
A vész csak Szentgyörgyre szorítkozván kerületi 
vészbizottság nem neveztetik ki, ennek teendőit 
központi vészbizottság teljesiti. 

Szeutgyörgy városa körül 12 község elzáratik — 
s e végett még egy század katonaság idejövetele iránt 
intézkedés tétetik. 

Szentgyörgy város a felállított  őrhelyeket tűzifa, 
asztal, prics, paddal, vizedénnyel, lámpával és meleg 
köpenyeggei tartozik ellátni, az erre szükséges pénz-
összegnek a város pénztárából kivételére • polgármes 
ter felhatalmsztatik. 

* Nettó budget az 1878-iki előirányzat szarint. 
A) Rendes kiadások 176.344,543 frt.  B) Rendkívüli 
kiadások 818,713 frt,  beruházások 5.109,455 frt.  — 
A) Rendes bevételek 16.345,013 frt.  B) Rendkívüli be-
vételek 2.532,870 frt.  — Összes bevételek 165.937,883. 
Összes kiadások 182.272,721 frt.  Deficit  16.334,838 frt. 

A székely mozgalom kérdésében 
Háromszékmegye közgyűlése a következő feliratot  ter-
jesztette fel: 

Nagyméltóságú miniszterelnök ur ! 
Mélyen meghatva azon események következmé-

nyei által, melyek Székelyföldünk  és nemzetünk hír-
nevét világgá bocsáták, nemcsak, hanem melyek által 
több hazafi  polgártársaink a bebörtönözés keservét is 
Bzenvedni kénytelenek : őszinte hazafias  indulattal já-
rulunk jelen feliratunkkal  nagyméltóságod elébe, mint 
felséges  apostoli királyunk magyar kormányának fele-
lős elnökéhez, miszerint méltóztatna tekintetbe venni 
m a g y a r n e m z e t ü n k n e k nemcsak minden 
egyes tagja által érzett, de annak összessége által fér-
fias  nyiltsággal kifejezett  testvéries rokonszenvét a lé-
teiért küzdő vitéz török nemzet iránt, mely rokon-
szenv más civilizált népek millióiban is meleg visz-
hangra találva, földieink  itt a Székelyföldön  nem ha-
zánk államisága, nem alkotmányunk, nem felséges  ki-
rályunk apostoli trónja és dynastiája vagy birodalma 
elleni merényletet szándékolhattak B igy érdemesek 
lévén még mindig testvéri szeretetünkre és a hazafiak 
őszinte pártfogására,  alázató* tisztelettel kérjük nagy-
méltóságodat: kegyeskedjék az úgynevezett „székely-
török légió" ügye miatt bebörtönözött atyánkfiainak 
szabadlábra leendő bocsátását kieszközölni s ez által 
ÍB megerősíteni Magyarország alkotmányos kormánya 
iránt mindig érzett bizalmunkat és hitünket, mely kor-
mánynak megyénk tántorithatlan hive volt és marad is. 

Kelt Háromszékmegye törvényhatóságának Sepsi-
szentgyörgyön 1877. október hó 24-én tartott köz-
gyűléséből. 

A h a r c t é r r ő l . 
Erzerum erődítései 112 ágyúval vannak felfegy-

verezve. Az erődöket Izmail pasa parancsnokiét* alatt 
25,000 gyalog, 6000 lovas és 6 üteg védelmeai. 

Dervis pasa egy hivatalos sürgönye jelenti Ba-
tumból, hogy egy török csapat Poli mellett találkoz-
ván egy muszka hadosztálylyal, ütközet fejlődött,  mely 
a niUBzkák megveretésével végződött. 

A muBzka hadsereg egy része Karitól északra 
foglalt  állást, egy máiik rész Haymon tábornok alatt 

Sayambydagh felé  halad és Tergukaioff  tábornokkal 
igyekszik egyesülni. 

A muszkák ismétlik régi hadi taktikájukét és 
haderőiket három hadoszlopra osztva, mintegy szétfor-
gácsolták. Haymon tábornok alig 30,000 ember fölött 
rendelkezik, az erő nagyon is kevés arra, bogy Mukh-
tár pasa hadállása megtámadtassák és ha a török tá-
bornokok egyesüllek (már egyesültek) és jól működ 
nek, a muszkáknak roppantul visszaadják a kölcsönt. 

