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Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászat! lap,
a háromszéki „ H á z i i p a r - e g y l e t "

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

Fővárosi levelek.
Budapest, 1877. febr. 6.
II.
Szünóra van : fegyverszünet. Ez alatt egy kicsit
conversálbatunk az eddig történtekről s a történendőkről.
A közelmúltban két meglehetős nagyfontosságú
esemény történt : az egyik az ifjúság konstantinápolyi
küldöttsége, a másik a ceglédiek látogatása Kossutbnál; az egyik nagy hasznot hajtott, a másik majdnem
teljesen lerontotta ezt.
Az ifjúság az által, hogy fáklyászenét akart tartani és eunek kierőszakolásában az utolsó becsületes
határig elment, hogy küldöttségileg Konstantinápolyba
ment, hogy Abdul Kerimnek diszkardot vitt : a hazának kettős hasznot hozott.
Először azt, hogy most már tudja az egész világ, hogy a magyar szellem határozottan a török felé
hajlik B a magyar nép orosz érdekből sem semlegességre, sem okkupációra nem vehető rá.
A másik haszon az, hogy moBt a magyar és török nép oly erős erkölcsi szövetségre lépett, mely
többet ér egy r a k á s „hármaB szövetségnél" és párisi
szerződésnél.

Midőn ifjaink a török föld felé irányzák lépteiket, a kerek föld bármely pontján lüktető minden magyar sziv együtt dobogott, egyet érzett; de e szép
harmóniát megzavarta egy hívatlan vendég : a ceglédiek
küldöttsége.
Kossuth Lajos, mielőtt még a küldöttség elindult volna Baraccone felé, határozottan kinyilatkoztatta, hogy nem jő haza, s Kossuth szavatartásában —
ugy hiszem — a ceglédieknek sincs okuk kételkedni.
De ők mégis elindultak.
Hogy Budapestre érkeztükkor milyen fogadtatásban részesültek a rendőrség részéről, erről, ugy hiszem, legjobb, ha nem szólok. A fogadtatás nem a
legbrillansabb volt. De ez már megtörtént s interpellálták is már ezért s a konstantinápolyiból hazatérő
küldöttség diszes fogadtatásának eltiltásaért a miniszterelnököt Helfy és Madarász képviselők; erről nem
szólok.
A küldöttség megérkezett Kossuthoz és csakugyan
sikerült is nekik őt annyira megingatni eddigi határozott szigorú álláspontjában, hogy Kossuth Laios megígérte, hogy ha a haza veszélyben forog s reá szüksége van,
hazajön, még pedig a hűségeskü letevése után.
Nem akarjuk mérlegelni, hogy a ceglédi küldöttség kivívott sikere Kossuthnak ezen szavai jövőre
mennyiben lesz a hazának hasznára; nem vagyunk
jövendőmondók, csak a jelent vizsgáljuk s ez azt
mondja, hogy jelen helyzetünkre nézve nemhogy nem
hasznos, hanem káros is Kossuth behívása.
Káros először azért, mert disharmoniát, szakadást idézett elő az eddig egyformán dobogó Bzivek
közt. (Mert ne higyjék uraim, hogy minden magyar
egyformán óhajtva várta Kossuth hazajöttét; sokan
féltek attól, hogy az ő hazajötte után talán örökös
szakadás leendett Ausztriával ; hála isten 1 hogy nem
igy történt I)
Káros másodszor azért, mert ez által határozott
bizalmatlanságot provokáltunk Ausztria részéről a mi
részünkre. Most ugy tűnik fel Magyarország minden
osztrák szemében, mint a mely talán az uralkodó háztól s Ausztriától szakitni akar, holott ez nem igaz.
S valóban furcsa is. 67 előtt talán még magánlevélben sem hivták haza Kossuthot, 67 után előáll
egy pár Bzélsőbalpárti ember s haza hivja Kossuthot ;
ennek nyilatkozata után Í3, hogy a minket Ausztriával
összekapcsoló köteléket meglazítsa, Es épen most I
most, amidőn imádkoznunk kellene, hogy békés egyetértés folytán kiegyezés jöjjön létre a két kormány
között a bankkérdésben.
Valóban, ha szorosan megvizsgáljuk monarchiánk
helyzetét, nehezen fér fejünkbe a londoni osztrák félhivatalos „Eastern Bugget" azon mondása, hogy mi
meglehetős közönynyel várhatjuk a keleti kérdésben
a legközelebbi lépést, melyet Orosz- és Törökország
tenni fognak.
Minisztereink már többször értekeztek az osztrák
kormáuy férfiaival a bankügyben, s mindeddig nemhogy kiegyezés nem jött létre, hanem a fontos abb
kérdésekben közeledés sem történt.
S erre — az én hitem szerint — volt egy kis

befolyással a ceglédi küldöttség.

Tisza Kálmán vagy kiegyezést hoz létre, vagy
lemond.
A két társország érdekei sok helyen szemközállanak, ezeket megforditni nehéz dolog, s nem hiszem, hogy ezen kormánynak sikerüljön; de ebbő'
még nem következik sem az, hogy a kormány tehet
tetlen, sem az ; hogy Ausztriától vállai kell.

^^-Atwztriának és Magyarországnak együtt kell tartani, még pedig nemcsak szóbelileg és Írásban, hanem
tettleg is, még ha ezen tettlegesség semmittevésben
állna is.
Oroszország szeretné, sőt — mondjuk — követeli, hogy monarchiánk ugy táncoljon a „keleti bábban, a mint ő fújja. Igen, majd ha fagy, azaz hogy
akkor sem !
Nekünk is vannak érdekeink, az oroszoknak is
vannak, mi igyekszünk a magunkét megvédni és érvényesitni, tegyen Oroszország is igy, de arra sohase'
számítson, hogy egyetlonagy magyar ernber is igás
barma legyen valaha azon szekérnek, mely az orosz
érdekekkel van megrakva.
Mi az oroszok érdekében egy gyufát sem gyújtunk meg, nemhogy egy Uchatiust sütnénk el ; s ha
semmitsom teszünk, azt is nem Oroszország hanem a
magunk érdekéből tesszük.
Oroszország a hármas szövetségre utal, midőn
azt kívánja, hogy kormányunk vele egyöntetűen rali
ködjék a keleti kérdés megoldásában, hanem feledni
látszik, hogy azt ő maga hányszor játszotta ki s maga
a cár is semmisnek nyilatkoztatta ki, midőn moszkvai
beszédében azt mondta, hogy „önállóan fog cselekedni,"
Tessék ! Cselekedjék, önállóan I
Mi pedig magyarok igyekezzünk miuél hamarább
és békésebb módon kiegyezkedni Ausztriával s nehogy
szitsuk a viszályt a népek közt nemzetiségi kérdések
s érdekek felszínre hozatala által ; igy aztán higgadtan,
nyugodtan, szabad kézzel, száraz puskaporral bevárjuk a „szünóra" végét, meglátjuk, ki lesz az „elötáncos", miféle táncot kezd s ki fütyöl hozzá; aztáu mi
is elkezdünk táncolni vagy táncoltatni, vagy pedig hátat fordítunk az egész mulatságnak s aluszunk.

Allqnis.

A keleti kérdés.
Egy február 6-ról kelt távirat jelenti:
Konstantinápolyban nagy reakció tört ki. Midhat
nagyvezér elcsapatott és száműzetett; Edbem basa lett
a nagyvezér, ki a szultán bátyjának, és az ó-törökpártnak tehetségtelen eszköze. Kadry bey lett az államtanács feje. Dzsevdet basa belügyér, mely egészen uj
állás. Adossidesz effendi külügyminiszter, Musz Teszerájava Ohamel a kereskedelmi miniszter, Hasszim a
drinápolyi kormányzó pedig igazságügyminiszterré neveztetett ki, Az utóbbi kinevezés koncessióuak tekintetik a bolgárok számára, _ de a többi miniszter mind
tehetségtelen. Vámbéry Arinint, ki a keleti ügyben
szakértő, megkérdezvén a válság hordereje iránt; ő
átmenetet lát benne az Oroszország előtt való meghunyászkodásra és reakcióra.
Konstantin orosz nagyherceg Berlinbe ment. Ignatiew Bécsben két napot tölt, monarchiánkat az oroszok által már elhatározott orosz-török háborúban
teljes semlegességgel akarja lekötni.

Háromszékmegye közigazgatási bizottságának február 6. tartott ülése.
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szerdán és szombaton
Előfizetési feltételek:
Helyben t ázhoehcrdva vagy
vidékre postán küldve:
ERÓSZ év .

