
Szerkesztőségi Iroda: 

Főpiac, Canlak féle  ház, 

hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal: 
Pollák Mór könyvnyomdáj 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendők. 

Megjelenik ezen lap heten 
kint kétszer: 

csütörtökön és vasárnap 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . 1 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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Boszniából. 
A félhivatalos  .Wiener Abendpost* meg-

kezdi azon HÜrgönyök és levelek közlését, me-
lyeket Wassitsch, a volt osztrák-magyar főkon-
zul az okkupációt megelőzőleg intézett a kül-
ügyi hivatalhoz. 

Ha valami: ugy ez okmányok bizonyítják, 
hogy monarchiánkra nézve halaszthatlan köte-
lesség volt Bosznia megszállása s csak az a 
kár, hogy eló'bb nem tettük, mert kevesebb 
vérbe került volna. 

Wassitsch levelei élénk világot vetnek az 
insurrekcionalis mozgalom keletkezésére és jel-
lemére. A fanatikus  izgatók már május elején 
kezdették meg működésűket s ettől fogva  Was-
sitsch levelei hiven értesítették a külügyi kor-
mányt a török hatósági közegek kétszinü já-
tékáról a mozgalommal szemben. 

A főkonzul  egyik levelében Hadsi Lójáról 
mint .ismert rabló«-róI beszél, kinek elfogatá-
sára színleg küldöttek ugyan ki katonákat, de 
ezek szabadon eresztették. 

Wassitsch már május 30 iki levelében meg-
írta, hogy a helyzet cseppet sem megnyugtató 
s hogy a fanatizmus  mind több tért nyer. A 
hatósági közegeket legyilkolták vagy elűzték 
s a maguk embereit ültették helyükbe. 

Julius 5-étől az anarchikus mozgalom óri-
ási haladást tett. A porta hivatalnokainak te-
kintélye (egészen megszűnt s az úgynevezett 
népkormány nem volt képes és nem is akart 
rendet csinálni Kénytelenek voltak még azzal 
az elővigyázattal is élni, hogy egész redif-zász 
lóaljakat municio nélkül küldöttek el, mert a 
kormányzó nem tudta biztossággal, hogy ki 
ellenében fogják  ellödözni. 

Julius 25-én Wassits már je'entette, hogy 
a mohamedán lakosság a határon hadsergünk-
nek el ent fog  állani s hogy bandák alakulnak 
a mi csapataink nyugtalanitására. Annyira ment 
a dolog, hogy maga Hafiz  pasa is nagyon örült 
(ha igaz), midőn hallotta, hogy csapataink már 
bevonáltak Boszniába s kérte a főkonsult,  táv-
iratozzon Philippovics tábornoknak a bevonulás 
sietietése iránt s ezzel idejében akadályozza 
meg a jelenlegieknél még nagyobb bajokat — 
Másnap az ex-vali is megjelent ? fo'konzulná), 
hogy értesítse az osztrák tábornokokat a sze-
rajevoi eseményekről s kérje őket, hogy sies-
senek a fenyegetett  lakosság védelmére. 

Ilyenek voltak az állapotok Boszniában 
csapataink bevonulása előtt. A veszély nyilvá-
nos volt, mert a felkelés  könnyen átszármaz-
hatott volna a szomszéd tartományokra s ak-
kor nem tudjuk, hogyan lettünk volna urai a 
mozgalomnak. 

' A hatvan milliós hitelt illetőleg azt a hirt 
terjesztették, hogy fedezéséről  a pénzügyminisz-
terek nem gondoskodtak eléggé. A .N. fr.  Pr « 
ezt a hirt megcáfolja.  Az osztrák pénzügymi 
rííszter a reá esÓ4i millióból az invalid és he-
lyettesítési alap értékeinek elzálogolásával fede-
zett 13 milliót, további 10 milliót kincstári je-
gyek elhelyezésével, egy milliónál többet arany-
rentével s a többi 1 6 - 1 7 milliót képes bármi-
kor a rendelkezésére álló készletekből fedezni, 
a nélkül, hogy zavarba jö'ne. A magyar pénz-
ügyminiszter is fedezte  quotáját A fent  emiitett 
két alapból kapott 5 t milliót, továbbá elhelye-
zett kincstári jegyeket 6 millióig, a maradék 7 
milliót pedig fedezi  a magyar aranyrente kon-
sorciummal kötött előleg-üzletből A konsor-
tium ez összeget már rendelkezésére is bocsá-
totta Széli pénzügyminiszternek. 

E r. 

* A bécsi hivatalos lap az összes minisztérium 
ellenjegyzésével ellátott következő legfelsőbb  kéz-
iratot közli: 

Mi első Ferenc József  stb. 
Galícia és Lodoméria, Krajna, Görc és Gra-

diska, továbbá Triest és környékének tartomány-
gyűlései f.  évi szept. 12-ére; Csehország, alsó- és 
felső  Ausztria, Salzburg, Stiria, Karinthia, Buko-
vina, Morvaország, Silézia, Tirzl és Porarlberg 
tartomány gyűlései pedig f.  évi szép 24.ére törvé-
nyes gyülhelyeikre egybehivatnak. 

Adatott fő-  és székvárosunkban Bécsben, aug. 
28-án 1878. uralkodásunk 30-ik esztendejében. 

Ferenc József  s. k. 
Auersperg s. k., Stremayr s. k., Glaser s. k. 

Uoger s. k., Chlumecky s. k., Pretis s. k., Horst 
s, k., Ziemialkowski s. k., Mannsfeld  s. k. 

* Az okkupáció költségeinek fedezésére  mint 
egy frankfurti  tőzsdelapnak Budapestről irják — a 
magyar pénzügyminiszter eddig még nem adott el 
magyar arany-járadékot, hanem az eddigi mozgó-
sítási költségeknek Magyarországra eső részét, a 
mennyiben az a rokkant és helyettesítési alapból 
nem fedeztethető,  kincstári jegyek kibocsátása ál-
tal fedezte.  A magyar kincstári jegyek, melyek 
csak bent az országban, kevés milliónyi értékben 
voltak forgalomban,  ujabb időben kilenc millióval 
szaporodtak. A hatvan milliós hitel Magyarországra 
eső részének csak hátralékát fogják  járadékkibo-
csátás által fedezni. 

* ltállay Béni volt belgrádi főkonsul,  mint a 
„Kelet Népe" irja, monarchiánk részéről ki van 
nevezve a Rumelia szervezésére összeállított euró-
pai bizottság tagjává. K. ur m. hó 30-án tért vissza 
Bécsből, a hol utasításait átvette és egy hét múlva 
utazik rendeltetésének helyére, Konstantinápolyba. 
Angliát e comissióban a nálunk is ismert Drutn-
mond-Wolff  fogja  képviselni. 

A z o k k u p á c i ó . 
A Boszna mentén, a fölkelők  ujabb támadást 

intéztek Szapáry hadállása ellen, sikertenül, mint 
mindig. 

A nagyobb harcok itt csak a segélyhadak 
teljes felvonulása  után fognak  megkezdődhetni, s 
mert Szerajevó megszállása folytán  a Bosznia ezen 
sarkába szorult lázadó csapatok visszavonulási utja 
el van vágva, előrelátható, hogy az itt lévő török 
rendes katonaság nemsokára megkezdi fegyverei 
lerakását, mint megkezdette már Hercegovinában 
hol, mint távirataink jelentették, számos kisebb 
török helyőrség kapitulált. 

Hercegovinában még ujabb sikert is arattak 
Jovanovics több csapatai, elfoglalván  a felkelők 
egyik főfészkét,  Nevesinjét. 

Hercegovina pacifikációja,  mint látszik, csak 
Livnó táján fog  még nagyobb nehézségekbe üt-
közni, mig Boszniában a Szerajevótól délre, Novi-
bazár felé  nyúló szorosok képeznek alkalmas pon-
tot a védelemre. Itt a fölkelők  hadiszerrel bőven 
elláthatván magukat, előreláthatólag legmakacsabb 
ellenállást fognak  kifejteni. 

