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Török győzelmek. 
Abdul Kerim főparancsnok  majdnem min-

den ellentállás nélkül engedte a muszka hordá-
kat a Dunán keresztül. Midőn Konstantinápoly-
ban a szultán és környezete eljárásával nem 
voltak megelégedve, Abdul Kerim azt izente: 
„Aggódásra semmi o k ; gondoskodtam arról, 
hogy egyetlen muszka is, ki a Dunát átlépte, 
ne lássa meg többé Oroszországot." A török 
hadsergek minden ponton visszavonultak, -— a 
muszka minden áldozat nélkül előbb-előbb nyo-
mult. Tizennyolc zászlóalj a Balkánba is beha-
tolt. Abdul Kerim terve foganatosításához  fogott 
s julius 17-én mint a főparancsnok  sürgönye 
jelenti Biela és Monastiri között Tirnovától észak-
ra a törökök megtámadták a muszkákat, kiket 
Miklós nagyherceg vezetett; a muszkák megve-
rettek s 12,000 embert vesztettek s körülfo-
gattak. 

A djunisi és alexináci hős uj babérokat fü-
5.ött homlokára s e véres győzelem megnyerése 
által hadvezéri tehetségeinek ujabb fényes  tanu-
bizonyitékait adta. 

Julius 18-án Fedbicsnél a törökök a har-
cok történetében páratlan vitézség, hősiességgel 
Reuf  pasa vezénylete alatt két óráig tartó hő-
sies ellentállás után, melybe* a vitázségnek cso 
dáit mivelték, visszaverték a muszka hordákat, 
tízemtanuk állítása szerint a sokkal csekélyebb 
számú törökök páratlan hősiességgel küzdöttek, 
ember ember ellen s a győzelmet — halált meg-
vetve — csikarták ki a muszka csordák k e -
zéből. 

Perából julius 20-ról jelentik: A legutóbb i 
dunai harcokban a muszkák 20,000 embert 
vesztettek. 

A török fegyvereket  a dunai harctéren is 
a legfényesebb  siker kiséri s ha az első döntő 
ütközet megnyerve lesz — mit, tekintve a tö-
rök katona páratlan lelkesedését, vitézségét, elő-
re is megnyertnek tekinthetünk — a háború 

¥ á&c 
Kinyílott már . . . 

Kinyílott már a szép piros rózsa, 
Barna kis lány eredj, szakíts róla; 
Szakíts róla s add a szeretődnek, 
JelképeUl égő szerelmednek. 

Nem szakitok, nincs a kinek adjam, 
Nincsen nekem szeretőm, galambom. 
A ki volt, az megcsalt, hűtelen lett, 
Megrepeszté szerető szivemet. 

GidófalvI  Kálmán. 

Nagyvárad elvesztése 1660-ban 
K i v o n a t 

Deák Farkas lev. tag székfoglaló  értekezéséből. 
Olyas tátott a m. tud. akadémia 1877. febr.  19-iki ülésén. 

( F o l y t a t á s - ) 

Wesselényi néhány napot Pozsonyban töltött s 
ápril 15-én már Strechenben volt, honnan néhány száz 
lovassal kiindulván, május közepén már Lőcsén talál-
juk, hol junius 9-óig időzött. Ez idő alatt látogatta 
meg a szepasváralyai prépostságot, hol junius 6 án gr. 
Csáky István, Souches tábornok, Zichy István kama-
ragróf  s több főurak  társaaágábábau misét hallgatott, 
áldozott s együtt ebédeltek. Junius 10-én ez az egész 
társaság és még a nádorispáná is gr. Sz. Mária Csáky 
vendége volt Szepos várában, mikor Caáky 500 kas-
sai köböl gabonát ajánlott fel  ajándékul a hadsereg 
számára. Junius ll-én lefelé  indult a nádor, 18-án 
Enyickéről keltezi levelét s a táborral egyesülve, jun. 
utolsó napjaiban már Tokajnál állottak s táborukat 
Tokaj és Rakamaz között helyezték el. 

Wesselényinek Zichy Istvi kamarai gróf  s tábori 
•ntendans eredeti levele szerint közel kétezer ember 

sorsát a dunai harctéren is nagy részben és a 
törökök javára eldöntöttnek tekinthetjük. 

Az igaz ügy, melynek előbb-utóbb diadal-
maskodnia kell a hitazegés, a nyers erő jogta-
lan támadásai felett,  méltó diadalát kell hogy 
ülje a nép- és jogtipró muszka csordák felett, 
kik könyörületet nem ismerve, még a vad né-
peknél is hallatlan kegyetlenséggel irtják ki a 
török nemzetei, kik a menekülő lakosságot ha-
lomra gyilkolják, kik midőn a kopja és golyó 
általi gyilkolásba beletáradnak, ágyukat hoznak 
elő s ezekkel tüzelik le a szerencsétlen, védtelen 
lakosokat. A barbár muszka csorda nem ismer 
kíméletet senkivel szemben, nőket, aggokat, gyer-
mekeket, csecsemőket gyilkol állati kegyetlen-
séggel l e ; a gyermeket a szülő, a szülőket a 
gyermekek szeme láttára gyilkolja le legraffini-
rozottabb nemével a kínzásnak. 

A vértenger, melylyel az oroszok az álta-
luk európai Törökországbau elfoglalt  területeket 
elborították, a védtelen aggok, nők, ártatlan 
gyermekek kiontott vére boszuért kiált, 8 ha 
van igazság a földön,  az elégtétel a sok kiontott 
vérért megadva lesz akkor, midőn az emberte-
len muszkacsorda mindenütt leverve, a gyávák 
utolsó menedéke a futásban  fog  szabadulást ke-
resni. Es ekkor a boszu fogja  vezetni a török 
fegyvereket  boszu, mely nem ismer kíméletet 
az iránt, mi muszka, boszu, mely utolsó lehelle-
tig-a muszka gyilkosok élete kioltására sarkalja 
a török hősöket. 

A boszu napja még liátra van ; ez rettene-
tes lesz reád nézve, a civilizáció nevében gyil-
koló, rabló, pusztitó, vadállatokból és nem embe-
rekből álló muszka hadsereg ! 

* Orosz-osztrák-magyar barátságról tud nem 
igen örvendetes dolgokat beszélni egy sugalmazott 
közlemény, mely ezeket mondja: Azon tény, hogy 
Ausztria-Magyarország és Oroszország között megint 
bizonyos megegyezés jött létre, melyszerint a legkö-
zelebbi jövőben minden fenyegető  félreértés  ki van 

Uagjalaaik •>•• lap kataa-
kint kátiz«r : 

szerdán és szombaton 
Előfizetési  feltételek: 
h«lyb«D hiahoakordra t f t 

vidékra paitia kttldf 
Egé.a í t . . « f».  — kf. 
Fél ír . . . . I ft.  — kr. 

Uegy.d ér . . 1 ft.  10 kr. 
Hlrdetmémyek álja: 
3 hasábos patttaarlrt, rajy 

annak h.lyíirt ( kr. 
Bélyegdij ktlta It kr. 
Nyiltter sora 11 kr. 

zárva, ma általánosan el van ismerve, valamint az ii, 
hogy azon szerencsés eredménynek kivívásában nagy 
rész illeti Bismarck herceget. Általában Andrásiy gróf 
elfogadhatja  azon szerencsekivánatokat, melyekben az 
orosz állam-kancellária, valamint a legfőbb  orosz had-
vezérság részéről tett konceszsziókkal szemben része-
sül. — Sierbia és Románia nem lépnek közvetlenül a 
hadviselők sorába, s megjutalmaztatásuk iránti igényök 
azon pillanatban elvész, melyben a két fejedelemség-
től elvonatik a lehetőség, högy ily megjutalmaztatáara 
különös nagy tettek által érdemeket szerezzenek. Igy 
hát bizonyos tekintetben már ma tökéletesen fedezve 
volna Ausztria-Magyarország az orosz-török háború 
jövendő konzequenciái iránt. Mindazáltal még most is 
körömszakadtáig amellett a nézet mellett vannak, bogy 
e percben még egy semleges hatalom sem tartja elér-
kezettnek a pillanatot a mediacióra nézve. 

* Óriási humbugnak bizonyult Abdul Kerim 
pasa letétele. Az ősz hadvezér mint a „Daily Neuws" 
írja, e hó lG-án megkezdte a támadó háborút a musz-
ka ellen. 

Békeföltétetelek. 
A „Dseridej Havadisz" cimtt félhivatalos  török 

lap a muszka tapogatózásokra közli a békefeltételeket, 
melyek alatt a porta békét hajlandó kötni Muszkaor-
szággal. 

