Szerkesztőségi iroda:

Megjelenik ezen lap hetenkint kétszer :

Brassai utcza 6U. sz alatt,
hová a lap szelerni részét
illető közlemények
küldendők.

Kiadó-hivatal:
Po 11 á k Már könyvnyomdája, hová a hirdetések és
előfizetési pénzek bérmentesen intézendők.

szerdán ós szombaton

Előfizetési feltételek:

Politikai, társadalmi^ szépirodalmi ós közgazdászati lap,
a háromszéki „ H á z i i p a r - e g y l e t "
és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye.

helyben háiboahordva vagy
vidékre postán küldve
Egisi év . . 6 ft. — kr.
Fél év . . . . 3 ft. — kr.
Negyed év . . 1 ft. 10 kr.

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

már többet vesztett. Mi a szökést illeti, az félszből s gaszkodtak, vagy ha attól tartanak, hogy mig a Dunán
elkedvetlenültségből történhetik; mi a betegségeket átmennek, megtizedeltetnek, de csak tudjanak átmenni.
illeti, azok éghajlati viszonyokból vagy rosz élelmezésből Még attól is tartanak, -hogy egész zászlóaljak elpuszkövetkezhetnek. Az utóbbi ugyan rosz lábon állhat, tulhatnak. Nem mondom, hogy nem, mert hej ! a Duna
a
^
mert a „Hamburger Correspondent u -nek irják: „Az széles, sok idő kell, míg oly gyilkos tüz között az emorosz katonaság kenyero leirhatlan rosz. A kenyér in ner a túlsó partra sétál !
hasonlít sárhoz, mint eledelhez s nincs az a kés,
Minden arra mutat, hogy a török állam a muszka
cimü politikai, társadalmi és közgazdászati lap kább
mely el tudja vágni. Vízben kell lágyítani. Csodálatos, hordák előnyomulását megakadályozhatja, vagy ha a
hogy ehették eddig is azt a kenyérnek csúfolt sarat." tömeg által le is veretik, pyrhusi győzelem lesz az a
Ha az élelmezés igy történik, akkor ne csodálkozzunk, szlávok úristenére nézve, melyhez hasonlót még ellenba a kórházak megtelnek.
ségének Bem kívánhat.
Előfizetési leltételek :
Ilyen hadsereggel lehet nép- és jogtipró háborút
Adja az ég, hogy a török fegyverekbe vetett
Julius—december
. . .
3 frt. — kr.
folytatni, de eredményt vívni ki a a kivívott eredmé- bizalmunk valósuljon, hogy fényes győzelem kisérje a
Julius^stpJ;. - y . . . . 1 „ 50 „
nyeket meg is tartani — nem.
nemes, hazáját ós vallását forrón szerető török nép
KülföldreTtér'évre . . . 4 , — „
Sokat emlegetik a Dunán való átkelést. Eddig- fegyvereit !
Ugy legyen ! I
Lukács Károly.*)
Az előfizetési pénzek a „Nemere" kiadó- elé csak a próbálás mellett maradott. Az eféle próbálnagy hiba, mert ha nem sikerül, erősen lehanhivatalának P o l l á k M ó r könyvnyomdájába gatás
golja az orosz katonaságot, átellenben a töiök katona* Tisza miniszterelnök a képviselőház 15-iki
Sepsi-Szentgyörgyön küldendők
ságot nagyon bátorítja. A hidverésnek egy bizonyos ülésén válaszolt Irányi interpellátiójára a keleti kérnap, egy bizonyos órában minden ponton, hol hidat désben. Többek közt mondá: A berlini memorandum,
SV * Előfizetőinket szívesen kérjük előfizetéseiket
kell verni, egyszerre koll megkezdődni, s annak, ha a konstantinápolyi értekezlet határozatai, a londoni
megújítani, miután felesleges példányokat nem nyoszerenként is hullanak az emberek, menni kell. Nem jegyzőkönyv, mindannyian azt célozták, hogy a béke
mattathatunk.
veszi-e rosz neven a tisztolt olvasó, ha a katonai Ilid- lehetőleg fentartassék s a törökországi keresztyének
A „Nemere" kiadóhivatala. verésről kevéssé terjedelmesebben szólok ? Előrebo- sorsán
javítva legyen; nehogy Ausztria-Magyarország
csátom azonban, hogy ezelőtt 52 évvel tanultam, te- érdekeivel ellenkező alakulatok jöjjenek létre. Ez okhát nagyobbrészt már el is felejtettem; igy hit ameny- mányok legtöbbjét a párisi szerződést aláirt hatalmak
nyiben még emlékszem, a fő vázlatra szorítkozom. A késziték közösen; az okmányok nem állanak ellentótkatonaságnál háborús időben ha szükséges, különbféle ben Ausztria-Magyarország érdekeivel. Irányi viszonhidakat szoktak használni ; de a jelen körülmények válaszára Tisza azt jegyzé meg, hogy a kormány egyÁltalánosan elterjedt nézet, hogy a török állam, közt a Duna átmenetelére nem használhatnak az oro- előre iukább ócsároltatni hagyja magát, mintsem a
bármennyire lelkesítse is hadseregét a hazaszeret és szok mást, mint hajóhidat. Azon tisztelt olvasók, kik monarchia érdekei ellen való politikát kövesen. E poa vallási fanatizmus, a maszka roppant számú bordá- Pozsonyban voltak s a várossal szemben fekvő szigetre litika háborúba kevert volna bennünket. A miniszternak «okáig ellent nem állhat. Azok, kik a török ügyet a hajóhídon átmentek, azok a kotonai hajóbiduak ha- elnök még ccnstatálja, hogy a hatalmak közt most
veszve látják már előre, nem mérlegelik a török ál- sonmását már látták. Azon t.* olvasóknak, kik nem barátságosabb viszony áll fenn, mint valaha. — Tisza
lam hatalmi súlyát kellően s nem ismeretesek a török látták, bátorkodom egy gyenge fogalmat nyújtani. — válaszát a ház többsége tudomásul veszi.
Minekelőtte egy státus háborúba bonyolódik, a szükállam viszonyaival.
* Arad Táros közgyűlése az orosz-török háború
A török páratlan katona, hazájáért minden perc- ségletekkel jól el kell hogy lássa*seregét, éa ha neta- ügyében a következő határozati javaslatot fogadta el
lán
hidakra szükség találna lenni, azokat készen a
ben halni kés,' * nemzeti bátorsághoz járul még azon
egyhangúlag: „Az Aldunánál és határaiuk közeiét .u
lényeges körülmény, hogy a török hadsereg teljesen sereg után kell vitetni. A hajót, melyet a katonaság- kereskedelmünk és állami biztonságunk veszélyeztetéeurópailag, a fejlett hadászati viszonyokhoz képest van nál hidveréare használnak, franciául és németül »pon sével az oroszok ós törökök közt folytatott, a Keletre
ton"-nak
nevezik.
Egy
ilyen
hajó
valamivel
kurtább
s
szervezve ós fegyelmezve, ellátva a legújabb találmáegy harmadával keskenyebb, mint egy Maroa-Portusi nézve epochalis, a monarchiát és különöseu Magyarornyú hadi eszközökkel.
de a két vége oiueltebb s oldalfalai magasab- szágot oly közelről érdeklő, a hadviselő felek fanatisAz 1828-iki hadjárat után Mahmud szultán ural- sósfeajó,
bak, mint a sóshajónál. Ha az ember a hajót madár- musára való tekintettel pedig előreláthatólag hosszú és
kodása alatt, egy porosz őrnagy, báró Moltke vagyis távlatból
nézi, hegyes tojásdad alakja van. Minden kiszámithatlan válságokat előidézhető háborúval szema mostani porosz fővezér gróf Moltke és több porosz egyes hajónak
külön szekere van, melyre a hajó egy ben a nemzet, dacára a kormányhoz többször és több
tüzértiszt 12 évig volt Törökországban, tanították és ajtóhoz
hasonlító két támaszra a fenekével felfelé le- oldalról intézett interpellatióknak és arra adott felelereformálták a török aerget. Egy Kánic Ferenc neve- láncoltatik.
Minden
székárba legalább is 4 kemény, teknek, mai napig sem lóvén az e kérdésben irányul
zetű német utazó, 1860 tói 1870 ig többször beutazta 16 markos ménló vau