Erzerum védelmi állapotba helyeztetett. A sebe 
sültek elszállíttattak • csatatérről. A "muszkák telisi 
diadaláról Konstantinápolyban semmit sem tudnak 

Szerbia közbelépése most felette  kívánatos volna 
a muszka hadseregre nézve, de sem Milán fejedelem 
sem a rác kormány nem mutat erre kedvet. Milán fe 
jedelmet azon körülmény hangolta le, bogy Karageor-
gavics Péter, ki Milán ellenében trónkövetelő, muszka 
hadiszolgálatba lépett s a muszka főhadparancsnokság 
részéről, tárt karokkal fogadtatott.  Való ugyan, bogy 
Muszkaország korántsem felelt  meg a feltételeknek, 
melyekhez a rác fejedelem  hadüzenetét kötötte, de 
tény, hogy voltak bizonyos eshetőségek, melyek be-
következése esetén Milán még akkor is megüzente 
volna a portának a háborút, ha Muszkaország nem 
teljesiti Ígéreteit. Terv szerint az oláhoknak e hó 
19 én vagy 20 án a második grivicai sáncot be kellett 
volna venniök, s csak azután következett volna 
általános támadás, mely jeladás lett volna Szerbia fel-
lépésére is. Igy azonban, miután a muszka hadsereg 
semmire sem birt menni, a rác akció hosszabb időre 
elnapoltatott. 

A „Reuter-féle  ügynökség" Konstantinápolyból a 
következőket jelenti: Mukhtár pasa a kormánynak 
tudtára adta, hogy f.  hó 27-én este Jenicöjnél Izmail 
pasával egyesült. Szulejman pasa szintén f.  hó 27-ről 
jelenti: hogy ágyú és puskatüzelés folyton  tart • Saba 
szigetén — Szilisztria előtt — levő török csapatok s 
velők izemben állomásozó ellenséges had között; vesz-
teségünk csekély. — Rauf  pasa jelenti ugyanezen nap-
ról, hogy az ágyú- és gyalogtüzharc folylon  tart; az 
ellenség vesztesége súlyos, a miénk jelentéktelen. 

A „Golosz"-nak egy távirata jelenti Alexandro-
polból okt. 29-ről: Loris Melikoff  tbnok főereje  meg-
szállotta az Apaeiaj völgyét s a szomszéd magaslato-
kat s körülzárta Karsot, melynek bombázását legkö-
zelébb megkezdődik. Tergukasoff  tábornok tovább ül-
dözi Erzerum felé  Izmail pasa csapatait, mig Heimann 
tábornok a Szongali feU  siet, hogy a törökök vissza-
vonulását elvágja. Bajazidet az oroszok nem ezillták 
meg. Kagizmán lakosai megadták magukat csapa-
tainknak. 

A „P. C." jelenti Bukurestből, hogy a muszkák 
28-án Telischt megtámadták és elfoglalták  és 7 török 
csapatot, egy pasát, több tieztet foglyul  és 3 ágyút 
zsákmányul ejtettek. 

•gyík felekezet  a másiknak szemébe ne vethesse as 
ellenszenvet. 

Midőn az egyik megerősíteni akarja működésé-
vel a nép kebelében az erkölcsösséget, mint a társa-
dal mi lét alapját és a tökéletesedés telé haladás moz-
gató erejét; addig a másik oly eljárásoknak ad alkal-
mat községében, mely szembetünőleg az erkölcstelenség 
medrébe vezet. 

Ujabb időben ugyanis a nagy politikai mozgalmak 
kockára dobatták a nép keblében a lelkiismeretet, a 
valódi érdem megjutalmazása érdekében minden vá. 
lasztó által tehető befolyást,  mert pár forintért,  egy 
korty pálinkáért, szóval a gyomorért felildoztatták 
vele a szavazási jog meztelen Bzabadsagát igen sok 
helyt. Nem volt-e ez egy lépés a nép elerkölcstelene-
dése felé? 

Ha most már elgondoljuk, hogy az ily megvesz-
tegetés az egyházak kebelébe is behozatott s már az 
egyházi férfiak  beállítása is a legaljasabb dorbézolá-
sok eredményéül tekinthetők: nem jajdul-e fel  lelkünk, 
hegy a hol az erkölcstanitás alapját keressük, ott az 
erkölcstelenitő vesztegetések mocskára találunk. 

Tapasztaltuk a közelmúltban, hogy az ily egyházi 
körben történt vesztegetés elidegenítette a jobb érzel-
mű hittársakat azon egyház kebeléből, melyben ős 
apáik századokon keresztül erkölcsi ós anyagi életet 
nyertek, csak azért, mert a legszentebb székbe a lé-
lekemelő ékesszólás helyett egy tompa mormogást 
állított a roszakarat, s nem riadunk-e vissza az ily 
eljárásoktól, ha ezek által csekély egyházi erőnk szét-
forgácsoltatását  látjuk ? 

