14. szám
Szerkesztőségi iroda:
Brassai ntcra 60. » . alatt,
hová a lap szellemi részét
illelS költemények
küldendők.

Kiadó-hivatal:
P o l l i k Mór könyvnyomdája, hová a hirdetéaek é<
elöőeetési pénzek bérroeutescn intézendök.

A

Sepsi-Szentgyörgy, 1877. szombat, február 17.

VII. évfolyam.

NEMERE
Politikai, társadalmi,
szépirodalmi és közgazdászati lap,
nem voltak egyebek az angol jKhgrammnál. Szeren- mindenható, és meglehet,

v á l s á g .

Msgjeleuik ezen lap hetenkint kétszer :
szerdán és szombaton

Előfizetési feltételek:

h^'yben li tzliozhordva vagy
vidékre postán kőidre:
E(íéí« év . . 6 ft. — kr.
Fél év . . . . 3 ft. — kr.
Kegyed év . . 1 ft. Í0 kr.

Hirdetmények dija:
3 hasábos petitaorért, vagy
annak helyééit 6 kr.
Bélyegdíj külön 30 kr.
Nyilttér sora 15 kr.

li"gy kénytelen lesz olyas-

csétlenségre a meghatalmazottakt® tervbe vett béke és mit tenni, amit maga sem óhajt; én Bemmiféle nyilat*
a háromszéki
„ Hhogy
a zipon
| i pangol
a rprogramra
- e g y l ekozatot
t " se fogadok el háború elleni biztosíték gyanánr.
15.
egyetértés távol volt attól,

Sepsi-Szentgyörgy, febr.
határok közt mozogjon és a párisi
Arra volt jogunk, hogy törökországi keresztények
0 felsége a Tisza-kabinet és
lemondását,
mint mult által körvonalazott
a s,-sztgyörgyi
„önkéntes
tüzolWegylet"
hivatalos
szerződés
azon pontjához
ragaszkodjék, mely eltiltja
a érdekébenközlönye.
a portának tanácsokat adjunk, de egy ideszámunkban jeleztük, elfogadta.
A konzervativek közül többen Bécsbe hivattak, hatalmakat attól, hogy a porta belügyeibe avatkozza- gen ország belügyeibe tényleg beleavatkozni, cz oly
nak.
A
konferencia
ellentétesen
&
status
quo
lentareszköz, melyet csak igen ritkán kell használni. Nincs
de se Majláth György, se Sennyey báró nem voltak
hajlaDdók a kabinet-slakitásra. A felhívott volt Deák- tása iránt elfogadott alaptételeknek, területátengedése- rosszabb kormány, mint az idegen képviselőkből alaket
követelt.
Szerbia
és
Montenegro
számára
azonban
kított bizottság, a tagok nem férnének meg egymáspárti vezérférfiak szintúgy vonakodtak kabinetet alaa birodalom némely tartományainak belkormányzatáia sal, az ország viszonyait nem ismerik és ami a fődolog,
kítani.
nézve oly intézmények egész rendszerét hozta javas- nem felelősek."
Bittó kijelentette a királynak, hogy Magyarorszá- latba, melyek ugy egészükben, mint részleteikben ténygon nincs politikus, ki az engedményekben tovább leg megsemmisitikasgji^erainitásfe Továbbá azon terv
mehetne, mint a mennyire Tisza ment. Sennyei haj- a garantia neve aTaít oly rendszabályokat követelt,
Mlkó-tanoda"
landó lett volna a minisztérium megalkotására, de csak melyeket egy függetlenségére féltékeny kormánynak A. helybeli „Székely
egy minisztertársat (Ürményit) talált. Sennyei feltételül sem lett volna szabad előterjeszteni; s ellentétben az
Fél évi közvizsgái — a mint e becses lap hatűzte ki: a h o n v é d s é g e l t ö r l é s é t , a z ál- angol programmtól, melyben csak erkölcsi garanciák- sábjain előre is tudatva volt — folyó én február 7-éu
l a m k i a d á s o k r e d u k á l á s á t , a k ö z i g a z g a - ról volt BZÓ, melyek a Hercegovinának és Bukoviná- kezdődőleg tartattak meg.
t á s m e g v á i t o z t a s á t és a k i e g y ez és k é r - nak adandó intézményektől fognának származni, ktlMegvalljuk, minket a tanügy iránti érdeklődésen
d é s é b e n t a b u i a r á s á t k ö v e t e l t . Ily fel- veteltetett a portától, hogy anyagi és tényleges garan- kívül, még az is vonzott ezen vizsgákon megjelenni,
tételek persze elfogadhatók nem voltak.
mert látni akartuk, hogy e z e n i n t é z e t , melyen
ciákat szolgáltasson az idegen hatalmak kezébe."
e m e g y e őrködő szeme oly féltékenyen csüng,
Mint hirlik, Sennyey másodízben is felszólittatott
Ezután elmondja a jegyzék, liogy a porta ily le- mikép teljesité cultur missióját e rövid tanévi ciklus
a kormány átvéielére, és hogy egy ideig országgyűlés
alázó föltételekre rá nem állhatott s a felelősség nem alatt, midőn r. igazgató nélkül, mintegy magára hanélkül vigye az ügyeket.
Andrássy állása is veszélyeztetve van s ezt Ig- a portát terheli. Végül I g n a t i e iy uek a konferencia gyatva működött.
utolsó
ülésén mondott fenyegető beszédére reflektál a
natiew tábornok Bécsben idó'zésével hozzák kaposo
Mert meg kell vallani, hogy egy tanintézetnél,
latba. Audrássy bukna, mert keleten fegyveres fellépést jegyzék s azt mondja, hogy a török követek megdöb- hol a tanári kar egy vezető fő nélkül állva, ugyszólva
akarnak kezdeni, és tudják, hogy az alkotmányos Ma- benve hallották, mint fenyegetődzik Ignatiew kollegái respublicai életet él, hol mindenik tanitó egy összefűző
gyarország nem fog abba beleegyezni, fülökbe cseng nevében s igen könnyű lett volna tönkre Biláoyitni kapocs nélkül, saját szakállára végzi teendőjét, majdTisza tavaly mondott szavai : hogy „a m a g y a r nyilatkozatait, de a török meghatalmazottak Oroszor- nem kivétel nélkül az szokott történni, hogy az erők
k o r m á n y b e l e e g y e z é s e n é l k ü l e g y ka- szág képviselője iráuti személyes tekintetek miatt hall- szétágaznak, a szerves egész szétbomlik. Ily állapot
t o n a i e i fog m e g i n d u l n i " .
gattak. Ugyanezt tették az európai meghatalmazottak pedig rendesen a közügy bukásával szokott végződni.
Miután uj kormányalakítás lehetlenné vált, mint is, s a jegyzék konstatálja, hogy ezek csodálkoztak, Azonban ha kivételképen egy ily főnélkűli tanítói kar
tegnap vett táviratunk jelzi, a Tisza-kabinet kormá- mint beszél Ignatiew az ő nevükben s végül azon meg- működése oly összevágó és sikerdus, hogy azon «z
nyon marad, miután az osztrák miniszterium-.engedé- győződést fejezi ki, hogy Ignatiew korántsem tolmá- igazgató hiánya legkisebb mérvben sem iimerhető fel,
akkor e tanítói kar teljesítette teendőjét, ugy, hogy
kenysége folytán a k i e g y e z é s , m é g p e d i g a csolta a hatalmak nézeteit és szándékait.
T i s z a-k o r m á n y n y a l , b i z t o s í t o t t n a k teDerby lord a keleti kérdésben, a konferenciára méltánylatunkat hallgatással nem mellőzhetjük.
k i n th e t ö.
És valóban, a ki ezen közvizsgákon jelen volt, a
vonatkozó néhány megjegyzés után'így szólt:
A kormányválságot tehát befejezettnek tekint„Állíttatott, hogy a török kormányzat hibái fel- ki azokat figyelemmel végig hallgatta ; azon meggyőhetjük addig is, míg a Tisza-kabinet kormányon ma- oldanak minket a páriái e z e r z ő d á i r aíói. Ez nem he- ződéssel távozhatott el: hogy exen tanintézet mindun
radását ujabtii hírek megerősítik. A Tisza-kabinet ma- lyes érv. A szerződés nem Törökország iránti önzet- hivatott tagja ugy teljesité kötelességét, s a lefolyt"
rad, mert az osztrákok egy Sennyey minisztériumtól len jóindulatból köttetett, hanem az involvált európai félévben híven munkálva, oly eredményt mutatott fel,
irtóznak ; marad, mert az osztrák a kiegyezés kérdésében érdekek kedveért; a szerződés 1871-ben megujittatott, mely a „Székely Mikó-tanodát" méltóvá teszi azoa
engedett, mert belátta, hogy kevesebbre a Tisza-féle azóta a török kormányzat nem változott, pedig akkor alapítványra, melyet a legnagyobb székely tett, méltó
azon áldozatra, melyet Sepsi-Szentgyörgy városi i*
alkunál bármely m a g y a r országgyűlés se adná ép a liberális párt újította meg a szerződést.
sankcióját.
A párisi szerződés nem tartalmaz ígéretet arra ezen intézetnél a tuiominy oltárára csak közelebbről
nézve, hogy harcolni fogunk Törökországért, a párisi it hoziDtc.
Örömünkre szolgált látni, hogy az egyei osztádeklaráció szerint pedig a szerződés megsértése csak
akkor képez casus bellit, ha Ausztria és Franciaország lyokban eléadott tantárgyak nemcsak a növendjke'c
értelméhez
mért fokozatban osztattak be, hanem mólA török kormány körjegyzéke, melyet még a — a deklaráció aláírói — bennUoket, a harmadikat
mult hó végén intézett a nagyhatalmakhoz, keményen felszólítanak a beavatkozásra, a mi épen nem való- szertani kezelésök is oly kifogástalan volt, msly minmegbírálja a konferencia tagjainak az eredeti pro- színű. Nem mondom, hogy bizonyos körülmények, pl. den mozzanatnál a növendékek értelmes fejlődését
gramúitól való eltérését. „Jogunk volt föltenni" ugy Konstantinápoly fenyegettetése esetán tétlenség volna tüntette fel. Egyetlen kifogásunk ha voloa is, ez máimond a jegyzék, „bögy az európai meghatalmazottak kötelességünk. De fölösleges most az eshetőséggel ban nem lelhető fel, mint abban, hogy a természetrajz
tanítása tultudományos alakban vezettetett e tantárgy
nem fogják szem eló'l tévoszteni tárgyalásaikban az foglalkoznunk.
A cár Bzavaiban nem kételkedünk de a cár nem kezelésénél. Még az alsóbb osztályokbau is oly tud >•
eredeti alapfeltételeket, melyak mint fennebb mondók,