•Szarajevóból irják aug. 24-iki kelettel, hogy a 
Szerajevó eleste után a hegyszakadékok, főkép  pe-
dig a trebeiesei hegyek déli nyúlványai közé me-
nekült felkelőket  az oda szakadatlanul küldözge-
tett őrjáratok egyre fogdossák  és bekisérik. Habár 
e foglyok  legnagyobb része fegyverrel  fogatott  el, 
b. Philippovics táborszernagy mégis azon szigorú 
parancsot bocsátotta ki. hogy ott, ahol enyhítő kö-
rülmények fordulnak  elő, kegyelem gyakoroltas-
sák. — 

A táborszernagy ezen engedékenysége főkép 
Szerajevó azon számos lakosainak van szánva, akik 
dacára a szigorú rendeletnek, mely szerint a fegy-
vereket legfeljebb  6 óra leforgása  alatt beszolgál-
tassák, a gyakran több száz éves, családi ereklyé-
ket képező, nagybecsű fegyvereket  megtartották, 
ami feljelentés  utján kitudódván, az illetők elfogat-
tak és most a törvény értelmében golyó általi ha-
lállal kellett volna bünhödniök. 

Mindezeknek megkegyelmeznek és szabadon 
bocsátják őket. 

Denunciációkban nincs hiány. Főkép a spa-
nyolok (zsidók) és az orthodoxok űzik ezt a mes-
terséget. 

Az osztrák-magyar hatóságok becsületére le-
gyen mondva, hogy e feljelentéseket,  melyek pénz-
jutalom reményében és többnyire alacsony kenyér-
irigységből történnek, nem nagyon előzékenyen fo-
gadják. A denunciációk következtében elfogottak 

legnagyobb része rövid vizsgálat után bántatlanul 
szabadon bocsáttatik. A feladók  pedig a remélt ju-
talom helyett megvetésben részesülnek. 

Csak egy jelentékeny fogás  történt egy itt 
lakó szerb feljelentése  következtében. — Ugyanis 
ezáltal két felkelő  vezér jutott a büntető igazság 
kezébe. 

A roppant drágaságon, mely a keresztyén la-
kosság kapzsisága következtében uralkodik, még 
a térparancsnok legerélyesebb rendeletei sem tud-
tak segíteni. 

Ez emberek egyre csak azt mondják : „Nem 
árulhatunk olcsóbban" vagy „nincs már többé por-
tékánk". Csak midőn a törökök előbújtak rejteke-
ikből és felbátorítva  katonáink loyalis magatartása 
által vásári bódéikat kinyitották és mindent a ren-
des áron kezdtek árulni, akkor lett vége a szédel-
gésnek, s keresztény és zsidó kereskedőknek kö-
vetni kellett muzulmán versenytársak példáját, igy 
a nyugalom és a rend ismét helyreált. Pezsgő élet 
uralkodik az egész városban. 

Több izben volt már arról szó, hogy a felke-
lőknél sok Kruka-féle  fegyvert  találnak, a melyek 
csak Szerbiából kerülhettek az ő birtokukba. Most 
már kiderült, hogy ezen fegyverek  Sabácon és 
Zvornicon, illetőleg a Drinán át kerülnek Boszniá-
ba, s hogy azon önkéntesek is ez uton jutnak oda, 
kik oly nagy számban harcoltak Tuzslánál a törö-
kök soraiban. — A nándor-febérvári  kormány 
e z t t a g a d j a u g y a n , — mert ez a história 
még nagyon kellemetlen volna reá nézve, de — 
mint egy levelező irja — nemsokára kézbe lesz ke-
rítve az összeköttetések minden fonala,  s akkor 
majd megválik, mit mondanak hozzá a n.-fehérvári 
szájaskodók és cselszövők. — Hogy Hadzsi Loja 
Konstantinápolylyal  és Nándorfehérvárral  közvet-
len távirdai összeköttetésben áll, az már konstatál-
va van. 

A doboji táborból irják, hogy gr. Szapáry al-
tábornagy az utóbbi harcokba szinte vakmerőség-
gel határos személyes vitézséget tanusitott; hason-
lót írnak vezérkari őrnagyáról. Midőn egy izben 
mindketten a legsűrűbb golyózáporban állottak, 
Szapáry odakiáltott az őrnagynak: „Az istenért, 
kedves őrnagy, kímélje magát I" — „És ön ? — fe-
lelt az őrnagy. — Engem lehet helyettesíteni, de 
ha ön elesik, derék csapataink veszve vannak." — 
Szerencsére nem történt baja egyiköknek sem. 

Szintén Szapáry hadosztályáról jelentik aug. 
2 7-érői: Szemben azon hírekkel, mintha a Szapáry-
hadosztály roppant, ezerekre menő veszteségeket 
szenvedett volva, a leghatározottabban állithatjuk, 
hogy a hivatalos kimutatásokban felsoroltakon  ki-
vül egyetlenegy ember sem hiányzik; természetesen 
nincs beleértve a legutolsó két ütközet, melyekről 
veszteseg-kimutatás még nem érkezett; de hisz a 
túlzó hirek is csak az előbbi ütközetekre vonatkoz-
nak. Egyszóval, a Szapáry hadosztály nem vesztett 
el egy ágyút sem, egy szerkocsit sem és sebesült-
jeit mind Dobojba szállította, ugy hogy a felkelők 
csakis a hullákon gyakorolhatták a megcsonkitás 
állatias mesterségét, mert csapataink, dacára a túl-
nyomó ellenségnek, mindig urai maradtak a harc-
térnek és csakis az élelmezési nehézségekre való 
tekintettel, meg hogy az etappe-vonalat veszélynek 
ki ne tegyék; határozták el magukat önkényt a 
visszavonulásra Dobojba, hogy ott bevárják az erő-
sítéseket, melyekre, tekintve az ellen túlerejét, el-
kerülhetlen szükségük van. 

A szegedi 46-ik számú gyalogezred egyik sze-
gedi vitéz harcosától érkezett levél tudósítása sze-
rint a szerajevói gyilkos csatában különösen a 12. 
század szenvedett sokat, s e századból 8 ember el-
esett, köztük Homai tiszthelyettes Zentáról. A sze-
gediek közül Zagrócky súlyos sebet kapott. — Az 
ezred szegedi tartalék-parancsnokságához 47 drb. 
fegyver  és megfelelő  mennyiségű katonai szerel-
vény küldetett Boszniából; ezek a fegyverek  és 
szerelvények gazdátlanul maradtak az ezrednél 
még Szerajevó elfoglalása  előtt. A szerajevói csa-
tát megelőzőleg eszerint 47-re ment az ezred vesz-
tesége. 

Hafiz  basa, Bosznia volt katonai kormányzója 
ki néhány napig Triesztben volt internálva, Bécs-
ből engedélyt nyert a hazautazásra és egy mai táv-
irat szerint Triesztből ma reggel már el is utazott 
Konstantinápolyba. 

llécs, aug. 31. Azon kérdés megvilágítására, 
kinek hibája, hogy az Ausztria-Magyarország és a 
porta közti konvenció megkötése annyira késett, 
teljesen hiteles forrásból  a következőkről értesíte-
nek : A porta a konventió megkötését eleinte a 
berlini szerződés ratifikációjáig  akarta elhalasztani ; 



midőn Andrássy erre rá nem ált, azt kívánta a 
porta, hogy az okkupáció 6 hóra, majd ismét, hogy 
egy esztendőre korlátoltassék s az okkupáció kö-
zös legyen; olyformán,,  hogy Ausztria-Magyaror-
szág megszállja Hercegovinát, a porta pedig Bosz-
niát ; továbbá kivánta a török kormány, hogy a 
török hivatalnokok és törvények megmaradjanak, 
az uj tisztviselőket Ferenc József  6 lV.-lsege, de a 
szultán nevében nevezze ki, határozottan kijelen-
tetni kivánta a porta azt is, hogy Ausztria-Magyar-
ország semmiféle  kártérítést sem követelhet a me-
nekültek tartása, az okkupáció és a beruházások 
fejében,  végre, hogy az okkupációnak meg kell 
szűnni, a mikor a szultán az okupáció célját elérve 
látja. Andrássy gróf  mindezen pontokat természe-
iesen erélyesen visszautasította. A mi most a folyó 
tárgyalásokat illeti, az a hir, mintha a konvenció 
már alá volna irva, mindenesetre még korai. 

