
^ereje volna; de biztatta 5 n m a g á t ) hogy a székely 
embernek az akadályoktól visszarettennie nem sza-
bad, ha bármi keveset i s használni akar nemzeté-
nek ; örvend, hogy ezt elérnie sikerült. Az éljen-
zés és tapsvihar volt a közönség hálás nyilatko-
zata e szavakra. 

A beérkezett indítványok, nem lévén az alap-
azabályok értelmében, a gyűlés előtt 2 hóval be-
adva és igy azok felől  a központi választmány 
nem is nyilatkozhatván, a központi választmány-
hoz tétettek át véleményadás végett. 

Az idő nagyon előhaladván^ a gyűlés folyta-
tása, a felolvasások  megtartása hétfőre  halasztatott. 

Délután 2 órakor vette kezdetét a város költ-
ségén a „Transylvania" szállodában rendezett és 
igen sikerült közebéd, melyen számos toasztok 
mondattak. 

-Kelet." 

Pár szó a kéztli-vásúrliolj i onkéuytes 
tiizolíó-egjietiől. 

1876 őszén megalakult városunkban a tűzoltó-
egylet, a mint azt a cifra  egyenruhákból észre le-
hetett venni. 

Tekintve, hogy e városon mennyi jótékony 
egylet van, a melyhez a város polgárai jelentékeny 
összeggel járulták s járulnak, a tűzoltó-egylettől 
sem vonták mag az adakozást Ez abból is kitű-
nik, hogy a 3000 forintot  meghaladó adósságát a 
szerelvényekért már törlesztette s hogy »lapnak 
is néz elébe, — biztosítva van a pártoló tagoktól 
évenként befolyó  összegekből és adandó bálok és 
előadások jövedelméből. De fájdalom,  a tűzoltó-
egyletről már csaknem azt mondhatni, hogy „fűit." 

Ezt ugyan előre lehetett következtetni, mert 
az egylet vezetését oly emberek fogadták  el, kik 
az egylet iránt egy csepp érdeklődést sem érez-
nek (tisztelet a kivételeknek) ; csak előreszámítás-
ból a megtisztelő hivatalt elfogadták,  hogy majd 
adandó alkalommal az egyletet eszközül felhasz-
nálják. 

Láttunk ugyan a tűzoltó egylettől egy k i r-
c h e n p a r a d é t , egy f á k l y á s  d i s z m e n e -
t e t é s két s z e r g y a k o r l a t o t , de az utóbbi-
ban sem volt semmi köszönet. Ez pedig etwas nie 
da gewesert. 

r Lement a tűzoltó-egylet kicsinye, nagyja tel-
jesen felszerelve  a kantába ; lehúzták a hydrophort 
s megkezdődött a gyakorlat, akarom mondani a 
kiabálás, (mert gyakorlatnak nem nevezhetem) s az 
oda gyülekezett polgárokat, kiket az ily ritka eset 
s a kíváncsiság, hogy vájjon miért adta a pénzt a 
tűzoltó-egyletnek — oda csalt: köszönet fejében 
jól lefecskendezték,  nem törődve azzal, hogy ez 
által másnak az öltözékben mennyi kárt lehet ten-
ni. De hiába l nincs, ki az illetőket rendre utasítsa 
s kellőleg megfeddje. 

Egy pár órai „ h a r c " után megszólott a 
trombiták fülhasitő  hangja, mire azután volt bábeli 
zűrzavar ; a drága tömlőcsöveket igyekezett min-
denki ledobni s azon felszólításra,  hogy össze kell 
szedni minden szerelvényt — kezdődött az osztoz-
kodás : „Elég ha én lehoztam, vigye fel  más." „A 
ki lehozta, vigye is f.,-1"  stb. stb., míg végre aztán 
nagy okosan kitalálták, hogy tegyék belé a liidro-
phorba. Ez meg is történt, még pedig tisztessége 
sen azon módulag, sárosan, nem gondolva azzal, 
vájjon a piszok árt-e a szivattyúnak vagy nem. — 
Most már a szivattyút ki viszi fel  ? 

Senki se szegődött be lónak, hogy azt a ne-
héz ágyút cipelje. Végre is kénytelen volt a szer-
tárnok ur a lovai után küldeni s elvitetni a szer-
tárba — ha volna, de nincs A drága szivattyugép 
egy darabig az utcán hányódott, mig a magas pa-
rancsnokság a sok kérésnek engedve, bedobatta 
egy rozzant szinbe, hogy ott a rozsda emészsze 
meg. Már pedig ha a parancsnokság oly semmi 
be veszi az egyletet, azt hiszem, a polgármester-
urnak kötelessége lenne a főparancsnok  urat fel-
szólítani s szép szóval vele megértetni, hogy ve-
gye a dolgot egy kissé lelkiismeretesen s világo-
sítsa fel  arról, mennyire fájhat  a polgárságnak, Tát-
va a tőlük szép szerével kicsikart pénz által be-
szerzett tűzoltó eszközök mint mennek enyészetnek. 

