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Hároinszékmegye közönségének.
Sepsi-Szentgyörgyön.
Ő császári és apostoli királyi Felsége folyó
hó 25-én kelt legfelsőbb elhatározásával Szent-

iványi- Gyulát háromszékmegyei főispáni állásá-

királyságra vergődni engedett, csak keservesen
l a k o l t ; de ha megengedi, hogy az orosz célzatok bármelyike sikerüljön, amiak következménye a dicstelen halál.
Miután azonban ruég nincs semmi elkésve,
hisszük és reméljük, hogy az illető vezérférfiak
belátják, hogy elvégre is egyebet tenni nem lehet, mint az orosz kesztyűt felvenni. Háborút
tehát Oroszország ellen. Meg kell mutatni, hogy
Osztrák-Magyarország egyik állam birtokára se
vágyik s ugyanazt akarja, hogy más is aképen
cselekedjék. Jelszavunknak kell lenni a statusquo
szigorú fentartása s háború az orosz ellen, ha
keleten foglalni s független szláv államokat akar
kialakítani.

tól — saját kérésére — felmenteni s egyúttal
helyébe előterjesztésem folytán ugyanazon legfelsőbb elhatározással Pócsa József. Kis-Kükiillő
megye alispánját Háromszékmegye főispánjává
legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott.
Miről a megye közönségét ezennel érte* Moltke a keleti háborúról. Egy estélyen egy
sítem.
diplomata a következő kérdést intézte a hires hadveBudapesten, 1877. évi május 26-án.
zérhez : Tábornagy ur, épen most hallottam egy véleményt, mely szerint az orosz török háború gyorsan s
Tisza, s
egy az oroszok által a Dunán való átkelés után csnkharaar elérendő Sadowával fog bevégződni. Mit szól
ön a jóslathoz ? — Nem osztom azt, — feleié a tábornagy, — nézetem szerint e háború lassú és hosszadalA „ Nemere" 42. és 43-ik számaiban bemu- mas lefolyású leend. Sok idő fog eltelni addig, mig
tattuk olvasóinknak, hogy 1854-ben mik voltak az orosz, dacára azon sok dicséretnek, mellyel hadaz indokok, melyek Ausztriát arra indították, seriét és egyes vezéreit elhalmozzák, a törököt lehogy Poroszországgal együttesen conditio sine győzi. A jelen hadjárat mindenesetro kedvezőbb az
qua non követelje, hogy Miklós cár seregeit a oroszra nézve az 1828-ikinál, do azért mégis rendkívül sok szerencsére, ügyességre, kitartásra és pénzre
dunai fejedelemségekből kivonja. És bemutat- leend szüksége, hogy ellenségei fdlett diadalmaskodtuk, hogy miképen képzeli Andrássy gróf Osz- jék. Nekein nincsenek e tekintetben illúzióim s teljességgel nem érthetek egyet azokkal: kik Konstantinátrák-Magyarország érdekeit mególtalmazhatni.
poly gyom elfoglalását helyezik kllÉiáeba.
A mi felfogásunk szerint Osztrák-Magyarországi a nézve a keleti kérdés épen azon nézpontból Ítélendő meg, a melyből 1854-ben megH á b o r ú .
ítélte Ausztria akkori külügyminisztere. LegkiHáború, háború és megint háború I ez a jelen
sebb változás, mert azon körülmény, hogy 54ben a francia trónon egy I I I . Napoleon ült, és körülmények között a mindennapi tárgy, miről társalhogy akkor Olaszország apróbb államokból ál- gunk s eszmét cserélünk. A hírlapok közlik az eseményeket, melyek a harctéren előfordulnak, de nélott, és hogy a porosz király nem azon hatal- melykor oly véleményeket is terjesztenek, hogy az
mas állam feje volt, mint ma, az tény. De ezen olvasó közönséget minden ok nélkül nyugtalaníthatják,
tények reánk osztrák-magyarokra nézve nem így egy kedvenc felszólalása a hírlapoknak a volt, hogy
bírhatnak döntő súllyal, azért, mert nem lehet a kormányt kárhoztatták, miért nem mozgói totta hadere
feltételezni, hogy a nevezett államok bármelyike jénok egy részét, másfelől gúnyolódva r.zt a megjegyzést tették, hogy miért adtak annyi pénzt ki az Uchatius
is az orosz agressiv politikának zsoldosává sze- ágyukra, talán azért, hogy akkor használják, mikor
gődjék. Megtörténhetik, hogy egyik vagy m á - már igen késő. Egymás hirlap megint felkiáltott: „A
siknak dynastiája az orosz cárral rokonszenvez- háború torkában vagyunk s a kormány még sem csine s tán némileg okkupációra is elszánná m a - nál semmit, e tétlensége a nemzet pusztulása." Mint
gát, de mert se a francia, se az olasz, se a né- tudjuk, Ausztria-Magyarország kimondotta volt a semmet mivelt nemzet közvéleménye meg nem en- legességet, tehát nem mozgósíthatott, mert mozgósítás
az első lépés a háborúhoz. Azért, hogy a szerbek,
gedi és tiltakozni fog az orosz vasabsolitismus- bosnyákok és montenegróiak fellázadtak, azért ok nem
nak Európába leendő restauraciója ellen, nem volt a mozgósításra, mozgósítás pedig cél nélkül anyképzelhető tehát, hogy az összes Európa köz- nyit ttftzen, mint milliókat az ablakon kihányni. Auszvéleménye elb'n lehetne valaki Sándor cár szö- tria-Magyarországnak csínján kell a pénzzel bánni,
vetségese. Mi uzt hisszük, senki. H o g y Porosz- mert fájdalom, adóssága elég van s azt még szaporíország most is, mint 1854-ben aktiv szerepet tani ok nélkül : nem gazdálkodás. Azonban AusztriaMagyarország jelenleg ugy áll, hogy 6 hét alatt egy
nem vállal, ezt a sógorsági viszony mellett is félmillió katonát mozgósíthat s ezt szükség esetére
elhisszük ; egyszer mert a német közvélemény még kétszázezerrel megtóldhassa; ngy hiszem ez elég
az oroaz kancsuka politikával nem rokonszen- lesz, ha a katona lelkesülve s egy jó ve^ér van. Auszvez, másodszor, mert Franciaország egy orosz tria-Magyarországnak a keleti ügyben a főszerep fog
koalició esetében az ellentáborban lenne felta- jutni; ez akkor fog előtérbe lépni, mikor orosz és török a harcok következtében el lesznek gyengülve, eklálható s ezt kikerülendő, megelégszik, ha jó- kor az angollal egyesülve vagy nála nélkül is azt fogja
akaratú semlegessége minden oldalról tekintetbe mondani: „Eddig és ne tovább 1" Igen, igen 1 de nem
vétetik. I l a Németország igy lesz, feltehető, fog igen késő lenni ? — kérdezni fogják sokan. Hát
hogy Franciaország is könnyen várakozó szere- mi történt 1866-ban ? Nem a francia volt-e, ki a porosznak azt mondotta : „eddig és ne tovább !" s a nipet vállal.
colsburgi béke megköttetett ? Most kár volna egy szót
Ilyen viszonyok között hogy Osztrák-Ma- szólani, mert az annyit tenne, mint borsót a falra
gyarország egy milliónyi hadsereggel — ha az vetni. Sokaktól hallottam, hogy ha az orosz az euró
nemcsak papiroson van — miért tétováz, azt pai török birodalmat kézre kerítheti, Törökországból
egy keleti szlr.v birodalmat alkot. Erre azt mondom :
egyáltalában lellógni képesek nem v a g y u n k . Törökország van és állani kell a következő okokból :
Miután mindenki tudja, hogy ha Osztrák-Ma- Egyik oka az, mert a keleti (levantc) kereskedés Angyarország elnézi, hogy az orosz annektál, vagy gliának, Ausztria-Magyar-, Francia- és más országokelnézi, hogy protektorsága alatt fejdelemségeket nak évenként több millió tiszta nyereséget hajt; hogy
szervez, vagy elnézi, hogy secundo geuiturákat ezt az orosz monopolizálja, nem engedhetik meg. Továbbá sem Délszláviát, sem Görög császárságot nem
állit, vagy maga is kedvet kap egy kis anne- fognak felállítani, mert az utóbbi az oroszhoz szítana
xióra: jól gondolja meg, mit teszen, mert erős B ez nemcsak Európára, hanem különösen az Osztrákmeggyőződésünk, hogy midőn nevét egy ily Magyar birodalomra igen veszedelmes lenne. Feldaraegyezmény alá irta, azzal egyszersmind halálos bolást, fel nem darabolhatják, mert mindegyiknek kellene valami részecske s ekkor a konc fölött összeveszÍtéletét mondotta ki.
nének ; forduljon tehát a kocka akárhogy, a török biAzon hibáért, hogy egy választó fejedelmet, rodalomnak állani kell, de a reformoknak ÍB életbe

A keleti kérdés 1854. és 1877-ben.

helyben háxhozhordva vagy
vidékre postán küldve:
Egész év . . 6 ft. — kr.
Fél év . . . 3 ft. — kr.
Negyed év . . 1 ft. ÍO kr.

