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Tiszának maradni kell. 
Sepsi-Szentgyörgy, febr.  15. 

T i s z a K á l m á n mennyire nélkülözhetetlen 
mint miniszter, bebizonyította a kiegyezés nem sike-
rtllése miatt történt lemondása, midőn nem akadt szé-
les Magyarországon államférfi,  ki kabinet-alakitásra 
vállalkozott volna, nem, ki az Ausztriavali vitális kér-
dések kedvező elintézésére ajánlkozott volna. 0 fel-
sége Tisza Kálmánt bizta meg a minisztérium további 
vezetésével. Tiszának maradui kell, mert az Ausztriá-
val megkezdett tárgyalásokat csak ő fejezheti  a leg-
jobb eredménynyel be. 

Az orosz hadi késztlletek, a közelebbi napokban 
történt háborús mozgalmak mindinkább kilátásba he-
lyezik a háborút. A monarchia külegén mutatkozó 
vészterhes felhők  a bankkérdést másodrendű kérdéssé 
tették s minden hazafi  a fenyegető  nagy veszélyre gondol, 
mely monarchiánk léte vagy nem léte felett  fog  döntő 
határozatot hozni. — A helyzetet fenyegetőbbé  teszi 
Ausztria titkos politikája, melyről nem lehet tudni, 
melyik fél  mellett fogja  hatalmi súlyát mérlegbe vetni. 
Ausztria titkou késztll s mindennap várható, hogy egy 
erös hadosztály az oláh és szerb határokra fog  kül-
detni s hogy meddig lesz figyelő  helyzetben, beavat-
kozik, vagy okkupál e ? ez a jövő titka. 

Ausztria politikája a keleti kérdésben a legéle-
sebb ellentétben áll Magyarország politikájával. Ausz-
tria orosz befolyás  alatt áll, Magyarország felfogva  a 
monarchia és saját állami érdekeit, a török mellett 
tüntet s szigorú semlegességet hangoztat. 

Tisza Kálmánnak kormányon kell maradni a ke-
leti kérdés eldöntéseig, mert róla, ki igy nyilatkozott, 
hogy: „a m a g y a r k o r m á n y a k a r a t a n é l -
k ü l e g y k a t o n a s e m l é p k i M a g y a r o r -
s z á g b ó l " — tudjuk, hogy ha az állam féltett  érde-
kei forognak  ké rdésben, teszi azt, mit hazafisága,  hon-
szerelme parancsol s semmiféle  pressio és áramlatnak 
hazafiságát  föláldozni  nem fogja.  Egy kabinet Tisza 
nélkül — ki tudja — engedne a befolyásoknak,  nem 
fogná-e  államunk érdekeit veszélynek tenni ki. 

Tisza Kálmánnak maradni kell, mert magatartá-
sával, me lyet a nemzeti politika mellett tanusitott, a 
nemzet meg van elégedve; mert tudjuk, hogy az ö 
politikája érdekeinkkel azonos, mert e nemzetre csak 
akkor támasz kodhatni rendkívüli veszélyek esetében, 
ha egy oly ember áll a kormány élén, kinek hazafi-
ságát még ellenségei sem vonhatják kétségbe. 

Tisza Kálmánnak maradni kell, mert ha lelépne, 
a k k o r á l l a n a be a l e g n a g y o b b f e j e t -
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A furfangos  hős. 
— Életkép. — 

Irta: Algner Ferenc. 
(Folytatás) 

Eközben a magaslat is tisztul; az ellenséges ka-
tonák levonulnak, de a zászlót még ott lobogtatja a 
szél. A zászlótartó Würtz kimondhatatlan örömére ott 
maradt egyedül, elmerülve szeemlélve pillanatig a csa-
tázó tömeget. Würtznek ugy dobog a Bzive, ugy siet 
előre. „Egy ember nem is ellenség", gondolja magá-
ban. Már megközelítette. Alig pár lépés választja el 
az ellenségtől; az ellenség látja őt és bevárja. Csak 
kezét kell kinyújtania, hogy a zászló övé legyen, s 
akkor az ezer darab aranyat is megszerezte. Az ám I 
De a zászló mellett ott a vitéz. . . Szuronyt szegezve 
várja Würtzöt, mintha a zászló mellett akarna meg-
halni. Erre a Würtz bátorsága is alászállt. Megállt az 
ellenséges katona előtt s fegyverét  lábaihoz leeresztve 
szemeit figyelmesen  függeszti  a szemközt álló alakra. 
E pillanatban egy eredeti gondolaton törte fejét:  váj-
jon fegyver  helyett a szó hatalmával nem megy többre 
ellenségével szemben? Marcona ellenfele  sokkal ügye-
sebb harcos lehet, mint ő s akkor vége sz életnek, 
vége a dicsőségnek, vége az ezer aranynak. Pedig ő 
az életet épugy Bzereti, mint a dicsőséget s az ezer 
arany is fölötte  kedves előtte. Mit tegyen tehát, hogy 
az egyiket se v szitse el örökre? E tanakodása után 
hirtelen elhstároita magát: Üdvözölte a francia  kato-
nát. Az pedig ellenfele  udvariasságát nem hagyta vi-
szonzatlanul, szintén tisztelget Würtznek. 

