Szerkesztőségi iroda:

Megjelenik ezen lap heten-^
kint kétszer:
csütörtökön és vas&rohp

Főpiac, Ősalak-féle ház,
hová a lap szellemi részét

Előfizetési feltételok:

illető közlemények

Helyben házhoz hordva, vagy
vidékre postán küldve
Egész évre . . 6 frt — kr.
Kél évre . . . 3 frt — kr. |
Negyedévre . . 1 frt 50 kr. |

küldendők.

Kiadó hivatal :

Hirdetmények dija:

Poll&k Mór könyvnyomdája,
hová a hirdetések és
előfizetési pénzek
bérmentesen intézendők.

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap.

:

3 hasábos petit-sorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 30 kr.
Nyllttór sora 15 kr.

A> háramszékiltMázíípar-egy[eiÍJ és a nsepsí-szentgyapgyt ömkénytes feüzdftáí-egyfefc" hivatalos kaztörtye.
A török-görög civódások.

vására mindenki mindent nyerni akar, az mindig a porta. De ha a konstantinápolyi kormány
elég ügyes és ravasz arra, hogy még a kötelezettségek teljesítése alól is ki tud bújni, ha
csak nincs nyakán exekuciő, annál bátrabban
és nyugodtabban teszi ad acta Európának a jó
tanács ártatlan mezébe burkolt végzéseit.
A porta — mint előrelátható volt — nem
egyezik bele a határigazitásba. A kongresszus
nem gondoskodott kényszerítő rendszabályokról s a békeszerződés 24 cikke csak közvetítést kérő apellátát enged Görögországnak a
nagyhatalmakhoz Az ügy, ugy látszik, már ez
utóbbi stádiumot is meghaladta. Delijanis kőrútjában az európai közvetítés kieszközlésén fáradozott s bizonyára l.i is eszközölt e g y - e g y
intő szót a porta címére; de ez utóbbi az intézkedéseket is tisztelettel f-'lre teszi a görög
követelések csomójába; — mert megvan győződve, hogy egyik hatalomnak sem lesz kedve
fegyverrel támogatni Görögország követeléseit.
S midőn a porta igy okoskodik, alkalmasint igaza van. Európa egyik ifjúkori bűnét követte el akkor, midőn a hellenizmus ábrándképeért fellelkesedve, segítette a muszka hódítás
számára megtörni a jeget. Ámde Európának
ma már sokkal komolyabb gondjai vannak,
hogysem ismét fenékbe lövesse a navarini öbölben a török flottát pusztán a hellenizmus szép
két szeme kedvéért.
Ha Görögország — várakozás ellenére —
mégis akad aktiv protektorokra, ennek egészen
más forrása lesz, mint a görög ügyért való
poétikus lelkesedés. Mióta Görögország gazdátlanná lett, igen is történtek kisérletek, hogy
az Anglia által elhagyott protektori szék üresen ne maradjon. Két hatalom: Francia-, Olasz
ország már a kongresszuson kijátszották a görög színeket De ez nem Görögország érdekében, hanem a középtengermelléki hatalomnak
Anglia iránt való féltékenysége folytán történt.

( ) Rég az ideje már annak, mióta Görögország folytonos küzdelemben all a portával. A hajdani nagy hirü Görögország ma már
nem létezik A helyett egy kis fészkelődő tartomány áll, mely ugy, a mint a viszonyok magukkal hozzák, a mikor csak lehet, fészkelőik
egy kicsit s erőnek erejével be akarja bizonyítani, hogy egy kis ihatárigazitás« természetesen az ő javára, nagyon megilletné őt.
És támaszkodnak a kongresszus határozatára. A berlini békeszerződés 23 24. pontja
ugyanis azt a fajálságos határozatot hozza,
hogy saját érdekük és az európai általános
béke kedvéért egyezzenek meg együtt csendesen.
Valóban ideje is volna már.
E kiegyezés idővel megszülné a két nemzet köz' : s érdekeinek felismerését s Török- és
Görögország egymáshoz való közeledését.
A napnál világosabb, hogy Görögország
saját érdekei el'en cselekszik, midőn a szlavizmusnak segédkezet nyújt a török hegemónia
megtörésére, mig teljesen érdekeinek megfelelóleg cselekednék, ha a törökkel szövetkezve,
útját vágná a mindinkább délfelé közeledő muszka befolyásnak.
Ez az igazság azonban, melynek felfedezésére még nem jutottak el a görög politikusok, nem változtat a tényleges helyzeten, melyben Török- és Görögország ellenség gyanánt
állnak egymással »zemközt Ez ellenségeskedést
az áltál akarja megszüntetni Európa, hogy Törökországnak tanácsolja, miszerint két igen fontos öbölröl és megfelelő partvidékéről mondjon le Görögország ja\ára; mert — úgymond
— e két öböl és kikötő igen fontos Görögországra nézve. Mintha csak azt tanácsolná monarchiánknak, hogy mondjon le a trieszti és fiumei öbölről, mert azoknak jó hasznát venné —
Olaszország.
Valóban sajátságos módja az a békeszer* A horvát képviselőválasztások, mint Zágrábzésnek, hogy az egyik fél mindent nyerjen a ból jelentik, három kerület kivételével mindenütt
másik rovására s a legsajátságosabb a balkán végbementek. Az ellenzék mindössze 7 tagból áll.
félszigeti békecsinálásokban, hogy a ki' ek 10- — Az országgyűlés szeptember 25-én ül össze.

A megfagyott föld.
(Felolvastatott Nagy-Enyeder, folyó évi augusztus
felöl.asási estélyen )

16-án tartott

A megfagyott földön kezdődik határa a béke
honának.
Törvény és hadsereg nélkül biztos az emberi
élet, a felebaráti fegyverek előtt.
A vagyonos nem földet és rabszolgákat, hanem iramszarvasokat bir és fegyvereket a vadak
ellen.
Ez a szabadság hazája.
Magas északi vidékeken az ember élettartama hosszabb.
A nyár véghetetlen kellemes. A nap 11 órakor áldozva, reggel 1 órakor már felkel, sőt a legmagasabb északon egész éjen látható több hétig.
Hol nyáron a fagyos föld pár centimeternyire
fölenged, bogyós gyümölcsök : eper, málna, szeder
teremnek bőven, sőt széna is gyűjthető Irkutsk körül az iramszarvasok téli táplálékául.
Tavaszszal délről a vadludak nagy serege
költözik a sarki tájákra, húsával, tollával és tojásaival hozva hasznot; sarki rókák és medvék, fókák és cetek egész éven át foghatók. Hermelin,
coboly, pézsma és hód kereskedelmi cikkeket
adnaik.
Mély északi bányákban mindenesetre kellemesebb dolgozni, mint az egyenlitői tájakon, mert a
meleg nem oly türhetlen, mint emitt. Fém- é«; kőszénbányák azonban a jövőnek maradnak kiaknázására; egyelőre földönheverő arany és a drága prémek képezik a fő kiviteli tárgyat.