Hirdetmények dija:
3 hasábos petitsorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 30 kr.
Nyilttér sora 15 kr.

kell lépni. Többektől aggódva hallottam mondani: „Az
orosz legyőzi a törököt, mert Oroszországnak 80 millió lakosa van, Törökországnak pedig csak 312." Erre
latinul azt felelem : „Non tam multitudo, quam ars et
scientia solent praestare victoriam." Hogy ezen állításomat bebizonyitsam, a történelemhez fordulok, de-engedjen meg a tisztelt olvasó, ha némelykor egész tisztán nem szólok, mert régecske, hogy tanultam volt a
történelmet. Tudva van, hogy Ausztria, Francia- és
Oroszország szövetkeztek volt, hogy Poroszországot
egymás között felosszák. Az akkori porosz Nagy Fri •
gyes királynak lehetett 8 millió alattvalója, az ellenfeleknek 40 millió. Ha jól emlékszem, a szövetségesek
290 ezer embert állítottak ki, a porosznak pedig nem
volt több 75 ezer emberénél. A porosz király seregének egy harmadát az oroszszal, más harmadát az osztrákokkal állította szembe, de ezek csak maueuvriroztak. A harmadik részszel megindult maga a franciák
ellen, kikkel Rossbachnál találkozott; de a francia sereg 100 ezer emberből állott. Amint a franciák s fővezérök, talán Subise (mond Szilbisz) herceg a porosz
serget meglátták, részint sajnálkoztak, részint hahotába
törtek ki. Rövid hadi Unáct után elhatározták, hogy
a porosz serget királyával együtt elfogják. Másnap
megkezdődtek a hadi mozdulatok, és nagy Frigyes a
franciákat megsemmisítette. Itt hirtelen békét kötvén,
gyorsan segítségül ment az osztrákoktól hátra nyomott
sergének, és mikor nem is álmadták, megjelent, és
megverte az osztrákokat. A béke meglevőn, egész erejével az országába jól behatolt oroszok ellen fordult
s egy pár véres ütközet után őket is az országból kiverte s az előnyös békét megkötötte Mint látjuk, 8
millió megküzdött 40 millióval és győzött. Tehát nem
áll az, hogy a kinek kevesebb a népe, aunak veszteni
kell; a csatatéren a vezár ügyessége határoz. Ne menjünk oly messze; nem tartotta e magát 3 millió kaukaziai mohamedán 50 évig fenn az oroszokkal szemben ? —
Mindezek után tekintsünk egy kévésé a szomszédban levő eseményekre is. Mint tudjuk, az orosz
támadja a törököt, tehát támadólag lépett fel, a török
ped'g védállapotba helyezte magát. Sukan azt hiszik,
hogy aki védállásba helyezi magát, az fél ; ez egy
igen hibás nézet, mert sokszor megtörténik a háborúban, hogy kisebb vagy nagyobb része a Beregnok —
ámbár egyenlő ereje van az ellenféllel — mégis védállapotba helyezi magát; de ezt csak az teszi, ki katonájában bizik. A védállásnak az az előnye, hogy ha
a támadó visszaveretik, nem csak azt veszti, mi a tá
madás alkalmával elesett, hanem még^azt is, mit a
viaszaveretés után veszt, mert a megtámadott a támadásba megy át s igy a támadóra nózve kettős a veszteség ; ezt rászedésnek nevezik. Egy további indok a
védállásra lehet az, hogy az egyik félnek több katonája van, mint a másiknak. A gyengébb, de jó katonával biró fél parallyzálni akarja az ellenfél sokaságát,
védállapotba helyezi magát és mindaddig marad védállapotban, mig ellenfelét megtörte, ekkor a támadásba
megy át. Hasonlítsuk össze az oroszt s a törököt. Az
oroszok többen vannak, mint a törökök ; az orosz gyalogság jó, a lovasság közepes, a tüzérség rosz. A törökök kevesebbek, mint az oroszok, a török katonaság lelkesülve van, a gyalogság jó, a tüzérség kitűnő,
a lovasság közepes; ezért htit a török védállapotba
helyezte magát s az orosznak sokaságát parallyzálni
akarja. Ha már most az orosz támadni akar, kénytelen a Dunán átmenni, alioz pedig bid, még pedig kemény hajóhíd kell. Egy hid igen kevés volna s ez által az ellenség erejét öszpontosiianá, ahelyett, hogy
osztaná; nagyon hiszem, hogy három hidat fognak
verni. Az egyik Viddinnél lehet, hogy Szerbiával öszszeköthessék magukat, a más kettő : talán egyik ItusCBuk felé, a másik talán még lejebb fog veretni. A
hídverés egy oly széles folyón át, mint a milyen a
Duna, az ellenség lődözése alatt egy nehéz feladat lesz,
de feltéve, hogy sikerül s a túlparthoz közelednek, a
tábori ágyuk s az apró fegyver mily pusztítást foguak
végbevinni, és ha vissza veretnek, mily véroutást; de
hátha a törökök egy néhány kemény gőzöst másfél
erővel a ludaknak nekibocsátanak a összerombolják,
akkor újra kell kezdeni a dolgot.
Mint látjuk, az orosz nem kis feladatra vállalkozott, ehez katona kell. De mennyi katonája vau az
orosznak Oláhországban ? — arra tÍBztán felelni nehéz,
mert a török erőt emiitik ugyan a hírlapok, de az
orosz katonaságról még nem szólottak, azonban hozzávetőleg következtethetünk valamit; de nézzük aztán,
bogy a katonaságnak fő élelmezési cikkei hová rúgnak. A minapában egy hirlapbau olvasám, hogy egy
orosz herceg megérkezett 30 ezer lovassággal. Ha ez
a lovasság a seregnek heted részét képezi, hát 210,000
orosznak kell Olábországban lenni. Adjuk ehez a 80
ezer oláh katonaságot, hát lehet 290 ezer katona; de
ezt nem hiszom, mert a 30 ezer orosz lovasság igen

sok, a lovasságnak most nincsen szerepe, csak akkor
lesz, h» a Balkánt meghaladták. Most a hidászok, aknászok, tüzérek s a gyalogság jőnek előtérbe. Hajlandó
vagyok az orosz lovasságot felére leszállítani, és ha a
megállapított 15 ezer lovas az orosz seregnek heted
részét képezi, hát lehet Oláhországban 105, legfeljebb
120 ezer orosz és 80 ezer oláh katona, mindössze 200
ezer ember. Menjünk röviden a fö szükségleteken keresztül, hadd lássuk, hogy mire rug egy ily seregnek
élolmezése. Ennek a katonaságnak kell naponta 100
ezer katonakenyér; ötöt egy véka gabonára számítva,
lesz 20 ezer véka vagy 5 ezer köböl gabona, tehát 1
hónapra kell 150 ezer köböl gabona. Kell továbbá
100 ezer font vagy 1000 mázsa hus egy napra. Egy
vágó marhát pr. 3 mázsa számítva, Bzükséges naponta
333'/, ökör, tehát egy hónapra 10 ezer vágó marha.
Vegyünk 15 ezer orosz és 10 ezer oláh lovasságot;
tegyünk ehez 5 ezer hidász, tüzér, tiszti és más fuvaros lovakat, hát lehet mindössze 30 ezer ló. A lovaknak, naponta legkevésbbé azaz egy lónak 6 kupa zab
és 10 font széna kell. A zab teizen naponta 180 ezer
kupát vagy 11,200 vékát vagy 2812'/, köblöt, tehát
egy hónapra kell 84,375 köböl zab. Széna kell naponta
300 ezer font vagy 3 ezer mázsa, tehát egy hólnapra
szükséges 90 ezer mázsa Bzéna. Mint látja a tisztelt
olvasó, az élelmezéssel nem voltam igen bőkezű, és
mégia hová rug a szükséglet! Ha a Dunában lehetne
halászni, sokat lehetne a tápszerekből nélkülözni,
mert az oláh s s az orosz erősen kedvelik a halat;
azonban van sertés, juh, majorság, igen, de az is
fogyasztás. Ha az oroszok még sokáig lesznek Oláhországban, nem tudom, mit fognak enni, ha néha
Oroszországból nem szállíttatnak.

Lukács Károly.

A

háború.

