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A v á l a s z t ó k h o z . 
Alkotmányos életünknek egyik legszebb, 

legmegbecsülhetetlenebb kifolyómánya  a polgá-
rok választási joga, melynél fogva  azok képvi-
selők, közigazgatási tisztviselők választása által 
a közügyek elintézésébe közvetve befolyhatnak 
s az országos ügyeknek a polgárok helyzetére 
minél kedvezőbb elintézését eszközölhetik. 

Szép, megbecsülhetetlen jog oly polgárra 
nézve, ki azt kellően felfogni  és g y a k o r o l j 
képes. 

M'.Tölr, értelmes ember az alkotmányos élet 
adta legszebb jogot legjobb polgári meggyőző-
dése szerint fogja  a közelebbi megyei választá-
soknál gyakorolui. 

Megyénk minden egyes választóját mivelt, 
értelmes embernek hisszük — ezt következtet-r 
flünk  kell azon körülményből, hogy Háromszékme-
gye lakossága miveltség, értelmiség tekintetében 
a statisztika szerint mindjárt Pestmegye után kö-
vetkezik. 

Mivelt emberekhez, értelmes vála»tókhoz 
szólunk tehát, kiket nem szükség ambitionálni a 
tekintetben, hogy az alkotmányos élet legszebb 
jogát a megyei választásoknál a közjó, a köz-
érdek javára gyakoroljál}. 

Nem sziikrfég  figyelmeztetnünk  a választó-
kat arra, mert hiszen ezt ők jól tudják, hogy a 
közelebbi választástól mpgyéttk anyagi és szel-
lemi jóllétének felvirágzása  függ, 

A választókat fogja  terhelni a nagy, a sú-
lyos lelelősség, ha a közjóval nem törődve oly 
tisztikart választanak meg, mely közérdekeinket 
nem hogy felfogni  é« fejleszteni  tudná; de azok 
épen e tisztikar csökönyössége, indifferentismusa 
miatt csirájukban elfojtva  lennének, őket fogja 
ellenben az osztatlan dicsőség illetni egy oly 
tisztikar választásáért, mely érdekeinket megvé-
deni elég érzékkel és képességgel fog  birni. 

Most, midőn a corruptio a politikai és tár-
sadalmi életet egészen uralja; most, midőn a 
jellem, becsületesség és képesség a pénz, befo-
lyás, különböző piszkos önérdekekkel szemben 
alig jö'nek számításba; most, midőn attól tartha-
tunk, hogy erkölcsileg és vagyonilag bukott 
egyének emelkedhetnek felszínre  s foglalhatják 
el a becsületes, képes egyéneknek szánt tért; — 
egy akarattal igyekezzünk a létünkön rágódó 
fekélyt:  a korruptiot kiirtani; egyakarattal igye-
kezzünk minél jobban megválasztani azon egyé-
neket, kik anyagi és szellemi jóllétünk örei, elő' 
mozditói kell hogy legyenek. 

Mi lelkünk mélyéből meg vagyunk győződve 
arról, hogy nem találkozik megyénk intelligens 
választói közül egyetlenegy se, ki meggyőződését, 
ha érdemesről van szó — érdemetlennel szem-
ben pénz-, eszem-, iszomért áruba bocsátaná. 

Előttünk a közérdek minden — ennek 
ohajtottunk és fogunk  mindig használni. A vá-
lasztók nem fogják  e megye lakosai közjavát 
kockára tenni akkor, midőn szavazásuktól me-
gyénk közjava függ,  melyen munkálni minden 
egyesnek legszentebb polgári kötelessége. 

