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rajevóig az út szabad ; tehát a hadviselés utolsó
Az
o k k u p á c i ó .
felvonása Boszniában és Herczegovinában fog
A Boszniából érkezett hírek mindenfelől a
játszani. Bosznia keleti részéről Szerbiába, vagy
pacifikáció müvének gyors haladását jelentik. Ban
Novi Bazár felé menekültek a > hősök«.
nyaluka körül, a Krajnában a tartomány lefegyZ v o r n i k b ó l , melyet csapataink elfog- verzése akadálytalanul megy. A Possavinát Bielaltak, a Sprecs 1-völgyből, a majevica-planinai nerth altábornagy hadteste megtisztította a felkelőktől, Tuzlát Bienerth és Szapáry gróf seregeinek
ficnü politikai, Ilii'Hadahni <-s küzgazdií.H/.ati lap felkelők előre láthatólag már tömegestől futnak jól
kombinált mozdulatai hatalmunkba kerítették.
a Drina völgyön fe'felé. A z ő természetes v i s z- Itt a Brcska és Tuzla vidékéről elmenekült felke1S78. IV. évnegyedére.
lők
mindenfelől körül vannak véve s nem marad
sza v o n u l á s i ú t j a i k a t azonban, a
Vlasenicán át vezető zvorniki utat és a Roga- számukra más, mint letenni a fegyvert vagy BoszElőfizetési teltételek :
ticába szolgáló romanjai fensikot a 13-ik h a d - niában, vagy -— Szerbiában.
E szerencsés fordulatát a dolgoknak azon erőokt. —dtciinber
. . . .
1 f r t 50 k r .
test osztályai foglalják
el, nevezesítések idézték elő, melyek a jelen hóban küldetAz eló'fizetéHi pénzek a .Nemere* kiadó- tesen G'asinácnál, hol a nevezett út bevezet s tek a harctérre és részben Bienerth altábornagy
hivatalának 1' o I 1 á k 11 ó r köny vnyomdiíjába Rogaticánál, hová szükség esetén még egy ki- vezetése alatt keltek át a Száván, de Szapáry gróf
és vitéz katonái tették lehetővé. Itt az ideje végre
járó szolgálhat.
Sepsi-Szentgyörgyre kii Ider.dok
igazságot szolgáltatni a magyar hadparancsnokMa a felkelők, űzetve a Szapáry- és Bie- nak,
Előfizetőinket
szívesen kérjük elöfizetéseike
kit mert a szerencse — mások hibája folytán
megújítani, miután felesleges példányokat nem nyo- nerth-féle 3 ik és 4-ik hadtest által, Rascia felé — elhagyta, az értelmetlenség már gáncsainak,
vennék utjokat, akkor a Rogatica és a Drina sőt gúnyjának tárgyává választott. A boszniai opemattűthatunk,
közti térségre bizonyosan nagyobb osztályok rációk hadtani történetirója konstatálni fogja, hogy
A „Nemere" kiadóhivatalai. fognak benyomulni. Ezen tér azonban néhol Philippovics báró hadtestét a megsemmisüléstől s
ez által a monarchiát egy szégyenletes csapástól
csak 5 6 órányi szélességű s a Drinán csak a csak Szapáry gróf éles katonai belátása, seregéRogaticától négy mérlö'dre fekvő Visegrádnál nek megtörhetlen vitézsége, mindkettejüknek sziHadműveleteink.
van hid. Felvéve azt, hogy a 3., 4. és 13-ik gorú kötelességérzete mentette meg.
Azon bécsi távirat, mely szerint csapataink hadtestek közös operációi folytán a felkelők
Elégtelen erővel, szinte egy dandárra apadt
Z v o r n i k o t már elfoglalták, még nincs hiva- egész Kelet-Boszniában Rogaticától Zvornikig hadosztálylyal küldetett az okkupáció kezdetén
talosan megerősítve, de az előzmények után mind az átgázolhatlan Drina felé nyomatnak, Szapáry gróf Tuzla felé. Makacs harcok közben
ért közel a városhoz, mig végre be kellett látnia,
biztosnak vehetjük az örvendetes hírt. Ez eset- akkor a még nem régen is győzelmi remények- hogy a keze alatt álló erővel feladatát végre nem
ben
élő
felkelő
csapatokra
nem
kis
katasztrófa
ben a dráma, mely eddig véres háborukkal
hajthatja. Kénytelen volt visszavonulni. Ha ezt
bonyolódott, közéig a végkifejlés felé Csapa- vár. — Rogaticától keletre csapatainknak a ro- azon uton teszi, melyen jött: Philippovics seregének, mely időközben Szerajevoba nyomult, a felmánjaihoz
hasonló,
három
órányi
hosszú
katlataink pár nap alatt készen vannak az okkupacióval, s következni fog az utolsó, várva várt nos kepár fensikon" kell átmenni, h o g y a n a g y o n kelők elvágják összeköttetési vonalát s az okkupáló sereg főhadparancsnoka, körülkerítve a feljelenet, — a politikai szervezés. A szervezés fontos visegrádi pozic ; ót elfoglalják. — Semecs- kelőktől, csak ugy menekülhet, ha keresztül vágja
leginkább arra fog irányulni, hogy a lefegyver- Planina tetejéről kilátás nyílik az északi irány- magát az ellenségen. Szapáry grófé az érdem, hogy
zett lakosok rendben tartassanak s a nevezete- ban elterülő Drina völgyre; a völgyben fekszik ezt azonnal belátta és nem azon az uton, (melyen
sebb katonai positiók kellő örséggel láttassa- a kis, csak 150 házzal biró Visegrád falu ti- jött, hanem nyugat felé vonult vissza, a Szprecsa
zenegy ives kőhidjával, mely a bosnyák rene völgyén végig Dobojba. Itt két hétnél tovább küznak el.
dött a visszavonulása által vérszemet kapott felA beérkezett hivatalos jelentések szerint gát, Mehemed Szokolv ics nagyvezir müve. Ezen kelőkkel, véres harcok által tartva meg a fősereg
hid
hadi
szempontból
nagyfontosságú,
de
maga
összeköttetési vonalát mindaddig, mig a várt erőbár a felkelők erős pozicziokat foglaltak el,
nevezetesen Focsa és G acsinac között elsánczol- a falu nem, melyet hibásan gondolnak város- sítések meg nem érkeztek. Csapataink mindenütt
kitűnően viselték magukat s kevés kivétellel a palák magukat, s majdnem 6o,ooo-re teszik a fel- nak A rogaticai pozició még annyiban is bir rancsnokok is beváltak egész Boszniában ; de legkelők számát jelenleg, mindazáltal tény az, hogy fontos-ággal, hogy Focsától, keleti I lercegovina nagyobb érdemet Szapáry gróf és vitéz katonái
ezután már csak a rabló bandák ellen kell küz- egyik legfontosabb városától, torony irányában szereztek maguknak Nekik a legnehezebb s legdenünk, a melyek igen szük térre szorítkoztak. csak négy mérföldnyire fekszik Rogaticától a hálátlanabb feladat jutott osztályrészül s azt hőPetrovac, L ono és Korjenici vidékén vannak Limnek a Drinába való szakadásáig a torony- sies bátorsággal, tántorithatlan kötelességérzettel
oldották meg.
még felkelők ; Rogaticza, Tuzla é* Bjel-'na el- irányi távoiság fé'mérfoldnyi; persze az utak
Az ezredek, melyek a vezérrel osztoznak a
lemállás nélkül meghódolva áll. Mostartól £ze- hosszabbak.
doboji napok érdemében, a következők :

