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A „Nemere" kiadóhivatala.

Ne féltsük a törököt.
J u n i u s h ó 25.
Nem azért adtam e cikknek : „Ne féltsük a
törököt!" cimet, hogy a tisztelt olvasót puszta
phrázisokkal kecsegtessem vagy meggyőzni kívánjam, hogy ne féltse azt a nemzetet, m e l y hez bennünket az érdekazonosság köt, avagy
hiúságból, hogy az oláhországi hírlapok által
agyonlőtt, felakasztott vagy legalább is per sub
a határig szállított újságíró cikkét érdekessé tegyem, — hanem adtam azért, mert az tényleg
ugy van.
A török nemzet győzelme Magyarország
íenmaradásának biztos oszlopa, Magyarországnak életkérdése. Törökország bukása vagy pláne
feldarabolása annyi, mint Magyarország eltüntetése az európai térképről, ezt nem kell bővebben magyaráznom, ezt minden m a g y a r tudja,
minden magyar érzi.
De hisz nem az a célja jelen cikkemnek,
liogy a rémséges jövőn elmerengve, a bekövetkezhetőket megirjam, hanem az, hogy mint saját tapasztalatomból tudom, a tisztelt olvasóval
megismertessem azt a nemzetet és azon nemzetnek lelkesült hadseregét, mely évszázadok óta
a magyarokat vendégszerető karokkal fogadta
és a véres boszu ellen mególtalmazta.
A török nemzet nem tartott ügy lépést a
civilizációval, mint mi magyarok, műveltség tekintetében még nagyon is visszamaradt, de jelleme romlatlan, szive nemes, szava szent. O átérzi hogy neki tanulni kell, ő átérzi, hogy a
primitív állapotból, melyben fetreng, neki kibontakozni kell. Katonája lelkesült, bátor, fegyelemhez szokott, egész lényét a legszentebb h a zaszeretet járja át. Nemzet és katona ismeri —
ugy mint mi — saját országában az árulókat,
és ugy mint mi, nem bántalmazza őket, és ezt
a nemzetet akarja az, ki sem emberi, sem isteni törvényeket nem ismer, ki a legszentebb
jogokat is lábbal tapossa, ki saját népeit ostorozza, ez az északi szörnyeteg akarja ázt a n e m zetet, mely ugy mint mi, országában lakó nemzeteinek a legtágabb értelemben egyenlő jogot
adott — megsemmisíteni !
De nézzük meg a muszka sereget egyrészt
és a török sereget másrészt, hogy képes lesz-e
a jogbitorló, ha Európa semleges marad, rabló
szándékát kivinni.
Az orosz hadsereg (hozzászámítva az oláhokat) Romániában áll ma 200,000 emberből; e
200,000 ember fel van osztva következőkép :
Jassyban 5000, Galatzon 3000, Brailán 25,000,
Plojesten 20,0dü, Pitesten 8000, Szlatinán 18
e z e r , Karakalon 10,000 (oláh), Kalataton 22,000

