
szomszédság nagy veszélylyel fenyegetheti  hadse-
regünket. 

Ezek a jelek arra birhatták volna a főparancs-
nokságot, hogy jelentékenyen megerősítse Szapáry 
hadosztályát, melynek végső balszárnyunkat kel-
lett képeznie, mert 14,000 tényleges harcosával 
nem állhat szembe az őt fenyegető  veszélyekkel. 

E helyett még gyöngítették ezt a hadosztályt. 
Elszakitoták tőle a 39. gyalogdandárt, melyet a Mol-
linary és Cesarevics elite-ezredek képeznek és az 
erélyes Kaissel, tábornok vezényel. Még a lovas-
dandár egy részét is elszakították tőle, mely e had-
osztályba volt beosztva, azon ürügy alatt, hogy az 
ottani talajon nem lehet jól felhasználni  a lovas-
ságot. 

Igy tehát olyan számra csökkentették Szapá-
ry hadosztályát, min& a mekkorával a hadilábra 
állított dandár bir — és összes harcosainak száma 
semmiesetre sem lehetett több Íjat vagy hét ezer-
nél. De még ezek sem vehettek részt a harcban. 
Nagy csapatokat kellett elszakítani a derékhadtól 
az elő- és utóőrség képezésére, továbbá a szárnyak 
védelmezáse végett és cirkáló csapatokat is kéllett 
kiküldeni ; az élelmezési és lőszeres vonatok csak 
nagy födözet  alatt mozoghattnk és az etappeok 
által menetközben és harc. által okozott hiányok 
is nagyobbak voltak a megszálló sereg többi had-
oszlopainál. Szapáry minden megtett mértföldnél 
fogyni  látta csápatait és végre is olyan kis cso-
portja maradt, mely katonáink vitézségének segé-
lyével sem dacolhatott az ellenség túlnyomó ere-
jével. 

B é c s , aug. 16. A „Pol. Corr." jelenti Bel-
grádból : A szerb kormány biztosításai következ-
tében a Drinánál felállított  100 embernyi fig-yelő 
hadtest felállításának  célja csak ezen hatar elzárása 
volt Szerbia felé,  a megbizhatlan egyének a ha-
tártól el lettek mozdítva. A szerb csapatok a tö-
rökök által megszállott Bujuklyadét elfoglalták, 
nemkülönben Ó-Szerbia felől  a demarcationalis vo-
nalat is kiürítették a törökök. A keleti Boszniában 
levő felkelők  száma 16,000 emberre megy, — ezek 
legtöbbnyire arnauták, köztük van 200 "a felkelés-
hez csatlakozásra kényszeritett keresztyén. Fadejeff 
13-án elhagyta Belgrádot, miután fondorlatai  a 
szerb kormány nyilatkozatán kudarcot vallottak 
melyben 'rz van mondva, hogy Szerbia semmibe 
sem avatkozik, mi ezen országot nemzetközi köte-
lességeivel ellentétbe hozhatná. 

B e r l i n , aug. 16. A porta az európai kabi-
netekhez egy körlevelet küldött, melyben Görög-
ország követeléseit elutasítja. A szárazföldi  nagy-
hatalmak egy erélyes jegyzéknek a portához kül-
désébe egyeztek meg, melyben azt utoljára szólít-
ják fel,  hogy Görögországnak megfelelő  határna-
gyobbitást engedjen. Anglia beleegyezése ezen 
jegyzékhez még nem érkezett. 

R a g us a, aug. 16. Montenegrói Nikitának e 
hó 15-én összejövetele volt Grohovoban hercego-
vinál vezetőkkel. 

B é c s , aug. 16. Mitrovicából jelentik : Tegnap 
éjjel számos fegyveres  mutatkozott a Száva mind-
két partján Samác mellett, kik folyamőreinket 
megrohanták. Ezek visszahúzódtak a túlnyomó erő 
elől; mire az ellen egy, a török oldalon horgony-
zó s a duna-gőzhajózási társaság birtokát képező 

mire ő az indóházhoz érkezett, én már eltávoztam 
s igy sietve hajtatott haza. 

A viszontlátás örömei közt kérdezősködénk 
egymás állapotáról, miközben feltűnt  előttem, hogy 
Ernő barátom valóban megváltozott, komoly sőt 
borongó kedélyüvé lett. 

Megtudtam nemsokára a változás okát is. 
Arabella, kit első szerelmének egész hevével 

szeretett, férjhez  ment, s ez tette a jó fiút  egész 
komorrá, embergyűlölővé. Sokat panaszkodott hűt-
lensége miatt; én minden lehetőt elkövettem vi-
gasztalására. Csak a késő éj választott el, hogy 
nyugalomra térjünk. 