. 6 ft. — k r

Fél év . . . 3 ft. — kr"
Negyed év . . 1 ft. 50 kr_

Hirdetmények dija:3 hasábos petitsorért, vagy
annak heiyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 30 kr.
Nyllttér sora 15 kr.

ez okon kéri e kérdésben Háromszék érdekeinek megfelelően iutézkedni. Főjegyző kijelenti, hogy o kérés
áttétetett a királyi törvényszéki elnökhöz, ki válaszában oda nyilatkozik, hogy ez irányban intézkedést
nem kapott s biztosítja a várost arról, ha e kérdésben
felkérve leBz — Háromszék érdekeinek megfelelő előterjesztést fog tenni. A vátos értesíttetni határoztatott,
hogy a kérdés még nincs tárgyalás alatt.
A belügyminiszter értesiti a bizottságot, hogy a
bizottság államhivatali tagjai helyetteseit, az adófelügyelőt kivéve, az illető szakminister határozza meg,
s hogy ezen helyettesek csak ÍZ illető szakkörre és a
helyettesítési időre bírnak intézkedési joggal.
Ugyan a belügyminister értesíti a bizottságot,
hogy az állam tisztviselők fegyelmi ügyében a közigazgatási bizottság az illető közegek által mindig értesítendő.
A szemerjai nagy tönkök elhavdatására vonatkozó alispáni határozat ellen Nagy Károly ügyvéd
fellebbezést jelentett. Sérelmes csak birtokon kivül
fellebbezhetvén — fellebbezése vissZHUtasittatik s az
alispáni hxlározat helybenhagyatik.
A nagy tönkükkel nehezen megy a megbirkózás,
alig ha nem kell tartalék erőről gondoskodni, hogy
elvitethessenek.
Árvaszéki elnök január hóról tesz előterjesztést.
Előterjesztése tudomásul vétetik.
Ugyan árvaszéki elnök előterjeszti, hogy KézdiVásárholy, S. Szentgyörgy árva-ügyei a legeilátiyabbul kezeltetnek — K.-Vásárhelyit semmi adathoz sem
tudott jutni.
K.-Vásárhely tanácsa kijelentette, hogy ő az árvailgyekro vonatkozólag felelőséget nem vállalhat, miután az ujabban választott tanács a régi tanács intézkedéseiért felelőségre nem vonatbatik. K.-Vásárhelytt
a legtöbb árvái vagyon nincs törvényszerűen biztosiiva
és kezelve. Berecken az árvaiigyek még a legjobban
kezeltetnek. Árvaszéki elnök előterjesztése folytán wtasittatik S.-Szentgyörgy, K.-Vásárhely és Bereek városokra vonatkozólag e városok statútumához alkalmazott javaslatot terjeszteni elő az árvaiigyek kezelését illetőleg.
Adófelügyelő jelentése tudomásul vétetik.
Mérnöki jelentés után inditványoztatolt, hogy a
ministernek a hadászati útvonalra vonatkozólag tett
rendeleljp törvénytelen, miután ezon rendelet a közgyűlés meghallgatásán kivül tétetett közre. Azért tekintettel a téli idő nehézségeire és a több holytt mutatkozó kavics-hiányra — ezen munkálat halasztassét"
el. Ezon indítvány mellőzésével — miután a kavicshalmok nagyrésze már is kihordva van s tekintettel éz
intézkedés halasztást nem tűrő voltára határoztatott
hogy mennyiben egyes községek túlterhelve lennének
a tulterheltetés okát alispán kipuhatolja, a munka
többlet beszámitta8sék és a szambavétel alkalmával a
minőségre nézve méltányos tekintettel legyen átvételnél az átvevő és belátása szerint a kihordásra is időhaladék adassék.
S.-Szentgyörgy város felszólal, hogy mind az
alispán, mind a közigazg. bizottság a város autonómiáját sértő s a közigazgatási bizottság hatáskörén kivül eső intézkedésekkel terheli a tanácsot, mennyiben
a város határán belől vizvezetéseket, utcsinálási
munkálatokat rendel el. A bizottság akép határozott,
hogy autonómiáját sérteni nem kívánja, de mivel a
községi utak B igy a vizvezetések Ugye is a k. ig.
bizottság felügyelete alatt áll, a k. ig. bizottság rendelkezését a tanács a maga hatáskörében végrehajtani
köteles.
Veress Gyula nézete szerint e collisio legsikeresebben elkerülhető leune, s a városnak a k. ig. bizottsághoz való viszonya is törvényesen tisztázva, ha
a k. ig. bizottság concret esetben hozott határozatai
nem közvetlenül a tanács, hanem az alispán utjáu kiadandó rendelettel hajtatnának végre, mert az alispán
a rendezett tanácsú városok felett áll.
Tanfelügyelő néhány község iskolaszékének számadásait terjeszti elő s azon felszólalásra, hogy a s.ezentgyürgyi és baróthi gazd. szakosztállyal megtoldott
f. népiskola ügyében még a mult évben kelt ministeri
felvilágosítást kérő rendeletre előterjesztését miért nem
teszi meg feleli: Mindkét iskola igazgatója csak most
terjesztette be az iskolák állapotáról kért felvilágosító
adatokat — ezeket nem volt ideje tanulmányozni, de
a jövő ülésen előterjesztést teend.
Ideje is, hogy már e kérdés tisztáztassék. Nézetünk szerint gazdasági szakosztály helyett alreáliskola
lenne felállítandó.

Jeien voltak a hivatalos tagokon kivül: Veres
Gyula, Révay Lajos, Földes Bálint, Hollaky Atilla,
Gyárfás Imre, Nagy Károly, Pünkösty Lajos, Újvárosi
József.
Gyűlés megnyitása után főjegyző Horváth László
felszólal, hogy a mult ülés jegyyőkönyvének hitelesitése végett bizottság lévén kiküldve, ő a jegyzőkönyvet
ezen bizottság ellenjegyzése mellett a közig, bizottság
határozatához képest elkészítette ugyan, de a „Nemere"
ábjain „ E g y k ö z i g a z g a t á s i b i z o t t s á g a i
t a g " álnév alá rejtezett egyén, annak a tanfelügyelői előadásra vonatkozó részét meghamisitottnak jelezte. Kéri, hogy ezen incriminált passu3ok felolvasása után a bizottság nyilatkozzék, hogy a határozatnak
megfelelően lett-e — a jegyzőkönyv fogalmazva vagy
nem. Az illető szakaszok felolvastatván a bizottság
kijelentette, hogy azok hiven vezettettek a jkönyvbe
be, s a nélkül, hogy illetővel polémiába bocsátkoznék,
jegyző eljárását teljesen correctnek nyilvánítja.
A postai fiókokra nézve, miután a közig, bizottság mult üléséből a fiókok megszüntetése végett felterjesztés tétetett, határoztatott, hogy mig ezen felterjesztésre válasz jön, a postamesterek utasíttassanak addig az eddigi statusquot fentartani.
Felolvastatott S-Szentgyörgy város tanácsa kérelme, melyben felfejti, hogy arról értesült, hogy a
A háromszékí takarékpénztár.
minister azon érdekben, hogy törvényszéki helyül,
melyik város célszerűbb S.-Szentgyörgy vagy K.-Vá.Országos pénzügyi calamitásaink között, jól esik
sárhely, érintkezésbe tette magát a megye főispánja, a háromszéki takarékpénztárról konstatálhatni, hogy
törvényszéki elnök és a közigazgatási bizottsággal s hitel és megbízhatóság tekintetében gyarapodik.
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Eleinte, mint minden uj intézet, részint ellenszenvvel találkozott (az uzsorásókwil) másfe'öl bizalmatlan tartózkodással viseltettek iaííökepénzeeek.
Most ellenszenvet és gyanafcotíást legyőzött az
intézet hitelműveleteinek biztoBrtága s a tévelygő bizalom visszatért az intézeteién álló igazgatóság erélyes és részrehajlatlan eljárása következtében.
Ezen bizalomnak tulajdonitható az, hogy a tulaj
donképen 20.000 frt befizetési összegen alapuló pénztárnál több mint 50.000 frt lett elhelyezve.
Magányosok, nagyobb összegű heverő pénzeiket
biztosabbnak látják itt, mint Wertheim kassáikban.
Igen sok község, itt jövedelmezted nélkülözhető pénzvagyonát a helyett, hogy mint egyebült történik, egymás közt felosztanák.
Igazságosan és erélylyel jár el, a személyes érdekek előtérbe tólásából származó súrlódásoknál is.
Igy : az intézet egyik legmunkásabb és szakértő
tagja, a könyvvezető és jogtanácsos közt kitört viszály
elintézéseit! határozta:
í. Nagy Gergely könyvvezető urnák eddigi eljárásaival az igazgatóság teljes megelégedését kinyilatkoztatja, a felmondásban felhozottakat azonban, nem
tartja elégséges okoknak felmondásra, s minthogy az
igazgatóság könyvvezelő urat, minden további sértésektől óvni kötelességének fogja ismerni, reményű,
hogy ezen, felmondást vissza fogja vonni, annyival inkább, hogy ezen az alapszabályokban nem eléggé kör
vonalazott hatásköre és az egylethezi viszonya, maga
rendén körvonaloztatni és megállapittatni fog.
A felhozott esetből jogtanácsos ur értesíttetik, miszerint az 1877. január 10 én az igazgató és felügyelő
bizottsági tagok összehívását Nagy Gergely könyvvezető egyenesen vezérigazgató ur meghagyása folytán
eszközölte, tehát jogtanácsos urnák a könyvvezető
felmondásában érintett siető fellépése alaptalan — miért az intézet tekintélye érdekében ezen ügyet könyvvezető úrral egyenlítse ki. Jövőre nézve pedig sérelmét, ha olyan létezni fog, elintézés végett terjessze az
igazgatóság elé.
2. Egyúttal lelhivatik jogtanácsos ur, a csakugyan hatásköréhez tartozó következő ügyeket ti. tu.
a) Az alapszabályokat az eredeti szövegnek megfelelően a meghatározott számú példányokban beszolgáltatni.
b) A cég bejegyzését keresztül vitetni.
c) A jegyzőkönyveket összeállítva és aláíratva a
pénztár helyiségébe beszolgáltatni, az egyes gyüló
sekbe foglalt minden határozatokat teljesedésbe venni.
d) A pénztár helyiségéről szóló bérleti szerződést
elhelyezés végett beszolgáltatni.
Mindezeket lehető legrövidebb idö alatt és a
vezérigazgató urhozi jelentés tétele mellett, hogy azokról a jövő értekezleten a vezérigazgató ur előadását
megtehesse.
Ezen ügyek elintézésével vezérigazgató ur megbizatik.
Megelégedésünkre szolgál látui, hogy a valóban
komoly dologgal (pénz) foglalkozó testület felfogva
helyzetét, tolmácsolva a közhangulatot o védve Háromszék érdekeit, felül emelkedett a személyes tekinteteken, s hencegés és léha vickándozás felkaptatása
helyett, a pénztár érdekeinek megfelelőleg óldotta meg
a kérdést.

