
Szerkesztőségi iroda: 

Főpiac, Csulak-féle  ház, 

hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal : 
Poll&k Mór könyvnyomdája, 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen int^endők. Pqlitikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 

Megjelenik ezen lap heten-
kint háromszor: 

szerdán, pénteken 
és vas&rofcp. 

Előfizetési  feltételek:  i 
Helyben házhoz hordva, vágyj 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . 1 frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttór sora is kr. 

A hápomszékí „Házíipar-egylet" és a „sepsiszentgyörgyi önkétiytes tüzottá-egylet" hivatalos közlönye* 

Orosz törekvések. 
iNondum matunisest« — mondatja Pliaed-

rtis a rókával, midőn a szőlőfürt  után hiába 
ugrálva nem férhetett  ahoz Oroszországnak is 
savanyu a szőlő ; majd eleped a sóvárgó vágy-
tó], de nem éri el az ingerlő falatot. 

A zsarnokság öYszága kezd őszintévé lenni 
Álnok őszinteség. Előrelátó gondoskodás leplé-
vel burkolja kajánságát, de mégis kikandikál 
a szeg a zsákból 

A >Novoje Vremja« közelebbről *az uj 
helyzet és az orosz politika* cirnü cikkében 
ezeket irja : 

»A kormány nyilatkozata jó hatást gyako-
rolt a közönségre, de akarva, nem akarva, be 
kell ismernünk, hogy Oroszország még nem 
elég hatalmas, miszerint a keleti kérdést ugy 
mego'dja, a mint ez annak érdekében állana. 
A mult évi háborít bizonyította be, hogy ne-
künk még sok hiányzik s az volt az egyedüli 
szerencse, hogy a portával volt dolgunk; de 
a jövőben már a porta helyett Ausztria s An-
golország ellen kell küzdenünk. Oroszországnak 
gyűjteni kell erejét. Ezen utolsó két év alatt 
azon tapasztalást tettük, hogy minden bonyo-
dalmat keleten Európa -- habár Töt ökország 
rovására is — főkép  oroszellenes irányban ki-
zsákmányolni törekszik Bármily meghasonlás is 
uralkodnék az európai hatalmak közt, azonnal 
egyetértésre jutnak, ha csak Oroszország ellen 
íel kell lépni Azért Oroszországunk a keleti 
kérdésnek végleges megoldásával abban kell 
hagyni, mig nem ío«ja magát elég erősnek 
érezni, hogy az egész Európának eílentálljon 
— Az orosz politikának feladata  legyen tehát: 
Törökországot támogatni s azt a nyugatiak rab-
lása ellen védeni, de egyúttal a törökországi 
keresztyéneknek is segédkezet nyújtani. E fel-
adat elég nehéz és férfiakra  van s iikségiink 
A poiiikát il etőleg melyet Ausztriává', e leg 
dühösebb ellenségünkkel szemben követnünk 
kell, még sokkal nehezebb Mindenki tudja, 
hogy Ausztria a ke'eti kérdés megoldásának 
legnagyobb akadálya s ennek folytán  hogy az 
összes erőnket arra kellene fordítanunk,  hogy 
ezen akadályt eltávolítsuk. De nem az történik. 
Ha Ausztriát a jelen pillanatban össze rombol-
nók, gyó/.e.lmünkból nem merítenénk semmiféle 
basznot, tpugy, mint a mult hadjáratból csakis 
Angolország s Ausztria húztak hasznot, ugy 
ezen hadjárat is Német- s Olaszország javára 
ü'.ne ki. Németország már rég 'ta lesi az alkal-
mat. hogy Csehországot annektája, O'aszor-
szág pedig azon ré zeket, melyeket az olaszok 
lakják.< 

Kitűnik ebből, hogy Oroszország ugy sze 
retné, megtámogatni Törökországot, segédkezet 
nyújtva egyúttal a t ir ikországi keresztyének-
nek, mint a hogy a medve harapta volt meg 
a lovat: csak a patája maradt meg Csak azt 
szeretné, hogy elébb mások egy kicsit pusztít 
sák el Ausztria-Magyarországot a föld  sziné-
ról. Azután szembe száll ő egész Európával 

A h á b o r ú . 
Augusztus 19. 

