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lóságába vetett hitünk nemhogy megcsalna, de
boldogitani fog; megyénk anyagilag, szellemileg,
Háromszék anyagi, szellemi eló'haladása tel- virágzó, lakosai boldogok, elégedettek lesznek.
jes mérvben biztosítva van ; most azon egyéU g y legyen !
neket kell, félretéve minden érdek-összeköttetést — megválasztanunk, kik az anyagi és
* Ausztria Magyarország részéről, mint a bécsi
szellemi fejlődés előmozdítására hivatva kell
„Montags Revue" berlini levelezője jelentette — kijehogy legyenek.
lentetett volna, hogy azonnal háborút indit Muszkaor
A megyei tisztújítás ideje maholnap itt van; szág ellen, ha caak sgy talpalatnyi főidet is el alspi
ekkor fog határozni megyénk lakossága jövője foglalni a török birodalomból. E nyilatkozató
News" alaptalannak siet állítani.
felett, ekkor lesz megoldva a lényeges kérdés :
* Muszka hangok Magyarországon. Az újvidéki
megyénknek oly tisztikarral kell bírni, mely
megyénk minden irányú érdekeit felfogni, esz- „Zásztava" Szerbiát újból felszólítja, hogy a háborút
a törökök ellen kezdje meg, illetőleg a tavaly megközölni, fejleszteni elég érzékkel és kép--xnégj;el kezdett inunkát folytassa s végezze be Szerbiának köbírjon, vagy maradunk a régi nepotismu* alral telessége a szerb jövő biztosítására működni a saját
teremtett közigazgatásunk mellett s hagyjuk ér- érd- ke és fennállása tekintetéből, fellát tegye magát
dek- inket a sutban s nem törődünk saját anyagi tönkre 1) Ugyanazon okok forognak fenn moot is, mint
tavaly, a törökök elleni hadjárat viselésére és pedig
és szellemi jóllétünkkel.
annál inkább, mivel Szerbia csakis a felszabadított és
Megyénk minden egyrs mivelt, gondolkozni egyesült Szerbségben leli fejlődését B egy szebb és
szerető félti* érzi a közszükséget, hogy Három- boldogabb jövőjét — ellenkező esetben nyomorúságos
életre és pusztulásra számíthat. De a tavalyi hadjárat
azékmegyének, Magyarország egyik legtekinté- iszonyú anyagi és politikai áldozatai i» megkívánják
lyesebb megyéjének olyan tisztikarral kell birni, Szeibiától a háború mielőbbi megkezdését, (*-z aztán
melyre mindenkor büszkeséggel tekinthessen: logika !) avégből, hogy a mostani hadjárat, melyet az
mely ugy miveltaég, szakképzettség, mint erköl- északi szövetséges társ és testvér oly dicsőeu kezdecsi tulajdonságai által mintaképül szolgáljon a ményezett, minél gyorsabban bafejeztosaék Nem stratégiai, hanem politikai okok tanácsolják tehát Szerbiá
többi megyéknek, mely kezdeményezője legyen nak a beavatkozást, mely okok előtt bizonyára Szer
minden hazafiéi ügynek s áldozatrakész bajnoka bia államfériiai is meg fognak hajolni. (Kitűnik ebből,
mindannak, mi megyénk jóllétét érdekli
hogy o „Zásztava" sokkal kevesebbért mondaná ki a
háborút Szerbiánál.
Ha a közszükséget érezzük, ennek kimaradhatatlan eredményének kell lenni egy oly
tisztikar választásának, mely ugy fel, mint leA harctérről.
felé hivatását egy tekintélyes megye hivatalos
A harctéren nem törtéinek ujabb eseméoyelr. —
közegéhez méltóan, megyénk dicsőségére, a pol- Dobrudsa, Lom-vonal és Sipka-szorosban támadásra
gárok javára töltendi be.
készen állnak az orosz hadak. A hadjárat sorsa Plevnától függ, ezért az oroszok itt fejtik ki föersjtíket.
A megyei választások ideje itt van ; meg- Plevna körűi van zárva már 12 nap óta » aza'att nem
érkeztéig vessen számot minden egyes választó történt semmi Plevna körül. Az oroszok Plevna ostromagával; készítse magút elő; tájékozza magát ma sikertelenségéről sok vér árán győződtek meg B
az áapintnsokkal szemben, hogy midőn az ur- ha Ozmán élelemmel hotsrabb időre ellátva van, Plevna
nához kell járulnia: oly egyénre essék vá- bevehetetlen lesz a muszkákra nézve. A tél s szabadban táborozó muszka hadserget roppant sanyaruságoklasztása, ki amellett, hogy a közbizalomra érde- nak teszi ki. A hideg a török golyókkal vetélkedve,
mes, egyesiti magában az ember, egy valódi egyaránt pusstitani fogják a muszka hadserget.
mivelt ember azon erkölcsi és szellemi tulajdonUjabb tudósítások szerint a török kormány naságait, melyek előtt önkénytelenül megliajlunk gyobb kéizületeket tei-z Montenegro ellen is, egy
ujabb, 40,000 főnyi sere* alakítását indítván meg Boi
és kalapot emelünk.
niában és Hercegovinában.
Az, ki ily egyénre szavaz, mig egy részről
A Plevna körüli orosz csapatok elhelyezése ma
kötelességét leijesiti, másfelől megyénk közér- a következő : A nikápolyi és a bielai utak közötti területen
Grivícáig a 2 , 3., 4. román hadosztály, Gridekének tesz szolgálatot; megyénk közjavát mozditandja elé. Ki ellenb?ri egy-más érdek, családi vicától cs Radisevo kost a IX , Radisevo és a lováci
közt a IV. orosz hadtest táboroz A lováci ut és a
ősszeköttések stb. miatt mellőzi az érdemetlen- ut
Vid, illetőleg Telis közti terület, valamint a vidi hid
nel szemben az érdemest; ki hitvány pár forint- Svinarnál a gárda és a lovasság kezében van, egy
ért, eszem-iszomárt nem követi meggyőződése gárda badosstály Krynenél áll. A plevna-sophiai ut
szavát s oly egyéure szavaz, ki sem mint em- mentén levő vidi hid, mely nagyban meg volt erősít
ber, som mint hivatalnok a közkivánalmat ki ve, legújabban orosz kézbe került s igy a dubniki ut
és Radomirce is az oroszoké.
nem elégitheti : árt, véghetetlenül árt azon
Dubniktól északra Etropolnái a gárda egy része
közjónak, melyet előmozdítani minden egyesnek és Lazarev lovashadosztálya, mig a hid és Nikápoly
erejéhez mérten szent kötelessége s lclkiismeret- közt a Kalafatból ide rendelt első hadosztály áll Pltv
mardosásnak teszi és méltán ki magát, mert na körül tehát 4 román s 8 orosz, összesen 12 hadelmulasztotta, midőn módjában állott a közjó osztály, vagyis 107 ezer gyalog s 20 lovasezred — 20
ezer ember s ugyanannyi tüzérség és műszaki csapat,
javán munkálni.
vagyis 130 ezer katona, 500 tábori és 50 várágyu áll.
Ily meggyőződés hassa át a választókat el- Az ostromvonal egy-egy mértföldjére 16 ezer ember
sőtől utolsóig, ily emberhez méltó tudattal já- «sik, ami kétségkívül igen tekintélyes haderő.
Déli irányban Ozmán pasának Plevnától még két
ruljanak az urnához; ekkor megyénk oly tiszmértföldnyi távolságra szabad tere van; Peternica és
tikarral fog birni, mely reánk és mi reájok mél- Uzendol
közt őrös sáncokat emeltetett s pozíciója ezen
tán lehetünk büszkék.
irányból megközelíthetetlen.
Sevket pasa Orchanieből okt. 27-én azt jelenté,
Hat év sok idő! Ha jól választunk nyugodtan várhatjuk a hat é / lefolyását; ha roszul: hogy az oroszok Gradihuicánál 60 ember veszteséggel
visszaverettek.
Okt. 28-án egy kis csata volt az or
hosszú hat évi idő fog kiábrándítani, adja isten
chanie-plevnai uton. Egy orosz osztag Szlaticáa van
ne legyen későn tévedésüuk, a nepotismus szülte a Balkántól délre Orchaine hátában.
közigazgatás boltá-tai, szellemi és anyagi roppant
Az orosz gárdacsapatokról következőleg emlékekárainkból eredő hUram áradásunkból.
zik meg a ,K. Z." tudósítója : A katonák többnyire
jól
megtermett
emberek éí egyenruhájuk szépen áll.
Háromszéken van mivelt, erkölcsi érzület
A tábori szolgálatot még nem ítélhetem uieg, azonban
tel biró, képes egyén elég; válasszuk ki ezek egy ör felállítását láttam s mely a mi fogalmaink szeközül az érdemeseket s ezekre essék szava- rint igen gyarló volt. A tisztek, a kikkel beszéltem,
mind jó reménynyel vannak telve s „Plevna mielőbbi
zatunk.
bevégzését" remélik, ugy, hogy még ac„idén a Balkán
A közérdek vezesse elhatározásunkat min- túlsó oldalán fognak békét diktálni. Ok még mindig
denek felett; vonuljon háttérbe ezzel szemben kicsinylik ellenfelüket, ami talán au első komolyabb
minden mis érdek s ekkor megyénk életreva- összeütközésnél meg fog változni. A sorkatonaság is