De mielőtt ^tulajdonképeni tárgyamról, a megfagyott földről szólanék, egy pár földrajzi adatot
kívánok a t. közönség emlékébe visszahini.
Ezen térkép az egész földgömböt ábrázolja*);
a piros harrasz vonal azon helyeket köti össze az
északi földgömbön, melyeknek évi középhőmérscke o, — e vonal körül velünk rokonnyelvü népek
laknak : Európában a lappok, finnek és esztek,
három oly rokonnyelvü nép, hogy megértik egymást ; a Volgától keletre a mordvinek és cseremiszek, zűrjének, vatjákok, osztjákok és vogulok, mind
az úgynevezett finn-ugor ághoz tartozók. A töröktatár ágból itt laknak a szamojédek ; ez a Szamojéd félsziget az Obitorkolatánál, Szibéria közép és
keleti részeit a jakutok lakják, kiknek nyelve Szibéria kétharmadában az uralkodó kereskedelmi
nyelv. Jakutszk a fővárosuk a Lena partján. Itt
van Irkutsk a Bajkal-tó mellett. Az Obi, Jenisey
és Lena folyók a sarki tengerbe ömlenek, az Anadyr a Behring tengerbe, melyet télen az Aleuti
szigetek választanak el a csendes Óceántól, északon a Behring csatorna köt össze a sarki tengerrel.
Orosz-Amerikát, vagyAlaskát tudvalevőleg a
cár eladta 1867-ben az Egyesült-Államoknak 7 millió dollárért. Egy óriás folyója van : a Jukon, melynek mellékfolyói Európában nagy folyók számába
mennének, az amerikaiak a Missisipivel hasonlítják össze, a partjain lakó indiánok pedig büszkén
mondják : „Mi nem vagyunk vadak, hanem Jukonindiánok." Ez a folyó 3500 km. hosszú és Sokolotától 1000 kmnyire még 2 km. széles.
A Jukon mellett Nulotó erődöt kell emlitenem, hol az az angol magánzó, ki ezen folyót ta*) A szóban levő térkép a föld általános isotherm-térképe,
mely minden meteorológiai, vagy physika-geogr.aphui inuokában
feltalálható.
Szerk.

Az

okkupáció-

Szapáry, kinek az utóbbi hetek lefolyása alatt
nem kevesebb mint hat elkeseredett támadást kellett visszaverni, miután jelentékeny erősítéseket
és pedig a negyedik gyaloghadosztály legnagyobb
részét magához vonta, a Bosznafolyó irányára függélyesen, uj állást foglalt. Ezen pozíciónak a Sprece-völgyben volt előbbi állás felett azon előnye
van, hogy nincs keletre és nyugatra megkerülés
veszélyének kitéve, és hogy a felkelőknek lehetetlenné vált, csapatainkat természetes visszavonulási vonaluktól elvágni.
Az erősítések, melyeket Szapáry az utóbbi
napokban kapott, jelentékenyek és hadoszlopa, ha
a Brcskán, Samacon, Bródon keresztül vonult öszszes csapatot, valamint a repülő oszlopokat hozzászámítjuk, melyek a Szávát átlépték, több mint
két hadtestet tesz ki, ugy hogy a fölkelők ellen,
dacára az erősitéseknek, melyek egyrészt a Drina
és a Jávortól, másrészt pedig nyugoti Boszniából
szakadatlanul vonultak hozzájuk, kétszeres tulhatalommal léphet, fel. Igy nincs kizárva a lehetőség,
hogy a fölkelők" önkényt meg fognak hódolni még
mielőtt Szapáry Gracanicsán keresztül a támadást
erélyesen megkezdené. Balszárnyunk erős offenzívája mindenesetre csak akkor fog megkezdődni,
ha a Drina- és az alsó Boszna-völgyben, valamint
a Samactól Tuzláig terjedő uton is és igy koncentrikus módon nyomulnak előre csapataink a felkelők zöme ellen, mely főleg az utóbbi heflyek körül
gyülekezik. Es ekkor Szapáryra igen szép feladat
teljesítése várakozik, nevezetesen az, hogy a főhadoszloppal együtt működve, a felkelők sjenicanovibazári visszavonulási vonalát elvágja és igy
azokat fegyverletételre kényszerítse.
A Poszavinában (a Drina és a Boszna közti
vidéken) uralkodó terrorizmusról irják a r P . Iádnak : A nem várt sikerek, melyeket a felkelők a
megszálló csapatok elégtelensége miatt arattak,
vakmerőkké tették őket. Felmondották a porta
hatóságainak az engedelmességet, és kijelenték,
hogy most a „boszniai nép" uralkodik. Ez az uralkodás azonban igen kényelmetlen kezd lenni. Mindenekelőtt a legnagyobb tekintélynek örvendő HadSzelim Tuzlából elrendelte, hogy a ferenciek zárdái minden ingó vagyonukat a „népnek" kötelesek átadni a „dsihad" (szent háború) folytatására.
A bosnyák, ki sohasem különböztette meg lelkiismeretesen az „enyimet" a „tiedtől", most feljogosítva érzi magát mindenkit mindentől megfosztani,
hogy a haza és vallás megvédethessék. Á katholikusok vannak a legrosszabb helyzetben; mohamedánok és ó-hitüek nem bocsáthatják meg^nekik
nulmányozta, huzamosan tartózkodott. A mai felolvasás bizonyosan nem jött volna létre, ha a tenger
alatti távirdavonal a 60-as években többször el nem
szakad ; az amerikaiak ugyanis ennek következtében azt hitték, hogy az nem is fog létesülni és
San-Franciscóból kiindulva, egy vonalat kezdtek
építeni, mely az amerikai szárazföldön a Behring
szoroson és Giberión áthaladva Irkutsnál a moszkvai vonallal jött volna összeköttetésbe. Ezen távirdavonal vezetőjéhez, Bulkley ezredeshez csatlakozott Whymper, az említett angol magánzó, aki az
éjszaki folyókat és megfagyott földet azon szempontból tanulmányozta, melyből vele most foglalkozni fogunk.
A levegő hőmérséke a nap különböző szakaiban változik ; a talajban a hőmérsék napi ingadozásai nem oly nagyok, mint a légen és legfennebb
egy meternyire terjednek, azon alól délben oly hőfokú a föld, mint éjfélkor. 20 méter mélységben
már a tél és nyár sem okoz a talaj hőmérsékében
változást : a hőmérsék állandó és akkora, mint az
illető hely évi közép hőmérséke.
Párisban van egy hőmérő a meteorologiai
észlelde pincéjében, melyen 1 |1(MJ foknyi hőváltozást.
is lehet olvasni. Ezen hőmérő a mult század óta
állandóan 11.89° C.-t mutat, mert mélyebben fekszik 20 meternél.
A föld felületén tehát csak egy vékony 20
meternyi réteg nyeri melegét a naptól és változtatja hőmérsékét a nap és évszakok szerint; azon
.alól a hőmérsék állandó és pedig mentől mélyebben hatolunk, annál nagyobb, általában minden 24
meterrel alább i" C. hőfokkal.
Ennek következtében 6 — 7 mfd (50 km.) mélységben több ezer hőfokú meleg uralkodik, ugy
hogy minden ismert fém megolvad. Ezen tünemény
oka a föld belső melege, melyet azon időből tar-