A „N. f r. P r e s s e"-nek távirják. Turtukaiból
máj. 31-éről: Az oroszok négy napi hallgatás után
ma reggel ismét két óráig tartó tüzelést nyitottak 01tenicától keletre a török ütegek ellen, melyek nem
viszonozták a tüzelést. Az oroszok golyói semmi kárt
nem tettek s a városban sem esett egy löveg sem. —
A Duna vízállása rendkívül magas, ugy, hogy a leg
kidomborulóbb szigetek is részben víz alatt vannak.
B é c s , junius 1. Leuchtenberg herceg tegnap egy
orosz törzstiszt kíséretében Pétervánól ide érkezett.
Hir szerint fontos politikai küldetéssel vau megbizva.
B é c s , junius 1. A levantei osztrák-magyar hajóráj néhány hajóval megszaporíttatik.
B é c s , jun. 1, A „P. C." egy bukureeti távirata
jelenti: E héten érkezik a dudesti táborba a 9 ik
muszka sereg, mely 25,000 emberből áll. — A cár
6-án érkezik Plojestibe, ha addig a vasúti vonatok
biztosok leBznek. A cár kísérete a fejedelem nyári
lakába száll meg.
S z t.-P é t e r v á r, jun. 1 Titíisböl jelentik, májuB 31-ről: MájuB 29 én a törökök Begli mellett 3
oldalról megtámadtattak és megverettek; (?) két hegyi
ágyú, négy szekér élelemkészlet és számos fogoly ejtettek zsákmányul. Orosz réBzről 6 ember esett el és
30 megsebesült, a törökök vesztessdge 100 halott. —
Különösen tüntette ki magát a nisnejnovgorodi ezred.
S z t,-P é te r v á r, jun. 1. A .Regierungsbote"
jelenti máj. 31-ről a kaukazusi hadseregről: Kabulét
népében a békés hangulat kezd előtérbe lépni; néhány
falu önkényteflen adták át fegyvereiket, mások alávetették magukat. — Az eső folytonos és akadályozza
a sereg előrehaladását. A Kars alatti föerősség egy
csapatot kémBzemlére küldött ki. — A Terekföldön
több falu ÍBmét föllázadt, de az odaktlldött muszka
csapatok a fölkelést elnyomták. Nakosidse őrnagy vezérlete alatt álló csapatok Siuch mellett 500 fegyveres
lakosra találván, azok közül nyolcvan embert felkoncoltak és 1000 foglyul ejtettek. Az artluchi és danuchi
felkolök elnyomattak, a többi lakosok békéBen viselik
magukat.
L o n d o n , jun. 1. Birminghamban Gladstone
tiszteletére tüntettek, mely tüntetésnél 30,000 embw
vett rész. OiadBtone beszédett tartott, melyben a kormány politikáját támadta meg, mely politikájával megzavarta Európa békéjét és t, háborúért felelőségre
vonandó. Gladstone helyeselte a nép ezen tüntetését
és a parlamentet feloszlatatni kivánja, hogy a nép
megmutathassa, miszerint a liberálisokkal rokonszenvez.
— Szónok hatátozoltan roszalja a porta által követett utat.
L o n d o n , jun. 1. A „Oaily Telegraph" arról
értesül, hogy midőn a muszkák a Dunát átlépik,
ugyanakkor a románok betörnek Kis-Oláhországba és
Widdint fogják hevesen bombázni.
B u k u r e s t, jun. 1. A román hadosztály, mely
előbb Gyorgyew és Fratesiben állomásozott, Kis-Oláhországba indult.
K o n s t a n t i n á p o l y , jun. 1. Egy itt elteijedt
hir szerint ugyanBzon sereg, mely Ardahant elejtette;
ugyanaz hódította vissza. A visszafoglalás igy történt:
A vár védői visszavonultak Batum felé és midőn a
muszkák a törököknek hátat fordítottak, visszafordultak
éa a lakosok segélyével ugy megverték a muszkákat,
hogy azok Ardahant azonnal odahagyták.
B u k u r e s t , jun. 1. Egy muszka katonai vonat
Velea Sora mellett kicsúszott s 14 muszka és öt ló
halálát lelte. — A fejedolem visszatért Galacból.

K o n s t a n t i n á p o l y , junius 1. A Kaukázusban nagy veszélynek kell lenni a muszkára nézve, mert
ujabban ismét négy jól felszerelt csapatot küldött oda
a lázadás elfolytására, mi eddig sehol sem sikerült neki.
L o n d o n , jun. 1. A „Standardénak távírja saját
harctéri tudósítója: Valamennyi bomba, melyek Kala-

fattól elsüttettek, a widdini kórházra voltak irányozva,
— melynek tetején a genfi zászló lobogót. Egy bomba
beütött egy szobába, melyben 30 beteg volt és ott
sült el ; többen megölettek és megsebesültek. Személyesen győződtem meg róla.
A „B a s s i r e t u Batumból arról értesül, hogy
Batum környékén a muszka seregben muszka, muszka
ellenében valóságos háború tört ki. A cserkeszek éB
georgiak föllázadtak éa számos muszka katonát levágván, társaiktól megszöktek, és hitsorsosaikhoz a törökökhöz menekültek.
A „T u r q u i e" irja, hogy Ardahan erődben
csupán 4—5000 ember volt és CBttpán 35 ágyúval volt
ellátva. A „Vakit" ellenben 8000 re teszi a várőrséget és 85 ágyút emlit. A csapatok kitűnően harcoltak
és a vár el sem esett volna, ha a vezér lluBsein tíabri
meg nem szökik. A vezér után az egész csnpat futásnak eredt.
A török lapok egyáltalán nem a várparancsnokot,
hanem a hadügyminisztert vádolják, ki oly fontos állásra oly ügyetlen embert nevezett ki, mint Hussein
pasa. Különben a Vakit példásan megbüntetni kivánja
a megfutamodott vezért.
A „W i e n e r A b e n d p o s t " „Dailly telegraf"
különböző forrásból jelenti, hogy a hatalmakat Gorcsakoff felszólitá, hogy nyilatkozzanak: mily módon
állítható helyre a béke a legrövidebb uton.
Beszélik, hogy Konstantinápoly a hatalmak gurantiája alá tétetik, a Dardanellák szétvettetnek, a
Fekete tenger szabaddá tétetik ; ezek lennének a békefeltételek.
Karsnál a törökök újra győztek.
Az orosz monitorokat a Dunánál 8 órai heves
harc után visszavonulásra kényszeriték.
Perek földjén Ázsiában az orosz ellen lázadás
ütött ki.
Leuchtenberg herceg Bécsbe jött, innen megy
Belgrádba, Bukurestbe.
Oroszország tudtával figyelő hadtestet állítunk a
határon, Mehadián és Orsován már van honvédség.
Gladstone mellett tüutetés volt. Követelte a parlament feloszlatását beszédében.
Szukhum Khaléből jelenti Husszein Reflk bey, a
hadügyminiszter követe jelenti, hogy 8000 főnyi uj
sereget fegyverzett föl a cserkesz földön, mely a török hadtest vezénylete alatt áll.
A törökök a muszka hajórajt ugy akadályozzák
meg a Dardanellákon, hogy torpedókat raknak le.
Olábors/.ág vonakodik a muszka hadsereg előcsapataiul küldeni hadait.
A rác BeralegeBséget a belgrádiak kézzel fogbatólag igyekeznek bebizonyítani. Május 3l-én egy roppant néptüntetésnek volt Bzinhelye Belgrád, Risztics
békepolitikája ellen irányult. A rendőrségnek kellett
közbelépni és nagy dulakodásban több embert megöltek, köztük Pajosovics tanárt is. A kiküldött' katonaság ellen is küzdenie kellett a rendőrségnek, mert a
katonák csak ugy vettek részt a tüntetésben, mint a
nép, — csupa békeremény.
A mozgósítási hírek.
A „Magyar Hírlap" irja: hogy n mozgoBitásra
vonatkozó kósza hirek föntarlással veendők : már táviratilag jeleztetett; de az, mint beavatott egyénről
ballom, áll, hogy a császár személyes elnöklete alatt
tartott tanácskozás a folyó ügyeknél fontosabb dolgokkal is foglalkozott.
Igy például szőnyegre került a már régebben
kész „ordre de bataille," de lényeges módosítás (s ez
ép oly jellemző mint fontos) most sem mutatkozott
szükségesnek. Továbbá a két orsz. miniszter körülményesen beszámolt, mily ponton vannak s meddig fejlődnek az előkészületek ? Kisülvén, hogy kenyértörés
esetén egyszerre lesz hadsereg és míuden ami kell, s
hogy fölösleges kiadásokkal bün lenne terhelni a népet, a megzavarni az európai közvéleményt : ő fölsége
teljes megelégedését nyilvánitá az illetőknek.
A dunai harctér.
A Duna még folytonosan árad. N.acs kilátás arra,
bogy az apadás beálljon. János napján ugyanis általános a hó olvadás s akkor éri el a Duna legmagasabb vízállását. — A török hadakat még folytonosan
erősbitik B erre folytonosan uj embereket soroznak be.
— A mahomedán nép korkülönbség nélkül folytonosan a zászlók alá tódul. Junius vége felé 300,000 kész
harcos fog állni a falak mögött a muszkával szemben.
Két hónap fog eltelni, mig a muszka komoly ostrom
alá veheti Ruscsukot, Szilisztriát vagy Bodonyt. Oly
erősen vannak ezek az ágostai „Allgemeine" magántudósítója szerint lőszerrel, élelemmel é" katonasággal
megrakva, hogy bizváBt egy negyedév telhetik el, hogy
egy szakadatlanul tartó erős ostrommal csak a leggyengébb is muszka kézre kerülhessen.
A muszkák azonbau sokkal tulnyomóbb számban
jelentek meg mint valaha. Epen azért bízvást elmondhatom, hogy a háború itt 2 évig fog eltartani.
Forrongás Frankhonban.
A „M. H." írja, Párisban oly v á l s á g O B a helyzet,
oly szorongatott a kormány férfiak állapota, hogy
Konstantinápolyban is békésebb hangulat uralkodik.
A kormánynak uemcsak a reactionarius pártot kell
egybe tartani, hanem a köztársasági pártot és minden
módon meg kel! felemlíteni, mert a baj nagy.A „Figaro" felszólilja a kormányt, hogy némitsa
el radikális >apok szemtelen nyelvét s ha nem lehet
máskép rendelje el az ostromállapotot Pária felett.
Egyszersmind a kalóz természetű városi tanácsosok
ellen is szigorú rendszabályokat kér hozatni.
A kormány bár nagyon is hajlandó volna az

