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Brassai utcza 60. sz. alatt,
hová a lap szellemi részé'
illető közlemények
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szerdán és szombaton

Klőflzetési feltételek:

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászai! láp,

Kiadó-hivatal:
P o l l á k Mór könyvnyomdája, hová a kirdetésék és
előfizetési pénzek bérmentesen intézendők.

a liáromszéki „ 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. 10.
III.
Ki merné mondani, bogy mi nem a törökkel
érzünk, beszélünk, teszünk ?
Ime most is Konstantinápolyban Midhát megbukik, Bécsben Tisza Kálmán lemond.
Két kormányválság.
Valóságos villámcsapás volt í»z a sürgöny, mely
Midbát száműzetésének hirét hozta. Aztán minden előkészítés, bevezetés nélkül csakúgy egyszerre a végén
kezdődött az ogész esemény. A Tisza-kormány lemondására legalább el voltunk készülve, de erre egyáltalában nem.
Ki is gondolhatott volna arra, hogy azt a Midliátot, a ki Törökország életét mentette meg az alkotmány által, 8 a ki a török szultán jogát, hatalmát ós
souverainitását igyekezett mindig fentartani, száműzzék oly vád alapján, melynek előttünk nincs semmi
alapja. Mert abból, hogy valaki tudományosau mivelt,
okos, derék, tapasztalt, tapintatos, ügyes államférfi,
még nem következik, hogy egyszersmind nagyravágyó
is legyen.
Már azt hittük, hogy Törökország megszűnt a
„selyem zsinór" országa lenni, azt hittük, hogy a mostani szultán sokkal felvilágosodottabb, hogy sem udvari cselszövényeknek, fondorkodásoknak és fűlbesugáBokuak engedve s hitelt adva, Törökországot egy
oly férfiutói fossza meg, milyen Midhát, ki valószínűleg egyedül bírt volna annyi erélylyel a reformokat,
tényleg is keresztül vinni s Törökországnak tekintélyét a külhatalmakkal szemben is fentai tani.
De csalódtunk.
A szultán engedett Midhát elleneinek, hallgatott
sogorának gyanusitgatásaira, s ft^tehetséges államférfiúi — a szlávok nagy örömére — száműzte, azt adván okul, hogy Midhát a szultán hatalmát megakarta
volna rövidíteni, hogy diktátori jogot akart gyakorolni,
sőt talán a szultán trónjára, is vágyott.
Nem ismerjük a tanukat s okmányokat, melyeknek alapján a Bzultán a számUzetési

rendeletet

kibo-

esájtotta, anuek jogosságáról tehát alapos Ítéletet nem
mondhatunk.
De annyi bizonyos, hogy Törökország nem egyhamar kap oly férfiút, mint Midhát, kinek hiányát
még sokáig meg fogja érezni s a ki minden töröknél
törökebb B derekabb ember volt, s ezért nem is csoda,
ha nagy. népszerűségben állott a török nép minden
osztálya előtt.
De hát minden nagy embernek vannak ellenei)
irigyei. . , .
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János ur, a látogató nadály,
v a g y :

„Csak öt percig, kérem
( S a p h i r után. — Nem ajánlva senkinek sem.)

Ha inasom belép és azt mondja : .János ur kiván méltóságoddal beszólni !« — gúnyosan mosolyog
és a káröröm fénylik szemeiben.
János ur valóságos látogató-nadály. Mielőtt megállapodnék, mindent össze-vissza kutat és szagol, ezer
meg ezer görbületen kanyarog, akkor szilárdul ül és
tele szivja magát s mindaddig le nem esik, mig vérünkkel jól uem iakott.
János ur belép :
— Csak öt percig kérem, mélyen tisztelt uram !
Csak öt percig I De hát hány öt percet él az
ember hetven éves koráig 1
Csak öt percig! ö t perc alatt kiugrik Minerva
Jupiter fejéből; öt perc alatt egy Lissabon elsüIvedhet.
Csak öt porcig ! Öt perc alatt kedvesünk egy
„igen"-nel boldogíthat és örökre el vagyunk veszve ;
őt perc alatt kosarat adhat és örökre meg vagyunk
mentve I
Öt perc alatt egy harminc éves háborút el lehet ve
sziteni ; öt pero alatt mennyországot lehet megnyerni-

Öt
perc alatt egy tiszta lelket meg lehet mér-

gezni j öt perc alatt egy megtölt lolket uj életre lehet kelteni.
Öt perc alatt egy „Illías"-hoz szükségeB plánum
születhetik ; öt perc alatt az alexandriai könyvtárt szét
lehet rombolni.
Csak öt percig! Öt perc alatt érzékeink mindegyike ötször az elragadtatásig, ötször a kétségbeesésig vihet bennünket.

A konstantinápolyi kormányválsággal majdnem
egyidejűleg értesültünk a Tisza-kormány lemondásáról.
Ennek, habár következményeit még uem is, ele
okait már tudjuk.
Tehát nem jött létre kiegyezés.
Bármily szigorúak is legyünk magunk iránt, az
egyezség meghiúsulása dolgában kormányunkat egyáltalában nem vádolhatjuk ; mert ez annyi engedményt
tett az osztrákok irányában, annyit törölt saját követelési programmjában, hogy többet már képtelenség egy
magyar minisztériumtól várni.
S hogy az alkudozások semmi eredményre sem
vezettek, azt csak is egyedül az osztrákok uyukasságának tulajdonithatjuk.
Már tisztelet, becsület Ausztriának és embereinek,
de az csak mégis jogtalanság é^ igazságtalanság, hogy
nem akarják elismerni Magyarország egyenjogúságát
a bankügyben.
Hisz kormányunk már caak azt kiváuta, hogy az
osztrákok legalább „elvileg" ismerjék el Magyarország
paritását; de ők ezt sem akarják, ök féltik az osztrák
üzletet magyar beavatkozástól.
Természetes tehát, hogy igy nem jöhetett létre
kiegyezés.
, Azonban azért a kormánynak még sem kellett
voloa lemoudania. összebonyolította, összekuszálta az
ügyet, kötelessége tehát bármi módon azt rendbeszedni,
ha igy uem iehet, kísérelje meg más módon, de ue
szökjék meg- Tegyen előterjesztést az önálló bank
létrehozása tárgyában, s ha egyákalábau sem igy sem
ugy nem sikerülne a dolog, akko^ mondjon le.
S hisszük is, hogy igy fog tenni a Tisza-kormány,
a mennyiben felséges uralkodóak még nem nyilatkozott a lemondás elfogadása vagy nem fogadása tárgyában.

Aliqtlis.

A keleti kérdés.
Az angol trfnbeszéd sajnálatot fejezte ki a feltett,
hogy a porta nem fogadta el a conferenlia javaslatait,
melyek a trónbeszéd szeriut nem' sértik Törökország
függetlenségét és területi integritását; a konferentiának azonban meg van az az eredinényo, hogy kitűnt
a keleti kérdésben az európai hatalmak egyetértése,
minek reális hatása is meglesz a török viszonyokra és
kormányra. Iieméli továbbá a trónboszéd, hogy a vazal
államokkal jelenleg fennálló fegyverszünet becsületes
békére fog vezetni.
Szerbia a porta által felajánlott békepoutozalok
közül ötöt elfogadhatónak nyilvánitott.
Csak öt percig I Öt perc alatt áradozó szivüuk
oly vallomásra ragadhat cl, melyet tizenöt éven keresztül lesz időnk megbánni.
Csak öt percig ! Öt perc alatt meghűlhet fekete
kávénk és szőke kedvesünk; öt perc alatt tiz hitelezőnkkel találkozhatunk ; öt perc alatt tizszer bukhatunk meg szigorlatunknál ; öt perc alatt ezer bérlőt
veszíthetünk cl; üt perc alatt a legszebb reményekben
és a legbiztosabb tőkékben csalatkozhatunk ; öt perc
alatt tiz szóbeli és egy Írásbeli ostobaságot el lehet
követni ; öt perc alatt nyolcszor kényelmesen blamirozhatjuk magunkat; öt pers alatt egy lány eltagad hat
évet éveiből, és üt perc alatt akárhány megszegi becsületszavát.
Csak üt percig I
Oh Jáuoa ur, János ur I
Tehát itt vau ő, János ur.
— Caak öt percet mélyen tisztelt uram I
Én egyszerűen szeme közé nevetek és azt mondom :
— Mivel szolgálhatok ?
Akkor János ur elkezdi mondanivalóját:
— Oh, tudom, hogy ön nagyon el van foglalva ;
tudom, hogy ideje drága, átlátom, hogy mi mindan
dolga van ; oh nagyon jól fel tudom fogni, hogy ez
mit tesz. Szerkeszteni 1 lássa, jól tudora, hogy mit jelent az s én tudom, hogy itt mi minden jön elé, tu
dóin én azt — —
— Kérem alásau, mivel szolgálhatok f
— Csak öt percnyi időt kérek ! Mert lássa, én
jól tudom, hogy mi az idö, én ezt a vagyont becsülni
tudom, ezt a becsülhetetlen kincset méltánylom, nagyon jól tudom, hogy —
— Szabad kérnem, legyen szives megmondani-— Azonnal kész vagyok, csak öt percet kérek
rá. Látom, hogy önt ezer tárgy foglalkoztatja ; tudom
hogy az efféle foglalkozás az időt mennyire igénybe
veszi, felfogom —
Ekkor inasom levelet hoz, én azt mondom :
— Bocsánat! —
János ur viszonozza:
— Oh kérem, tessék, felfogom, hogy ezen ügy

helyben Lázhozhordva va»y
vidékre postán küldve:
Egésa év . . 6 ft. — kr.
r é t év . . . . 3 ft. — kr.
Negyed év . . t ft. Í0 kr.