A keleti kérdés.
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A felolvasó nő.
— É 1 e 11c i p. —

lyen most a nap lehanyatlik, hogy h>lnap annál fényesebben tűnjön fel; mi, kik tekintve e zsibongó
életet, mindezt magunkénak nevezhetjük, dicsérjük
istent, ki a szellemben nyilatkozik !
Eközben a kert egyik emeltebb pontjához értek.
Lábaik alatt hömpölyög el egy királyi folyam, melynek innenső partján, hol ők állanak, egy város terül
el, ódon falai, Bzük utcái, történelmi emlékeivel, erős
várral ós oly kerttel, mely csak azért nem hasonlít
Semiramis függő kertjéhez, mivel nem egy mély légür
felett, de egy magas hegyen fekszik. A túlparton a
jelen kor vívmányai: gyárok, boulevard-ok, sugár-utak,
akadémia, színház, muzeum, vigarda, országház Btb.
stb. díszlenek.
A nap leáldoz már és a két nő még mereng a
magaslaton, a csendet a könyvvel kezében a szeré
nyebb töri meg :
— Valóban, a szellem nagyság előtt meg kell hajolni ugy a világ hatalmasai,
mint a kicsinyeknek,
hisz a költői szabadság tu1. időn és életen, nem ismer
korlátot, és korunk szelleme a sajtó-szabadság szárnyain át leng é3 behatol ugy a palota fényes termei,
mint a kunyhó belsejébe. Nem fölemelő és szép e
tudat? Igen I és e tuiat lelkesit engem is, hogy az
igazság hangja, mely oly soká volt elnyomva a sötétebb századok harcriadói, vallási villongásai, rajongó
bűnei által, most tulhangzik az öt világrész völgyei,
balmai, folyói, téréi és népei fölött.
— Marna! Mama! Te ma nem tettél sátalovaglást, pedig oly szép idő volt, és én azt hivétn, hogy

Irta Székely Jánosué, Ince Sarolta.
Egy tündérieson berendezett kertnek hátteréből,
hol (ötét lúgosok rejtik el a kíváncsi szemek elől a
magányt kedvelőt, kát nő alakja tUuik szemünk elé,
kik a szeszélyesen kanyargó kavicsos utakon lassan
és elmerülve a beszédben, jőnek mind elébb elébb.
Kisérjük őket figyelemmel.
Az egyik magas juooi alak, méltóságteljes és
egyszersmind kecses tagjain sötétszinü, utolérhetlen
nemes izlésü ruha foly alá. Arca? Ob, ez arcon léleknagyság, szivjóság és komoly fenség összhangja honol.
Kissé széles inkább, mint magas homlokán a női báj
dereng; mély sötét szzemeibe tekinteni halandónak
ritkán jut a szerencse, de e szemek kisugárzása és
tekintete képas boldoggá tenui egy nemzetet. Szerelemgödrös állacskája és mosolygó ajkai egy család
jellegét hordják magukon, maly századok ót» arról
nevezetes, hogy férfi mint nőtagjai kiválóan jelesek.
A másik nőalak Bo&kal kisebb és teltebb, biztos
és önérzetes mozdulatai, nyájas, megayerő arca az értelem és szeretet felismerhető jeleit mutatja, az elragadtatás és imaszeril áhítat látszik azon, midőn társnőjére tekint, kezében nyitott könyv, Milton „elvesztett paradicsomba nyugszik, ugy hallgat a szavakra,
teljek ai elébbi nő ezilst csengésű hangján hozzá honn se vagy! — igy szól egy csodaszép ftlrga leány
gyermek elészőkelve valamely bokorból, s a májas
intézvék.
— Irigylésre méltó a szellem, mely csak lelki nő-alakhoz simulva.
— Nem gyermakera. Vannak hajznosabb di nanemeivel látva uralja elvesztett édenét, és én boldognak vallom őt, midőn századok előtt megtoremtheté gyobb élvezetek is, mint a Bétalovaglás, és engem mist
örök bacad mttvét. Mi, kik látva itten »zép egét, me- az tartott vissza.

— Es ő, ugy-e ? — mutat a másikra a gyermek
— hisz ő oly jó és ugy szeret tégedet.
— Szeret, mint tégedet B mindnyájunkat, gyermekem. De most menj be a lakba, mert meghütöd
magadat, az est hűvös már.
— Jer be te is, mert én addig nem megyek.
Ugy-e, ön is velünk jön ?
*

«
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Komoly 'pompával bútorozott teremben talá'j ik
a két nőt ; a pamlag előtt remek mívű asztal, rajta
több műkincs között néhány könyv. Egy csillár félhomályt terjeszt körül és a kényelem mint ízlés a
pompa és egyszerűséggel vegyesen rendezett terem
egyhangúságát élénkité a társalgás, molynek kezdetét
künn volt alkalmunk hallani.
— Könyvtáram legújabb terméke. A többek között ime Jókai „Jövő század regénye" — szól a pamlagra ereszkedve a junói termetű nő ; — nézze csak
az ott. Becsülöm és szeretem Jókait, minő lángész, teremtő képzelet, erős színezés, melyek müveit jellemzik, midőn „Oceaniában" egy rég letűnt világrészt
fölhoz és megelevenít, lelkünket magasabb regiokba
helyezi és játszva álmadoztat egy titkos jövőt a „J>ivő
század regénye" által, meghajtók o szellem-nagyság
előtt, nem jegyezte meg ön, hogy az Árpád házat
újra a történelem szinvoualára emeli.
— Igen! mert ő magyar ós a magyar nemzxt
aristokratikus, ragaszkodik az ősiséghez, szóval büszke őseire, — szól lelkesülve a másik, letéve M'lton
„Elvesztett paradicsomát" a „Jövő század regénye"
mellé — de ép azért királynőjének trónja mtnolyára
helyezi a műremekeket, melyeket a hon oltárán először megszentesitett, valóban ő méltó, hogy királynőjének nagyrabecsülését kiérdemelje.

