
Szerkesztőségi iroda: 
Brassai utcza 60. sz al\tt, 
hová a lap szellemi részé' 

illető kB.lermtuyk 
küldendők. 

Kiadó-hivatal: 
Po 11 á k M 6 r könyvnyom-
dája, hová a hirdetések és 
előfizetési  pénzek bérmen-

tesen intézendök. 

Politikai, társadalmi, szépirodalmi ós közgazdászati lap, 
a háromszéki „ H á z i i p a r - e g - y l e t " 

és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tűzoltó-egylethivatalos közlönye. 

Megjelenik ezen lap het.u-
kint kétszer : 

szerdán ós szombaton 
Előfizetési  feltételek: 
helyben háshoshordva vagy 

vidékre postán küldve: 
F.gén év . . 6 ft.  — kt. 
Fél év . . . . 3 ft.  — kr. 
Kegyed év . . 1 ft.  i 0 kr. 
Hirdetmények dija: 
3 hasábos petitsorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttér sora IS kr. 

Előfizetési  felliivás 
a 

cimü politikai, társadalmi és közgazdászati lap 

VII. évfolyam  III. negyedére. 
Előfizetési  leltételek : 

Jú l ius—december . . . 3 frt.  — kr. 
Jul ius — sept 1 „ 5 0 . 
Külföldre  fél  évre . . . 4 , — , 

Az előfizetési  pénzek a „Nemere" kiadó-
hivatalának P o l l á k M ó r könyvnyomdájába 
Sepsi-Szentgyörgyön küldendők 
B^P* Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseiket 
megújítani,  miután felesleges  példányokat  nem nyo-
mattal/tatunk. 

A „Nemere" kiadóhivatala. 

Montenegro leverve. 
A törökök, kik Montenogrot 187G-han, 

mint hadakozó felet  számba se vették, kiket ek-
kor a montenegroi lázadás egészen készületle-
nül talált, okultak a mult év tapasztalatain s most 
Montenegró leverésére kiváló gondot fordítottak. 

A seraskier egyszerre három hadtestet kül-
dött Montenegro ellen Mehemed 4 ' i basa, Ali 
Saib basa és Szulejman basa vezérlete alatt 
Mehemed Ali basa május 26-án 8000 emberrel 
indult meg Montenegro ellen s a montenegroi-
akat, kik elbizakodva török földön  táboroztak — 
visszanyomta s e hó 8-án R e n d i c s alatt szét-
verte. A montenegroiak vesztesége óriási volt csak 
halottjuk 440 ember, köztük számos inagasrangu 
tiszt. Ali Mehemed basa ma az egész v a s s o -
j e v i c s e i vidék ura. 

Most mind a három hadoszlop egyidejűleg 
működik Montenegro ellen. 

Sznlejman basa két héti kemény küzdelem 

után keresztültört a Dugá szoroson s Niksics 
vára vitéz helyőrségét fölmentette  az ostrom alól 
— ellátta élelemmel s most északról fenyegeti 
a kecsketolvajok fészkét. 

Mehemed és Ali Saib basák kelet és dél-
felől  intéztek Montenegro ellen támadást. 

Szulejman basa, ki mult héten erős állást 
foglaltéi  K r s z t a c n á l , a Duga szoros északi 
torkolatánál folytatta  a támadást Niksics i rányá-
ban. A harc szuronnyal és yatagannal elkesere-
detten folyt,  ember ember ellen harcolt, mig 
végre a hősies törökök támadása elől meghát -
rált a kecsketolvajok tábora s igy az egész 
D u g a-s z o r o s, mely annyi vérontás szinhelye 
volt — török kézbe kerü l t 

Ha sikerül a három hadoszlopnak a cettin-
jei völgyben egyesülni, akkor az orrmetélő mon-
tenegro": hősök ellen folytatott  háború sorsa el 
van döntve — s a kecskerablók fejedelme  kény-
telen lesz békeért könyörögni a főváros,  C e 11-
t i n j é - b e diadalmasan bevonuló törököktől. 

A töröknek Montenegrot teljesen leverni 
és megalázni kell, hogy a kecsketolvajok táma-
dásaitól a török hadsereg mentve lehessen. 

Az orosz hadsereg a Dunánál még mind 
nem képes komoly támadásra, s miután a csak 
papiron levő 300 ezer hadakozóuak alig fele 
áll harckészen — Bulgária ellen komoly táma-
dásról, mig ujabb hadtestek nem érkeznek — 
szó sem lehet. 

Az oroszok mint látszik mai napig sincse-
nek tisztában azzal, h o g y m e l y t á j o n 
l e n n e l e g c é l s z e r ű b b a z á t k e l é s t 
k o m o l y a n m e g k i s é r l e n i . Az orosz fi-
nanciális állapotok nem igen rózsás szinüek — 

p é n z s z ű k e a hadsereguél mindinkább 
érezhető, az élelmezés ro*z, egész politikája  pénz-
ügyi kuruzslásböl  és katonai  filibusteriából  áll  s igy 
Oroszország  fizetésképtelensége  csak az idő  kérdése 
s azok,  kik  a békét  óhajtják,  nem tehetnek  okosab-
bat, mintha Oroszországnak  uj kölcsönök  felvételét 
le hetienné teszik. 

A nép és jogtipró rabló háború máris kezdi 

r£ ÁECÁ. 
Eszméltem . . .*) 

Eszméltem s igy szóltam : „Elég volt a gyászból, 
Ne folyjon  ezentúl könyeim patakja 1 
Letépem a nehéz bilincset szivemről, 
Habár szivazakadva ! 
S hogyha még oly kino&, örök aebet verne : 
ltongyokki szakgatom áldatlan emléked ; 
Nagyon azerettelek a mit ember szenvedhet, 
Átszenvedtem értted. 

Leverve, lesújtva, nyomorultan, árván : 
Sorsom árnyaival mégis szembenéztem ; 
Küzdöttem, akartam . . . Moat végre megadom 
Magamat egészen. 

De mielőtt válnék : lássalak még egyszer, 
Egyszer és utólsior hideg fenségedben, 
S bájaidat látva, hadd lássam igazán 
Mindazt, mit vesztettem. 

Egy kis fény  az, — néhány hervadó virágszál, 
Hasztalan reményből elfonnyadt  levélkék, 
S egy-egy röpke óra boldog áltatása : — 
Oh, milyen csekélység! 

Hogyan eltőrpaltök, milyen semmik vagytok, 
Átélt örömek az átélt búval szemben I 
Elenyésztek árnyán, mint egy porszem, mint egy 
Csepp a végtelenben ! 

Meg kell hát tudnod, hogy seramitsem vesztettem, 
Sőt a tájdalomban, íme, újra élek ! 

megbőszülni magát s kilátásunk lehet arra, hogy 
a nemes török nemzet fegyvereit  Ázsiában és 
Európában megérdemlett siker fogja  koronázni. 

•) Mutatváuy a szerző sajtó alatt levő kötetéből, mely leg-
közelebb fog  megjelenni a „P e t ő fi  t á rs a sá g" könyvkiadó vál-
lalatában. 

Szabad s erős vagyok, dacolok sorsommal, 
Feledem emléked 1 

Bájaidnak nincsen többé oly varázsa 
S hatalma, hogy engem feltartson  utamban : 
Megyek a jövendők elébe . . . A multat 
Eleget sirattam. 

S hogyha könyem' láttad : lásd most büszkeségem, 
Mindörökre válva : lásd lelkem erejét ! . . " 
S mentem, hogy szemedbe mondjam mindezt s némán 
Leborultam eléd. 

Endrődi Sándor. 

Paula grófnő. 
— Beszély. — 

Irta: Aiguer Ferenc. 
Paula grófnő  körülbelől 30 éves lehetett, de még 

mindig egyike volt a legbájosabb jelenségeknek, mit 
eléggé igazol azon körülmény is, hogy K. város társas 
köreiben mint a „szép özvegy" volt ismeretes. Vannak 
nők az életben, kik örök ifjúsággal  látszanak birni, s 
ö ezek sorába tartozott. 

De lépjünk be elegánsul butorzott salonjába. 
Paula grófnő  Ízléses, pompás toillettben az ablak 

mellett foglal  helyet. A kisded salonban kábító illatár 
terjed szét, mely az ember idegzetére kellemesen s 
mámoritóan hat. A „szép özvegy" talán soha szebben, 
ragyogóbban nem nézett ki, mint most. Hasonlított 
egy angyalhoz, ki véletlenül tévedt égi hónából hoz 
zánk, a földiek  körébe. 

Emellett oly ábrándozó, oly merengő, mi bűbájos 
lényének varázsát, kellemét csak növeli. Mintha csak 
álmadoznék egy menyországi üdvről, arcán angyali 
mosoly a az ártatlanság szűzies dicsfénye  honol. Nagy 
fekete  szemeiben pedig váltakozva gyulád fel  a szere-
lem és remény kiolthatatlan lángja. 

