
Szerkesztőségi iroda: 
Brassai utcza 60. sz alatt, 
hová a lap szellemi részét 

illetS közlemények 
feöldondők. 

Kiadó-hivatal: 
Pol l ik Mór könyvnyom-
dája, hová a hirdetések és 
•l&íizetési pénzek bérmen-

Usen intézendők. 

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászat] lap, 
a liaromszéki „Háziipar-eg-ylet" 

és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye. 

Megjelenik ezen lap heten 
kint kétízer : 

szerdán 6a szombaton 
Előfizetési  feltételek: 
helyban h{.».b:>«hordv» vagy 

vidékre postán küldve: 
Egész év . . 6 ft.  — ki. 
Fél év . . . . 3 ft.  — kr. 
Negyed év . . 1 ft.  50 kr-
Hirdetmények dija: 
3 baaábes petitsorért, vágj 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij kttltSn 30 kr. 
Nyilttar -ora 16 kr. 

A közérdek mindenek felett. 
Háromszék anyagi, szellemi eló'haladása tel-

jes mérvben biztosítva van ; most azon egyé-
neket kell, félretéve  minden érdek-összeköt-
tetést — megválasztanunk, kik az anyagi és 
szellemi fejlődés  előmozdítására hivatva kell 
hogy legyenek. 

A megyei tisztújítás ideje maholnap itt van; 
ekkor fog  határozni megyénk lakossága jövője 
felett,  ekkor lesz megoldva a lényeges kérdés : 
megyénknek oly tisztikarral kell bírni, mely 
megyénk minden irányú érdekeit felfogni,  esz-
közölni, fejleszteni  elég érzékkel és kép--xnégj;el 
bírjon, vagy maradunk a régi nepotismu* alral 
teremtett közigazgatásunk mellett s hagyjuk ér-
dek- inket a sutban s nem törődünk saját anyagi 
és szellemi jóllétünkkel. 

Megyénk minden egyrs mivelt, gondolkozni 
szerető félti*  érzi a közszükséget, hogy Három-
azékmegyének, Magyarország egyik legtekinté-
lyesebb megyéjének olyan tisztikarral kell birni, 
melyre mindenkor büszkeséggel tekinthessen: 
mely ugy miveltaég, szakképzettség, mint erköl-
csi tulajdonságai által mintaképül szolgáljon a 
többi megyéknek, mely kezdeményezője legyen 
minden hazafiéi  ügynek s áldozatrakész bajnoka 
mindannak, mi megyénk jóllétét érdekli 

Ha a közszükséget érezzük, ennek kima-
radhatatlan eredményének kell lenni egy oly 
tisztikar választásának, mely ugy fel,  mint le-
felé  hivatását egy tekintélyes megye hivatalos 
közegéhez méltóan, megyénk dicsőségére, a pol-
gárok javára töltendi be. 

A megyei választások ideje itt van ; meg-
érkeztéig vessen számot minden egyes választó 
magával; készítse magút elő; tájékozza magát 
az áapintnsokkal szemben, hogy midőn az ur-
nához kell járulnia: oly egyénre essék vá-
lasztása, ki amellett, hogy a közbizalomra érde-
mes, egyesiti magában az ember, egy valódi 
mivelt ember azon erkölcsi és szellemi tulajdon-
ságait, melyek előtt önkénytelenül megliajlunk 
és kalapot emelünk. 

Az, ki ily egyénre szavaz, mig egy részről 
kötelességét leijesiti, másfelől  megyénk közér-
dekének tesz szolgálatot; megyénk közjavát mozdi-
tandja elé. Ki ellenb?ri egy-más érdek, családi 
ősszeköttések stb. miatt mellőzi az érdemetlen-
nel szemben az érdemest; ki hitvány pár forint-
ért, eszem-iszomárt nem követi meggyőződése 
szavát s oly egyéure szavaz, ki sem mint em-
ber, som mint hivatalnok a közkivánalmat ki 
nem elégitheti : árt, véghetetlenül árt azon 
közjónak, melyet előmozdítani minden egyesnek 
erejéhez mérten szent kötelessége s lclkiismeret-
mardosásnak teszi és méltán ki magát, mert 
elmulasztotta, midőn módjában állott a közjó 
javán munkálni. 