— Higyjen nekem, hogy már ki is érdemelte,
mert az, ki honiért rajong, önmagát és elveit iqha

mányos definíciók, technikus terminusok fordultak elá,
melyek magasabb értelmi fokon áíl'ó osztályokba valók. Ezen körülmény is azonban onnan magyarázható
meg, hogy az illető szaktanár a ki tudorságra emelkedett, tantárgyának oly mély ismeretét birja, melyből a fiatalabb és éretlenebb korba alá bocsátkozni,
csak kivételképen sikerül.
Különben ugy ezen szaktanár urnák, mint az
egész tanári karnak müködésökért csak elismerést
szavazhatunk. Ezen felmutatott félévi eredmény, melyről csak futólag emlékezénk meg, biztos kezesség a
jövőre. Es mi bizton hisszük, hogy ily vezetés mellett
e tanintézet gazdag szellemi kamatot nyújt e vidék
érdemes tagjainak, kik a legnagyobb megpróbáltatások között is oly sok anyagi áldozatot hoztak a szent
ügy oltárára.

Jelen volt.
Hétfalu, 1877. jun. 5.
Minden félreértés és gyanúsítás megszüntetése
végett b megnyugtatására azoknak, kik Hétfalunak
Brassóvali kibékülésí szándékában jogeljátszást láttak,
közöljük azon javaslatot, melyet Bácsfalu községi képviselete nyújtott be a békepontokat elkészítő bizoltTekintetes bizottság 1
Mi mint Bácsfalu községének alólirt képviselői
örömmel hallottuk a f. év dec. 13 áu Hosszufaluban
az egész Hétfalu községi képviselőivel együttesen
megtartott nagy gyűlésen jelenvolt képviselő társainktól, hogy tekintetes megyei főjegyző és titkár ur a
hosszú és jelen nyomasztó körülmények közt életemésztő perlekedés helyett rövidebb s a közóhajtásnak
ép oly teljesen megfelelő utat jelölt ki a Brassó városa által törvénytelenül elvett atyai örökségünk : erdeink, legelőink, malmaink, korcsmáink visszaszerzéséhez. Ez az ut a kibékülés utja.
Ez ajánlat képviselő társaink közül némelyiket
meglepett, másokban aggodalmat ébresztett, mások
örömmel hallák az uj ut kijelölését, s hogy a titkári
ajánlat oly hamar megnyeré az egész gyülcs helyeslését, csak annak tulajdonítható, hogy BrasBÓmegyének
egy tiszta szándékú hivatalnoka szólt Hétfaluhoz. A
békepontok megállapitása végett egy számos tagú bizottság választatott, melynek kötelességévé tétetett a
munkálat gyors kikészítése és beterjesztése.
Tekintetes bizottság ! Bácsfalu nevében mi is elfogadjuk a békeajánlatot s mielőtt nieghatároznók a
feltételeket, bátrak vagyunk népünk jogai, megtámadtatása és küzdelmeire vonatkozólag némelyeket el
mondani.
Atyáink mint a haza széleit őrző nép nem voltak
soho senkinek jobbágyai, ir.i sem mint utódaik; ép oly
szabad polgárai voltak ők és vagyunk mi is a szép
magyar hazának mint a szabad szász községek szabad
Inkói, de Brassó közigazgatása alá jőve a hatalmas
társnak anyagilag és szellemileg, eltörpítő rabságába
jutánk. Ez égbe kiáltó törvénytelenségnek és szabad
polgárságunk bebizonyítására írattak meg a legújabb
időben Jakab Elek „királyföldi viszonyok ismertetése",
pávai Vajna Elek „Cáfolsta", Memoranduma „Hétfalu
perei" és Orbán Balázs „Barcaságia", mely munkák
teljes hitelű halmaz okmányokon alapulnak. Mi magunk is, m'nt atyáink élő nemzedéke, szemtanúi vagyunk
Brassó városának földesuraságra szünet nélküli törekvésének. 1848-ig elezedte malmainkat, korcsmáinkat

havasi legelőinket; 1848 után lefoglalta erdeinket és
vásárt űzött saját örökségünkön, birtokunkon ós mi
több 18 éven keresztül Hátfalúból épület-taxa ciinén
ós zálogolásokból több mint 20,000 forint összeget
csikart ki. Sírva nóztük uz idegen garázdálkodást.
Ránk szabták az urbóri pártenst, holott mi soha, do
soha sem voltunk úrbéresek ; oly Bzüken mérték ki
nekünk az erdőrészt ós oly oroszlánilag maguknak a
közigazgató vároBi tisztviselők, hogy minden jogszeretö
emberbarát feljajdult e hallatlan törvénytipráson. Ép
így tett Roma i», midőn Cartagó városát a tengerger parttól belebb parancsolta eltávolítani, mi nem
vala kevesebb mint tökéletes megsemmisítése.
Isten látja lelkünket, az elnyomók, a támadók
nem mi valánk ; ehez csak Brassó városáuak volt esze,
hajlama és hatalma. Utódaink átkát, családaínk tönkremenését idéztük volna olő, ha békés szemmel nézzük birtokaink, jövedelmeink elorzását. Jogunkra támaszkodva s istenben bizva, sikra állánk mi törpék és
szegények a hatalmas foglaló és egyszersmind köz
igazgató perettárs ellon. 26. évi küzdelem igénybevette
pénz, ido és erőnket. Ezt okozta Brassó atyáinknak
és nekünk már 165 év óta. És mi még sem vállunk
meg jogainktól bár hitünk sokszor ingadozótt. Avagy
ki merészelné magára venni a jobbágyi címet, hogy
örökre magára süttesse a judási bélyeget? Hétfalu
megtett mindent, hogy szent igaz ügye diadalomra
juthasson, közvéleményt teremtettünk a Kolozsváii
Közlöny, Magyar Polgár, Székely Hirlap, Pesti Napló,
Ellenőr, Egyetértés, Hon és Nemere lapok által. Követség követség után ment Budapestre élő szóval is
rajzolni kétségbe ejtő helyzetünket. Jajkiáltásaink nem
kímélték meg a képviselőházat sem. A törvényszékeknek több éveken keresztül untig elég foglalkozást
adott ügyvédünk és történt is több oly intézkedés,
mely a hosszú bajból kibontakozhatásunkat lehotővé
teszi. — Elvégro a riigyméltóságú m. kir. kúria Ítélete
is megzendült és Brassó túlkapásainak határt szabott,
- de fájdalom, a főkérdés eldöntése későbbi időkre halasztatott; az erdők használata pedig az 1848 évi statusquo szerint fog gyakoroltatni. Hétfalu fájó sebe tehát ennyi küzdelem és költekezés után sem gyógyulhatott be. A város pedig újra foglal, újra támad 1876bau Báesfalu és Ttlrkös Száruztömös erdejében. Zavar
van az erdőkben, zavar a korcsmákban, és ezek következtében anyagi és szellemi pusztulás egész Hét
falun keresztül, ki tudja, mikor lesz a képviselőház
azon helyzetben, hogy a birtokkérdést tisztázza és mindenik felett azon főkérdést: jobbágy volt-e a bétfalnsi
nép *agy szabad; földesúr volt-e Brassó vagy nem?
Es mig e főkérdés eldöntetik : e kínos helyzetben
vesztegeljünk e ? Itt az idő, határoznunk kell. Ez évvel legyen vége a pernek és jó reménynyel lépjünk
a béko ntjára. Ezt korábban tennünk nem leiietett, mert
Brassó mint pefgstárs bíránk és közigazgatónk ia volt
egyszersmind. Ma egyenlők vagyunk a megye előtt és
hisszük, Brassó ina nam a tulkövetelő város, mit ktl
lönben a közel jövő fog megmutatni.
Mulőn feuebbi nézeteinket a tekintetes bizottság
becses figyelmébe ajánljuk : kegyeskedjék a békülési
feltételek megállapításánál tekintettel lenni a mi érett
megfontolásunk után összeállított békepontjaiokra.
Első feltétel: A hétfalusi nép eleitől fogva szabad polgára volt a hazának, az ma is ; tiltakozunk
Hétfalu jobbágyi ós Brassó város földesúri cime ellen.
Második feltétel: A mindig Hétfalu által birtokolt
és használt erdők egy talpalatnyi részérő se tartson