— Előre ! csak előre 1 — biztatá magát Würtz. 
Es ekkor célhoz vezetőnek találta, ha beszédbe 

ered ellenfelével. 
— Hogy hivnak ? — kérdi németül zsidós kiej-

téssel. (Mintha bizony szükség volna a eBatában an-
uak a nevét tudnunk, kit a másvilágra szeretnénk 
expediálni.J 

Csodák csodája! Csupán a véletlen szeszélyes 

l e n s é g , m i k o r a n e m z e t n e k l e g n a g y o b b 
s z ü k s é g e l e e n d a b é k é s e g y e t é r t é s r e . 

Tisza Kálmán maradása azonos a nemzet érde-
keivel s igy tőle, kinek hazafisága,  becsülete minden 
gyanúsításon felül  áll, joggal követelheti a nemzet, 
hogy ügyeit a legválságosabb viszonyok között is 
tovább intézze. 

A „Háromszéki Cserey-muzeum". 
B e m érdemjelét b. O r b á n Balázs, mint aki 

Kossuth által erre megbízatott, elküldó a háromszék' 
muzeum számára özv. Cserey Jánosné, sz. Zathurecky 
Emília asszonynak. 

Orbán Balázs ezt egy nagyérdekü levél kíséreté-
ben tette, melyből a következőket idézzük: 

„En jól tudom — írja Orbán BalázB a többi kö-
zött özv. Csereyné asszonyuak — hogy ön szerény 
viszonyai közt módot talált arra, hogy hazáját felgaz-
dagitsa az által, hogy Háromszéknek s a Székelyföld 
más vidékcinek is emlékkincseit, régiségeit, neveze-
tességeit kitartó tevékenység, jnagy áldozatkészség és 
soha meg nem hálálható önodaadással egy begy egy üjt-
vén, azt Háromszéknek ajándékozta s ezáltal egy 
Székely muzeumnak alapját veté meg. — Ez egy nagy 
gondolatnak volt gyors végrehajtása, mert mig a fér-
fiak  ily intézmény szükségességének elméletével fog-
lalkoztak : addig ön gyakorlatilag oldá meg a kérdést 
s az igét testté változtatváu, megtette azon nagyszerű 
kezdeményezést, mely meggyőződésom szerint alapját 
képezendi a nagyobb szabású cttlturalis mozgalomnak 
ós fejlődésnek  ; mert csak az a nemzet fejlődés-  és 
müveltségképes, mely múltjának emlékeit meg tudja 
becsülni, mely elő képes teremteni azon előfeltétele 
ket és szellemi eszközöket, melyek mult nagyságának 
fényét  felragyogtatván,  jövőjének legbiztosabb zálogát 
nyújtják. E zálogok legbecsesebbikét van szerencsém 
ezennel átküldeni." 

Orbán Balázs ezután kie.aiieli az érdemrend jelen-
tőségét, annak Kossuth általi mé|küldetéaét és igy szól: 

„Háromszék népe szolgáltatta Bem hadseregének 
loghősiesebb bajnokait, kik nemcsak Szeben bevéte-
lét segiték elő, visszatartva az osztrák hadsereg egy 
részét ; li uiem a muszka inváziókor a tömösi szoros 
termopyloi harcaiban, a kökösi hidnál, SzépmezÖD és 
Szemeriánál vivott csatákban bátran elszántan szembe-
száll va a muszka főtáborral,  azt három hétig tartá 
vissza Erdély délkeleti szögletében. Az érdemjel dics-
fénye,  mely örökiti a hős vezérnek emlékét, vissza-
sugárzik hadserege kiválóbb hőseire: a háromszéki 

játéka idézhette elő, hogy a francia  szintén németül, s a mi fő:  észrevehető zsidó hanglejtéssel válaszolt. 
Erre Würtz kevésbbé mult, hogy hasra nem 

esett meglepetésében. 
Győzelem I 
Hogyne! mikor tiszteletreméltó ellenfelében  az 

első szónál fölismerő  — a „választott nemzet" egyik 
hős fiát. 

— Ah! te is zsidó vagy ? I — kiáltott elpalástol-
hatlan örömmel. 