ostrom állapot elrendelésére, mégis várnia kell odáig,
míg sikerül a kamarát feloszlatatnia. A „Frangais"
szinte azt kivánja, hogy az .apró vörös" lapok ellen
szigorú rendszabályok hozassanak, kik „gyanúsításaikkal" (?) felizgatják az országot.
Maga Mac-Mahon is fél egy kitörendő lázadástól.
Nagy feltűnést keltett azon hir, hogy Mac-Mahon e
hó 17-én meg akarja tartani a csapatszemlét. Ha addig
nem, ekkor bizonyosan lehet tartani egy katonai tüntetéstől, mely nagy változásokat idézhet elő.
* Mnssza pasa az ardahani hős, mint ujabban említik, muszka alattvaló gyanántszületett. A Kaukazusbnn tömérdek birtoka van. Mostani föllépését annak
kell tulajdonítani, mivel a kormány rosz szándékkal
gyanúsította e muszka katonai akadémián képzett férfiút B őt, midőn török földre lépett, birtokaitól meg
fosztotta.
A r d a h a n v i s s z a v é t e l e . A város és vár
a Kura foly völgyében fokszik. A folyó partján van
építve B fokonként magasra emelkedik. A Kura Ardahan előtt majdnem derékszögben kanyarodik a város alatt. A part magas és meredek. E meredek partokon erődítések voltak, melyeket nagy í'tegekkel
szereltek föl a törökök ; 70 pár bivaly fogatott bc,
hogy a muszka elől elvigye a drága Krupp ágyukat.
Hogy a visszavételről fogalmuk legyen, le irjuk
az ardahani erődítéseket. Éjszakról, a Mágláze hegyes
lehet egyedül o várba vergődni. A Ramazán-erősség
a legnevezetesebb e hegyen s ez uralkodik a vár felett is. A város felől nem lehet feléje mászni, mert
majdnem függélyesen meredek. Ehez a GurgUn hegy
felől lehat CBak eljutni, melyet még hó takar.
A Mágláze tövében az akhaszikhi uton fekszik
a Tas Csuhuz erőd 4900 lábnyira a várfalaktól. Mindenféle erődítések viszik körül, melyek mind igen
magasan állnak.
Hogy a törökök oly rövid ideig védték a várat
ez megfoghattam — Mussza pasa ügyesen kileste az
alkalmat. 0 tudta, hogy e vár ereje csak a megközelitbetlenségben rejlik. Mihelyt a falakon beveri magát
az ellenség, nincs hatalom, mely kiszoríthassa. A
Muszkák Ósarakov alatt CBak 5000 főnyi sereget hagytak e várban, melyet immár biztosnak tartottak. Dius
Mehrab és Kudian-Csapir azon három elővár, melyet
Mussza pasa elfoglalt. LovaBsai leszáltak lovaikról, s'
úgyszólván lopva kuszták meg a hegyet. — Midőn a
ninszkavárőrség észrevette, hogy még ellenség is van
a várban, gyorsan kivonult, mivel attól tartott, hogy
a törökök száma túlságos, s talán a török várőrség
egés nagyságaban a várban maradt elrejtőzve ; az aidabáni várőrség eltűnését ugyanis nem látták a muszka
hadak. —
Kars várát Mussza pasa tartja elfoglalva, de az
összeköttetés mindenfelé annyira tönkre tétetett, bogy
örvendetes hirt is csak futárai által adhata a lazistani kormányzó tudomására.

Orosz lapszemle.
A „Russkij Mir" bécsi levelezője Románia függetlenségéről értekezik. „Egy hónap mult, mióta a
hadjárat meg-ndult, és a kelet egy keresztény népe"
— igy ir nevezett levelező — „u>ár tökéletesen szabad. Most jön a sar a szerbekre, bolgárokra és görö-,
gökre. Senkiaem vonhatja kétségbe, hogy a „(elszabadító" hadai valóban felszabadítók. Románia és Szerbia
cselekedetei itt Bécsben erős ingerültaéget szültek, s
ezen fejedelemségek itteni képviselőinek éles szemrehányásokat tesznek, melyeket az osztrák-magyar ügynökök Bukurestben és Belgrádban is ismételnek. Ausztria-Magyarország boszankodik azon, hogy ezen fejedelemségek tanácsaira nem hajlanak. Ausztria Magyarország mindig románellenes politikát követett, ellenezte Románia önkormányzatát, Moldavia és Olábország egyesítését, holott az egyesült fejedelemség s
monarchia iránt a legloyalisabb módon járt el, sőt az
erdélyi oláhokra gyakorolt befolyása által a dualismus
békés létesítését és megszilárdítását is elősegítette.
Ausztria-Magyarországot Románia nem fenyegeti viszélylyel, de ha e monarchia a fenyegetések terére
lép, akkor a szabad és független Románia megemlékezik majd arról, hogy milliónyi honfiai a magyar iga
alatt nyögnek, mely reájok nézve nem kevésbé súlyos,
mint a szlávokat illetőleg a török járom terhes. A románok hangulata Ausztria iránt nagyon ellenséges indulatu, mely őket nagyon felingerelte. Más hatalmak
iránt a románok nem viseltetnek jóakarattal, de bizalmuk és hálájuk az őket felszabadított hadsereg és
cár iránt rendkívüli é) határtalan."

Budapest, 1877. május 29.
Európának szórakoztató kellett, s minthogy idegei a folytonos cBiklaudozás mellett már kevésbbé
jöttek rángásba az egyszerű B nagyon felületes liatányokra, szüksége lett drasztikusabb izgató szerekre.
A hercegovok, bosnyákok, Csernajeff gyászserege, Milán élhetatlensége, az omladina féktelen szemtelenke
dése kevés hatást tehettek a határozatlan lépésekre
kárhoztatott szédelgőkre.
Látványosságra volt szűkség, hiszen a szinre állított dilletans szerbség betörvén orrát, csak egy kicsit
kacagott a publikum a szegény pünkösti király letűnése felett. S bár ennek áruló barátja szt. György
lovaggá nőtte ki magát, a rendező szörnyen bo»z»ukodhatott a vallott kudarcért.
Uj előadásra határozta tehát el magát az igazgató.
A szintér megnagyobbittatott, inint tudjuk a két világrészre terjesztetett ki. Az igazgató maga is szerepet vállal s jómódú lévén, apát játszik. A szerelmesek „ágens"
név alatt ismét játszanak még pedig, mint illik a „bő

