Megjelenik ezen lap heten-l
kint kétszer:
c s ü t ö r t ö k ö n és v a s á r n a p !

Szerkesztőségi iro«la:
Kójiiac, Caulak-félc lifíz,

Előfizetési feltételek:

kori a lap szellemi részét

Helyben házhoz hordva, vagy
vidékre postán küldve
Egész évre . . 6 frt — kr. j
Fél évre . . . 3 frt — kr. |
Negyedévre . . I frt 50 kr.

illető közlemények
küldendők.

Kiadó hivatal :

Hirdetmények dija:

Polliik H<'>r könyvnyomdája,

3 hasábos petit-sorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 30 kr.

hová a hirdetések éi
előfizetési pénzek

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap.

bérmentesen intézendük.

A

fiároitnszékt

(Háziipar-egyfefc"

és

a

„s&psí-szentgyörgyi

önkatiytes

tűzattá-egylíet11 hivatalos

hösségjjel védelmezi azt a földet, a melyhez
orosz felfogás és orosz izgatás folytán csak
egyedül neki van j o g a . Dacára azonban a borzasztó harcnak, melyet ellenök vivnunk kell,
katonáink győzelme már többé kétségtelen —
Hercegovinában a siker tökéletes : Boszniában
az ut meg van törve. A trón zsámolya elé a
ciniii politikai, társadalmi és közga/dáw.atj lap katonai fényes dicsőség két tarlományt helyez
le teljesen pacifikálva rövid idő alatt. Bármeny1S78. I V .
é\negyedére.
nyire erőlködtek is az ellenzéki lapok, bármenynyire igyekeztek is katonáink hirnevét hazafiatlan rágalmaikkal elhomályositni, ma már kétElőfizetési teltételek :
ségbevcnhatlan tény az, hogy a magyar hadi
dicsőséget katonáinktól meg nem tagadhatja
okt.—D(CIínber
. . . .
1 frt 50 kr.
senki.
Az elő'fizeté.»i péu/ek n .Nemere" kiadóhivatalának T o l l ú k M ó r könyvnyomdájába
Sepsi-Szentgyörgyre küldet dük
Mióta Boszniába beléptünk, Oroszország
fögfiT" Előfizetőinkéi
szívesen kérjük előfizetéseiket
folyton kancscsal szemmel néz ránk, jeléül anmegújítani, miután felesleges példányokat nem nyonak, hogy monarchiánk működését oly irányba
mattathatunk.
látja tejelve, a mely épen az ő céljainak felel

Előfizetési felliivás

A „Nemere" kiadóhivatala.

Egv

„ha/aíi ts"

ki vánság.

Miótü A' Lioszniai okknpáció megpendült, a
magyar s a j ^ ^ e g n a g y o b b része élénken hang
súlyozta annak szükségtelenségét legnagyobb
része még károsnak és nemzetellenesnek is hirdette az okkupációt. Az európai kongresszust
megelőzött események azonban r á e r ő s z a k o l t á k monarchiánkra Boszniát s az 'azután
történtek igazoltik e kényszerhelyzet parancsszavát. Az orosz messzelátó terveibe ütközőnek
tartja monarchiánk ilyetén beavatkozását, - a
porta pedig saját államszervezete bomlottsága
miatt folytonosan beljebb megy a hinárba, a
honnan kikászolódni — ugy látszik nincs is kilátása.
Monarchiánk az európai viszonyok ily válságos fordulatai között szükségednek látta az
okkupációt minél előbb megkezdeni és befejezni. Ma már a szuronyok hegyével irt napok
története \éres eseményekről beszél Kntonáinkn i k a bosnyák rabló csordától minden talpalatnyi löldet szuronynyal kell megszerezniük. A
rabló csorda előre nem számitott fanatikus elü
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A mész, quarcz és agyag geologiai és technikai jelentősége.
((•'elolvas atolt Sepsi Szentgyörgyön a három szék megyei tanítótestületnek inult évi közgyűlésén)

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Midőn pár nappal ezelőtt a tekintetes tanfel
ügyelő ur egy népszerű természetrajzi előadás, illetőleg felolvasás megtartására szólított fel: készséggel ajánlottam fel csekély tehetségemet, annyival is inkább, mert mult évben a K.-Vásárhelyen tartott közgyűlés alkalmával közbejött betegség folytán nem lehettem azon szerencsés helyzetben, hogy megtisztelő felszólitásának eleget tehessek.
Bocsássanak meg, ha az idő rövidsége miatt
most is rendszeres és jól kigondolt dolgozattal r.em
lépek a gyűlés elé. Mit felmutathatok nagyon csekély, de ha egyről-másról mégis némi felvilágosítást nyújthatok, fogadják azt tőlem oly jóindulattal, mint a milyennel én közművelődésünk ügyében munkálkodám.
.
Az ásványok és közetek azon számtalan alakváltozásai között, melyek a figyelőnek4épten-nyomon szemébe tűnnek, vannak olyanok, a melyek
bármennyire részt is vegyenek a talaj alkotásban:
soha nagyobb területre ne» terjednek ki, mig mások arra vannak hivatva, hőgy földünk szilárd kérgén, akár gyakorisági, akár pedig a kiterjeszkedés szempontjából Ítéljük meg, vezér szerepet vigyenek.
m
Ez utótbiak közé ásvány és földtani szempontból három elemet kell soroznunk, melyek
mennyiségi tekintetben a többieken jóval felül ál-

Nyllttór sora 15 kr.

politika ilyen kézzel fogható jelei láttára is azt
kívánják, azt sürgetik az egybegyűlendő országgytiléstöl, hogy h i v j a v i s s z a
katonáinkat Boszniából.

Lehet-e ennél eccletansabb példája a pártpolitikán? k s lehet-e ilyen magatartás mellett
a hazafiság köpenye alá burkolózni ? Az ellenzéki sajtó belátja, hogy a magyar nemzet történelmében eddig példátlan csorbát ejtene katonai becsületünkön ; belátja nagy bölcsen, h o g y
e g y ilyen >visszahívás 1 milyen j ó viz volna az
orosz malmára : hanem mert a kormány politikáját sem künn, sem benn helyeselni nem lehet : tehát hadd jöjjön, a minek jönnie kell ;
vesszen el a magyar féltékenyen ápolt hirneve,
kapja kezéhez Oroszország a délszláv államok
sorsa s ezzel együtt a mi állami existenciánk
feletti hatalmat i s : esik maradjon meg bennünk az a jó magyar virtus, a mely a legszenmeg legkevésbé. A délszláv államok nyüzsÜg- tebb kérdésekben is akkor opponál, a mikor
nek s a hivatalos Oroszország támasztékai olyan neki tetszik és ugy opponál, a hogy akar.
kombinációkban rejlenek, a melyek nyilván elA kik ezt hazafiságnak keresztelik, ám teárulják, hogy a békétlen nagyhatalom szivesen gyék, de a nemzet mégis csak olyan mértéktenne valamit — — e l l e n ü n k
Mindez az ben fog hitelt adni ennek a hazafiságnak, mint
okkupáció ellen bizonyit-e ?
eddig.
A túlsó oldalon, a hol Oroszország ellenségei és semlegesei állanak, monarchiánk akcióját egyenesen o r o s z e l l e n e s
politik á n a k tartják. S talán ez is nyom valamit a
latban. Mindenki belátja ez oroszellenes sakkhúzás jelentőségét s csak azt sajnálják, hogy az
elámított porta nem veszi észre vaksága miatt,
hogy a mióta Bulgária orosz kézre jutott, csak
a novibazári enclavén át jöhet összeköttetésbe
Európával s a ki ezen összeköttetésnek barátja,
az nem lehet egyszersmind ellensége is.

