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a háromszéki „ H á z i i p a r - e g y l e t "
8 az „önkéntes
utónemzedék átkot
fog szórni azon hivatalos
poliKonstantinápoly,
tűzoltó-egylet"
közlönye. nov. 26. Ozmán megtámadta
L e s z - e bés
é kae ?s.-sztgyörgyi
tikára, mely egy hatalmas állam romlását majd- muszkákat. Ez kqlté azon hamis hírt, hogy Plevnát
A muszka barbarismus, mely kezdetben a
legparányibb előnyt se volt képes a páratlan
vitézségü török hadak lelett kivívni, most, midőn a hadi Bzerencse Törökország tegyvereinek
hátat fordított — a gyávák telhetetlenségéhez
illően fennen hirdeti: l e s z b é k e , h a E r z e rum és P l e v n a o r o s z k e z e k b e
kerül.
Lesz béke Erzerum és Plevna eleste után ;
de nem azon alapon, melyen a cár a háborút
meginditotta t. i. h o g y n e m
céljaahód i t á s.
Oroszország becsületszavában bizni, az orosz
cár biztatásainak hinni nem lehet; Oroszország
állami élete, az orosz cárok perfidiája ellenkezőre tanitottak meg. A jelenlegi orosz cár ép
ngy hazudott, mint hazudtak elődei mindannyiszor, valahányszor a jóhiszemű Európa bizalmát
kizsákmányolni kellett.
A cár, a telhetetlen cár nem mondhat le a
hóditás eszméjéről — ennek legecclatansabb bizonyítéka, hogy Bolgár- és Örményországot
muszka módra szervezni megkezdette — tehát
a török államból Ázsiában vagy Európában egy
darabot elrabolni akar.
A muszka békeleltételek között szerepelni
fog O r o s z o r s z á g a z o n k í v á n s á g a , h o g y a párisi
s z e r z ő d é s által m i n d e n m á s n e m z e t hajói előtt e l zárt Dardanellák a z orosz hajók előtt nyittas8ék megA Dardanelláknak megnyitása az orosz hajók előtt roppant fontosságú lesz Oroszország
hatalmára, mert ezáltal ut nyílik előtte egy jövő
háború alkalmával a tőrök birodalom szivébe :
Konstantinápolyba hatolni s igy a török birodalomra egészen rátenni kezét.
Oroizország, ha egyebet nem, azt el fogja
ezen háború által érni, hogy teljesen kiegyengeti az utat Törökország azonnali elfoglalására
egy legközelebbi háborúban.
S Oroszország célját el fogja érni, mert
feltehetjük-e, hogy azon Európa, mely tétlen
nézője volt a muszka jogtalan háború és kegyetlenkedéseknek; feltehetjük-e, hogy azon Európa, mely behunyt szemmel nézte Európa legvitézebb nemzetének e l v é r z ^ s é t ,
elnézte,
hogy a dél minden államocskája fellázadjon
törvényes ura ellen — megakadályozza a muszka uralom terjedését, hogy tiltakozzék az époly
emberietlen, miut jogtalan hadviselés ellen.
Nem ! Európa továbbra is kokettirozni fog
muszka ő b r u t a l i t á s á v a l s hallgatásával
szentesíteni fogja ez embertelen uralom törekvéseit.
A muszka Plevna és Erzerum eleste után
— mi fájdalom naponként várható, hajlandó békét kötni, mert ekkor Európában és Ásziában
teljesen ura lesz a helyzetnek s ekkor inye szerinti békére kényszeritheti a teljesen levert, lealázott Törökországot.
A béke tehát sokkal közelebb van, mintsem gondoltuk s maholnap arra ébredünk fal,
hogy a két harcoló fél bókét kötött.
Hogy ezen béke veszélyeztetheti az európai
államok, tőkép monarchiánk fennállását, nyugalmát, hogy megzavarja nz európai egyensúlyt —
nem tnrto*ik Európára, nem monarchiánkra.
E g y ily békével legelső sorban monarchiánk lesz sújtva; drágán fogja megfizetni semlegességét, fenállásiit, állami nyugalmát, szilárdságát játszódta el akkor, midőn tétlenül nézte a
hőt t ö r ö k
nemzet leveretését, midőn ujongott a muszka győzelmeken.
A biiu, melyet Törökország elveszte elnézésével elkovettüuk — magfogja bőszülni magát

nem szándékosan idézte elé.

A harctérről.

elhagyta, mi nem igaz.

Ébredjünk öntudatra!