Előfizetési felliivás
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ket, nálunk főleg Zalánban fordul elő nagy meny- Plutoni eruptiók általi kitodulások metamorph
alakjának tekinthetjük az emberi nem müvelődésésének legnemesebb, a szellemi ihletre legképesebb
mészkő, mely barlangokban most is képződik, a alakját a párosi és carrarai márványt.
büdös meszet, melyben bithumen van, Erdélyben
Hazánk ezredéves múltjában technikai szemcsak Kolozsvár vidékén láttam.
pontból sem a mészkő, sem más kőzet nem szereA mész mint kőzet hazánk területén igen te- pelt, s igy a magyarfaj culturalis fejlődésében az
temesen van kifejlődve, miről egy földtani térképre építészet és szobrászat ugy szólva semmi szerepet
rátekintve azonnal meggyőződhetünk. A székely nem játszott. Népünk középázsiai continentalis
föld főleg e tekintetben igen gazdag. Földtanilag eredeténél fogva, összeköttetésben a nomád-élet
tekintve, a mész csaknem minden geologiai kor- jellegeivel, sohasem űzhetett oly foglalkozást, mely
szakban külön képletekben anyagot szolgálta- természettulajdonain kivül esett. Hazánk geologiai
tott, a legrégibb őskori képződéstől a jelenkorig, alkotása és a magyarfaj elhelyezkedése nem idézmit ugy kell értelmeznünk, hogy a mész ha nem hetett elő oly szellemi emelkedést, milyet nyugat
is mint agyag, de mint hegykőzeteket képező tö- népeinél találunk. A magyarfaj a lapályokra szomeg, még is csak azon korig vihető vissza, midőn rítkozva alluvialis területén nem találhatta meg
bolygónk gömbje annyira kihűlt s ez által megszi- azon anyagot, mely szellemében az eszményi élet
lárdult, hogy rajta a viz cseppfolyó állapotban lé- csiráját felköltse. A honfoglalók a hegyek közé
tezhetett, s igy mint vegytant oldó folyadék s tolták a b e n n t a l á l t n é p e k e t és elfoglalmint földtani ágens hathatott.
ták azon síkokat, mely harcias életökkel leginkább
Ennél fogva sokkal régibbek a jegedést nem összhangzatban volt, s bár nyugaton a bányász
követelő plutoni ősközetek, ^melyeknek túlnyomó élet és képző-müvészet meglehetős kifejlődésben
volt, soha a magyar ezek példáját nem követte,
jellege a kovasav. Csak a neptuni hatalom bekö- mint
száguldó kardos vitéz szolgai kőmunkát nem
vetkeztével lép fel és fejlődik jelentékenyen a végezhetett. Pedig a magyar is a csillogó ékszerekmész az eozoon canadense rejtélyes lakósával. A ben mindig szeretetett gyönyörködni, annak bámész, mint neptuni jelleméből következtetni lehet, nyászatát azonban másokra szerette és szereti rukevés alkalmat nyújt a bányászatra. Csak a vas házni. Egyetlen iparága a vasgyártás volt, melyet
mert szentélyébe betolakodni, mely, ha csak teheti, fegyvereinél ki nem kerülhetett.
minden kőzetben olt lábatlankodik. Egyéb fémtellérekben a mészkő egészen meddő, min nem lehet
Ha multunkban keveset adtunk a képzőműcsodálkoznunk, ha meg emlékezünk azon tünemé- vészetek fejlesztésére és hazai iparunk emelkedényekről, "melyeken nagy fajsúlyú ércek a plutoni sére, az ujabb időben annál nagyobb buzgalommal
hatások közepett átmentek. A nagyobb bányásza- indult meg mindenfelé a honi kőzet falok ismertok ernptiv kőzetek területére szorítkoznak s ha tetésére irányuló törekvés. Legújabban
kolozsvári
eléjön ily helyeken mészképződmény, az nem ma- muzeum-egylet választmánya hitta fel hazánk lakóradt menten az eruptio metamoiph behatásától. sait, hogy vídékeriEínt gyűjtsék össze az ott talál-

városunkban a csiki utcai kőhid nagyA.""nyiségben,
részben ebből épült. A cseppkő kristályos szövetű

A mész, quarcz és agyag geologiai és technikai jelentősége.

(Felolvastatott iepsi Szeutgyörgyön a háromszékmegyei tanítótestületnek mull évi közgyűlésén)

A mész összetételei között legelterjedtebb a
szénsavas mész, mely mértanilag szépen körülírt
alakokban mutatkozik a mészpátnál. Nálunk is előfor
dul ugyan, mégis a legszebb példányok Island szigetéről kerülnek gyűjteményeinkbe. Bátor leszek
ugy a magyarországi, mint az Island szigeti példányokból egy párt bemutatni. Jegec alakja hatszöges s eddigelé mintegy 8oo féle összalaklatot
ismerünk, keménysége 3. Töm. 2. 7, kettős fénytörésü és dörzsölés által villanyos lesz.
A mészkövek ismertebb válfajai; az isiandi
pát, ikrakő (oolith), a kréta, mely legnagyobb
részt infusoriák mészpáncélj&ból áll, továbbá azon
tömör és szemcsés mészkő, melyet márványnak
nevezünk a mely csiszolva oly kedves hatást tud
előidézni. Legbecsesebb a fehér és ezek közt is
Olaszországban a carrarai ; Utána jön a pároszi,
melyből a világ első szobrásza Phidiász az istenek szobrait készité. Nevezetes szerepet játszik,
mint épületkő azon szemcsés vagy palás féleség,
melyből meszet szoktak égetni, továbbá a márga,
mely mész és agyag keverék, A hydrauli mész
hasonlóan egy márga, melyben 10—30"/,, agyag van
s mely égetés után vizzel keverve, megkeményedik lég\>en ugy mint a viz alatt, innen vizi építkezéseknél különösen használjuk. A mész tuff e ^
többé, kevésbé durva és likacsos ujabb képződé >ü
mészkő, m*ly igen gyakran kérgez be növénye-

-A 39. g'yalogezred (Debrecen),
a Ci.
„
(Temesvár),
a 6. tartalékezred (Újvidék),
a 70.
„
(Pétervárad),
a 31. vadász-zászlóalj (Otocsác).
—o—
Bjelináról és Dolnja-Tuzláról a csapataink által elfoglalt két városról a kővetkezőket jegyezhetjük fel :
Bjelina körülbelül 6500 lakossal biró város,
főhelye a zvorniki kerület bjelinai járásának ; téres, termékeny síkságon fekszik, az úgynevezett
Orlove-Polje n (sasniezőn) ; jelentékeny kereskedést
üz gabnával és marhával. Bjelina igen fontos mint
Szerbia elleni őrhely s ugyanezért a törökök min
tlig nagy helyőrséggel látták volt el. Fekszik a
Száva és a Drina közt, amattól két, ettől egy órá
nyira. A bjelinai járás Szlavóniával, Szerbiával s
a bosnyák szolini és zvorniki kerülettel határos.
Folyói a Száva, Drina, Janja, I.jubustika, Dragalj
és Cadjavica. A városok lakosai mohamedánok, a
falukéi görög-orthodox keresztények.
Dolnja-Tuzla (szlávul: Soli-Dolnja) a zvorniki
és tuzlai kerületek fővárosa a Jala folyó termékeny
völgyében fekszik, székhelye a kerületi és járási
hatóságoknak s a zvorniki eparchia görög-keleti
püspökének. Körülbelől 5700 lakossal, 1250 házzal
bir; keresztény család körülbelől 50 van benne, a
többi lakos mohamedán, üzen város békés időben
élénk kereskedést üz gabnával, sóval és marhával,
különösen szarvasmarhával, sertéssel és lóval. Van
húrom só-kutja kezdetleges sófőzéssel. Ezen só-forrásokról már egy 14-ik századbeli okmányban van
emlités téve, még pedig oly formán, hogy a sófőzésnek már régebbi fennállására lehet következtetni. Ezen sókutak évi bevételei ez időjzerint körülbelől 30,000 frtra rúgnak.

chia zászlóját. A lakosság ez alkalommal hódolati
és loyalitási nyilatkozatokat tett. Hogy a felkelők
a Tuzlánál hányt sáncokat majdnem futva hagyták
el : a 3. és 4. hadtestnek Tuzla ellen jól megindított és kombinált mozdulatának köszönhető.