francia zászlót elragadja. A bankár ezáltal a porosz
harcosok lelkesültséget akarta fokozni. Nem csalodott.
A mihelyt e körülmény tudomására esett a különben
ia harcvágyó porosz katonáknak, élénk mozgalom,
vágy és türelmetlenség vett erőt mindnyájukon. Az
ezer darab arany megtette hatását. Valóságos hősöknek
képzelték magukat előre is, kik az első csjtepaté nl
kalmával teljesítik az ezor darab arany előfeltételeit
Voltak azonban a táborban olyan szerencse fiak, kik
inkább a véletlenre számítottak tervük kivitelénél. Az
utóbbiakhoz tartozott a Z3idó származású Würtz Eduárd is, a porosz hadtest egyik küzvitéze.
Nemsokára Wörthnál heves ütközet fejlődött ki
a két ellenséges tábor között. Würtz a hadoszlop ele
jére osztatott be, s majdnem elsőnek üdvözölheté a
franciákat. Azonban Würtznek inkább az aranyokon
járt az esze. Ott látta büszkén lengeni a francia zászlókat. Oh 1 de szerette volna elrabolni miudegyiket.
Hogy ne! Persze, ha a zászlók előtt ellenség nincs
halált osztó fegyverekkel, mert Würtz — szó, arai
szó — bizony kissé „anyámasszony-féle katona" volt.
0 távolról gyönyörűséggel tudta még ellenségét is
szemlélni, mig közelében borzadott tőle. Végre az
aranyok annyira kísértették őt, hogy hinni kezdte
magáról a bátorságot. Ej ! hisz a zsidó sokkal életre
valóbb, hogysem a pénzért kissé bátor ne tudna lenni.
Csak akarni kell és semmisem lehetetlen. Ez az okoskodás Würtzet föllelkesítette. Ott látjuk legelői rohanni. Meglehet azért, hogy az ellenség mértföldnyire
van tőle. Hanem azért az ágyuk meglehetősen bömböltek 8 a fegyverek is egyre másra ropogtak. Würtz
pedig e fület kétségbeejtő zeneszó mellett mindinkább
közeledett céljához. Amott a magaslaton megpillantotta
a legszebb francia zászlót. Oda törekedett. A zászló
legyőzhetlen vonzerőt gyakorolt rá. Aztán társait is
megelőzni akarta, s ezé/t még inkább sietett a magas— iletkép. —
lat felé. Pedig most már benne volt a haláljátékban.
Körötte az ellenség s a halálos golyók ijesztően sivítIrta: Aigner Ferenc.
nak fülei mellett el. Do őt nem találják a golyók.
Történetünk tárgyát 1870—71 -iki francia-porosz Ugy látszik, védelem alá helyezte vak szerencséje,
háborúból merítettük. . .
Már csatára készen állt a két ellenséges tábor,
(Folytatás köT.)
midőn Berlinben Spildner Ödön bankár 1000 darab
aranyat tűzött ki jutalmul annak részére, ki a legelső

meg nem tagadja, szellemileg bár, de erős támasza
lehet a trónnak.
„Életünket és vérünket felséges királynőnkért!"
igy kiáltott egykor a nemzet, u midőn külollenség a
trónt megtámadta. Es e nemzet a mult, jelen és jövőben egyaránt következetes önmagához, s ha egykor
karddal kezében vívott, most. eszmékkel harcol trónja,
királya es hona mellett s ha Jókai a székely bércek
között Tatrangi Dávid által találtatja fel az aierodromont, hol ez ideig a találmányok nem léteztek és hol
Foultonok nem születtek, do hazaszeretet és lelkesedés nem hiányzik, bár [közlekedés, a nagy világgal
összeköttetés nincs, mégis következtetni lehet, hogy a
szellemi fejlettség és a traditiók által lelkesülve, a
testvérnemzet mindig meghozza a hon és királyüak
vér- és szív-iíldozatát.
—r- Mint szeretem ez eszméket és mily szép reményekben ringatják ezek lelkemet. Apropos, kisaszszoriy 1 holnap az udvarnál reggély (matiné) rendeztetik, Lieszt Ferenc zongoráz, Patti Adeline énekel;
gopdoskodjék kérem, hogy vala ni érdekes meglepőt
olvasson fel, melyben ön oly tapintatosan szokott eljárni, — szólt egy gyöngéd kézmozdulattal bucsut
intve a magas hölgy.
— Értem 1 Jó éjszakát felséges asszonyom I —
s mélyen meghajtva magát a felolvasó uö, lakosztályába
távozik.
— Áldása életemnek e derék hölgy, s midőn a
sok szertartás és bóktól fáradt kedélyemet megnyugtatja, egyszersmiut lelki világomnak élvezetbt nyújt,
— gondolja, [és komornáinak csengetve, a királynő
hálótermébe vonul.

A furfangos hős.

tovább igényt Brassó városa, tehát huz^a vissza kd
erdőszét, hogy mi rögtön saját erdőszeti hivatalunké
állíthassak fel.
Harmadik feltétel : Brassó városa által lefoglal
havasi legelőink, malmaink, korcsmáink Hétfaluna
visszaaclandók minden kárpótlás nélkül; mi sem kii
veteljük ezeknek a lefoglalás ideje óta 1876- végei
befolyt roppant jöv^tFélem összegét Brassótól vissz;
Negyedik feltétel: Brassó városa térítse me
Hétfalunak a törvénytelenül szedett épületfa taxá
12,532 frt 73 kr. összegot a m. kir. kúria ítélete Bze
rint. Egy évi taxát, mely nem foglaltatik az előbbibe
elengedünk, elengedjük még a 18 év alatt zálogolá
sokból befolyt roppant összeget, de tartozik a város ;
megyei hivatalnak az erdőszeti jegyzőkönyveket a be
szedett pénzekről előmutatni.
Ötödik feltétel: Bácsfalu és Türkös Száraztömö
erdejéből vonja ki kezét Brassó és a megyei hivata
által megbecsültetett roppant fakárt térítse meg.
Hatodik feltétel: Hétfalu és Brassó területe közi
a határ: a Tömös vize fel Prcdiál tetőig a „Sovadásig.1
Hetedik feltétel: Ha e hat feltételt elfogadj!
Brassó városa, mi hétfalusi szabad polgárok a kere
sett és megtalált békét nem fogjuk soha semmiféli
kárpótlási követelésekkel megzavarni.
Bácsfalu, dec. 17. 1876.

A községi képviselet.
E javaslat szerint Hétfalu ősi örökségét követei
vissza 1877 kezdetével, kibékül annyiban, hogy a tör
vénytelenül lefoglalt, milliókra menő jövedelmet nem
követeli vissza Brassótól.
Ez elég áldozat s ki többet kiván e koldus, majd
semmi mezővel nem bíró néptől, az sírját ássa meg
Románia szomszédságában a magyar nemzet hü örállóinak! Videant consu les I
Őri

Nagy-Borosnyó, febr. 11. 1877.
Ritka jelenség az, hogy az életben megadják az
érdemesnek a valódi jutalmat; de ha tényleg ezt nem
teheti is az érdem iránt a jelenkor, hogy ezt akarja
tenni : tanúsítja az a körülmény, hogy az érdemes
elhunyta után a mulasztást sokszorosan kívánja helyre
pótolni. Ezen állítás tanúságául Bzolgál a Nagy-Borosnyón tegnap véletlen é.i váratlan elhunyt tanító és
éuekvezér Nagy Sándor gyászesete, ezen nemeskeblfl
férfiúé, ki egy negyedszázadnál tovább működött a
népnevelés mezején, s kit mint énckvezórt, a mellett
a legkedvesebb barátot, a legszerényebb s a legbecsületesebb embert könyek között helyezénk emésztő
sírjának fenekére. Meghatottan állottunk a nemeskeblü
férfi njdan kiásott sírja felett, inert benne, egy tapintatos, eszélyes, az ujkor színvonalán álló jeles képzettségű tanítót vesziténk el a halál állal. Emésztő
sirja felett állánk annak, ki anynyi éven át mentora
volt egy népes egyház fiatal nemzedékének. Egyike
volt ő azoknak, a kik az érdemet valódi munka által
kívánják megszerezni, egyike azoknak kik nem tollal
csak papirosan, nem szájhősködéssel, hanem az életbe
májjen beható, s a szépet, jót ás nemest feláldozó,
önjólétüket nem kímélő fáradhatatlan öntevékenységgel inozditák elő, egyike azoknak, kik egész éltüket
szellemi tőkéül fekteték be, hogy az az utókor számára. dúsan kamatozzék. S mind ezon fáradalmaiért
jutalma nem vala egyéb, mint a megnyugtató öntudat,
keblében életének végalkonyán felhangzott ím ez végszava : „hivatásod, rendeltetésednek híven megfeleltél,
a nemes harcot megharcoltad, pályádat nemesen megfutottad, hitedett megtartottad, eltétetett számodra az
örök élet hervadbatlan koronája, hív levén a kevesen,
többre bizattatol ezután."
De ha életében nem adhatódott is meg a jutalom
hogy azt megadni akarja a jelenkor, nyilvánult ez az
ő véggyásztisztességo alkalmával.
A mellett, hogy a nagy-borosuyói ev. ref. egyház
minden tagja, a zord téli idő dacára, sírjához kiséré a
kedves emlékű néptanitót, a sepsi ev. ref. egyhizkör
legfőbb hivatalnokai tisztelék őt meg beeses megjelenésükkel, nemcsak, sőt egyházköri főjegyző
t.
Kisantal Sámuel ur tartott az elhunyt hajlékánál májjen megható imát, az imaházban padig nagytisztoli'til
esperes Csiszár Gábor ur tartott egy valóbar> remek
egyházi gyászbeszédet, melyben fölfejté a valódi szerénységgel folytatott igazságos munkásság alapelveit
és hasznait. E gyászbeszéd a mily megható, ép oly
épületes és tanulságos volt.
S igy nem csak a nagy-borosnyói egyház, hanem az egész sepsi egyházkör Unusitá e kegyeletes
fény által azt, miszerint méltányolja az érdemet, nagy
jelentőségűnek tartja a néptanítói hivatalt, s azt nemcsak a tényleges élet mezején buzdítással, hanem a
halál óráján tul a kegyelet és tisztelet nyilvánításával
környezi.
Meghatottan tekintök a nagy-borosnyói egyház
agg Nesztorát, Gamalielét, a szinte 90 éves lelkészt,
az élet bánatos elgondolásával, nedves arccal, hogyan
kisérte ki kedves hivataltársát a temetőbe !
Lebocsátok koporsódat kedves barátunk emésztő
sirod fenekére, s gyászhajlékod viszhangozá nekünk
a lapáttal rád hányt fagyos göröngyök egyhangú koppanásait, b e fájó hangok szétszakiták re.nényünk legvégső szálait, hogy valaha téged láthassunk e földön!
De áldáaban lészen mindig emléked,
A jiSk szírében lesz állandó széked.
Béke égi harmatja,