(oláh), Turnszeverinben 1200 (oláh), Oltenicánál
8000, Bukurest, Oltenica, Turn-Magurelli és
Alexandria között körülbelől 80,000. Igy áll a
muszka hadsqrgs.- ma. A török h a d s e r e g p e d i g
ezelőtt kilenc' *hé€C£l már k ö v e t k í z ő ^ p j a i l o t t :
Widdinben 33,0Ö0,'Ílustcsukban / 2CÖ0Ö, Sumlán
20,000, Szilisztrián 22,000, Várnán 18,000 ren
des török katona, ezek közé az elmondottakon
kivül be volt osztva 16,000 arabs, 14,000 cserkesz, 12,000 basibozuk. De mondom, hogy igy
állott a török hadsereg ezelőtt kilenc héttel, az
óta pedig szaporodott a török hadsereg legkevésbbé is 35—40,000 emberrel, tehát a menyiség körülbelől egyforma. Ha most tehát veszszük a muszka demoralizált, éhes és beteges
csordáját és összehasonlítjuk a lelkes, hazafias
ós jól fegyelmezett török hadsereggel: ugy akaratlanul elmondunk egy ,1814-iki verset paródiában ilyformán :
„Már siess hazádba vissza vért seregem,
Ez a török klima nekem uam nem egem."
Erősiteni pedig a dunai : hadsereget nem képes a muszka, mert először szegény, másodszor
pedig saját birodalmában h a g y a forrongás,
n a g y az izgatottság; — m|nden nevezetesebb
muszka város roppant sok Katonával van megszállva.
Most csak az a kérdés, p o g y E u r ó p a semleges m a r a d - e ? Erről, ha gf. Andrássy G y u l a
jövő számig nem okkupálja Boszniát, és a tisztelt szerkesztő ur megenged},*) a legközelebbi
számban fogok szólani;
'•£
D e addig is „ne féltsük a törököt!"
V á n d o r y Lajos.
* A mozgósításról irják Bécsből az „E—r«-nek
a r é s z l e g o s m o z g ó s í t á s |t e r v é t , inely
két hadtestre fog kiterjedni, mérvadó részről is megerősítik. A két hadtest Rodich és Mollinary tábornokok parancsnoksága alatt fog állani. Rodicii tábornok
egyelőre Mariéi ; adba ment, de a kellő pillanatban
vissza fogják I .ni. A mozgósítás jellegét az itteni
lapok nagyobba.a helyesen ítélik meg, egyelőre csupán ós kizárólag erŐB határőrség felállításáról vau szó,
mely mi iden pillanatban akcióba mehessen át a monarchia érdekeink megóvására. Teljesen valótlan s valóban kompromittáló ezen rendszabályt összefüggésbe
hozni azt a montenegrói vereségekkel. Mintha Ausztria-Magyarországnak valamiféle hivatása vagy valami
nemű érdeke volna abbon, hogy a montenegróiakat az
inrasiótól, melyet magok hoztak a magok nyakára —
megmentse. Legyen elég arra utalni, hogy az erre vonatkozó hir s azon felfogás is, mely azt kiséri, orosz
forrásból ered s akkor megtaláltuk a kellő mértéket
ezen hir valósága és jelentősége megítélésénél.
* Andrássy politikájának diadaláról az Estafette
e következő sürgönyt hozza : Bécs, juD. 18. A legjobban értesült katonai körökben azt tarják, hogy a hadi
párt minden kísérlete, melyek által Ausztriát az oroszokkal való cooperatiór a akarták indítani, teljesen kudarcot vallottak. Gróf Andrássy politikája diadalmaskodik és ezen politika abban áll, hogy Ausztria egyik
oldal mellett se kösse le magát, hanem tartsa fenn
teljes cselekvési szabadságát a döntő pillanat elérkeztéig. Most egészen Bismarcktól függ, vájjon kitörjön-e
nemsokára a háború Oroszország és Ausztria közt, vagy
elbalasztassék jó ideig; de az az eszme, hogy Ausztria
Oroszországgal együtt működjék, teljesen fel van adva.
Budapest, 1877. jun. 19.
Az egész Európát érdeklő keleti kérdés, jóllehet
isten s a népek akaratából egy kivételével mind alkotmányos ország az, mit magában foglal ama földrész,
kevéabbé vagy épen nem is képezte az egyes parliamentekben a napirendek tárgyát még interpellátiók
alakjában ÍB. S valóban, ha az eseményeket figyelemmel kísérő vádaskodni óhajt e tekintetben, e szándéka
alapos okokban nyer támogatást. A keleti kérdés
agyonhallgatásában majdnem kivétel nélkül versenyeznek az alkotmányos országok parliamentjei. A kinek
a csűre nem ég a szénája biztosítva van, keveset
ballatja magát.
Anglia mellett bizonyáéa parliamentünk az, me*) Alegswvesebben látjuk miniig.
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lyet e tekintetben vád nem sújthat. Ennek tagjai a
mérsékeltebb és szélsők soraiból időről időre intéztek
kérdést a kormányhoz a minket oly közelről érdeklő
keleti kérdés tárgyában. Ezek jelentősége pedig nem
szorul magyarázatra s csak azt említem meg, hogy a
nemzet képviselői, kik ezt tették, éltek jogukkal •
kötelességet teljesítettek mindannyiszor, valahányszor
sxóltak az országházban ily értelemben a kormányhoz.
A nemzet megvárja képviselőitől minden időben, hogy
érdekeit védelmezzék azok, hogy szavukat felemeljék
oly dolgok felmerülése esetén, melyek a hazát közel
vagy távolról érdeklik. A nemzetnek joga van megtudni mindig az arra alkalmas időben, hogy kormánya
nem üz-e bizonyos tekintetekből talán rá nézve káros
politikát.
Ki tagadhatná, hogy a keleti kérdés az épen,
melynek megoldásától sokban függ hazánk jövője ?
ki tagadhatná, hogy ennek a nemzet akarata szerint
kell megoldatni, hogy nagyobb válságtól megóvassék
hazánk ? Azt hiszem senki.
Bizonyos azonban az, hogy épen a keleti kérdés
az, melynek célba vett s közeli megoldásáról, annak
mikéntjéről tudunk legkevesebbet, bár minket fog az
első sorban érinteni a aszerint, a mint részünkre az
kedvezőbben, vagy roszabbul, oldatott meg.
Mi ad nekünk e tekintetben megnyugvást ? ki,
vagy mi nyújt nekünk biztosítékot arra nézve, hogy a
szőnyegen levő nagy kárdés ugy lesz megoldva, mint
azt a haza, a monarchia összérdeke megkívánja ? Sem
több, sem kevesebb, mint az, hogy kormányaink élén
elismert hazafiak állanak, kikben megbíznunk ugy
látszik első sorban is kötelességünk. Ezek óvatos és
minden izében helyes politikájuktól tesszük függővé a
keleti kérdés olyatén magoidáiát, mely a monarchiára
nem hoz a jövőben veszélyt.
Hogy állunk azon nyilatkozatokkal, melyek kormány eluökünk által időnkint az illetékes interpellátiókra adattak? Ha ezeket számbavesBzük azt találjuk,
hogy azok kevésbbé biztosítanak miuden hazafit arról,
hogy kormányunk helyes politikát Üz, mint azon kellemes helyzet, hogy a monarchia ügyeinek vezetése
kipróbált hazafiak kezében van egy a kontinansen legalkotmányoBabb király alatt.
Mondatott kormányelnökünk által, hogy az összmonarchia érdekei vezérlik annak külpolitikáját s hogy
az nem fog megtűrni semmi oly alakulást határainknál
a keleti kérdés megoldásánál, mely megingathatná az
összmonarchia létét. Persze, hogy mily eszközök álta'
éretik el a cél, mennyire egyeztethetők össze azok a z
állig fegyverzett monarchia becsületével, azt tudni neküuk laikusoknak, most lehetetlen s nem ÍB kiváuhat
juk, hogy kitálaljanak nekünk minden titkot.
Mondatott, hogy „udvari politikát" sem üz a
külügyi kormány, s hogy ezt az alkotmányos király
sem engedné meg.
Közolébb biztositattunk arról is, hogy a kormány,
miután értesült arról, hogy a jelenleg hadakozó egyike
más cím alatt saját számára Fiuméből torpedókat szállíttat, intézkedett, hogy az ezután ne történjék. Ezt is
kötelesség volt tenni, cBakhogy fájdalom a torpedók
szállítása akkor lett betiltva, midőn már arra épen
semmi szükség nincs, mivel semlegességünk kimondása
után is egész a legközelebbi napokig bövön szállítottak Fiúméból torpedókat Oroszországnak, mely különben a galíciai vasúton ma is szállíttatja a kétszersültet
semleges államunk vaggonjain.
Ezek szerint talán megnyugodhatnánk monarchiánk állásfoglalásában a keleti kérdésnél, ha a napi
események folyton uj meg uj kételyt nem keltenének
a haza érdekét szemelőtt tartó hazafiak keblében. 3
fájdalom kétaégeskedéore annyi okunk van, hogy azok
a kormány iránti sokszoros bizalmunkat is képesek>
ha csak kis időre is megingatni. Hogy pedig e kételyeket nagyban fokozzák ugy a hazai, mint a bécsi
lapok „rendesen jólértesültjei" s „félhivatalosai", alig
szorul commentárra.
Bizonyos az is, hogy a kormányhoz legközelebb
álló lapok is soksor elvesztik fejüket s hadabandáznak
akár hányszor a kormány élén álló férfiak ellen s elvetik a bizalmatlanság magvát a nép között azok
iránt. Kevés tapintat s még kevesebb lelkiismeretesség
tapasztalható még a lapok szerkesztőinél is. Hogy aztán lépten-nyomon kudarc a jutalmuk, az is tudva van
Ily körülmények közt a ha ezekhez adjuk a
Duna mellett történt ránk nézve fontos eseményeket,
melyek már mindenki előtt ismeretesek, ha tekintetbe
vesszük Görögország harci vágyát, a bekövetkezhető
szerb actiot, Milán farkcsoválását Bukurestben, a demarkationalis vonal teljes ignoráiását orosz részről
még most a döntő ütközet előtt ia, a még mindig kísértő hármas szövetséget sem felejtve ki a számításból,
tudva azt, hogy a készülő félben levő alakulások a
délen, minket mennyire sújthatnak a nagy zűrzavarban, tudva azt is, bogy mi tétlenkedünk a monarchi

ánk céljairól az ijesztőket kivéve mitsem tudunk, nem
csuda ha laikus eszünk a sok lári-fári közt a fontolgatásban olykor kimerül s kételylyel nyomott keblünk
kiküzdvén magát súlya alól, feltűnő érdekeltséggel ki
váncBiaskodik s kérdezi ismét: bogy leszünk hát, mit
akarunk elérni és mit helyeslttnk ?
Kérdezhetett igy, csak az imént b. Kaas Ivor ismét
érdekes tudnivalókat az országházban Tiszától egy
éljenzésiel fogadott interpellatió alakjában. Erre a kitűnő tollú bárót aligha nem az a körülmény indította,
miszerint a keleti kérdés tárgyában eddig beadott interpellátiók természete könnyen megengedte, hogy
azokra a válasz olyan legyen mindig, mely a felizgatott
kedélyek lecsillapítására csak annyi befolyással volt
mint a városligetben magát agyon üdülőre a jámbor török langyos limonadéja.
Kaas ur interpellátiója az egész keleti kérdést
felöleli, részletezi s iolyton kérdez. Sokat lehetne arra
felelni, de aligha nem ugy járunk ezzel, mint a ki
sokat akart markolni s nem markolt semmit. Majd elválik mit kapunk s mennyire vagyunk szabadkezüek a
pánszláv törekvésektől.
Avagy talán az eszközök elhallgatása mellett legfontosabb érdekeink is csak „sub rosa" értendők <
'
Meglátjuk Tisza válaszából, ha csakugyan nyerünk
választ, legközelebb.
Hát addig 2 Ázsiai kényelemmel szörpőlgessűk a
hűsítőket, hogy el ne párologjunk a diplomaták agytekervényei furfangosan csavaros finomságának szemlélése alatt.

Kadicli Mátyás.

