
ur felolvasása  amerikai utazásából, valamint a zene-
él dalegyletek közreműködése- Ennnyit tudok a mű-
sorból, mely szép reményekre jogosít s meg vagyok 
győződve, bogy a városház terme nagyon kicsiny arrs, 
hogy befogadhassa  az érdeklő közönséget; igen nagy 
szolgálatot tehetne a rendezőség, ba egy ilyen érdekes 
hangverseny előadására a közreműködőket ne csak 
egy, hanem kétszeri előadásra igyekeznék megnjerni. 

Nem hagyhatom említés nélkül, hogy november 
ld-én „Erzsébet" fenséges  királynénk névnapján a 
kantai egyházban az isteni tisztelet alkalmával a „köz-
művelődési egylst" dal és zeneoBztálya a „Misét" fogja 
előadni, melyen Mátéfy  ur „Graduale" című saját 
szerzeményével fog  közreműködni. 

Midőn ezen érdekes eseményekre a közönség 
figyelmét  felhívjuk,  hálás elismerést nyilvánítunk azok 
nak, kik nem kiméinek fáradságot  a közügy érdekéoen 
működni és megvetik az előítéleteket azért, ho^y egy 
egy jótékony előadás által hasznosítsák a szép't a 
jóval. ö . 

A csata az Aladschadagon 
Okt. 9-én Lazarrff  tábornok egy 27 zászlóalja* 

önálló hadtesttel, a szükséges lovasság és 40 ágvuval 
Kotsiron, Jigor és Bazardsikon át az ellenség hátamö 
gé küldetett azon feladattal,  hogy Ogurlikot elfoglalja 
és az általános támadásnál a visiokiöi fenföldet  elfog-
lalva, a törököket Karótól elvágjs. Egy távirdai vonal 
köté össze Lazaroff  tábornok hadtestét a nagyherceg 
főhadiszállásával. 

Mukhtar pasa, mint az elfogott  tisztek beszélik, 
azonnal tudomást vett Lazareff  mozdulatairól és 15 
zászlóaljjal Ferik Rasid pasát küldötte ellene. Ostoba-
ságának vagy büszke hanyagságának pontját képezte, 
hogy a nagy Jagni hegyet nem szállotta meg. A musz-
kák sokkal jobb kedvvel, mint valaha a Nagy-Jagnit 
a törökök orra előtt szállották meg. Az utóbbiak egy 
támadása okt. 13 án véresen veretett vissza. Ez által 
az Arilori hegy a török hadállások központja szabad 
dá lett. 

Midőn okt. 15 én reggel Lavareff  tábornok je-
lenté, hogy készen áll, csak Mukhtár lisemköi föhad-
ereje által vau fenyegetve  és azért segélyt kér, a tá 
madás el lőn határozva. Ez alkalommal a homlokcá-
msdásrói teljesen lemondtak. Csak a főpatak,  az ari-
lori hegy és a virinkoit támadták meg Heimann és 
Lazareff.  Az Aladsa hegy és a többi ellenséges had-
állásokat csak figyelemmel  tartották. Soha dy józan 
eljárás az oroszoknál 1 

Heimann tábornok 6 órakor reggel kezdette el a 
támadást Hadsiroli falutól  »z arilori hegy ellsn. A 
hegyet a törökök árkok és bástyákkal vették körűi, 
Máf  alkalomkor a török tüzérség oly messzire volt fel-
állítva, hogy a tűz eltévesztette minden hatását, most 
e hibát nem követték el. A támadó 56 ágyú az ellen-
séges haderőtől 1800—2000 lépésre közeledett. Az os-
tromló muszkák s törököket egy rövid csata után a 
tulajdonképi hegycsúcsra kergették fel  és aztán három 
roham oszloppá alakultak. Időközben a muszka üte-
gek borzasztóan megdolgozták a török sáncolatokat. 
Valóságos golyózápor esett az ellenségre és az árkok 
egész tetőig teltek míg halottakkal, 