A közérdek mindenek felett.

vidékre postán küldve:
Egész év . . 6 ft. — ki.
Fél év . . . . 3 ft. — kr.
Negyed év . . 1 ft. 50 kr-

Hirdetmények dija:
3 baaábes petitsorért, vágj
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij kttltSn 30 kr.
Nyilttar -ora 16 kr.

igy vélekedett, mig Plevna mezőin ezrenkint leterittettek.
Sumlából okt. 29-én jelentik, hogy Szulejman
pasa visszatért oda Várnából. Mult kedd óta, mikor
az oroszok visszaverettek, nem volt csata az egész
vonal mentén.
Szilisztriából okt. 27 ről ezt jelenti a „D. TM. B
egyik harctéri tudósítója : E pillanatban minden csendes, gőzöseink lejárnak Pasováig. A kozákok Kainardsiig nyomultak előre, ott gabnanemüeket requiráltak
3^Xztán visszavonultak. Galacon és a szomszédos fáinkban az oroszok nagymennyiségű gabnanemüakjt
halmoznak öaeze. A Szilisztriától keletre eső szigeten
öt orosz ezred van. A Kalaraaon levő öuzes ellenséges
haderőt 15,000 főre becsülik. Mult szerdán a nagyherceg kémizemlét tett a Bzigetre nézve a csatornán egy
gőzesóoakban s miután arra lőttek, vijizavonu t. A
Duna vízállása igen alacsony; az oroszok a szigeten
üteget állítanak föl. Az idő igen ssép. A törökök néha
lövést tesznek az orosz munkálatokra a szigeten
Nikica fejedelem ujabb tudósítások szerint szepegni kezd, hogy bódításai, melyeket a török sereg
jelenlétében tett, csakhamar veszendőbe mennek. Ali
Saib pasa most már 22 zászlóalj és 42 ágyú fölött rendelkezik, néhány hót alatt pedig körülbclől 40 ezer
főnyi uj törők sereg szerveztetik a kossovoi kormányzóságban ; a fegyver e csapatok számára Konstantinápolyból már megérkezett. Nikica méltán aggódik tehát a következő események fölött és szorultságában a
mult napokban hosszabban alkudozott táviratilag s
szerb kormánynyal, hogy a szerb csapatok egy része
Montenegro felé operáljon. Ez alku lozások azonban
egyelőre még semmi eredményre sem vezettek, mert
ba a hatalmas Milán végre mégis megiudul rettsnetes
ármádiájávsl legelső, sorban a szegény cáron kell segítenie,
B é c s , nov. 2. A „P. C." Bukurestből folyó hó
elsejéről jelenti: Sevket pasa okt. 31 éu Orhanieből
megkisérlé az oroszokat Telisnél megtámadni és őket
onnan elűzni. Több órai c«ata után az oroszok Sefkst
pasát Radomirce előtt megverték a vad futásban üldözték. Plevna most már tökéletesen körül van zárolva. Egy Zimnicából érkezett jelentéi nyomán fentartással közli a „P C"., hogy 70 ezer főből áiló Balkán
hadsereg van alakulóban, mely még a tél b >állta előtt
átlépné a Balkánt és BÍetve Adrinápolyhoz nyomulván,
bevégezné a hadjáratot anélkül, hogy Plevna elestét
vagy a carevie* keleti operációját beváruá.
L o n d o n , nov. 2. A „Reuter" ügynökség jelenti Konstantinápolyból : Hivatalos közlés szerint a
rendelkezésre álló tartalékosok és népfelkelők száma
498,412 ember, melyből 165,000 ember azonnal bevonható. A sorozás 61,795 embert adott, behivatott ösize«en 226,795 ember.
K o n s t a n t i n á p o l y , nov. 2. A „Havas" jelenti : Sevket pasa tartja magát Karadsa Daghnál Orhanie mellett. Ázsiából jelenti továbbá, hogy Mukhtár
pasa az ismert Hasian-Kalehi esemény után a DeweBojumi erős pozíciókba, Erzerum mellett vonult vissza.

Aranylakodalom,
Szentkatolnai Cseh IglÚC az 1827-ik év november 5 én vezette oltárhoz szép menyasszonyát, Kézdi-marton/alvi KOVÁCS Polixeilát.
Ötven év, egy félszázad tölt el azóta ; méltó
volt, hogy arról 1877. november 5 én megemlékezzenek
Az ötven év előtti fiatal pár a szülők, nyoszolyó-leátiyok, vőfélyek és számos vendég által környezve, vig csevegések között, ma saját
gyermekeik és unokáik kis körében csendesen
ülte meg az örömnapnak emlékét
És mégis, ha megkérdeznők a lakodalmazó
párt, hogy mikor voltak boldogabbak : 1827-,
vagy 77-ben? ők bizonyosan azt felelnék: m a !
Mert amely házaspár a haza, a CJa'ád s
egyáltalában a társadalom iránt tartozó kötelességeket hiven akarja teljesiteni és ugy, miként
ók egy félszázadon át teljesítették, az más feleletet nem adhat, az a multat nem cseréli föl
az akkori bizonytalan jövővel.

Az ilyenek száma igen kevés ugyan, de
azon kevesek közt méltó helyet foglal Cseh Ignác
megyénk volt igazságszerető t á b l a b í r á j a ,
184819 év'v népszerű alispánja és neje Kovács Polixéna a lelkes honleány, a székely gazdasszonyok egyik mintaképe.
Közbecsülés, szeretet és tisztelet kisérte egy
félszázadon át . munkás és példás életüket. En
gedje a mindenható, hogy még hosszas éveken
keresztül élvezhessék érdemkoszoruzott múltjuk gyümölcsét!

Cseh Ignác 1802. Kovács Polixéna 1807.
ben született. Nagy veszteség érte őket, midőn
egyetlen, nagyreményű fiukat Tivadart elvesztették ; de azért a gondviselés nyújtott nekik
némi kárpótlást három leány és nyolc unoka
gyermekeikben, kikben, midőn már nem lesznek
fí k — élni fognak és a hálás nemzet évszázadok múlva is áldani fogja emléküket!
Csak a közérzületnek adunk kifejezést, midőn ma azt kivánjuk :
Cseh Ignác és Kovács Polixéna még sokáig, igen
sokáig éljenek ! !

