
idejűleg a 88-ik magyar honvédzászlóalj Prozicseni 1 
Kámennél és Ljeskovácnál demonstrációt hajtott 
végre, hogy az ellenség figyelmét  lekösse, mely 
alkalommal egy ember halva maradt és egy meg-
sebesült. 

Nagy vezérőrnagy Trebinjéből egy zászlóal-
jat és egy hegyi üteget tolt előre a bileki uton, 
hogy a kémek jelentése szerint a felkelők  által 
tervezett és részben végrehajtott megszakítását 
a közlekedésnek megakadályozza ; az ut helyreállí-
tása végett kezdett munkálatok biztosítása végett 
egy csapatosztály harcba bocsátkozott a felkelők-
kel a Goricától észak-keletre fekvő  magaslatokon 
és miután a helyreállítási munkálatok be voltak 
fejezve  megkezdték a visszavonulást. Ekkor tör-
tént, hogy a jobbszárny széle, a Trebinjica völgy-
ben álló század nem hagyta abba a kellő időben 
a harcot és Goricából való visszavonulásakor hát-
ban erősen lövetett, a mikor jelentékeny vesztesé-
geket szenvedett. 

Sandner százados és Mark hadnagy a 74-ik 
gyalogezredből elestek, Carda hadnagy súlyosan 
megsebesült ; a legénységből 80 ember a veszteség 
halottakban és sebesültekben; Svager főhadnagy 
táborkari tiszt eltűnt. 

K e l e t i h í r e k 
A p o r t a é s a g ö r ö g k ö v e t e l é s e k . 

Minden oldalról ismételgetik, hogy a nagyhatal-
mak valószínűleg nem fognak  tudni megegyezni a 
görög kérdésben való közvetités iránt s még ha 
valami módon közvetítenének is, a porta el van tö-
kélve, hogy nem áll rá semmiféle  határigazitásra. 
Mint a „P. Ll."-nak Berlinből irják, ottani török 
körök olyformán  nyilatkoznak, hogy a berlini szer-
ződésnek Görögországra vonatkozó pontja hézagos, 
mert nem szól semmitéle kényszerrendszabályról 
azon esetre, ha a hatalmak közvetítése nem ve-
zetne eredményre. A porta általában nem fél  attól, 
hogy valamely nagyhatalom erélyesebben fölka-
rolná az ügyet. Oroszország nem fogja  (?) előmoz-
dítani a görög terjeszkedési vágyakat ; Ausztria-
Magyarországnak elég gondot ád most a boszniai 
okkupáció ; Németország, mint Bismarck kijelenté, 
soha sem fogja  egyetlen gránátos csontjait sem 
veszélyeztetni a keleti kérdés miatt; Franciaország 
és Olaszország talán hajlandók lennének valaminő 
akcióra, de ennek útját állaná Anglia, mely Cyp-
rus szigete és a suezi csatorna miatt nem fogna 
olasz-francia  akciót megtűrni a Középtengeren. A 
közel jövő meg fogja  mutatni, mennyire alapos ez 
a török okoskodás. 

K a t t a r ó b ó l jelentik : Az albán liga két 
főbb  embere pénteken Podgoricába érkezett, hogy 
Hussein basa felett  őrködjék és a lakosságot Mon-
tenegró elleni ellenállásra izgassa. 

A p o r t a körökben hirlik, hogy Achmed 
Chulussi effendi,  mint a szultán küldötte Afghanis-
tánba megy, hogy az ottani emirt az angolok iránt 
nagyobb barátságra hangolja. 

Mithad basa csak addig marad Krétán, mig 
az oroszok nem vonulnak vissza Drinápolyba; azu-
tán Konstantinápolyba fog  jönni. 

Az erzinghiani tábor több csapatosztálya e 
hó 28-án Erzerumot fogja  megszállni. 

Fővárosi levél. 
Budapest, 1878. szept. ió án. 

