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Alkotmányos életünknek egyik legszebb,
legmegbecsülhetetlenebb kifolyómánya a polgárok választási joga, melynél fogva azok képviselők, közigazgatási tisztviselők választása által
a közügyek elintézésébe közvetve befolyhatnak
s az országos ügyeknek a polgárok helyzetére
minél kedvezőbb elintézését eszközölhetik.
Szép, megbecsülhetetlen jog oly polgárra
nézve, ki azt kellően felfogni és g y a k o r o l j
képes.

M'.Tölr, értelmes ember az alkotmányos élet
adta legszebb jogot legjobb polgári meggyőződése szerint fogja a közelebbi megyei választásoknál gyakorolui.
Megyénk minden egyes választóját mivelt,
értelmes embernek hisszük — ezt következtet-r
flünk kell azon körülményből, hogy Háromszékmegye lakossága miveltség, értelmiség tekintetében
a statisztika szerint mindjárt Pestmegye után k ö vetkezik.
Mivelt emberekhez, értelmes vála»tókhoz
szólunk tehát, kiket nem szükség ambitionálni a
tekintetben, hogy az alkotmányos élet legszebb
jogát a megyei választásoknál a közjó, a közérdek javára gyakoroljál}.
Nem sziikrfég figyelmeztetnünk a választókat arra, mert hiszen ezt ők jól tudják, hogy a
közelebbi választástól mpgyéttk anyagi és szellemi jóllétének felvirágzása függ,
A választókat fogja terhelni a nagy, a súlyos lelelősség, ha a közjóval nem törődve oly
tisztikart választanak meg, mely közérdekeinket
nem hogy felfogni é« fejleszteni tudná; de azok
épen e tisztikar csökönyössége, indifferentismusa
miatt csirájukban elfojtva lennének, őket fogja
ellenben az osztatlan dicsőség illetni egy oly
tisztikar választásáért, mely érdekeinket megvédeni elég érzékkel és képességgel fog birni.
Most, midőn a corruptio a politikai és társadalmi életet egészen uralja; most, midőn a
jellem, becsületesség és képesség a pénz, befolyás, különböző piszkos önérdekekkel szemben
alig jö'nek számításba; most, midőn attól tarthatunk, hogy erkölcsileg és vagyonilag bukott
egyének emelkedhetnek felszínre s foglalhatják
el a becsületes, képes egyéneknek szánt tért; —
egy akarattal igyekezzünk a létünkön rágódó
fekélyt: a korruptiot kiirtani; egyakarattal igyekezzünk minél jobban megválasztani azon egyéneket, kik anyagi és szellemi jóllétünk örei, elő'
mozditói kell hogy legyenek.
Mi lelkünk mélyéből meg vagyunk győződve
arról, hogy nem találkozik megyénk intelligens
választói közül egyetlenegy se, ki meggyőződését,
ha érdemesről van szó — érdemetlennel szemben pénz-, eszem-, iszomért áruba bocsátaná.
Előttünk a közérdek minden — ennek
ohajtottunk és fogunk mindig használni. A választók nem fogják e megye lakosai közjavát
kockára tenni akkor, midőn szavazásuktól megyénk közjava függ, melyen munkálni minden
egyesnek legszentebb polgári kötelessége.
* Ausztria-Magyarország mozgósítása, melyről
a bécsi tőzsdei hirek beszélnek, egyelőre csak a —
tőzsdén maradt. Azon részbeni mozgósítás, melyre a
külügyminiszter felhatalmazást kapott, koránsem vált
még szükségessé. — A tőzsdén azonban, ugy látszik
hinni szeretik, hogy azon pénzt, melyet e célra a Kreditaiutalt rendelkezésre bocsát a hadügyminiszternek,
az intését készletben akarja tartani a hadi szerencse
változása folytán, mely most már valószínűvé látszik
tenni sz európai összekoccanás bekövetkezését, mi
ellen terméuetesen „lábboi" kell tenni a „fegyvert". Es
tehát két dolog. Más az, vajon mozgositunk-e vagy
pedig az, hogy SZÓD pénzügyi körök, melyek ez esetben megnyitják tárcáikat, a mozgósítás esetére gondolnak, és a pénzkészlet beszerzésére fordítják a figyelmet. Egyébiránt, mint már többször jelentettük, a

„önkéntes

tűzoltó-egylet"

hivatalos

mozgósítás híre mindig szárnyra kel, valahányszor fölénybe jutnak a muszkák, ami persze gyengéd figyelmeztetés akar lenni, hogy — érdekel, nagyon érdekel
minket a dolog. Az európai események kedvező alakulásától függ, hogy Auiztria-Magyarország mozgósítása
csakugyan ténynyé váljék, s az életérdekek megsértésétől, melyekre nézve az volna az irányadó, hogy
„most már mindegy akármit határoznak a szomszédban."
„M. H."

i

A

harctérről.

Minden szem Angliára van irányozva. Mit fog
Anglia cselekedni, ami öasxhangban álljon érdekei védelmével s azon biztatásaival, hogy érdekeit meg fogja
védeni V Az világos, hogy Kis-Ázsiában közvetve Angliát verik a muszkák, midőn akadálytalanul nyomultak
dél és nyugat felé, -veszélybe • döntendök az angol ér
dekeket. A kis-ázBÍai török birodalom megrendült,
inog s a suezi csatorna, Anglia szemefénye nem biztos többé.
Hogy mit csinál Anglia ? Hát semmit. Tüntetnek
a muszkák ellen, ezzel az olcsó mulattsággul ütik el
a cselekvés idejét. Hajba ksjitak a felett, mi legyen a
gyermek gyámjának kötelessége, az alatt a szerencsétlen gyermek éhen bal, elpusztul.
Ami az európai harctért illeti, itt mindenütt verekesznek, de a siker napja koránsem mosolyog a
muszkákra, Plevna mellett csetepaték folynak, Sefket
pasa csak ertisbitést vár, hogy elkergesse Qurkot, kinek különben is igen gyanús diadalai voltak Plevna és
Orkhanie kőst s az egyedüli! eredmény, melyet elért
eddig alig más, mint három gárdának elpusztulás*.
Ruscsuk ellan erélyesen szórják bombáikat a
m u s z k á k , de semmire sem hirnak menni. Annál
nagyobb kárörömmel dörzsöli!}: kezeiket. Ozmán pasn
sorsa felett, kinek ha a muszka jelentéseknek hinni
lehetett volna, már elkellett vesznie csupa éhségből ;
möst azzal vigasztalódnak, hogy decemberig még megélhet, de tovább egy napot sem.
Lengyel lapoknak jelentik, hogy Romániában pár
nap előtt két Galíciából való lengyel vasúti gépész,
Fedewic és Kubicki a cár megsértése és egy vasúti
szerencsétlenség megkísértett előidézése miatt főbelövetett.
Bergmann E. tanár, mint a .Dorp. St." hiteles
f o r r á s b ó l értesül, Totleben tábornok kivánatára a Plevna
előtti ostromló sereghez hivatott. Ebből azt következtetik, hogy a hirhedt műszaki tábornok beteg.
Konstantinápoly, nov. 9. A szultáni palotában
nagy az aggodalom. A legnagyobb baj a pénzhiány.
Kölcsönt hiába keresnek. Anglia, ugy látszik, megba
rátkozott Törökország felosztásáuak eszméjével s ölbe
rakta kezeit. Nagy katasztrófától tartanak, mely a török birodalom sorsát eltemeti. Egyedül Osmanban
biznak.
Gorui Studen, nov. 9. Szkobeleff tábornok vezérlete alatt egy lovas sereg YViddin felé halad, hogy
megakadályozza a török fölmentő sereg közeiedéiét s
általában lehetetlenné tegye Plevna főimentését.
Szisztovo, nov. 8. Nagyon különbözők a hirek,
hogy mily időre van Ozmán pasa élelemmel ellátva.
Mig némely szökevény azt állítja, hogy élelme alig
H napra elegendő, mások azt állítják, hogy december
végéig elegendő élelemmel van ellátva.
Bukurest, nov. 9. Hir szerint Orkhauieból 70
ezer főnyi török sereg indult el Plevna fölmentésére.
Konstantinápoly, nov. 9. Mukhtár pasa Erzerumban foglalt hadállást s a támadó musskákat meg
vervén, 3000 et vágott le a rendetlenül menekülő hadakból.
Bogot, nov. 9 A „Daily Newa" levelezése nagyon kedvezőtlennek festi Ozmán pasa helyzetét. Plevna
már egy hónap óta semmi élelmet sem kapott. N»ponkiuti több földmüvét szállják meg a muszkák. Ilatá
rozottan bizonyos, hogy Ozmán pasa minden élelmiszer
hiányában van s csak az a kérdés áll előtte, vájjon
leakarja-e fegyverét rakni, vagy inkább kerjsztül vágja
magát. Minden elleaiéges öszpontositást észrevesznek
a muszka hadak, melyek egymással távirati összeköttetésben állanak ; a Skobeleff féle hadtest, mely tömérdek vereséget szenvedett, ismét 11,500 embert
számlál.
Bukurest, nov. 9. (A „Pol. Corr." sürgönye.) A
jelentitek egyhangúlag megegyesnek abban, hogy Oz
man élelmi szerek hiányában, és a teljes körülzárás
miatt nagy katasztrófára vár. Ssisstovánál a muszkák
uj hidat építenek. Oltenicánál tegnap a töt ükök újra
kísérletet tettek arra, hogj az oláh területre jussanak,
de e kísérlet véresen meghiusittatott.
Konstantinápoly, nov. 9. A „Havas" ügynökség
jelenti: Stambulban állítják, hogy Mukhtár paaától egy
távirat érkezett, mely azt jelenti, hogy a muszkák Er-
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zerumot megtámadták, de roppant veszteségekkel viszszaverettek. — Mahmud Dsmat pasa tegnap jelen volt
a minisztertanácsnál.

