
] Megjelenik ezen lap heten-l 
kint háromszor: 

szerdán, pénteken j 
és vaaftruip. 

Elfiflzotési  feltételek:1 

Helyben házhoz hordva, vagy! 
vidékre postán killdve 

Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Fél évre . . . 3 frt  - kr. 
Negyedévre . . I frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasAbos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij kiilllu 30 kr. 
Nyllttér aora 15 kr. 

Az urna előtt. 
Azon a ponlon állunk, a midőn politikai 

elvünknek, nézetünknek külső kifejezését  is meg 
adhatjuk. A legszentebb, legmagasztosabb al-
kotmányos jogát gyakorolja minden hazafi  a 
s z a v a z á s k o r . 

Vigyázzatok polgártársak ! 
Minden utolsó követ meg fognak  mozditani 

ellenetek, hogy romlatlan szivetekbe belophas-
sák a hazának galádul ártó nézeteiket azok, a 
kik nem restelik nyiltan kimondani, hogy csak 
személyes gyűlöletre alapitják kormánybuktató 
hazafiatlan  terveiket. 

Elaltatják a lelkiismeretet . . . 
S mig a lelkiismeret a külső csábok pil-

lanatnyi ingere alatt kábultan szendereg: az-
alatt oda visznek bennetek a szavazó láda elé, 
hogy adjátok beleegyezésteket oly politika 
felforgató  terveibe, a miket keserű könyhulla-
tásokkal vennétek visszi nemsokára. 

Csakhogy akkor már késő lesz ! 
Most van időtök meggondolni tetteiteket. 

Fontoljátok meg jól. 
A ki ugy szereti hazáját, a kinek megyéje, 

községe és embertársa boldogítása szivén fek-
szik : azt nem némítják el hízelgő üres szavak. 
Annak tények és nem phrazisok kellenek. Az 
a honpolgár megveti a gálád üzelmek erkölcs 
rontó csábításait. 

Vezessen titeket az igazság szelleme ! 
Menjetek, gyakoroljátok legszentebb jo-

gaitokat nyugodtan, a tiszta lelkiismeret csen-
des nyugodtságával. 

Ti megtudjátok fontolni,  ki és m i t tehet 
a ti javatokra ; megfontolhaljátok,  melyik ré-
szen van az igazság : szavazzatok oda ! 

Vigyázzatok ! s ha reszkető kezetek a bT-
ső határozatlanság, az ingatag gondolkozás ha-
bozását jelentené, gondoljátok e pár szóra : a 
h a z a m i n d e n e l ő t t . 

A haza nevében, az ő érdekében, jóléte, 
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M é g e g y 

válasz a „Csiki apróságokéra. 
Csik-Szereda, 1878. aug-. 2. 

Tisztelt szerkesztő ur ! 
Becses lapja julius 17-iki 57 ik száma tárca-

rovatában „Csiki apróságok" cim alatt . . .0 . . .d 
aláirással egy kótyonfitty*)  nyelvészkedhetném'ség 
jelent meg, mely „magyarnyelv sajátságait tanul-
mányozók figyelmébe"  van ajánlva. 

Engedje meg tehát t. szerkesztő ur, hogy ugy 
is, mint ki a magyarnyelv sajátságait s különösen 
a csiki._nyelvjárást tanulmányozom már évek óta s 
a „Magyar Nyelvőr" akadémiai folyóirat  minden 
füzetébe  közleményeket adok s ugy is, mint „csiki 
góbé" felhiva  érezvén magamat, azon „apróságok-
ra" néhány szerény észrevételt tehessek. 

Megvallom, furcsa  helyzetben vagyok ama 
közleménynyel szemben. Tulajdonkép azt se tudja 
az ember, hogy komolyan bánjék-e vele, — vagy 
csak együgyü tréfának  tekintse. Ha nem volna 
komolyan „a nyelvészek figyelmébe  ajánlva" azt 
hinném, hogy csak aféle  tárcacikkbeli Borsszem 
Jankóság s magam is nevetnék rajta; de miután 
ugy látszik, hogy komoly szeműiddel van irva s a 
stylus nyelvészkedést affektál,  nem lehetek annyi-
ra „góbé" — bármily meggyőzően (!) be is van bi-
zonyítva a cikkben a mi góbéságunk — hogy sze-
rény hallgatással ,szentesítsem az ott Írtakat. 

Cikkíró „mint hajdanában esik somlyói diák 
sokat gondolkodott a góbé elnevezés felett"  s most 
mint komoly n y e l v é s z bebizonyítja, hogy a 
csíkiak csakugyan — góbék. A bizony, góbék va-
gyunk. Ezen elnevezést pedig annál kevésbé szé-

*) Lásd 'Magyar Nyelvőr* VII kötet 331. lipját. 
T. N. I. 

felvirágzása  reményében szavazatok. El ne hi-
bázzátok lépéseiteket! 

Lapunk mindig az igazságért harcolt. Őszin-
te, tiszta érzéssel, jó lelkiismerettel hangsúlyoz-
tuk, hogy különösen H á r o m s z é k m e g y é-
n e k saját létérdeke fiigg  attól, ha a kormány-
nyal szemben a b i z a l o m politikáját követjük. 

Ezt erősen hangsúlyozni kötelességünknek 
ismerjük ma is. 

Lesz idő, mikor a székelység áldásos gyü 
mölcseit /dvezentli e bizalomnak. Ne adjátok 
(el tehát kongó üres szavakért jobb jövőtök 
reményét ! 

A székely nép hajdan karddal kezében 
vivta ki jogait. A történelem arany betűkkel 
örökité meg apáitok ragyogó tisztaságii nevét. 
Emiékök éi ma is közöttünk. Vigyázzatok, hogy 
a történelem ne Ítéljen felettetek  és meg ne 
ítéljen titeket ! 

Eljön az idő, melyben igazat fogtak  adni 
szavainknak. Ez az idő pedig nincs már messze. 

Legyen megáldva a jók munkája őseitek 
emléke, unokáitok késő ítélete lebegjen sze-
meitek előtt. 

Mi bizunk bennetek. Bizalmunk, szeretetünk 
kisérjen titeket a szavazó urnához. A magya-
rok istene megáldja hazafias  munkáitokat! . . 

Tudjuk, hogy lépésteket nem fogják  a 
késő bánat szomorú könyei követni; mert ti 
azt tisztelitek meg a személyben,"bár ki is legyen 
a ki azt megérdemli a ki azt a megpróbáltatások 
nehéz perceiben is olyfényesen  kiérdemelte : kor-
mányotokat. 

Ebben a biztos tudatban áldást kívánunk 
hazafias  müködéstökre. II. 

* A pénzügyminisztérium a következő rende-
letet bocsátotta ki. A m. kir. minisztérium határo-
zata folytán  és egyetértőleg a birodalmi tanács-
ban képviselt királyságok és országok cs. kir. 
minisztériumával. A lovak kivitele iránt 1876. évi 
novemberhó 21-én és 1877. évi juliushó 2-án kelt 
rendeletekkel („Budapesti Közlöny" 1876. évi 268. 

gyelhetjük, miután még semmi nyelvészet nem bi-
zonyította be (még cikkiróé sem), hogy amaz elne-
vezés valami szégyenletest jelentene. Egyébiránt 
most minden csik-somlyói diák tudja, hogy általá-
ban nemcsak a csíkit, hanem minden székelyt gó-
bénak neveznek. Kár ennélfogva,  hogy cikkíró 
csak „hajdan" volt somlyói diák. 

De halljuk cikkíró okait, miért vagyunk m1 

góbék ? 
„Széles Magyarországon — irja — a mennyi-

ben a rendelkezésem alatt álló táj szólásokból nyo-
mára jöhettem, a mindennapi élet körébe tartozó 
tárgyakat többnyire minden vidéken ugyanazon 
néven nevezik s csudák csudája ! (Rémítő ! bor-
zasztó ! iszonyatos kalamitás !) Csikország némely 
tekintetben meg nem elégedve a helyes és magya-
ros elnevezéssel, csinált a maga számára, olyan el-
nevezéseket melyek nemcsak nevetségesek, hanem 
a müveit világ által el is itélendők." (No Csikor-
szág elmehetsz, a müveit világ elitéi, megvet és 
lenéz. Nem lész többet ország, meghódolsz a musz-
kának!) 

Ecce „müveit világ"! Oh, ha M. ország és 
minden más ország minden vidékének tájszólását 
a „müveit világ" szempontjából bírálnák a nyelvé-
szek ! Oh, akkor cikkíró mily óriási bravourt arat-
na „a világ nyelvészet mezején" apróságaival! 
Csak hogy — fájdalom  — a nyelvészet még nem 
emelkedhetett ama képzelt világjelentő fokra,  hogy 
a csiki nyelvjárást ama magaslatról látná célszerű-
nek megbírálni. Igy hát cikkíró nyelvészkedése 
nem e világból való. 