hogy ugyanoly vallásúak, mint az a hatalcm, n-el y
Az 11 ti referádáknál elhatároztatott, miszerint délután 5 órakor indulhattak el a „Vesta" nevű
az okkupációt eszközli. Egy dervis, Mohamed Jak- a törvényhatósági utaknál kitüntetendő minden személyszállító hajó négy uszályhajóval és az „Alsics, a köréje gyűlt nép előtt kijelenté, hogy a egyes községnek távolsága a kavicsteleptől is.
kotmány" nevü személyszállító hajó nyolc uszály„rómaiak** mind árulók, kik az idegenekkel már
A kir. adófelügyelő előterjesztésére elhatá- hajóval és ezzel eltávozott körünkből helyőrségünk
régóta összeesküdtek az ország ellen, és ily em- roztatott, hogy ha az eljáró közegek szeptember legszebb ezrede Davidovác ezredes élén. Edelsheim
bereknek sem életét, sem vagyonát nem szabad havában az adók behajtása iránt eleget nem tesz lelkes szavakkal buzditá a tisztikart nehéz feladata
kimélni. a nemes gyülekezet frenetikusán tapsolt, nek, október i-én a hanyagok ellen a felelősség teljesítésére.
s egyre kiáltozva „tako je !" (Ugy van !)
ki fog mondatni.
Közelebbről mozgósittatott a pécsi 52. ezred
A bizonytalanság második oka, hogy a moIgen érdekes volt a tanfelügyelő előterjeszté- 4. és 5. szászlóalja, úgyszintén Nagy-Becskerekről
hamedánok, állítólag azt tapasztalták, miszerint a se, melyet jövő számunkban egész terjedelmében az ott állomásozó báró Scudier-féle 29-ik sz. gyakeresztények a Szapáry elleni harcokban gyáván fogunk közölni.
logezred és az Ernő herceg nevét viselő 48-ik sz.
viselték magukat. Barakesics bég a gravanicsai
gyalogezred Sopronból.
harc után azonnal agyonlövetett néhány kereszMielőtt levelem nagyon is hosszura nyújtanám
Fővárosi levél.
tyént. A mohamedánok a keresztyéneket most még
e fájdalmas hírekkel, melyek lehangoltságot, szoinkább becsmérlik. Gradacsban egy felkelővezér
ISudiipcsf, 1878. szept. 3-án.
morúságot okoznak a magyar közönség körében,
egy féltucat keresztyént akasztatott fel, „mert anyBocsásson meg t. szerkesztő ur, hogy borzos hiszen ezerekre mennek már azon családok, kik a
nyit érnek mint a hamu pipámban." A keletboszboszniai harcok által súlyosan vannak érdekelve
niai keresztyének talán nem egészen alaptalanul üstökkel írom e levelet, hisz most keltem fel, de és lázas izgatottsággal várják a hírlapokat, meattól félnek, hogy a mohamedánok, különösen ha azért nem fogok fésületlen dolgokról írni. Hogy lyekben a legrémesebb híreket olvassák, szóljunk
majd rosszul megy a dolguk, átalános mészárlást mindez óráig nem lehetett hozzám szerencséje, saj- egyébről is.
nálatos dolog, de tulajdonítsa annak, hogy Izraelfognak rendezni.
Folyó hó 1 én délelőtt 9 órakor az egyetem
Számos keresztyén család kezd már az er- ben a béke megzavarodott s engem is mint sok ünnepélyes Veni sancte-val megnyittatott. Az egye
dőkbe menekülni. Minden vagyonukat elhagyják. A derék ifjút, a mozgósítás beparancsolt 62. ezredem- temi templomban a rektor s a dékánok díszes nyal
felkelők vezetői mindenütt erősen megsarcolják a hez s fárasztó hadgyakorlatokkal reggeli 6 órától lánccal diszmagyarban, a tanári kar, fiatalság nag
keresztyéneket. Elveszik a kenyeret, tojásokat, délután 1 óráig kínoztak, természetesen Sack und számmal voltak jeien. Az isteni tisztelet vég^szárnyasokat, hüvelyeseket, sőt birkákat és borju- Pack, a mi sok ifjút, de még engem is kidöltött a mindnyájan a központi épület nagy dísztermet:
kat is, a hol csak találják. A vonó állatokat az sorból, de azért a többiekkel mégis „muszáj" volt vonultunk, hol a veres bársony menyezet alatt d.
ágyuk és az élelmi szerek vontatásira requirálják. menni.
Hoffman Pál és dr. Lenhossek József s a dékánol
Lapjaink mindenfelé a mozgósításról, szivrázó foglaltak helyet. A karzat zsúfolásig megtelt. Hoff
Bjelinában az a hir terjedt el, hogy két banjelenetekről
irnak
;
nem
csoda,
hisz
a
szülői
fájdada szerb milícia ment át a Drinán. Emberem nem
mann, miután egy tartalomdus beszéddel megnyitá
látta őket, tehát csak mint hirt közlöm. Ellenben lom megmérhetlen űrjei tátonganak, midőn a föld az ünnepélyt,'előadta a tanév kimagasló momenvalónak látszik, hogy volt szerb tisztek parancs- halálszagával undorit s a szél, mely körültünk len- tumait. Utánna dr. Lenhossek foglalta el több henokolnak a Poszavinában. Hogy ezek benszülött gedez, átokkal tele. Szerencsémre ezredünk kike- lyen tetszéssel kisért tartalmas beszéddel rektori
szerbek-e vagy pedic;- amaz önkéntesek közül valók rülte a vészteljes utat; meghagytak nyugalmunk- székét. — Az egyetemen 158 rendes, rendkívüli és
kik a mult háborúban Szerbia szolgálatában voltak, ban, azaz egyszerűén elcsaptak, hisz ránk még magántanár működik. A mult év első felében volt
ma még nem állapithatom meg. Hogy idegen ele- nem jött a sor. Igy tehát két hónapi „mulatság" 3114, második felében 2823 beirt hallgató. Az év
mek részt vesznek e területen a felkelésben az bi- után újból üdvözölhetem a fővárost, melyről már folyama alatt 97 jelölt sikerrel 4tette le a tudori
örökre lemondtam volt.
szigorlatokat.
zonyos.
Eddigi veszteségeimet kipótlom ezután ; azonKi merné azt mondani, hogy mi pestiek nem
ban ugy nézzen most szemem közé, hogy nekieresztett jókedvemet el nem állítja semmi sem, leg- vagyunk boldogok ? Hisz alig emeli fel fejét a nap,
Háromszékmegye közig, bizottsági
ezerféle
élvezet, szórakozás nyilik. Az utcákon csifeljebb egy „Befehl".
ülese szeptember 3-ím.
nos alakokat látunk, feledjük a port, kocsizörgést,
Fővárosunkba napról napra érkeznek a sebe- az afrikai hőséget, a megolvashatlan sok zsidó kölyIgazolva távol voltak : Béleli Tivadar, Beke sültek, maholnap már férni sem fognak. Szegény köket, a házaló légiók zsivaját, mindent de minSámuel; főjegyző helyett Szentiványi Miklós ; a m. fiuk I pár héttel ezelőtt még vigan, hurrák között dent, de legfőképen akkor, midőn a mozgósítottak
kir. építészeti hivatal főnöke 4 heti szabadsággal; szálltatok kocsitokba, harsogó zene, ének lelkesí- és elesett harcosok családjainak segélyezésére vahelyette segédmérnök Losonci Dines előadó ; kir. tett, kendők lobogtatása, hölgyek forró üdvözlete lamit fordíthatunk, ügyeikben rendezhetünk. Köpostaigazgatóság.
kisértek; — ma némaság, fájdalmasan feszült ki- zelebbről a „hetek, társasága" egy tánccal egybeEzen ülésben kevés tárgy lévén, az ülés dél- váncsiság ül az ajkakon. A dübörgő vonat lomhán kötött dal- és felolvasó estélyt fog rendezni, melyben véget ért.
gépies lassúsággal érkezik meg, hisz nehéz terhet nek essamblementjei a közönséget már többször
Az egyes szakjelentések szerint a megyei ál- visel, lassan kell szállítani szegényeket Megérkez- meglepték és érdeklődővé tették.
lapotok minden irányban kielégítők lévén, — azok nek Budára. A kedves érkezőket köny, fájdalmas
Á műsorozat nagyon érdekes és válogatott
tudomásul vétettek.
arcok fogadják ; most nincs ének és zene, csak
fog lenni: „Verses betyár" felolvasás Hegyi BéKözmunka és közlekedési miniszter leirata a néma soliaj és sóhaj. Borzasztó dolgokat beszélnek lától,
melyet több változatos pont fog követni.
f.vári vasuttöltéseken szükséges átereszeknek Ilid- el nemcsak önmagukról, de azokról is, kiket Kolo- „Est; és
reggel", vígjáték 1 felvonásban (felolvasás
vég és Arapatak községek határában szükséges ticsnál, Visolyán, Szerajevónil hagytak élve — és H.
Dózsa
Gézától, e lapok munkatársától. Örömlejtmérések megtétele iránt. Miután a vasút vonala azokról is, kiket ott hagytak eltemetve. Mig eze- mel bocsátom
a „Nemere" t. olvasói számára vig-Brassómegye területéhez tarLozik, felkéretni hatá- ket ma már megsebesülve — s egy részét talán a játékom közlését,
e levelemmel beküldve lett )
roztatolt a minisztérium a lejtmérések megtételére munkára, a család fentartására örökre elveszettnek Valamennyi pont mely
változatos, sokat igérő mulattató
azon megye közigazgatási bizottságát hívni fel.
látjuk, addig más ezredekre, zászlóaljakra most fog lenni.
Kir. belügyminiszteri III. fokú határozat, mely- kerül a sor. Igy tegnapelőtt a Budapesten állomáSok jegy fogyott már el s reméljük, a közönlyel is a két első fokú határozatot feloldja a gróf sozó Parma sorezred tartalékezrede (2. zászlóalj) ség a jótékony cél iránti tekintetből nem fogja
Kálnoky Dénes ur és Árkos község között gátág érkezett Budapestre, hogy Boszniába induljon.
pártfogását elvonni. A „hetek" működése, múltja,
használat tárgyában fenforgott ügyben és annak
A kivonulás a Károly-kaszárnyából a felső- nyilt levél a kü/.önség előtt. Az előadásról jövő
ellátását rendes törvény útjára utasítja. Felekkel rakparti állomáshoz impozáns volt. Körülbeíől 6000 levelünkben.
közöltetik.
főből álló közönség kisérte a távozókat. A vitézek
De elősietett a nap ; bevégzem hosszú leveleEgy becsületbiztonsági kihágásos ügyben elő- búcsúja szivrázó, megható volt Két zenekar icryefordult folyamodás tárgyalásánál a kir. ügyészség kezett lelkesíteni hadfiainkat, de nehezen tudta met, nehogy a szerkesztői l^osárba vándoroljon.
A viszontlátásig I
azon felszólalása folytán, miszerint az ily esetek célját érni, mert a lcönyeket ah, mily nehéz visszaellátására a kir járásbíróságok vannak utalva, fő- fojtani. Azonban többen táncoltak, éltették a kiispán ur az ügyet elvi elhatározás végett a kir. rályt, hazát, Budapest közönségét s Edelsheim GyuH. Dózsa Uéza.
belügyminiszterhez felterjeszteni nyilvánítja.
lay bárót. A felszállás 2 órát vett igénybe, még
tott meg, midőn a nap izzó testétől elvált. A hőforrások, artézi kutak és vulkánok mind megannnyi
bizonyítékai a föld belső melegének.
Volt már emlitve, hogy 20 m. mélyben a hőmérsék állandó és olyan, mint az illető hely évi
közép hőmérséke, ez azonban magas északi szélességek -alatt nincs igy, ugyan a hőmérsék állandó,
de 3—5'' C. fokkal magasab az évi középnél pl.
Finnlandon áthaladva o isother és északi csúcsa
3—4" C. hideg évi közép hőmérsékü, a talaj mélyében azonban soha se száll a hőmérsék o alá.
Ezen rendetlenesség oka ismeretlen; talán azon
korszakból maradt itt a meleg, midőn mammuthok
éltek a vidékeken s a törvényszerű hőviszonyok
még nem jöhettek létre.
A violaszinü hárrász vonaltól északra a föld
meg van fagyva, 20 méter mélységben télen nyáron o"-nál, alacsonyabb hőmérsék uralkodik, Szibéria és Amerika északi részein, Grönlandban, a
Spitzbergákon és természetesen a Ferenc Józsefföldön is. (Felfedezték 1874-ben.)
1844-ben Schergin jakutclii kereskedő kútat
kezdett ásatni azon reményben, hogy a fagyos
földnek végét éri és vizet talál ; két évig ásatott
eredménytelenül és a különböző mélységekben
következő hőmérsékeket találta:
15.27 meterben 8.3" C fokot
30-55
n
6.5
„
49-29

