
64. szám Sepsi-Szentgyörgy, 1878. péntek, augusztus 2. Vm.-évfolyam. 
Szerkesztőségi iroda: 

Főpiac, Csulak-féle  híz, 

|ho»í a lap szellemi részit 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal: 
Pollik Mór könyvnyomdája, 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendők. 

k háromszéki 

Megjelenik ezen lap heten-
kint háromszor: 

szerdán, pénteken 
és vasárnap. 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. ' 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . I frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttér sora 15 kr. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 
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A kongresszus. 
Mint tudjuk, kongresszus latin szó s annyit 

teszen, mint gyűlés. A gyűlések — fel  a statusok 
gyűléséig, különfélék  lehetnek, de hogy az utób-
biakat megkülönböztessék, megtartották a latin ki-
fejezést  s igy tudjuk, hogy a kongresszus szó alatt 
statusok gyűlését kell érteni. — A kongresszusok 
megtartathatnak vagy miniszterek és képviselők, 
vagy magok az uralkodók által; az első esetben 
egyszerűen kongresszusnak, az utóbbiban fejedel-
mek kongresszusának neveztetik. Ilyen volt az 1814-
iki fejedelmek  kongresszusa, mert ezen legnagyobb 
részben uralkodók voltak jelen. Hogy egy gyűlést 
kongresszusnak lehessen nevezni, legkevesebb há-
rom képviselőnek, vagy uralkodónak kell össze-
gyűlve lenni; ha csak ketten volnának, akkor az 
első esetben tanácskozásnak, az utóbbiban találko-
zásnak neveztetik. Ilyen volt I. Ferenc ausztriai 
császárnak s I. Sándor orosz cárnak találkozása 
1822 ben Veronában, melyet hibásan kongresszus-
nak neveznek. 

Az ujabb és legújabb időkben, azaz 1568-tól 
fogva  bezárólag 1878-ig, tehát 310 év alatt 52, vagy 
54 kongresszus tartatott Európában. Ha ezen kon-
gresszusokon történt tárgyalások nak velejét tekint-
jük, mivel nagyobb részint háborúk után tartattak 
— nem olvasunk egyebet, mint: egyik, vagy má-
sik uralkodó fizet  ennyi, vagy annyi forint  hadi 
sarcot, ezenkivül átadja e, vagy ama földterületet 
és köteles ezt, vagy azt teljesiteni, sőt némelykor 
megtörtént az is, hogy az uralkodók magánérde-
keit is érvényesítették, — de a népekről, az elsze-
gényedett s elcsigázott népekről soha, de soha a 
legkisebb említés sem tétetett. Mindezen kongres-
süsok közül egy sem volt oly háládatlan és nyo-
masztó az emberiségre nézve, mint az 1814-iki. Ezt 
bátorkodom egy kevéssé terjedelmesebben érin-
teni : 

Napoleon visszavonulása alatt Oroszországból 
1812-ben az osztrák, porosz és más német fejedel-
mek elpártoltak a franciától  és szövetségre léptek 
az orosszal Napoleon ellen. A svéd s egy néhány 
kisebb német fejedelem  megmaradt Napoleon mel-
lett.-— De hogy a már elcsigázott német népet a 
végső erőfeszítésre  bírhassák a francia  ellen, a fe-
jedelmek megígérték a népeknek, hogy a háború 
szerencsés bevégzése után alkotmányt fognak  adni 
s a jobbágyságot meg fogják  szüntetni. Ez hatott, 
mert százanként tódultak a zászlók alá s ontották 
vérüket egy jobb lét reményének fejében.  Az 1813. 
év volt az, mikor a szövetségesek Lipcsénél a fran-
ciával szemben az európai uralom feletti  harcot 
vívták. Nem sokkal kevesebb egy millió népnél ál-
lott egymással szemben s ezer ágyú dörgése hír-
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Válasz a „Csiki apróságokéra. 
Csik-Csatószeg, 1878. julius 1878. 

A belső székelyföld  sokféle  érdekeit képvise-
lő „Nemire" idei 57-ik számában a fennjeleztem  cim 
alatt egy oly tárcacikk jelent meg, mely Írójának 
inkább tulbuzgalmáról, mint kritikai eljárásáról tesz 
tanúbizonyságot. 

Helyeslem, hogy a magyarnyelv sajátságait 
tanulmányozók érdekében fáradságos  kutatásainak 
megírására e lapot, mint a helyi sokoldalú viszo-
nyoknak leginkább megfelelőt  választotta közege-
ül. Sőt nemcsak helyeslem, de dicsérem is nemes 
ügybuzgalmát, melylyel mindjárt az első sorban 
foglalt  helyet azok között, kik a magyar tudomá-
nyos társaság e nemben tett közelebbi felhívásának 
sietnek magasabb szempontból eleget tenni. De 
más részről — megbocsát az igen tisztelt író — 
objectiv alapon maradva, helytelenítem kritikátlan 
eljárását. 

On jogot vesz magának a csiki népre oly 
costumét szabni, mely nem csak rá nem illik, de 
nem is talált s nem is fog  soha r á t a l á l n i . E 
costumeben mutatja be a tudós nyelvőrök előtt. 
Ók ezen kapva kapnak, mert a székelyföld  egyik 
édes gyermeke mondja azokat, nem lesz csuda te-
hát, ha a tudósok s még inkább tudatlanok előtt 
a régi balítélet nyomdokain haladva, Csik népe 
valami ostoba szörnyszülöttnek s igy a közműve-
lődés teréről elkésett, nevetséges pojácnak tűnik 
fel  annál is inkább, mert a régentén elszórt anek-
dóták felújított  alakban uj hitelre találnak. Ily hie-
delemben levő molochnak zsíros tápot nyújtani „alap-

dette az élet-haláltusát. A két első nap határozat-
lan volt, a harmadikon aligha a francia  nem győz, 
de a csalogatott svéd (Bernadotte) 80 ezer embe-
rével Napoleon ellen fordult  s ez döntötte el csa-
tát a szövetségesek javára. 

A mint Napoleont Elba szigetére elhelyez-
ték 1814-ben összegyűltek, legnagyobb részint az 
európai fejedelmek  és képviselők Bécsbe egy kon-
gresszusra, hogy Európa jövője felett  tanácskozza-
nak és határozzanak. Az első, amit tettek, az volt, 
hogy a birodalmuktól megfosztott  fejedelmeket  visz • 
szahelyezték; ez után szétdarabolták Németorszá-
got, ahogy most is a földabroszon  látható s a po-
roszt jócskán gyarapították. A sajtót bilincsekbe 
verték s a legszigorúbb felügyelet  alá helyezték; a 
szabad szó az embernek a torkára forrott,  mert a 
titkos policiát a lehető legterjedelmesebben kifej-
lesztették s végre a hol csak lehetett, a római ka-
tholika vallást uralkodó vallássá emelték. S a né-
pek ? — Bátrak voltak a fejedelmeket  tett igé-
retökre emlékeztetni, mire ezek sarkantyúikat ösz-
szekoccintották s nagyon megelégedetlenül oda 
nyilatkoztak, hogy ha valaki azt a szót: „ a l k o t -
m á n y " előttök még ki meri mondani, ugy el zá-
ratják, hogy napfényt  többet soha sem fog  látni. 

Ezen kivül még voltak kongresszusok Aachen-
ben, Bécsben, Laibachban, Carisbadban stb., de 
mind a népek elnyomására. Ez a kormánymód 50 
évig lidérc gyanánt nyomult Európára, kivéve An-
gliát, Svéciát és Törökországot; ez volt a hála és 
köszönet a népek áldozatáért az akkori szent szö-
vetség nagyobb magasztalására. 

Lássuk, már most az 1878-iki kongiessust, hogy 
jobb-e ez a másoknál. Erről határozottan valamit 
mondani nehéz, mert ez Krisztus születése után ta-
lán az első- titkos kongress?js volt; hanem abból 
mit már tudunk, azt kell feltételeznünk,  hogy Tö-
rökország feldarabolása  volt a kitűzött cél. Tár-
gyaljuk hát ezt is, a mennyiben lehet, — mint az 
előbbeni kongresszust. 

