hemed Ali vezénylete alatt védelemre egy kis hadtest marad.
Julius 5-én a muszkák Bjelánál uj kisérletet
tettek az előnyomulésra, a törökök által visszaverettek
és S i s t o v á i g Űzettek. Hir szerint a muszkák A rd a n u c h o t é s A r d a h a n t i s elhagyták s visszamentek Muszkaországba — Alexandronopolba, honnan
ezelőtt 3 sóval győzelmi reménnyekkel kiindultak. A
kaukázusi népfelkelés a muszkákra nézve fenyegető
jellegét öltött.
Az angol hajóhad Bezikában van.
A szultán közelebb a dunai hadsereghez utazik.
A muszkák hallatlan kegyetlenségeket követnek
el mindenütt. Eddigelé 1800 török katona esett muszka
fogságba, kik a legsiralmasabb helyzetben vannak.
Enni, innivalót nem kapnak — naponként 8 kr jár
j ebből lássák, hogy élnek meg. A tiszteket rautogatsák az oroszok K i e v b e n a bámész közönség mulattatására. A tisztek közül többen — a gyalázattól menekülendő — éhség által vetetlek véget életüknek. A
barbár muszka még a kórházakat se kiméli, egész vidékeket rabol ki, a nőket megbecsteleniti — gyermekeket, aggokat leötdös, különböző módokon kinoz. Ez
aztán muszka kultura és humanizmus!

gazdasági ügyben portómentes" megjelöléssel ellátvák,
portómentesen kezeltessenek. Habár a t. rendelvény
által e kedvezmény az egyletnek saját közegeihez és
viszoot azoktól az egylet igazgatóságához intézett levelezéseire, továbbá a pénzes ós érték küldeményekre
és az ajánlási dijakra nem terjesztetett ki, mindamellett a választmány a megadott kedvezményt is az ügy
érdekében őszinte köszönettel vette.
Elnök azon bejelentését, hogy Udvarhelyszók területén a vidéki bizottmány megalakult — a választmány addig is, mig erről a hivatalos értesítés beérkeznék — örvendetes tudomásul vette.
Végül az idei nagygyűlés helyeül Székely Udvarhely városa jelöltetett ki, a gyűlés napjának idei
augusztus 20 és september 6-ika közötti időszakban a
vidéki választmánynyal egyetértőleg leendő kitűzése az
elnökségre bízatott' Ezekután megállapittattak e választmánynak a közgyűléshez intézendő javaslatai ós e
gyűlés nevezetesebb tárgyai, melyek egyikét egyebek
mellett a gróf M i k ó Imre, mint egyleti tiszteletbeli
egykori elnök feletti emlékbeszéd ós a székelyföld
leírására kiirt pályázat folytán beérkezendő munkák
megbirálására a pályabirák egybeállítása feletti intézkedés képzendi.

Szláv lapszemle.

Háromszékmegye gyógyforrásai.

A zágrábi „Obzor" felhívja Ausztriát, szabadítsa
el Boszniát és Hercegovinát, s egyesítse Ausztriával;
jót tesz ezáltal az elnyomott népeken, de magának is
oly előnyöket fog biztosítani, a melyekről eddig fogalma sem volt. A kőszénbányák oly forrást nyitnak
Ausztriának, mely a kereskedelemre mérhetlon haszonnal jár. Azért hát előre ! A horvátok szivi sen indulnak
oly hadjáratra, mely a népek felszabadításán kivül még
anyagi hasznot is hajtana a monarchiának.
Ugyancsak az „Obzor" a szerb szkupstina megnyitását említvén, azt tanácsolja a szerbeknek, maradjanak nyugton, várják be az eseményeket békén és
csendesen, hogy t. i. Oroszország mindennekelőtt Törökországgal végezzen. Habár a mai constellátiók nem
igen kedvezőek is Szerbiára nézve, a szerb politikusok
mégis jobb tanácsot nem adhatnak népüknek, mint ha
ugyanazt békére intik egy szebb jövő reményében.
Egyelőre az orosz nagylelkűségen élősködhetnek.
A zágrábi „Nárorlne Novine" az orosz cárnak a
bolgárokhoz intézett proclamátiója alkalmából újból
ismétli azt, a mit már több izben felemlített, hogy t.
i. Oroszország Bolgárországot nem akarja magának
meghódítani, hanem csak felszabadítani, ép ugy, mint
a többi keresztény népeket. Oroszország szándéka a
mostani keleti háborúban a legönzetlenebb s a legnemesebb : az emberi élet garantirozása az elnyomott
népek számára. Ezután cikkíró az „európai turkophil
journalistika romlottságáról és becstelenségéről" ír,
mely nem tud egyebet, mint Oroszországot gyanúsítani,
annál jobban, minél inkább közeledik ez célja felé.
A lombardiai és velencei olaszoknak nemzetiségét az
osztrák kormány nem bántotta; politikai és polgári
jogaik ugyanakkor ép ugy voltak biztosítva, mint jelenleg. Az olaszok a franciák segélyével Ausztria ellen indulva, csak abban fáradtak, hogy kivívják azt, a
mi a történeti jognál fogva a másiké volt, s nyelvnél
fogva pedig az övék. S a turkophil journalistika szerint az olaszok s a traaciák mégis jogosan cselekedtek,
mig Oroszorság szerintük — bűntényt köret el, hogy
vérét és pénzét áldozza nem a saját érdakeért, hanem
az általános emberiség érdekében 1 Valóban szégyen
és gyalázat, hogy efféle lapok megjelenhetnek és olvasókkal bírhatnak, mint a milyenek azok a turkophil lapok!