61.10
76.38
"&-Ó5

„

„
„
„

5-8

4.9
4.2
3-0

„

„
„
„

Láthatjuk, hogy a növekedő mélységgel a hi-

deg következetesen csökkent, mig 15 meter mélységben 8 fok hideg uralkodott, 116 meterben már
csak 3 fok. Még mintegy 72 meternyire kellett volna ásatni, hogy vizet találjanak, azaz a fagyos föld
vastagsága Jakutckban mintegy 200 meter; évi
középhőmérsék ii° C.

A fagyos föld vastagsága különböző közép
hőmérsékek mellett következő :
Évi közép hőmérsék
Fagyos föld
io° C . .
174 méter
2
15
94
„
20
414 r
25
544
„
Vannak Szibériában ólombányák, melyek több
mint 100 meternyire fagyos földben miveltetnek,
ellenben a freibergi bányákban már oly mélyre
hatoltak, hogy 20' C melegben kénytelenek dolgozni.
Az ember legjobban érzi magát 189 C fokú
légkörben, nagyfokú hideg ellen ruházat és lakás
által meglehetősen védhetjük magunkat. Angolunk
Nulatoban 40' C külső hideg mellett szobája felső
részeiben 16" C meleget volt képes fűtés által létre
hozni, azonban a szoba alján 6' C hideg volt, ugy,
hogy a nedves íuliák a padló közelében megfagytak.
Az indiai 30° C forróság ellen gazdag angolok nagy legyezőkkel védik magukat, melyeket a
benszülöttek, kik jobban tűrik a meleget, malomként forgatnak; azonban 37" C m^leg az emberi
vér hőmérséke, a maxirfium, mit rövid időre is elviselhetni képesek volnánk. Ezen hőmérsék a következő mélységekben találtatik :
Az egyenlitőn 250 meterben.
Budapesten
650
„
Szentpétervárit 800
„
25° C évi közép
hőm. melett a (Himalayan) 1500
„

A felvidéki felhőszakadás.