Szóval egész külseje elárulja belaö boldogságát 

* Oroszország összes állami adóssága 550 millió 
font  sterling, mely után az évi kamat 20 millió font 
sterlingre rug. 

* Mollináry és Rodich tábornokok jelenleg 
Bécsben időznek, ahova, mint mondják a legfelsőbb 
meghívásra jelentek meg. Hogy mit akar ott e két 
tartományi parancsnok, azt sejteni igen, de tudni nem 
lehet. Annyi világos, hogy épen a montenegroiak ve-
reségei és Milán plojesti zarándokolása alkalmából hi-
vattak föl  Bécsbe s igy nem látszik alaptalannak a 
gyanú, hogy, mint hangsúlyozzák, a bécsi udvar kü-
lönös pártfogásába  akarja fogadni  a megfennyitett  hű-
béreseket. Akármi célja legyen az útnak, annyi már 
is bizonyos, hogy Dalmátországban és Horvátország-
ban a szláv túlzók különös, épen nem ártatlan remé-
nyeket fűznek  hozzá, aőt fönhangon  követelik, hogy 
Ausztria-Magyarország menjen ki a török ellen s 
nyújtson kezet az eífenekelt  montenegroiaknak. 

* 1 rác fejedelem  intést kapott Ausztria-Ma-
gyarország részéről, midőn Belgrádot elhagyta, hogy 
a legcsekélyebb jelenségre, mely Szerbia ellenségea 
föllépésére  mutatna, — mint a „D. Telegraph" értééül, 
— legott megszállják az osztrák-magyar csapatok. 

Midhat Angliában. Az angolok nagy tekintélyű 
vendégekei szívesen szokták fogadui  és minden alka-
lomkor kitüntetik, de Midhát irányábau a vendégsze-
retetet a végletekig viszik, kezeiken hordozzák a uagy 
szellemű államférfiut  és reformátort  és arról meg van-
nak győződve, hegy niucs messze azon idő, midőn a 
török állam ügyeit Midhát fogja  vezetni. Nemrég Mid-
hat Derby vendége volt, kivel hosszabb beszélgetést 
folytatott.  A miniszterelnököt is meglátogatta, sőt a 
wallesi herceg is fogadta  közelébk MiJuatot és hosa-
szabb ideig társalgott vele. 

* A cár érdemrendeket osztogatott.. Ardaiian 
vár elfoglalójának  Loris-Melikoffnak  és Derei tábor-
noknak a Györgyrend 3 osztályát adományozta. Ugyan 
ez alkalomból nyert Heimann tábornok is egy arany, 
gyémáutokkal díszített kardot e felirattal  : .A hősies-
ségért." Azt is tudják, hogy a monitorok légberöpitő 
is kitüntettettek. A Györgyrend minden osztálya oly 
készletben vár a kitüntetendő mellekre, bogy ha mind 
kiosztatnak, az egész ugy lejárja magát, hogy kitün-
tetésnek fogják  tartani, ha sikerült, a György-rend 
valamelyik osztályát el nem nyerni. 

Hogyne ! hisz a ki szeret és akit lángolóan szeretnek, 
annak van oka boldog lenni. . . Olykor-olykor kinéz 
az utcára. Szemei annyi vágygyal, annyi raménynyel 
csüngnek a uyüzsgő embereken. Majd fürkészően  ide-
oda tévelyegaak, mintha várna, keresne valakit; azt 
például, ki több életénél: üdvének megalkotóját. 

Egyszerre lángolni kezdenek halvány arcai és 
szobrászi keble szokatlanul hullámzik. 

Nemsokára léptek hallatszanak salonja felé.  Erre 
még isgatottabb lesz. De azért még egy pillantást vot 
az előtte álló tükörbe, még egyszer igazit hollófekete 
baján, melynek egyik tekercse kacéran alákuszott bab-
fehér  vállára. Aztán oly zavarral nyomja parányi kis 
kezét pihegő keblére, bogy lecsendesítse, eloszlassa 
azt a gyönyör érzetet, mely e pillanatban szivére áradt. 

Most hirtelen felpattan  az ajtó a egy deli termetű 
huszárszázados lép a salonba. Ea a belépő sietve kö-
zeledik Paula grófoő  felé,  mintha repülne a szerelem 
szárnyain. Paula oly gyöngéden, szeretetteljesen üd-
vözli az érkezőt, ki hódoló tisztelettel borul lábaihoz. 
Átengedi kis kezét s a térdelő férfiú  elborítja azt aj-
kainak csókzáporával. 

— Drága Paulám! — kezdé olvadozó hangon a 
huszár százados (kit Romvai Elemérnek hívtak) — 
ugyebár nem várta jöttömet ? 

Paula édesen, tulboldogan tekintett a beazélő sze-
mei közé. 

— Csalódtam. Angyali tekintete megcáfolta  föl-
tevésemet. Szive kitalálta szándékomat, pedig én meg 
akartam lepni, — folytatá  tovább Romvai. 

— Igen, én vártam önre, hisz a szerető sziv jó 
előre meg szokta érezni bekövetkezendő örömeit - -
viszonzá Paula gyöngéden. 

Romvai erre ugy csókolja, ugy szaritja azt a pi-
ciny, reszkető kezet, melyet bűbájos kedvese egészen 
hatalmába engedett. 

Mindkettő egyUtt érez, midkettő kimondhatlanul 
boldog e pillanatban. 

(Folyt kSv.) 



A h á b o r ú . 
Az ázsiai muszka haderő hátrálása. 

A muszkák karsi vereségét, hár szépítve a kö-
vetkező szentpétervári hivatalos jelentés is megerősíti, 
melyet »z ázsiai muszka főhadparancsnokság  e hó ló-
én tett közzé : 

Junius hetedike óta erős tüzeléssel tartattak Kars 
alatt a kémszemlék. Junius 9 ér. Mihály nagyherceg 
személyesen vett részt a kémszemlében. E napon a 
muszkák csak 15 holtat vesztetlek. Muktar pasa 20 
zászlóaljból álló erösbitést kapott Inapetuntból. Per-
gukasov Alaskert és Zejdekanba vonult. 

A dunai átkelés kérdése. 
A dunai átkelés okait fürkészve,  azt állitja a D. 

T. bécsi tudósítója, hogy némelyek szerint abban kell 
keresni a halasztás okát, mivel Szent Pétervár és Lon-
don közt tárgyalások folytak  s meg akarták határozni 
a háború hatátvonalait; már pedig a megállapodásig 
nem ereszkedhettek át a muszka hadak a Dunán. Oly 
állítás ez, mely nélkülöz minden alapot s ellentétben 
áll azon köztudomásu tényekkel, melyek az átkelés 
elhalasztását a muszkahadak fölszerelési  hiányában 
tüntetik föl.  A D. T. tudósítója különben azt sem hiszi 
s közli, hogy az átkelési kisérletek meghiúsultak; 
Ruscsuknál és Szilisztriánál 759 Brailánál 487 meter 
széles a Duna. Lehetetlen volt a nehézségekkel meg-
ktizde ni ; az utóbbi napokban roppant gyorsasággal 
szállíttattak partra a híd készletek. — E készületek 
szükségessé tették, hogy a dunai átkelést o hó 25 óre 
halaszszák. 

A montenegroiak által sokáig fenyegetett  Nik-
sics vár élelemmel állátása, a legújabb hirek szerint 
fényesen  sikerült, minthogy a törökök három ezer, 
élelmiszerekkel megrakott lóval vonultak oda. Neve-
zett várnak ellátását a megelőzött török győzelmek 
tették lehetővé, — mi annál nagyobb fontosságú  mint-
hogy az emiitett vár hadászati szempontból a tartó- I 
mány kulcsának tekinthető, s ezt most a török kezé-
ből kicsavarni a montegeróiak hasztalan fognának  erői-
köd ni, mivel Niksicset, természeti fekvése  és kitűnő I 
erődítései miatt, az ellenség csak kiéheztetés által ke-
ríthetné hatalmába, s mire többé már kilátás siocs. — I 
Sol iman pasa támadólag előre nyomul. 

Londonból jelentik : Az angol kormány, ha az 
orosz hadmüveletek Konstantinápoly fenyegetését  gya-
nittatnák, 40,000 embert küld Üallipoliba E hadtest 
parancsnoka Wolseley lesz, az assantik legyőzője, ki-
nek vezérkari főnökéül  egy tüzérségi tekintély, lírák 
kenburg alezredes van kiszemelve. Az angol kormány 
o nemzetőrség behívását is előkészíti ; az illető javas-
lat közelébb már a parlament elé terjesztetik. 