j kalászokat és lombokat s hol a hangyaszorgalmú székely népnek fáradságos gyümölcse örvendeztet. ^Vizét
használják idült csúzos, köszvényes stb. betegség ellen.
Tusnád fenyőfákkal körülkerítve az Olt folyóján
emlékeztet Schweitz igézőbb helyeire és égalji légkörű s oltalmazott fekvésénél fogva vetekedik Olaszhon széltől ment gyógyhelyeivel.
A sétahelyek ugy vannak rendezve, hogy annak
legmagasabb pontjához is ballagás közt észrevétlenül
juthat bárki. A kilátás bámulandó s bájolásig elragadó,
a lólekzet könnyű, a mellnek elfogultsága megszűnik
az illatos fenyves lóg belehelósével. Az idegrendszer,
a lélek ezen távsürgönyvonala, a legkiterjedtebb enyhülésre talál.
E gyönyörű helységnek bájait emelik az aránylag szépen kifejlesztett és kényelemmel ellátott tartózkodási helyek. Tusnádnak gazdag tartalmú mérsékelt
melegségü hullámzó tükörfürdői vannak
Megható és páratlan a iraga nemében BikszádAltorján át a Büdös meglátogatása, hová a székelyek
szeragyógyitás végett zarándokolnak.
A büdös barlang vizének hatása szembetegség
ellen be van bizonyitva, s hisszük, mihelytt a körülmények engedik, a kormány a Büdös hegyére, — hol
jelenben csak az elkerülhetetlen elhelyezée és táplálékról van gondoskodva — dacára a számos erős elemeket tartalmazó bugyogó forrásoknak, B szenvedő emberiség javára és az ország becsületére egy szemgyógyintézetet állit.
Iláromszókmegye területén számos gyógyforrások
vannak olyanok, melyeket más alkalommal hasznuk és
alkatrészeikhez képest ismertetni fognak.

A hazai gyógyforrások sorában, Háromszékmegyében felülmúlhatatlan gyógykutjával, mely hatásánál fogva a karlsbadi ós marienbadi fürdők vize közt
foglal helyet s melyeket a vas- és szénsavas sziksóalkatrészeket tekintve még felülmúl — Élőpatak áll
Hosszufalusi.
Bámulandó hatása az előpataki víznek több mű
ben •— jelesen udvari tanácsos dr. Siegmund és dr
Meyer s többek által — különböaő nyelven fényesen
bo van bizonyítva.
Erre nézve álljon következendő két vélemény :
A magyar országgyűlés junius 7-én királyi leA magyar orvosok és természetvizsgálók
irattal september 15 óig eluapoltatott.
A hadi tanács Szulejman pasát, ki a montevéleménye
negrói hadjáratban kitüntette magát, a balkáni szoroÉlőpatakon 1875-ben tartott XVIII nagygyűlésük
sok védelmével bizta meg.
alkalmával.

Legújabb.

„
az előpataki források, melyek ugy
bel , mint külföldi égvényes vasas savanyu vizek
legkitűnőbbjeivel méltán versenyezhetnek s azok
közt is kitüaő helyet foglalnak el, alapul szolgálhatnak egy világhírű gyógyhely létesítésére, s hogy
vasas éa sós alkatrészeik szerencsés vegyülésök
folytán egyesitik mindazon előnyöket, melyek a
kitűnő vasas és az agynevezett oldó-forrásokban
külön-külön fellelhetők; s bogy ennélfegva az
emésztés, vérképzős, elválasztás és ivarszervek számos baj'aíban, nemkülönben .azok következményeiben a legkitűnőbb sikerrel használhatók, inint azt
oly tekintélyek, mint S e e g e n is már régen elismerték. . .
Dr. S e e g e n J ó z s e f n e k ,
a bécsi egyetemen a vizgyógyászat tanárának
T é 1 e in é n y e .
„Élőpatak nemcsak az ólén áll a jelenleg használatban lévő vasas savanyu vizeknek — hanem
azokat felül is múlja, s az által különbőz k tőlök,
— ide értve S p a t ós S c h w a l b a c h o t is —
hogy oldó sókat tartalmaz, melyek a tulajdonkópeni vasas vizek szorító hatásának ellentállnak."
(„Compendiura der Heilquellenlehre. W.en 1875.")