Jóllehet, hogy a muszkák már behatoltak Bulgá-
riába és a Balkánszorosokat is kezdik elfoglalni,  a tö-
rökök még sem hiszik, hogy a muszkák által megve-
ressenek. Erősen meg vannak győződve, hogy a musz-
kák a Dunán ép ugy fognak  járni, mint Ázsiában 
akkor a békefóltételek  a muszkák részére borzasztó 
módon fognak  eldőlni. A hadügyminisztérium lapja • 
„Dj. Havadisz" következőkben közli a békefeltételeket 

A Kaukazus függetlensége  a Feketetengertől a 
Káspitóig. 

Egy védelmi vonal felállítása  a Pruthon, mely-
nek védelme török őrségre bizatik. 

Ez őrségek Románia költségein tartatnak fenn  ós 
igy évi adójuk annyival szaporittatni fog. 

Montenegro eltörlése az európai államok so-
rából. 

Megtiltása a muszka hajók közlekedésének a Fe-
kete, Azovi tengerekbe ömlő nagy folyamokon. 

volt, Souchesnak pedig 10,000, hétezer gyalog muska-
téros és háromezer lovas. 

Első dolguk volt a váradiakat megbiztatni, mi-
végett Bálintfi  Ferencet tokaji alkapitányt küldötték 
oda. Azután ő felségétől  engedélyt, illetőleg parancsot 
eszközölni, hogy a határon tul is mehessenek. Második 
meg az, hogy a vármegyéktől élelmet, hust és kenye-
ret s aztán katonát vagyis inkább pénzt szerezzenek. 
Mert megjegyzendő, hogy ugy a föld  népe, mint a vár-
megyék karai és rendei a legnagyobb ellenszenvvel fo-
gadták e serget, ugy hogy nemcsak a török volt az 
ellenség, hanem a nép is, sőt Kraus György króniká-
jában azt állítja, hogy a kir. tábornak egy portyázó 
csapatát 8 személyen kívül egy lábig levágták a Rá-
kóci sereg romjaival egyesült felkelők.  Zichy István 
tábori intendáns panaszkodott Csákynak, hogy a köz-
ségekben pénzért sem adnak gabonát; az igaz, hogy 
a tábor is rakoncátlan, telhetetlen és vad volt s bi-
zony a vermekbe rejtett gabonát nem egy könnyen 
fedezte  föl  a föld  népe. 

Csáky azt irta Zichynek: Ketek nem értik a 
módját; adják csak át a pénzt az alispánnak, minden 
vármegye annyi gabonát küld, a mennyi kívántatik. 

Nagyon nehéz volt a nádor helyzete, mert utasí-
tásai korlátoltak valának és ki kell mondanunk a szót, 
a személyes fölkeléstől  tartott, sőt félt,  hogy ha egy 
nemzeti sereg talpra kél, szembe száll a német kato-
nákkal. Már ez időben oly hirek jártak s keltek a 
felsőmagyarországi  rendek közt, melyek a német ser-
get vezérlő nádorra nézve aggályosak lehettek. Es ha 
kezét szivére tette, minden lojalitása mellett meg kel- t 
lett vallania, öt is bántotta, hogy Souchesnak az ud-
vari főhadi  tanácstól külön utasítása volt, melynek 
alapján érintkezésbe tette magát a török vezérekkel, 
sőt egy Lambach nevü tiszttől meg is izente Ali pa-
sának, hogy ha a császár birodalmát nem bántja, tőle 
mitBe tartson. Ali azonban azt irta: „Tu germanorum 
Praefectel  A Tiszán egy katonádat »e bocsásd át, 
most, miutáa Váradot megostromoltam, egy talpalat-
nyit se engedek abból, amit Rákócy birt" stb. 

Ez időben egy személyes Ugye is volt Wesselé-
n y i n e k , mely miatt aa udvart a világért sem akarta 

volna megsérteni; ekkor várta ugyanis, hogy az arany-
gyapjas-rend lovagjává nevezzék, ami eddigelé csak 
szóval volt megígérve. Wesselényi tudta jól, hogy a 
császár mennyire félti  katonáit. Egy század katonának 
elvesztése örökre kegyvesztessé tette volna bármely 
kedves emberét s ennélfogva  Souehes is a császár, az-
az a főhaditanács  egyenes parancsa nélkül semmiféle 
merényletre nem lenne rábírható ; arra igyekezett te-
hát, hogy egyenes parancsot kapjanak, vagy hogy a 
főparancsnokságot  ő maga teljhatalommal kapja meg. 
Várad megszállását s rettenetes ostromlását hozván 
fel,  egymásután küldé esedező leveleit a csupán ez 
alkalomra berendezett futárok  által Grécbe, hogy 8 
felségétől  a várbeliek megsegítésére s ekkor aztán vég-
bő esetben az insurrekció kiállítására is egyenes paran-
csot eszközölhessen. 

A hirek és futárok  egymást érték a gréci udvar-
ban, Csáky sem volt rest, kinek szemeiről Rákóey ha-
lálával elvonult a ködfátyol,  tisztán látta • helyzetet s 
kérve kérte az udvart, hogy Váradot el ne hagyja. Az 
udvarnál azonban — a Wesselényi-Souches-féle  sereg-
gel, mig a Lengyelországban levő sergek is vissza nem 
érkezek, nem mervén a törököt bántani — azt a tö-
kéletlen politikát kezdték játszani, hogy ugy tettek, 
mintha nem értenék s nem hinnék a török támadását 
s mintha komolyan hinnék, hogy Várad oly erősség, 
melyet a török egy évi ostrommal se tudna bevenni. 

Az udvarnak e fogását  a pármai "követ Chiaro-
manni határozottan állítja s gróf  Rottálnak több, de 
különösen Grécből ugyanazon napról julius 27-röl gróf 
Csákyhoz intézett két levele támogatja. A korábbi le-
vél igy szól: „Édes sógor uram Kdet kérem maga 
tetszését írja meg, hová lehet az töröknek igyekezete, 
hogy az budai vezért is Szolnokhoz hivatta ? Néme-
lyek irják, hogy Erdélyben uj tüz támadott és talán 
avégre megyen az török arra felé.  . . . 

A későbbi levélben pedig ez ál l : „Én nem vé-
lem, hogy a török Váradot derekasan megszállj* ittf. 
. . . .« Erre aztán a Csáky loyaiitás* sem volt elké-
szülve ; mikor ő féléven  át csaknem mindennap irja, 
hogy a török fenyegeti,  később hogy ostromolja Vára-
dot, meg akarja rohanni a két vármegyét > táu kést 



Turkesztant a muszkák kiürítik. 
A Kriai visszacsatoltató Törökorazághoz és végre 

Lengyelországban a jelenlegi muszka kormányzati 
rendszer eltöröltetik és bebozatik egy független  kor-
mányzat és az alkotmány. 

Az emiitett lap hozzáteszi, hogy a béke keleten 
csakis e föltételek  mellett állítható helyre. Es ily nyi-
latkozatok minden esetre azt bizonyítják, hogy a török 
nép bizalma még rendithetlen, azt megtörni nem oly 
könnyű dolog lesz. 

A h á b o r u . 
julius 18-án jelentik a muszka főhadiszállásról 

Tirnovából vett hivatalos sürgöny szeriut, Miklós nagy-
herceg főhadparancsnok  ütközetet fogadott  el ; az üt-
közet igen bevés, még folyamatban  van. 

A l l í U S z k a hadsereg száma dacára az orosz la-
pok dicsekvéseinek Romániában nem volt több 250 
ezernél, kik közül 120—150,000 ember nyomult be 
Bulgáriába. Háború előtt átalánosan el volt terjedve 
azon hit, hogy a muszka képes rövid idő alatt két 
millió katonát is talpra állítani. E hit ma üres szédel-
gésnek bizonyult e — midőn látjuk, hogy Oroszor-
szág évek óta készül a háborúra, száz meg száz mil-
liót költött a hadsereg újra szervezésére s mégis alig 
tudott 250,000-nyi rosszul élelmezett és fegyverezett 
katonát kiállítani. A rettegett óriási muszkahatalom 
anyira törpének bizonyosult e háborúban be, hogy 
attól egy kissebbrendü, de organikus egészet képező 
államnak sincB mit tartani. 

Abdul Kerini pasa letételéről különböző hirek 
keringtek, melyek megerősítést nyertek —• utódjául 
Sznlejman basát a montenegrói győzőt emlegetik. (?) 

