Szerkesztőségi iroda:

Megjelenik ezen lap hetenkint kétszer :

Brassai utcza 60. sz alatt,
hová a lap szellemi részét
illeti! közlemények
küldendők.

Kiadó-hivatal:
P o l l i k Mér könyvnyomdája, hová a hirdetések éi
előfizetési pénzek bérmentesen intézendők.

szerdán ós szombaton
Előfizetési feltételek:
helyben hárhoahordva vagy
vidékre postán küldve:
Egész év . . 6 ft. — ki.
Fél év . . . . 3 ft. — kr.
Negyed év . . 1 ft. &0 kr-

Politikai, társadalmi) szépirodalmi és közgazdászati lap,

Hirdetmények

és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye.

A „Nemere" eredeti távirata.
Felad. Miiros-Vásirhelytt, okt. 29-éu d. u. 5 é.
Érkezett d. a. 6 óra 30 peres.

Js^i|^l^N?olitikai befegottak k ö z ü l í t é l ő
tábíáiioz t ö r t é n t f e l l e b b e z é s
következteben
B a l á z s i Lajos ós N a g y E z e k i e l s z a b a d o n boc s á t t a t t a k ; a t ö b b i befogott felett a m. kir.
k ú r i a fog h a t á r o z n i .

A fonóda ügye biztosítva.

befejezése után az összes iratok vád alá helyezés céljából a kir. főügyészséghez terjesztettek fel, mely vádiratát a napokban küldte át a budapesti törvényszék
fenyítő osztályához. E vádiratot 26-án vették tárgyalás
alá a törvényszéknél. A kir. ügyészség vádirata Miletics ellen a felségsértés vádját emeli. A törvényszék
elhatározta dr. Miletics Suvotozár vád alá helyezését a
kir. ügyészség inditváuya írtelmében felségsértés cimén
s egyszersmind elrendelt'? a további fenyítő eljárás
beszüntetését dr. Kaszapirovics, Joannovics, Jankovics
éa Rajkovics Vazul ellen.

A székely mozgalom kérdésében

Háromszék megy e közgyűlése elé ügyvéd
Veres
Háromszék megye bizottmányi
közgyűlése
okt. hó 27-én megyénk életére nagy fontos- G y u l á t ó l szerkes'.trfit következő felirat lott beter
jesztve és elfogadásra ajáolva :
ságú kővetkező határozatot hozott:
Nagyméltóságú miniszterelnök ur !
„A közgyűlés felismerve a S.-Szentgyörgyön
A „Székelyföldi moí-jaloinnak" nevezett kérdés
felállítandó
fonodának megyénk anyagi jóllétére ropkörül mind a hírlapok terén, mind az országgyűlés
pant fontosságát, hogy e fonóda felállítása
teljesen
termében oly jelenségek merültek fel a a fenforgó
biztosítva lehessen elhatározza: hogy a fonódni aláírási
tényállással homlokegyenest ellenkező oly mozzanatok
ivek után fennmaradó összeget megyénk közönsége
áttulajdoníttatnak,
a székelységnek, melyet eredeti értékükre leszállítani s Nagyméltóságodnak tájékozást nyújveszi s ez által' a fonóda felállítását
biztosítja
tani
kötelességünknek
ism-rjtlk.
Önérzetes, megyénk anyngi és szellemi jólléElső sorban meggyöaődésekiut kijeleotendőnek
te iránt legmelegebbi n érdeklődő testülethez méltó
tartja törvényhatóságunk, hogy a székelységnek tulajeljárás, mellyel megyénk bizottmányi közgyűlése donított azon terv, mely szerint fegyveres erőt gyűjnevét Háromszék anyagi jövőjének buzgó mun- teni, ezzel Moldva-Oláhországba betörni, ott a vasutak
kásai sorában egy ily uiivelt, közérdeklődő ta- hidak s több eféle elrombolásával az orosz sereg elé aka
gokból álló testülethez méltóan ' örökítette meg. dályok gördítése által török testvéreinknek segítségül
lenni — igen, ez állítólagos terv, e cél alapját, forráFonódánk ügye tehát, hála érte megyénk sát keresni itt Háromszéken tévedés s akik erőszaktiszteletre méltó bizottmányának, biztosítva van kal itt akarják feltalálui, azok" sértik a székelység al
» ez által le van téve a székely gyáripar vi- kotniányos érzületét és törvénytiszteletét.
Igaz ugyan: midőu hit.apók utján egy-ily kalandos
rágzó jövőjének alapja, mely hivatva van keleten és délen az életrevaló székelység hangya- terv iétuzéséi'ői értesUitüuk, midőn egymást követő
befogatások
történtek, az izgatottság egy neme terjedt
szorgalmú munkásságának mind több-több tért
el, megdöbbent egész Háromszék,
nyitani s a székelységet az anyagi jólét minél
De határozottan kijelentjük, hogy mindezek damagasabb fokára emelni.
cára Háromszéken a remi, a közcsend megzavarva
Háromszék megye bizottmánya megtette a nom lett, földmives vagy polgár, senki azért foglalkomagáét, most rajtunk egyeseken van a sor utá- zásában akadályozva nem volt, a törvényes tisztelet
és engedelmesség ellen panasz fel nem merült.
nozni a nemes példát; most rajtunk van a sor
Háromszékinegye közönsége sajnosnak találja az
megmutatni, hogy a fouódát a székelyság köz- cssményt s bármily forrón rokonaz^nvezaen megtámavagyonának, anyagi jövője egyedüli és biztos dott török testvéreivel : e mozgalmat cóijában és eredemeltyűjének tekintjük s ez indokokból sietünk ményében elítéli ; és épen azért tiltakozik, hogy ily
vállalat szervezése neki tulajdoníttassák, mely tiltakomi is mentől több részvényt irni alá.
zásra megyeközöuségünk anuál jogosultabb, mert a nyilAz eredmény meglógja mutatni, hogy m e - vános és titkos kémkedés uiiudan mosterfogásai dacára
gyénk és a többi székely m e g y é k egyes vagyo- sem sikerült még eddig székely honfitársaink valamenosabb lakónai mentől több részvény aláírása lyikére a mozgalom büaét rásütni.
által fényes jelét, fogják adni a székelység
Nem tagadhatni azt sem, hogy, miután a letartóztattak vizsgálati fogsága mindig tart; miután a beanyagi jövője iránti meleg érdekődésüknek.
fogottak
a közönséges büntényezökkol egy börtönheA székely gyáripartól a székelység jövője
lyiségbeu tartatnak ;
függ — e fonódától e g y virágzó jövő van fügs különösen azért, mert a hünnyomozatot a m.g ő v é t é v e ; ipar, kereskedés, gazdászat, ettől váaárhelyi kir. törvényszék vezetvén főben járó bűnremélhetnek lendületet,
fejlődést;
egyedül a tény (felségsértés, hazaárulás) elkövetésével vádlottnak
gyáripar biztosíthatja létfentartásunkat, menthet látja, különösen ártatlannak ismert honfitársait, a megbotránkozás nagy.
m e g a végleges anyagi bukástól.
Azt, hogy letartóztassanak többeket azért, mert
Midőn ennyi érdek, a székelység összes nem tudni kitől, ini célból az illetőkhez fegyverek
érdekei követelik e fonóda felállítását; nem akud címeztettek e azért főben járó bűnért fogságban tarbizonyára egyetlen vagyonosabb székely sem, tani többeket, a jogállam és a közsiabadság biztosításáki filléréit a közjó oltárára
ne sietne fel- ban vetett hitünket rendité meg.
Kijelentjük őszintén és nyíltan, hogy ha van
ajánlani.
nyughatatlanság, ha létezik az izgultságsiülte elégeA jövő a miénk. A székelység érdekeit detlenség egy bizonyos mértékben : ast a bizonytalanfejleszteni, megvédeni tudta mindig — tenni ság, az ártatlanoknak tartott egyének letartóztatása, és
fogja azt most is e fonódával szemben, mely ü^yök húzása, halasztásátóli félelem okozza.
Azonban ezen izgalom és aggodalrauuk eloszlatHáromszék és a többi székely megyéknek e g y ható B kérdéseit Ugy minden hatásával együtt megaránt létérdeke.
győződésünk saerint megszűnik azonnal és nyom nélMidőn megyénk bizottmányának nemes és kül vesz el, ha a foglyok szádadon bocsátutnak.
hazafias elhatározásáért meleg köszönetet monAzért alázatos kérésünk az : méltóztatnék kedunk ; egyszersmind, hivatkozva a székelység gyelmi uton a bünvizsgálatot beszüutetni, a toglyok
közérdekek iránti meleg érdeklődésére — fel- szabadon bocsátását eszközölni. Addig is, mig ez kehívjuk megyénk s a többi székely megyék va- gyelmi uton megtörténhetnék, intézkedni, hogy a letartóztatott egyének polgári állásuknak megfelelő tiszgyonosabb lakosait: siessenek a részvények alá- tességes börtönökben illő ollátásbau réazesitossenek.
írásával, hogy fonódánk ügye végleg tisztázva
lehessen.