A természettan történelmének rövid
vázlata.
(Vége)

A legkiválóbb alak özek között F r a u k 1 i n,
ki számos találmányai, felfedezései által vívott magának halhatatlan nevet Mellőzve egyebet, áll az, hogy
a villámos tünemények általa nyertek jelentőséget a
gyakorlati életben. Ki volt ugyan előtte mondva, hogy
a természetben nyilvánuló villám és menydörgés hasonlít nagyban a villamos készletek által létrehozott
lüneményhez. De ő ezt nemcsak állította, hanem tényleg be is bizonyította. Az övé volt a merész gondolat,
hogy a villámot a felhőből a földre levezesse. E célra a
gyermekek sárkányát velte elő, melyet föleresztvén,
hoszszas tűnődés és várakozás uián észrevette, hogy a
fárkány zsinórjának szálsi mintegy borzadozni kezdenek, mire ujját odatartván, látá, hogy abból szikrák
szöknek ki, még pedig percről-percre sűrűbben, mint
hogy a fonal nedvesülésével nőtt annak vezető képessége. Ezen kísérlet 1752. júniusban történt. A hír e
kísérlet eredményét széthordván mindenfelé, sokan
fogtak hasonló kísérlethez, de R i c h m a n szt.-pétervári tudós balesete, kit egy ilyen kísérlet alkalmával
a villám megütött, tartózkodóvá tevé az embereket.
Azután a villámhárítót találta fel Franklin, melyet elsőbben saját házára alkalmazott a levegői villanyosság kényelmesebb tanulmányozása végett. A
hegj ben végződő vasruddal összekötött jó vezetőt saját házába vezette és hogy egyetlen alkalmat se szalasszon el, két csengőt alkalmazott készülékére, melyek tiszta hangjok által éjjel nappal egyaránt figyel
meztették őt, valahányszor a villám a íudra leereszkedett.
Ezen "időben S í m m e r R ó b e r t volt még nz,
ki a villanyosság körül dörzsölt selyemszalagok és
harisnyák által érdekes kisérleteket tett.
Majd V o l t a állott elő (szül. Comoban 1745),
ki a villanyosság körül eddig szerzett ismeretekot

tisztázta, nagy mértékben bővítette, találmányaival
gazdagította.
1775-ben megjavította a W i l k e által már azelőtt feltalált villanytartót, mely egyszerűsége s könnyű
kezelhetőségével ajánlja magát. 1783. a sűrítővel gazdagító a tudományt. Egy sajátságos készülék ez, mely
a villanyosság jelenlétét még olyan testekben is kimu-

-

tatja, melyekben más eszköz kimutatni képtelen volna.
0 fedezte fel a villanyos pisztolyt s a villanyos lámpát is.
De leginkább megörökítette nevét azon villanyoszlop feltalálása által, mely nevéről neveztetik. Ezen
készülék kezdetleges egyszerűsége mellett is korszakot
alkotott a villanyosság történetében.
A V o l t a idejében élt G a 1 v a n i, a bolognai
egyetem bonctanára, ki a békacombokon tett ismeretes tapasztalatáról örökölte hírnevét. Galvani a béka
comb idegeinek rázkódását onnan igyekezett kimagyarázni, hogy a békában állati villany van, mely a fémek
által elvezettetik.
Volta megforditván a magyarázatot, azt állitá,
bogy a különnemű fémek érintkezése által származik
a villany s a béka teste CBitpán vezetője annak ; továbbá, hogy az érintés által az egyik fém igenleges,
a másik nemleges villanyosságot nyer. És e magyarázat helyessége az alább emiitett Volta-féle oszlop által kétségtelen bizonyosságot nyert. Ugyan a mult
században Coulonb fejtette ki a villám hathatóságát
tárgyazó törvényeket ; W h e a t s t o n e a villám sebességét mérte meg ; később Jakobi a galvanoplastikát
találja ki ; Z a m b o n i nevéről nevezett villámoszlopot alkot.
A villám-delejesség körül O e r s t e d 1819-ben
a villany és delej közötti viszonyt mutatja ki; F i r a d a i a villany-delejt, N o b i I i és S c h w e i g e r
a sokszorozót találja fel ; ennek segélyével O h m a
róla nevezett törvényt, mely igy szól: a villanyáram
hatása a villanyínditó erővel egyenes és a vezetési
ellenállással visszás arányt képez.
A föld delejes hatását a villany-delej feltalálása
előtt is többször tapasztalták, s el volt terjedve a tudósok között azon vélemény, hogy a föld egy nagy
delej; de A in p e r volt az, ki kísérletekkel bizonyította bo ezen állítást.
S e e b e c k 1823-ban a hővillanyosságot fedezte
fel. S t e i u h o i l , B a i n villanyos órákat készítettek ; G a u 8 z, M o r z e táviratokat; A u t e m o r i ,
B e o k n e l , M o o r , N o b i l i , D o g g e n d o r f nevezetes felfedezéseik és kísérleteik által segítették a
természettant a mai állásra eljutni.

Zajzon Farkas.