Ilyen helyzetben, ilyen felfogással s a politikai viszonyok ilyen állásában azonban nálunk
m a g y a r o k n á l is oly hazafiatlan térre keveredett néhány meggondolatlan napi közlönyünk, melynek álláspontját nemzeti bűnnek,
politikai éretlenségnek ked tartanunk minden
teketória nélkül.
A katonai becsü'et, a magyar katonai hir
név ilyen fényes bizonyságai mellett, az orosz
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lanak. Ezek : a mész (calcium) a kovany (silicium)
és a timany (alumínium).
A mész, mint szénsavas mész, vagy mészkő;
a kovany, mint kovasav számtalan alakváltozásaival és a timany, mint alkatrésze az agyagnak, alkotják nagyrészben azon szilárd területeket, melyeken lakunk, valamint a hegyek legnagyobb részét is.
Jóllehet, ezen három elem látszólag egymástól elütő külön csoportozatokat képez, az összehasonlító vizsgálatok alapján képesek vagyunk még
is a változatoknak egy oly láncolatát összeállítani,
mely belső, vagy külső összefüggés által a szélsőségeket összeköti.
Mészkő, quarezszirt és agyagföld három gyökeres tiszta typust mutatnak, melyek egymástól
annyira eltérnek, hogy azok közt az összefüggés
első pillanatra alig látszik helyreállithatónak. Ha
azonban végig tekintünk azon számtalan változatozatokon, melyeken egy közét átmehet, odajutunk,
hogy ezen egyes kőzetalakok nem egyebek, mint
bizonyos fokú változatai egy alapul felvett tiszta
alaknak. Ezen állitásom bebizonyításául elég lesz
fel említeni az analógia szempontjából a gránitféle közeteket, mely példát azután tágasabb körre
is át lehet vinni.
A gránit, mint tudjuk quarc, földpát és csillám körülbelül egyenlő mennyiségű keverékéből
áll. Ezen alkatrészek közül a mint egyik vagy
másik túlsúlyra emelkedik, a;: arány megváltozásával a példány gránitból minden irányban sugároznak ki a legkülönbözőbb alakok a quarcszirt gneisz,
zsirla és csillámpala féle kőzetek, mint ezt a mult
évben tett egy kirándulásom alkalmával a radnai
havasoknál láttam s melyet láthatni Pozsonynál
is a kiskárpátok gránittömzsén.
Ezen példát tágasabb körre átvive: ha a
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U g y halljuk, h o g y ez a hazafiúi bölcse*
ség nálunk is megszállott egy-két egyént s a
ma összeülendő bizottsági gyűlésben hangot
akarnak adni ennek a bölcsességnek e g y *nterpelláció alakjában. Nem lep m e g senkit, mert
hát jó hazafiak és talentumos férfiak itt is vannak : csak azt az egyet sajnálnók, ha a megyei közgyűlés az ilyen hangot méltó visszatorlás nélkül hagyná a hazafiság szempontjából.
A. M.
* llosznia és a mugyék. Az a famozus ötlet,
hogy Boszniában levő seregünk „hivassék haza"
és pedig azonnal, indítványok s körlevelek alakjában a napokban két megye közgyűlésén jelent
meg ; de mindkettő pórul járt. Ugy Békés, mint
Biharmegye közgyűlése elvetette azt. Ez utóbbin
az az érdekes incidens fordult elő, hogy midőn
Csanády Sándor ur, szokása szerint, Tisza Kálmánnal névszerint készült foglalkozni, a gyűlés a
miniszterelnök nevének említésénél viharos éljenquarctól indulunk ki, követve annak átszövődését
a palás alakokon át az agyagpalába és agyagba,
ettől másrészt a tiszta mészbe, odajutunk, hogy a
quarc, agyag és mész tágköreit egy összes képbe
foglalhatjuk és okadatolt lesz, hogy miért választottam felolvasásom tárgyául épen e három alakot.
De lássuk rendre őket.
Vegytani szempontból vizsgálva a meszet,
ugy találjuk, hogy ez egyike azon elemeknek, melyek a föld oekonomiájában nagy szerepet játszanak. Mint a termő föld nevezetes alkatrésze gazdászati szempontból is főfigyelmet t'-rdemel, az álati életben pedig felette nagy jelentőségű.
A tapasztalt gazda mindig ugy választja földjéhez a trágyát, hogy az többé kevésbé meszet
tartalmazzon. A guanónak kitűnő jóságát éppen a
phosphorsavas mész adja meg, mig a gypsz jósága
elvitázhatlan. De fontos szerep jutott a mésznek
az állati test felépítésében, nem is szólva a növényekről, melyek mésztartalmukat az állatoknak bocsátják rendelkezésükre. A gerinces állatok csontrendszere, a gerinctelenek kültakarói, mint az előbbiek anologonjai, általában véve mészből vannak
felépítve. Igy az izlábuak chitin páncélja, mint a
belső nemesebb szervek védője és az izmok táppornja, a kagylók és csigák héja, a tűskebörüek
és ürbelüek külváza, mind mész összeköttetések.
Mészből áll a madarak tojás'inak héja, mely a csírázó életet védi és ójja meg a külvilág káros befolyásaitól. Nagyrészt mészből áll a velő, az állat
élettevékenységének eme fellegvára.
A phosphorsavas mész anyagcseréje közvetlen
kapcsolatba hozatik, mint eszközlö, vagy közvetítő
a lélek működésének anyagi manifestatióival.
Minden irányban kiterjedő szellemi működésünket tehát egyfelől a mész jelenlétének tulajdonithatjuk s ki előszőj a tételt fölállította, hogy ;

zésben tört ki. Csanády ötször fogott hozzá Tisza
Kálmán megtámadásához s ugyanannyi dörgő éljent provokált a kormányelnök részére.
* Diplomáciai képviselőink körében, — mint
Bécsből már félhivatalosan is jelentették, különböző áthelyezések terveztetvén, a legkülönbözőbb
kombinációk merülnek fel, melyek azonban, mint
talán felesleges is*megjegyeznünk, egyelőre nem
tarthatnak számot hitelességre. Gróf Károlyi Alajos helyére Berlinbe e hirek szerint gróf Wimpften
mostani párisi nagykövetünk neveztetnék ki, Párisba viszont gróf Beust küldetnék. Egy másik
versió szerint gróf Beust Rómába, Haymerle pedig Berlinbe neveztetnék k i ; egy harmadik hir
szerint végre Beust gróf'nem Párisba, nem is Rómába, hanem Szentpétervárra küldetnék, mert b.
Langenau, mostani szentpétervári nagykövetünk
ismételten kérte nyugalmaztatását ; Suvalow gróf
pedig állítólag kijelentette Béesben, hogy a cár
szívesen fogadná gróf Beust kineveztetését.