A gyógyhely szépítése, az egészségügyi szabályok
ellenőrzése, vendéglők s egyéb befogadó helyek tisztasága, mint szintén egyéb kellemetlen viszonyok elhárítása végett a fürdő bizottság eleve gondoskodott.
Az idény tartamára Élőpatakra, mely a közelebbi
A „Székely miiv. és közgazű. egylet"
vasúti állomástól (Földvár) l'|, óra távolság - postaközponti választmányának Budapesten Hajós János
és távirati hivatal állandósittatott.
elnöklete alatt tartott legközelebbi ülésen következő Minden tekintetben minősítve van számos vendéfontosabb ügyek tárgyallattak:
gek elfogadása ős ellátására.
A keleti vasút közelében Baróth mellett erős
Mindenek előtt fájdalommal emlékezett meg a
választmány egyik igen derék és buzgó tagjának Csík- pezsgő „borhegyi" savanyu vizével, mely borral veszék egyik vál. kerületi országgyűlési képviselője gyítve igen kellemetesen esik — fekszik Bibarcfalva.
A székelyek ismerik ennek tulajdonságát, sőt
A nt al fy Károlynak elhunytáról, a kinek a köz- s különösen a nevelésügyek, valamint a székely egylet körüli némelyike ha Borszéken töltéshez nem jut, borszéki
helyett
a borhegyit el-eladogatja.
érdemei elismeréséül emléke az ülés jegyzőkönyvében
Bibarcfalva közelében kőszén is nagy mennyiséghálásan megörökíttetni s erről az elhunytnak t. özvegye ezen fájdalom és méltánylási érzelmeket tolmá- ben található, ugyan Bibarcfalván pezsgő tükörfürdők
is vannak berendezve.
csoló részvétirat utjáo értesíttetni határoztatott.
Sepsi-Szentgyörgy határán (erdején) van az úgyA napirend tárgyai közt tárgyaltatott a számvizsg.
bizotts. jelentése arról, hogy az egylet pénztára uj pénz- nevezett „Gőzölgő" ; ez egy természetes gőzfördő, mitárnok G i d ó f a l v : Istvánnak átadatott ós hogy a hez hasonlót Kovásznán csaknem minden lakház pinvolt pénztárnok számadásai megvizsgáltatván, helyesek- céjében lehet találni. Volna csak ezen „Gőzölgő" egy
nek találtattak, egyszersmind az áttekintést könnyítő cseh faluban, Germán-, Frank-, Olasz- vagy Spanyolés célszerűbb rendszer életbeléptetése javasoltatván a honban : eddig bizonyosan régen világhírűvé emelketársulat pénztári könyvei és naplói vezetésére, a választ- dett volna.
mány e javaslatot elfogadta s a volt pénztárnok N a g y
Melyik erdélyi nem hallotta hirét Kovászna „PoSándor ur részére a szabályszerű felmentvény kiadását kolsára-ának, hol minden háznál kádfürdőt lehet taés önzéstelen buzgó fáradozásaiért az egylet részéről lálni, mely a vért tisztítja, az ideges ingerlékenységet
a legmélyebb köszönet kifejezéséi határozta javaslatba lecsillapítja s mint lábfürdő megnyugtató, üdílő érzelhozni a legközelebb tartandó közgyűlésnél. E mellett mek közt az egész testben kellemes izzadtságot támaszt
a társulat értékpapírjai és fontosabb irományai meg- és a férfierőt fokozza, csuszt ós köszvényt gyógyít.
Közvetlen Kovászna mellett fekszik Vajnafalva
őrzésére egy megfelelő tűzmentes pénztári szekrény
hires fürdőjével gyengélkedő asszonyok számára.
vásárlása szintén határozattá vált.
Málnás a közelebbi időben a birtokosság gondos
Ezek után olvastatott a földm.-, ipar- és keresk.
miu. ur ő n.mélt.-nak az egylet vonatkozó kérvényére és megfontoló intézkedése folytán az elismerésig csinoadott válasza,melynélfogva az egylet nemes és közhasznú san ki van állítva és felszarelve; számos folbugyogó
célját a maga részéről is lehetőleg előmozdítandó mi- forrásai igen jelentékeny hatásúak.
niszter ur ő nagymltga engedélyezni és elrendelni
A gyógyhely táján a gyógyséta alkalmával tágul
méltóztatott, hogy ezen egylet levelezései, ha azok' a sziv, emelkedik a szellem s a szemet nem lehet
portómentes hatósághoz vagy hivatalokhoz intézvék, eléggé legeltetni a virányos bércektől övedzstt termé
vagy onnan erednek és oktatási vagy közgazdasági- keny lapályon, síkságon és a távoli zöld erdőinagaslaÜgyekben írattak és „oktatási ügyben" illetőkig „köz- tokon, hol szelíd, lanyha szellő lengeti a bujáu termett