Gyárfás Albert, a bukuresti ref. egyházközség le
késze. Herz Edgár lovag, a „Banque de Romania
főhivatalnoka. Lieder A. P., az „Epoche" szerkesz
tője és tulajdonosa. Rolin von Rohnau, a Lemberg
Cernovitz vasút igazgató bizottságának titkára stb
A nők közül: Hermine von Zwiedinek Südenhorst
Marié de Herz szül. Ghica hercegnő, Leonie Frank
szül. Tedesco, R. Manega szül. Zamarescu uraszszonyok. Mindkét bizottság tagjai örömmel elfogadnak pénz, tépés, sebkötő és fehérnemű stb.
adományokat.
Ugyancsak szükségesnek vélem megemlékezni
egy más gyűjtésről, melyet a helybeli magyar társulat választmánya indított meg a miskolci és egri
árvízkárosultak számára adandó könyöradományok
végett. A kibocsátolt felhívás magyar és román
nyelven van szerkesztve s igy szól:
FELHÍVÁS
Romániában élő honfitársainkhoz
Miskolc és Eger városát és vidékét iszonyú
felhőszakadás pusztította el; számtalan tehetetlen
özvegy és árva maradt családfő, hajlék, élelem és
ruházat nélkül.
Az ilyen szerencsétleneken segíteni hazafiúi
és emberi kötelességünk. Társulatunk azért bármily csekély adományt elfogad, a begyült összeget rendeltetése helyére küldendi s az adományozók neveinek közléséről hirlapilag gondoskodand.
A magyar társulat megbízásából:
V e r e s s Sándor.
Vízi Dénes,
tiszteletbeli elnök.
jegyző.
— o—
Reméljük, e gyűjtésnek is meglehetős ered
ménye lesz, mivel ugy értesültünk, hogy többen
kész örömmel vállalkoztak a közreműködésre. S
hogy a csapásnak annál inkább feltűnjék szomorú
alakja : a helybeli derék ref. lelkész, kinek egyházunk igazgatása körül szerzett érdemei már szélesebb körben ismeretesek, — a vasárnapi istenitisztelet alkalmával megragadó színekben festette ama
gyászos napot hallgatói előtt s felmutatva a keresztyén ember kötelességét a csapásokkal szemben felhívta a szószékből is a segély adásra.
E két tény eléggé bizonyítja, hogy hazánk
és nemzetünk sorsa iránt kellő érdeklődéssel viseltetünk a külföldön is.
Ha a gyűjtemények eredményéről tudomást
szerezhetek, tudatni fogom annak idejében önökkel.
A po'itikai láthatáron feltűnő események
eléggé ismeretesek önök előtt. Hanem annyit el
kell mégis mondanom, hogy ama szereucsétlen
pillanatban reánk tuszkolt akció sok örömet szerzett nemcsak muszka roszakaróinknak, de mémely
romániai újságírónak is.
Muszkáink mennek, mennek, hanem mégis
vannak még, sőt lehet látni egészen ujonan érkezetteket is.
A román kamara e hó 27-ére van összehiva.
Egy itteni újság hirrovatai közt az van közölve,
hogy a jelenlegi kormány visszalép s helyét másoknak .adja át. Kiknek ? — majd meglátjuk.
V
X. X.