Szivvirágid tisztássá.

Bartha Károly,
feldobolyi ev. ref. pap.

Könyvismertetés.

Egyveleg.

„Emlék." A legszebb magyar dalok válogatott
gjüjteménye. A müveit ifjúság számára gyűjtötték
Földes József és Demeter Róbert. Ara 1 frt 20 kr.
Midőn valamely könyv megismertetéséhez fogunk,
első és fődolog, ha annak valóságos jó vagy rosz oldalait vagy mindkettőt felakarjuk tüntetni, hogy a tárgyilagosság határát át ne lépjük.
Nevezett könyv megismertetésénél ezen elvtől
vezéreltetve : nézzük meg, megfelel-e a gyűjtők által
kitűzött célnak, s mint irodalmunk terén hézagpótlót
kéll-e tekintetnünk, vagy pedig a mfti korban elharapózott könyvgyártáit bűnének kínyomatát. Jól esik lelkünknek az irodalom burjánai között egy-egy buzakalászszal is találkoznunk s én e könyvet ilyennek
tekintem. Jól utánnézés és főleg utángondolás fenhangon kiáltatja velünk, hogy ez a könyv nem a charlataneria szüleménye, mert ez céljának megfelel. Sokáig nélkülöztünk egy ilyen könyvet, s ha nem is
egészen, de gyűjtőket csaknem úttörőknek lehet tekinteni, s hogy mégis oly sikerült egészet állítottak
elő: annak a Bzakavatottság mellett a fáradhatlan
utánjárás s főleg ezen vállalat iránti rokonszenv az oka.
Nélkülöztünk egy ilyen — müveit ifjúság számára való népdal-gyűjteményt, mert bár jelent meg
Színinek is gyűjteménye, de az, egész a léhaságig
felölelt mindent nevezetesen: „Azseri süllöm simláku,
kázdu leben káldecki«-féle dalok ia szerepelnek benne,
melyeket müveit körökben énekelni nem lehet. Ehez
hasonló a Bartalusé is, mely a mellett, hogy roppant
sok pongyola népdalt tartalmaz, még zongorára is le
van téve és igy nagyon drága. Ezek, mint az irodalmat fejlesztő termékek igen becsesek, de ezen „Emlékének, mint a címlapon is látható más a rendeltetése, ez csak olyan szép népdalokat vett fel, melyeket
bármely mivelt körben is ellehet énekelni.
Ha ránézünk a könyvre: már maga a külsője is
ajánlólag lép fel, a mi mindenesetre gyűjtők ízléséről
tanúskodik. Maga az alak és nagyság íb ugy van választva, hogy csinos dÍBzkötésben az „Emlék" rányomva, a müizíés bírálatát is bármikor kiállja. Vannak
bhez hasonló vállalatok melyek azon szélsőségekben
szenvednek, hogy vagy akkorák mint egy politikai
napi lap vagy oly kicsinyek, hogy medaillonba valók,
s mily jól eaik a szemnek, hogy ez ezektől ment. Továbbá ajánlja e könyvet már első látásra azon finom
papír, mely a várakozásnak igazán megfelel. S hogy
ezen csinos kiállítás dacára még az árt is 1 frt 20 krra
leszállították: ezt azt engedni következtetnünk, hogy
ezen irodalmunk terén igazán hézagot pótló könyv
nagy kelendőségnek örvend.
Bár megtörténik, hogy szép, csinos kosárban néha
fanyar izü gyümölcs van, de a legtöbbször a külsőről
a belsőre is lehet következtetni. És én ezen könyvet
illetőleg nem is csalódtam, mert tartalma teljes öszhangban van külsőjével. Mondom, hogy már a leg
eUö dal oly összekötetésben van a választott címmel,
melyet egy szerelmes elragadtatásának édes mámorá
ban nem adna mennyei boldogságának osztályrészéért. Emlék ez a könyv, emlékül adhatják a szerető
szivek egymásnak, s midőn a nő örömtől sugárzó szemekkel pillantja meg kedvesétől kapott emlékkönyvében az első dalt:

A cigány oldalba rúgta az úrfi agarát, miért az
úrfi jól nyaka közé suhintott, hogy meri az agarát
bántani ? A cigány erre csudálkozva felkiált: „hát ezs
agár ? ast gondoltam, hogy kutya !"

,A mióta megláttalak,
Kózsa tekinteti! alak,
Csak én tudom s a magas ég,
Hü szerelmem lángja inint ég."

Vizsgálat alkalmával kérdik a deákot: hol van
az egyszarvúnak szarva? A rektor segíteni akarván
homlokára mutatott; a mint a gyermek ezt látja, felkiáltott : „Rektor uram homlokán !"
Hirtelen nyitotta be rektor uram az iskolaajtót.
A gyermekek természetesen helyeikre szaladtak. Az
utóisók közül egyre mérgesen rákiált: „Ki teremtette
a világot? A Bzogény gyermek megijedve szól: én
nem !" Még azt mered mondani, semmire való. Szólt
botemelve a rektor. „Jaj rektor uram ! hát én ; de nem
teszem többet!" — Köszönd! - Egy bizonyos urnák az a fatális szokása volt,
hogy minduntalan a fejét vakarta. Hasonló foglalkozásban az étlapot nézegetvén mondja a pincérnek :
„Jakab ! hozzon ilyen boruyufőt."
„Mivel tartozom Jakab ?" kérdé egy borivó. Hat
liter bor árávál, feleié Jakab. Az nem lehet, — az
lehetetleu, mondá az ur, mert négy liter borral torkig
vagyok. — De épen nem lehetetlen — mond Jakab
— mert két liter az ur fejébe ment.
Egy barát, megpirongatta a huszárt réazegeskedéseért. — Hát oly rosz a részegség ? kérdi a huszár.
En mindig azt gondoltam, hogy az a legalkalmasabb
ut a menyországra ; mert nem igaz-e atyám uram ! a
ki nem vétkezik, az üdvözül ? ós a ki alszik nem vétkezik? Már pedig semmi sem hajt ugy az álomra
mint a részegség ; tehát aki részegeskedik, az üdvözül.
Mire való a pausa? kérdé a zenetanitó növendékétől. Hogy tanító ur az alatt egyet szippanthasson,
feleié az.
N. urat egy reggel halva találták ágyában. Mi
lelhette ? tanakodtak az egybegyűltek. — Tegnap izzasztót rendelt neki az orvos, mondá a gazdasszony.
— Nohát bizonyosan nagyon izzadt s a vurejtékébe
fulladt bele, jegyzé meg a tömegből valaki fontos
képpel.
Egy magáról Bokát tartó orvo3 lapdacsokat rendelt betegének, — Mennyit vegyek be, kedves ur ?
kérdé a beteg. — Mennyi ideig akar élni az a főkérdés ; n ert ha ebből sokat talál megenni, soha sem hal
meg B ugy jár, mint az egykori paciensem, kit utóbb
agyon kellett verni.
Megrequirálta a korcsmáros a deákot, kinek adóssága már régen fel vala róva nem ugyan a rézfokosa
nyelére; hanem a korcsmáros kettős ónnal vezetett
protokoluraába ákumbákum számokkal.
N. ur I kezdé a korcsmáros a társalgást, nekem
csak két szavam van magálioz : „adósa fizess 1"
V E G Y E S