Miskolc veszedelméről megindító képet nyújt
Vadnai Károly a „Föv. Lapok"-ban. — Vadnai
keresztül élte a borzalom amaz északáját Miskolcon s tudósítását a közvetlen szemlélet benyomása
alatt irja. Közöljük belőle a következőket.
Éjfélfelé kezdett nagyon villámlani és az eső
szakadni. A felhőkből omlott a víz, de hegyek közelében a nyári záporok nem oly ritkák, hogy ez
valami különös aggodalomra adott volna okot. Éjfél után egyszerre csak nagy zúgás riasztott föl
első szendergésemből. A ház melyben valék, a Pecétől néhány lépésnyire, emeltebb helyen áll. Ez
a Pece egy a várost átkanyargó vizárok, melyet
nem táplál forrás s csak az esőktől kap vizet, olykor nagyon is sokat. Hallgatóztam a sötétben s
már a víz csobogását is hallám a házfal körül. Egy
szempillantás alatt ez a viz mintha már a falon belől locsogott volna, ágyam mellett, a szőnyegen.
Mire meggy ujtám a gyertyát, a szoba az üvegajtón
keresztül már annyi vizzel telt meg, hogy bokáig
ért. A mig pedig áthaladtam a szomszéd szalonon,
e néhány lépés ideje alatt egy arasznyit áradt, pedig csak a csukott ajtók alsó nyílásán hatolhatott
be. — Az előszobába érve, az üvegajtón át borzasztóan hallatszott a nekivadult víztömeg harsogása, bömbölése. Fölébresztéin az alvó családot,
(mind nőket), s a mig ezek hirtelen gyertyákat
gyújtottak, már a szoba térdig telt meg vízzel.
Képzelhetni rémülésüket I A mi lámpa-- és gyertya
volt a háznál, mind meggyújtottuk. Az anya és
leányok kétségbeesve gondoltak övéikre, kik a
kerten tul lévő lakban aludtak, közelebb a PechA természet igazságosságát láthatjuk abban, hez és sokkal alantibb helyen, a hol tehát a víz
hogy szegény északi vidékeken hatszor mélyebben is már jóval magasabb lehetett. „Oda vannak mind",
hatolhat "a föld alá kincsekért az ember, mint a — kiálták kétségbeesve. A viz folyvást nőtt s csak
gazdag egyenlítői tájakon.
annyi idó maradt, mig egy öltözet ruhát s egy
melegebb kendőt hónuk alá kapva, a csarnokon at
(Vége kőtelken1- )
— már csaknem övig érő vizben — a pad lépcsőjéhez jutottak, hogy azon föl menekülhessenek. Ha

itt, a hol két ajtó állt ellen a viz betódulásának,
ily gyorsan nőtt az áradat, mi történhetett oda
künn ? Ezt csak képzelni lehetett, tudni nem. Mert
vak éjszaka volt, koromsötétség", melyben egy
lámpa, vagy gyertya tehetetlen világa alig" hatolhat négy, öt ölnyire. Az előcsarnok ajtaját kinyitva
megtekintém, ha nem lehetne-e áthatolni a kertbe,
hol a leányok nagyanyja, nagynénjök és legfiatalabb nővérük tölté a rettenetes éjszakát ? Egyik
kezemben gyertyával, másikban egy nagy bottal
indultam a lépcsőn le, ép midőn az áradat betörte
a nagy kaput s rettenetes áradat rohan végig az
udvaron, bőszülten sodorva szennyes hátán gerendát, hordót, kitört fákat, szemetet. Egy lépést sem
lehetett előre menni s mellig érő s még mindig"
növő vizben s nagy erővel kellett visszakapaszkodni az előcsarnokba, bezárva ennek üvegajtaját.
Kün a háborodottan rohanó vizár bömbölése hallattszott, fen az anya és nővérek kétségbeesett
sirása. Igy telt el majd egy óra. A vigasz, a bátoritás szava nem érhetett itt semmit, az egyedüli
a mi még e csüggedt nőkbe lelket adott: az imádság volt. A vizzel megtelt szobákban hárman, én
és két nő, némi dologhoz fogtunk, a bútorokat
egymásra rakva, hogy legalább a viz hidegségét
a munka melegével egyensúlyozzuk, majd a padlásra sieték fel, hogy a padlásablakon át segélyért
kiáltsak. Az emberi hang azonban elveszett a viz
szörnyű zajlásában. Csak néha hallék egy-egy recscsenést, házak összeomlását a szomszédságban. Fél
óra múlva a padlásablakból 2 embert pillanték meg,
kik az utca túloldalán fáklya mellett bajlódtak valamivel. Oda kiálték, a mint erőm engedte: Itt e
ház kerti lakában négy ember van életveszélyben,
segitsenek, mert a felsőházból kimenni nem lehet.
Ott foly az áradat sodra!" Kiáltottak vissza valamit, de nem értettem, hogy mit. Nemsokára egy
uj fáklya fénye pirositá meg a szürke, mocskos
áradatot. Egy tűzoltó jött, többedmagával, a ki
meghallá második segélykiáltásomat s elszántan
hatolt a ház felé. De nagy kerülőt kellett tennie,
nehogy alkapja a viz sodrása. Jöttek aztán a kitört kerítésen át, a fal mellett mellig állva a vizben.
A padról kötelet keriténk s egy derék önkénytes
tűzoltó derekára kötve, megindult a mentési vállalat. — Nehezen ment, de egy jó félóra múlva háton hozták ki az agg nagyanyát, ennek leányát s
a legifjabb nővért, kik a halálfélelem legiszonyúbb
óráit állották ki. Már csak fejők volt künn a vízből. Ha csak keveset nő még az áradat, oda vesznek. Még ha nem egyetlen nővérem családjával,
hanem egészen idegenekkel történt volna is az, a
mit itt elbeszélek, mélyen megrendülve emlékezném rá életem utolsó órájáig. A kétségbeesés sírását az öröm sirása váltotta fel. Az anyagi kárra
kí gondolt volna most, midőn élni látta azokat,
-kiket már holtaknak bitt. K pillanatban — bár a
yiz még tombolt, a szobában, hol csuronvizes ingekben borultak egymásra anya és leánya, meg a
nővérek, — a boldogság fénye ragyogott a szerencsétlenség északájában. Hisz nem vesztették el a
legfőbbet: egymást!
A hidakat mindenfelé elsodorván a viz, a közlekedés nagyon bajos volt még akkor is, midőn
itt^ott pár gerendát alkalmaztak padlónak. Csak
itt-ott lehetett a romboló vizek partjainál széttekinteni. Mindenütt iszonyú romlás képe. A legvaskosabb kertfalak is, minő például a minoritáké,
ledőitek. Szemben a megyei kórházban a betegek
ágyait fölemelte az ablakon beomló viz s ott lebegtek közel a mennyezethez. Itt csak egy hülye
kis lány veszett el. A hidak helyén, malmok mellett, gerendákból, háztetőkből, hordókból, magas
torlaszok támadtak, melyeknek tömegéből egymásután szedték ki az elpusztult barmot, (tehenet,
kecskét, sertést,) s fájdalom, itt ott emberek holttestét is. Néhol a házaknak még" a helye is elpusz
tult s a. vízparti erős, nagy kőházak hátsó fele ledőlt. Egy emeletes szoba megmaradt falán kalitkában ugrált egy madárka s csicseregve köszönté
a kelő napot, mely csak ugy mosolygot, mint máskor. E boldog madár mit sem tudott arról, a mi
körülte történt.
*