Hirdetmények dija:
3 hasábos petitsorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 30 kr.
N j ü t t ó r sora 15 kr.

* Tisza Kálmán miniszterelnök átadta ő felsé
gének lemondását. A király az ő ajánlatára felhivatta
Bécsbe Majláthot és b. Sennyeyt és meg fogja hallgatni az összes titkos tanácsosokat.
^
* Ifjaink küldöttsége Triesztbe érkezett, hol a
rendőrség keresztutakon vitte őket szálltukra. A tüntetés kikerültetett,

Az uzsoratörvény.
Sepsi-Szentgyörgy, február 11.
Nagy öröm van Izraelbeu ! Az uzsorások, buja
nagy, a vérig szipolyozott adÓBok örüme határtalan,
mert képviselőházunk, mult hó 23-án az uzsora törvényt megalkotá s ezen ténye által a szegény népet
«z uzsorások, az emberiség e nadályai, körmei közül
kiragadá.
Az uzsoratörvényt egész ország üdvözli, de sehol
sem fogadtatott e törvény oly örömmel, mint nálunk
Iláromszékmegyében, mert itt legégetőbbek az uzsora
által ütött Kehek, inert nincs egyetlen család, mely az
uzsorá-sok által kiszipolyozva ne legyen.
Örömmel üdvözöljük mi az uzsoratörvényt, mert
általa népünk elszegényedésének egyik legnagyobb
létoka lesz megszüntetve, uiert a lelketlen uzsorások
túlkapásainak gátot vet.
Az uzsora u egizinosodott, meghízott az uzsora
törvények eltöilése következtében s véyre oda jutott,
•'Osy egyes vidékeket tett lelketlen uzsoráskodás által
tönkre s müködéjdt mindenütt szerencsétlen családok
elszegényülése, a szegény nép csekély birtoka elkotyázása jelzik.
A faj, a vérez pó nadály, mely embertársai vérét
vampyr-hoz hasonlóan kiszipolyozá — söpredékét képezi az emberiségnek, mely a legpiszkosabb önérdektől vezettetve embertársai javát számba se veszi, em •
bertársai jólléteért egy fillért sa áldoz, sőt minden kínálkozó alkalmat felhasznál embertársai kiszipolyozásába.
E fajból kitűnő példányokat állithat megyénk
ki, kiknek becsület, humanismu^ról figatmuk ^WH,
kik &z utolsó krajcárt fogukhoz verik s embertársukat
a haláltól sem mentenék fillérek árán se meg.
A c s a l á s , az e m b e r n y u z á s emberei kora
hála istennek lejárt. Képviselőházuk 8 ° / 0 - b e n alapította a kamatmaximumot íueg s ezáltal lehetővé tette,
hogy a pénzre szoruló olcsó kamat mellett vehesjeu
kölcsönt fel.
A lelketlen uzsorások eddig 100®/„-nil többet
vettek 100 frt után fel s kapzsiságuk a körm lik kö/, i
akadt szerencsétlen hitelezőt kito.iz'ák vagyonábV,
becsületéből, niígfoszták a családot utolsó falat kenyerétől.
nem halasztható, tudom, hogy némelykor egy levél
mit jelent, tudom — stb.
En olvasom a levelet; ez alatt János ur könyvtárommal köt ismeretséget, kihúzza a köteteket, felnyitja a szótárokat, megszámlálja a zsebkönyveket,
megvizsgálja a kötéseket lCu a levélolvasással kész
vagyok, János ur megfordul :
— Ön is annyira szereti a vászonhátat a köteteknél — ?
— Igenis !
— Itt uem is tudnak tökéletesen kötni, mert —
— Szabad felvilágosítást kérnem, mi részesít engem c szerencsében , egy kissé szórakozott vagyok —
— Azonnal kész vagyok, csak öt percig kérek
még türelmet, ámbár tudom, hogy önt nagyon sokat
zaklatják s tudora, hogy ön némelykor kellemetlen
látogatásokat kap —
— Némelykor előadja magát; tehát mit kíván önV
Ezen percben a legközelebb megjelenő lapnak
correcturáját hozzák be.
Elragtatással kapóit az alkalmon és egy XlV-ik
Lajos udvaroncához illő lovagiassággal mondom:
— Mélyen tisztelt ur! öu látja, mennyire fon'.os
teendőim vannak, nem mondaná el röviden — etb.
De a nagytiszteletü látogató-nadály csak épen
azért is előkészületeket tesz, hogy az öt percet egész
az örökkévalóságig nyújtsa.
— Ne genirozza magát, én tudok várni, tudom,
hogy egy correctura mit jelent, belátom, hogy ez nem
szenved halogatást, nagyon jól tudom, ne genirozza
magát, ezalatt müszobájában szétnézek.
Meg adnom kel! magamat sorsomnak Mialatt János
ur szobámban körülszimatol. Előbb megnézi a képeket, azután megtapogatja a mellszobrok orrait és füleit, átnézi névjegyeimet, elveszi porte-bijoux ómból
gyűrűmet, kabáljához dörzsöli és az ablakhoz tartja ;
azután Íróasztalomhoz közeledik: „Megbocsát!" ós kihúzza kézirataimat a papir alól, a melyen irtam; azután
előveszi pecsétnyomómat és tenyerébe nyomja ; elég az
hozzá ő kimerithetlen a magáufoglalkozásokbsu. V ilahára mes vaevok és komolvan kérem :