hazai első takarékpénztártól 34405 frt. Első erdélyi
banktól 13592 frt ígaztf. költs, számla egyenlege 1472
frt 44 kr. Jótékony adakozás és jutalék egyenlege 68
frt 02 kr. Nyu lij alap 200 frt. Osztalék mult évekről
4Ó4 frt 14 kr. Tisztajövedelem mint osztalék 3600 frt
Összesen 133,872 trt 02 kr.
Ifj. Jakab István, Fejér Lukács, Bányay Ferenc,
pénztárnok.
vezérigazgató.
könyvvezető.
— (Beküldetett.) Soha sem tudám még máig s
tán uokan nem tudják, minő nagy ur a k.-vásárhelyi
rom. cath. kántor Szigeti uram, kinek nemhogy a városi tanács nem parancsol, de még saját szavai szerint
„az isten Bem", hogy földhüztapadott koldusnak roncsoló toroklobban elhalt gyermekét dijtalan eltemesse.
Nem ö! mig az osztrák értékű foriut nincs markában.
Valóban visszariad az emberszerető felebarát, midőn
ily embertelen eljárást lát oly egyénektől, kik hivatvák az Isten dicsőítését zengedezni, az ég kegyelmét
könyörögni, mig magukat semmi nyomor sem hat meg,
s nem képes részvétet kelteni keblökbén felebarátjok
nyomor által kicsikart könyei. A p4nz, a pénz elégíti
csak ki kapzsiságukat. — Csak ennyit; hadd ítéljen
a közönség, tudja meg, mily k ö t e l e s s é g é r z o t ü
x
kántora van.
~z'
— Egy hyena keblii anya. K.-Vásárhelyit f. hó
13-án a „ k a n t a " városrész egyik utcájában egy csecsemő lőn összezúzott fővul, megfagyott állapotban
föltalálva. A város polgármestere és kapitánya erélyes
fellépésének tulajdonitható az érdem, hogy a tettest
reggeli 9 órakor F. M. szolgáló személyében már ismertük. A kapitányság előtt tettét bevallá s önmaga
vivé 12-én szült gyermekének hulláját kötényébe burkolva a bünfenyítő törvényszék elé. Itt látható, mily
szükséges é» jótékony a lelenc-házak (elállítása, melyek ilyenkor a nyomorultnak alkalmat nyújtanak segélyt lelni, s vajh! hány polgárt inenteuónek meg a hazának s államnak 1
— Szerenesés szerencsétlenség. Folyó hó 8 án
utam K.-Vásárhely felé folytatván, gyönyörködtem as
általunk oly megerőltetett módon összehordott kavicshalmokon. Egyszer csak azon veszem észre magam,
hogy egyik lovam majdnem egészen besülyed előlábaival a K -Szentlélek és Vásárhely közt inkább ingadozó, mint fennálló hidon, 8 csakis legényem ügyességének köszöuheténi, hogy lovam lába rögtön el nem
törött. Szekeremről leszállván, más kavicshordó polgárok segélyével sikerült lovamat kisegíteni a beomladozott hid nyílásából. — Ily körülmények közt kavicsozhatjuk utvonalainkat, ha az elhanyagolt és összeroskadt hidainkon még bizony magunkak is nyakunk
törhetnék.
Egy kereskedő.
— A k.-vásárhelyi ev. ref. egyház javára febr.
3 án tartott álarcos táncvigaloin összes bevétele 20-t
frt, melyből 66 frt 78 kr költség levonásával maradt
tiszta jövedelem 137 frt 22 kr. Bsléptij«gy igénybe
vétele nélkül fizettek: Báró Síentkereszty Stepháaie
ő nagysága 2 frtot, mélt. Donith József törvényszéki
elnök ur, Kovács Károly biró, Kabós Sándor alügy.,
Benkő Sándor, Török Sándor, Nagy Sámuel, Jaocs.ó
Dénes urak 1—1 frtot. Fogadják a szives érdeklődők
egyházunk nevében nyilvánított őszinte köszönetamat.
Nemkülönben a táncvigaloin létesítésében közreműködött t. egyének szives fáradozásaikért legyenek jutalmazva egyházunk elismerő köszönete által.
Jan3só Mózes, főgonduuk.
— Nyilvános köszönet. Kézdi-Szantléloken jan.
20 án a háromszékmegyci „oltár-egylet" javára rendezett táncestély sikeréről örömmel értesültem a „N."
folyó évi 9-ik számából. Az áldozatkészség, az előre
törekvés éa buzgóság a nemes célú ügyek iránt legszebb erénye egyeseknek ugy, mint társulatoknak. Ily
nemes indulat B jóra indító uemss törekvés által buzdittatott Kovács Péterné és Mészáros Pálné, midőn az
„oltár-egylet" javára bált rendeztek^ Fogadják a tisztelt úrasszonyok fáradozásukért, Kovács Péter ur a
táncestélyre tett szives és jóindulatu ajándékaért, valamint a résztvevők is kifejezett hálás köszönetemet.
B. Szentkereszty Stepháuie, id. elnök.
— Kézdi Szentléleken e hó 9-ére virradólag egy
nő férjének legféltettebb testrészét borotvával tölmetszette. A nő tagadja és férje müvének állítja a
tettet. Itt betelik az az egyszerű székoly példabeszéd:
„Vizreviszlek, csúffá teszlek, mig eszedre térsz".
— Fogarasmegye főíspáaja, Bjér Kálmán haláláról a következő részleteket hoiza egyik szebeni német lap: A főispán 10-én Segesvárra akart utazni, hol
hivatalos teendői voltak, útközben Fogarasról azon
távirati értesitéBt vette, hogy nincs miért Segesvárra
mennie, mivel a kérdéses ügy el van igazítva, visszatértében Sárkánynál hirtelen szél üdés érte, ugy hogy
csak kezével inthetett gyors hajtást Fogarasba. Itt egy
fél óra múlva délutáu fél kettőkor megszűnt élni.
— T. Magyari István ur, alsó-tömösí lakos a
hosszufalusi müfaragászati magyar királyi állami felső
népiskolának egy jó szekér (13 drb) körtvofát szíveskedett ajándékozni. Kegyes adoinányaért fogadja t.
adakozó ur az intézet nevében szives köszönetemet.
Pál Károly, igazgató.
— Egy nagyszerű alapítvány. Gr. Kun Kocsárd,
a szászvárosi ev. ref. tanoda érdemekben megőszült
főgondnoka, a gondozása alá helyezett tanintézet javára tett számtalan áldozataira egy nagyszerű alapítvánnyal tette fel a koronát. 50,000 mond ötvenezer frt.
úrbéri papirt adott át az intézet pénztárába, oly feltétellel, hogy annak kamataiból épitessék fel a már tervbe vett osztály épület, azután padig tőkésittossék luiudaddig, míg oly öszvegre növi ki magát, hogy az intézet többi jövedelmeihez csatoltatván, elégséges lesz,
egy a kor kívánalmainak megfelelő teljes gymnásium
fentartására. Addig is, inig az úrbéri kötvények szel-