Remónyljünk-e! ?
Bölön, 1877. november 10.
Magyarország szsbadságszerető népe, mely elejétől fogva oly meleg rokonszenvvel viseltetett a testvér török nemzet sorsa iránt, a távíró hírei szerint —
kénytelen lemondani azon reményről, hogy a törökök
igazságos Ugye kedvező kimenetelt nyer.
Az a nemzet, melynek előde az utolsó Paleolog
uralkodása alatt az Aja-Sophia mecset kettős keresztjét a félholddal cserélte fel : ezen harci sikerei után
észak zsarnok medvéi szemében mindig szálkát képezett ; az a nemzet, mely nem ignorálandó ellenségei
halmazának és tulnyomóságának dacára, oly hosszas
ideig önerején képes volt magát Európában tartani, az
a nemzet jobb sorsra érdemes, annak élnie kell.
A távíró a mult hó végétől jelen ideig folytonosan a törökök vereségéről hozott hirt, mely minden
igazán érző magyar szivében roppant lehangoltságot
és elkeseredést szült.
Ázsiában Mukhtár pasa vitéz seregei a végfelboralás stádiumában vannak, az európai harctéren a
dolgok szintén nem állanak a legrózsásabbsn s az ily
helyzet közepette nem méltányos* feljajdulásunk s
nincs-e eléggé indokolva kétségbeesésünk ? s ha még
a bekövetkezhető katastrófát ia eszünkben megforgatjuk : ki mondja azt, hogy méltán neai zúgolódhatunk
az isteni gondviselés ellen ? I
Sokan vannak, kik elejétől fogva azon hitben
voltak, hagy a ksnesuka félelme által sakkban tartott
és számra nézve a törököt jóval felülmúló muszkahordának sikerülni fog a törökök felett diadalt aratni; de
én megvallom, mindig a törökök részére hittem a szerencsés végkifejlést, még pedig azon emberi gyarlóságnál fogva, hogy „amit óhajtunk, bármily csekély
valószínűséggel bírjon, szt készek vagyunk azonnal el
is hinni." De ha a távirónak hitelt lehet adni, el kell
ismernem, hogy nem nekünk optimistáknak, de a peisimistáknsk lesz, vagy jobban mondva: lehat igazuk.
Még minden elveszve nincs az igaz és sgy pár
sikeres operáció talán nyélbe üthetné a törökök ügyét;
de ha az előre haladott idő est a törökökre nézve
lehetetlenné teszi és a muszkák hatalmas szövetségese
— melyre Sándor cár hivatkozott is — a tél, a végzetes tél beköszönt : akkor vége, örökre vége mindennek.
Ha a két hadakozó fél egymás erejére hagyatik
és egyiket nem segítették volna sz úgynevezett rokonok, jóbarátok és drága szövetségesek egyfelől aoyagilag, másfelől pedig a szemérmetlen európai diplomácia sem tett volna jó szolgálatot erkölcú támogatásával: ma ott állanánk, hogy nem volna erő, mely a
kezdetben mutatkozott török sikereket a jeleu helyzetbe juttathatta volna.
De a vén cselszövő Európa mindig az igasságtalan ügyek satelessévé szegődött, az ártatlanság elnyomatásában mindig közreműködött, meg nem gondolva
azt, hogy egyes államok meggyengítése vagy pedig
megszűnése által napról-napra egy ásó-nyommal közeledik sirja befejezéséhez és mindannyiszor egy korona
kerül a muzeumba, melyek oly fejekről hullották le,
kiknek gazdija & népszabadság ellensége volt.
De én a távíró híreinek még máig sem adok hitelt és bizonyára sokan vauak azok, kik velem együtt
reméllik, hogy Allah, a nagy és hatalmas Allah jó
gyermekeit diadalra segíti éa a vallás eme vigasztaló
szavát súgja fülökbe: „Hivők, ne féljelek! Ahol legnagyobb a szükség, ott áll legközelebb at istiai gondviselés."
lfl. Barabás Sándor.

Az

erdőlyrészi

marhavész

ötletéből

az erdélyi gazdasági egylet a következő kérvényt intézte a nmlgu földinivelési minister úrhoz :
Nmlgu miniszter ur 1 A jelenleg az erdélyi országrészben kitört keleti marhavész eloldázhatlan kötelességévé tOBzi az erdélyi gazd. egylet mély tisztelettel alólirott igazgató választmányának, hogy e szomorú csapás alkalmából legjobb meggyőződése szerinti
javaslatait és nézeteit kifejtse és szoknak kegyes meghallgatását éi figyelembe vételét Nmlgod bölcs belátásától remélje.
Mindenekelőtt elvítázlutlan tény az, hogy » jelenleg pusztító marhavész a törcsvári m. kir. vesztegintézetnél az 1874 iki XX. t. c.-ben előirt törvényes
vesstegelést kiállóit markákkal hurcoltatott ba és ma
már Sepsí-Ssentgyörgyöt meghaladva, Bmuób%n, Ilyefalván, Msgyarósoa és Höltevénybeu szedi áldozatait,
mely tény as idézett törvénycikk 11. § áu*k 'Hiányát