Egyébiránt, — hogy komolyan beszéljünk — 
kereken tagadom cikkíró azon állítását, mintha ő 
„a rendelkezése alatt álló tájszólásokból jött volna 
nyomára" a góbé bizonyításnak, mert mikor cik-
két irta, egyetlen tájszólás-gyüjtemény sem állha-
tott rendelkezésére ; sőt cikke után azt is tagadom 
hogy tudná mi a tájszólás voltaképen. Vegye elő 
kérem Kriza „Tájszólását", a „Nyelvtudományi köz-
leményeket". a Maervar Nyelvészetet", a „Magyar 

és 1877- évi 149. sz. és „Pénzügyi Közlöny" 1876. 
évi 53. és 1877. évi 27. sz.) közzétett tilalom meg-
szüntettetik. Ezen rendelet azon napon lép hatály-
ba, a melyen a vámhivatalnoknak tudomására jut. 

* A hadsereg köréből. Király ő felsége  flempf-
ling Rudolf  ezredest, a 49-ik gyalogdandár parancs-
nokává, Kutting Albin ezredest, a 76. sz. gyalog-
ezred parancsnokává és Kocicka Vencel 55. sz. 
gyalogezredbeli alezredest, a 21. sz. gyalogezred 
tart. parancsnokává kinevezte ; továbbá : Hassak 
Jószef  várakozási illetékkel számfelett  szabadságolt 
s~ az ujabban megejtett felülvizsgálat  alkalmával 
szolgálatképesnek minősített 4. sz. tábori tüzérez-
redbeli őrnagyot, csapatszolgálatra berendelés mel-
lett, az 1. számú tábori tüzérezredhez áthelyeztetni 
rendelte. Catarg György nyugalmazott hadnagy-
nak, a birodalmi tanácsban képviselt királyságok 
és országok csendőrségéhez való áthelyezését el-
rendelte, dr. Rischanek Hubert törzsorvos, a gráci 
7. sz. helyőrségi kórház osztályfőnökének,  a meg-
tartott felülvizsgálat  következtében, ez idő szerint 
szolgálatképtelen gyanánt 6 hónapra a várakozási 
illetékkel számfelett  szabadságoltak viszonyába 
helyezését elrendelte és megparancsolta, hogy ez 
alkalomból — sokévi szolgálat tételei elismeréseül 
— a legmagasb megelégedés kifejezése  tudtára 
adassék ; végül: Noék József  14. sz. gyalogezred-
redbeli címzetes őrmesternek, a hamburgi utász 
hadapród iskola növendékének — egy bajtársnak 
a hullámokból önélte kockáztatásával eszközölt 
megmentéseért, — a koronás ezüst érdemkeresztet 
adományozta. 

A szeszadóról szóló 1S7S. XXIV. t. o. 
2. §-ához. 

Tisztelt szerkesztő ur! 
A „Nemere" legközelebbi számában egy k.-

vásárhelyi levél jelent meg, mely a képviselő-vá-
lasztásokkal együtt járó zavargásokat még tetézni 
kívánta a kis üstökkel való pálinkafőzés  kérdésé-
nek^ félsz  in re juttatásával. Hogy minő indokok ve-
zették az illetőket, ez alkalommal nem fürkészem. 
Hihetölesr, mint annyi mindent, ezt is pártkérdé-
sekkel hozták kapcsolatba. Minthogy tehát most a 
kézdi-vásárhelyiekre nézve tul vagyunk a képvi-
selőválasztásokon, hozzá lehet szólni s minden to-
vábbi félremagyarázás  kikerüléséért nem lesz fe-
lesleges a fentebbi  kérdést pár szóval megvilágitni. 

Nyelvőrt", vagy bármely tekintélyt érdemlő nyelv-
tudományi munkát s megkap-e azokban csak egyet-
len szót azok közül, melyeket mint csiki tájszókat 
a „Nemerében" ön előtálal ? jin elővettem látja és 
utána néztem, de meg nem kaptam bennök egy 
szócskát is, mely az ön állitását igazolná. Sőt a 
mi nyelvjárási butaságunk feletti  szives kétségbe-
esésére vigasztalásul önnek annyit idézhetek ezen 
munkákból, hogy „a csiki és háromszéki nyelvjárás 
egyike a legmagyarabbaknak és a legösiebbeknek". 
Hiszen-e Budenznek, Fogarasinak, Hunfalvynak, 
Szarvasnak, Simonyinak ? Vagy lia tán ön előtt 
ezen szakmunkák sem tekintélyek, akkor legyen 
szives még egyszer utána járni állításainak s ha 
ön Csíknak bármely falujában  a felhozott  „topor-
tyánféreg",  „fülemüle",  „nyugodalomtőke", „lóba 
dugónak", „ketyegő fene",  „zökkentő", „éjjeli bá-
tor", „lesbeteg", stb. állítólagos tájszókat mint köz-
nyelyen használtakat ki tudja mutatni: kész va-
gyok a liáromszéki árvaleányház javára annyi ala-
pítványt tenni, a hányat azon szavakból képes 
lesz kimutatni. 

A mik a somlyói diákok közt — az ön korá-
ban — a csiki nyelvjárás gúnyolására, egymással 
való ingerkedéseik alkalmával emlegettettek, azok 
még nem tájszólások s igen boldogtalan nyelvész, 
a ki azokat olyanokul akarja feltüntetni.  Ezek — 
a mint ön magát kifejezi  — csak „mocskos" gu 
nyolódások. 

Hogy a palacsintát „kőrelepcsnek" (de nem, 
mint ön irja: „kőrelepcsentettnek") nevezik Gyer-
gyóban (és nem Csíkban, kérem), annak igen ala-
pos és helyes oka van. Megmondom miért, mert 
tudatlanságában ebből is gúnyt üz. Azért nevezik 
„kőrelepcsnek" kérem, mert hajdan — és gyéren 
most is — a palacsintát melegített kövön sütötték 
és sütik. Hogy tehát a „kórelepcs" összetett hang-
utánzó szó miért volna roszabb az idegeu „placsin-
tánál" s miért volna annyira elítélendő, azt csak 
„világnyelvészeti szempontból" lehet állítani. En 
legalább a „kőrelepcs" ősi és magyaros elnevezést 
most is jobbnak tartom az oláh „palacsintánál". 

N E M E R E 
Szerkesztőségi iroda: 

Főpiac, Osnlak-féle  ház, 

.hová a lap szeUemi réizét 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal : 
Pollik Mór könyvnyomdája, 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézeedik. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap 
A ftirarnszéki  ̂ Kázíipar-egffeft44  és a „sepst-szenfegyöf̂ L  dukénytes tüzoftá-egyí&fc"  fowafcatos  kMmye. 



Bármikép fogadták  legyen is egyesek a szesz-
adóról szóló törvényt, tény az, hogy az e d d i g 
s z o k á s b a n v o l t k i s ü s t ö k k e l v a l ó fő-
z é s e l t ö r ü l t e t e t t . 

Adómentes pálinkafőzést  engedélyez azonban 
az 1878. XXIV. t. c. 2. §-a, mely a következőleg 
hangzik : 

„Azoknak, kik a szeszes folyadékokkal  sem 
kicsinyben, sem nagyban nem kereskednek, meg-
engedtetik, hogy öntermesztette anyagokból önma-
guk és velők egy kenyéren levő háznépük vagy 
cselédeik részére évenkint (az évet szeptember 1-
től augusztus végéig számítva) legfeljebb  50 fokú 
(a százfoku  szeszmérő szerint) pálinkát, t hekto-
litert meg nem haladó mennyiségben adómentesen 
főzhessenek.  Ha lisztes anyagok fordíttatnak  az 
adómentes pálinkafőzésre,  arra 2 hektoliternél na-
gyobb űrtartalmú főzőüstöket  használni nem szabad" 

Látni való tehát, hogy az uj szeszadótörvény 
a speciális, szükkörü érdekek mellőzésével orszá-
gos kedvezményt nyújt a népnek. Oly kedvezményt, 
mely a saját használatára szükséges szesz főzését 
egészen adómentesen engedi meg. 