Minden hajósszekér szolgáló politikára tájékozva, és megnyugtatva arra
Bulgáriát s a nikamokat (sorezred) többször látta gya- után megy talán 5 vagy befogva.
melyeket hidászok- nézve, hogy mikor találtatnak a monarchia és külökorolni, nem tudta eléggé bámulni a daliás termetű nak (pontonier) neveznek.6 Alegény,
kiválogatott ke- nösen Magyarország érdekei veszélyeztetve, indítválegénységet s azoknak gyors és pontos mozdulatait, mény testalkatásu legények hidászok
s egynek sem szabad 5 nyozzuk : intéztessék felirat az országgyűléshez, melyvégtére azt a megjegyzést tette, hogy a török katona- láb 7 hüvelyknél kisebbnek vagy
lenni; ben a nemzet közvéleménye és érdekeinek megfelelőság akármelyik európai hatalommal megmérkőzhetik. ez azért van, mert sokszor a hajókatnagyobbnak
leg Törökország iutegritása megóvásának szüksége óa
kisebb
távolságra
Hogy az, a mit a török katonaságról irtam, ugy van, a vállukon kell hogy vigyék, tehát hogy a terű egy a keleti keresztény népeknek adandó korszerű reforbizonyítom kezemnél levő munkájával Kánic Ferenc- formán legyen felosztva. Minden két tiajósszekór után mok hangsulyoztassanak."
nek. Vegyük már most az 1876-iki harcot s ugy hiszem, megy egy harmadik, bornával, egy hüvelyknyi vastag
* A török kényszerkölcsön mint a „D. News."
ez azt bizonyítja, hogy a török fegyverekben lehet bízni. deszkával,
karfával megrakva; itt is talán 6 legény irja 50,000 fontra fog kiterjedni s 10 százalékot bizMi a törők vezéreket illeti, azok részint Párisban, van, amellett
ásó,
csákány,
bárd
atb.
a
azekérre
fel
tosit az íróknak. Egyszersmind a törlesztési hányad 5
Brüsselben, és Bécsben végezték katonai tanulmányairakva. Minden két ölre azáinitlatik egy hajó. Ed százalékban lett megállapítva. Az ország minden pénzkat s az 1876-ik évben bebizonyította Kerim pasa, van
dig
szerencsésen
eljöttünk,
de
már
most
kezdődik
a
hogy ő nemcsak jó stratégikus, hanem szükség esetére fekete leves. Minekelőtte a hidveréshez fognak, ellova- váltója, birtokosa és bankárja felszólittatik, hogy a
papírokat vásárolja. - - Minthogy az egyptomi kölcsön
az oroszlánbőrt is meg tudja toldani a rókabőrrel.
golnak a tábori törzskar tisztek a folyó partján s ki- után a szelvények beváltására már be van szerezve a
S milyen ehez képest a muszka sereg ? Érzéket- szemlélik a hidveré'hez alkalmas helyet. Erre vissza- pénz, a török papírok értéke is szilárdabb lesz.
len tömeg, mely lelkesülni nem tud, melynek magasz- térnek a kiket le nem lőttek vagy meg nem sebesí* „El a pártoskodással" — erre szólítja fel a
tosról fogalma sincs, melyet nem egy magasztos esz- tettek és rövid tanácskozás után elhatározzák, uol kell „Saturday Aewien" az angolokat s utal a muszka hadme lelkesít a harcban, hanem a kancsuka kerget, — a hidat verni, s a kiszemelt pontokat tüstént mag is erőre, mely sokkal nagyobb mérvű* mintsem hogy el
mint akaratnélküli juhnyájat, a muszka világhódító ter- erősítik s ütegekkel ellátják. Ahogy az ellenfél a dol- lehetne hinni, hogy csak a keleti keresztények sorsávek létesítésére.
gozást látja, tüstént lőni kezdi a dolgosokat s a med- nak enyhítése volna célja. Hazatiatlan dolog most szeAz orosz seregben nincs egy mákszemnyi lelke- dig a dolog foly, szüntelen lövi őket; azonban a par- rinte az angol kormány elhatározását zsibbasztani.
süfség is, a hadsereg ujabb szervezése és beosztása ton felállított ütegek védik a dolgosokat. Ha az átkelő
hiányos s a leggyakorlatiatlanabb. Sokan azt is tudni pontok meg vannak erősítve, a hajók eléjőnek a ezeakarják, hogy a nagyherceg a sereg fővezére is a leg- ket az ellenfél golyóval és kartácscsal lőni kezdi neroBzabbtól tart és seregeiben annyira nam bízik, hogy héz (12 — 18 font) ütegeiből; a telelet nem marad el.
A cserkeszek szabadságharca.
félelmét a bizonyos kudarctól el nem titkolja. Ha igaz Ahogy a hajókat leszedték, az erősített ponton felül,
vízbe bocsátják ós két-két hajót összeillesztenek és
A „Daily Telegraph" sürgönyei jelentik :
yolna az, hogy az oroszok oly győztesen nyomulnak abepadolnak
; a hajók 2 öl távolságra vannnak egymásA
partokon
mindenütt kísérletek történtek, a benelé felé Ázsiában, akkor a Duna mellett nem volnának tól. Ahogy ez megtörtént, az összekapcsolt hidtagokat
ugy lehangolva; de hogy ezt a levertséget palástol- levezetik a víz mentén azon helyre, hol a hiduak ál- szülöttek mindenütt roppant gyámolitásban részesitik
hassák, újjá szervezését a seregnek adják indokul, s lani kell. Itt a tagokat ahogy jőnek, összeillesztik és a sereget. Kereken kijelentették, hogy inkább akarnak
ezt a hiányos Bzervezést csak most veszik észre. E;t minden bajóuak a végéből egy-egy horgonyt a vízbe maghalni, mintsem a muszka iga alatt görnyedezni.
Nagy reményeket fűznek ahoz, hogy Anglia esetel lehet hitetni egy gyermekkel, de nem egy szakér- vetnek; mindaz a legkeményebb kölcsönös ágyútüzetővel. Oe ha a fővezér is már ugy el van csüggedve : lés alatt történik. Ahogy a hidkészités halad, a készen leg közbelép, óa a muszka iga visszahelyezése meg
mit lehet a közlegénytől kívánni ? Egy fővezér, ki tartott gyalogság nyomul rajta elé felé. De már rno.it lesz akadályozva. — A küzdelem ép oly vérmea, mint
még a harc kezdete előtt le van hangolva s katonáiban az ellenfél a tábori ágyukat is kezdi használni, ha elhatározott.
Fazli pasa jelenti Szukhum-Kuléból a konstantinem bízik, a nem győz. A fővezérnek lelkesíteni kell még közelebb jőnek, akkor az apró fegyver is kezd
katonáit; ha ahoz nem ért, tegye le a fővezéri pálcát, szerepelni; végtére szuronyra megy a dolog, s ha a nápolyi hadügyminisztériumnak :
A benszülött cserkeszek rendkivül lelkesültek a
mert többet árt, mint használ. De mit mondok ! Le- támadó visszaveretik, a hid is őeszeromboltatik, vagy
het-e az orosz katonát lelkesíteni? vagy van-e neki elégetik, s újra kezdheti a dolgot. — Itt elbeszéltük a a háború oly népszerű a muszk* ellen, hogy még a
cserkesz
gyei-mskek IB fegyvert kérnek.
a lelkesedésről valami fogalma ? Ugy hiszem, hogy hidverést a papiroson s ugy hiszem, hogy mindenki
A lázistani hivatalos sürgöny jelenti, bogy a tösem az egyikhez, sem a másikhoz nem ért. A mult azt fogja mondani, hogy ennek fele sem tréfa; de hát
évben a „Ruaki Mir" ugyan tudott pattogni és fenye- még valójában? Aki egy ilyen hangverseny alatt szé- rökök áttörtek a határon, a muszkákat elkergatték s
getőzni ; tessék már most, és mutassák meg az oro- pen össze tudja verni a bokáját, az aztán legény. Ns három kozákat elfogtak.
szok, bogy tudnak vitézek lenni. „Hic Rodus, hic sal- csodálkozzunk tehát, ha az oláhok Kalafátból megru•) Cikkírótól cikke részbeni átalakításáért bocsánatot kéta." Egy krakói tudósító jun. 4-ről azt irja," hogy az
rünk. Ezt tenuiluk kellett, mert a ciki;, melyre .1 mutiai válás4
Lett volna, nem volt temlenciosus.
Szerk.
orosz sereg betegség és szökés által 25 ezer embernél