világosan mutatja és elengedhetlenül követeli, vagy testületei és szaklapjai által is egyhangúlag elismertetett. szlávság általános érdekében áll. A caehek befolyásáVégre miután B jelenleg duló keleti marhavészről, nak erőabitéaével Ausztriában, könnyebben lehet Szerazt, mit még 1875 március t-érői keltezett é» a mélyen tisztelt or»z. képviselőházhoz benyújtott — ezút- bár megbízható, de csakis magánforrásból lehet tudo- biának, Montenegrónak, Bosznia és Hercegovinának
tal is ./' * ' a t t tiszteletteljesen mellékelt — kérvényünk- mást szerezni, miután az ország hivatalos lapja ily ese- saját ügyeit rendezni; a csehek megkönnyíthetik a tóben tüzetes indokolással kértünk, hogy t. i. a szom tekben alig megengedhető lakonismussal csak annyit tok, saerbek ét a románok torsát ia. Ha ezen kiaérlet
szédos keleti tartományokból a kérődző állatok beho- szokott mondani, hogy a marhavész itt vagy ott „uralg" sem használna, t. i. az eddigi szenvedőiegei politikáatala teljesen tiltaasék el vagy, ba ezeu kétségkívül vagy „megszűnt", — mély tisztelettel kérjttk Nmlgodat, nak átváltoztatása a cselekvő politikává, akkor más
osiciókat kell elfoglalni, mindig azt izem előtt tartva,
zmélyreható intézkedés ezúttal éi rövid idő alatt foga- kegyeskedjék elrendelni, hogy a vész állományáról a ogy
• caeh nemzet háta mögött hatalmaz rokonszenv
natosítható nem volna, legalább és sürgősen azon tör- „Budapesti Közlöny" 8—8 naponként hitelet hivatalos és az öaizet szláv világnak közreműködése áll. A csekimutatást
közöljön,
mely
az
ösazea
létszámot,
a
betevényhozási módosítást, hogy teljes határzár rendelheknek nem szabad elfelejteni, hogy ők nem eB-y eltessék el nem csak akkor, mint az idézett § mondja, gek, a valóban gyanúsok, az eldöglöttek és a lebun- szigetelt nemzet, de csak a nagy nemzetnek, melynek
ha a vész az ország mesgyéjétől 8 mértföldnél kisebb kózottak számát felsorolja, valamint az elfojtáti eljárátt fényei jövője leend — előőrtei."
távolságra uralg, hanem egyáltalában még akkor is, ha röviden vázolja, hogy ily kimutatás által a gazdtköa szomszédban a vésznek csak legkisebb nyoma van. zönség tájékozva, intve éa esetleg megnyugtatva ia
E teljes határzár csak akkor lenne feloldandó, ha jegyen I
A „Gazét'» Transylvaniei" nov. 1. tzámában Buhitelesen bizonyittatik, hogy az illető szomszédos tarEzekben hivatáatzerü kötelestégünk szerint igény- kureitről október 28-ról keltezett, aláiráa nélküli levéltomány hat hónap óta vészmentes, minek canstatálá- telen javaslatainkat és nézeteinket röviden előadva, ben a következők foglaltatnak :
sára talán a consulatusok volnának igénybe vehetők. azoknak aürgöa elintézését Nmlgodjcegyeaaégétől újból
„A magyarok konspirátorai és az angolok, bár
A tiszteletteljesen alólirott igazgató választmány -a kérjük éa várjuk, egyletünket és magunkat pedig akaratukon kivül a legfényesebb ét meggyőzőbb bizosajnoaan tapasztalja, hogy dacára a vész rögtöni fel- .ovábbra is magaa kegyeibe ajánljuk.
nyítványt állítják ki a román nemzet részére arról
fedezésének az ellene elrendelt intézkedések eléggé
hogy azon szolgála^, mit mi a jelen háborúban a hu'
e r é l y e s n e k nem látszanak, mert a vész naprólmánitáanak és különösen a Dunán éa a Feketetengenapra mindinkább terjed. Mély tisztelettel kérjük
ren való kereskedelmi szabadságnak teszünk, annak
Orosz,
román
és
szláv
lapokból.
Nmlgodat, kegyeskedjék az illető közegeket a legnaidejében
mint nagy fontosságú kell hogy elismertessék.
A „Szt. Peterburgtki a Vjedomosti" a c s e h e k
gyobb, a legkíméletlenebb eréiyre utaaitani, mert csakis
A magyarok és az angolok, mindenik saját azempontalaposan képzett állatorvos éi erélyes szigorú hatóság mult a jelen politikáját cikke tárgyául veaai és miután jából éa különleges érdekéből aehogy tem akarták,
azok tiz évig tartott szenvedőleges politikáját „a duavethet a terjedő véaznek sikeresen gátat.
hogy Románia a jelen háborúban tevékeny rétzt veVisszatérve a vész behurcolására, abbeli méltó liatikua Ausztria-Magyarországban" belyeali, üdvözli a gyen. Innen van, hogy ők előbb gúnyt űztek Románia
csodálkozásunknak kell kifejezést adni, hogy miként legközelebbről azárnyra kelt bireket, melyek arról tu- badieregéből; azután mikor látták, hogy jól tartja majöhetett az be a veszteglést kiállóit állatokkal, holott dóaitanak, bogy valamint az ifjú, ugy az ó-cseh párt gát, krokodilus könyeket kezdettek hullatni, hogy naminden eddigi kutatás éa tapasztalat szerint a keleti ia komolyan tzándékizik a politikai térre tettleg fel- gyon sajnálják a tzegény románokat, kűlönöten hogy
marhavész lappangási időtzaka 9 napnál tovább nem lépni. „Nem lehet tagadni, — mond az orosz lap — tme ninci mit enoiök, sem rubájok a hogy orazáguk
tart ? Miután a vész ennek dacára Töreiváron át be- bogy itt van már annak ideje, amidőn a politikai bal 1- tönkremegy. Miután pedig minden ebbeli fogásaik sijött (mellesleg megjegyezve ez már a harmadik eset, gatagságot abban kell hagyni. Az caakia arra volt ki- kertelenek maradtak, a magyar összeesküvők azonnal
mert 1863 és 1867-ben is Törcsváron vesztegelt mar- azámitva, hogy jogelvét megvédje éa bogy az Uralkodó fegyert és munitiót szereztek a célból, hogy a román
háktól terjedt el a vész), tán nem lesz egészen indo- jártra erkölcsi nyomást gyakoroljon, miszerint a dua- földre törjenek. E tervük ia maghiutulván, a raagytr
kolatlan, ha az ottani szakközeg képzettségében némi- ntiku* rendszer mát rendszerré átváltoztaisék, de » ét angol ageniek egy hónap óta teljea erővel izgatnak
leg kételkedni bátorkodunk. Az erdélyi országrész ál- hosszú tapasztalat arról tanúskodik, bogy ily magavi- itt iz országban, hogy • nép követelje a sereg vitztalunk képviselt gazdaközönsége különben meg van aeletök temmire tem vezet és bogy a bécti „Schmoks"- izahivását Bulgáriából, fenyegetse a minisztereket pergyőződve arról, hogy Nmlgod kegyes leend ezen be- ok nem oly érzékenyek, miszerint ily eljárás reájuk befogatással, sőt halállal, a fejedelmet pedig letevéssel
hurcolás okát illetőleg a legszigorúbb vizsgálatot el- befolyátsal birna, A csehek hiába várták „a tengeren és r e g e n t s é g felállításával az esetre, h a h a z a
rendelni és annak kiderített eredményét a felháboro- a kedvező szelet." Erre elősorolja az orosz lap : meny- n e m j ö n . "
dott közvélemény megnyugtatására teljtartalmulag nyil- nyi adót kell fizetni a eteh nemzetnek, hány katonát
kell adni stb. és párhuzimot vonva a caehek éa a mavánosságra hozni I
Előadván azután aion okokat, melyek a románogyarok közt, cikkét igy folytatja: Mily egészen más
Miután az 1874 iki XX. t. c. 37. § a a vészbi- a helyzet a magyaroknál, mint a cseheknél. Azok tö kat a török elleni fellépéare indították, nevezeteaen,
hogy
Abdul Kerim ugy bánt a román fejedelemmel,
zottság szakértő tagjai között első torba a tiszti főor- kéletesen függetlenek Bécstől, van saját törvényhozávost helyezi, a nmlgu vallás- és köz. ktatásügyi m. kir. suk, minisztériumok, hadaeregök éa politikájuk. Lár- mint egy pasával, megparancsolván neki, hogy teregét
minisztérium pedig az 1875-ben az orvoBnövendékek mával éa fenyegetödzéteik által ők valamint bel-, ugy az ő paranciuokiága alá adja, — azután hogy Abdul
részére kibocsátott uj szigorlati izabályrendeletben az külpolitikának is urai lettek s ha megfontoljuk a dol- Hamtd Károlyt trónvesztettnek nyilvánította, azon kérállatjárványtan hallgatáiát kötelezővé nem tette; — got, ők temmiben tem múlják leiül a cseheket. A déit veti fel, hogy a már kimondott függetlenség megmély tisztelettel kérjük Nmlgodat, méltóztassék ezen csehek morvákkal együtt véve egy öt milliónyi főből védhető-e • Duna balpartjáról it ? E kérdéire megfeellenmondás és anomalia megszüntetésére hatni, az álló nemzetet képeznek, — a magyarok székelyeikkel lelendő, azt mondja, hogy mig a Dunát a annak bal
illatjárványtant a szigorlati tárgyak közé felvétetni; együtt alig négy milliót szamitanak ; a ctehek kéttzer partját az általa feltörölt 11 hatalmas vár fenyegeti s
sőt a törvényhatósági szolgálatba lépő orvotokat még annyi adót fizetnek, mint a magyarok ; a ctehek épen mig e váraknak Konatantinápolyból parancaol akár
arra is köteleztetni, hogy az emtitett tárgybői külön akkor léptak a dynattikui unióba Ausztriával, amikor áttörök, akár más, addig tem Románia függetlenaégéről, tem e nagy folyamon a kereskedelem tzabadaávizsgát tegyenek.
a magyarok ia. A pragmatikai sankció mindkettőre
Miután A vész kitörésekor kitűnt, hogy a több- nézve érvényea t ezen jogegyenlőség mi által lett meg- gáról uem lehet szó. A törökök hallani aem akarnak
ször idézett törvényeik és annak végrehajtását tárgyazó ingatva ? A magyarok forradalmárok, a csehek loyali- e várak lefegyverzéséről; a Dana balpartjáról nem lekimerítő szabályrendelet, még az illetékes közegeknek aok. A magyarok nyertek függetlenaéget éa saját had het azokat lerombolni, nem marad tehát egyéb hátra,
sem volt birtokában, felette óhajtandó, sőt mellőzhet- tereget, mert 1848j49-ben forradalmat osináltak ét hogy mint a jobb parton kényszeríteni a törököt azok elbalen, hogy ez mielébb közforgalomba bocsáttassák és 1866-ban majdnem ismét fellázadtak. Mily következ- gyáaára. Ezen állapot tűrhetetlen s a hajózást és keminden arra hivatott közegnek díjtalanul, a közönség- tetést csinálhat abből a cseb politikus? Hogy a ma- reakedelmet a Dunán ép ngy kell rendezni, mint a
nek pedig leható jutányos áron rendelkezésére álljon. gyarokat utánozni kell ? A csehek est nem teázik, mig Rajnán történt.
A Rajna semlegeiitéie körül történtek előadása
Továbbá bátrak vagyunk az */• alatt tisztelettel a remény fennáll, hogy követeléaeik a törvényei uton
jesen mellékelt ét már érintett kérvényt, melyet a m. érbetők el, de van ellenkező példa is a cteh történe- után igy folytatja levelező : „Ep igy kall a Duna kért. képviselőház annak idején a nmlgu földmiveléBÍ mi- lemben. Elég említeni az 1419-ik évet ét az 1618-att. dést azabályozni, de jól meg kell érteni : semmikép
nieteriumhoz tett át, Nmigodnak méltányló figyelmébe A bécai politikusnak mindezt tudni kellene. Legyen sem a rotnáa nemzet activ közreműködés nélkül,
különösen ajánlani éa tehetjük ezt annál ia inkább, azonban bármilyen is a csehek fellépése, nekik ok- mintsem e nélkül, inkább a h a l á l . Ha a Duna más
mert ezen sajtó utján is közzétett folyamodásunknak vetlenül a politikai színpadra tel kell lépniök. Ez a államokra nézve nagy kereskedelmi ér, Romániára
jogosultsága a bel- és külföld legtekintélyesebb szak.
nézve egyizertmind é l e t é r is. Eleget raboltak jobb-
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Az arany a növényországban.
— Met« é« valósig. —