A h a b o r u.
Bukurestből jelentik e hó 21-ről: Az orosz csapatok elhelyezése még mindig tart, s a Dunán való
főátkeléB 10 nap előtt alig következhetik be, mivel
még most sincs elegendő nehéz ágyú ós hidhajó. Egy
részleges átkelés azonban már előbb megtörténhetik
Braíla mellett. A nagyherceg főhadiszállása még egy
hótig Plojestiben marad, aztán a Dunához tétetik át.
Sok vezérkari tiszt már elutazott Giurgevóba, TurnuMagurellibe és Slatinába. A románai posta- ós távirdaUgy vezetését egy orosz ezredes vette át, kinek egyik
fő feladata a levelezéseket ellenőrizni.
Az orosz vezérkart a montenegróiak leveretésónek hire a legérzékenyebben érintette. Azt beszélik,
hogy a dunai orosz hadsereget még 40,000 emberrel
kell arösbiteni, miszerint ezáltal pótolva legyen a román haderő, melyre — ugy látszik — nem számítanak
komolyan. A korábbi lelkesedés keztl elenyészni, s
általában azon vélemény uralkodik, hogy nehéz és
hosszas harcok állnak a küszöbön.
A muszkák borzasztó veresége Karsnál.
A „Daily Telegraph" a muszkák egy óriási vereségéről értesit, melynek részleteit valószínűleg később
fogja közölni.
E r z e r u m , jun. 19. Karsi hírek jelentik, hogy
a muszkák sikertelen támadást intéztek Támár ostromában. — Miután heves tüzérharc után rést sikerült
lőniök a váron, sürü csatarendben rohantak föl a magaslatra s szuronyszegezve vetették magukat a törökre.
A török szintén igy fogadta s borzasztó irtóbarc támadt.
Az iszonyú mészárlás után az első muszka zászlóaljak tönkretótettek ; ezeket friss erővel váltották fel,
melyet a török ép oly dühvel zúzott össze ; következett a második, harmadik és még számtalan támadás,
melyeket mind egyenlő erővel vert vissza a rendkívül
neki bátorkodott várőrség. A harc iszonyúan véres és
kétségbeesett volt. A muszka végül borzasztó veszteséggel volt kénytelen visszavonulni s a várőrség üldözésében roppant veszteségeket szenvedett. Karpott ós
Diarbekirből nagyszáma lovasság érkezett ma Erzerumba.
P e n e k, jun. 18. A muszka itt folytonosan hátra
felé vonul. Mint utólagosan kiderült, a törökök a delibabai ütközetben keveset vesztettek. E sereg Ardahan felé vonult.

A dunai mozgalmak.
A „D. T."-nak sürgönyzik : Lomból jelentik jun.
18-áról I A Duna újra jelentékenyen esett s most a
muBzkák átkelésének elhalasztására semmi ok sem forog fenn. Csernovodából, Kompalankából hasonlót sürgönyöznek. Brailát a muszkák elhajták.
Sistovo, jun. 19. A muszka csapatok Zimnicánál
összpontosittatnak.
6 gyalog zászlóalj, 4 lovasdandár és két üteg
tüzérség csatlakozott az itteni muszka sereghez, mely
3 zászlóalj gyalogságból éa 2 dandár lovasságból állott.
Bécs, jun. 22. Biztosan állítják, hogy Ausztria
Montenegro javára fegyveresen interveniálni semmi
szín alatt nem hajlandó. Csak abba fog beleegyezni,
hogy ez esetre, ha a porta tulszigoru föltóteleket
szabna vagy a humanitás érdekei kívánnák : Oroszország szerb területen átküldhessen Bególycsapatokat
Nikitának.
Konstantinápoly, ján. 22. Abdul Hamid szultán
elhagyta Konstantinápolyt. A csatatérre roegyen.
Bécs, jun. 22. A porta állítólag bizalmasan tudatta Ausztriával, hogy kész ennek netáni óhajára
Montenegróval bókót kötni, ha a tárgyalások néhány
napnál tovább el nem húzódnak, s megegyezés esetén
Ausztria a török határokat az orosz török háború be-

tejezéaeik montenegrói

orvtámadások ellen födözni

Ígérkezik.
Bécs, jun. 22. A mozgósítási hírek tökéletesen
alaptalanok. A közös pénzügyminiszter sugalmazta az
illető levelezőket. E politikát saját szakállukra csinálták.
Bukurest, jun. 22. A „Vestev" irja: Jól értesült

körökben azt hiszik, hogy két muszka hadsereg a háború tartama alatt Romániában marad, hogy. 'tt magyarok elveszitek a kedvet, Ausztriát veszedelmes vállalatokba vontii.
Berlin, jun. 22. A „Köln. Ztg."-nak jelentik
Bécsből : Két hadművelet van kilátásban, egy figyelő
hadtest felállítása Erdélyben Románia ellen és egy sereg Szerbia és Bosnia ellen. A bevonulás még ninos
szándékban, miért is a portához ez ügyben kérdés nem
intéztetett.
Konstantinápoly, jun. 22. Bajazid muszka helyőrsége szétugrasztatott, réssint megadta magát.
Bécs, jun. 22. Egy itteni lap szerint a két határszéli hadtest felóllitása Muszkaország beleegyezésével történik.
Bécs, jun, 22. A „N. Fr. Presse" egy 10-kén
kelt erzef-umi távirata azerint, szombaton 12,0000 török
Sadikannál 20,000 oroszszal csatát vivott. A törökök
megverettek b 600 embert vesztettek, mire Delibabába
kellett visszavonulniok. Mehemed pasa ferik-főparancsnon elesett. Kemball tábornok angol katonai attaehé
nagy veszélyben forgott; a kozákok üldözték őt ós
kíséretét. Muktar pasa Köprikőiben van.
London, jun. 22. Mukhtár pasa táborából jelentik a „Standard"-nak junius 15-ről: A balszárny folyvást előrenyomul Ardahan felé. A jobb azárny jóllehet
Alaagerdnél vereséget szenvedett, ismét összetömörült
és szintén előrenyomul. — Konstantinápolyban a kormány azt hiszi, hogy az oroazok junius előtt nem fognak átkelni a Dunán.
Konstantinápoly, jun. 21 A bajazidi távirat a
törökök diadaláról még megerősítésre szorul. Mukhtár
pasának semmiféle összeütközése nem volt az ellenséggel. A Duna mellől sem jelentenek figyelemre méltót. Azt hiszik, hogy Montenegro nemsokára le lesz
verve. Egy suchum-kalei távirat jeleti, hogy a törökök
Csamcsára vidékén ujabb előnyököt vívtak ki. A lengyel önkénytes sereg a harctérre készül indalni. Hassan herceg holnap fog a csatatérre menni.

Szl&v lapszemle.
Az újvidéki „Zásztava" „A plojestii látogatás"
feliratú cikkében Milán fejedelem útját Sándor cárhoz
nem tartja csupán illemlátogatásnak, mert kíséretében
ez esetben nem volnának a szerb külttgyér s a hadügyi miniszter. Sokkal komolyabb dolgok is szóba
kerülnek ott a román Plojestiben Sándor és Milán között. Avagy tán hiába hozta volna áldozatát s hiába
ontotta vérét Szerbia ? Szerbia a mostani háborúban
nem maradhat szenvedőleg, mert a legfontosabb szláv
pont a Balkán félszigeten. Szerbia volt az mely a
mostani orosz-török háborút saját vérével provokálta;
s a midőn az oroszok mellé ma Románia is sorakozik, Görögország fegyverre készül, a bolgár legio szervezkedik s a büszke Montenegro példátlan és egyenlőtlen harcot vi a véres Duga szorosban: miként te
hető fel Szerbiáról, bogy mindezt ő összefont karokkal nézze s a véres jelenetek körülötte békén és
nyugton hagyhassák öt. Szerbia nem marad nyugton
senkinek, legkevósbbó a magyarok kedveért, kiknek
szeretete a törökök iránt s önzése és gyűlölete a
szlávság iránt mindinkább kitűnik és bebizonyul. Plojestiben mind erről lesz szó s akként fog az ott tárgyaltatni, amint azt az orosz B a Bzerb érdekek móltósága megkívánja. Ily szempontból itólvo meg a dolgot : a szerb fejedelemnek látogatása az oroszok cárjánál legyen üdvözölve 1