Az 1866-ik év örök emlékezetben fog  maradni 
Ausztriának, mert ehez hasonló vereségről nem 
igen lehet olvasni a történelemben. Ennek a sze-
rencsétlenségnek három fő  oka volt: először a meg 
nem felelő  fegyverkezés,  másodszor az általános, 
de különösen a magyar nemzet elégedetlensége, 
mely a magyar katonaságban közönyössé vált, és 
harmadszor az, hogy Ausztria soha sem haladott, 
hanem maradott, de ha haladott is, mindig csak 
azután történt, ha a szerencsétlenség már bevég-
zett tény volt ; egy szóval Ausztria oly megcsökö-
nyödött volt, hogy mindig a maga kárán tanult. 
Ha az akkori francia  császár III. Napoleon Ausz-
tria mellett fel  nem szólal, a porosz Nicolsburgban 

talan alapon" nemcsak nem correct eljárás, hogy 
sokat ne mondjak, nemzeti bün l 

Ha az elfogulatlan  igazság mérvét használjuk 
Csik beléletének, tehát közművelődésének megis-
mertetésére : merem állítani, hogy ez ország egy 
vidéke sem tett 48 után aránylag annyi előhala-
dást, mint Csik, habár az anyaországnak legmosto-
hább gyermeke. Vagy fogjon  szavamon a magas 
kormány ; áldozott-e valamit ugy a múltban, mint 
jelenben e népért ? És mégis saját erőnkön fentar-
tott s a kor szükségének megfelelő  faluközségen-
kénti iskolákkal s azokban kevés kivétellel lelkes 
és értelmes tanítókkal bírunk. Van gazdászati is-
kolánk, tanitóképezdénk és Gyergyó-Szentmiklóson 
egy kiválóan jeles leányiskolánk, melyet Fogarasy 
Mihály püspök ő nmltósága pazar költséggel állí-
tott fel  és tesz a megye jelesebb ifjainak  nevelé-
sére annyit, mennyit nem igen látunk sehol; ezre-
ket költ gyermekeire — minden kormányi segély 
nélküL 

Ez igy van jelenben, s hogy a múltban sem 
volt elmaradva Csik : bizonyítja az a sok állomás, 
melyeket fiai  a Királyhágón innen és tul elfoglal-
tak ; ezt pedig egytől egyig köszönhetik a csik-
somlyói barátoknak, kik mint székely fiak  székely 
nemzetünk kultúrájának előharcosai voltak. Vagy 
tekintsük 1848-at, mely az értelmet és lelkes haza-
fiságot  leginkább számbavette ? Csik megállotta 
helyét. Ott látjuk a nemzet harcosai között tollal 
és karddal mostani főispánunkat  Mikót, ott egész 
hosszú sorát a vele egykoruaknak; — ott az ifjak 
közt a korán elhunyt Veres Ádámot, Gecőt, Mé-
száros Károlyt és többeket, kik akkor a korszel-
lem színvonalán állottak. 

E kitérés levelem keretébe nem talál ugyan 
egészen be, de minthogy a t. iró egyenesen a je-
lenre alkalmazza „Csiki apróságainak" igazságát, 

meg nem kötötte volna a békét, hanem Bécsben 
dictálta volna. 

Ez után bekövetkezett az 1870-iki porosz-fran-
cia háború. A porosz tartott attól, hogy Ausztria 
őt megtámadja, vagy legalább is egy olyan fenye-
gető állást foglal  el, hogy sergének egy jó részét 
hátra kell hagyni s igy haszonvehetetlenné válik. 
Ettől az aggodalomtól megmentette a poroszt az 
orosz, mert oda nyilatkozott, hogy nem fogja  tűr-
ni, hogy valamely hatalom a porosz határokat át-
lépje ; igy hát paralyzálta az orosz Austria-Magyar-
országot a porosz javára, mi nem kis segedelem 
volt. Tegyük fel  azt, hogy Ausztria és Franciaor-
szág a poroszt egyesülve megtámadták volna, azt 
hiszem, hogy a többi német fejedelmek  is ellene 
fordultak  volna s a porosz egy napon kellemetlen 
helyzetbe jutott volna, mitől az orosz őt megmen-
tette. 

Hogy az orosz a porosz hálájára számithat, 
az kétséget se szenved, ezen az alapon hát épen 
1870-ben megkezdette az orosz a porta elleni buj-
togatást a török földön  lakó szlávoknál. 

Mint tudjuk, 1876. előtt Berlinben egy quasi 
konferencia  tartatott, melyen az osztrák magyar 
külügyér s az orosz cár is jelen voltak ; hogy mi 
felett  tanácskoztak, arról semmit se tudunk. Ahogy 
a berlini konferencia  bevégződött, megtörtént a ta-
lálkozás az osztrák-magyar uralkodóval Csehor 
szágban, honnan a cár haza utazott. 

Az 1876. évben kitört a forradalom  Törökor-
szágban s Austria-Magyarország semlegesnek nyil-
vánította magát. Ez. a nyilatkozat nem volt egyéb, 
mint egy politikai fogás,  hogy a sok lármázóknak 
a szájokat bedugják s az országot •lecsillapítsák, 
mert a legjobb akarat mellett is az 1835, vagy 1836-
ban kimondott non intervencionális elvnek követ-
keztében, mely az európai kabinetektől el van fo-
gadva, — egyik statusnak sem szabad a másiknak 
beldolgaiba beleszólani; és ha netalán Ausztria-
Magyarország tettlegesen a török mellett fellépett 
volna, az orosz és porosz minden bizonnyal Ausz-
tria-Magyarországot megtámadták volna s ez nem 
lett volna valami kellemetes dolog. 

Itt sokan fogják  kérdeni: ha ez az elv áll, 
hogy történhetett az, hogy 1848 ban az oroszok 
Magyarországra beléphettek ? 

A dolog a következő : 
Az osztrák kormány eleget kérte Miklós cárt 

segedelemért, de a cár megtagadta s azt felelte, 
hogy csak azon esetben tehetne valamit, ha neta-
lán magok a magyarok szólítanák fel  segedelemért. 
Erre Pozsonyban összegyűlt egy zuggyülés, mely 
magát országgyűlésnek keresztelte. Éz a zúggyülés 
egy kérelmet intézett a cárhoz, melyben segede-

szükségesnek láttam a múltra is egy futó  tekinte-
tet vetni s mintegy összekötni a jelennel, mely ön-
magáért felelős,  mely mindenki előtt nyitott könyv. 
Igenis, föl  nem lehet tenni, hogy a felhozott  szó-
lamok otthonosak volnának épen Csíkban, a hol 
mind a múltban, mind a jelenben e nép gyerme-
keit tömegesen iskoláztatta, kik tanulmányaikat 
végezvén, vagy távolabb vidékeu kerestek képes-
ségüknek megfelelő  állomást, vagy igen sokan — 
tudományukat kamatoztatandók, szük anyagi viszo-
nyaik miatt honn maradtak. Már ha egyetlen egy 
fáklya  nagy körben szétüzi a sötétséget: mennyi-
vel inkább annyi felvilágosodott  fő  szellemileg ott, 
a hol él és működik? De ez absurd szólamok ki-
pusztítására sem a múltban, annál kevésbé a jelen-
ben nem volt és nincs szükség okos főre.  Miért ? 
mert az ilyenek, mint a nép nyelvén élők, nem le-
hettek s nem is lehetnek. 

Megmondom okát: 
A nép, mint ilyen, nagyon kis körben for-

gatja gondolatai kifejezésére  szótárát. A milyen 
korlátolt képzettségi köre, ép ahoz hasonló kifeje-
zési képessége. Nincs eset rá, hogy a legtudáko-
sabb egyéniség is naponta önbelvilaga megértésére 
150—200 szónál többet használna fel,  sőt van elég 
példa arra is, hogy 50 szóval is beéri. 

Hogy ez igy áll, azt e kerek-széles világ nép-
élete bizonyítja. Ez igazság mellett szól a magyar, 
de legfőkép  a csiki székely, ki igazán távol hazá-
jától egy kis csokorékban, önmagára hagyatva él. 
ó az ősöktől örökölt nyelvet ma is legtisztábban 
mutathatja fel.  Azt pedig jól tudjuk, hogy a kelet-
ről hozott nyelv jellemző typusa az egytagú szavak 
sokatmondó és plastikus festéssel  biró eredetisé-
gében áll, mit hiában keresünk a nyugati nyel-
vekben. Ha ez áll, — mit minden nyelv-észlelő ugy 
talál — hogy állithatjuk azt, hogy a nép, főleg  a 



Ismert könyörgött s azt mondta, hogy a kik fegy-
vert fogtak,  nem egyebek, mint egy lázadó párt, 
mely az ország csendét es nyugalmát felzavarta,  s 
kérte a cárt, hogy lépjen be Magyarországra s ál-
lítsa a rendet helyre. Ezt a kérelmet — nem tudom 
bizonyosan — 250-en, vagy 350-en irták alá. Ezt a 
cár az európai kabinetekkel közölte és kérdést tett 
hogy beléphet-e Magyarországra, vagy nem ? A 
kabinetek látván, hogy a magyarok magok kíván-
ják a közbenjárást, nem ellenezték a belépést, csak 
azt kötötték ki, hogy a mint a cél el van érve, a 
muszka sereg hagyja el az országot. — A többi 
tudva van. 