Keresztény társaim ! Midőn köztetek, mint leg-
közelebb ől Háromszékhez csatolt községben egy egy-
házi állás betöltése már is elmérgesitette a békés ál 
lapotot, emlékezettek az isten dicsőítésére, válaszatok 
magatoknak oly férfit,  ki magasztos éneklésével égig 
emeli lelkeiteket 1 Ne engedjetek tért a vesztegetések-
nek, melyek egy emberéletre nyakatokra tolnak olyant, 
kinek látása és hallása csak undert költ bennetek 
a legszentebb ház, azaz az isten háza iránt! Mutassá-
tok meg, hogy mint Háromszékmegye uj ^gyermekei, 
eredeti tisztaságban foglaltátok  el helyeteket I Kór 
erre legőszintébben egy Kalrinigta. 

X i L t t C J L . 

A szerelmes levél. 
— E l b e s z é l é s . — 

Irta AIGNER  FERENC. 
(Folytatás.) 

— Zádorffi  szereti Szidóniát és e szerelmét no-
vellákban adja tudtára Szidóniának, ki novelláiban a 
női szerepet játsza. 

— Vakmerő I 
— Tolakodó I 
— Halált rá, erkölcsi halált! — hangzott a ne-

mes konferencia  részéről. 
— Megálljatok. Előbb tárgyalunk ! 
— Igen, tárgyaljunk. Ez a szokás. Ez a rend. 
— Első kérdés: — hallatá szavát Szirondiné — 

hogy egy ismeretleu ember küldhet-e szerelmes leve-
let egy elit világbeli nőhez ? 

— Ez tolakodás ! — nyilvánította az egyik rokon. 
— Helyesen beszélsz fiam  I Ugy van. Aztán ba 

az az ismeretlen még kiváló parthie lenne, de nem az. 
— Ugy van mama, — hehenté egy kisded alak 

a családból. — Amint ballom, még egy birói vizsgát 
se tudott letenni. 

— Akkor már nem érdemes beszélni róla ! — 
Bzólt Szidónia kicsinyléssel. — A mai világban a köny-
vek bemagolása teszi az embert. 

— Szidónia, te valóban eszes gyermek vagy. Én 
bámulom kitűnő nézetűidet I — fejezto  ki magát a só-
gornő elismerőleg. 

És Szidnia olyan önelégülten mosolygott. 
Tehát Zádorffi  fóleg  egymagáért Ítélendő el. Pe-

dig amint én tudom, Zádorffi  a vizsgánál azért vallott 
kudarcot, mert nem évekig készült arra, hanem csak 
két hétig. 

Persze, ez a körülmény nem számit semmit. Síi-
donia a hanyagságot már szamárságnak tartja. 

Oh női okosság, bámulatra méltó vagy I 
— Mit dicséred te Szidóniát? — rontott a sop-

Demoraliz&tio minden téren. 
Közelebb lefolyt  báromszékmegyei nagy tanitói 

gyűlés eléggé meggyőzött mindnyájunkat arról, hogy 
mig a törvény országunk aokféle  felekezetű  és népes-
ségű lakosai valláserkölcsi nevelésébe beleegyedni 
nem akart, szükkörQ néptanítói gyűlésünk egy kiváló 
tagja megértve, hogy magok • vallásfelekezeteknek 
van fentartva  a vallás-erkölcsi neveiéi módozatának 
oly iránybani vezetéie a köziégi iskolákbaD, hogy 

ranisták közé egy erős bariton hang, — mikor itt 
egyéb fölött  szükség határoznunk. 

— Második kérdés tehát: hogy e levelet mint 
küldjük vissza Zádorffinak  hozzánk illő elegantiával ? 
— veté fel  a kérdést ismét Szirondiné. 

— En azt javaslom : dobjuk ki egyizerüen az 
ablakon. 

— Hallgass fiam.  A te javaslatod nem korszerű 
Az anyai intésre aztán a javaslattevő nagy mér-

gesen behúzza magát egy sarokba. Gondolja magában 
„Ordítsatok tehát ti okosabban." 

Szidóniának ez jól esett A leültetett hős épen 
az volt, akinek az előbb a sógornő által rá tett dicsé-
ret nem tetizbtt. 

— En nem tudom mit tegyünk, — mondá az 
egyik. 