Drillápolynál a törökök nagy erőfeszítéssel  szer-
veznek egy uj sereget, mely a Balkán déli lejtőit s 
magát Drinápolyt, Konstantinápoly kulcsát megvédje. 
Egy távirat szerint Szulejman basa a Montenegróból 
magával hozott csapatokkal már megérkezett Dríná-
polyba ; a csásiári gárda is hozzácsatlakozott, önkén-
tesek is tömegesen sietnek a harctérre s a drinápolyi 
sereget már 50.000 íőre becsülik. Az oroszok eddig 
46 zászlóaljjal, de csak kevés tüzérséggel keitek át a 
BalkánoD, s ha a törökök gyorsan és erélyesen támad-
nak, még visszanyomhatják a ellenséget a Balkánon. 

TirnOTÓbÓl julius 17-ről távirják : Az országút 
telve van élelem- és lőszer6zállitmáijyokkal. A főhadi-
szálláson némi mozgalom uralkodik a Ruscsuk előtt 
vál ható csata miatt. Sistovától Tirnováig az oroszok 
22 falut  pörzsöltek föl.  Az egéBZ mohamedán lakosság 
elhagyta h vidéket. — Az orosz lovasság Gabrova 
mellett néhány basibozukot elfogott.  Az orosz hadse-
reg egészségi állapota a hiányos táplálkozás miatt igen 
kedvezőtlen. A mozgó kórházak tömve vannak, de sok 
nak, különösen cblorkáli é» chiDÍnnek híjával vannak. A 
levegő számos rotb^dásnak indult állati hullával meg 
van fertőztetve.  A véleménykülönbséget a táborkarban 
a cár egy ukáza megszüntette. Azon hir, hogy az oro-
szok Feírozsánnál uj hidat vertek a Dunán, alaptalan. 
Az orosz tábornokok nyilatkozatai szerint a törökök 
ügyesen operálnak. Tirnovát 200 rendes és 300 ren-
detlen csapatbeli török katona védte. Csak öt török 
esett fogságba.  — Az oroBZ tábornokok azt mondják, 
hogy nem tudják, hol áll a török töerő, némelyek ugy 
gondoljak, hogy Abdul Kerim Sumlánál pontosította 
összu csapatait, mások ismét azon nézetben vannak 

tovább is menni — s majd mindenik leveléhez csa-
tolja a Budai, Pejhő, Rédei, Homonnai, Haller Btb. 
uraimék hasontartalmu értesítéseit — akkor neki Rót-
tál uram maga azt irja, hogy nem hiszi Várad ostrom-
lását I 

Forditotta hát pennáját s Szepesvártt aug. 5-én 
kelt méltatlankodó levelét Rottálhoz igy kezdi: „Gréc-
ből nekem irt Kd becsületes levelét 2-a praesentis két 
kézzel kaptam, de szomorúan olvastam, mert ugy lá-
tom, nincsen az udvarnak hirivel, vagy nem gondol 
vele, hogy Vátad erősen obsideáltatott az pogányság-
tól és annyira lövetik éjjel nappal, hogy ha szent Mi-
hály napig elégképen meg nem segittetik az 8 felsége 
provisiojíból, oda leszen az egész partiummal együtt 

. . . és bizonyára oly nagy kárát fogja  vallani nem-
zetünk, mint Buda elveszésének. Mert nem kell ezután 
Ázsiából törököt várni az szent koronához tartozó ma-
gyarságunk romlására, hanem szinte beérjük az budai 
ás váradi Tezérek alatt levő pogánysággal és igy ugy 
elesik Erdély is az mi kegyelmes urunk, királyunk 
keresztyén ligájától Váradnak elveszésével, mintha tö-
rökökké lennének nyavalyások, az Tiszán tul való 
egész fűidet  is ne tartsa ő felsége  magáénak, mert 
nemcsak az fog  a törököknek behódolni, hanem az 
innen való vármegyék is, ad minimum Szepesig nem-
sokárt fejet  fognak  hajtani Váradhoz. Oh átkozott ké-
sedelein és félelmes  resolutiók . . . . de a köztünk 
lévő német ármada is el fog  veszni döggol, éhséggel 
minden hasznuuk nélkül, sőt inkább nevezetes kárunk-
kal hiában való heverése és tékozlása miatt, ha ő fel-
sége vagy el nem osztatja széjjel az országban őket, 
vagy nem revokáltatja, ha frigyet  akar tartani az. po-
gánysággal, kit igen megdebellálhatna az megkesere-
dett mugyarnémettel együtt, ha serio fogna  hozzá ő 
felsége  ; hogy az Ali pasa hadából csak hírmondó is 
kevés mülictjic vissza az honnét jött, mert noha az 
gyalogja vagyon amint vagyon, de nz lovasa oly rosz, 
hogy száz is nem ér tiz végbeli törökkel, stb. etb. 

(Folyt, kör.) 

hogy a törökök Rasgradból fognak  támadni, az oroszok 
összeköttetését elvágandó. — Egy »z,orosz főhadiszál-
lásba boosztott. román ezrédes azt állítja, hogy Károly 
fejedelem  hadserege közvetlenül Nikápoly bevétele 
után fog  a Dunán átkelni. A cár egyelőre Sistovában 
marad s csak az első döntő csata titán, melyet Rus 
csuknál várható,, megy Tirnovóba. 

Az orosz támadás nyugati Bulgária felé  pá r 
szintén megindult. Mint egy sürgöny jelenti, a IX. 
hadtest és a VlII.-nak részei Nikápolyból Lom'-Palin-
ka ellen operálnak, s már Dsibrát megszállták. E moz-
dulat Widdin ellen van intézve, ' f n e l y e j o r o s z o k 
száraz felől  ostrorazár alá akarnak venni, hogy aztán 
akadálytalanul operálhassanak a nissófiai  vonal jellen. 
— Ezzel kapcsolatban van Achmed Ejub basa moz-
dulata, ki Plevnából e napókban Duáricán keresztül 
Widdin felé  vonul vissza, hol nagyobb sereg összpon-
tosittatik a sofiai  ut fedezése  végett. 

Soflában  rendkívüli tevékenységet fejtenek  ki 
törökök. Az irreguláris csapatok parancsnoka Abdullah 
bey minden lehetőt elkövet hadtestének organizálálára 
A legutolsó tartalékosok is behivattak, sőt még ai 
aggok is felszólittattak  az ország védelmére. Nágyap^ 
s unoka, hscsak elbírja a fegyvert,  egyaránt részt vesz 
a gyakorlatban. Az irreguláris feladata  a tirnovoi utat 
megszállani, mert az oroszok, az általuk már megszál-
lott Timovóból nemcsak Ruscsuket és Sumlát, hanem 
Sofiát  és Wíddint is fenyegetik.  Tirnovóból nyugat 
felé  egy jó karban levő ut vezet Sofiába  s attól Télnek, 
hogy a kozákok könnyen meglephetnék Sofiát. 

Az ujabb orosz csapat szállítások Romániába 
folyton  tartanak. Mint Galacból írják, Barbosin napon-
kint több katonai vonat megy át erösbitésekkel az 
orosz hadsereg számára. A most érkező sereg Flores-
tin/.l táborba száll s tartalékseregül fog  szolgálni. 

A ziinnícai orosz kid „elromlásáról" szólt e na-
pokban egy bukuresti sürgöny. Most Konstantinápolyi-
ból jelentik, hogy hivatalos értesülés szerint két török 
monitor megtámadta a Sistova és Zimnica között lévő 
hidat el is rombolta, de azután orosz torpedók által 
elsülyesztetett 

A Sipka szorosnál, mint egy ujabb sürgöny j 
lenti, csak 20-ikán jelentek meg az első orosz íi 
vas csapatok, a szorost 3000 nizam védi. — Jamboli 
és Sumla közt az összeköttetést az oroszok már meg-
szakították. 

Silistriából rendkívüli mozgalmat jelentenek. A 
kikötőben horgonyozó hajók egy része lángokban áll; 
nagy ütközet várható minden pillanatbán, mert az 
oroszok nagyban nyomulnak előre a Dobrudsából a 
törökök háta mögött; ez utóbbiak kénytelenek voltak 
feladni  Csernavodáí, s Silistria felé  vették utjokat. 
Csemavodát maguk a törökök egészen elhamvasztották. 
A benyomuló oroszok csak romokat találtak.- Zimmer-
mann tábornok seregének megerősítésére mindig uj és 
uj csapatok érkeznek Romániából a Dobrudzsába, me-
lyek ostromlövegekkel is el vannak látva Silistria os-
troma céljából. 