Megértük teliét az időt, mely kiszabadítja a sze- zésük folytán olyanokká váltak, mint „a diszalbumok,
gény népet a lelketlen uzsoefeük"köKinei közUl. Légy melyeknek legjava része : k ü I s e j ö k!"
S hogy e nők tenni, haladni óhajtanak, világosan
üdvözölve ezért uzsoratörttéóy, legyetek üdvözölve
honatyák, kik a nép érdekélt' oly nemeBlelküen védi- igazolja azt azon körülmény, miszerint ők, felfogva a
nők
roppant
feladatát, mik reájok várnak, átlátva azt,
tek hivatóstokboz képest!
miszerint e feladatoknak, mostani képzettségi fokuk
mellett megfelelni semmiesetre sem tudnak — mint a
Csángó állapotok.
dalegylet tagjai - - t á r s u l á s
és
önképzés
s z e m p o n t j á b ó l : n ő i ö n k é p z ő k ö r r é alaHosszúfalu, 1877. febr. 6.
kultak 1 . . . Dalegyletünk e nemes törekvésükben
Mindenfelé nyüsgés, mozgás, élet. Haladunk. . • őket elősegítendő : ez önképzőkör részére megrendelte
a
„Családi kör" című szépirodalmi lapot s egyletünk
Ugy is kell! Korunk fokozott igényei mindenkire uj
kötelességeket róvnak, mindenkitől kettős munkássá- egyik tagja felajánlotta a „Magyar Bazár"-t — s igy
got, versenyzési készséget és képességet, a kor köve- már is e női önképzökör két lappal rendelkezik. Most
telményeihez alkalmazkodást kivánuak. S ezt mi meg- Könyvtár alakítással foglalkozik; néhány kötet könyvet ajándékképen nyert is.
értettük, átéreztük 1
Az egymás iránti benső vonzalom, az egymást
E női önképzőkör célját közelebbről bővebben
megértés, a tömörülés nagygyá teszen — s célunk irandjuk körül.*)
felé siettet.
— „Ki a nőnevelést, a nőképzést kezében tartja,
Eddig is volt köztünk élet, haladás ; s felfogva az a jövő nemzedék érzületét tartja kezében."
hazafias kötelességeinket: sok jótékony célt mozdíVezéreljen titeket, egyletünk virágai, e megkeztottunk elő, — de hiányzott egy oly v a l a m i , mely dett Bzép uton a tiszta honleányi tüz, haladjatok, hasösszefűzze az egyeseket egy kerek egésszé, hiányzott satok, alkossatok, hogy legyetek e hazának büszkeséaz az erős alap, melyre bízvást épülhetett volna a gei, környezetötöKnek irányadói I
h a l a d á s é p ü l e t e — de most szilárd alapot rakMi tőletek várjuk, magyar nők ! hogy a magyar
tunk, s igy ama Bzent épület is megnyerendi a kí- nemzeti eszme legszívósabb ápolói lesztek, s tőletek,
vánt tetőzetet.
hogy a kor vezéreszméjét megértve, a családi körben
S midőn ily öröm száll meg a tapasztalt haladás árkászai legyetek a humanismüsnak s a nemzetiség
felett: szomorúan sohajtok a lefolyt idők után,— oh, ideáljának I . . . Nemetek egyenjogúságát s egyenlő
mert annyit mulasztottunk 1 . . . Sokszor gátolt meg képességét a férfiakéval, kétségtelenné tettétek.
törekvéseinkben a visszavonás és a hideg közöny, sokNem egy nagy eszme kivitelét köszönhetjük a
szor hintetett el a viszály magva közénk, mely vég- nőknek.
bukással fenyegette évek óta fennálló nemes törekHoszánk a keresztyénség első magvait Sarolta
vésű d a l á r d á n k a t s ennek ikertestvérét: a mű- hozta be ; valamint a frankok közé Clotild, az oroszok
k e d v e l ő s z i n t á s u l a t o t . . . . Hányszor omlott közé Olga. — A reformáció nagy munkájában is,
szét Thalia temploma,
s /ipollo hűtlen fiai hány- hogy mennyit tettek az eszme érdekében, mutatja
szor szaggatták le gondotlan kezekkel a szépen zengő Lorántffy Zsuzsánna, Bethlen Kata példája. . .
húrokat! . . De az accordok változatos vegyüléke,
S nézzük a nők hatását a nemzetiségre. Hiven
mint ébresztő viszszhang mindannyiszor felköltött a ecseteli e befolyást Horváth Lázár, midőn a korabeli
pzendergésből : s a Phoenix feltámadt hamvaiból 1!
elnemzetlenedett Magyarországot szembeállítja ErdéiyDe félre a bus képekkel 1 . . Okultunk a multa- lyel: „Ha e méltáu imádható bálványkái nemünknek,
kon, lakoltunk ön bűneink miatt. Most megkaptuk azt mint születés, vagyon, ugy nevelés, eszmék, irány ós
az összekötő kapcsot, mely tartósan fűz össze, azt az tetteik által is magyarok lennének, istenem ! mi nem
éltető napot, mely sugarának áldott melegével felol- válnék Hunniából, ha gyönyörű hölgyei nemzetiesülui
vasztotta sziveinkről a közöny és hidegség durva vágynának ? I Melyik magyar főnök ne teendné minden egyéb fölébe hazája nyelvét, ha ily bájos ajkak
kérgét.
. . . Újra alakultunk, uj életet kezdettünk . . a bűvölnék magyarrá a magyart? Vau-e nálunk Erdélyromokat eltakarítottuk. Hiányos alapszabályainkat át- ben (ide nem érti a szászokat) csak három térfi, ki
dolgoztuk, s most azok szigorúan ellenőrzik ugy sz magyarul jobban ne tudna, mint németül, vagy épen
latinul ? Sőt van-e egy, ki szívesben ne társalkodnék
egyesek, mint a testület működését.
De más amaz összefűző lánc, az a biztos alap, magyar, sem mint más nyelven ? A miértet könnyű
melyen rendületlen állunk I S ez az, bogy a Négyfa- kitalálni. Mert nöiok magyarok."
Arany igazság tehát az, „hogy a ki a nőnevelést
luban levő h o n l e á n y o k , kik eddig is közreműködésük álta! egyletünket nemes célja felé segítették, kezében tartja, az a jövő nemzedék érzületét tartja
most egyletünk r e n d e s t a g j a i v á l e t t o k , kö- kezében."
zénk sorakoztak védangyalokul I S ez örvendetes kö
Tegyünk azért s ragadjunk meg minden alkalrülmény folytán a „Négyfalusi tanitói dalegylet" egy- mat a nők haladása, kiképzése érdekében. Alakítsunk,
szersmind „ v e g y e s k a r r á " is alakult., s több heti ahol csak lehet, női egyleteket, önképzőköröket, könyvszorgalom azt eredményezte, miszerint e hó 10 én egy tárakat, mert e téren a megállapodásra vagy kételkejótékonycélu d a l e s t é l y t rendez, melynek müso désre nem érünk reá.
rozata e lap t. olvasói előtt már ismeretes.
Előre I I . .
Deák Sándor.
Csak most látszik a hiány, a mit egyletünkb-n
a nők eddigi kimaradása, távolléte okozott. Most már
V a 1 a s z.
egész a koszorú, mióta az „A d á m o k " mellgtt
„ É v á k " virágoznak, munkálkodva lelkesülten, odaA „Nemere" 12-ik számában a „Háromszéki taadással ; életet adva mindnyájunknak I
karékpénztár" cím alatt megjelent közleményt, illetőEzek a nők felfogták, hogy ők is ugy állanak a leg egy pénztári határozat nyilvánosság elé lett hozatársadalomban, mint a férfiak, bogy nekik is osztozniok talára voltaképen nem tartanám méltónak reá felelni,
ha nem indítana azon önérzet, hogy ez intézet népkell a h a z a s ö v é i k sorsában 1
És bizony a nőknek ezentúl tenniök kell sokat, szerűsége tényeim s eljárásom által nem, hanem annak
mit eddig nem tettek, megszokni, mitől eddig idegen- s szókéinak viszketegségei által lehet veszélyeztetve, a
kedtek, lemondani sok oly „hiúságról," [minek élve- kik egy ily intézetnek legalább nézetem szerint titokzését eddigelé utólérhetlen világi szerencséjöknek tar- ban tartani kellető határozatát a rágalmazás és kicsitották ! Képezniök kell magukat, mert hiányos kép- nyíts igen merész kifejezéseivel piacra viszik.
Hogy Nagy Gergely könyvvezető ur minő fé— Ön látja, végtelenül el vagyok foglalva dol- nyemben ismerte fel felmondhatásának okát s az egylet tekintélyének biztosítása könyvvezető ur személyégaimmal, ha kívánságát elmondaná —
— Oh ez csekélység, legalább önre nézve. Elha- ben állítólag szenvedett minő Bérelem vagy személyünk
tároztam, hogy jó ideig nem jövök önhöz, de mégis közt minő viszály kiegyenlítésével nyerhetné meg
csak rágondoltam magamat, mert ez különös dolog, előbbi békés voltát, ilyenről nem tudok ; s hogy a
ön egy kissé meg lesz lepetve, habár oly tapasztalt könyvvezető urnák azt mondottam, „hogy ugy is elég
ts, az igaz, hogy nem tartozik az ön Bzakmájába s lévén dolga, teljesítse csak a maga kötelességét s az
iudom, hogy önnek kevés ideje van rá s látom, bogy enyémmel ne bajlódjék" azt hiszem, bogy ezt mondottam a nélkül, hogy az egylet tekintélye sértve lett
ily csekélységekért —
Most jön a posta: levelek, újságok, kéziratok volna. —
érkeznek ; minden erem reszket a nyugtalanságtól, de
Ezon inkább személyes mint intézeti kérdés felett
János ur azt mondja : „Ne genirozza magát, tudom, hozott határozat, midőn könyvvezető ur könyeit láthogy a poBta fontos dolog, tudom, hogy sokszor egy szik törölgetni; engemet e mellett hatáskörömbe esö
levéltől mi függ, oh én iól tudom —" és János ur ügyek gyors elintézésére utalva kiirt Ugy állásának
díványom szögletébe veti hátát, mintha itt akarná valótlanságával személyem elleni tüntetéssel csak könyvegész önmegadással bevárni végső napjait. Kétségbe vezető ur zokogásain látszanak szintén enyhíteni. Sajeeés fog el; ekkor az ég irgalmas Bzabaditóját küldé: nálom tehát, hogy az igazgatósággal szembeu tudonyomdászom jön a havi számadással, és összeszedvén mása szerint elintézett vagy elintézés alatt álló ügyea kétségbeesés minden bátorságát, igy szólok:
ket épen ez intézet tekintélye megóvása szempontiából
— János url most számadást kell végeznem, a a nyilvánosság előtt kell igazolnom :
mely legalább négy óráig tart, vigasztalhatatlan vaa) Az alapszabályok hibás nyomatása kiegészígyok, de egyedül —
téséül újra nyomatás alatt pár nap múlva készen van.
János ur felszökik és azt feleli:
b) A cégbejegyés 1876. juniusbó 26 án 3543 p.
— Ne genirozza magát ez alatt átmegyek a ká- BZ. alatti határozattal megtörtént, miről az igazgatóság
véházba, jól tudom, hogy egy számadás mennyi időt tudomással bir.
vesz igénybe, ismerem az ily havi számadás terhét;
o) A jegyzőkönyv összeállitva s az igazgató u r
kérem, ne genirozza magát, én majd ismét eljövök által aláírva a titkárnál szokot állani s szükség eseha megengedi, csak öt percre.
tére általa mindig felhasználható B a gyűlések minden
Elment.
határozatai teljesedésbe vétettek, kérdem az ellenkezőt.
De én a Damokles kardja alatt lélegzem, ha egy
d~i A pénztár helyiségéről szóló bérleti szerződést
lépés hallszik az utcáról, összerázkódom és felsó- Nagy Károly ügyvéd ur kezéhez vette az igazgató
hajtok :
úrtól s nekem soha által nem adván, be sem szolgál— Oh mindenható istenek, csak János úrtól őriz- tathatom.
zetek meg !
Már most lássa a t. olvasóközönség e fiatal in-