Mosztar aug, 31. A környéken 156 és a dal-
mát határon tegnap Ragusa mellett 152 török ka-
tona, tisztjeikkel együtt leraktárt a fdgyvert.  A tö-
rök rendes csapatok több helyen jelentkezni kez-
denek és ezek nem fegyvereztetnek  le, hanem Al-
bánián át Konstantinápolyba küldetnek. Han Pro-
log mellett 19 török rendes katona és egy tiszt 
adta meg magát. 

Ragusa, aug. 31. A Narentától Lubinjeig min> 
dán meghódolt. Lubinjéből Sztolácba jönnek a föl-
kelővezérek és semmit sem akarnak többé tudni 
Trebinjéről és Korzeniről, a hol fölkelők  táboroz-
nak. Mosztár, Konjica és Nevesinjé közt sehol 
sem gyűltek össze nagyoeb számmal a fölkelők. 
Haider effendi,  a ki nem régen még Simje mellett 
táborozott, eltűnt, nem tudják hova.Kvojenice  és 
Trebinje körül állitólag mint egy 1000 fölkelő  tá-
borozik. 

Az Este gyalogezred stoláci küzdelme. 
Mostál', aug. 24. 

A rendkivüli nélkülözés, a sok fáradalom,  a 
nyughatatlan, zsibbasztó élet felette  megviselte im-
már a folytonosan  a tüz kellő közepében levő gya-
logezredet nemcsak azáltal, hogy számunk a szám-
talan csatározások következtében óriási mérvben 
csökkent: hanem azáltal is, hogy miután az élelem 
s különösen a viz nagyon csekély és kevés, a még 
életben levők is teljesen elvesztik emberi ábráza-
tuk ezelőtti diszét. 

Célom nem a túlzás, hanem a valónak hiv 
ecsetelése lévén, az eseményeket a következőben 
óhajtom önökkel közölni. 

„Aug. hó 16-ikán érkeztünk meg nagy nehe-
zen Stolácba. Útközben az ellenség sok helyütt 
igen élénk tűzzel fogadott,  de kik általunk folyvást 
szerencsésen visszaverettek. Midőn Stolac alá ér-
tünk egy rongyos ruhába öltözködött idős asszony 
nem győzött bennünket eléggé figyelmeztetni  azon 
kénykörülményre,  melyszerint a közeli erdőségek-
ben temérdek felkelő  tanyázik s minden percben 
készek lehetünk a megtámadásra, — ők csak ked-
vező alkalomra várnak ott.— 

Ezredesünk ezen hir hallalára azonnal intéz-
kedést tett s előbb a 7-ilc — de miután a század 
nagyobb része az élelmezés beszerzése céljából 
visszahagyatott — később a 8-ik századot küldötte 
volt, ki Medvec kapitány vezetése alatt az ismeret-
terep kikátatása végett. 

Ezalatt a főcsapat  Stolác felé  tartott. Az elő-
őrsök Stolácba való benyomulásuk alkalmával igen 
élénk tűzzel fogadtattak  s többen közülünk meg-
sebesültek, nemsokára azonban az ellentálló csapat 
szétugrasztatván, mindnyájan elfogattak. 

Ezen idő alatt a 8-ik század sorsa igen-igen 
szomorú jelleget öltött. Medvec kapitány az ellen-
ség közeledtének észrevétele után a század felét 
rajvonalba osztatván fel,  nyugodtan várta az iszo-
nyú lármával közeledő vad csapatokat. 

A lázzadók száma több ezerre ment s mint a 
sáskák tömegestül ereszkedtek le a közeli hegyek 
oldaláról s csakhamar elözönlötték az egész völ-
gyet. Nemsokára óriási tüzelés fejlődött. 

Katonáink oroszlán bátorsággal harcoltak a 
fölkelőkkel  szemben mindaddig, mig kapitányunk 
buzditó szavát, kit igen szerettek — hallották. A 
kapitány azonban egy golyó által mellén találtatva 
lováról leesett s azonnal meghalt. 

Ezen körülmény beálta után részünkről nagy 
zavar és rendetlenség keletkezett, a század teljesen 
körül lett véve fölkelők  által, s összeköttetés a 
íőcsapattal meg lőn akasztva. Futott mindenki aki 
csak menekülni tudhatott, s Péch tartalékos had-
nagy — ki a mult évben a selmeci akadémián 
volt erdésznövendék — rendkivüli szerencsével 
37-ed magával Stolácba érkezett s értesité azonnal 
a főcsapat  parancsnokságát a helyzet kritikus vol-
ta felől. 

A 8-ik század, melyről a lapok oly heterogen 
hireket közöltek, ez alkalommal összesen 86 em-
bert veszített, kik mindannyian a harcmezőn ma-
radtak, mennyiben a lázadók által a még életben 
maradottak mindenike iszonyú kínzások között 
adták ki szomorú életük utolsó lehelletét. A főcsa-
pat ezen hir vételére rögtön a lázzadó tömeg el-
len indult. Iszonyú harc fejlődött  ki. 

A lázadók ritka elszántsággal s bátorsággal 
harcolának s 8 óra hosszáig tartó heves harc után 
szuronytámadás fejlődött  ki s ennek következtében 
rendkivül sok felkelő  teríttetett le lábáról. Ez al-
kalommal kapta Öhlmayer őrnagy a halálos sebet 
is, egy golyó által fültövön  találtatva, eszmélet-
lenül terült el a földre. 

A lázadók kevés idő múlva futásnak  eredtek 
temérdek fogoly,  fegyver  — melyek mindegyike 
kátultöltő s igen jól hordanak — sok töltény, szá-
mos ló s több más hadifelszerelvényt  hagytak a di-
csőséges eredménnyel harcoló bátor katonák ré-
szére zsákmányul. 

Az elesettek között volt egy török pasa, ki-
nek vérrel borított mellén dúsgazdag aranylánc kí-
gyózott, mellette állott lesütött fővel  hü lova, mely 
jelenleg az ezred birtokában van. Ekként kezdődött 
s ekként végződött a stoláci ütközet. 

A 32-ik ezred ez ideig három nagyobb s 
több kisebb ütközetben vett részt. A 3 nagyobb 
Stolác mellett és környékén, a kisebek pedig me-
net közben vivattattaic. Ez ezred vesztesége aug. 
27-ig bezárólag összesen 357 ember, ezek között 
189 halott s 168 sebesült. A sebesültek egyrésze 
Eszékre vitetett, jelentéktelenebb része pedig ez 
ezred ápoló kezei között van. Az ezred jelenleg 
Mostárban időz s csütörtökön Trebinyébe indul, 
Hirlik, hogy Trebinye bevétele után az ezred Tri-
esztbe leend elhelyezve. 

„E." 

A „Csiki aprós&gok"-hoz 
— Válaszul B á l á s A n t a l és T. N a g y I m r e 

uraknak. — 

A „Nemere" idei 57-ik számában „Csiki apró 
ságok" cim alatt megjelent cikkemre t. Bálás An-
tal és Nagy Imre urak válaszoltak. Miután vála-
szaikat egyrészt több oldalról tévesnek, egyoldalú-
nak és indokolatlannak, másrészt — kivált az utóbbi 
ur részéről -— sértőnek, személyeskedőnek, cikke-
met elferditőnek  és Ízetlennek találtam: hivatva 
érzém magamat több oknál fogva  válaszaikat ko-
moly és egy kicsit körültekintő szempont alá ven-
ni s viszonválaszomat az alábbiakban megtenni. 