Mell 0111 cd Ali m e g g y i l k o l t a tilsáról
hadsegédének elbeszélése nyomán a következő hiteles adatokat jelentik a „Presse"-nok Salonikiból :
Mehemed Ali barátságos modorával megnyerte az albán koriphaeusokat, köztük Abdullah
pasa dibrai lakost is, a ki Albánia legbefolyásosabb magánzója volt.
Abdullah pasa Djakovába ment a nép lecsöndesitésére ; azt irta a musirnak, hogy látogassa
meg néhány napra, de csak késő este jöjjön, mert
ő előbb figyelmeztetni 'akarja a népet Mehemed
Ali jelenlétére.
Az albánok azonban rögtön megtudták Me •
hemed Ali megérkezését és pokoli zajt csaptak.
A musir látta, hogy veszélyben van élete ; segítségül hívta a Djakovában levő két boluk katonát,
de ezek nem engedelmeskedtek.
Másnap még jobban felizgatták a népet: a
musir a gyaurokkal tart ; ő az oka, hogy annyi
város az oroszok kezébe jutott ; ő Berlinben eladta
Törökországot.
A maiesztiárok, a legfanatikusabb^albánok lődöztek Abdullah kulájára, a hol Mehemed Ali lakott és követelték ennek kiszolgáltatását. Ez két
őrnagyot küldött ki megkérdezni, hogy mit akarnak tulajdonképen ezek az emberek. Alig lépett
ki a kapuba a két őrnagy, egyiküket nyomban
lelőtték; a nép dühösen rontott'Abdullah házába,
ezt, a musirt és még husz embert meggyilkolt.
Eközben utcai harc fejlődött ki,a'malesztiárok
és Mehemed Ali tödözete közt, mely alkalommal
S z e r a j e v o , szept. 24. Vécsey hadosztályát 450 embert öltek meg. Prizrendből érkező két táRagaticsában a mohamedán előkelők igen barát- bor regulárist a városon kivül lefegyvereztek és
ságosan fogadták. A lakosok állítása szerint a lá- ezek is fraternizáltak a néppel.
zadók a Senkovicsból Novibazár irányában futottak, hatszáznál több halottat veszítve. Török-HorBukuresti levél
vátországban a lakossságnak lefegyverzését sikeresen tovább folytatják.
Jiukiirest, 1878. szept. 23.
B é c s , szept. 24. Az első csapathadosztálynak
Tisztelt szerkesztő ur !
S.nkovics és Baudin-Oglak mellett vívott győzelRégóta szünetelek már a román fővárosból
mes harcairól szóló és már közlött jelentések ki- tett egyes tudósításaimmal. Oka ennek abban rejegészítésére a 2. hadsereg parancsnoksága távira- lik, hogy magam is sokáig távol valék Bukuresttozza Szerajevoból: Az első csapathadosztály elő- ből. Most itt vagyok s koronként újból röpíthetek
nyomulása Rogaticsa ellen e hó 22-én akadálytala- egyes részleteket az itteni eseményekről. „
nul ment végbe; e helységet meg is szállották. A
Legelébb is nem hagyhatom említés nélkül
lakosok a csapatok elé jöttek és elbeszélték, hogy ama nemes irányú, jóakaratú törekvést, melynek
a fiikelőket valóságos páni félelem fogta el és a több tekintélyes osztrák-magyar alattvaló adott
senkovicsi harc után Rogaticsán át részben Vise- kifejezést akkor, midőn elhatározta egy bizottság
grádba, ré.;zb-Mi Gorazdába feltarthatatlanul futot- megalakítását a sebesültek, az elesettek özvegyeitak. Hogy mily jelentékeny veszteséget szenvedtek nek és árváinak felsegélyezésére teendő adományok
a felkelők • hó 21-én a senkovics-baudin-ogjaki összegyűjtése végett. A bizottság oly személyekharcban: k tá.iik abból is, hogy Pittel é-. Rakazo- ből áll, kik méltó kezességet nyújtanak a tekinvics ezredesek hadoszlopai előtt 300 halottnál töb- télyes összegben begyülő adományról.
bet találtak ; — ennélfogva a felkelők halottjainak
A kibocsátott felhívás német, magyar és roösszes száma, a König ezredes hadoszlopa előtt
maradtak hozzá számításával, a 400-at sokkal tul mán nyelveken van kiadva. A gyűjtő bizottság
tagjai között vannak : Adolf Herz lovag, a Lemhaladja.
berg-Cernovitz vasúti társaság igazgató bizottsáA hkzi ipar ügyében.
t ávirati jelentés szerint Broodból e hó 22 ről gának elnöke (elnök). Stadler, osztrák-magyar cs.
a 2. és 3. hadtest előcsapatai Dolnja-Tuzlába vo- kir. konzul (alelnök). Demetre Frank, a „Banqu-i
A házi ipart és ipari oktatást terjesztő egyenultak és az ottani felleg'várra kitűzték a inonar- de Roumanie" főigazgatója (alelnök és pénztárnok). sület választmánya folyó hó 24-dikén ülést tartott,
tató kőzetnemeket, hogy szakértők megvizsgálván
a beküldött anyagot, annak ipari és technicai alkalmazására megtanítsák népünket.
Azon kőzet fajok közt, melyek jelenben technikai célokra alkalmaztatnak, egész Európában az
első helyét a mészköveknek kell átengednünk akár
mint márványt, akár mint mész-homokkövet tekintsük. Az állami együttlét és polgáriasodás szüli mindenfelé a közlekedés eszközeit, melyek ismét hatalmas emeltyűi a szellemi élet fejlődésének. Az
országutak gőzerővel építkezése tette lehetővé
mindenfelé a gyor.-abb közlekedést, s mint utépitő
anyag kiváló fontosságra emelkedett a mészkő.
Oly vidékek általában melyek utjaikat^mész homokkőből épit(]c jobb u t a k k a l b i r n a k , mint
azok, melyeknél eruptív kőzetek a túlnyomók, ezt
láthatni hazánkban is mindenütt.
A mész, mint építő anyag, összetételeiben az
építészetben ismét első helyen áll, ugy a feldolgozás könnyebbsége, mint könnyű alakithatóságánál
fogva. A szemcsés homokkő, jelentékeny mész tartalommal, kiváló figyelmet vont magára. Páris,
Bécs, Budapest nagy s geologiailag is centralis fővárosok, roppant mennyiséget fogyasztanak el, közel található mész, vagy meszes homokkő anyagukból. Berlin mint politikai uton lett mesterséges város, közelségében nélkülözvén ezen megbecsülhetetlen épitő anyagot, nagy fáradsággal hozatja távolról.
Wm szabad a mészről, mint tapasztó anyagrcM is megfeledkeznünk. Az építkezéseinknél oly
nagy fontosságra jutott oltott mész volt talán az
első, mely — ha igy szabad neveznünk — mint
iparág lett n é p ü n k n é l felkarolva, főleg oly
vidékeken, hol a nép még várak építésére is
volt utalva. Mint szobaszépitö szer a mész ismét
első helyen ál, nemcsak ártatlan hófehér szine, hanem azon tulajdonságánál fugva is, hogy a szobai
levegőnek a külléggel való kicserélődését leginkább képes eszközölni. A mily veszélyesek az
egészségre a festett s fő'.eg az ujabb időben divatba jött kárpit papírral bevont falak, oly jótékony
ez. Mert a lakszobák falainak gyakori tisztogatása

óv meg leggyakrabban oly betegségektől melyek
életünkre károsak lehetnének.
A. mészről tett rövid és hiányos ismertetésemet mielőtt bezárnám csak azt említem fel, hogy
hazánkban a mészképletek birják a legnevezetesebb barlangokat. Ilyen, hogy többet n-í említsek '
a homoród-almási, mely a mult viszontagságos napjaiban annyiszor nyújtott menedéket üldözött népünknek.
Baranya megyében, mely megye főleg márványokban, vagyis szemcsés mészben^ oly gazdag,
közelebbről egy jurái lithograph mészkőre buk
kantak, mely azonban sem őslénytani, sem ipari
tekintetben a solenhofenival versenyre nem kelhet.

sasága foglalt helyet s kezeik oly fürgén aprítják
szálakká a vásznat, hogy szemed káprázik ezen
apró motorok gyors mozgásán.
Még a beszélgetés is csak halkan folyik oly
annyira elfoglalta figyelmöket a munka.
„Tekints ide ! Tekints oda !
Egy sincs köztük mostoha",
Mind édes testvérei a szenvedőknek.
„Van itt szőke, van itt barna,
Ki kövér, ki soványfajta,
Van itt mindenféle kép
Van ott mindenféle nép."
A férfiat is gyülekezni kezdenek. Positiót
foglalnak a hol a terrenum szabad s az ostrom
(Folytatása következik )
kezdődik ; de ezúttal a nők részről, kik munkára
ösztökélnek. Hogy ne teljesitenők parancsukat !
Versent tépünk velük; legalább kezeink gyorsaságára nézve, mert a tépet kezeink alatt nem igen
Sirva vigad a magyar. S ha nagy bánat, ke- gyarapszik. Hjah! Durvák a mi kezeink ahoz.
serűség szállja meg lelkünket, újra vigadunk. Az
Ubi non est mulier, ingemiscitaeger. A h o l
ilyen vigságot nem szabad elitélni!
n i n c s nő, o t t n y ö g a b e t e g . De mikor enyMessze elszáll annak hangja jótevő hatással. nyien vannak. Bizony még megirigyeljük sebesülBátorítja a küzdő harcost, enyhíti kin'a't a szen- teinket, kikről igy gondoskodik a honleányi szevedő sebesültnek, letörli a bánkódó özvegy köny- rétet. Áldott legyen kezük munkája.
nyeit, mert értésére adja, hogy egyetlen magzatja
A társalgás lassanként élénkül.
felett őrködik a kőnyörületnek jóttevő angyala; a
H á l a d a t o s a b b t é p n i v a l ó é r t kém munkás kezektől megfosztott anya és gyermek szemlére előőrsök küldetnek ki, kik a nagy ügyesmeg lesz kímélve az éhség iszonyaitól, gondoskodó séggel megejtett praedát küldőik elé hozva nein^
kezek helyeltesitik a férjet és atyát, kinek kenyér- kis mulatságban részesülnek az osztozás látvány i r
kereső tenyerét az ek'> helyett fegyver töri fel.
ban. Ugy kapnak a kisasszonyok egy darabka
Ne itéld el tehát vigasságunkat; balzsamot durvább vásznon — mert ebből a tépet s z a p o terem az a szenvedők ezreinek.
r á b b és t ö b b e t m u t a t , — mintha fehérruhát
kapnának nászajándékul.
Közbe - n — öcsénk nagyszivüen traktál egy
Eljött az esti 7 óra. A termekben lángra
gyúlnak a lámpák. Gyülekezik a közönség. Hogy szőke kisasszonyt, rejtélyes módon elővarázsolt
körtvével, mialatt a tépet csomóból titkon m rkúl
hová ? A fillérestélyre.
A pénztárnok tisztét viselő asszonyság olyan egyet, hogy azzal ama barna kisasszony csomóját
szívesen veszi a 10 krajcárodat, mintha ugyanany- gazdagítsa, a ki ezért megengedi hogy szomszéd
nyi a r a n y volna, s arcáről öröm sugárzik az ál- nője számira is felaprítson egy darab vásznat az
talános lelkesültség láttára, melyek filléreinket a ö c s é n k . Ez azonban egy alkalmas pillanatban
migu§orva két asszonyság között keres menedé
sebesültek segélyezésére összehordjuk.
et, kik megelégednek azzal, hogy o t t v a n ésA terem ajtajában meglepetve állasz meg. A
hosszan végig nyúló asztal mellett nő diszes tár-]a i h e n ,

