudvalevőleg ál-
talános és feltétlén  amnesztiát kiván. A ház tizen-
egy osztálya közül nyolc a kormány javaslatát 
fogadta  el, mig a háromban a bonapártisták sza-
vazata győzelemre juttatta Blanc javaslatát. A 
kormány javaslatának nagy többséggel való elfo-
gadása tehát nem kétséges, s remélik, hogy az 
egész kérdés két hét alatt végleg elintéztetik és 
letűnik a napirendről. 

Németországban a birodalmi gyűlés megnyitá-
sa óta még kedvezőtlenebb a hangulat és minden 
oldalról válságokat várnak. A trónbeszéd több 
pontjából azt olvassák ki a szabadelvű pártok, 
hogy a birodalmi gyűlés ujabb feloszlatása  a közel 
eshetőségek sorába lépett, s ez valószínű is. Berli-
ni félhivatalos  közlemények hangsúlyozzák, hogy 
a kormány minden körülmények közt keresztül 
fogj*  vinni a gazdasági és pénzügyi programmját, 
főleg  a vámpolitika terén, a „Prov. Corr," pedig 
a boroszlói képviselőválasztás folytán  a szocialista 
mozgalom elleni ujabb intézkedéseket helyez kilá-
kilátásba, miről már a trónbeszéd is_ megemléke-
zett. Ha tehát a szabadelvű pártok a megkezdett 
reakció utján tovább menni nem volnának hajlan-
dók, a parlament újból fel  fog  oszlattatni. Egyi-
dejűleg a porosz kormányban is alkalmasint válto-
zások lesznek, mert Hochrecht pénzügyminiszter, 
hir szerint, nem hajlandó tovább haladni a Bis-
marck herceg áttal kijelölt ösvényen. 

A berlini szerződés megstegőse az 
oroszok által 

Midőn Oroszország oly nagy szívóssággal kö-
vetelte Batum átengedését, Törökország és Anglia 
igen sokáig nem akartak belenyugodni, hogy ezen 
— nagyon előnyös fekvésű  kikötő a Feketetenger 
keleti partján muszka kezekbe jusson, egyrészt 
azért, mivel ez által a törökök kereskedelme a Fe-
ketetengeren káro'sittatnék, másrészt pedig, mivel 
Anglia maga is szenvedne, ha egy kikötő barátai 
kezeiből átmenne ellenségei kezeibe. Akkor Musz 
kaország szentül megigérte, hogy Batumot szabad 
kikötővé fogja  tenni, mint ez a berlini szerződés 
59. cikkében benn is foglaltatik,  mely világosan 
azt mondja: Ö felsége  a muszka császár kinyilat. 
koztatja, miszerint szándéka Batumot szabad kikö-
tővé tenni, mely kiválólag kereskedelemnek fog 
szolgálni (essentiellement commercial). 

Ezen ünnepélyes ígéretben bízván, az angol 
képviselők a berlini kongressuson végre beleegye. 
zésükkel hozzájárultak. Voltak ugyan messzebbre 
látó államférfiak,  kik azon kijejezést: „intention" 
kissé határozatlannak tekintették, hihetőleg azon 
példabeszédre gondoltak, mely szerint a pokol csu. 
pán jó szándékkal van kikövezve. 

Mindamellett senkinek sem jutott volt eszébe 
azt mondani, ha a muszka császár nem siet Batum-
tumból szabad kikötőt csinálni, mivel az tánk némj 
költségekbe került volna — ámbár nem lehet kép. 
zelni, miért került volna az valamibe — hogy ab-
ból azután a cár nem kiválólag kereskedelmi, ha-
nem hadi kikötőt fog  csinálni, annyival kevésbé, 
mivel egy hadi kikötő mindenesetre roppant sok 
költségeket igényelt volna. 