Nézzük tehát először is Bálás ur válaszát. — 
Ezen t. ur engem — cikkemet illetőleg — túlbuz-
gónak nevez, eljárásomat kritikátlannak bélyegzi, 
mely, szerinte, alaptalan alapon áll s nemcsak nem 
korrekt, hanem nemzeti bün is egyszersmind. Meg-
bocsát. t. Bálás ur, ha ezen állításait — kivált az 
utolsót — visszautasítom, mint olyanokat, melyeket 
téveseknek, indokolatlanoknak s az utolsót illető-
leg bűnösnek találtam. Az én eljárásom nem nyug-
szik, t. uram, alaptalan alapon, mert a cikkemben 
felhozott  példák, hogy Csikmegye majd egyik, majd 
másik falujában  feltalálhatók,  hogy azokat csikme-
gyei emberektől épen ugy, mint más vidékiektől 
is hallottam s jegyzőkönyvembe feljegyezgettem  : 
arról jót állok. Ne higyje kérem, hogy én ama sza-
vakat Amerikában gyűjtöttem légyen össze, vala-
mint azt se, hogy saját gyártmányaim lennének. 

Jól emlékszem azon időre, mikor a „Nyerge-
sen" történt átutazásom alkalmával bizonyos csiki 
atyafiakkal  beszélgetésbe elegyedtem. Beszédünk 
tárgya épen az érdekelt szavak körül forgott.  Az 
illetők bizony beismerték, hogy a kérdés alatti 
szavak Csikban otthonosak. — Többet is mondok: 
1875-ben Csik-Karcfalván  a tanitói testület szini 
előadással („Nők az alkotmányban" cimü darabot 
adván elő) összekötött táncvigalmat rendezett, me-
lyen én is megjelentem. Visszajöttöm alkalmával, 
nem is emlékszem már melyik faluban,  valami csik-
gyergyói emberekkel egy korcsmai helyiségben ta-
lálkozván, azok is azt vallották, mit az emiitett al-
csiki atyafiak.  — Még egy harmadikot is mondok: 
Hogy az érdekelt szavak Csikban otthonosak, azt 
más vidéki emberektől is épen ugy hallottam, mint 
a csikiaktól. A közelebb mult napokban Három-
szék egy falujában  járván, egy becsületes uri em-
ber a „nyugodalomtőkét", „lóbadugót", „toportyán 
férget",  „görget", „zökkentő" stb. szókat mint olya-
nokat emlegette és használta, melyeket közvetlenül 
csiki atyafiaktól  hallott. — Egy negyediket is mon-
dok : 1878-nak egy májusi napján a kolozsvári kir. 
tud. egyetemnek úgynevezett „fekete  tábláihoz" 
betoppant csiki borvizes atyafi  az érdekelt szavak 
valódiságát épen ugy elismerte, mint az előbbiek. 
Még többet is mondhatnék állításomnak igazolá-
sára, azonban ennyi ok után indulva is, kétségen 
kivülinek tartom állításomat. 

Ne vádoljon tehát, kérem szívesen, — engem 
túlbuzgóságról se komolyan, se tréfából;  mert ha 
ön Csik-Csatószegen az érdekelt szavakról tudo-
mást még nem szerzett, vagy tegyük fel,  azok Csa-
tószegen nem otthonosak : abból még nem követ-
kezik, hogy azok egész Csikban nem léteznek, mi-
után valamint egy rakás buza nem csupán egy 
szem búzából, vagy egy erdő nem csupán egy szál 
fából  áll: ugy Csikmegyét sem te^zi csupán Csa-
tószeg községe. 

Ezek szerint eljárásom csak önnél lehet kri-
tikátlan, csak önnél nyugszik alaptalan alapon s 
mi több, csak az ön felfogása  és gondolkozása sze-
rint lehet nemzeti bün. Az eféle  felfogás  és gon-
dolkodásnak pedig — ha a tek. szerkesztő ur szí-
veskedik megengedni — útjába állok s mint olyant, 
melyet elfogadni  nem lehet, nem szabad, határo-
zottan visszautasítom, csupán azért, mert csak az 
ilyen felfogás  és gondolkodás szerint követhetnék 
el egy olyan nemzeti bünt, melyet — ha már an-
nak lehet nevezni — tenni szoktak azok, kik te-
kintve magasztos hivatásukat, kezükbe nem illő 
eszközökkel leskelődnek éjszakáknak idején a jám-
bor emberekre s ilyen tetteik által annyira szenny-
foltot  vonnak komoly éltökre, hogy a dölyföt  to-
vább tűrni nem tudó nép kész volna még fényes 
nappal szobájokban agyonverni; a kik talán tudat-

lanságból vagy isten tudja micsoda okokból vádol-
ják azt. a magas kormányt, mely jó tudomásom 
szerint. — Vagy ha az érdeklők nem ismernék el, 
forduljanak  felvilágosítás  végett Csikmegye főtan-
felügyelőjéhez  — csak Alcsikban is több iskolát 
épittetett ; a kik rányomják csakugyan alaptalan 
alapon saját felekezetök  hivatalos egyéneire kevés 
kivétellel az „értelmes" epitheont s megfeledkez-
nek arról, hogy a nyilvánosság előtt épen e lapok 
hasábjain felmagasztalt  „értelmes" egyénektől egy 
párnak kivételével ugy a hátok mögött, lealacso-
nyitólag szólottak, azokat tudatlan „tökfilkóknak" 
nevezék; a kik végre, hogy többet ne szóljak, — 
anélkül, hogy bizonyítanák, egy olyan testületet 
tartanak bizonyos nép művelődése előmozdítóinak, 
mely ma több fokkal  előbb állana művelődésének 
terén, ha ama testület ne legyen a múltban élén. 

Gondoljuk meg tehát, t. Bálás ur azt, hogy 
mit nevezünk nemzeti bűnnek s kit tartunk s miért 
ama bün elkövetőjének, ugy azonban, hogy mindig-
az igazság lebegjen szemünk előtt, még pedig az 
az igazság, mely se nem katholikus, se nem pro-
testáns, hanem egy. 

Menjünk tovább. 
T. Bálás ur neveztem téves állításai után egy 

futó  pillanatot vet Csik közművelődésére ugy a 
múltban, mint a jelenben, csupán azért, mert mint 
irja, „a t. iró egyenesen a jelenre alkalmazza Csiki 
apróságainak igazságát". Ezen állítását sem hagy-
hatom helyben azért, mert felhozott  példáimnál 
hét helytt beszélek a múltban s csak négy helytt 
a jelenben, miből a világlik ki, hogy a múltra ép 
ugy, sőt még inkább, mint a jelenre alkalmazom 
cikkemet, miről meggyőződhetik, ha még egyszer 
figyelemmel  átolvassa azt; különben bár ném aka-
rom, de mégis el kell hinnem, hogy t. Bálás ur a 
magyar igeragozással még nincsen egészen tisz-
tában. 

Ezek után azt igyekszik bebizonyítani, hogy 
fel  nem lehet tenni, hogy a felhozott  szólamok ott-
honosak volnának épen Csikban. Hogy épen ott 
otthonosak, — már bebizonyítottam a fentebbiek-
ben. — Azután igy ir tovább : „az ilyenek (t. i. az 
érdekelt szavak) mint a nép nyelvén élők nem le-
hettek s nem is lehetnek." Tisztelettel meghajlok 
Bálás urnák szép tudománya, sokoldalú ismerete 
és tapasztalata előtt, de mégis minden tiszteletem 
mellett mindazt, mit ezen utóbbi állításának bebi-
zonyítására 25 sorban elmond, helyben nem hagy-
hatom : nem azért, mintha a bizonyítást helytelen-
nek látnám, hanem azért, mert nagyon is egyol-
dalú felfogásra  mutat. Megmondom én is, hogy 
miért ? 