Ily meggyőződés hassa át a választókat el-
sőtől utolsóig, ily emberhez méltó tudattal já-
ruljanak az urnához; ekkor megyénk oly tisz-
tikarral fog  birni, mely reánk és mi reájok mél-
tán lehetünk büszkék. 

Hat év sok idő! Ha jól választunk nyu-
godtan várhatjuk a hat é / lefolyását;  ha roszul: 
hosszú hat évi idő fog  kiábrándítani, adja isten 
ne legyen későn tévedésüuk, a nepotismus szülte 
közigazgatás boltá-tai, szellemi és anyagi roppant 
kárainkból eredő hUram áradásunkból. 

Háromszéken van mivelt, erkölcsi érzület 
tel biró, képes egyén elég; válasszuk ki ezek 
közül az érdemeseket s ezekre essék szava-
zatunk. 

A közérdek vezesse elhatározásunkat min-
denek felett;  vonuljon háttérbe ezzel szemben 
minden mis érdek s ekkor megyénk életreva-

lóságába vetett hitünk nemhogy megcsalna, de 
boldogitani fog;  megyénk anyagilag, szellemileg, 
virágzó, lakosai boldogok, elégedettek lesznek. 

Ugy legyen ! 

* Ausztria Magyarország részéről, mint a bécsi 
„Montags Revue" berlini levelezője jelentette — kije-
lentetett volna, hogy azonnal háborút indit Muszkaor 
szág ellen, ha caak sgy talpalatnyi főidet  is el alspi 
foglalni  a török birodalomból. E nyilatkozató 
News" alaptalannak siet állítani. 

* Muszka hangok Magyarországon. Az újvidéki 
„Zásztava" Szerbiát újból felszólítja,  hogy a háborút 
a törökök ellen kezdje meg, illetőleg a tavaly meg-
kezdett inunkát folytassa  s végezze be Szerbiának kö-
telessége a szerb jövő biztosítására működni a saját 
érd- ke és fennállása  tekintetéből, fel lát  tegye magát 
tönkre 1) Ugyanazon okok forognak  fenn  moot is, mint 
tavaly, a törökök elleni hadjárat viselésére és pedig 
annál inkább, mivel Szerbia csakis a felszabadított  és 
egyesült Szerbségben leli fejlődését  B egy szebb és 
boldogabb jövőjét — ellenkező esetben nyomorúságos 
életre és pusztulásra számíthat. De a tavalyi hadjárat 
iszonyú anyagi és politikai áldozatai i» megkívánják 
Szeibiától a háború mielőbbi megkezdését, (*-z aztán 
logika !) avégből, hogy a mostani hadjárat, melyet az 
északi szövetséges társ és testvér oly dicsőeu kezde-
ményezett, minél gyorsabban bafejeztosaék  Nem stra-
tégiai, hanem politikai okok tanácsolják tehát Szerbiá 
nak a beavatkozást, mely okok előtt bizonyára Szer 
bia államfériiai  is meg fognak  hajolni. (Kitűnik ebből, 
hogy o „Zásztava" sokkal kevesebbért mondaná ki a 
háborút Szerbiánál. 

A h a r c t é r r ő l . 
A harctéren nem törtéinek ujabb eseméoyelr. — 

Dobrudsa, Lom-vonal és Sipka-szorosban támadásra 
készen állnak az orosz hadak. A hadjárat sorsa Plev-
nától függ,  ezért az oroszok itt fejtik  ki föersjtíket. 
Plevna körűi van zárva már 12 nap óta » aza'att nem 
történt semmi Plevna körül. Az oroszok Plevna ostro-
ma sikertelenségéről sok vér árán győződtek meg B 
ha Ozmán élelemmel hotsrabb időre ellátva van, Plevna 
bevehetetlen lesz a muszkákra nézve. A tél s szabad-
ban táborozó muszka hadserget roppant sanyaruságok-
nak teszi ki. A hideg a török golyókkal vetélkedve, 
egyaránt pusstitani fogják  a muszka hadserget. 