8. M.
•) Kérünk

Sierk.

tézet népszerűségét, tisztelet a kivételnek, oly emberektől hirdetni, a kik az igazgatóságnak egy ily határozatát annak igazgatója s miután a cikk aláirái
nélkül jelent meg, feltehető az igazgatóság tudta nélkül,
tehát szabály ellenesen hozatott nyilvánosságra ; minő
ügyet vélt, vagy inkább a határozat szavai szerint
parancsolt könyvvezető úrral kiegyenlíteni, ha az ai
intézet tekintélye érdekébeu felmerülni vélt baj barátságos és titokszerü elintézése a határozat egyszerű
közlése helyett a közlemény végszavaiban személyem
s becsületem nem érdemelt aljas kicsinyítésével óhajtja
e fiatal intézet népszerűségének szétmarcangolásáva az
igazgatósági személyek között a belháborut megkezdeni.
Ezúttal az igazgató úrhoz beadott kérésem által
utnt és módot szerzek megtudni vagy is kiugrasztani a
nyulat a bokorból, hogy ki merészelt az igazgatóság
nevében megbízás és aláírás nélkül csupán személyem
kicsinyítése céljából az illetéktelenül közlött határozat
mellett oly kifejezést használni, a melylyel szemben
nem csak én, hanem más sem maradna adós. Lássuk
az orvadászt.

Kelemen Lajos,
jogtanácsos.

Egy néhány szó tájékozásul az erdőszabályozás ügyében Málnás község
birtokosaihoz.
Három év óta kínlódunk Málnás közvagyonát a
kormányrendelet alapján elfogadott tényleges birtoklás
szerint szabályozni. Ézen ügy tovább folytathatása okár
mult év decemberhava 13-án egy birtokossági közgyűlés Málnás község erdejének Hatod nevü igen jelentékeny részét költségek fedezésére örök áron eladni
meghatározta.
Az ügy sokkal komolyabb, hogy azt behunyt
szemmel elnézhetnök annyival is inkább, mivel e gyűlés határozatának még azonnal tiltakozás tétetett Sz.
D. egyik jelenvolt birtokos által, da másfelől nem is
jött tisztába magával a jelenvolt birtokosság, hiszen a
közgyűlésből több illetékes az ügyhöz kiutasittatott,
mások u gyűlésre meg se hivattak, e szerint határozata érvénytelen.
Első teendőnk tisztába jöni az ügygyei s megérteni egymást; mert nn az arányosítást, illetőleg szabályozást üdvösnek csak ugy hisszük, ha a tényleges birtok alapján a jogot mind a fajzás, mind a legelésre
nézt tisztába hozva élvezzük s ezen alapon a közterhet is hordozzuk. Igy miuden birtokos tudná, mi a
közvagyonból osztályrésze s azon arányhoz mérten
legelési jogát és mennyiben köteles a közterhek hordozásába befolyni.
A fenn érintett birtokosoknak 8—9 ezer forintra
vau szükségük, ők nem haszonélvezeti jogot, hauem
erdőfeldarabolást, szabad rendelkezési joggal megállított osztályt, legelő közös használat eltörlését akarják
léteBÍteni.
Most az ideje meggondolnunk, melyiket válaszszuk, t i. egy kidolgozott és elfogadott birtokviszony
alapján megállítva a haszonélvezetet, meg a tér menynyiségéhez és a birtokosság arányához az erdők táblákra osztását, továbbá megállítva, melyik évben melyik tábla vágassék le, megállítva a közös legelés
rendszerét, épen ugy, mint a korcsmajogot, melynek
szabályozása ezelőtt két évvel történt meg Málnáson
s mindenki tudja, mi az illetménye, és mikor akarja,
az évi haszonbért kész pénzzül a birtokosság eloszthatja maga közt; ilyen szabályozást a k a r t a közbirtokosság ez ideig kevés költséggel, nem pedig a község
eideit egy harmadrészben örökre eladni, hogy a megmaradt két részt szétdarabolva, egy pár év múlva sem
fa, sem legelő ne legyen, hiszen Málnást fekvésénél
fogva a terncészet inkább fajzás és marhatenyésztésre
rendelte, mint gabonatenyésztésre. Ma is nagyobbrészt
piacon veszi kenyerét.
En jónak látnám egy általános birtokos-nagygyülést Málnás községházában rövid időn összehivatni,
mely a vidéki lap utján is lenne közzé téve, hogy ott
jegyzőkönyvileg az általános birtokosság által a szabályozás keresztülvitelére kinevezett bizottság eljárását
újból tárgyalui lehessen, annyival is inkább, mivel *
mult gyűlésen egy embernek sem engedtetett meg ez
ügyhöz szólani. Birtokossági elnök ur elfeledte ki éppen Málnás legnagyobb birtokosának mint felhatalmazottja készítette úrnője részéről azon emlékezetes vásárlevelet, mely szerint általánosan Máhás csaknem
minden lakója befolyt a földesur erdöilletményt eladott vásárjába, kik ma tényleges birtokosok s joguk
van az ügyhöz hozzászólani.
A leendő költségfedezésre ott van a korcsmahaszonbér, a Hatod erdőrészbeli jövedelem, ott van a
Henter mező puszta, ezek a közgazdászaira előirányzott költségfedezetből kitörölve; a szabályozási költségre szánva azt fedezni fogják.
Cselekedjünk ugy, hogy ne tékozoljuk el azt,
melyet ősapáink idáig számunkra megtakaríthattak.