* Ausztria-Magyarország mozgósítása, melyről 
a bécsi tőzsdei hirek beszélnek, egyelőre csak a — 
tőzsdén maradt. Azon részbeni mozgósítás, melyre a 
külügyminiszter felhatalmazást  kapott, koránsem vált 
még szükségessé. — A tőzsdén azonban, ugy látszik 
hinni szeretik, hogy azon pénzt, melyet e célra a Kre-
ditaiutalt rendelkezésre bocsát a hadügyminiszternek, 
az intését készletben akarja tartani a hadi szerencse 
változása folytán,  mely most már valószínűvé látszik 
tenni sz európai összekoccanás bekövetkezését, mi 
ellen terméuetesen „lábboi" kell tenni a „fegyvert".  Es 
tehát két dolog. Más az, vajon mozgositunk-e vagy 
pedig az, hogy SZÓD pénzügyi körök, melyek ez eset-
ben megnyitják tárcáikat, a mozgósítás esetére gondol-
nak, és a pénzkészlet beszerzésére fordítják  a figyel-
met. Egyébiránt, mint már többször jelentettük, a 

mozgósítás híre mindig szárnyra kel, valahányszor fö-
lénybe jutnak a muszkák, ami persze gyengéd figyel-
meztetés akar lenni, hogy — érdekel, nagyon érdekel 
minket a dolog. Az európai események kedvező ala-
kulásától függ,  hogy Auiztria-Magyarország mozgósítása 
csakugyan ténynyé váljék, s az életérdekek megsérté-
sétől, melyekre nézve az volna az irányadó, hogy 
„most már mindegy akármit határoznak a szomszédban." 

„M. H." 

i A h a r c t é r r ő l . 
Minden szem Angliára van irányozva. Mit fog 

Anglia cselekedni, ami öasxhangban álljon érdekei vé-
delmével s azon biztatásaival, hogy érdekeit meg fogja 
védeni V Az világos, hogy Kis-Ázsiában közvetve Ang-
liát verik a muszkák, midőn akadálytalanul nyomultak 
dél és nyugat felé,  -veszélybe • döntendök az angol ér 
dekeket. A kis-ázBÍai török birodalom megrendült, 
inog s a suezi csatorna, Anglia szemefénye  nem biz-
tos többé. 

Hogy mit csinál Anglia ? Hát semmit. Tüntetnek 
a muszkák ellen, ezzel az olcsó mulattsággul ütik el 
a cselekvés idejét. Hajba ksjitak a felett,  mi legyen a 
gyermek gyámjának kötelessége, az alatt a szerencsét-
len gyermek éhen bal, elpusztul. 

Ami az európai harctért illeti, itt mindenütt ve-
rekesznek, de a siker napja koránsem mosolyog a 
muszkákra, Plevna mellett csetepaték folynak,  Sefket 
pasa csak ertisbitést vár, hogy elkergesse Qurkot, ki-
nek különben is igen gyanús diadalai voltak Plevna és 
Orkhanie kőst s az egyedüli! eredmény, melyet elért 
eddig alig más, mint három gárdának elpusztulás*. 

Ruscsuk ellan erélyesen szórják bombáikat a 
m u s z k á k , de semmire sem hirnak menni. Annál na-
gyobb kárörömmel dörzsöli!}: kezeiket. Ozmán pasn 
sorsa felett,  kinek ha a muszka jelentéseknek hinni 
lehetett volna, már elkellett vesznie csupa éhségből ; 
möst azzal vigasztalódnak, hogy decemberig még meg-
élhet, de tovább egy napot sem. 

Lengyel lapoknak jelentik, hogy Romániában pár 
nap előtt két Galíciából való lengyel vasúti gépész, 
Fedewic és Kubicki a cár megsértése és egy vasúti 
szerencsétlenség megkísértett előidézése miatt főbe-
lövetett. 

Bergmann E. tanár, mint a .Dorp. St." hiteles 
f o r r á s b ó l  értesül, Totleben tábornok kivánatára a Plevna 
előtti ostromló sereghez hivatott. Ebből azt következ-
tetik, hogy a hirhedt műszaki tábornok beteg. 

Konstantinápoly, nov. 9. A szultáni palotában 
nagy az aggodalom. A legnagyobb baj a pénzhiány. 
Kölcsönt hiába keresnek. Anglia, ugy látszik, megba 
rátkozott Törökország felosztásáuak  eszméjével s ölbe 
rakta kezeit. Nagy katasztrófától  tartanak, mely a tö-
rök birodalom sorsát eltemeti. Egyedül Osmanban 
biznak. 