Ujabb tudósítások szerint a török kormány na-
gyobb kéizületeket tei-z Montenegro ellen is, egy 
ujabb, 40,000 főnyi  sere* alakítását indítván meg Boi 
niában és Hercegovinában. 

A Plevna körüli orosz csapatok elhelyezése ma 
a következő : A nikápolyi és a bielai utak közötti te-
rületen Grivícáig a 2 , 3., 4. román hadosztály, Gri-
vicától cs Radisevo kost a IX , Radisevo és a lováci 
ut közt a IV. orosz hadtest táboroz A lováci ut és a 
Vid, illetőleg Telis közti terület, valamint a vidi hid 
Svinarnál a gárda és a lovasság kezében van, egy 
gárda badosstály Krynenél áll. A plevna-sophiai ut 
mentén levő vidi hid, mely nagyban meg volt erősít 
ve, legújabban orosz kézbe került s igy a dubniki ut 
és Radomirce is az oroszoké. 

Dubniktól északra Etropolnái a gárda egy része 
és Lazarev lovashadosztálya, mig a hid és Nikápoly 
közt a Kalafatból  ide rendelt első hadosztály áll Pltv 
na körül tehát 4 román s 8 orosz, összesen 12 had-
osztály, vagyis 107 ezer gyalog s 20 lovasezred — 20 
ezer ember s ugyanannyi tüzérség és műszaki csapat, 
vagyis 130 ezer katona, 500 tábori és 50 várágyu áll. 
Az ostromvonal egy-egy mértföldjére  16 ezer ember 
«sik, ami kétségkívül igen tekintélyes haderő. 

Déli irányban Ozmán pasának Plevnától még két 
mértföldnyi  távolságra szabad tere van; Peternica és 
Uzendol közt őrös sáncokat emeltetett s pozíciója ezen 
irányból megközelíthetetlen. 

Sevket pasa Orchanieből okt. 27-én azt jelenté, 
hogy az oroszok Gradihuicánál 60 ember veszteséggel 
visszaverettek. Okt. 28-án egy kis csata volt az or 
chanie-plevnai uton. Egy orosz osztag Szlaticáa van 
a Balkántól délre Orchaine hátában. 

Az orosz gárdacsapatokról következőleg emléke-
zik meg a ,K. Z." tudósítója : A katonák többnyire 
jól megtermett emberek éí egyenruhájuk szépen áll. 
A tábori szolgálatot még nem ítélhetem uieg, azonban 
egy ör felállítását  láttam s mely a mi fogalmaink  sze-
rint igen gyarló volt. A tisztek, a kikkel beszéltem, 
mind jó reménynyel vannak telve s „Plevna mielőbbi 
bevégzését" remélik, ugy, hogy még ac„idén a Balkán 
túlsó oldalán fognak  békét diktálni. Ok még mindig 
kicsinylik ellenfelüket,  ami talán au első komolyabb 
összeütközésnél meg fog  változni. A sorkatonaság is 

igy vélekedett, mig Plevna mezőin ezrenkint leterit-
tettek. 

Sumlából okt. 29-én jelentik, hogy Szulejman 
pasa visszatért oda Várnából. Mult kedd óta, mikor 
az oroszok visszaverettek, nem volt csata az egész 
vonal mentén. 

Szilisztriából okt. 27 ről ezt jelenti a „D. TM.B 

egyik harctéri tudósítója : E pillanatban minden csen-
des, gőzöseink lejárnak Pasováig. A kozákok Kainard-
siig nyomultak előre, ott gabnanemüeket requiráltak 

3^Xztán visszavonultak. Galacon és a szomszédos fái-
nkban az oroszok nagymennyiségű gabnanemüakjt 

halmoznak öaeze. A Szilisztriától keletre eső szigeten 
öt orosz ezred van. A Kalaraaon levő öuzes ellenséges 
haderőt 15,000 főre  becsülik. Mult szerdán a nagyher-
ceg kémizemlét tett a Bzigetre nézve a csatornán egy 
gőzesóoakban s miután arra lőttek, vijizavonu t. A 
Duna vízállása igen alacsony; az oroszok a szigeten 
üteget állítanak föl.  Az idő igen ssép. A törökök néha 
lövést tesznek az orosz munkálatokra a szigeten 