Azért kérem, mert ön nem veszi tekintetbe, 
hogy a nép is csinál ám uj szót. A mit ön arra 
nézve elmond, hogy a nép nagyon kevés szóval 
beéri : higyje el kérem, ezzel nekem semmi újságot 
nem mondott, mert régen tudtam én azt, hogy „a 
közbeszéd sokkal szűkebb körben forog,  szavai 
sokkal kisebb számúak, mintsem a tudományok 
újkori kifejlődésének,  elég kifejezést  adhatna, mert 
a nép a természethez szorosan s mintegy physikai 
erők által van lekötve, annak keblén él, annak 
korlátai között szemlélkedik és mondhatni minden 
szó .sajátképen csak addig valóban a nép tulajdo-
na, mig első természetes önszerü jelentései tarta-
nak, azontúl inkább a tudományé."1) Az sem új-
ság előttem kérem, hogy „nyelvünk jellemző ty-
pusa az egytagú szavak sokatmondó és plasztikus 
festéssel  bíró eredetiségében áll, mit hiába kere-
sünk a nyugoti nyelvekben." Rég tudtam én ké-
rem, hogy nyelvünknek Jellemző tulajdona „a rö-
vidség, csínnal és tartalmassággal együtt, hogy a 
rövidség már magában is ajánló tulajdon, a költői 
nyelvben is, hol a szenvedély inkább szaggatottan 
tör ki, mint elmélkedve áradozik ; de kivált a köz-
lekedő értelmes beszédben, mely kicsinyben sokat 
szeret mondani s kivált az egytagú szókkal eláradt 
ujabb nyugati nyelvekkel  szemben."1) Előttem csak 
az újság kérem, a mit ön elfeledett  (mert hiszem, 
hogy tudja) s a mit fentebb  is emliték, hogy t. i. 
a nép is csinál uj szót; ez azon újság, a mi külön-
ben helyes és általam is igazolt bizonyítását egy-
oldalúvá teszi; egyoldalú bizonyítást pedig elfogad-
nunk csak akkor lehet, ha azt kiigazítani, illetőleg 
kiegészíteni s teljessé tenni is tudjuk. 

(Koly tatása következik.) 

F ü r d ő i l e v é 1.*) 
Tusiiátlfiirdő,  1878. aug. 29. 

Tek szerkesztő ur I 
Méltóztat emlékezni, hogy mikor kényszerül-

ve voltam „Aeolus" urnák tusnádi első tárcaleve-
lére válaszolni, bátorságot vettem magamnak szer-
kesztő urat a forrás  minőségére figyelmessé  tenni. 
Nem én vagyok tehát az oka, hogy becses lapja 
75-ik számában megjelent fürdői  tárcalevélre szin-
tén válaszolnom kell. 

Ha eddig kételyeim lettek volna is, most bi-
zonyos vagyok a felől,  hogy ezek a „kedvtelésből" 
irott közlemények nem személyes meggyőződés, 
hanem informatiók  szüleményei ; máskülönben nem 

!) Lásd Imre Sándor ^A magyar nyelvújítás óta divatba jött 
idegen és hibás szólások bírálata, tekintettel az újítás helyes mól-
jaira,. cimü munkájának 10. lapját 

Lásd ugyanannál a 14. lapot. (Nyelvünk többi szép tu-
lajdonait illetőleg a 15 lapot. 

*) A levél személyeskedő részét, — miután Aeolus ur már 
ugy sem válaszolhatna rá egyhamar — kénytelenek  voltunk ki-
hagyni Aztán elég is volt már a polémiából. Szerk. 



látna Aeolus itt nálunk bizonyos dolgokat olyan 
rózsaszínben. 

Elöször is nem kell ágálni azzal a fáklyás  ze-
nével. Józan észszel rendelkezik az, a ki sindely-
lyel födött,  egymáshoz jó közel épitett faházak  kö-
zött, méghozzá egy szeles estén 10—12 apró gyer-
meket égö fáklyával  sétáltat? 

Hogy az a „páratlan tapintatosságnak több 
izben jelét adott fürdőigazgatóság"  ki legyen ? azt 
én nem tudom. De igen azt, hogy Tusnád fürdő 
soha sem volt kevésbé gondozott, mint épen ez 
idény alatt. F, páratlan szépségű parkban még az 
ülő padok is tetszés szerint széthordattak, — nem 
volt senki, ki azokat bár csak egyszer is kijelölt 
helyeikre visszarakhatta volna. 

Ez a gyógyhely,  melyről két év előtt illeté-
kes egyén mondotta, hogy Magyarországon még 
csak a Margitsziget van ily tisztán tartva, minden 
zugában tele van szeméttel. Erre senkinek sincs 
gondja, hanem hát azért, mert csekélységem sza-
badságot vett magának a mellbetegek ügyét né-
mely úrhölgy uszályának eléje helyezni és a poros 
járdákat — az ellenkező parancs dacára — megön-
tözni rendelte ; lelt harc és háború, — persze csak 
ugy a hátam mögött"— és születtek az informatiok 
Aeolus ur számára. 

Az az igazgatóság, melyet én ismerek, elő-
terjesztésem folytán  megtette ez évben is intézke-
déseit, hogy a fürdő  területe tisztán tartassék ; — 
hogy azok miért nem lettek foganatosítva  : arról 
és más egyebekről is felelni  fog-  a nagygyűlésnek 
hihetőleg az illető alárendelt közeg. 

Miután a toll már kezemben van, — engedje 
meg t. szerkesztő ur, hogy e helyen a kegyeletnek 
is szentethessek pár sort. 

Mikor ezt írom : fekete  lobogó leng a gróf 
Mikes féle  házak és a födött  sétatéri épületek hom-
lokzatáról, jeléül azon gyásznak, azon szomorúság-
nak, mely Tusnád fürdő  igaz barátainak keblét be 
kell hogy töltse : zabolai gróf  Mikes Benedek ha-
lála felett,  kinek e gyógyhely oly sokat, felvirág-
zását köszönheti. 

Nyugodjanak békével a páratlan nemeskeblü 
férfiú  drága hamvai, hátramaradottainak végtelen 
keservét pedig enyhitse a mindenható kegyelem ! 1 

I)r. Lengyel Gyula, 
Tusnád fürdőorvosa. 

Földmivelésünk érdekében. 
(Vége.) 

Mind e felsorolt  kellékek s feltételek  megszer-
zése oly dolog, mely komoly törekvés és akarat-
tal, ugy az állam, mint az egyesületek és magáno-
sak részéről, s csak idővel sikerülhet. 

Az állami intézkedések közül első sorban áll: 
a külföldi  piacnak a magyar tenyésztő előtt való 
megnyitása. 

Igen helyesen mondja Tormay Béla, hogy a 
piaci hiány akadályának elhárítása fontos  feladat, 
melyet meg kell nyerni: tenyészállatt eladásra, 
mert csakis ezáltal emelhető az állattenyésztés jö-
vedelme mag'asabb fokra. 

Az alföld  égalji viszonyainál fogva  a magyar 
erdélyi igavonó marha tenyésztésére van utalva, 
míg hazánk többi részei, a felföld  és a dunántul, 
a jelesebb külföldi  szarvasmarha-fajták  tenyészeté-
vel, valamint az illető állati termékeknek a bel- és 
külföldi  piacok számára való feldolgozásával  fog-
lalkozhatnának. 

A kormány a hazai szarvasmarhatenyésztés 
emelését célzó működését már tényleg meg is kezd-
te egyrészt azáltal, hogy igyekezvén a német kor-
mánytól a magyar marhára szabott beviteli tilalom 
megszüntetését kieszközölni, mi — tekintve azon 
erélyes állategészségügyi rendészetét, mely által a 
marhavész behurcolásának veszélye azon országok-
ra, melyek nekünk határainkat megnyitják — tény-
leg elhárítottnak tekinthető — remélhetőleg sike-
rülni is fog. 

Másrészt pedig: az állattenyésztés támogatá-
sára, az ország különféle  részeiben, a vidék körül-
ményeinek megfelelő  gulyák és pepineriák felállí-
tása által kedvező alkalom nyilik a gazdának a szük-
séges tenyészanyagot közelből, biztosan és részlet-
fizetésre  (Mezőhegyes) megszerezni. 

Igy van Mezőhegyesen: magyar, Kisbér s 
Magyar-Óvárott: algaui, Debrecenben scheinfeldi 
stb. tenyészanyag beszerzésére kedvező alkalom. 