A tépő ejtéiyről.

melyben a többek között kővetkező határozatok
hozattak :
Binder Lajos müvezc-tő a szövészeti tanműhelyre tett részletes előterjesztése alapján a választmány egy oly állandó helyiség szervezését
határozta el, melyben a tanműhely tanulói ingyen
jakást kapjanak és mely az egyesület által tervbe
vett alkotásokra is később alkalmas legyen. Ebeli
határozatát S.-Sztgyörgy város közönségével, mely
a tervezett fonodának helyiséget njánlott volt, közölte, mely hisszük és reméljŰK, hogy ennek megszerzésére is fog utat és módot találni s mely he
lyiség olyan lesz, hová a tán idővel felállítható
fonodára is alkalmas lesz.
A szövészeti tanműhelyben volt tanulóktól,
mint az a felvételnél is megmondatott, havonként
1 frt tandíj beszedendő. A szurgalmas tanulók jutalmazására a háromszéki takarékpénztár idei nagy
gyűlésén 20 frtot ajánlott és adott is ki, br. Apor
Gábor ur pedig 5 frrot, mely összeg ezüstpénzre
váltatván fel, következők közt osztatik ki: Baló
Teréznek 2 drl> 1 frtos és a br Apor Gábor ur által adott 5 frt. Serester Júlia, Hamar Etelka, Keresztes Júlia, Kis Mari, Fülöp Gizella, Fagyas
Berta, Zsálni Mari, Bitai Vilma, János Nellinek
2—2 drb 1 frtos ezüstpé.nz. Baló Bertának (fotosi)
és Császár Rózának (s.-sztgyörggi) az egyesülettől
egy-egy vászonszövőszék, mint a művezető által
ajánlott legjobb és legszorgalmasabb tanulóknak ;
ezen kivül pedig Hamar Etelka és Fülöp Gizella
a tanműhelybe állandó munkásoknak vételnek fel
darabszámszerinti díjazásra. A jutalmak kiosztásával Bogdán András, Ötvös Pál, Kovács Gábor,
Binder Lajos és Tarcali Fndre bízattak meg.
A pénztár állásáról is jelentés tétetvén, kitűnt, hogy 2063 frt. 50 kr. hátralék van, alapítványi kamatok és évdíjakból, mely összeg a járási
tisztviselők által lesznek csak behajthatók, melyre
e helyen is felkérjük.
Az egyesület fennállása óta történt bevételek
és kiadásokról s jenlegi vagyon állásáról a következő kimutatás tanúskodik. (A kimutatást jövő számunk hozza. Szerk )
Közgyűlés f. évi nov. 20 ára határoztatott,
melyen az egyesület életében eddig történtekről
részletes előterjesztés fog adatni.

F e l h í v á s
Kézdt- Vásárhely város és videke 1 hölgyeihez.
A kézdi-vásárhelyi jótékony nő-egylet folyó
év szeptember 22-én tartott választmány gyűlésén
elhatározta a Boszniában megsebesült honfiak segélyezésére gyűjtést eszközölni; e célból a nőegylet hetenkint kedden és pénteken tépéskészitő estélyeket tartand a városház termében 10 krajcár
bemeneti dij mellett; azonkívül egy sorsjátékkal
egybekötött sétahangversenyt rendez.
Midőn ezt Kézdi-Vasárhely város és vidéke
áldozatkész hölgyeinek tudomására juttatjuk, egyidejűleg szíves támogatásukat és kegyes pártfogásukat kérjük az országosan ismert nemes cél
iránt.
A tépéskészitő est'élyek folyó év szeptember•
24-én már megkezdődtek, melyekre minél tömege-•
seben megjelenni kérjük a nagyérdemű közönséget.
,
A házi asszony, Bogán Istvánná ő nagysága,
mint vezérszellem, mindenhol tesz, vesz, rendez
olyan kitűnően mint saját lakában. — Találékony-l
sága mig gyümölcsről is gondoskodott, melyből1
igen jutányos fölemelt árakon kedveskedhetel szomxzédnődnek.
A jövedelem persze a sebesülteké, valaminlt
£ cigáretták ára is, melylyel pénztárnok Bt.gdáij
ndrásné ő nga visszautasithatatlan szívességgel1
kínál.
A külső teremben az urambátyéméknak megengedtetett, hogy kis jótékonycélü csöndest megeresszenek. Szívesen is veszítik el hatosaikat — jótékonyságból.

A választmány bármely időben utólagos hírlapi nyugtázás mellett elfogad következő adományok't :
1) A tépésestélyek részére avult és mosott
lenvászon darabokat.
2) Gyapjú takarók, lepedők, kötött mellények,
ujasok, harisnyák, ingek, meleg nyakkendők, meleg keztyük, papucsok, flanell és vászon pólyák.
3) Kávé, cukor, rum, csokoládé, iz és befőtt.
4) Szivar, dohány, pipák és olvasmányok.
A küldemények titkár Harmath Domokosnéhoz cimzendő és Fejér Lukács ur kereskedésében
is letéteményezhetők.
Kézdi-Vásárhelytt, 1878. szept. 22.
Székely Jánosné,
Jlunnntli Domokosné,
elnök.
titkár.
F e l h í v á s .
A háromszékmegyei Erzsébet árva leánynevelő intézet, Stephánie menház és létesítendő közkórház javára célbavett s Kézdi-Vásárhelytt folyó
évi október 20 tói 30-ig tartandó ipari, gazdasszonyi és terménytárlatra szíves felhívásunk még ezen
évi március 30-ról keltezve szét lett küldve s ezen
becses lap hasábjain is közzé volt téve.
Közeledvén a kiállítás ideje, tisztelettel fordulunk mindazokhoz, kik fent jelzett humán irányú
intézeteink iránt érdekeltséggel viseltetnek: szíveskedjenek tervezett tárlatunkat becses kiállítási
cikkeikkel gazdagítani s azokat a megnyitás előtt
alattirt tárlati bizottság elnökéhez bejelenteni e
lap hasábjain eszközölhető előleges k ö z z é t é t e l
végett.
A gazdasszonyság körébe eső, — főleg rövid
idő alatt elromolható cikkeket október 16 és 20dika között kérjük beküldeni. Másnemüeket jelzett
hónap 16-ika előtt okvetlenül kérjük az elnökhöz
címezve beküldeni, hogy az elrendezés annál könynyebben eszközöltessék.
Mindhárom csoportbeli legkitűnőbb cikkek 1
— 1 drb 10 frankos aranynyal és elismerő okmánynyal lesznek kitüntetve.
Kézdi-Vásárhelytt, 1878. szept. 22.
Székely János,
I!«ló László,
a tárlat elnöke.
biz. jegyző,