Tehát ne kárhoztassuk az akkori osztrák és 
orosz kormányokat, hanem azon gaz árulókat, kik 
a kérelmet aláírták és minket hamisan lázadóknak 
címeztek, holott mi a természeti és népjogi alapon 
jogosan védettük életünket és vagyonunkat. Igen 
természetes, hogy aztán az osztrák kormány sem 
bánhatott velünk másképen, mint rebellisekkel. 

Az 1876-ik évben, mégis egy-egy hiba Ausz-
tria Magyarország részéről is megtörtént, igy nem 
volt helyén a törököt a klekki kikötőtől elzárni, 
továbbá hiba volt az, hogy a török s a lázadók 
között kibékítő szerepet vállalt, mert egy uralko-
dó és lázadók között egy más uralkodó hivatalos 
közbenjáró nem lehet, mert az által a lázadókat a 
törvényes kormánynyal egyenlőnek ismeri el, az 
pedig egy diplomáciai baklövés. A szerbek lövöl-
dözését nem kellettt volna tűrni, itt jogosan fel 
lehetett volna lépni, mert határsértés történt. A 
határozatokat jobbkor és szorosabban kellett vol-
na ellátni és végre a Szerbiába utazó oroszokat 
vissza kellett volna utasítani. 

Az 1877-ik évben az orosz-török háború meg 
kezdődött, melyben az orosz barbarizmus a legdi-
csőségesebb fényben  mutatkozott. Elhihető, hogy a 
győzelem, melyet az orosz aratott, inkább az ezüst 
hatalmának, mint a vas élének tulajdonitható. Az 
orosz-török békére következett egy (kongresszus ; 
ez Krisztus születése után az első, melynek főfel-
tétele a titoktartás volt, holott az európai népek 
általában érdekelve voltak és ha igaz az, hogy al-
kotmányos életet élünk, a titkolózásnak nem lett 
volna helye. Mint a hírlapokból olvastam, a ma-
gyar királyságnak is képviselve kellett volna len-
ni a kongresszuson s ezt a képviselést átruházták 
a külügyminiszter úrra. A honi lapok igen udva-
riasan kiemelték, hogy ha ezt a bizodalmat a kül-
ügyér úrtól, mint magyar embertől, megtagadnák: 
megbántanák. Részemről azt mondom: az udvarias-
ság szép á mag% helyén, de legyen a külügyér ur 
akármiféle'ember  erélyének mintája, a képviselést 
még sem ruháztam volna reája, mert itt nem egy 
személybe helyezendő bizalomról van szó, hanem 
a nemzetnek egy jog feladásáról  s ugy hiszem, 
hogy egy leendő kongresszus alkalmával a magyar 
képviselőt azzal fogják  elutasítani, hogy Magyar-
ország Ausztria által képviseltetett, tehát nincsen 
helye a kongresszuson. Ha ez megtörténik, az ud-
variasság drágán lesz megfizetve. 

Mint a múltból tudjuk s a jelenből látjuk, az 
orosz által élesztett keleti kérdésnek a porta alatt 
való szlávoknak nem a haladása, hanem Törökor-
szág feldarabolása  volt célba véve, s ez a berlini 
kongressuson meg is történt. 

Vegyük a hírlapi tudósításokat s azok követ-
kezőleg szólnak : 

Oláhország függetlenittetik.  Területe 2332 nsz 
mföld,  ebből kapja az orosz a bessarabiai részt, 135 
négyszögmértföld. 

Bulgária területe teszen 1266 nszmfdet,  ebből 
átadatik Oláhországnak a Dobrudsa egyik része, 
egy más részéből lesz egy keleti Rumelia s a mi 
még megmarad, abból egy fejedelemséget  alkotnak 
török fensőség  alatt. 

meghurcolt csiki nép, a lelkében támadó eszmék 
kifejezésére  ne az őseitől közvetlen közelébe eső 
szót használja, hanem megnevezendő tárgyára egy 
kificamodot  körülirásolt nomenclatiot alkalmazzon, 
mely sem képzettségével, sem természetes egysze-
rűségével nem hangzik össze sem nála, sem más 
helytt, a hol csak népről van szó ? 

Hogy „Csikországa" elnevezte volna a med-
vét „toportyánféregnek",  a kecskebékát „fülemilé-
nek", a nyerget „nyugodalomtőkének", a hámat 
„lóbadugónak", az órát „keccegő fenének",  a tán-
cot „zökkentőnek", a kutyát „éjjeli bátornak", a 
macskát „éjjeli lesbetegnek", a placsintát „kőre 
lepcsentettnek" : — megbocsát a t. író, e kifejezé-
sek ép oly szokatlanok a csiki nép előtt, mintha 
valaki a baglyot „vizipuskának", a bivalat „ácsor-
gó szúnyognak", a disznót „röffentő  hegedűnek", 
a lovat „zabdudának", a pánkót „sümölcsnek", a 
werklit „náthának", a hosszú kalapot „hóhérfütty-
nek" stb. stb. nevezné. 

Ilogy a medvét „toportyán féregnek"  hívják, 
ezt eddig Gyergyóról hallottam; de bár sokat for-
gottam ott a nép között, soha a medve más néven 
mint az ő becsületes nevén, elő nem fordult.  Oláh-
faluról  hallottam eddig, hogy a kecskebékát „füle-
milének" nevezi; nem igaz ez sem. Sona ilyesmit 
e néptől sem a múltban nem hallott, annál kevés-
bé a jelenben senki. E községnek még az ötvenes 
években mintaiskolája volt, Varga címzetes alespe-
res volt plébánosa, ki fáradhatlan  buzgóságával 
örök elismerést szerzett minden iskolaügyi barát 
előtt. 

(Vége következik.) 

Szerbia függetlenittetik.  Teszen 997 négyszög 
mértföldet. 

Montenegro függetlenittetik.  Teszen 120 nsz.-
mértföldet. 

Boszniát elfoglalja  Ausztria-Magyarország. Te-
szen 1268 nszmfdet. 

Ha ezen függetlenített,  megszállott és félig 
felszabadított  területeket összeadjuk s a török biro-
dalom 9451 nszmföld  európai területéből lehuzzuk, 
marad a töröknek Európában közvetlen a keze 
alatt 3468 nszmfd  ; ebből még a göröknek is kell 
valamit adni. 

Ázsiában kapja az angol Ciprus szigetét (200 
nszmfd),  az orosz kapja Karsot, Ardahánt, Batu-
mot, ide értve Oltit (lehet egy 300, vagy több nsz. 
mértföld). 

Ha a párisi szerződésnek értelmét vesszük, azt 
látjuk, hogy megsemmisíttetett és ha még bőveb-
ben akarunk szólani, azt kell mondanunk, hogy a 
felkelőknek  igazságtalan s orozva támadását s az 
orosznak embertelen rabló-hadjáratát a berlini kon-
gressus szentesitette és megjutalmazta s a törököt 
Marsias sorsára juttatja. A berlini kongresszus nem 
mondhatja el: „fiat  justitia et pereat mundus", — 
hanem „fiat  mundus et pereat justitia". 

Isten óvja Európát egy ilyen areopagustól! 
Hanem ügyeljen magára Ausztria-Magyarország! 
Lengyelországot széttépték, Törökországot felda-
rabolták, és nem adok többet egy negyed század-
nál s Ausztria a török sorsára fog  jutni. 

Nem emlékszem tisztán, a konstantinápolyi 
konferencián,  vagy a berlini kongresszuson a török 
egy egyszerű s igazságos ajánlatot tett volt s azt 
mondotta, hogy a hol a törökség túlnyomó, ott le-
gyen egy basa a kormányzó és mellette egy ke-
resztény hivatalnok, a ki a keresztyének érdekét 
védje ; hol a keresztyénség túlnyomó, legyen egy 
keresztyén kormányzó s egy török hivatalnok mel-
lette, ki a törökök érdekét védje. 

Lehetett-e ennél egyszerűbbért s igazságosab-
ban a keleti kérdést megoldani ? 

A jövendő meg fogja  mutatni, hogy a kon-
gresszus üdvösebben rendelkezett-e.*) 

Lukit* Károly. 