Blnntschli a habomról. 
Az európai híres jogtudós, B l u n t s c h l i egy 

németországi tudományos folyóiratban  a keleti háborút 
teszi szemlélődése tárgyává s e következtetésekre 
bukkan: 

A dunai közlekedés szabadságát nem csak az 
osztrák-magyar érdek követeli, hanem a német ÍB. A 
meglévő nép és államjogok megvédik e szabadságot. 
Az uj jogfejlemény  e vívmányának védelmére Ausztria-
Magyarország és Németország ereje elegendő volt. 
Muszkaország tudja ezt, s aligha fog  merni az ellen 
tenni valamit, bogy szövetséges társainak életérdekeit 
sértse. (Hogy mit ért ez alatt a kitűnő tudós, azt ho-
mályban hagyja. Mert a közlekedési szabadsághoz 
nem <ílóg, hogy nem töltik tele kavicscsal a folyam-
ágyat) 

Hogy Oláhország, mely semmiesetre sem volt 
török tartomány, valahára függetlenné  tette magát, 
hát ez csak természetes fejlődés,  mely sem Ausztria-
Magyarországra, sem Németországra nézve nem sze-
rencsétlenség. (A tudós ur feledi,  hogy a „független" 
Oláhország a muszka sas körmei közt liheg.) 

Hogy mikep fognak  azonkívül a dunai tartomá-
nyok átalakulni, ahoz Németországnak semmi köze. 
Ámde most még nincs is annak alapja, hogy a meg-
oldás felett  kétségbeessünk, melyben a három császár 
egyetérthet. Konstantinápoly veszedelme a távol jövő-
ben van. Minthogy azonban egész Európynak roppant 
érdekei vannak tűzve a Bosporusboz és Dardanellák-
hoz, és hogy egy nagyhatalom se legyen azoknak ki-
zárólagos birtokában, legyen az Anglia vagy Muszka-
ország, — természetes, hogy e kérdést még akkor is, 
ha a török gyenge volna Konstantinápolyt megvédeni' 
európai háború nélkül lehet megoldani. (Kisé meréiz 
állítás, hogy „mert az európai hatalmak összevesznek 
valami fölött,  tehát nem lesz belölo európai háború 1 

A haderő Karsban. 
Kars leírását részletesen és terjedelmesen még 

a háború kezdete előtt közöltük, most vagyunk azon 
helyzetben, hogy Kars véderejét is ismertethetjük. 

Karsban összesen 100 ágyú van és pedig 46 vont 
és 54 sima 24 fontos.  Valamennyi ágyú mint előtöltő. 
Mintegy 23 ember van Karsban, de ezekből sokan a 
vidéken elhelyezett. 

Ha az előnyöket és hátrányokat tekintetbe vesz-
szük, melyek Kars megtámadásánál felmerülhetnek,  a 
következő eredményeket vonhatjuk le : 

1. Kars sok magaslattal és igy a természettől is 
megvédve, a védőiemre nagy előnynyel bir. 2. Az 
egyes erődítések kereszttűz által támogathatják egy-
mást. 3. Kars sziklás talaja megnehezíti a megszállási 
műveletek. 

A tábor gyenge oldalaihoz tartozik: 1. Az erő-
ditések oly távol vannak egymáshoz, hogy a védelmi 
vonal hosszúságú miatt nehezen védhető. 2. Némely 
erődöknél a sáncok hiánya. 3. Némely erődöknél az 
árkok hiánya. 4. Raktárak hiánya, melyekben az élel-
miszerek tarthatnának. 5. Hiánya víznek. 6. A lőpor-
tárak védtelen helyzete. 

Kars védelme ezenkívül meg van nehezítve a 
lakosok nagy száma miatt is, mert egy ostrom vagy 
elzárás esetén a. lakosok feleimészik  a hadsereg élelmi 
készletét. 

A „Staudard"-iiak irja konstantinápolyi levele-
zője, hogy a poita ús Layard között a barátság egyre 
bül és hogy a követ állása nagyon kényelmetlen kezd 
lenni. „E nagyvezir és Savfet  pasa panaszkodnak, 
hogy Layard sokat követel és nem elégé barátságos, 
mig Layard ismét arról panaszkodik, hogy panaszai 
nem vétetnek figyelembe  és tanácsaira nem adnak 
semmit. Azt is hallom, hogy a porta Layardnak több 
oly panaszait hagyta figyelmen  kivül, melyeket a porta 
más követeknél rögtön orvosolni igyekezett. Azt hiszi, 
hogy a porta nem kérdezi többet, mit és bogy gondol 
Anglia valamely ügyben, mert belátta, hogy Angliát 
csak haszon és lesvágy vezeti miudenben. A porta 
most csupán Németországtól (?) vár barátságos taná-
csokat és ha eljö az idő, melyben megköttetik a béke, 
első sorban Bismarckhoz fog  fordulni.  A szultán na-
gyon lehangolt. Gyakran érintkezik a német követtel." 

T á v i r a t o k . 
Itagusa, jun. 18. Szulejman pasa megtámadta és 

teljesen összezúzta Nikica fejedelem  és Vukotics vajda 
egyesült seregét s elfoglalta  a Duga Fzorost. A monte. 
negróiak Ostrog felé  menekültek s több mint három-
száz holtat vesztettek, kik közt négy vajda és bárom 
csapatvezér volt. 

Turn Szeverin, jun. 18. Szlatinába negyven vas-
úti kocsi hídkészlet hozatott. Mondják, hogy szétszed-
hető tornyos hajók is vannak a szállítmányban ; a tö-
mérdek katonai szállítás miatt a személyvonatok fél-
órával később közlekednek. 

Milán fejedelem  Bukurestet elhagyta. A „Deli-
grad" gőzös Tekiábau várakozik reá. 

A fejedelem,  dacára minden semlegességi nyilat 
kozatnak, mint döntő körökből hírlik, Muszkaország-
gal titkos egyezményre lépett, melyet csak utólagos 
jóváhagyás végett terjeszt be a skupstinának. 

Bukurest, jun. 18. Ruscaukból jelentik, hogy a 
várost a lakosság teljesen elhagyta. A katonaság lét-
száma 18,000, a vár sáncai körül 15,000 ember tábo-
roz. Acbmed Ejub pasa néhány nap előtt oda érke-
zett. Lennox ;mgol vezérőrnagytól kisérve, szemlét tar-
tott a csapatok es vár felett,  s nebány változtatásokat 
rendelt el. Sumlában 25,000 török áll. (Lesznek ott 
többen ÍB.) Az oroszok a Dunáni átkelést öt ponton 
fogják  megkísérteni. Kalafatban  uj ütegeket emelnek. 

Bnknrest, jun. 18. Itt, valamint Belgrádban na 
gyon fel  van ingerülve a közvélemény Milán utazása 
miatt. Különben azt hiszik, hogy Szerbia nem képes 
saját szakálára háborút viselni, mert csupán 2500 em-
ber felett  rendelkezik és pénztára teljesen üres. En-
nek ellenében azon nézet talál hitelre, hogy Szerbia 
az oroszok átvonulását és a Duna átkelését Kladová-
nál meg fogja  engedni. Riaztics miniszterelnök e ter-
vet nagyon pártolja. 

Braila, jun. 18. Ide ismét sok mu.zka csapat ér-
kezett éa azt hiszik, hogy a dunai átkelés itt és pedig 
Gecet átellenében fog  történni. Szererethből és Galatz 
ból sok hadi hídanyag érkezik ide. A Dunánál felál-
lított muszkák számát 200,000 re becsülik. 

Konstantinápoly, iun. 18. Thessali és Epirus 
nemzetőrsége mozgósittatik. — A nép békés, az erő-
sítések eddig még nem kezdőttek. A Görögországhozi 
viszony még békés. 

Bécs, jun. 18. Bilandt hadűgyér tegnap husszab-
tan tonácskozott Rodiccsal, jelen voltak: Albrecht 
főherceg  és Molináry is a tanpeskozásokuál, Andrássy 
és több izben konferált  Auersperggel és Rodiccsal. 

Konstantinápoly, jun. 18. Illetékes helyről köz-
lik, hogy a Dardanellákban és Salonik kikötőben el-
sülyesztett torpedok, villanyos és nem robbanó törpe-
dok. Az osztrák hajók tehát nyugodtau közlekedhet-
nek. A tegtöbb török torpedo a Dunában szinte vil-
lanyosak. — 

Konstantinápoly, jun. 17. Mehemed Ali pasa 
egy 15-iki tavirata jelenti Kalociinból: A szomszéd 
erdőkben a montenegróiakkal heves ütközőt folyt, 
melyben a montenegróiak megverettek és szőtszalasz-
tattak. A montenegróiak 200 halottat hagytak bátra, 
a törökök vesztesége 30 halott és 31 sebesült. A törö-
kök a Dara és liegine folyó  közötti helységeket mind 
elfoglalták.  Egy 12 helységből álló kerület megadta 
magát. — Alisaib pasa egy 15 ki skutarii távirata je-
lenti : A török tüzérség a monteuegróiakat a spuzi 
bombázás beállítására kényszerítő. A montenegróiak 
megkísérték Inocha várát lövöldözni, de a törökök ál-
tal visszaverettek; néhány helység megadta inagát. — 
Szulejman pasától Montenegró északi részén nem ér-
kezett sürgöny. — Az ágyúzás a Dunán egyre tart. 