A vésznap óta történtekről még a következő
jelentések érkeztek :
A vészbizottság elhatározta, hogy a közkórház betegei a minoriták zárdájába tétessenek, mig
a kórház az árviz rongálástól helyrehozatik. Samassa egri érsek 5000 frtot küldött az ínségek felsegélésére. Ma Rohoncy, 6 felsége szárnysegéde
5000 frtot hozott, mely ő Felsége akaratához képest azonnal kiosztatik az Ínségek között. Eddig
hivatalosan megtalált halott 250 van, hogy mennyi
jön még össze, tudni nem lehet, a torlaszok még
nem távolitliattak e 1 . A hol csak dolgoznak, mindenütt ujabb hullákat találnak. Az alispán jelenti,
hogy az alsóbb falvakban a vizmentén sok oda
hordott hulla találtatik, a vészbizottság elhatározta,
hogy azok most már ne hozassanak a városba,
hanem a helyszínén temettessenek el.
A városban talált halottak különböző helyekre hordattak össze, hol egy ideig közszemlére levén kitéve, tegnap nagy részvét mellett eltemették.
Harangozás a temetésnél betiltatott. A halottakat
a viz messze elhurcolta; a Sajóból Zolca és Ónod
mellett is fogtak ki holttesteket. A vizár okozta
károkat eddig teljes mérvökben lehetetlen pontosan
felbecsülni. Egy távirat szerint maga a város 370
ezer frt kárt szenvedett.
Állatok több ezeren felül estek áldozatul, ki-

vált sertés, ló, apró marha. A sertéshizlaldákban
és marhaállásokban minden tönkre ment. A buzavásár granáriumban és a pincékben ezer és ezer
mázsa gabona pusztul el. A nyomor kimondhatlan.
A megyei és városi hatóság a helybeli katonasággal páratlan feláldozással működik. Soltész Nagy
Kálmán polgármester fáradhatlan buzgalommal
éjjel-nappal résen áll. A környékről ezrével rendeltetnek be a napszámosok és fuvarosok. A szolgabirák kenyeret, élelmi szert szállitanak a városba ; a megye alispánja kérő szózatot intéz a közönséghez.

Fürdői

levél.

(Talán utolsó.)

Élőpatak, 1878. szept. 4.
A sétány padján guggolva megakad kóválygó
tekintetem a hárs sárguló levelén. Aztán elgondolkozom nagyon, magam sem tudnám megmondani
mi felett.
A nap melegen süt le még a tiszta égről,
olyan pompás az idő, hogy az évadnak jókora részét megszégyeníti, a madár csicsereg még a faágon s mégis olyan nyomasztó érzések fognak el.
Hej ! az a sárguló falevél, sokat regél az elmúlt szebb napokról, midőn, ha csakúgy szakadt
is a zápor, gondtalanul csapongott a kedély.
Haldoklik az évad, őszül a természet. Á „vénasszonyok nyarát" hirdeti a végig sóhajtó szélroham, melytől a falevél elsárgul s az ember ugy
elbusulja magát, mintha egy fiatal leányt temetnének. Mintha a színházat látnám, midőn a függöny legördült már s a lámpákat oltogatják. A
közönség eltávozott s a hátramaradót a fényár
helyett komor homály környezi, miközben fülében
cseng még a hallott dallam.
De mi ez ?
Valóságos hangok csendülnek füleimbe. Nem
valami „nyögdelő gyenge lengzet" biz az, hanem
meglehetős n y ö g é s trombitahangon.
Oh Lecocq ha hallanád a te „Angot asszony
leányá"-t! fogadni mernék egy pár frankfurtiban,
hogy soha több operettet nem szerzenél.
Még a zene sem képes többé felvidítani. Bizony nem is a régi hangok ezek ! Olyan „kényszermunkádnak látszik, vagy helyesebben hallatszik. Nincs is sok ok a precisitásra és lelkiismeretes játékra. Az igények csökkentek egyfelől, az
inger megszűnt másfelől. S igy is jól van, midőn
roszabbul is lehetne.
Búvárkodva akadhatsz itt-ott egy megkésett
vendégre, a kit csak pontos megtartása gyógyidejének bilincsel még arra, hogy átkozottul unalmas
egyedüliségben végig kopogjon a befödött patak
felett.
Örül is a lélek, midőn a horizon szélén feltűnik még egy emberi alak, kit ismerősként üdvözölhet. Aztán egymásba kapaszkodva együtt
koptatják a padlót s isszák saját és egymás egészségére a borvizet.
*

Még a vízmerítő fáták is letettek nyakukból
vagy három sor gyöngyöt, s csak „ k i s d i s z"ben jelennek meg, 6 sorral. Ennyi vendégért azt
is 1 u x u s-nak tartják.
Hanem a N i k u 1 á j meg a J u o n egy cseppet sem bánja, hogy a sok cifra uri népséget elfújta „az ősz hideg szele". Dehogy bánják. Hiszen
a szegény Nikulájjal meg Juonnal a bogárszemü
Anica s a holiófürtü Maruca tiz álló hétig csak
ugy f é l v á l l r ó 1 állott szóba az „ u r i n é p s é g
m i á n". Most pedig nagy lelkigyönyörüségükre,
még a szép szót is bőven vesztegetik, ha ugyan a
„kadét" úrfi „privadiner"-ével privát passióból valamelyik szomszéd száz községből ki nem sétalovagolt. Az uj csillagok feltüntével bizony a szegény Nikulájnak meg Juonnak csillaga rövid időre
ismét ködbe vész.
*

Nem veszélyes többé, ha a fürdőn átutazók
kocsija az „u t z á n" (a mint a figyelmeztető táblákon ékeskedik) sebesen hajt is; gyermekcsoport, női közönség, kit elgázolás veszélyeztetne, már
a fürdői nyugalmat pihenik ki — otthon. A diszes
női közönségre legfőlebb egy-egy megunt ruhadarab emlékeztet, melyben- elvadult szobaleány vadássza a hatást.
*

Üzlete előtt ülhet pipázgatva a vendéglős és
kereskedő ; a teendők nem foglalják el mind két
kezét, a siesta alatt ráér összeszámolni nyereségét.
Ugy látszik meg van vele elégedve.
*

*

*

Ma reggel Móra bácsinak csak b u s z kifli
kellett. Az uzsonnához már t i z e n h é t darab. Mikor ennek négyzetgyökére száll alá a szükséges
mennyiség akkor én is — szököm innen. — Felkeresem azt a mamát kinek oly szép két leánya
és két még szebb huga van.
Elébe állok s azt mondom : „Asszonyom !
Nyugalmamot csak Thomyiris kisasszony kezével
nyerhetem vissza !