A muszka telhetetlenség a kivívott győzelmek
Ébredjünk öntudatra, ébredjünk érdekeink tafolytán már csak Erzeruítg és Plevna elestével elégít- datára, mert a mely nemzet érdekeit felfogni, fejleszteni nem tudja, nem akarja, az örök életre nincs, nem
hető ki, s akkor hajlandó lesz a békére.
Muszkaország végkép tönkre igyekszik tenni Tö- lehet hivatva, azon nemzet saját kebelébe döfi szánrökországot s van-e erre'kedvezőbb idő a mostaninál, dékosan a gyilkoló vasat.
A közelebbi megyei választások kedvező vagy
midőn a hatalmak nagyobb része, vagy vele rokonszenvezik vagy gyáva félelemből nem mer ellene tenni kedvezőtlen eredményétől összes anyagi és szellemi
érdekeink
vanuak függővé téve; e választ :s mutatja
semmit Muszkaország annyira meggyengíteni igyekszik a török államot, hogy az bár alkotmányos állam, meg, hogy önérzetes, életképes nemzet vagyunk e —
bár rendelkezik mindazzal, mi egy nemzetet rövid vagy som.
Megyénk minden egyev választója át kell hogy
időn uj életre hívhat, erőssé tehet, pár év alatt ne
tudja veszteségeit kiheverni s akkor egy újból meg- hatva legyen azon tudattól, hogy megy .i Bzellemi és
indítandó háborúban Konstantinápolyban diktálja a anyagi érdekeink fejlesztése oly tisztikar megválasztábékét — kiűzheti Európából az annyira gyUlölt mhao- sai parancsolja, melyre egész odaadással bizhassuk
legféltettebb érdekeinket mely anyagi és szellemi érmedán elemet.
dekeink legbiztosabb őre, fejlesztésének legernyedetPlevna bevételére ép azért van okvetlen sztlkség, lenebb
munkása leend.
hogy az ut Konstantinápoly felé nyitva legyen.
Megyénk legutolsó választója ia tudatával bir
Plevna elestéről, elhagyásáról Ozmán által már annak, hogy Háromszék leendő tisztviselő karának
is versiók járnak ; s egy konstantinápolyi sürgöny azon olyannak kell lenni, mely amellett, hogy képzettség,
rémhírrel lepi meg a világot, hogy Ozmán pasa 45 jellem, ernyedetlen munkálkodása által a közjóra minezernyi seregével, összes tábori készletével nyugati taképül szolgálhat más megyéknek; erkölcsileg, szelleirányban kivonult Plevnából — áttört az oroszok os mileg biztos irányadója legyen megyénk életének,
tromvonalán s Widdin felié tört.
melyre megyénk büszke lehessen.
E hírt valószínűnek nem tartjuk ; Ozmán nem
Ha tehát a közérdektől áthatva vagyunk, tőlünk
lehet hűtlen magához, nec| lehet hűtlen előbbi dicső függ megtestesiteni az eszmét, tőlünk függ oly megyei
életéhez.
tisztikart választani, mely a megyei közérzület kíváKétségtelenül előbb-iftóbb kénytelen lesz Ozmán nalmainak teljesen megfelelő legyen.
élelmi hiány miatt elhagyji Plevnát; de az elhagyás
Háiomszékmegye értelmes választói eleget fogmég korán lenne.
nak tenni — ezt bizton hisszük — a közérzület kíváKonstantinápolyból sljrgönyzik nov 25-ről a „N. nalmainak, eleget fognak lenn! közérdekeinknek az
Fr. Pr."nek : Mehemed Ali a nagyvezérnek azt táv- által, hogy megyei lisztviselőnek minden egyéni, csairozta, hogy csezkeszek jelentése szerint Ozmán pasa ládi érdekekre tekintet nélkül a legérdemesebbeket,
45,000 emberből álló hadseregével és összes hadi sze- jellem, becsületesség, képzettség tekintetében kimareivel, Plevnát nyugati irányban odahagyta,
gasló polgártársainkat válasszák meg.
Es ha a közérdeknek eleget tettek, maguknak ia
Bukurestből távirják a „N. Fr. Pr u - n e k : Gorcsakoff herceg csak rövid ideig log Bukurestben tar- hasznos, Igen hasznos szolgálatokat fognak tenni.
Vegyék figyelembe a választók, bogy a megyék
tózkodni. Egy angol és egy német kabiuet-lutár érkezett ide. Elénk diplomáciái alkudozások folynak. Gor- közigazgatási élete ujabban roppant átalakuláson mont
csakoff kijelenté, bogy Muszkaország nem fogadhatja keresztül, a közigazgatás teendői mód nélkül szapoel Bukurestet a jövendőbeli értekezlet helyéül, ellen- •' rodtak és megnehezültek úgyannyira, hogy csak képben arra nézve Rómát alkalmasnak találja. — Ide egy zett, erkölcsi biztosítékot nyújtó, ernyedetlen munkásszerb küldönc érkezett; ha Plevna elestével nem köt ságú egyének lehetnek képesek a roppant fontosságú
tetik meg a béke, akkor Szerbiának a háborúban való teendőket megyénk közjavára, az egyesek megelégedésére végezni.
részvétele bizonyosnak tekinthető.
Ébredjünk öntudatra I Fejlesszük a közérdeket,
Mehemed Ali pasa jelenti Orhanieből nov. 22-ről,
hogy egy orosz lovasezred, gyalogsággal és két ágyú- mert a közérdekkel egyéni érdekeink a legszorosabb
kapcsolatban
állanak.
val Vraca mellett Nevesich felé kémszemlét tartott.
Ily meggyőződés vezesse a választókat az urnáÖt órai harc után az oroszok, miután jelentékeny veszteségeket szenvedtek, a lovasezred szétszóratott s a két hoz s akkor nyugodtak leszünk, hogy megyénk anyagi
és szellemi érdekei nem fognak avatitlan k izekre
ágyú tőlük elfoglaltatott, — visszaverettek.
bízatni.
Nándorfehérvár, nov. 26. Szerbia közbelépése
Ugy legyen I
már el nem maradhat. A hadsereg zene- és dobszóval
elindult a határra, a milicek 29-én mennek ki. A kormá iy kikiáltatja a szkuptsinával Szerbia függetlenségét.
A francia forradalom.
Sumla, nov. 26. Szulejman pasa, mihelyt az idő
Egyik háború még be sem végezhetett, már a
járáB jobbra fordul, döntő CBapást mér a muszkákra. másik áll küszöbön
Itt is, amott is a jog és igazság, a nemzeti érzüBnkurest, nov. 26. Az európai konferencia Velencében vagy Rómában tartatik meg a keleti kér- let áll és fog szemben állami az emberiséget lealázó
despotizmussal.
désben.
A francia köztársaság folyton vajúdik, folyton
Orkhanie, nov. 26. A „Times" jelenti, hogy csütörtökön a törökök megverték a muszkákat s a két küzd a monarchista pártok erőfeszítései ellen a alig
alakul
ki egy kormány, már 24 órai k-irész élet után
Krupp-ágyut elvesztették.
megbukva van.
Szófiia, nov. 26. Tegnapelőtt Orkhaniet a töröMac Mahon kormányával untig tele van a francia
kök kiUriték.
l'ettinye, nov. 26. A montenegróiak 24-éa Spiz- nemzet; lerázni akarja magáról a tábornok-elnök éa
zát elfoglalták. Hajnahaj és Golobordo magaslatait, szolgaszemélyzete utált uralmát.
A hatalom és jog végsőig küzdenek; mi lesz
utóbbit több órai heves ostrommal. Kivéve Antivári és
Delcigno erősségét, Bojanaig az egész térnek urai. vége a küzdelemnek ? V é r e s polgárháború, melyTöbb török hajó a fölmentésre indulva, a sirokkó ál- ben hazafi hazafi ellen harcol, mikor testvér testvér,
apa gyermeke ellen emeli a gyilkoló vasat.
tal feltartatott.
Európa nagy rázkódásoknak néz elébe ; bár megLondoil, nov. 26. E hó 24—25. közt éjjel az ifjodva kelhetne ki abból, bár megszilárdulhatna már
orkán miatt liamsgat és Deal közt 30 hajó elsülyedt; egyezer Európa békéje, nyugalma.
számtalan ember elfúlt.
A franciaországi pártküzdelmek mind közelebbi
Szent-Pétervár, nov. 26. Bogotból jelentik még kilátásba helyezik a francia forradalom kiütését s ha
24-éről Pravca bevételéről: Scbuvalov elűzte a törökö- kitör e forradalom, megrázkódtatni fogja Euró;>át, uj
ket 22 éa s a Pravca előtti magaslatokat megszálta a életre hivja, vagy megsemmisíti a világ elBŐ nemzetét,
ez alatt Orkhanie és Etropol felé vontuk a törökök a francia nemzetet.
figyelmét látszólagos támadással. Hátulról és balról
Adná a? ég, hogy e forradalommal a nyughatatirányoztuk a letámadást. 21-én Rauch hadoszlopa 49 lan francia nép is kiforrja magát, hogy állam: élete
órai folytonos harc után a török balszárnyat megtá- rendezett, jóléte biztosított lehessen, mert csak Franmadta. Ekkor eyyesülve üldözték a hátrálókat d. u. 2 ciaország megszilárdulása biztosithatja az európai állaóráig. A nehezen szerzett hadállást ekkor elfoglaltuk mok nyugalmát, biztosíthatja az európu egyensúlyt.
s Orkhanie felé egész Laseniig vonultunk. Veszteségűnk nem nagy.

Szerbia lázadása.
Milán fejedelem kiadta a parancsolatot, hogSf hadai haladéktalanul a határra vonuljanak. Már íptjelentik, hogy a rác hadak el is indultak a batárra.
nyadszor merül föl már e hir ? De moet már oijráh
formán hallatszik, mintha igaz is volna.
A jámbor oláhok „Pievna eUste* után haza küldetnek. A sor a rácokon van.
Szerbia kiment ugyan a határra, de csak kardot
CBÖrtetni. Sőt hogy nágyon „félelmetessé tegye magát",
iiát már talán huszadszor „indultak" el hadai a határra.
Ügyesen van rendezve. Van 40,000 katonája s ez szép
szám, de nem olyan, mellyel a világ előtt kellő méltósággal lehetne föllépni. Hogy adjon magának fontosságot ? Nem jelentette-e, hogy már elindította katonáit
a határra? Ki ne hitte volna mindannyiszor, valahány
szor jelentette ? Bátran elhihette mindenki. Szerbia
kiküldte hadait a határra s ezt kidoboltatta. Azután
csendesen, titokban szépen visszavonta. Erről hallgatott. S aztán ? TJjra kiküldte a határra s azt újra kikürtölte. Ezt mint emlitök, legalább tízszer tette oda
és vissza. — Most már talán csak megijed a török?
Talán csak elszökik valahára a rácok elől anélkül,
hogy visszavágna ? Talán csak átugrik valahára a
Dardanellákra s belerohan a devebojuni muszka szu
ronyokba? Szerbiától mindenesetre rettegnie kell! —
Nem megmondta e, hogy 60,000 embert küld a határokra, nem megmondta-e azt tizszer is, • nem tudja e
a török, hogy 60,000 katona annyi mint 600,000 ember ? Hát még a sok fene ágyú ? 1
Muszkaország legalább ígéri, ugy a bogy, majd
hallgat Európára is. Szerbia? Mit Szerbiának Európa ?
Enrópa nem számit ott, ahol 600,000 szurony csillog
a nagy rác császárság dicsőségének sugaraiban I Mit
Szerbiának Ausztria Magyarország ? Hiszen ez még
csak nem is Európa ! Ki is jelentik a függetlenségi
nyilatkozatban, melyet a muszka alattvalóktól kivégre>
bajtózott pénzen szerzett papirosra fognak rányomni,
hogy Törökország elégedjék meg azzal, hogy Szerbia
nem kér tőle évi adót. Arról^zó sincsen, hogy Szerbia
a magáét fizesse : a muszka pénzt nem arra kapta.
„M. H.«