. Egy további főkelléknek  a tőkét kell tekinte-
nünk. Kívánatos volna, hogy hazánkban a mező-
gazdaságnak olcsóbb tökéhez jutása, mi iránt el-
végre már élénk mozgalom indult meg, mihamarébb 
lehetségessé tétessék. 

Hogy az eddig — sokak által — „malum ne-
cessarium"-nak tartott állattartást valódi és helyes 
állattenyésztés váltsa fel,  meg kell adni sikerülésé-
nek fökellékeit,  s ezek : a biztos piac és olcsó hi-
tel, és — mi legfontosabb  — a szakismeretek ter-
jesztése. 

S ez utóbbi képezi a dolognak, — hogy ugy 
mondjam — botlófáját,  mert az előbbi kívánalmak 
teljesítésére csak határozott akarat s erélyes intéz 
kedések szükségesek — de utóbbi — az már idő 
dolga ! s rendeletek által meg nem adható valami. 

Ha a legújabb történelem nyújtja is példáját 
annak, hogy harcképes seregeket, úgyszólván a 
„földből  előteremteni" lehet, egy szakértő, concu-
rensképes gazdaosztály létesítésére ilyesmi aligha 
lesz alkalmazható. 

A tenyészcél teljes felismerése,  az e célnak 
megfelelőbb  tenyészanyag kiválasztása, a tenyész 

állatoknak oly modoni pároztatása, felnevelése  ápo-
lása, hogy ez a kitűzött célnak megfeleljen,  az ál-
lati termékeknek feldolgozása,  piacképessé tétele, 
mind oly dolgok, melyek alaposan képzett, a kor 
színvonalán álló tenyésztőt, s tőle szorgalmat, ki-
tartást, ügyszeretetet követelnek. S ezen tulajdo-
nok — tekintsünk szét — s szóljunk elfogulatlanul 
a magyar gazdánál — ma még — fájdalom  ! csak 
vajmi szórványosan lelhetők fel. 

A gazdasági ismeretek terjedése, illetve ter-
jesztése, a mult évtizedekhez képest, elvitázhatlan 
tény ; — de mily óriási mulasztásokat kell itt hely-
re ütnünk, s mennyit kell még e téren haladnunk. 

A gazdasági szakintézetek s ezekben a láto-
gatók számának folytonos  gyarapodása e tekintet-
ben is egy szebb jövő reményével kecsegtetnek, s 
csak fáradhatatlanul  kel haladni a megkezdett irány-
ban, fejleszteni,  közkinccsé tenni a haladás szelle-
mét (gazdasági egyesületeink egy háládatos fel-
adata), világosságot terjeszteni a kisebb gazda-osz-
tály soraiban, hogy ők is érezhessék a tudás áldá-
sát, hatalmát. 

Ezek volnának — igénytelen véleményem sze-
rint — azon főbb  hiányok, melyek megszüntetése 
a leghatalmasabb tényező nemcsak rétmivelésünk 
— de általában mezőgazdaságunk egy jobb irány-
ba, a „helyes arányok" korszakába való terelésére. 

KÖZGAZDASÁG. 
(JÖK-gyapjuniosóhcIyek  Erdély keleti ha-

tárain. 
A magas kormány elhatározta, hogy az Oláh-

országból behozandó mosatlan gyapjú mosására 
gőz-gyapjú mosóhely eket fog  felállítani  az ojtozi 
szorosnál Bereck mellett, a tömösi szorosnál Brassó 
mellett és Orsovánál, melyek a jövő 1879. évmájus 
havában kezdik meg működésüket. 

E végett Liptai István min. oszt. tanácsos 
vezetése alatt egy miniszteri bizottság szállott ki 
a helyszínére néhány héttel ezelőtt Brassóba s ki-
szemelte a tömösi szorosnál felállítandó  mosóhelyet 
Felső-Tömösnél a vesztegintézet mellett. 

A miniszteri rendelet szerint ezen vállalat ma-
gánosokra fog  bízatni a következő módozatok mel-
let. Az állam a vállalkozónak földet  és helyet ad 
— ezt különben Brassóban a tulajdonos várostól 
fogja  megszerezni — és következő szabadalomban 
részesiti: a vállalkozó egyedül lesz e helyen feljo-
gosítva, hogy a behozott gyapjút gyapjút megmos-
hassa nemcsak, hanem az ezen szorosan mosatla-
nul behozott gyapjút csak is e helyen szabad meg-
mosni. A mosás diját évről-évre a kormány fogja 
megállapítani. 

A vállalkozó a maga számára mosathat saját 
gyapjút; mindazonáltal az Oláhországból mosatla-
nul beérkező gyapjúkat érkezési sorrendben meg-
mosni s a mosás alkalmával előnyt adni köteles. 

Az állam a vállalkozóval, kinek a gyapjumosó 
helyet bizonyos előirt s a szükséglethez mért kiter-
jedésben kell fellépitnie  csak bizonytalan időre sze-
gődik. 

Mindazonáltal, ha olyan viszonyok állanak elé, 
hogy az oláhországi mosatlan gyapjúk behozatala 
rövid idő alatt újra megengedtetik, s tehát a mo-
sóhely az ország határán feleslegessé  válik: ez 
esetre biztosítja az állam a vállalkozót bizonyos 
kárpótlásról, mely a befektetési  tőkének bizonyos 
százalékát fogja  képezni, még pedig fokozat  szerint, 
mely évről-évre száll s tiz év múlva elenyészik: 
azaz a vállalkozó ez idő múlva kárpótlásra semmi 
igényt sem tarthat. 

K. L. 

L E G Ú J A B B . 
R a g u s a, aug. 31. Trebinjében felkelés  ütött 

ki. A fölkelők  tegnap óta harcolnak a rendes csa-
patok ellen, melyek vonakodnak átadni nekik a 
várat. 

P é t e r v á r , szept. 1. A hivatalos lap hosz-
szabb cikkeket közöl, — melyben elmondja, hogy 
szemben a rosz érzelmű emberek több tettével, a 
kik august. 16-án Mecenzoftot  is meggyilkolták a 
kormány elvesztette türelmét és kötelességének 
tartja minden becsületes orosz polgár életét és va-
gyonát megvédeni a bántalmazás ellen, mely za-
varja az állami élet rendes fejlődését  A kormány 
ezentúl hajthatlan szigorral fogja  üldözni azokat, a 
kik bűnösök vagy bűnrészeseknek bizonyulnak be 
a létező rend, a köz- és családi ügy, úgyszintén a 
tulajdonjog ellen irányzott tervekben. Do minden 
erélyessége mellett is a társadalomban támogatást 
kelle találnia : azért felhivja  az orosz nép minden 
osztályát, hogy segítsenek kiirtani a bajt, mely a 
hamis tanokban gyökerezik. Az orosz népnek és 
képviselőinek tettekkel kell bebizonyítani, hogy az 
ő körükben nincs helyük ily bűntetteknek, Vé-
gül inti a kormány a tanuló ifjúságot,  hogy ko-
molyan fontolja  meg a súlyos következményeket, 
melyeknek kiteszi magát, ha elfogadja  a keblében 
terjedő hamis tanokat. 

D o b o j, szept. 1. Itt azon hir kering, hogy 
a három tábornok Philippovics, Szapáry és Jova-
novics közt komoly viszályok törtek ki és hogy 
Szapáry Bécsbe irt volna a hadügyminisztérium-
hoz, hogy Philippovics bűnös tétlensége és rendel-
kezése alatt álló hadosztályai elhanyagolása által 
oly hibákat követett el, mik azt érdemlik, hogy 
hadi törvényszék elébe állittassék. (E hirért még 
-az „Egyetértés" sem vállal felelősséget. 