A roncsoló toroklob vagy fekély
(Diphterítis).
NOVOT N Y-tíl.
A roncsoló torok-vagy garat-lob, vagy fekély
régótni létozéso kétségbevonhatatlan, de valamivel alaposabban csak mint egy 10 éve észleltetett. A betegség kedvelt l elyiaége a lágy szájpad és garatnak
takhártyájn, és ennek "különösen a szájpad vitorlától
a maudula mirigyekre terjedő része, hol legtöbbször
fellépve innen tovább terjed és akárhányszor főleg
gyermekeknél a gőgeső takhártyáját is megtámadja
mely esetben a baj legveszélyesebbé vállik. A vörösös
duzzadt takhártyán fehéres Bárgás foltok keletkeznek,
melyek a lakhártyáról leválnak, és ha leváltak magok
helyett fekélyeket hagynak hátra. Ezen fekélyek sárgás, néha feketés szintiek, felületük gyakran vérzik,
és pörkkel bevonódik. Ha gyógyulás nem következnék
be a fenéscdéB vagy üszkösödés jön létre, melyet a
száj bűzös rosz szaga és a helyeknek kékes feketés
pörkje tesz észrevehetővé.
A roncsoló toroklob első jelenségei: rázó hideg,
a mire rövid idő múlva erős hőség következik, torokfájdalom, nehéz nyelés, általános betegségi és rosszullét érzése, nagy bágyadtság, sőt a legnagyobb erőtlen
ség, izomfájdalmak a törzsök és tagokban egészítik
ki e veszedelmes betegség kórképét.
Gyógykezelése: A más nézetüek által külsőleg
használt pokolkőoldat, tejsav, mészviz, felcselsavas káli oldat és más efféle edző szerekkel való pamacsolás
nem sokat segit vagy éppeu semmit, és egyébként is
ez anyagok használata a hasonszenvi kezelést gátolja
és a mellet feleslegesek,
Hasonszenvi gyógyszerei a bajnak legtöbb esetben Apis mellifica és Morcur corrosiv, és pedig az el
ső nevezett szer az 1 -aö tizedes hígításban, az utóbbi
a 3 k tizedes eldörzsölésben.
Apisból G —8 csepp vegyítendő fél pohárnyi viz
közé, Mercur corrosivból egy kis késhegynyi másik
fél pohárnyi viz közé, és e két üvegből felváltva adjunk félóránkint l - l kis kanállal a betegnek be.
Súlyosabb esetekben kimosás és hol lehet kiöblítés
végett alkoholos vizet használunk és pedig a tiszta
erős alkoholból egy kávéskanálnyit két evőkanál viz
között vegyitünk el, — mely szer használata után
néhány óra múlva már a rosz szájíz enyészni fog, és
a baj maga is legtöbbször 24 óra alatt elnhaladásában
megáll, és 4 - 8 nap alatta gyógyulás is bekövetkezik.
— Alkohol helyett rum is használható, csakhogy akkor egy evőkanál rumhoz két evőkanál viz veendő az
öblöugetés czclja végett, E gyógykezeléssel 100 esetnél többet gyógyítók ki.
A ragályozás kikerülése végett a betegek az
egészségesektől kiilönitessenek el.

Válasz egy „rövid e mlékezetre
A „Nemere" közelebbi számában valami b i r á
l a t t é l e jelent meg „ e g y f a l u s i t a n i t ó " - t ó l
azon dalgyűjteményre vonatkozólag, melyet F ö l d e s
F. és D e m e t e r R. állítottak össze.
Ezen birálatfélére válaszolni seramikép sem adtam volna magam .t, ha csak egy sort ismertem volna
f«l benno olyant, mely a tárgyitagosság körében ma-

radna. Miután azonban az egész cikk epébe mártott
tollal van írva, hallgatással nem mellőzhetem.
Különösnek tűnik fel az, hogy épen tanitó vállalkozik arra, hogy jóra és előbbre törekvő tanitó társát
ugy akarja lerántani, guny és nevetség tárgyává tenni,
hogy az többé vele egv színvonalra se állhasson.
Ugyan kérdem önt „egy falusi tanító", hogy várhatja
azt, hogy önököt más, nem tanítói ember respectálja,
ha egymással is igy bánnak el. Mert azt minden esetre
látszik cikkéből, hogy az ének és zene körében anynyi jártassággal bir, melynek körében maradva, e
műről egy kissé más alakban is Írhatott volna. Vagy
talán kicsinylő féltékenység sugallatára készité bírálatát ? Hogy személyes érdek forog fenn, az minden
sorából kiviláglik.
Bíráló tudhatja — mert felteszek annyit róla,
hogy legalább némileg jártas a bírálat készítés körében, hogy, ha egy müvet bírálatra méltónak találunk,
akkor beismertük azt, hogy a műnek lehető, hiányai
mellett előnyei is vannak ; ezeket kiemelni ép oly
erkölcsi kötelesség, mint a hiány feltüntetése. Ezt pedig elmulasztá, vagy tenni nem akará az „egy falusi
tanitó." Ily előnye pedig nézetem szerint e könyvnek
főleg az, hogy nem akarja utánozni azou mesterkélten
összeállított ilynemű könyveket, melyeket igaz, hogy
magában elég korrekt darabokat tartalmaznak, de
többnyire oly alakban vannak szerkesztve, melyen azok
nem forognak a nép ajkán, s tehát épen ezért nem
eredeti népdalok, mig e könyv hü képe akar lenni a
valódi népdaloknak, 3 igy a legjobb uton indult el.
Bátran ajálható a közönség pártfogásába.
Különben is ha csakugyan igazságot irt le, s az
mind ugy van miként írja, miért nem nevezi meg magát, miért rejtezik el az igazság szava elől, miért ölt
állarcot fel ?
De, hogy nem irt igazat, nemcsak az mutatja,
hogy nem meri nyíltan magáénak ismerni állításait,
hanem az is: hogy epés s gúnyos gáncsoskodásait nem
indokolja a könyvből merített példákkal, hanem csak
mintegy magasból alátekintő cár azt mondja: nekem
nem tetszik. Miért nem kérték ki gyűjtők előbb e
magas szellem jóváhagyását, vagy talán állításainak
indokául ama dörgedelmes frázisokat kapkodó, semmit mondó ürességeket tartja, melyektől hemzseg
cikke. Bizony-bizony Bíjza, Kölesei nem tudom mit
mondanának az ilyen irodalmi remekre, ha élnének.
Vájjon inkább utódokra találnának-e az „egy falusi
tanitó" ban s nem-e inkább kérdeznék: „ki irta s
készen lennének megtagadni" — hogy ők is egykor
bíráltak müveket.
No, de, ha „a felületesség a kondorosi csárdába
tért be," hogy ott mulasson, el mehet őn is „egy falusi tanitó," hogy ott ezen hü barátjával együtt vig
órákat töltsön, máskor ugyan a ma*a, de ne az olvasó
közönség kontójára.
Jó lesz ezt szem előtt tartani.

Egy tan ügy barát.
S.-Szentiváiíy, 1877. febr. 5.
Nomcs Háromszék megye főjegyzője által „tájékozásul Székely Gergely nyilt kérésére" adott válaszra
nem tehetem, hogy azt egészben hallgatással mellőzzem s arra nézve megjegyzéseimet meg ne tegj^m ;
miután a közgyűlést megelőzőleg tartott állandó választmány gyűlésében épen én voltam, ki u közmunka
helyes arányban leendő felosztását hangsúlyoztam s ur
tárgyban a tekintetes alispán úrhoz kérdést intézve,
arra megnyugtató feleletet nyertem.
A tisztelt főjegyző ur ezen felelete : „a nagy
közönség tájékozásául a tényállást a maga valódiságában kívánja megvilágitani" szabadjon ez okon nekem
is hozzájárulnom.
A mult évben főbb közlekedési utaink oly állapotba jutottak, hogy azok az úristen által egyedül kezelt mezei utaknál sokkal roszabbak voltak. Ezen
sajnos körülmény mentségére felhozatik a rendkívüli
rosz időjárás és hogy a gazdasági munkálatok bevégeztével az időjárás viszontagságai miatt nem lehetett
a népet a közmunka teljesitéséro szorítani. Ez, kérem
nem mentség, nem ok s mint ilyen épen most el nem
fogadható, amikor gyakorlatilag bebizonyítottuk, hogy
téi és fagynak idején is phyzikailag lehet utat csinálni,
sőt ellenkezőleg nagyon hibás eljárásnak tartora, hogy
plauzibilis okok miatt a teljesítendő kötelezettségek
elodáztutnak és ami ennél is nagyobb hiba, hogy azok
csak részben odáztatnak el, mert valamint S. Szt-Ivány
és Laborfalva és jórészt több más községek is ez
irányban teljesíthették kötelességüket, nem láthatom
át, hogy ugyanazt Hároim/.ékmegye összes községei
miért ne teljesíthették volna; s különösen az annyit hangoztatott egyenlőség elvénél fogva épen nem láthatom
át, hogy Sepsi-Szentgyörgy városának miért állana jogában decenniumok lefolyta alatt is még utjok felé
sem menni, amint az a Kilyén felé vezető útvonal
részszel tényleg megtörtént. — Quod uni justum, fia"
alteri aequum !
A törvényhatósági utaknak a közmunka célszerűbb kiszolgáltatása tekintetéből az utolsó közgyűlés
elébe terjesztett tervezete elfogadtatván; hogy n közgyűlés által igen helyesen a gyorsabb intézkedés szempontjából a közmunka felosztásával megbízott közigazgatási bizottság minő arányban osztotta fel azt,
arra nézve bátor leszek a főjegyző ur által felhozott
hivatalos adatokat, és saját tudomásomból mig egy
párt hozzáadva, ismételni: ugyanis Sepsi-Szentgyörgy
városa köteleztetett 858 igás napszám után 860. KézdiVásárhely 948 napszám után 470 kavicshalraot és igy
e szerint az első város egy — a második padig egy
fél halmot kihordatni.
Ezen hivatalos ad ltokhoz adjuk még hozzá, hogy