Ha már most tekintetbe vesszük, hogy egy 
régi véka után 5 kupa pálinka nyererett a kis üs-
tön : egy hliter körülbelől 4 régi köbölnek fel. 
Ezen hektoliter főzése  ingyen engedélyeztetik. Te-
kintve pedig azon földterületeket,  melyekkel ná-
lunk a kisebb gazdák rendelkeznek, az 1 hliter 
főzéséhez  megkívántató 4 köböl rozs oly mennyi-
séget tesz háztartásában, melynél többet a maga 
megszorítása nélkül szeszfőzésre  semmiesetre fel  nem 
használhat. Ugyanezen jogért pedig 2 frtot  kellett 
fizetnie  mind ez ideig. 

Az uj szeszadó törvénybe azon 1878. XVI. t: 
c. 16. §-a, mely a székelyföldre  nézve megadta a 
kis üsttel való főzés  kedvezményét, csupán méltá-
nyosság szempontjából sem vétethetett fel.  Ugyanis 
az 1870-ik megyerendezési törvény keletkeztével a 
s z á s z - , m a g y a r - és s z é k e l y f ö l d  történeti 
területei eltörültettek. Ugyanekkor a régi közsé-
gek számtalan oly megyébe osztattak be, melyek 
a székelyföldre  nézve fennállott  kedvezményben 
soha nem részesültek. Ha már most ugyanegy ha-
tóság alatt álló egyik község részesül a kedvez-
ményben s a másik nem : méltán kérdhetjük a jó-
zan gondolkozású székely néptől : igazságosnak 
találhatná-e azt? Összeférne-e  ezen intézkedés a 
székely nép méltányossági érzetével ? 

Bizonyára nem. 
Tegyük fel  továbbá, hogy ha ezek a közsé-

gek a székelyföld  kedvezményébe felvétetnének  : 
ugyanekkor a székelyföldön  alakitott megyékhez 
nem csatolt részek nem méltán zugolódhatnának-e, 
hogy tőlük elszakított testvérei csupán azért, mert 
székelyek, akkor részesülnek kedvezményben, mi-
kor ugyanaz tőlük megvonatik. 

Cikkiró oly szerencsés volt, hogy vele közölve 
lett ez ügyben szóló miniszteri leirat. Ezen leirat 
a már idézett 1878. XXIV. t. c. 2. §-ára nézve 
kedvező kilátásba helyezi, hogy az abban adott 
kedvezmény a kis üstökre nézve annak idejében 
legfelsőbb  helyen megfontolás  alá fog  vétetni. 
Ugyancsak e tárgyban birjuk a miniszter ur ke-
gyes igéretét arra nézve, hogy a most netalán bé-
kétlenkedők javára minden lehetőt el fog  követni. 

Addig is szolgáljon ez megnyugtatásul. 
—n. 

„Furcsa valaminek" nevezi a „görget" szót 
cikkiró. 

Önnek megengedem, hogy nagyon sok min-
den lehet „furcsa"  s azt is megengedem, hogy sok 
minden lehet „valami" is ; de már ha nyelvészke-
dünk, akkor tudnunk kell, hogy az a „görget" még 
sem valami furcsa  dolog, hanem csak egy szerény 
hangváltoztatás (d, g) a hangutánzó dörget igéből. 

Hogy Csiknak némely falujában  a „tilót" „vág-
tatónak" nevezik, az sem lesz egy cseppet is „ne-
vetséges" értelmes nyelvész előtt, ha a v á g ige-
tőből v á g t a t ó szenvedő értelmű igét s annak 
azon jelentését vesszük számba ; mert a v á g ma-
gyar igetőből alkotott „vágtató" sokkal kifejezőbb, 
mint a t i 1 szláv gyökből alkotott „tiló", vagy 
más t i 1 gyökü magyar szavak. 

Hogy a csikiak a körtét „vackornak" nevezik 
s hogy e miatt egykor „egy nagyszerű perlekedés 
lett" a háromszéki és csiki atyafi  közt, az elég nagy 
baj volna, különösen az a nagyszerű perlekedés ; 
de igazában olyan sületlen beszéd, melyet nem 
kell rektifikálni.  A csiki ember ép ugy meg tudja 
különböztetni a „vackort" a körtétől, mint cikkiró 
maga nem tudja. 

A „göndör" (gödör helyett) nem csiki tájszó-
lás, tisztelt nyelvész barátom, hanem a megállapí-
tott tájszólási lexikonok szerint palóc. 

Igy bizonyította be hát t. cikkiró ur a csiki-
ak góbéságát. Nem tudom már most ki a góbé: a 
csikiak-e, kik nem ugy beszélnek, mint cikkiró ál-
modta, vagy cikkiró, a ki olyan góbéságokat be-
szél ? Akármiként legyen, mégis jó, ha előbb egy 
cseppet okoskodik az ember, mielőtt nyelvészkedő 
tollat venne kezébe; mert a nyelvészkedés sem 
olyan profán  tudomány, melyhez mindenki érthet-
ne, a ki magyarul megtanult — az édes anyjától. 
Kérjük egyébiránt cikkiró urat, hogy nyelvészke-
dő tanácsait ne pazarolja a szegény csíkiakra s 
hogy máskor élhetetlenkedéseihez szedjen máshon-
nan holmi „apróságokat" — ne Csíkból. 

T. Nagy Imre. 

Kossuth levele Helty Ignáchoz. 
Kossuth Lajos egy terjedelmes levelet intézett 

Helfy  Ignáchoz, mely a függetlenségi  párt közlö-
nyeiben jelent meg, melyet egy másik levél is fog 
követni. Azon nagy tiszteletnél fogva,  melyet Kos-
suth iránt érzünk, bár térünk nem engedi meg, 
hogy azt egész terjedelmében közöljük, hozzuk ab-
ból az alábbi részt mutatványul. 

Belügyeink után áttér külviszonyaink fejtege-
tésére, nevezetesen Bosznia okkupációja. 

Hát csakugyan megtörtént — mondja Kos-
suth. — Gróf  Andrássy belesiklott Boszniába. 

Bosznia megszállásának eszméje nem a berlini 
kongresszuson született. Régi dolog. Rég óta tar-
tunk tőle. Én már több mint egy év előtt megmon-
dottam, hogy ide fog  gr. Andrássy politikája ki-
lyukadni. S bizony nemcsak én magam tartottam 
tőle. Az egész magyar nemzet tartott tőle. A meg-
szállás lide'-rce ott lebegett a légben, a bonyodal-
mak kezdete óta. A magyar nemzet látta, s párt-
különbség nélkül tiltakozott ellene, sajtóban, nép-
gyűléseken, országgyüléfen,  még a delegátióban 
is. Még a 60 milliós hitel megszavazásánál is tilta-
kozás történt ellene, még az osztrák delegációban 
is. Sőt ott még határozottabban, mint a magyar-
ban. A magyar delegátus ember, átkozottan udva-
rias ember. Udvari ember „quand mérne". De az-
ért még ez is tiltakozott ellene. Még a Falk Mik-
sa-féle  emberek is. 

Hát biz ez nem kongresszus eszme. Hanem 
bécsi kabinet eszme. Még pedig jó régi. Ott volt 
ez ama biztatásokban, melyeket az a Bismarck her-
ceg, a kihez „gr. Andrássy minden kérdésben for-
dulni szokott" annyiszor hangoztatott, mióta a Habs-
burg házat Német- és Olaszországból kiutasította. 
Az ő rég ismert szava az, hogy Osterreich Ost-
reich, .menjen a keletre kárpótlásért. Ott volt ez 
az eszme azon „három császári szövetség" alaku-
lásának históriájában, mely megásta azt a bizonyos 
vermet, melybe gróf  Andrássy (im russichen Bun-
de der dritte) bele ugrott. Sőt ez eszme egyike 
volt azon csillámoknak, melyek a bécsi udvar sze 
me előtt a végett csillogtattak, hogy a panszláv-
orosz hadjárat útjába akadályokat ne gördítsen. 
Én is, mások is nagyon sokszor figyelmeztettünk 
azon extra parlamentaris befolyásokra,  melyek Bosz-
nia felé  terelnek. S hogy nem könyv nélkül be-
széltünk, bizonyságot szolgáltatott reá az uralkodó 
háznak azon nagy befolyású  (mert „par excellence") 
katona tagja, a ki tartózkodás nélkül rég mondo-
gatta, hogy Boszniába be kell mennünk, mert ha 
mi nem megyünk, be megyen más. 

(Pedig épen az volt volna a józan politika, 
hogy mi se menjünk, más se mehessen.) 

Sőt többet mondok : aligha nincs igazuk azok-
nak, a kik tudni vélik, hogy Bosznia már ott sze-
repelt gróf  Andrássynak külügyminiszterré avatásá-
nál is. Azért kellett Beust bárónak félre  állani, 
mert igy látták a dolgot, hogy az a bosnyák fa 
olyan fa.  melybe csak egy különben népszerű ma-
gyar miniszter fejszéjével  lesz tanácsos belevágni. 