Az idő múlik. Ne csodálkozzanak önök ez 
érthetetlen beszéden, hisz a fürjek  költöznek, a 
fecskék  jobb hazát keresnek ; a szomorú ősz küszö-
bünk előtt áll. No de nem kerget a szél, ép azért 
ne beszéljünk az őszről. Az uri világ fürdőn  időz, 
gyönyörben tölti a nyarat, vagy párisi utazásban 
keres élvezetet s midőn fészkébe  visszatér, miért 
kellene, hogy a fecskét,  vagy épen a pitypalatyot 
itthon üdvözölje ? 

E percben jöttem haza az ebédről, szerencsém-
re a kis sógornő jól tartott. Kedvem van irogatni 
és bodor füstöket  eresztgetni Mokány Berci-féle 
szivarszipkámból. A délelőtt folyamában  összefut-
kostam a várost, denique itthon vagyok, tárcaíró 
lettem, de most azt sem tudom, hol áll fejem,  hol 
kezdjem újdonságaimat. 

A mozgósítás még folytonosan  tart főváro-
sunkban. Tegnapelőtt a 66-ik ezred (Toscana ez-
redbeli) legények 120 lovat vittek a déli vaspálya 
indóházához, melyek a délután folyamában  Brood-
ba szállíttattak az uj főhadiszállásra,  mig tegnap 
szintén 80 darab ló érkezett az északi vaspályán, 
hogy azonnal továbbittassanak.' Most ugy látszik, 
a nagymérvű mobilizáció a lovakra került, mert 
hiszen a dolgok már annyira mentek, hogy Philip-
povics nem mer előre nyomulni, jobbnak gon-
dolván Broodba visszamenni és mindent oda szál-
lítani a párákkal, mert könnyen megtörténhetnék, 
hogy a bosnyákok majd agyonkoplaltatják. Igy 
gondolják a bumbum generális urak. 

A fővárosban  most jelszó: „segély a mozgó-
sítottak családjainak 1" Mindenki igyekszik szellemi 
vagy zsebtőkéit oda érvényesíteni, hogy a hátra-
maradottak részére valamit juttasson. E célra folyó 
hó 16-án a budai várszínházban szmi előadás le-
end, Szigeti „Vén bakancsos és fia"  népszínműve 
kerülvén elé, a melyre a jegyek nfifr  a napokban 
mind elfogytak.  A belügyminisztertől pedig a be-
gyült adakozásokból a főpolgármesterhez  200 frt 
érkezett, hogy annak kiosztása, illetőleg kézbesí-
tése eszközöltessék a mozgósítás folytán  szorultabb 

í e l y z e t t e jutottak részére. Ma délelőtt tiz órától 
délután két óráig a polgármester előszobája töm-
ve is volt asszonyokkal, kik csecsemőkkel karjai-
kon, mások 1—4 gyermekkel jelentek meg és sor 
szerint feljegyeztettek  s egymásután a polgármes-
terhez bocsáttattak néhány vigasztaló szó kísére-
tében. A befolyt  összegekből mintegy 10, 15, 20 
frtnyi  összegeket adott át. Szükséges is nagyon, 
mert ugy látszik, mozgalmas korunkban a béke 
nem fog  hamar bekövetkezni s addig a csatában 
még sok elfogott  katonáinknak fogják  a felkelők 
fülét,  fejét,  orrát levágni. S vájjon mikor áll be a 
fordulat,  mikor lesz rend és hogyan lesz béke ? — 
Az erdők sűrűségében, a sziklák rettentő ormain 
mindenütt középkori várak ülnek, — jegyzi meg 
egyik fővárosi  lap — a hol két millió albán lakos 
várja az osztrák-magyar hadsereget. Szegény fe-
jünk ! és e közül a proziendi liga jelentése szerint 
kétszázezer fegyverviselő;  — annyi, a mennyivel 
Boszniába törtünk. 