Előfizetési feiliivás
VII. évfolyam III. negyedére.

Bizhatunk-e a török fegyverek
sikerében ?

A

háború.

Az ázsiai muszka haderő hátrálása.
A „Daily Telegraphnak" siirgönyzik az ázsiai
harctérről e hó 11-éről: A muszka haditerv hirtelen
megváltozott s most a Bogkas-szorost tartják megszállva. A gurdsi bogkasi magaslatok igen erősen
vannak ellátva s itt a muszka támadás zátonyra talál.
Alig egy negyedórára állnak egymástól. A muszkák
Oltiból kiszorullak s Penek felé hátrálnak, Resid és
Hussoin pasák szállták meg jelentékeny haderővel 01it. — A belegli-achmedi cserkeszirtó ksscsát fentartja
*a „D. N. u levelezője.
Kars körülzárásáról lemondtak a muszkák, mivel
valószínűleg az örsereg vakmerő kirohanásai nagyon
megtizedelték s most a muszka határ felé foglaltak
állást.
Livana irányában Batum mellett tüzérharc folyt.
A dunai harctérről.
Hogy a dunai átkelést elhalasztja a muszka, azt
a „Daily Telftgraph" levelezője ia megerősíti:
F e r e n c József azt a biztosítást kapta S á n d o r t ó l , hogy .Ausztria-MagyarorNZá érdekeit ő egyenlően becsüli a saját érdekeivei." Békés hajlamairól ír,
de hadserege részére most kétszeres gyorsasággal szállítják Galícián át az élelmi szereket.
A dunai átkelés okai: a muszkák pusztulása ; a
mocsáros levegő tönkretette a katonaságot. Azonkívül
várják a rácok és görögök segélyét is.
Szt.-Pétervárról a következő magánsürgönyöket
közli a uFranca :"
Tifliaből jelentik, hogy az orosz sereg Monamara
előtt táboroz.
Az oroszok kiszorítása Oltiból Isbir felé megerősítést nyert. Olt> üres. Egy uj circassziai sereget küldöttek a törökök az abcházok földére.
Szerbia pénzügyi helyzete Dagyon válságos.
Az orosz főparancsnok és a román kormány
között végleg el lett határozva, hogy a román sereg
a háborúban részt veaz.
Azon hir, mintha Oroszország még utolsó jegyzéket intézne az átkelés előtt a portához, nem való.
A „Times" egy bécsi táviratot közöl, mely azt
mondja, hogy Gorcsakoff jegyzéke már va'ainennyi
hatalommal közöltetett, de úgymond a távirat, a várakozást nem elégítette ki.
A „ F . " egy távirata szerint a törökök Karsból
egy kirohanást intéztek, mely azonban a törökök viszszavonulásával végződött. A török számos sebesültjei
mellett, a muszkák közül csak bét sebesült meg (?).
Erzerumból a következő táviratokat kapja a
„Reuter-ügynökség" Londonban :
A muszka jobb szárny, mely 4000 emberből ós
9 ágyúból állott, Oltit kénytelen volt elhagyni és Peniátba vonulni. Mielőtt Oltit elhagyták, fegyvereiket és
készleteiket a vízbe dobták és az élelmiszereket a
parasztok között osztották el. Egy török hadtest 6
dandár és 1000 lovasokból elfoglalta a megmaradt
készleteket és magához ragadta. A muszka balszarnytól egy osztály Mola-Szulejman ós Toprok-Kale felé
vonul. 110 lovas önkénytes érkezett Sírásról Erzerumba.
Jun. 12. 2000 ember ember, nagyobbrészt fegyvertelen, érkezett ide. Kars erősen áll. Mukhtár pasa
a Songhanli hegységet Oltitól Delibáboig tartja megszállva. A török seregben sok betegség, orvos kevés.
A hideg tartós.
A „ T u r q u i e " török lap Ali Saib és Mehemed
Ali pasák két montenegrói táviratát közli. Ali Saib
jelenti, hogy a montegróiak két nehéz ágyúval ápuzt
lövöldözték. Ali Saib két osztálylyal megtámadta őket.
A harc kemény volt és 7—8 óráig tartott. A törökök
előbb a Kokorina, azután a Martiuc: magaslatokat
foglaták el.
Mehemed azt jelenti, hogy hadosztályával csak
gyenge ellentálláara talált, mely azonban nagyon is
hevessé lett, midőn a törökök a montenegrói határhoz
közeledtek. Négy óráig tartott a küzdelem, mig a
montenegróiak visszavonultak és a törökök Nahia Ba
lat megszállák. Mindkét tábornok jelenti, hogy nagy
veszteség nem érte. Mehemed bizonyítja, hogy a montenegróiakkal sok hercegovác harcolt és a montenegróiak borzasztó kegyetlenségeiről tesz jelentést, melyet
mohamedánok és keresztényeken elkövettek.
Ázsiából a törökökre nézve kedvező hírek érkeznek. Muktár p. serege Trapezuntnál körülbelől 12
ezer emberből áll s segélycsapatot kapott és egész álláspontját a legkitűnőbbnek mondják a legújabb hirek.
Kars, mely őrsége naponkénti támadásokat ver viasza,
ugy látszik, erélyes parancsnokkal bir. Majd mindennap kitörnek az erődből és apró sáncokat emelnek, mi
által az ellent arra kényszeritik, hogy előbb ezeket
rombolja le, s csak azután támadhatja meg a főerődöt.
A félelem itt teljesen elmúlt, melyet a gyakran megjelenő muszka kémcsapatok idéztek elő.
A kurdok azonban minden ellentállás nélkül
adják meg magukat. De ez nem is csoda, mert a kurdok közönséges rablók. Ha kilátás van haszonra, harcolnak, ha nincs, elárulják fegyvertársaikat.
Ardahíln parancsnoka haditörvényszék elé állíttatott s hadseregéből 2000 fő Erzerurnba vonatott.
Szukhum-Klialéból a lázadás roppant terjedésé
ről sürgönyöznek. A parancsnok intézkedéseket tett,
hogy az ázsiai muszka hadak útját bevágja.

T á v i r a t o k .
Bécs, jun. 15. Konstantinápolyi hirek szerint a
portát nem lepte meg Milán plojesti utja. Hetek óta
elvoltak készülve ily fordulatra, s a török hadsereg a
szerb határon ugy van fölállítva, hogy akár a szerbek,
akár az oroszok tesznek ez oldalról ellenséges mozdu-