árnya, az örömnek nines bánata, hol minden éled fű, '
L e g ú j a b b .
fa virág, és az ember szive s fájdalom épen ugy lett
Február 7. Bankügyben megszakadt az alkudozás,
ágról szakadt párja az „ e g y e I s ü 1 y e d t u világmert az osztrák kormány és bank nem akarják elforésznek."
gadni a központi választmány tekintetében a paritást.
Midhad a szultán parancsára palotájában megleHát abban a rózsaszínű világban, mikor az emberek is mintha egészen más bordában lettek volna petett, elfogatolt és hajón Syra szigetére szállíttatott.
szőve; abban a délibábszerü korban, mely mint valami A török határun kivüi szabad csak tarlózkoduia.
ködfátyolkép, mit egy rövid álomlátás vonul el szeFrancia, német és angol lapok Midhat bukását
meim előtt, a társas összejövetelek gyakoriak és mit az ó török párt győzelmének tekintik; de a háborúra
gondolhatni más színezetűek voltak mint ma ?
avagy békére nem tudnak belőle következtetni. Tény,
Naponta ujabb-ujabb tárgysorozat, mindennap hogy a szultán elrendelte az alkotmány gyors életbefrisobb meglepetés, nem remélt élmények vártak a léptetését.
közönségre, mik fölötte érdekessé tették a gyüldéket.
Ugyancsak a szultán visszavonta a Szerbia ellen
Ugy, hogy alig várta a nép, hogy napi munká- emelt követeléseket; materialis garantiákat nem köjától szabadulva, újra fölkeresse a változatosság tár- vetel többé Szerbiától, csak azt kívánja, hogy a szerb
házát. Nem kellett várni senkire ; a jelzett időben meg- kormány tiltsa meg szerb területen katonai csapatok
jelent mindenki pontosnu S mikor már együtt volt a és titkos társulatok alakítását továbbá, hogy örméfalu véne és ifja : hallgatagon sorba ültek egy nagy- nyek és zsidók a szerbekkel egyenlő jogokat kapjakaréjt formálva. A karéj közepén kis asztal állt, ter- nak. Belgrádban a török kormánynak diplomatiai képhelve diszeskötésü könyvek és iratcsomngokkal, mely viselete lesz és a szerb mellett a török zászló is
mellé a személy volt ülendő, kit a sors ért felolvasni. feltüzetik. Szerbia a feltételeket elfogadta.
A felolvasás tisztét rendre végezték ; ma egyik,
Febr. 7. A Tisza kabinet tegnap Bécsben beadta
holnap a másik. Tudott olvasni kivétel nélkül min- lemondását. A kiegyezés a paritás alapján állitandó
denki. . , .
Hogyan ? ! olvasó-egylet ily zug faluban ? ! Igen bankigazgatóság miatt nem sikerült. A pártban nagy
bizony. És pedig voltak kitűnő szakkönyvek, jeles öröm és összetartás. Ma az országházban ülés lesz.
hírlapok s tanulságos olvasmányok. A gazda azokból
megtanulta szakavatottal! kezelni mezögazdászatát, mely
szakismeretnek ihabár korlátolt körű) kifolyása lön,
V EGYES.
hogy dacára a község agriculturalis kedvezőtlen hely— A hunyadmegyei eloláhosodott magyarság
zetének, a mennyiben területének több mint
erdő, javára rendezett felolvasási estély jövedelme 65 forint
jókora rész, az ujabb nemzedék véleménye szerint, 33 kr, kiadás 26 frt 31 kr, és igy a tiszta jövedelem
nem termékesithetö kavicsos n igy alig 34—35 hectár, 39 fr.t, mely összeg illetékes helyre elküldetett.
körülbelöl 00 holdnyi torület volt mivelhető rész, mon— A k.-vásárhelyi olvasó egylet jauuár 27-én
dom dacára e kedvezőtlen helyzetnek : hiányt s szük- táncestélyén felülfizettek : Tek. Fejér Lukácsné mint
séget sohasem látott a falu.
háziasszony
30 frtot. Báró Szentkereszty Stephánie ő
Seethftl Ferenc.*)
Az asszonynép megismerte a vészthozó mérges nagysága 2 frtot. Névtelen 1 frtot. Binkő Gyula ur
növények gyakrabban előforduló fajait. Tudta a bürök 20 Isrt. A tisztelt felülfizetöknek egyletünk iránt tanúés petreselem közti nagy hasonlatosságot, s tapintatos sított áldozatkészségükért s a bálrendező bizottságnak
Vidéki levelezés.
elővigyázattal elfojtani még csirájában a növényi mag- ernyedetlen fázadozásaérl hálás köszöuetet nyilvánítani
vakat, melyek már nem egyszer hoztak vészt a vigyá- kedves kötelmemnek tartottam. S z é k e l y J á n o s ,
VI.
zatlan gyermek rajra, sőt nemcsak megtudta főzni a
olv. egyl. elnök.
Sepsi-Martouos, 1877. jan. 29.
borsot, hanem azt is tudta, hogy a tudomány azt pisuin
— Nyilvános köszönet. Kedves kötelességemMotto: „Vita mortnornm in memória vivorum posita est.**
sativumnak hivja.
uek ismerem nyilvános köszönetet mondani, mindazokEgyszer volt, hol nem volt . . . a keleti KárpáEnnyi ismeret után feltehető, hogy e nép ismerte nak, kik a háromszákmegyei „oltár-egylet" javára
tok tövén hosszúkás keskeny völgyickniiben egy kis- azon növényi nedveket is, melyek a testnek üdeséget Kézdi-Vásárhelytt jauuárhó 23-án tartott táncvigalom
ded falu, mélyen nyúlva bé buja növésű nyirerdőbe. szépséget és örök ifjúságot (?) szereznek.
szép eredményének létrehozásához buzgóság és áldoMaga a falu igénytelen, hiábun keresnéd a térDe ez ismeretnek gyakorlati alkalmazására nem zatkészséggel járului szíveskedtek. A báli összes beképen, alig néhány szarPnakúnyhóból összeboronálva; volt szükség, mert a természet ártatlan mosolygó gyer- vétel 273 forint 5 kr, a kiadás 63 frt 37 kr, tehát a
de lakóinak példás élete, vallásos buzgalma, az a ró- mekei szebbek voltak a virágházak dédelgetett s mes- tiszta jövedelem 209 frt 68 kr volt. Ezeu szép erodmai antik egyszerűség? jiely szegényes kinézésű hu- terkélt módon illatozásia erőltetett virágainál.
méuyt teljes mértékben a bálrendoző bizottság buzgórubájok falain kívül és belől otthonos volt, a tiszta
Juliska az egyszerű mezei ibolya bizvást kiállta sága és lelkes fáradozása idézte elő. Köszönöm is
erkölcs, mely schablont nem tűrt, munkaszeretet, ta- volna a versenyt a kényesztetett világok királynéjá- mindnyájuknak, még pedig fogadja köszönetemet első
karékosság, s mindenek fölött a t ö r v é n y és a z val, a szászszorszéppcl (a virágkirálynét illetőleg ez sorban az „oltár-egylet" valódilag derék alelnöke id.
a g g o k i r á n t i t i s z t e l e t , inint hajdan Spártát, egyéni vélemény) Az ö szépsége előtt Murilló azon Dávid Istvánná úrasszony, nem különben a bizottsági
ismertté és tiszteltté totték nevét messze vidéken.
cherubjai, kik a félig felhők által takart szűz lábait tagok : Bányai Geröoé, Nóvák Sándorná, Landt JóNem is volt ott soha semmiféle kakasperlekedés, csókolgatják, közöuséges szoba-hölgyekké törpültek zsefué, Fitzus Mártonná, ifj. Dávid Istvánná, Harmath
erkölcsrontó torzsalkodás ('ni nélkül ma percig sem volna. Egyike volt ő azon időben még nem ritka szé- Domokosné úrasszonyok és Dávid Autal mint közreélhetünk.) Ismerve volt ott s gyakorlatba is véve, a kely leányoknak, kinek megpillantása sebesebb lük- működő, Császár Lukács miut pénztárnok és Dávid
tconcordia parvao rcs crcscunt" hamisithatlan elve. tetésbe hozta a vért az erekbon, kiket C3ak egyszer József urak, kik a m»ghitó és belépti jegyeket nem
sajnálták a zordon téli idő dacára személyesen horHa mindazonáltal e tilalom dacára is akadt vak- kellett látni, hogy aztán sokáig ne legyen feledve.
merő, ki főleg mint kezdeményező lön töivény elé
Termetére Junó, szépsége Vénusó — ha néhány dozni szét. — Köszönetet mondók egyszersmind bál•itálva : azt kihallgatás nélkül az ostracismushoz ha- századdal hamarább születik, bizonyára ő lett volna a anya tkts Dobál Kristófné úrasszonynak, ki 40 frt o.
sonló alapon száműzték önnön kebelökből.
szépség királynője — istonasszonya — hangja kelle- o. felülfizetássel volt szive3 szeot ügyünk elősegítéséStephánie,
S c kemény Ítélet ellen aztán a mennyei trónust mes „mint a minő, hozzánk csak legszebb álmaink- hez járulni. B. S z e n t k e r e s z t y
ideiglenes elnök.
ban jő."
kivéve nem volt appellatorium.
Külön törvényök volt a munkátlanság, részeges„Azt lehetett mondani, hogy a leány nagyon is
' - - Életbiztonság Kézdiszékben. Január hó 2l-én