A „Csiki aprÓ3ágok"-hoz
— Válaszul B á l á s A n t a l és T. N a g y
uraknak. —

Imre

Vígé,)

Ezekután irja a komoly dolgokat t. T. Nagy
Imre ur. Lássuk, mit ad ? Kereken tagadja azt, a
mit én nem állítottam Tagadja tehát, kérem szivesen épen addig, a meddig akarja. Mi a fejünket
nem fogjuk a falba verni az ön tagadása miatt.
Miért? Mert nem azt állítottam én t. uram, hogy
a rendelkezésem alatt álló tájszólásokból jöttem
volna nyomára a kérdés alatti szavaknak, hanem
ellenkezőleg azokat ugy tüntettem fel, mint olyanokat, melyek a rendelkezésem alatt álló tájszólási gyűjteményekben nincsenek meg.
T. Nagy Imre ur állítása tehát — kérem szibocsásson meg, ha kimondom — csupa valótlanság. Nem o l v a s t a át értelmesen cikkemet vagy ha át
olvasta is elferdíti olyanokat ir, miket csak „costa fra
terek^ tehetnek. Ne higyje t. uram, azt, hogy az ön
által ismert 9 tájszólásra vonatkozó munkából következtetni lehet arra, mire ön meggondolatlanul következtet: oly esetben, mikor az érintett
munkákat más is épen ugy ismeri, mint ön. Avagy
kérdjünk meg ebben a tekintetben minden józa
non gondolkodó hazafit, lehet-e önnek vagy akárki
másnak egyoldalú ismeretéből arra következtetni,
hogy másnak is azt a valamit épen olyan egy oldalú
an kell ismernie ? Lehetett-e, sőt szabad volt-e, azért,
mert ön tévesen fogta fel, vagy magyarázta cikkemet, azt következtetni önnek, hogy én nem tudom
mi a r tájszó"-lás voltaképen? Ha kérem, mindezen
kérdések lehetségesek, ha igy következtetni lehet •
A kezdet jól indult s a folytatás ehez méltó-" akkor sok minden lehetséges a világon.
nak Ígérkezik, annál inkább, mert lépések tétet
De egyszersmind legyen szabad kérdésbe
tek arra, hogy zene, ének, szavalat, fölolvasás is5 tennem azt is, ha vájjon az én önáltal „nyelvészélénkit-ie az estélyeket. •
kedésnek" nevezett cikkem lesz-e „nem e világból
A zenének és ezeknek szeretete, jóságnak: való* vagy az ön unicum logikája ? Hisz t. uram
jele.
,
az ön logikáját sem a múltban, sem a jelen ben fel
Ugyan ki nem akar jónak tartatni! ?
nem fogjuk találni egyetlen philosophusnál is, csak
Csupán a cél érdekében való buzdítás végett az ön fe'ében. No de t. uram, önnek ilyen excellen;
álljon itt a jelenlevő hölgyek névsora :
következtetéseiért tiszta jólelkünkből bocsátunk
Bartha L , Bikfalviné, Bogdán Flóriánná, Csa meg, csupán azért, mert ön a saját logikája szeláné, Császár Domokosné. Csutak Jánosné, Dálno-' rint istennek egy olyan csodálatos teremtése, mi az
kiné, Fogolyánné, Gidófalvi Lászlóné és Pálné,' ön mondása szerint „nem e világból való".
Grünfeldné, Huszkáné, Jancsó Albertné, Kovács;
Ezfn okoknál fogva, félre téve alapos tudoAlbertné, Kökösiné, Málikné, Mélik Jánosné, Mihály Istvánné. Nagy Istvánné, Pollákné, Sebes-" sainktól szerzett tanulmányainkat, nem fogunk
tyénné, Spitzerné, Samekné, Vásárhely iné urasz-" „egy nem e világból való" lényhez fordulni a_vé
" eett hogv megkérdezzük: „No mond meg nekünk
szonyok.
te, nem e világból való lény" (pl. T. Nagy Imre )
Bartha Vilma, Bernstein nővérek, Bogdán nő • hogy mi a tájszólás voltaképen, de igazán mond
vérek, Gidófalvi Vilma, Mari és Anna, Gyárfás 5 meg s verd be a fejünkbe, mert mi meg azt sem
Etelka, Gyárfás Juli.ska. Huszka Gizella, Mülleir hallottuk róla, hogy vájjon enni, vagy inni yalo
Emília, Nagy Zsuzra, Spitzer Mercedesz, Vajnf 1 állat-e, repülő sárkány-e, vagy éjben kalandozo kiKlára, Weinberjjer Julcsa és Mari kisasszonyok.
sértet-e ?
A második estélyen még többen jelennelc
Hogy mi a tájszólás voltaképen, azt t. uram,
meg. — Erre lehet következtetni azon körülmény
bői, hogy az estélyről mindenki megelégedésse:1 nem öntől fogjuk kérdezni s nem is öntől kérdeztűk és tanultuk sohasem. Hogy on tudja, az csak
távozott,
dicséretére válik, de az ön t u d o m á n y á b ó l ^ r e m ,
Janiig.
az ön logikája szerint csak vadságokat lenét következtetni.

Miután pedig ön csak ferdíteni tud, s másnak
cikkét félre magyarázni nem átallja : szívesen kérem, ne ajánlja, vagy hogy igazán szóljak, ne vétesse elő épen velem az ön által idézett négy
munkát, mert hogy én nemcsak azokat, hanem
még másokat is ismerek, arról meggyőződhetett,
ha épen megakart. Egyszersmind ne ajánlja megismerés végett épen nekem Budencet, Fogarasyt,
Hunfalvyt, Szarvast és Simonyit, illetőleg ezeknek
munkáit, mert hogy egy kis nyelvtörténeti tanulmányt adjak — rég ismérem én kérem önnek ezen
tekintélyeit.
Tudom én kérem, hogy Budenz és Hunfalvy
egyebeken kivül Reguly Antalnak magyar nyelvünk érdekében tett fáradságos kutatásait ismertetik; tudom én kérem Budenzről, hogy őt az 50-es
években Hunfalvy nyerte meg a magyar irodalomnak, hogy mint Hunfalvynak rendes dolgozó tár. a,
1839-ben lépett fel először egy értekezésével a j.
elejü török szókról; tudom, hogy értekezett a
„meg" és „el" igekötőről s közölte Hunfalvy lapjában a székely nyelvjárást; tudom, hogy értekezett a különböző hosszú „é" betűkről is. Ismerem
kérem a 30. sz. a. felidézett munkáit is és tudom,
hogy munkái sok jeles tulajdonnal birnak, bár
gyarlóságai is vannak. Tudom ón kérem, hogy
összehasonlító szótárában 1 is idegeneknek tartott
szavainkat finn-ugor nyelvből eredetüeknek bizonyítja be ; 2. régi és nehezen elemezhető szavainkat is igen szépen elemezi. Tudjuk gyarlóságait is
mert mig összehasonlító hangtanunk nem volt, addig nem kellett volna szavakat hasonlítania s e
mellett a példákat is kevés számmal hozza lel,
hangtani lehozásai pedig elszórva vannak ; azonkívül mig a szó családositást mellőzi, itt-ott merészségeket is követ el. Mindamellett nyelvünknek
sok tekintetben több hasznot tctt-

L E G Ú J A B B .
Bécs, szep. 25, Magánértesülóxek szerint csapataink Zvornikot komoly ellenállás nélkül bevették.
líócs, szept. 25. A „Fremdenblatt" és a „Presse" azon hírére, hogy Zvornik elfoglaltatott, valamint a „D. Ztg," azon jelentésére, hogy Boszniá.
ból 4 divízió hozatér, a forgalom a mai tőzsdén
igen élénk volt.
Konstantinápoly, szept. 25. A porta a berlini
egyezményt aláirt hatalmakkal hivatalosan tudatta
hogy Ozmán basát elégséges haderővel 20 táborral Albániába küldi, e tartomány pacifikálása és a
szultán katonai tekintélyének helyreállítása végett.
Zágráb, szept. 26 A főhadiszállásból érkezett
hírek szerint végképen elhatároztatott, hogy ez
évben csak Boszniát és Hercegovinát pacifikálják
és a határt Novi-Bxzár felől erősen elzárják. Ra~csiába csakis a tavasz kezdetével fognak bevo
nulni.