Román lapszemle.
A bukuresti „Romanul"-ban levelezés alakjában
egy cikksorozat indult meg, ezúttal a magyar-török
teatvérisülés ellen. A levél irója, a zernesti ősz bajnok a magyarokat 40 év előtti gyűlölete hangján vadak, ázsiaiknak nevezi. Ezt pedig — mint mondja —
joggal teheti, mert a magyarok Európa szine előtt bebizonyították B ma is fennen hirdetik, hogy testvéreik
a törököknek, továbbá az első magyar diplomáta, báró
Sennyei az országgyűlési szószékről nyilatkoztatta,
hogy a magyar birodalorobeli népek közigazgatása —
ázsiai I
Ezután a levelező párhuzamot von a magyarok
és törökök közt; pl. a törököknek van korán-juk s
ennek rendelete szerint kormányozzák a leigázott keresztyén népeket; a magyaroknak is van Apr. és
Compl. s ezek szolgálnak irányadóul a népek elnyomásában. Most az etnográfusok zavarba fognak jőni,
mert nem tudják, hogyan nevezzék e fajt: elmagyarosodott törökök, vagy eltörőkösödött magyaroknak ?
A további összehasonlítást szerző a jövő számokra
tartja fenn s ez úttal csak a következőkre kivinja figyelmeztetni a keresztyén olvasó közönséget :
A keleten lakó keresztyéneknek, kik a félhold
barbár járma alatt nyögnek, vannak még szenvedő
testvéreik a szent István királyságában is, kik hasonlóan várják a szabadulás hajnalát, mert az Erdély-,
Bánság ób Magyarországban lakó románok sorsa egy
hajszállal sem jobb a török fensőség alatt élő keresztyén népekénél.

Legújabb versio Petőfiről
Tisztelt szerkesztő ur!
Midőn minden lap tele van a Petőfirőli adatokkal, hivatva érzem én is magamat egy Petőfire vonatkozó történet közlésére, főleg azért, hogy e történet
a jelenben köz-szájon forgókkal egéaznn ellenkező, de
nézetem szerint a valószínűséget leginkább megköze-

lítő. A történetnek magva az, hogy Petőfi Sándor
csakugyan meghalt a segesvári csatatéren és az ,örjdög hidjá"-hoz közel lévő közös sírban nyugszik. Erre
a következő adatokból lehet biztos következtetést
vonni :
Egy segesvári Eisenburg nevű szász karácsony
tájt veszprémi születésű, volt szabadságharcos, jelenben vasúti vállalkozó Gondor Sándorral borozgatva,
beszélgettek a lezajlott szabadságharcról. A Gondor
által elmesélt epizodokra a szász igj válaszolt: „Ez
még mind semmi; mi öltük meg atyámmal Petőfit,
gyűrűje még most is nálam van." Gondor ezen szavak
hallatára mindent megkísértett, hogy a gyűrűt s ha
tán a szász kezében volna Petőfinek valamely irata,
késre kerithease, de a circumspectus szászt még a
gyűrű megmutatására sem tudta rávenni. Ezután a
Biásznál fogadott lakást és kosztot azon reménynyel,
hátha ez uton sikerülni fog biztos tanujelt, bővebb
felvilágosítást szerezni. Csakugyan meg ia tudta a következőket :
Nevezett száBz, ki akkor 16 éves volt már, néhai atyjával a harc lezajlása után az elesetteket temetni, illetőleg requirálni pár oláh-oigány kíséretében
kimentek a harctérre. Itt az „ördög hidja" körül egy
sebesült honvédtisztre találtak, ki őket meglátva a
hid felé tántorgott a kit a hidnál utói ia értek. Nevezett tiaat, midőn utolérték, azt mondá: „En Petőfi
vagyok; ne bántsatok, murt még azolgálni kivánok
hazámnak 1" Azonban az idősebb szász felelet helyett
ásójával főbeütötte ós egy csakugyan az elesettek számára készült sírgödörbe taszította, s midőn ujján egy
gyürüt vett észre, le akarta búzni, de nem boldogulván, ujjastól levágta. Ezen gyűrűre rá van metszve
Petőfi neve és két, egymással szembe íektetett kard.
Gondor a hallottakat tovább adni nem akarta,
mig még többnek is nem jő nyomára. Most azonban
újból színre kerülvén a Petőfi-kérdés, értesítette az
erzsébetvárosi törvényszéket, mely azonnal hozzá is
fogott a nyomozáshoz, a szászt elfogatta s nála kutatás után a gyűrűt is megtalálta.
Ezek után, minthogy hirszerint Petőfi baloldalába
Pestről oltávozása alkalmával egy három hüvelyk hosszú
piros selyemzsinort füaetett be, hogy ha elesnék, annál inkább feltalálható legyen, — hihető, hogy hamvai fel fognak találtatni, főleg mivel a szász a törvényszéknél tett vallomása szerint a helyre pontosam emlékszik.
Az egész történet véletlenül jutott tudomásomra.
Ugyanis Kolozsvárról utazva hazafelé folyó hó 13-án,
Segesvártt egy utazó száll be a vasúti kocsiba. Kis
szünet után beszédbe elegyedem vele s a szokásos
kihez legyen szerencsém? —honnan, hová?" kérdésekre elbeszélte, hogy ő Gondor Sándor, tegnap (12én) Erzsébetvároson volt a Petőfi ügyében. Végre elbeszélte a fennebb már elmondottakat, melyeket szíves elbeszélése után, van szerencsém a t. szerkesztő
urnák megküldeni, s midőn ezen, mindenesetre figyelemre méltó, habár szomorú, de valószínű alapokon
nyugvó hírnek becses lapjában szives kölósére felkérném, teljes tisztelettel vagyok
Lécfalván, 1877. jun. 21-én

Bodor Tivadar.

Sepsi-Szentgyörgy város képviselő közönségének folyó év és lió 24-én hozott
érdekes határozata.
2.) Olvastatik 258. szám alatt beérkezett, 38 képviselő bizottsági tag által aláirt következő indítvány :
„Tekintettel arra, hogy Háromszék- és Brassómegye főispánja méltóságos S z e n ti v á n y i G y u l a
nr azon időben is, midőn városunk élén mint főispán
állott, annak anyagi és szellemi elöhaladására annyit
tett, mennyi akármelyik városi polgárnak díszére
válnék,
tekintettel arra, hogy a főispán ur azon időben,
midőn Háromszékmegye kikerekitése Sepsi-Sztgyörgy
központtal x kormány és törvényhozás előtt vita tárgya volt, minden befolyását felhasználta arra, hogy
városunk megyei központ maradjon,
tekintettel arra, hogy igen tisztelt főispánunk városunknak ma is legjobb barátja és pártfogója, annyira,
hogy ezen nagybecsű vonzalom jövőre >B kezességet nyújt
nektlnk arra nézve, hogy városunk mint legjobb pártfogóját tekintheti benue :
ezen érdemek elismeréseül mondja ki a közgyűlés, hogy Szentiványi Gyula főispán urat S.-Sitgyörgy
városa díszpolgárává választja."
Ezzel kapcsolatosan inditványoztatik, hogy
„m. kir. vallási és közoktatásügyi miniszteri tanácsos: S z á s z K á r o l y , a hazafi, Szász Károly,
az iró, ki Sepsi-Szentgyörgy városa emelkedése ás fejlődésének alapkövét a „Székely Mikó-tanoda" létrehozásának kezdeményezése által tette le: bálás elismerés jeléül díszpolgárrá választassák és mindazon jogokkal, melyet őt mint ilyent megilletik, felruháztassák."
A képviselő közönség mind, két indítványt egyhangúlag határozattá emeli éa felhatalmazza a város-