— Ahuml — hangzott rá az egykedvű válasz. 
— Üdvözöllek pajtás I — köszönté ezután Würtz 

és kezét nyújtotta. 
A francia  hatalmas parolát adott. 
— Minden jól megy ! — gondolá Würtz. 
— Mi megértjük egymást kollega I — folytatá, 

behálózni iparkodva ellenfelét. 
— Oh 1 én mindig meg szoktam érteni az okos 

ember szavát. 
Würtz e feleletre  olyan szépen tudott mosolyogni. 

E hízelgés nem volt ellenére. Ah! tehát őt okos em-
bernek tartja ellensége. Ez is már valami. Előre, csak 
előre ! 

— Pajtás! — Bzólt nyájasan — nekem egy ter-
vem van ; e tervemet csupán te mozdíthatod elő. 

A francia  rábámult; látszott, hogy nem érti 
szándékát. 

Würtz sietett megmagyarázni, hogy a dolog igen 
egyszerű : 

— A zászlóra van szükségein, barátom! — nyil-
vánította leplezetlenül óhaját 

— De már ez aztán valami ! — gondolá magá-
ban a francia  s hirtelen hátralépve szuronyát szegzé 
a vakmerőre, ki a zászlót kérte töle. Megmutatta e 
föllépésével,  hogy nála a zászló körül forog  az élet-
kérdés. 

Würtzöt ez kihozta sodrából. Tanakodva nézett 
maga körül. E percben egy ágyúgolyó majdnem or-
rába ütődött. Egy arasznyira könpölygött el szemei 
előtt. Ez veszélyes magaslat, Itt nincs idő a ha-
bozásra ! 

— Szereted a pénzt? — fordult  e kérdéssel se-
besen a franciához. 

honvédeinkrc. Ez emlékhez illőbb helyet Háromszéki 
muzeumánál nem lehetne találni; az Kossuth Laji.s 
által oda küldetve, a történelmi elismerésnek legbe-
csesebb és legmagasztosabb kijelentését képezi." 

Levele utóiratában Orbán a következőket mondja: 
„Kossuth nemes kezdeményezése máris megtette 

hatását, mert szerencsés vagyok azt megszaporítva 
nyújtani át, és pedig: egy ezüstbe foglalt  csinos fa-
kereszttel, mely azon bitófából  faragtatott,  melyen 
Damjauics János, honvédtábornokaink e Iegdicsöeb-
bike a halhatatlanság babérjait elnyerte. E szerint te-
hát szabadságharcunk leg agyobb két hőse emlék-
ereklyéje pároson jut a Székely muzeum birtokába. 
Továbbá van szerencsém átküldeni Makray László 
honvédezredesnek harmadosztályú érdemkeresztét, me-
lyet Bem altábornagy sajátkezűleg tűzött a hős ezre-
des mellére, kapcsolatban a Bem által sajátkezűleg 
aláirt erre vonatkozó emlékokmánynyal. Mind a három 
nagybecsű ereklyét özv. Makray Lászlóné nagylel-
kűsége juttatja a Székely muzeum birtokába, miért 
székely népünk hálás elismerését méltán kiérdemli * 

A fenuebbi  levélben jelzett nagybecsű ereklyék 
mellett még más adományokban is részesült a már is 
6000 becses tárgyat magában foglaló  Cserey Jánosné-
féle  székely muzeum, mert Vasady GyuU tanár ur, 
ezen muzeumnak lelkes őre és rendezője (ki a Bem 
érdemkeresztjének átvételére rándult fel  a fővárosba) 
Orbán Balázs társaságában meglátogatván Xantus Já-
nost, ő is nagylelküleg megajándékozta szülőföldjének 
keletkezőben levő inuzeumát a következő becses tár-
gyakkal : 

1) Egy páli siánkrit nyelven irt, Budhaista bib-
liával, mely tálipöt fa  szeleteire van karcolva, igan 
finom  és ékes betűkkel; e remekmű a lS-ik század-
ban készült a siami király rendeletére. 

2) Három darab siami pénz, egy réz, egy ólom, 
egy porcellánból. 

* 3j Két darab chinai érmet, egyik Krisztus előtti 
korból? másik folyó  pénz. 

4) A chinai történelem azon kézikönyvét, melyet 
a chinai közeptanodákbaa használnak. 

5) Egy nagyon finom  festésű  chinii képet, 
Ezeken felül  magigérte Xantus, hogy mihelyt a 

Székely muzeum rendezve s a szükséges szekrények-
kel el lesz látva, indiai és chinai m idárgytljtemányé-
ből 40 darabot, érem- .és csigagyüjteménféből  is fog 
juttatni a Székely muzeumnak. Pulszky Fjreuc is Ígé-
retet tett, hogy a nemzeti muzeuin duplumainak ki-
osztásakor nem fog  megfeledkezni  a Székely muzeum-
ról, s másképen is hathatós támogatását nagylelkűen 

Emiitettük, hogy a francia  zsidó volt. Amint pénz-
ről hallott beszélni, elkezdte a füleit  hegyezni. 