A harctérről.
* Miletics vád alá helyezése. Miletics Szvetozár
itrfye uj stádiumba jutott. Tudva vau, hogy a felségárulás és hűtlenség cim alatt elfogott és vizsgálat alá
helyezett szerb agitátornak a vizsgálat ég vizsgálati
fogBág ellen benyújtott fellebbezését a kir. tábla is
elvetette. A vizsgálatot folytatták és befejezték, mialatt Miletics a Fortunában fogva maradt, A vizsgálat

A rác kormány elrendelte, hogy • Scuuinadianál
állomásozó hadtest tölváltassék s uz űrügy alatt ujabb
csapatokat küld a határra. A rác kormány tárgyalást
folytat a francia alkuszokkal; kölcsönt akar fölvenni.
A Szerbiában levő összes lovak összeirás* elrendeltetett.
Konstantinápolyba okt. 2G-án a parancsnokoktól

dija:

3 hasábos petitsorért, vagy
annak helyéért G kr.
Bélyegdij kiilön 30 kr.
Nyilttór sora 15 kr.

a háromszéki „ H á z i i p a r - e g y l ^ t "

a következő ütközetekről érkeztek jelentések : A csá
szári'csapatok egy Ruscsuk elleni támadást visszautasítottak. A muszkák Silák szigetre szálltak ki, a vár
ellen támadást intéztek, de 150 halott és 300 sebesült hátrahagyásával visBzaverettek. A muszkák a Jovan-Tscbiftlikben levő török csapatokat is megtámadták, de íiOO ember veszteséggel visszavarettek. A török ciapatok sok foglyot és nagyszámú fegyvereket
zsákmányul ejtettek.
Gurkó tábornoknak egy fontos győzelméről bcBzél a táviró, kinek BÍkerült volna 20,000 kozákkal
Dubnik és Telis közt megverni a Solia ós Plevua
közti összeköttetést nyitva tartó török liadserget. Gurko
elfoglalta ezek erős positióját s állítólag több basát,
több zászlót s egy egész l o v a s e z r e d e t is elfogott. Sefket jelentése az ellenkezőt mondja, e szerint
Telis és Radomirce közt az oroszok támadtuk, de
viBszaverettek és csak a távirdavonalat rombolták szét.
A Telis mellett elfogott Achmod Terzi ípasa
az ott tönkretett török hadtest törzskarának fouöko
volt. A muszkák részéről sok ezredos és zászlóalji
lőnök esett el.
A ruscsuki parancsnok sürgöDyzi : Mult hétfőről
keddro való éjjel mintegy száz török Kuecsuk táján
bárkákon átkelt a Dunán, a román parton megtámadták az ellenséges előőrsöket, megöltek va<ry ötven embert. Szerdán a muszkák 12 zászlóalj g) alogsággal, 1
lovasezred éa 2 üteggel Ruscsuk előtt a pyrgosi oldalon meg támadták a törököket, do több órai liarc után
\isszaverett«l;. A muszkák veszteség 150 halott és 300
sebesült,
Szulejman pasa távirata 25-ről Rasgradból jelenti:
Tegnap 36 zászlóalj gyalogságból, 8 üteg és több lovasezredből álló orosz haderő több old.ilról megtámadta az Assaf pasa hadosztálya által m-.ígszállva tartott • posiciókit Yovaucsiflikban és ennek környékén.
Elkeseredett több órai harc után a törökök már hátrálni látszottax, da midőn -mrösitésekei ksptak, végre
sikerült nrkik az oroszokat 800 halott és 6 fogoly ve3»toségével viss'.averni ; a törökök vesztesége 60 halottra
és 140 sebesültre becsültetik, köztük több tiszt.
Sefket ]) isa jelenti Orchanieből, hogy az oroszok,
kik Tslis és Radomirce környékén a plevnai uton támadtak, megverettek és visszafizettek, do a kozákoknak sikerült a távirdavonalat megszakitan : .
Mukhtár pasa ogy távirata Bzerint mult szerdán
három muszka lovassági ezred, melyek tüzérséggel
Kora-Ürghonból Terin felé indultak, a lörök csapatok
által megverettek A törökök aztán a Gu idisour melletti táborba szálltak.

A háromazéki tanító-testület f. hó
26-27-én S.-Szentgyörgyön tartott
közgyűlése.
(Vége)

D e m e t e r Sámuel a járáskörök jelentéseire azt
a megjegyzést teszi : hogy a gyűléseken meg nem jelenő tagokra alkalmaztassák a törvény s igy nem leetul
panasz a kimaradásra vonatkozólag.
3.) B a r t h a Béni következő határozati javaslatot terjeszt elé, a járáskörök ós tanítótestület működésének rendszeresítése tárgyában : Küldessék ki egy
bizottság, mely még e gyűlés folyama alatt készítsen
egy véleményes jelentést a tanítótestület ós a járáskörök rendszeresítése tárgyában.
Ezen javaslat eltogadtatik és kiküldetik Balló
László elnöklete alatt Bartha Béni és Széitely Jáuos,
hogy véleményes jelentést készítsenek a holnapi ülésre.
Ezzel kapcsolatosan a helybeli tauintézetak megtekintésére s arróli jelentés tételre Demeter Sámuel
elnöklete alatt egy bizottság lelt kinevezve.
4 ) „Vallás-erkölcsi oktatás a népiskolában", eléadta Demeter Sámuel. Előadásában előre bocsátva
megjegyzi, hogy oly vallás-erkölcsi oktatást akar felmutatni, mely távol a falekezi hitoktatástól, minden
tanitó által tanítható.
Ezután előadja gyakorlati kezelés alakjában ezen
tárgy oktatását fokozatosan a 6 osztályban Előadó
oly megragadó képekben a oly melegen adja elé a
legcélszerűbb a nagy eredménnyel foganatosítható vallás-erkölcsi oktatás mikéntjét, hogy az. e^ész gyiilést
magával ragadta. Mintha nem is tanácskozási teremben, hanem templomban lettünk volna, hol minden
lelkesít, melegít s áhítatra hangol.
A közgyillés ezen elöadáat megéljenozte s elüstárouta, ho,;y a testület költségén kinyomatja s minden
iskolának megküldi.
5.1 Dr. S z á s z litván olvassa értekazését ezen
tételről: „Népszerű előadás a természetrajz köréből."
Értekezésében valódi szakismerettel tárgyalta a
mészkövet s ennok válfajait, a kvarcot és palát gaologiai és technikai alapon. Ezan ismerettei-jinzLÖ s nagy