tanácsot, hogy a díszpolgári oklevelek diszei kiállítása
iránt a kellő lépéseket megtegye, mind pedig arra,
hogy azoknak annak idejében leendő ünnepélyes átadása iránt a a képviselő közgyűlésnek javaslatot tegyen.
Ehez nekünk csak annyi megjegyzésünk van,
hogy Szentgyörgy képviselete ez által csak érettségéről
tett tanúbizonyságot.
Gratulálunk a képviseletnek eljárásáért.
Ugy halljuk, hogy a díszpolgári oklevelek Budapesten eszközöltetnek, s minthogy azoknak előállítása
hosszasabb időt igényel, az ünnepélyes átadás september havában fog megtörténhetni. Erről annak idejében
olvasóinkat értesitendjük.
Plojesci, 1877. junius 23.
Tisztelt szerkesztő ur !
Mint már mindenki tudja, Plojesten egy református egyház és iskola létezik, a melyben a Kárpátokon
tul élő hazánkfiai nemcsak erkölcsöt, hanem még a
magysr nemzet történelmét és nyelvét is tanulják és
élvezik, a a mely egyház és iskola nagyon szép
jövőnek nézhetne elébe s idegen földön nemzetünknek
büszkesége lehetne, hu az édes hazából valami támasza é» segítsége volna ; de fájdalom, az erdélyi igazgató tauácstól is ugy el van felejtve, hogy ma már
egészen magára van hagyatva s még a tanitó diját is
alig képes fedezni, pedig CBekély összeg.
Ezen helyzete az egyháznak annyira juttatta a
községet, hoB°y kénytelenek voltak két szobát az orosz
tiszteknek bérbe adni és a bejött 3 Napoleond'orból
fizetni a tanitót. Eddig még csak ment ahogy ment,
de most már a tanitó is mint hadkötelexett, hadi gyakorlatra Bzólitatott s lelkész régóta nincs ; történik
egy halálozás : maga a község pap és kántor nélkül
kénytelen az elhunytat eltemetni, mert a katholikus
pap add'g nem temet ol senkit, mig a haldokló nem
tér a rom. katholikus hitre.
Ezeket megvizsgálva, nagyon helyes és szükséges eljárás volna az igazgatótanácstól, hogy ha segélyezné ezt az egyházat, — miután vannak hagyományok az oláhor»zági egyházak gyámolitására — mivel
hogy a plojtsti egyház az egész közül leginkább
igényelné az orvoslást. Néhány héttől fogva a 2 szoba
bérbeadása folytán annyira vitték a muszkák, hogy
templomunkban a cár életeért és diadaláért tartatnak
vasárnaponként istenitiszteletet németnyelven.
Ámbár én nem vagyok tagja az egyháznak, de
fáj nekem, hogy épen a magyar ilyen elhagyatott és
le van nézve egy oljan néptől, a mely még egy századdal hátrább áll mindenféle tekintetben, mint mi.
Korács Károly,

A hosszú-aszói

rablógyilkosság.

Köztiszteletben álló dúsgazdag Baruch Kl&rmant
Ilosszuaszón a rablók meggyilkolták.
Egy negyed 9 órakor (tehát világos nappal) együtt
ült a család szokott estelije mellett, a külső ebédlőszobában, egy hosszá asztal mellett.
Szemben az ajtóval a háziúr Baruch Kl&rman,
körülötte derék fia Mendel, sógora Löbl és leánya,
kik Károly-Fehérvárról jöttek a szülői házhoz látogatóba.
Vigan üldögéltek az asztal mellett, midőn hirtelen az ajtón két oláhruhába öltözött magas, izmos férfi
lépett be felvont fegyverrel kezökben s azt egyenesen
a háziurra sütötték, ki azonnal összerogyott. Erre a
rablók közül egyik a háziúr fejét a földön Barkával
taposá ösBze, román nyelven ezt mondta örvendve :
„Valahára kezembe került.*
A család más két férfitagja erre a rablókra vetették magukat éa sikerült azokat a szobából kierőszakolni, de az ajtóban ismét két condrás rabló megragadá őket s Mendelt, ki kétségbeesve küzdött a rablókkal, egy ütés földre terité, Klarman sógorát pedig
Löblt, midőn az egyik rabló fegyverét megragadá álla
alatt keresztülvágták egy éles késsel, de szerencsére
nem halálosan, erre őt is a földre teriték és fejét,
szemét és arcát csuful összerutiták Ütéseikkel.
Mig a kát férfi a rablókkal küzdött, azalatt Baruch Klürman leánya a szomszéd szobába menekült,
s bezárta maga után a nehéz vaBsal borított ajtót, s a
két védő rekeszt ia feltéve ijedtségében, minthogy az
ablakon nem menekülhetett, az ágy alá rejtőzött. A
A házi asszony csak azáltal menekülhetett meg, hogy
rablók betörésekor nem volt a szobában, s meghallva
a gyilkosságot, ideje volt elrejtőzni.
Alig tette be asonban az ifju nő az ajtót, hangos
káromlások és erős fejszeütések rengettették meg a
sarkában, a alig negyed óra alatt az erős ajtó forgácsokban hevert.
A betört négy rabló e szavakkal rontott a szo
bába: „Azt gondoltátok, hogy D e a n u meghalt, nem
halt meg, él, és eljött hogy kipusztítsa a zsidókat és
magyarokat."
Ezzel keresni kezdették a leányt és a háziaszszonyt a szobában, ezt mondva: „hol vagytok zsidónók V gyore elé vén zsidóná 1"
Klürmann leányát az ágy alatt is keresték a rablók gyertyával, de azt, mivel erősen a falhoz volt szorulva, nem láthatták.
Erre két rabló kiment, a külső szobából összekeresve a becsesebb dolgokat, feltörve az asztalokat
és faszekrényeket, melyekből rubanemüeket, kabátot,
kalapokat, és egy kézi pénztárból 2000 frtot vettek
magukhoz.
A bennmaradt két rabló a Wertheimszekrény
föltörósésez fogott, fejszékkel iszonyúan döngetve a
vastag érc falat.