Az ázsiai harctérről ujabban jelentik: Dervis 
basa a következőket jelenti a portára Batumból jul. 
14-rBl: Az oroszok három zászlóalj gyalogsággal és 
hát század lovassággal megtámadták Musztáfa  basa 
csapatait, a török jobb szárnyon egy erdőben, de je-
lentékeny veszteséggel visszaverettek. A török jobb-
szárny Ozmán basa vezérlete alatt elfoglalta  a magas-
latokat közel két mértföldnyi  tavolságban. 

Izmail basa Bajazidból jul. 14-éről ezt jelenti ¥ 
Szállítmányaink elkésése miatt nem üldözhetük az el-
lenséget tul a batáron, és Ipekben szállottunk táborba. 
Jul. 10-én az oroszok 12 zászlóaljjal 9 lovas század-
dal és 16 ágyúval megtámadták Bajazidot. Midőn ezt 
megtudtuk, elhagyták Ipeket az alasgeti hadosztálylyal, 
és ugyanazon este Bajazioba értünk. Az ellenséget 
megvertük és kényszeritettük visszavonulni Karabu-
lakig, 3 óra járásnyira éjszaknak. Az ellenség 600 
halottat, élelmiszert és 20 podgyászkocsit vesztett és 
ambulance trainjét hátrahagyta. 

Egy 16-iki erzerumi távirat jelenti Konstantiná-
polyba, hogy a törökök elfogtak  egy persa karavánt, 
mely az oroszoknak élelmi szereket, vitt. 

Erzerumból jelentik a „Reuter* ügynökségnek 
jul. 15-ről: Izmail basa, a török jobb szárny parancs 
noka, ujabb élelmi készletet kért Erzerumból, mivel 
azon kerület, amelyben működik, ki van merítve. 

12-ikéről érkezett karszi hirek jelentik, hogy 
Muktár basa hadserege Verankaléban van, s- Melikov 
tbnok hada Kurukdarában. 

Montenegróból jelentik : Miután a cár megtilt. 
totta Nikitának a fegyverszünet  kötését, • montene-
gróiak újból támadásra készülnek b legelőször iNiksics 
ellen vonulnak, melyet állítólag csak egy zászlóaljai 
őrség véd. Az összes határon csak 3000 főnyi  tőrpk 
sereg áll. 

F e l h í v á s 
az erdélyrészi házi ipar fejlesztő  egyesület érde-

kében. 
A h a z a i k ö z ö n s é g h e z ! 

Lehetetlen a legmélyebb honfiúi  aggodalommal 
nem kísérnünk azon rendszeres nemzetgazdasági el-
nyomatást, melyet külföld  kifejlett  ipara hazánk összes 
anyagi helyzete felett  gyakoroí. Megdöbbentőleg nagy 
azon pénzben kifejezett  anyagi orő, melyet hszápk 
évente önként dob áldozatul a külállamok munkás 
kezeinek és vállalkozóinak, mig saját munkásai küz-
denek a nyomorral és vállalatai rendszeresen buknak 
meg. Statistikailag kimutatható, hogy hazánk folyton 
oly mértékben vesztegetvén el erőit külföld  javára, 
mely nem áll arányban a belföldi  tőketermsléssel, egy 

végzetes kimerülés áramlatában állunk, mely idővel 
anyagi érőink mellett magával sodorja politikai joga-
inkat is. Hsgrenditó példái tűnnek fel  már is ország-
szerte minden lépten-nyomon e kétségbeejtő anyagi 
kimerültségnek. Egykor virágzó iparunknak meglevő 
maradványa az erdélyi részekben élet-halálharcot viv 
külföldnek  nálunk napról-napra szélesebb körben hó-
dító gyártmányaival és iparos osztályunk elerőtlenedve 
lépésről-lépésre hanyatlik; gyáriparunk ugy a tőke, 
mint a képzett munkás kezek hiánya miatt teljesség-
gel nem létezik s a mi létezett kipusztult; földmive-
ljásüuk számos akadályok miatt nem képes a kor szín-
vonalára emelkedni és elég jövedelmezővé válni, mi-
nek- folytán  az erőtlenség jelei itt is mutatkoznak. 

Olyan állapot ez, mely ellen a magyar társada-
lomnak, államnak és minden közigazgatási közegeinek, 
ha csak nem akarja közönbösen nézni a nemzeti sor-
vadást, kötelessége fellázadni  s közös erővel megra-
gadni és telhaszn álni azon békés eszközöket, me-
lyekkel az ország ezen szomorú helyzetből kiszaba-
dítható. 

Nem szorul bizonyításra, hogy a legtöbb európai 
á|Iam virágzásának legfőbb  forrását  iparában vagyis 
polgárai kézi ügyességében találja fel.  Olyan tőke ez, 
mélyet nem képes megrontani sem időjárás sem más 
körülmény; roppant mértékben gyarapítható és egész 
országok munkás polgárainak anyagi jóllétében mu-
tatja fel  áldásos kamatait. E kézi ügyesség a mellett, 
hogy azon időben, midőn a földmives  munkája szüoe-
tel, ezereket von el az erkölcsi sülyedéstől s a békés 
munkában nyújt léleknemeBÍtö foglalkozást  egy egész-
séges és biztos keresettel biró munkás osztályt teremt, 
mely feldolgozza  éB emeli értékét a föld  összes ter-
ményeinek, tárgyat szolgáltat a kereskedelemnek s igy 
uj életerőt önt a társadalom minden erébe. 

Más, a miénknél boldogabb országok példája 
tanúsítja, hogy e kézi ügyességet csak kitartó oktatás 
útján adhatni meg, olyan oktatás által, mely magába 
a' népb* oltsa be a fogékonyságot  és ösztönt az ipari 
foglalkozásra,  hogy aztán a fejlődő  tőke feltalálhassa 
a nagy ipar felvirágzásának  legfőbb  feltételét:  a ki-
képzett munkaerőt. 

Ezen "oktatásnak, a végre, hogy eredményeiben 
még teljes kifejlődése  előtt a gyáripar által ne sem-
misittessék meg, olyan ágaira kell kiterjeszkednie a 
kézi iparnak, melyeket amaz még a külállamokban 
sem volt' képes elfojtani.  Ezen ipar nem más, mint a 
házi-ipar. 

Hogy csak néhány példát említsünk fel,  Schweiz 
egy ítészének gyermekjáték-ipara, a csehországi Érc-
hegységben kifejlett  csipkeipar, a badeni és würtetn-
bergi Feketeerdöségben elterjedt óraipar, Bajorország 
Lichtenafels  községe körül virágzó virágkosáripar, mely 
60 községnek kenyere és évenként 4 millió tallér ér-
tékű anyagot dolgoz fel,  a würtembergi női-munkaipar, 
• szászországi harisnya-szovéezeti háziipar, mind olyau 
iparágak, melyeket a leghatalmasabb gyáripar nem 
hogy elnyomott volna, hanem a legnagyobb tökéletes-
ségig kifejlesztett. 

Ha létezik tehát eazköz, melylyel hazánk ag-
gasztó helyzetéből kiragadható, ugy bizonyára a házi 
ipari oktatás a legelsők között áll. 

Olyan vállalat ez, mely teljes mértékben igénybe 
veszi ugy a társadalom, mint az állam áldozatkészsé-
gét, de ott, hol mint mi nálunk, felhalmozva  az ipar-
nak minden anyaga, köztük a legbecsesebbek, mikkel 
csak ország bírhat és megvan a munkára fogékony, 
értelmes nép, évek multán áldásos gyümölcse kima-
radhatatlan. 

Hazánkban a pozsonyvidéki, felső  magyarországi, 
budapesti és háromszéki házi-iparfejlesztő  egyesületek-
kel megtörténtek e téren ez első kísérletek s öröm-
mel jegyezzük fel,  hogy például a poz>.onyvidékinek 
zay-ugróci műmetszési, somorjai kosárfonó,  pozsonyi 
női házi-ipsrtanmüvelyeivel néhány évi fennállási,  után 
sikerült ezen ágakban e vidékről a bajorországi áruk 
nagy részét kiszorítani. 

Alólirottak elérkezettnek látják idejét, hogy az 
erdélyi részekben ÍB a társadalom kezet fogva  uz ál-
lammal .és törvényhatóságokkal e tekintetben erőteljes 
mozgalmat indítson meg. A hazafias  támogatás remé-
nyében elhatároztuk tehát „Erdélyrészi házi-iparfej-
lesztő egyesület" cím alatt a házi ipar tanítására egye-
sületet létesíteni, mely egyelőre müködéaét a kolozsvári 
iparkamara tsrflletén  kezdje meg. 