Volt idő pedig, mikor a tagok örömmel, egész 
odaadással karolták fel  az ügyet úgyannyira, hogy 
sokakat, kik kezdetben az egyletnek ellenéi vol-
tak, megnyertek. De ez csak szalmatüz volt. Fáj-
dalom, a buzgóság nem sokáig tartott, kezdett lan-
kadni, mert nem volt a ki lelkesítse őket. Igazán 
betelik : „Piscis a capite foetet".  Nem volt s nincs 
a ki jó példával járjon előre. 

Nem régiben is szép jelét adta a tűzoltó-egy-
let létezésének. Sztupa Andor színigazgató szives 
volt a tűzoltó-egylet javára egy előadást rendezni, 
mely előadáson a tűzoltó-egylet csak a szinházi 
őrséggel volt képviselve, hihetőleg csak azért, mert 
ingyen jegygyei mehetett a szinházba. Dicséretére 
legyen mondva a főparancsnok  és néhány tiszttár -
sának: ott voltak, de nem az előadáson, hanem a 
mellékszobában az asztal mellett. 

A nyáron nem volt tüzőrség, mert ugy is rö-
videk az éjszakák. Az őszön nem lesz, őszszel esős 
idő szokott járni. Télen pedig nincs szükség rá, 
akkor hó van. S végre tavaszszal tűztől nem lehet 
félni,  akkor hóolvadás van. Ha már ezt a termé-
szet ilyen szépen elrendelte, mi szükség volt a tűz-
oltó-egyletre ? — Egy néhány ember szeszélyeért, 
hogy egyenruhája legyen s arany paszomántja ? — 
Hogy a városból vagy 3000 frtot  elküldjenek ? — 
Nézetem szerint kár volt, elfért  volna az a mi zse-

bünkben is. De ha már megtörtent: miért nem 
fordítanak  több gondot reá ? 

A legénységnek kiosztott szerelvényt miért 
nem vizsgálják meg? Többször láttam, hogy a vízhor-
dó vedrek hamutartónak és a mászókötelek ruha-
szárrtó gyeplőnek jó használatot tesznek. Pedig 
ha jól tudom, ez nem volna rendjén ! Vájjon nem 
volna célszerű havonként szerelvényi vizsgát tar-
tam ? 

Most csak ennyit. Adja az ég, többé ne le-
gyen szükség ilyen világításban tüntetni fel,  ha-
nem mint virágzó s kötelességének eleget tenni 
tudó és igyekvő egyletről emlékezzem meg a tűz-
oltó-egyletről. 

Többek felszólítására  egy polgár. 

L E G Ú J A B B . 
Konstantinápoly, szept. 8. Hivatalos tudósítá-

sok szerint Mehemed Alit lakásán Ipeken 20 ka-
tonából és egy tisztből álló kíséretével együtt meg-
gyilkolták. A házat ezután petróleummal felgyúj-
tották. 

Egy másik távirat jelenti, hogy Abdullah pa-
sát az ipeki mutesarifot  és tiz előkelő hivatalno-
kot is fölkoncoltak. 

Konstantinápoly, szept. 8. Mehemed Ali gyil-
kosai a hass törzshöz tartoznak. 

Bécs, szept. 8. A 26. hadosztály jelenti: Miu-
tán akadály nélkül megtörtént Noviban és vidé-
kén a lakosság lefegyverzése,  csapataink tegnap 
megszállották Predort. Á lakósok rokonszenves üd-
vözlettel fogadták  csapatainkat. 

Sametz vezérőrnagy e hó 6-kán megtámadta 
a fölkelőket  Kljucs melletti erős állásaikban, visz-
szaverte őket a Szana balpartjára. Késő fejjelig  tar-
tó küzdelemben elfoglaltunk  két sáncot az Iznica 
jobb partján, Kljucsot magát, végre azon házakat 
is, melyek a déli lejtőn és azon meredek sziklán 
feküsznek,  a hol az erőd áll. Az erőd és a petro-
váci ut mellett levő sánc még az ellenség kezében 
maradt. 

Sametz főpozitiójának  balszárnyát az Iznica 
völgye választja el az ellenségtől. Minthogy a csa-
patok nagyon kifáradtak  a makacs küzdelemben, 
7 én pihenő nap volt. Az eddig constatált veszte-
ségek : Blumenschein százados, egy hadnagy a 22. 
ezredből elestek, Jansky ezredes, Sorell százados, 
Gregorovics hadnagy a 22. ezredből, Baumholz 
százados az 53. ezredből és körülbelől 150 közle-
gény megsebesültek. 