Most azonban, mint a ,Journal des Débats" 
értesül, — Muszkaország csakugyan hadi kikötővé 
akarja változtatni Batumot. A nevezett lap a töb-
bek közt ezt mondja : 

Batumnak Oroszország részére való átenge-
dése már maga után húzza azon következéseket, 
melyekre elkészülhettünk és a melyek'Törökország 
kis-ázsiai kereskedelmére nézve igen ártalmasokká 
válhatnak. Ezen következéseket Salisbury őrgróf 
előre látta és e tárgyban ki is fejezte  véleményét 
hires körjegyzékében. Muszkaország akkor nagyon 
sértve érezte magát, hogy feltételezik  róla a szer-
ződésszegési és csalási szándékot és Salisbury- ál-
lításainak tagadást tett ellenébe. 

Mu^zkaország mindig kicsinyli azon vívmá-
nyokat, melyeket a berlini szerződés által nyert, 
holott azok a Feketetenger feletti  uralmát bizto-
sítják. Besszarábia átengedése, Bulgáriának kiter-
jedése egész a Feketetengerig, végre pedig Batum 
birtoka Muszkaországot a Feketetenger urává te 
szik. Muszkaország Batumból idővel egy másik 
Szebasztopolt teremthet és ki tudja, jöhet-e valaha 
egy oly koalíció létre, mint az 1854-iki volt,gmidőn 
négy hatalmasság támadta meg s t ö n k r e t e t t e 
feketengerbeli  hajóraját, halomra lövöldözte Sze-
basztopolt. 

Mindeddig az összes európai levantei kereske-
delem Trebizondon át ment Persia felé.  Most Per -
siába egy európai hajó sem mehet, ha azt Muszka-
ország nem engedi, mivel a keleti partokat Batum 
fogja  elzárni. 

A „Times"-nek Ázsiából azt irják, hogy Ba-
tumban a muszkák roppant építkezéseket kezdet 
tek meg, melyek a város kinézését egészen meg-
változtatják. Ezen épitkézések pedig nem szorít-
koznak egyedül a város szépítésére, vagy a kikötő 
kiterjesztésére, hanem a varos etőditésére is. Azon 
kívül pedig Muszkaország egy vasutat építtet, mely 
Batumot Potival és Tillisszel fogja  összekötni. — 
Trebizorid ez által minden kereskedelmi jelentősé-
gét elveszti. Ezen utóbbi város csak Britanniából 
1874-ben 574,482 font  sterlinget, Persiából pedig 
ugyanakkor 760,880 font  sterlinget vett be, a mi 
összesen 1.335,162 font  sterlinget tesz. KözépszA-
mitás szerint a trebizondi kereskedelem — Bilioti 
szerint a portának évenkint 800,000 font  sterlinget 
jövedelmezett. 

Mióta Muszkaország megkezdette építkezéseit 
Batumhan, azóta tömérdek görög és örmény ván-
dorolt ki Erzerum és Trébizond vidékéről, kik mirid 
Batumba mentek lakni. 

Ezen hírek Angliában és Franciaországban is 
nagy izgalmat keltettek és mindenki kíváncsi ar-
ra, vájjon minő lépéseket fog  e két ország kormá-
nya a berlini szerződés ezen megszegése követ-
keztében tenni. 

A pestis. 
A belügyminiszter e hó 11 én kelt rendeleté-

ben a péstisveszély alkalmával pótlólag elrendelte, 
hogy mivel a jégre minden járványnál nagyobb 
mérvb«n van szükség, a jelen évszakban pedig a 
jégbeszerzés még nehézség nélkül eszközölhető : 
a hatóságok haladéktalanul szerezzék be a jeget, 
hogy mindén községben bőségben legyen. 

* 

Szentpétervárra, mint onnan irják, a követke-
ző, rendkívül aggasztó jelentés érkezett Kisenew-
ból e hó 4-ről : A 27 versztnyí (4 mértföld)  távol-
ságra fekvő  Gresesti helységből — ide Kisenevbe 
azon jelentést kaptuk, hogy Gresestiben a lakosok 
közt a szibériai járvány tört ki. Az itteni tartomá-
nyi igazgatóság oda egy orvost küldött, ki kije 
lentette, hogy nemcsak Gresestiben, hanem még 
több szomszédfalvakban  is kitört a lakosság közt 
a szibériai pestis és a küteges hagymáz, mely két 
kór ott járványosán uralkodik. Továbbá még azt 
is jelentette az orvos, hogy a lakosság egészségi 
állapota a legkedvezőtlennbb. A talaj a kelet fe-
lől közeledő pestisre nézve igen fogékony,  de — 
igy végződik a jelentés — Kisenew városában az 
egészségi állapot épen kétségbeejtő. 