* A cukoradóról Rzóló törvény végrehajtása 
tárgyában a pénzügyminiszter jul. 27-én 38324 sz. 
a. terjedelmes körrendeletben adta ki az utasítá-
sokat. Ezekben az illető közegek számára szük-
séges tudnivalók részletesen szedve előirvák s szá-
mos irománypélda nyújt nagyobb fölvilágosítást. 

* Az ipar és kisbirtok érdekében, mint a „P. 
Ll." irja, fontos  tanácskozások folynak  a kormány 
kebelében, s a jövő országgyűlésnek előterjesztendő 
törvényjavaslatok között az első sorban lesznek 
azok, melyeknek céljuk lesz, hogy alkalmas módon 
az ipart fejlesszék,  másrészt a kisbirtok hitelügyét 
javítsák, tettekkel bizonyitván be azon vád alapta-
lanságát, mintha a kormányt pénzügyi és gazda-
sági kérdésekben pusztán fiskális  tekintetek vezé-
relnek. — A mi értesüléseink e közleménynyel 
összhangzók ; mi azonban részünkről azt óhajta-
nók, hogy e téren necsak a kormány tenne lépé-
seket, hanem a magyar társadalom is jelét adná 
végre életképességének, — főleg  egyesületi, tár-
sulati uton valósítva meg sok kívánatos célt. Pél-
dakép szolgálhat a kisbirtokosok földhitel-egyesü-
letének ügye, mely ha sokáig küzdött is az ala-
kulás nehézségeivel, most már a megvalósuláshoz 
közel áll, s a királynak, a kormánynak támogatása 
mellett, de lényegében a társulás erejének köszöni 
létrejövetelét. Ha más téren is megindul az üdvös 
mozgalom, hatásosabb lesz a kormány működése 
is ez irányban, mert tudomány és gyakorlat rég 
bebizonyította, hogy e téren az állam csak akkor 
avatkozik be igazán áldásosán, ha támogat, de nem 
akar maga teremteni. 

A keleti kérdés. 
A boszniai kérdés az angol alsóházban julius 

25-én került szőnyegre, de oly módon, hogy alig 
vehető komolyan. A radikálás dr. Kenealy ugyanis 
mint távirataink már röviden jelezték, azt a kér-
dést intézte a kincstári kancellárhoz, hajlandó-e a 
háznak másolatot előterjeszteni a német, orosz és 
osztrák-magyar uralkodók közt kötött ama szer-
ződésről, melyről Derby lord csürtörtöki beszédé-
ben igy nyilatkozott: „Nem hiszem, hogy Bosznia 
és Hercegovina átengedése megakadályozható lett 
volna. Csak mint csodálatos tényt akarom megem-
líteni, hogy ámbár, mint értesülök, ez átengedést 
a kongresszuson a britt képviselők indítványozták, 
mégis jól tudjuk, hogy e tartományok átengedése 
egy részét képezte a három császár között öt év-
vel ezelőtt létrejött megállapodásoknak." 

A kincstári kancellár erre válaszkép kijelenté, 
hogy „ő Felsége mostani tanácsosainak semmi tu-
domásuk sincs valami ilyféle  megállapodásokról. 
De ha a tiszteletreméltó gentleman e kérdést va-
lamely más napra be akarja jelenteni, akkor majd 
kutatás fog  rendeztetni a külügyi hivatal levél-
tárában." 

Dr. lvencaly kijelenté, hogy kérdését ismé-
telni fogja. 

*) Bír cikkíró ur kissé sötét sziliben látja monarchiánk jö-
vőjét s igy nézeteinek nem minden részében osztozunk, közöltük 
e cikket mégis, mint produktumát egy értelmés és gondolkozó 
fűnek.  Szerk. 

A bosnyákokhoz intézett prokbtmáció, melyet 
lapunk mult számában közöltünk, aláírás nélkül 
jelent meg. Mint Bécsből a „P. Ll."-nak irják, azon 
körülmény, hogy a proklamáción semmiféle  alá-
írás sincs, onnan ered, hogy a proklamáció azok-
hoz, a kiknek szól, hivatalosan még nincs kibo-
csátva. Amint csapataink átlépnek a határon — 
ami mint jelentik, ma délelőtt megtörtént — akkor 
a proklamáció b. Philippovics táborszernagy alá-
írásával hivatalosan ki fog  adatni Boszniában és 
Hercegovinában, hol egyébiránt e kiáltványt már 
szintén ismerik és terjesztik. 

Mint Bródból 29-iki kelettel távirják, a városi 
mohamedán lakosság hangulata jelentékenyen meg-
változott s az okkupáció iránt kedvezőre fordult. 
A falusi  mohamedánok hangulata kétesebb ; a szerb 
izgatás folyton  tart. 

A nyelvkérdés a megszálló csapatok főhadi-
szállásán. Szándékosan történt-e, vagy csak a vé-
letlen játéka, — irják Broodból — de tény, hogy 
a főhadiszálláson  lévő főbb  tisztek közül egyik sem 
érti a délszláv, illetőleg szerb és horvát nyelvet, 
melyet Bosznia lakossága beszél. — Popp Leöni-
dás ezredes, a törzskar főnöke,  temesvári születésű 
ugyan, de nem tud sem szerbül, sem horvátul; 
segéde, Fabini alezredes — déltiroli származású; 
a főparancsnok  hadsegéde, gr. Spork kapitány, 
csehországi mágnás s a többi tisztek is németek 
és csehek. Maga Rotky osztrák min. tanácsos, ki 
a kormányzat élére áll, egy szót sem ért a délszláv 
nyelvből. Igy tehát a küldöttségekkel és a bégek-
kel való személyes érintkezés kizárólag báró Phi-
lippovics főparancsnok  számára lesz fenntartva, 
mint a ki horvát eredetű és jobban beszél horvá-
tul, mint németül. 

Az orosz kincstár zavara mindinkább növek-
szik, s az orosz pénzügyi körökben uralkodó fe-
jetlenségről legékesebben tanúskodik egy szentpé-
tervári félhivatalos  tudósítás, mely egyebek közt 
ezeket mondja: „Az uj pénzügyminiszterre súlyos 
föladat  vár. A papir rubel értékének helyreállítá-
sát, a vámügy reformját,  az adóügy újjászervezé-
sét várják tőle. A papir-rubel értékének javítása 
különböző körülményektől függ,  s főleg  az arany 
(!) értékének csökkenésétől. Ezért a kormánynak 
óvakodni kell a külföldi  kölcsönöktől, melyek arany-
ban kamatoznak és törlesztetnek, s arról van szó, 
hogy ujabb belföldi  kölcsön köttessék, annál in-
kább, mert az oly jelentékeny hadi költségek meg-
térítése Törökország részéről alig várható." — Az 
orosz gazdálkodás ékesen nyilatkozik e felhivata-
los közleményben, mely szerint nem a (több ezer 
millió erejéig kibocsátott) papir-pénz vesztette el 
értékét, hanem — az arany nagyon drága ! és a 
bajon nem azzal kell segíteni, hogy a papírpénz 
bevonatik, hanem uj belföldi  kölcsön kibocsátása 
által. Az európai pénzpiacok nem hiába nyugta-
lankodnak Reutern orosz pénzügyminiszter vissza-
lépése óta: Oroszország alig menekülhet meg a 
pénzügyi bukástól ! 

Az oros< kalóz-flotta  vége annyi fényes  terv 
és oly erőszakos nemzeti gyűjtés után nagyon mu-
latságos. Az eredeti cél tudvalevőleg az volt, hogy 
angol-orosz háború esetén egy orosz magán-kalóz-
társaság által az angol kereskedőhajók kifosztassa-
nak, s hivatalos presszióval sikerült is annyi pénzt 
összegyűjteni, hogy négy hajót vásárolhattak Ame-
rikában. Az angol kereskedők kifosztására  azon^ 
ban egyelőre nem nyilván alkalom, az orosz sajtó-
ban mérges polémia támadt a fölött,  mi történjék 
már most a négy hajóval ? kié legyen ? s ha ke-
reskedőhajókká alakittatnak, kié lesz az üzleti nye-
reség ? És mialatt az adakozók és a hírlapok e 
fölött  vitáznak, az orosz kormány — s ez a mulat-
ságos — rátette a kezét a négy hajóra, beosztotta 
a hadi flottába,  és igy közadakozás utján megsza-
porította hajóraját. A privát-kalózok pedig okul-
hatnak, hogy ne avatkozzanak — kormányuk mes-
terségébe. 

Philippovics táborszernagy első napi pa-
rancsa. 

„Katonák ! A legborzasztóbb polgárháború, a 
határainkon folytatott  fanatikus  rablási és fajharc 
százezernél több menekültet kényszéritett az osz-
trák-magyar földre  lépni az üldöztetés elől. 