Orosz, szláv es román lapokból.
A „Szt. Péterburgskija Viedomosti" a békehírek
ellen kel ki arra utalva, bogy a nyugati Európában
attól félnek, hogy minél tovább tart a báboru annál
súlyosabbak lesznek a feltételek, melyeket Oroszország
legyőzött ellenfelére a békekötésnél Bzabni fog, s ezért
Törökország barátjai az oroszokat jelentéktelen engedményekkel győzelmeik kezdetén megállítani akarnák.
A követelések a hadisiker szerint változnak B mi,
úgymond, csak a siker utjának kezdetén vagyunk, Törökország kimerült állapota pedig a közei jövőben
nekünk oly babérokat bdhat, a minőkről most csak
ábrándozni lehetséges. Ha Karsz bevétele után sikerül Ozmán pasát Plevnában megsemmisíteni, mi nem
fogjuk azon békefeltételekét előterjeszteni, a melyeket
most szabnánk, ha a porta békét kérve a mi főhadiszállásunkhoz fordulna. Ha a Balkánon keresztül megyünk és szilárd állást veszünk az ellenség székvárosába vezető uton, ismét más békefeltételeket fogunk
előterjeszteni, mint a Balkánon innen. Érintetlenül
hagyván a tisztán orosz érdekeket, cikkíró csak arról
akar pár szót mondani, a mit a déli szlávokra vonatkozólag kell követelni. Neki ugy tetszik, hogy igazságtalanság lenne egyedül Bolgárországra irányozni a
kegyeletet, Bosznia és Hercegovina szintén érdemesek
orosz rokonszenvre és pártfogásra. A bolgárok termékeny tartomány lakosai s aránylag véve vagyonosok ;
de ez nem állitható a bosnyák és hercegovinai keresztényekről, a kik máskülönben előbb mint a bolgár
nép, fegyvert fogtak s idegen segítség nélkül küzdenek
a mint lehet, elnyomóik ellen. „Ha nálunk ós Európában azon meggyőződés keletkezett, hogy Bulgáriát
nem lehet a török kormányzat alatt hagyni, különben
tönkre jut, akkor ezen következtetést Hercegovinát és
Boszniát illetőleg, is áll. Ezután kiemeli, hogy ezeken
kivöl van még O-Szerbia, mely a szerb fejedelenség-

£! Jik •
A magyarokhoz.
Félre már e rút közönyösséggel 1
Föl hazám ! A „testvér" hangja h í ;
A tőrök nép — elhagyatva vész el :
Végnyögését ím, már hallani!
S mi ne hallnok sürgető hívását ?
A vészt látva, ne segítenénk ?
Ha elnéznők porba tipratását,
Megbüntetne a villámos ég !
Nagy gyalázat, szégyen Eürópán :
E bitór kényt békén nézni el,
Mint a bakó, véres cár garázdán
Játszik a jog szent törvényivel.

hez akar tartozni és több szoiLEzéd kerület, mely Monigróhoz vonzódik. Mit -vívhat ki Oroszország ezen
ávok számára az majd fegyvereinek sikerétől függ,
cikkiró nézete szerint Oroszország csak három comatio között választhat: ez pedig kormányzati (teljes
igazgatási) autonomia földbirtoki reformokkal s egy
nagy hatalom ellenőrzése mellett mint minimum, azután
hűbéres állam- alakulás s mostani szerb fejedelemség
mintájára és végtére tökéletes függetlenség hűbéres
viszonyok nélkuí, mi leginkább kívánatos. Az egyik
vagy másik módozat alkalmazása nem csak az oroszok
diadalától, hanem a nyugati Erupa magatartásától függ.
A két első kombináció által nem nyer a szláv-török
kérdés végleges elintézést, mert az önkormányzat élvezetében levő népek teljes függetlenségre fognak törekedni, minek folytán pár évtized múlva ezen kérdés
ismét fel merUl s akkor majd Oroszország, mely már
most is a szláv politika lobogóját megragadta, alig
lesz képes az uj' szláv-török tusát közönyösen nézni.
A harmadik kombináció tehát a béke szilárdságának
érdekében a legkivánatosabbb s ezt nem kellene Orosz
országnak egy vagy más fölösleges áldozattól megrettenve, könnyen feladni. Ha oly diadalt aratunk az
európai harctéren, a minő a két kis-ázsiai győzelmünk
volt, a porta vagy szerfelett engedékeny lesz vagy
pedig további hadműveleteinkre oly tágos ut nyílik
meg, hogy Törökország utóvégre engedni fog. A mi
pedig Európát illeti, ettÖl a porta cselekvő oltalmazása
alig várható. Mindez CBak feltevés, a történelem pedig
nem feltevésekből, hanem bevégzett tényekből alakul.
Szükséges mindenekelőtt, bogy ne előzzük meg az
eseményeket s ne siessünk az engedmények szélső határát kimondani, a melyet mi elfogadni hajlandók lennénk, mert e szélső határ, mint minden a világon viszonylagos ; másodszor arra kell figyelmet fordítanunk,
hogy a mostani háborúban nem bolgár, hanem szláv
politika legyen előtérbe^), mely parancsolja, hogy a
bolgárok mellett a többi balkáni szlávokról sem feledkezzünk meg, kik épen ugy mint a bolgárok vagy talán még inkább rokonszenvünkre érdemesek.
A „Oolos" arra emlékeztet, hogy az avliari csatában és Karsz bevételénél 20,000 török esett orosz
fogságba s tanácsolja, bogy Oroszország ne élelmezze
ingyen ezen egészséges és izmos embertömeget, hanem
húzzon hasznot belőle b valamely közmunkára alka-

A prágai „Pokrok" bírálja a dr. Unger miniszternek a dualismusra vonatkozó beszédét. „Dr. Unger
magasztalja azon helyzetet, melyet maga „Zwangslage"
nevez. Engedékenységet ajánl a magyarok iránt, hogy
azok forradalmat ne csináljanak. A magyarok és a
forradalom a jelen helyzetben ! kiállt fel a „Pokrok",
ez mégis nevetséges. A magyarok, a kik a másoknak
költségére élnek a amellett döntő befolyással bírnak,
nem fognak forradalmat csinálni. Ez az elleakező indokból szokott történi, s Unger urnák mégis ugy tetszik, hogy a dualismus, minden „Zwangslage"-ja mellett e monarchia haladására s előnyére szolgál."
A prágai „Národni Listy" Herbst ellen polemizál,
állítva, bogy ilyen eljárás és magaviselet az „alkot
mányhivek" részéről oly jelJemzet ezen párt politikai
érettségéről, hogy sem Tacitus aem Macaulay nem
volna képes azt tökéletesen és tüzetesebben lerajzolni,
mint azt Herbst urnák a reichsrathban tartott beszéde
tette. Epen most egy éve lesz annak, a midőn az alkotmányhivek s azok közt Herbat ur ia a dualistikus
bank felállítása ellen küzdött — és most ? ő is a mellett szól. Igen, Herbst ur törekszik e szadovai vereséget a chlurai ködbe beburkolni. Neki már most ugy
tetszik, hogy ez nem dualistikus, hanem közös bank.
Ausztriában a félem az államjogi küzdelemtől mindent
képes keresztülvinni, a miben Kopp képviselőnek teljes igaza van.
A krakói „Ezas" Kellersperg báró beszédével
foglalkozik, s ámbár e lap mindig a dualismus ellen
volt, beismeri, bogy ily körülmények közt, nem marad
egyéb hátra, mint az 1807-ik évi kiegyezést megújítani. A foederalismus igaz nem fenyegeti már a kormányrendszert, de a monarchiában több tartomány van,
Török föld; lett fájó bolyongásunk
Enyhet nyújtó, biztos hajléka.
MoBt e hajlék szertedulandóban
S a gazdának piros vére foly . . .
S oh, hazám I te renyhe nyugalomban
Tétlenül állsz — mig ő haldokol I
Föl, nemzetem! Régi hősi kardod
, — Elhagyottat bátran védeni —
Lásson újra fényes napvilágot
S a bakóknak vérét ontsa ki I
Mert a „rém" sötét szárnyával később
Majd reánk csap . . . s akkor meghalunk.
Föl tehát, hazám 1 amíg nem késő I
Föl, hazám I mig magyarok vagyunk I I
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Keljünk mi a testvér védelmére,
Eltiporni aljas ellenét,
Mely védtelen aggok s nök tejére
Fogja gyilkos, ádáz fegyverét.
Negyvennyolcban számkivetve jártunk,
Üldöetettllak s .öu oltalmaza :