Már három napig voltam vendége a nélkül, 
hogy meggyőző érveim kedélyét felvidíthatták  vol-
na, midőn a következő napon az ebédnél rendkí-
vül vidám sőt kicsapongó kedvűvé lett Ernő ba-
rátom. 

— Kedves Gézám — mondá hirtelen —• ugy-e 
megteszed érettem, hogy elmégy B. tanácsosékhoz 
s megkéred számomra leányuk kezét? 

— Hogyan 1 — kiálték — hát Arabellát mé-
gis feleded  ? 

— Ö a hibás, nem én ! 
Természetesen, hogy kész valék Ernőért min-

dent megtenni. Magamat illendően kiöltöztetve a 
tanácsosékkoz hajtattam. Bejelentenek. Bemutatva 
magamat petíciómat a családfő  elé terjeszem. (Ernő 
barátom az öreg ur előtt gyermekkora óta isme-
retes volt.) A mama hajlandó, „de a dolgot nem 
szabad — úgymond — elsietni." Az öreg ur feltét-
lenül beleegyezik 

— Szólítsd be Laurát — mondá az öreg ur. 
Az ajtó kitárul, belép egy fiatal  hölgy, velem 

egyet fordul  a terein, szemem káprázik és össze-
rogyom. 

Két nap múlva tértem csak magamhoz a 
lázból. 

A kit barátom számára megkértem, az nem 
volt más mint saját eszményképem: a fátyolos 
hölgy. 

Gy. — ö. 

teherhajót es tobb kis csolnakot hatalmába kerített 
de a révet elfoglalnia  nem sikerült. Ezen esemény 
a legközelebbi parancsnokságnak bejelentetett. 

B é c s , aug. 16. A „Pol. Corr. jelenti Nándor-
fehérvárról.  A szerb kormány biztosai szerint a 
10,000 főnyi  figyelő  hadtestnek a drinai határon 
való felállításának  célja, e határnak Szerbia elleni 
hermetikus elzárása; a nem megbízható elemek el-
távolíttattak a határról. A szerb csapatok megszáll-
ták a törökök által megszállva volt Bajuk-Gadet, 
szintúgy kiüriték a törökök a demarkacionalis vo-
nalat Ó-Szerbiában. 

tárában sok becses kincset őrizhetünk meg az 
enyészettől — sőt tán gazdagíthatjuk is azt vala-
mivel. Béke velünk! 

László Lukács, 
körelnök. 

Hödel kivégeztetése. 
A német császár elleni első merénylet tettese, 

Hödel, aug. 17-én reggel kivégeztetett Berlinben. 
Tegnap este, Írják, a v. fegyházból  a moabita-bör-
tönbe szállíttatott át. Heinicke fogházi  lelkész igye-
kezett ájtatos oktatásokkal hatni a lelkére, de Hö-
del e szavakkal utasította el : 

„Végig akarom játszani szerepemet!" 
A vacsoránál vörös borral teli poharát fele-

melve felkiálltott  : „Éljen a commune 1 Én vallás-
talan maradok mindvégig 1" 

Még ma is elutasitá a papot. 
Ma reggel vitték Ilödelt a börtönből a vesz-

tőhelyre, a fegyház  udvarában. Hollmann vizsgá-
lóbíró felolvasta  á halálitéletet és a koronaherceg-
nek erre vonatkozó helybenhagyását, mely Ham-
burgból aug 3-ról van keltezve. Hödel halálsápadt 
volt, de belső izgatottságát ügyesen palástolta el. 

A helybenhagyó rendelet felolvasása  után 
Krauts poseni hóhér, hat segédével a tőkéhez ve-
zeté az elitéltet. Hödel azon ruhába volt öltözve, 
melyet a merény elkövetése napján viselt. Kabát-
ját és mellényét gyorsan lehúzták testéről, ingét 
hátul felhasították  és miután letérdelt, fejét  oda-
szorították a tőkéhez; karjait és lábait a hóhér 
segédei fogták. 

Ezután a hóhér nagy ügyességgel hajtotta 
végre az Ítéletet. Ezalatt a lélekharang mindig kon-
gott. Hét óra után négy perccel mindennek vé-
ge volt. 

A holttestet azonnal koporsóba tették és el-
temették a börtön mellett. A kivégzés alatt mintegy 
100 ember a börtön kapuja előtt állt. A hirdetési 
oszlopokra egy „intő hirdetés" volt kifüggesztve, 
melyen az itélet végrehajtását jutották köztudo-
másra. 

KÖZGAZDASÁG. 