A zárai katonai parancsnokság jelentése sze-
rint Csikós dandára által a Han Prologba előretolt 
zászlóaljat a Livnoból előnyomuló török csapatok 
megtámadták. A defilé  ellen intézett támadást fé-
nyesen verte vissza a 21. ezred 3. zászlóalja vesz-
teség nélkül. 

Raguzai jelentések szerint tegnap délben el-
lentállás nélkül szállották meg csapataink Trebin-
jét. A Trebinjica hidjánál csatároztak csapataink, 
de veszteséget nem szenvedtek. A török csapatok 
távoztak Trebinjéből. 

<Jrác, szept. 8 ő felsége  ma reggel 8 órakor 
ide érkezett. Auersperg miniszterelnök, Stremayr 
miniszter, Kübeck helytartó, Kaiserfeld  tartományi 
kormányzó, Meran gróf,  a pöspök, a gráci polgár-
mester és az ünnepi bizottság által fogadtatva.  Ő 
felsége  megszemlélte a disz századot és a gráci 
polgárőrséget, azután pedig szüntelen örömrival-
gás közt Meran gróffal  a palotába hajtatott. 

Közönség- köréből.*) 

A 11 -szebeni 111. kir postaigazgatósághoz. 
Osdola, 1878. szeptember 7. 

Teljes tisztelettel kérem a t. szerkesztő urat, 
szíveskedjék az igazság érdekében alábbi soraim-
nak becses lapja hasábjain egy kis helyet engedni. 

Osdola községe egyetlen politikai lapot, a 
„Nemorét" járatja. — Hogy e lapot a községben 
idejekorán olvashassuk : az egyenesen egy, a kéz-
di-vásárhelyi postán levő személynek, Bandi Imré-
nek önkényétől függ. 

Többeken kivül álljon itt ennek bebizonyítá-
sára egy eset : 

E hó 5-én egy osdolai asszony Vásárhelyre 
menvén, a községi elöljáróságnak — melyhez a 
lap legközelebb áll — bennem, igénytelen szemé-
lyembe helyezett erős bizodalma biztos tudatában 
illendően felkértem,  hogy a község nevére cím-
zett „Nemerét" és a nekem szóló leveleket a k.-
vásárhelyi postáról Osdolára hozná el. Engedve az 
illető felkérésemnek,  a postára el is ment; a fent 
említett postai személy azonban olyan humorban 
volt, hogy sem a „Nemerét", sem pedig épen ak-
kor a postán levő levelemet kézbesités végett át 
nem adta. 

Eltekintve ama hátránytól, melyet levelem-
nek idejekorán meg nem történt kézbesítése által 
szenvedék, eltekintve mindazon okok felemlitésé-
től, melyek nevezett egyéniséget önkényes eljárá-
sára készteték s melyeket hivatalos személye iránti 
tiszteletből elhallgatni szent kötelességem : honfiúi 
tisztelettel vagyok bátor kérdeni a n.-szebeni kir. 
postai főigazgotóságtól  azt, hogy neveztem Bándi 
Imrét méltóztatott-e feljogosítani  arra, hogy az Os 

) E rovat alatt megjelent közleményekért  nem vállal iele-
sség et a " Szerk. 

dola község nevére címzett „Nemere" újságot csak 
a saját tetszése szerinti egyéneknek adja át leendő 
kézbesités végett ? Méltóztatott-e feljogosítani  ar-
ra, hogy magán személyek simplex leveleit minden 
igaz ok nélkül a postán hevertesse, a kézbesités 
végett felkért  személyeknek át ne adja ? Méltózta-
tott-e feljogosítani  arra, hogy nevezett Bándi I. 
a kézdi-vásárhelyi postára éikezett „Nemeréket" 
— csupán azért, mert bennök nem tetszése szerinti 
cikk, vagy cikkek voltak — önkényesen és jogon 
kivül megsemmisítse s ezen tett által az olvasókö-
zönségnek szellemileg ugy, mint anyagilag hátra-
maradást okozzon? Méltóztatott-e végre feljogosí-
tani arra, hogy neveztem postai személy egy bizo-
nyos községi embernek, vagy embereknek a saját 
kénye-kedve szerint más községi emberrel, vagy 
emberekkel szemben privilégiumokat osztogasson 
s akármely község lapja, de különösen egyes em-
berek magánlevelei felett  tetszése szerint gTassál-
hasson ? 