Isten óvja hazánkat 1 
A bécsi lapok tele vannak most nevezetes 

hírekkel, t. i. azon hírekkel, hogy a kabinetből 
Széli Kálmán pénzügyminiszter beadta volna le-
mondását, a mely hírt Bécsben „garcsnak" vették 
és a börzén meglehetős árhullámzást keltett vol-
na. E hírt fővárosi  levelünkben registrálni kíván-
tuk, de a nélkül, hogy annak valami súlyt adhat-
nánk, bár azt hozzák okul, hogy a bosnyák hábo-
rú folytán  a birodalom nagy költekezésekbe verte 
magát és ennélfogva  a pénzügyi egyensúly nagyon 
is megingott volna. Az ördög hisz ily hizott bécsi 
kacsának ! 

Végül néhány apró hirecskét van szerencsém 
idejegyezni; 

Báró Sennyey Pál tegnapelőtt családjával fő-
városunkba érkezett s pár napig itt mulat, miután 
birtokára fog  utazni. 

TŰIT tábornok Párisba indult. 
0 felsége  a királyné, Rudolf  trónörökös és 

Lipót bajor herceg Gödöllőn mulatnak. 
Az idő rövid s ha nem sietek levelem írásá-

val, a „pesti levelek" egyszerre érkeznek a szer-
kesztői kosárba az ide mellékelt „Esie és reggel" 
vígjáték folytatásával,  melyet több szrves olvasóm 
eddig kíváncsian vár, épen mint kis sógornőm, a 
„Nemere" buzgó olvasója. 

Isten velünk ! 
H. Dózsa tiéza. 

A Boszniaban elesettek családjai s a 
megsebesültek számára 

Ilyefalván  gyűjtést indítottak meg. Ez alkalomból 
R é v a y Lajos ur következő szép levelet intézte 
megyénk főispánjához  : 

Méltóságos főispán  ur ! 

A hazaszeretetnek és keresztyén szeretetnek 
mindig vannak kötelességei. 

Ez idő szerint egy szent kötelesség teljesíté-
sére figyelmeztettem  és hívtam fel  híveimet; felhív-
tam első sorban az ilyefalvi  ifjúsági  önképzőkört 
— ezen körnek derék elnöke és a kör tagjai azon-
nal megtestesítették az ajkaimról elhangzott igét. 

A magasabb politika fölül  esik a mi látkö-
rünkön ; mi nem tudhatjuk, hogy miért küzdenek 
és vérzenek honfitársaink  Bosznia és Hercegovina 
vadonaiban : csak azt tudjuk, hogy felséges  kirá-
lyunk legfelsőbb  haduri parancsszavának engedel-
meskedik hazánk ifjúsága,  midőn hősileg ontja 
drága vérét; csak azt tudjuk, hogy azok, a kik 
olt küzdenek, vérzenek : a mi testvéreink; csak 
azt tudjuk, hogy a megsebzett, dolog-tehetetlenné 
vált harcosok, az elesettek özvegyei, árvái, agg 
szülői a mi honfiúi,  honleányi és keresztyéni szere-
tetünk gyámolitására vannak utalva. Itt nincsen 
helye az eltérő felekezeti,  nemzetiségi és más párt-
nézeteknek, a hon- és keresztyén szeretetnek pa-
rancsszava mindnyájunkat egyaránt kötelez. 

Ezen kötelezettségnek — a mi csekély anya-
gi erőnk mértékéhez képest — még mielőtt mél-
tóságodnak legfelsőbb  helyről e tárgyban nyert 
megbízatásáról értesültünk volna, ugy szólván „fél 
uton" tudván azt, hogy „bis dat, qui cito dat". 

Ne az adomány mennyiségét, annak erkölcsi 
értékét méltóztassék tekinteni. Én és az ifjúsági 
önképző kör népünk nyomasztó anyagi viszonyai 
között nem annyira azt tűztük feladatul,  hogy 
anyagban sokat gyűjtsünk : az áldozatok erkölcsi 
értékére fektettük  a fősúlyt;  azt tűztük főfelada-
tul, hogy Ilyefalva  közönségének lehetőleg minde-
nik tagjában felébresszük  az alkotmányos és ke-
resztyéni kötelességérzetet. És e célt fényesen  el-
értük, a mennyiben az ide mellékelt adományban 
a szegény özvegy asszony fillére  és a napszámos 
mindennapi kenyerének fölöslege  is ott van. 