kedés, tivornya, házasságtörés és hitehagyás (aposthasia) szép, 8 jó ideig senkisem merte szeretni, mert való- éjjel Felcsernátonban egy 23 éves ifjú saját házában,
bűnére alkalmazva.
színűnek látszott, hogy a szerelem elveszett ésuicm
hol
egyedül lakolt és pénzzé tett fekvősége.nok kaAz egyik szigorúbb volt a másiknál. Da legsú- talált volna viszonzásra."
matjából élt, orgyilkos kezek által meggyilkoltatott.
lyosabb büntetés érte a hithagyót. Jaj volt annak ki
S ő az egyetlen gyermok, mit rövid időn hét Ü3'ászba öltözött kesergő utódai nagy bándiszóval tehitehagyással lőn vádolva. Az ilyent excomunicálták vármegye megtanult, ő egyedül nem tudta, hogy mi- mették el ; mint mondják, lelkipásztora a búcsúztatás
(kérem ne tessék félreérteni, nem azon elvetemedett lyen szép.
alkalmával ez igéket a d u a meggyilkolt szájába : „Sakorszakról vau szó, midőn Hildebrand ő csalhatatlanígy fejlődve ki ludja minő aranyozott virág ját barátaim saját házamban gyilkolának meg." A
( ága IV. Henrik német császárt (Jánossá várában há- edénybe kerülhet vala, kínok a keblén nyílhatott volna
rom nap váratá csattogó kemény télben) az isten ha- teljes pompában, ha egy, n nemzet történetében kor- többiről a verebek is ciiripolnak, do az írás hallgat.
zának ajtai örökre bezárultak előtte.
szakolt alkotó esemény ki nem fejlődik, s idő előlti Pár nappal később Alesernálonbau a t. Eg-Pál ur kocsisát éj idején az istóllóban megrohanta, miut vulgo beHa az élet küzdelmeiben kifáradva erőtelenül kinyílásra nem készfi a feselő virágbimbot ? !
rogyott össze; a helyre, hol uj erőért könyörögjön,
A zivatar, mit a haza sem tudott átélni megráz- szélik, kél férfi ás egy nő é ; halálra kínozva, kihurcollák,
tiltva volt a bemenet.
kodás nélkül, az ártatlan gyermeket sem hagyta érin- a patakra, hogy a jég alá dugják, azonban véletlen
segilscg érkezett; a szerencsétlen megmaradt ugyan,
S melyből a szenvedések és fájdalom közepett 6 tetlenül.
de életéhez kevés a reménység. Jelen hó 5-ére virradólag
(Folytatás kivetkezik.)
vigaszt meríthetett volna, mely tűrni és remélni meg
Alcsernátonban egy fiatal ember saját édes anyját és iftanít: a biblia, mely családi ereklye volt, abban az időjabb fitestvárát fejszével összevagdalta, mindkettő halva
ben minden háznál konfiscaltatott. Es ez lealázóbb, kínotaláltatott ; a biiuüs önkényt birói kézre adta magát.
M e g h í v á s o k .
sabb volt akkor, mint ina életfogytiglani börtönfogság.
A sepsi-szentgyörgyi ev. ref. egyház vasárnap, f A mult évben Albisban egy jámbor öreg ember —
Ha a bánat és szerencsétlenség elsötétítek látDalnokban két ártatlan gyerm
— Felcsernátonban
határát, ha lelke a fájdalom alatt megtört: nem volt hó 11 én délelőtt istenitisztelet végeztével a templom egy 'molnár r's erdőül- lettek a gyilkosság áldozatai,
egy résztvevő kebel, nem volt egy biztató hang szá- ban közgyűlést tart, melynek legfontosabb tárgya az s ii járásbíróság erélytelen nyomozása miatt csaknem
mára. S ez mind nem volt elég! Ha törődött lelke újonnan épitendő templom feletti tanácskozás leend. minden bűneset felfedezése hajótörést szenved, elanyelvált a ronda pórhüvelytfii: a harangok ércnyelvei Midőn o gyűlésre az egyházközség minden tagját tisz- nyira, hogy még tanúskodni sem mer az ember, mert
lelettel meghívjuk, legyen szabiid remélnünk, hogy
némák maradtak.
fél, hogy fogadott tauuk állal meghazudtolt,\tik s ínég
Az ö ravatalát nem állta szánó tömeg körül; */. tömeges megjelenésükkel elő fogják segíteni ez égjtő végre a tanú szenved büntetést. Szolgabiráinkat a 800
ő koporsója felett nem hulottak részvét és fájdalom kérdés mielőbbi szerencsé-* megoldását.
forint akkora urukká tett,!, hogy ki £e mozdulhatnak
Sepsi Szentgyörgy, 1877. február 9.
könyeí, s az ö hullájának nem nyílt sírgödör a közös
az irodából, s a számtalan lopás, rablás, gyilkolás
temetőben.
Az egyháztanács nevében
uapi renden vaunak. Adóvégrehajtó annyi, mint a fűS e szörnyű büntetés nem C3ak azt terhelte, ki
Fülöp Géza,
szál, de aki PZ adófizetők élete, vagyona felett őrködtetten kapatott, hanem átszált maradékról-maradékra
ref. pap.
jék, nincsen csak egy is. Ha mind igy megy, mi is fel
harmad és negyed íziglen.
kiálthatunk : „Oh tempóra — oh móres !"
y.
— Útonállás. Folyó 7 én egy terhes szekérrel
Nem is maradt ol erkölcsi jó hatása a szigornak !
A sepsi ev. reform, egyházmegyei méltóságos é6
Bármerre léptél, bárhova néztél, mindenütt béke, tekintetes gondnok urakat, úgyszintén a tekintetes és Csernátonon felül liézdi-Vásárhely felé menő utast a
tiszteletes egyházmegyei köztörvényszéki ülnök urakat vele szembe jövő bárom gyalog sorozásra volt fiatal
megelégedés, jóllét ós boldogság virult a faluban.
Roszakarat, kaini irigység, schilochi önzés, kincs van szerencsém ezúttal hivatalos illemmel fölkérni, egyén azon okból, lingy elölök miért nem tért ki, a
és uralom vágy, fény és csillogás, élvhsjhászat, dölyf, hogy a jelen 1877 év február 19-én d. e. 9 órakor szekérről levették H annyira ulvvrtcjf, hogy eszmélehivalgás, szóval a modern világ bűnös erényei (korunk Sepsi Szentgyörgyön a szokott helyen tartandó rend- tén kívül csákóéin élettelen maradt az utou. Az őrjákívüli köztörvényszék ülésre megjelenni szíveskedjenek. raton kílon volt miksai csendőrség feltalálván az útmegölő betlli) teljesen ismeretlenek valának ott.
félen heverő test- l ós gazdátlan szekeret, gondozás alá
Szakasztott mása volt e kis falu a Jókai boldog
Egerpatak, 1877, február 7.
vetto és visszaszállította Ciernátonba, hol a további
„Oceaniájának", hol üdébb a lóg, illatosb a mező, hol
t'síszér
Gábor,
gondozást az elöljáróságra bizta. A tettesek után tubátrabb a férfi, hivebb a nő; hol a fénynek niucsen
ev. ref. esperes.
dakozódván, csakhamar reájöttek, hogy két albisi és
egy dálnoki, garázdálkodásaikról ismert rakoncátlan,
*) Igen Kireatn látnók munkatársaink sorában. Szerk.
S.-Szentivány 67 igás napszám után 80 azaz 1'/-, és
Uzon nagyközsége minden igás napszáma után 2'/i
halmot köteles előállilani ; és miéit van ezen nagy
aránytalanság, indokolható-e az valamivel ? talán az
illető községek távolságával; nem, azzal sem ; mert
SepsiSzentgyörgy és K.-Vásárhely saját közelfekvö
katáraikra, S.-Szentivány és Uzon — az első Kilyénből, az utolsó pedig Tatranghói Aldoboly alá tartozik
a készpénzzel vett, illetőleg nagy fáradsággal a távolból hozott kavicsot fnvarozni. Való tehát az, hogy S.Szentgyörgy és Kézdi-Vásárhely városok kedvezméuyezetetnk és nekiek az általam felhozott két concret
esetben más mértékkel mérnek.
És hogy ily rendkiviili körülmények közt miért
vétetett fel a S.-Szentgyörgy rétyi útvonal a hadászatiak közé s miért tétetik ezáltal a súlyos munkálat
még terhesebbé — ezt tulbuzgalomnak tartom ; s hogy
hadászati szempontból mi szükséges, az bizzuk az illető szakminisztériumra s ne terjedjünk annak rendeletén tul, különösen télnek idején.
Tévedni emberi dolog, ergo a tisztség is tévedhet ; de hogy az adott esetben négyszer is tévedjen, ez
még is egy kissé igen sok j s ha ily körülmények közt
merészkedik valaki felszólalni ez talán nem szentségtörő lépés, hogy azért ő félremagyarázás és félrevezetéssel, tehát egyszerűen hujtngatással vádoltassék. Ez
kérem nem r.iegyen s nem tartom a maga rendjén, hogy
az igen tisztelt főjegyző, nz alispán ur képében, oly anynyira a „noli me tangere"-t játszó. Az 1870. évi 42. t.
izikk 43 §-nak c) betűje a törvényhatósági közlekedési vonalok feletti intézkedést a közgyűlés hatásköréhez tartozónak mondja ki, s azért, ha a közgyűlés
egyik vr.gy másik tagja felszólal, nyugodjék bele a
tisztség az illetőnek ebbeli jogába, s feleljen, ha hozzá
kérés intéztetik,nyugodtaii és komolyan, s no vádoljon
egyes talán becsúszott kifejezésért, bujtogatassal.