Bécs, jun. 18. A „D. Ztg."-nak Londonból tá-
virják, hogy az angol kormány Konstantinápoly fe-
nyegetése esetén 40,000 embert fog  Volseley vezetése 
alatt, kinek adletusa Brackenbury alezredes lesz, Gal-
lipoliba küldeni. Hir szerint az angol milícia zászló 
alá hivása is küszöbön áll. 

Konstantinápoly, jun. l8. Egy Mukhtár pasától 
érkezett távirat szerint Alolla-Szulejman környékén üt-
közet volt, mely alkalommal az oroszok visszanyomat-
tak. A karsi tüzérség megakadályozza az oroszokat, 
hogy Kars előtt ostrominüveket állítsanak fel. 

minden harc nélkül ellátták élelemmel. Ugyanaz na) 
Valojevicsnél igen élénk harc volt Mehemed Ali ellun 
15,000 törökökkel, kik teljesen megverettek. A törő. 
kök e hó 16 án Spuz és Danilovgrád közt négyszer 
intéztek heves támadást, mely 2 montenegrói zászlóalj 
által teljesen visszaveretett. A montenegro iak később 
2 zászlóaljjal erősítve, a török csapatokat Rasina-Gla-
vicáig szorították ; a törökök üldöztetvén, sietve hú-
zódtak vissza Spuzba, 2000 halottjukat bátrahagyták 
A montenegróiak vesztesége 115 halott és sebesült. 

Turn-SzeTerin, jun, 18. Szlatinába 40 vasúti 
kocsi érkezett meg pontouszerekkel. — Milán fejede-
lem, mint irányadó részről állítják, dacára a semleges-
ségi ígéreteknek, egyességet fog  Oroszországgal alá-
írni. A szerbek a Timokon csapatokat pontosíta-
nak öasze. 

Szt.-Pétervár, jun. 18. Innen jelentik a „P. C."-
nek: Miután gr. Suvalov szóbeli közlése az angol kor-
mányt teljesen kielégité, felhatalmaztatott  azon nyilat-
kozatra, hogy Muszkaország Anglia érdekeit a suezi 
csatornára, Egyptomra és a perzsa öbölre nézve tel-
jesen tiszteletben fogja  tartani s ezt Suvalov irásbeli-
leg tette. A követek jelentik, hogy a közlések minden 
udvarnál jó benyomást gyakoroltak. 

A szentpétervári tudósító azt is mondja, hogy 
Görögország és Szerbia harcias szándéka a cárnak 
nem tetszik. Milán plojeBti utja csakis az ő sajál el-
határozásának tulajdonítandó. A cár kétszer is vissza-
utasította Milán látogatási kérelmét. 

A rác kérdésben Ausztria-Magyarországot illeti 
a döntő szó. Szerbia miatt a cár nem rontja el barát-
ságos viszonyát Ausztria-Magyarországhoz s azon pil-
lanatlan, amelyen a rác hadsereg megindul, Szerbia 
eljátszotta azerepét a Balkánon. 

Konstantinápoly, jun. 18. Mukktar pasa egy 16-
iki távirata jelenti egy ütközetről, mely Maschkert 
közelében veretett és melynél a muszkák roppant ve-
reségeket szenvedtek. — Az egyptomi csapatok már 
elmentek Várnára. — A szultán tegnap fogadta  Hossan 
herceget, ki már közelébb veszi át az egyptomi csa-
patok vezényletét. Dervis pasa nem megy el Bsitumba. 
A kamara ülései szerdán érnek véget. 

Egy francia  kiáltvány a császárság 
érdekében 

Párisban és a vidéken most ál és titkos utakon 
egy kiáltváuyt terjesztenek, mely nagyon megvilágitja 
Franciaország jelenlegi helyzetét. Tiltakoznak ez ellen 
is a kormány részéről; delegyen bármint, neoi mozog 
az ág, ha szélcsend van. 

A kiáltvány igy hangzik : 
„Polgárok 1 

A köztársaság haldoklik: A próba megtörtént, 
nem lehet igaz hazafi,  ki o haszontalan kormányzási 
rendszert el nem Ítélné, mely rendszer miatt ontatott 
1793-ban annyi vér, mely rendszer felemésztette  mil-
liárdjainkat, mely rendszer miatt tartományokat vesz-
tettünk. A császárság, mely békét és dicsőséget szer-
zett számunkra, csak a császárság menthetett meg ben-
nünket. Es a császárság kezd már feltámadui  és hol-
nap talán már fön  fog  állaui. 

A császári politika fiatal  örököse kész jogait is-
mét igénybe venni. 

A harmadik caászárság a katonai szolgálatot há-
rom évre fogja  leszállítani, az indirekt adókat el fogja 
törölni. A szentszék függetlenségét  vissza fogja  nyerni 
és mi tartományainkat. Első dolga lesz a császárnak 
a félrevezetőiteknek  megbocsátaui és az államot a köz-
társaságtól egyszer s mindetikorra megmenteni. 

Polgároki A nap közéig: Mac-Mahon, a hadse-
reg, a hivatalnokok mellettünk vaunak ; segítsük őket 
Adjuk vissza Franciaországnak a békét, a dicsőséget 
rendet és szabadságát. 

Éljen a császár ! Éljen Mac-Mahon I 

A muszka haderő — nem hivatalos, 
de alapos jelentés szerint. 

Nem ugy áll minden a muszka seregnél, mint 
kellene. Bármennyire cáfolják  is, annyi tény, hogy az 
egész muszka sereg cirk 220,000 emberből áll. E se-
reg — és ha a sereg még muszka is — nem lesz ké-
pes arra, hogy a törökre halálos döfést  mérjen ós hogy 
oly diadalmat vívhasson ki, melynek koronáját Kon-
stantinápoly elfoglalása  képezné. Hivatalos jelentések 
szerint a hadsereg 330,000 emberből áll ós a betegek 
létszáma csak 2700 volna ; de néha sikerül egy-egy-
táviratnak, mely ugyan nem hivatalos, de való, cen-
zúra nélkül hozzánk vergődni, és e táviratok rémitő 
betegségekről tesznek jelenlést, melyek a muszka se-
regben dühöngnek. 

Azt mondják a hivatalos táviratok, hogy a had-
sereg élelmi szerekkel jól el van látva. Hogy meny-
nyiben igaz az, megvilágitja egy értesülésünk Odessá-
ból. Odessában különféle  vizsgálatok tétettek. Odessá-
ban 90,000 mázsa széna ós 10,000 mázsa cukor az 
orvosok által használhatlanná jelentetett ki. Egy má-
sik orvosokból álló vizsgáló bizottság kiderítette, hogy 
egy roppant készlet gabona, zab és más gabnanem 
teljesen nem használható. 

Sem elegendő katonaság, sem készlet. Es egy ily 
sereg nekimegy a Dunának. Nem csoda, ha a cár min-
dennap idegesebbé lesz. Van reá ok elég f  „M H." 
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E hó 4-én minden ember tudta Ruscsukban, hogy 
Isman bey a „Hisbér" hajó parancsnoka Medrv effeu-
ivel együtt rendeletet kaptak még az éjjel a Fromosa 
satornában horgonyzó gyanús vitorlashajókat átfúrni 
s igy alásülyeszteni. Alig szállt le tehát a nap, midőn 
luacsuk apraja-nagyja kizarándokolt a folyóhoz  és an-
ak partján várta érdeklődéssel a történendőket. 

Es csakugyan rövid idő múlva a várakozók meg 
ihettek elégedve. A folyam  sötét hullámain egy nagy 
áncéloshajó hatalmas teste kezdett lefelé  siklani, mg 
yet még néhány kisebb-nagyobb hajó követett. — A 
áncélos „Hisbér" már elérte a Mokaman szigetet és 
Fromosa csatorna felé  igyekszik. Nyilsebességgel rö-

iül tova a gőz által hajtott hajó. Már közelébe jő az 
llenséges partnak. Ekkor hirtelen eloltják a jelező 
ámpákat, a hajó megfordul  és a parton levők lélek-
etelfojtva  várják a negyvenfontosok  menydörgését. 
\agy<>zerü pillanat, még a bosibozukok és cserkeszek 
s elfogulva  tekintenek a folyam  azon fekete  pontjaira, 
riély csend uralkodik, csak az őrök jelezéseit hozza 
it a túlpartról a szél, amidőn mindenki ágyudörgések 
is bombasivitásokra készült már el. „Hisbéru ismét 
negfordul  és nyugodtan tovább megy a folyón  fölfelé. 
Vlár hajnalodni kezdett, midőn Tatár várparancsnok 
irtesitve lett, hogy Osman bey, a „Hisbér" parancs-
aoka tart a torpedoktól és hajóját veszélynek kitenni 
aom akarja. Tahir méltányolta Osman tartózkodását 
és a Duna előhegységén levő Salhane ütegnek adta ki 
a rendeletet vitorlás hajókon a tüzet megkezdeni. A 
tüzérek örömkiáltással fogtak  a munkához és az ágyu-
dörgések sürün következtek egymásra. Lövés lövés 
után esett, de a máskor oly ügyes török tüzérségnek 
•na egyátalán nem volt szerencséje. A lötések legna-
gyobb része a vizbe esett és csak ritkán érte a part 
mellett levő házakat, melyek azonnal meggyuladtak. 
A templom melletti nagy épületre is esett egy bomba, 
és látDi lehetett, mint hagyták el a házat a majdnem 
minden ruházat nélkül odaszállított muszka katonák. 