gonddal irt értekeiéit a gyűlés valódi élvezettel hallgatta B a legmelegebb köszönetét fejezte ki jegyzőkönyvileg értekező iránt alapos és beható mtlveért.
Ezután a tanítótestület elnök ur indítványára főispán ő méltóságánál tisztelgett. Itt t. Vajna S. kir.
tanfelügyelő ur igen szép és meleg szavakban adott
kifejezést a testület érzelmeinek, melyet a mtgye a
tanügy terén is első embere irint melegen érez, mire
a mit. főispán ur egy a tanügy fontosságát jalző beszédben válaszolt, ígérvén annak előhaladását legbuzgóbban
támogatni.
A gyűlés ezzel délelőttre véget ért.
A gyülésteremből közebédre ment mintegy 80
tanitó. Az ebéd igen élvezetesen folyt le. Felköszöntettek : vallás és közokt. miniszter Trefort Ágoston ő
nagyméltósága, nagyságos Gönci Pál és Szász Károly
min. tanácsosok, mélt. Pócsa József Háromszékmegye
főispánja, tek. Vajna Sándor kir. tanfelügyelő, tek. De
meter Sámuel a tanügy buzgó apostola, tek. Görög
István helybeli ref. gymn. igazgatója stb.
A három első felköszöntés táviratilag, a mélt főispán ur küldöttségileg lett tudatva.
Délután 2 1 /, órakor tovább folyt a gyűlés.
6) A helybeli tanintézetek tekintettek meg.
7) „Az elemi oktatás hatása a nép közérzületére'
értekezést olvaata fel Kádár Lajos. Ezen, helyeB fel
fogással s a gyakorlati életből vett tapasztalatokkal
illustrált műért a gyűlés írónak köszönetet szavaz.
8) „Tapasztalatok a háziipar köréből", olvasta
Földes József. — Értekezésében eltévesztett eszmének
mondja a kefekötés behozatalát, miután ennek készité
séhez sok és drága eszköz kell, melyet egy szegény
ember nem szerezhet be, enélkül készítve pedig a con
currenciát nem állja ki.
A gyűlés ezen elvet egyelőre megfontolandónak
tekinti s így réglegesen nem határoz, mindazonáltal
az értekezést elismeréssel fogadja.
9) Az „Eötvös-alapról" emlékezik meg Barabás
Sámuel és azt a gyűlés figyelmébe ajánlja.
A gyűlés melegen pártolja az ügyet s kimondja,
hogy a mult évi határozat alapján minden tag egy évre
1 frtot fizessen be.
Elhatároztatott továbbá, hogy az „Eötvös-alap"
gyarapítása céljából az évi közgyűlések alkalmával
hangverseny rendeztessék, melynek jövedelme ide for
dittHtik.

C s á s z á r Bálint városi polgármester és iskolaszéki elnök a következő igen szép és fontos indítványt
tette: Határoztasaék el, hogy a megyei közigazgatási
bizottság kéressék fel arra, hogy rendeletileg hagyja
meg az egyes iskolaszékeknek, miszerint a tanuló uö
vendékektől az „Eötvös-alap" gyarapítására évenként
1 krajcár sze.dessék be. Indítványozó ur megígéri, hogy
köze alatti iskolák részéről még ez év folytán a krajcárok be leBznek szedve s illető helyére átszámolva
(Éljen I)

Kidolgozza a tanítótestület részletes szabályait, a
gyűlés elé terjeszti s megerősítését eszközli.
Az állandó választmány tagjaiul meg lettek választva : Sepsiből Málik József és Bartha Béni. Kézdiböl Székely János és Darkó Mihály. Orbaiból Szabó
Károly és Mengel Pál. A járá3köri hivatalnokok hivatalaiknál fogva tagjai.
11. A helybeli tanintézek megtekintésére kiküldött bizottság teBzi meg eléterjesztését. A jelentésből
kitűnik : hogy a községi iskolák minden tekintetben a
célnak megfelelők és jól berendezettek. Az ujabb iskolapadok behozatala most van folyamatban, az átalakítás csak részben történt meg.
Az állami felső népiskola igen tiszta és jól rendezett, óhajtandó volna egy kert mellé, melyet jelenleg
nélkülöz. A gazdasági szakosztálynál feltűnt az, hogy
a lenkikészítő eszközök nincsenek kellő gondozás alatt.
Altalán azonban ezen város tanintézeteinél látszik, hogy ezen község buzgó tanügyi polgárokkal
bir, azért áldozni és tenni kész, a miről tanúskodnak
egyebek mellett díszesen épített iskolái.
A gyűlés tudomásul vette. S mig a város iránti
teljes tiszteltének ad kifejezést, addig a lenkikészitő
eszközök jobb gondozását ajánlja a: illető áll. szakiskolának.
12. „A naprendszer és planetarium" rövid ismertetése Balló László által. Ezen ismeretterjesztő előadást a gyűlés elismerőleg fogadta.
13. A magyarnyelvtan tanításából Bartha Béni az
előre haladott idő rövidsége miatt csak agy pár pontbau érintette azon részeket, melyeket részletesen akart
volna eléadni.
14. Az indítványok közül említést érdemel a
kézdi köri azon indítvány, mely szerint készíttessék
meg Háromszékmegye térképe és ennek leírása, földrajzi, történelmi, culturalis gazdászati, földtani stb
tekintetben.
Az indítvány elfogadtatik és meghatároztatik,
hogy a térkép elkészítésére kéres»ék fel a közigazgatási bizottság, a leírásra hirdettessék pályázat az álandó választmány által.
Ezen indítványnál egy igen nevezetes s ugy hiszem gyűléseink életében első fontos mozzanat történt.
T. Veress Gyula orsz. ügyvéd Háromszék leírásának
megkészitésére 50 frtot ajánlott, mire Császár Bálint
ur 100 frtot ajánlott. Nemes verseny vala e két adakozás s oly tett, melynél szebbet és üdvösebbet nem
tehettek volna.
A gyűlés e szép ajánlatokat azzal köszönte meg,
hogy illetőket tiszteletbeli tagjaiul választá.
így megválasztatott még tiszteletbeli tagul mélt.
P ó c s a József, Háromszékmegye főispánja és városi
főjegyző G y á r f á s Lajos.
15. Ezután egy osztatlan népiskola mintaszerű
berendezése lett megtekintve. Ezen berendezés kifogástalannak találtatott és a gyűlés rendező Bartha
Béninek elismerő köszönstét fejezte ki.
EBEBI a gyűlés véget ért, melyet záradékul egy
közös ebéd követett, melyen jelen voltak: főispán ő
méltósága, alispán, több megyei hivatalnok és a városi
tanács és több tekintélyei polgár.
Ezután eltávoztunk megunkkal vive a kedves
emlékeket, melyek a város szíves vendégszeretete,
tanúsított érdeklődése és fogadtatásunk körül mutatkoztak, melyekért fogadja a nemes város s annak tanácsa s főleg polgármestere a tanítói kar legmelegebb
elismerését, legmelegebb tiszteletét.