Ő s s z e l .
Mily szép az ősz 1 Hervadó levél csüng,
Haldokolva száraz ágakon ;
Síró szellő lenge fuvalommal
Jár zörögve hervadt lombokon.

a mely nincsen megelégedve, s ez épen elég fontos
jelenet, hogy Kellersperg, mint centralista a cseh kérdést emlegeti. Lehet, hogy ez Kellersperg ur részéről
csak manőver volt,^mely által az ifjú cseh pártra befolyást akart gyakorplni, de minden esetre figyelemre
méltó. Hiszen az l~867-iki kiegyezés előtt messzebb
állottak a deákisták és neutralistáktól, mint jelenleg a
Csehek ugyanazoktól ,s'mégis megközeledtek.
A bukuresti „Románul" nov. 20-ikí számában
esztelenségnek tartja elhinni a reakció által terjesztett
azon birt, mintha Oroszország a Romániának nem régiben visszaengedett Bemarabiát ismét annektálni akarná s megnyugtatásul ismételten hangsúlyozza, bogy az
orosz cár az április 28-iki egyezményben határozottan
kinyilatkoztatta az egész világ előtt, hogy a román
terület épségét, ugy a báboru alatt mint azután is
biztosítani fogja ; azóta a viszony még jobbra változott,
a románok, időközben érdemeket szereztek a becsület
mezején b kivívták a cár szeretetét, ki őket ma már
„derék szövetségeseinek" nevezi. Ily körülmények között esztelenség s a legnagyobb illetlenség a cár lovagias jellemében kétkedni.

Dr. Wissiák Antal
megyei főorvos a marhavész logolcsóbb és leggyorsabb
megszüntetése tárgyában a következő javaslatot terjesztette a központi vészbizottság ele:
Tisztelt vészbizottság 1
A vészbizottságnak folyó hó 21 én és a város által ajánlott szóbeli kérés folytán az állatkórodát megvizsgáltam s azt találtam, hogy az a célnak nem felel
meg egészen, mert
1) nem egészen a városon kivül fekszik;
2) szomszédai vannak ;
3) az udvaron nincsen kút;
1) a jószág előtt és azon hátul is utak vannak
s csakis azon esetben felélne meg a kívánt célnak, ha
a szomszédok kiköltöznének ós ha a szomszédos utak
és a jószág katonaság által kereken elzáratik.
Minthogy a vészbizottság ÍB meggyőződött arról,
hogy az általa elzárt beteges házaktól a betegség több
udvarokra is tovább terjedett, ugy egy kóroda felállításával is csak uj költségek okoztatnának s több éveken át sz rzett tapasztalataim tolytán a tovább terjedés még sem lenne megakadályozva; ennélfogva kötelességemnek tartom a tisztelt vészbizottságot figyelmeztetni, hogy jelenleg, minthogy a sepsi-sztgyörgyi
marhacsorda folyó év október 23-án utóbbszor lehetett
i ficiálva és mai napig már 30 nap is eltelt és a marhavész jelenleg S.-Sztgyörgyőn 5 udvarra lett lokalizálva, mert minden megbetegedés folyó bó 12-ike óta
és igy 21 napot számítva az istálló elzárásnál fordult
elé, már többé nem a csordától eredhetett a ragály,
hanem amint a tisztelt vészbizottság is meggyőződött,
részint a szomszédoktól, részint pedig atyafiaktól eredett, ennélfogva tehát a csordától csupán 3 udvarban
lehet a ragályt számítani; Gác István, B ogdán és .Diószegi Ádámnál fiogyha a lebunkózást okt. 31-én nem
szüntették volna meg, lianém a marhákat tovább bunkóztatták volna le, igy a további ragály megszűnt
volna s S.-Szentgyörgy városa a ragálytól valószínűleg
megmentődött yolna s az elzárás alul egy pár nap
múlva tökéletesen felszabadulhatott volna.
Ennélfogva kötelességemnek tartom a lebunkózást újból javasolni és pedig először, hogy a várost és
környékét a zár alul és annak következményeitől minél előbb felszabadítani s a magas kincstárt és a népet tetemes kiadásoktól megkímélni lehessen.
Mert meggondolva, hogy mig a marhavész tart,
4 század katonaságot a 65 ember, melyből minden
emberre esik 5 kr, tehát
260 emberre összesen napjára
13 frt.
1 alezredes
4 Bzázsdos k 1 frt
1 főhadnagy

3 alhadnagy k l frt
4 állatorvos k 3 frt*)

.*)

Mint

3
4
1

• ~ •• • ;
értesültem, a pesti állatorvos

„
„
„

3 „
12
napidija 5 frt.

n

W.

Amott kél a fecskeraj is útra,
Megy keletre uj tavaszra már,
Sárga lomb a bükkös erdő fáján
S végső dalt zeng immár a madár.
Kél a hegyről pásztorfurulyaszó
S balkan rezgve lejt a völgyön át :
Elsimul, majd erősebb hangokban
Sir zokogva egy bádgyadt danát.
És e méla töredékes dallam
Zeng magában bú s keserveket,
Szent fájdalmat, majd édes ömlengést,
Nagy csalódást s hű szerelmeket.
Minden oly bús, haldokló körültem
S oly bánattal zeng a furulya,
Mintha a nagy természetnek lenne
Gyászzenéje — búcsúztatója.
Majd tavasz lesz, qaadárdallal teljes
S virágillat száll a föld felett,
S talán majd az én sírom főié is
Zöld pázsintot hint a kikelet. . . .
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17 vészbiztos » 3 frt
51
8 csendőr és 10 katona a 40 kr
7
Orvosi utazás naponta legkevesebb 10
Ezen kiadásokat a kincstárnak kell
hordozni. S -Sztgyörgy városnak
a kára teSzen napjára
30
s azon kár, mit egyesek szenvednek
a városon, napjára
500
A marhavész által elzárt községek
3 mid tertlleten 51 község ; minden község nap. kára 50 frt,
2550