ö felsége  a császár, legfőbb  hadurunk, nem 
akarva saját területét idegen anarchikus törekvé-
sek gyülhelyévé engedni s nem tűrhetvén a saját 
nyugalmunkat és biztonságunkat fenyegető  zavaro-
kat a szomszéd tartományokban, Európa valameny-
nyi nagyhatalmai és a porta beleegyezésével elha-
tározta, hogy ezen vészteljes állapotnak Bosznia és 
Hercegovina megszállása által erélyesen véget vet. 

Hiven a loyalitás elveihez, melyek politikánk-
nak mindenkor jellegét képezték, ezúttal sem hó-
dítási vágy, hanem saját jólétünk iránti elutasit-
hatlan gondoskodás az, mely azt parancsolja, hogy 
a monarchia hatatárait átlépjük. 

Katonák ! A feladat  tisztán van előttetek ki-
jelölve. 

A veletek egyidejűleg közlött proclamátióban 
Bosznia és Hercegovina lakóinak ünnepélyesen 
biztosíttatik, hogy velők azon feltétel  alatt, ha az 
általam hozandó rendszabályoknak készségesen alá-
vetik magukat, mint őszinte barátok fogunk  bánni 
s meg fogjuk  védeni minden vallásnak és nemzeti-
ségnek jogait, a fennálló  szokásokat, a tulajdont 
és a házi jogot. 

Örömteljes engedelmességtek legfőbb  hadu-



runk parancsai iránt, példányszerü fegyelmetek  kel-
lő biztosítékot adnak nekem ezen a ti nevetekben 
adott ígéret megtartására nézve. 

A reánk bízott hivatás teljesítésében nem fo-
gok ellenmondást tűrni, s mindent, bármely részé-
ről jövő ellenszegüléssel szemben el fogok  járni. 

Katonák ! Feladatotok, mely céljára nézve ne-
mes és magasztos, nehéz is. 

Azon országok viszonyai között, melyekbe 
bevonulok, fárasztó  menetek, hiányos elhelyezés, 
nélkülözések és fáradalmak  várnak reátok. 

De teljes bizalommal viseltetem akaraterőtök 
és kitartástok iránt. 

Reátok nézve nincs oly nagy akadály, melyet 
könnyűséggel ne lennétek képesek legyőzni. 

Még egyszer ismétlem, katonák! Nem dia-
dalmenetre, hanem nehéz munkára vezetlek benne-
teket, melyet a humanitás és civilizáció érdekében 
kell elvégeznetek. 

E szavak, melyekkel annyiszor visszaéltek, a 
kettős sas szárnyai allatt általatok nyerjenek na-
gyobb tekintélyt, uj fényt  és valódi érvényesülést. 
Philippovics táborszernagy." 

P á r i s i l e v é l . 
— Saját tudósilóaklól. — 

Páris, 1878. julius 23. 
Kedves barátom ! 

Csodálkozni fogsz  a felett,  hogy még máso-
dik levelemben sem szólok tulajdonképen a párisi 
közkiállitásról s az ott kiállított tárgyakról, hanem 
elvezetlek Párisnak és környékének azon neve-
zetességeihez, melyek a már világot látott embert 
is nemcsak meglepik, de bámulatra ragadják. 

Ki ne olvasott vagy hallott volna már sokat 
a Páristól öt mértföldre  eső V e r s a i l l e s-ról, 
világhírű s e hírnevet valóban megérdemlő kert-
jéről, szép palotáiról, s palotáit diszitő nagyszerű 
képeiről. De ha minden még oly felséges,  nagy-
szerű és szép volna is: a párisit a természet és 
művészet remek alkotásai ki nem elégitik, neki lát-
ványosság kell, a mihez ugy hozzászokott mint a 
hajdani római a „circences"-hez. Van is miben gyö-
nyörködni az említett kertben a minden két hét-
ben rendezni szokott tüzijátékben, mely minden-
esetre a legnagyobbszerü, a mit a világ a piro-
technikában eddig elért; a mellett egyidejűleg mű-
ködnek a vízjáték ok, megszámlálhatlan szökőkút 
és más vízmüvek (Grandes eaux) alakjában. 

A tűzijátékot rendező társulatnak minden tű-
zijáték, a helyiség világításával együtt 50,000 frank-
ba kerül s a Versaillesba ily alkalmakkor kirán-
duló kíváncsi és mulatni vágyó látogatók száma 
átlag 60,000-re tehető. A látványossághoz belépti 
dijt senki sem fizet,  azonban a vasúti jegyért há-
rom frankot  kell fizetni,  miből a kiadások nemcsak 
fedeztetnek,  hanem jövedelem is elég jut. 

Képzelj kedves barátom 40,000 lampionnal ki-
világított tér közepéből, egymástól kellő távolban 
eloszlott, 30 hatalmas vizsugarat fölszökelni,  meg-
világítva négy villanyfény  által, oly módon, hogy 
a fény  szines üvegeken bocsáttatván át, a vízsu-
garak váltakozva ragyognak a szivárvány minden 
színében. Ha ezen operationak vége van : görög 
tüzet helyeznek valamennyi szökőkút csövőhez, 
mely a csalódásig azon benyomást kelti, mintha 
viz helyett tüz lövelne ki a csövekbüí. A valódi 
tüzjáték még csak ezután veszi kezdetét. A víztartó 
medencék felszínére  pattantyukat helyeznek, me-
lyek egyszerre kezdik okádni a tüzet; a szárazról 
száz meg száz röppentyűt bocsátanak fel,  melyek-
ből a magasban virágok, kígyók és mindenféle 
képzeleti tüzállatok pattognak szét. A mindenféle 
alakú tűzi dolgok végre annyira kifárasztanak, 
hogy igyekszel szabadulni. Igen, ha tudnál! De a 
közönség párisi, te is oda törekedel, már pedig 
40 vagy 60 ezer embert egyszerre elszállítani kép-
telenség. S mégis az egymást érő vonatok másfél 
óra alatt mindenkit épen vittek vissza Párisba. 

A tüz- és vizjátékról eleget mondtam, ugy 
hiszem ; most elvezetlek Páris második legnagyobb 
látványosságához a léghajóhoz (ballon captif.) 

A léghajó kiállítása tárgy ugyan, de oly óri-
ási méretei vannak s ennek folytán  oly nagy térre 
van szüksége, milyet a kiállítási hely nem juttat-
hatott, ezért a Tuillerie palotának azon udvarába 
helyezték el, mely III. Napoleon lakosztályának 
udvarát képezte. Ugyanezen helyen bocsátá fel 
léggömbjét a mult században Charles, az ő ballonja 
4000 köbméter köbtartalmu volt. Azt ezt követő 
léggömbök már terjedelmesebbek voltak, igy pl. 
az első köztársaság alatt egy 1000 köbmeterest bo-
csátottak fel,  e század elején 2000 köbmeterest, 
Nadar gömbje 6000 köbmetert tett, de valamennyi 
eltörpül a most Giffard  Henrik által kiállított bal-
lon mellett; ennek űrtartalma ugyanis nem keve-
sebb mint 25,000 köbmeter, átmérője 30 meter, 
emelő képessége 5000 klgramm, s kiállitási költsé-
ge 500,000 frank.  A régibb ballonok kivétel nél-
kül selyemszövetből készültek, mig a jelenlegi 
óriás ballon egymással váltakozó 9 rétegből áll, 
a rétegek taffota,  kautsuk, vászon, vulkanizált kaut-
suk. Az ily módon combinált burok oly szilárd, 
hogy 500,000 klgrmmnyi nyomásnak képes ellen-
állani. Hydrogénnel van megtöltve, s megtöltése 
három napot igényel. 

Az alsó hajóban, mely kovácsolt vasból ké-
szült 50 ember foglalhat  helyet a két léghajóson 
kivül. 

A Giffard  óriási ballonja mellett szintén nagy 
feltűnést  okoz Párisban a magyar h o r d ó . Tanu-
sága annak, hogy borkrovelő nemzet vagyunk. 
Folytonosan nagy néző publikumnak örvend. A 
hordó 10,000 forintba  került, súlya 160 metermázsa, 
köbtartalma 1000 hectoliter (közel 1800 akó), a 
dongák hossza 5>|k meter s ha tokaji borral borral 
volna megtöltve épen egy m i l l i ó frtot  érne meg. 

Ezen magyar unikum megszemlélése után nem 
mulasztják el a látogatók, hogy a másik magyar 
unikumot — a csárdabeli zenét — különösen azo-
kat a mélabús nótákat meg ne hallgassák. 