Mukhtár ezalatt egy Avitáráal szomszédos hegy-
ről figyelte  meg a csatát, melytől az ő és Örményor-
szág sorsa függött.  Ahelyett, hogy az aladschadagi 
hadállásokat feladta  volna és csapatait Visinkiöi mel-
lett öszpontositja, — addig egy ezredével megkisérlé 
Avilárt megmenteni. Jó ideig nyagtalanitotta Mukhtár 
«z egyik muszka hadosztályt, de Heiman tábornok oly 
•ok emberrel rendelkezett, hogy könnyen verte vissza 
a kis csapatopsk^t. 

zett a nőben, ki önállóan jár el dolgaiban s nem szá-
mított arra, hogy az a nő még gyermek, ki önmagá-
tól semmit sem tesz, hanem gépiesen teljesíti a paran-
csot, mit eléje szabnak. 

Zádorfn  meg volt győződve akkor, hogy Szidó-
nia a nyíltságot becsülni fogja  s nem riad vissza, ha 
a nyíltságot őszinteséggel kell viszonoznia. Szidóniá-
nak kötelessége az lett volna, ba az önálló nök közé 
akarja magát Boroztatni, hogy a levelet önmaga küldje 
vissza annak, ki jellemében bizva, hozzá intézte. Es 
ekkor ő nemesen cselekedett volna. De ő e helystt 
megbízta egyik rokonát, sz által cimezteté a levelet, 
hogy az epedő szerelmest fölrázza  édes merengéséből 
és bemutassa önmagában ez eljárás által a gyermeket. 

Szegény leány I Ott lehet gazdagságod, ott lehet 
a szépség; külső máz mitsem ér, ha szived érzéket-
len és jégkéreg, ha nem érted a lelkesülés mámorát, 
ami felmagasztal,  ami üdvözít s amelyet a boldog 
szerelmesek oda nem adnának a félvilágért. 

Haladj utadon tovább. Amit teszesz, talán jól 
teszed, te tudott azt, te az élő spbynx. De én Zádorfi 
helyében elítélnélek, megvetnélek épen ugy, mint a 
hogy te megaláztad és megvetted őt. 

Még pár Bort. 
Zádorffi  annak dacára is szerette Szidóniát a 

sírig és Szidónia egy könyet se szentelt emlékének. 
A megvetett s eltaszított férfiú  fájdalma  nem indította 
szánalomra. 

Majd eljött az az idő, midőn a nő már későn 
eszmél s hiába küzd, mert nem rajong érts senkisem. 
Es ekkor eszzébe jutott Szidóniának az a férfiú,  aki 
CSUpán érte élt a földön  és aki őt Bzerette a sirig. 

Megkönyezte. 
. . . Késő I . . . Ké.ö I . . . 
A vén leány könyei nem képesek felrázni  a ha 

lottat mély álmából. 

nincs hadmivelet ; i t időjárás nagyon rosc. — Szulej 
man pasa szemlét tart az Eski-Dijusua melletti had' 
állások felett  — Hobart pata a Feketetengerre ment. 

Konstantinápoly, nov. 3. Három nap óta tizen-
nyolc hajó indnlt katon kkal é« készletekkel Trape-
zuntba, Mukhtár pasa erősítésére. — Ujabb vereségek 
esetére Mehemed Ali van kijelölve Mukhtár helyére 

L e g ú j a b b , 
Brody, nov. 3. Dél Oroszországból forrradalmi 

mozgalmakról hoznak jelentéseket. Több helyütt véres 
összeütközések voltak a rendőrséggel. 

Konstantinápoly, nov. 3. A muszkák előnyomu-
lása folytán  a Dobrudzsában, a kikötőben török pán-
célos hajók jelentek meg. Görögország fenyegetéséről 
semmit sem tudnak. 

A „Memóriái Diplomatique" jelenti, hogy L,ayard 
eddig határozott utasítások nélkül és máa hatalmak 
tudta nélkül közvetítette a békét. A szultántól csak 
általános választ nyert, Gorcsakoff  padig k jelentette, 
hogy muszka győzelmek előtt angol közvétitésről mit 
sem akar tudni. Az angol királyné erre elrendelte, 
bogy a szentpétervári angol követ, ha a körülmények 
ugy kívánják, utazzék a muszka főhadiszállásra. 