nyomul, egy harmadik hadoszlop pedig Klobuk
D. községben a tanitó megnősült és miután
felé, a dél-hercegovinai felkelők fő támpontja ellen nincs kilátás, hogy még egy nőt vehessen, — de
van útban.
urambátyámnak eladó leánya van, talál ürügyet és
A „Narodne Novine" egy szeptember 12-kén pártistát, hogy a tanítói állomásban változás törSzerajevoban kelt jelentése szerint ott mindennap ténjék.
tanácskozások tartatnak Bosznia politikai szervePályázatot hirdet E. város is. Egész jó rezése felől. E tanácskozások 8—10 nap alatt be fog- ménynyel viszik jobbnál job tanítók a pályázatokat.
nak fejeztetni. A politikai szervezés kerületek De mielőtt beadnák : tudakozódnak ismerőseiknél
(szandzsákok) és járások (kajmakámságok) szerint kik ismerik az állapotot s talán befolyásos embefog keresztülvitetni.
rek is, kérvén alázatosan kegyes pártfogásukat.
B r o o d , szept. 21. Előőrseink Pirkovác erőd- Válasz: „Hja baiátom, oda már biztos emberünk
nél felkelő csapatokra akadtak. A harcok Dolny- vau és ha még más üresedést tudnánk csinálni
Tuzla mellett megkezdődtek.
azokra is készen van." „De hátha ezeknél jobb
K a t t a r o, szept. 21. Nikicát Danínovgradba tanitó elég pályázik ? „Nálunk az nem számit !"
várják; azt hiszik, hogy Montenegro az albániai stb. stb.
Nem hozok fel több példát, ennyi is eléggé
liga ellen nemsokára támadólag fog föllépni.
B é c s , szept. 21. A „Pol. Corr." jelenti Nán- megvilágítja morális tetteinket. Ez azonban még
csak
kezdet, holott végzetnek is elég volna, de
dorfehérvárról mai kelettel : Prizrendből 12,000
mohamedán indult el a bosnyák felkelők erősbité- hovatovább annál mélyebben sülyedünk a bűnbe.
sére. — Jocsában a felkelők elsáncolt tábort állí- Eltekintve az anyagi áldozatot, mely szerint egy
tanitó, hogy 300 forintos hivatalát megkaphassa,
tottak.
B é c s , szept. 21. A „Pol. Corr." jelenti Nán- fele jövedelmét el kell költenie és mégis más évAz
o k k u p á c i ó .
dorfehérvárról: Jovanovics ezredes és Miskovics ben állomását hirdetik. Mondom, ettől eltekintve
A hercegovinál részekben b. Joanovics nagy- alezredes a határigazitási bizottság tagjaivá nevez- csak az esik legfájdalmasabban, hogy azon hivarészt befejezte a pacifikációt s megszállotta "straté- tettek ki. A bizottság a francia biztost Auboret-t tallal űznek gyalázatos játékot, melynek kezei között vélik gyermekeik s mondhatjuk: a haza bolgiailag fontos Bileket. Bilek, mely a mult török- választotta elnöknek.
montenegrói háború alatt fontos szerepet játszott,
dogságát. Vagy ez is játék tárgya mai világban ?
házcsoportok konglomerátuma, melyek egy félmért Hasztalan küzdenek egyesek, hasztalan hoznak felföldnyi hosszú s félmértföldnyi széles fensikon szétsőbb
helyen jobbnál jobb intézkedéseket, törvéVálasztási tapasztalatok
szórtan fekszenek; a fensik széle egész karaulanyeket, hasztalan utalunk más példájára, hasztakülönös
tekintettel
a
tanitóválasztásokra.
koszoruval és őrházakkal s egyéb erődítésekkel
lan mondjuk, hogy még a harctéren is az iskoláé
Minden év nyújt, de különösen 1878 nyújtott a győzelem, mint egy ismeretes porosz tábornok
van ellátva. Bilek lakossága körülbelül ezerötszáz
gazdag tapasztalatot a választásokról annak, ki az mondta egy azt kérdező francia tisztnek, hogy
—hatszáz lélek, főleg görög-orthodox.
Goricánál, azon ponton, hol pár nappal előbb ilyes dologban nem zsebjét s gyomrát tekinti fő- mutatná meg legvitézebb katonáit, — az két iskoa Nobili-ezred egy századát rémítő katasztrófa ér- célnak, hanem minden egyes választásnál az egye- latanitót vezetett elő. Mindezek nálunk játék
tárgyai s ha erélyes emberek nem lépnek az ügy
te, a katonáknak csak véres, megcsonkított tete- sek, a köz, a haza boldogságát tekinti.
Én — s velem együtt a többi is — mint a élére, a népnevelés szent ügye sáfáros ügygyé
meit találták, ellenségnek azonban semmi nyoma
sem volt; mert az Joanovics altábornagy erős had- közéletnek szerencsétlen napszámosa, mint kinek válik.
oszlopának közeledtére mind a banya-planinai he- egyéb nem jutott osztályrészül, csak munkálkodás
A sepsi szentgyörgyi tanitóválasztás alkalmágyekbe, vagy talán még továbbra kelet felé a Du- és folytonos imádkozás a mindennapi kenyérért, val tanfelügyelőnknek a törvény világos fellépésé(puszta sohajtozás azért, hogy azon hivatás, mely- vel sikerült megkezdeni a harcot. Mi vidékiek miga-szorosba menekült.
Hogy nem törnek-e újra elő búvóhelyeikről s nek kivitele a legszentebb és magasabbak közé dőn üdvözöljük tanfelügyelőnket, nem tudunk elenem folytatják-e garázdálkodásaikat majd ezután tartozik, hátat fordít s egész más eredményt tár ;) get ^bámulni, hogy ott történik épen a törvény
is, mint előbb, az természetesen még kérdés. A falusi magánéletemben szemlélője voltam az idén félremagyarázása, honnan mi vidékiek mindig pélfelkelés a tenger hullámzásához hasonlítható ; en- s több években tisztujitásnak, képviselőválasztás- dát szoktunk venni. — Még inkább bámuljuk azt,
gednek ugyan a tajtékzó hullámok, kétfelé oszolva nak, falusi hivatalnokok választásának, szóval ami hogy ezen ügy felsőbb helyre lett .terjesztve, mint
a hajó erős hasításának, de a hajó után újra össze- egy ily kisszerű megyében történhetik le egy pász- azt a „Nemeré"-ből olvassuk, mert'az ideiglenes
csapnak. Igy térnek ki csapataink előtt mindenütt tor-választásig; tapasztalatot, ha nem is részlete- választást, vagy mint szokás nevezni, egyévi pró
a felkelők, eltünedeznek jobbra-balra, de alig tű- sen, általánosan volt alkalmam gyűjteni. Ezen álta- baidőt 'csak olt és addig engedi meg a törvény,
nik el előlök hadoszlopaink utócsapatja, lejönnek lános tapasztalatot pedig egy szóval ki lehet fe- mig képehitetlen tanitó választatik meg. 'Törvéa hegyekből, előbújnak rejtekeikből, kimásznak a jezni : önérdek.
nyeink szerint a képezdéből kilépett ifjak egy évi
Nem akarok bele kontárkodni oly dologba, gyakorlat után tehetnek okleveles vizsgát ; az ily
sziklahasadékokból s csapataink háta mögött elől
kezdik a garázdálkodást. Gyönge haderővel e ban- melyért orromra koppintanak, értvén alatta a ta- tanító élethosszig választatik s csak súlyos erköldák ellen mit sem lehet tenni, csak újból kellene nítóhivatal betöltésén kívüli közhivatalokat; ezek csi bűn, vagy hanyagság mozdíthatja el állásáról.
kezdeni mindig a munkát. Az országúton, a fonto- oly hivatalok, melyeket mai világban passióból Ez világos, ezt félre magyarázni nem lehet."
sabb utakon és ösvényeken mindig erős őrjáró gyakorolnak ; dominiumos urak ezek, kik nem az.
(S)t+8.
ért hivatalnokoskodnak, hogy magukat fentartsák,
oszlopoknak kell cirkálni.
hanem hivataluk magas érzetében egészen az ügyMinden félig-meddig fontos pozíciót jól meg- nek élnek. És ez jól is van igy, — mit ér a tudoV i d é k i
ó l a t .
szállva kell tartani, a mi fáradságos, veszedelmes mány, tapasztalat, ha szegény ember tulajdona ?
és nélkülözésekkel járó óriási munka, — de mégis ez nem fog az ügynek élni, csak magának. Itt ha
líózdi-Siíriilliílek, 1878. szept. 16.
meg kell vele küzdeni, ha az oly véres csatákkal választás jön kérdésbe s foly a dinom dánom : nem
Tek szerkesztő ur !
nyert eredményeket végleg meg is akarják tarta- azért van, mintha tán kegyre volna szükség, nem:
Tudván, hogy szívesen veszi fel becses lap •
ni ; pedig hogy az a cél, hogy a felkelőket leg- örömünnep ez, mert X ur választatik meg, a ki jába n. vidékünkén történt eseményekről szóló tuutolsó menedékéikig akarják üldözni s igy ártal- nincs rászorulva, csak az ügy vezérli. — Mondom, dósításokat, bátor vagyok én is egy nem mindenmatlanná tenni, azt bizonyítja azon operációk so- ezen hivatalok mikénti betöltéséhez nincs s nem napi esetet tudomásra hozni.
ra, melyek folyamatban vannak.
is lehet beleszólásom, de igenis van morális szem
Folyó hó 8-án reggeli 7 óra körül a k.-szt.Csapataink már útban vannak a felkelőknek pontból, melyet a dinom-dánomok — bármily cél- léleki m irhát tartó gazdák a községi elöljáróság
Montenegró határain levő utolsó menedékhelyei ból történtek légyen is — idéznek elő olt is, hol rendelete következtében liajtóvadászatra voltak infelé. — Mig egy erős hadoszlop Mostárból keleti eddig még árnyéka sem férhetett, értvén a tanító- dulandók, a „kászonrétjére" ajhol egy medve közeirányban Metokia (Gacko) ellen küldetett s mosta- hivatal betöltéseket.
lebbről egymásután több szarvasmarhát tépett
nig valószínűleg el is foglalta azt: az altábornagy
Csak ezelőtt pár évvel is a tanitóválasztások szét. —
egyesülve Nagy vezérőrnagy dandárával, egy erős
Mig az érdekelt egyének a község- házához
hadosztály élén dél felé a Korjenica-hegység felé teljes érdem szerint, lelkesedéssel töltettek be. Ha
pályázott valamely tanitó Magyarhon egyik szélé- gyülekeztek, az egy csoportban beszélgető helyről a másikra : ha érdemes volt, megválasztották, beli jegyző, biró és rendőr figyelmessé lettek egy
„oline Phosphor gar kein Leben" — éppen olyan uti költséget szavaztak számára, megérkezését dia- két lovas fogatra s a szekér után kötött fiatal,
jogosan mondhatta volna, sőt még nagyobb joggal dallal várták s mindent elkövettek, hogy mint leg- barnaszörü, herélt csikóra, melynek nyakában előazt a mészre nézve is. Miután kimutattuk, hogy a főbb munkást illő tiszteletben részesítsék. De te- hám volt.
mész, mint az állati test szilárd támpontjául szol- kintsük a mai állapotot, hozzunk fel világos példáA- j e gy z< ^) t - Köntzei Albert ur, azon meggáló anyag, mint egész anyagi és szellemi életünk- kat, hogy ítéletet mondhassunk erkölcsi állapo- jegyzést tevé az utazónak : „hej ! bizony nem jó
nek mozgatója, elkerülhetetlen az emberi és állati tunkról.
ultin kellek ezek a lovak." A kupec tovább hajtott
életre nézve, ne resteljük elfogadni Darwinnak az
A. község minden iskolai év végével két ta- a falu alszegi utján, hová társa gyalog követte.
állatok rokonsogáról felállított tételeit is. Minden nitó állomást hirdet s azt még september közepén Hogy mi volt szándékuk, azt ök tudják ; de hogy
természeti tárgy vegyileg egymással rokonságban sem tölti be. Ha saját jóindulatából nem pályázik
áll s innen magyarázható ki az is, hogy miért ál- vagy 10, léptetnek fel az iskola sz. tagok, kiki maga saját bűnök megverte, azt a történtekből látandlunk mindnyájon ugyanazon természeti tőrvények szakállára, megígérvén az illetőnek, hogy ő okvet- juk. —
Ugyanis az ah.zegből visszatérve, utjokat a
alatt. Csak az ember, ki magát mióta gondolkozni len őt választja, de hogy a többi tagokat is megkezdett, a világ félistenének gondolta — állította nyerhesse, k .11 biz oda áldozat Ilyen formán min- felszeg felé forditák, a merre a vadászok épen mefel büszke megfeledkezéssel azon korlátokat az ál- den tagnak van egy áldozata. Minden tag igyek- netidők valúnak.
latok és saját faja között, mely a létérti küzdel- szik a maga áldozatának pártot szerezni, a miért
A mint lassan haladtak, Dézsi András kirenmet annyira elősegítette.
is hasbálra hivja meg minden tagját; itt a rende- delt fuvaros, kinek szekerén többen ültek, köztük
Mészáros
Pét-r megyei algondnok és Bara György
Én részemről, ki megszoktam az igazságot a zőnek megígérik, hogy az 6 pártfogoltját fogják
természetben keresni, nagyon keveset adok arra, választani. — Jön a másik hét, erre már egy más rendőr a falu felső végén utóiérte a lókupeceket
ha valaki jobb családból való származással dicsek- tag hirdet bált, figyelmeztetvén áldozatát, hogy ha és megszólítja :
— Atyafi! nem adná el azt a lógós lovat ? —
szik ; mert tudom azt, hogy épen ugy s épen azon jobban ki nem rukkol, mint X a mult héten, vesz—Most nem, — hanem majd máskor — volt
alakelemekből van felépítve, mint enmagam. Azt ve van minden, s igy tovább, mig két hó lejárja.
—
Ekkor
jön
a
választás.
Megmaradtak
a
régiek,
még megengedem, hogy akármelyikünknek valaa gyanús felelet.
melyik szép apja nem durva mész volt milyennel mert ezeknek fizetésük van még benn s azt s még
Dézsi András megkerüli erre a szekeret, liogy
fehéríteni szoktak, hanem épen szép rhomb, vagy a jövőből is ugyanannyit valamely jótékony célra ne nyargalhassanak el és az úgynevezett Rápoltiskalenoáder kristály; de azt, hogy csontrendszere felajánlották. És ha mindjárt egyetemi tanár pályá- malomnál beváija őket.
zott is, ráirják kérelmére : „Nem üthetvén a mértéphosphorsavas mésznél egyéb — soha.
Ekkor Dézsi figyelmezteti a megyebiró urat
Söt még tovább megyek. A nélkül, hogy ket, figyelembe nem vétethetvén."
hogy azok a lovak aligha nem lopottak. A megyeazért magam szégyenleném, bátor vagyok igen köB. községben kántortanitói állomásra pályá- biró maga is valószínűnek tartja ezt, mert nem
zeli rokonaimnak nyilatkoztatni azon ostoba és vá- zott egy tanító; biztosíttatott is urambátyámtól, csak a szekér sáros teljesen, hanem a lovak is füsott fickókat, melyeket még az utolsó koldus is hogy megválasztatik, de csak ugy, hogy leányá- lig sárosak.
lábbal tapod, vagy tovább rug és a melyekkel az val mondja el a hitet. De a tanitó erre nem páA lókupecek elérkezve a malomhoz Mészáros
Utakat szokták kikövezni, vagy pedig megégetik, lyázván, ily váratlan nyereményben nem kivánt
hogy majd ha valamely falra kerültünk betömni részesülni és ha nem : nem részesült a megválasz- Péter vadászfegyverét katonáson tartva kérdi a kupecektől:
valamely lyukat, orcánkat befehéritség velők.
tásban sem.
— Atyafiak ! mi járásbeliek .-1
C.
községben
a
tanit^
nem
szerette
a
pálin— Megyünk Csíkba a honnan egy kántort
(Folytatása követke2Ík.)
kát s fizetését velők el nem pálinkázván, meg kelszállítunk Üdvarlielyszékre.
lett ugornia.
— Hát hová valók ? —
— Almásiak. —