Az orosz tisztek hosszú fehér  köpenyegükben nem 
mozdultak az egész tüzelés alatt. Várni lehetett, hogy 
az ellenség is elkezdi a tüzelést, de nem. Jól tudták, 
hogy egyetlen lövés az ő részükről elegendő, hogy a 
ruscsuki 300 ágyút „hangadás"-™ birja. Lehet külön-
ben, hogy más utasításuk volt, de a törökök, kik egy 
élénk tüzérharcra számítottak, nagyon boszankodtak. a 
muszkák tétlenségén. Miután a naj> mindegyre maga 
sabbra emelkedett, a három óráig tartott ágyúzást be-
állították. („M. H.") 

Él-e P e t ö í i ? 
A „M. P." N-s jegyű munkatársa személyesen 

utazott ei Szováthra és kereste fel  Manasses Dánielt, 
ki tudvalevőleg Petőfiről  az ismert nagy izgatottságot 
hozó adatakat szolgáltatta. N-s ezen találkájáról a kö-
vetkezőket irja: 

Manasses széles vállú, kisded, zömök barna em-
ber következőket mondotta el: 

Manassest most 28 éve pünkösd után a csonka 
héten 15-öd magával vették be honvédnek Kolozsvárit. 
Mint most mondá a 68-ik zászlóaljba. A zászlóalj pa-
rancsnokának nevét elfelejtette.  Kolozsvárról Csiksze-
redaba vitték, a hol aratáskor egy ütközetben jobb 
lábába a térdhajlás felett  sebet kapván, kórházba ke-
rült ; a kórházba Balázs Gyuri vitte be a hátán. Itt 
három hétig feküdt  betegen ; igy került a muszkák 
kezébe a többi betegekkel együtt. Szekeren Brassóba 
vitték. Brassóban a sebesültek száma szaporodott más 
Szebenből hozott betegekkel is. 

A Szebenből hozott fogoly  sebesültek közt volt, 
állítása szarint, Petőfi  is, kinek jobb kartöve volt 
szinte megsebesítve. 

Brassóból „Nagy-Oláhországba" vitték a többi 
mintegy 285 beteggel együtt. Itt Bukurestben 9 hétig 
feküdtek.  Bukurestből egy reggeltől délig gyalog vit-
ték (de hova, a város nevét elfelejtette),  ott hajóra 
ültek s a Dunán s tengeren 4 hétig utazva Oroszor-
szágba értek. Az uton sokan elhaltak, életben mintegy 
117-en érkeztek meg. Azt a helyet, hol szárazföldre 
értek (kiejtése szerint irva le) igy nevezte meg : Gloon. 
Itt kiszálltak, s egy napi gyaloglás után Pétcrvárra 
vitték, melynek muszka nevét (kiejtése után irva) 
Preuta-Peíere-nek mondja, s a hol egy nagy muszka 
tiszt vévén át őket, szétosztattak szerteszélyel az ón, 
vas és sóbányákba. Közülök a hol ő volt az ónbá-
nyákba 25 ön jutottak. Arra a kérdésre: hogy hivják 
azt a bányát? azt felelte  : hogy az a „31-ik". A várost 
Kolozsvárnál sokkal nagyobbnak mondotta. A bányá 
ban muszkák is dolgoztak, mert „ott a hibásokat ugy 
büntetik." 

Öltözetökre nézve, azt mondja, hogy már Oláh-
országban elvették ruhájokat s muszkaruhába öltöztet-
ték fel.  A bányákban földig  érő bundájok és sapkájuk 
volt télen nyáron, mert ott erős hideg van. Azt is 
mondta, hogy Szibéria nem volt messze tőlük. 

Arra a kérdésre, kik voltak vele egy helyt, első 
helyeu Petőfit  nevezte meg, a kit kérdéseinkre igy ir 
le : Középszerű ornber, gesztenyeszínű hajjal, haja éles 
félgöndör  volt, most őszbe elegyedettt a választásnál 
kissé kopasz ; begyes szakállat viselt, mikor Brassóban 
először látta s most is olyat visel. Vékony ábrázatú. 
Különösebb ismertető jegyül azt mondta, hogy Petőfi-
nek, mikor Brassóban elöazür látta, szájában elöl az 
alsó fogsorban  egy foga  csorba volt, aztán vékony, 
hosszú ujjai voltak. 

Petőfiről  általában nagy előszeretettel beszélt. 
Gyakorta visszatért rá. Kérdésünkre, hogy hát nálánál 
nem volt-e ott különb ember? Nemmel felelt.  Voltak 
még olyan deáki emberek is s ilyen volt Tóth Péter 

f  szentesi születésű, ki most velük, állítása szerint, haza 
jött, s Kovács Pétor. 

Petőfinek  jól ment a dolga; csak másfél  évig 
dolgozoU a bányában, aztán felügyelő  lett. Mint fel-
ügyelő ő vette számba a munkát s mutatta a munka 
soknak, hogy kell ásni az ónat. A hazáról eemmit sem 
hallottak. 

Néha beszéltek arról is, hogy vájjon megszaba-
duluak-e ők onnan. Petőfi  bus, hallgatag volt többnyire; 
ritkán kacagott vagy egyszer. Sohajtott felesége  s 
gyermeke után ; csak ezeket sajnálta. Manasses Pető-
finek  állítólag 3 éven keresztül takarított. Ugy mondta 
neki örökké: „Gyüjön ön Dani, takarítsa ki a gúnyá-
mat." Ruháik előbb egyformák  voltak, később Petőfi 
más pantallont, csizmát, rokkot ós sapkát kapott. Szo-
bájában ágy, egy asztal és egy szék volt. Mikor ta 
karitott, sokszor látta Petőfit  könyökére támaszkodva, 
elgondolkodni. 

Az iránt, hogy vájjon miféle  volt Petőfi  itthon, 
ezt mondá Manasses, hogy volt szó róla, hogy „Jó 
Írástudó ember volt itthon, körzött; ujságadó volt." 

Kérdeztük, hogy a keresznevét nem tudja mi 
volt, mert sok olyan Petőfi  nevü lehet; erre azt felelte: 
„Petőfi  Sándor ur." S itt megjegyzem, hogy valahány-
szor csak róla szólt, mindig „Petőfi  ur"-at mondott. 
Kérdeztük, milyen természetű volt a azt felelte,  hogy 
nem haragos, senkivel sem veszekedett soha." 

írással nem foglalkozott;  az asztalán volt három 
könyve ; kettőben az ő képe. Kérdeztük, honnan tudja 
azt, hogy az ő képe volt ? s erre azt felelte  : „Mikor 
azt a képet néztem, mintha csak Petőfi  urat láttam 
volna." 

A bányákban jól bántak velük, csak az élet volt 
gyenge, naponta fél  font  hust és 25 krajcárt kaptak. 
Maguk készítették el az ételt rendre. Ettek pityóka, 
káposzta ÓB tökből készített ételeket. Ez ételek és a 
kezeikben megfordult  pénzek, krajcár, húszas stb. állí-
tólagos orosz neveit is megmondta, minthogy azonban 
azoknak ceak egyszer hallott kiejtése után atna ne-
vekkel csak félreértésekre  adhatnánk okot, jobb ha 
azok egyelőre jegyzeteinkbeu maradnak. 

Manasses a bányában csak 5 évig dolgozott; 
minthogy elgyengült, kivették onnan és fegyvert  adtak 
helyébe. 

Manaszszes mint katona, csak egyszer volt há-
borúban a muszka birodalomban. E háború színhelye 
közel feküdt  a bányákhoz. 

Az emiitett háború 5 hóig tartott Kusten fegy-
verük volt, mit oroszul procának neveznek. 