A „D. T." -nak távirják nov. l-röl Sofiából:  Az 
Orohanieből Plevnába vezető uton egyre harcolnak. 
Sefket  pasa jó állást foglalt  a Karadja-Dagban. Az 
előnyomuló muszkák nagy veszteségekkel visszaveret-
tek. Érkező segély után kísérlet tétetik Telis vissza-
foglalására.  — A „Times" jelenti : , Ruscsuk csütörtök 
és péntek hevesen bombáztatott. — A „Standardénak 
jelentik Konstantinápolyból : Hassan herceg egy török-
egyptomi hadtest vezényletét vette át, mely Zimmer-
mann tábornok ellen fog  működni. 

Snmla, nov. 3. Szulejman pasa hadserge oly ki-
tűnő állást foglalt,  mely bevehetetlen. A csapatok 
földsátrakat  építettek és jól el vannak látva. A csa-
patak szelleme és egészségi állapota kitüuő. 

Szentpétervár, nov. 3. Hivatalosan jelentik nov. 
2-ról Wisinkőiból: Miután október 28-án este Heiman 
tábornok előbada majdnem harcz nélkül megszállta 
Koprokerejot, midőn is Mukthár és Izmail utóhada 
gyorsan Hassan-Kalehba vonult vissza, lovasságunk az 
üldöztetést folytatta  és éjjeli 2 órakor megtámadták az 
ellenséges tábort, rövid harc után 2 szotnya kozák, 2 
eskadron egy üteggel a töborba nyomult, körUlbelő' 
100 embert levágtak és a többit futásra  kényszerítők^ 
az üldöztetés 6 verstnyire tartott és csak az emberek 
és lovak kifáradása  folytán  állíttatott be. 5 órakor 
aeggel HasBan-Kaleth lovasságunk egész Kurudjukig 
ért, Erzerumtól 18 verstnyire. Az ellenség a dere-bojé 
magaslatokon táhoroz, bol Heiman és Tergukasoff  had-
oszlopai vannak összpontosítva. A veszteség nagyon 
csekély, csak az sajnos, hogy Talstincht megsebesült. 

Kostautinápoly, nov. 3. A „Hivas" ügynökség 
jelenti: Erzerum előtt csata van küszöbön. — Egy uj 

1támadásról beszélnek Sefket  pasa ellen Orhanie kör 
nyékén. A caravíca h&dsoregéask egy része a Plevnát 
ostromló hadsereg erősítésére indult. — lUsgr tduá» 

V E G Y E S . 
- - Hároni8zékmegye közigazgatási bizottsága 

tegnap tartott gyűléséről jövő számunk réazletaa tudó-
sítást hoz. 

— A marhavész megyénkben nagyobb terjedel-
met nem öltött, ujabb betegűlések nem fordultak  elő 
s reményünk lehet, hogy a vész a tett intézkedések 
következtében egészen megszüuik. Szotyori Nagy Ká-
roly ur beteg bivalán a kiszállt bizottság a marhavész 

• jeleit nem konstatálhatta. Brassómegye egyes közsé-
geiben is felüti  a vész fejét  ; tbből látszik, hogy a 
kórauyag nagy területen lett elterjesztve. 

f  Necrolog. Szilágyi Karolina, a dálnoki gyer-
mekkert igazgatónője vasárnap nov. 4 én meghalt. — 
Béke poraira I 

— A török sebesültek részére Kovászon köz-
ségében adakozók ^névsora: A.) Izay Nina és Imre 
Bert4 kisasszonyos gyüjtőivén : Imre Berta, Izay Anna, 
Deák Gyuláné, Györgybiró Mari, Nagy Gergeiy, Vájna 
Mihály 1 — 1 frt.  Miklós Kata, Gazda Györgyné, Gödri 
Ferencné, Sükösd József,  Klein Jánosné 50 - 5 0 kr. 
Kis Gergely, iij. Ugrón János, Donáth István, egy ha-
zafi,  Butyka Mari,, Kovács József  40—40 kr. Gazda 
Emma, Fekete Margit, György János 30—30 kr. Be-
csek Imre 25 kr. Beke Péter. Deák Lajosné Rápolti 
Ilona, Vajna Teréz, Vajna Rósa, Deák Dánielné, Ká-
roly Józsefné  20—20 kr. Izsák Józsefné  15 kr Ko-
vács Imre, Vajna Tamás, Puzsi János, Veres József, 
N. N, Butyka György 10— tO kr. Kádár Imre 8 kr. 
Csutak Zsigmond, Veres József  6—6 kr. Károly Imre 
5 kr. Vajna János, Csutak Dénes, Sz ékely Józsefné, 
ifj.  Olasz János 4—4 kr. Kozma Józset 3 kr. Itj. 
Deme Ferenc, özv. Csutak Józsefné,  Csorna Ferencné, 
Butyka Józsefne,  Csorna Ziigmond, Vaj Lászlóné, Csu-
tak Mihály 2—2 kr. Összesen 15 frt.  78 kr. _ 