— Mi a neve kiednek?
Erre az illető nagy tétovázva megnevezi marit hogy ö lemhényi Bodó Péter.
_ Hisz azok, a kik közé maga is számitja
magát, soha sem tartottak lovat Almásban — válaszol erre Dézsi.
— Az igaz felel erre a tolvaj, de én ezeket
most vettem. —
Mondja inkább, hogy most „szerezte" kend
folytatja Dézsi — ha pedig vette, hát mutassa a
lócédulát — mondja a megyebiró.
Azt nem tudok mutatni, mivel nem adott a
kitől vettem.
Mig a kérdezősködés folyt, azalatt a tolvajnak csernátoni collegája, ki eddig a szekér derekában feküdt, leszállott és mindenképen menekülni akart, a mit azonban a körülállók megakadályoztak.
Végre mentegetni kezdte magát, hogy ő csak
a falu végén ült fel, de Dézsi csak nem tágított
mellöle.
A jegyző, biró, stb. megérkezvén a gyanús
egyéneket a község házához szállították ; s mig a
másodbiró jelentését irta a járásbírósághoz, azalatt
csendörök érkeztek, kik épen a jómadarakot keresték, a Bereckböl ellopott lovak miatt.
Ezen ügyes eljárásért a k.-sztléleki elöljáróság valamint az említett megyebiró és fuvaros
méltán megérdemlik, hogy a nyivánosság terén is
dicséretet nyerjenek.
Sajnálattal kell tudatnom, hogy ezen két lábu
medvéken kivül a vadászat eredménytelen volt;
pedig, a mint hírlik, a medve ujabban ismét elpusztított egy marhát épen azon környékben, a
hol a vadászat tartatott.
P.