latot a török hadak egy"részo még idején elháritandja
Hogy pedig a titkos műhely kohójában mit kovácsolnak, arra szintén ujjmutatást találunk az oroii
e kísérlet veszélyeit. Valószínű egyébként, hi
j£ g : 'l«»pok cikkeiben, melyek egymást fölülmúlni igyekezporta Belgrádban Milán visszatérése után a lát
nek Szerbia bizgatásában és bátorításában. Igy a „Mospolitikai jel«ntősége a Szerbia további szándékai'felől
kovski Wjedomosti" nagyon természetesnek találja,
tüzetes fölvilágositásokat tog kérni, noba az angol éi ha a Bierbek, „kik már az orosz háború megkezdése
osztrák befolyás e lépésről a portát lebeszélni erőködik. előtt véröket áldozták a szláv ügyért," most N i s c h
Bécs, jun. 15. Beavatott egyének állitják^hogy ellen indulnak. Ugyanezen lap egyszersmind formaszeaz orosz müveletek a Duna mellett azért haladnak oly ribt inti Ausztriát, hogy ez esetben ne tegyen kísérlassan, mert az orosz vezénylet három hóra való ele letet Belgrádot megszállni, mert nem állhat Ausztria
Béget s annyi hadiszert hordat össze Romániában, i érdekébeV, miszerint Oroszországgal viszályba bonyomennyi a Dunán tul bizonytalan requisitiót fölöslegessé lódjék. — Ugy hisszük, ez eléggé érthetően van mondteendi, az erélyes actiót pedig minden' fönakadás ellen va, s e fenyegetésből következtetve még megtörténhebiztosítja. Amint az együtt lesz, az átkelés azonnal tik, hogy — bármennyire igyekeznek is az Ausztrii
és Oroszország közti barátságos viszonyt rózsás színekmegtörténik. (De caak ugy, ba lehet)
Bécs, jun. 15. Egy hir szerint, amely igaz is kel festeni — talán utóvégre mégis csak muszkát folehet, az osztrák pályákon, nem kétszersültet, hanem gunk ütni. Node ne fessük falra az ördögöt!
— hidverési anyagot szállítottak Romániába az oro
szoknak, kik e waterialeból oly ropdant mennyiséget
halmoztak föl, hogy akár husz (?) ponton egyszerre Trónkövetelök a muszka seregben
tehetnek vele kísérletet az átkelésre.
Mint hirlik Don Carlos már elutazott a dunai
Bécs, jun. 15. Orosz részről állítólag hivatalosan muszka sereghez, hogy a harcosok soraiba lépve a
figyelmeztetni készülnek az osztrák kormányt azon török ellen harcoljon. Hl. Napoleon fia pedig egy leerkölcsi hátrányokra, amik az oroszokra a magyar vélben kérdést intéz a muszka cárhoz megengedi-e,
hogy ő is harcolhasson n török ellen. A két trónköveképviselőház ós sajtó, bizonyos lengyc' 'apók éi körök telőnek, addig is mig kormányzási gondok foglalnák
ellenséges magatartásából és hazug hi bői áramlanak. el, egy kis időtöltésre van szükségük és ez időtöltésMegeshetik, bogy Galíciában a sajtót legközelebb rö- ből valószínűleg hasznot is reménylenek, húzni. Önvidebb pórázva fogják, s kétségen felülálló tény, hogy feláldozásuk által lekötelezni reménylik a muszka cárt
ia, 'kitudja, a cár is lehet néha jókedvében, hát ha
az eddig elfogott legyelek kivétel nélkül a lengel-török valami ígéretet tesz. Igéretokben a cár még sehol és
l.'gio érdekében kifejtett tevékenységük áldozatai. Az semmi körülmények között nem fösvény kedett.
hogy az orosz nihilistákkal cimboráltak vágy, hogy az
Don Carlos ugyan egy jó időre meg van bénítva
internationale titkos ügynökeiként szerepelnek, az terveiben, de annál mosolygóbban süt a remény napja
Lulura
„IV. Napoleonra."
osztrák félhivatalos sajtó hazug ráfogása.
A „F." ugyanazt mondja, hogy Fourton sem
Bécs, jun. 15. A „M. H." tudósítója írja: A legklerikális sem bouapartista, hanem közepes valami és
határozottabban jelenthetem, hogy az oroszok rovására csupán azzal vádolható, — ha egyátalán vádnak te
eső mozgósítást alaposan informált közök itt annyira kinth'&tő — hogy a tettek, a hirtelen elhatározó tetlehetetlennek tartják, hogy szerintök Andrássy grófnak tek embere. De hisz ki akarná Fourtont mással váállásába kerülne, ha legfelsőbb helyen ilyesmit komo- dolni, mint épen a „hirtelen és elhatározó tettekkel 2"
Ha a köztársaság megbukik és a trónon ismét fejedelyan merne ajánlani.
lem, egy Napoleon tog ülni, ki fogja Fourtont másu
u
London, jun. 15. A „Sandar V. és , D . T . sal, mint egy „hirtelen tettel" vádolni ?
táviratai egyhangúlag azt jelentik Erzerumból, hogy a
Lulu tehát jó remény fejében beáll muszkának
törökök Karsból az oroszok támadását véresen visz- és fogja verni a törököt. Szerezzen ott olyan babé*
szaverték.
rokat, aminőket a francia nemzet kiván neki. Óhajtjuk.
Prága, jun. 15. Cseh körök a dunai átkelés alkalmára tüntetésekre készülnek. Egy nagy Husz-ünnepély van előkészületben.
Mire vár Anglia?
Bécs, jun. 15. A börzén ma az a hir terjedt el ;
Anglia ugy látszik, most arra vár, hogy ejőbb
hogy a muszkák megszállották Kladovát.
Ausztria Magyarország tegyen lépést. Mig Ausztria
Prága, jun. 15. A „Bohemia" bukuresti jelentése
tétlen, ő sem akar mozogni, legalább azt olvashatni a
szerint a cár elnöklete alatt megtartott legutóbbi hadi„'Times" legújabb cikkében,
tanács majdnem haditörvényszók volt az orosz vezér„Van egy állam", ugy mond a „x'ímes", „melykar fölött. A cár számon kérte a késedelmezéi okait,
lyel
Oroszországnak előbb egy kis számolnia valója
s elégedetlenségét fejezte ki a vezérkari főnök működése fölött. Turnu-Magurellinél concentrált seregek lehetne, mielőtt Konstantinápolyt fenyegethetné éa
mely állam állását Romániában tarthatatlanná tehetné,
előkészületeket tesznek az átkelésre.
Es ez állam Ausztria."
Zimonyban, jun. 15. Jól értesült egyének azon
Mig ez állam nyugodt, nekünk semmitől sem kell
körülménj ben, hogy Risztics Milán fejedelem kíséretében Plojestibe utazik, a cár ellenséges érzületét látják tartanunk, minket nem érdekelt annyira Törökország,
Ausztria-Magyarország irányában. Milán fejedelem az mint Ausztriát. Ezen szempontot Suvalotf válaszánál
orosz hadcsapatoknak Szerbián leendő átvonulásáért figyelem nélkül nem hagyhatjuk.
Oroszország beleegyezik abba, hogy az európai
Ó-Szerbiát és Boszniát fogja a cártól kérni. — Szerbia
60,000 főnyi segédcsapatot állit. Az omladina ismét hatalmak határozzanak Törökország és a Közép- és
Feketetenger hajózása felett. Ezt el lehetett várni,
teljesen biztos a cár kegyéről.
mert egy állam sem lehet oly könnyelmű, hogy sz
Bécs, jun. 15. Berlinből távirják kiegészítésül a összes hatalmak ellenségeskedését maga ellen felhívja."
legújabb orosz jegyzékről eddig megjelent közlemé
Igy folytatja cikkét a „Times" végig és ajáol
nyekhez: Oroszország nem szándékozik sérteni az
további tétlenséget.
angol érdeket a suezi csatornán, s határozottan kijelenti, hogy actióját, Egyptomra ki nem terjeszti. Örményországot illetőleg kijelenti, hogy nem törekszik
semmi oly cél elérésére, mely Anglia érdekeit a perzsa Bismarck szava Ausztria-Magyarországról
öbölnél károsíthatná. A jegyzék Stambul megszállását
nem érinti, de kijelenti, hogy Oroszország nem óhajtja
Az
öreg
német
államkancellár
kijátszotta a viláKonstantinápoly bírását, ellenben a keresztény tartományokat illetőleg messzeható követeléseket tesz. Leg- got, s a „National Zeitung" ot szerencsélteti egy idő
óta
sugalmaival.
„Vájjon
nyugodtan
nézheti-e
Ausztrianehezebb pont a Dardanellák kérdése, melyre nézve
az eddigi állapot gyökeres megváltoztatását sürgeti Magyarország a háborút, azon biztosítás nélkül, hogy
Muszkaország nem feledkezik el kötelmeiről ? — Erre
Oroszország.
a kérdésre a „N. Z." igy felel magának : „Nem azt
Konstantinápoly, jun. 15. Tegnap a Séraskeir- akarjuk mondaui, hogy Muszkaország talán nem feledben a szultán elnöklete alatt haditanács tartatott. A kuzhetik el; semmi esetre sem. A muszka tervek,
muszkák még mindig csak próbálgatják a dunai átke- bármily világosak és szennytelenek legyenek is az
lést, — de nem sikerül. — Kars még mindig vitézül egyes orosz államférfiak agyában vagy a cár fejében,
ellentáll. A egyptomi hadosztályok holnapra váratnak egyszerűen benyomások és tükörképek, melyek megs azonnal a haratórro fognak menni. A bolgár küldöt- változhatnak. Nem caak mi nyugatiak találnék azt
furcsának, hogy egy oly birodalom, minő Muszkaortet tegnap fogadta a szultán.
Bécs, jun. 15. Ma újból öt egyén fogatott el, szág, életerejét tegye kockára csak azért, bogy néhány
kiknél orosz és lengyel nyelven irt levelek találtattak, millió barbárt a boldogabb tulvilágba küldjön. Muszkaországban som rajonghatott oly sokáig ez eszméért s
melyek constatálják, hogy Oroszország és Ausztria nemzeti lelkesedés, hogy ma már kézzelfogható tervek
államszervezetének megbontására internationalis pro- merültek fel eltagadhatlanul, melyek azon napsugarak
gondolatban már szépeu megérlelődtek. Ma olvassuk,
paganda létezik.
hogy Anglia nem engedi a suezi csatorna semlegesítését, hanem ott kizárólagossá teszi hatalmát, ugy a
Szerbia és az oroszok.
muszka is meg akarja nyitni hajóhadának a DardanelRészt fog-e venni Szerbia a háborubtn ? — oly lákat. Attól félünk, hogy Muszkaország a lehető legtovábbig
fogja eltitkolni terveit és sok csepp vér esik
kérdés, melyre a felelet a jelek után ítélve, csak az
a tengerbe, sok csepp vér esik a földre, inig meg
lehet, hogy .• igen. Szerbia készülődéseiből már nem
fogjuk tudni, mit akar Muszkaország.
csinálnak titkot, s habár a „hivatalos Oroszország" az
utolsó pillanatig fön akarná tartani annak látszatát,
mintha Szerbiát minden áron lebeszélni sőt eltiltani
Román lapszemle.
ügyokeznék a fegyveres fellépéstől, — ez alakoskodás
köpenye alól nagyon is kilátszik a lóláb, s ama köA ml törökjeink.
rülmény, hogy Milán szerb fejedelem még e hét foly- ( E g y d e b r e c e n i l e v é l a b r a s s ó i „ G a z e t ' a
tán személyesen tisztelegni fog a cárnál, a kivel hir
T r a n s y l v . " 41-ik s z á m á b a n . )
szerint egyébiránt már titkos egyezségre is lépett volna,
Mig a keleti törökök, a humánitás és keresztyén— tehát e körülmény napnál világosabb fényt vet az
ottani állapotokra és törekvésekre, melyeket többé ség barbár eluyomói készülnek a birodalmakbeli ke
' resztyén népek felszabadulása ellen harcolni, — a mi
félreismernünk nem lehet.