Mégis csak haladunk!
Nem kell az öndicsekvés nemtelen mesterségéhez
folyamodnunk, annak legkisebb árnya is távol van tőliluk. Nincs, ki egy percig is kételkedni merne, ha
mondjuk : alig egy évtized s mi is ott leszünk Európa
kultur államainak első sorában. Vanak ugyan, kik
n.zsdás fegyverők sziporkaként lődözik, tudatlanságuk
sötétében, egy nem ismert cél felé; de hála isten nem
ártanak s ha vesszük, használnak. Tőlük azt tudjuk
meg, mit hogy n e tegyünk. S ez igy jól van.
Eber figyelemmel kisérjük a muszka kancsuka
és török honszerelem véreB játékát. Mert vajha közvetve is bár, do saját létérdekünk döntő pontja is marad Plevnai De azért nem feledjük magunkat sem ám!
Itt egy példány a „NemeréB-ből, olvasBa akárki :
F o n ó d á n k U g y e b i z t o s i t v a v a n . Hasonló érzelem az alvóéhoz, ki muzsika szóra ébred.
Uj eszme s mégis régi. Uj, mert alig pár áve
horosula meg hazánkban B leve boldog reményekben
élőeszközévé megvagyonosodásunk céljának. Régi, mert
már pár éve várjuk Bzületése pillanatát. 3 ha váróban vagyunk, időnk kétakkorává lesz. Már egy lépéssel közelebb vagyunk célunkhoz. Ha már nincs ki
kételkedne az idő rövidségében, mi alatt megkezdheti
áldásos működését; ugy olyan sincs, ki benne a haladást felismerni vonakodnék.
Az anyag eddig is a miénk volt, mit a külföldnek potom áron adánk s később nagy drágán visszavevénk. Miért ne tudnók azt mBgunk feldolgozni?! A
péuz nekünk is jó volna ám.
Respeet a székely asszonyoknak! Ok eddig is
müködtenek. Annál jobb, kétszeres érdekűvé válik általa a fonóda ügye. A székely nép szorgalmában és
áldozatkészségében kételkednünk nem szabad; egy
ezred évi lételét vonnok kétségbe. Ezt nem tehetjük.
Haladunk. Anyagi jóllétünk sarköve le van téve.
De az ember tettből és lélekből áll. Nem elég testünk
táplálni eszünk rovására; ez bün lenne. Büszkén mondhatjuk el, e vád minket nem illet, eszünket s szivünket is miveljük. Igen, vannak lelkes néptanítóink.
Reszket a papir k e z ü n k b e n , ha olvassuk

A szerelmes levél.
— Elbeszélés. —
Irta AIGNER FERENC.
(Vége)

— Szidónia ! add ide a levelet.
— Itt van.
- - Hol a cimeres pecsétnyomó?
— Az is itt van.
— Még egy üres levélboriték kell.
Szidónia odaadta volna mindenét, csakhogy egy
kiváló expediálást elősegithessen saját érdekében.
Jozephin most a férfiak felé fordult:
— Ki tud szépen és helyesen irni ?
— En is 1 En is ! En is ! — hangzott a jelenlevők vállalkozása.
— Aki legméltóbb, azé az elsőség I
— Akkor mindegyikünké az elsőség ! — véleményező az egyik nagy szellem.
— Ne beszélj félre I — válaszolá Szirondiné I
— Ugyvan, ö mindig félrebeszél.
— Elég lesz ebből ennyi ! — szakitá félbe Jo
zephin a vitát és hirtelenében odataszitotta a levelet
címezés végett a legköz lebb álló férfi tagnak. — Írjon
kérem !
— Nagyfád I én ezépen fogok irni.
— Meg is kivánctu ! — feleié Jozephin és raondatolta toll alá a címet:
„Zádorffi Z o l t á n n a k
ajáulva.
D. város, Régi utca, 3. sz."
A szépen író aztán leírta ezt díszítve, egy czomó szarvas hibával.
Jozephin átvizsgálva a levél címét, igy dicsérte
meg az illetőt:

működésűk. Emlékezzünk CBak: e<előtt tíz évvel mi
vala tanügyünk és nézzük mi, most?!
Lelkes tanítóink nem restek nemes versenyre
kelni. Gyűléseket tartanak, értekezéseket dolgoznak,
tanításokat tartanak épületes szabályokkal korlátozván
Üdvös müködésök. Szóval nincs ut, melyen ne haladnának a tökéletesedés felé.
Haladunk.
Ha biztosítva vagyunk anyagilag s ha leráztuk
elménk vak sötétségét, akkor ne féljünk, bizton te
kincsünk.a jövőbe.
A pénz és ész teszi az egyes boldogságát, de
minket nem mivelt nemzetté: kell bogy lelkünk is 1b
gyen.
Van lelkünk is. Philantropikus nemzet is vaévgyunk, mit humán intézeteink bizonyítanak. Vagyon
talanainkat, árvainkat nem lökjük el; van menházunk.
Áldozatkész asszonyaink és férfiaink teremtménye, mi
nem szorult dicséretre, maga magának legfényesebb
bizonyítványa, mi emberbaráti érzelmeinket mutatja.
A vagyonos nem fél a szükségtől; az eszes köny
nyen találja fel magát; a jólelkű közbecBÜlés tárgya s
ki mind a hárommal bír: az elérte célját. Már itt a
földön.
—r.

A népiskolák érdekében.
Papolc, 1877. november I.
Tek. szerkesztő ur I
Kegyes engedelmével a népnevelés érdekében
lapja hasábjain bátor vagyok egy kis helyet kérni.
Nem az írói viszketegaég, mert erre gyengének érzem
magam, hanem a mult bó 26. és 27 én tartott átalános
tanitói közgyűlés alkalmával a s.Bzentgyörgyi középtanodának egyik legjelesebb tanítójával igen rövid
ideig tartott beszélgetés és magánvélemény szolgáltatott alkalmat az írásra.
Ugyanis a népiskolákról és azok növendékeiről
levén szó ; határozottan állíttatott, hogy egye6 tantárgyakból (anyanyelvtan és természetrajz) mily kevés
képzettséggel birnak a népiskolából gymnastumba ment
növendékek. En ezt megengedem, sőt hiszem is, hogy
ugy van ; azonban azt tagadom, mintha a népiskola
minden korlátolt viszonyai közt is, ha nem is teljesen,
de legaláb nagyrészben becsülettel megnem felelne biva
tásánnk. A népiskolának elve és célja az életnek nevelni, nem pedig a gymnasiumnak előkészíteni. Még
ez idő szerint egy-két százaléknál nem tehető többre
azon növendékek száma, kik a gymnasiumta mennek
és ezen kcvcsért nem áldozhatja fel az iskola elvét.
Altalá osan ismert dolog az, hogy a törvény szigorának minden alkalmazása mellett is (a hol alkalmazzák, de inik'nt?) az iskolásgyermekek rendetlen
iskolába küldés miatt, mily későre veheti kezdetét az
együttes tanitás, mily sok idő forgácsolódik el, mily
sok előre nem tudható akadály áll elébe a tanitás
rendes menetének ; továbbá a kezdő osztályosok száma a hatodik iskolai évig oly kevésre apad, hogy körübelUl egy negyede vagy ötöde ugyanazon osztály
kezdőszámának Tehát elhagyják az iskolát sokan a
nélkül, mielőtt a tanitás legszükségesebb ágaiban, az
olvasás, irás és számban elegendő képesítést nyerhettek volna. Sok a népiskolai tantárgy, egyik B ó k k a l
fontosabb mint a másik és ha a kevésbbé fontosat
kellő terjedelemben tanítjuk, vájjon nem tanitunk-e a
sokkal fontosabb tantárgy róvására ? Igy például : A
nyelvtan tanításának szükségességét a népiskolábau,
sokat vitatta a tanitóvilág, sokan érveltek ellene és
mellette, mig a tapasztalat arra a meggyőződésre juttatta, hogy igen is kell tanítani, de csak oly terjedelemben, mely a helyes irás elsajátítására mulhatlanul
— Maga még irni se tud.
A szép és helyesiró dadegott valamit mentségére,
azt, hogy elcsúszott a pennája
Jozephin helybenhagyta és lepecsételve a levelet
elküldött egy ferBzolgálót a postára, hogy most már ő
csúsztassa azt a levélszekrénybe.
A parancs teljesítve lett.
Ekkora családi gyűlés könnyebbülten felsóhajtott.
— Ez volt a munka ! — jelzé a kisded ember.
— Még megérem, te vagy kifáradva ! — nevetett Szirondiné.
— Furcsa lenne, hisz ő csak aludt, — jegyzé
meg Szidónia.
— Szidónia I te ne beszélj sokat, mert . . .
— Mert . . . ?
— Itt hagylak !
— Vagy ugy! Akkor inkább hallgatok? A te
távozásod valóban veszteség volna ránk nézve ! — viszonzá gúnyos hangon Szidónia.
— Jozephin! mivel háláljam meg ügyességedet?
— kérdé ezután barátnőjétől.
— Szeresd azt, akit én válesztok számodra.
Összeőlelkezés, csókolódás n zárjelenet.
A bariton hangú morrogva távozik.
A kisded ember fütyörész és berzenkedik.
A sógornő pedig — ásit.
Tagadhatatlanul az utóbbi foglalkozás a legszebb.
Szirondiné végső szava :
— Diadal !
Mikor azután Jozephin eltávozott, Szidónia ezeket irta naplójába :
^Győztem, lealáztam egy szivet, eltaszítottam egy
udvarlót. Azért ón nő vagyok, mert kínozni inkáb tudok, mint szeretni. A nő, ha szeret, angyal ; az pedig
én nem ukarok lenui !"
Szotuoru, hogy egy fistal leány igy gondolkozik.
*
*