El nem mulaszthatom, hogy ez alkalommal 
meg ne elmékezzem a párisi magyar egyletről, fel 
ne említsem annak humánus, hazafias  intézkedé-
seit. Nincs magyar munkás, ki az egyletnek tá-
mogatásában ne részesülne, ugy össze tartanak, 
mint a jó testvérek nem ismerve rangkülönbséget, 
példát vehetnének róluk a honfiak  — otthon is. 
Mult vasárnapon Türr tábornok, Zichy és több 
más előkelő hazánkfia  jelenlétében folyt  a szívé-
lyes társalgás. 

Az egyletnek királyné ő felsége  500 frankot 
ajándékozott közelebbről, s épen e hó 18-án nsgos 
Borbély Karolina Segesvárról 100 frankot.  O az 
első ajándékozó az erdélyi hölgyek között! 

Jól tennéd kedves barátom ha ezen egylet 
támogatásáért pár meleg szót intéznél Erdély ne-
messzivü hölgyeihez ; nem tudhatják, hogy vájjon 
fiók  nem részesülhet p  azon szívességben, melyet 
mi igen sokan éreztünk, s melynek jótékony hatá-
sát bármily ékes szavakkal sem tudnám kifejezni. 
Az egylet épen azon igyekszik hogy magának egy 
házat építsen, hogy oly szívesen láthassa honfitár-
sait mint messze otthonn — az édes hazában. 

Isten segítse őket ! 
Isten veletek. 

S z e r e t ő b a r á t o d 
liinder Lajos. 

Választási mozgalmak. 
Jelöltek az erdelyi részbea. 

A b r u d b á n y a : Hegedűs Sándor szabad-
elvű párti. E r z s é b e t v á r os : Csiki István sz. 
p. K.-V á s á r h e l y ; Pap Lajos és Nagy Gábor 
sz. p. K o l o z s v á r : Péchy Manó gr. és Bokros 
Elek szabadelvű párti. — M a r o s - V á s á r h e l y : 
I. kerület. Z. Knöpfler  Vilmos szab. párti. II. kerü-
let. Szász Róbert. N a g y-S z e b e n : Két képvi-
selőt választ. Jelölésről még nincs hír. 01 á h f  a 1 u 
Ugrón Ákos sz. p. Lánszky Sándor habarék. S z a-
m o s u j v á r : Jakab Bogdán sz. p. Molnár Antal 
h. S z.-U d v ar h e 1 y : Kassay Ignác sz. p. Ugrón 
Gábor fűgg.  S z é k ' : Éber Nándor sz. p. S e p s i -
S z e n t g y ö r g y : Dr. Csiki Kálmán sz. p. és 
Veres Gyula h. V í z a k n a : Krozmics László sz. 
p. A 1 s ó-F e h é r m e g y e : magyar-igeni kerület 
Kis Bálint sz p. Lukács László h. n.-enyedi kerü-
let : br. Kemény Gábor sz. p. alvinci kerület: 
Barcsay Ákos sz. p. maros-ujvári kerület: b. Ke-
mény Gézá sz. p. B e s z t e r c e-N a s z ó d m e-
g y e ; besztercei kerület: Hoffgáf  J. sz. p. Stein-
acker Ödön h. naszódi kerület: Tanárky Gedeon 
sz. p. Földváry János h. B r a s s ó v á r o s _I. v. 
ker. Maager Károly, II. ker. Steinacker Ödön. 
B r a s s ó m e g y e : két képviselőt választ. A 
felső  járásban Gidófalvi  Albert és Zay Adolf,  az 
alsó járásra dr. Kaizer János. C s i k m e g y e : 
cs.-sztmárton kerület: Mikó Bálint sz. p. Erős Elek 
h. csik-szeredai: kerület : Gál Endre sz. p. gyer-
gyó-sztmiklósi kerület: Sántha Lajos sz. p. Győrfi 
Pethő h. kászonyi ker : Balázsy Lajos sz. p. F o-
g a r a s m e g y e : fogarasi  kerület: Boér Antal 
sz. p. alsó kerület: Móric Pál sz. p. H á r o m-
s z é k m e g y e : ilyefalvi  kerület: Bakcsi Ferenc, 
sz. p. k.-vásárkelyi  kerület: Thury Gergely sz. p. 
Lázár Mihály h., kovásznai kerület: Künle József 
sz. p., n.-ajtai kerület: Bartha János sz. p. H u-
n y a d m e g y e : dévai kerület: Lázár György sz. 
p. Szatmári Gy. sz. p. Benedekti., hátszegi kerü-
let ; Mara Lőrinc sz. p., kőrösbányai kerület: Éles 
Henrik sz. p., vajda-hunyadi kerület: Pogány K. 
sz. p. K i s k ü k ü l l ő m e g y e :  balla-vásárhelyi 
kerület: Horváth Gyula sz. p. Pataki László h., 
dicső-sztmártoni kerület: Tisza Lajos sz. p. Gyár-
fás  Lajos h. K o l o z s m e g y e : bánffy-hunyadi 
kerület : gr. Bánffy  Béla sz. p. gyalui kerület: 
Lészay Lajos sz. p. kolozsi kerület: Elekes György 
sz. p. Zabulik László sz. p. tekei kerület: br. Ke-
mény János sz. p. M a r o s T o r d a m e g y e : szász -
régeni kerület: b. Kemény Kálmán sz. p. gernye-
szegi kerület; Deésy Sándor sz. p. ákosfalvi  ke-
rület : Botos Kálmán sz. p. a régi marosi alsó ke-
rület: Jenei József  sz. p. a régi marosi felső  kerü-
let : Berecky Sándor sz. p. N a g y-K ü k ü l H m e -
g y e : segesvári kerület Fabricius Károly sz. p. 
kőhalmi kerület: Bacon József  sz. p. szentágotai 
kerület: Bausznern Guidó sz. p. A negyedik ke-
rületből még nincsen hir. S z e b e n m e g y e : szász-
sebesi kerület: Lika Döme sz: p. A többi három 
kerületből még nincsen hir. S z o 1 n o k-D o b o k a-
m e g y e : bethleni kerület: gr. Bethlen András 
sz. p. déési kerület: gr. Teleki Domokos sz. p. 
magyar-láposi kerület: Simó Lajos sz. p. nagy-
iklódi kerület: b. Bánffy  László sz. p. nagy-ilondai 
kerület: Pap György. T o r d a-A r a n y o s m e -
g y e : felvinci  kerület: Gál Jenő sz. p. m.-ludasi 
kerület: Miksa Elek sz. p. tordai kerület: Tisza 

László sz. p. torockói kerület: b. Jósika Gyula sz. 
p. Hatala Péter. U d v a r h e l y m e g y e : keresz-
túri kerület: Szentkirályi Árpád sz. p. Orbán Ba-
lázs füg.  homoródi kerület: ifj.  Dániel Gábor sz. 
p. havasaljai kerület: Tibát Antal sz. p. Ugrón 
Gábor füg. 

B a k c s y F e r e n c vasárnap délelőtt meg-
jelent Ilyefalván,  hol a községházánál nagy szám-
ban összegyűlt választók által éljenzéssel fogadta-
tott. Lelkesedéssel és helyeslő közbeszólásokkal 
kisérték beszámoló és programmbeszédét, melyben 
különösen belügyi teendőinket és legkivált a pol-
gári törvénykönyv  elkészítésének sürgősségét fej-
tegette, hogy ez által az erdélyi részek is egy tör-
vény alá essenek hazánk többi részeivel. Végül 
lelkes éljenzések közt távozott. 

Alsó-Csernáton, jul. 29. 

T. szerkesztő ur ! 
A „Pesti Napló" 181-ik számában K.-Vasár-

helyről keltezve egy levél jelent meg, melynek, 
midőn egyfelől  az a célja, hogy Íróját istenítse, 
másfelől  meg Künle József,  volt országgyűlési sza-
badelvű párti képviselőnk beszámolásáról szólván, 
több rosz akaratú Miska okoskodásai között, me-
lyekkel a valódi tényállást elferdíteni  igyekszik — 
azt mondja: 

„Künle és Thuri Gergely alig hat szál legény 
kíséretében tárták meg diadalmenetüket lesütött 
fővel  kullogva ki a gyülésteremből, mig a jelen 
voltak nagy többsége szűnni nem akaró derültség-
gel ott marad, mint egyesült ellenzéki." 