Az Abendpost még mindig nem hoz híreket 
Boszniából. Szerajevot már ezelőtt 3 nappal kellett 
volna az osztrák hadseregnek elérni és elfoglalni, 
vájjon azért nem történt-e, hogy Filippovics meg-
szeppent azon vereségektől, melyeket a vezérleté-
re bízott seregnek jobb és balszárnya szenvedett, 
vagy talán útjában sokkal nagyobb akadályokra 
bukkant, mint Maglaj, Zepcse, Yranduk és Jaica 
körül talált, vagy végre rá is csaptak Szennan-
cherib angyalai és még erősebb vereséget szenve-
dett mint akár Jovanovics, akár Szapáry. Erről 
még nem kaptak a lapok tudósítást., s igy szabad 

tér nyílt a különféle  feltételezésekre  és minthogy 
e hallgatás alig jelenthet jót, s okot ád a legna-
gyobb aggodalmakra és bal sejtelmekre. Ha lett 
volna valami győzelem, mit az Abendpost meghoz-
hatott volna, meglehetünk arról győződve, hogy 
enyhítse a rosz benyomást, melyet az utolsó na-
pokban érkezett hírek okoztak. 

A magánysürgönyök most constatálják, hogy 
a felkelők  valamennyi vezére a portával a felke-
lés előtt és alatt folyvást  egyetértésben működik. 
Azok, kik nem csatlakoznak a felkeléshez  terrori-
záltatnak. Azt mondják, hogy a Kartula hegy kö-
zelében harmincnál több katholikust húztak a fel-
kelők karóba, mert vonakodtak a felkelőkhöz  csat-
lakozni. 

Mig Hafiz  basa Filippovicscsal értekezik, az 
alatt török műszaki tisztek Szerajevo megerősíté-
sén dolgoznak. Itt nagy mennyiségű lőszer, ágyú 
és mindenféle  fegyver  van összehalmozva és a tü-
zérség száma több mint elegendő. Itt 14 zászlóalj 
nizam, 5 zászlóalj redif,  4000 főnyi  belföldi  kato-
naság és 4000 arnauta van összepontositva. Azon-
ban a tudósító véleménye szerint a felkelők  alkal-
masabb helyen, mint a szerajevoi völgyben fogná-
nak csatát elfogadni,  ha megtámadtatnának. Két 
bég Hercegovinába ment. hogy az ottani keresz-
tyén felkelőkkel  értekezzék, mert most minden fe-
lekezeti ellenségeskedések a két felkelő  tartomány-
ban megszűntek és a lakosoknak csak egy közös 
ellenségük van, az occupáló osztrák sereg. 

Mazhar pasa valamennyi Boszniában létező 
csapatnak megparancsolta, hogy e hó 2Ó-dikáig a 
Drina mögé térjen vissza, hogy egyesülésük a fel-
kelőkkel megakadályoztassák. Ezen parancs azon-
ban már későn érkezik, mert alig van egy csapat 
a törökök közt, mely eddig nem egyesült a fölke-
lökkel, egyébiránt ezen pnrancsadás hasonmása 
több ilyféle  parancsnoknak, melyek arra szolgál-
nak, hogy az osztrákokat ámítsák. 

Csainicában, a Drina jobb partján, egy fel-
kelő csapat tűnt elő egészen váratlanul, ez nem 
első, sem nem utolsó ilyféle  meglepés. 

Arról, hogy Szerbiából és Montenegróból szer-
veztetik a bosnyák felkelés,  mindig uj adatok tűn-
nek fel  és igy ezen két állam biztosításaira, miket 
loyalitásukról adtak és adnak az osztrák kormány-
nak, legkevesebb súlyt sem lehet fektetni.  Már ju-
lius 20-án Pojdina és Gracanica közt 25 tábor nem 
rendes katonaság, 6 zászlóalj rendes katonaság, és 
16 ágyú állott a felkelők  vezéreinek rendelkezé-
sére és Szerbiából az omladina felszólítására  Bosz-
niába tömegesen mentek a harcosok. Maga Fade-
jeff  is átment a Drinán és több izben értekezett a 
bosnyák felkelő  vezérekkel. Szerbia mindennel el-
látta a felkelőket  az élelmi szerektől az ágyukig. 