Ha pedig a fátum azt akarná, hogy ilyetén
módon kudarcot valljak, akkor
meg . . . .
— dehogy! akkor nyakamba veszem a világot s
meg sem állok Japánig. A viszontlátásig! -•- talán onnan. —
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A szes/lözés tilalma*)
Kézdi-Vásárhely, 1878. szept. 3.
Tekintetes szerkesztő ur !
A mitől féltünk, ténynyé vált. Ma már városunkban valamennyi pálinkafőző kis üst hivatalosan le van pecsételve. A damoklesi kard lehullott;
lehullott és megölte székely népünk főfoglalkozását, kereset ágát, életmódját. A ki tudja, mekkora
életkérdés volt a székely népre nézve a szabad kis
üstös pálinkafőzés ; hány szegény családnak adta
az meg kenyerét; hány székely ember kezében
volt ez az „ultimum remedium" szemben a természetnek itt nálunk általános szűkmarkúságával: az
nem fog csodálkozni, hogy ennek beszüntetésével
damoklesi kard hullott a székely nép fejére. Igaz,
hogy e kiváltság tőlünk elvitetvén, kiterjesztetett
bizonyos értelemben az egész országra; ez méltányos, ez ellen szónk nincs, mert letűnt a „privilégiumok kora" : de nem hagyhatjuk szó nélkül azt,
hogy vájjon tekinthető volt-e e kedvezmény a székelyfölkra nézve kiváltságnak és tekinthető volt-e
csak annak?
Ha a Duna, Tisza partján, a délibábok hazájában állott vala az fenn, hol a föld nagy uzsorával adja vissza a neki kölcsönzött tökét; hol „a
kalászok óceánja ringatózik aranysárgán:" ott tekinthető lett volna természetesen „privilégiumnak"
a szó renaissance kori értelmében is jogosan ; de
itt nálunk, hol a föld, bár a világ legszorgalmasabb népe miveli, alig ad annyit, miből tengetni
tudná magát : itt kiváltságnak, de még kedvezménynek sem tekinthető, hanem, igenis, jogos kárpótlásnak, mit a természet helyett a társadalom
köteles nyújtani.
Tény, hogy az ország törvénye particularis
érdekeknek nem szolgálhat; épen azért nem, mert
egy ország törvénye az. De méltánytalan mindenesetre oly törvényt hozni, melynek általános kötelező ereje következtében, az ország többi részeitől phisikai körülményei miatt végtelenül különböző része sujtatik, annak népe a megélhetésre
képtelenné tétetik; szóval : az oly törvény, mely
a particularis érdekekkel épen semmit sem törődik. Ezt elismerte a törvényhozás, midőn a székely
nemzet részére a szabad pálinkafőzést, mint kárpótlást nyújtotta. Lehet-e tehát következetlenség
nélkül attól megfosztani ? Mert a körülmények nálunk most is csak oly nyomasztók, mint akkor,
tán nyomasztóbbak; szaporodunk; ez a kis föld
nem bír eltartani; de szaporodunk saját vesztünkre
és egyre ijesztőbb alakban tűnik fel az a rém, a
mit ugy hívnak, hogy : „székely kivándorlás !"
De ha már megszüntette a törvényhozás a
szabad pálinkafőzés jogát, miért épen most szeptembertől kezdödőleg? Miért ne lehetett volna az
erre vonatkozó törvénycikk hatályát legalább 1879.
január i-ére hátra tolni? Négy hó kevés idő, az
igaz, de most, midőn az évi 2 frt úgyis be van
fizetve minden üst után; midőn a nép behordott
gabonáját ez uton — épen csak e négy hó alatt
tudta volna hasznosítani ; midőn a honvédség is
gyakorlatra be lévén hiva, ezen kereső kezeknek
helyét az otthon maradottak máskép nem, csak
ezúton lettek volna képesek pótolni: — most négy
hó sok idő ; elég arra, hogy sok családot tönkre
tegyen!
Gondolja meg tehát a törvényhozás, gondolják meg a székelyföldi képviselők, hogy itt
nem egyéni érdek, de egy nemzet létkérdése forog fenn ; és használják fel megválasztott képviselőink minden befolyásukat arra, hogy a törvényhozás a székely nemzetnek e jogát újból visszaadja,
vagy nyújtson érette hason értékű kárpótlást, adjon a nép kezébe megfelelő foglalkozást !

—y -1.

F e l h i v á s
Háromszék közönségéhez !
A házi ipart és ipari oktatást terjesztő tzékely
egyesület sepsi-szentgyörgyi szövészeti tanműhelyéből az ott tanuló növendékek munkáiból a nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi
minisztériumhoz f. évi ápril hóban mutatványok
küldettek fel, melyek felől miniszter ur ö nagyméltósága legnagyobb megelégedéssel emlékezett meg;
ugyanakkor értesült egyesületünk arról is, hogy
szövészeti műhelyünk az említett minisztérium küldöttje és még mások által is, kik különösen a székely ipar s ezek között is a szövészeti iparnak
nagy pártolói f. évi s z e p t e m b e r 12-én meglátogattatik, mely alkalommal az első vizsgát is
rendezzük a szövészeti tanműhely növendékeivel.
Egyesületünk vendégeinek a székely szövé-

Talán csak nem fogom azon választ kapni, a szeti ipart bemutatandó, akkorra egy szövészeti
mit egy alkalommal egyik uszálytaposónak adott,
Schillert citálva:
*) Mikor az itt elmondottak közlését méltányosnak tartjuk,
„Raum für Alle
Hat die Erde,
Was verfolgst du
Meine Heerde ?!"

egyszersmind nem mulaszthatjuk az érdeklettek megnyugtatására
a m k. pénzügyminiszter urnák e tárgyban adott s lapunkban is közlött igérelére szives figyelmüket felhívni, melynél fogva az uj országgyűlés megnyíltával, tekintetbe fogja venni a miniszter ur a
székelység érdekeit,
Szerk.

munkákból álló kiállítást száudékszik rendezni,
melyet csak ugy tehet, ha Háromszéknek az ügy
iránt lelkesülő egyénei ezen kiállítást részvételükkel igyekeznek létesíteni. — Tisztelettel kérjük fel
tehát cimét, hogy a fenn jelzett ügynek kiviteléhez szövészeti iparunk bemutatása végett a szövészetnek lehető különböző nemei által a kiállítást
vidéke termékei összegyűjtésével gazdagítaná. Mert
meg vagyunk győződve, hogy ezáltal nemcsak
honfiúi kötelességüket teljesitendik, hanem e nemű
iparunk emelésére is jótékonyan hatnak.
A kiállítandó tárgyak névjegyezve Pótsa József Tőispán ur ő méltóságához küldendők szeptember 8-ig, honnan a kiállítás végeztével vissza
fognak adatni.
Sepsi-Szentgyörgy, 1878. aug. 15-én.
Pótsa József,
Tarcali Endre,
h. i. e. eln.
li. i. e. titkár.
Sajnáljuk, hogy a házi-ipar egyesület ez üdvös mozgalmáról, melytől igen sokat várunk mindnyájan, épen lapunk értesülhetett legkésőbben. A
nélkül, hogy e körülménynek okát keresnők, örömmel üdvözöljük az egyesületet s munkájok után
sikert kívánunk.
Szerk.