— VSS" —
ázsiai ejusdem forinae töi ökjeink teljes erejűkből azon
igyekeznek, hogy a török iránti rokonszenves érzelmeiket nyilvánítsák, kiknek vérük most is ereikben
foly, azon barbár vadak iránt, kiknek borzasztó jogtalansága, rablása, népeket kiirtása még párját nem találta.
Mig azok a modern civilizáció s a szent igazság ellen
harcolnak, addig ezek az együtt lakó nemzetiségek
megfojtására törnek, elveszik mindenüket, hogy maradjanak a fakapánál, iskoláikat bezárják, tankönyveiket
elkobozzák, erőszakkal magyarosítják s politikailag
megölik. S pokoli céljuk elérésére minden látható s
nem látható eszközt felhasználnak, s drákói céljuk elérésére ép a nemzetiségek izzadságából kifacsart pénzt
használják fel, építvén e pénzből egyetemeket, színházakat. (Itt elmondja, hogy minden rosznak oka a
magyar értelmiség, mely a magyar népet izgatja s a
románnak ellensége, B minden áron magyarosit.) S
mégis kívánják, hogy a román Magyarország hü polgára legyen. A román most is szereti hazáját s uralkodóját, a császárt, — de gyűlöli ellenségeit, a jogbitorlókat í (A kancsuka majd kiábrándítja az elégületlenség idétlen hőseit. S z e r k . )

Szláv lapszemle.
A zágrábi „Národne Novine" korainak tatálja
most már a békéről szólani, a mikor még a háború
tulajdonkép meg Bem kezdődött. A míg az oroszok a
Dunát át nem lépik s Bolgárországba hatolnak : addig
a háború még kezdetét sem vette; annál kevésbbé
lehet tehát a béke esélyeiről beBzélni, a mint hogy a
korán szárnyra bocsátott liirek illetékes helyről a legliatározatabb módon meg is cáfoltattak. A zágrábi hivatalos lap ezután ismétli azt, a mit a háború kiütése
óta m á r t ö b b s z ö r felhozott: hogy tudniillik
Oroszország a mostani hadjáratban nem folytat hóditó
politikát, s ép ezért joggal követelheti Európától, hogy
;:nnak idejében oly békét köthessen — minden beavatkozástói menten — Törökországgal, a mely legalább erkölcsi nyereméDykép felel majd meg a mostani háborúban hozott áldozatainak.
Az újvidéki „Szrbszfci Národ" szerint Szerbia
trónján már nem az Obrenovicaok ülnek, hanem a
nagy Obrenovics Mihály gyilkosai: Risztics és Ivánovics Vladomir, kik az ifjú fojedelmet bábbá tevék, a
ki tehetetlenségében hálójukból ki nem szabadulhat.
Az emberiség s a szerb nép érdekében felhívja tehát
nevezett lap a nagyhatalmakat, vegyék védelmükbe
Szerbiát, illetve a szerb népet o szerb kormányon lévő keresztény törökök ellenében, hogy r.e inficiálják
többé a népet Szerbiában, ne az osztrák-magyar birodalom egyfaju békés állampolgárait. Az ottani állapotnak véget kell vetni, erre a három császári szövetség
van •v.^o-.va nemcsak az ottani szerencsétlen népre
való tekintetből, hanem tekintettel Ausztria Magyarországra is, mely oly inficiált állapotokat közvetlen szomszédságában nem tűrhet tovább.
A zágrábi „Obzor" a pápai fogadtatást említvén,
a magyar küldöttségről azt állítja, hogy a horvátokat
saját alattvaló gyanánt készült bemutatni ; a pápa ő
szentsége azonban jól tudván, hogy a horvátok külön
nemzet, külön területtel és külön királysággal, ezeknek
adta az elsőbbséget.

P e töíy

él!

A szélrózsa minden irányában elterjedt a
hir, hogy : Petőfi el!
Akit megsirattunk, mint költészetünk legragyogóbb csillagát, kiért gyászoltunk lélekben
mióta elveszettnek hittük, kinek azért nem emeltünk szobrot, mint Mátyás királynak, hogy „emléke nem kért oszlopot ércből" — él, a legszabadság:;zeretőbb sziv még dobog az ólombányák
mérges levegőjében. Vájjon annak számára terem-e oly nemes érc a föld keblében, mely elég
szilárd és fényes legyen nagy nevéhez ? A költő
egy világ egy emberbe zárva — mondja flugo.
S ez a világ még a miénk, ha a hir nem csal.
Ha a költő él, ha visszajőne, oh, az lesz az ország zengés, népkiáltás; folyam lesz örömkönyiiinkből s úszva jő meg rajta.
Egy hosszú, kinos korszak szenvedéseit elfeledtetné velünk a viszontlátás kéje. Vájjon a
sors érdemesit-e annyi örömre, hogy karunkat
kitárhassuk az ő ölelésére ? Nem puszta lég,
nem csalódás, nem álomképet fog melegíteni
szivünk lázas dobbanása, hanem őt, a jók javát,
a szabadság kiszenvedett vértanuját.
Az örömköny elborítja szemeinket gondolatára is annak, hogy lesz lelkünk legtitkosabb
gondolatainak, — vágyainak tolmácsa, a kinek
1
mondjuk:
„Menj tehát!
Előre is egy nemzet megy veled,

bányákban még ma i« sok magyar sanyarog. MOUOBses saját viszontagságait a kihallgató kolozsmegyei hatóoág előtt igy adta elő :
1849. május 24-éu Kolozsvártt besoroztatott a
67-ik honvédzászlóaljba, tnel/nek akkor parancsnoka
őrnagy Tolnai Gábor volt. Kolozsvárról Csíkszeredába
viteti tt, a hol egy csatában jobb lába combján kapott
seb következtében kórházban 9 hétig feküdt. Itt mintegy 200 más beteggel együtt a muszkák kezébe esvén, előbb Bukurestbe szállíttattak, majd Sztpétervárra
s onnan az ólombányákba vitték, hol 5 évig mint munkás tartatott. 5 év leteltével 1854-ben besoroztatott a
8-ik gyalogezredbe s a törökök elleni hadjáratba vitetett. A háborúban két sebet kapott, egyet homlokán,
egyet lábában. Mint sebesült Rovác, Blangoic, Vodie
stb. helységekben feküdt.
Az oroszok folyó 1877. január 24-én bocsátották
szabadon többekkel együtt, 385 frt és útlevéllel ellátva.
Még az nap hajóra szállva, a jeges tengeren ÉszakAmerikába, onnan 3 hónap múlva Velencébe szállították, honnan vasúton Bécsbe vitettek. Bécsben bárom
napot töltöttek, itt 5 - 5 frtot kaptak. Bécsből Kolozsvárra s innen május 10-éd Szovátbra érkezett. Elbeszélése szerint Magyarországból és Erdélyből Pótervártt mintegy 2775 en voltak muszka fogságban, vegyesen magyarok, szászok, oláhok, zsidók, honnan
többfelé lettek szétszórva. (5 482-ed magával volt egy
helyen. — Es itt átadjuk a szót magának az elbeszó
lőnek :
„Onnan elindultunkkor — úgymond — még a
következők maradtak ott: Egy Petőfi nevezetű, kivel
többször személyesen beszéltem; hozzávetőleg kora 60
év felé jár éB magát nős és gyermekesnek mondotta
Magyarországon. Ezen uri ember nem volt beosztva a
hadseregbe, hanem előbb az ólombányában mint mun
kás, később ugyanott mint felügyelő volt, kit mint
ilyent hagytam ott."
Elbeszélő előadása szerint Petőfit többekkel bányamunkában hagyta, ő k 284 en indultak el, kik kö
zül betegség ós más okból 100-an Olaszországban maradtak ; a többiek Bécsig jöttek s onnan oszoltak szót.
Mindnyájan orosz útlevéllel voltak ellátva. Monosses
D. a kihallgatásnál a magáét felmutatni nem tudta,
mivel hazaérkeztekor kérvényt Íratván valami szolgálat nyerhetése iránt a belügyminisztériumhoz, útlevelét
a kérelemhez mellékelte A postai utou elküldött fo
lyamodványról vevénye van.
A1 Csík, 1877. junius 10.
Caik-Tusnád nemes egyházközségében e hó 10-én
lélekemelő ünnepély volt. Ekkor tartá t. K o v á c s
G y á r f á s uj áldozár ur első szent miséjét a esik-tusnádi anyatemplomban főt- M á r t o n f y János és n. t.
K o n c István plébános urak karvezetése mellett. A
szónok n. t. F e r e n c i Károly szent-királyi plébános
ur volt, ki élénken az uj pap elé tárá mindazon küzdelmeket, rágalmakat s általán az egyház azon szenvedéseit, melyeknek valamint általán mindenki, ugy
annak egyes tagjai is alávetvék ; mert ha bántalmaztatva sir az édes anya, lehetetlen, hogy kőszivUek legyenek irányában gyermekei. A templomi ünnepély
kellő rendben véget érvén, a tusnádi plébánoB n. t.
Konc István ur vendégszeretetet mutató 70-nél több
terítékű asztala mellé sorakoztunk, hol a pohárköszöntők sorát az uj áldozár nyitotta meg, nagymélt. püspök urunkra emelvén poharat. Folytak a jókivánatok
a maga rendjén, midőn főt. Imecs Fülöp Jákó somlyai igazgató ur azon eszmét pendítette meg: ha a
somlyói szegény, de jó tanuló fiak ösztönzésére valami
utat-módot lehetne találni. Ki is találta ezt rögtön ő
maga, mert „szerény adományok a csik-somlyói tanulók javára" cím alatt egy aláiráBÍ ivet rögtöDözve,
számosan írtak alá a nevezett célra, elől menvén jó
példával n. t. Konc István ur 5 frttal, mit minden következő évre jutalmul felajánlani szives volt. Követte
őt Balázs Antal ur, zászlót is igórvo a gymnasiumnak
és más lelkes adakozók. Ezután felállott szintén az
adakozók között levő n. t. Csnzér János szent imrei
költő plébános ur fenséges és mély vallásos érzelmet
lehelő alkalmi költeményével, melyet költészeti és tartalmi szépségénél fogva bátor vagyok levelembe irni:
Tisztelendő Kovács Gyárfás albumába.