Miután a vegytan kimutatta, bogy az emberi test
nem jelentéktelen részben fémekből, nevezetesen vasból — melytől a vér nyeri piros azinét — van összeszőve, nem csodálkozhatunk, ha a még gyöngédebb
növénytest it tartalmaz fémeket, még pedig nem ritkán mint elkerülhetlen alkatrészeket.
Némely növény annyira tzükségel bizonyos fémeket, hogy nem tenyészik s általában nem létezhetik
ott, hol a talaj ily anyagokat nem nyújt.
Igen érdekes példa e tekintetben a mi c s á s z á r s z a k állunk egyik fajrokona, mely alakjára
nézve is igen hasonlít ahoz, csakhogy szára inkább e
van ágazva s virágai aranysárgák.
Ez a ritkább növények egyike, minthogy csaknem
egyedül a Rajna vidékén és Belgiumban tenyészik. Minthogy t. i. táplálkozására ét lételére okvetlen horganyt
(Z i n k) igényel, amit a vegyétz a növény hamvában
nagy mérvben fel it fedez, természetes, hogy caak ott
létezhetik, hol a talaj legalább bizonyos mérvben borgany tartalmú, mint épen a horganybányáiról birea
Weatphalia.
Vannak ÍBmét más növények, melyek rezet igényelnek fentartásukra s ilyen növényüuk nem egy van.
Korábbi századoknak nem volt ugyan tudomásuk
arról, hogy a növény is igényelhet fémet tápszert B
mégis csábító tudomásul hagytak ránk számos »r»nytartalmu növényekről szóló metét.
A fémek e királya, mely már ezredek óta kormányozza az emberi szivet, nem kis mérvben foglalkoztatta mindig a képzeletet is. A múltnak mondái, legendái, meséi csak ugy csillognak az aranytól és drágakövektől B kádakkal mérik az aranyatMi lön továbbá értéktelen dolgok csodatevő erő

által aranynyá változtak s a „bölcsek kövét* ctak fel
kellett volna találni, amellyel való puszta érintés folytán minden aranynyá változik, az ilyen meglepő szerencsés átváltozás mindenekelőttt növényekre vonatkozott; legtöbbször azok levelei, virágai vagy gyttmöl
csei váltak egyszerre vagy lassanként tiizta aranynyá
a szerencsés halandó kezei közt.
Különösen gyakran történt szegény emberek
gyermekein vagy tzegény asszonyokon is azon csoda,
hogy egyetlen kecskéjük számára aárgult lombot
gyűjtve, hazamenet a vállukon emelt kötéa egyre nehezebbé vált t alig hittek azemeiknek, midőn haza
érve a fonnyadt levelek helyett aranyeső potyogott a
földre B ők örökre gazdagokká lettek.
Más monda szerint egy szegény aaazony, ki lombot gyűjteni ment az erdőre, csak egyetlen bokrot talált, mely leveleit még el nem hullatta s esek, mihelyt
hozzáért, azonnal aranynyá változtak.
Egy máaik tzegény takácsnak husvétvaaárnapján
megjelent • boldogságos szűz a egy azál fehér liliomot
nyújtott át, mely kezei közt rögtön aranynyá t ezűatté
változott t annyira értékes volt, hogy árát az egész
város nem tudta kifizetni, mig végre egy hercag a
tzegény ember számára biztosított évdijért megvette,
felvéve egytzertmind címerébe it • liliomot.
Nem ritkán történt hatonló csoda a lennel is.
Igy télnek idején egy tzekerea • havon talált
marok lent hazavivé s az másnap reggelre aranynyá
változott.
A néphiedelem a valótágban is mindenfelé gyanította az arany létezését. A földalatti tzellemek roppant meDnyitégben bírják, minthogy odalenn magától
terem, de — mint a mesék mondják — törpék ét gnomok őrzik a halandó embertől.
Miért ne rejtene tehát a növény it, mely a föld
legfiuomabb auyagaiból van összeszőve — belsejében
aranyat ?
Et ha már lehetséges volt némely növény segélyével, mely bizonyos erre szentelt időszak alatt mysterikus ceremóniák közt lett kiáav* — kincsaket fe-