Az iszonyú erőnek engedett végre a szekrény
külfala, s azon mintegy 2—3 cmáternyi lyukat ütöttek
már, de a belső fal még sértetlen volt, midőn hirtelen
jön kívülről egy rabló e szavakkal: Kapitány ur meneküljünk, mert nincs több töltésünk.
Erre felhagyva a rablással, az udvar alsó részén
levő sövény kerítésen s a mellette folyó patakon át
az erdőbe menekültek.
Mig a rablók benn folytatták durva rablásukat, az
alatt az utca és udvar egész csatatér volt.
A rablók közül kettő az utcaajtóban, többen az
utcán Borban foglaltak halyet, hevesen lődözve axokra,
kiket az utcákra lépni láttak, s e szavakkal: ne közeledj, mert halál fia vagy, riasztották a lakosokat, kik
megrémülve az iszonyú tüzeléstől, a közeli szőlőkben
kerestek menedéket, vagy hagyták oda falujokat.
A kik bátrabbak voltak é* a rablók felé igyekeztek jutni, azokat a lövések csakhamar futni kény•seriték.
A lakosság fegyver nélkül lévén nem állhatott
ellen a rablóknak, kik revolver és hátultöltő puskáikból egyre szórták az öldöklő golyókat.
A felszedett töltények után itélve a rablók (mintegy 8 — 12 lehettek) 80—100 lövést tehettek.
A rablók elfutáruk percében egy piszkos, fehér,
testhez, álló öltönyt hagytak hátra, mely fekete sujtással volt diszitre (oláhországi viselet) egy csíkos
zsákot egy fél kenyérrel és egy töltő veszőt hagytak
hátra corpua delictik gyanánt, és egy névjegyet, S oc i t e l e t r u p p é r u s s i e II. comp. Nr. 3 felírással. Ezenkívül nagymennyiségű kilőtt papirtöltényt
16 számmal jegyezve (lioni-gyár jelvényével) szinűk
különböző volt, kék zöld és barna, de mindannyi a
Lefauchex-method szerint készítve.
A szobában revolver töltényeket is találtunk, melyek igen nagy (12 m. m.) kaliberűek voltak, ennek
nyomait mutatja a vasajtó melletti falon levő (alig két
araszuyi területre lőtt) 4 golyólyuk ; valószínűleg a
háziúr is egy ily golyó áldozata lett, mely a mellcsont
felső közepén befúródva, a nyaki gerincoszlopba hatolt és azonnali balált okozott.
A rablók a háziak és szomszédok állítása szerint
közép és magas termetű, de itindannyian derék vállas
emberek voltak, piszkos, barna arcszinnel, condra ruhába öltőivé, széles karimájú kalap és kucsmával,
övükben pistolyok és késekkel.
Románul igen szépen beszélnek, d<i nem erdélyi,
hanem romániai kiejtéssel, a köznép állitása szerint
polákul is beszéltek, de általánosan a román nyelvet
használták.
Általános vélemény szerint a gyilkosság személyes boszuval volt párosulva, mit bizonyit a rablóknak
a háziakhoz intézet szavuk, melyeket időztünk ; és
hogy a bűntényt egy oly egyén vezette, ki a ház titkaival ismarctes volt.
>
Szomorú példája közbiztonságunk gyenge alkotmányának I
(„Kelet.")

L e g ú j a b b .
Bukurest, ján. 23. Most Macsin körül irtóharc
folyik az átkelő muszka hadak és a török seregek
közt. Eredmény ismeretlen.
Konstantinápoly, jun. 22. Az „Agence Havas''
jelenti: Tegnap Widdin és Kalafat közt heves ágyúzás folyt; az oroszok kénytelenek voltak a Tirgoss
átellenében fekvő szigetet kiüríteni, melyet a törökök
megszállottak. A törökök bombázták a gyurgyevoi kikötőt, az orosz ütegek Szlaboszia mellett Bok kárt
szenvedtek. Erzerumi sürgönyök szerint a törökök
folytatták a támadást. Mukhtár pasa Delibabáig nyomult elő.
Braila, jun. 23. Körülbelől 3000 muszka a ruul 1
éjjel Galacnál inegkisérlette a Dunán való átkelést. A
legénység, lovak Is ágyuknak átszállítása védelőkészü-j
lékkel ellátott bajokon történt. A gyalogság török
földre érve, a Duna mentén folytaták előrenyomulát
sukat a hegyek közt, hol a basibozukokkal folytatotheves ütközés után sikerült nekik Matsahin magaslatait bevenni. Matschin bevétele előrelátható.
BéCi, jun. 23. A „P. C." e főhivatalos közleményt
hozza: A többszörösen fölmerült mozgósítási hírekkel
szemben utalnunk kell a kormány azon nyilatkozatára,
mikép ö semmiféle lap közleménysért nem vállal felelősséget, kivéve a hivatalos ,.Wiener Abendpost" s
a különös jellegű közleményeit a „P. Corr."-uek. Ami
a szóban forgó híreket illeti, határozottan jelenthetjük,
hogy a kormány részint a helyzetből folyó kötelességei tekintetéből nem mulaszthatja el a lehető esélyeket idejekorán figyelemre méltatni s a birodalom érdekeit megóvni, és hogy másrészről az esetlegei katonai rendszabályokra vonatkozólag ez utolsó óráig
semmiféle irányban sem történt intézkedés.
London, jun. 23. A „Reuter" ügynökség jelenti
Konstantinápolyból mai kelettel: A két hercegovinai
hadtest hivatalos jelentés szerint egyesült s Montenegro
fővárosa felé halad.
Cettinye, jun. 23. Hat napi folytonos csatározás
után s 7000 ember árán erőszakolta ki Sulejman pasa
a Zeta folyam balpartján, hogy Spuzsival Ali Saib pasával egyesüljön.
Konstantinápoly, jun. 23. A muszka megragadta
az alkalmat, hogy Dobrudsában kevés a török, haderő
s nagy számban kísértette meg Matsin, Izakcaa én
; Karataciu mellett, valamint Hirsova tájáu bárkákon

átkelni a Dunán. A törökök eleinU ellentálltak i roppant veszteiéget okoztak a maszkáknak, minthogy
azenban a törökök kevesen voltak, sikerült a muszkáknak két ponton a D o b r u d i á b a jutni, a hol
ütközet lesz.
Konstantinápoly, jun. 23. A szultán Hatsan
hercegnek egy gyémánttal díszített diszkardot éi két
lovat ajándékozott. Haisan holnap megy Várnába. —
Sulejman és Ali Saib Cettinye felé haladnak. — KiaAzsiából jelentik, hogy Mukhtár pasa és a muszkák
közt s Erzerum falai álatt csata foly.
A dunai átkelés. Jun. 23. A muszka Macsinnál
már átvergődött a Dunán. — Az irtóztató harc, mely
moBt a törökök és muszkák közt folyik, még nem ért
véget. 3—6000 muszka még nem oly erő, melyet a
törökök a Dunába nem fullaszthatnának.
Az oroszoknak sikerült átkelni a Dunán. —
Különbözők a hirek; vannak táviratok, melyek azt
jelentik, hogy már 50,000 muszka kelt át, vannak aztán táviratok, melyek ax 50,000-et csak tőkének tekintik és nem adnak többet 6 u | 0 -nál. Ez annyit jelent,
hogy össxesen 3000 muszka rabol jelenleg a török birodalomban.
De mindenesetre kellemetlen hatást gyakorolt
minden magyarra azon hir, bogy az orosxok átkeltek
a Dunán, az oroszok török földön vannak.
Igaz, átkeltek a muszkák, de hol vannak ? — a
Dobrudsában ; a Dobrudzsában pedig ax a lecke vár
a muszkára, mint a minőt ő adott 1814-ben ellő Napóleonnak Muizkaországban.
A Dobrudzsa egy kietlen, nyomorult fészek, hol
a szegénység a legnagyobb mértékben uralkodik., Itt
saját zsírjában meg kell fúlni a jogbitorló csordának.
Törökország tndja, hogy mit csinál, Törökország
szánt szándékkal vonta el seregét a Dobrudzsából; —
csak azért, hogy csalhassa a muszkát oly hálóba, hol
méltó büntetését fogja venni. — A muszka vértsemet
kapott, hadseregének jelentékeny részét küldi a Dobrudzsába, és ezért biztosan veszve lesz.
V. L.