— Szentivilnyi Gyula ur, Háromszék és Brassómegye főispánja, Fogarasmegye administatorává neveztetett ki azon időre, mig o inagyo részére főispán
Van-e toll, mely ezen nő boldogságát lefesteni neveztetik ki.
képes volna !
— A s. sztgyörgy ref. egyházmegye vasárnap
Persze, nem kell szem elől téveszteni, hogy ez a tartott gyűlésén elhatározta, hogy a templomépitést ea
müveit ifjúság számára van kiadva. S ha megyünk étben haladéktalanul megkezdi.
tovább, gyűjtők azon előszóban tett ígéretét, hogy a
— A s.-szentgyörgyi felolvasó egylet folyó hó
dalok rendezésében a nemes érzést és zenehallást bo- 17-én tartandó estély ének programmja-1) Nyitány „Teli
szautó párosítás kikerülésére tekintettel lesznek : az Vilmos" operából, a zenekar által. 2) Női négyeskar.
igazán müizléssel párosult rendezésben teljesülve lát- 3) Szavalat Müller Emília k. a. által. 4) Kettős dal a
juk. így például nyitsuak a 116 lapra — ugyan te „ K u n o k " - b ó l zenekíséret mellett, Jancsik Eliz k. a.
hetnők ezt bármely lapján - 117, 118 és 119 dal és Málik József ur által. 5) „Böjti prédikáció a mateszen egy csoportosított egészet, melyben az első a gyar nőkről", felolvasás Málik József ur által. 6) Hemegcsalatás keserű, fájó érzését víszhangoztatja szi- gedü-solo zongorakísérettel Thury Mari k. a. és Colbert
vünkben, komolylyá, mélabússá tesz, a második percre ur által. 7j Szavalat, Fülöp Géza ur által. 8) Kardal,
felvidít, de esek azért, hogy a harmadik ama fájó a vegyes kar által. 9) Rákócy-induló, a zenekar által.
érzést még élénkebb Bzinekben fesse. Vagy nézzük a -.- Minthogy ezen estély tiszta jövedelme városunk ref.
146. dalt, ennek első versszaka :
templomának építésére fordittatik, bizton reméljük a
Virradóra szól a falu harangja,
t. közönség tömeges pártolását. A t. közönséget előre
Busán dalol az erduuek galambja;
is biztosíthatjuk arról, hogy ez estély kitűnő szellemi
Hejh! de tudok én egy busább éneket,
élvezetben fogja részesíteni. Az eladott jegyek után
,,A virágnak megtiltani nem lehet."
Ítélve ez estélynek zsúfolt közönsége lesz.
s a 147. dal így kezdődik : „A virágnak megtiltani
— A helybeli műkedvelő társulat által f. hó
ijem lehet." És a berendezés végig ily gondosan van 10-én rendezett táncestély összes jövedelme volt 118
összeállítva.
frt, melyoől a 126 frt 66 kr. összes kiadás levonása
(Vége következik.)
után maradott fedezetlen költség 8 frt 66 kr. — Midőn a résztvevő közönségnek szives megjelenésűért
tiszteletteljes köszönetüket nyilvánítjuk, egyúttal őszinte
L e g ú j a b b .
sajnálatunkat fejezzük ki a felett, hogy tisztességes
Febr. 14. A király minden kihallgatás eredmény- polgári családok gyermekeivel szemben, azonban féltelenségét konstatálta, és felhívta Tisza Kálmánt ka- reértés következtében — méltatlanság követtetett el.
binetalakitására, ez addig nem vállakozott, mig a pa- Melyért nyilvánosan bocsánatot kérni, kötelmének
ritás el nem ismertetik.
ismeri
a rendezőség.
Az alkudozás megindult az osztrákokkal, ezek
— A kézdi-vásárlielyi takarékpénztár 4-ik évi
vonakodtak nyilatkozni e pont felett és kérték a másik
pont tárgyalását, ez mára tüzetett ki az osztrák bank üzletforgalmának kimutatása 1876. dec. 1-éu.
V a g y o n : Pénztári készlet dec. 31-én 5260 frt
embereinek jelenlétében. A király osztrák államférfiakat
87 kr. Váltókban készlet dec. 31-én 126288 frt. Értékis hallgat ki.
papírokban
800 frt. Felszerelvényekben 10% törlés
Auersperg a mai tanácskozásról jelentést tesz az
után 690 frt 43 kr. Házbér számlán előlegben 426 frt
osztrák pártnak ma este.
66 kr. Kamat számlán előrefizetett kamatokban 406
frt 06 kr. (WeBen 133,872 frt 02 kr. — T e h e r :
Szerbia béke-küldötte elment Konstantinápolyba. Részvény alaptőke 32548 forint 19 kr. Tartalék alap
1558 frt 84 kr. Betétek és tőkésített kamatok 44594
Románia aláirta a szerződés az orosz déli sereg frt 96 kr. Tartalék alap kamatjai 65 frt 59 kr. Állam
átengedésére.
illeték számla java 42 frt 29 kr. Előre bevett átmeneti kamatok 1320 frt 55 kr. — K ö 1 c s ö n ö k : Pesti vényei esedékesek lennének, az építkezés megkezd-

hetése végett 1000 frt készpénzt előlegezett az intézetnek. Az elöljáróság meghatott szavakban mondott
köszönetet a nemes jóltevönek. Sok ilyen gondnokot
adjon a gondviselés tanodáinknak 1
Kitüntetés. Böblert Ede Brassó városi sebész
és az ottani szemgyógyintézet segédorvosának, és
Hellwig Frigyes azon intézet gondnokának sok évi
működésük elismeréseül az előbbinnek az arany, utóbbinak a koronás ezüst érdemkereszt adományoztatott.
Mithad basa maradandó emléket állított magának, melyről még évszázadok múlva is meg fognak
emlékezni. Midőn Bagdadban helytartó volt, a Sat-elArab partján Mesopotámiában, egy idylli fekvésű várost épitett; a város neve Mammurah. Tizenöt évvel
ezelőtt Bagdadtól Bassorahaig néhány kis csárdán kivül rendes lakóház nem volt található. A nagy államférfi tehát ezen útrészen rendezett várost épitett, hogy
az utazók kényelmes megállapodási helyre találjanak.
Torvét tizenhat hó múlva ki is vitte és e kis város
ma már 5000 lakossal bir és kereskedést üz. Nevezetesek ezen város datolya-ültetvényei és datolya bora
Hírlapirodalmunkról, a hogy az a f. év elején állott, Sinnyei József az idén is terjedelmes statisztikai kimutatást közöl a „Vasárnapi Újságban." E
szerint 1877. élején összesen 268 magyar lap jelent
meg. Ezek között van politikai napilap 17 ; politika
hetilap 26 ; vegyes tartalmú képes lap ; egyház s is
kolai lap 25 ; szép rodalmi s vegyes tartalmú lap 12 ;
humorisztikus lap 5 ; szaklap 53; lap vidéki (nem
politikai tartalommal) 61 ; hirdetési lap 7 ; folyóirat
53; vegyes melléklap 7. — 1876, elején ellenben csak
240 lap jelent meg; 1873-ban 201; 1870-ben 146;
1868-ban 140; 1865-ben 75; 1854 ben 20; 1830 ban
10. — A magyar lapokon kivül hazánkban 85 német,
42 szláv, 13 román, 4 olasz, 1 héber és 1 francia lnp
jelenik meg. — A magyar lapok közül legtöbb Budapesten jelenik meg (128.) Kolozsvárt megjelenik 12,
Debrecenben 8 ; Egerben 6, Nagy-Váradon 7, Szegeden 3 magyar lap.
— Csoda ítgyn. San Franciscóban egy ember oly
ágyút talált fel, mely egy percben 1050 löveget képes kiröpíteni és pedig oly erővel, hogy egy erős tölgyfa- védet áttör. Kezeléséhez kevés ember szükséges és
ezek teljesen védve vaunak ; egy ember elégséges a célzáshoz. Ha igaz, szép haladás az örök béke eszméi felé.
— Az élelmes panaszos. Ki győzné a megszo-'
rult panaszosok furfangjait elősorolni ? Frankfurtban /
történt, hogy egy kereskedőnek pöre volt egy nő ellen,
do hát nem volt kilátása arra, hogy megnyeri a pört,
mivel nem volt tanúja. Felesége valíiatott volna ugyan
mellette, de a törvény értelmében, a feleség vallomása
nem érvényes a férj mellett. Mit tett hát a furfangos
kereskedő ? Fogta magát, elvált a nejétől. Mint ilyen
idegen nöt, a kihez neki semmi köze, megidéztette tanúnak, megnyerte a pört s azután . . . . eljegyezte újra
az elvált feleségét.
— A ragály terjesztői. A vörhenyláz egy esete
fordult elő közelebb Angliában, mely mint megállapíttátott, egy kutyáról ragadt több gyermekre — Azt tartják, hogy a vörhenylázas beteg mellett tartózkodott
kutyának szőre volt a betegség anyagával telítve. Ez
azt a sejtelmet kelté, hogy kutyák és macskák ragadós betegségeket egyik házból a másikba hurcolhatnak.
A kölcsönkönyvtárak könyvei, melyek himlős kanyarós
s vörhenyes betegek kezein megfordulnak, szintén
terjeszthetik a betegséget. Uralkodó járványok alkalmával e körülményt jó lesz figyelembe venni.
A „Magyarország és a Nagyvilág" febr. 11 íki
száma kövekező tartalommal jelent meg :
Frivaldszky János. — Eltévesztett utak. Regény.
(Vértesi Arnold.) (folyt.) — Emlékezés nagyanyámra.
Költ. (Pósa Lajos.) — Keleti képek. — Díszebéd a
magyar ifjak tiszteletére Konstantinápolyban. — Sevillában. (F.) — Budapest lakóházai. (Kolbenheyer Gy.)
— Bécsi tárcalevél : Néhány nóta Cis-ből. (Porzó.) —
Egy boldogtalan története. (Jack.) Regény. (Daudet
Alfonz.) — Különfélék. — Sakkfeladv. — Képrejtv.
— Szerkesztői üzenetek.
A „Vasárnapi Újság" 1877. évi 5-ik száma következő tartalommal jelent meg:
Tisza Kálmánné és az országos kisdedovó-egyelüset (Tisza Kálmánné árcképével és két rajzzal a
kisdedovó egyesület uj épületéről.) — „Bucsu". Költemény Várady Antaltól. — „Hatem bey paripája."
Eredeti elbeszélés P. Szathmáry Károlytól. — Bertha
Sándor (arcképpel.) — „Az emberszeretet házában."
Borostyáni Nándortól. — Magyar ifjak a török fővezér
lakomáján a szeraszkeratban (képpel. — Adriai képek:
'„A sziklatenger" Hermán Ottótól. — A tengeri kígyó
(9 képpel). — „Válság alatt." Fővárosi tárca." — Irodalom és művészet, közintézetek, stb. rendes rovatok.