Célunk az egyes vidékeken a termények és ipari 
anyagok előfordulási  helyéhaz képest különnemű tan-
ij$he(yi«ket, és pedig a fának  müszsrü feldolgozására;; 

szalma és Bástonásra ; a márvány és gypsz eszter* 
gályozására; a csontfaragásra,  inürirágkészitésre, gyer 
mekjátékok készítésére, a szövészeti iparfejlesztésérc 
tanműhelyeket állítani fel;  továbbá a kender- és ki-
válólag lentermelés terjesztésére és kidolgozására hatni 
a gyártott cikkeknek alkalmas piacról gondoskodni, a 
szomszédos keleti tartományok szükségleteit kipuhv 
toltatni, ízlésüket tanulmányoztatni, iparos vándortani 
tást és iparkiálhtásokat rendezni, kitűnő ipartermel. 
yépyekért iparosokat és ezek munkásait jutalmazni, 
végül tehetséges ifjakat,  a kik természeti hajlamukná 
fogva  is magukat az iparnak kívánják szentelni, bol 
és külföldön  neveltetni. 

E célra az eszközöket a társadalomtól a pártoló 
és alapító tagsági dijakban, az államtól a remélhető 
segélyben, melyet más hasonlő hazai egylettől sen 
tagadott meg és végre a törvényhatóságoktól azot 
nagylelkű elhatározásukban várjuk, hogy Pozsonyme 
gy« példájára egyenként testületileg belépnek az egy 
letbe éc területükön minden községet lakósságuk ará 
ayához képest bizonyos évi tagsági díjra kötelező. 
hazafias  feladatuknak  fogják  tekinteni. 

A cél magasztos ét hazafias  voltába vetett erűi 



izalomnoal fordulunk  tehát a magyar társadalom min-
den egyes, hazánk anyagi felvirágzása  iránt érdeklődő 
tagjához s tisztelettel kérjük, hogy az eszm« népsze-
rűsítésével és egyletünkhöz való csatlakozásával a célt 
előmozdítani szíveskedjék. 

Nagy Széchényink jelszava volt, hogy csak gaz-
dag nép lehet valóban gazdag ; sajnos, hogy a jósszel-
letn ezen nagyfontosságú  igéinek is igazságát hazánk 
legújabb politikai jelenségei saját kárunkkal oly ala 
posan igazolják. De még talán nem késtünk meg e 
szavak átértésével s ha a társadalom hervadhatatlan 
érdemeket szerezhetett magának politikai jogaink meg-
oltalmazása körül, ugy bizonyára őt illeti meg nálunk 
is első sorban erdemeket szerezni a nemzet anyagi 
felszabadítása  körül, hogy hazánk népe ne csak jogi-
lag, de anyagilag is függetlennek  ós boldognak mond-
hassa magát. 

Koloszvár, julius 18. 1877. 
Gr. Eszterliázy Kálmán. Sámi László. Finály Hen-
rik. Gámán Zsigmond. Kőváry László. Dr- Concha 
Győző. Veszely Károly. Bókésy Károly. Várady 
Károly. Szentgyörgyi Lajos. Szentgyörgyi József. 
Biasini Domokos. Bonis István. Benigni Sámuel. 

Zsigmond Dezső. Turcsányi Gyula. 

A székely mivelődősi és közgazdasági egylet f.  1877 
évi augusztus 20 án kezdődőleg ' Sz. Udvarhelyit 

tartandó nagygyűlésének 
p r o g r a m m j a : 

1. Elnöki megtiyili'i beszéd. 
2. Titkári jelentós az egylet évi működéséről. 
3. Pénztárnoki és számvizsgálóbizóttsági jelentós. 
4 Központi, választmányi 3 tag kisorsolása és 

választása. 
5. Számvizsgáló bizottság választása. 
6 Választmányi javaslatok. 
7. Emlékbeszéd néhai gr. Mikó Imre egyleti tiszt, 

elnök felett  Deák Farkastól. 
8. Értekezés a székelyföldet  érdeklő valamely 

fontosabb  ipar, nevelés, vagy társadalmi kérdésről. 
9. Kirándulás a Székelytámad és Budvára, a 

szombatfalvi  szejke borviz és az almási barlang meg-
tekintésére. 

Ezen nagygyűlésre az egylet t. c. alapító és rész-
vényes tagjai a külön meghívókban kijelölendő figyel-
meztetés mellett tisztelettel meghivatnak. 

Budapesten, 1877. jul. 10. 
Buzogány Áron, s k. Hajós János, s. k. 

az egylet titkára. az egylet elnöke. 

Jégverés Háromszékmegyében.*) 
Páva, 1877. julius 19. 

Reánk csapott az ellenség s kifosztott  minden 
mezei és kerti terményeinkből. Nem a muszka, sem 
szláv rokonai — ezek ellen valahogy csak megvédtük 
volna magunkat — hanem a romboló jégvihar, mely 
alig félóra  alatt elpusztította őszi és tavaszi minden 
gabonáinkat, oly általánosan ós teljes mértékben, hogy 
a remélett áldás helyett most az aratás küszöbén csak 
üres koldustarisznya lógázik mindnyájunk földig  sújtott 
nyakában. 

E hó 18-án délután 3 órakor közeledett délnyu-
gat irányból a rettenetes ellenség. Tojásnagyságu jég-
golyók roppant zúgással — mintha a fellegek  mind-
megannyi lőporos aknák egyszerre explodáltak volna 
— kezdették ostromaikat, és lőn iszonyú háború. El-
sötétült az ég, ordított a pusztítás őrült angyala, az 
ablakok csörömpölve hullottak romdarabokra, a ház-
tetők bomlásnak indulva jajveszékeltek, és mi ezen po-
koli khaoszban ugy éreztük magunkat, mintha a fel-
szabadult gonosz szellemek koporsónkat sirgöröngyök-
kel dobálták volna. Ember és állat egyaránt sietett 
menhelyet keresni. A veteményeseket és gyümölcsösö-
ket ágas-bogastól megszedte a vihar. 

De ami a legfőbb,  gabnatermónyeink merőben 
tönkretétettek, Az ékes mezők le vannak tarolva; ott 
hol a gabna-erdőtől alig látszott ember ember mellett, 
most két falu  határát is át lehet tekinteni. 

Roppant csapás, mérhetlen szerencsétlenség a kö-
zelebbi silány termő évek után ezen év áldását egy-
szerre igy megsemmisítve látni I Es igy látja azt két-
ségbeesve Páva közönsége. 

A jégverésből nagy rósz jutott a szomszéd Zabo-
iának is, de még nem tudhatni, mekkora mértékben. 

Páván a julius 18-iki jégvihar alkalmával egy 
Dászka nevű oláh embert — házikójában ágyán he-
vervén — a villám agyonsújtott. 

Finta István, 
ref.  pap. 

Réty, 1877. julius 19. 
Közelebbről a „Nemere" t. szerkesztőjével talál-

kozván, megszólított, hogy talán Rétyen semmi sem 
történik, amiért nem irok semmit. Jelenleg szerettem 
volna, ha e tudósításom s ennek gyászos indoka örökre 
kimaradott volna. 

A Szépmező felső  részében gyönyörködve szem-
lélte az utazó a rótyi őszhatárban való dus termést, 
nemcsak a fennálló  sűrű gabonaszálak, hanem azoknak 
gazdag szemzete egy szép jövővel biztattak s annyi 
gyászos és ínséges esztendő után szép reményekre jo-
gosítottak. 

S íme tegnap julius 18 án délután 2 és 3 óra 

*) A jég által sojtott többi községekből is részletes tudósí-
tást kérünk, 

8 t « r k. 

között mintegy 5 perc alatti jégverés szép jövőre való 
kilátásunkat, reményünket tönkretette, mert a szentírás 
szerint kivette a munkái kezéből a kenyér botját és 
eltörte. Mind őszi termésünk, mind tavaszi határunk, 
mind kerti veteményeink, mind gyümölcsfáink  gazdug 
termése 5 perc alatt semmivé leve, annyira, hogy si-
ralomnál és mély szomorúságnál egyebet ma népünk 
között nem lehet hallani és látni. 

Terményeink tönkrejutásán kivül ami kár hely 
Bégünkben az épületekben van, 1000—2000 frt  között 
lebeghet csak ugy futólagos  tekintet után. Az emberek 
alig menekülhettek ; eset van rá, hogy a csikót letitötte 
a jég. Az aratóknak feje  betörve, háta megfeketedve, 
kékülve van. 