A mult esztendő végén a muszka császár egy 
parancsot adott ki, melynél fogva  a katonaságtól min-
den foglyot  elbocsájtottak, s igy őt is. F. évi január 
23-án beBzélt utóljára Petőfivel  midőn tőle és a bá 
nyamunkásoktól elbúcsúzott. Ekkor Petőfi  ugy nyilat-
kozott, hogy most már nagy reménysége van, misze-
rint iövid idő alatt ő is haza megy. Egyszerre 185 
magyarországit bocBájtottak haza, kiket útlevéllel és 
pénzzel láttak cl, — egy-egy kapott 385 Írtnak meg-
felelő  tallért (brvo ) 

Muszka bajóval szállították őket — Amerika felé 
— Velencéig, hol a muszka felügyolő  tőlük elvált. 
Velencében közülök egy ép alsó szováti Tóth Sándor 
nevü egyén tüdögyuladásba esvén a kórházba vitetett. 
Velencéből, hol kilenc napig voltak, vasúton mentek 
Bécsig. Midőn odaérkeztek, a 185 szám már 174 re 
apadt le. Tizenegy betegség miatt elmaredt Olaszor-
szágban. Bécsben útlevelüket megvizsgálták s 10—10 
forintot  kaptak fejenkint,  .egy aranyos gallérú úrtól, 
kinek három csillaga volt." Bécsben 3 napig ültek s 
akkor jöttek be Magyarországba. 

Azt állítja, bogy Mócoon egy Szabó Sándor nevü 
egyén irt neki egy kérvényt az „ügyminiszteriumhoz" 
valamely állásra leendő kineveztetés végett. A kér-
vényhez csatolá útlevelét is, melyet Hegedűs János 
csendőr látott. A postai vevenyt elveszettnek állítja. E 
Bzerint legsürgősebb dolog volna ez iránt a nevezett 
csendőrt és a mócsi postamestert hallgatni ki. 

Azon egyének, kik Kolozsvárig jöttek, a követ-
kezők valának : S z a b ó István (cigány sztentgyörgyi). 
K o v á c s Péter (Szebenből). T ó t h Péter (Szebenből). 
V i z i Ferenc (koronkai). A hazajöttek közül még a 
következőket nevezte meg : B a l o g h István (b. mun-
kás). H o r v á t h Gábor (b. munkás Nagy-Bányáról.) 

Ezek közül: V i z i Forenc olyan, ki P e t ő f i t 
Bzintén ismeré a bányából. T ó t h Péter (katonaságtól) 
brassói. H o r v á t h László (katonaságtól.) K i s Miklós 
(b. munkás.) hétfalusi.  B o d o r Imre (b. raunláe) 
szegedi. 

A „M. P." ki ezen beszélgetésnél szintén jelen 
volt, még azt irja, hogy Manasses kérdeztetvén, ha uem 
tudja-e Petőfi  keresztnevét, azt válaszolta, hogy Petőfi 
urat Sándornak hivják. 

Mi igaz, mi nem igaz Manasses állításaiból, azt 
nem vitathatjuk e helyen. Annyi azonban áll, hogy 
nyilatkozatai rendkívül fontosak,  s itt az ideje a leg-
komolyabb igyekezetü fellépésnek. 

Ország-gyűlés. 
— Jun. 19. — 

Két kis javaslatot tárgyalt le a ház ; az egyik a 
honvédorvosok szervezéséről szólt, melyre senkinek se 
volt észrevétele B egészben véve inkább tartozott vol-
na egy miniszteri rendelet keretébe, mintsem a ház 
elé, mely az ily kérdések megoldására alkalmatlan 
A másik javaslat a párisi kiállításon való részvétre, 
azaz a részvét költségeire vonatkozott. A képviseltetés 
csak 150,000 frba  kerül, de a takarékoskodók, élükön 
Zsedényivel, el akarták magukat zárni a müveit nyu-
gattól s nekimentek a fölhatalmazásnak,  mely szerin-

tük csak terhet ró az országra. Nem tudjuk, melyik 
a nagyobb kár, az-e, ha az ország szükséglete kül-
földre  szorul B 3 - 4 millióval többet dob ki, — vagy 
ha iparosainknak módot nyujtunk 150,000 ezer frttal, 
hogy a belföldi  szükséglet fedezésében  versenyre kel-
hessenek a külfölddel? 

F e l h i v & s 
az erdélyrészi gazdaközönséghez. 

A magyar országos központi bizottság idei máj. 
hó 2 ról kelt felhívásában  az összes hazai közönséget 
figyelmeztette  arra, hogy Magyarország részvétele aa 
1878-ban Párisban megnyílandó közkiállitáson elhatá-
roztatott, valamint azon szempontokra, a melyeknél 
fogva  hazánk részvétele e kiállításon szükségesnek és 
hasznosnak mutatkozik. 

E felhíváshoz  az alólirt Kolozsvárvidéki bizottság 
a maga részéről még^átorkodik hozzátenni azt, hogy 
a párisi közkiállitáson való tömeges részvételünk ki-
vált gazdasági szempontból felette  fontos  ; még pedig 
első Borban a bor, továbbá főleg  a gyapjú, valamint 
gabnánk és magvaink lesznek azon cikkek, melyeket 
a siker reményével fogunk  bemutathatni. 

Legnagyobb fontossággal  borászatunk illő képvi-
seltetése bir, melynek bemutatására épen a legkedve-
zőbb, mert Franciaország a szőlötetü iszonyú csapásá-
val küzdve, kénytelen lesz a világpiacnak tetemes ré-
szét odahagyni; mert továbbá a francián  kivül legve-
szélyesebb versenytáriunk, Németország a párisi köz-
kiállitásról elmarad ; e két körülmény oly fontos  té-
nyező, melynek ügyes felhasználása  hazai borászatunk-
nak nemcsak széleskörű ismertetést, de hova-tovább 
nyereséges értékesítést, nagymérvű kiviteli kereskedést 
is biztosit. 

A Párisba szánt összes kiállitmányok és igy ter-
mészetesen a borok is előzetesen itthon fognak  meg-
biráltatui. E bírálat részletei még eddig megállapítva 
ugyan nincsenek, de mindenesetre gondoskodva lesz 
arról, hogy legavatottabb szakférfiaink  szigorú és név-
telen bírálat alá vonják ezen borokat, nehogy vala-
mely, a leggondosabb kezelés dacára sem oda illő 
termék borászatunk mindinkább terjedő és féltve  őri-
zendő jó hírnevére homályt vessen és ez által nem-
csak az egész gyűjteményes kiállítás sikerét apagsza, 
hanem még az óhajtva várt kereskedelmi összekötte-
tések létrejöttének is akadályul szolgáljon. Ez okból 
kérlelhetetlen Bzigorral kell eljárnunk, mert itt már 
nem az egyesnek, hanem az oi-Bzágréaznek érdeke fo-
rog szóban és épen ennek megóvásában s érvényesí-
tésében áll a párisi közkiállitáenak közvetlen haszna 
és jelentősége. 

Minden egyes beküldött borfajhoz  egy jegyzék 
leaz csatolandó, mely a beküldő nevén és lakásán 
kivül a szőlő megnevezését, a termő talaj minőségét, 
fekvését,  magasságát, a szüret idejét, a termelés jelen-
tőségét, az e célra használt terület kiterjedését és a 
holdankénti hozamot, valamint a mustnak 10 évi átla-
gos piaci árát és vérge a legközelebbi vasúti állomás 
megnevezését tartalmazza. A szesz és savtartalom min-
den egyes borra nézve itt Kolozsvárit fog  annak ide-
jén megbatároztatni. 

A gyapjút illetőleg sürgősen felkérjük  t. juhos 
gazdáinkat, hogy nyájaik kiválóbb állataiból kettőt ki-
szemelve, az egyiknek egéaz bundáját mosatlaoul, a 
másikat pedig mosva a kiállításra bejelenteni és fen-
tartani szíveskedjenek. Oly t. gazdatársak, kik fajtára 
vagy színre nézve különböző juhokat tenyésztenek, 
természetesen tetszésükben álland mindezen váltoivá-
nyokat bemutatni. Ezenkívül jubbőrök is kiállithatók 
éa egészben lesznek bemutatandók. 

(Vége következik) 

L e g ú j a b b . 
Bukurest, jun. 19. A muszkaseregben ki-

tört az egyptomi szembetegség. Egyike a leg-
veszedelmesebb szembajoknak, ragadós és több-
nyire vaksággal végződik. Eddig már 300 
muszkára ragadt, kik a moldvai korházakba 
szállíttattak. 

Ilustcsuk, jun. 19. Az orosz seregben ki-
kitört a kollera. 

Konstantinápoly, jun. 19. Oltenicánál a musz-
kák nagyszámú gőzbárkákat vontak össze. A b d n I 
K e r i m basa főparancsnok  kénytelen zolt Turtuknj 
fejé  egy 4600 főnyi  repülő cserkesa-hadat indítani. 
A dunai átkelést most már itt komolyan lehetőnek te-
kintik, mivel a Duna rohamosan apad. 