Málnási.
Kilyén, 1877. február 10.
Tisztelt szerkesztő ur !
Becses lapja szerkesztői postájában olvasott felhivásának készséggel engedek s ezen lapok 10 ik számában Horváth László urnák „Tájékozásul Székely
G. nyilt kérésére" ciui alatt ellenem irányzott személyeskedő cikkére folyó hó 6-án átadott feleletemnek
azon tételeit, melyek a inai számban megjelent e tárgyú cikk folytán feleslegessé váltak kihagyva, a korlátolt térhez képest, csak is a szükségesekre szorítkozom. Teljes bizalommal kérve és elvárva, hogy a

„Nemere" programrojában keletkezése óta hangoztatott fontosabb kereskedelmi « főkép honvédelmi — vulgo: épűletböl. Sennyey nem fogadja el a kormányképzést.
függetlenségénél fogva, a felmerült közérdekű ügyben hadászati — szempontból a hon összes polgárai érde- A zavar tetőpontját érte el. Most ismét az előbbi tervre
saját nevem alatt felhozottak közlésétől nem fogja kére kiterjedő hatással. Ezeket magasb célhoz képest jöttek vissza. — Wenckheim, mint kevésbé engageinagyobb költséggel, szilárd anyagokból kell épitni s rozott és békülékenyebb egyéniség legyen ismét mimegtagadni a tért.
Köviden és határozottan nyilvánitom azért, hogy fentartani minden részleteiben, mert nem elég a jó niszterelnök. Egyébiránt elhatározva semmi sincs.
a „Nemere" 9 ik számában Háromszék közigazgatási ut, ha a hidak a nehéz ütegek s fuvarok terhe alatt
Stambul, tebr. 10. A török lapok Midhatról,
közegeihez intézett nyilt kérésemben felhozottakat összeroskadnak. Ezek az úgynevezett államutak. Költ- ugy látszik, felsőbb rendelet után, egészen máskép
minden részleteiben fentartom, sőt későbbi észleletem ségűket megszavazza a parlament, fizeti minden adózó irnak, az áilitólag felfedezett összeesküvésről már szó
alapján denunciálom azt is, hogy a 13. sz. a. január polgár s kezelik az állarabivatalnokok.
sincs. — A közvélemény az egész birodalomban az
13-án kelt intézkedés által már túlságosan terhes mélVannak törvényhatósági érdekű utaink. Ezeknek elbocsátott nagyvezér mellett nyilatkozik. — Visszatatlanság, annak keresztülvitelében még tetemesen BU- f e n t a r t á s a r a s z ü k s é g e l t e t ő k ö l t s ég e k e t hivatása valószínű kezd lenni. Itt hangosan kívánja
lyosabbá tétetett.
hordozni fogja a megyei házi pénztár, addig segélyezi azt a nép.
Mert a 13. sz. l-ső pontja Bzerint Szentgyörgy- az állam, A nyers vagy természetbeni munkát végeznek Szemerja felőli végéig volt beosztva Árkos is zük magunk, mint érdekeltek s felettük intézkedünk
Egyveleg.
420 kavicsbalommal és mégis Árkos útrésze S.-Szent- az 1870. 42. t. c. 43. §. c) pontja értelmében megyei
Györgynek Csik felőli végén méretetett ki és a 420 közgyűlésünkön, és intézkedéseink végrehajtását vezeti
Egy vidéki süldő jogakadémiai tanár, ki moBt ur
halom kavics az aldobolyi hidtól Szentgyörgyig beosz- az 1870. 6. t. c. 25. §. szerint a k. i. bizottság, keze- és t i s z t e s s é g e s , ü g y e s hivatalnok, nagy hűhóval
tott S község lakosaira hárittatott B még Szentgyörgy lik a megyei s községi közegek.
Pestre megy, hogy ott másszon fel a „ t u d o r 1 - k a fábelterületére is egészen a nagy piacig előtolattunk.
Vannak még községi utak, — de azokról most jára, azonban bámulatára ugy találta, hogy ez a tnMig a Szentgyörgy várost terhelő útrészbe azon bel- nincs szó.
dorka fa nem afféle gyenge, kis p á d u a i indás uöterület Bzáuiitatott bele, melynek városias kikövezéNu teremtsünk hát megyei hadászati utakat, mert vény, a melyet csak ugy vaktában is átléphetünk s
Bére csaknem egy évtized óta izgatóan magas vámok- a hadászat országos érdekű tárgy és ázért fennálló amilyennek távolról az önhittség ködén át látszott, hakal van a vidék népessége terhelve s igy Szentgyöigy- törvényeink értelmében a hadászati utak felett intéz- nem erős, szálas fa, még pedig c s e rfa, melynek már
nek ezen rendkívüli utmunkából l észeltetése nagyrész- kedik országos költségei a magyar ál'ain.
neve is ominózus. A próbán technikája természetesen
ben illu80rius még ma is, ámbár a méltatlan eljárá
De a Brassó-csik-szei edai vonallal jelenleg kivé* c s e r b e n hagyta.
sokért felszólamlások után, sőt a 13. sz. intézkedésben teles állásban vagyunk. Mert annak hadászati fontosCsakhamar találkozik egy jó ismerőjével.
a bevégzésre kitűzött határidőn tul Szentgyörgy lako- ság* már régen konstatálva van s már 1868 ban gon— Ugyan mikép történhetett, hogy ily csúfosan
saira is talán igás fogatonkint '/ 2 halom kavicshordás dozását átvenni az állam azá"t késett, mivel oda vasút
vettetett ki, mi az Uzon, Szotyor és Kílyénre stb. jutott volt tervezve. Később ránk nehezedtek az állam defi- clbnktatának azok a tanárok ?
— Hogy történhetett? Hát ugy történt az egész,
teherhez képest alig '/., arány.
citek. Most pedig, midőn közel szomszédunkban nz hogy egy kis n é z e t k ü l ö n b s é g volt köztünk.
Határozottan állítom, hogy Horváth László ur orosz és török harci készülődések Európa békéjét
— Ertem, minthogy ez a te k é p e s s é g e d r e
által megyei főjegyző és helyettes alÍBpáni minőségben kérdésessé tevék, ideje meggondolni: si vis pscem, para vonatkozott
„a tényállás valódi megvilágosítására" ígérkezett „tá- hélium, elodázhatlan feladatnak tűnhet fel azon útnak
jékozás" tételei s hangzatos állításai minden komoly is jobb állásba hozása és minthogy létező viszonyaluk— No barátom ! mint érzed magad azóta, hogy
hoz képest leggyorsabban célhoz vezetőnek tekinthető megnősültél ? — kérdé valaki barátjától.
alap nélküliek, mert
1 azör Az, hogy 1876-ban Háromszék törvényha- a Háromszék polgárai közremunkálására hivatkozás,
— Nagyon jól, aranyos az élet, m i n d e n helyén,
tóságához tartozott községek közmunka kötelezettségű- azért keletkezhetett a 22240. sz. k. miniszteri leirat. r e n d b e n v a n ! — Azonban k e n d ő j e é r t ZBebébe nyúlván,
ket épen ugy teljesitotték, mint más években — köz- .Leirat, mondom, és nem komoly rendelet •— mint fő- felesége harisnyáját huzá ki onnét.
jegyző ur nevezi — inert már az is, hogy ezen munka
tudomás.
2 Bzor Az, hogy a január l3-án tartott megyei keresztülvitelére „a megye ösBzes közmunka-erejének
Korcsmáros a vendéghez: „Mivel szolgálhatok?"
közgyűlésünkhöz némely törvényhatósági utak felha- felhasználását" ajánlja, mutatja azt, hogy ez csak kiVendég : „Egy fél liter borral, de a vizet külön
gyása felett folyt tanácskozás alapját képező tervezet vételesnek tekintetik, és felfejtett nézeteimnél fogva kérném 1"
beterjesztéséből, a most folyamatban lévő utinunka alkotmányos miniszterről fel sem tehetem azt, hogy
egyenetlenül torhelő felosztása meutegetésére bárminő azon leirat i in p e r a t i v hangzású lehet, hanem
— Mit láttál a nyomdában Jenő ?
sotisnák utján is érveket lehetne felhozni, mereven p e r s v a a i v.
— Hát biz én »ok furcsa dolgokat láttam ; de
tagadom, minthogy sem rostált kavics és tört kővel
Ismételem azért, sőt most határozottan sérelmes- legjobban bámultam ott három gyereket, kik ssünteleu
ineghordások, sem a közmunka eddiginél terhesbb be- nek nyilvánítom azt, hogy azon miniszteri leirat a jan. apró vasszegek után kapkodtak.
osztására a k. i. b. delegáltatása, sem a folyamatbau 3 án tartott megyei közgyűléshez illetékes tárgyaláB
lévő utmuukák kérdése fel sem merült.
végett elő nem terjesztetett, hanem épen a közgyűlés
3-szor Az ebből folyólag felhozott azon állítását, napján illetéktelenül hivatalból intéztetett ol foganahogy „e közben érkezett le a m. k. miniszter ur tosítása.
V E G Y E S .
komoly rendelete" szembstünően megcáfolja, maga a
Határozottan nyilvánitom, hogy azon intézkedés
— Műkedvelőink szombati bálján igen csekély
13. sz. intézkedés, mely január 13-án kelt s hivatkozik nemcsak az alkotmányos fogalmakat s törvényeinket,
közönség vett részt. Nem tudjuk közönségünk szokatfőmérnök urnák tegnapi napon vett jelentésére.
de az egyenlőség é» élő igazság szempontjait is sérel- lan in d i ff e r e i ) B é g é n e k okát műkedvelőinkkel
4-szer Mert a Szentgyörgy-rétyi voual hadászati mesen érinti, mely sérelem anuak keresztül vitelében szembeu kimagyarázni. Az idei farsangon ez volt a