„
„ 20 kr
„
„
„
„

Tesztn tehát a napootai kár
3189 frt 20 krt,
mely 21 napra
66973 frt 20 kr.
Megjegyzendő, hogy ezeken kivül mind a város,
mind pedig környéke tetemes károkat több éveken át
szenved, némelyek pedig örökre tőnkre vannak téve
és így több kellemetlenségek és szerencsétlenségek
származhatnak belőle.
Tekintve tehát, hogy ha egy kóróda állittatnék
is fél, S.-Szentgyörgy csakis azon esetben lenne ezen
vésztől biztosnak nevezhető, ha minden ház a betegséget kiáltotta, ami egy félévig, sőt talán egy évig'is eltarthat ; igy tehát a marhavészi szabályrendeletek szerint áz utolsó elhalálozástól vagy megbetegüléBtől szá
mitva csakis 21 napon tul tekinthető megszűntnek, igy
a betegség az egyik szomszédtól a másikig és egyik
rokontól a másikig épugy miut most átvivődik és sok
rosz ember által másképen is elterjesztethetik, mint
most is dacára a szigorú katonai őrizetnek meggyőződtünk, mert 1862. és 1866. években, midőn a marhavész Bikfalva, Lisznyó, Uzon, Bodok, Nagy-Ajta stb
községekbe uralkodott minden községbe kórodát állítottunk fel a mégis csaknem egy egész évig taitott ezen
betegség, mit a kezemnél levő Írásokkal tudok bizonyítani, és a végén mégis csak a lebunkózás által
szüntetlotett meg a vész és állítom, bogy az összes s.széntgyörgyi csordát, mely 600 drbot számlál, lebunkózás alá vennék és amit nem lehet elárusítani, a magas kincstár a kárt megtérítené, az által az államunk
nem lenne oly nagy kára, mintha a jelenlegi elzárás
egy félévig tartana.
Egy napra az összes kár és kiadás teszen 3189
frt 20 -krt, ez teezen egy félévre 670,434 frt 40 ki t.
Hogyha az öasütés szentgyörgyi marhacsordát vesszük,
(Összesen 600 drb) darabját 100 frtba számítva, teszen
összesen 60,000 frtot ós ha ezt az egész csordát leütnék, — egyenlő lenne a kár 19 nap alatt szenvedő
állással.
Kötelessége a vészbizottságnak, ezen betegséget legrövidebb idő alatt amennyire lehet, <a legolcsóbban megakadályozni és ez a lebunkózás által történhetnék meg és ez helyes, mivel a városon^ kivül a
marhavész nem uralkodik és félős, hogy nagyóbbmérvet ölt a mostani eljárás mellett. Es hogyha netalán a
vidéken a marbavész mutatkoznék, ott is a lebunkózás felhasználtassák.
Hogyha a tisztelt vészbizottság ezen javaslatomat
el nem fogadná, kérem azt a nagyméltóságú minisztériumhoz felterjeszteni éa engem mint megyei főorvost
a további felelősség terhe alól felmenteni.
Reményem van, hogy a maga-i minisztérium ezen
javaslatomat helyesnek találja, mert hogyha a 78 drb
marhát, melyek a marhavészt S.!-Szentgyörgyre hozták
és a városon kívül-szorosan el voltak zárva lebunkózták és a kárt a kormány megfizette, ennélfogva miért
ne lehetne a városban levő 41 darab részint beteges,
részint gyanúsokat lebunkózni, ahol a ragályozás ezerszer nagyobb és ahol a jelenlegi kiadás egy napra
többre megy, mint ezen 41 drb marha megtérítése és
2 hónapot lehet számítani, mig ezen betegség az alább
jelzett udvarokon megszűnik.
Kimutatás az öt udvarról, abol a marhavész
jelenleg uralkodik.
1. udvar Gác Istvánnál
1 beteg 2 gyanús.
Bács Gergelynél
1 „
2
„
Diószegi Józsefnél 2
„
1
„
2.

3.
4.
5.

„

DaragicsKicu Mihály

2

„

1

„

„
Bács Györgynél
2 „
1
„
,
Diószegi Ádámnál 2
,
1
„
„
Bogdán testvérek
23
„
Tehát jelenleg van
10' beteg 31 gyanús.
A 31 gyanús marha közül 20 drbot még ma lehet értékesíteni, igy tehát megmaradna 10 beteg és 11
gyanús vagyis összesen 21 darab, a mit a kincstárnak
kellene megfizetni
A betegek drbját számítva 50 frttal
500 frt.
11 drb gyanUB, darabja 80 frttal
880 frt.
Tehát összes kártérítés volna
1380 frt.
Hogyha a vészbizottság ajánlatomat elfogadná,
ugy a fent nevezett marhákat a szabályok értelme
szerint becsüljék meg, t. i. a beteg marhákat feleárban,
az egészségeseket értékesítve és ami a becsárból nem
kerülne ki, azt a magas kormány ráfizetné azon feltétellel, hogy csakis azoknak lenne joguk kártérítésre,
•kik a beteg marhákat maga idejében feljelentették és
a ragályt a csordából, nem pedig a szomszéd vagy
rokon által kapták volna. Ha még uj betegedések mutatkoznának, ugy a- - bunkózás tovább folytatandó, a
mellett mitfden darab bizottságilag megtekintendő, a
betegség és oka megállapítandó és csakis azon egyének kapjanak kártérítést, kik a szabályoknak meg
tudnak felelni, amellett magától értetődik, hogy mindon istálló, hol lebunkózás történik, rögtön teljesen
fertőztelenittetni fog. Szolgálati szabályok 1874. XX
t. «., ami a keleti marhavész elleni alkalmazásról szól.
Ha ezen ajánlatomat elfogadnák, ugy egy percet se
késsenek, mert egy napi várakozás nagy változásokat
idézhetne elő.
Minthogy én fennebbi javaslatomat érett megfon-