Akár mint legyen is ez ; annyi bizonyos, hogy 
a bosnyák megszállás eszméje nem kongresszus 
eszme. Bécsi kabinet eszme. Még pedig régi. 

És most azt mondják: „Meg kell szállnunk 
Boszniát, mert megbízást kaptunk Európától". 

„Már mire való ez a hyperissis ? Miként gon-
dolhatják olyannak a világot, ha ezen a nagyon 
ritka szitán át nem lát ? A ki csak valaha egy zöld 
asztalnál ült, tudja, hogy ha valaki igen szeretne 
egy bizonyos megbízást kapni, nem maga hozza 
magát indítványba, hanem megkér egy „pajtást", 
hogy hozza őt indítványba s nyújtson-neki alkal-
mat kinyilatkoztatni, hogy engedve a közkívánat-
nak, meghozza az áldozatot. 

Ilyen „pajtás" volt Salísbury őrgróf  Berlinben. 
Miért is ne volt volna ? Hiszen ?z a dicsősége meg 
van Andrássynak,  hogy öt senki sem tartja veszé-
lyesnek. Bizony senki. Legkevésbé Anglia. 

Még egy másik port is szórnak a világ sze-
mébe. Azt mondják nem lehet senkinek a megszál-
lás ellen kifogása,  hiszen maga a török is bele-
egyezett, mert érdekében van, hogy számára (?) 
Filippovics táborszernagy eendet csináljon Bosz-
niában. 

Szegény török ! Az bizony San-Stefanóba  is 
beleegyezett. Persze csupa jószántából. Of  couvre. 
Hanem itt Boszniánál mégis annyira nem tetszett 
neki az osztrák szivesség, hogy a kongressus elnöke 
még irgalmatlanul meg is szidta miatta. S azzal a 
megegyezéssel még ma is csak ott vannak Bécs-
ben, hogy a török feltételeket  szab ; gr. Andrássy 
meg azoknak még csak tárgyalásába sem akar bo-
csátkozni. „Jobb ha nem akadékoskodtok, mert 
tetszik nem tetszik, mi marschirozzunk. A diplo-
matia stylus ezt igy nevezi: „végrehajtja Európa 
megbízását." Ilyen az a beleegyezés. „Add ide az 
erszényedet, különben le is ütlek, és el is veszem." 
Karatheodory pasa ilyen magyarázatát adá a bele-
egyezésnek : a szakács ha azt kérdi a csibéktől sül-
ve vagy főve  kívánnak-e feltálaltaim  ? Élni szeret-
nénk ! rebegek a csibék. Nem az a kérdés, mondja 
a szakács. 

Talán nem volt felesleges,  ezt a kétféle  port 
kissé kitörölgetni szemeinkből. De van még har-
madik por : a megszállás célja. 

A keleti kérdésnél gyakran voltam azon hely-
zetben, miszerint nézeteimről pártkülönbség nélkül 
el lett ismerve, hogy hiven tolmácsoltam nemze-
tünk érzelmeit. De ezen elismeréssel soha sem let-
tem nagyobb közegyetértéssel megtisztelve, mint 

mikor azt mondottam, hogy mi nem csak nem va-
gyunk a szomszédunkbani szláv népek nemzeti 
szabadságának ellenségei, de sőt testvéries érzet-
tel fognánk  őket üdvözölni a szabad nemzetek ke-
rek asztalánál. Mi a panszlavismusnak vagyunk 
ellenségei, mert ez az ö szabadságuknak is, a mi 
nemzeti létünknek is ellensége. 

Most a mit praxisban nem tettek, ezt a szent 
igazságot theoriábrin a kormánykörök is hangoz-
tatják ; de hangoztatják a végett, hogy annak ko-
sarából az ámitás porát szórhassák a nemzet sze-
mébe, nehogy a foglalás  céljaiba belelásson. 

Olvasta ön a miniszterelnök debreceni beszé-
dét : „Bosznia a panszlavismus fészke,  hát megkel-
lett szállni, nehogy a panszlavismus forrasztó  ke-
mencéjévé legyen." 

Hiszen igaz, pánszláv fészek  Bosznia, mint 
Prága és Turóc-Szent Márton is és et cetera is az. 
— Ezeket nem most szállja meg a bécsi udvar. 
Századok óta birja ; mégis pánszláv fészkek. 

De a panszlavismus forrasztó  kemencéje nem 
Boszna-Szerai, nem Prága, nem Turóc-Szent-Már-
ton stb, hanem Moszkva, Szentpétervár. 

Mi a panszlavismus ? Az orosz befolyás  ,a 
szláv népekre. E nélkül panszlavismus, nem hogy 
tényleg létezhetnék, de még csak eszmeileg sem 
létezhetik. 

Az orosz a panszlavismus. 
A panszlavismust csak a Visztula partján le-

het megtörni. Csak azáltal lehet megtörni, ha Len-
gyelország helyreállításával az orosz hatalom Eu-
rópa szabadságának ártalmatlan arányokra leszál-
littatik. Más lehetség nincs. 

De a lezajlott bonyodalmaknál nem az orosz 
támadtatott meg, hanem ö támadott s pedig táma-
dott a nyíltan kitűzött pánszláv zászlóval kezében; 
támadott oly világos szándokkal, hogy befolyási 
spheráját a szláv népeknél s vele a panszlavismus 
terét kitágítsa. Mert az orosz befolyás  a panszla-
vismus. 

Ezért mondottam mindig : ne engedjétek, hogy 
az orosz a kitűzött pánszláv zászlót -győzelmi nim-
bussal vegye körül; mert az orosz befolyás  s vele 
a panszlavismus villanya abból a győzelmi nimbus-
ból fog  szétsugárzani az előttünk, mögöttünk, körül-
tünk, közöttünk lakó szláv népekre; amott az Aegei 
tengerig, imitt Prágáig. 

De ők megengedték s elmentek Berlinbe azon 
bölcs gondolattal, hogy majd a háború materiatis 
eredményeinek korlátozásával kérlelik meg az orosz 
befolyás  kiterjedésének pánszláv veszélyét. 

A soproni Nagy Pál gyerköcéjét juttatták 
eszembe, a ki rostát vett elé, liogy a vihar szelét 
felfogja,  gyüszüért szaladt, hogy a dagadó tenger-
árt kimeringesse, czöveket vert a földbe,  hogy for-
gását megállítsa. 

Kijelölték Bulgária határait — kizárták ezál-
tal az orosz befolyást  s vele a panszlavismus villa-
nyát a kijelölt határon tul lakó szlávok közül ? 

Kikunyorálták  az orosztól, hogy kilenc hó múl-
va kitakarodjék Bulgáriából. Miért ne tenné ? még 
ha kimegyen is ott marad ; ha nem lesz is ott, még-
is ott lesz, mert ott lesz a győzelmi nimbus, mely 
Bulgáriát megcsinálta ; és lesz a megnövekedni 
engedett orosz hatalomba vetett további remény. 

És berukkolnak Boszniába. Kizárják ezzel az 
orosz befolyást  s vele a panszlavismust ? Sőt még-
ha ott nem lett volna is, beinvitálják; élesztik tü-
zét az osztrák és magyar elleni gyűlölet felszitásá-
val. Az orosz győzelmek nimbusa Boszniát pán-
szláv fészekké  tette.. De az osztrák-magyar okku-
páció ebből a fészekből  egygyel,többet csinál azok-
ból a puskaporos hordókból, melyet már Bosznia 
nélkül is — Isten látja lelkemet — elég sűrűn le 
vannak rakva Sziszektől Prágáig arra, hogy a ki-
kerülhetlen összeütközés alkalmával a hatalomban 
nőni engedett orosz, hazánkat, Ausztriát, de leg-
végzelmesebbén az osztrák dynasztiát légberepit-
hesse. 

A tárgyat majd még bővebben megbeszéljük. 
Most csak arra akarok utalni, hogy a jövő ország-
gyűlésnek lényeges feladatai  közé fog  tartozni: 
számot kérni á felöl,  hogy miként tartattak meg a 
60 millió hitelnyitás kikötései, és gonddal lenni 
arra, hogy a bosnyák okkupációból annexio ne kö-
vetkezzék. 

Az elsőre gondolni sem lehet, ha a Tisza-párt 
többségben marad. Az annexiót most ebből a kör-
ből is repudiálják, a mint Jókainak most érkezett 
beszédéből látom. — De hiszen repudiálták ők a 
megszállást is. Most pedig egekig magasztalják. 
Ezek az urak már megszoktattak ahhoz, mást be-
szélnek, Ígérnek a nép előtt, s irnak a lapokban 
és mást szavaznak az országgyűlésen. Van nekik 
egy csodálatos metamorphosisokat művelő argu 
mentumok: „baj volna Tiszát megbuktatni — a 
körülmények megváltoztattak, az okos ember a kö 
rülményektől kér tanácsot; — bele kell nyugodni 
a tényekbe, muszáj". 