Szirondiné boszuBan fordalt  feléje: 
— Akkor fogd  be a szádat. Minek beszélsz 

hiába ? I 
Erre meg a társaság olyanformán  zúgott, hogy : 

„Tisztelat a szólás-szabadságnak I" 
Szidónia bátorkodott megjegyezni, hogy „nem 

mindig jó • korlátlan szólás szabadság." 
A sógornő ismét megdiciérte. 
Es Szidónia njból önelégülten mosolygott. 
Szirondiné pedig ment tovább : 
— Hát ti semmitse tudtok kiokoskrdni? — kérdé. 
Epen Bemmit. 
A családtagok összedugták fejűket.  Hallgattott 

mindenki, de a főkben  tarkábbnál tarkább gondolatok 
fűződtek. 

Hanem hát • tarka gondolatok napvilágra jöve-
telét megakadályozta egy gyöngéd alak betoppanása • 
táriaiágba. 

E gyöngéd alak egy gyászol, aligjl8—19 évea 
leány volt, Szidóniának legkedvesebb barátnője. 

Altalános üdv-rivalgáisal fogadtatott  az érkező. 
„Uj alak, uj etzme !* — mindenki «bben a hit-

ben volt. 
Nem csalódtak, 
Szidónia a barátnő rózsás arcára oda lehelte ru-

bintos ajkával az Üdvözlés édes-meleg csókját. 

Az idei termés. 
Sepsi-Martonos, 1877. okt. 29. 

A természet, ez a minden földi  teremtményeket 
• gondosan dajkálni soha meg nem szünö édes anya 
' jelen évben kezüukbe adta mindennemű áldásait. 

A*t mondják némelyek, kik csakis a négy fal 
közölt theoreűzálnak, de az egésa nyáron soha a me-
zőn meg nem fordultak  : hogy Háromszéken dus ter-
més volt. 

Számoljunk hát a hanyatlásra siető esztendő ter-
méseivel s lássuk meg, mennyiben van igazuk azok-
nak a szoba falai  közt theoretizáló, vagy legfennebb 
az országúiról szemlélődő s kocsijokból futólagosan  a 
mezőre is kitekintő uraknak. 

En amit láttam, tapasztaltam s másoktól ia be-
széltetni hallottam, nagyítás vagy kicsinyítés nélkül 
hiven leirom. Ha mások saját mezeiken dúsabb ter-
mésről értesitendnek, azon csak örUlni fogok,  de ehez 
kevés reményem, mivel a gabna drágasága s napon-
ként fennebb  emelkedő ára az ellenkezőről győz meg. 
Vegyük tehát rendre. 

iZádorffi,  mit adnál te egy ily csókért ? Nemde 
a félvilágot!  De csak ugy, ha a tiéd volna.) 

— KedveB Jozephin ! nem jöhettél volna alkal-
masabb időben. 

— Hogyhogy ? — kérdé a csengő hangú vidám 
teremtés. 

— En ismerem életrevalóságodat. 
— Elénk vagyok s egyéb semmi 1 — válaszolt 

könnyedén a szeretetreméltó fiatal  barátnő. 
— De azellemdus, az pedig nem mindenki. 
Valóban Jozephinről az egész város ugy beszélt, 

mint a legszellemdusabk leányról. 
— De te is az vagy és ez elég örömet okos 

nekem. 
Zádorffi  osztozik ez örömben. Egyébiránt a nő, 

kit szeretünk, mindig kedvesebb. 
Szidónia igy folytatá  beszédét : 
— Vezess ki bennünket a sötétségből 1 
Szirondiné közbe szólt: 
— Elég, gyermek. Te nem érted a dolgot. 
— Kedves néni ! — szólt erre Jozephin, kí-

váncsian várom szavait. 
— Szidónia egy szerelmes levelet kapott. Mi az 

illetőnek vissza akarjuk küldeni, de megakadtunk 
mert nem tudunk egy helyes módot erre kitalálni. 

Szirondiné szavaira a megtestesült ssellemdusság 
azonnal felelt: 

- - En az efélét  jól értem. 
— Éljen 11 Halljuk 1 ! 
— A levelet vissza kell küldeni egy üres levél 

borítékban, melyet egy jeles férfiú  címezzen az illető 
nek, — igy hangzott a tanács. 

— Ez a fő  I — fejezte  ki bámulatul eltelve a 
baritonista. 

— Nem biába szerettem én mindig 1 szólt to-
vább az a valaki, aki minden nőt szokott ieeretni. 

— Hallgassatok! — Ez Szirondiné ajkairól 
szállett el. ' 

El erre elhallgatott mindenki. 

(Vége követkeiik.) 