v e g y e s .
— A tegnapi megyei rendes gyűlésen foglalta el elnöki székét megyénk u j a n kinevezett
főispánja s tette le a főispáni esküt. Székét u j
főispánunk egy gyönyörű beszéddel foglalta •),
mely többszörösen megéljeneztetett. A közbizalom teljesen öszpontosulva van u j főispánunk
személyében s biztosan állithatjuk, hogy e kinevezést megyénk lakosai a legnagyobb ör5m mel fogadták. Főispán u r gyűlésben megjelenésekor lelkes éljenzéssel fogadtatott — az eskületétele után — a gyűlés feloszlatásakor többszörösen és lelkesen megéljeneztetett. J ö v ő szám u n k b a n kimerítő tudósítást hozunk a főispáni
székfoglalási actusról.
— Főispán ő méltóságánál ma tisztelgett a kézdi-vásárhelyi kir. törvényszék, a k.-orbai és sepsi
egyházkerület elöljárósága — a különböző tanítói testületek, községek.
— Gyurgyeroból irják, hogy a napokban 27
orosz tiszt átszökött a törökökhöz,
— A brassöban megjelenő „Gazetta Transylv."
oláh lap arcátlankodása annyira megy, hogy egyik
közelebbi számában azt irja, hogy a székelyek várják
a vandal medvét i^a muszkát), mint szabaditót. — Az
oláh pópák persze örömrepesve olvassák a Gazetta
ilyei légből kapott híreit. — A „Gazetta Transylv."nek tanácsoljuk : ha izgatni akar, izgasson a maga
módja szerint, de ne terjeszszen a hazafias székelyiégről oly hírt, melyet minden magyar, sőt oláh is csak
nevetve olvaihat 1
** Hymen. Benkő Lajos ur, k.-vásárhelyi kereskedő, fia városunk köztiszteletében és becsülésében
álló kir. törv. főjegyző Benkő Pál urnák, f. hó 2l-ón
tartá eljegyzését a bájos, müveit és mindenki által
annyira kedvelt aradi születésű Horváth Lujza kisasszony nyal. Áldást és békét kiváuunk az égtől e kedves frigye8ülendőkre ! — C a c c u s.
— Felhívás. Alattirt megbízásom folytán tisztelettel hivom fel mindazon egyéneket, kiknél netalán a
megelőző évekből a kézdi-vásárhelyi olvasó egyletnek
még ma is künn lévő könyvei lennének, sziveikedjenek azokat egyleti könyvtárnok Balló László úrhoz a
lehető rövid idő alatt vissza — átadni, annál inkább,
mivel ellenkező esetben kénytelen lenne egyletünk
ugy a künn lévő könyveket, valamint az exeket viszsza nem szolgáltató egyéneket név szerint hirlapilag
felszólítani. — Kézdi-.Vásárhelytt, 1877. junius 21-én.
Ügyv. Csernátoni C s i k i J ó z s e f , egyleti jegyaő.
— Hatschek Miksa, budapesti optikus, — városunkba érkezett s pár napig itt marad. A jónevü optikuB a „Mikó-tanoda" bolthelyieégében állította szemüveg- • egyéb, szakmájába tartozó készítményeit ki.
— A városi és vidéki közönség figyelmét felhívjuk
Hatschek M. ur jó és olcsó kéizitnényeire.
— „A házasságtörés drámái" legújabb társadalmi regény 25 füzetéből megjelent • szerkesztőségünknek megküldetett 10 füzet. Az emberi szenvedélyeket oly megragadó módon ecsetelő érdekes müvet
ajánljuk ujolag olvasóink figyelmébe. Megrendelők a
10. füzethez „Margit a majorságot éteti", az utolió füzethez „Alice a mezőről jő" olajnyomatu képeket vászonra, igen diszes, széles aranykeretben kapják egyenként 2 frt 50 kr utánfizetói mellett. A jutalomképaket
kiadó bizományosa a napokban hordozta városunkban.

Olajnyomatu gyönyörű képek, melyeket igen olcsó árverezés utján 3 egymásután következő vasárárou szerezhetnek előfietök meg. Nem előfizetők e 2 napon, u. m : junius 17., 24. és julius 1-én d.
képet 20 frton és igy négyszeres áron kapjákután 3 órakor egy évi várakozás mellett eladat-

Egy jó állapotban lévő zongora kedvező nak. Vásárolni szándékozók értekezhetnek Sepsifeltételek mellett eladó. Értekezhetni a „Ne- Szentgyörgyön Gáli Károlylyal.
mere" kiadó hivatalánál.
2—3
1-ső közlemény a székelyföldi rom. kath. szegény
templomok segélyezésére alakult kézdi-vásárhelyi
oltár egylet javára történt szives adakozásokról:
Báró Szentkereszty Stephánie gyűjtése :
Gr. Zichy Domokos 100 frt. Br. Józsika Lajosné
5 frt. Br. Rauber Nándor 1 frt. Schopper György püspök 5 írt Gr" Károlyi Gyuláné 5 frt. Samassa József
érsek 20 frt. Dulánszky Nándor püspök 5 frt. Br. Vodiáner Albert 5 frt. Gr. Károlyi György 5 frt. Gróf
Nemes Nándorné 2 frt évenként. Gr. Károlyi Sándor
20 frt. Boskoványi Ágoston püspök 10 frt. Ipolyi Arnold püspök 5 frt. Gr. Mikes Miklósné 5 frt. Br. Szentkereszti Stephánie 100 frt. — Összesen 293 frt. o. é
Fejér Lukácsné gyűjtése K.-Vásárhelytt:
Fejér Lukácsné alapítvány 25 frt. Egyszersmin
donkora ajándékoztak : Fogolyán Kristófné 1 frt. Vass
Ferenc plébános 20 kr. Lázár Gyula 5 frt. Ozv. Fülöp
Sárauelné tagsági dij 1 frt. — Összesen 32 frt 20 kr
Pócsa Jánosné gyűjtése Peselnekről:
Egyszersmindenkorra adakoztak: Pócsa Jánosné
2 frt. Lemhényi Lukács 10 kr. Jankó Dénesné 20 kr.
J. A. 30 kr. Popovits Gyula 30 kr. Jankó András 20
kr. Jankó Zsigmond 10 kr. Opra István 10 kr. Weissenhabn Fáni 20 kr. Póesa Iza l frt. Pócsa János 1
frt. Összeg 5 frt. 50 kr.
Solyom Adámné gyűjtése Peselnekről :
Özv. Solyom Vencelné 20 kr. Ifj. BaláB József
10 kr. Martha Mihályné 5 kr. Opra Pálné 20 kr. —
Összesen 55 kr.
Gál Gáspárné ivén K.-Vásárhelytt:
Egyszersmindenkorra adakoztak: Gál Gáspárné
1 frt. Gál Lázárné 1 frt. — Összesen 2 frt.
Fogadják a nemeBkeblü gyűjtők ós szives adakozók a k.-vásárhelyi oltár-egylet érdekében tett buzgó
fáradozásaikórt és "jóltevö adakozásaikért az intézet
nevében kifejezett leghálásabb köszönetünket.
Kelementelke, május 22. 1877.

B. Szentkereszty Stephánie,

Bálint László,
jeey*8-

id. elnök.

Szerkesztői posta,
Domokos Mihály, Osdola. Cikke személyeskedő
s kifejezései nem igen válogatottak lévén csak „nyilttér"-ben közölhető. Értekezzék a kiadóhivatallal.

PIACI

ÁRAK

TS.-Sz.Györgj jun. 22.
jun. 25.
írt. kr. }J fr^_ kr.
1 legszebb . . jO
9 bO
8 60
j Buza (tiszta) ! közepes .
9
1 gyöngébb . .
7 40 8 —
7 40
Buza (vegyes)
—
| Ro
» legszebb . . . .
6 20 6 20
5 90
1
{ közepes . . . .
6
1 Á
t legszebb . . . .
5 50 5 60
80
5
40
> közepes . . . .
4
Z b \ ^eSszehb . . . .
3 30 3 20
\
j közepes . . . .
3 10 3 —
1 Törökbuza
5 50 4 50
1 Kása
11 —
6 —
—
6 —
—
0 —
—
l Fuszulyka
6
5 —
—
12 —
60 — —
i Marhahús
j — 46
44 — 40
1 Juhhus
II
_ —— 43
1 Faggyú friss
| — 30
—

Bécsi tőzsde ós pénzek junius 25.
5° /n Metalliques . 60.15
5"/„ nem. köles. . 65.30
1860. államkölcs. 111.—
Bankrészvények . 782.—
Hitelrészvények . 140.—
London
126.90
Felelős szerkesztő:
Kiadótulajdonos:

M. földt. kötv.
73.25
Tem. földt. kötv. 72.—
Erd. földt. kötv .71.55
Ezüst
111.30
Cs. kir. arany . 5.98
Napoleond'or . 10.12
Vécsey Róbert.
Pollák Mór.