dezni fel: hogyne lett vo'na az ilyen növény aranytartalmu, miután a hatonló dolgok vonzák egyaáat ? I
Mindenekelőtt a mogyoróbokor szolgáltatott a
régi pogány képzolődésre való vittzaemlékezéi alapján olyan iránytűt vagy kincsmutató vestzőt, melynek
tegélyével lehetséges volt elrejtett kincsek hollétét
felfedezni.
Sőt a régi korban határozottan ismertek bizonyot
növényeket, melyek aranytartalmuak lettek volna a különösen nemas növényeket tartottak ilyeneknek.
Mindenekelőtt a szőlő az, melynek nemes nedve
arany azinét a költők — noha csak költői módon —
annyira tudják dicsőíteni, de melyről a néphit azt ia
tudta, hogy a fémek királyával tényleges öiszeköttetéiben áll Beszélték, hogy Magyarországon már oly
szőlőtőt it találtak, melyet aranytzálak fontak körül.
Sőt a középkor vége felé, midőn az aranyeainálát
meitersége tetőpontját érte el t minden fejedelemnek,
ciátzárnak udvari alcbemiitái voltak, kiktől a nemet
érc meitertéges előállítása folytán üret pénztáraik
megtöltését várták, még az sem keltett felette nagy
bámulatot, miszerint a szőlőszemekben it találtak volna aranyat.
A régi germánok szánt hársfájának már csak ünnepeltségénél fogva is aranytartalmunak kellett lenni.
S valóban nemcsak egyes mondák beszélnek erről,
hanem általános volt azon hit, hogy a hárafa aranyport, aranyerecskéket ét tzálakat rejt magában, noha
oly finomul elosztott állapotban, melyet közöntéget
emberi szem nem kípei felitmerni.
Haaonló vouatkozái létezett a mező legnemeaebb
terménye, az aranysárgán hullámzó buza és a valódi
arany között. Nem ritkán változtak a buzajzemek mesés mennyiségben aranyszemekké, noha néha csekélyebb értékű fémmé is.
Egy tiroli parasit például hazamenet busacsomót
talált az utou, megtőlté belőle ziebeit p iae! hazaérve
minden szem egy uj ezüsthatosaá változott.
A népszellem által szőtt mondák — midőn még
hegy és völgy, ég ós föld telve volt aa ember előt

rói ii, balról ii területünkből. Eltűrni még, hogy életerünk például a Vaskapunál, vagy Turnu-Szeverinnél,
vagy Ssulinánál, vagy bárhol is megköttessék: nem
jelentene sem többet, sem kevesebbet, mint hogy lételünkről akarunk lemondani."
„Ezek az okok, melyek — úgymond — előidézték szükségességét annak, hogy a román hadsereg átlépje a Dunát; ilyen s hasonló okok lesznek azok
is, melyek annak netáni visszahívását indokolnák. E
tekintetben az események s némely politikai conjuncturák fognak dönteni; de a magyar izgatások semmiben Bem fogják őket (sz irányadó köröket) zavarni,
különösen mert az illető miniszter éjjel-nappal őrhelyén
áll, ismeri a titkos ügynököket, némely eladott lapok
patronassit s mindent, mi a Kálvin- és S. Vineri utcában terveztetik.
A zágrábi „Národne Movins" a keleti keresztyénség ügyének állását a legkedvezőbbnek tartja azóta,
hogy az oroszok a törökök fölött oly kiválló előnyöket vivnsk ki az európai csatatéren ép ugy, mint az
ázsiain. A keresztények ügyének csak hasznára van,
hogy az oroszok a hadjárat elején oly tévesen fogták
fel helyzetüket s az ellenség erejét annyira kicsinyel
ték. Ha Oroszország oly haderővel lép vala fel a há
ború kezdetén, mint amilyen fölött ma rendelkezik a
csatatéren : a háborúnak ma már ugyan vége volna, a
béke feltételei azonban sem Oroszországra, sem a keresztény népekre nézve nem lennének oly előnyösek,
mint a milyenek lesznek azon áldozatok után, melyeket Oroszország a civilizációnak s a humanizmusnak
hozott. (?)

Medvevadászat Erdövidóken.
A Hargita Erdővidékre lenyúló erdős bércein
oiosstelki br. Rauber László és Ottó urak által e hó
4-én rendezett medvevadássaton érdekes, de vérfa
gyaiztó jelenet fordult elé.
A vadászatot szenvedéllyel üző költői ábrándokba
ringatván magát, feledi a politikát, a prózai élet különféle feladatait — s könyedén siet egyik bércről a
másikra — nem gondolva meg, hogy az űzőbe vett
mackónak könnyen áldozata lehet. Ez történt az első
napi vadászat második hajtásában. Rauber László báró,
ki a puskátokat állitá fel — két vadászt elfoglalt állásán előre küldött — ezek még helyökre se juthattak,
már hallottam, hogy a hajtók felől a száraz levelek
között valami törtet előre; egyelőre őznek hivém, de
a br. Rauber László által tett lövés után az ellenkezőről győződtem meg. Jött a medve egyenesen a bárónak, ki tőlem mintegy 100 lépésre lehetett egy bükfa
előtti kövön ülve, itt várta be a medvét 10—12 lépésre. Az első lövésre a medve elesett s halálos küzdelme után ítélve a báró megöltnek hivé, de csalatkozott, mert a medve iszonyú bőszültséggel emelkedett fel s észrevett ellenére rohant s bár a báró a
második lövést is megtette — reá tört s a bárót mármár elveszettnek hivők. De lélekjelenléte megmentette. Fegyverét a medve tátott szájába döfte s mig a
medve a fegyverrel kinlodott, azalatt egy bükfa mellé
vonnlt. De a halálosan sebzett vad ide is követte s a
báró jobb lábát, melyet szerencsére hosszúszárú csizma
takart — megharapta s talán szét is marcangolja, ha
a lövések folytán beállott vérveszteség következtében látását nem veszti — ha a fájdalmak miatt el
nem szalad s egy fa mellett a bárótól 50 lépésnyire
halva ötsze nem rogyik.
A bárót lélekjelenléts mentette meg; a kitűnő
vadász már több medvét ejtett el ; de ha a medvét
csodálatos titkokkal s csaknem egy tűndérvilág volt a
mindenség — mind a mult idők aranyos költészetétől
ragyognak.
A képzelet ugyszólva kénytelen volt oly tulkapóan teremteni, sugarait oly módon lövelni, amint az
a titokteljes mondavilágban oly igéaősn nyilvánul.
De hát nem elgondolható-e, hogy mindezen mondákban legalább egy szikrányi valóság van ? Hiszen
ha a vas, réz, horgtay és más fémek némely növényekben kimutathatók, nem lenne-e lehetséges a vegytan haladtával az arany jelenlétét is legalább nyomaiban föltalálni ? Természetesen első feltétel lenne erre,
hogy maga a talaj aranytartalmu legyen, mert csak az
lehet benn a növényben, amit a talajtól kölcsönzött.
A természet sajátságos szeszélye Mexikó aranydus völgyeiben hozott létre egy növényt, még pedig
bokrot, melyben az aranytartalmu növény ohajtott
csodája megvalósulva látszók. Erről a következőket
irják: „A mexikói kimondhatatlan nevű bokor (T r ix i s p i p i t z a h n a c ) , mely eddigelé az egyetlen
organikus aranytartalmu test, a német természetvizsgálók 1863-ban Stettinben tartott vándorgyűlésén lön
először bemutatva Schultz Bipontinus pbalzi botanikus
által általános bámulás köst.
A fa belsejében vastag aranyerek húzódnak át.
Jóhiszemű ember könnyen jöhetett volna azon
gondolatra, hogy ezen, Mexikó aranydus terén serdült
növény, a földben eloszlott aranyat tömegesen vonta
el magába. Kézbe véve, az ágaknak nincs különös súlya, sem pedig a kellő keménység nincs meg. — Az
aranynak látszó anyag semmi más, mint egy szerves
sav, mely a természet játéka folytán ily szemkápráztató alakban jegecedett ki.
S valóban tintán lehetetlen, hogy v»l»mely növény — még az aranyban legdúsabb talajból is — e
fémet elvonva, magába felvegye. A növény ugyanit a
fémes anyagokat csak folyót állapotban, miut feloldott
fémélegeket hatználhatj* s rakhatja le bensejében.