Gorui Studen, nov. 9. Szkobeleff  tábornok ve-
zérlete alatt egy lovas sereg YViddin felé  halad, hogy 
megakadályozza a török fölmentő  sereg közeiedéiét s 
általában lehetetlenné tegye Plevna főimentését. 

Szisztovo, nov. 8. Nagyon különbözők a hirek, 
hogy mily időre van Ozmán pasa élelemmel ellátva. 
Mig némely szökevény azt állítja, hogy élelme alig 
H napra elegendő, mások azt állítják, hogy december 
végéig elegendő élelemmel van ellátva. 

Bukurest, nov. 9. Hir szerint Orkhauieból 70 
ezer főnyi  török sereg indult el Plevna fölmentésére. 

Konstantinápoly, nov. 9. Mukhtár pasa Erze-
rumban foglalt  hadállást s a támadó musskákat meg 
vervén, 3000 et vágott le a rendetlenül menekülő ha-
dakból. 

Bogot, nov. 9 A „Daily Newa" levelezése na-
gyon kedvezőtlennek festi  Ozmán pasa helyzetét. Plevna 
már egy hónap óta semmi élelmet sem kapott. N»pon-
kiuti több földmüvét  szállják meg a muszkák. Ilatá 
rozottan bizonyos, hogy Ozmán pasa minden élelmiszer 
hiányában van s csak az a kérdés áll előtte, vájjon 
leakarja-e fegyverét  rakni, vagy inkább kerjsztül vágja 
magát. Minden elleaiéges öszpontositást észrevesznek 
a muszka hadak, melyek egymással távirati összeköt-
tetésben állanak ; a Skobeleff  féle  hadtest, mely töm-
érdek vereséget szenvedett, ismét 11,500 embert 
számlál. 

Bukurest, nov. 9. (A „Pol. Corr." sürgönye.) A 
jelentitek egyhangúlag megegyesnek abban, hogy Oz 
man élelmi szerek hiányában, és a teljes körülzárás 
miatt nagy katasztrófára  vár. Ssisstovánál a muszkák 
uj hidat építenek. Oltenicánál tegnap a töt ükök újra 
kísérletet tettek arra, hogj az oláh területre jussanak, 
de e kísérlet véresen meghiusittatott. 

Konstantinápoly, nov. 9. A „Havas" ügynökség 
jelenti: Stambulban állítják, hogy Mukhtár paaától egy 
távirat érkezett, mely azt jelenti, hogy a muszkák Er-

zerumot megtámadták, de roppant veszteségekkel visz-
szaverettek. — Mahmud Dsmat pasa tegnap jelen volt 
a minisztertanácsnál. 

R e m ó n y l j ü n k - e ! ? 
Bölön, 1877. november 10. 

Magyarország szsbadságszerető népe, mely ele-
jétől fogva  oly meleg rokonszenvvel viseltetett a test-
vér török nemzet sorsa iránt, a távíró hírei szerint — 
kénytelen lemondani azon reményről, hogy a törökök 
igazságos Ugye kedvező kimenetelt nyer. 

Az a nemzet, melynek előde az utolsó Paleolog 
uralkodása alatt az Aja-Sophia mecset kettős kereszt-
jét a félholddal  cserélte fel  : ezen harci sikerei után 
észak zsarnok medvéi szemében mindig szálkát képe-
zett ; az a nemzet, mely nem ignorálandó ellenségei 
halmazának és tulnyomóságának dacára, oly hosszas 
ideig önerején képes volt magát Európában tartani, az 
a nemzet jobb sorsra érdemes, annak élnie kell. 

A távíró a mult hó végétől jelen ideig folytono-
san a törökök vereségéről hozott hirt, mely minden 
igazán érző magyar szivében roppant lehangoltságot 
és elkeseredést szült. 