1877. junius 10.
Zugó tenger partján áll egy ifjú hajós,
Merengve égbe néz s ugy tesz, miként a jós ;
Ajkán mosoly lebeg, Bzemóben üdv ragyog,
Szivéből fohász kél: „Oh hála ! itt vagyok I
Kis naszádom hozott idáig engemet,
Az élet folyamán kibirtain a szelet.
De im I most tenger áll előttem s ugy zajong,
Az óriás hajón sok sziv eseng, ajong."
De kél a hős vezér és szól : „Ne féljetek !
Bennem bizzatok ti kishitű emberek !
S az ifjú nem haboz, bátran hajóra lép,

áldozatairól, mely ekkel igen sok nyomort enyhített*
szegénységet vigasztalt, iskolai és egyh'áíi; 'céloknak
előmozdítója r az uj áldozár urnák is csaknem 2 ' é t e n
át jótevő pátronusa és primitiójának feltartója vojt; —
mind az uj áldozártól, kinek szivünk mélyéből kívántak, hogy a mindenható életének kedvezVe,' igen ""sokáig tartsa meg az ő dicsőségének, az emberek Üdvének előmozdítására, a hon és az egyház javára.
Bibó.
L e g ú j a b b .
Bécs, jun. 16. A középtengeri török hajóraj parancsnoka Kréta ellen utasításokat kapott. — A BZÍgeten levő török sereg erősbitést kapott.
Bécs, jun. 16. A muszka cár — tán a Pestre
szánt török rendjelek ellensúlyául — bír szerint több
orosz érzelműnek ismert osztrák főtisztet és politikust
kiváló orosz rendjelekkel készül kitüntetni. Ultrámon
tan körökben nagy izgatottságot okoz a pétervári pánszláv bizottságnak egy állítólagos titkos levele, mely
egyházi cimen nagy összegekre rugó pénzbeli segélyt
igér azon cseh községeknek, amelyek papjaikon és
hitökön túladni s az orosz egyház keblébe belépni
vállalkoznak.
Konstantinápoly, jun. 16. Kars várát az oroszok
három nap óta szakadatlanul lövik. Itt átalánosan hiszik, hogy ez egy döntő rohamnak akar bevezetése
lenni. A vár eddig keményen tartja magát, de ha
Mukhtár basa a küszöbön álló nagy ütközetben megveretnék, Bzámbavéve az orosz hadaknak folytonos
szaporítását és azt, hogy Törökország teljesen- képtelen
hasonló ujabb erőfeszítésekre, a vár hamaros eleste
több mint valószínű.
Bécs, jun. 16. A közös hadügyminisztériumban
állítólag „fontos" tanácskozások folynak a szerb-román
határon elkerülhetlennek mutatkozó némely „kisebbrendű" katonai intézkedések fölött.
Bécs, jun. 16. Egy kósza hir azt állítja, hogy
Rodich legközelebb Romániába rándul s az osztrák
császár üdvözletét ő viszi a cárhoz.
Szt.-Pétervár, jun. 16. Gyurgyevo és Oltenicánál naponta történnek mészárlások ; mi részünkön sebesülés nem történt. A cár és a trónörökös ma utazik
Bukurestbe, hol Károly fejedelemnél fognak ebédelni.
Páris, jun. 16. A „Mémorial Diplomatique" jelenti, hogy a brit kabinet kijelentette Görögországnak,
hogy sem a portának való hadüzenetet, sem Epirusban és Thessaliában való ellenségeskedésüket tűrni
nem fogja.
Pétervár, jun. 16. (Hivatalos.) A törökök Kars
felső erősségeiről ós a magaslatokon levő három ütegből lövöldözték az orosz tábort és a tüzérségi szállítmányt ; az oroszok tüzelése elhallgatásra és visszavonulásra kényszeritette őket; öt orosz tüzér megsebesíttetett. — Az oroszok 9-ikén megszállották Alasketet
és 10-én Szedje kámot; a törökök sietve Kenrijökbe
vonultak vissza, élelmiszert és tábori műhely hagyva hátra.
Belgrád, jun. 16. A skuptsina első üléBÓben, mint
hirlik. i.iditvány fog tétetni a szerb függetlenség kinyilatkoztatása tárgyában ; hir szerint ez indítvány elfogadására két harmad többség biztos. A Jávor mentén
hadtestet állítanak fel, hogy Montenegró részére sza-.
bad mozgást biztosítsanak.
Bécs, jun. 16. A „P. Corr." Plojeatiból jelenti
a cár ma fogja Milán fejedelmet fogadni. — Ristics
Gorcsakoff hgnél kikallgatást kórt. — Alexius jnagyhg
a cár által a főhadiszállásra rendeltetett. — Ugyanezen
lap jelenti Belgrádból : Több lókereskedő tudakolására
a külügyminiszter kijelenté, hogy a kormány nem fog
mozgósítani s igy lovak beszerzésére sincs szüksége.
— Miután a poita valamenuyigcsapatát Ó-Szerbiából
kivonta, a kormány Javart csak közönséges határőrökkel fogja megszállitani. — Az ez évi honvédgyakorlatok elmaradnak.
Konstantinápoly, jan. 16. Az egyptomi sereg
ideérkezett. A szultán közelébb Drinápolyba megy az
erődítéseket megvizsgálja.
V E G Y E S