* 

Moszkvából e hó 9-én egy nagy szállítmány 
orvosszer is érkezett me? az asztrachání kormány-
zóság szükségletei számára A csapatszállitmányok 
Zaryzinba folyvást  tartanak. 

Konstatálva van, hogy a kór ócska bankje-
gyek által leginkább terjesztett el. Lorisz Melikotf 
gróf  főkormányzó  ennélfogva  azt parancsolta, hogy 
az egész pettises területen az ócska rubel bankje-
gyek forgalma  egészen betiltassék és ezek a kama-
volgai bank által ujakkal cseréltetnek be. 

A Tifltsben  megjelenő „Kawkas;í-nak  Wosz-
krossenka faluból  Eriwan kormányzóságból örmény 
Kaukaziából azt irják : „Már egy hó óta itt egy 
borzasztó kór uralkodik. Jellege egészen járványos 
és ez napról-napra növekedik és elmérgesedik. A 
betegek rettentő hirtelen halnak el és mai napig 
a halandóság oly nagy, hogy naponkint 6 személy-
hal b»lé. 

* 

Moszkvából távirja a „P. Ll." levelezője febr. 
13-áról: Tegnap egy Budapestre szóló táviratot 
akartam a szmolenszki állomáson feladni,  de meg-
tagadták a felvételt.  Az egészségügyi bizottság el-
határozta, hogy szakokba beosztva, együttesen fog 
elutazni. Sotinban vak lárma keletkezett a pestis 
állítólagos kitöréséről. A pályaudvarban Szebidard 
osztrák magyar főkonzul  és Bartels német főkön-
zul vártak a bizottságra s szobákat tartottak szá-
mára készen a Billo vendélőjében. Duner svéd ez-
redorvos szintén csatlakozik a bizottsághoz. 

* 

Urassóból irják a „Pesti Hírlap" nak : Oláh-
országban Galacból s környékéről az utazók már 
nem bocsáttatnak at s mint ma értesültem, többen 
Brailában kénytelenek maradni mindaddig, mig a 
kormány intézkedni fog.  Most egyelőre az ottani 
forgalom  beszüntettetett. E napokban a főispáni 
hivatal is intézkedett, hogy felső  Temesen s \j Sán-
con, illetőleg mindkét oláhországi határszélen, 
negyvennyolc óra alatt kórházak állíttassanak föl, 
mely célból dr. Tartler helybeli főorvos  küldetett 
ki. ó ezen rendeletet teljesítette is, s a korháza-
kat megalakította. Felsö-Temesi kórház orvosául 
dr. Boltresz, biztosul Kovács, s felügyelő  főorvos-
nak dr. Tartler neveztetett ki, kinek kötelességé-
vé tétetett ezen újonnan alakított kórházakat min-
den másodiknapon meglátogatni. Az elővigyázatra 
nagy figyelmet  fordítanak,  annyira, hogy vizsgá-
latlanul a határszélen keresztül senki sem bocsát 
tátik A kórházi orvos és biztos erre nézve szigo-
rú rendeletet kapott. Ez ideig Brassóban vagy a 
vidéken járványjel nem mutatkozott de dacára 
ennek, a lakosságot az alig 30 mértföldnyire  hiresz 
telt járvány nagy rémületbe ejté. 

* 

Hunyadmegye főispánjának  javaslata a pestis 
behurcolásánatc meggátlása céljából. 