Háromszék jelen gazdászati viszonyai. 
Hogy lapunk közgazdászati viszonyainkról 

ritkán emlékezik meg, annak nem annyira mi, mint 
lapunk vidéki munkatársai és levelezői az okai; 
mi igen szívesen nyitunk tért ilyen irányú érteke-
zéseknek és vidéki tudósításoknak, mert elvégre is 
Bosznia és Hercegovina sorsát nem mi intézzük el, 
de igen ir. lehetne közgazdászati „ügyes-bajos" dol-
gainkról eszmét cserélni a sajtó terén is s tán en-
nek több hasznát vennők, mint a magas politiká-
nak. — Az érdemes olvasó engedelmével cseveg-
jünk hát egy kicsit a mezőről izzadva hazatérő 
munkásokkal, gazdákkal, piacunkra jövő székely 
atyafiakkal. 

V i d é k i é l e t 
Ilyefalva,  1878. aug. 19. 

Az ilyefalvi  „ifjúsági  önképzőkör" által f.  évi 
augusztus 7-én rendezett műkedvelői előadás összes 
jövedelme: 127 frt  40 kr. Szükségletekre elkelt 17 
frt  36 kr. és igy tiszta jövedelműi megmaradt n o 
frt  4 kr. 

Midőn körünk emiitett működéséről beszámo-
lok, egyszersmind korábbi Ígéretemhez képes, ked-
ves kötelességemnek tartom hálával emlékezni meg 
azon szives adakozókról, kik felülfizetéseik  által 
előadásunk jövedelmet oly szép összegre emelték. 

Felülfizettek:  Gróf  Nemes Nándor ő méltó-
sága 40 frtot,  gróf  Nemes János ő méltósága 10 
frt,  ügyvéd tele. Veres Gyula ur 5 frt,  ügyv. tek. 
Kelemen Lajos ur 5 frt,  ü:yv. tek. Nagy Károly 
ur 2 frt,  tiszt. Dames Péter ur 1 frt,  tiszt. Magyari 
Károly ur 1 frt,  tek. Petke Pál ur 1 frt,  tek. Má-
lik József  ur 1 frt,  tek. Séra Tamás ur 1 frt,  tek. 
Séra György ur 2 frt,  tek. Jakó László ur i frt, 
tek. dr. Nagy Gusztáv ur 60 kr. 

Fogadják a mélyen tisztelt felülfizetök  egyle-
tünk nevében legforróbb  köszönetemet kegyes párt-
fogásukért.  Legyen jutalmuk azon édes öntudat, 
hogy adományaik nem fognak  léha módon elfecsé-
reltetni, hanem annak árán egy virágzó közönség 
még virágzóbb ifjúságának  — s merem hinni, hogy 
a jövő nemzedék szellemi felépülésének  alapja vet-
tetik meg. 

Fogadja köszönetemet a működő ifjúság  is 
fáradhatlan  buzgóságáért, mellyel előadásunkat 
megelőzőleg és annak folyamában  viseltetett. Te-
gyenek máskor is és máshol is, a mikor és a hol 
a szépet elősegíteni, a nomeset felkarolni  kell. 
Önökhöz ilyen tettek méltók. 

Végül nem tehetem, hogy községünk t. tani-
tó-testületéhez is ne szóljak pár szót. T. tanító tár-
saim most, valamint más alkalommal is meggyő-
ződhettek a felöl,  hogy a mi szerény kis körünk 
jó irányban és jó uton halad. Ugyanazért kérem 
teljes erejökből, teljes lelkökből odahatni, hogy kö-
zönségünk ezen — mondhatni : képző, művelő in-
tézete ne jusson hanyatlásra, hanem az, a mi kis 
társadalmi életünknek mindenha gyupontja, szel-
lemi éltetője legyen és maradjon. Nem azért ké-
rem önököt — jól megértsenek — mintha eddigi 
müködésök teljes elismerést nem érdemelne; ha-
nem kérem azért, mert a közhasznú életpályán 
folytonos  , és soha nem lankadó buzgóságra van 
szükség. És főleg  kérem azért, mert az a sok jó 
és szép, az a sok hasznos és szükéges ismeret, mit 
annyi fáradtsággal  beoltunk az iskolában növendé-
keink lelkébe — bizony bizony sokaknál elvész, 
megsemmisül, ha elhagyván az iskolát, sohase gon-
dol többé az ott látottakra és hallottakra. Körünk-
nek hivatása lévén felkarolni  a növendéket ott és 
akkor, midőn az iskolát elhagyja; keblök kincs-

Az őszgabona aratása elvégződött, a kalan -
gyák behordattak, az aratás eredményét jó köze-
pes termésnek konstatálhatjuk. Általában mennyi-
ségre nézve jobb aratásunk volt, mint a közelebbi 
években ; minőségre nézve a rendkívüli esőzések, 
áradások, az országosan uralkodó üszög itt-ott ér-
zékeny csapást mérteik a gazdaközönségTe. 