Midőn mindezeket bátor vagyok a n.-szebeni 
postai főigazgatóságtól  megkérdeni, egyszersmind 
és egyidejűleg bátor vagyok — és ez kötelességem 
is — kérni : méltóztassék nevezett Bándi Imrét a 
fennálló  és szentesitett alkotmányos törvényekkel 
merőben összeütköző eljárására komolyan figyel-
meztetni, hivatalos kötelességével háttal álló önké-
nyeskedéseiért rendre utasítani és az ügyet oda 
terelni, hogy a Bandi Imre-féle  postai közegek 
községeknek ugy, mint egyeseknek jogai felett  ne 
lovagolhassanak. 

A tekintetes szerkesztő urat pedig újból is 
teljes tisztelettel kérve ezen soraimnak az igazság-
nak és semmi másnak érdekében leendő közzété-
tele végett, — honfiúi  üdvözlettel vagyok alázatos 
szolgája 

Ifj.  László Dávid. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A király hir szerint még e hó folyamában 

Gödöllőre érkezik és az udvarral két hónapig ott 
marad. Ugyanekkor Andrássy gróf  külügyminisz-
ter is lejő Budára diplomáciái személyzetével. A 
királyné már néhány nap múlva Gödöllőre érkezik. 

— A háziipar-egyesülot kiállítása holnap fog 
megnyílni a közönség számára Ki lesznek állítva 
a szövő tanműhely szebbnél szebb dolgozatai, a 
kézi hárászmunka meglepő csinosságu példányai. 
A kiállitás díjmentes s ennélfogva  alkalma nyílik 
minden érdeklődőnek ezen igen érdekes és me-
gyénkre nézve oly tanulságos iparágakat közelebb-
ről megszemlélhetni. Ugy városunk, mint a vidék 
szives figyelmét  felhívjuk  a kiállításra, melyen nem-
csak a fentebb  emiitett szövő tanműhelyből, ha-
nem általában mindennemű házi és kézi ipari tár-
gyakból fognak  kiállítva találni cikkeket. A kiál-
litás néhány napig nyitva lesz. 

— A „székely művelődési és közgazd. egylet" 
nagygyűlése alkalmával rendezett ünnepélyek kö-
vetkező sorrendben folytak  le : Sept. 7-én : 1) Reg-
gel ó órakor a vendégek fogadtatása  az indóház-
nál. 2) Délelőtt a gr. Teleky- és az ev. ref.  kollé-
gium könyvtárainak megtekintése. 3) Este 6'j, óra-
kor jótékonycélu hangverseny a „Transsylvaniá"-
ban Engel Gizella k. a., Fanfuri  Gyula, Geiger Al-
bert, Göldner Károly, Mentovich Gyula, Petelei 
István és Zach Antal urak, a „Zenekedvelők egy-
lete" és a „Dalkör" közreműködésével. 4) 9 órakor 
ismerkedési estély a „Transsylvaniádban. — Sept. 
8 án : 5) D. e. ío-kor nagygyűlés a megyeháznál: 
a) Elnöki megnyitó beszéd. Hajós Jánostól, b) Tit-
kári jelentés a mult évről. Buzogány Árontól, c) 
Egyleti ügyek intézése; az 1000 frtos  pályadíj ki-
adása stb d) Költemény (székely történelmi) Tol-
nay Lajostól, e) Felolvasás Marosszék közelmúltjá-
ról. Szentiványi Kálmántól, f)  Felolvasás M.-Vásár-
hely közművelődési jelenéről. Száva Farkastól, g) 
Felolvasás M.-Vásárhely múltjáról. Székely Ádám-
tól. h) Indítványok. 6) D. u. 2 órakor közebéd a 
„Transsylvaniában, melyen az egylet tagjai, vendé-
gei és más jelenkező érdeklődök vettek részt. 7) 
4 órakor tűzoltói diszgyakorlat a főtéren  és a már 
szóház udvarán, a szász-régeni polgári zenekar szi-
ves közreműködésével. 8) Esti 6 órakor sétatéri 
zene az Elbában, a szász-régeni polgári zeneka-
közremüködésével. 9) Este 8 órakor kezdődött a 
táncvigalotn. 

^ Y I L T T É R.*) 

F l é k e n ü 
Holnap este '|,6 órakor Szabó István öcsénk-

nél kiállítási s mozgósítási fléken,  melyre ugy az 
öcs-compánia, mint pedig annak tiszteletbeli tagjai 
jó szivvel lesznek látva. 

Tüzér. 

•) E rovat alatt megjelent közleményekért  csakis a sajtó-
fcatósággal  szemben vállal felelősséget  a Szerk. 

iSrték- és váltó-árfolyam  a bécsi cs. kir. nyilváuo8 

tőzsdén 8zeptembrr 10. 
Magyar aranyjáradék 85.90 

„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
II- » I20.Q0 

„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 74 75 
n n n államkötv. . 65.75 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 99.25 

földtehermentesitési  kötvény . . 77'5° 