fontosságát a magyar-osztrák birodalom illetékes szak még súlyosbítva lett.
második bál s több aligha lesz, i ennek is meglepő
osztálya még eddig nem fedezte fel. S ugy látszik,
Határozottan állítom azt is, hogy az által több gyér közönsége volt. Műkedvelőink nagyobb pártolásra
hogy épen csak most valami szentgyörgyi emeritus községek H köztük Uzon, Szotyor és Kilyén népessége volnának érdemesek, kik fáradságot nem kiméivé éphonvéd és legioboli strategikus;>k által constatálts- oly nagy mérvben terheltetett, hogy számos apróbb pen a közérdeknek tettek akkor szolgálatot, midőn a
tott az.
birtoku lakosnak ezen utcsinálásra kényszerítőit kész- befolyt jövedelemből a báltermet magasabb igényekHasonló alaptalanok főjegyző ur tájékozásának pénz kiadása B munkája magasabbra számítható, mint nek megfelelően költségesen dekorálták. Mi az okot
több tételei, melyeknek cáfolatába, tér Bzűko miatt évi egyenes adója, pedig tudjuk, hogy tiszta jövedel- a pénzhiány s nem a közönyben vagyunk hajlandók
nem bocsátkozhatom, el kell sr.alasztaiiom a miatt n münk 36 0 / 0 -ro emelkedett az egyenes adó.
keresni. A bálon jelen volt gyér, de nagyrészben inkecsegtető alkalmat is, hogy felelhessek azon hencegő
S ezekhez képest ismételem azon kérésemet is, telligens közönség reggeli 4 óráig mulatott a legjobb
kérdésre: „Hol van itt kedvezményi korteskedés ?" hogy az igy tulterhelteknek az azt okozó közigazga- kedvvel. Műkedvelőink e bálra aligha rá nem fizetnek,
sőt nem retlectálok gyanúsításaira se, hisz azokon ugy tási közegeink adó-relaxació utján némi enyhítést esz inert a gyér közönség a kiadásokat Bem fedezte. Reis annyira érzik az idegen zamat, hogy a ki helyi vi- közöljeuek, mit eszközölhetőnek is tartok, minthogy méljük, műkedvelőink ismert buzgalmát e bál sikerszonyaikban csak némileg is avatott, tüstént felismeri, államérdek ü közös terhek beszámítását a parlament telensége nem fogja csökkenteni, s ők tovább fognak
melyik azon kakuk, mely .azon ötleteit főjegyző ur sem tagadhatná meg, s ezen kérésein figyelemre mél- haladni a megkezdett uton s törekedni a kitűzött netollába oktrojálta.
tatását közigazgatási közegeinktől az 1870. 42. t. c. mes cél felé.
De annak határozottan ellent mondok, hogy „a 6 ik fejezetének tekintetbe vételévol bizton remény— Felolvasó-egyletünk szombati estélyére, me^y
karicsvásárlás'kban a a nép sarcolásával alispáni he- lem is.
a városunkban építendő ref. templom javára fog renlyettes urnák baja nincs*. Mert ha rostált kavicsot
Székely Gergely.
deztetni, felhívjuk közönségünk figyelmét. Hisszük, váparancsol, bányákról gondoskodni is hivatalos feladata,
rosunk vallásos népe nem fogja e vallásos célra renmit még a katonai absolut hatalom közegei sem mudezett estélytől megvonni pártfogását s azon tömegelasztottak el, kérdezze meg csak korosabb tiszttársait.
sen fog megjelenni.
Uányákat kerestek s fizettek azok is vagy megeléged— A tegnap esti eső óta folytonosan havaz.
A király elfogadta a Tisza-miniszterium lemon- Vastag hólepel borítja a földet. Eddig alig volt hatek oly fövénynyel, minőt a munkakötelesek költség
nélkül előállíthattak. Mert kőmorzsolásra özvegyasszo- dását, mit Tisza Kálmán miniszterelnök emo levélben vunk, most a tél vége felé Bzáuutra van kilátásunk.
nyokat és ily munkára nem szokott koros embereket tudatott a képviselőház elnökével;
Időjárásunk szeszélyes, 2 napig orkánnal versenyző
alkalmazni nemcsak társadalmi, de természet törvénye
Méltóságos Elnök Ur I
szél rémitett, utána megeredtek az ég csatornái —
szerinti sem^lehet^aniit pedig pénzért^vásárolni kényszeO csász. és kir. apostoli felsége f. hó 8-án kelt esett — ma a láthatár fehér lepellel van burkolva.
rülünk, nz nem természetben kiszolgáltatott közmunka, Icgfelsftbh elhatározásával a magyar összes minisztéri— Egy 8 krajcáros per története. Egy magy.
de az adók|osztályához számitható. Előttünk a példa most, umnak hivatali lemondását legkegyelmesebben elfomidőn ha nem találkozik olyan, ki a sarcolás mérsék- gadni méltóztatott azon legmagasabb meghagyással, kir. államhivatalnok bizonyos bolti követelés megfizetéseért
az illető kereskedő részéről fel lévén a fizetésre
lésére gyümölcsös kertjét áldozá, 4—5 frtra emelke- hogy az egyes miniszterek utódaik kineveztetéseig
sedik vala minden halom kavics előállítása kihordá- eddigi hivatalos működésüket folytassák. Miről van szólítva, miután utóbbi állítása szerint a követelés 5
frt 30 krt tett volna, ellenben a hivatalnok csakis 4
kon kívül.
szerencsém méltóságodat tudomás végett értesíteni. trt 92 krig tudta magát adósnak s ezzel a hitelezőt
Ily esetekben parancsokat osztani nem elég, Fogadja méltóságod kiváló tiszteletein őszinte nyil meg is kínálta, ez azonban azt elfogadni nem akarta,
kénytelennek látta magát további zaklatás kikerülése
ilyenkor kimozdul irodájából egy s még több közigaz- vánitását.
Bécs, 1877. február 9.
Tisza Kálmán.
tekintetéből az általa is beismert összeget a kir. járásgatási tiszt, körülnéz és gondoskodik eszközökről is,
hogy rendelete foganatosítható legyen. Lám, hisz nem
Bécs, febr. 10. A tegnap este jelentett kormány bírósághoz letenni (letéteményezui), miről a köretelő
rég olvasánk a „Nemeré"-ben cikkeket, melyekben az kombinatió nehézségekbe ütközik. — Seunyey vona- azonnal is értesíttetett. Ugy, de nemcsak a kereskeirodai személyzetet nélkülöző tanfelügyelőtől a szét- kodik a kormányba lépni; a többi conaervativek pe- dőknek, hanem az ügyvédeknek is élni kell. Azért a
szórt, távolban létező iskolák látogatását követelik, és dig nélküle nem akarnak kormányt alakítani. — A peruek meg kellett indíttatnia, és a hivatalnok 5 frt
abban főjegyző ur tolla is mozgásba hozatott. Miért bécsi kormány kijelenté, hogy egy uj magyar kor 30 kr követelés é< járulékaiért a járásbíróság elébe
nem követi azt, mit másnak ajánl, önmaga?
mányban más elemek állván vele szemben, az eddigi idéztetett. A megjelent lelperesi ügyvéd elismerve,
Ezek előrebocsátásával legyen szabad már ezen alkudozásokat mint nem történteket tekintené. — Ti- bogy az 5 frton felüli 30 kr tévesen peresittetett be,
tulajdonképen egyszerű, de főjegyző ur officiosus vi- sza lemondásának valódi oka az, hogy az önálló ma követelését 5 frtra szállította le s miután az alperes
4 frt 92 kr letéteményezése által már törlesztetett, a
lágításával homályba burkolt hadászati utak kérdésében gyar bank felállításához nem birta kinyerni a fejede
lem beegyezését, hanem ujabb meghagyást kapott az tulajdonképeni por csakis 8 kr, az ügyvéd költségeiigénytelen nézeteimet röviden előadni:
ért folyt. Az ügyvédi fogásokban nem eléggé jártas
Az alkotmányos élet alapeszméje : semmit rőlunk alkudozások megszakadt fonalát felvenni.
hivatalnok gondolván, hogy 8 kr nem érdemes arra s
nélkülünk, „nihil de nobis sine nobis", ez az önkorBécs, febr. 10. Az alkotmányhü körök meg- méltóság alattinak tartva azt, hogy valaki azért esküt
mányzat.
szeppentek Tisza lemondásán, miután ez Ausztriában letegyen, az intőlevél megkapása iránt neki ajánlott
Az önkormányzat eszméjének követelménye, hogy egy föderalista feudális kormányt vonna maga után. főesküt nem akarván elfogadni, a felperesi ügyvédnek
azok, kiket valamely tárgy érdekel, annak terheit Van kilátás, hogy engednek és hétfőn Tisza ismét visszakínálta s ezért elmarasztaltatott a 8 kr megfizemegbizatik a miniszterelnökséggel. — Széli Kálmán a tésen és 8 frt perköltség megtérítésen. — Itt valóban
hordozzák, de elintézésébe is bofolyhassanak.
Ily önkormányzati jogot biztositnak hazánk tör- bucsukihallgatáson különösen kegygyei fogadtatott. betelik a latin közmondás: „Inter duos litigantes tervényei : községi, megyei és országos testületekben Vannak, akik egy Bittó kormánynyal akarnak kísér- tiua gaudet", mert a kereskedő kielé »itettett, megkapja
letet tenni.
népképviselet alapján gyakorolhatni, ehez képest
az ö Ő krját, de az ügyvéd megkapja az ő 8 frtját s
Bécs, febr. 19. Most jövök a bank-utcai magyar
vannak orezágos érdekű közlekedési vonalaink,