Bécs, jun. 19. Bukurestből jelentik, hogy a 
muszka haderőnek már sikerült volna Gicsit mellett 
lábokat megvetni s ott magukat a szigeten elsáncolni. 
A muszka sareg Brailából parancsot kapott Macsiu 
felé  indulni. Ugyanoda nagyszámú védüteg rendelte-
tett. Az átkelés az egész dunai vonalon folyamat-
ban van. 

Konstantinápoly, jun. 19. Ruscsuki jelentések 
szerint a muszkák ott roppant előkészületeket ,tettek 
a dunai átkelésre. Nem foroghat  fen  kétség, hogy 
Ruscsuk felé  akarja magát a muszka haderő átvetni 
a Dunán egyrészben, hol roppant badkészletet halmoz-
tak fel  s tényleg hozzá fogtak  a hidveréshez. Ruscsuk-
ból borzasztó ágyútűz szakad a muszka bidverésre. A 
ttizérharc eredménye még ismeretlen. 

Belgrád, jun. 19 Félhivatalos körökből az a hir 
keit szárnyra, ho^y nem Oroszország ói Ssarbia, ha-



nem Románia és Szerbia közt köttetett most véd- és 
dacszövetség, melynek egyik pontja szerint Szerbia a 
háború végén átengedi si.ját területéből a románok ál-
tal lakott egész részt az oláh királynak, — ez viszont 
Szerbia javára lemond azon területről, vagy legalább 
egy részéről annak, amivel a felséges  cár a mai török 
állom szétdarabolásánál Románia jó szolgálatait fogja 
jutalmazni. 

Bécs, jun. 19. Egyének, kik a külügyminisztéri-
umban gyakran megfordulnak,  agyrémnek nevezik a 
magyar lapok azon félelmét,  bogy a muszka hadsereg 
Szerbián keresztül log betörni a török földre.  Bizony-
ság szerintök, hogy Abdul-Kerim maga is meg van 
győződve erről, mivel e halogatás folytán  egy jótát 
sem változtat hadi tervén s igy, ha a nagy zajjal elő-
rántott hivatalos szerb visitte nek az volt netán a célja, 
hogy a török vezérben aggályoka) keltsen s öt had-
áltásában oly módosításokra bírja, amik eddigi véd-
intézkedéseit gyöngítenék s az* oroszok átkelését a 
Dunán megkönnyitenék. E számítás épen a török kor-
kormánynak Ausztriába helyezett bizalmánál (oh 1 oh 1 
oh I) meghiúsultnak tekinthető. 

London, jun. 19. „Offiice  Reuter" jelenti Rus 
csukból, e hó 18-áról : A mult éjjel a túlsó parton 
az oroszcsapattestek közt nagyobb mvzgalmakat vet-
tek észre : a csapatok gyurgyevótól Slabossiának nyo-
multak fölfelé  a folyam  mentén. A mozgalom esti 7 
órakor kezdőeött s éjfélig  tartott. 

Oláhországi levelezőnk irja: Az orosz 
uralkodó családban egyenetlenség uralkodik. A 
trónörökös nem helyesli a mostani háborút — 
ő Konstantinápoly kulcsát Berlinben keresi s 
csak a német császárság megalázása. Anglia 
Franciaország megtörése után indulva Törökor-
szág ellen. 

A dunai átkelés Turn Szeverinnél és Kla-
dovánál lesz, ide roppant mennyiségű élelmi-
szereket hordanak össze. 

Egy a török uralkodó családhoz tartozó 
akép nyilatkozott, hogy ha kiakarják őket E u -
rópából űzni •— olyan népvándorlást idéznek 
elő, milyet Európa sohasem látott, mely ép oly 
magas hullámokat fog  vetni, ekkor a Dunára 
mutatott, mint, a Duna. 

V E G Y E S 
— A helybeli műkedvelő társulat Háiomszók-

megye főispánja  mélt. P ó c s a J ó z s e f  ur beigtatási 
ünnepélye alkalmából f.  hó 26-án a helybeli „Nép-
kertben" díszelőadásul „A király házasodik" cimü 
igen jeles vígjátékét adja elő, mely előadáson vendég-
szereplőkül a k. vásárhelyi közművelődési egylet színi 
szukosztályának jelesebb tagjai közül Harmath Domo-
kossá urnő, Pünkösti Anna k. a. és Harmath Domo-
kos ur fognak  föllépni.  Tekintve az igen tisztelt ven-
dégszereplöknek á szini téreni kitűnő tehetségét, ez 
előre is igeu sikerültnek vagyunk bátrak jelezni s ar-
ra a n. é. közönség sziveB pártolását annyival inkább 
kérjük, minthogy a tiszta jövedelem fele  része a hely-
beli tűzoltó-egylet javára van felajánlva. 

— A Székely Slikó-tanodához a hétfőn  tartott 
kuraturalusi gyűlésen dr. Szász István, Simó Dénes és 
Bot-lor Domokos segédtanárokká választattak, 

— Földmivclés-ipar- és kereskedelmi miniszter 
ur, iiJei májushó 4-én 1042 sz. a. a Székely háziipar 
egylethez küldött magas leirata értelmében az egyesü-
let a fonóda  felállítása  és a lenkikészitő intézet el-
helyezése s több más ezekhez tartózó kérdések elin-
tézése végett f.  évi jul. 5-én d. e. 9 órákor a megye-
ház nagytermében választmányi ülést, julius G-ikán 
d. e. 10 órakor ugyanott rendkívüli közgyűlést tart, 
melyre elnöki megbízásból az egyesület minden tagját 
tisztelettel van szerencsém meghívni és a megjelenésre 
kérni. S.-Szentgyörgy 1877. junius 21. T a r c a l l i 
E n d r e e g y l e t i t i t k á r . J-

— Köröspatakán tegnapelőtt este egy csűr1, 
leégett. ^ 

— Rabló-hadjárat. Igen, valóságos hadjáratot 
intézett junius 19-én este mintegy 30—40 oláh paraszt, 
kik annak rendje s módja szerint puskákkal fölfegy-
verkezve, Hoszszuaszó községébe rontottak B ott foly-
tonos lövöldözés és ordítás közben rabolni, pusztitni 
és rombolni kezdték. A rémület a község lakósai s 
kűlönŐBen birtokosai között tetőpontra hágott különö-
sen akkor, mikor a lövöldözés és ordítozás közé a 
falu  tornyarnak félrehúzott  harangjai is belevegyültek 
vésztjelentő zugásaikkal. A rablók elállották a falu  fő 
és mellék utcáit s először is Kl&rmann nevű izraelita 
birtokos lakát rohanták meg ; Khtrmann és nejét állí-
tólag meg is gyilkolták volna, Br. Szentkereszti, kinek 
birtoka van e községben nem messze az ott elvonuló 
vasúttól és aki épen otthon időzött, rémülve menekült 
ki — ugy 10 óra tájt — Schmidt nevű tagositó mér-
nökkel és ennek családjával együtt; szerencséjükre az 
érkező vonat épen akkor állott meg a hosszuaszói 
őrháznál s igy felszállhattak  a vonatra. Balázsfalván 
aztán — mely csak néhány percnyi távolságra van 
Hosszuaszótól, — értesítették a szolgabírót, ki az ot-
tani csendőröket rögtön a rablás színhelyére küldte 8 
egyúttal Nagy-Enyedröl és Gy.-Fehérvárról is távira-
tilag katonaságot kért. 

— Brutalitás. Eláll az ész, megakad a gondo-
lat és borzadály futja  át az ember egész valóját an-
nak tudására, hogy a mivelt 19-ik század második fe  f 

ében is előfordulhat  az alább előadandó vagy ahoz 
hasonló eset. A csak most lefolyt  tavaszi fegyvergya-
korlatra nagy-becskeraki köz- ós váltó-ügyvéd s egy-
szersmind Torontálmegyo köztiszteletben álló alügyósze 
dr. Stassik Ferenc, mint volt tettleges és jelenleg sza-
badságolt állományú egyévi önkónytes 4 hétre a Nagy-
Becskereken állomásozó 29. száinu cs. kir. tartalék 
gyalog ezredhez behívatván, szolgálaton kívüli idő 
szakbau egy párszor az egyenruhát letévén, polgári 
öltönyt vett magára ; miért utóbbi alkalommal hivata-
lon kivül szóbelileg megintetett. Mely szóbeli megin-
tés után egészen a fegyvergyakorlat  bevégeztéig pol-
gári öltönyt többé magára nem öltött, csupán a fegy-
vergyakorlat tényleges bevégzése napján, mit követett 
másnap a felszerelvény  beadása, illetve a leszerelés 
és az igazolványi könyvecskék kiosztása — öltözött 
ismét polgári ruhába s ily módon elment egyik sör-
csarnokba, — hol több az érintett cs. kir. tartalókez 
redbeli tiszt s azok között nevezett ügyvéd ós megyei 
alügyész századosa is mulatott — egy pohár sört inni. 
Hol, midőn századosa — kit a többi tisztükkel együtt 
illedelmesen köszöntött — meglátta, minden előzmé-
nyek nélkül a táborba küldötte a tábori szolgálatot 
tartó századoshoz, mely utóbbi azonnal kurta vasra 
verette és a következő napig a szabad lég alatt és 
kopasz földön  kurta vason tartotta. Másnap a tábor 
szétoszolván, többször említett alügyész onnan a lak-
tanyára kisértetett s ott a tartalókezred parancsnoka 
által 12 napi, — naponta 6 órai kurta vas és minden 
második nap böjttel terhesitettt súlyos börtönre ítéltei 
tett ÓB 13 paraszt társaságában egy alig 3—4 négysz. 
öl területű, bűzhödt levegőjű, féreggel  telt sötét bör-
tönbe záratott be. S ezen felül  még azon galádság is 
elkövettetett és követetik, hogy börtönéből paraszt 
fogoly  társai piszkát hordatják s a kurta vastól men-
tes időben laktanya udvart sepertetnek vele. 