kezűt* ia adják. A cielszővő, semmi istentelen ténytől
nem irtózó Omladina diva anyát ad, hatalma által papucs-vitézzé avatván fel hozzátartozóit s otthon ő hordja
a sapkát.
Látni fogjuk aztáp szt. György lovag vitézeit
fülnyeső munkájokat ismételni. A pünkösd király még
egy ideig nem kap szerepet, valószínű azonban, hogy
már legközelébb ö is fellép s látni engedi még egyszer az eddig kijavított, toldott orrú lovát. De ez még
semmi I Szolga, apród, udvarhölgy, élelmező, kalauz,
áruló, hóhér, királytjátszó — s vértanú egy személyben Románia. Ennyi nagy tehetséget egyedül ö fog
színezni, hogy erre képes, azt már néhány alakításból
kivehettük. Vannak aztán elégedetlenek, lázadók nagy
számmal, kik legtöbb hasznot húznak az egész előadásból. Hősök s ezek a legelső helyet érdemelték
volna itt is: oroszok és törökök, kik abban különböznek egymástól, a miben a vutki a korántól. A darab,
minthogy már kezdetét is vette, mint előadásából látjuk, hiven me 'felel címének, mely igy hangzik : „KanChukária."
Ebben a lefolyandó előadásban találta fel ugylátszik Európa azt, mely öt képes lesz nem csak érintgetni, hanem ütlegelni is. Ez az a drasztikus szer,
mire szüksége volt< Ezt ő készítette, ő szabadalmazta.
Vegye is be, de vigyázzon meg ne fekügye gyomrát az
orosz kétszersült.
Sohasem volt két év óta veszélyeztetve Európa
érdeke, Bohasem kellett félnie a kancsukától, mert
barátságosan egyezték, hogy Oroszország megteheti a
mit akar. Ők, a többiek nem félnek semmitől, hiszen
Oroszország Bzavát adta, hogy az érdekeket nem fogja
sérteni; de azt ne feledjük, hogy Oroszország nincs,
hanem van cár, ki pedig az omladina körmei közt
ugy vonit és akkor, a mint neki erre jelt adnak, körmöl is. Néhéz azokból szabadulni a cárnak, ki talán
meglehet nem ia akar feloldoztatni a gyámság alól,
mivel könnyen trónját veszthetné.
Igy aztán utazik a cár tovább : a Pruth mellől a
Duna meg az Olt mellé, Plojestiből Bukure3tbe, hol
Nikolaj már eljegyezte Romániát s nőül is veszi öt
aztán balkézre. Megy, mendegélni log, hol az ágyú
szól, hol Románia a veszteségekért, melyek eddig érték s érni fogják, diadal-kaput készít fogadtatására. A
jóllétnek örvendett Románia eddig, hogy megunta a
jó napokat 1 Hűtlen lett urához, magához, s bár bátorságát mindig bocskora képviselte, egyezerre oly kedve
lett az oroszok adta vutkitól, hogy királysággá proklamálta magát, hogy kiűzze urát házából, hogy hasonlíthasson ama bizonyoB közmondás tótjához. Kár
volt érte, mert bizony haszna nem lesz belőle ! Vagy
talán azt hiszi, hogy most egy lökésre Törökország
szét hull ? Jaj neked Románia, kinek kezedben, nem
dákó a Daco, Törökország meg nem báb a Balkán
biliárdján! Csak előre I A Demeterek óvjanak meg
aztán, ha tudnak ; Oroszország cárja legyen irgalmas
neked I
Még elkövetkezhetik az az idő, midőn szörnyen
„udvarias" fejedelmetek, az orosz hatalom képviselőinek átadván palotáit — még a Bratianuk födele alól
is kénytelen leBz kiköltözködni.
Nagyságaitok bizarr reményekkel kecsegtetve titeket, szállottatok az aranyos kalitból kí s az orosz
lépre, melyről még a legjobb esetben is csak tollfosztottan, szánaudó állapotban lesz a szabadulás.
, Szép ünnep lesz ekkor. Az egykori boldog ország kirabolva, felégetve, megapadva számban, rongyosabb, mint koldus had, kolduBabbal élén fog hymnuszokat zengeni a bitangul eladott szabadság visszanyerése fölött. S valóban ez a legvalószínűbb mit várhat Románia hála fejében.
Indokoltatott, hogy kényszerítve volt Románia
engedni az orosz invásiónak. Gyengesége hozta igy
magával, hogy engedjen az erőnek.
Persze, hogy oldalba rúgja a portát alig millió
franknyi adó megtagadása mellett, bogy hadat üzenjen
annak, kinek oltalma alatt lett virágzóbbá, tekintélyesebbé, hogy független királysággá proklamálja magát,
erre mind kényszerítve volt Románia. Nem e a legszemtelenebb arculcsapása ez a valóságnak?
A garancia hatalmak sem adtak Romániának utatmódot a szabadulásra mondják aztán. Hát hogy tegye
azt, a mi már előttünk ismeretes, aláirta valamelyik
állig fegyverzett megmoccanni Bem merő?
Megtörtént a minnek történnie kellett a páratlan
együgyűség mellett. A komédia ismétlődik s lefolyása
aíatt, míg a Vöröstoronynál az oroszok pontonokat
készítenek n. szebeni ácBok segédkezésével, essünk
ámulatba egy irkáBZ „secundo genitura féle" agyréme
fölött. Várjuk még ezután is a különfélekép garnírozott geniturákról terjesztett bécsi híreket, melyek
bizonyára bolond lyukból veszik eredetűket, mint
testvérei.
OlvaBBuk, mint ma is : hogy a mozgósítás pár
nap alatt kezdetét veszi nálunk is, sajnálkozzunk Ardabán eleste*) a légberöpült monitorok felett; essünk
kétségbe Törökország sorsa felett, igyunk nagyot rá,
szidjunk közben a kormányt — s ha ki is aludtuk
magunkat, meglátjuk aztán, hogy „Kancsukázia" a
végén csak igazi tragicomoedia, a melyen a szakácsok
bámulni fognak s Európa sirvafakadva kacag.

kérdéshez mint tanitó, mint nemzetem javára, boldogságára munkáló hozzászólhassak, mely kérdés egyaránt
érdekli a társadalom minden rétegeit vallás és nemzetiség különbség nélkül. Mert a gazda, iparos, kereskedő, pap, tanitó, hivatalnok élete oly egymásután következő láncszemét képezik a társadalmi foglalkozásoknak, melyekből ha egyik osztály hiányzik vagy ingatag lábon áll, bukni kell az egész csoportnak.
Magam is egy felekezetnek vagyok egyik hivatalnoka, a felekezeti irányú iskola keblében jutottam
célomhoz, de- mégis a felső népiskolákról a „Nemero"
folyó évi 36, 37, 39-ik számaiban fölvett népiskolai
kérdést nem tartom ez irányban megitélendőnek. Nem,
mert szükkörü falusi életünkben napról napra látom
a nép tönkrejutását a mezőgazdaság terén, érzem az
egyházi hivatalnokok folytonosan apadó jövedelmét,
pedig minden községnek annyi hold szántóföldje van,
mint volt a mult időben, aőt még állithatom, több van,
mint volt régen s mégis az egyházi hivatalnokok fizetését nem képes sok család hordozni.
Honnan származik ezen állapot, mely ha sokáig
tart, kitörli ezen nemzedék emlékezetéből őseink dicső
erényét? Nézetem szerint származik ez az elmaradott
gazdasági rendszertől, melylyel már a versenyt idegenek előtt meg nem állhatjuk. Nem elég mai napság
három nap keresni meg azt, mi egy napra Bzükséges.
Kérdheti valaki: hiszen őseink annyit v»gy még többet kerestek, mennyi egy napra elegendő, miért nem
tudjuk mi is ezt tenni, IIÍBZ az a föld adja, az a nap
táplálja munkálkodásunkat ? Felelet igen könnyű ezen
kérdésre, mert őseink ős erejű földeken csekély szükségleteikre nagyon könnyen előállíthatták a megkivántatókat és nekünk a kisoványodott földek maradva
meg, napról-napra egyenként mondják fel a szolgálatot. Valami okának kell lenni ennek, minek fejtegetésébe nem bocsátkozom, de adom nézetemnek azon
kifejezését, hogy ezen csak a népnevelés sogithet. Ha
kell a mesterség tanulására időt ÓB költséget fordítani, bogy tagadhatnók meg ezt épen a legkényesebb
foglalkozástól, a mezőgazdaságtól I
A népnevelés betetőzését képezi nézetem szerint
a felső népiskolai intézmény s koronáját a gazdaság 1
Bzakosztály, melynek növendékei, kik kis gazdaságaikba fognak visszatérni, átalakítást fognak eszközölni e
téren, különben államgépezetünk megbomlik B több
rendbeli bukkanások között egyházaink is bukásnak
néznek elébe. Kimondhatom tehát a legnyiltubban,
hogy a gazdasági szakosztály felállitásával Háromszék
közigazgatási fér^fiai méltán megérdemlik a „honatyák"
elnevezését, reményt nyújt ez, bogy jövőben kenyeret
ad az iparosnak, hivatalnoknak s ujabb Slotet az
egyháznak és erkölcsiségnek. Mert ha cikksorozat szerint át kell alakulni Háromszék gazdászatának len-,
kender-, bortermelésre iparüzhetés végett, vájjon nem
kíván e ez ujabb irányú oktatást még inkább, mint a
szemtermelés ? Vagy mit gondol, hogy a lefolyt vándortanitáB nőikül rendeltek volna-e meg gazdáink anynyi lenmagot, mennyit szerencsés voltam látni s supsiBzentgyörgyi gazdasági iskolában ?
Nagyon erőltetett a jelzett cikksorozat azon tótele, mely céltévesztettnek jelzi a gazdasági szakosztály felállítását. Nem céltévesztett pedig már azért se,
mert Háromszék ősidőktől fogva mezőből és erdőből
tartotta fenn magát s hogy a bevételek a kiadásokat
megbírhassák, népének egy réBze fogja az ipart fejleszteni, más része a mező- és erdőgazdaság mellett
fog maradni. Vagy talán lehetne ipart teremteni, ha
nem lenne, ki nyers anyagot szolgáltasson ? Idegen országtól ezt várni nem lehet, mert mig egy jövőbeli
muszka háború lefoly, munka- és koresethiány miatt
a székely nemzet megéhezik s könnyeu idegen hatalom kezébe dobja magát egy tál lencséért és egy zárlat hamar tönkre teszi az idegen anyagra támaszkodott ipart. Nem lehet pedig az egész IláromBS'ókat
iparra terelni már a természeti hajlamok különbözőségénél fogva is.
Nekem vau tanítványom, ki a furás-faragásban,
mábik az istálló jászláról leli fel minden kedvét, mely
hajlamoktól ha elterelnők ezeket, meglehet engednének az erőszaknak, de később átkukat vonnók magunkra. A társadalomnak átalakulása mutatja nekünk
az irányt, hogy az ismeretek több irányú terjesztése
által érhetni el a legfőbb célt: az önmegelégedést.
Egy szakintézet nem lehet ellensége a már megszokott gymnasiális rendszeriek, sőt annak inkább
gyámolító testvére. Mert lehet-e remélenünk, hogy népünk oly nagy tömegben tanitassa gyermekeit, mint
tette eddig, ha rövid időn eljut oda, hogy kenyerét
sem tudja kicsikarni hangyaszorgalma mellett is birtokából ? Csak vagyonos nép áldozhat a classica literatura megszerzésére, de a szegény visszahúzódik s
elvesztjük azon álláspontot, hogy a tehetségesebbek
kiválhassanak a nagy tömegből s a hazának hasznos
fiai legyenek. Az emberiség és nemzet nagy kárt fog
szenvedni, mert anyagi hiány miatt a tehetségek köznapiasságba enyésznek el.