L e g u j ab b.

szegéuy hivatalnok húzza a kurtát, ha a felső b Íróság RZ ilyszerü visszaéléseknek eleit nem veezi. Ezért
bátorkodunk azon kittlnő ügyvéd urat, aki 8 krból 8
frtot tud magának szerezni, a nagyérdemű közönség
figyelmébe ajáulani. Nevét ezúttal elhallgatjuk, a ki
azonban tudni kivánja, készséggel szolgáland O-Brasaó
33. 8z. a. levő lakosa Sz. G.
— Anya és testvérgyilkosság. Alcsernátoni
napszámos nős Urukos Rózsa Miska e hó 4-én este
8—9 óra tájt a szomszédból jól megpálinkázva hazamont, ily állapotában nőjével civakodni kezdett, mit
annyira vittek, hogy ott nála levő fivére Urukos Rózsa
Sándor is az asszouy részére állva, helytelen s durva
eljárásáért fivérét komolyan feddeni akarván s rendre
utasítani, mire Urukos Miska dtlhije jővén, egy favágó
fejszét ragadott kezébe s ezzol tcstvéröcosét ugy ütötte
főbe, hogy ez tüstént halva rogyott össze. Neje látva
ezt, kiszaladott a szobából 03 a gonosztévő édes anyját küldé fiához, hogy ezt csendesítené le, mort őt is
üldözi s keményen fenyegeti. A szegény édes anya
éjjel 10 óra tájt elhagyja házát s megy felbőszült fiát
engesztelni; de amint az édes anya a fia házába lépett
s az ajtót maga után betette, fia a még kezében levő
fejszével őt is ugy föbevágta, hogy tüstént halva rogyott össze. — Látva a testvér- és anyagyilkos, hogy
a földön fekvők csakugyan meghaltak, elment egy
tőle távolabb lakó fivéréhez, kinek az esetet ugy adá
elő, hogy öccse Sándor nála az anyját levágta s azután magát is s mo3t mindketten halva feküszuek, és
kérte, adna neki tanácsot, hogy mitévő legyen? Ez
azt ajánlotta, hogy legokosabb lesz az esatet a rendőrnek, ki úgyis közel lakik hozzájuk, azonnal feljelenteni. Ugy is történt. A rendőr nem ad -tt hitelt a mondottaknak, hanem szépszerével kérdezni kezdette,
hogy, hogy és mint történt, beszélje el, mert úgyis
kidorül az eset története s annál roszabb lesz reá
nézve, mire ez mindent szépen bevallott. — Most a
törvénytől várja méltó büntetését, ha majd ugy nem
teszen ő is, mint mások, hogy azt mondja, ijedtében
vallott ugy, de most nem tud róla, — s még felmentik, mint a Thury gyilkosait. Ez nagyon szomoritana
mindenkit, mert ugy sincs vagyon- és személybiztonság.
— Megkegyelmezés- Butkure Vaszilie kupsafalvi
(Erdély) lakos, 24 éves, egy ottani leánynyal szerelmi
viszonyban ólt. A leány, ugy látszik, nemcsak Butkurora, Jiauem másokra is kacsingatott rai Butkurét nagyon bántotta. Többször fenyegette, hogyha a leány
hozzá hűtlen lenne, vagy önmagát vagy öt meg fogja
ölni. Mindig követte a leányt s éber szemmel őrködött magaviselete fölött. 1S76 óvi május 7-én Kupsafalván lakadalom volt, melyen Butkurea és szeretője
is részt vettek. Táncközben Butkure észrevette, hogy
szeretője másik legénynyel feltűnő bizalmassággal társalkodott. Féltékenysége anuyira nőtt, hogy egy társa
kését elkérte s fölfegyverkezve leste a leány tetteit.
Reggel felé a leány a legénynyel a tornácra húzódott.
Butkure követte őket s megilletődéssel látta, hogy
összeölelkeztek. Dühe a legnagyobb fokra hágott s
észrevétlenül a leány mellé huíódván, a kést tövig
annak oldalába döfte, ugy hogy a leány azonnal meghalt. A bíróságok Butkuret önvallomása alapján az
orgyilkosságban mondták ki bűnösnek s halálra ítélték." Király ő felsége halálbüntetést kegyelemből elengedte s elrendelte, hogy Butkure ellen tizenöt óvi,
hatenkint egy napi böjttel szigorított súlyos börtönbüntetés alkalmaztassák.

A sepsi-sztgyörgyi tiizoltó-egyleí jan. 27-iki tilncestélyére adakoztak :
A) p é n z b e n :

2 frt. Nagy Károlyné (rendőr) 2 frt. Téglás Gáborné
t frt. Fogolyán Kristóf 3 frt. Wellmaun Samu 1 frt.
Pernstein Márk 2 frt. Salati Andrásné 1 frt. Salati
Károly 1 frt. Kis György 1 frt. Császár József 1 frt
Kádár Boldizsár 50 kr. Varga Báiiut 1 frt. Molnár
Sámuel 2 frt. Geréb Jánosné 2 frt. Kovács Bálint S.
Szeutgyörgy 2 frt. Jancsó Albert 1 frt. Molnár Lajos
1 forint. — Ö s s z e g : 279 frt.
Ezenkívül f e l ü l fi z e t t e k :
JónáB Ferenc jbiró 1 frt. Bogdán Istvánná 5 frt.
Séra Lajosné zaláni 2 frt. Máit. Szentiványi Gyula tőispán 9 frt. Gr, Pálfy Géza őrnagy 10 frt. Császár
Bálint polgármester 1 frt. Orbán Antal lelkész 1 frt.
Bogdán Andrásné 5 frt. Mika Károly mérnök 2 frt.
Császár Sándor 1 frt. Bogdán István 2 frt. Bogdán
András 1 frt; adakoztak továbbá Wodiáner Béla képviselő 25 frt. Gr. Kálnoky Pál 3 frt. (Folytatjuk.)