Sokszor hallottuk nagyapáinktól, — mert még 
apáink se láttak ilyet — hogy tyuktojásnyi jegek hul-
lottak, s tegnap szomorú tanúi valáck ennek is, mert 
nem tyúk-, hanem ludtojásnyi jegek hullottak s oly 
erővel jöttek, mintha mind horiaontaliter dobták volna, 
eső nélkül csupán jé* mind a nagyjából, ugy hogy 
apró jeget nem is lehetett látni, a kertek tövében s a 
templom mellett olvadás után este is lehetett tyukto-
jásnyi jegeket találni. A fák  ágait annyira letördelte, 
hogy az utcák mindenütt zöld ágakkal és falevelekkel 
vannak tele. 

Emberi emlékezettől fogva  a rétyi és komollói 
határt a jég soha nem verte el, csak most és 1871-
ben B ennek okául ama phisikai észleletünk volt, hogy 
ha dél felől  indul fel  a jég, a Dobolló és Markos fe-
letti Piliske nagy hegye elhúzza, ha pedig észak felől, 
akkor a vezető » bodi ki havas s e két vezető a rétyi 
és komollói határt megvédi, minthogy e határok a két 
nagy hegy között csaknem középponto-i vannak. 

Rendkívüli nagy erővel kellett tehát felrohanni 
mind 1871-ben, mint most Szentgyörgy felől  a jégnek 
s épen a két vezető közti központon, hogy egyik sem 
győzhette meg. 1871-ben junius 8-án épen ezen hatá-
runkat verte el a jég; akkor is megvolt a dus termés 
b 5 pere Bemmivé tette, mint most iulius 18 án. Akkor 
már reggel megkezdődött a természet borzalmas szín-
játéka, mert G—7 óra között s azután is időnként 
annyira besötétedett, hogy a szobában nem lehetett 
látni. Tegnap Bzép, tiszta, meleg idő volt, délután 1 
órakor lehetett nyugot felől  valami tompaszerü meny-
döreéseket hallani, s 2 óra után nagy zivatarral g nem 
mint 1871-ben fekete,  hanem egészen világos fellegek-
kel jött el. Látni lehetett, hogy tenn ezen fehér  vilá-
gos fellegek  mennyire hömpölyögtek ós küzdöttek egy-
más ellen. Borzalom volt nézni a levegőben fenn  lévő 
vihart, de csak addig, mig a jég hullani kezdett, mert 
akkor mindenki, nki tehette, födél  alá menekült. 

A jég az eresztevéayi határokat is elverte ; a 
komollói határok a rétyivel összefüggésben  vannak s 
azok is hasonlóan tönkre vannak téve: 

. Kisantal Sámuel. 

Ilyefalva,  1877. julius 23. 
„A virágnak megtiltani nem lehet, 
Hogy ne nyíljon, ha jön a szép kikelet.* 

Az ifjúságnak  megtiltani nem lehet, hogy élte 
szép tavaszán ne szedje az élet örömvirágait. Boldog 
az az ifjú,  ki tisztességet körben élvezheti az ifjúság 
örömeit. 

Az ilyefelvi  ifjúság  az „ifjúsági  önképző-kör"-ben 
megtalálja e tisztességes tért. Ez „ifjúsági  önképző-
kör" László Lukács népiskolai igazgató buzgó elnök-
lete alatt hetenként ogyszer tart rendes összejövetelt ; 
ez estélyek igen látogatottak szoktak lenni, hol az if-
jak nemes, tanulságos élvezetben részesülnek, tanulsá-
gos és mulattató felolvasások,  Bzavalatofc,  ének és vi-
dám társalgás fűszerezik  ez estélyeket. Ezeken kívül a 
kör olykor-olykor táncestélyeket, műkedvelő színi elő-
adáaokatrendez. A kör tagjainak részvónydijából' tánc-
estélyekböl, a műkedvelő előadásokból amellett, hogy 
tisztességes színpadot és dekorációkat szerzett éa a 
— pár népiskolai szegény tanulóknak jutalomkönyveket 
adott százra menő értékes könyvtárt Bzerzett magának 
alig pár évi fennállása  óta. 

Tegnap ette ezen ifjúsági  kör a „Becsületszó" 
cimü színmüvet adta elő. A műkedvelő ifjak  oly ösz-
szevágó szép előadással lepték meg a nagyszámú kö-
zönséget, hogy az eredmény gyakorlott színészeknek 
is becsületére vált volna. 

Sóra Teréz kisasszony (Róza) a szende ártatlan 
kis leányt, Bölcskeövy Ida k. a. a cselszövő, álszen-
teskedő társalkodónőt meglepő hűséggel személyesí-
tették. Tőrös Mózes a nagybácsi, Nagy Béla ur a kor-
hely, de nemes szivü unokaöcB, Gál Károly a gaval-
léri emberismerettel dicsekedő, szívtelen gavallért he-
lyes felfogással,  itt-ott művészi alakítással adták elö. 
Különös elismerést érdemel Nagy Béla ur, nemcsak 
szép játékáért, hanem azon áldozatkész buzgóságairt 
is, melyet mint vendég, a darab betanulásánál, a szín-
padi dekorációk előállításánál, a szereplők maszkiro-
zásánál kifejtett. 

Elől kellett volna tán az estély gyöngyeit: Nagy 
Leona és Weinberger Fáni kisasszonyokat említenem, 
kik a színielőadás előtt és felvonás  közben gyönyörű 
kettős dalaikkal gyönyörködteték — hasonlóan mint 
vendégszereplők a — közönséget. Az előadást ójfól-
utánig tartó táncmulatság követte. A díszes közönség 
szép számából ítélve, a könyvtár javára ez alkalom 
mai is szép tiszta jövedelmet lehet remélni. Erről 
majd az illetők nyilvánosan be fognak  számolni. 

Éljen, virágozzék sokáig az ifjúsági  kör, szolgál-
jon más községek ifjúságának  is buzdító például! 

-J-

L e g ú j a b b . 
A párisi „EsUfette"  e rendkivtll fontos  sürgönyt 

hozza: 
B r a s s ó , jul. 19. 

Hiteles jelentések érkeztek ma ide a távíró utján, 
melyek szerint Ruscsuk és Biela közt roppant ütközet 
folyik.  Az eredmény még ismeretlen, de Szisztovo felől 
az összes muszkahadak gyorsított menetben siettetnek 
odafelé.  A jelentésekben az is közöltetik, — az utóbbi 
azonban még megerősítésre vár, hogy ma reggel a 
muszka hadsereg zöme ott teljesen tönkreveretett. 

Sumla, jul. 19. A muszkák Ruscsuk táján tá-
madást intéztek a törökök ellen. A muszkák iszonyú 
vereséget szenvedtek, 

A „Times" jul. 19-iki száma e sürgönyt hozza: 
Szulejman pasa 18,000 főnyi  sereggel váratik 

Drinápolyba péntekre. Bulgáriából jelentik, hogy Abdul 
Kerim pasa megkezdte a támadóharcot s nagy ütközet 
folyik  Ruscsuk táján. 

A „Daily Telegraph" jul. 19-iki déli rendkívüli 
száma közli: 

Abdul Kerim Ruscsuk felől  ráütött Miklós nagy-
herceg hadseregének zömére, melyet Viddin felől 
Ozmán pasa támadott meg egyidejűleg. 

Konstantinápoly, jut. 21. A muszka hadsereg 
zömének rendkívüli veszélyben kell forognia,  mivel a 
Dobrudzsából rendkívüli sietséggel csoportosulnak elő 
a muszka hadak. Ezeknek rendeltetése haladéktalanul 
Sumla felé  sietni, ahol a vészben forgó  muszka ha-
daknak segélyt kell nyújtania. 

Orsova, jul. 21. A török hadihajók, melyek Küs-
tendse előtt horgonyoztak, miután a törökök Küstendsót 
elhagyták, Várna alá siettek, honnan alkalmas pilla-
natban visszatérve, a muszka összeköttetést fenyegető 
csapatokat hoznak a Dohrudzeába. 

Konstantinápoly, jul. 21. A porta részére foly-
tonosan érkeznek a segélyek. Az egész mahomedán 
világ felserkent  tétlenségéből s a pénz és a segélycsa-
patok folytonosan  érkeznek. Ma ujabban 3000 egyp. 
lomi katona érkezett ide. A legközelebbi napokban 
érkezett egyptomi csapatok létszáma 9000. 