*

Zádorffi ezalatt kétség s remény közt élve nyug-

roegkiváutatik. Es miért nem többet és ezt is miért
' nem örökítik meg merev szabályok betauitá.ia által
a feledéstől ? Erre a felelet nem nehéz azoknak, kik
a látszólagos tudással remekelni nem akarnak. — A
nyelvtan túlságos tanításával, mely nagyobb mértékben
a harmadik és negyedik korosztályra esik, azt az
eredményt érnők el, hogy gyermekeink m i n d e n t
c s a k f o l y é k o n y a n , és ami fődolog, é r t e l m e sen nem t u d n á n a k o l v a s n i .
Három főtanlárgya van a népiskolának, ami a
tanulásnak alapja s ezek a fennemlitett tantárgyak, a
többiek csak mellékesek. A mellékes tantárgyak rendszeresített tanításával — milyen a fennebbi példa is
a sok közül — eléruök tehát azt, bogy növendékeink
sem az egyik, sem a másik tantárgyból kellő eredményt
nem mutathatnának fel.
Miután pedig a népiskolák a fennirt okok miatt
a gymnastum első osztályára elég előkészületet nem
adhatnak, azért ajánlatosnak nyilvánul, hogy a falusi
népiskolákat végzett növendékek, vagy .egy gymnaBÍumra előkészítő osztályba", vagy ennek nem létében
a moetani negyedik elemi osztalyba vétessenek fel. Igy
aztán megkíméltetnek falusi szorgalmasabb népiskola
tanítóink is azon keserű vádtól, hogy kötelességüknek
eleget nem tettek ; valamint a gymnásiumi tanítók is
a bennök támadható azon gondolattól, hogy a népiskolatanitókat kic-inyeljék vagy kötelességmulasztással
vádolják.
Ennyit tartottam szükségesnek a most átalakuló
korszakban a népnevelés és népiskolák érdekében elmondani, Vajha mentől l.nmarább létesülhetne a népoktatás és a nm. minisztérium által kiadott tantervbe
felvett eszme. !
Szász János,
k. tanitó.
K.-Vásárhely, 1877. nov. 4.
T. szerkesztő ur 1
Mióta a keleti háború a mi légkörünket is puskaporszaggal töltötte be s ebből kifolyólag a gyanúsítások korszakát éli a jámbor halandó — azt hittem, hogy
városunk társadalmi viszonyának előítéletekkel megterhelt szekérkereke ismét kátyúba eset, éa amiatt
akadt meg, ava^y a haladás eszméinek zászlóvivői
irányt téveszt 1 tek s keresik az utat, melyet a mostani
zavart politikai áramlat ködös homályában vajmi nehéz megtalálni. — Vagy pedig a szép reményekkel
kecsegtető „közművelődési egylet" miért szünetel ?
Talán a „Király házassága után" békét egyetértését
is eljátszotta ? avagy valami nagy dolgok vannak készülőben ? amit ugyan eddigelő az égi jelek el nem
árultak, hanem igenis holmi mozgalmakat vettünk észre
— de nem ám valami békerontó politikai mozgalmat,
hanem előkészületeket a november 18-án tartandó
hangversenyre, mely igen élvezetes estét igér a rendkívüli a maga nemében mennyiben, örömmel jelezhetni,
hogy a rendezőség szerencsés volt Mátéfy Károly urat
is megnyerni a közreműködésre. Mátéfy ur már másfái óv óta, hogy körünkben van mint hegedűművész
és ez ideig netu volt szerencsénk nyilvános felléptében
gyönyörködhetni. Valóban ki szerencsés volt Mátéfy
ur hegedüjátékát hallani és művészi tehetségét megbámulta, csak azt bírhat annak fogalmával, hogy menynyire hatalmában van a hegedű; egyedül Mátéfy ur
fellépte igen nevezetes körülmény a művészet köréből,
do ehez járul a hangverseny müuorozatának többi
réssé is, melyben közreműködnek : báró Szentkereszty
Iréné ő nagysága, ltuelicé Minka és Sinkovics Katinka
kisasszonyok zongorajátékkal ; Harmath Domokosué
ur.-sszony Ezavalata zenekiséret ncellett, Seethal Ferenc
talanul várta a végkifejleméuyt, melynek minemUségét nem tudta ugyan előre, de hitte, hogy valami
alakban t.e fog következtetni.
Teltek a napok, elmúlt egy egész hét és semmi
eredmény.
Már kezdett lemondani feltevétéséró'l. Nem remélt és nem félt. A jót, az üdvöt nem várta, do attól
sem tartott, hogy az illetők haragja fogja fellépését
követni.
A r.ivatar kitörésére idő kell, nem jön az vilámgyorsan mindig.
A fent vázolt családi gyűlés és a hosszas tanakodás felemésztett egy hetet s igy a levél csak azután
érkezhetett rendeltetése helyére, már tudniillik Zádorfi
kezéhez
Zádorffi hirtelen felugrott helyéről, amint a levélhordó belepett szobájába s izgatottan vette át a nagy
ajánlott levelet. De meglátva a címezést, a férfi kézírást, megdübbeat és egy gyászos előérzet borzongott
testén végig.
Reszkető kezekkel szakította fel a borítékot. Ét
ekkor ott látta mindazt, ami egy férfiú büszkeségét
földig tiporja.
Azt a levelet, melyet ő irt egy nő szivéhez, minden sor irás nélkül visszaküldte a nő, ki még nem
tanult meg érezni.
Merev szemekkel szemlélte a női izivtelenség e
tagadhatatlan bizonyítékát. Fájt lelkének annyi hidegség, annyi érzéketlenség attól, kit végtelenül imádott.
Arcai lángoltak és teste reizketett a rideg valóság dermesztő hidegétől. Fázott s az a tudat, hogy a nő nem
értette meg, irtóztató kínokat árasztott szivére. A c t a pá», mely büszkeségére méretett, elvette reményét a
jövőtől. Megvetve, megalázva I Oh, borswztó állapot
is az, midőn egy nő érzéketlenségével lealázza a férfiút, lábbal tiporja annak magasztos érzetét, tárral dobálja magát az embert csupán azért, mert az az em
ber szereti és imádja lángolóan, kimondhatatlanul I
Zádorffi midőn levelét elküldte Szidóniának, bi-