A Rodophei fölkelők  legújabb tetteiről irják a 
„Pol. Corr."-nek Drinápolyból, hogy Haskiöj és 
Jeni Mahale közt áttörték az orosz előórséget és 
élelmiszereket mentek requirálni, mely alkalommal 
jelentéktelen küzdelem is folyt.  E hó ig-én a törö-
kök ismét nagy erővel követtek el ilyen csinyt 
Jeni Mahaló felé,  és zsákmányul vittek 40 lovat, 
200 ökröt és 1000 juhot. Az oroszok visszavonul-
tak a túlnyomó erő elől, de miután a törökök elvit-
ték zsákmányukat, ismét elfoglalták  régi állásaikat. 
Szófián  át 20-án érkezett ide egy szerb futár,  ki 
a san stefanói  főhadiszállásra  megy. Azt mondják, 
hogy igen fontos  sürgönyöket visz Tottleben tá-
bornok részére. 

A d a k o z z u n k ! 
A mozgósítás mióta nagyobb mérvet öltött 

— hazánk egyes vidékei igen érzékenyen lettek 
érintve. 

A családapa odahagyja nőjét, gyermekeit, el-
hagyja csekély gazdaságát s megy a harctérre( 

hova őt a felsőbb  hatalom szólitá el és harcol a 
katonai becsületért. 

Az otthon maradottak keserű könyeket hul-
latnak a távozók után s nagy részük ki van téve 
az elhagyatottságnak, a kényért kereső családapa 
távollétében nélkülözéseknek. 

Segítsünk rajtok 1 
Nem tagadhatjuk, hogy okkupáló hadsergünk 

nek veszteségeik vannak. Az elesettek, vagy sebe-
sültek a mi vérünkből való vérek. 

Az elesettek családján segíteni könyöradomá-
nyokkal, a sebesültek ápolásához, kinjaik enyhíté-
séhez irgalmas, résztvevő adakozásainkkal hozzá-
járulni hazafias  kötelességünk. 

A székelység meg volt kiméivé a hadviselé-
terheitől; sem véráldozatot nem hozott, sem anyas 
gilag nem érzi a háború súlyát. Hazafias  érzületé-
nek ad tehát kifejezést,  ha a nyomorban sinlődők-
nek testvéri ápoló kezét odanyújtja. 

Nem szükséges a székelységet hangzatos sza-
vakkal fölhívni,  ők minden időben megtették ha-
zafias  kötelességeiket. 

Ki fogják  találni módját a segélygyüjtésnek. 
Pénzt, tépést talán egy, e célra szervezendő bi-
zottság gyüjthetne. Társulatok, egyesek, közműve-
lődési, műkedvelői s több eféle  egyletek rendezhet-
nek e célra előadásokat. Lapunk is a legnagyobb 
készséggel továbbítja a könyöradományokat. 

A. M. és II. jegyű belmunkatársaink 2 — 2 fo-
rintot voltak szívesek sebesült testvéreink részéra 
adományozni. 

Gyűjtöttünk a törököknek: gyűjtsünk most 
édes testvéreinknek. 

A könyőrület istene megáld titeket érte. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Király ö felsége  szive jósága jellemzéseül 

említi egy bécsi lap a következő esetet. Egy Bu-
dapesten lakó hölgy O. asszonynak fia  a Boszniá-
ban levő csapatok soraiban harcolt. A szegény 
asszony mitsem tudhatott meg fiáról,  ha él-e, vagy 
már meghalt. Nagy szomorúságában egyenesen a 
királyhoz fordult  felvilágosításért.  Pár nap múlva 
O. aszszony ő felsége  katonai irodájából, a király 
egyenes meghagyása következtében táviratot ka-
pott, melyben értésére adják, hogy fia  ól. A távi-
rat alá b. Mondel hadsegéd neve volt jegyezve és 
igy szól : „Asszonyom ! Az ön Rudolf  fia  Mag-laj-
nál lábán megsebesült, gyógyításra a broodi kor-
házba került, de már teljesen felgyógyulva  vissza-
tért ezredéhez Zepcsébe." 

— A mozgósítás Háromszéken, nem ugyan 
Bosznia kedvéért, hanem a múzsák két hónapig 
zárva volt csarnokaiért — megindult. Kis diákok, 
apró lánykák nyüzsögnek, a beiratások javában 
folynak  minden tanintézetnél. Megélénkült váró 
sunk az „általános berukkolás," ez örvendetes moz-
gósítás idejére. 

— JÖVŐ szálltunk hozni fogja  a közigazgatási 
bizottság folyó  hó 3-án tartott ülése tudósítását. 

Érték- és váltó áríolyam a bécsi cs. kir. uyilráuos 
tőzsdén augusztus 30. 

Magyar' aranyjáradék 86.20 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
„ „ * H. 112.40 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 74 — 

„ „ 1876. évi államkötv. . 6,5 59 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 98.— 

Magyar hitelbank 210.— 
Ezüst 
Cs. kir. arany 5.46 
Napoleond'or 9.22 'j.t 
Német birodalmi márka 56.7° 
London 115.05 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 
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| frt. 

7 

s ó , 
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80 
Buza (tiszta) > közepes . . 6 - 7 — 

1 gyöngébb . 5 5 0 6 80 
Buza (vegyes) — 0 50 
Rozs 1 ! e ? s z e b b 4 40 5 30 

J közepes 4 - 5 — 

Árna l l e . S s z e b b 5 5 60 
1 j közepes 4 5 0 5 1 0 

Z a b | l é g i b b 2 40 2 30 
J közepes — 5 20 

Törökbuza 5 40 5 30 
5 0 6 80 

Borsó 4 20 — 

Lencse 10 5° — — 

Fuszulyka 6 20 — — 

Lenmag — — 9 40 
Burgunya 1 20 1 32 
Marhahús 3 2 — 70 
Disznóhús — 4 4 — 48 
Juhlius 2 6 — 70 
Taggyu friss  — 4 0 — 36 

P á l y á z a t . 
Eresztevény községben a községi tanítói állo-

más megüresedvén, betöltésére pályázat nyittatik 
s egy évi próba utánállandósittatik. 

Évi fizetése  300 forint,  az iskolai épületben 3 
szobából álló tisztességes lakás kamara és pincével 
együtt. 

Pályázni óhajtók folyó  évi szeptember 25-éig 
sajátkezüleg irt folyamodványaikat  tanitói okleve-
lükkel ellátva, alólirt elnökhöz benyújtani szíves-
kedjenek. 

Eresztevény, (u. p. Maksa) 1878. aug. 27. 

CSISZÉR FERENC, 
1—3 iskolaszéki elnök. 

kező napokon folytatva,  a helyszínén szálanként 
készpénzért nyilt árverés utján el fognak  adatni. 

Nagy-Borosnyón, 1878. augusztus 28. 
K Ó N Y A  L Á Z Á R ,  K Ó N Y A  SÁNDOR, 

biró. 1—3 közs. jegyző. 

I 

Pályázati hirdetés. 
Az altorjai községi iskolánál ürességbe jött 

fitanitói  állomásra pályázat nyittatik. [ 
-C.vi fizetés  300 frt,  szabad lakás, egy negyed 

holdnyi kertilletmény és három öl tűzifa. 
Pályázni kívánók kellően felszerelt  folyamod-

ványaikat folyó  évi szeptemberhó 24-ig alólirt el-
nökséghez nyújtsák be. 

Altorja, 1878. augsztus 30. 
K Ó S A ISTVÁN, 

1—2 iskolaszéki elnök. 

Pályázat. 
Az erősdi községi népiskolánál megürült ta-

nitói állomásra pályázat nyittatik. 
Évi fizetés  300 forint,  természetbeni lakás és 

egy negyed holdnyi kertilletmény. 
Pályázni kivánók kellően felszerelt  folyamod-

ványaikat alólirt iskolaszéki elnökséghez folyó  évi 
szeptember 24-éig küldjék be. 

Erősd, 1878. agusztus 30.J 
RÁCZ ALBERT, 

1 — 2 iskolaszéki elnök. 