KÜLÖNFÉLÉK.
— íüiáiy ő felső-ó a trónörökössel együtt
24-én reggel 5 órakor indult külön voitattal Sterzingbe a tiroli hadgyakorlatokra. Ő felsége Insbruckban audienciákat ád s 27. vagy 28-án tér
vissza Bécsbe.
— ' D r Szász István, gymn. segédtanár s lapunk tehetséges belmunkatássa, ma (szombaton)
reggel a Bogdán Flórián épités alatt álló piaci
házát menttekinteni s midőn az épület egyik szár
nya alá érkezett, egy három öles, vastag gerenda
zuhant a tetőzetről fejére. Szász István ur a nagy
ütés alatt eszméletlenül rogyott össze s a helyszínén gyorsan alkalmazott segély után felszállíttatott
kollégiumi lakására, — hol azóta folytonos orvosi
ápolásban részesül s dacára a roppant ütésnek —
most már veszélyen kivül van. Azt mondják, hogy
a gerenda ledobása szándékosan történt, miután
azon helyen most nem is dolgoznak, s beszélik,
hogy az ütés m á s n a k volt szánva. — Azonban
akár véletlenül, akár szándékosan történt a gerenda lezuhanása: mindkét esetben rendőrségünk részéről a legszigorúbb utánnyomozás szükséges A
vizsgálat eredménye ki fogja deríteni ezen, minden
esetre komoly dolog indokait-. Addig tehát tartózkodunk minden további megjegyzésektől.
— Műkedvelői előadás. K.-Vásárhelyen. mint
lapunkat értesitik, mult szombaton sebesültjeink
javára a műkedvelő társulat Bayard „Cárnő foglya"
cimü 2 felv. vígjátékát adta elő általános tetszés
mellett. Dobay János szavalata és ifj. Kovács
Dani felolvasása jól sikerült. A műkedvelők közül
levelezőnk különösen kiemeli Zajzon Lázárné és
Feil Edéné úrasszonyokat s Dobay J.ajos, Nagy
Károly és Gyöngyösi István urakat. A dalárda
ezen estélyen műélvezetben rószesité a közönséget
mely a Zajzon Lázár ur buzgóságának köszönhető.
— Agyonütöttek Ozsdolán f. hó 24 én éjjeli
1 és 2 óra között egy odavaló lakost egy oltani
korcsmában. Eddig még bőve bb részletek nem érkeztek be hozzánk s igy csak annyi van tudva,
hogy a gyilkosságot többen s hihetőleg boszubólN
követték el. A fejszével összevagdalt szerencsétlen^
még azon nap délutánján roppant kínok között
kimúlt. A tetteseket még nem sikerült kipuhatolni.
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KéztliVásírhely, 1878. szept. 20.
Tek. szerkesztő ur !
A „Nemere" folyó évi 79. és 82. számaiban
tűzoltó-egyletünkre vonatkozólag két cikk jelent
Üteg; tisztelettel kérem, szíveskedjék az azokra
vonatkozó jelen pár megjegyzésemnek is becses
lapjában helyet engedni.
Közülünk való ember tudja, hogy nálunk a
tűzoltó egyletet nem egészen ugy kell tekinteni,
mint más városokban, mert itt a sürü építkezés
miatt maga a polgárság kitűnő tűzoltó, ugy, hogy
az egész várost egy nagy tűzoltó-egyletnek lehetne nevezni. — Itt a tűzoltó-egylet felállításakor az
egyik legfőbb cél az volt, hogy ezen polgárságnak
segédkezet nyujtsunk jó tűzoltó szerek beszerzése
által s polgártársaink közül az önként vállalkozók
gyakorolják be magukat azoknak kezelésébe, hogy
tüzesetek alkalmával polgártársainkkal együtt hasznosabban működhessenek a vész elnyomására. —
Hogy pedig e tekintetben becsületesen jártunk el:
mutatja a valóság mellett az első cikkben foglalt
azon tétel is, hogy mintegy 3000 frt ára tűzoltó
szert hozattunk s azoknak árát már majdnem egészen kifizettük. Tehát nem csaltuk meg polgártársainkat, mert hiszen épen védelmökre, részökre
hozattuk azokat.
Hogy pedig azok felügyelet nélkül rongáltatnának, ez nem áll, mert a nagyobb eszközök fából kés/ült ugyan, de a más egyleteknél is létező
színben őriztetnek s a kisebbek részére, ha nincs
is az egyletnek tulajdon szertára, de a tanácsház
egy külön tűzbiztos szobájában a szertárnok és segédtiszt uraknak tetsző rendben tartatnak.
A mi a gyakorlatokat illeti, azokat a cikkiróféle urak akkor is megszólják, ha nem, s akkor is
legúnyolják, ha megtartjuk ; tehát erre nem válaszolok semmit. 'Hanem azoknak tartására nézve
annyit megjegyzek, hogy pontos megtarthatásuk
nálunk nehéz és sok akadályokba ütközik, mert
tűzoltó-egyletünk tagjai vagy önálló iparosok, kiknek üzletök miatt reggeltől késő estig sokkal több
dolguk van, mint egy-egy idejével könnyen rendelkező orvos urnák, — vagy pedig segédek, kik
csak főnökeik engedelmével távozhatnak lekötött
helyükből. Tehát a gyakorlatoktól mindig hol több,
hol kevesebb marad el indokolható módon, — de
azért vész idejében pontosan ott vannak és példaadólag működnek.
Hogy őrség nincs mindennap, — azt szintén
csak olyan egyének vethetik szemünkre, a kiknek
vérökké vált akadékoskodni, kötekedni; de a ki
meggondolja, hogy ha az 50 tagból álló egyletnél
minden éjre 2 egyént (már pedig kevesebbet nem
lehel) kirendelünk : egy hónapban kétszer is elkerül az őrködés, — az méltányosan nem kívánhatja,
hogy ily sok egész éjszakát töltsenek nyugágyukon
és lakásukon kívül fárasztó, sőt kimerítő szolgálatban polgárságunk azon tagjai, kik a vész kitörése alkalmával úgyis első p rcben pontosan megjelennének és' önfeláldozással törekednének lakósaink vagyonának megmentésére. Méltányosság tehát, ha most egyelőre inkább száraz és csakis aggodalomra okot szolgáltató napokon tartunk őrséget.
Sem az első, sem a második cikkre, bármivel
fogj ík még megtoldani, nem felelek, csupán azt
jegyzem meg, hogy mig az első egyént személyes
boLiZu vezette, addig Reiner ur "sem tagadhatja,
hogy azon egyenruhának elnyerhetéseért, melynek
viselését oly jellemző módon gúnyolni akarja s a
melyet rajtam valami nagyon sokszor (nem azért
mintha viselni szégyenlettem volna) nem láthatott,
— ö is az egyleti orvos választásakor korteskedni
nem tartotta dorgálva tanitó (oh ! oh 1) professorkodásához illetlen törekvésnek. Hogy savanyu lett
rá nézve a szőlő, azt ne az egyleti tagok roszaságában, hanem saját egyénisége közkedvességben
léteiének természetes következményeül szíveskedjék tekinteni.
Nagy ÍJábor,
tüzoltó-egyleti főparancsnok.