K i s L a j o s ref. lelkész, mint községének iskolsszéki elnöke pártolja az indítványt s ígéri, hogy
hasonlólag beszolgáltatja a növendékek után eső krajcárokat még azon esetben is, ha a növendékek nem
fizetnék be.
A gjülés ezen két, a tanügyért melegen érző ügybarát áldozatkész ajánlatát a legmelegebben fogadja
s midőn tett nyilatkozatukat elismerő köszönettel s
jegyzőkönyvileg megörökíti, az indítványt elfogadja.
Este 7 órakor egy rögtönzött hangverseny lett
tartva az „Eötvös-alap" javára, melyen dacára a leszállított árnak, begyült 68 frt 99 kr. Ssép eredmény I
Október 27-én délelőtt.
Iloftsznfalu, 1877. okt. 26.
10) Az első pont alatt kiküldött bizottság terTek. szerkesztő ur 1
jeszti elő a tanítótestület működésének rendszeresítése
. . . Nem olyan rég történt — csak most szent
tárgyában véleményes jelentését.
A bizottság javaslata kevés változtatása mellett Mihály napkor. . . Nem akarjuk elhallgatni az ekkori
eseményt.
Hisz mi ÍB élünk itt e sziklabérces völgyben
következő alakban lett elfogadva :
a délkeleti Kárpátok alatti Mi is élünk — mondom —
1. A Háromszékmegye területén levő községek B részt veszünk az ország általános örömében. Igaz,
tanítói bárom járáskörbe osztatnak be és pedig : sepsi, mi népgyüléseket nem tartottunk, nem világítottunk,
kézdi, orbai körbe. Azonban minden tanítónak szabad- de azért az egész magyar nemzettel együtt lelkünkből
ságában áll egyik vagy másik járáskörbe helyeztetni kívánjuk B szívből kiáltjuk: „Éljen a török I" S e kiát magát az állandó választmánynak tett bejelentése áltást a Bucsecs égbenyúló sziklafala nem veri viasza,
mellett.
hanem szélszárnyakon tovaszáll, a végre az ágyuk
Az igy kikerekített járásköri tanítók később más- rettenetes bömbölései közt elvegyül.
hoz nem mehetnek át.
Igen ! mi is régóta imádkozunk :
2. A járáakörök együtt alkotják a megyei taníIsten, ki szent vagy és örök,
tói közgyűlést, tanítótestületet, mely évenként egyszer
Engedd, hogy győzzön a török 1
tartja gyűléseit felváltva a bárom járáskör előre meghatározott helyein.
Isten meghallgatja imánkat . . .
3. A második pont alatti közgyűlés kebeléből
Azouban az imádkozás még nem elég I Mit ér a
aliikittatik egy állandó választmány olnökkel, jegyző- hit, jóságos cselekedet nélkül ? I . . Semmit.
vel, titkárral s más szükséges hivatali személyzettej
Minden Demosthénesnél szebben beszél a tett.
Elnöke a gyűlés elnöke, esetleg alelnöke leend.
S mi a török nemzet iránti rokonszenvünket tetTagjai a járáskörök és a nagygyűlés tisztviselőin ' tekben is igyekeztünk nyilvánítani.
kivül mindenik járáskörből 2 tag.
Mihály napja volt. . . A négyfalusi tanítói dalTárgyai lesznek mindennemű halasztást nem egyletet a tisztelet Bácsfalu érdemes lelkésze Borcsa
szenvedő folyó ügyek, egyletek átiratainak tárgyalása Mihályhoz vonzta, akit becses névnapja alkalmából —
és a járási körök félévenkénti jelentéseinek bevétele, mint Hétfalu egykori derék tanítóját, egyletünk pártoló
mely jelentések a gyűlés tartása után azonnal bekül- tagját s mint közszeretetben álló papot — dalegyledendők lesznek. A nagygyűlés határozatainak végre- tünk üdvözölni, megtisztelni kívánt.
hajtása. Az „Eötvös alap" gyűjtő bizottsága saját keA barátságos estély vidáman folyt le. Egy hazabeléből leendő megalakítása, alapszabályai szerinti ke- fias dal elzengése után zajzoni lelkész Pap György
zelése, számadások felülvizsgálása, leendő évkönyv emelt poharat B lelkes szavakban szíves adakozásra
szerkesztése. Nyilván tartja a tanfelügyelőségtől átvett hívja fel a vendégkoszorut hajlék nélkül maradt,
köz és állami tanítók névsorát e a járáskörök és a nyomorban tergődö török testvéreink részére.
nagygyűlésen igazolatlan meg nem jelenő tagokat a
S.ez nem volta pusztában kiáltónak szava, mert
tanteltigyelősághez beterjeszti, megbiintetésöket szor- dacára annak, hogy a díszes asztalt tizenegy szegény
galmazza. A nagygyűlés helyét és idejét kijelöli, tárgy- falusi magyar tanitó ülte körül: a gyűjtés eredménye
sorozatát megállapítja.
12 frt 80 kr lett.
Gyűléseit évnegyedenként tartja azon községben,
A végetlen Óceánból egy csepp annyi, mint a
hol az elnök lakik.
semmi.
Kiadványait az egylet h i v a t a l o s pecsétjével
De e csekély összeggel is lehet a nyomort enylátja el.
hítni. . . . Edes hazánk minden szögletében lelkesülMűködéséről a közgyűlésnek évenként számot ad. ten dolgoztak és dolgoznak a „könyörépületen" törők

tsstvéreink érdekében. S ha kiki amaz épülethez csak
egy pár porszemet hord, e porszemekből pyramÍB
leend.
A jelen volt igen tiszteit hölgyek pedig tisz:eletes Pap Györgyné aBszony indítványára, bizonyos
mennyiségit tépést ígérkeztek gyűjteni a török sebesültek számára. Megéljeneztük a derék honleányokat.
E Mihály napot igen emlékezetessé teszi — ezeken kivül Pap György ev. lelkésznek a „Négyfalusi
tanítói dalegylet" érdekében tett 25 frtos alapítványa,
mely összeget egy alkalmas helyiség alapjául téteményezte le, hol dalestélyeket, szinielőadásokat, táncvigalmakat lehessen rendazni.
E szép, hazafias tett nem szorul dicséretre.
Fogadja nemes szívű adományozó lelkész ur,
nem csak mint pártoló tagja egyletünknek, hanem
mint alapító, ezen egyletünk iránt tanúsított meleg
rokonszenveért a nyilvánosság előtt is őszinte köszönetünket, hálánkat.
Nevezett célra egyletünk tagja Bede Dániel is
25 frtot ajánlott fel, mi által említett buzgó tag is az
alapítók sorába lépett.
Ugyanakkor Petke Károly dalegyleti tag is fenti
célra 10 frttal járult.
Fogadják ezennel egyletünk szíves köszönetét,
elismerését.
Szeretjük hinni, hogy lelkes adakozók fogják
követni e szép példát — s idővel őzen alapnak meg
leend kivánt tetőzete ! . . . Ugy legyen 11
I) . . .
Nagyvárad, 1877. október 23.
Kedve3 barátom !
Ha érd-kel téged is a mi sorsunk, ha csak felényíre is vágysz tudni aaokit, mik nálunk történnek,
mint amily mohón kutatjuk mi a lapokból az édes
székely testvérekre vonatkozó részeket, ha csak néha
eszébe jutunk is mi székely testvéreinknek délibábos
rónáinkkal, szőlőtermő hegyeinkkel, vad madaraktól
hangzó nádasainkkal, csodás gyógyhatású apró sárga
virágtól borított szikeseinkkel, hol a salétromból hal
mokat háuynak össze, — ha mondom megemlékeznek
rólunk néha azok a kedve* székely testvérek, kik ne
künk folytonosan eszünkben vannak : akkor nem fogod rosz neven venni, ha nagy Biharországból, a khazárok egykori hercegségéből felkeresem becses lapodat néha.
Nem szólok most arról, hogy mily ábrándos
gyermekkori vágyamat teljesítőm, midőn a nyáron beutaztam a Székelyföldet, hogy lássam, öleljem azokat
a székely testvérokot, kik álmaimnak édességei voltak ; hogy megismerjem őket, kikről oly ábráudképeket alkottam mag-amnak ; hogy tapasztaljam, érezzem
azon meleg rokonszenvet, azt a sokak által magusztalt
szívélyes barátságot, melyet a székely teBtvérek irányunkban mindig mutattak; hogy gyönyörködjem a
sugó fenyvesektől borított hegyekben, melyeknek meredek oldalán miveli szűken mért töldjét a székelytestvér s a virágos völgyekben, hol számtalan jótékony
forrás b igyog fel ; hogy meggyőződjem a székely testvéreknek annyira magasztalt szorgalmáról. Bejártam a
Maros folyam mentét fel egészen annak forrásáig s
Közrez-havasokon keresztül a Preszekár határfolyóig ;
keresztül mentem a gyergyói gyönyörű völgyön; majd az
Olt kanyargó folyása mellett bejártam Csíkot, átmentem
a felséges Hargitán az enyhébb Udvarheiyszékbe, majd
ismét vissza az Olt lolyó vidékére B igy jutottam el a
ti kedves vidéketekre, mely leghasonlóbb a mi megyénkhez. Es mindenütt, a merre jártam, kevésnek
találtam a hir dicsőítését, az emberek meleg Bzivessége, a munkások szorgalma, a természet festői szépsége bámulatra ragadt és lelkemet gyönyörrel tölté el.
Oh, mint megszerettem én e népet, mily boldogságot kiváltok én e jobb sorsra érdemes népnek 1
De most ne többet erről; beszéljünk Nagy-Biharországról.
A székely mozgalomnak hire itt mindenütt reudkivüli izgatottságot keltett, annál inkább, mert nem
tudhatánk, mennyi igaz belőle. Az erdélyi lapokat várva-vártuk s még inkább fokozta az izgatottságot, midőn e részben a távirdai összeköttetés a Székelyfölddel be lett szüntetve. Hogy most már lecsillapodott a
zaj nálatok is, azt szeretjük hinni.
Nálunk most mondhatni vigau folynak a napok,
melynek oka a szüret, mely valóságos ünnepély reánk
nézve, hosszú ünnep, egy hétnél is tovább tart.
A mult héten volt az ugynavezett váradi szüret
(mert hogy városunk északkeleti részén szőlőtermő
hegyek emelkednek, azt tudod), és az egész mult hét
nagyobb üunep voit, mint bármely más ünnep. Délben
azt láttad volna, hogy minden utcán omlik a nép a
hegyekre kifelé, ugy hogy szÓBzerint alig maradt ember a városban ; a hivatalokba is hasztalan mentél
volna, mert bizony ott általános munkaszünetet, de
nem dolgozó hivatalnokokat találtál volna. A vendégoskedés a hegyeken nagyban mant Minden darab szőlőben
szólott a zene és este ugráló tüzbékákkal zavart* a
szedők vig táncát az ifjúság és a csillagokig felható színes
röppentyűkkel mulattatá a szüreti vendégeket. A szíves házigazdák ilyenkor magukat múlják felül szívességben ; az ismeretség igen gyorsan megy ilyenkor,
szívesen látott vendég m ndenki aki arra megy s nem
szokott senki meghívást várni. Este aztán a gazdag
vacsora után megkezdődik a jókedvű tánc ott künn a
szabadban, a puba zöld füvön, diófa árnyában, melynek sürü lombjai között csak lopva szűrődik át a méla
hold ezüst sugára, bámulva, hogy mily szép egyetértésben táncolnak itt együtt uri vendégek és szüretelő
munkások. Es ez eltart éjfél utánig is.
A bihari hegyeken a szüret most vau.