80 Árverezési hirdetés. 
Alattirt községi elöljáróság által közhírré té-

tetik, miszerint Nagy-Borosnyó községe t. c. képvi-
selő testületének folyó  évi márciushó 2-án hozott 
határozata következtében a tekintetes törvényható-
sági képviselő bizottság által lett jóváhagyása után 
az u-t községnek alsó határában közel eső László-
kútoldala nevü 15 hold 1233 négysz. öl kiterjedésű 
cserés erdöbércén levő cserefái  szeptember 29-étől 
délelőtti 9 órakor kezdődőleg és az utána követ-

Az arcszín fiatal  üdesége! 
Felülmúlhatatlan és nélkülözhetlen szap-

pannak bizonyult be és általánosan elismerte-
tett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr-
LEJOSSE-féle 

SAVON RAVISSANTE; 
ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan I 
a világon ; a ki egyszer megkísértette, az so-
ha többé nem használ más szappant. 

A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . 
— Egy darab ára 50 kr. — 

Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett 
hölgyvilág által általánosan elismerve a hiva-
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valód 

KAVISSANTE 
: Dl'- LEJOSSE tói Párisban. 

Ezen világhírű bőrtisz 
titó szer valamennyi szé-
pítő szer között leghíre-
sebb és leghatásosabbnak 
bizonyult szeplők,napégés, 
rezesség, sárga foltok,  va-
lamint minden bőrtisztát-
lanság biztos eltávolítására 

A RAVISSANTE 
arcszinnek feltűnően  szép, 
halvány rózsaszínű, bár-
sonyszerü fiatal  üdességet 
ad, a bőrt és kezeket va-
kító feliérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hüsitő és fel-
üditőleg hat s gyöngéd 
bőrt szerez a legkésőbbi 

g f  öregségig. 
Budapesten valódi minőségben kapható: 

T ö r ö k J ó z s e f  gyógyszerész urnái király-
utca 7. sz. Sepsi-Szentgyörgyön O t v e s é s 

' ' B e t e g uruk gyógyszertárában. 
Nagy eredeti üvegtok ára 2 frt  50 kr. 
Kis „ „ „ 1 frt  50 kr. 

Központi szélküldési raktár: Schwarc Henri k-
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.)6 —50 

J B B W I 

HIRDETMENY. 
Nagy-Borosnyón 

a 210 házszám alatt levő 

szeszgyár 
3 évre haszonbérbe kiadó, esetleg ösz-
szes készületeivel együtt örökáron eladó. 

Eladó egyszersmind 90 darab nagy 

szeszes hordó i* > 
Értekezhetni alulirttal. 

j N.-Borosnyón, 1878. aug 28. 
1—3 Kónya Dániel. 

A z élőpatakig 2 3 

haszonbérletét Élőpatakon 

(Miatti®, áfet&Ma s fia Jakab 
bírják. 

Kéretik tehát a t. közönség, szíveskedjenek megren-
deléseiket ezen cég alatt megtenni. 

p*" Ide intézendők egyszersmind minden pénzkülde-
mények is. 

S p e c i a l i t á s o k 4 

Gnders J. N. központi üzleti irodájából Neutitscheinban. 
ÜBÜSf-A  megrendeléseknek azonnal elég tétetik. — A pénzek bérmentesen kéretnek. 

Valódi, ó SÓS BORSZESZT E s y e < I ü l valódi VAS-LIQUEUR.  Egy palack ára használati uta 

(Franzbranntwein) legjobb mi- Egy palack ára használati uta- sitással együtt 80 kr. 
nőségü. Egy palack 70 kr. Cso- sitással együtt 1 frt.  E z e D s z c r gyógyhatású, rothadásmen-
magolásért IO kr számíttatik. Ezen liquer vastartalmánál fogva,  k a p - é ™ i l < " 

. , , , . ,. . . , . hói készíttetik, a foghusra  nézve éltető 

Valódi svéd dr. A . O. W e r - í " ° , a t b a n a l e E J O b l > Eyomorerosito » < " é s e r f i s i t 3  h a t á s a v a n s a n n a U termés,.e 

ner-féle  É L E T - E S S E N C I A - T I T " egészségre k.ttt -^ o t k a l c s ö n ö tisztítja B f o . 
_ no hatással van, különösen az izom- és r , , 
Egy palack ára használati uta-Regrendszer gyengesége, hiányos táp- 5 " o k n a k elefántcsont  fehérségét, 
sitással együtt I frt.  álkozis és vérképződés, vérszegénység, ^lyreál ,tja, megakadályozza a fogak 

. , r , , , , , T . ,. meglazulását és kihullását, elejét veszi 
Az egészség fentartása  vagy helyreál-Mpkúr, scorbut, a typhus utól.aja,, váltó o d y a s o d á s n a k s , e r s m i o d , j o b b 

litása, magas kor elérése kétségen kivül Rz (hideglelés) és nedvveszteség esete- . , 
. . b * .. .. . , óvszer minden íog- es szájbetegségek 

majd minden embernek óhajtása; mert ben, különösen pedig a vérzés meg- ^ 
alig van valami ízomoritóbb, mintha va- szüntetésére és gyermekágyi  bántalmak- _ 

lakit majd eme, majd ama baj lep meg, Q!" • Valódi indiai HAJNÖVELŐ 
vagy egész életét állandó betegségben OLAJ (L'huile d' Indes véri-
kell eltöltenie s csak ritkán örvendheti Schveici havasi növényekből  é ) E f f y  p a l a c k á r a f r a n c i a 

egy-egy fájdalommentes  órának A ki készült GYOMOR-LIQUEUR,  J ^ . ^ ü használati Uta-
teliát egeszséget fentartan.  vagy helyre a z u f f y n .  CSODA-LIQUEUR , , 
állítani óhajtja: leginkább ajánlhatjuk a U u w J A I T? , , s i t á s s a l e í ? y u t t 1 ° k r " 
dr. Werner-féle  élet-essenciit. K  H " W a l t e r t M . ^ Y P ^ a c k E 2 e n v j l á g H i r f l  h a j - o l a j nem-

á r a I f r t .  csik a gyönge hajunknak ajánlható, ha-

Dr. J. C. Herbert-féle  ERŐ- Kitűnő óvszer gyomorbajok ellen, —nem mindenkinek, kik hajukat valamely 

ESSENCIA az idegek S izmok 1 J : i n l v a tanácsos dr MUller Theodortól lietegség folytán  elvesztették; használata 

erősítésére. — Egy palack ára B e r l i n b e n - szép, tsműtt haj nő. 

használati utasítással . frt.  LIQUEUR HYGIÉNIOUE Dr. H. R. Vogel FORRA-
Ezen erő-essenciát kívülről alkalmaz- J , frt  20 k r * ~ ' DÁST GYÓGYÍTÓ OLAJA, 

zák rheumatikus arc és izületi bántál- ^ a l a c K ) a I 20 Kr. 

inaknál,— úgyszintén fejfájás,  szédülés. Ezen ízletes, egészséges asztaliliqueur a l a c ' j a 1 r . 

fulzngás,  a keresztcsont fájdalma  a ta Dite de Raspail tói a legkellemetesebb E z e n o l a j b r t l egy-két üveg elégséges, 
gok gyengesége ellen, különösen nagy elősegíti az emésztést s mint szük- h o S r » bőrsérüléseket U-ljesen meggyó-
megeróltetés után ; továbbá általános « «er, egyetlen étkezéstől sem hi- 8 ) ^ . Ajánlható orvosoknak  épenugy, 

ideg- és testi gyengeség, hamorrhoulalis ányozhatnék. Ha időnkint egy-két ka- mint laikusoknak. 

fájdalmak,  nemi szervek gyengesége, veszünk belőle, nagyon j<11 fog-  L e R j o b b legkitűnőbb és mé 
terméketlenség, gerincagy-szédülés é d u k magunkat érezni. b n r i T A C i r í TTí T Ó 

általában olyan bántalmak ellen melyek regmentes P O L O S K A - I R T Ó 
az idegrendszer gyengesége és tulfeszi-  Dr. John W i 11 i a m eredeti TINKTURA.  Egy palack ára 
tése által idéztettek elő. FOG- é s SZÁJBALZSAMA,  használati utasítással 6o kr. 