— Tűzvész. Málnáson október 31-én szerdán 
este 10 óra után tüz ütött ki, mely a pap csűrén benn 
s mint a közvélemény hinni szereti, pipától kezdődök. 
A falu  lakosainak légnaeyobb része első á'omba me-
rülve éré a szerencsétlen órát a igy a mester csűrét 
megmenteni sem idö, sem erő nem volt, kepéjével 
együtt hamvada. A papnak 3 kecskéje égett benn. 
Mint mondják, a pajtaajtót elég jókor nyitották fel, 
de a kecskéket kihozni sehogysem lehetett. A kár 280 
frt  körül van. A lakók, csendőrök s különösen néhány 
ott lakó katona ébersége folytán  sikerült ciakhamu-
annyira lokalizálni, hogy tovább terjedésétől nem lehe-
tett félni. 

— Tolvaj humor. Egy bécsi müárus bolt előtt 
a napokban egy fiatal  „gyermekkertésznö" bámulta a 
szobrokat. A csinos hölgy egészen utolsó divat szerint 
volt öltözve, tehát ruháján a zseb könnyebben hozzá 
férhető  akárk:csoda-inicsoda idegennek, mint magának 
a tulajdonosnak. Észrevette egy ott ácsorgó tolvaj, a-
ki még azt is meglátta, hogy ebből a zsebből csinos 
pénztárca kandikál ki. Ez jó fogás  lesz— gondolja 
magában, Ítélvén a ruha divatjáról—és ellopta a pénz -
tárcát. A hölgy csak akkor vette észre vesztességét, 
midőn egy közeli boltba ment, hogy némi bevásárláso-
kat intézen el. A tárcában csekély összeg volt, miud-
össe 9 forint,  de egy gyermek kertész uőnek" ez is 
szép péus, aggodott is miatta erŐBen, hanem ki írja 
le meglepetését, midőn másnap egy nevére címzett 9 
forintos  posta utalványt kap, melynek közleményekre 
zánt részére a feladó  e sorokat irta. „Tisztelt kisasz-
szony 1 Van szerencsém önnek ama 9 frtot  elküldeni, 
amelyet tegnap pénztáárcájában találtam. 11.után én 
csak nagy összegekre dolgozom, az az ilyen kis bűnö-
ket nem akarom a lelkemre venni, tisztelettel Noor 
Ferenc." Denique, a humor még ezekben a rósz idők. 
sem hagyja el a bécsi tolvajt. 

— Blondin, a hires kötéltáncos, kin <k viselt 
dolgairól azért nem hallott a világ, mivel Amerikában 
szerepelt, most Párisban kezdi meg előadásait. Blon-
din egy 80 méter bosszú kötélen fog  végigtáocolni — 
fejét  egy zsákba húzva, visz azonkívül hátán egy put-
tonyt, benne egy gyerekkel, ráadásul sz 'Igáját iu kar-
jába veszi, szóval nagy dolgokat igér a pár.si közön-
ségnek, mely kapva kap az ilyen hajmeresztő látvá-
nyosságokon. 

Táhorszky & Parsch nemzeti zeneműkí-eskedé-
sében Budapesten megjelent a „Solta induló", a török 
ifjak  látogatásárak emlékére zongorára szerzé M. T. 
Ara 60 kr. 