— A sepsi szentgyörgyi gazdasági szakosztály-
lyal megtoldott feUő  népiskola zárvizsgái 1877 jun. 
28-án veszik kezdetöket, és 30 án végződnek. A IV. 
vagyis gazdasági szakosztálynak vizsgája f.  évi au-
gusztus bóban fog  megtartatni. A vizsgák a felső 
népiskola I. osztály tantermében [tartatnak, melyre a 
nevelésügy barátai tisztelettel meghivatnak. 

— Hymen. Hajdumegye és Debrecen városi 
adófelűgyelő  Babarcy Ferenc ur f.  hó 16 án váltott 
fegyet  Brassó vároa egyik legelőkelőbb, közszeretetben 
álló polgára Kászony István müveit lelkű, szellemdus 
és bájos leányával Mariskaval. Az ég kifogyhatatlan 
áldása kísérje a legtisztább szerelem rózsalánca által 
összekötött frigyesülendőket.  J u s t u s. 

— A kézili vásárhelyLönkéntes tűzoltó-egylet 
részére szívesek voltak adakozni tek. Jancsó Géza, 
Benkő Lajos, dr. Longhi Angeló, Csiszár József  és 
Nagy Gábor urak gyűjtő ivein : 1) Alapítók 25 frttal: 
Szabó Mózesnő uraBsz, id. Tóth István ur, ifj.  Tóth 
István ur, Szöcs József  ur keresk., Nagy Lajos ur fia 
Lázár, Kölönte László ur, Kölőnte Mózes ur, Csiszár 
Mihály ur, Csiszár Pál ur szeszgy., Szabó Elek ur tí-
már, jb. Szentkereszty Stephánie ő nagysága. — 2.} 
Pártoló tagok öt évig, évenkint 2 frttal  : Stypulkow-
szky József  ur, özv. Janc°ó Józsefné  urassz. gyógysz. 
Török Bálint ur, Kölönte László ur, Nagy Béla ur, 
Szőca Sámuel ur keresk., Fitzus Márton ur, Molnár 
Ferenc ur, Kovács Károly ur keresk., id. Szőcs János 
ur keresk., Wertán testvér urak keresk., özv. Nagy 
Lázárnó urassz., id. Kupán József  ur, Tóth Mibályné 
urassz., Nagy Dénes ur, Nagy Ezekiás ur, Popovics 
József  ur, ifj  Dávid István ur kereBk., Fekete Albert 
ur Ugyv., Benkő Lajos ur keresk., Székely János ur 
ev. ref.  pap, Páncél András ur, Bányai Gerő ur ker., 
id. Tóth Dániel ur szeszgy., Ambrus Albert ur, Nagy 
István ur, Csiszár Imre ur, CsÍBzár József  ur keresk. 

— Pártoló tagok 1 frttal  : Hoffmann  Lukács ur, Ke-
resztes István ur keresk., Binder József  ur, Nóvák 
Sándor ur. — 3) Adományok : Bratter Imre ur gyógy-
szerész 5 frt,  Bene József  ur kerosk. 50 kr, ifj.  Szőcs 
János ur keresk. 1 frt,  Tóth László ur keresk. 1 frt, 
Tóth Sámuel ur postám. 5 frt.  Dobál Lajos ur keresk. 
1 frt,  Török Ferenc ur 1 frt,  Balogh Sándor ur ker. 
5 frt.  Bocskor Károly ur 1 frt,  Zajzon Lázár ur ügyv. 
1 frt,  Kökösi Károly ur ügyv. 1 frt,  Barthos Károly 
ur ügyv. 1 frt,  Jancsó Mózes ur keresk. 1 frt.  Köncei 
Elek ur és neje Kuhn Ágnes urassz. 4 frt,  a tizedik 
tiz Szász István ur által 4 frt,  ifj.  Nagy Ferenc ur 
szeszgyáros 5 frt,  Dénes Lajos ur közjegyző 2 frt.  — 
Összeg : 374 frt  50 kr. — (Folytatása következik.) — 

Bécsi tőzsde ős pénzek junius 21. Bécsi tőzsde ős pénzek junius 21. 
5" /0 Metalliques . 59.80 M. földt  kötv. . 73.— 
5% nem. köles. . 55.40 Tem. földt.  kötv. 72.— 
1860. államkölcs. 110.75 Erd. földt.  kötv .71.50 
Bankrészvények . 780.— Ezüst 111.70 
Hitelrészvények . 138.70 Cs. kir. arany . 5.99 
London 126.90 Napoleond'or . 10.75 

Felelős szerkesztő: Yécsey Róbert. 
Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 
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Árlejtési hirdetmény. 
A nagyméltóságú m. kir. közmunka- és 

közlekedési minisztérium f.  évi 6648, 6649, 
6650 számú rendeleteivel az ojtozi államuton 
következő építkezési munkálatokat engedélyezte. 

1) 40*/.—411/. mértföld  szakaszban 28, 31 
sz. átereszek újbóli építését, 40 számú hidnak 
javítását, és 4 2 — mértlöld szakaszra 40 darab 
cserefa  kerek vetőnek helyreállítását 

540 frt  91 kr. 
2. 43— mértföld  szakaszban fekvő  51 

számit áteresznek újbóli épitését, 44í=? m. sz. 
fekvő  59 sz. hidnak javítását, valamint 441=? 
m. sz. szükséges'juj áteresz épitését 469 frt  96 kr . 

3. 46'/ . - 4 7 íuértlöldszakaszban fekvő  67, 
68, 74 sz. hidak javítását és 4 8 - 4 8 ' / - , továbbá 

mértlöld szakaszban fekvő  támfalak  he ly . 
reállitását 1046 frt  67 kr. 

Ezen munkálatok végrehajtásának biztosí-
tása czéljából f.  évi julius 16 án d. e. 9 órakor 
a háromszékmegyei m. kir. építészeti hivatal 
irodájában Sepsi-Szentgyörgyön, szóbeli árlejtés 
kizárásával írásbeli zárt ajánlatokra alapitott 
külön-külön versenytárgyalás fog  tartatni. 

Vállalkozni szándékozók felhivatnak  sza-
bályszerűen készitett 50 kros bélyeggel és 5Ü „ 
bánatpénzzel felszerelt  ajánlataikat a fenuebbi 
3 pont alatti művelet-csoportot illetőleg elkü-
lönítve alólirt m. kir. építészeti hivatalhoz a 
záridő lefolyása  előtt beküldeni vagy beadni. 

Postán" küldendő ajáulatok a tárgyalati uap 
előtti napon kell hogy beérkezzenek, 

A tervek, költségvetések és feltételek  alatU 
irt hivatalnál hivatalos órákban megtekiuthetők. 

S.-Sztgyörgy, 1877 évi jun. 18-án. 
Háromszékmegyei m. kir. építészeti 

hivatal. 

Dr. HANDLER MÓR 
orvos-, sebésztudor, szülész és szemész 

gyógyit gyökeresen fényes  és tartós Biker biztosítása mellett m i u d e n n e m ü 

titkos betegségeket; 
1) az ö l l f e r t ö z é s n e k  minden következményeit, úgymint 

magömléseket 
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást,  különösen a 

t e h e t e t l e n s é g e t 
(elgyengült férfierőt;) 

2) hugycsőfolyásokat  (még oly idülteket is), nemzőrészek bujakóros fekélyeit  és másod-
rendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban; 

3) hirgycsőszutcűléseketí 
4) friss  és idült nyákfolyásokat  nőknél, az úgynevezett fehérfolyást,  és az onnan eredő 

MAGTALANS AGOT; 
5) bőrkiütéseket; 
6) A húgyhólyag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségeket. 
Rendel naponként : délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és estve 7 órá ól 8-ig 
Lakik: Pesten, belváros, kigyóuteza 2-ik szám alatt kigyó- ós városházuteza. 

sarkán. (Rottenbiller-fóle  házban) L emelet , bemenet a lépcsőn. 

Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik 
és a gyógyszerek megküldetnek. 82 -100 