ur felolvasása amerikai utazásából, valamint a zeneél dalegyletek közreműködése- Ennnyit tudok a műsorból, mely szép reményekre jogosít s meg vagyok
győződve, bogy a városház terme nagyon kicsiny arrs,
hogy befogadhassa az érdeklő közönséget; igen nagy
szolgálatot tehetne a rendezőség, ba egy ilyen érdekes
hangverseny előadására a közreműködőket ne csak
egy, hanem kétszeri előadásra igyekeznék megnjerni.
Nem hagyhatom említés nélkül, hogy november
ld-én „Erzsébet" fenséges királynénk névnapján a
kantai egyházban az isteni tisztelet alkalmával a „közművelődési egylst" dal és zeneoBztálya a „Misét" fogja
előadni, melyen Mátéfy ur „Graduale" című saját
szerzeményével fog közreműködni.
Midőn ezen érdekes eseményekre a közönség
figyelmét felhívjuk, hálás elismerést nyilvánítunk azok
nak, kik nem kiméinek fáradságot a közügy érdekéoen
működni és megvetik az előítéleteket azért, ho^y egy
egy jótékony előadás által hasznosítsák a szép't a
jóval.
ö.

A csata az Aladschadagon
Okt. 9-én Lazarrff tábornok egy 27 zászlóalja*
önálló hadtesttel, a szükséges lovasság és 40 ágvuval
Kotsiron, Jigor és Bazardsikon át az ellenség hátamö
gé küldetett azon feladattal, hogy Ogurlikot elfoglalja
és az általános támadásnál a visiokiöi fenföldet elfoglalva, a törököket Karótól elvágjs. Egy távirdai vonal
köté össze Lazaroff tábornok hadtestét a nagyherceg
főhadiszállásával.
Mukhtar pasa, mint az elfogott tisztek beszélik,
azonnal tudomást vett Lazareff mozdulatairól és 15
zászlóaljjal Ferik Rasid pasát küldötte ellene. Ostobaságának vagy büszke hanyagságának pontját képezte,
hogy a nagy Jagni hegyet nem szállotta meg. A muszkák sokkal jobb kedvvel, mint valaha a Nagy-Jagnit
a törökök orra előtt szállották meg. Az utóbbiak egy
támadása okt. 13 án véresen veretett vissza. Ez által
az Arilori hegy a török hadállások központja szabad
dá lett.
Midőn okt. 15 én reggel Lavareff tábornok jelenté, hogy készen áll, csak Mukhtár lisemköi föhadereje által vau fenyegetve és azért segélyt kér, a tá
madás el lőn határozva. Ez alkalommal a homlokcámsdásrói teljesen lemondtak. Csak a főpatak, az arilori hegy és a virinkoit támadták meg Heimann és
Lazareff. Az Aladsa hegy és a többi ellenséges hadállásokat csak figyelemmel tartották. Soha dy józan
eljárás az oroszoknál 1
Heimann tábornok 6 órakor reggel kezdette el a
támadást Hadsiroli falutól »z arilori hegy ellsn. A
hegyet a törökök árkok és bástyákkal vették körűi,
Máf alkalomkor a török tüzérség oly messzire volt felállítva, hogy a tűz eltévesztette minden hatását, most
e hibát nem követték el. A támadó 56 ágyú az ellenséges haderőtől 1800—2000 lépésre közeledett. Az ostromló muszkák s törököket egy rövid csata után a
tulajdonképi hegycsúcsra kergették fel és aztán három
roham oszloppá alakultak. Időközben a muszka ütegek borzasztóan megdolgozták a török sáncolatokat.
Valóságos golyózápor esett az ellenségre és az árkok
egész tetőig teltek míg halottakkal,
Mukhtár ezalatt egy Avitáráal szomszédos hegyről figyelte meg a csatát, melytől az ő és Örményország sorsa függött. Ahelyett, hogy az aladschadagi
hadállásokat feladta volna és csapatait Visinkiöi mellett öszpontositja, — addig egy ezredével megkisérlé
Avilárt megmenteni. Jó ideig nyagtalanitotta Mukhtár
«z egyik muszka hadosztályt, de Heiman tábornok oly
•ok emberrel rendelkezett, hogy könnyen verte vissza
a kis csapatopsk^t.
zett a nőben, ki önállóan jár el dolgaiban s nem számított arra, hogy az a nő még gyermek, ki önmagától semmit sem tesz, hanem gépiesen teljesíti a parancsot, mit eléje szabnak.
Zádorfn meg volt győződve akkor, hogy Szidónia a nyíltságot becsülni fogja s nem riad vissza, ha
a nyíltságot őszinteséggel kell viszonoznia. Szidóniának kötelessége az lett volna, ba az önálló nök közé
akarja magát Boroztatni, hogy a levelet önmaga küldje
vissza annak, ki jellemében bizva, hozzá intézte. Es
ekkor ő nemesen cselekedett volna. De ő e helystt
megbízta egyik rokonát, sz által cimezteté a levelet,
hogy az epedő szerelmest fölrázza édes merengéséből
és bemutassa önmagában ez eljárás által a gyermeket.
Szegény leány I Ott lehet gazdagságod, ott lehet
a szépség; külső máz mitsem ér, ha szived érzéketlen és jégkéreg, ha nem érted a lelkesülés mámorát,
ami felmagasztal, ami üdvözít s amelyet a boldog
szerelmesek oda nem adnának a félvilágért.
Haladj utadon tovább. Amit teszesz, talán jól
teszed, te tudott azt, te az élő spbynx. De én Zádorfi
helyében elítélnélek, megvetnélek épen ugy, mint a
hogy te megaláztad és megvetted őt.
Még pár Bort.

E pillanatban, körülbelől fél 1 órakor három robamoszlop indult meg és bátran haladt a hegynek fel
felé. A testőrök nem törödve a folytonos lövöldözéttel,
gyortan nyomultak elő. Eleinte a törökök mindeu lő
vétre válaszoltak. Midőn azonban az ellenség egyro
szaporodott, elvesztették bizalmukat hátultöltőik iránt
éi futásnak eredtek. Ekkor, mint a parancsszóra, elhallgatott a lövöldözés ét a muszkák „hurrah* kiáltá
tokkal elfoglalták a hegymagaslatot. Ekkor Mukhtár
elveszti minden lélekjelenlétét ét kíséretével egyenesen Karsba futott. Heimann tábornok azonnal üldözőbe
vette, de e célra kevés lovassággal rendelkezett.
Időközben Lasareíf tábornok is döntő támadást
intézett Visinköi ellen éB azt el ii elfoglalta. Most lett
még ctak nagy a veszedelem ; a törökök a két malom
kő között, Hcimsnn és Lazareff hadteste között morzsoltattak szét. Aki Mukhtárral együtt nem menekült
Karaba, vagy megöletett, vagy foglyul eaett.
Mig a visinköi csata döntő színezetet nyert és a
török főliaderö mintegy meg lett semmisítve, Mukhtár
jobb szárnya még sértetlenül állott az Aladsadagon.
Most 2 órakor, miután az Arilar véglegesen elfoglalta
tott, a muszka baUzárnyou álló moszkvai testőrbadosztály is rendeletet kapott az Aladaadai? megtámadására,
— A törökök egynehány óráig védték magukat, végre
mindinkább magasabbra kergettettek. Midőn kétségbeesett erőlködésük dacára sem sikerült főláborukat
megmenteni, mindent hátrahagyva a hegy másik oldalára vonultak vissza. (Az éj már beállott, IIÜVŐB szél
jött s a halálra fáradt, kiéhezett, hidegtől didergő török csapatok az Orlah hegyre kerestek kijárást. Midőn
azenban itt is a muszka tüzelésre találtak, kétségbeesésükben a nagyherceghez békekövetet küldöttek,
megadásukat jelentve.
A törzskar egy őrnagya hozta meg a választ, ki
mindenekelőtt a fegyverletételt követelte. Ezredesök
parancsszavára a törökök engedelmesen rakták le fegyverüket. Azután egy mUBzka tüzérzászlóalj vonult elő
és körülfogta őket. Egyszerre 22 zászlóalj rakta le a
fegyvert és adta meg magát. Később még 6 zászlóalj
eBett foglyul. A halottak, sebesültek s eltűntek száma
török részről még nincs rpegállapitva. összesen mintegy 6000 ember menekülhetett meg. A foglyok között
7 pasa is van. Körülbelöl 40 ágyú, sok ezer fegyver,
sok késalet és élelem, az összes tábori sátrak és Muktár pasa sátra is zsákmányul esett. — A loglyok már
Tiflisb küldettek.