Bécs, jalius 7. Római táviratok jelentik a
pápa halálát. („M. H.")

Bukurest, jul. 7. A küsztendse-csernavodai védelmi vonalról a török seregek Küsztendse és Medsidje közt összpontosulnak s itt várják a csatát.
Bécs, jul. 7. A „W. Ztg. K -nak Londonból távirják : Mukhtár pasa negyven zászlóalj élén üldözi az
oroszokat, kiknek visszavonulása általános. A bajazidi
fellegvár átadása küszöbön áll.
Bécs, jul. 7. A bécsi „Abendpost* jelenti: Angol
lapok élénken foglalkoznak az osztrák magyar éa angol érdekek közösségével.
Bécs, jul. 7. A „P. C." bukuresti levele jelenti
e hó 4-ről: Muszkaország elvben késznek nyilatkozott
az oláh hadsereg közreműködését elfogadni a Duna
jobb partján, de a közreműködésnek olyannak kell
lenni, a minő Pidmouté volt a krimi háborúban s az
oláh fejedelem által kinevezett oláh tábornok verérlete
alatt álló zöm ne baladja felül a 12,000 főt.
Bécs, jul. 7. A „P. C'orr." nándorfehérvári sürgönye jelenti máról : A szkupstina a felirati vita előtt
a költségvetést, valamint az 1.500,000 aranyra ru<;ó
államadósság fedezéséről szóló javaslatot s egy ujabb
kölcsönt fog letárgyalni. A szkupstina tagjai hevesen
tiltakozuak minden Olábországgal köthető egyesség
eilen, mivel az utolsó rác hadjárat alkalmával is ellenséges magatartást tanusitott Oláhország a Szerbia
szövetségét akkor visszautasította. A szkupstinának
Muszkaország tanácsait kell elfogadnia, melyeket Rlstics a titkos ülésben fog előterjeszteni. A konzervativek ellenzése dacára a kormánynak állítólag nagy
többsége van — A fejedilem még Kragujeváoban
marad.
Konstantinápoly, jul. 7. A Dunáról nem érkezett hír. R'sdif, Namik ós Abdul Kerim pasák Sumlában gyakori haditanácsot tartanak. Aion kitüaő hírek,
melyek az ázsiai harctérről érkeztek, valókuak bizonyultak.
Konstantinápoly, jul. 7. Mukhtár pasának e hó
6-ról kelt sürgönye jelenti: A török hadsereg Karstól
már csak öt órányira van. Karsba az ut szabad. Az
oroszok Kars mögó húzódtak vissza. Mihály nagyiig
Tiflisbe utazott. Az erzerumi kormányzónak egy távirata jelenti e hó 5-éről: Az oroszok Eutchkilisa és
Ipekből kiűzettek. Redif pasának egy távirata jelenti:
Kedden megkisérlették az oroszok Silistriánál bárkakon átkelni a Dunán, azonban visszanyomattak.

V E a Y E s
— Biuder Lajos gépészmérnök gyönyörű szőnyegmintákat küldött, melyeket hulladók posztódarabokból
készített. Küldött gyönyörű izővetraiutákat — melyek
bármely gyár készítményeivel kiállják a versenyt. A
minták T a r c a l i Endre urnái megtekinthetők. Ajánljuk főkép kereskedőinknek a szövetminták megtekintését. —
— Sepsi-Sztgyörgyön a sörházkertben a nyári
idény alatt minden csütörtökön és vasárnap zeueestély
fog tartatni, hová a nagyérdemű közönséget tisztelettel meghívja
a zenekar.
— Málnás fürdőn vasárnap táncestóly tartatott,

melyen igen kedélyesen mulattak a fürdővendégek.
— A királyhágón inneni kerület! tűzoltó ÍZÜ-

Tetség második közgyűlése N.-Szebenben jun. 29 töl
julius 1 éig folyt le — mint a „M. Polgár" írja a legnagyobb sikerrel. Első nap a vasúttal érkezett egyletek
bevonulása után megnyílt a kiállítás, melynek ugy
tűzoltói, mint egyéb ipari réssé meglepő volt, E i t t