„Ne tudja a te bal kezed, a mi jót teszen jobb 
kezed" ; a jó tettnek jutalma önmagában van ; de 
mégis legyen szabad kérnem méltóságodat, hogy 
ezen soraimat nyilvános elismerés és nyugtázás 
végett engedje a „Nemere" cimü lapban közzé té-
tetni. 

Legyen szabad az önképző kört példánykép 
gyanánt mutatni fel  méltóságod és megyénk kö-
zönsége előtt. Ha minden közönségben ilyen élet-
revaló egylet volna, ha minden község igy fogná 
fel  hasonló esetekben közműveltségi, honfiúi,  hon-
leányi és keresztyéni kötelességét: elmondhatnók 
a költővel: 

„Csend s viharban szép hazánk, 
Megfizettük  mind, mivel csak tartozánk." 
Legyen szabad az önképző-körnek más téren 

tanúsított buzgóságára és áldásos működésére fel-
hívni méltóságod kegyes figyelmét;  ez alkalommal 
különösen ajánlom méltóságod kegyes figyelmébe 
ezen kör elnökét : Lukács népiskolai igazgatót, Gál 
Károly k. tanító urakat, Csusz Anna, Petke Júlia, 
Petke Lina, Séra Teréz kisasszonyokat, kik házról 
házra járva apostolkodtak a haza és keresztyén 
szeretet nevében ; csak abban az egyben hibáztak, 
hogy buzgóságuk angyali szárnyain a szomszéd 
Aldoboly község néhány házához is kiröpkedtek ; 
ezt a hibáját a kisasszonyoknak most az egyszer 
megbocsátjuk. 

Gyűjteményünket a következőben foglalom 
össze : 

Séra Teréz és Csusz Anna kisasszonyok gyűjtő 
ivén 152 adakozótól 29 frt  40 kr, 25 szivar és 2 
klgr. 83 dgr. tépés, 2 db ezüsthuszas. 

Petke Júlia és Petke Lina kisasszonyok gyűjtő 
ivén 140 adakozótól 24 forint  85 kr és 61 dgr. tépés. 
Összesen 292 adakozótól 54 frt  25 kr, 25 drb szi-
var, 3 klgr 50 dgr tépés és 2 drb ezüsthuszas. 

Midőn ezen adományokat az ifjúsági  önképző 
kör nevében, további intézkedés végett méltósá-
god kezeihez átteszem : búzgón imádkozom, hogy 
Isten áldása legyen a nemes adakozókon ! A né-
pek nagy istene őrködjék hazánk felett,  hogy men-
től előbb dicsőséggel végződvén a folyamatban 
levő véres háború ; — a béke szelíd olajága alatt 
munkálhassuk hazánk jólétét, anyagi és szellemi 
felvirágzását!  De ha a gondviselés ezután hazánk 
védelmére még nagyobb kötelességeket fog  előnk-
be tűzni, ha közvetlen testvéreinknek, székely fia-
inknak is fegyvert  kell ragadni: akkor sem térünk 
ki kötelességeink teljesítése elől; szóval, kézzel, 
könyeinkkel,  vérünkkel, filléreinkkel  elsők akarunk 
lenni a honszeretet oltáránál. 

Kiváló mély tiszteletem nyilvánítása mellett 
öröklök a méltóságos főispán  urnák 

Ilyefalván,  1878. szeptember 16-án 
alázatos szolgája 

RéTay Lajos. 

A ,.Cáiki apróságokéhoz 
— Válaszul B á l á s A n t a l és T. N a g y I m r e 

uraknak. — 
(Folytatás.) 