Hát nekem ugy látszik, hogy ez a bosnyák 
okkupáció is elég arra, miszerint a közjogi ellen-
zék hívei ne maradjanak semlegesek a kormány-
párt s az-egyesült ellenzék közt, ha és mikor csak 
e kettő közt van választásuk. 

* 
* # 

De én azt gondolom: hogy ezen esetnek 
alig kellene előfordulni;  legalább igen ritkán. — 
A közjogi ellenzék most egészen más helyzetben 
van, mint volt a mult választásoknál. — Akkor 
sokan csatlakoztak a közösügyes párthoz, remény, 
kecsegtetések, s a kilátásba helyezett „javítás" fe-
jében. Most a remények elenyésztek: javítás he-
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lyett kaptak egy desastruósus kapitulációt, és 
egygyel több közösügyet. Most a remények déli-
bábja helyén a kiábránditó valóság áll. Emlékezem 
(az ön kerületében is megtörtént), hogy a közös-
ügyes pártiak is magukénak vallották az önök cél-
ját ; s csak abban állitották fel  a különbséget, 
hogy önök a hegyet megakarják mászni, ök pedig 
megkerülik. — No, már most tudják, hogy hová 
jutottak a „kerülő utón"; siklóra, melyen csak 
csúszni lehet, emelkedni nem, nincs is azon meg-
állapodás a — Reichsrathig. 

Hát én azt gondolom, önöknek gondoskodni 
kellene országszerte arról, hogy alkalom adassék a 
honpolgároknak kiábrándulásukat nyilvánitani. — 
Jelöltet kellene felállitaniok,  a hol csak lehet, még 
ha többségre nincs is kilátásuk. Konstatirozni kell 
a párterőt s e konstatirozásnál a netán leszavazott 
kisebbség is számit. 

Az önök programmjuk nem az én programmom. 
De hát ugy ismerem nemzetemet, hogy a „perso-
nális unióval" megelégednék ; s ez alapon, ha az 
becsületesen magtartatik, minden áldozatra kész 
lelkesedéssel támogatná a dynasztiát; a mire ennek 
bizony nemsokára igeü-igen nagy szüksége lesz. 

Az önök programmjának jogosultságát min-
den párt elismeri; sőt gyakorlati érvényesítését is 
mindenki kívánatosnak tartja. Gyakran találkoztam 
a közösügyes pártok közlönyeiben azon vallomás-
sal, hogy az önök álláspontja, mint hazafias  óhaj, 
minden magyar ember szivében viszhangot költ. 

Hát miért nem sorakoznak egy szivvel-lélek-
kel a zászló alá ? 

Mondják: azért nem, mert ez óhajtás valósí-
tása lehetetlenség. Idealismusnak, utópiának ne-
vezik. 

E balvélemény az önök egyedüli nehézsége. 
S minthogy már tollat vettem kezembe ; hát hol-
nap közölni fogom  önnel e felöl  némely nézeteimet. 

Addig is üdvözlöm önt. Kossuth. 

A keleti kérdés. 
A lierllnl szerződés ratifikálása,  mint Berlin-

ből jelenük, nehézségekbe ütközik, a mennyiben a 
porta a szerződésre vonatkozó minden kérdezős-
ködésre makacsul hallgat. Ha a berlini törők kö-
vetség szombatig nem kapja meg a szultán ratifi-
kációját, a többi hatalmak által szentesitett példá-
nyok mégis kicseréltetnek, a kellő jegyzőkönyvi 
fehtartás  mellett. 

Az olaszországi mozgalmakról Rómából mai 
kelettel táviiják : A köztársasági „Dovere" kivéte-
lével az összes napisajtó erélyesen felszólal  a nép-
gyűlések és tüntetések további folytatása  ellen. 
Mindazonáltal holnapután még lesz egy nagy nép-
gyűlés Cetanaba, s az erre vonatkozó felhívást 
Saffi  és a legismertebb republikánusok irták alá. 
Az „Italia irredenta" tényleg csak ürügykép szol-
gál ezen anti-monarchikus népgyülésnél, melynek 
célja a köztársasági irány erősbitése, a mi kitűnik 
a manifestum  következő szavaiból is : 

„A jog, a kötelesség, a nemzeti becsület, a 
népsouverainitás és a népjog nevében fölhivunk 
titeket, romagnai honfiak,  egyesítsétek szavazato-
tokat az általános óvással s az elvek férfias  fen-
tartása által siettessétek a dolgok olyatén rend-
jét, mely hazánknak lehetővé tegye, hogy hivatá 
sához méltóan éljen a polgáriasuk világban a közös 
haladás törvénye által testvéresült szabad népek 
között." Az olasz frázisgyártók,  mint látszik, szin-
tén jól értik mesterségüket. 

Az olasz zavargásoknak egy helyen mégis 
örvedenek, t. i. a Vatikánban, hol azt remélik, 
hogy az olasz állam azon az uton, melyen megin-
dult, lassankint ellenségévé teszi- egész Európát. 
A!z ultramontán „Défense"  ezt már jelzi is a követ-
kező sorokkal. 

„Mialatt a szentség viszonyai a hatalmakhoz 
napról-napra javulnak, az olasz kormány elszige-
teltsége mindinkább szembetűnik. 

A bécsi kabinet panaszaihoz járulnak a lon-
doni és párisi kabinetek észrevételei s az olasz 
kormányt az európai kormányok egyhangú és nyo-
matékos nyilatkozatai nagyon megdöbbentették. 

Bécs, aug; 2. Szerajevóból komoly hirek ér-
keznek ; Hadzsi Loja egy manifesztumot  bocsátott 
közre, melyben minden 17 — 60 éves férfit  fegyver-
fogásra  szólít fel.  Szerajevó utcáiban .4000 basibo-
zuk táboroz. Az olasz konsulatus dragománja so-
kat érintkezik a lázadokkal. 

London, aug. 2. a „Standard" irja, hogy Olasz-
ország Ausztria-Magyarországnak kibékitő nyilat-
kozatokat adott, és hogy a barátságos viszony is-
mét helyreállott. A „Times" jelenti Konstantiná-
polyból, hogy ott ármánykodások fedeztettek  fel 
Savfet  basa ellen, melynek célja volt a szultánt 
arra birni, hogy a berlini szerződést ma irja alá. 
A Rhodope-hegységben az insurrekció tovább tart. 

Bécs, aug. 2. A „Pol. Corr-" jelenti Konstan-
tinápolyból : A törökök a Szerajevoi lázadás oká-
nak azt mondják, hogy a polgári és katonai ható-
ságok nem teljesitik a lakosság állítólagos kíván-
ságát, mely szerint felfegyverzést  kérnek. Lobanov 
herceg a portánál Várna kiürítését sürgeti. Az oro-
szok Konstantinápoly előtt erélyesen folytatják  a 
sáncolási munkálatokat. — Londuriatis sürgeti a 
portát, hogy nevezzen ki török tagokat a határ-
igazitási bizottságba. — A perzsa követ Klisturnak 
Perzsia részére való formális  átengedésén mű-
ködik. 

Csapataink Boszniában. 
Mint Bécsből a „P. Ll."-nak jelentik, a Sera-

jevóban kitört anarchia következtében br. Philip-
povics táborszernagy utasítást kapott, hogy a 
mennyire megegyeztethető az óvatosság által pa-
rancsolt tekintetekkel, siettesse előnyomulását Se-
rajevó felé  és az anarchikus mozgalom ellen kér-
lelhetetlen szigorral lépjen föl. 

A helyszínéről érkező tudósítások szerint 
azonban a kedvezőtlen időjárás miatt a gyors elő-
nyomulás rögtön alig lehetséges. Broódból ugyanis 
tegnapi kelettel távirják: 

A főhadiszállás  és Tegethoff  hadosztálya rend-
kívül fárasztó  menet után jul. 30 án este Derventbe 
érkezett. A tikkasztó hőség mellett az egész uton 
nem volt ivóviz található, s azért a csapatok ebé-
det rem főzhettek.  Több katona napszúrást kapott, 
többen kidőltek a sorból. Két órával a táborba 
szállás után 3 óra hosszáig tartó irtózatos zivatar 
tört ki, mely éjjeli két órakor ismétlődött. Tegnap 
este és éjjel a zuhogó vihar újból elárasztotta a 
táborhelyet. 