KÖZGAZDASÁGI.
A% üszögről.

ződik e, avagy föld, időjárás és beteges vetőmag
közrehajtása önállóan is fejlesztik? Az nincs még
végleg eldöntve, s ma is vitatárgyat képez — azonban nincs a nagytermészetben ok okozat nélkül s
vitatkozzanak bár az üszög képződési okai felett
— merjük állítani: üszögspóra kedvező körülmények között üszögöt hoz létre.
Az üszögspóra gabonanövényeinkhez vitetik
üszögös szalmából nyert trágya, földnedve, szél,
eső és főkép a vetőmaggal — s igy érdemlegesen győztes azon harcosok nagy tábora, kik az
üszögöt a fertőztetés kifolyásának tartják, annak
megakadályozására óv- és ellenszerekről gondoskodnak — azon harcosok kis tábora ellenében,
kik tagadják az üszög fertőztető képességét s
minden óvszert semmitérőnek mondva istenre bízzák magukat, állítva üszögöt időjárás . . . s tudj
isten még mi szül.
Szegény nagylelkűek ! nem jut eszökbe „segits magadon, s az isten is megsegít," várják tán
eldorádó országának megjövetelét, midőn a buzaszár kalász helyett kész kalácsot terem! Nem jó
lenne hozzá sült galamb ? 1
E sorok írója nem hiszi, nogy az üszög ég,
föld vagy eső szülte lenne .— szerinte ég szülötte
ha a szél által felkapott s tova szálló spórát égből jövőnek, — föld szülötte, ha a talaj részecsei között levő vízzel tova áramló spórát talaj
szülöttének, — és végül eső szülte, ha a légürben
lebegő s az eső által onnan földre hozott spórát
égszülöttének tartjuk ; de hiszi és állítja : üszögöt
csupán üszögspóra idézhet elő, vitessék bár az a
gabonanövényhez földnedve, szél, eső vagy vetőmaggal.
Hogy üszögöt nedves időjárás, vagy ehez hasonló calamitás nem szül, szabadjon bizonyító például felhoznom: Sárköz mezőváros (Szatmár m.)
határában a kisgazdák tagositatlan birtokán, f.
évben a búzák 20— 70*/„-ig voltak üszögösök, —
azonban azon kevés gazda, ki hibátlan vetőmagját
kellően pácolva vetette, búzájában üszögöt nem,
vagy csak szórványosan talált — igy a helybeli
uradalom pár cselédjének búzája, kik az onnan
szegődményül kapott búzát szortírozva és pácolva
vetették, ment volt teljesen az üszögtől, noha földrészleteik emiitett kisbirtokosokéval mesgyés és
minden tekintetben azonos volt.
Elfogadva az üszög keletkezésének okául az
uszögspórák általi fertőztetést, s tudva, hogy gabonanövényeinkkel az üszögspórát trágya földnedve, szél, eső és vetőmag közvetítik — lássuk menynyiben vagyunk képesek megakadályozni amazok
közvetítését.
Pethő Uyöiífv,
gazdatiszt.

A „Nemere" közelebbi számaiban olvastam
az üszögről jóakaratú és behatóan tájékoztató cikkeket.
Tekintve azon kiszámíthatatlan, milliókra menő kárt, melyet az üszög ez évben hazánknak okozott — a tárgy szerfeletti fontossága szükséggé
teszi minden földmivelő gazdának tisztába jönni:
mi az üszög, hogy fejlődik, mik kedveznek fejlődésének, mi óv- és ellenszerei ? Nem lesz tehát ha
szonnélküli, az őszi gabonák vetési idejének beálltával az elősorolt igen fontos tudnivalókkal foglalkozni, s midőn azt teendő, e tárgybani elméletiés gyakorlati ösmereteim közlését elhatározám —
előre bocsátani kívánom, hogy az alább elmondandók nem ujabb találmány, de az elmélet és
gyakorlat karöltött hosszas kutatásainak ép oly
fáradságos, mint tanulságos vívmánya
Az üszög, a növényeknek üszöggomba spórák által előidézett betegsége.
Előfordul gabnanemü növényeink közül búzán, árpán, zabon, tengerin (törökbuza). kölesen és
rozsszárán is, továbbá előfordul számos vadontermő növényen, mint: sás, peije, vadzab, kikirics
stb. Az üszöggombáknak mintegy 45 faja ismeretes, melyek közül a gazdákat főkép a gabona
üszög érdekelvén, csak azok ösmertetését célozzuk, — megjegyezve, hogy a gabonáinkon található szárnyaló, kő és zsirosüszüg fajtákat —
azonosak lévén azok kifejlődés s egyéb mozzanatokra — egy kalap alatt a közös „üszög" néven
tárgyaljuk.
Gabonáink befertőztetése sz Ustilago Caibó
nevü üszöggomba spórái altal történik, Jmely spórák kedvező körülmények között 4—5 óra alatt
csirázásnak indulnak és csirképességüket több évig
is megtartják, csakhogy akkor nem oly könnyen
és biztosan ébrednek életre.
Az üszög csírázásához nélkülözhetetlen feltétel a lég, meleg és nedvesség ; azoknak kellő mérvbeni meglétele esetén az üszögspórákat körülvevő
két finom hártya közül a külső megreped, a belső
hártya pedig folytonos víz felvétel után egy sajátságos alakú tömlővé növi ki magát, mely csirtömlő
— promycelium — nevet visel
A promycelium tovább fejléséhez megkívántatik, hogy a fiatal gabnanövénnyel jöjjön érintkez é s e , mely esetben annak hámszövetén keresztülhatolva, az a gabonanövény belsejébe jut és a növény. szövetében fejlődési feltételeit megtalálva
tovább fejlődik és myceliumot termel, a mycelium
a^gábonaszár növekedésével annak felső részébe
— virágzatába — jut é* ottan spórákat termel,
mely spórák a magtokban fejlődésnek induló gabonaszemeket támadják meg és azok rovására fejlödnek csirtömlővé, a csirtömlő pedig 3 — 4 részre
oszolva myceliumokat, a myceliumok spórákat, s
igy tovább termelhetnek mindaddig, mig azon növényi nedveket lel nem emésztették, melyből rendes ' viszonyok között a gabonaszemnek kellett
volna kifejlődni.
A üszöggomba spóra legtöGbször a vetőmaggal vettetik a földbe, hol mindketió csirázásnak
ndulva az üszög promyceliuma a fiatal gabonanö\énybe hatol és Ottan a leirott fejlődési viszonyokon megy keresztül, s a gabonaszem táplálására
rendelt növényi nedveknek felemésztése után, a
megtámadot virágzat maghona%ü5iögspórák tömkelegét és sajnos, nem a várva-várt gabonaszemet
záija.
Hogy az üszög csupán üszögspórákból kép-