Én, ki mindkét gyűlésen jelen valék, mint 
való igazat Írhatom, hogy a „Napló" ezen tudósí-
tása valóságos rosz akaratú koholmány. Igen, mert 
a szabadelvű pártiak által az „Oroszlányban tar-
tott gyűlésen oly nagy számmal jelentek meg ke-
rületünk választó polgárai, hogy két terem lön 
zsúfolásig  megtelve. És az sem igaz, mintha az 
ottmaradottak „nagy többsége" a habarékhoz tar-
tozott volna: mert ezen esetben bizonyosan nem 
távoztak volna el a gyűlés tagjai addig, mig a gyű-
lésnek vége nem lett, és igy nem következik vala 
be azon eset, hogy a habarék dicső „apostolai" 
épen akkor maradnak magukra, midőn legnagyobb 
sületlenkedéssel és piaci kofákhoz  sem illő módon 
szidják vala a szabadelvű pártot és a Tisza-kor-
mányt. 

Igaz ugyan, hogy a szabadelvű pártiak közül 
sokan maradtunk ott kíváncsiságból, hogy legalább 
egy-két „apostol" prédikációját meghallgassuk, de 
a világért sem azért, mintha mi is behabarodtunk 
volna a habarékba. Dehogy; igen a kő! A mi 
természetünk ezt befogadni  nem tudja. 

Mig kézdiben a „habarék" minden kigondol-
ható eszközzel izgat a szabadelvű párt és kormány 
ellen, etetve-itatva és pénzzel vesztegetve: addig 
a szabadelvű párt, mintha nem is léteznék, össze-
dugott kézzel nézi miként jő-megy Lázár Mihály 
kedves övéivel faluról-falura,  pergetve a nagy do-
bot és csattogtatva a réztányért, ígérvén választói-
nak eget-földet  és paradicsomat — csak megvá-
lasszák. 

Ideje volna már, hogy a szabadelvű párt is 
felébredjen  álmából és igyekezzék minden törvé-
nyes eszközt felhasználni  arra, hogy, — nehogy 
ezen kerület -— minden becsületes ember roppant 
fájdalmára  - egy bukott ember sértett hiúságának 
áldozatául legyen odadobva, mi letörölhetetlen szé-
gyenfolt  lenne kerületünk választó polgárságának 
becsületén ! 

Több községi előljáró ellen adattak be pana-
szok, kik etettek-itattak és vesztegettek a Lázár 
Mihály érdekében. 

Fellegvári. 

Erdőrirték, 1878. julius 29. 
Tekintetes szerkesztő ur ! 

Nevezetesebb életmozzanatainkról olykor-olykor 
a tek. szerkesztő urat értesíteni kívánom ; s te-
szem ezt azon reményben, hogy becses lapja ha-
sábjain tért nyitand soraimnak; de teszem azon 
meggyőződésből is, mert az életrevaló erdővidéki 
székely nép érdekei is megkívánják azt. 

Hol is kezdjem, a sok tudósítani valók kö.?ül 
melyiket nyomjam előtérbe ? Igen, eszembe jutott! 
Minden lap hasábjai a már csak napokra terjedő 
követválasztási mozgalmaktól telvék, s nem leend 
felesleges,  ha a miklósvárszéki választó kerületben 
nem kis érdekeltséget keltett e nemű mozgalmak-
ról én is első sorban teszek említést. 

E választó kerületnek egyik követjelöltje bö-
löni B a r t h a János a tegnap — julius 28-án — 
d. e. 11 és 12 óra között tartá Nagy-Ajtán pro-
grammbeszédét, mely az összes választó községek-
bőh összecsoportosult s a kis píactért elözönlő nagy-
számú — legkivált értelmes osztálybeli — válasz-
tó közönségnek nem hosszason — mi mindig unal-
mas szokott lenni — köté le figyelmét  rövidségé-
nél fogva,  de kerekdedsége és gazdag tartalma 
által annál megragadóbb és lelkesitőbb volt. 

Lelkes élj önzéssel fogadtatott  a derék követ-
jelölt beszédének azon passusa, hol kiemeli: hogy 
ő a „szabadelvű kormánypárthoz" tartozik azon 
okból, mert meg van győződve, miszerint magas 
kormányunk a két monarchia közti közgazdászat! 



kiegyezést oly kielégitöleg intézte el reánk nézve, 
mely az ellenzék által nagyhangú frasisokban 
gyakran megtámadtatott ugyan, de azért az ellen-
zék jobb alapot nem birt összealkotni s nem ta-
lálkozott az ellenzék közül senki, ki a kormány-
pálcát kezébe véve jobb és üdvösöbb institutiók-
kal tudott volna előállani. 

Hatalmas éljenzés követte a beszéd azon ré-
szét, hol követjelölt ura t e r m é s z e t i k i n c s ek-
k e l m e g a j á n d é k o z o t t e k i s e r d ó v i d é -
k e n s z á m t a l a n s z o r o l y t e t e m e s k á r o -
k a t o k o z ó O l t f o l y a m  s z a b á l y o z á s á -
r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s é n e k a d o t t ki-
f e j e z é s t . 

De leglelkesebben fogadtatott  azon hangsú-
lyozott és benső megihletődéssel tett Ígérete követ-
jelölt urnák, hogy a természet által is egygyé al-
kotott s az óriási hegyláncolatoktól egy völgyben 
elvonuló várként bekerített Bardoc- és Miklósvár-
székek mihamarábbi egyesittetését leghőbb óha-
jának tekinti és legfőbb  céljai közzé sorozza. 

Ezzel a remek beszéd véget ért, és szűnni 
nem akaró éljenzések között vonult vissza a kö-
vetjelölt ur, s az intelligens nagyszámú választó 
közönség szép rendben eloszlott. 

Én pedig mint felvidéki  ember, teljesen kilet-
tem elégitve a közbizalmat oly nagy mértékben 
biró követjelölt urnák programmbeszéde által, mert 
azt egy közbecsülésben álló jellemes férfi  nyilvá-
nosan adta elő, tehát nincs oka Baróth városának 
és a felvidékieknek  félniök  az emiitett két szék 
nem egyesithetésétől, mert az elvben elismert tény, 
s csak idő kérdése már. Vajha mi hamarább jönne 
az az idő! 

Értsünk tehát elvben és akaratban egyet, mert 
Sallustius szerint: „egyetértés által a kicsiny dol-
gok is nagyra nőnek, egyenetlenség által pedig a 
legnagyobbak is elenyésznek." 

A többiről tks. szerkesztő ur becses engedel-
mével később. 

Egy felvidéki  választó. 

rülni. — Philippovich azt kérdi, hogy mit kell 
lennie, ha oly török csapatra akad, mely nem 
akar visszavonulni. Andrássy azt íelelé: »Ilyen 
esetben legjobb lesz a török parancsnokot fel-
keresni és az ügyet vele békés uton elintézni.' 

Bécs, julius 29. Biztos forrás  szerint sere-
günk egyik "osztálya a Száván átkelt és török 
földre  lépett 

Bécs, julius 29. A »N fr.  Presse* jelenti: 
Minthogy az okkupáció a porta tiltakozása nél-
kül kezdődött, ugy látszik, hogy katonai meg 
állapodások jöttek létre. A porta és Ausztria-
Magyarország között konvenció iránt folynak  a 
tárgyalások. Az okkupáció augusztus közepéig 
be lesz fejezve.  Bessarábiát az oroszok nem 
veszik birtokba addig, mig a ratifikált  berlini 
szerződés Romániával nem közöltetik s a ro-
mán törvényhozás azt el nem fogadja.  Ez csak 
augusztus vége felé  történhetik meg, 

Brood, julius 29. Ma reggel 13 ik had-
test elócsapata, Philippovics táborszernagy je-
lenlétében átkelt a Száván Broodnál. A csapa-
tok átkelése a legnagyobb rendben három óra 
alatt történt meg a katonaság s az itteni lako-
sok vidám kiáltozása közt. Tiz óra óta a bos-
nyák parton osztrák lobogó leng. 

KÖZGAZDASÁG. 

A selyemtenyésztés érdekében. 
Tamásfalra,  1878 jul. 30-án. 

A haladás korszakában élve hazánkban is 
meghonosult valahára azon üdvös eszme, hogy e 
nemzet legősibb foglalkozásai  mellett a munkás 
népek számára legyenek oly iparágakat képező 
mellékes foglalkozások  is, melyek mig egyfelől  a 
tétlenség unalmas perceit elűzik, másfelől  némi ha-
szonnal is jutalmazzák a szorgalmas vele foglalko-
zókat. 