A derventi hatóság igen barátságosan fogad-
ta a csapatokat, a lakosok ajánlkoztak a betegek 
elhelyezésére. A kajmakam, Szulejman effendi, 
úgyszintén más hivatalnokok meghagyattak állá-
sukban. 

A török katonák a határon átadták fegyve-
reiket ; a tiszteknek szabad választásukra bízatott 
hogy az osztrák-magyar hadseregbe belépjenek. 

Egy másik távirati tudósítás Derventből szin-
tén tegnapról a következőket jelenti: 

Az első napi menet alatt uralkodott iszonyú 
hőségre jul. 30-án borzasztó zivatar következett. 
Az útban volt csapatok a forróságtól,  a táborban 
lévők a zivatartól sokat szenvedtek. — Tegnap 
pihenő nap volt, melyre ma a második pihenő nap 
következett, miután éjjel újból roppant vihar tom-
bolt. Ma az itt táborozó főseregtől  csak néhány 
ágyuüteg tolatott előbbre mintegy fél  mértföld-
nyire, holnap az előnyomulás dfolytattatik. 

A lakosság mindenütt nagyon szívesen fogadja 
csapatainkat, a katonaság ellenállás nélkül adja át 
fegyvereit;  hatvan határőrnek, kiket portyázó elő-
csapataink bekísértek a táborba, ajánlat tétetett 
hogy osztrák-magyar szolgálatba lépjenek s többen 
azonnal be is állottak. 

A polgári hatóságok egyelőre meghagyattak, 
csak a busudi mudir mozdittatott el a lakosság 
kérelme következtében. 

Szerdán reggel a zivatar elmultával egy der 
venti küldöttség önszántából ajánlatot tett a csa-
patparancsnokságnak, hogy a katonaság vonuljon 
be a városba ; ez ajánlat azonban csak a betegek 
részére fogadtatott  el. Egy gazdag bég Dervent-
ből ajánlkozott, hogy az elővédnek vezetőül fog 
szolgálni. Ez ajánlat elfogadtatott  s a bég egy-
szersmind megbízatott, hogy a csapatok számára 
nagyobb bevásárlásokat eszközöljön, hogy ily mó-
don pénz jusson a lakosság közé. 

Hogy a többi 3 hadoszlop, mely Gradiskánál 
jul. 29-én Samacnál és Novinál pedig jul. 30-án lé-
pett át a határon, meddig nyomult és jelenleg hol 
áll, arról ez óráig nem érkezett ujabb tudósítás. 
Hasonlókép hiányzik minden ujabb tudósítás a 18. 
hadosztályról, mely tegnap volt Hercegovinába 
bevonulandó, hogy Mostar felé  nyomuljon. 

Képviselő-választások. 
K é z d i-V á s á r h e 1 y en folyó  hó 5-én volt 

a képviselőválasztás. Megválasztatott N a g y G á -
b o r szabadelvű párti 218 szavazattal Pap Lajos 
129 és Szemere Emil 57 szavazata ellenében. 

B e r e c k b e általános lelkesedés között egy-
hangúlag az eddigi képviselő G á b o r P é t e r 
szabadelvű párti választott meg. 

C s i k m e g y e ugyancsak e hó 5-én négy 
szabadelvű képviselőt választott, u. m : M i k ó Bá-
lint és S á n t h a Lajos volt képviselőket, továbbá 
B a l á z s i Lajost és G á a 1 Endrét. 

B u d a p e s t e n az I. kerületben a tudomá-
nyos és közéletünk egyik köztiszteletben álló mun-
kása P a u l e r T i v a d a r választatott meg. AII. 
kerületben Házmán Ferenc ellenében K e r n t l e r 
Ferenc sz. p. lett megválasztva. A harmadik kerü-
let képviselője I v á n k a I m r e sz. p. lett; a IV. 
kerületben vagy is a belvárosban Királyi Fái hír-
telen ellenzékivé lett képviselő jelölttel szemben 
Havas Ignác sz párti lett felléptetve;  e kettő kö-
zött uj szűkebb körű választás volt, hogy minő 
eredménnyel, az a távíró még nem hozta meg. Az 
V. kerületben W a h r m a n n M ó r egyhangúlag 
lön megválasztva. A VI. kerületben Radoca sz p. 
és Helfy  Ignác függ.  jelöltekkel szemben b. Pod-
raanicky F r i g y e s lett a képviselő. A VII. 
kerületben Füzesséry lett az áldozat, megválasz-
tatott H o f f m a n n  P á l sz. p. A VIII. kerületben 
Jókai Mór felett  S z i l á g y i D e z s ő habaréki 
lett a győztes A IX. kerületben felléptetett  három 
jelölt Wodiáner Béla, Steiger Gyula és Thaly Kál-
mán közül egyik sem vergődhetvén absolut több-
ségre, a két legtöbb szavazatot kapott jelölt kö-
zött, tehát S t e i g e r és T h a l y között egy uj, 
szűkebb körű választás történt; minő eredménnyel, 
még eddig nem vettünk tudósitást arrról. 

Táviratilag értesítenek bennünket, hogy br-
K e m é n y G á b o r N.-Enyeden 301 szavazattal 

képviselővé választatott. Továbbá br. K e m é n y 
Géza sz. p. nagy lelkesedésközt M.-Ujváron válasz-
tatott meg. 

Az osdolai alagút. 
— L e í r á s . — 

Irta ifj.  László Dávid. 
,Ah be szép költészet 
vau a természetben." 

K ut h y. 

Osdolán alagút?? Furcsa valami! gondolod 
kedves olvasom, de szívesen kérlek : ne nevess ki, 
mert hogy Osdolán alagút van, az tiszta igazság 1 
Nevesd ki inkább az osdolai együgyű népet, mely 
valóban elég meggondolatlan volt akkor, mikor 
O r b á n B a l á s n a k a Székelyföld  ez ékesnyelvü 
— magában mély kútfőt  rejtő — tekintélyes leírójá-
nak nevezett alagút létezését tudomására nem hozta. 
Hanem tudod-e mit kedves olvasóm ? Ha már az egy-
ügyűség miatt nem olvashattál eddig semmit O. B. 
híres pennája után az osdolai alagútról : én — ki már 
egy pár&zor megsétáltam magamot benne — darabos 
tollammal lemázolom neked azt, abban az édes tu-
datban, hogy nem az iró darabosságát, hanem a 
tárgy érdekes voltát fogod  tekintetbe venni. 

Nevezett alagutat megtalálod kedves olvasóm 
Osdola erdeje délkeleti részében, a falutól  körül-
belül másfél  órányi távolságban, az u. n. „Kőlik 
pusztája"') közvetlen szomszédságában. 

És itt esik épen kezem ügye alá — kedves 
olvasóm, egy néhány vonásban emléket szentelni 
Osdola rövid leírásának, annál is inkább, mert jól 
tudom, hogy te, kedves olvasóm (szivesen kérlek 
bocsáss meg, hogy „tegezlek") majd kérdeni fogod, 
hogy hát mi is az az Osdola ? s mert jól esik lel-
kemnek, hogy : ha bár röviden is, megörökítve lá-
tom ama falu  emlékét, mely éltet adott nekem, 
melyben boldog gyermekkorom tündér napjaiban 
gondtalanul űztem fűzfa  paripákon gyermek pajtá-
saimmal a pillangók tarka seregét, melyben utóbb 
mint gyermek-ifju  ábránd képeim között egy re-
ménydusabb szellemvilág karjain ringatám maga-
mat s ma a valódiság komoly oldalát, — számít-
gató lélekkel törekezem látkörömnek iránya felé 
terelni, hogy majd mint ősz — ha a sorsistene 
kedvezni fog  éltemnek — a multak részre hajlatlan 
birájaként tengjem le életem alkonyát. 

Osdola, kedves olvasóm, Háromszékmegye 
Kézdiszékének keleti részén fekvő  regényes és 
nevezetes faluja. 

Határos keleten saját dus erdejével, délen 
Hilib-, nyugaton Sztkatolna-, Sárfalva-  és Szászfalu-
északra Nyújtód- s inkább észak-keletre Martonos 
községekkel. 

Házainak száma — midőn e sorokat írom — 
613-ra rug, 3226 lélekkel1) kik közül a legtekin-
télyesebb nagyobb rész (mintegy 2900) rom kath. 
és székely, a másik görög nem egyesült, oláh, 
vagy is modern nyelven román, a többi lengyel, 
zsidó és cigány különböző vallásfelekezettel. 