A kellőleg felszerelt pályázatok jövő október
hó 31-éig ezen szolgabírósághoz küldendők.
A Háromszékmegyei sepsii felső járási szolH é v i z é n (Nagy-Küküllőmegye, a vasúttól gabiróság.
1 órányira) 700 hold b ü k k és 150 hold c s e r e ,
Uzon (p. állomás) 1878. szept. 26-án.
— 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
Tompa Miklós,
eladó.
1—
szolgabiróÉrtekezhetni Sepsi-Szentgyörgyön gróf K á 1noky Imrénél.

Pályázati hirdetés,

A haralyi községi tanitói állomás megüresedvén, arra ezennel pályázat 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 pályázótól meg kívántatik,
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 való jártassága is.
A kellőképpen felszerelt, sajátkezüleg irt folyamodványok f. év sept. 30-ig a haralyi községi
iskolaszék elnökségéhez beterjesztendők.
Haraly, 1878. september 18-án.
Flnta Auf.nl,
- _

RÉGISÉGEKET,

u. m. régi fegyvereket, kardokat, tőröket, különféle hímzett szöveteket,
régi edényeket, mindenféle nemzet réz,
ezüst vagy arany pénzeit, érmeket,
általában mindennemű becses tárgyakat, melyek egy régiségtár berendezéséhez szükségesek, alulirt igen előnyös
árakon bevásárol.
Erre nézve szerencsés voltam Károly
ő fensége, Románia fejedelmétől is
megbízást nyerni.
1—

R o s n e r N.
Brassó, nagyuteza.

iskolaszék) elnök.

Haszonbéri hirdetés.
Néhai gróf Mikes Benedek hagyatékához tartozó zabolai birtok 1879. év január i-étől kezdve
kilenc évre haszonbérbe kiadó.
Kellő biztosíték mellett a meglevő feudális
instructus is átengedtetik.
3—3
A feltételek megtekinthetők tek. Kjü 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.

ÜBogácsi és többféle'ó-boroli!!
Scherg Károlyné Tikosi Máriánál tiz literenként háztól elhordva 28, 30, 35 és 40 kr.
Azonkivül finom

Tisza-bor

buteliában 50 kron, nagyban hordóslag jutányosabb árban mindig kapható.
Erről a t. c. közönséget tisztelettel tudatja :
2 3
Scherg Károly.
Sfag- Lakása: B E N K Ö ELEK-féle ház, a Csutak
testvérek kereskedése felett Sepsi-Szentgyörgyön.

Pályázati hirdetés.
A főméltóságu m. k. belügyminisztériumnak
f, hó 13-án 36,924. sz. a. beadott engedélye folytán az alólirt szolgabirói járásban rennszeresiteit
két körorvosi állomásra ezennel pályázat hirdettetik u. m :
I. A Nagy- és Kisborosnyó, Feldoboly, Lécfalva, Várhegy, Bita, Réty, Magyarós, Komolló,
Egerpatak, Szacsva, Bodzaforduló és Szitabodza
községekből 9382 lélek számmal alakított közegészségügyi körbe, évi 800 frt. fizetéssel Ezen csoport
főhelye Nagyborosnyó nagyközség (hol egyúttal
gyógyszertár is van) tekintélyes vásáros hely, népes vidék központja, s orvosfudorral biró városoktól távol fekszik. Ezen állomás csak is orvostudori oklevéllel biró pályázóval tölthető be.
II. Az Uzon, S.-Szt.-Iván Laborfalva, Lisznyó,
Bikfalva, Dobolló, Márkos, Nyén, Bodola és Bodzavám községekből 10.964 lélek számmal alakított
közegészségügyi körbe 300 frt. évi fizetés s 50 frt.
lakbérrel; főhely Uzon, hasonlólag vásáros helység.

Az arcszin fiatal ü d e s é g e !

Felülmúlhatatlan ós nólkülözhetlen szappannak bizonyult be és általánosan elismertetett hölgyek és urak által a kitűnő párisi DrI.EJOSSE-féle

SAVON RAVISSANTE;

ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan
a világon ; a ki egyszer megkísértette, az soha többé nem használ más szappant.
A hatás biztos ittatik.
— Egy darab ára 50 kr. —
Felülnvulhatlan börszépitö szernek lett a
hölgyvilág által általánosan elismerve a hivatalosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valódi

Ravissanfe
Dr. LEJOSSE-tól Parisban.

E/.en világhírű bőrtisz |
titó szer valamennyi szépitő szer között leghiresebb és leghatásosabbnak
bizonyult-szeplők napégés,
rezessé]^, sárga foltok, valamint minden bőrtisztátlanság biztos eltávolítására
A R A V I S S A N T E az
arcszinnek feltűnőiül szép,
hilvány rózsaszínű, bársonyszerü fiatal udességet
ad, a bőrt és kezeket vakító fehérségüvé és gyöngéddé teszi, h (isi tő és felüditőleg hat s gyöngéd
bőrt szerez a legkésőbbi
öregségig.
4
Budapesten v a l ó d i m i n ő s é g b e n kapható : Török József gyógyszerész urnil királyutca 7. sz. S e p s i S z t g y ö r g y ö 11 tkre-i és
Hotosh urak gyógyszertárában.
Nagy eredeti üvegtok ára 2 frt 50 kr.
Kis
„
„
„
1 frt 50 kr.
Központi szétküidési raktár : Schwarc Henriknél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.)lo—5

) E rovat alatt megjelent közleményekért nem vállal felellftéget a
•
Szerk.

K ték- és vá tó árfolyam a bécsi cs. kir. uyilvános
tőzsdén szeptember ','í.
Magyar' aranyjáradék
84.90
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.—
II.
„
112.„
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
74 75
„
„
„
1876. évi államkötv. .
65.—
„
vasúti kölcsön kötvény
. . . .
98.75
„
földtehermentesitési kötvény
. . 77 50
Osztrák egys.-államadósság papirban
. .
—.—
„
„
„
tzüstben
. .
60.95
„ aranyjáradék
62.55
1K60. államsorsjegy
71.45
Osztrák nemzeti bankrészvény . ' . . . . 112.—
„
hitelintézeti
794-—
Magyar hitelbank
211.—
Ezüst
100.—
Cs. kir. arany
5.51
N:ipült!üiul'0r
Q.30 |,
Német birodalmi márka
57 45
London
116.15
Felelős szerkesztő: Málik József.
Kiadótulajdonos: Polliik Mór

BIRÖ G Y U L A

•

Brassóban
ajánlja a í. közönségnek legújabb divatn, gazdagon felszerel!
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Nagyobb és Kisebb megrendelések, valamint javítások
is a lehető legolcsóbban és legyorsabban eszközöltetnek.

EiAKTAR: Nagy-utca 501. szrim.
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