tolás után lelkiismeretem és túdományom szerint több
Laborfalva, 1877. nov. 24.
évi tapasztalataim folytán jónak találtam kifejteni, —
Véleményem szerint minden körülmény, mely
egyszersmind mint megyei főorvos kötelességemnek erkölcsi haladást, szép és nemes ügy iránti érdeklőtartottam a vészbizottság tudomására juttatni.
dést jelez, közzé teendő, mert az által a jó példa hat
és az erkölcsi szereplésben buzgólkodók ujabb lelkeSepsi-Szentgyörgy, 1877. nov. 22-én.
sültségre buzdulnak.
Egy ilyen például ajánlható téuyt van szerencsém
Hol k ö t e l e s a birtokos b e l s ő e m b e r t e n n i a Uzon község nemes gondolkozású értelmes elöljáróságának
ténykedéséről közzé tenni.
k ö z m u n k á k a t : ott-e, ahol a birtoka van, v a g y
'
Ugyanis a nevezett elöljáróság, vezetve a rend és
ott, ahol hivatásánál fogva lakik ?
pontosság szeretetétől általánosan isiuort ottani körSepsi Mártonon, 1877. nov. 29.
jegyző által, megértetté azt, hogy a Tatraogi .Sándor
A legközelebb mult tél utó napjaiban történt ut- nagylelkű hagyatékának csak ugy lehetnek méltó örökavicsozás alkalmával némely félrevezetett községek kösei, ha az ő nagy szellemének illő hajlékot emelarra a badarságra vetemedtek, hogy a birtoktalan belső nek, mert igaz az, hogy ép lélek csak ép testben ueemborekre a parochia után ia utat mértek s külpressió velhető.
Ez a tudat azt eredményezte, hogy az uzoní ev
által némelyeket annak megkavicsozására ÍB rászori
ref. egyházmegye egyetértve a községgel, elhatározta :
tottak.
En is alólirt azon dzerencsések közé tartozom, ha Tatrangi egyedül két tanítói állomást tudott Uzon]
kinek a vallásos érzés szelíd angyalától felzaklatott jó nak hagyatékával biztosítani, nekik is kötelesaégök
indulat mind azon községben, ahol birtokom van, mind ezen tanítók működésének illő hajlékot emelni.
Azonban — mert a határozatot nem mindig szokta
ott, ahol hivatalomnál fogva lakom, kirótta a inegka
vicsozandó útrészt. Vajha az áldást is duplán mérnék 1 tett is követni — ez a határozat csak papíron maradt.
Mint
az egykori székely mondotta: elhatározták, hogy
Az elaöt szívesen tettem, mert nem ismeretlen
előttem a törvény, moly a birtokot nem menti fel a máakor fognak végezni.
De habár az emiitett magyar szokás miatt a do
közterehhordozás alól ; — de az utolsót, azon felsőbb
rendeletre támaszkodva, miszerint a belső emberek log vajúdáson ment ÍB keresztül, ez év tavaszán a körszemélyüket illetőleg a közterehhordozás alól mentek, jegyző ur ezen indítványára : „Ne csak határozzunk
mindig, hanem tegyünk ia már !" megindult az épitéai
nem vállaltam el.
Ebből természetesen perpatvar keletkezett s még mozgalom, melynek indítványozó ur lelkes.en élére
ma is sub judice lis est, eldöntetlen foglal helyet állván, ma már födél alatt áll egy szép, nagy terjedelmű, három tanteremre s a vezértanitó lakására bea t. c. közigazgetási bizottság irodájában.
Ez okból szükségesnek vélem e kritikus kérdést, osztott, egész Uzon felett imponáló iskolaépület.
Ezzel az igaz, Uzon nem érdemet, csak kötelesmely felett a vélemények kétfelé ágaztak, mielőtt tárgyalás alá kerülne, tájékozás tekintetébői szellőztetni séget teljesített, de aki tapasztalta azt, hogy az ilyen
középitkezésnél a tudatlan nép közönye miatt mily nee becses lap hasábjain.
Egyik rész azt a véleményt premálja, hogy ahol hezen halad a munka, sz az uzoni értelmes elöljáróa birtok, ott köteles hordozni a terhet a belbivatalnok. ság fáradhatlan felügyelete, ernyedetlen erélye előtt
Másik réBZ azt állítja, hogy ahol lakik a birtokos hí- tiszteletteljesen kalapot emelhet.
vatalbsli személy, hol marhái létszáma felvétetett, ott
Nem egyszer volt itt is a bábeli zűrzavar küszököteles tenni a közmunkákat, ha szintén n birtok más bön, mint ez már kezdetben a mész megérkezésekor
község territóriumában létezik is.
is észlelhető volt, de az elöljáróság mindig nyélbe ütte
Az a kérdés tehát : hol tartozik akár a bal , akár a dolgot. Ebben pedig tagadhatatlanul az oroszlánrész
a külhivatalnok hordozni a közterheket: ott e, ahol a a körjegyző urat illeti.
birtok van, vagy ott, ahol hivatalánál fogva lakik?
Azért ne vegye tőlem a szerénység megsértéséEn, ki a méltatlan infestációk által mintegy kény- nek, hogy, ki kiimeltem, mert ugyan az érdem magászerítve voltam o tárgyról huzamosan s behatólag el- ban is érdem, do ha az példaképen terjedhet, még
mélkedni, tartózkodás nélkül ki merem mondani: ahol nagyobb érdem.
akár a bel-, akár a külhivatalnoknak birtoka van, ott
En az ilyen elöljárók kezében biztosítva látom
köteles tenni a közmunkákat s vinni a községi terheaz iskola építésének a jövő tavaszoni megkezdését és
ket s e nézetre következő okok vezéreltek :
sikeres bevégzését:
1) Felsőbb rendeletek a belső.embereket szeméEgy vidéki.
lyüket illetőleg közterehhordozás alól felmentvén, igen
természetes, hogy mint azon községben birtoktalanok,
a parochia után küzmunkatételre nem könyszerftethetnek.
*
L e g ú j a b b ,
2) Említett felsőbb rendeletek kisz»bják azt is,
Bogot, nov. 34. Mult kedden Miralaj ezredes,
miszerint a birtok, akárminemü hivatalnoké legyen is
az, közterehhordozás nlól nem ment, következőleg, ha mint Ozmán pasa követe jelent meg n muszka főhaa birtokra van irányozva a közterei), ott köteles azt diszálláson. Faladata volt Miklós nagyherceget meghordozni a birtokos hivatalbeli- is, amely helységben kérni, hogy küldene Ozmán pasának néhány ujaágot,
birtoka létezik. Például : Egy külhivatalnok, ki a központban városon lakik, de birtoka faluhelyen van, el- miután utóbbi — október közepe óta minden összevitázhatlanul itt és nem a városon, ahol hivatalánál köttetéstől el lévén vágva — már nagyon szeretné
fogva tartózkodik, köteles hordozni a közterheket. Fiat tudni, mi történik a világban. Miklós nagyherceg elapplicatio a belső emberre.
rendelte, hogy Miralaj ezredesnek adjanak annyi angol
3) Minő anomalia, következetlenség, sőt igazság- francia és német lapot, a mennyi csak a táborban föltalanság lenne is az, hogy ahol a birtok van s birtok található.
után a község javadalmaiból részesülünk, mégis ne ott,
London, nov. 27. Itasgradból jelentik a „D. T."hanem egy más helységben, ahol mint birtoktalanok
semminemű haszonból részt nem veszünk, — tegyük a nak, hogy a muszkák a Daltsikba vezető utat kiüriték.
közmunkákat. Ezt az osztó igazsággal megegyeztetni
Páris, nov. 27. A „Moniteur" ismétli, hogy Macnem lehet.
Mahon minden engedményt a kamara megtartása foly4) Ama juris axióma is, qui sunedit in bonis, sun
edit etiam in oneribus tagadhatlanul azt bizonyítja, tán lehetetlennek tart és megerősíti, hogy a jobboldal
el van határozva a költségvetési tanácskozásokat kezhogy ahol a hasznot vesszük, ott vigyük a terhet is.
5) Állításom igazolására szolgál azon eset is, mi- deményezni. A pénzügyminiszter ez alkalommal újra
szerint ha a hivatalnok haszonbérbe adván birtokát s hangoztatni fogja a békülési eszmét, mely a kabinet
a haszonbérlő teljesítvén a birtok után járandó köz- alakulásánál szem előtt tartatott, ba a kamara ennek
munkákat, a hivatalánál fogva más helyiségben lakó
birtokos bérbe adót jogosan nem kőtélazhetni arra, dacára ÍB nem szavazná meg a költségvetést Macbogy személyileg ő ia tegye azon helységben, melyben Mahon leiratot intézné, melyben a szenátust bíróvá
hivatalánál fogva lakik — a közmunkákat, mivel igy teszi s felszólítja, hogy válaszszon a kamara újbóli
dupla teher róvatnék az ő nyakába.
feloszlatása és az államfő lemondása között.
En csakis egyetlen esetet tudok képzelni, melyBÓSS, nov. 27. A „P. C." Mahmud Damad és
ben a bel- vagy külhivatalnok ott tartozik teljesíteni a
közmunkákat, ahol lakik. Ha például két vagy több Mustafa ideiglenes hadügyminiszter között komoly öszközségben is van birtoka, akkor kétségen kivül ott szezördülésről tesz jolentést, mely azzal végződhetik,
tartozik hordozni a közterhet, ahol van a főbirtok, a hogy Mahmud Damat a haditanácsból kizáratik. —
hol lakik s marhái létszáma felvétetett.
Ugyan e levelezés jelenti, bogy Szerbia részvéte a
Ellenkező esetben, amint már el van mondva, ott háborúban ténynek vehető ; r i ellenségeskedések vaköteles tenni a közmunkákat, ahol van a birtok s birlószinüleg december közepén veszik kezdetüket. —
tok utáu a baszonbani részesülés.
Hallottam ellenvetésül azt is felhozatni : Hát ha Milán főhadiszállásra dec. 7-án Paracsinba megy. —
távol vau a birtok s a birtokos a távollét miatt nem Szerbia függetlensége András napon fog kihirdettetni.
teheti a közmunkákat ?
Nándorfehérvár, nov. 27. A vároji prefekt felEz ellenvetésre irányadóul szolgál az 5 ik pont szólítja az összes szerb hadkötelezettek-jt, hogy nov.
alatt elmondott nézet. Ugyanis ba távol van a birtok,
azt a birtokos személyesen nem kezelhetvén, önként 30 ig jelentsék magukat hadtestöknél.
SzentPétervár, nov. 27, Hivatalosan jelentik 26
következik, hogy haszonbérlő által kezeltesse B ez
esetben is csak a haszonbérlő köteles a közterehhor- ról Bogotból: A muszka előőrsök a keleti oldalon
dozással, a birtokos belső ember azért, hogv valahol a egyre nyugtalanittatnak. — 2 5 én a törökök a muizka
földtekén birtoka van, közmunkatételre nem szorítható, előőrsöket Opoka és Polonsze mellett visszaszorították
mert személyileg felsőbb rendeletek által fel van
de elősietett erősítés folytáu egész Karaletzig szorítmentve.
Ennyit felvilágosításul azoknak, akik ellenkező tattak vissza. MuBzka huszárőrséget Kroptscha m»llett
a törökök körülvették, de a lovasság keresztül vágta
nézetben vannak vagy lehetnek.
magát. — A Sipkában zivataros idő.
Dixi et salvavi aniraam meam.
B.