nem halálosan találja első lövésével — férfias bátorsága és ügyeiiége mellett it nehezen menekedett volna
meg a medve körmeitől. Midőn mi a báró segítségére
megérkeztünk, már halva volt a medve ; a bárón az
izgatottság legcsekélyebb nyomait se vehettük étzre
A második vadászati napon szintén medrét haj
tottak hajtóink fel ; de ennek sikerült a hajtásból menekülni a legelőre, hol egy ökröt annyira megsebzett,
hogy azt hazahajtva — levágatni kellett. Medve sok
van az idén — a szarvasmarhákban roppant károkat
tesznek, mert kevesen vadásznak rájuk.
K. L.

Egy községi tanítói választás.
Sepsi-Szentkirály községében f. hó 3 án történt
meg a községi iskolához a tanítói választás. Ez ugyan
magában véve nem valami világra szóló esemény, történik ilyennemű választás akárhány. Ez alkalommal
azonban a választás körül fordult elő oly esemény,
melyet a nyilvánosság elé vinni épen a tanügy érdekében szükséges, azért is, mert ilyen nem mindennap
történik, azért is, mert a visszaéléseket épen a tanügy
teréről leszoritni mindenki részéről hazafiúi kötelesség.
Az egész választási aktus ennyiből áll :
Nevezett községben egy községi tanítói állomásra
pályázat lett hirdetve. Ezen állomásra többen pályáz
tak, kik között nem egy volt olyan, kinek tanítói ok
levele van B ki teljesen képzett tanitó s dacára ennek a választásnál az oklevelet tanítók mellőzéiével
egy oly egyén lett megválasztva, ki volt helyszínelő,
írnok, stb. s minden egyéb, ctak okleveles tanitó nem
s ki eszerint nem it mutathatott fel egy árva betűt
sem, mely tanitói minőségéről tanúskodnék.
Mi tűnik ki ebből ?
Felelet: az, hogy nevezett egyén álutakhoz folyamodott s vesztegetéssel, pálinkával, borral választatta meg magát.
De hát milyen iskolaszék az, mely saját gyermekei raegnyomoritására ilyen választást vitt keresztül,
és mit mondhatunk az olyan elnökről, itkolavizsgálóról, ki ennyiben respektálja a törvényt, hogy oklevelet tanitó mellett egy ilyen egyénre szavaztatni engedi ?
Mirevalók igy a képezdék, mirevalók a szakemberek, ha jók a kontárok is ?
Ily esemény botránykozást szül mindeukiben, ki
csak némileg is szivén hordja a népnevelés ügyét. Ily
esemény szépen fejlődő tanügyünk terén egy szenyfolt.
Reméljük, hogy a tanfelügyelő ur ily eljárásokat
nem fog megengedni.
Az eredményt azonban elvárjuk ét annak idejé, ben réizleteseu hozzászólunk ezen válaiztáshoz, melyet
moit csak pár vonásban jeleztünk.
Egy szülő.
L e g ú j a b b ,
Bécs, vov. 10. A „Pol. Corr." jelenti Konstantinápolyból: Nemrég hirdetések voltak Stambulban kiragasztva, melyek a közönséget fölhívták Damad pasa
meggyilkolására, ki avval vádoltatott, hogy békét kötni és Törökországot Oroszországnak elárulni akarja.
Mahmud Damad ismét összeesküvéssel vádolja az exszultánt, minek következtében a szultán testvérét a
Tseragan palotából a régi serailba rendelte vitetni, ez
alkalommal Murád 40 szolgája ellenállott, mivel az ő
életét veszélyeztetve hitték, ennek következtében megfojtattak, bár a török lapok csak azok száműzetéséről
beszélnek. Ezóta Murád a Topkapuban államfogolykéut
őriztetik általánosan veszélyben forgónak hiszik életét;
eközben Midhat pasa több kővetői is elfogattak. Azon
kivül Mabmud Damad ellen tervezett mérgezési kisérlat ennek orvosa által paralizáltatott. Konstantinápolyban óriási az izgatottság és mig azon célzatosan terjesztett hir által is nőveltetik, hogy a próféta a szultánnak megjelent s megparancsolta neki, hogy békét
kössön.
Konstantinápoly, nov. 10. Ghazi Muktár pasa
távirja Erzerumból nov. 9 ről: Az oroszok mi reggel
megtámadták az Azizie kaszárnya védmüveit, a mi
csapataink a támadást erőteljesen viszonozták; az ellenség tökéletesen mígveretett és kéaytelan volt futásnak eredni, mely alkalomnal az árkokat hu'lákkal
tölté m*g. Katonáink misfél óráig üldözték.
Konstantinápoly, nov. 10. Szulejman pasa táviratozza Rugradból : Péutekan kéintze.nlék történtek,
navezeteaeo Kaaeljevo, Opaca és Ozmanb iziruál, az
oroszok mindenütt harc nélkül vonulnak vissza. E^y
batumi távirat jelenti, hogy az oroszok a török pozíciók elleni támadást folytatják.
Konstantinápoly, nov. 10. Mukhtár pasa távirja
a legutóbbi ütközetről jelentve: Az oroszok eleinte
egy őrházat bevettek és egy zászlóaljat eltoltak, de
aztán visszaverettek, tnidőa az elfogott tőrök zászlóalj
kiszabadittatott. Az oroszok ezután D J V J Bojuin és
más szomszédos magadatokra vonultak vissza.
Konstantinápoly, aov. 9. Miktár paia sürgönye
a ma kivívott erzerumi győzelemről jelenti : Az oroszok két hadoszlopbin megtámadták Erzerum déli és
keleti redmtejait ; a keleten támadó hadoszlop megszállott egy őrházat, de nagy veszteséggel ki/eretett,
a délen támadó hadoszlop is visszavonulásra kényszeríttetett; Hasian és Mussa basa a deve-bojumi országúton üldözték azt. Az oroszok később újból megragadták az offeniivát él sikerűit is nekik egy pillanatra
az előnyomuló törököket megállítani és visszaverni, de
csapataink csakhamar fölényt nyertek és végül DaveBojumig verték vissza az ellenséget, miuüo 15 katonáját elfogták és számot fegyverét és lőszerét elvették. A csata 11 éráig tartott. Orchauiebe erősítések
érkeztek.