nincs hadmivelet ; i t időjárás nagyon rosc. — Szulej
man pasa szemlét tart az Eski-Dijusua melletti had'
állások felett — Hobart pata a Feketetengerre ment.
Konstantinápoly, nov. 3. Három nap óta tizennyolc hajó indnlt katon kkal é« készletekkel Trapezuntba, Mukhtár pasa erősítésére. — Ujabb vereségek
esetére Mehemed Ali van kijelölve Mukhtár helyére
V E G Y E S .
- - Hároni8zékmegye közigazgatási bizottsága
tegnap tartott gyűléséről jövő számunk réazletaa tudósítást hoz.
— A marhavész megyénkben nagyobb terjedelmet nem öltött, ujabb betegűlések nem fordultak elő
s reményünk lehet, hogy a vész a tett intézkedések
következtében egészen megszüuik. Szotyori Nagy Károly ur beteg bivalán a kiszállt bizottság a marhavész
• jeleit nem konstatálhatta. Brassómegye egyes községeiben is felüti a vész fejét ; tbből látszik, hogy a
kórauyag nagy területen lett elterjesztve.
f Necrolog. Szilágyi Karolina, a dálnoki gyermekkert igazgatónője vasárnap nov. 4 én meghalt. —
Béke poraira I
— A török sebesültek részére Kovászon községében adakozók ^névsora: A.) Izay Nina és Imre
Bert4 kisasszonyos gyüjtőivén : Imre Berta, Izay Anna,
Deák Gyuláné, Györgybiró Mari, Nagy Gergeiy, Vájna
Mihály 1 — 1 frt. Miklós Kata, Gazda Györgyné, Gödri
Ferencné, Sükösd József, Klein Jánosné 50 - 5 0 kr.
Kis Gergely, iij. Ugrón János, Donáth István, egy hazafi, Butyka Mari,, Kovács József 40—40 kr. Gazda
Emma, Fekete Margit, György János 30—30 kr. Becsek Imre 25 kr. Beke Péter. Deák Lajosné Rápolti
Ilona, Vajna Teréz, Vajna Rósa, Deák Dánielné, Károly Józsefné 20—20 kr. Izsák Józsefné 15 kr Kovács Imre, Vajna Tamás, Puzsi János, Veres József,
N. N, Butyka György 10— tO kr. Kádár Imre 8 kr.
Csutak Zsigmond, Veres József 6—6 kr. Károly Imre
5 kr. Vajna János, Csutak Dénes, Sz ékely Józsefné,
ifj. Olasz János 4—4 kr. Kozma Józset 3 kr. Itj.
Deme Ferenc, özv. Csutak Józsefné, Csorna Ferencné,
Butyka Józsefne, Csorna Ziigmond, Vaj Lászlóné, Csutak Mihály 2—2 kr. Összesen 15 frt. 78 kr. _

L e g ú j a b b ,
Brody, nov. 3. Dél Oroszországból forrradalmi
mozgalmakról hoznak jelentéseket. Több helyütt véres
összeütközések voltak a rendőrséggel.
Konstantinápoly, nov. 3. A muszkák előnyomulása folytán a Dobrudzsában, a kikötőben török páncélos hajók jelentek meg. Görögország fenyegetéséről
semmit sem tudnak.
A „Memóriái Diplomatique" jelenti, hogy L,ayard
eddig határozott utasítások nélkül és máa hatalmak
tudta nélkül közvetítette a békét. A szultántól csak
általános választ nyert, Gorcsakoff padig k jelentette,
hogy muszka győzelmek előtt angol közvétitésről mit
sem akar tudni. Az angol királyné erre elrendelte,
bogy a szentpétervári angol követ, ha a körülmények
ugy kívánják, utazzék a muszka főhadiszállásra.
A „D. T." -nak távirják nov. l-röl Sofiából: Az
Orohanieből Plevnába vezető uton egyre harcolnak.
Sefket pasa jó állást foglalt a Karadja-Dagban. Az
előnyomuló muszkák nagy veszteségekkel visszaverettek. Érkező segély után kísérlet tétetik Telis visszafoglalására. — A „Times" jelenti : , Ruscsuk csütörtök
és péntek hevesen bombáztatott. — A „Standardénak
jelentik Konstantinápolyból : Hassan herceg egy törökegyptomi hadtest vezényletét vette át, mely Zimmermann tábornok ellen fog működni.
Snmla, nov. 3. Szulejman pasa hadserge oly kitűnő állást foglalt, mely bevehetetlen. A csapatok
földsátrakat építettek és jól el vannak látva. A csapatak szelleme és egészségi állapota kitüuő.
Szentpétervár, nov. 3. Hivatalosan jelentik nov.
2-ról Wisinkőiból: Miután október 28-án este Heiman
tábornok előbada majdnem harcz nélkül megszállta
Koprokerejot, midőn is Mukthár és Izmail utóhada
gyorsan Hassan-Kalehba vonult vissza, lovasságunk az
üldöztetést folytatta és éjjeli 2 órakor megtámadták az
ellenséges tábort, rövid harc után 2 szotnya kozák, 2
eskadron egy üteggel a töborba nyomult, körUlbelő'
100 embert levágtak és a többit futásra kényszerítők^
az üldöztetés 6 verstnyire tartott és csak az emberek
és lovak kifáradása folytán állíttatott be. 5 órakor
aeggel HasBan-Kaleth lovasságunk egész Kurudjukig
ért, Erzerumtól 18 verstnyire. Az ellenség a dere-bojé
magaslatokon táhoroz, bol Heiman és Tergukasoff hadoszlopai vannak összpontosítva. A veszteség nagyon
csekély, csak az sajnos, hogy Talstincht megsebesült.