(Vígé I ovetkezik )

F e l h í v á s .
A háromszékmegyei „Erzsébet árvaleány" nevelőintézetnek a k.-vásárhelyi „Stephanie menház"nak s k.-vásárhelyi közkórháznak kezelő bizottságai a nevezett intézetek javára egy tárlat rendezését tűzték ki feladatokul.
Ezen tárlat rendezésének elhatározásakor két
cél lebegett a bizottságok szeme előtt t. i. egyfelől az, hogy általa a még gyámolitásra és pártolásra oly nagy mértékben szükséget érző jótékony
intézetek alapvagyona gyarapodjék, másfelől pedig vidékünk minden egyes haladni vágyó és másokra buzditólag hatni törekvő lakójának alkalom
nyujtassék ismereteit szorgalmának, ügyes gyakorlottságának és szakképzettségének egész vidékünk
érdekében hasznosítható eredményeit másokkal közölni s nem egy szükséges disz- és hasznos munka
vagy tárgy előállításával a közfigyelmet felébreszt
ve lenditöleg hatni általános jólétünkre. Igy eltekintve attól, miszerint mindnyájunkra nézve megn) ugtató örvendetes hatást gyakoroland, ha egy
csomóba összegyűjtve látjuk, miszerint oly sok tekintetben háttérbe szorított vidékünk távol az ipar
és közforgalom központjaitól magára is életképes
és kiállitni tud mindent a mi az ízlés, csinosság és
hasznosság tekintetében szükséges, reméljük nemcsak helyi érdekűnek s nemcsak a három intézetre, hanem az egész vidékre nézve pártolás által
mentől sikerültebbé tenni mintegy hazafi és honleányi nemes kötelesség.
A kiállítás K.-Vásárhelytt leend az x878-ik
októberhó 20 -30 napjáig.
Zágon, 1878. szept. 27.
Báró Szentkereszty Stephauie,
a fentebbi intézetek elnöke.
L E G Ú J A B B .
Doboj, szept. 22. A fölkelők ugylátszik előkészületeket tesznek Tuzsla kiüritésére. Azt hiszik
itt, hogy a fölkelŐK csak Zvornikban fognak ellentállást kifejteni. Ma omlik itt az eső, de azért
várják Tuzsla gyors megszállását.
Piris, szept. 22. A „République Frangaise"
constatálja Európa ingadozó állapotát és igy szól:
Utánozzuk Bismarck okosságát, ne kötelezzük le
magunkht senkinek, kövessük óvatos magatartást,
a veszélyek ideje még nem mult el és a kísérletek ideje még kevésbé. Ezt válasznak tekinti arra
a hírre, hogy Anglia tanácsolta Franciaországnak
Tunis elfoglalását.
London, sznpt. 22 A „Daily News"-nak távirják Athénből, hogy az orosz főhadparancsnok Pé-

fervárból kapott utasitás folytán a San-Stefanóban
maradt orosz lovasságot Görögországnak egy Törögország ellen kitörendő háború esetére átengedte.
K Ü L Ö N F É L É K .
* A hivatalos lap f. |hó 23-iki száma a következő legfelsőbb kéziratot közli:
Igazságügyi magyar miniszterem előterjesztésére, Csemegi Károly igazságügyminiszteri államtitkárt, ezen hivatalától saját kérelmére, kitűnő
szolgálatainak elismerésével felmentvén, öt C.uriám
legfőbb itélőszéki osztályához tanácselnökké kinevezem.
Kelt Schönbrunnban, 1878. szept. 12 én.
F e r e n c J ó z s e f , s. k.
Dr. P a u 1 e r T i v a d a r , s. k.
— llároniszékinegye rendkívüli közgyűlése ma
tartatott meg csekély számú bizottsági tagok előtt.
Főtárgyát a gyámsági és gondnoksági szabályrendeletek átdolgozása képezte. Az állandó választmánynak e tárgyban készített munkálata nagyrészben elfogadtatott; a leltározás kezelését illetőleg
a kiküldött szakbizottság véleményét fogadta el a
közgyűlés. A szakbizottság részéről Séra Tamás
volt az előadó, ki alapos tárgyismeretével és kitűnő szakavatottságával tűnt ki. Veres Gyula, városi tiszti ügyész megválasztatását a közgy. helyben hagyta. A székely nemzeti muzeum-őr kineveztetését egyelőre ideiglenesen, tudomásul*-vette. —
Több megyei, községi és magán ügy elintézése
után Székely Gergely csakugyan beadta indítványát az okkupáló hadsereg visszahívására A felolvasott indítványt követő hosszú hallgatás arra a
tapintatos lépésre vezette Székely Gergely urat,
hogy a tagok csekély számának indokolásával viszvette a desperatus indítványt. A gyűlés 2 órakor
ért véget.
— Lelkészválasztás. A sepsi-szentgyörgyi ev.
reformátusok f. hó 24-én tartott papválasztó közgyűlésükön R é v a y L a j o s ilyefalvi lelkészt választották meg. A beadott 129 egész szavazatok
mindenikét Révay ur kapta, tehát ellenjelöltje nem
volt. Révay úrban az egyház derék lelkészt, a tanintézetek szakavatott tanügy barátot, a város egy
humánus érzésű müveit embert nyert. — Szivünkből kívánunk neki uj állomásán hosszan tartó boldogságot.
— A sepsi-szentgyörgyi nők segélygyüjtő bizottsága ma esteli 7 órakor fillérestélyt tart 10 kr.
belépti dij mellett. Ugyanily estélyeket rendez a
k.-vásárhelyi nő-egylet is. Ez estélyek sebesültjeink segélyezésére lévén rendezve a közönség pártolásában minden esetre részesülni fognak.
— Első közlemény a Boszniában megsebesültek részére tett adományokról: 1) Az ilyefalvi önképző kör 54 frt 25 kr és 2 drb húszas, 3 klgr és
50 dgr tépés, 25 drb szivar. 2) Csiki Andrásné úrasszony (Sztgyörgyről) 1 kiló tépés, 8 db sebkötő.
3) Bogdán Istvánné és Bogdán Andrásné ő nagys.
2 kiló tépés. 4) Gidófalvi Mari és Anna kisasszonyok 1 kiló 37 dgr tépés. 5) Bartha Károlyné Bodola Ágnes 3 k kiló tépés és sebkötő. 6) Bodola
Ágnes, Csórja Rákhel és Nagy Lina kisasszonyok
Feldobolyból 2 kiló 30 dgr. tépést és sebkötőt
— Sepsi Szentgyörgyön, 1878. szept. 25-én. P o t s a
J ó z s e f , főispán.
— Köszönet nyilvánítás. A sepsi-szentgyörgyi2„Székely-Mikó" tanoda részére, a f. év jul. </
jégvihar által okozott kárfedezésére adakoztak :
Mlgos. Pótsa József főispán ur 5 frt. özv. Málnási
Antalné úrasszony 10 frt. Künle József orsz. képviselő ur 3 frt. Lázár Mihály orsz. képviselő, Da
có János, Gábor Péter orsz. képviselő, Császár
Domokosné úrasszony, Nagy Gábor orsz képviselő,
M Dónáth József t elnök ur 2—2 frt. Köncei
Miklés, Thuri Gergely, Seethal Ferenc, Veres Gy.
h. ügyvéd, Kovács Károly, Szász Izsák, Gyárfás
Benedek, Elekes Béla, Nagy Károly ügyvéd, Kökösi Károly. Gyárfás Sámuel, Gidófalvi Anna k. a.
Gyárfás Etelka k. a Dr. Antal Mihály, Bartha
Mór, Rákosi Károly, Bartha József, Réz Farkas,
Szabó Albert (K.-Vásárhely), Nagy Lajos, Nagy
Lázár 1 - 1 frt. Fekete Albert Hadnagy József,
Hollaki Attila, Bene József, Molnár Áron, Bánfy
Zsigmond, Szentiványi Miklós 50—50 kr. összesen
54 frt. 50 kr. E szíves adományokért hálás köszönetet mond a tanodai elöljáróság nevében G ö r ö g I s t v á n , igazgató-tanár.
— A német császár mint céltábla. Különösnek látszik ugyan, pedig tény, hogy a porosz katonaság céllövéseinél a német császár, a trónörökös és Moltke életnagyságú képeit használja céltáblául, s mint minden céllövésnél, jutalom és kitüntetésben részesül az, ki az uralkodót homlokon
vagy szíven találja golyójával.
— Elfogott gyilkos. Szászsebesről iiják a „H.
Ztg."inak, hogy azon egyént, ki alsó-sebesi Janku
Tornát ez év julius 18-án az uton meggyilkolta,
Miskolcz környékén s a szászsebesi járásbírósághoz
kisérték. A lovakat és a szekeret a gyilkosnál megtalálták. Ez utóbbi nemzetiségre nézve: tót, foglalkozásra nézve üveges. Tettét rövid tagadás után
bevallotta.
XÍ