De ezen csapásokat csak elviselnők, ha ter-
ményeinknek ára oly hihetlen gyorsasággal alá 
nem szállott volna piacainkon. Figyelemmel kisértük 
a pesti áremelkedéseket és csökkenéseket s heten-
ként 5 —10 kr különbözet mutatkozik; nálunk — 
hallatlan — a búzánál, rozsnál egy hét alatt, sőt 
a brassói piacon pár óra alatt 1—2, sőt 3 frt  ár-
különbség mutatkozott. 

Mi ennek az oka ? Egyfelől  az általános sze-
génység, pénzhiány, másfelől  néhány brassói és vi-
déki molnárnak, lisztkereskedőnek egyedárussági 
önkénye. 

Hogy lehessen, hogy nálunk a minőségre, 
súlyra, finom  liszttartalomra nézve sokkal jobb bú-
zának alább legyen az ára, mint a magyar alföldön 
a búzatermő Kanaánban ? Felelet: mert néhány 
felgazdagodott  malom-iparos, szeszgyáros és gabo-
nakereskedő piacainkon — ha észréveszik szorult 
helyzetünket — összesúgnak és tetszés szerinti ára-
kat szabnak terményeinknek. A nagy adót fizetni 
kell, a gyermeket iskolába kell küldeni; ezenfelül 
innen is, túlról is szorongatják a földmivest  pén-
zért ;r alig várja, hogy nyakra-főre  csépelhessen : 
kénytelen eladni gabonáját, ugy a mint veszik. A 
mult pénteken Brassóban, a tegnapi hétfőn  váro-
sunkban tömve volt a piac gabonával; a sok el-
adó mellett alig néhány vevő ; azt a búzát, a me-
lyiket 9 frt,  9 frt  50 kron adtunk ezelőtt pár hét-
tél : most 6 frt,  6 frt  50 kron adtuk. 

Vájjon nem tudna a hároinszéki gazdaközön-
ség egy részvény-malom-társulatot felállítani  ? 

Erről jó lenne gondolkozni 1 
Vájjon azt az Oláhonnal kötött vámszerződést, 

mely a vasút kiépítésével végveszélylyel  fenyegeti 
a háromszéki gazdaközönséget — jövőre nézve 
lehetne-e megváltoztatni ? 

Erről jó lenne gondolkozni a háromszéki s 
általában az erdélyi képviselőknek. 

Tavaszterményeink közül a zab, árpa, bükköny 
kitűnő aratással kecsegtetnek. Csakhogy majd ezek-
nek sem lesz ára. Miből csinálunk pénzt ? 

Törökbuza-termésünket a sok eső, vizár ré-
szint tönkre tette, részint annyira megkésleltette, 
hogy ehez nem sok reményünk van ; csak rendkí-
vüli meleg, hosszú és dér nélküli őszi napok se-
gíthetnének. 

A pityóka igen fontos  termény-ág nálunk ; a 
rendkivüli esőzések következtében ezt is a ragya 
és pityóka-penész csaknem teljesen tönkre tette. 
Egy falusi  barátunk már ezelőtt hat héttel figyel-
meztetett, hogy a penész nagyban mutatkozik a 
fejlődő  gumókon és a buja szárak tövén, ami két 
ségtelenül a pityóka fenésedését,  rothadását fogja 
maga után vonni. 

Szénánk nagyobb részét az árvizek eliszapol-
ták, mivel fogjuk  marháink,->t kiteleltetni ? 

Igy vagyunk, urain 1 
Igy panaszolkodnak faluról  bejövő székely 

atyánkfiai. 

Magyarország a párisi lókiállitásuu. 
A földmivelési  magyar minisztérium elhatároz-

ta, hogy Magyarország lótenyésztését, — közgaz-
daságának ezen egyik legjelentékenyebb ágát, a 
Párisban 1878. szept. hó első napjaiban tartandó 
nemzetközi lókiállitáson bemutatja. 

Ezen határozat folytán  ki kellett választanunk 
az álladalmi ménesekből azon példányokat, melyek 
az országos lótenyésztés javítására hivatott tenyész 
anyagot képviselendik a párisi kiállításon ; és be 
kellett szereztetnünk az egyes jelentékenyebb te-
nyészvidékekről  azon lovakat, melyeket magának 
az országos lótenyésztés jelen állapotának bdmut 1-
tása végett küldünk Párisba. 

A lovak kiválasztásánál, s egyáltalán az egész 
csoportos kiállitás rendezésénél két ut állt előttünk. 
A fény  s a külső tündöklés utja egyfelől,  s az 
őszinteség és valóság utja másfelől. 