Most már áttérek azon kérdésre, hogy ha sikerülne cikksorozatnak Barótbra összpontouitni a gazdasági szakosztályokat, mi lenne akkor ?
Kadicli.
Az, hogy az egész Háromszék csak álmában látná a gazdasági szaktanitást s igy sem magunk, 6em
gyermekeink
semmi haaznot sem láthatunk a kiadott
Vidéki hang
a vita alatt lévő sepsiszentgyörgyi és baróthi folsö összegből, mit nagy részben mi Háromszéknek fizetünk a tanügy és gazdaságunk előmozdítására. Kosz,
népiskoláinkról.
rosz combinatio az, milyent a cikksorozat magában
Engedje meg igen tisztelt szerkesztő ur, hogy foglal, midőn Háromazéket Erdővidékre akarja vánbecses lapja hasábjain ezen cini alatt vitatott tanügyi doroltatni tanulás végett.
Sokat lehetne erről elmélkodni, de azt hiszem,
*) Ardahan visszavitetett, Ázsiában a t rök fegyvereket
hogy elismeri nevezett cikksorozat, miszerint eszméje
mindenütt legfényesebb diadalok kisérik.
Szerk.

czéltévesztett, bárha határozottan ellentmond is a capacitálhatásnak. Ne ártsunk a nevelésügynek, ha nem
használhatunk I

Kis Sándor.
Rölön, 1877. május 30.
Lélekemelő ünuepélynek voltak tanúi Bölön község
lakói i. hó 26. és 27-én, a melyre valláskülönbség nélkül
seregesen tódultak. Hogy is ne, mikor az emberilég
legdrágább kincse a tudomány ülte diadalát. A bölöni
unitárius felekezeti iskolánál ez évben három rendes
tanitó működött és több mint 280 tanuló nyert oktatást.
A vizsgálat f. hó 26. és 27-én tartatott a nevelés számos barátjai jelenlétében.
Ha tekintetbe vesszük, hogy mennyi fáradságába
és ön megtagadásába kerül az algymnáziumi tanitó-testűletnek is, mig korosabb növendékeivel eredményt
mutathat fel, annyival nagyobbszerü volt meglepetésünk
azon eredmény felett, a melyet vezértanitó Vitális Domokos ur lankadatlan szorgalma és kitartása által
elért és a mellyel a nevelÓB barátait meglepte. A csaknem gyűgyögni is alig tudó gyermekek oly tökéletes
irás, olvasás és számolással lepték meg a hallgatóságot,
hogy semmi kívánni való fenn nem maradhatott. A
magyar nyelv elemeiben is teljes jártasságot árultak
el, a szóknak tagolása, a szavakban a bosszú és rövid
magánhangzók helyes használata — különösen említést érdemel.
De még nagyobb eredményt mutatott fel a VI ik
osztály, melynek tagjai nemcsak a hazai, de a világtörténelemben is, úgyszintén Bzámtan, természettan,
természetrajz éa a magyar nyelvben a mi lényoges
dolog reánk nézve — oly nagy jártasságot tanusitottak,
hogy ez bámulatra ragadta az ahoz értő hallgatóságot.
Dicsérettel kell megemlékeznem rendes tanító
Albert L. és Tamási I. uraktól, kikuek növendékei szabatosan és értelmesen feleltek, haladást és igyekezetet
tanusitottak. Fogadják nevezett tanitó urak egyenegyen hálás köszönetünket azon buzgalomért, melyet
a népnevelés körül a lefolyt iskolai évben kitejtettek.
Üdvözölve legyen vezértanitó Vitális Domokos
ur is, mint a ki megmutatta, hogy helyeB irányban
vezetett oktatási, rendszerrel, szelid bánással és emberi erőt csak nem felülmúló igyekezettel rövid időn,
mily nagy eredményeket lehet elérni. — A bölöni
uiiitária iskolaszék érdemes elnöke tisztelendő Lufi
Aron urnák és az iskolaszék minden egyes tagjának
csak gratulálhatunk azon válaBZtás felett, a mellyel
vezértanitó Vitális Domokos urat tanítótestületünk tagjává tette. Sok ily derék tanitót a székely népnek 11
Még köszönetünket fejezzük ki inspector curátor
tekintetes Szabó László urnák is, a ki, bár kora olőhaladotí — soha sem mulasztja el a nevelés körül
fáradozni és személyes jelenlétével a tanulókat szorgalomra serkonteni s kérdéseivel értelmüket fejleszteni.
Fogadja forró köszönetünket tok. id. Barabás
Sándor ur is, ki 3 darab vallásos könyvet bocsátott
a vizsgáló bizottság rendelkezésére a végből, hogy
azok a legjobb iró, olvasó és számoló Vl-ik osztályú
három tanuló közt OBztassanak ki.
Köszönettel tartozunk a községi elöljáróságnak
azon kérlelhetetlen szigorért, mellyel a mulasztókat
kötelességük teljesítésére rászorította.
Ki kell emelnünk különösen.községünk érdemes
jegyzője tks. Tana Sámuel urat, a ki tulhalmozott
teendői dacára is nemcsak mint hivatalnok buzgólkodik a népnevelés körül, de mint édes vallásunk tagja
s annak egyik hatalmas oszlopa, mindig szivén hordozza vallásunk és nemzetünk felvirágozását, előhaladását és jóllétét.
Végre még csak egy pár szót! Ismerve nevezett
tanító urak Bzerénységét: bocsánatukért koll eaedez
nem azon bátorságomért, hogy működésűk eredményét
a nyilvánosság előtt — habár felületesen is bemutattam ; de legyek mentve azáltal, hogy nem saját kezdeményezésemből eredt ez, hanoin számos szülők kérésére, a kik igy akarják hálájukat az érdemes tanító
urak iránt némileg leróni.

Ifj. Barabás Sándor.