F . J. urnák K.-Vásárhelytt. Ily csekély kérdéssorozásról jövő fiatal volt a tettes. - A közbiztonság 20 kr. Benkő György 20 kr. ifj. Gönc Mózesné 40 kr. \ bői polémiát nem csinálhatunk.
Balázs József 50 kr. Nagy József 30 kr. Göde Sánérdekében óhajtandó lenne a szigorú eljárás.
Sz. Jánosné ő nagyságának Kézdi-Vásárlielytt,
— A brassói ipar- ós kereskedelmi kamara 1876 dor 1 frt, Göde Ignác 1 frt Nagy Mihály 40 kr. Pap
dec. 5-én tartott üléséből kiemeljük, hogy a kamara János lelkész l frt. Vallancs Albert 2 frt. Magyari Tárgyhalmaz miatt késett. Mielőbb sort keritünk reá.
Gamauf Vilmost az erd. gazdasági egylet titkárál le- Károly 1 frt, Hatházi Károly 50 kr. Imre Albert 2 frt
Bécsi tőzsde és pénzek tebr. 8.
velező tagjának választotta meg. Ugyan ezen ülésben Kis Lajos lelkész 1 frt. Benkő Rafaelné 1 frt. Balog
M. földt. kötv. . 73.a titkár által az erdélyrészi gazdasági viszonyok ja Ferenc 20 kr. Bartha Károlyné 1 frt Apor Verénika 5°, 0 Metalliques . 62.95
Tem. földt. kötv. 71.75vitások tárgyába tett előterjesztésre vonatkozólag el- 1 frt. Cerék Károlyné 60 kr. Vas Lajos 50 kr. N. N. 5°/„ nem. köles. . 68.45
Erd. földt. kötv .71.75
fhatározea, hogy az a minisztériumhoz terjesztessék 1 frt Popovics Elek 1 frt. Balog Józsefné 1 frt Mihály 1860. államkölcs. 111.50
Ezüst
114.50Í
öl, egyuttai pedig a kolozsvári és n.-szebeni gazdasági Elek málnási 20 kr. Kis Ferencné 2 frt. Bartók Ger- Bankrészvények . 838.—
gely 40 kr. Kocsis Ferenc málnási 2 frt. Kőröepataki Hitelrészvények . 148.10
Cs. kir. arany . 5.87
egyletei ÍB közöltessék véleményadás végett.
123.45
Napoleond'or . 9.85V,
— A veszedelmet, mely közt az ifjúság a fekete Téglás 5 frt. Szilvester Dénes 2 frt. Rusz Jánosné 1 London
Felelős szerkesztő: Vécsey RÓbei
tengeren lebegetl, oly mérvűnek rajzolja Neményi A. frt Konya Miklós 1 frt. Leonidesz Milcesz 2 frt.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.
a „P 1 Lloyd"-ban, hogy megmenekülésük csakugyan Hollaki Atilla 2 frt H. B. és E. T. 2 frt. Bora Róza
a csodával volt határos. Az történt velük—úgymond 1 frt. özv. Bartha Zsigmond 1 frt. Gyulai Lajos 1 frt
— ami 200 eset közül 199-ben nem szokott megtör- Gyulai Margit 1 frt. Gyulai Emma 1 frt. Zaturecki
ténni, bogy a kis hajót a vihar beterelte magától a József 1 frt Tana Sámuel 1 frt Tagy József 50 kr.
Bosporusba. Ha künn marad,okvetetlen elvész minde- Lőfi Aron 1 frt Henter vilma 1 frt. Szolga Gábor 1 frt.
Sepsi-Szentgyörgyön a piac közelében ai
nestül. A török tisztek, kik kíséretükbe voltak, már Gyöngyösi Istvánné 1 frt, Imecs Mózes 50 kr. Német
megírták végső rendelkezésüket, üres palackokba zár- Dávid 50 kr. Tóth Péter 30 kr. Boncu György 63 kr. ügynevezett Olt-utcában id. N a g y G y ö r g y és
ták s a tengerbe vetették. Az ifjak mindnyájan térdre Dániel Imréné Vargyas 1 frt. Máté János 1 frt Báró Ferenci F e r e n c házaik között fekvő 16 öl széles
borulva imádkoztak.
Rauber 1 frt. Nagy Lajos Orosztelek 1 frt B. J. 1 frt és 36 öl hosazu épületes beltelek szabad kéz— A magyar iíjuság küldöttségének fogadására Zaturecki Gábor 1 frt. Bartha Károly Bardoc 1 frt ből eladó.
alakult polgári bizottság ujabb kiáltványt bocsátott ki, Gyertyanfi János 1 frt. Zaturecki Gyula 1 frt. SorÉrtekezhetni helytt néhai G y á r f á s JÓZSefmelyben jelezve, hogy ifjaink szonbaton hagyták el sith Gusztáv 1 frt. Bedő Józef igazgató 1 frt Csiszér
Konstantinápolyt, egyuttai tudtul adják, hogy „nem Albert 1 frt. Dáner István 50 kr. Grégusz János 1 frt n é örökösei és A o t a l DéllCS tulajdonosokkal.
gátolja már lelkesülésük nyilvánítását semmi, csak Deák Albert 1 frt Nagy Aron 1 frt Alinpits Móric
komolyság és méltóság jellemezze a rendezendő ün- József 1 frt. Csiki István 1 frt ifj. Nagy István 1 frt.
nepélyt.,
Forró Ferenc alispán 1 frt. Mihály Istvánné 2 frt.
— A konstantinápolyi küldöttség vasárnap dél- Nagy József vendéglős 1 frt Wisiák Antalné 3 frt.
után érkezik meg; fogadtatásukra nagy előkészület Kafka József 1 frt. Kovács Lidia 1 frt. Zsigmond Károlyné 1 frt. Kese Gergely 1 frt. Sütő István 1 frt.
foly a polgárok között.
— Murád exsznltán egésségi állapota javuló ifj. Császár Bálint 1 frt. Diószegi Károlyné 2 frt. Scherg Károlyné — Tikosi Máriánál 10 literenfélben van. Ereje kezd lassan visszatérni, miután ét- Lang Józsefné 1 frt Benke Andás 2 frt. Nagy Ger- ként 3 kitűnőbb minőségű 4 o. é. írtért, nagyban
vágya megjött és az álmatlanság nem kínozza. Lelki gely né 2 frt. Nagy István timár l frt. Kósa László
hordólag j u t a l m a s a b b á r b a mindig kapható. Er(Folytatjuk.)
állapota azonban még mindig zavart. Magába zárkozott 50 krajcár.
ről a t. cz. közönséget tisztelettel t u d a t j a
szófukar, de azért néha-néha fel villan agyában egy
Sclierg Károly.
gondolat, mely ugylátszik, iolytonosan foglalkoztatja
t e m p l o m Lakása Benkö Elek ház Csutak testvérek holt felettja
őt. Nem rég ,egy zongora-darabot játszottak előtte, 6-ik k ö i l e m é n y a z o r o s z f a l v i
melyet ö maga szerzett, s melynek hallatára most egé- s z á m á r a K é z d i - V á s á r h e l y t t
gyűjtőt'
Sepsi-Szentgy úr gyón.
1—G
szen elalélt. Midőn magához tért, e két szót mondá
kegyes adományokról.
orvosának: Tschok „tokundu" (nagyon meghatott)- —
Egy njoniian szervezett
Szász József kereskedő 1 irt. özv. Nagy LázárEzután ismét vissza esett aphatikus állapotába. Teljes
né 5 frt. Finta Mózes 40 kr. Nagy MózeB szőcs 40 kr.
felgyógyulásához semmi reményt nem kötnek.
— Egy dühöngő orosz. Londonból irják a kö- Szász Anna 20 kr. Cimmerman János 60 kr. Kereszvetkező történetkét: Nesselrode gróf, az egykori orosz tes Antal 40 kr. Porkoláb Jánosné 20 kr. Szandt
államkancellár fia, Londonban időzvén, vendég gya- József cipész 40 kr. Id. Kupán József 2 frt. Velnreiter eladó. Ára 90 frt.
nánt megfordult egy klubban is, hol egy angol testőr- György 2 frt. Tóth Mihály 2 frt. P. Jancsó István 2 frt.
Förder Sándor,
ezredessel beszélgetni kezdett a keleti kérdés fölött. Ifj. Jancsó Mózes 1 frt, és egy biblia. Török Sámuel
Sz. 297. közig.
* kereskedőnél Bodolán.
Társalgás közben az orosz egyszerre csak fölkiáltott: 1 frt. Bede Károly 40 kr. A tisztalt kalapos társulat l —
„Az önök Beaconsfield lordja (DÍBraeli) cudar emberi" 1 frt. lb. Turócj Bálint 20 kr. Füstös Elek 10 kr.
Az angol nyugodtan válaszolá, hogy ő a lordot Anglia Szász Dániel 8 kr. Megyaszai Sándor 1 frt. Farkas
legkiválóbb államférfiának tartja, s bogy ő soha sem Antal 30 kr. Vizi János 50 kr. Nagy György 40 kr.
merné állítani, hogy Gorcsakov herceg „cudar." Az Rác János 1 frt. Rác Ferenc 50 kr, Kovácsi József 1 i ^ e p s i - S z e n l g y ö r g y városa tanácsa ré.ixéről
oroBz azonban valódi tatár gorombasággal szidta az 1 frt Id. Rác Ferenc 20 kr. Fekete Domokos 40 kr. közhírré tétetett, idei 259 szám alntt, hogy mindangol politikát s nyomorúságosnak mondta azt a had- Rác Dániel 50 kr. Krincki Domokos 50 kr. Krincki azok kik az I-ső és II ik osztályú kereseti adó
sereget, melyet Anglia annak idején a Krímbe küldött. Balázs 40 kr. Jancsó Sámuel 1 frt. Jancsó Dániel sza„Ez hazugság" — mondá az angol. „Ha mi ma há- bó 1 frt. Megyaszai Máté 50 kr. Megyaszai Pál 50 kr. kimérése, valamint a házosztály-és házbér adó
borút indítanánk Oroszország ellen, az utóbbit ugy Klein Márton 50 kr. Özvegy Jancsó Bálintné 50 kr. megrovása által m a g u k a t megterhelve érzik folyó
öBSzemorzsolnók, mint egy dióhéjat." S e szavaknál Jancsó Mózes timár 50 kr. Nagy Dániel polgármester hó 8-ig felszólalhatnak, mely ezennel ujabban
az angol összecsapta klakk-kalapját az orosz orra előtt. 1 frt. A t. timár társulat 5 frt. — E közlemény ösz- is ismételtetik.
Néhány nappal később Nesselrode gróf újra megjelent szeg 39 frt. 48 kr. és egy biblia.
T o v á b b á figyelmeztetik minden adózó, hogy
Főösszeg : 434 frt 87 kr, 9 pad, egy korona, 2
a klubban s az indiai alkirályt „nyomorult fickónak"
folyó évi I-ső negyedere eső adó tartozását, az
uevezé. Ezt már megsokalta az előbb említett testőr- kanna, 3 urasztali terítő, 2 könyv.
1876 iki arány szerint folyó februárhó 15-ig
ezredes, erőteljesen utasítva rendre az orosz félbarbárt.
Ez mentegetőzni kezdett, de azon vette észre magát,
annyival bizonyosabban béfizet.ú törekedjék, miSzerkesztői
posta.
hogy mindenki hátat fordít neki. Másnap elutazott
Sz. G. urnák Kilyén. Átadott cikke méltóságod, vel a végrehajtás azonnal megkezdetik.
Londonból. Párisban hasonló eset persze egész csomó
Sepsi-Szentgyörgy ön 1877 február 1 éu
nak mai számunkban megjelent e tárgyú cikk folytán
adott volna alkalmat.
A „Vasárnapi Újság" 1877. évi 5 ik száma kö- talán igen hosszura nyul s felesleges tételeket tartal- a város tanácsa
maz. Szíveskedjék méltóságod rövidre szabni és csak
Császár Bálint
vetkező tartalommal jelent meg:
Szentiványi Károly (arcképpel). — "Oda Deák a szükségesekre szorítkozni.
2—3
polgármester.
Ferenc emlékezetére. Szász Károlytól. — „Deák Ferenc emlékezete". Tóth Kálmántól. — Mán József
(arcképpel). — Hatem bey paripája. Eredeti beszély
P. Szatmáry Károlytól. — Adriai képek. Hermád Ot
tótól. —• Képek Tripolisból (8 képpel.) — Deák az
1831—6-iki országgyűlésen. — Levél Keletindiából.
Duka Tivadortól, — Egy katona levele a „Vasárnapi
Újság" hoz. — Mit mondana Deák Ferenc a bankalorvos-, sebésztudor, sziliész és szemész
kudozásokhoz? (karcolat.) — Irodalom és művészet,
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennemű
stb. rendes rovatok.
A „Magyarország és a Nagyvilág" febr. 4 iki
száma kövekező tartalommal jelent meg :
Szöveg: Szentiványi Károly. — Hogy nincs zse1) az ÖnfertÖzésnek minden következményeit, úgymint
bemben
Költ. (Szabó Endre.) — Eltévesztett utak.
Regény. (Vértesi Arnold.) (IV. folyt.) — Egy boldogtalan története. (Jack.) Regény. (Daudet Alfonz.) (IV.
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
folyt.) — Fővárosi tárealevél: Téli gondolatok. (E.)
— Nemzeti szinháe. — Esti mulatságok Londonban.
— Keleti képek. — Ketten. (F. J.) — Különfélék. —
Sakkfeladvány. — Szórejtv. — Szerkesztői üzenetek.
Rajzok : f Szentiványi Károly. — Keleti képek:
Szofták imája háborúért a Zsófia-mecsetben. — Galac.
— Kozákok kémszemlén. — Ketten.
2) hugycsőfolyásokat (még oly idülteket is), nemzőrészek bujakóros íekélyeit és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban;