— A Deutsch M.-féle müv. intézettől a „Képes
Regélo"-re vonatkozólag következő sorokat vettünk :
„Becses lapjában olvasván, hogy az általunk melléklendő „Képes Regélőre" előfizetést hirdet, tisztelettel
értesítjük, hogy több lapkiadó uraknak felvilágositásadás által a f. évi jul. — sept. évnegyedbeni korai megjelenésében akadályozva lettünk, miáltal kénytelenittetünk ennek megjelenését az okt.—dec. évnegyedre
Örömzajok között üdvözli ott a nép.
halasztani." — Azon előfizetőinket, kik a „KépeB Regélőre" előfizettek, kérjük nyilatkozni az iránt, hogy
•
előfizetési pénzeiket visszaküldjük, vagy azokat az
*
*
okt.— dec. évnegyedre megtartsuk.
Ezen ifjú hajós te vagy, uj pályatárs 1
A „Nemere" kiadóhivatala.
A tenger az élet, melyben vihar csatáz,
A hajó az egyház ; vezére, Jézusunk,
— A kézdi Ol'bai kerület t. c. lelkészi testülete
Kivel bizton hisszük, hogy majd célhoz jutunk.
a mai napon tisztelgett főispán ur ő méltóságánál BáHajónk árbocfája az ö szent keresztje,
lint Károly esperes kanonok ő nagysága vezetése alatt,
Hogy dobbanásitól megrendül a föld
Vitorlája a hit, szentlélek a szele.
ki is a bemutatás alkalmával tartott szép üdvözlö beS anyaglábáról érckolossz lehull!
Horgonyunk a remény, lánca a szeretet,
szédjében kiemelte azt, hogy ezen megyében a vallásJer velünk, e hajó az istenhez vezet!
Kiálts hát! Kezd reá dalod!"
felekezetek oly szép egyetértésben élnek egymás köV. C s i s z e r J á n o s .
zött, mely mintaképéül szolgálhat akármely más törP e t ő f i
él!
E nagy hatást gerjesztő k ö l t e m é n y felolE cím alatt a kolozsvári lapok riasztó cikket vasása után bekövetkezet az ebéd véga is. Mindenki vényhatóságnak, éa végre pártfogásába ajáulá a népközölnek egy bizonyos M o n o s s e s D á n i e l val- a legjobb kívánattal távozott mind a házigazda u. t. nevelés ügyét. Főispán ur hasonló szívélyes szavakban
lomásai alapján, kinek állítása szerint a szibe iai ólom- Konc úrtól, kívánva, hogy az ÍBten emlékezzék meg köszőné meg a megemlékezést, Ígérvén a népneveiéi
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terén minden lehetőt megtenni és törekvesei iránt ki- cal egybekötött d a 1 e s t é 1 y é t következő műsorosai
N y i l t t ó r . * )
kérvén a hazafias támogatást. Mely után kauonok ur tal: 1. Ouverture „Rákocy" Kéler Bélától; c». kii
Egy jó állapotban lévő zongora
egyenként mutatá be a lelkészeket. Tisztelgés után katonai zenekar. 2. „Magyar leány" (kardal) Ther
kedvező
az; egész testület látogatást tőn az alispán és főjegyző Károlytól. 3. „Magyar népdalok" a) De szomorú e feltételek mellett eladó. Értekezhetni
a „Neuraknál, kik ezen látogatást a városi polgármester úr- az élet. b) Marosszéki piros kláris, c)' Jer ölembe mere* kiadó hivatalánál.
Zimai Lászlótól. 4. Egyveleg „Bánk-Bán" cimü op<
ral együtt viszonozták is.
rából
Erkel
Ferenctől;
cs.
kir.
katonai
zenekar*
£
— A „Nemere" f. évi 48-ik számában egy közlemény jelent meg a n.-baconi papválasztásra vonat- „Honfidal" (kardal) Zimai Lászlótól. 6. „Egy csilla
K** E „ , r o v , , t »'«" megjelentekért csakis sajtóhatósággal
kozólag. Jól esett lelkünknek, midőn a kezdő sorokat árván áll" (Sopran solo) Storch A. M.-tól. 7. „Késő nemben vállal felelőséget a
szerk.
megpillantottuk, hogy tudja meg ország-világ, mi tör- van már" és „Helyre Kati" (magyar népdalok) Ta
tént Nagy-Baconban, hogy N.-Baconuak f. hó 12-én ricky Ferenctől. 8. „Alomkép" egyveleg Krausz Ali
nagy, örökre, vagy legalább egy nemzedék életében jóstól; cs. kir. katonai zenekar. 9. „Csatadal" (kardal
PIACI ÁRAK
feledhetetlen nagy napja volt; — de sajnálattal vettük Huber K.-tól melyre érdeklődőket tisztelettel meghívj
S.-Sz.az
igazgató
választmány
nevében
V
i
z
y
J
ó
z
a
e
f
,
el
egy pár tapintatlan kifjeezését a közleménynek. Ott,
György Brassó
hol egy egész egyházközség apraja, nagyja, szegény, nök. B a r á c y S á n d o r , tit. jegyző. Beléptijegy 1 frt
1
jun.
18. jun. 15.
—
A
sepsi-szentgyörgyi
„SzókelyMikó-tanoda
gazdag, férfiak és nök egy magasztos eszmétől lelkesülve, a mult tévedésein okulva, a pártoskodá3 fegy- nyári közvizsgáinak sorrendje : Junius 24-én vasárnaj
frt. |kr. frt. kr.
legszebb .
vereit letéve, a valódi keresztyén szeretet fegyvereit délután 3—6 óráig műének, szavalat-verseny és torná
| 1 11 50
Buza (tiszta) közepes . , 10
véve kezeikbe, egymásnak kölcsönösen megbocsátva, szatból vizsgálata az összeB tanodai ifjúságnak. 25-éi
9
10
d.
8—11
az
|.
középosztály
A)
csoportja
minden
tan
egymás keblére borulva visznek végbe egy a maga
9
gyöngébb . .
7 40
Buza (vegyei
nemében páratlan válosztási tényt; ott „a fő érdem" tárgyból, d. u. 3—6 az 1. középosztály B) caop. mind
8
)
e 8ze
sem az egyik, sem a másik egyes egyéné, hanem az tant. 26-án d. e. 8—11 a 11. k. oazt. mind. tant., d. u
6
Rozs
J J g bb
. . . .
20 6 20
egész egyházé. A pártfőnökök époly magasztos erköl- 3—6 a |V. elemi oaztály mind. tant. 27-én d. e. 8—11
| KOSsepes
. . . .
6
6 40
a
III.
k.
oszt.
mind.
tant.,
d.
u
3—6
a
IV.
középoszt
csi erőt tanusitottak, mint a nép sorából az utolsó osz' Árpa } legszebb
. . . .
5 50 5 70
porás. — Azt a jelenetet, mely e választás alkalmával minden tantárgyból. Ezen vizsgálatokra tanodánknai
5 50
f közepes
. . . . 4 80
fölmerült, látni kellett volna, — azt lehetetlen leirni. összes pártfogóit, a tanügynek minden barátait tiszte'
Zab
1 }eg8zebl>
. . . . 3 30 3 70
Mintha a szentlélek, az egyetértés szent lelke szállta lettel meghívja a z i g a z g a t ó s á g .
J közepes
. . . .
3 10 3 60
— A . aróthi gazdasági szakosztállyal megtoldot
Törökbuza . .
volna meg az egész gyülekezetet, mindenki egyet ér5 50
6
Kása
zett, egyet gondolt és mint egy ember e szavakban felső népiskolánál az 1876|7. tanévi nyilvános zárviss
11
7 25
Borsó . . .
adott kifejezést érzésének, gondolatának: „Éljen Révay gák az I. osztály tantermében a következő sorrendbe!
6
Lencse
Pál I" — A választás kezdetén száz ajkról hangzott a tartatnak meg: Junius 20-án 8-tól 9 óráig hit- és er0
10
Fuazulyka .
menydörgő éljenkiáltás ; de a választató elnök kijelen- kölcstan I., II., III. oszt. 9—11 magyarnyelv-éa irály5 50
6
tette, hogy a törvények értelmében le kell szavazni. tan I., II., III. osztály. 11 — 12 németnyelvtan II., III.,
13
Elkezdődött a szavazás és valamennyi szavazat (222) IV. osztály. 3—4 erdőszettan III. OBztály. 4—6 óráig
Burgonya .
1 60 0
Marhahús .
egyhangúlag J. Révay Pálra esett, mire a választó el- természetrajz I., II. oszt. Jun. 21. 8—lO vegytan ée
36
40
II., III,
Disznóhús .
nök a szép egyetértés feletti érzékeny szavakban, őröm- természetrajz III. oszt. 10—12 természettan
44!
48
5
6
Juhhus . .
könyek közt hirdette ki mozsarak dörgése és a nép oszt. 3—*/t6 földrajz I., II. oszt. V» — történelem
Faggyú friss
örömrivalgásátói kisérve. Hozza isten mentől előbb II., Hl. oszt. Jun. 22. 8—V,10 számtan I., II. oszt,
—
301 — 36
körünkbe az osztatlan közbizalom emberét; adjon is- V,10—V,li szám- és könyvviteltan Hl. oszt. '/tll—12
ten neki erőt, hogy azt az osztatlan, határtalan oizal- hazai alkotmánytan III. oszt. 2—4 mértan I., II., 1IL
Bécsi tőzsde és pénzek junius 18.
mat évek iiosszu során át bírhassa, isten adjon sege- oszt. 4—'1,6 tornászat I., II., III., IV. oszt. Az érdemdelmet, hogy a fölött a szép egyetértés fölött, mely az sorozatok felolvasása és a tanév bezárása. Az énekből 5*/0 Metalliquea . 61.—
M. földt kötv. . 73.25
a vizsgálat a vizsgák folyama alatt időközönkint tarta- 67 0 nem. köles. . 66.30
ő személye körül öszpontosul, hiveu örködhesBék.