Több ilyen jól tevő iparágakat képező foglal-
kozásokat említhetnék meg, melyeknél még csak-
ugyan mind a kezdet nehézségeivel találkozunk, 
de a többek közül rövidség okáért csak arra az 
egyre szorítkozom, melyet én is időt töltő eszkö-
zül választék magamnak hivatalos foglalkozásom 
üres idejére, és ez a selyemtenyésztés. 

Hallottam már sokaktól, hogy a selyemte-
nyésztésre ez a mi égaljunk nem alkalmas, de ezen 
állítást már négy évi vele foglalkozásom  egészen 
megcáfolja,  sőt az ellenkezőjét a legjobb sikerrel 
bizonyította be mindig. 

Ez az év vala az, a mely a selyemtenyésztés* 
sikert illetőleg némi kétségekre nyújtott alkalmat, 
t a p a s z t a l v á n azon időjárást mely szinte rend-
kívülinek mondható és különösen a selyemte-
nyésztésre nem igen kedvező; de dacára mind-
azoknak selyemtenyésztésem ez évben is jól si-
került, a mit főképen  annak tulajdonitok, hogy 
selyméreim már több évek óta e vidéken tenyész-
tett lepkék tojásaiból keltek, melyek szintén accli-
matisalva vannak. 

Selyemtenyésztésem egyik fő  célja az is vala, 
hogy ezen iparágat képező foglalkozást  megyénk-
ben, hol ettől még annyira idegenek a vele foglal-
kozhatók is, némileg megismertettem és bennük az 
ezzel való foglalkozási  vágyat ébresszem. 

Hogy célom valamennyire e tekintetben is 
elérve lássam, itt az idő, midőn egy pár hét múl-
va ép és egészséges lepkék tojásaival szolgálha-
tok mérsékelt árban, a jövendőbe selyemtenyész-
téssel foglalkozni  kivánó közönséget a tojások 
megrendelésére felhívni. 

A veendő tojások mennyisége végett, kérem 
az érdeklődő közönséget sziveskedjék'a megrendelé-
seket 10 nap alatt megtenni Tamásfalvára  cí-
mezve alólirthoz. 

A további kezelésre vonatkozó utasításokkal 
a tkts. szerkesztő ur engedelmével, szinte e lap 
jövő számaiban fogok  a t. olvasó közönségnek 
szolgálni. 

Boda Samu. 

L E G Ú J A B B . 
London, julius 29. A ,Daily Telegr. ' irja, 

hogy Ausztria- Magyarország császár-királya 
azon konferenciákban,  melyeket Philippovich 
táborszernagy és Andrássy gróffal  az okkupá-
ció módjának meghatározása iránt tartott, arra 
fektette  a legnagyobb súlyt, hogy a török csa-
patokkali összekoccanást lehetőleg el kell ke-

K Ü L Ö N F É LÉK. 
— Rudolf  trónörökös tegnap Bécsbe érkezett 

s aug. i-ig ott fog  időzni. Ekkor a trónörökös tud-
valevőleg Münchenbe utazik. A cseh fővárosba  a 
trónörökös d. u. 4 óra után érkezik meg s a pol-
gármester már közzétette a fogadtatás  ünnepélyei-
re vonatkozó programmot. A vasúti állomásnál a 
polgármester élén a városi hatóság fogja  várni a 
trónörököst és egy disz-század katonaság tiszteleg. 
A polgármestert a tartományi helytartó vezeti elő 
s német és cseh nyelven tart rövid beszédet. Innen 
a diszörség tisztelgése után a trónörökös egyene-
sen a várlakba hajtat, hol másnap fogadja  a kül-
döttségeket, miknek száma légió. Este kivilágítás 
lesz'azon utcákban hol a trónörökös elkocsiz; a köz-
épületek pedig kivétel nélkül fel  lesznek lobogóz-
va és dekorálva. A trónörökös fogadtatása  minden 
tekintetben kiválónak Ígérkezik. 

— Bakcsy Ferenc jövő vasárnap Nagy-Boros-
nyón fog  programmbeszédet tartani. 

— Értesítés. Az illető érdeklődőknek kívánom 
tudtokra juttatni azt, hogy azon — általam festett 
olajfestmény,  melynek árát a kézdi-vásárhelyi „ol-
táregyletnek" ajándékoztam : Kézdi Vásárhelyen f. 
évi augusztus 3-án részben ugyan az „oltáregylet" 
javára tartandó szini előadás alkalmával fog  kisor-
soltatni. — Báró Szentkereszty Stephánie, oltár -
egyleti elnök. 

— Bolgár-orosz kegyetlenkedések. A „Times" 
jelenti Konstantinápolyból: Az angol követség hi-
vatalos tudósításokat kapott a gyilkosságokról és 
rablásokról melyeket a bolgárok és az oroszok a 
muzulmánokon folyton  elkövetnek a philippopolisi 
kerületben. A tudósítások oly körülményesek és 
részletesek, hogy hitelességük kétségbe nem von-
ható. A vérengzések oly borzasztók és vérlázítók, 
hogy nyilvánosságra hozataluk meggyőz arról, mi-
szerint ha ezen brutalitások ismétlődése ellen or-
vosságot nem találnak, az ország állapota roszabb 
lesz az úgynevezett „keresztyén" uralom alatt, mint 
a török kormánynak legtűrhetlenebb idejében. A 

dolgok ezen állésa minden hatalom erélyes tiltako-
zását követeli és apellál az emberiség és civilizáció 
legszentebb érzelmére. 

— A Boszniát megszálló hadak eddigi betegei 
az uj gradiskai kórházban vannak elhelyezve. 

— Noblling egészségi állapota minden remé-
nyen kívül van. A nerénylő nyilván maga is érzi 
vége közeledtét: mult napokban anyjával kivánt 
szólani, kit csakugyan hozzá is bocsátották. A sze-
rencsétlen nő mély gyászban jelent meg fiánál.  A 
beszélgetés tárgyát családi ügyek képezték. Nobi-
ling homloksebe ma is nyitott s veszélyesen geny-
nyezik. 

— - Cairoli román miniszterelnök halálosan be-
teg. Csak néhány hete kelt fel  a kórágyból s hir-
telen ismét oly roszul lett. hogy orvosai kevés re-
ményt kötnek életéhez. 

Érték- és váltó árfolyam  a bécsi cs. kir. nyilvános 
tőzsdén Julius 31. 

Magyar aranyjáradék 90.20 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás 115.50 
» , » 11 II. n 113.25 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 78.50 
n » » 1876. évi államkötv. . 68.50 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 102.25 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 79.15 

Temesvári „ . . 7 7 . 2 5 
Erdélyi „ „ . . 76.— 
Szőlődézmaváltsági „ . . 85.— 
Osztrák egys.-államadósság papirban . . 64.— 

„ „ „ ezüstben . . 65.65 
„ aranyjáradék 74-— 

1860. államsorsjegy —.— 
Osztrák nemzeti bankrészvény 823.— 

„ hitelintézeti „ 262.25 
Magyar hitelbank 234.25 
Ezüst 100.15 
Cs. kir. arany 5.41 
Napoleond'or 9.19 
Német birodalmi márka 56.60 
London 114.60 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

BIBI 
fogorvos, 

ki már négy év óta szokott Élőpa-

takra ellátogatni, jelenleg is ott tar-

tózkodik s angu*ztus 5 éig marad a 

fürdőn. 

Lakása a Székely Gergely-fele 

házban. 3 3 

Nyilvános engedélyezett 
közép kereskedelmi iskola 

Burcliez Henrik igazgatósága alatt Brassóban, 
Ezen kereskedelmi iskola 3 évfolyamból  áll s abban a kereskedel-

mi tudományoknak összes tantárgyai taníttatnak az európai nagy városok 
legkitűnőbb iskoláinak mintájára. Egyúttal a tanuló saját anyanyelvét,  a 
magyar vagy román nyelvet is mivelheti, melyet külföldi  tanodákban tud-
valevőleg előadni nem szokás. 

A végzett tanoncok bárminemű más intézetek végzett növendékei-
vel egyenlő jogokat élveznek ; — többek közt azon előnyben részesülnek, 
hogy a cs. kir. hadseregbe mint egyéves Önkénytesek léphetnek be. 

Ezen évben, mint a harmadik évfolyamban,  történt a kereskedelmi 
érettségi vizsga először, a legnagyobb előnynyel, kir. tanfelügyelő  Koos 
Ferenc ur és a brassói kereskedelmi kamara jelenlétében. 

A kereskedelmi tanodával egybekapcsolva van egy finövelde. 
Az iskolaév kezdete szeptember 1. 
Tanterv ingyen küldetik meg. 

Az igazgatóság. 
3-4 