PárlS, nov. 9. A „Havas" Ügynökség konstanti
nápolyi hirei szerint az utcákon falragaszokat találtak,
melyek megtámadják a minisztériumot és ráháritják a
felelősséget a bekövetkezett szerencsétlenségért. Ennek
következtében többen elfogattak. A lakottág elégedetlenlége miatt nem lehet a helyőrséget a polgárőrséggel helyettesíteni.
Konstantinápoly, nov. 9. Dervis pasa egy sürgönyéből kitUuik, hogy az oroszok több nap óta igen
erősen, — de eddig siker nélkül támadták meg Batumot.
Sumla, nov. 9. Várják, hogy az oroszok a legközelebbi napokban Szarna Szuflarból támadást fognak
intézni. Szulejman pasát ma Rasgridpól várják, Ozman-Bazárból tér vissza.
V E G Y E S .
— A keleti marhavész városunkban három gazda marháinál konstatáltstott u. m : Bogdán testvérek
24 drb marhája közül ezelőtt 10 nappal elhullott egy
drb, ma beteg egy drb. Diószeginél 3 drb bival között beteg 2. Gáznál 10 drbból beteg 4, 8 nappal ezelőtt elhullott 1 drb. A vészkerűleti községek teljesen
vészmentesek. Brastóraegyében Brassó, Höltővény, Keretztényfslu és Hermányban uralkodik a vész, Hermányban a keleti marhavész e hó 11 én konstatáltatott. A hermányi bíró bűnös voltát érezvén az Oltba
ölte magát. Káinokon egy drb marha a n t r a x b a n
hullott el. Az Olt hidjánál Al-Dobolyhoz tartozó tanyánál vészben volt 2 drb lebunkoztatott. Minden jel
trra mutat, hogy a vétz becsempészve lett, mert Aldobolyi Stojka Niculájnál kettőt istálóra találtak — 7
drb vészei marhát eltitkolt, ebből 5 drbot elásott a
nagy hihetőséggel a Brassóból hozott 78 drb marha
itt érintkezett először a titkon behozott s eltitkolt vészes marhákkal. — Városunkban a vész nagyobb terjedelmet nem öltött. A legnagyobb óvakodáira figyelmeztetjük gazdáinkat, ne érintkezzenek vétzes marhákkal, a vészei helyekkel, mert konstatálható, hogy
legtöbb udvarba, hol a vész mutatkozik, a vész a gazdák által lett behurcolva, kil^ a szomszéd, rokon beteg
marháit gyógyítani, ápolni segítettek. Eddigelő 30,000
frtba került az államnak a marhavész megyénkben
óvjuk meg az államot s magunkat is a nagyobb kártóll
— A keleti marhavész elfojtása tekintetébő
Háromtzékmegy e központi vészbizottsága által a kö vetkező határozat hozatott : 1) Brassómegye Háromszékmegyétöl elzáratik, ezen célból Hidvég köztégeig
katonai őrség állíttatik fel. 2) A katonaőrség működését
15-én fogja megkezdeni, addig a zárlatot polgári örök
fogják teljeiiteni. 3) Ezen zárlat következtében Nyén,
Bodola, Márkot, Kökös, Aldoboly, Arapatak, Hidvég,
Erősd és Dobulló községei, valamint a mezőn elterülő
házak lakóinak, úgymint Bácstelek ét Farkasvágó telepitvényesek marhái azonnal beistállózandók és zárlat
alá teendők. 4) Járható útnak kijelöltetik: Prázsmárról Bodolára, Prázsmárról Kökösbe, Hermányból AlDobolyba, Botf.«lváról Arapatakára, Földvárról Hidvégre, Brassóból Uzonba. Más utakon járni nem szabad s igy mindazok, kik a fent jelölt utaktól eltérnek és katonai felhívásra nem engedelmetkedaek vagy
épen ellenszegülnek, a katonai őrség általi lelövetétnek teszik ki magukat.
— A 8.-szentgyörgyi önkéntes tiizoltó egylet
választmányi folyó hó 8 án tartott gyülétén elhatároztatott, hogy tekintetbe véve a jelenlegi bjnyodalmss
állapotot, a városban uralkodó marhavész miatt a Katalin napra tervezett bált nem véli megtarthatónak ; de
az eszmét azért föl nem adja, hanem a vész megszűntével rendezni tog az egylet javára egy bált.
f Gr. Károlyi György, a magyar mágnásvilág
egy kiváló alakja, hazánk egyik hü fia nov. 10-én
hajnali fél 3 órakor elhunyt.
— A brassó tömösi vasút építésére. 1878-ban
1.200.000 forint van előirányozva. A tavalyi és az idei
költiégvetéiben csak egy-egy millió. — Miut éresülünk
a kűlömbtég oka »z, hogy a kormány el van határozva a háború megszűntével azonnal a legerélyeiebben
kezébe venni az épitéii muakálatokat t e célra eietleg
az idei ét tavalyi összegeket is póthitelüleg felhasználni. („M. H.")
— A brassói magyar dalárda 1877-ik évi nov.
17-ón tartja a „Nr. 1." nagytermében Frank Lipót
karnagy vezénylete alatt ez évi második rendis tánccal egybekötött d a l b s t é l y é t igen érdekes müsorozattal. Ezen estélyre a t. c. közönségét tisztelettel
meghívja a választmány.
— Tudomásul azoknak, a kiket illet! A hoszszufalusi színes ágyterítő „Kinizsi" névnél fogva tekintetes Sylvester János uruak Alcsernátonba megküldetett.
— Nyilvános köszönet. Fájdalomtól dult kebellel, de őszinte s hálaadó indulattal veszem kezembe a
tollat, hogy a dálnoki iskolaszék Ugybuzgó, minden
népért, jóért és nemeiért lelkesülő tagjainak t'orró és
alázatos buzgó köszönetet mondjak itt e becses lap
hasábjain alábbi emberbaráti nemes ét kegyeletes intézkedéséért. Ugyanis kedves leányom, már csak néhai Szilágyi Karolina, a dálnoki gyermekkert volt vezetőnője földi maradványai elszállítása által igénybe
vett költségek fedezésére 73 frt és 33 krt as óvóda
pénztárából legkegyelmesebben utalványozni szivetek
voltak. Mely a boldogult iránti male^ réizvétet ás érdemei loyalis méltiaylatát féayeian mutató áldozatkészségért midőn a fennevezett iskolaszék kegyes urainak a nyilvánosság terén forró köszöastet mondok,
egyúttal nem mulaszthatom el kifejezést alui az in
buigó háladatouá^aak, mellyel tekintetajsá^teknek a
boldogult iránti máinemű sok rendbeni kegyelmességükböl is telve van szivem. S z i l á g y i L a j o s .
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Glaser Lipót