Ami a bort illeti, az idén féltermái is csak némely helyen van, mert a mult év tavaszán a hideg nagyon megrongálta a szőlő fáját s ez azt sinlette az
idén is. Különben a bor nem igen lesz édes, mert a
szőlő későn fejlődött és nem tudott jól megérni. A
bornak vedrét 10 forintjával veszik.
Az idő nagyszerűen szép az egész szüretre.
Most azonban megszakítom tudósításomat, hogy
majd máskor folytathassam.
Üdvözöllek.
K. Nagy Sándor.

A marhavész ügyében.
JBölön, 1877. okt. 23.
A Székelyföldön hatalmas rubrikát foglal el a
marhatenyésztés s csakis innen lehet megmagyarázni
azt# hogy a székelység hangyaszorgalommal mivelt csekély birtoka mellett, ha teljes jólétnek nem ÍB örvend,
de a koronaországok bármelyikével közgazdaságilag
kiállja a versenyt.
Tapasztalásból mondhatom, hogy a székely földmivelő ha inaga, vagy családja közül bárki is beteges
állapotba jut, ritkán folyamodik orvoshoz, vagy ha
igen, nagyon későn, mikor már a betegség legveszedelmesebb stadiumába jutóit, de ha barma beteg, bár
mekkora költEéglöl sem irtódzik, hogy azt az életnek
visszaadhassa
Általánosan tudva van, hogy a szarvasmarhák
közt uralkodó ragályos betegségek többnyire a dunai
fejedelemségekben jelenkeznek szórványosan, és innen
csempésztetnek át hozzánk is, a hol aztán megmérhetetlen kárt okozuak a szorgalmas székely gazdának.
Ali a*, hogy a i eszteg zárintézeteknél a törvéi.y
által kiszabott veszteglési határidőt kiállják a Moldvából áthajtott marhák, de ez a mint ujabban is bebizonyult nem csalhatatlanság arra nézve, hogy ezáltal
a behozott iroldva oláhországi marhák közt a betegség
ki ne üthetne.
Épen ily eshetőséggel állunk szembe ez idő szerint, mert u mint e becses lapból olvastam, a sepsiszentgyörgyi falkák közt a marhavész jele egy-két
példányon már észleltetett is, és e falkákból vásárolt
nagy-ajtai mészáros Varga Mihály is v«gy 2 darabot
Azért nem köthetjük elégé lelkükre megyénk
mészárosainak, hogy a Moldovából áthozott szarvas
marhák vételétől óvakodjanak, mivel többnyire ezen
az uton szokott beszivárogni hozzánk a marhák e veszedelmes betegsége.
De ha megtörténik is, hogy lelkiismeretlen üzérek biiromtenyésztéstink róvására ily kóros szarvasmarhákat csempésznek és mészárosaink azt megveszik,
hála isten van erélyes főispánunk és ő méltóságának
erélyes közegei a kik a fennálló szabályokat és rendeleteket a legnagyobb pontossággal és szigorral hajták végre.
Igy főispán ur ő méltósága megyénk szolgabiróját érteiilette, hogy n.-ajtai mészátos Varga Mihály a
gyanús s. szentgyörgyi falkából 2 darab szárvasmarhát
vásárol!, melynek következtében erélyeB szolgabirónk
Henter Béla ur részéről rögtön megtörtént az in
tézkedés.
Örök állitattak fel a községeknek országutak
által metszett két végeire, a kik hivatva vannak minden egyes jövő-menő lovas logatokat szorosan átvizsgálni és az azokon találtató takarmányt irgalom nélkül leszedni és megsemmisíteni.
Azonkívül eltiltatott a szarvasmarhákkal való
közlekedés, ha az a határon kivül leendő szállítást
célozná és ugy gondolom, hogy RZ az országos vásárok
•megtartásánál is igy lesz mind addig a mig a kórnak
egyetlen legkisebb jele sem fog mutatkozni.
Ezen nagy horderejű ós messze beható intézkedéseért megyénk érdemdús főispánja méltóságos Póesa
József urnák és a rendelet szigorú végrehajtói, megyéuk
erre hivatott közigazgatási tisztviselőinek a leghálásabb
köszönettel tartozunk, mert hisszük, hogy ez intézkedés következtében magszabadulunk a székely gazdát
legérzékenyebb o'dalról érintő tetemes veszteségektől.
Ifl. Barabás Sándor.

rencsétlen hazátokat. Az én állapotomon ne bánkódjatok, én szerencsés f o g o k lenni, ha tudhatom, hogy
ti azok vagytok. En meghallhattam volna, nekem a
lett volna legkönnyebb, de tovább is akarok vándorolni a dicsőség utján, le akarom írni, amit együtt
cselekedtünk. Mindnyájatokat meg nem ölelhetem, tehát a ti generálisotokat ölelem meg. Jöjjön generális
ur !" (Ekkor megölelte a generálist.)
Azután eképen szólott : .Hozzák ide az én sasomat, hadd csókoljam meg azt is. (Oda adatván neki
a sas, azt megcsókolta és igy szólott :) Oh, kedves
sasom, mint fognak a jövendő világban echozni azok
a csókok, melyeket neked adtam I — Éljetek boldogul
gyermekeim, éljetek szerencsésen I Álljatok kerekbe
még egyszer körülöttem." Ekkor még egyszer összesereglettek körülte a biztosoknak jelenlétében az ő stábálisai.
Mindezek után beült uti szekerébe s néhány
könycseppek estek ki szemeiből. Mikor épen útnak
indult, Constant nevű első komornyikját szólította,
kinek egy nappal azelőtt ajándékozott volt 50,000
frankot, de már Behol sem volt Constant. Kétségkívül
elbujt, hogy el ne kelljen menni.**)
Közli Siculus.

A k.-vasarbelyi Steph&nie menház
évi rendes közgyűlése 1877. okt. 7.