L.

A német császár szerencselldvözletét küldte a
cárnak Kars bevételéhes • Loris-Mellikovot, ki a „szó-

vetséges"-nek ily kitűnő szolgálatot tett, az érdemrend
nagy keresztjével tüntette ki.
Orchanie elhagyása a törökök által nincs megerősítve ; Antivari citadellája nem kapitulált.
Podgoricából, Skutáriból felmentések sietnek.
Szerbia András napján függetlenségét kikiáltja.
Milán megy 7-én a főhadiszállásra.
Varsóban valószínű az ostromállapot kihirdetése,
Ürügyül gyakori rablógyilkosságot mondanak.
Párisban, kihágás és részegség ürügye alatt több
befogatás történt.
Az osztrák parlament 25 szótöbbséggel elfogadta
a bankkormányzók kinevezését.
Nándorfehérvár, uov, 26. Milán fejedelem ukázát, mely szerint az 1870-ki költségvetés a skupstina
nélkül döntetett ol, a conservativek az alkotmány megsértésének tartják. A Karageorgievics dynasztia barátai e körülményt kizsákmányolják és az egész országban nagy tevékenységet fejtenek ki Milán elűzésére.
A kormány már is kénytelen volt több elfogatásokat
elrendelni.
V E G Y E S .
— A delegációk december 5-ére Bécsbe hivattak ö felsége által össze.
— József főherceg viruló egészségének örvend.
Nyoma se látszik rajta a betegségnek, mely a mult
télen olaszországi tartózkodásra kényszeritette. Nem
is fogja a télen fölkeresni Itália enyhe égalját, hanem
birtokán, Alcsuthon tölti a telet.
— A székely mozgalom ügyében hozott kúriai
felmentő Ítélet igen jó hatású volt az ez ügy által legközelebbről érdekelt székelysógre. Mi eleitől fogva
tagadtuk e mozgalom létezését; örvendünk, bogy e
hírhedt mozgalom általunk előrelátott véget ért.
Császári Oltom án Főkonzulátus. 278
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A császári ottomáu Főkonzulátus Budapesten
(27 frt és 2 arany) huszonhét forint, két arany és egy
láda tépés átvételét elismeri, melyet a „Nemere" t. c
szerkesztősége a császári ottoman hadsereg sebesültei
számára szíves volt átadni és Baját kormánya nevében
köszönetét fejezi ki az adományozóknak ezen nagylelkű ajándékokért. H a 1 i I, a Főkonzul.
— A marhavész. Örömmel konstatáljuk, hogy
ma Szentgyörgyön vészbeteg marha nincs. E hó 28. éa
29 én Gácnál, Bácsnál és Bogdán testvéreknél a betegnek talált 5 drb marha az államkincstár költségére
lebunkóztatott. Azon marhák pedig, melyek bizton
gyógyulóban vannak, továbbra is a katonailag lezárt
udvarokban ápoltatnak. A fertőzött udvarok azon marbaállománya, mely még eddig beteg nem lett s mely
Gracsányi országos s a többi állatorvosok által teljesen egészségeseknek konstatáltatik, hatósági fedezet
alatt vágóhídra hajtatik • ott levágatván, az állatorvosok által belső szerveik ismét megvizsgáltatnak s ha
teljesen egészségeseknek bizonyulnak, kivágatnak s
elárusittatnak. Ha azonban a teljes egészségi állapot
iránt kétely támadna, ez esetben azon marha busa
mint élvezhetlen, azonnal megsemmisíttetik. Minden
oly marha pedig, mely ezután megbetegszik s ha csak
a vész nagyobb terjedést nem veend, rögtön Jebunkóztatik s a vele egy udvarban lévő gyanúba vett, de
szakértők által teljesen egészségeseknek ismert marha
levágatván, busa a szakértői szemle megejtése után
kiméretik. Ezeket oly célból óhajtottuk olvasóink tudomására hozni, miszerint a vészbizottság a vész elfojtását minél hamarább s ugy az államkincstár kímélése,
mint a marhatulajdonosok lehető legkevesebb megrövidítésével elfojtani szigorú kötelességének ismeri. —
Mikóujfaluban s Doborlón ujabbi betegedési eset nem
merült fel. Epen most értesülünk, bogy Uzonban is
kiütött a marhavész, hol Fogarasi testvéreknél 2 drb
marba esett a ragályban el.
- - Fölvilágositásul. Midőn a „Nemere" megelőző
számában értesítettem a t. szülőket és érdekelteket a
tanodánkban előfordult betegségekről, azt bivém, hogy
a meglátogatottakon kivül — a mennyire ily időben
lehet megnyugtatom ; azt hivém, hogy azok, kik hétfőn itt jártak, felvilágositnak másokat is. Csalódtam.
Ep ezek oly rémhíreket terjesztettek, hogy azóta sokan — könnyen indokolható félelemből — gyermekeiket hazavitték. Igy félbe-szerbe tanintézetet együtt
tartani nem lehet. Ezért s ittmaradt tanitványaink
szülői megnyugtatásáért is, bár ujabb ok nincsen reá
a tanitói kar a m. elöljáróság jóváhagyása reményében,
elhatározta az iskola feloszlatását dec. 1-től 1878. jan.
3-ig, Isten őrködjék intézetünk fölött és növendékei
fölött otthon is, a hozza vissza az uj évben aj erővel,
egészségben 1 Görög István, ig. tanár.
— A szász egyetem közgyűlését Wachter Frigyes comes folyó évi december hó 12-re hivatta össze.
— Brassó városából Szentiványi Gyula főispán
vezetése alatt e hó 24-én egy küldöttség ment Budapestre.jjA küldöttség n br.nssó-plojesti vasút ügyében
fog a minisztériumnál kérelmezni.
— Brassóban a Nyéki és Hotnokay László színtársulata jövő decemburhó 1 vei kozdi meg szini elő-

idás&it. Tudomásunkkal csak 12 bérleti előadás fog
tartatni, minthogy a szini helyiségnek újévben leendő
átalakítása a további előadísok lehetőségét akadályozni
fogja. A társulat jobbára a szini és népszínműi előadásokra lévén szervezve, e neinben Csakis a kiváló és

ISir —

nevezetesebb darabok fognak színre kerülni a bérlet
folyamában.
— A kolozsvári tud. egyetem következő felhívást intézett az összes erdélyi és számos magyarhoni
gymnásiumokboz : I f j ú p á l y a t á r s a k ! A kolozsvári tud. e. ifjúságának 1877. november 7-óu tartott
közgyűlésén nyert meghatalmazás folytán, van szeren-1
osénk alólirottaknak emiitett közgyűlés azon határozatát — mikép egyetemünk iQusága is az egyenruha
viselését ugy elvileg elfogadta, mint gyakorlatilag alkalmazásba is vette — szíves tudásul vétel végett veletek közölni I — A cél, melyet az ifjúság ezzel elérni
akar: a collegialis érzület fejlesztése, az összetartozandóság érzetének, lehetőleg minél erősebb alapon
való megszilárdításán kívül az, hogy az egyetemi pol
gár egy olyan olcsó ruhához jusson, mely kevésbé
vau a divat kényének alávetve, s mely a mellett eléggé
csinos is, hogy azzal bármely körben, bármely helyen
megjelenni módjában álljon 1 — E céluuk»t, mely
practicusan keresztülvive főleg azoknak kedvező, kik
ezután jönnek falaink közé : ugy véltük legjobban elérhetni, hegy ezt veletek ifjú pályatársak közölve,
ezen eszmének egymás közt való mir szélesebb körben leendő elterjesztésére hívjunk fe — A budapesti
t. e. ifjúsága is elfogadta a formaruhát; tehát a test
vérbon mindkét egyetemén meghonosult már az és ti,
kik ezután jöttök körUnkbe, fogjátok főleg látni, bogy
mennyire gazdaságos és mily eélszerU tehát! Az évek,
melyeken jövőnknek rakjuk le alapjait, legkevésbbé
rendeltetvék arra, hogy divathaj hászásBal töltsük ki
annak óráit és a formaruha, mely olcsósága mellett
elég csinos ÍB, külsőleg mindenkit képesíteni fog arra,
hogy oly körökben, melyekben a lélek elszoródást,
elpihenést kereshet magának — illően megjelenhessen.
Vegyétek ezt tehát ifjú pályatársak szíves tudomásul,
s ba majd körUnkbe üdvözölhetünk, tegyünk arról
tettleg bizonyságot, miszerint nem csak érezzük egyenlőknek magunkat, de külsőleg is adjuk annak látható
jelét 1 Remélve, hogy e szép cél általatok is annak
idejében pártoltatni fog, maradtunk pályatársi üdvözlettel Kolozsvártt, 1877. őszutó 12 ik napján. Kábdebó
Ferenc, ifjúsági elnök. Győrfy Gyula, ifjúsági jegyző.