— Boszorkányégetés 1877 ben. San Jacobaban, 
Metilóban több egyén, boszorkánytággal vádolva, ele-
•enenen megégettetett. Augusztus 19 ről Ignaire Cas-
tillo ezeket jelentette a Concordia kerület elnökének : 
„Jelentem, Uogy G. Perrast éa Diegctugot ma délután 
elfogattam,  mint akik az utolsó hat hónap alatt Sil-
vester ZackariáBt megboszorkányozták. Tegnap Perras 
Marson polgár a megboszorkányozottal 3 éves szentelt 
vizet itatott, hogy az ördögöt kiözze belőle. Az alol-
irott ugy mint az összes lakosság szörnyülködött ós 
elfogatta  a büuöhtfkot  és követelte, bogy azok elevenen 
égettessenek meg. Éljen a függetlenság  és a szabadság." 
A kivégzés másnapra meg is történt, s More:io biró a-
ki a megégetésről meg is tette jeleatását, a melynek 
hitele szerint űiegotu^o éi fia  a Q. Forrást bosajrká-

E pillanatban, körülbelől fél  1 órakor három ro-
bamoszlop indult meg és bátran haladt a hegynek fel 
felé.  A testőrök nem törödve a folytonos  lövöldözéttel, 
gyortan nyomultak elő. Eleinte a törökök mindeu lő 
vétre válaszoltak. Midőn azonban az ellenség egyro 
szaporodott, elvesztették bizalmukat hátultöltőik iránt 
éi futásnak  eredtek. Ekkor, mint a parancsszóra, el-
hallgatott a lövöldözés ét a muszkák „hurrah* kiáltá 
tokkal elfoglalták  a hegymagaslatot. Ekkor Mukhtár 
elveszti minden lélekjelenlétét ét kíséretével egyene-
sen Karsba futott.  Heimann tábornok azonnal üldözőbe 
vette, de e célra kevés lovassággal rendelkezett. 

Időközben Lasareíf  tábornok is döntő támadást 
intézett Visinköi ellen éB azt el ii elfoglalta.  Most lett 
még ctak nagy a veszedelem ; a törökök a két malom 
kő között, Hcimsnn és Lazareff  hadteste között mor-
zsoltattak szét. Aki Mukhtárral együtt nem menekült 
Karaba, vagy megöletett, vagy foglyul  eaett. 

Mig a visinköi csata döntő színezetet nyert és a 
török főliaderö  mintegy meg lett semmisítve, Mukhtár 
jobb szárnya még sértetlenül állott az Aladsadagon. 
Most 2 órakor, miután az Arilar véglegesen elfoglalta 
tott, a muszka baUzárnyou álló moszkvai testőrbadosz-
tály is rendeletet kapott az Aladaadai? megtámadására, 
— A törökök egynehány óráig védték magukat, végre 
mindinkább magasabbra kergettettek. Midőn kétségbe-
esett erőlködésük dacára sem sikerült főláborukat 
megmenteni, mindent hátrahagyva a hegy másik olda-
lára vonultak vissza. (Az éj már beállott, IIÜVŐB szél 
jött s a halálra fáradt,  kiéhezett, hidegtől didergő tö-
rök csapatok az Orlah hegyre kerestek kijárást. Midőn 
azenban itt is a muszka tüzelésre találtak, kétségbe-
esésükben a nagyherceghez békekövetet küldöttek, 
megadásukat jelentve. 

A törzskar egy őrnagya hozta meg a választ, ki 
mindenekelőtt a fegyverletételt  követelte. Ezredesök 
parancsszavára a törökök engedelmesen rakták le fegy-
verüket. Azután egy mUBzka tüzérzászlóalj vonult elő 
és körülfogta  őket. Egyszerre 22 zászlóalj rakta le a 
fegyvert  és adta meg magát. Később még 6 zászlóalj 
eBett foglyul.  A halottak, sebesültek s eltűntek száma 
török részről még nincs rpegállapitva. összesen mint-
egy 6000 ember menekülhetett meg. A foglyok  között 
7 pasa is van. Körülbelöl 40 ágyú, sok ezer fegyver, 
sok késalet és élelem, az összes tábori sátrak és Muk-
tár pasa sátra is zsákmányul esett. — A loglyok már 
Tiflisb  küldettek. 