A sepsi-szentgyörgyi dalkör hangversenye.
Nem mondunk nagyot, ha állitjuk, hogy ezen
hangverseny a közelebbi hangversenyeknek
koronája volt.
Nem szorult ezen előadás hangzatos dicséretre, s
oly magasztalásra, mely igen sokszor a hiány palástolására mondatik, megdicséri ez önmagát. A hallgató
közönség oly élvezetes estét töltött s oly jól mulattunk, hogy ezt előre nem is reméltük ; az egyes előadások a legtöbb esetben magukkal ragadták a hallgató közönséget, s egy-egy kedvenc személytől alig
birt megválni.
L e n g y e l Teréz k. a., mint szerény ibolya,
először lép a közönlég elébe B Bíép zongorajátékával
meghódítja a nagy közönséget b magával ragad egy
nagy publikumot, valóban meglepett mindenkit, hogy
a k. a. ily fiatalon oly könnyűséggel, és gyakorlottsággal játszik. Mig maga egy kedves jelenség, addig
átérzett és a mindennapiságon felül emelkedő játéka
sejtetni engedi, hogy itt egy valódi hivatott tehetség
áll előttünk, mely nagygyá lenni van hivatva. Volt is
jutalma tapsokban, éljenekben ób virágcsokrokban,
melylyel a közönség jutalmazá meg. Utána kilépik a
közönség elé P o l l á k Mórné úrhölgy éa gyönyörű
a 11 hangjával meglepte és mondhatjuk rendkívüli
élvezetben részesité közönségünket; hangja gyakorlott
és hatásos, s oly szabatosággal, könyüsóggel énekelt,
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milyent csak magasabb képzettségű énekes nőtől várhatni. Legalább a hallgatóság egyhangú véleménye
ez vala. Volt taps, éljrn és virágcsokor. Mindkét
úrhölgy többszörös kihívásban részesült a közön
ség ismét hallani akarta. Meg kell emlékeznünk
még közönségünk egyik kiváló kedvencéről, N a g y
Leona k. a.-ról, ki most is közreműködő szép zongora
játékával a maga iránti jó véleményt még nevelte.
Valóban pontos és gyakorlott kísérete az előadás hatását emelte. T ö r ö k Albert ur sem maradt hátra
h e g e d ü B o l ó j á v a l . Az egyszerű nyugodt alak, a
művészileg gyakorlott kéz ós hevült lélek megtette
hatását, midőn egy egyszerű faalkotványból oly szép
hangokat csalt ki. Itt eszünkbe jutottak a költő ama
Bzavai : „Nem is tudom egy kis fában annyi érzés
bogy fér meg."
A kardalok nagy gyakorlottságról tanúskodtak,
nehezebb darabokat is elég könnyűséggel adattak elé,
különösen kieinelendők szép p i a n o i, és az ütenyben
•aló készség. ü.s itt szabadjon azon óhajtásunknak
adni kifejezést : vajha ezen dalárda ne jusson elődei
sorsára, hanem képezze szilárd magvát egy leendő
városi dalárdának, melyben a polgárok nagyobb számmal vegyenek részt. Mi hisszük is, hogy ebben nem
csalódunk, ha a visszavonás daemona ezen átkos vad,
mely mindenűve becsempészi magát, távol marad s
nem kezd az életre való rügyen rágódni.
Ezen hangversenyen ugy a város, mint a vidék
részéről szépszámú közönség volt jelen, a mi a jelen
nyomasztó körülmények közt igeu örvendetfs s mi
hisszük, hogy ez is a nemos ügy pártolásának érdekében történt, melyért az élvezetes este gazdagon
jutalraazá.
Sajnáljuk, hogy nem hallhattuk a szavalatot,
mely a programmban vala, miután azonban a kimaradás és nem helyettesithetés indokait nem ismerjük,
erről bővebben nem szólhatunk.
Ugy halljuk, hogy közelebbről ezen dalkör még
egy második hangversenyt is fog rendezni a helybeli
„tűzoltó egylet" javára. Mi csak gratulálhatunk egy
ly lelkes körnek, mely oly sok szépet és hasznost
ivalósitni tűzte ki feladatul. Éljenek soká.
A bevétel mint értesültünk 100 frt körül van.
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K o n s t a n t i n á p o l y , jun. 2. Ardahan bevé
tele nem szenved többet kétséget, bár annak vissza
vételének hire nem a badparaucsnoktól is jött.
B u k u V e s t , jun. 2. A kamara tegnapi üléséhen
a 30 millió papírpénz kiadásáról szóló törvényjavaslatot 55 szóval 15 ellen elfogadta.
B e l g r á d , jun. 2. Niski jelentések szerint 4
csapat niz.im goitzán ütötték fel táborukat, hogy a
szerb határt figyelemmel kísérhessék és szükség osetén a Tolpa- ica — magaslatokat megszállják.
B e l g r á d , jun. 3. A pénzügyminisztérium nem
képes az esedékes váltókat beváltani és fizetés elhalasztását kérte.
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V E G Y E S

— Összeköttetéseinknél fogva azon
helyzetben vagyunk, hogy előfizetőinknek a
„Nemere" mellékletekép hetenként egyszer a
„Képes Regélő" cimü szépirodalmi képes lolyóiratot 60 krajcár csekély díj mellett évnegyedre
megkiildhessiik. 15 számos képet, mulattató elbeszéléseket. tartalmazó képes szépirodalmi folyóirat kiválóan a keleti eseményekkel foglalkozik
s azokat illustrálja. — Azon előfizetőinket, kik
a „Képes Regélő" cimü szépirodalmi folyóiratot
mint lapunk mellékletét, bírni óhajtják, kérjük
a 60 kr. évnegyedi dij minél előbbi beküldésére, hogy e képes folyóiratot, már közelebbi számunkhoz mellékelhessük Előfizetőink roppant
csekély áron egy oly szépirodalmi folyóirat birtokába jutnak, melyet külön megrendelés utján
tízszeres áron se szerezhetnének meg.