Eladó telek.

Kitűnő

bogácsi ó-borok

fiss-harmonium
Hirdetmény.

Dr. HANDLER MÖR
titkos betegségeket;
magömléseket

t e h e t e t l e n s é g e t
(elgyengült férfierőt;)

A sepsi-sztgyörgyi tűzoltó-egylet jan. 27-iki táncestélyére adakoztak :
A) p é n z b e n :
Gr. Kálnoky Pál 3 ft. Temesvári testvérek Uzon
5 frt. Újvárosi József Uzon 2 frt. szotyori Nagy Károly
2 frt. Gidófalvy Lajos Uzon 1 frt özv. Nagy Andrásné
Szotyor 1 frt. Lőrinc János Szotyor 2 frt. Kónya Gerő
2 frt. Csabai László 2 frt. Dálnoky Károly 6 frt.
Kálnoky Károlyné 5 frt. Makoldi 50 kr. Gönc Mihály
50 kr. Kis Mihály 1 Irt. Goldstein Jakab 50 kr, Veres
György ügyvéd 1 frt. Pilbák Józsefné 1 jtt. Kolca
Lajos 30 kr. Arkosi tanítói kar 60 kr. Barabás András

3) hugycsőszüícüíéseket;
4) friss és idült nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fehéríolyást, és az onnan eredő

MAGTALANSÁGOT;

5) bőrkiütéseket;
6) A húgyhólyag betegségeit

és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel n a p o n k é n t : délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és estve 7 a ó r á ó l j 8-ig
Lakik: P e s t e n , b e l v á r o s , k i g y ó u t e z a 2-ik s z á m alatt kigyó- é s városházuteza.

sarkán. (Bottenbiller-fóle házban) L emelet, bemenet a lépcsőn.

Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik
és a gyógyszerek mgekttldetnek.
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