Nikica fejedelem  ujabb tudósítások szerint sze-
pegni kezd, hogy bódításai, melyeket a török sereg 
jelenlétében tett, csakhamar veszendőbe mennek. Ali 
Saib pasa most már 22 zászlóalj és 42 ágyú fölött  ren-
delkezik, néhány hót alatt pedig körülbclől 40 ezer 
főnyi  uj törők sereg szerveztetik a kossovoi kormány-
zóságban ; a fegyver  e csapatok számára Konstantiná-
polyból már megérkezett. Nikica méltán aggódik te-
hát a következő események fölött  és szorultságában a 
mult napokban hosszabban alkudozott táviratilag s 
szerb kormánynyal, hogy a szerb csapatok egy része 
Montenegro felé  operáljon. Ez alku lozások azonban 
egyelőre még semmi eredményre sem vezettek, mert 
ba a hatalmas Milán végre mégis megiudul rettsnetes 
ármádiájávsl legelső, sorban a szegény cáron kell se-
gítenie, 

B é c s , nov. 2. A „P. C." Bukurestből folyó  hó 
elsejéről jelenti: Sevket pasa okt. 31 éu Orhanieből 
megkisérlé az oroszokat Telisnél megtámadni és őket 
onnan elűzni. Több órai c«ata után az oroszok Sefkst 
pasát Radomirce előtt megverték a vad futásban  ül-
dözték. Plevna most már tökéletesen körül van zárol-
va. Egy Zimnicából érkezett jelentéi nyomán fentar-
tással közli a „P C"., hogy 70 ezer főből  áiló Balkán 
hadsereg van alakulóban, mely még a tél b >állta előtt 
átlépné a Balkánt és BÍetve Adrinápolyhoz nyomulván, 
bevégezné a hadjáratot anélkül, hogy Plevna elestét 
vagy a carevie* keleti operációját beváruá. 

L o n d o n , nov. 2. A „Reuter" ügynökség je-
lenti Konstantinápolyból : Hivatalos közlés szerint a 
rendelkezésre álló tartalékosok és népfelkelők  száma 
498,412 ember, melyből 165,000 ember azonnal bevon-
ható. A sorozás 61,795 embert adott, behivatott ösize-
«en 226,795 ember. 

K o n s t a n t i n á p o l y , nov. 2. A „Havas" je-
lenti : Sevket pasa tartja magát Karadsa Daghnál Or-
hanie mellett. Ázsiából jelenti továbbá, hogy Mukhtár 
pasa az ismert Hasian-Kalehi esemény után a Dewe-
Bojumi erős pozíciókba, Erzerum mellett vonult vissza. 

Aranylakodalom, 

Szentkatolnai  Cseh IglÚC az 1827-ik év no-
vember 5 én vezette oltárhoz szép menyasszo-
nyát, Kézdi-marton/alvi  KOVÁCS Polixeilát. 

Ötven év, egy félszázad  tölt el azóta ; méltó 
volt, hogy arról 1877. november 5 én megem-
lékezzenek 

Az ötven év előtti fiatal  pár a szülők, nyo-
szolyó-leátiyok, vőfélyek  és számos vendég ál-
tal környezve, vig csevegések között, ma saját 
gyermekeik és unokáik kis körében csendesen 
ülte meg az örömnapnak emlékét 

És mégis, ha megkérdeznők a lakodalmazó 
párt, hogy mikor voltak boldogabbak : 1827-, 
vagy 77-ben? ők bizonyosan azt felelnék:  ma! 

Mert amely házaspár a haza, a CJa'ád s 
egyáltalában a társadalom iránt tartozó köteles-
ségeket hiven akarja teljesiteni és ugy, miként 
ók egy félszázadon  át teljesítették, az más fe-
leletet nem adhat, az a multat nem cseréli föl 
az akkori bizonytalan jövővel. 