Bukurest, jul. 21. Ruscsukot ostrom alá fogják. 
A muszkák Sloboziát, Malult, Parapart, Petrielt és a 
jobb partra átkelve, Kozekev ót Netovát megszállották. 
E pontok Ruscsuk körül egy teljesen bezárt kört ké-
peznek. A muszkák terve szerint csak Lerant-Tabiát 
kell bevenniök, hogy Ruscsuk megadja magát. 

Pola, jul. 21. A tegnapi udvari díszlakomán 
mely a „Greif"  gőzöt födélzetén  tartatott, Albrecht 
főherceg  a császár-király megbízásából felköszöntőst 
mondott az osztrák-magyar tengerészeire, azon óhajjal 
hogy ez a legközelebbi jövőben is igazolja Tegethoff 
tengernagy dicső emlékét. Az ünnepély este 10-kor 
ért véget. 

Pera, jul. 21. A kormány elhatározta, Drinápoly-
ban a népfölkeléshez  folyamodni,  hogy az ellenséget 
előnyomulásában feltartóztassa.  A próféta  zászlajának 
kibontásától azonban lemondanak, mivel attól lehetne 
tartani, hogy a köznép szenvedélyeit nem korlátozná. 
Következtetöleg az európai gyarmatok is kényelmetle-
nül éreznék magukat és képviselőjüktől a fegyveres 
közbenjárást követelnek. 

Zimnica, jul. 21. A muszkák Pyrgocnál foglaltak 
állást, hol valószínűleg a 11. hadtest fog  átkelni. Rus-
csuk környéken a keresztény lakosság fegyvert  ragad. 
A cár törzskarával és kíséretével Tirnovába megy. 
Semmi hír hivatalos körökben arról, hogy a muszka 
cárné is a főhadiszállásra  érkeznék. 

Odcssa, jul. 21. Muszka jelentések szerint Baku 
kormányzóságban a tatárok hangulata nagyon fenye-
gető. A mollahk a azent háborúra izgatnak a muszkák 
ellen. Schuschaban a tatárok a készletraktárakba tör-
tek ós fegyvereket  akartak ragadni. Csak a parancs-
nok azon fenyegetése,  hogy ágyukat fog  igénybe venni, 
birta őket a visszavonulásra. 

Bécs, jul. 21.'Egy kószahir szerint Abdul Hamid 
szultán a bolond Murád vagy Abdul Aziz fia  javára 
kész volna lemondani. Abdul Aziz fia  hülye és senki 
sem gondol trónraültetósóvel, mig Murád nem gyógyult 
ki teljesen s őriztetik. 

Bécs, jul. 21. Bukurestből jelentik a „P. C."-nek 
21-ről: A trónörökös nagyherceg hadteste Ruscsakot 
szállja meg, melynek bombázása is tervben volt. A 9. 
muszka hadtest nehéz ostromágyukat kap. A Duna 
Hirsovától a torkolatig muszka sebesültek és hadiszer 
szállításra vétetik igénybe. 

Bécs, jul. 21. Ausztria-Magyarország keleti poli-
tikáját illetőleg az itteni lapok állítólag hivatolas szí-
nezetű bécsi leveleket közölnek, melyekben a buda-
pesti lapok kimondották volna, hogy Konstantinápoly 
épugy fekszik  Ausztrik-Magyarország érdekében, mint 
Angliában, s hogy egyetlen otztrák-magyar államférfiú 
Bem engedhetné meg egy pillanatra sem, hogy Kon-
stantinápoly valamely európai hatalom birtokába jus-
son. S csatatéri esélyeknek csak ideiglenes jellegök 
van. Ausztria-Magyarország kijelentette voln*, hd£f 



az ő beleegyezése nélkül egy bolgár falu  sorsát sem 
volaa szabad eldönteni. Miuél magasabb volt Ausztria-
Magyarország tartózkodása a háború alatt, apuál sza-
badabb lesz szava a berekesztésnél. 

P I A C I Á R A K 
"S.-SÍ7 S.-S*.-
György inl. 20 
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V E G Y E S 
— Tisza Kálmán miniszterelnök ő nagyinólt 

sága — liir szerint — a napokban Élőpatakra é 
kezik. 

— Követésre' méltó mozzanat. Ugy hallju! 
hogy megyénk több községeiben komolyan foglalko 
nak azon gondolattal, bogy a lóbeszerzési alap ők 
illető részét a székely házi ipar s a felállítandó  foni 
da létesítésére adják, mint saját tulajdonukat. Mi gri 
tulálunk a elismerésünket nyilvánítjuk ezen atyafial 
nak. Ebből az látszik, hogy a székelység kezdi mej 
érteni és felfogni  helyzetét, egészséges gondolkozái 
megmutatta az utat, mely egy jobb jövő felé  vezei 
Vajha valósulna, vajha általános mérvet öltene e goi 
dolat s tömegesen karolnák fel  ez ügyet I 

— Értesítés. A sepsi-szentgyörgyi felső  népist 
gazdasági szakosztályának az 1876(7. tanévi zárvizsgáj 
f.  hó 30-án délelőtt 10—12 óráig fog  az iskola helyi 
sédében megtartatni, melyre ai érdeklődőket tisztelet 
tel meghívja T a r c a l i E n d r e , igazgató. 

— Folyó hó 22-én tartotta évi vizsgáját hébe 
vallás és nyelvtan tanára Ehrenkranz S. ur növendé 
keivel. A vizsga fényes  sikerrel, a szülők teljes meg 
elégedésére folyt  le, a tanítványok bátran és értelme 
sen feleltek  mindkét tantárgyból (vallás, nyelvtan). — 
Ehrenkranz ur ernyedetlen szorgalmáért méltán érdé-
rnelta ki a szülők dicséretét, annyival inkább, hogy 
tanítványai a nyiivánoB tanintézeteket is látogatván, 
caak időközben tarthatott a vallás és nyelvtanból elő-
adásokat. 

— Abdnl KerimröJ egy itt tegndp átutazott 20 
éves török kereskedő azt beszéli, hogy megöletett. — 
E kereskedő innen K.-Vásárhelyre, onnan Csíkba me-
gyen. Útlevele e hó 18-án láttamoztatott a török ha-
táság által. 4—5 nap alatt alig utazhatott ide, más-
felől  nem értjük, hogy adhattak most, midőn a 70 
éves török is fegyverbe  van hiva — egy 20—21 éves 
fiatal  embernek útlevelet. 

— A hosszufalusi  román templomban hir sze 
rint lándzsákat kaptak ÖBSzehalmozva. A lándzsák 
egészen ujak. A szolgabíró a papot elfogatta.  A pap 
hir szerént megölte magát. E hírben nem tudjuk 
mennyi a való - - mi legalább nem tesszük fel  a 
brasíóvidéki románságról, hogy a muszka barbarismus 
szövetségeséül szegődjék. 

— Az erdélyi katholikus statusgyttlés Gyula-
fehévártt  2l-én bevégződött. A napirendet egészen 
lutárgyalta, ugy hogy mindén ügyet elintézett. A „Te-
réz" árvaház szervezését az igazgató tanárra bizta. A 
gymnásiumi tanárok nyugdijszabályzatát elfogadta  ; 
egyszersmind kimondta, hogy iskoláiban a miniszteri 
tantervezethez alkalmazkodik. Az árvaházi és káptalani 
javadalmak kiadásaúrt a gyűlés a kormánynak köszö-
netet mondott. Végül FogaraBsy Mihály püspök a gyű-
lést hosszabb hatásos beszéddeluzárta be; a püspöktől 
pedig a jelenvoltak nevében Simon Elek alelnök vett 
bucsut. 

— Mehuer Vlmos a „Házasságtörás drámái" 
cimlt regény kiadója e regény megrendelőit a követ-
kezőkről értesiti: Miután a berlini gyár, mely az olaj-
nyomatu képeket készíti, e hó elején tűzvész által egé 
szjn elpusztult, tehát a jelen regény 10. füzetéhez 
já ó „Margit a majorságot éteti" cirnü, eBedékeB ju-
talomképet ezúttal kinem adhatom, miután azokat, 
minden erőfexzités  ellenére se lehet azonnal elkészí-
teni, mert miként emlitém, az egész készlet és a hozzá 
való lemezek elpusztultak, kérem tehát t. megrende-
lőimet, várjanak addig mig a regény befejezve  nem 
lesz, a midőn is mindkét képet egyszerre kapják meg. 
Minthogy azonban lesznek olyanolt, kik talán addig 
várakozni nem akarnának, nem kímélve semmi áldo-
zatot, hogy kielégíthessem, két igen szép képet rendel 
tem minek cime : Szerelmi boldogság és családi bol-
dogság ; e képeket t. olvasóim minden kézbesítőmnél 
és ügynökömnél megtekinthetik, és legott megrendel-
hetik. Egy kép ára ámbár tetemesen nagyobb, csak 
2 frt.  50 kr. 