L E G Ú J A B B .

vigalmat rendez. Belépti dij személyenkint 1 forint.
Családjegy 3 forint. Felülfizetések az egylet javára
köszönettel fogadtatnak s hirlapilag nyugtáztatnak.
Érték- 6s váltó-árlolyam a bécsi cs. kir. nyilváuog
tőzsdén szeptember 6.
Magyar aranyjáradék
86.60
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.—
„
„
„
II.
„
112.40
„
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
75-50
„
„
„
1876. évi államkötv. .
65.75
„
vasúti kölcsön kötvény . . . .
99.75
„
földtehermentesitési kötvény
. . 77.25
Osztrák egys.-államadósság papirban . .
76.—
„
„
„
ezüstben
. . 65.50
„ aranyjáradék
71-65
1860. államsorsjegy
110.50
Osztrák nemzeti bankrészvény
830.—
„
hitelintézeti
„
327.—
Temesvári
„
„
. . 76.50
Erdélyi
„
„
. . 73.50
Szőlődézmaváltsági
„
. . 86.—
Magyar hitelbank
.
210.—
Ezüst
100.—
Cs. kir. arany
5 49
Napoleond'or
9.28
Névnet birodalmi márka
57-zo
London
115.80

Hécg, szept. 4. Három nap óta semmi érintkezés sem történt Karatheodori basa és a külügyi
hivatal között. Karatheodory nem hiszi, hogy az
alkudozásokat még tovább is lehetne folytatni és
Konstantinápolyba visszahivatását minden órában
várja.
London, szept. 4. Itteni lapok jelentik, hogy
a bécsi angol követ utasítást kapott, miszerint az
osztrák-magyar kormány és a porta között folytatott alkudozásokba való beavatkozásoktól tartózkodjék. Elliot lord ezen meghagyásnak hiven megfelelt.
Peru, sept. 4. Oroszország, hir szerint, késznek nyilatkozott, miután a portának csakugyan
szándéka Batumot kiüríteni, Erzerumot legközelebb
a portának átadni. A rodope-hegységi felkelőknek
hir szerint, sikerült az orosz vonalat e hegység
nyugati részén keresztül törni.
Athéu, sept. 4. Hire jár, hogy a Kommondurosz-Delijannisz minisztérium legközelebbi napokban visszalép és egy Konziliantere minisztériumnak ad helyet. — Anglia ez esetre támogatását
Ígérte egy, a portával létrehozandó egyezséghez.

Felelős szerkesztő: Málik József.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.

Pályázati hirdetés/
Az altorjai községi iskolánál ürességbe jött
fitanitói állomásra pályázat nyittatik. J
r!.vi fizetés 300 frt, szabad lakás, egy negyed
holdnyi kertilletmény és három öl tűzifa.
Pályázni kivánók kellően felszerelt folyamodványaikat folyó évi szeptemberhó 24-ig alólirt elnökséghez nyújtsák be.
Altorja, 1878. augsztus 30.
KÓSA ISTVÁN,
2—2
iskolaszéki elnök.

Pályázat.
Az erősdi községi népiskolánál megürült tanitói állomásra pályázat nyittatik.
Évi fizetés 300 forint, természetbeni lakás és
egy negyed holdnyi kertilletmény.
Pályázni kivánók kellően felszerelt folyamodványaikat alólirt iskolaszéki elnökséghez folyó évi
szeptember 24-éig küldjék be.
Erősd, 1878. agusztus 30.
RÁCZ ALBERT,
2—2
iskolaszéki elnök.

Árverezési hirtletés.

P á l y á z a t .
Eresztevény községben a községi tanitói állomás 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 okievelökkel ellátva, alólirt elnökhöz benyújtani szíveskedjenek.
Eresztevény, (u. p. Maksa) 1878. aug. 27.
CSISZÉR FERENC,
2—3
iskolaszéki elnök.

Alattirt községi elöljáróság által közhírré tétetik, miszerint Nagy-Borosnyó községe t. c. képviselő testületének folyó évi márciushó 2-án hozott
határozata következtében a tekintetes törvényhatósági képviselő bizottság által lett jóváhagyása után
az irt községnek alsó határában közel eső I.ászlókútoldala nevű 15 hold 1233 négysz. öl kiterjedésű
cserés erdőbércén levő cserefái szeptember 29-étöl
délelőtti 9 órakor kezdődőleg és az utána következő napokon folytatva, a helyszínén szálanként
készpénzért nyílt árverés utján el fognak adatni
Nagy-Borosnyón, 1878. augusztus 28.
KÓNYA LAZÁR,
KÓNYA SÁNDOR,
biró.
2—3
közs. jegyző.

KÜLÖNFÉLÉK.
— A székely inivclődési és közgazdasági egylet Háromszékmegyei vidéki választmánya folyó
évi augustus 30 án megalakult. Elnöknek Horváth
László, jegyzőnek Tarcali Endre és az alapszabály
17. § a értelmében a 9 tagu választmány is Borcsa
Mihály, Csia Albert, Konc György, Künle József,
Kászony István, Veres György, Székely Gergely,
Málik József és Császár Bálint urak személyében
megválasztatott. A választmány a sepsi-sztgyörgyi
szövészeti tanműhelyben tanuló Mihály Andrást
Szászországba küldetni ajánlta az egyesület költségén és pártfogása alatt. Közhírré tétetni határoztatott, hogy a f. é. szept. 8-án M.-Vásárhelyen tartandó nagygyűlésre utazni szándékozók számára
20 drb igazolvány van a megye alispánja és főjegyzőjénél letéve, mely mellett az illetők félárban váltandó vasúti jegygyei utazhatnak bezárólag e hó
13-ikáig.
— A háziipar-egyesiilct kiállítása, mint a rendezőség által kiadott felhívásban látható f. hó 12-én
nyilik meg a városház dísztermében. Háromszékmegye közönséget felhívjuk e helyen is a kiállítás
legmelegebb pártolására. Az előre is igen érdekesnek és tanulságosnak ígérkező kiállítást többen szándékoznak a Maros-Vásárhelyen összegyűlt közművelődési tagok közül is meglátogatni. Hírlik, hogy
Trefort Ágoston, közoktatásügyér ur is szerencséltetni fogja ez alkalommal városunkat. — A kiállitísról lapunk annak idejében részletes ismertetéseket közlend.
— A háromszéki takarékpénztár 1878-ik év
aug. havi lorgalmának kimutatása. Bevétel: Készpénz áthozat a mult hóról 10626 frt 24 kr. 72 féltő betét kis könyvekre 5061 frt 56 kr. váltó befizetésből 34680 frt. befolyt kamatokból 1165 frt 69
kr. illetékből 584 frt 80 kr. összesen 52118 frt 29
kr. Kiadás: 35 félnek betét vissszaíizetésre 4784
frt 30 kr. f. kamatokra 17 frt 31 kr. váltó leszámítolásra 43390 frt előleg 450 frt. állami adóra
180 frt 8 kr. osztalékra 97 frt. 20 kr. tiszti fizetésekre 66 frt. 66 kr. bútorra 6 frt 9 kr. posta dijra
10 kr. segélyezésre 2 frt. f. számlára 3 frt 10 kr.
készpénz maradvány 3121 frt 45 kr. összeg 52118
frt 29 kr. S.-Sztgyörgy, 1878. aug. 31. Nagy Gergely könyvvezető.
— A felvidéki felhőszakadással egyidejűleg
Háromszékmegyében is roppant záporeső hullott.
Maksa, Csernáton stb. községek sok kárt szenvedtek ez alkalommal. Kérünk az illető helyekről részletesebb tudósítást.
— A „székely mivelődési és küzgazd. egylet"
idei nagygyűlését rendező bizottság az egylet pénztára gyarapítására Maros-Vásárhelytt, vasárnap
S2 epteniber 8-án az elbai színkörben zártkörű tánc-
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haszonbérletet Élőpatakon
bírják.
Kéretik tehát a t. közönség, szíveskedjenek megrendeléseiket ezen cég- alatt megtenni.
Ide intézendők egyszersmind minden pénzküldemények is.

BIRÖ GYULA Brassóban
ajánlja a 1. közönségnek legújabb divatú, gazdagon felszerelt
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RAKTÁRÁT.

Nagyobb és kisebb megrendelések, valamint javítások
is a lehelő legolcsóbban és legyorsabban eszközöltetnek.

8SCS" RAKTÁR: Nagy-utca 501. szám,