Végül már a bécsi lapok közül is felszólalnak 
az okkupáció beszüntetése és az okkupáló hadse 
reg visszahívása mellett. — A bécsi „N. Fr. Pres-
se" mai vezércikkében kimutatja azon káros kö-
vetkezéseket, melyeknek Ausztria magát egy Tö-
rökország ellen kezdendő háború által kiteszi. — 
Azon nézet, hogy itt Ausztria és az osztrák ma-
gyar hadsereg becsülete forog  kérdésben, nem tar-
tóztathat attól, hogy a kisebb roszat elibe ne te-
gyük a nagyobbnak. Az osztrák hadseregen Sol-
ferinónál,  Magyarországban ás Königrátznél már 
annyi csorba ejtetett, hogy egygyel több vagy 
kevesebb nem árthat annyira, mint az, melyet Ausz-
tria magára hárít, ha az okkupatiót ilyen ered-
ménynyel folytatja. 

Béc , aug. 18. Egy távirat a 13. hadtest pa-
rancsnokától, Filippovics táborszernagytól a tój-
nicka-cupriai táborból aug. 16-áról, feladatott  Zep-
cék aug. 18-án: A mai támadás a felkelők  san-be-
lalovaci megerődített állásaikra tökéletes győze-
lemmé alakult. Mig a bal oldal-oszlop reggeli 6 
órakor a Hanu-Ordón, a főhadoszlop  pedig az or-
szágúton indult, a jobb szárnyoszlop az Ortije és 
Zakorina-hegyen ment át és e szerint a felkelőket 
oldalról és hátulról támadta meg, és ezeknek min-
den sátorát, egy zászlót és sok kocsit lőkészletek-
kel hatalmába keritette. A csatázás már a Han-
Ovcilukánál kezdődött és a nehezen járható hegyi 
utakon csak lassan haladhatott előre és foglalha-
tott tért. Az eldöntés a jobb oldaloszlop által dél-
ben történt, a felkelők  tömegesen futottak  több-
nyire a magaslatokon át Kisoka felé  ; más részük 
pedig Kiseljak felé  ; ágyúikat, fájdalom  már elébb 
vonszolták el, csak lassan üldöztettek, de még most 
is az előőrsök kiállításánál a felkelők  egyes csapa-
taival lövések váltattak. A jobb és főhadoszlop 
Fosnicka-Cupria mellett táborozik, a szárnyoszlop 
Kualjevác-Brodonál, hogy Visokát tartsa szemmel, 

a merre Tegethoff  altbnagy Zenicából a Bosza 
jobb partjára Kakanynába rendeltetett, kinek egy 
jelentés szerint, tegnapi napról (15 ről) este azon 
szándéka volt, hogy még ma menjen Montenegró-
ba, holnap pedig Visoka felé.  Veszteségeinkről 
még eddig semmi bizonyosat nem jelenthetni, de 
ezek semmi esetre sem nagyok. A 20-ik hadosz-
tályról érkező jelentés szerint a doboj-nadói tábor-
ból a tegnapi nap (17-ike) csendesen folyt  le. Sza-
páry gróf  altábornagy állását a Bosza jobb part-
ján még mindig tartják és az ellenség vele szem-
közt áll. A ib-iki ütközetnél a felkelők  heves tá-
madásuknál hegyi ágyukat is alkalmaztak. Miután 
beérkezett tudósításokból bebizonyult hogy a liv-
nói török őrizet erősítve pótcsapatok által, melye-
ket nekik a felkelők  küldöttek, Travnik felé  moz-
dulatot tett, hogy a hetedik hadosztály összeköté-
seit fenyegesse,  ennélfogva  Lfvnó  ellen támadás 
határoztatott el és Csikós vezérőrnagy alatt meg 
is tétetett. Ezen alkalommal Lyubernél Livnó előtt 
harcra került a dolog, melynél a dalmát honvéd 
vadászzászlóalj Mitrovicz őrnagy vezetése alatt jó-
magatartása által kitüntette magat és az ellenség-
nek tetemes veszteségeket okozott. Livnónak ezen 
fenyegetése  a felkelőket  arra határozta, hogy 3000 
lovassal és 8 hegyi ágyúval visszatérjenek Livnó-
ba és tervelt vállalkozásukkal hagyjanak fel;  igy 
tehát a tüntetés célja tökéletesen el lett érve. Az 
illető honvéd vadászzászlóalj 10 halottat és 5 se-
besültet vesztett. Az ütközet után egy török csa-
pat az 5-ikezred 6-ik zászlóaljából, mely 56 ember-
ből és egy hadnagyból állott, a fegyvert  letette. 