Tem. földt. kötv. 72—
tik
meg.
—
Augusztus
15-én
a
IV.
osztály
vizsgája
:
államkölcs. 111.60
N a g y b a c o n i.
Erd. földt. kötv .72
— Hidíégen mint értesítenek, két román intelli- 8—9 nemzetgazdászat és mezőgazdasági üzlettan. 9 — Bankrészvények . 782.—
Ezüst
. 111.60
gens ember a napokban több románt leitatott a korcs- 10 ig általános és részletes állattenyéBztéstan. 10—11 Hitelrészvények . 142.60
Cs. kir. arany
5.98
mában, s két odavaló intelligens magyar embert, kik erdŐBzet- és kertészettan. 11—12 mezei rendőri törvé- London
126.-Napoleond'or
10.70
török érzelműek — megveretni akartak mit csak ne- nyek és gazdasági statisztika 3—4 állatbonc- és állat
hezen lehetett meggátolni. (Nem teszünk intelligens gyógyászattal!. 4—5 általános és részletes növényterFelelős szerkesztő: Vécsey Róbert.
meléstan. 5 óra után gyakorlati kézfogások, végbizorománainkról ily bolond dolgot fel. Szerk.)
— Özv. Cserey Jánosné által alapítandó „Szé-1 nyítványok kiouztása és a növendékek elbocsátása. —
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.
kely nemzeti muzeum" számára Gal istvánné szül. A növendékek rajz-, azópirás-, nyelv- és irály-gyakorFarkas Juliánná 2 drb. régi pénzt, egyik hihetőleg latai, mennyiségtani, természettudományi dolgozatai,
romai, másik 1705-ből pro libertate felirattal és a k,- térképvázlatai, munkanaplói és faragványai a vizsgálaLOTTÓ H ÜZÁ
fetérvári vár ujjá alakítása emlékére vert érem egy tok íolyáme alatt közszemlére lesznek kitéve. — A t.
szülőket és érdeklődő tanügybarátokat tisztelettel megpéldányát küldötte meg Alsó-Járárél szerkesztőségünk- hívja
Brünnben,
jun. 13-án következő számok
B e d ő J ó z s e f , igazgató.
nek.. Fogadja a tisztelt urnö becses adományáért a
— A székely-keresztúri m. kir. állami tanító- húzattak k i : 90, 15, 57, 53, 43.
székelység köszönetét.
— Brassóba két porosz törzskari tiszt jött át a képezde 187'/,-ik évi nyilvános közvizsgálatainak nanapokban a plojesti muszka főhadiszállásról, még pedig pirendje : Junius 21. d. e. 7—11. s d. u. 3—6 a gya.
— mint a „Kronstádter Zeitung" iíjá — hogy saját torló iskola mind a hat osztálya minden tantárgyból.
magánhasználatukra lovakat vásároljanak. Biz isten, 22. d. e. 7—11. s d. u. 3—6. ének s zene (hegedű,
nem rosz tréfa lenne, ha a maszka recognosciroztatná zongora, ergona) a képezde 1. II. III o. 23. d. e. 7—
Imecsfalván egy tekintélyes birtok jelen
és lerajzoltatná porosz tisztek által a tömösi szorost II. hit- és erkölcstan I. II. III. o. d. u. 3—6. német
be egészen hozzánk s egyszer csak szépen besétálna, nyelv I. II. III. o. 24. d. u. 4—7. testgyakorlat I. II. juniushó 24-én a község házánál szabad kézből
III. o. 25. d. e. 7—11. nevelés-oktatástan I. II. III. o. nyilt árverezésen örök áron el fog árvereztetni;
mint anno 1866. a porosz !
— Egy könnyű orosz lovas szökött át — mint d. u. 3—6. terményrajz I. 11. o. alkotmánytan III. o.
hírlik — Bodzánál, ki megunta az orosz kancsuka- 26. d. e. 7—11. magyar nyelv I. II. III. o. d. u. az alábbi feltételek mellett :
1) Vásárló köteles a vásárlás napjától szákormány atyáskodó jóakaratát. Inkább elfogatja magát 3—6. földrajz. I. H. o. mezei gazdaság és kertészettan
B nem bánja, ha mint szökevényt főbe is lövik; de a III. o. 27. d. e. 7 — 11. szám- és mértan I. II. III. o. mítva 14 nap alatt, a vásár összeg 10°/o-át bátáborozás nyomorúságait tovább nem tűri. A lovas d. u. 3—6. természet- és vegytan III. o. történelem II. natpénzül befizetni.
III. o. 28. az írásbeli dolgozatok és háziipar munkák
hir szerint Brassóba vitetett.
2) A fizetés három év alatt, hat egyenlő
— Emberölés. Hidvégen két oláh lakos egy megvizsgálása s igazgatótanácsi ülés. 29. az érdemsoodavaló cigányt erőszakolt, hogy mulattatásukra tán- rozat összeállítása. 30. d. e. 7 órakor az érdemsorozat részletbe történik — még pedig mindig szepcoljon. A cigány nem akart táncolni, mert mint mondá, felolvasása s a tanév bezárása. — Az ifjúság évi rajz-, tember 29-én és április 24-én.
3) Vásár összeg után mindig a fizetéskor
táncolni nem tud. Ezen a két oláh atyafi felbőszülve, írás-, nyelv- és irálygyakorlatai, szám- és mértani dola gyámoltalan cigányra rohant, azt verni, — rugdosni gozatai, térképvázlatai és a gyakorlóiskola látogatásá- 6% kamat is fizetendő.
kezdték, minek következtében a cigány meghalt. Fel- ról vezetett naplói háziipar munkái (vessző- éa azal4) A megvásárolt birtok után az idei összes
boncoláskor a cigány tüdője összezúzva találtatott s mafonás) a vizsgálatok egész folyta alatt közazemUr*
kitéve lesznek. — A tanügy iránti érdeklődőket a függő termés is vásárlót illeti.
oldalbordái összetörve.
vizsgálatokra szívesen látja a z i g a z g a t ó s á g .
— Egy gyanús egyén hallgattatott ki szombaton
Imecsfalván, <877. junius 4-én.
2—2
— BekUldetett szerkesztőségünknek : „A n ő ka megyénél. A vagabund kinézésű egyén porosznak
mondta magát, ki hazájába Veimarba utazik Romániá-Z r ő l a n ő k n e k " cimü munka. Irta és a „ra. vásárból. Letartóztatására ok nem lévén, szabadon bo- helyi jótékony nő-egylet" s a „Clotild székely-leány árvabáz" javára 1877. febr. 26 án rendezett fillór-estócsáttatott.
lyen felolvasta Sándor Kálmán. E munkában kifeje— M. kir. honvédfőhadnagy mint török hadse- zést nyerő hazafias eszme a magyar nőknek magyarEgy jó szerkezetű Strobel és Barris-féle
regbeli kapitány. Biztoa forrásból értesülünk, hogy nyelven való nevelése e füzetke elterjedését kívánamegyénk egyik szülötte, ki a m. kir. honvédségből tossá teszik. E füzetke ára 10 kr, megrendelőnek bér- aratógép eladó. Közelebbi értesítést nyerhetni
kilépett, a török hadseregben kapitánnyá neveztetett mentve küldetik meg. Az összes bevétel a „m.-váBár- a .Nemere* szerkesztőségénél.
3—3
ki. Illető útlevélért folyamodott s annak megérkezte helyi árvaleányház" javára fordittatik.
után azonnal állomási helyére, Rustsukba fog utazni.
— Nyilt köszönet. Műkedvelő társulatunkat váratlan szerencse érte: t. özv. V á r h e l y i I g n á c n é
úrasszony mintegy 100 frt értékű kiszerepezett szinmüvet sziveBkedett egyletünknek ajándékozni. Midőn
e lelkes tettet városunk közönségének tudomására
hozni igyekszünk, kedves kötelességünknek tartjuk a
. Az előpataki ásványvizek folyó év augusztushava 17-ik napján — a jövő 1878-ik
mélyen tisztelt ajándékozónőnek a legmelegebb köszönetünket kifejezni. Fogadja legforróbb hálaérzetünk
év áprilhava 12-én kezdődve egymásután következő hat évekre haszonbérbe adatnak — a t.,
nyilvánítását, s adja az ég, hogy e nemes tett városunk
cz. vállalkozók a feltételeket megtekinthetik Brassóban Steriu COIlStautin ur váltó-üzletében
közönségének hathatós példa gyanánt szolgáljon, mert
egy közművelődési egylet szellemi élete csakis ugy
— S.-Sztgyörgyön Bogdán t e s t v é r urak — és itten helyben a fürdőigazgatóságnál.
hozhat gyümölcsöző virágokat, ha szilárd anyagi pártoEgyszersmind köztudomásra hozatik, hogy Előpatakán minden évben augusztus 17
lásban is részesül. Fogadja még egyszer örökké tartó
hálánkat.
A műkedvelő társulat.
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Árverezési hirdetmény.

Aratógép eladás.

Haszonbéri hirdetés.

— A brassói magyar dalárda 1877-ik évi junius
hó 23-án tartja a „Nr. 1." kerti helyiségében (kedvezőtlen idő esetében a nagyteremben) Frank Lipót karnagy ur vezénylete alatt ez évi II-dik rendkívüli tánc-

18 és 19-ik napján nagy

lóvásár tartatik.

Elópatak, 1877. junius 8-án.
2

~

3

A

f ü r d ö i g a z g a t ó s á g .