A kézdi-vásárhelyi szegény s munkaképtelen
egyének ápolására hivatott Ssephánie menháznak rendes közgyűlése f. hó 7-éu tartatott meg K.-Vásárhelytt
a tanácsház nagytermében, méltóságos báró Szentke
reszty Stephánie elnök ö nagyságának tapintatos vezetése mellett.
Elnök bárónő ő méltósága n jelenlevő tagokat
szivesen üdvözölve, a gyűlést a következő beszéddel
nyitotta meg:
Tisztelt közgyűlés !
Vegyük fel újból a munkát és folytassuk tovább,
mert az mindig becsületre szolgál, különösen azon
munka, melyet a közügyek érdekében s például szerencsétlen embertársaink boldogitására teszünk. Mentől
több időt szentelhetünk az ilyenre, annál nagyobb
mértékben teljesitjük a mindenható szent akaratát, ki
azért áldott meg egészség, erő és képességgel, «iogy
azokkal az emberiség jóllétén fáradhatlanul működ
jünk. Bizonyára mindnyájan, kik a jótékonyság teréni
működésre léptek s különösen azok, kik az elhagyatottak ügyére fordították figyelmöket, azon szent kötelességérzet hevétől vezéreltetve tették azt, és az
által lelkesülve vették fel a testben és lélefeben megtört öreg embertársainknak gondját, hogy nekik az
elhagyatottság bánata helyett az együttlét édességét, az
inség keserve helyett a megelégedés békéjét, a mult
emlékeire visszavágyó bus merengés helyett a jelenben megnyugvás boldogitó áldását megszerezzék. Nagy
és nehéz munka, de szép és nemes is, és én azt gondolom, ugy érzem, hogy a ki ily munkát ősziute Bzeretetlel, odaadó készséggel és bizonyos lelkesedéssel
viszen, az nem csak érzi, hogy valóban becsület az
ily munka, hanem érzi azt is, hogy lelke elevenül,
akarata a jóra erősödik, tisztul, nemesedik és egész
lényében a köznapiságból emelkedik s már itten a
földön a mennyei atyához mintegy közelebb jutott. Oh
ha az emberek nagyobb része igy gondolkoznék, igy
érzene s tehetsége szerint isten szent akaratát teljesítené nyomorban sinlődő felebarátai iránt, mennyi
könyet lehetne letörölni, mennyi Ínségnek elejét venni
és paradicsommá varázsolni e földet azon szerencsétlenek részére, kik az élet terhe alatt majd nem összeroskadnak ! Gondolja el tisztelt gyűlés I minő állapotban volnának azon szegények, k.'k jelenben a kézdivásárhelyi menházban vannak, ha az nem adna neki
biztos menhelyet ? és minőben vaunak most I Nemde
mindnyájunk szivét öröm tölti el ezen gondolatra, és
bizonyára érzik a szívnek azon magasztos sugallatát,
hogy ezen munka isten dolga, mely felemel ós hozzája
közelebb viszen. Mindenkor teljes elismeréssel emlékszem Kézdi-Vásárhely lelkes lakóiról és kiválólag
azokról, kik a menház létesítése nagy munkáját fáradhatlan kitartással elősegítették, s azóta is annak
erőre emelése és felvirágzása érdekében minden tőlök
kitelhető áldozatot megtesznek, a jó isten áldása fogja
I Napoleon búcsúja *)
ezeket követni ezen és a más világon s bizonyára
mennyei örömeket álveznek már itten a földön is jó
Fontenebleau, april 21 én.
cselekedeteik
boldogító öntuoatában.
Napoleon tegnap délelőtt elindula innét 14 szakerekkel, melyeknek elejekbe minden postán 60 lovaMiként a tisztelt gyűlés előtt ismeretes, menhákat fognak ; roirit kisérő biztosok mentek el vele gróf
Scbuwaloff stb. Ezeken kivül mentek el vele 4 házi zunk eddigi erőre emelését legnagyobb mértékben
elősegítette
a város polgárság Inak azon maga9ztalásra
tisztjei és a kenyérsütője. A katonák közül igen kevesen vették rá magokat, hogy útitársai legyenek B mint méltó áldozatkészsége, mely azt mindennemű élelmi
mondják, ezek is el akarnak tőle maradni ott, a hol és ruházati cikkekkei ugy ellátta, hogy nekünk arra
pénzt kiadni alig kellett és ez Jövőre való nézt az
hajóra ül.
egyedüli kilátásban levő leghelyesebb mód, ba azt
Utóbbi szavai közül, melyeket a még körülötte akarjuk, hogy menházunk idővel a városnak minden
levő ftabális tisztekhez s egyebekhez intézett követke- odatartozó szegény B munkaképtelen aggját felvehesse.
zőket jegyezték meg:
Nem kételkedem benne, hogy ezen célt mindenki
„Isten hozzátok I Husz esztendőktől fogva va- szemelőtt
tartja s azért kérem is mindnyáj tik at, hogy
gyunk együtt. En megelégedett vagyok veletek. Min- eddigi példás lelkesültség által vezérelt eljárásukat
denkor a dicsőség utján járni találtalak benneteket. évenként követve — tegyék le az idéni őszi kéregetés
Minden európai hatalmasságok fegyvert fogtak ellenem. alkalmával is tehetségök szerint készséggel adomáNéhány generálisaim kötelességük árulóivá lettek, az nyaikat azon oltárra, melyet az emberi szeretet nemes
lett Franciaország is, (Azt érté, hogy elhagyván az tüzével emeltek elhagyott felebarátaink boldogitására.
Usurpátort, régi törvényes urához állott.) Veletek és
Sokáig éljen a neuies város derék polgársága,
azon derék katonákkal, kik hozzám hűségesek marad- sokáig éljenek annak kiváló lelkes tagjai, kiknek
tak, három esztendőktől fogva tudtam Franciaországot buzgó közreműködésével most is tovább munkálkoda hazafiak között való hadakozástól megoltalmazni. — hatunk e nemes ügyben, ezt szivemből kívánva a
Legyetek hűségesek azon királyhoz, akit Franciaor- gyűlést megnyitottnak nyilvánítom.
szág magának választott; engedelmeskedjetek vezérteknek s ne hagyjátok el becses és igen sokáig sze*) Mikor asimfixetéfe helyére, Elba szigetére ment.

A legosztatlnnabb figyelemmel végig hallgatott, s
legkedvezőbb lelkesítő hatást gyakorolt elnöki megnyitó beszéd után a titkár terjesztette elő az intézet
keblében időközben történt B közgyűlési figyelmet ós
intézkedést érdemlő ügyeket, melyekre nézve a tett
intézkedések jóváhagyó tudomásul vétetvén a bizottság köszönettel felmentetett a végzett ügyekben tett
intézkedéseire nézve minden felelőség terhe alól.
Ezután az alapvagyon állása terjesztett be a következő adatokkal:
858 drb cs. arany betáblázás mell-Ht kiadva ér"
téke 4663 frt 50 kr, ennek évi i2°/u kamatja 559 frt
62 kr. Varga József urnái 400 frt, ennek 6 0 / 0 kamatja
24 frt. Réthi József urnái 40 frt, ennek 12°/0 kamatja
4 frt 80 kr. Alapítványokban 675 frt, ennek 6°/0 kamatja 40 frt 50 kr. Munkadijakbót a takarékpénztárba
helyezve 60 frt, ennek 8°| 0 kamatja 4 frt 80 kr. Takarékpénztárba betéve 111 frt 44 kr, ennek 8®/„ kamatja 8 frt 91 kr. Pénztári kézről kiadva 2100 frt,
ennek 10°[, kamatja 210 frt. A városi szegény alapból
büntetésből bevett és még be nem adott liátrálék 100
frt 87 kr. Büntetések után bevárható 40 frt. Részié tfizetések lerovásával tett ígéretek 275 frt 20 kr. Vagyoni állás üsBzege 8466 frt 1 kr. Evi jövedelme 993
frt 50 kr.
Ezt követte az 1878 ik évi költség előirányzataa mely minden változtatás nélkül elfogadtatott és következett egyik legszebb intézkedés, mely mindig alkalmat nyújt K.-Vásárhely derék fiai és nőinek arra,
hogy megmutassák, miszerint fáradságot és kellemetlen,
Béget nem tekintve, önzetlenül munkálni a legszebb,
legnemesebb feladatul tekintik s mely más városok
polgáraitól oly előnyős módon megkülönbözteti őket s
ez volt, midőn legelső és iegjobb családainknak női H
értelmes intellingens polgáraink megbizást nyertek és
vettek át arra, hogy e jövő évi élelmezés biztosítására
lakosaink minden osztályától mondhatni házról-házra
járva gyűjtést eszközöljenek. Sok fáradsággal és egyes
helyeken még kellemetlenségekkel is összekötött válalat, dc vigasztalja azon öntudat, hogy szerencsétől,
emberektől és az élet boldog örömeitől elhagyott szerencsétlen embertársaik nyomorát enyhítik s keserű
könyeit törlik le minden egyes adakozónak bár uiily
csekélységet képező de hálás köszönettel fogadandó szíves adománya által.
Ezen nehéz, de nemes munka vár jelen óv őszén
id. Pap Aridiásné, Székely Ivánné, Török Bálintné,
Zajzon Lázárné, Feil Eduárdné, Bányai Gerőné, Nagy
Lajosné, Máluási Kristófné, tiszteletes Kovács Istvánné,
Szabó Elekné, Pongrác Jánosné úrasszonyokra s B&ló
László, Nagy Károly tanitó urakra. Áldja meg isten
fáradozásukat sikerrel s adja meg lelkök édes öntudata mellett az oly méltán kiérdemlendő elismerést.
Ezután több üdvös és hasznos intézkedés tétetvén
elniik bárónő a legbensőbb melegségtől áthatott szavakban mondott elismerést és köszönetet a tanúsított
élénk érdeklődésért s jövőre is az intézetet minden
egyesnek lilki'smeretes gondjaiba ajánlva a gyűlést
bezárta.
X. Y.