Mehner Vilmos kiadásában megjelent „Az ördög
fia és a három vörös ember" cimü érdekes társadalmi
regényből 9 füzet. Egy füzet ára 25 kr.
Táborszky és Parsch nemzeti zenemükereskedésóben megjelent „Első magyar ábránd népdalok felett"
„Szeretlek én egyetlenegy galambom', „Mariskám
eszem a szivedet, „Fóti dal". Zongorára szerzé Ábrányi Kornél. Ara 50 kr.

— Zágonbau folyó év nov. 24 én a zágoni tanitói kar tek. Remenyik Kálmán tilinkamüvész közreműködésével tánccal egybekötött hangversenyt rendezett a zágoni községi iskola és a nőegylet javára. A
hangverseny összes bevétele 45 frt 80 kr, a kiadás
23 frt. Tiszta jövedelem 12 frt 80 kr, melyből 6 frt
40 kr a községi iskolának, ugyanannyi a nő egyletnek
át is atadott. Felülfizettek: B. Szentkereszty Stephánie ő nagysága 2 frtot, b. Szentkereszty Irene őnagysága 50 krt, b. Szentkereszty István ő nagysága 60
krt, tek. Vájna Dénesné úrasszony 50 krt. Tek. Szöts
Boldizsár ur a termét szíves volt ingyen átengedni.
— Harminc éves pör és háborn. Az ötvenes
évek elején egy tekintélyes főbb uri hivatalnok azzal
kecsegtetett benünket egy népgyűlésben, hozy ez után
a dolgok nem ugy folynak, mint eddig, mert a legnagyobb és legnehezebb pör is e^y év alatt lejár. Mi
megbittUk, mint most, mert a néhai 11-ik székely huszárcsalád páter familiásából alig van ma életben ki
lóra ülhetne, a lovaknak csontja is elporlott, a megmaradt fouráge táppénzt, papirt még itt is a 30 év,
mely a kapu előtt áll, betelnék, ideje volna a Zimmerman-féle osztováta basajóra feltekerni s nekünk
takácslegényeknek felcsapni — fordítsunk .egyet, mert
ha felteszem beleznát vetnénk is, semmi kárt se
vallanánk s hírűnk, nevünk fenmaradna. Mit szól kend
ehez Estánbá ? vagy várjunk még a pusztában a mannára. —
K i r ál y J.
— Felhirás. A háromszéki Erzsébet árvaleánynevelő intézetnek és k.-vásárhelyi Stephanie menháznak kezelő bizottságai a nevezett intézetek javára egy
tárlat rendezését tűzték ki feladatokul. — Ezen tárlat
rendezésének elhatározásakor két cél lebegett a bizottságok szeme előtt, t. i. egyfelől az, hogy általa a
mig gyámolitásra és pártolásra oly nagy mértékben
szükséget érző jótékony intézetek alapvugyona gyarapodjék, másfelől pedig vidékünk minden egyes haladni
.vágyó és másokra buzditólag hatni törekvő lakójának
alkalom nyujtasaék ismereteit, szorgalmának, ügyes
gyakorlottságának és szakképzettségének egész vidékünk érdekében hasznosítható eredményeit másokkal
közölni s nem egy szükséges disz és hasznos munka
vagy tárgy előállításával a közfigyelmet felébresztve
1 6 n d i t ő I e g hatni általános jóllétünkre. Igy eltekintve attól, miszerint mindnyájunkra nézve megnyugtató örvendetes hatást gyakoroland, ba egy csomóba
összegyűjtve látjuk, miszerint oly sok tekintetben háttérbe szorított vidékünk távol az ipar s közforgalom
központjaitól magára is életképes és kiállítani tud
mindent a mi izlés, csinosság és hasznosság tekintetében szükséges: reméljük nem csak helyi érdekűnek s
nem csak a két intézetre, hanem az egész vidékre
nézve pártolást érdemlő olyan válalatnak fog tekintetni,
a melyet tömeges pártolás által mentől sikerültebbé
tenni mintegy hazafi és honleányi nemes kötelesség. A
kiállítás K. Vásárhelytt leend az 1878. év folyta alatt
valószínűleg késő nyár vagy kora ősz idején s most
ezen tiszteletteljes felhívás ily korán csak is azon
szándékból tétetik, bogy a kik arra hosszabb munkát
igénylő tárgyat kivának kiállítani, annak elkészítésére
még a most bekövetkező téli idény alatt ÍB időt fordithasB&nsk. Az idő és részletek később fognak közhírré
tétetni. K,-VáBárhelytt, 1877. nov. 23. B. Szentkereszty
Stephánie, elnök, Nagy Gábor, titkár.
— Jókai Mór „Névtelen várából" megjelent s
és 5-ik füzet. Nem szorul ajánlásra.

Eladó gyűjtemény.

Szerkesztői pósta.
Harmath D. umak K.-Vásárhely. Polémiát lapunk Bzük tere miatt minden csekélyebb személyes
kérdésből nem csinálhatunk.
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Erd. földt. kötv . 76.—
Bankrészvények . 801.—
Ezüst
105.60
Hitolrészvények . 208.56
Cs. kir. arany . 5 65
London
118.60
Napoleond'or . .9.53
Felelős szerkesztő: Vecsey Róbert.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.

LOTTüHUZÁS.
Temesvárit nov. 21-én kihúzattak következő
számok: 21, 22, 41, 5 3 , 3 9 .

1.) 1 szekrény rovar aranykeretü rámával
benne
200 drb.
2.) 2 szekrény lepke
350 drb.
3.) 1 szekrény termésselyem 4 féle színben
4 ) 40 drb. kitömött madár, 4 drb. emlős
állat, összesen
44 drb.
5.) 28 féle madárfészek tojásaival
6.) Régi pénzek, csigák, ásványok nagygyüjtemény.
Különösen a tanitó urak becses figyelmébe
ajánlom fent elősorolt tárgyak együtesen, vagy
részletesen is eladatnak.
Értekezhetni alólírtnál személyesen, vagy
levél által.
Eresztevény

l-l

1877. nov. 24. u. p. Maksa.

Maksai Lázár,

Dr. Reiner D.
tudatja a t. cz. közönséggel
visszatértét K.-Yásárhelyre.

Hirdetmény.
Zágonban a piacsoron egy öt szakaszu lakház, s gazdasági melléképületekkel ellátott telek, a jövő ffSzentgyörgy"-n<ipjától haszonbérbe
adandó, mely lakház bolthelyiségnek használtatott s használtatik ma is, értekezhetni a haszonbérbe vétel és feltételek iránt helyben tulajdonos
Szőcs Boldizsár,
3-3
kereskedővel.

m

Eladó ház.

A Zajzon Lajos-féle ház örök áron szabad
kézből eld<5. Vásárolni szándékozók értekezhet-

nek Ziljzou Álltai úrral a volt Gaál Károly-féle
háznál a tőle a feltételeket megtudhatják.
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