Ezen lakosok legnagyobb része őstermelő, 
kik közül a gazdagabbak a földművelés  mellett 
deszka és gabona kereskedést űznek, a középren-
düek szekerességből és gyümölcs kereskedésből, 
él a legalsóbb osztály egyik része két karjával ke-
resi mindennapi kenyerét, másik része könyör-
adományokból tartja fenn  magát. 

A cigányok egyes koloniákat alakitva, részint 
hozzájok tartozó munkával, részint házról-házra 
való koldulással tengetik az életet. Intelligentia 
kevés van. 

Maga a falu  bizonyos tekintetben egy para-
dicsomi kerthez hasonlít. Azzá teszik dúsan termő 
gyümölcsfái. 

Két csörgedező patakcsa hajtja a falu  „Nagy-
ág" és „Kopolnó" részére a malmokat. 

Főhelyét rom. kath. templommal, gr. Kun 
László romba dűlt palotájával, egy pár kisszerű 
kereskedés és vendéglővel, a községház és újon-
nan épült iskolával, a „Kápolna mező" foglalja  el, 
tágas, zöld pázsitos tojás idomú fekvéssel. 

A „Nagyág" egyik zugában fekszik  a g. n. 
egyesült templom ékes csengésű harangocská-
jával. 

A falu  negyedik részét az „Alszeg" képezi. 
Földjén szorgalmas müvelés mellett dúsan ter-

mett kalászokat lengetnek a szellők lágy fuvalmai. 
Gyümölcse : alma, szilva, körtve különböző fajták-
ban, cseresznye még a fűzfákon  is, dió, barack, 
egres és imitt-amott még borszőlő is oly buján 
és megfoghatatlan  módon tenyészik, hogy az os-
dolai ember csakugyan örök hálára van kötelezve 
mindezen nemes adományokért az ég ura iránt. 

Ezen kivül maga a nép is általánosságban 
oly szelid és jámbor, hogy a szomszéd atyafiak 
nem győzik eléggé bámulni, s örömmel mennek az 
osdolai hírneves cseresnye búcsúra minden év 
julius 22-én. 

A falut  (alsó részét kivéve) gyönyörű erdé 
veszi körül, fris  éltető levegőt nyújtva a lakók-
nak, dus legelőt marháiknak, jó fát  tűzhelyeiknek. 

Ennyi, kedves olvasóm, dióhéjban Osdolának 
leírása. 

') E puszta épen alagutunktúl vessi elnevezését. 
5) Ezek közúl 126 lélek jelenleg nem tartúakodik a köz-

ségben. -



Szerettem volna még egyről-másról megemlé-
kezni, p. megcáfolni  azt az általánosan elteijedt s 
a gelencei szomszédokat érdeklő s illető nézetet, 
hogy't. i. az osdolaiak golyvások székelyesen gusá-
sok, s hogy Osdolán minden véka cseresnyének 2 vé 
ka magva van, de tudván azt, hogy mindkét dolog 
megcáfolja  magát (nem levén egyiknek is semmi 
alapja) s meglévén győződve arról, hogy az én 
kedves olvasóm kíváncsi lélekkel siet az csdolai 
alagútba : íme elhagyom leírásomnak ezen fonalát 
és sietek kedves olvasóm kíváncsi lelkének szom-
júságát enyhíteni, fokozatosan  vezetvén öt be a 
már többször emlegetett alagútba. 

Tudod már hol van Osdola. A mint ide jutsz 
keresd csak a „nagyág utcát" mely mint kiindu-
lási pont tele van regényességgel s a természet 
bámulandó müvének különböző színeivel tündöklő 
remekeit tárja eléd. Igen bizony, mert kedvező 
nyári idők alkalmával minden fáról  egy-egy piros 
alma mosolyog feléd  s Ízletes körtvék'szomszédsá-
gában kis fekete  szemű cseresznyék csalogatnak 
odább-odább s neked — jól tudom — kedved is 
ereszkedik önkényt felkelt  étvágyodat kielégíteni 
mit fájdalom  ! nem tehetsz, mert tovább csal az 
„Ál-gyémántok" regényes és hírhedt hazája, a 
„Kisrét" nevü kies hely, hol a fövényből  borsó-
szem nagyságú gyémántocskák, szépen képződött 
quarzjegecek, tündökölnek feléd,  hol egy költészet 
alkotta phantasticus világ fenséges  tüneményeivel 
találkozol; lelked vissza száll képzeleted röppenő 
szárnyán Adám és Éva paradicsomi édenébe, s a 
mit csak elképzelhetsz ez édeni világ bűbájos kert-
jében, mindazt a maga valóságában látod ragyogni 
amott. Igen, mert a kies völgyben felvonuló  erdők 
által.környezelt „Kisrét" a maga egyszerűségében 
egy idylli világ bámulandó képét tárja eléd. 

(Foljt»tis köv.) 

L E G Ú J A B B . 
Bécs, aug. 3. Az Abendpost jelenti: A 13. 

hadtest csapatai tegnap folytatták  utjokat. A 18. 
hadosztály tegnap délben megszállotta Ljubuszkit, 
a mosztári útban ellenállás nélkül, és az ottani vá-
racsra a hymnus hangjai közt kitűzte a császári 
zászlót. Mohamedán és katholiküs küldöttségek 
érkeznek, hogy kijelentsék hódolatukat. Mind a 
három dandár összpontosult este Ljubuszki mellett. 

lierlin, aug. 3. Ma itt megtörtént a berlini 
szerződés szentesitett okmányainak kicserélése a 
congresszusi hatalmak megbízottai közt. A török 
nagykövet jegyzőkönyvi  nyilatkozatott tett, hogy 
a szultán is szentesitette a szerződést, és mától 
kezdve érvényesnek tekinti azt. A török okmá-
nyok kicserélését, melyek nem érkezhettek meg 
idejében, fönntartották. 

J!écs, aug. 3. a „Pol. Corr." jelenti Konstanti-
nápolyból : Oroszország nagyon kezdi sürgetni 
Várna kiürítését. A porta ennek következtében ki-
jelentette az orosz nagykövet előtt, hogy ő a jövő 
héten kész teljesíteni azt, azon feltétel  alatt, ha 
kötelezi magát Oroszország, hogy Várna kiürítése 
után egy hét alatt visszavonja csapatait Konstanti-
nápoly környékéről. Az oroszbiztos a rodope-hegy-
ségi fölkelőket  békítő bizottságból egyenetlenség 
miatt kilépett. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A 1F. Sándorezred városunkban állomásozó 

százada ma délután Ilyefalvára  vonult, a holnapi 
képviselőválasztás alkalmára. 

— Az Olt folyó  emlékezet óta alig öntött ki 
annyira, mint jelenleg. A községek közt sok he-
lyen csak ladikkal lehet közlekedni. A hidaknak 
több helyen csak karfái  látszanak ki a vízből. S 
hogy ez jó sokáig igy tartson, azt biztosítja a na-
ponként zugó zápor. 

— Kimutatás az Élőpatakon juliushó 28-án a 
sepsi-szentgyörgyi önkénytes tűzoltó-egylet pénz-
tára javára rendezett táncvigalomból begyült ösz-
szegről : Bevétel a) jegyekből 66 frt,  b) felülfizeté-
sekből 16 frt,  összesen^ 82 frt.  Kiadás a) zenére 
25 frt,  b) nyomtatványok s egyéb apróságra 6 frt, 
összesen 31 frt,  marad tiszta jövedelem összesen 51 
forint.  Felülfizettek  : Pop Giciné asszonyság 4 frt. 
Miltiade C. Theodosiades ur 5 frt.  Kovrig Tivadar 
ur 4 frt.  Moldován Lajos ur i frt.  Csiki Lukács ur 
1 frt.  Péterffy  Dénes ur 1 frt.  Élőpatak, 1878. jul. 
29-én. Bogdán Andrásné. 

— Értesítés. Földmivelés- ipar- és kereskede-
lemügyi m. kir. miniszter ur ő nagyméltóságának 
távirati uton 17,945. sz. a. a tegnapi napon hozzám 
intézett értesítése folytán,  a tenyésztők tájékozta-
tása végett ezennel közhírré teszem, hogy a lóki-
viteli tilalom augusztus 2-tói teljesen megszűnt. — 
Sepsi-Szentivány, 1878. aug. 4. — Seethal Ferenc, 
Háromszékmegye lótenyész bizottmányi elnöke. 

— Gazdag koldus halt meg nem rég Londo-
ban, ki nem kevesebb mint 65,000 font  sterlinget 
hagyományozott két jótékony intézetnek, figyelem 
nélkül hagyva „gyöngéd rokonait", kik nem gyá-
molitották életében. A koldus „adómentes" mester-
Régét harminc éven át iizte Cheapsideben, a hol 
egy pennypipa bűvös hangjával jótékonyságra tud-
ta birni az arramenőket. 