Ázsiában Mukhtár pasa vitéz seregei a végfel-
boralás stádiumában vannak, az európai harctéren a 
dolgok szintén nem állanak a legrózsásabbsn s az ily 
helyzet közepette nem méltányos* feljajdulásunk  s 
nincs-e eléggé indokolva kétségbeesésünk ? s ha még 
a bekövetkezhető katastrófát  ia eszünkben megforgat-
juk : ki mondja azt, hogy méltán neai zúgolódhatunk 
az isteni gondviselés ellen ? I 

Sokan vannak, kik elejétől fogva  azon hitben 
voltak, hagy a ksnesuka félelme  által sakkban tartott 
és számra nézve a törököt jóval felülmúló  muszkahor-
dának sikerülni fog  a törökök felett  diadalt aratni; de 
én megvallom, mindig a törökök részére hittem a sze-
rencsés végkifejlést,  még pedig azon emberi gyarló-
ságnál fogva,  hogy „amit óhajtunk, bármily csekély 
valószínűséggel bírjon, szt készek vagyunk azonnal el 
is hinni." De ha a távirónak hitelt lehet adni, el kell 
ismernem, hogy nem nekünk optimistáknak, de a pei-
simistáknsk lesz, vagy jobban mondva: lehat igazuk. 

Még minden elveszve nincs az igaz és sgy pár 
sikeres operáció talán nyélbe üthetné a törökök ügyét; 
de ha az előre haladott idő est a törökökre nézve 
lehetetlenné teszi és a muszkák hatalmas szövetségese 
— melyre Sándor cár hivatkozott is — a tél, a vég-
zetes tél beköszönt : akkor vége, örökre vége min-
dennek. 

Ha a két hadakozó fél  egymás erejére hagyatik 
és egyiket nem segítették volna sz úgynevezett roko-
nok, jóbarátok és drága szövetségesek egyfelől  aoya-
gilag, másfelől  pedig a szemérmetlen európai diplomá-
cia sem tett volna jó szolgálatot erkölcú támogatásá-
val: ma ott állanánk, hogy nem volna erő, mely a 
kezdetben mutatkozott török sikereket a jeleu hely-
zetbe juttathatta volna. 

De a vén cselszövő Európa mindig az igasságta-
lan ügyek satelessévé szegődött, az ártatlanság elnyo-
matásában mindig közreműködött, meg nem gondolva 
azt, hogy egyes államok meggyengítése vagy pedig 
megszűnése által napról-napra egy ásó-nyommal köze-
ledik sirja befejezéséhez  és mindannyiszor egy korona 
kerül a muzeumba, melyek oly fejekről  hullották le, 
kiknek gazdija & népszabadság ellensége volt. 

De én a távíró híreinek még máig sem adok hi-
telt és bizonyára sokan vauak azok, kik velem együtt 
reméllik, hogy Allah, a nagy és hatalmas Allah jó 
gyermekeit diadalra segíti éa a vallás eme vigasztaló 
szavát súgja fülökbe:  „Hivők, ne féljelek!  Ahol leg-
nagyobb a szükség, ott áll legközelebb at istiai gond-
viselés." 

lfl.  Barabás Sándor. 

Az e r d ő l y r é s z i m a r h a v é s z ö t l e t é b ő l 
az erdélyi gazdasági egylet a következő kérvényt in-
tézte a nmlgu földinivelési  minister úrhoz : 

Nmlgu miniszter ur 1 A jelenleg az erdélyi or-
szágrészben kitört keleti marhavész eloldázhatlan kö-
telességévé tOBzi az erdélyi gazd. egylet mély tiszte-
lettel alólirott igazgató választmányának, hogy e szo-
morú csapás alkalmából legjobb meggyőződése szerinti 
javaslatait és nézeteit kifejtse  és szoknak kegyes meg-
hallgatását éi figyelembe  vételét Nmlgod bölcs belá-
tásától remélje. 

Mindenekelőtt elvítázlutlan tény az, hogy » je-
lenleg pusztító marhavész a törcsvári m. kir. veszteg-
intézetnél az 1874 iki XX. t. c.-ben előirt törvényes 
vesstegelést kiállóit markákkal hurcoltatott ba és ma 
már Sepsí-Ssentgyörgyöt meghaladva, Bmuób%n, Ilye-
falván,  Msgyarósoa és Höltevénybeu szedi áldozatait, 
mely tény as idézett törvénycikk 11. § áu*k 'Hiányát 