59 ik közlemény
a háromszéki > Erzsébet 1 árvaleányház javára
történt szíves adakozásokról.
Báró Szentkereszty Iréné gyűjtésének folytatása. Tolnai Regináldné egyszersmindenkorra 5 frt.
o. é. B. Rauber István egy köböl tisztabuza. Kocsis Anna 2 kupa aszalt szilva.
Karácsoni ajándék az árvaház részére.
Br. Szentkereszty Stephanie 8 drb. könyv, 2
buba, 21 kosár. Kovács Áronné 6 kupa diót. Pap
Andrásné 1 matring kötőfonal tűkkel. Szabó Mózesné 12 cseréptányér. Nagy Lajosné 12 cserép tányér. Szöcs Mózesné 2 cserépfazék, 2 cserép kásztrot, 5 kupa mogyoró, ifj. Tóth Istvánné 24 dr.
mézes pogácsa, id. Tóth Istvánné 24 kis kendő.
Vertán Vencel 12 kis kendő. Baló Lászlóné 12 kis
kendő. Szőcs Jánosné szentjánoskenyér csemegecukor, kötőtűk. Török Bálintné csemege-cukor.
Cserey Jánosné 2 véka alma. Pócsa májorné 1 székéi fa.
B. Apor János gyűjtése Torjáról.
Mihálc Elekné 1 köb murok, 14 drb. cékla
'|t véka paszuly. B. Apor János 3 köb. pityóka, 1
köb. vetemény, 1 köb. sárgarépa, 1 véka borsó
véka paszuly.
Alcsernáton községe egy 3 öl hosszú cserfát.
N.-ajta községe 2 frt.
Bükszád községéből következők :
Fridmann Jakab 50 kr. Német Márton 1 frt.
Urus Mihály 50 kr. Összesen 2 frt.
Mindezekért fogadja a szives gyűjtő és a nemes keblű adakozók az árvák nevében legmelegebb köszönetünket.
Zágon, 1878. jun. 11-én.
B. Szentkereszty Stephánie,
elnök.

Nagy Gábor,
titkár.

lirték- és rá tó-árlolyani a bécsi es. kir. nyilvános
tőzsdén szeptember
Magyar' aranyjáradék
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Felelős szerkesztő: Málife József.
Kiadótulajdonos: Polliik Mór.

Tudósítás.

3

H é v i z é n (Nagy-Küküllőmegye, a vasúttól
1 órányira) 700 hold b ü k k és 150 hold c s e r e ,
— D a t h (N.-Küküllőmegye, 2 órányira a vasuttól(
700 hold b ü k k - és 100 hold c s e r e-m a k k o 1 á s
eladó.
Értekezhetni Sepsi-Szentgyörgyön gróf K á 1noky Imrénél.

Pályázati hirdetés.
A haralyi községi tanitói állomás megüresedvén, arra ezennel hirdettetik.
Tanitói fizetés; 300 frt az államtól, az iskolateremmel együtt öt szobából álló tisztességes lakás,
2 öl tűzi fa a községtől, egy hold veteményes és
gyümölcsös
Ezen állomásra pályázóktól megkívántatik,
hogy az 1868-ik évi X X X V I I I . t. cz. értelmében
tanitói oklevéllel birjon, valamint igazolandó eddigi
tanitói pályáján való sikeres működése és a magyar nyelvben tökéletes jártassága is.
A kellőképpen felszerelt, sajátkezüleg irt folyamodványok f. év sept. 30-ig a haralyi községi
iskolaszék elnökségéhez beterjesztewdők.
Hsraly, 1878. september 18-án.
Finta Antal,
] __

iskolaszéki elnök.

Haszonbéri hirdetés.
1

Néhai gróf Mikes Benedek hagyatékához tartozó zabolai birtok 1879. év január i-étől kezdve
kilenc évre haszonbérbe kiadó.
Kellő biztositék mellett a meglevő feudális
instructus is átengedtetik.
2—3
A feltételek megtekinthetők tek. K^ü n 1 e Józ s e f ügyvéd urnái Sepsi-Szentgyörgyön, vagy a
helyszínén Zabolán mélt. G y á r f á s Lajos urnái.