— Törökök élnek Bécsben, kik ősi szokás-
ként a Redseb-hó 28-ik napját korán olvasással 
szokták megülni. E nap ezúttal épen akkorra esett, 

mikor az osztrák magyar csapatok Boszniába be-
vonultak. A törökök ezt rosz jelnek tekinték s az-
ért e napon rendkivül szomorúak voltak. 

— Kormányozható léghajó. Schröder, a kor-
mányozható léghajó föltalálója  Newyorkba érke-
zett, hogy egy nagy léghajót épitsen, mellyel szep-
temberben Európába és vissza 5 nap alatt akarja 
az utat megtenni. Schröder léghajója, melynek a 
maga nemében nagy hire van, egy szivarforma 
ballonból áll, mely 91 láb hosszú és 20 láb átmé 
rőjü; a selyemből készült ballonon egy gondola 
függ,  melyben villámgép és egyéb készülék ta-
tálható, s ez egy a gondola végére erősített csa-
vart és a két oldalon levő szárnyakat hozza moz-
gásba, melyek a léghajó tovahajtására szolgálnak. 
A ballon szénsavval (?) van megtöltve. A léghajóval 
tett kísérletek általában sikerültek. 

— Hibaigazitág. Lapunk mult száma hirdetési 
rovatában a sepsi-szentgyörgyi polgári leányiskola 
pályázati hirdetésében a természettudományi szak-
csoport mellől az oda sorozott n é m e t n y e l v 
tévedésből kimaradt. 

39-ik közlemény 
a kézdi vásárhelyi szegény és munkaképtelen 
öregek MENHÁZA javára tett szives adako 

zásokról. 
Mélt. Pócsa József  főispán  25 frt  alapítvány. 

Hollán Ernöné egyszersmindenkorra 5 frt.  Megya-
szai Máté 4 pár csizma. 

Karácsoni ajándék : 
B. Szentkereszty Stephánie 47 sing gyolcsot. 

Kovács Áronné 2 db mellényt, 1 db nyakkendőt. 
Szőcs Jozsefné  2 pár változót. Török Bálintné egy 
posztóinget és 40 krt. Szabó Mózesné 1 drb kur-
tinak valót. Id. Tóth Istvánné 12 darab pogácsát. 
Pap Andrásné 4 sing gyolcsot. Hankó Lászlóné 1 
drb női inget. Eejér Lukácsné 1 drb posztóinget. 
Cserey Jánosné 1 véka almát. 

Álább irtak szivesek voltak már részben be 
is váltott ígéretet tenni, hogy bizonyos és előttük 
kegyeletes emlékkel összekötött napokon az inté-
zetbeni tagok részére élelmet küldeni: 

Jancsó Zakariásné, Nagy Dénesné, Nagy Fe-
rencné, Balogh Kovács Áronné, Ifj.  özvegy Szabó 
Jánosné, özv. Szőcs Sámuelné (sánta), Kovács Ká-
roly (borbély), Pongrác Dániel, Szőcz Mózesné 1 
— 1 napi élelem. 

A 33-ik közleményből 
kimaradt: Jancsó József  1 véka pityóka, 1 félvéka 
törökbuza. 

A 34-ik közleményből 
szintén kimaradtak: Turócy András 1 véka pityó-
ka, Nagy Sándor 1 véka törökbuza, Benke Sán-
dorné 50 kr, Jancsó Sámuel 1 kupa zsir. 

Fogadják a fáradhatatlan  buzgó gyűjtők és ál-
dozatkész, jótevő adakozók a szegény s munkakép-
telen öregek nevében kifejezett  leghálásabb köszö-
netünket. 

Zágon, 1877. január 24. 
B. Szentkereszty Stepli&nie, N a g y Gábor, 

elnök. titkár; 
.-

Érték- és váltó-árfolyam  a bécsi cs. kir. nyilvános 
tőzsdén auguszfu-i  5. 

Magyar aranyjáradék 90.35 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás 116.50 
n n » . H. „ 113.10 
„ keleti vasút U. kibocs. államkötv. 78.- • 
„ i) » 1876. évi államkötv. . 68.25 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 102.— 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 79.25 

Temesvári „ „ . . 77.75 
Erdélyi „ „ . . 76.— 
Szőlődézinaváltsági „ . . 85.— 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 64.45 

„ „ „ ezüstben . . 66.30 
„ aranyjáradék 74-25 

1860. államsorsjegy 113.60 
Osztrák nemzeti bankrészvény 825.— 

„ hitelintézeti „ 265.— 
Magyar hitelbank 234-75 
Ezüst 100.60 
Cs. kir. arany 5-49 
Napoleond'or 9.24 
Német birodalmi márka 56 90 
London 115.10 

Felelős szerkesztő: Málik Jüzief. 

Kiadótulajdonos: Poliák Mór. 

P E R L fogorvos 
folyó  hó 8-án, vagy 9-én K.-Vásárhelyre 
érkezik és ott marad 5 napig. Ajánlja 
magát mindennemű fogorvosi  műtétek 
teljesítésére, valamint a legújabb ameri-
kai rendszer szerint való mesterséges fo-
gak és fogsorok  rakására a foggyökerek 
eltávolítása nélkül. 

ÁRVEREZÉS. 
Közép-Ajta község elöljárósága által 

közhirré tétetik, hogy a község területén 
„Csereszélvész" nevezetű sarjerdőből több 
cserefák,  melyek alkalmasok távirdai osz 
lopfáknak,  folyó  év september 8-án reg-
geli 10 órakor a község házánál elárve-
reztetetnek. A feltételek  megtekinthetők 
a község házánál. 

A község elöljárósága: 
CSIKI ISTVÁN, SIMON ISTVÁN, 

k. jegyző. biró. 1 

Hirdetmény. 
A sepsi-sztgyörgyi, homoródi, (kőhalmi) 

és deési méntelepeknek 1878. novémber 
1 -tői 1879. október 31-éig leendő ellátá-
sára megkívántató szükségletek megálla-
pithatása végett, az 1878. augusztus 3-án 
kelt hirdetésben nyilvánosságra hozott 
bérleti feltételek  alapján, nyilt írásbeli 
tárgyalások tartatnak a kenyér, zab, szé-
na, alom- és ágyszalma, kemény tűzifa 
és petróleum szállítására nézve és pedig 
a következő sorrendben : 

Augusztus 23 án reggeli 9 órakor a s.-
szentgyörgyi állami méntelep számvevési 
irodájában, 

augusztus 26-án reggeli 9 órakor a kő-
halmi városi tanácsnál, 

augusztus 27-én reggeli 10 órakor a 
méntelep irodájában Deésen. 

S.-Sztgyörgy, 1878. aug. 3-án. 
A m. kir. a Ha mi méntelep 

1—3 parancsnoksdgúlól. 

Pályázati hirdetmény. 
A sepsi-szentgyörgyi fmiskolánál 

egy rendes és egy segédtanítói állo 
más üresedésbe jővén ezekre pályá-
zat hirdettetik. A rendes tanítói állo-
más 400 frt.  évi fizetéssel  és 100 frt 
lakbérrel, a segédtanítóé 300 frt.  évi 
fizetés  és 60 frt  lakbérátalánynyal van 
összekötve Felhivatnak pályázni kivá 
nók, miszerint kelló'en felszerelt  folya 
modványukat folyó  hó 20-ig annál is 
inkább adják be, miután a később ér-
kezők figyelmen  kiviil hagyatnak. 

S.-Sztgyörgy, 1S78. aug. 2. 
<'sÁiz;ir Bálint, 

2—3 isk. széki elnök. 

P á l y á z a t i h i r d e t m ^ i i } T . 

A sepsi sztgyörgyi államilag segé-
lyezett polgári leányiskolánál a termé-
szettudomány németnyelvi és történelmi 
szakcsoport tanitói állomásaira pályázat 
hirdettetik. A természettudományira 
férfi  és nótanitó egyaránt pályázhat; 
a történelmi szakcsoporttal össze lé-
vén kötve a női munka tanítás 1 is, ez 
állomásra nócanitó fog  kineveztetni. 
Mindkét állomás évi 700 frt  fizetéssel 
és 100 frt  la .béráta'ány élvezetével 
jár Felhivamak pályázni kívánók, hogy 
kellően felszerelt  folyamodványukat  az 
iskolaszékhez folyó  hó 20-áig adják 
be ; a később érkező' pályázatok nem 
fognak  tekintetbe vétetni. 

S Szentgyörgy, i 

2-3 

107a. aug, 2. 

CsíIszíw- Háliiit, 
isk, széki elnök. 