Minthogy Hunyadmegyében csakis egy szo-
ros, a vulcáni szoros van, a hol a közlekedés Oláh-
honnal fenntartatik,  s ottan vámhivatal és veszteg 
intéz«t van berendezve, — noha a megyéből több 
gyalog ösvényen is lehet bajjal és élelveszélylyel 
Oláhhonba behatni, — a vesztegzár felállítása  ese-
tében — költségkímélés és a kivihetetlenség szem-
pontjából, csakis a vulcani szoroshoz lesz orvos és 
polgári biztos kirendelendő; — mert a jelzett gya-
log ösvényeken a hely ismerete ohiányában s 
a nehézségek leküzdhetlenségét tekintetbe vé-
ve, idegenek Huny admegyébe hatolni képtelenek. 

A főispán  ezután a nevezett szoroshoz orvos-
kép Buru János brádi orvost, polgári biztosnak 
pedig Baló Istvánt hiliti főbitokost  ajánlja. * 

B u k a r e s t , febr.  15. Knöpfler  Vilmos a 
magyar kormány küldötte tegnap ide érkezett. 
Ma a kormányelnöknól bemutattatott, mindenütt 
nagy előzékenységgel fogadták.  A pestis ügyben 
létrejött megállapodások végrehajtására vonakozó 
összes kormányintézkedések rendelkezésére bocsát-
tattak. 

A zulu haboru. 
Chelmsford  tábornok, a Capland alkormány-

zója a következő jelentést küldötte az angol kor-
mánynak a Tugella folyó  mellett szenvedett vere-
ségről : 

„S a i n t-V i n c e n t, február  1 o. 
Fájdalmas kötelességet teljesítek, midőn jelen-

tést teszek a szerencsétlen küzdelemről, a melyet 
január 22-én vívott a zulukkal a 3, hadoszlop egy 
része, a melyre a tábor őrizése volt bizva körül-
belől tiz mértföldnyire  a Rorke's Drift  pataktól. 

A zuluk nagy számban érkezve megsemmisi-
sitették őrködő hadoszlopunkat, mely a 24. ezred 
1. zászlóaljának öt századából, ugyanezen ezred 2. 
zászlóaljának egy századából, — két ágyúból, két 
röppentyüvetőből, 104 lovasból és körülbelől 800 
benszülöttből állott. A tábort, a mely magában 
foglalta  a 3. hadoszlop készletét, elfoglalták  a zu-
luk és azok közül, a kik védelmezték, nagyon ke-
vesen kerülték ki a halált. Veszteségünk, tartok 
tőle, de 30 tiszt és 500 altiszt és közlegény lehet 
a brit hadseregből — és 70 altiszt és közlegény a 
gyarmati csapatokból. 

Enquete-bizottság küldetett ki e szerencsétlen 
eset részleteinek kiderítésére, a melynek jelentését 
rögtön megküldöm, a mint megkapom. 

A legcsekélyebb részleteket is magában fog-
lalja, a melyeket összegyüjthettem, azon sürgöny, 
a melyet a legközelebbi futár  visz. Ezekből kide-
rül, hogy csapatunkat valószínűleg kicsalták a zu-
luk a táborból, mert a küzdelem a tábortól másfél 
mértföldnyire  vívatott. 

Glyn ezredes hadoszlopának többi része a 
sötétség oltalma alatt visszafoglalta  a tábort. Ö 
egész nap jelen volt tizenkét mértföldnyire  a tábor-
tól. Másnap reggel a Rorke's Drift  patakhoz ér-
keztünk, a melynek őrsége 12 óra hosszat viasko-
dott három-négyezer zuluval. A 24. ezred ezer 
8o'emberének védekezése a lehető legvitézebb volt; 
a környéken heverő 370 halott a legjobb bizony-
ság róla. A zuluk ezen a helyen körülbelül 1000 
embert veszthettek, a csatatéren pedig a hol az 
ütközet Yivatottj 2000 harcosánál is többet veszrett 
az ellenség. Pearson ezredet az első hadoszlop pa-
rancsnokát is megtámadták a zuluk, de ő győzel-
mesen visszaverte a támadókat." 