Kollarits József és fiai
legelső

kész fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövöttáru
gyári raktárukban
glaz „ Y P S E L A N T I ^ h o z ^
Budapesten váci-utea 5. sz. a. áruházban
mindennemű kész íéríl-, női és g}'ernickfehérncmQok,
vásznak és asztalnemück a legnagyobb választékban és kitiinö
minőségben a 1 e gj 111 á 11 y 0 sa b b á r á k o n .

kaphatók

Férfiingek rumburgi, hollandi vagy ir- 2.40, 3, 3.50, gatyák 1.55, 1.80, i4éveseklandi vászonból dbja 2.50, 3, 3.50, 4, 4.50, nek ingek madapolanból 1.40, 1.90, szine5.50, 6, 7, 8, 10 12 frt.
sek 1.75, 2.75, vászonból 2.65, 3.15, 4, gaFérfi ingek, hímzettek, madapolanból, tyák 1.65, 2, 18 éveseknek madapolanból
melle vászon, dbja 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10, 1.50, 2.10, színesek 1.75, 2.20, vászonból
12, 14—20 frtig.
3, 3-5°> 4, 4-50, gatyák 1.75, 2, 2.25 frt.
Férfi madapolan-'ngek darabja 1.50, 2,
Kész fehérnemüek leányok számára,
2 -5°, 3> 3-5°, 4 frtminden nagyságban és minőségben, ugy
Férfi szines ingek 1,50, 2, 2.50, 3 frt, szinte csecsemők számára, melyekről kiKét külön gallérral 2.50, 3 frt.
vánatra nagy árjegyzékünket bérmenteFérfi szines angol oxford-ingek 2.50, s e n beküldjük.
4.75. Két külön gallérral dbja 2.80, 5 frt.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat váFérfi gatyák magyar, félmagyar és fran s z o n . és asztalnemüekben.
cia szabásra pamutból 1.20, 1.30, 1.75,
Rumburgi vászon 42 méter (54 rőf) vévászonból 1.50, 1.60, 1.75, 2, rumburgi vá- g e 2 i > 2 4 ; 2 ^ 2 - f 2 Ó j 2 7 ?
^
3Q^
szonból 2.25, 2.50, 3, 3.50 frt.
3 8 ; 40, 42, 45, 50, 120 frtig,
Férfi félharisnyák fehér vagy szines paHollandi vagy irlandi vászon, 39 meter
mutból tucatja 4, 4.50, 5, 5.50, 6, 6.50, 7, ( 5 Q rűf) 22. 23, 24, 25, 26, 21, 30, 32, 34,
7.50, 8 - 1 4 . cérnából, fehér 3.50, 4, 4.50, 3 g , 40, 45, 50, 100 frtig.
5, 6, 7, 8, 9—14, fehéritetlen vászonból,
Hollandi vászon gyermekfehérnemüekvarrottak 4.50, 6, 7 frt.
_ és ágynemüekre 32^ meter (42 rőf) vége
Férfi zsebkendők vászonból fehér, szí- l()> , 7 ; Ig> 1g> 2 0 2 I ? 22^
2
2
2Ó
nes széllel tucatja 5, 6, 7 50—9, batistból 28, 30, 50 frtig.
szines széllel 7, 8.50 frt, szines pamutCreas-vászon, 23'[, meter (30 rőf) vége
zsebkendők dbja 30, 35,4° kr, pamut ba- I 0 - 5 0 / 1 I ; I I - 5 0 í 12/13, 14, '5, 16, 17, "8,
tist zsebkendők szines széllel tucat 3 frt.
2 o, 30 frtig.
Férfi gallérok minden formában, legfiLepedő-vászon egy szélben 29 meter
nomabb, tucatja 3 frt.
(37 rőf) 12 lepedőre vége 33, 3O, 38, 40,
Férfi kézelők tucatja (12 pár) 5, 6 frt. 42,
45, 48, 50, 100 frtig.
Női ingek rumburgi vászonból, sima,
Fehér pamutcsinvat ágynemüekre 1 raedrb 2.25, 2.50, 3, 3-50, 4, 5, slingelt 3, t e r 38, 46, 48, 58 kr.
Madapolan vagy chiflon, vége 40 meter
3 . 5 o , 4, 5, francia mellvarrással, himzettek
350 4, 5, 5-50 6, 7,8—15, madapolanból I0 -40, 10.S0, 12, 13.50, 14, 17, 18, 21 frt.
sima 1.50, 2, slingelt 2.50 frt.
Szines kanavász 23 'U m e t e r (30 rőf) 9,
Női háló corsettek madapolanból, egy- 9-5°, 10, 11, 12, 13, 14, 15 frt.
szerüek 1.30, 1.50, díszített 1.75, 2.25, 2.50
Színes ruhaperkálok dús választékban,
1 m e t e r 36, 38, 48, 50, 52, 54, 56 kr.
4
4 . 5 0 , 5—10 frtig.
Női lábravalók madapolanból, sima szeVászonzsebkendök hölgyek és urak szágélyzett dbja 1.60, slingelt 1.90, díszített mára tucatja 2.50, 3, 3.50, 4, 5, C, 7, 8, 9
2.25, 2.50, 3, 3.50—5 frtig.
10-20 frtig.
Női alsószoknyák madapolanból, szegéTörülközők, tiszta vászon, tucatja 5.50,
lyekkel és díszítéssel drbja 2.50, 3, 3.25, 5-80, 6, 6.90, 7.50, 8, 9, 10, 20 frt.
3.50 4, 4.50, 5—15, uszálylyal 4, 5, 6, 7,
Asztalkendők, tiszta len, tetya 4, 4.50,
8 20 frtig.
5, 5-50, 6.30, 7, 8, 9, abroszok 6, 8, 10,
' Női harisnyák pamutból, kitűnő minő- 12, ' 8 , 24 személyre dbja 1.90—14 frtig.
ségben tetja 4, 5, 5.50, 6, 6.50, 7, 8—22,
Damast asztali teritékek 6 szem. 5.50,
cérnából 10, 11, 12, 14—22 frtig, szine- 6> 6 5<>, 7, 7-50, 9, 10-24, «2 szem. 12,
sek pamutból párja 75, 80, 90 kr, 1.20, ^2.50, 13, 14.50, 15, 16, 18, 20—4.0, 18 sz.
2 5, 27, 32—48, 24 sz. 32, 34, 40, 46, 53,
1.30, 1.50, 3.50 frt.
Női zsebkendők fehér vászonból tótja 75 frtig.
2 50 3 3.50, 4, 5, 6, 7, 8—22, angol cérKávés kendők, színes ós fehér, dbja 3,
nabátistból, fehér 4, 5, 6, 7. 8—30 frtig. 3-6o, 5, 550, 6—11, csemegekendők tetja
Női francia derékfűzők (Mieder) drbja 3, 3-5Q, 4-50, 5-50 frtig.
1.30, 2.30, 2.75, 3, 3.5o, 4-5° frtCsipkefüggönyök 1 ablakra 3, 3-5o, 4,
Fiu inarek, 6 évesek számára, madapo- 4-50, 5, 5-50, ö, 6.50, 7, 8, 9, 10, 15 frtig
lanból, dbja 1, 1.40, szines 1.25, 1.40, váÁgyterítő, drbja 4.50, 5, 6, finom ripsszonból 2.10, 2.40, félmagyar gatyák 1.10, bői 9.50 frt
1.20, 8 éveseknek ingek madapolanból
Asztalterítők 3.80, 4, 5 frt, ripsböl 7
1.10, 1.50, színesek 1.25, 1 55, vászonból frt 50 kr.
2.20, 2.45, gatyák 1.25, 1.40, 10 évesekMenyasszonyi készletekkel 180 frittól
nek madapolanból 1.20, 1.60, szines i.6o, 1800 frtig és feljebb, kész fehérnemű és
1.75, vászonból 2.30, 2.65, gatyák 1.35, vászonban a legszebb kiállításban szol1.60, 12 éveseknek ingek madapolanból gálhatunk; ezekről árjegyzékünket ki1.50, 1.80, színesek 1.65, 1.90, vászonból vánságra bérmentesen beküldjük.
Az árak legjutányosabban szabottak, s ha valami a megvett, vagy rendelt
tárgyakból akár mi oknál fogva tetszésre nem lenne: 14 nap alatt — ha az
űrszelvényünkkel van ellátva — szívesen kicseréltetik, vagy az érte fizetett
összeg visszaadatik.
Levél általi megrendelések még az nap, melyen érkeznek, — különös figyelemmel ós pontosan eszközöltetnek ós csomagolási dijt nem számitunk.