Legu jabL

Bnkurest, okt. 26. (Az „E—t" siirgöuye.) Zimmermanu tábornok hadseregének zöme Szilisztria közelében áll. Ruscsuktól délkeletre tegnap óta hevei
ágyúzás hallatszik, valószínű, hogy Szulejinau pasa és
a carevics között nagy csat* lesz.
Az eiryptomi sereg nem marad többé egy parancsnok alatt, hanem Sumla és Várna közt osztatik meg.
Ruscsuk és Slobozia közöttt egyre tart a bombázás, Ruscsuklól délkeletre tisztán kivehető a heves
ágyúzás; valószínű, bogy a cárevics és Szulejman között csata foly. Zimtnermann tábornok csapatai Szilisztriához közelednek.
Egy cserkesz sereg áttört a nándorfehérvári határon B néhány marhát elfogván, eltávozott.
A porta köszönetét fejezte ki a tunísi bej iránt,
amiért sogélyt küldött a hadsereg részére.
Az „Asserablée Nationale" azt hiszi, hogy az
egyedüli ut egy minisztérium alakítása a senatusból
Audiffret Pnsquier elnöklete alatt. — A baloldalnak a
válság ily megoldását elő kellene segítenie, mer MacMahon lemondása zavarokat idézhetne elő.
Sumlában az a hir van elterjedve, hogy az angol
kormány mindon áron a békét akarja s hogy lépésekre
készülne e tekintetben, de a hir mai napig sem talált
megerősítésre. A háboiu minden ponton szakadatlanul
pusztít s még fegyverszünetre sincsen kilátás.
A fölkelés Daghestanban kezd veszélyessé lenni.
Dagbestan déli részében a földbirtokosok Titlisbe menekülnek.
Oltenica és Turtukay között egyre tartanak a
csetepaték. A muszka csapatok lőtávoluyira vannak
Szilisztriától.
Poradilll, okt, 26. Tegnap Mikiós nagyherceg
megtekínté a górni duhniki harctért is és a muszkák
által elfoglalt álláspontokat. A csapatok a 24-iki győzelem után lelkesültek, mindnyájan a táb írnoktól t
**) A kéziratt a, melyből hiven, változtatás nélkül kSzlttm közkatonáig hősiesen viselték magukat. A muszkák
e bucsu-tudósitást — t. Bartha Lajos lelkész ur archívumában vesztesége 250, a törököké majdnem ily n tgy (?); 4 J
akadtam.

S.

Szerkesztői posta

tiszt foglyul, egy zászló és négy ágya zsákmányul
ejtetett.
Az „Abendpost" megcáfolja a „P. Corr." hí rét,
mintha a szultán Angliát felkérte volna jó szolgálatra,
hogy a békát elősegítse. Az „Abendpost" hozzáteszi,
hogy más lapuk hitelt adnak e hírnek, mindamellett
tekintettel arra, hogy a háború folyamában fölmerült
békehírek már többször bizonyultak alaptalanoknak,
kénytelen a „Polit. Corr." által kifejezett föntartáahoz
járulni s nem hírűi hőbb óhajjal, mint azzal, hogv a
közelebbi jövő e fentartást igazolatlannak tüntesse fel.
A „Havas" jelenti, hogy Orhaine és Plevna között ujaub harc foly. Karsba nagy készlet szállítmányok érkeztek. Újra megengedtetett a gabonakivitel
a konstantinápolyi kikötőkből.

P I A C I

Á R A K

Csuluk (xyula urnák Málnáson. A kéidéses tárgy
már teljesen kimentve vau Mint elég ügyesen irt cikkéből észrevettük, más kérdéseket is ügyesen tudna
tárgyalni. Nem lenne jó a társadalmi egyéb kérdések
megvitatására forditani figyelmét?

| S.-Szt.; György Brassó,
okt. 29. okt. 26
kr.

1 frt.