Zádorffi annak dacára is szerette Szidóniát a
sírig és Szidónia egy könyet se szentelt emlékének.
A megvetett s eltaszított férfiú fájdalma nem indította
szánalomra.
Majd eljött az az idő, midőn a nő már későn
eszmél s hiába küzd, mert nem rajong érts senkisem.
Es ekkor eszzébe jutott Szidóniának az a férfiú, aki
CSUpán érte élt a földön és aki őt Bzerette a sirig.
Kostautinápoly, nov. 3. A „Hivas" ügynökség
Megkönyezte.
. . . Késő I . . . Ké.ö I . . .
jelenti: Erzerum előtt csata van küszöbön. — Egy uj
A vén leány könyei nem képesek felrázni a ha támadásról beszélnek Sefket pasa ellen Orhanie kör
lottat mély álmából.
nyékén. A caravíca h&dsoregéask egy része a Plevnát
ostromló hadsereg erősítésére indult. — lUsgr tduá»
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— Tűzvész. Málnáson október 31-én szerdán
este 10 óra után tüz ütött ki, mely a pap csűrén benn
s mint a közvélemény hinni szereti, pipától kezdődök.
A falu lakosainak légnaeyobb része első á'omba merülve éré a szerencsétlen órát a igy a mester csűrét
megmenteni sem idö, sem erő nem volt, kepéjével
együtt hamvada. A papnak 3 kecskéje égett benn.
Mint mondják, a pajtaajtót elég jókor nyitották fel,
de a kecskéket kihozni sehogysem lehetett. A kár 280
frt körül van. A lakók, csendőrök s különösen néhány
ott lakó katona ébersége folytán sikerült ciakhamuannyira lokalizálni, hogy tovább terjedésétől nem lehetett félni.
— Tolvaj humor. Egy bécsi müárus bolt előtt
a napokban egy fiatal „gyermekkertésznö" bámulta a
szobrokat. A csinos hölgy egészen utolsó divat szerint
volt öltözve, tehát ruháján a zseb könnyebben hozzá
férhető akárk:csoda-inicsoda idegennek, mint magának
a tulajdonosnak. Észrevette egy ott ácsorgó tolvaj, aki még azt is meglátta, hogy ebből a zsebből csinos
pénztárca kandikál ki. Ez jó fogás lesz— gondolja
magában, Ítélvén a ruha divatjáról—és ellopta a pénz tárcát. A hölgy csak akkor vette észre vesztességét,
midőn egy közeli boltba ment, hogy némi bevásárlásokat intézen el. A tárcában csekély összeg volt, miudösse 9 forint, de egy gyermek kertész uőnek" ez is
szép péus, aggodott is miatta erŐBen, hanem ki írja
le meglepetését, midőn másnap egy nevére címzett 9
forintos posta utalványt kap, melynek közleményekre
zánt részére a feladó e sorokat irta. „Tisztelt kisaszszony 1 Van szerencsém önnek ama 9 frtot elküldeni,
amelyet tegnap pénztáárcájában találtam. 11.után én
csak nagy összegekre dolgozom, az az ilyen kis bűnöket nem akarom a lelkemre venni, tisztelettel Noor
Ferenc." Denique, a humor még ezekben a rósz idők.
sem hagyja el a bécsi tolvajt.
— Blondin, a hires kötéltáncos, kin <k viselt
dolgairól azért nem hallott a világ, mivel Amerikában
szerepelt, most Párisban kezdi meg előadásait. Blondin egy 80 méter bosszú kötélen fog végigtáocolni —
fejét egy zsákba húzva, visz azonkívül hátán egy puttonyt, benne egy gyerekkel, ráadásul sz 'Igáját iu karjába veszi, szóval nagy dolgokat igér a pár.si közönségnek, mely kapva kap az ilyen hajmeresztő látványosságokon.
Táhorszky & Parsch nemzeti zeneműkí-eskedésében Budapesten megjelent a „Solta induló", a török
ifjak látogatásárak emlékére zongorára szerzé M. T.
Ara 60 kr.
— Boszorkányégetés 1877 ben. San Jacobaban,
Metilóban több egyén, boszorkánytággal vádolva, ele•enenen megégettetett. Augusztus 19 ről Ignaire Castillo ezeket jelentette a Concordia kerület elnökének :
„Jelentem, Uogy G. Perrast éa Diegctugot ma délután
elfogattam, mint akik az utolsó hat hónap alatt Silvester ZackariáBt megboszorkányozták. Tegnap Perras
Marson polgár a megboszorkányozottal 3 éves szentelt
vizet itatott, hogy az ördögöt kiözze belőle. Az alolirott ugy mint az összes lakosság szörnyülködött ós
elfogatta a büuöhtfkot és követelte, bogy azok elevenen
égettessenek meg. Éljen a függetlenság és a szabadság."
A kivégzés másnapra meg is történt, s More:io biró aki a megégetésről meg is tette jeleatását, a melynek
hitele szerint űiegotu^o éi fia a Q. Forrást bosajrká-

nyok, mivel a megboszorkányozott Zachariást ugy,
amint azt megígérték, meggyógyitani. képesek nem
voltak, meglettek égetve. Mialatt a bűnösök testét a
láng emésztette, bárom bűntársukat fedezték föl, akik
szintén meg égettettek a lőbünösökkel egyetemben.
— Megjelent és szerkesztőségünkhöz beküldetett
„ A m a g y a r v á l t ó j o g " kérdések és feleletekben Dr. Schnierer Gyulától. Kereskedők Bzáruára nélkülözhetetlen munka. Kiadja Latit Emil, ára 80 kr

Kiadó szállás.

Bécsi tözsfle és pónzek nov. 1.
5% Metalliques . : 63.90
M. földt. kötv. . 77.85
5"/0 nem. köles. . 66.70
Tem. földt. kötv. 76.25
1860. állainkölcs. 74 20
Erd. földt. kötv . 74.70
Szemerján a Kölöute-féle igen kényelmes
Bunk részvények . 834.—
Ezüst
104.40 szállás kedvező feltételek melleit kiadó." ÉrteHitelrászványok . 201 90
Cs. kir. arany . 5 64
kezhetni bérlő
London
117.85
Napoleond'or . .9.49
Felelős szerkesztő: Vecsey Róbert.

Gencsi István,
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3

királyi adófelügyelővel.