~~L 0 T T~o H Ú Z Á S .
Temesvártt, jun. 23-án következő számok
húzattak ki: 11. 54 90. 51. 55-

Gazdasági eszközök eladása.
S.-szentgyörgyi Gáli Károlynak Wellenreíter János ur sorháza udvarán levő többféle
gazdasághoz tartozó eszközei, u. m : egész és
fél vágás szekerek, ekék, boronák stb. önkéntes

HATSCHEK MIKSA,
budapesti látszerész
Bécsi kartonnyomda-gyárfiók raktára Brassóból ajánlja dúsan ellátott raktárát 20 krtól elkezdve legújabb ruhakelmék, lüszterek, baregek,
grenádinok, jő szinü cosmanosi krétonok, külföldi rips- és bársonyszallagok különbféle manchettek és gallérok urak és nőknek s több ezer
féle cikkek a kövelkező vásáron folyó hó 28-án
Sepsi-Sztgyörgyön a piacon sátorban mind megtalálhatók Szives látogatást kér tisztelettel az

a „Nagy Kristófhoz" cimzett házban
váci-utca (a gyógyszertár mellett.)

csak rövid időn át van itt,
Kaphatók: szemüvegek, Zwiekerek ős Steckerek, olvasás és távoli látásra, valamint nap, por, 8ZŐI

és hó elleu; mesterséges szemek, távcsők (messzelátók), látcsők, górcsők és mindennemű nagyitó üvegek, hőmérők, orvosi hőmérők (Celsiusi ' | l 0 részekre
osztva,) fa és érc légsulyniérők, folyadékinérők, uj
borszeszmérők (100-as rendszer,) lómérték, vizsiinmérők, ínőtresinérők, rajzeszközök, napórák és dele jtiik főnykőp-nagyitó üvegek, mindennemű fénykép
stb. stb.
üzlettulajdonos.
Melltli, füllberaló, Tendéggomb, karperec, medaillons, óralánc, gyiirük, legyezők, övek, pénz- ÓB
598 szám
gyufatartók, album, angol acélu tollkések és ollók,
tiszta glycerin-szappan, valódi augol Ess Boquets,
kész pecsétnyoniók, tyukszemkarikák, csodatollak,
másoló ceruzák, valódi francia csokoládé, kitűnő s
A nagyméltóságú m. kir. közmunka- és legújabb fajta korcsolyák, Priiservatires, átlátszó franközlekedési minisztérium f. évi 6648, 6649, cia kártyák Btb.
6650 számú rendeleteivel az ojtozi államuton A rendkívüli méregmentes, hivatalvsan megkövetkező épitkezési munkálatokat engedélyezte.
vizsgált s hasznos
1) 40'/. —41 1 /. mértfold szakaszban 28, 31
s
zépitöszer
sz. átereszek ujbóü épitését, 40 számú hidnak
„LA
RAVISSANTE
PERFECTIOMÉE",
javítását, és 42±=? mértföld szakaszra 40 darab
cserefa kerek vetőnek helyreállítását
mely az arcbőrnek halavány rózsa fehér
540 frt 91 kr.
szint ád, és minden bőrtisztántalanságo'
2. 43— mértföld szakaszban fekvő 51
számú áteresznek újbóli épitését, 441=? m . sz.
eltávolít, és a hozzá szükséges szappan
fekvő 59 sz, hidnak javitását, valamint 44
SAVON PERFECTIONNÉ."
m. sz. szükséges uj áteresz épitését 469 frt 96 ki"

Árlejtési hirdetmény.

3. 46'/.—47 mértföldszakaszban fekvő 67,
68, 74 sz. hidak javitását és 48-48'/-. továbbá
3 s
49 7 mértföld szakaszban fekvő támfalak helyreállítását
1046 frt 67 kr.
Ezen munkálatok végrehajtásának biztosítása czéljából f. évi julius 16-án d. e. 9 órakor
a háromszékmegyei m. kir. építészeti hivatal
irodájában Sepsi-Szentgyörgyön, szóbeli árlejtés
kizárásával írásbeli zárt ajánlatokra alapított
külön-külön versenytárgyalás fog tartatni.
Vállalkozni szándékozók felhivatnak szabályszerűen készitett 50 kros bélyeggel és 5%
bánatpénzzel felszerelt ajánlataikat a fennebbi
3 pont alatti művelet-csoportot illetőleg elkülönítve alólirt m. kir. építészeti hivatalhoz a
záridő lefolyása előtt beküldeni vagy beadni.
Postán küldendő ajánlatok a tárgyalati nap
előtti napon kell hogy beérkezzenek.
A tervek, költségvetések és feltételek alattirt hivatalnál hivatalos órákban megtekinthetők.
S.-Sztgyörgy, 1877 évi jun. 18-án.

Háromszékmegyei m. kir. építészeti
hivatal.

Bizonyitvány. ""^ff
E sorok által bizonyítom, hogy én mindenemü
szemüvegeket, nemkülönben más Iátszerószeti tárgyakat, magam gyógyazeméBzeti szükségletére, már több
év óta Hatschek Miksa, budapesti optikus ur kereskedésében, még pedig a l e g t e l j e s e b b m e g e l é g edésemre veszek ; továbbá bizonyítom, hogy Hatschek
Miksa ur mindazon Bzemüveg-használóknak, szembetegeknek éa hályog-mütetezetteknek, kik orvosi segély
végett hozzám fordultak, rendelvényeimhez képest,
mindenkor finom, optikailag köszörült és célszerinti
üvegeket kellő alakban ós színben szolgáltatott volt.
Ezen oknál fogva jó lélekkel ajánlom Hatschek
Miksa budapesti optikus urat mindazoknak, kik jó optikai üvegeket szükségeinek.
Minek nagyobb erejéül kiadtam ezen ajánló bizonyítványt.
Budapest, 1869. julius 1-ón.

(P. h.)

Dr. Hirschler s k.

szemorvos.
Ugyanezt bizonyitom ón is, vezetésem allatt álló
budapesti Szt.-Rocbus-kórbáz szemészeti osztályra és
magúm rendelésére vonatkozólag.
Budapest, 1869. november 27.
(Hivatalos pecsét.)
Dr. Siklósy Gyula s. k.
szemorvos.

Ezen 2 bizonyítvány eredetiben nálam olvasható.

Hazai posztók ésfinom szőrszövetek.
Van szerencsém a nagyon tisztelt közönség tudomására hozni, miszerint —
áthatva a hazai ipar nagy fontosságától — már évek óta törekszem brassói posztógyáromat oda tökéletesiteni, hogy hazai gyapjúból előállított kelméim nemcsak tartósság, állandó szin és olcsóság tekintetében a külföldi gyártmányokat felülmúlják, hanem hogy külcsin és izlésteljes finomságra nézve is amazokkal a versenyt kiállhassák.
Nem csekély áldozatok után eme célom most sikerülvén nem hiányzik
egyéb, mint hogy a n. t. közönség hazafias és minél szélesebb körű pártolása a folytonos továbbfejlődésre képesítsen. — Tisztelettel ajánlom tehát

nagy választékú téli, tavaszi, őszi ós nyári

posztó- és s z ö r s z ö v e t - r a k t á r o m a t
Brassóban.
Felsö-uj-utca, 167. sz. saját házamnál

(legfelső szöglet).
Árulok szabott árak és kész fizetés mellett kicsinyben és nagyban. A becses
megrendeléseket azonnal pontosan teljesítem, s kívánatra mintaszalagokat küldök.

Brossek Antal,
posztógyáros.