A gyűjtés bevégzése után az alábbirt kegyes
adakozók önkényt küldötték be kegyes adományaikat
a pénztárba :
Özvegy Nagy Bálintné 1 frt. Ifjabb Nagy Dániel
csizmadia 50 kr. Jancsó Balázs cipész 1 frt. Benkő
Gábor csizmadia 2 frt. Kovács István szíjgyártó 50
kr. A t. szíjgyártó társulat 5 frt. Orosz István okleveles orvos 2 frt. Kovács János szijgy. 50 kr. Dáázsi
iBtván tímár 50 kr. Sükös Károly szíjgyártó 1 forint.
Csiszár Józsefné 30 kr. Özvegy Nagy Antalné 1 frt.
Bibiinger Róbert 1 frt. Bokor Audrás asztalos 40 kr.
Itj. Kovács Istvánná t frt. Nagy Dániel asztalos 40
kr. Özvegy Tóth Mihályná 40 kr. Bedő Gergely 50
kr. Szotyori József telekkönyvi biztos 2 frt. Mágori
Sámuel csizmadia és neje egy cinnkanna. Mágori Sándor 50 kr. Mágori Amália 50 kr. Mágori Mária 30
kr. Vilikó János és neje egy cinnkanna. Kovácsi Bálint és neje Kovács Ilona elhunyt leányuk Kovácsi
Ida emlékére egy szép fehér urasztali teritő arany kivarrással. Klüngloin József egy sárga rézkauua. Tiszt,
özv. Szacsvainá úrasszony egy cinntál és egy kanna.
Jancsó Mózes István fia egy biblia. Nóvák Sándor
kereskedő egy uj ezüst kenyórtartó tányér. Páncél
István asztalos díjtalan készítette az urasztnlt, értéke
lehet 30 frt. — E közlemény összege 20 frt 50 kr, 4
cinnkanna, 2 tányér, egy könyv, egy teritő és az urasztal. —
F ő ö s s z eg : 455 frt 37 kr, 9 pad, egy korona,
egy urasztal, 6 kanna, 2 tányér, 4 urasztali teritő,
négy könyv.
E szép eredmény nem szorul dicséretre, az ily
áldozatkészség világos jele az élő hitnek. Midőn e kegyes adományok felmutatását bevégezném, R hálás köszönetet mondok a buzgó gyűjtőknek a lankadást nem
ismerő fáradságért s a kegyes adakozóknak az ur oltárára tett áldozataikárt, ismételve felhívom ns. Háromszék áldozatra kész közönságét és buzgó váltásos lakosságát : midőn kéregetőink kiindultak, ne tagadják
meg filléreiket e ncraes szent céltól, hogy egy közön
ségnek, mely szinte félszázad óta nélkülözi a templomot s az ur igéjét, nyithassunk utat rövid idő alatt a
vallásos erkölcsi élethez.
U. i. A háromszáki kegyes adományokat is o
becses lapok hasábjain fogom felmutatni.

Székely János,
ref. pap.

s'begi Lajosné 2 frt, Kartus Doraokosuó 2 frt. Fülöp
Gézáné 3 frt. Bedő Józsefné 1 frt. Zsigrooud Ferencné
1 frt. Sorbán János 2 frt. Árpa Lajos 1 frt. Szabó
János 1 frt Bartha Béni 2 frt. Csíki József 1 frt. Fábián Györgynó 1 frt. Id. Vásárhelyi Samu 2 frt. Dem e t e r Róza l frt. Lengyel János 2 frt. Antal Jánosné
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(Folytatás.)

Benkő János 2 frt. Kovács Aron 1 frt. Kurmesz
Mihály 50 kr. János Miklós 1 frt. Sikó József 1 frt.
Ügyvéd Nagy Károlyné 5 frt. Nagy Istvánná (tan.) 2
frt. Gidófalvi Pálné 2 frt. Özvegy Iz B ák Róza 50 kr.
Fejér Miklós 1 frt. Györbiró Barabás 20 kr. Damó
Istvánná 1 frt. Veres Károly 50 kr. Bora íjáudornó 1
frt. Bora Ágnes és Zsófia 5 frt. Bartha János 1 frt.
Farkas Ágoston 1 frt 50 kr. Bora Elek 1 frt. Kovács
Bálint Szemerja 50 kr. Demes papné 1 frt. Kovács
Ida 50 kr. Kósa Dávidué 1 frt. Wellenreiter Jánosné y
5 frt. Dózsa Gyula 20 kr. Gyárfás Lajosné 3 frt. Far- *
kas Ferenc 10 kr. Tankó György 20 kr. Nagy Edéná
50 kr. Zöld Adám 20 kr. Séra Tamásné 5 frt. Tankó
Aron 10 kr. Tankó Jáuos 20 kr. Benkő Elekná 20
kr. Kozma Jánosné 2 frt Nagy Farkas 10 kr. Keresztes Dánesné, Gyárfás Vilma 2 frt. Korda Ist-.ánné 20
kr. Rákosi László 1 frt. Petke Lajos 50 kr. V/einberger Dávid 20 kr. Petke Mózes 10 kr. Rávay Lajos 1
frt. Bene Ferenc 50 kr. Bene Ferencné 50 kr. Grünfeld József 50 kr. Imre Elek 1 frt. Séra Teréz 40 kr.
Neumann József 1 frt. Bardoc Mártonná 2 frt. Kábó
János 50 kr. flofmann Mihály 20 kr. Márton Gábor
20 kr. Dónát Pál I frt. Zsigmond András 50 kr. Balázs Gyula 50 kr. Szabó Mihály Kén 1 frt. Ince Ferenc 20 kr. Orosz Lázár 20 kr. Simon Pálné 2 frt.
Séra István 60 kr. Grüufeld Mór 2 frt. Benkő Eleknó
1 frt. Zajzon Károly 2 frt. Özvegy Málnási Antalné 10 frt
Király József 1 frt. Nagy Tamásné 5 frt. Tankó János 2 frt. Kis Ödön 2 frt. Szilveszter Dénes hivat. 2
f, t. Jancsó Sándor 2 frt. Richter János 1 frt. Matheo,,ics Mátyás 1 frt. Diágomer János 1 frt Fülöp Já1 fit. Fejér Gorgelyné 3 frt. Zajzon Farkas 1 frt
50 kr Rézerué 1 fit. Peti ás Ferencné 2 frt. Fel-
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S.-Sz.György Brassó
febr. 12 febr. 9.
írt | kr. frt kr.
1 legszebb . . 8~ 70
8 90
(tiszta) j közepes . .
8 50
8 30
1 gyöngébb . .
7 80
8 10
(vegyes)
5 60
6 9b
5
60
e z e b b
5
20
' f
)| közepes
." . *. •. • 5
5 30
3 70
i legszebb
. . . .
4
f közepes
. . . .
3 80 3 40
2 6 b b
2 30
1) közepes
'. .' . • . * 2 40
2 20
2 10
4
4 20
7 30
4 70
4 70
5
6 50
8
4 30 5 —
—
—
11 60
1
80
2 60
—
28
—
44
48
j
—
30 — —

Bécsi tőzsde ós pénzek lebr. 12.
5"/0 Metalliques . 63 — I
5 '/„ nem. köles. . 68.35
1860. államkölcs. 111.20 |
Bankrészvények . 839.-— |
Hitelrészvények . 149.— i
Londoo . . . . . 122.90 j
Felelős szerkesztő:
Kiadótulajdonos:
Sz. 297. közig.

M. földt. kötv. . 73.50
Tem. földt. kötv. 71.75
Erd. földt. kötv .71.50
Ezüst
114.50
Cs. kir. arany . 5.87
Napoleond'or . 9.83
Vécsey Róbert!
Polliik Mór.

Hirdetmény.
•Sepsi-Szentgyörgy városa tanácsa ré.izéről
közhírré tétetett, idei 259 szám alatt, hogy mindazok kik az I-sö és II ik osztályú kereseti adó
kimérése, valamint a házosztály-és házbér adó
megruvása által magukat megterhelve érzik folyó
hó 8 ig felszólalhatnak, mely ezennel ujabban
is ismételtetik.
Továbbá figyelmeztetik minden adózó, hogy
folyó évi I-ső negyedere eső adó tartozását, az
1876-iki arány szerint folyó februárhó 15-ig
annyival bizonyosabban béfizet li törekedjék, mivel a végrehajtás azonnal megkezdetik.
Sepsi-Szentgyörgyön 1877 február 1 én
a város tanácsa

Császár Bálint
3 —3

polgármester.

Házeladás.

A k.-vásárhelyi piacsoron jelenleg F e j é r
Lukács által használt bolt-raktár-helyiséggel,
alól három, felül hat szobáju szolid épült lakrészekkel, ugyan azon az udvaron lávő öt szobáju
faépületes laktelek gazdasági épületeivel előnyös
feltételek mellett szabad kézból eladandók. Értekezhetni özv. Bertalan J ó z s e f n é v e l
Kézdi-Vásárhely tt
3-3

Dr. HANDLER MÓR 1
orvos-, sebésztudor, szülész és szemész
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennemű

titkos betegségeket;

öllfertözésnek

1) az

minden következményeit, úgymint

magömléseket
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a

t e h e t e t l e n s é g e t
(elgyengült férfierőt;)
2) hugycsőfolyásokat (még oly idülteket is), nenizőrészek bujakóros fekélyeit
rendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban;

és

másod-

3) hiígycsosiííkuíéseketí
MAGTALANSÁGOT;

4) friss és idült nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyást, és az onnan eredő

5) bőrkiütéseket;
6) A luigyhólyag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségeketRendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és estve 7 órá ól] 8-ig

Lakik: Pesten, belváros, kigyóuteza 2-ik szám alatt kigyó- és városházuteza.
sarkán. (Rottenbiller-fóle házban) 1. emelet, bemenet a lépcsőn.

I&IF* Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik "TPf
és íi srvóffvszerek

mírekiildetiiek.
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