Kiadótulajdonos: Pollák Mór.
10-ik közlemény a székelyföldi rom. kath. szegény
templomok segélyezésére alakult kézdi-vásárhelyi
Sz 3031. közig.
oltár-egylet javára történt szives adakozásokról:
1877.
Vitos Mózes lelkész gyüjtőivén N.-Nyújtódról.
Rendes tagok évenkénti fizetéssel N.-Nyújtódról:
Vitos Mózes 2 frt, Máháti Jánosné, Székely Rebeka mészáros mester Nagy-Szebenben
20—20 kr, Varga Jánosné, Kádár Amália, Rác Anna a t. t i l l l á r i n e s t e r uraknak tudomására hozza
10—10 kr. ^összesen 2 frt 70 kr.
Sepsi-Sztgyörgy város tanácsa által közhogy nála
Egyszersmindenkorra adakoztak : Varga Mihályné
hírré tétetik, hogy a városi közjavak és java1 frt, Vargyasi Gergelyné 50 kr, Maháti Marika Jadalmak folyó 1877-ik év novemberhó 26. és
kabos Gyárfásné, Lukács Jánosné, Jakabos Jánosné,
Fuzi Jánoiné, ifj. Pap Andrásué 40—40 kr. Szent, nagymennyiségben mindig kaphatók jutányos 27-én mindig délelőtti 9 órakor árverezés utján
1 - 3 a következő renddel és feltételek alatt adatnak
iványi Ignácné 30 kr, Pap András id. 25 kr. Jakabos árban.
haszonbérbe :
Gergelyné, Vargyasi Györyyné, Bertalan András, Opra
Lakása Erzsébetutca 63 sz. a.
János, Gaal Lázárné K Vásárhely, Szilborger I.-né K.1) A belső piaczi vámszedési jog ; kikiálát n ö v e n d e k k i s a s s z o n y 1 0 - t ő l 1 3 é v e s i g
Vásárhely, Holbak Jánosné Bereck, Dénes Györgyné
tásiár
6350 frt. 3 kr.
illő teltételek mellett tápfelvételt
találLemhény, Jakabos Andrásné, Vargyasi János, Jakabos
2) A barom piaczi vásár czéduláért járó
hat családomnál, iskolai v a g y m a g á n n e Pálué, jakabos István, Kádár Antalné 20—20 kr.
600 frt.
Moháti Kata 18 kr. Simon Andrásné 12 kr. Jukabos
v e l é s r e B r a s s ó b a n . K í v á n a t r a a t é l i h ó - díjszedési jog ; kikiáltásiár
Lajosné, Kádár Anna, Jakabos Mária,, Deák Antalné,
3) A szesz pálinkit kímérésijog; Kikiálnapok
alatt a n ö v e n d é k e k n e k
magánLukács Mihályné, Köncey Károlyué, Óváry Károlyné
tási ár
6360 frt.
tnnitást i s nyújtok a hazai é s általános
Osdola, özv. Rokovszkiné K Vásárhely, Vitos Jánosné,
4) A borkimérési illeték szedési j o g ; ki
Mike Jánosné, Dudás Józsefné, Korepeci János, Oláh t ö r t é n e l e m b ő l , a h a z a i é s k ü l f ö l d i i r o d a l o m é s
kiáltási ár
2600 frt.
Józsefné, Marti Erzébet, id Jakabos Istvánné, Var- a e s t h e t i k a s z a k m á i b ó l .
5) A ser korcsomárlási illetékjog; kikigyasi Erzsébet, Antal Mihályné, özv. Ceüdör Józsefué,
Lakásom Brassóban, Nagy-utca Dr. BacbAntal Istvánné, Hadnagy Jánosné, Lukács Ferenc, mayer ház.
áltási ár
500 Irt.
Sárkány Juliánná, Tóth Erzsébet, Csűdör Istvánné,
Mindezek 'a következő 1878 év január
Rápolti Károly,
Gáspár Ferenc, Molnár Antalné 10—10 kr. Jakabos
1-től kezdve három évre ; továbbá
Józsefné, Jaknbos Mihály, Jakabos János 8 — 8 kr. 2 — 2
k. kataszt. besslőbiztos.
6) A város nagyvendéglője, az ahoz tartoCsüdör Antalné 2 kr. Összesen 10 frt 41 kr.
zandó helyiségekkel, u. ni.
Merza Zakariásué gyüjtőivén Bereck.
Földszint 2 étterem, egy tekeasztalterem,
Egyszersmindenkorra adakokoztak O to z b ó I
Hümpfner Ferenc 20 kr, Tuzson Mihály 10 kr, Falhárom mellékszoba, konyha,
éléskamra, az
ly«r Ferenc 10 kr, özv. Réty Istvánné 3 kr, Andorko
emeleten egy étterem, 6 egyes, 2 kettős, öszAntal ö^kr, Kainc Antal id. 2 kr, Merza Zakariásné
szesen nyolez vendégszoba, az udvarban kettős
50 kr. Összesen 1 frt.
korcsomaház, táuczterem három mellék teremBence Pál lelkész gyüjtőivén Imecafalvát'ól.
Scherg Károlyné — Tikosi Máriánál 10 literen- mel, és az ezek feletti padlás ; továbbá 12 lóra
Egyszersmindenkorra adakoztak : Bányay Erzsé- ként 3 kitűnőbb minőségű, 4 o. é. írtért, litere
bet Tamásfalván, Szörcsey Lászlóné, Szöncsei Gáborné 32, 40 és 60 krért nagyban hordólag jutal- istálló, azon megjegyzéssel, hogy e helyett a
következő év juniushava 1 ső napjáig e g y 24
Szörcsén, Idinger Mária Kovásznán, Lőesey Zsigmondné, Kis Gorgely, Bence Pál 1 — 1 frt Thury Kati 40 maaabb árbai , valamint bütellia számra is min- lóra 3 nagy kocsiszínnel ellátott uj istáló fog
dig
kaphatók
Erről
a
t.
c.
közönséget
tisztekr. Összesen 7 frt 40 kr.
épitetni, ezeken kivül ehez tartozó fa- szekérFogadják a buzgó gyűjtők és jóltevő adakozók a lettel tudatja
szinekkel és kutakkal ellátva fog hat, illetőleg
k.-vásárhelyi oltár-egylot érdekében tett lelkes fáradó-'
Scherg Károly
kilencz évre ugyan 1878 ik év január 1-től
záa és jóltevő adakozásaikért leghálább köszönetünket
bérbe adatni; kikiáltásiár 2192 frt 28 kr
Leikása Benkő Elek ház Csutak testvérek boltja kezdve
feZágon, 1877. sept. 14.
lett Sepsi-Szentgyörgy
3-3
Az árverezni kívánók kötelesek a kikiáltási
Bálint László,
B. Szentkereszty Stephánie
ár 10'ln-át készpénzben az árverező bizottság
főjegyző.
elnök.
kezéhez letenni.

G-laser Lipót

Hirdetmény.

ökör és bivalbőrök

K

Kitűnő

bogácsi ó-borok

Szerkesztői posta
Mátyás Károly urnák Brassóban. Régi dolgok
felelevenítésének nem vagyunk barátai •— igy a felujitó közleménynek sem adhaluuk helyet. Részünkről
igen szeretnők, ha a kérdéses ügy barátságos, mivelt
emberekhez illő lovagias uton, mely mindkét fél becsületére szolgálna, elenyésztetnék. Ezt parancsolja
azon egyház Ugye, melynek mindkét fél tagja; parancsolja a loyalitás ez egyház iránt, melynek ügye az
ily surlodások által épen nem nyer. Reméljük, ily uton
ez ügy mielőbb elintézve lesz.

Pályázati hirdetés.
Háromszékmegye Orbai járásában egy községi
Kovásznán és Két körorvosi állomás Zágon és Zabola
lakóhelylyel alapíttatott meg, egyenként 350 frt évi
fizetés és 50 frt lakbérilletménynyel.
Mindhárom állomásra pályázat nyittatik azon kijelentéssel, hogy az 1876. évi XIV. t. c. 143.-§-a ér
telmében felszerelendő pályázatok folyó évi november
30-ig a szolgabírói hivatalhoz benyújtandók.
Cófalván, 1877. október 30-án.

LOTTÓHÚZÁS.

Csla Albert,

Budapesten nov. 3-ikán kihúzattak következő 1—4
számok : 18, 3, 75, 85, 5 2 .

PIACI

Sepsi-Szentgyörgy, 1877 nov. 3-ikán
1 -3

a város tanácsa.

ÁfiAK

l legszebb .
Buza (tiszta) / közepes
i gyöngébb .
Buza (vegyes)
e
Rozs
! | Sszebb • •
i közepes
. . .
:
i legszebb
. . .
'
/ közepes
. . .
e 8zebb
Zab
}} g
• •
j Közepes
. . .
Törökbuza
Borsó . . . .
Lencse
Fuszuiyka . . .
Lenmag . . . .
Burgonya
Marbahus
Disznóhús
Juhhus
Faggyú friss

szolgabíró.

Kik valamelyik haszonbérleti tárgyra offert
által kiváltnak árverezni, zárt ajánlatukat a kellő
bánatpénzzel ellátva, kötelesek mielőtt
az árverezés megkezdetnék, az árverező bizottsághoz béadni.
Önként következik, hogy a zárt ajánlatra
rá irandó, hogv az melyik tárgyat illeti.
Akik bővebb fölvilágositánt kívánnak nyerni,
azok városi főjegyző Gyárfás Lajos urnái az
árverezési feltételeket a rendes hivatali órákbau
megtekinthetik.
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S.-Szt.György
nov 5.
frt. | kr.
r ^ r
8 60 i
7 50
7
• 5 60
5
5
4 50
• 2 80
2 no
4 40
8
7 50
10
7
-

1
|
1

1 20
28
44
20
30
-

Brassó,
frt
r
8
7
7
5
5
4
4
3
2
5
fi
8
9
7
10
1

—

Jkr.
"ITT
fift
70
10
7i>
50
90
30

BÚTOROK.

90

Töltött garnitúrák nagy választékban a legjobb szövettel bevonva, dívátl,
kanapé, politurozatlau garuitur butorfák, politúrozott és fénjinázolt asztalok, esztergályos munkák; görbített nádszékek uj divat szerint náddal es
faüleppel, álló tükrök, tükrök arany, diófa-keretben, ablakredőuy ékítmények és mindenféle asztalos kárpitos és esztergályos munkákat a legolcsóbb árak
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mellett ajánl

50
20
32
4*
24
24

Papp Ferenc, butorraktáros
Brassóban, kl istromutcza 2 sz. a. Gyár O-Brassó 302 sz. a.
Elfogadtatnak
mindenféle bútorokra.

hasznúk székek náddal befonásra, igazításra s megrendelések
6 — 10