SürgoiiyvAltás  a szultán és az angol ki-
rályné k<izött. 

A „Vakít" a következő sürgönyt közli, me-
lyet a szultán Bosznia ügyében az angol királyné-
hoz küldött : 

„Hercegovina- és Boszniában szomorú esemé-
nyek vannak keletkezőben, melyek Felséged érző 
szivét csak fájdalmasan  érinthetik. 

A mozlim s a keresztyén lakók kétségbeesé-
sükben felkeltek,  hogy az osztrák csapatok előtt 
az utat az országba elzárják. A felkelés  annyira 
elhatalmasodott, hogy néhány magasb állású hiva-
talnok, ki a lakosság izgatott kedélyállapotát csil-
lapítani akarta, e törekvésének áldozatul esett. 
Véres eseményektől lehet tartani. En a szomorú 
következményeket,  melyek szemünk előtt fognak 
lefolyni,  sajnálat nélkül nem tekinthetem. 

Kérem tehát felségedet,  járjon közbe az em-
beriség nevében Ausztria-Magyarország császára és 
királya ő felségénél,  közös barátunk, s szövetsége-
sünknél, — hogy adja ki serege vezéreinek a pa-
rancsot, hogy azok a már megszállott Banjalukán 
tul beljebb az országba ne hatoljanak. 

Nem kétlem, hogy ezen személyes s őszinte 
ohajom felségednél,  kinek jogszerű s emberszerető 
elvei és államunk iránt való barátsága általánosan 
ismertesek, — kedvező fogadtatásra  fog  találni. 

Felséged ezen szomorú eset alkalmával újra 
barátsága jelét fogja  adni, és ezáltal ugy az otto-
mán nemzet, mint ama szerencsétlen vidékek la-
kóinak szeretetét s tiszteletét fogja  kinyerni. 

Az ar.gol királyné e sürgönyre igy válaszolt: 
„Bécsi nagykövetemet, Sir H. Elliotot utasí-

tottam, hogy Ferenc József  ő felségénél  a szük-
séges lépéseket a véráldozatok megkimélésére meg-
tegye. — A zavarok megszüntetésére azonban a 
leghatékonyabb eszköz mindenesetre a tartomány 
teljes megszállása." 

A királyné válassza világosan bizonyítja, hogy 
a szultán kérelmét kö\^te által a bécsi kabinet 
tudtára adta, ez azonban, mint az utóbbi esemé-
nyek mutatják, az angol közbenjárást visszauta-
sította. 

Zavarok Muszkaországban-
A fejetlenség  és zűrzavar oly annyira lábra-

kapott Muszkaországban, hogy a cár külön ukáz-
zal rendelte el, hogy a muszka városok rendőr-
állománya és helyőrsége megkétszereztessék. 

Szt.-Pétervártt augusztus 16-án reggel a Szt.-
Mihálytéren a tüzérségi osztály főnökére  Mezent-
sofF  tábornokra két egyén lőtt revolverekkel.  A 
tábornok elesett, a tettesek készen álló bérkocsi-
kon  elmenekültek. 

Egy ujabb távirat mondja, hogy a Mezent-
soff  tábornok ellen intézett merénylet nem revol-
verrel követtetett el, a tábornokot tőrszurás talál-