II. 
Elvégezvén dolgunkat t. Bálás úrral, követ-

kezik T. Nagy Imre ur. 
Ezen „costa frater-féle  tanitócska"') „mint ki 

a magyarnyelv sajátságait — s különösen a csiki 
nyelvjárást már évek óta tanulmányozza s a Ma-
gyar Nyelvőr akadémiai folyóirat  minden füzetébe 
közleményeket ad", ezen fáradságos  munkálkodá-
sának nagyobb dicsőségére legyen mondva, „kó-
tyonfitty  nyelvészkedhetnémségnek"')  nevezi cikke-
met (Ordits kapu! kiálts városi')) s azt se tudjji, 
hogy komolyan bánjék e vele, vagy csak együgyü 
tréfának  tekintse, mert hát „Borszem Jankóságnak" 
tartja, melyen csak „costa fráterek"  nevethetnek.*) 

Hogy az én cikkem, t. tanitócska ur, nem kó-
tyonfitty  nyelvészkedhetnémség és nem Borszem 
Jankóság, azt már némi részben bebizonyítottam 
a t. Bálás úrhoz írottakban ; de hogy cikkem kie-
gészítő legyen s ezen t. urat állításának ellenke-
zőjéről nyomósabban meggyőzzem emiitett társával 
együtt: engedje meg nekem t. uram, hogy én se 
szentesítsem szerény hallgatással az ön által Írta-
kat, annál is inkább, mert ön cikkében — hogy 
egyenesen kimondjam — nem tudom mi okból egy 
nyelvészhez nem illő tettre, t. i. hazugságra vete-
medik s következetlen logikájával a minek én nem 
neveztem el magamat (azt tennem nem szabadott 
s még a legjelesebb nyelvésznek sem hallottam a 
szájából, hogy magára tukmálja ez, vagy amaz 
epithetont), ön azt hamisan rám fogja.  Vegye elé 
t. uram még egyszer cikkemet, olvassa át értelme 
s e n _ s ha rá fog  arra találni, hogy én magamat 
nyelvésznek praedikálom : akkor kész vagyok be-
csületes kath. hitemtől azonnal megválni. — En t. 
uram, mint igénytelen ember, mint ki saját nem-
zetem nyelvének történetét és az ezzel rokonnyel-
veket, m. irodalmunknak fejlődését,  vagy hanyatlá-
sát egy pár év óta egész önodaadással, de egy-
szersmind előszeretettel is tanulmányoztam s tanul-
mányozom ma is, nem egyoldalúan, mint ön a csi-
ki nyelvjárást, vettem a pennát kezembe, de ma-
gamat nyelvésznak nem kereszteltem el, azt ten-
nem saját öntudatom parancsa következtében nem 
lehetett. — Tehát t. uram, ön járjon először is az 
igazság szigorú utján. 

Hogy a csíkiak góbék, azt ön is elismeri. És 
itt megint — a hogy szokták mondani — félre  fa-

1 Igy nevezi Apicai Cséri János a korabeli néptanítókat, 
hr sználván még a .hitván jelzőt is, mit én tiszteletből elhagytam. 
E az Apácai több jeles munkának a szerzője' ő volt az, kii Sza-
bó Károly történettudósunk .a magyar tudományosság apostola és 
vértanújának1'  nevez. Lásd „Apácai Cséri János Harcsai Akos feje-
Jelemhez benyújtott terve a magyar hazában felállítandó  első tu-
dományos egyetem ügyében* Szabó Károly által közölt érlekezéi-
nek 6 <s 18 laoját. 

1 Nesze neked magyar szóképzés! Méj több ily sióval kell 
pofozni  nyelvünket  t. uram! Hogy hemzsegjen .Magyar nyelvőre' 
az ily példás alkotású rövid szavaktól! 

» Lásd (Magyar Hirlap' 217 számát (1878 augusztus 9) 
* E lapok t. szerkesztője, ha cikkemet  Borizcm Jaakóság-

a * tartja, helyet nem adott volna lapjában, már pedig erősen hi-
szem, hogy egy lapszerkesztő inkább meg tud ítélni bizonyos cik-
ket, mint egjk »cost» fráter  tanitócska.' 
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