— liekiildetett szerkesztőségünkhöz a székely, 
udvarhelyi k;r. állami főreáliskola  Jiatodik évi értesí-
tője 187G/7. tanév vegén. Tartalma: 1, A francianyelv 
reáliskolánkban, Újvári Bélától. 2. Értesítő közlemé-
nyek. — A kolozsvári államilag segélyzett „Fröbel-
ntézet értesitvénye 1S76. aug.—1877. juliusig. 

Szerkesztői posta 
„Szemtana", Alcseruílton. Az alsó-csernátoni 

népiskolaügyben — amint erről személyesen is volt 
alkalmunk meggyőződést szerezhetni — a kellő lépé-
sek meg vannak téve. Valóban sajnos, hogy egy oly 
jelentékeny értelmiséggel biró község ellenében a tör-
vény szigorát kell alkalmazni, miután a kir. tanfelü-
gyetó'ségnek ugy irás, miut személyesen tett szóbeli 
iutézkedései eddigelé süket fülekre  találtak. — Cikke 
közlésével nem akarjuk a különben is mutatkozó el-
lenszenvet még nevelni. — Különben sziveBen látjuk 
bármikor. 

L O T T u H U Z A S . 
Temesvártt július 20-án következő számok 

huzatlak ki: 30, 42, 4<J, <><>, 53. 

Bécsi tőzsde és pénzek jnlins 23. 
5% Metalliques . 62.50 I M. földt.  kötv." 75 25 
5°/0 nem. köles. . 67.40 Tem földt  Lh^ 7* 
1860. államkölcs. 114 . - Erd földt  köív ~ I 
Bankrészvények . 7 9 6 . - Ezü.t . ^ * ' 
Hitelrész vények . 153.70 Cs. kir. arany 5 95 - I 
L o a d o a 124.20 | Napoleond'or . 9.91 ' 

Tudósítás. 
Alólirt tisztelettel tudatni kivánom, hogy 

legújabb szerkezetű — egyszersmind favágó  fü» 
részszel is ellátott gőzcséplóm a napokban Bu-
dapestről meg fog  érkezni — s hogy azt a t. cz. 
gazdaközönség az eddigieknél előnyösebb felté-
telek mellett igénybe veheti. 

3-3 Szotyori Nagy Károly 

Felelős szerkesztő: Vécsey Róbert. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Perl fogorvos 
tiz napig még Élőpatakon marad s ez idő alatt 
ajánlkozik minden fogorvosi  műtétekre u. m. 
mesterséges fogak  és légnyomatu fogsorok  készí-
tésére a legújabb amerikai rendszer szerint czél-
nak megfelelvén,  természetimen a foggyökerek 
eltávolítása nélkül. Száilása Székely Gergely ur 
házában Élőpatakon. 
2—2 

Árlejtési hirdetmény. 
A jelen 1877. év augusztus 4-én délutáni 

2 órakor az Aldoboly község házánál a vámos 
hidon felül  a vízpart védésére a Háromszékme-
gyei építészeti hivatal által készitett tervrajz, és 
1221 frt  15 kr kikiáltási ár mellett 8 kecske sar-
kantyú épittése árlejtés utján a vállalkozónak 
ki fog  adatni, — előlegesen a hozzászólónak 
10°/o -kos bánatpénz letételével. A feltételek, 
tervrajz és költségvetés alattirtnál bármikor 
megtekinthetők. 

Aldoboly, 1877. év julius 21-én. 
Magyari Ferenoz, 

1 — 3 körjegyző 

Pályázatra felhívás, 
A Elidvég (Háromszék- régibb felső-fehér 

megyében) községben létezó magyar tannyelvű 
községi iskola egyik tanitói állomásira pályázat 
nyittatik. Határidő, a meddig a folyamodványok 
beadandók jelen év augusztus 20-ka. Fizetése: 
300 frt  o. é., utólagos részletekbe^, tisztességes 
lakás (két szoba, konyha, pincze, biztos padlás 
fa-,  szekérszin, istáló) 2 német öl tűzifa. 

Kötelessége: a III., IV., V. osztálybeli fiu-
leánynövendékeket együtt külön tanteremben, 
minden törvényszabra tantárgyakban oktatni. 

A folyamodványok  alulirthoz adandók, vagy 
küldendők be. Hidvég 1877 jut. 20-án. 

(lT.tp. Földvár.) 
Nagy-Sándor, 

1—2 isksz. eln. 

Dr. HANDLER MÓR 
orvos-, sebésztudor, szülész és szemész 

gyógyít gyökeresen fényes  és tartós siker biztosítása mellett mindennemű 
titkos betegségeket; 

1) az ünfertözésnek  minden következményeit, úgymint 
magömléseket 

az iDgerlókeny gyengeséget, az ondófolyást,  különösen a 

t e h e t e t l e n s é g e t 
(elgyengült férfierőt;) 

2) hugycsőfolyásokat  (még oly idülteket is), neinzórészek bujakóros fekélyeit  és másod-
rendű. bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban; 

3) hifgycsQSzükÉiléseket; 
4) friss  és idült nyákfolyásokat  nőknél, az úgynevezett fehérfolyást,  és az onuan eredő 

MAGTALANS AGOT ; 
5) bőrkiütéseket; 
6) A húgyhólyag betegségeit és mindennemű yizelési nehézségeket. 
Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és estve 7 órá ól 8-ig 
Lakik: Pesten, belváros, kigyóuteza 2- ik szám alatt kigyó- ós városházuteza. 

sarkán. (Rottenbiller-föle  házban) L emelet , bemenet a lépcsőn. 
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik 

és a gyógyszerek megküldetnek. 90 -100 

IT "H É T " 1 b e " < ' " "*<•*: lT.;poti»r.k 45, 05 kr, 1 frt, 

B f  , f"  "ORUnjcr 1.40, 1.80. l.l.cl, L | T !*"•'•*>• ir"«7»tw« UlcaiMta 4<J kr., .lopt.ti / • í ? 8 5 0 k r • fjemrtpobit  45 kr. 
SJV" r"T l*-k É" í i l c"*'< >|<nit|u, Gilitű 

"" "i-Gyrtrl á r n k : l^ l—i—5 ni ü ü 
nffif  Legjobb siodi ra bor»6 Ji/, font  frt  i 

D , " j . ' L ' i ' " Orogburi.ík 30-60 kr. 
Ü C o m f ű r t  »«"-l*avfKÍ|l,  tiien-W ^ . l l ^ L l ^ i í l • : >L" ,1.U » "ejobb kiró. KV.V. ' " J * 1 ? ' • f5»- >-'° cMiín.k frt  6.60, U..lSJr.  l«. i i h , 1 50. H.41 3..W, 10 50, ÍJ 80. UTOlBíjra lÓTellik > íiii-1, min- a liBOl dlizndhír iii(ti~ck 15 

d.» .dtajb.,, .Ik.lm.ah.W, 10.80, A_? 5 Lg ltlZ k." •KliÜíil. i'I; . tó.k.nUr 4.SU-1... Unjj.l.xyj.k F r t - ' " 1 1 BtMitárial: 2.50, 3.50, he»td«rek 2 ÍO 3 60 ÖomUkSoo tfeidi»r.rftltt»_  lóUknrík (irut.rlók) 3-5 k.n-
" E ' ^ V V Í " ' ? " " ; »-«>. or.gb-rndík 
{fatMra  9.50, 14.50,16 f t l j .  1.8C 375 lablikSílUr 1 oki 40 ' 5 0 1 6 0 ' *>. 9 j k r i 6u kr.—í fruy.  S,.o.n»k 1-7 frtif. 

á l l T T l t TVIT í".kk-k "í»k»í(rletr«, személye* oltalom-, 
. . . _ lelt t tön hordhatok merték után frt  1 M)  A 9*. o 
10̂ 0. UsKŐ-tfvek  6-8 frtig.  t É r - p A r n ö k frt  I S L - l S l i l ' 
t ^ ^ ^ f h ^ 

forna-Miküiík:  lfúidko-  , imor. kí«-i. olld.«l.<ii.lr .. « 
fíl.  t.lj.« torn»-kc..l.t iskolá- fiilnrkMta  ÉlJi.JSí  i 

VSr ̂ t^. VÍ ?rronik' 

próbi-megrendeléirft  »jánlj« ^ 

leertész tódor 