frt jkr

1 legszebb
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Jóindulatu figyelmeztetés .vesztegintézeti felügyelő Brassóban lakó Murai Lajos úrhoz.
Idevaló Waitz Józset szatócs-kereskedő a mai
nap előttem panaszképen felhozta, hogy ön folyó hó
15-én itten a Krasznába lett átutazása alkalmával a
bodzái vesztegintézeti állomásvezető kíséretében kereskedésébe bement s honn nem létében ottan felülvizsgáló szemlét tartva, sógorasszonyát özv. Waitz Izraelnét faggató kérdésekkel oly nyilatkozat tételére akarta
V E G Y E S
erőszakolni, miszerint kereskedésében irodai!kellékeket
— A török sebesültek részére Kisborosnyón soha nem árult s hogy volt bodzái m. kir. veszteginlakó Györbiró Berta kisasszony 4 kiló tépést, Réz Gi- tézeti igazgató ur tőle irodai kelléket, t. i. papírosat,
pcc-íétlő viaszat, irónt stb."sohasem vásárolt.
zella k. a. 2 kiló tépést küldöttek.
Botrányul hozta továbbá azt is fel, hogy ön ma— Udvari gyász Legfelsőbb rendelet folytán
néhai Sergei Maxuuilianovits R >raanofí'sky leuchten gát sógorasszonyával szemben nemcBak^gunyoBan vibergi hercegéi t az udvari gyász okt. 27-től kezdve tiz selte, sőt kereskedésének titkaiba is befuródzni a k a r t .
Tudtom szerint a kereskedések terjedelme iránt
napig felváltás nélkül néhai Mária özvegy szász ki
rályné ő felségeért fennálló udvari gyászszal együtt a III. osztályú kereseti adó helyes kiróvása érdekében
meggyőződést
szerezni ez idő szerint csakis a kir.
fog viseltetni.
adófelűgyelő urak vannak az 1876. XV. t. cikk értel— A liitroinszéki marhavész. A vészbizottság mében feljogosítva ; idáig még oly törvényt, mely a
határozata folytán hétfőn délelőtt a városunkban lezárt vesztegintézetek felügyelőit is hason eljárásra feljogo51 darab marha s Váncsa városi polgár 8 db marhája gositaná, még nem ismerek s mert az én csoportom
lebunkóztatott s mészszol töltött gödrökbe eláaatott. egész területén ugy a hivatali közegeknek, mint minA kérődző álhtokra, bőr, gyapjú, takanuány stb. ki- den más személynek szigorúan a törvények korlátai
vitelére nézve — mig a vész teljes megszűnéséről a között szabad csak mozogni s mert a polgári jogoknak
vészbizottság meg nem gjőződik — 21 napig a legszi- tiszteletben tartására még az itten átutazó vendégeket
gorúbb zárlat lett a lebunkózás napjától számítva el- is rá szoktam szorítani s mert a kereskedők üzleti titrendelve. A városi sorompókat mindenütt katonák őr- kaiba erőszakos faggatások által leendő befuródzás a
zik, kiknek Hzoros kötelességök minden kérődző álla- polgári jogok alapját igen is sérti s a tartozó tiszteletni, a vész tovább terjesztésére alkalmas anyagot visz- tet csorbítja : jóindulatulag figyelmeztetem a felügyelő
szautasitani a behozataltól Msgyénk lakosait figyel- urat, hogy jövőben történendő átutazása alkalmával
meztetjük, ha a katona bejövetelkor magállásra szó- csoportom egész torületén a fennálló törvényt, törvélítja fel, engedelmeskedjenek, elleneseiben a katonák nyes gyakorlatot és polgári jogokat tiszteletben tartani
utasítva vannak az engedetlenekre lőni. A legnagyobb s hasonló illetéktelen beavatkozásoktól óvakodni igyeóvakodást parancsolja a közérdek — a kényszer előtt f kezzék.
meg kell hajolnunk.
Különben nem akarom tovább fürkészni, hogy
Most vesszük a hiit, hogy Sándor Istvánnál egy ön minő célból tette a fent körülírt eljárást, de enydb bival, Király Józsefnél 1 db. bival beteg. A vész- nyit ez alkalommal — a többit későbben — mégis
b'zottság már kiszállott s konstatálta a marhavészt. nyilvánítani szükségesnek tartom, bogy a műveltség a
A beteg állatok holnap lebunkóztatni fognak. Minden bosszúállást é6 jogtalan üldözést, a férfi szellem pedig
jol arra mutat, hogy a vész nagyobb mérveket kezd mások becsüleiünek aljas eszközökkel leendő roiz inölteni, ezért városunk és vidékünk gazdaközőnségát dulatu bepiszkolását régen száműzte • hogy a'i intria legnagyobb óvakodásra figyelmeztetjük.
gatio egy oly háládatlan szerep, mely magát az intri— A fonoda javára lóbeszerzési alapbóli illető- gánst is gyakran kárhozatba sodorván, megsemmisítői
ségűket felajánló, — mint minket értesítenek, egyesek szokta.
részéről insultatioknak vaunak kitéve A részűkot a
Remélem, mi ketten tudjuk, miről és kiről beazéközérdek oltárára felajánlott egyéoek haz.fi kötelessé- lUiik B ha netalán reflexionális kedve jőne, kérem ezen
güket teljesítették, kik inkább dicséretre, mint megtá lap utján velem találkozni.
madások, korholátokra érbemesek. Illetők saját vagyo
Bodzafordulón, 1877. szept. 18 án**)
nuk felett rendelkeztek — ez jogukban állt. FigyelNagy Pál,
meztetjük az insultálokat, hagyjanak indokolatlan korkörjegyző.
holásiakkal, megtámadásaikkal fel, ellenesetben a tör.
vényes hatóság tudui fogja illetőket ellenök megvédeni
— Leönti magát petróleummal, meggyújtja s
*) £ rovat alatt megjelentekért csakis a sajtóhatósággal
szerk.
llgy illáimnál. A magyarság legmelegebbeu érdeklő- Aiombeii válni felelősséget a
dik török testvéreink sorsa iránt ; de nem hisszük,
"*) E cikk keilő idóben érkezett be, de beküído nr Budapesten
léte
miatt,
minthogy
az
Ugy
uiiben
állásáról
tudomást
kelhogy akkora mérve lenne meg ínég egy turkophilben
Szerk.
az érdeklődésnek, mint Gyárfás János barátunkban, ki lett szereinunk — csak most láthatott napvilágot.
ugy nyilatkozott: „ha a t ö r ö k ö k g y ő z n e k ,
Bécsi tőzsde és pénzek okt. 29.
leönti magát petróleummal, meggyújtj a s u g y fog i 11 u m i n á 1 n i."
5°/0 Metalliques . 63 90
M. föla kötv. . 77.85
Tem. földt. kötv. 76 25
— Ami ritkaság. A gyéresi népkönyvtár, mint 5°/ nem. köles. . 66.70
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erősen igénybe van véve, hogy a muukás föld-népét Bankrészvények . 834.—
Ezüst
104 40
még a műnk* napok se riasztják vissza az olvasástól. Hitelrésze énvek . 201 90
Cs. kir. arany . 5 63
Ki viszik a könyvet a mezőre, és alvás helyett olva Loi.don . . . . 117.85
Napoleond'or . ,9.49
sá-sal töitik el a pihenésnek szentelt időt. Valóban az
oly szép vonás, a ritkaság és ami megmatatja, hogy a
Felelős szerkesztő: Vecsey Róbert.
nép-könyvtárak nagy hasznára szolgálnának a nép
művelődésének, ha volna kellő erő és erély azoknak
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.
minél több vidéken való terjesztéséhez.
—Nyertes magyar lovak. A magyar lótenyésztés
ujabb fényes diadalt aratott a 23. prá-ai versenyen.
A „Kincsem" vetélytárs nékül elnyerte a 3000 (oririntog
„Császárdij" at: a kétévesek versenyébeu gr Sztáray
János BAltoná"-ja könnyen győzött; másodiknak herceg
Eszterbázy Pál „Rosanne" ja, harmadiknak gróf Henckel Hugó BHungariá"-ja érkezett a célhoz; „nord und
süddeutscher Preis'-t gróf Appnyi Antal „Blankenese"
kancája nyerte vetélytárs nélkül. Az eladó versenyben
gróf Eszterházy Mihály „Chloe" ja győzött. Az akadály
versenyben gróf Waldstein György B Pdeler"-je egyedül járt körül.
— Schneider Emil chemikus, ki a fürdőidény
alatt Élőpatakon, Tusnádou s sept. 15. 17-én Brassó
b»ri nagy tetszésnek örvendett optikai-phypikai előadásokat rendezett, közelebbről ily előadások céljából
városunkba érkezik.
Mchner Vilmos ki->da>-ában Budapesten megje
Iont .Az ördög fia a bárom vörös ember'1 című
igen érdskfessitő regéuy. Állani fog 2ö füzetből, egy
lii/.et ára 25 kr. Jövő számunkban részletesen ismerteini fogjuk.
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Juhhus

Szemerján a Kölönte-féle igen kényeim?*
szállás kedvező feltételek mellett kiadó. Értekezhetni bérlő
Ö e n c s i István,
királyi adófelügyelővel.
Sz. 1452

1877.

Pályázat.
Háromszékmegye, hidvégi szolgabírói járásban Flidvég főlielylyel
Hidvég, Nagy-Ajta,
Bölön, Arapatak, Erőst! éa Liiget csoport köz
ségek részére a körorvosi állomás betöltésére
pályázat nyittatik évi 350 frt. rendes fizetéssel
és 50 frt. o. é. lakbérrel.
Pályázni kívánók felliiv-iUnak, sajátkezüleg
irt az 1876 XIV. t. cz. 143 §-ban meghatározott képességet tanúsító bizonyítványokkal felszerelt kérvényöket folyó évi november 20-ig
bezárólag alólirt szolgabíróhoz beadni.
Hidvégi járás szolgabírói hivataltól,

Illyés Tamás,
3—3

j. szolgabíró.

Sz. 1996.

Pályázati hirdetmény.
Nemes Háromszékmegye kézdi alsójárásban
az 1876-évi XII, törvénycikk Il-ik része I. fejezete értelmében az alább megnevezendő' községekből össze csoportosított körorvosi állomásra
300 Irt. évi fizetés 50 frt. lakbérrel pályá/.at
nyittatik
A csoportosított községek s azok lélekszáma a következendő.
Alcsernáton főhely 2129, Felcsernáton 1318,
Albis 875, Dálnok 1538, Márkosfalva 710, Mátisfalva 210, Maksa 782, Ikulalva 740, Futásfalva 812- összesen 8914 lélek.
A kellően felszerelt pálvázatok jelen évi
nov. 20 ig alólirt szolgabíróhoz adandók bé.

Demény Ferenc

borlehuzó-gépek, gumi- és kender-tömlők,

gumi-köpenyegek, s z i v a t t y ú s ós h á z i - k u t a k
azonkívül

SZERELŐ- ÉS JAVÍTÓ-MŰHELYE
elvállal

kutak, g é p e k felállítását és javítását,
vizvezetések berendezését

\ r

isö magyar gép és tüzoitő szerek gyéra, harang és érczöntőde erdélyországi fiok-raktái
! 6

~

Kolozsvárit.

Kerti és kézi fecskendők, tíizi vedrek, toló és mászó létrák.

nyomatott Pollik JIóTiuTá -S^atgyórgy ön.

10

j Kiadó szállás.

Tűzoltó-szerelvények, tűzi fecskendők,

A

90

9 50
7
10
1 20
—
32
4S
24
—
24

2—3
sz. bíró.
Tonilö orsók, koyács-fnróh, takaróponyTák, tizedmérlegek és sulyok.
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