Szerkesztői posta.
A k a v i c s o z á s k é r d é s e feletti polémiát
teljesen bajezettnek tekintjük.
F. J. urnák K.-Vásárhelyit. Rövid reflexióknak
helyet adhatunk; a beküldöttet hosszadalmassBága
miatt semmiesetre se közölhetjüK.
Dr. R. urnák K.-Vásárhelyit Kérjük a cáfolatot
beküldeni. — Illető budapesti orvos.

Bízzatok a bebizonyult jóban!

Kitűnő

Orvosi tekintélyek és számos magánosok
bizonyítványai a naponta növekedő kérdezősködések és szaporítás kezeskedik alant következő
gyógyszerek jelessége felől:

bogácsi ó-borok

Dr.

Sclierg Károlyné — Tikosi Máriánál 10 literenként 3 kitűnőbb minőségű 4 o. é. írtért, nagyban
hordólag jutalmasabb árba mindig kapható. Erről a t. cz. közönséget tisztelettel tudatja

Miller moli-nö vény nedve

meglepő hatású a légcső és a mell minden fajú
lobjainál és tüdőbetegeknél. Egy tégely, haszuá
lati utasítással 50 kr.

Scherg Károly.

Köszönet- és ajánlólevelek.

Lakása Benkö Elek ház Csutak testvérek boltja feleit
Tekintetes urt
Sepsi- Szentgyörgyön.
2—3
Fölűlmulhatlan moh növénynedveért ezennel
indíttatva érzem magam legmélyebb köszönetemet kifejezni ; egyedül ezen szernek köszönhetem
az eddig reménytelen, de most biztosan várható
javulásomat, évek óta tartó mellgyengeség és köhögésből. Szíveskedjék a szenvedő emberiség ér- I lórii és női czipész S.-Szentgyörgyön
ajánlkozik a nagyérdemű helyi és vidéki közöndekében ezen igazsághű sorokat kinyilvánítani.
ség részére a legújabb divat szerinti lábbelik
Braila ruárczius 14-én 1876.
Teljes tisztelettel
készítésére. Mérték szerinti megrendeléseket u g y
Georg Michaeli, tőkepénzes.
helytt, mint vidékre huszonnégy óra alatt ponDr. Miller hatóságilag, vegyészileg megvizsgált
tosan és jutányos árak mellett teljesít. Tartós,
óvbalzsama görcsök ellen.
csinosság és jós.lgáról a megrendelt munkáknak
Még felülmulhatlan hatására nézve mindenkezeskedik — ugy a nála készült munkák kinemű gyomorbaj, gyomor-, sziv- és taggörcsöknél,
javítását ingyen eszközli.
váltóláz éB nehézkóros rohamoknál. Egy nagy
A nagyérdemű közönség pártfogását kéri
palaczk ára 1 frt. 50 kr. egy kicsiny 80 kr.
mély tisztelettel
Tekintetes Miller János urnák Brassóban.
Óvbalzsama görcsök ellen nőmnek sziv- és mellKádár József,
görcseinél igen jeles szolgálatokat tőn, kérem
cipész.
nekem pnstautánvétellel még 4 nagy palaczkkal
Lakik a Jakócs Aron-féle házban 117. szám alatt.
a 1 frt. 50 kr. ezen eléggé nem méltányolható
jeles szerből küldeni, b nem fogom elmulasztani
eme hatásos szert mindenütt a legjobban >.jánlani.
W H E L L E R
&
W I L S O N - f ó l e
Felső-Telekes 1876. aug. 8-án.
legjobb minőségű
Kiváló tisztelettel Alosti Pál, földmivelő.
Valódi miDÖségben kapható: Sepsi-Szentgyörgyön Csutak testvérek ftiszérkereskedésében,
Csíkszeredán Leicht F. Gyergyó-Ditróban Szatmáry J. gyógysz., Gyergyó Szentmiklóson Bogdán
kaphatók
E. gyógysz., Hátszeg Mátéfy Béla gyógysz., K.Vásárhelytt Lukács F. kereskedőnél, Kolozsvártt
Engel J. és Vallentini A. gyógysz., Brassóban
szállítmányi ü z l e t é b e n Brassóban
Jekelius F.-nél, M.-Ludas A. András kereskedönél, M.-Vásárhelyen Bucher M. kererk.
10 - 10
lópiac, Schobeln-féle házban a legjobb minőségben találhatók.
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Kádár József

varrógépek

GRAMA JUSTINIAN M.

A kézdi-vásárhelyi takarékpénztár

rendes évi

közgyűlését

1877. márciuslió í l - é n d. u. 2 órakor tartandja
az i n t é z e t h e l y i s é g é b e n .

TÁRGYAK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Az igazgatóság jelentése a múlt 1876. évi üzletforgalomról.
A felügyelő bizottság jelentése.
A tiszta jövedelem feletti végintézkedés.
A felmentvény megadása.
Három tagu bizottság választása három évre.
Két részvényes tag választása a jegyzőkönyv hitelesitésére.
Indítványok, tekintettel az alapszabályok 16 §-ra.
A kik a gyűlésben szavazati jogukat gyakorolni akarják, az alapszabályok
17. §-sa értelmében, felhivatnak részvény-jegyeiket a pénztárnál elismervény mellett letenni.
Kézdi-Vásárhelyit 1877 február 10-én.
A z Í£AZg:atóS2Í£.

orvos-, sebésztudor, szülész és szemész
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennemű

titkos betegségeket;

ÖllfertÖzésnek minden következményeit,
magömléseket

1) az

úgymint

az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a

tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt;)
2) hugycsőfolyásokat (még oly idülteket is), nemzetrészek bujakóros íekélyeit és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban;
3) h u g y c s o s z í í k ü l é s e k e t j
4) friss és idült nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyást, és az onnan eredő

M AGTAL ANSÁGOT;

IJécsi tSzsde és pénzek íebr. 15.
5°, 0 Metalliques . 62.40
M. földt kötv. . 73.—
5•/„ nem. köles. . 68.—
Tem. földt. kötv. 71.50
1860. államkölcs. 110,—
Erd. földt. kötv .71.50
Bankrészvények . 835.—
Ezüst
114.30
Hitelrészvények . 147.—
Cs. kir. arany . 5.90
London
123.75
Napoleond'or . 9.86

6) A húgyhólyag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délutáu 3 órától 5-ig, és estve 7j5rá ólj 8-ig
Lakik: Pesten, belváros, kigyóuteza 2-ik sz&m alatt kigyó- ós városházuteza.
sarkán. (Rottenbiller-fóle házban) L emelet, bemenet a lépcsőn.

Felelős szerkesztő: Yécsey Róbert.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.

Dijjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik
és a gyógyszerek mgeküldetnek.

5) bőrkiütéseket;

Nyomatott Pollák Mórnál SeDsi-Özentprvöra-unű.
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