Az „'Egyetértés" Perából HOT. 10 röl korétkező táviratot közöl: Fényes győzelem Ázsiában.
Az^oroszok Devebojuról szaladnak. Mukhtár folyton üldözi őket. Az oroszok vesztesége 8000 ha
lott és nagyszámú fogoly. — Muktár inegboszulta mészáros mester Nagy-Szebenben
magát.
a t. timárniesiter uraknak tudomására hozza,
hogy nála
11-ik közlemény a székelyföldi rom. kath. szegény
templomok segélyezésére alakult kézdi-vásárhelyi
oltár egylet javára történt szives adakozásokról. nagymennyiségben mindig kaphatók jutányos
Domokos Feronc lelkész gyüjtőivén Szárazpatakról :
árban.
3-3
Domokos Fereuc alapítvány 25 frt. Rendes tagok
Lakása Erzsébeíuica 63. sz. a.
évenkénti fizetéssel Szárazpatukról : Bara Ferenc 40
kr, Lukács Antalné 20 kr, Lukács Teréz 10 kr. György
Andrásné 50 kr, Hosszú JánoB 10 kr, id. Demeter
József 20 kr, Csurulya Dávid 10 kr, Gligor Lukács
20 kr, id. Lemhényi József 10 kr, Antal Mihályné 10
kr, György Mihály 10 kr, Szabó Jánosné 50 kr. Szabó
Háromszékmegye Orbai járásában egy községi
Lukácsné 20 kr, Kerezsi Gábor 40 kr, Szabó Ferenc
20 kr, összesen 3 frt 40 kr. Egyszersmindenkorra ada- Kovásznán és két körorvosi állomás Zágon és Zabola
koztak : Székely Mihályné 30 kr, Demeter András 20 lakóhelylyel alapíttatott meg, egyenként 350 frt évi
kr, Pakocs Andrásné, Lukács László, Bartók Ferenc, fizetés és 50 frt lakbérilletménynyel.
ifj. Bartók János 10 — 10 kr. Antal Pál, Csurulya IstMindhárom állomásra pályázat nyittatik azon kiván, id. Szántó Lukács 6—6 kr. összesen 1 frt 8 kr. jelentéssel, bogy az 1876. évi XIV. t. c. 143. §-a érDemény Gáborné gyüjtőivén Szentkatolnán :
telmében felszerelendő pályázatok folyó évi november
Rendes tagok évenkénti fizetéssel: Bardoc Abelné 30-ig a szolgabirói hivatalhoz benynjtandók.
40 kr, özv. Bánffi Farkasnó 50 kr, összesen 90 kr
Cófalván, 1877. október 30-án.
Egyszersmindenkorra adakoztak : Demény Gáborné 2
2 frt, Bakk Adám 60 kr, özv Madaras Gáborné 50
Csla Albert,
kr. Cseh Sándorné, Szabó Józsefné, özv. Molnár Já-, 3 — 4
szolgabíró.
nosné, Jancsó Emilia 40 - 4 0 kr. Nyáguly JózsefnéDemény Bálintné, özz. Györbiró Jánosné, Nagy Jó,
zsefné, Balog Dávidné 30—30 kr. Özv. Fülöp Iréné,
Demény József, Demény Iguácné, Nyáguly Andrásné,
Mike Andrásné, Mike Károlyné, Serény Lászlóné, özv. 2006. sz.
Imre Ferencné, Fülöp Istvánné, Deák Lajosné, Pap
Ferenc, Györbiró Lázárné, Bakk Istvánné, Káinoki
Póli, Héja Ignác, Pál Istvánné, Miketa Dónesné, Caeh
Miklósnó, Nyáguly Istvánné, Cseh Ignácné, Elekea
Ns. Háromszékmegye olti szolgabirói járáIgnácné, Szulai Károlyné, id. Fülöp Jánosné, Nyáguly sában az 1876-ik évi XIV. t. c. 144-ik §. szabFerencné, Bakk Miklósnó 20—20 kr. Id. Nyáguly ványa'értelmében, az alább irt községekből alakiAndrásné 12 kr. Elekes Józsefné, Fülöp János (alsó)
Nyáguly János, Luka Sándor. Györbiró János, Bálint tott, s kit csoportba 300 frt évi fizetés s 50 frt.
József, id. Szabó JózBeiné, Héja Jóssefné, Fülöp Jó- lakbérrel rendszeresített körorvosi állomásra
zsef, Boros Lászlóné, Györbiró Sándorné, Szabó Zsuzsa, pályázat nyitatik.
özv. Kökösi Sándorné, Bakk Juliánná, fgnác Jánosné,
1-ső Csoport: Aldoboly, Ilyelalva, SzentBálint Andrásné, ifj. Pál Ferencné, Szájai Gáspárné, király, Szemerja, Árkos, Köröspatak, Kilyén,
Szigeti Miklósné, Nyáguly Lajosné, Luka Mihályné,
Szotyor,
Kökös ; összes lélekszám 8494, — az
Sznbó Lajos 10 - 10 kr.

ökör- és foivalbőrök

meztetéssel adatik tndtókra, hogy 600 frt bánatpénzzel lássák el magukat — ellenesetben az
árlejtéstől elzáratnak.
A részletes feltételek és a tervrajz a város
tanácsánál a rendes hivatali órákban megtekinthetők.
Sepsi-Szentgyörgyön, 1877. nov. 9-én.
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Sz. 3031. közig.
1877.

Pályázati hirdetés.

Pályázati hirdetmény.

Fogadják a bnzgó gyűjtők és jóltevő adakozók a
k.-vásárhelyi oltár-egylot érdekében tett lelkes fárado£ás és jóltevő adakozásaikért leghálább köszönetünket.
Zágon, 1877. sept. 14
Bálint László,
B. Szentkereszty Stephánie,
főjegyző.
elnök.

n

orvos lakhelye Sepsi-Szentgyörgy.

2-ik Csoport: Málnás főhelyei: Káinok,
Zalán, Mikótijt'alu, Bikszád, Oltszem, Bodok,
Zoltán, Étfalva, Gidófalva, Fotos, Martonos,
Angyalos, Besenyő, Eresztevény, összes létszám 9489.
A pályázni kivánók kellően felszerelt pályázati kérésőket f' évi dec. 15-éig alattirt szolP I A C I ARAK
gabíróhoz béadhatják.
S.-S .t.-1
&y Br assó,
Kelt Szemerján, 1877. nov. 1-én.
Gyöi
nov 9.
nov 2. |
Bong Zsigmond,
frt. kr. frt |kr. 2—3
szolgabíró.
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Bécsi tőzsde ős pénzek nov. 12.
5°/0 Metalliques . 63.30
M. földt. kötv. . 78.25
5°/„ nem. köles. . 66.90
Tem. földt. kötv. 77.22 I
1860. államkölcs. 73.70
Erd. földt. kötv .77.25
Bankrészvények. 112.—
Ezüst
106.30
HitelrÓBZvények , 820.
Cs. kir. arany . 5.68
London
119.20
Napoleond'or . .9.58
Felelős szerkesztő: Vecsey Róbert.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.

Hirdetmény.
Sep8Í-Sztgyörgy város tanácsa által közhirré tétetik, hogy a városi közjavak és javadalmak fojyó 1877-ik év novemberhó 26. és
27-én mindig délelőtti 9 órakor árverezés utján
a következő renddel és feltételek alatt adatnak
haszonbérbe :
1) A belső piaczi vámszedési jog ; kikiáltásiár
6350 frt. 3 kr.
2) A barom piaczi vásár czéduláért járó
díjszedési jog ; kikiáltásiár
600 frt.
3) A szesz-pálinka kimérésijog; kikiáltási ár
6360 frt.
4) A borkimérési illeték szedési j o g ; ki
kiáltási ár
2600 frt.
5) A ser korcsomárlási illetékjog ; kikiáltási ár
500 frtMindezek "a következő 1878 év január
1-től kezdve három évre ; továbbá
6) A város nagyvendéglője, az ahoz tartozandó helyiségekkel, u. m.
Földszint 2 étterem, egy tekeasztalterem,
három mellékszoba, konyha,
éléskamra, az
emeleten egy étterem, 6 egyes, 2 kettős, öszszesen nyolez vendégszoba, az udvarban kettős
korcsomaház, tánezterem három mellék teremmel, és az ezek feletti padlás ; továbbá 12 lóra
istálló, azon megjegyzéssel, hogy e helyett a
következő év juniushava 1-ső napjáig egy 24
lóra 3 nagy kocsiszínnel ellátott uj istáló fog
épitetni, ezeken kívül ehez tartozó fa- szekérszínekkel és kutakkal ellátva fog hat, illetőleg
kilencz évre ugyan 1878-ik év január 1-től
kezdve bérbe adatni; kikiáltásiár 2192 frt 28 kr
Az árverezni kivánók kötelesek a kikiáltási
ár 10'lo-át készpénzben az árverező bizottság
kezéhez letenni.
Kik valamelyik haszonbérleti tárgyra offert
által kívánnak árverezni, zárt ajánlatukat a kellő
bánatpénzzel ellátva, kötelesek mielőtt az árverezés megkezdetnék, az árverező bizottsághoz béadni.
Önként következik, hogy a zárt ajánlatra
rá írandó, hogv az melyik tárgyat illeti.
Akik bővebb fölvilágosítást kívánnak nyerni,
azok városi főjegyző Gyárfás Lajos urnái az
árverezési feltételeket a rendes hivatali órákban
megtekinthetik.
Sepsi-Szentgyörgy, 1877 nov. 3-ikán
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a város tanácsa.

BÚTOROK.

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

Eladó ház.

a város tanácsa.

1

P a p p Ferenc, butorraktáros
8z

abad

kézből cldó. Vásárolni szándékozók értekezhetnek Zajzon Antal úrral a volt Gaál Károly-féle
háznál s tőle a feltételeket megtudhatják.
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Brassóban, klastromutca 2 sz. a. Gyár O-Brassó 302 sz. a.
Elfogadtatnak használt székek náddal
mindenféle bútorokra.

befouáara,

igazításra

s megrendelések
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