— Ma tisztelgett a megyei tisztikar, a városi
képviselő testület, a különböző testv tek uj főispánunknál, ma vett a megyei tisztikar,
városi képviselő testület, a különböző testületek L .csut volt főispánunk Szentiványi Gyula úrtól. Pócsa Józsof főispán
ur az üdvözlő beszédekre melegen válaszolt, kifejezve,
Érdeklődő.
hogy főtörekvése oda irányul, hogy e megye anyagi
és szellemi előhalsdása minél nagyobb mérvben előmozdítva legyen. Szentiványi Gyula főispán ur a búcsúszavakra meghatottan, szokott ékesszólásával válaB é c s , jun. 2. A „N. fr. Pr." értesülése szerint szolt B biztosította e megyét arról, hogy o megye érHűssel berlini angol nagy követ Londonba s Oubrill dekei benne mindig a legmelegebb védőre és támogaberlini orosz nagy követ Pétervárba utazott, hogy tóra fognak találni. Isten éltesse uj és régi főispáu>egvigjók kormányuknak Bismarck hgriek a dolgok nunkat sokáig, bogy a hazának, nemzetnek, megyénkkifejlődésére vonatkozó javaslatait. Ugy látszik Ber- nek hazafias munkásai, érdekei [védői lehessenek tolinben valamit terveznek, mi azon kisérietbon állana, vábbra is !
— Vasárnap, junius 10 én a városi polgárság
hogy oly magatartásra birassék Anglia, a minőt u berlini memorandum visszautasítása óta ugyanazon okok- majálist rcniiez, melynek tiszta jövedelme a tüzoltó-egylet javára fog fordittatni. E jótékony célú inajaiisra
ból perhorrescált.
P á r is, jun. 2. A „Memóriái Diplomatique" irja: előre is felhívjuk közönségünk figyelmét. Jövő számunkMidhát pasa vissza vonult Lonaonba, s haza térése ban többet.
— A „Nemere" legközelebbi számának portibizonytalan. — Egy török átmeneti minisztérium alakulása valószínű, melynek tagjai lennének Rauf pasa cusában igazgató Tarcali Endre ur által egy nyilatkonagyvezir, Szafet pasa külügyminiszter és Tahir bey zat adatott közre, melyben a többek közt {üvatkozás
van Császár Bálint úrra, mintha régebben Veres Gyula
hadügyminiszter.
B é c s , jun. 2. A „Tngbltttt" jelenti, hogy Orosz- ügyvéd ur ellen hírlapi uton becsmérlő kifejezéseket
ország és Ausztria-Magyarország közt az orosz román haGznált volna. Fel vágjunk kérve a nevezett ur által
megegyezések miatt kedvetlenség uralkodik. Oroszor- kijelenteni azt, hogy Császár Bálint ur hírlapi közleszág ugyanis már állítólag kezeskedett volna Románia ményeiben sem közelebbről, sem régebben Veres Gyula
ügyvéd urna!' nevét egy alkalommal se említette meg,
függetlenségéért.
B é c s , jun. 2. A „Deutsche Zeitung" Konstan- következóskéj>en a nevezett igazgató ur információját
tinápolyból jelenti: Kedden tiz óra hosszat tartó sze- rosz forrásból merítette.
A „Nemere" szerkesztősége.
rencsés harcot vívtak a törökök Batum vidékén. Az
oroszok kisérletet tettek, hogy Konszelam és Ali pasa
— Helyreigazítás. A „Nemere" 44 számában a
tábora közt a magas hegyeken tüzérséget állítsanak városi elöljárósághoz N. I 'iwármester aláiráBsal intol. Az oroszok véres tüzérségi és gyalogsági harc tézett interpellátióra vonatkozólag ki kell jelentenünk,
után nagy veszteségekkel visazaüzettek.
hogy azt nem Nagy István timármester ur irta. N. I.
B é c s , jun. 2. A „P. C." jelenti Athénből jun. ur neve Bzedők hibája miatt szedetett említett közlet-ről: Komonduros ma előadta programoiját a kam- mény alá. E közleményt ennyiben kérjük kijavítani, a
rában, mely szerint a sereg megnagyobbittatik. A sza- közleménynek Bétatérre vonatkozó tartalmát mi is hebad csapatok alakitását elítélte. A programm szerint lyesnek tartván.
az adók emeltetnek. Deligoris jelentését a háború elő
— A junius 3-án tartott hangverseny összes jökészületeiről helyesléssel fogadták. A helyzet átalában vedasrae 97 frt ós 2 kr., ebből tiszta jövedelem 71
örvendetesnek mon-iható.
frt 62 kr. Felülfizettek : Gr. Pálfy Géza őrnagy 80
K r a k ó , jun. 2. Odessai hírek szeriut Krímben 1 kr. Gyergyai 40 kr. Lázár Móric 40 kr. Nagy LeoBzámos elfogatások történtek azon gyanúsítás alapján, poldné 60 kr. Dévai Jáuos 40 kr. N. N. 10 kr. id.
hogy az illetők török missionariusok. Az elfogottak Császár Bálint 40 kr. Veres Gyula 70 kr. Dézsi FeSzibériába küldettek.
renc 80 kr. Bodor Gyula 20 kr. Keresztes Máté 20
K r a k ó , jun. 2. Itt azon hir terjedt el, hogy kr. Bodor Domokos 20 kr. Tarcali Eudre 10 kr. Da, azon muszka katonaság, mely a mohamedán vallást rabos István 20 kr. Lőrinc Jáuos 60 kr. Bogdán Anköveti, éjszaki Oroszországba küldetik.
drás 1 frt. Vajna Sándor 1 frt. Sifer Dénes 20 kr.
G a l a t z , jun. 2. A Turtova-Berbad vonali ro- Fogolyán Kristóf 50 kr. D. Hadnagy József 1 frt.
mán vasutak egészen viz alatt vannak ós a vonal na- Binder Márton 10 kr. Nagy József (vendéglős) 40 kr.
pok múlva sem lesz használható.
Nagy Miklós 30 kr. Szász Lukács 20 kr. Veinberger
B u k u r e s t , jun. 2. Üsman pasa tiltakozását Lajos 20 kr. Dr. Kein Károly 10 kr. Összesen 11 frt
fejezte ki a widdini kórház lövöldöztetése miatt. A 30 kr., melyért fogadják a nemes szívű adakozók
románok azzal mentegetőztek, hogy a kórház a török az egyház meleg köszönetét.
ütegek mögött van.
— Adomány kiosztása az árvízkárosultak köJ á s z v á s á r , jun. 2. Jászvásártól Plojestiig 10
csapat lovasság ós gyalogság állittatik fel, hogy a cár zött. A király által az árviz által károsultak felaegéIvezésére
magán pénztárából adományozott 4000 frtból
biztosan utazhassák. Éjjel az ut fáklyákkal lesz megÍOOO frt a torontálmegyei, 1000 frt az nradmegyei, 5
világítva. Jászvásár nagyban készül a város kivilágí- ezáz
frt az Arad városi, 1000 frt a temesmegyei, 5
tására.
száz frt a bunyadmegyei károsultak felsegélyezésére
J á s z v á s á r jun. 2. A muszka cárt ide jun. 5-én a roagysr királyi belügyminisztérium által megküldetett.
érkezik és egy órai szünet után Plojestibe utazik,
— Gyanns muszkák kószálnak a „Temesvári
hova G-án délután 6 órakor érkezik. A cár követi egy
vonat, mely a kíséretet viszi. Az egész kiséret pár Lapok hire szerint Versi-cen, Pancsován, Fehértemplomon és Kubinban. Jó lesz vigyázni reájuk.
nap múlva követi a cárt 14 udvari vonaton.
B u k u r e B t , juu. 2. Krüdenev tábornok III.
— Nyén, május 31. Nyón éa Prázsniár között a
hadserege a jövő héten Bukurest mellett üti fel sátrát Tatrang patakán épitetni kezdett nagy hid elkészült s
Ez arra enged következtetni, hogy a dunai átkelés a napokban fog átadatni a forgalomnak.
Itt hidat ezelőtt századokkal kellett volna a mosc sak ó hó köaepén történik meg.

Legújabb.

tanihoz hasonlóan építeni — ezáltal sok embor élete
és vagyona lett volna tuegoientve.
Az árviz itt is sok kárt tett. E hó 26 án egy
prázsmári esküdtet ki a munkásoktól jött
sodort H
viz el lovastól s csak 200 öl távolságra sikerült kifogni. Életéhez kovés a remény. Ugyanekkor egy
nyéui ember lett az ár áldozata. A hid építésénél lévő
munkások sok ember életét mentették meg. Közelebbről a hídvégi járás szolgabirája Büdortatott harmadmagával szekerestől el a a munkásoknak csak nagy
bajjal sikerült őket megmenteni. A viz a válalkozóknak 450 frtnál több kárt okozott.
Prázsmár érdekét igen jól felfogta akkor, midőn
ezen 10.000 frtnál többe kerülő hid felépítéséhez fogott. A fő érdem Sander Jánoa községi erdőszé, ki
több mint 5 éve fáradozik e hid felépítésén. L. J.
— Villámcsapás a templomban. Wreaenil poseni
kerületi katholikus templomba épen a vasárnapi mise
alkalmával beütött a villám s nyolcvan személy ját t
szerencsétlenül. Hat ember azonnal meghalt, a többiek
súlyos Bérüléseket szenvedtek.
— Aki nem szereti a pipafüstöt. A b.-hunyadi
állomáson beszáll egy külvárosi gazdánk egyik harmadosztályú coupeba, a hol már a kultur-náció egyik
amazona is ült, kicsiny ölebet tartván kezében. Mihály
gazda egyik Barokba húzódva, kényelmesen rágyújt a
makrára, miután legalább egy „pakli masinát" elprédált és bodor füstgomolyokat eresztve, gondolkozni
kezd erről az átkozott rosz időjárásról, tneg a burkusháborúról. Ezalatt a túlsó szögletben köhécselés, prliszentéa volt hallható, ami azonban kevé.sé gonirozla
Mihály gazdát gondolatmenetében, legkevésbbé pedig
a pipázásban. — „Hallja kend," szólitá őt meg végre
a füsttől tikácaoló amazon, „hagyjon fel a pipázással,
mert nem szeretem a pipafüstöt," — „11a nem szereti
az asszonyság^ hát ne pipáijók", volt a rövid válasz, a
mit aztán egy füstfelleg követett. De a matróna sem
vetto tréfának a dolgot, kikapta Mihály gazda szájából a pipál és kidobta az ablakon. Erre Mihály gazda
is egyet forgott a sarkán, fogta a kutyát és utána ;öpitette,] „Aport Picula, hozd vissza pipámat!" kiáltván utána.

Szerkesztői posta.
Többször kijelentettük, hogy névtelen tudósításokat nem közlünk. Ennek dacára naponként kapunk
névtelen közleményeket. Ismételten kijelentjük, hogy
névtelen közleményeket figyeleiub- sem veszünk. Ezt
vegjék a „Bakter fia". B. J. nevek' alatt irók tudomásul. A „baktor fia" cikke kiadásaér'. küldött 1 frtot
tőlünk átveheti. Jó, igaz közleményt nem szoktunk
pénzért kiadni, ha a személyeskedések a „nyilt téri"
rovatba nem utalják, névtelent még a „nyílt térben"
díjért sem közlünk.
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Bécsi tőzsde és pénzek junius 4.
5° ( 0 Metalliques . 59.75
5°/ nem. köles. . 65.05
1860. államkölcs. 110.25
Bankrészvéuyek . 772.—
Hitelrészvények . 140.—
London
125.50
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110.85
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Felelős szerkesztő: Vécsey llóbort.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.
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