— En neked sok pénzt adok, persze, ha aka-
rod . . . . 

(Már hogyne akarná!) 
— Csakugyan ? — kérdé izgatottan a franci*  és 

szuronyát már nem tartotta Würtzre szegzetten. 
— De előbb te adod át a zászlót, — nyilvání-

totta Würtz a föltételt. 
— Sok pénzt adsz érte ? — kérdé a másik, ki 

máris egy halom pénzről álmadozott. 
— No, tudod, soknak nem épen sok, de egy 

zászlóért bőven elég. 
— Körülbelől . . . 
— Vagy száz arany megütheti markodat. 
— A francia  egy szikrát se engedte elragadtatn 

magát. 
— Adok kétszázat! — emelkedett Würtz fellebbi 

Ígéretében. » 
— Egy ellenséges zászlóért ez kevés, — mondá 

elutasitólag a francia  és távozni készült a magaslatról, 
hogy övéihez csatlakozzék. 

— Megállj! Adok hát négyszáz aranyat! 
A francia  visszatért : 
— Tudod mit? adj ötszázat és a zászló a tiéd. 

Noked bizonyára jobban meg fogják  fizetni,  — mondá. 
— Nem bánom! Odaadom minden pénzemet! — 

egyezett a vásárba Würtz B egy tekercs aranyat vont 
elő kabátja zsebéből. 

A francia  e'.dobta a zászlót kezéből s csak a 
fegyvert  tartotta magánál, hogy az aranyokat köny-
nyebben megkaparinthassa. Würtz pedig al>g tudta 
leküzdeni örömét, hogy a zászló birtokába jutott. S 
mig a francia  az aranyokat olvasta, őt az a go'ndolat 
totte boldoggá, hogy ötszáz aranyat nyert! Igaz, hogy 
a másik ötszáz is jól fogott  volna. Azonban ő irtózik 
a vérontástól s inkább engedi elvenni azt, hogysem 
egy izraelita az ö fegyvere  alatt lelje halálát. 

Mégis szép az, mikor az ember gyáva, Látszólag 
másért remeg, holott pedig ö fél  s retteg. 

Ilyen volt Würtz is. 
Miután tisztába jött eljárásával, szemlét tartott a 



felajánlotta.  Ily pártfogók  mellett a Székely muzeum 
gyors kifejlődésre  jut. Még fel  kell említenünk Bálint 
Gábor adományát is, mely á£l; egy mongol szalmaka-
lapból, két darab mongol préselt thea-tartóból, iiárom 
darab mongol füstölőből,  két darab cbinai ólom-érem-
ből és útleírása két példányából. %en kivül Vasady 
több érdekes régi fegyvert  s egyéb iritksságokat vásá-
rolt Eggernél Csereyné megbiaásából-

A roncsoló toroklob (Diphteritis). 
M o t t ó : „fiat  juítitia, perest mondás!" 

A „Nemere" folyó  évi 12. számában e fölirattal 
jelent meg egy rövid vázlatu értekezlet. 

Jelszavamhoz hiven, kötelességemnek tartom a 
t. közönséget felvilágosítani  a valódi tényállásról. Nem 
célom az író bírálója lenni, nem vitatkozásba bocsát-
kozni a hasonszenvi gyógykezelés fölött;  nem is cé-
lom — mint egy helyi tisztelt ügytárs ur szíves volt 
mondani a „keleti szemfájáBról"  irt cikkemről — ne-
vemet fitogtatni  ; nálunk a közös jólétért valamit ten-
ni, annyi, mint „illetéktelenül felszólalni",  annyi, mint 
„üzletet keresni". 

Oh tompora, oh móres 1 

Mindenkit, mint mondani szokták, „hite boldo-
gít", s igy ki a hasonszenvi keze'ést tartja jobbnak, 
nbbán nyugszik meg; nagyon jól teszi, ha a hason-
szenvészt keresi fel.  Azon idő elmúlt, hol a közönség 
az orvostól csoda eredmények felmutatását  kívánja s 
a müveit sokaság igen jól tudja : Aeskulap fiai  nem 
biruak isteni erővel. 

A roncsoló toroklob az ujabb ideig a gyógyíthat 
lan betegségek közé lőn torolva. Ha egy szaklap ha-
sábjai közé lettek volna e sorok irva, ugy megmutat-
nám, mennyire törekszik a kutató ész e hatalmas s 
oly iszonyú erejű ellenség ellen biztos fegyvereket 

lelni. A szaklapok a pium desideriunaot föltalálva 
Jenni vélik az ecsersavban. Mennyire érdemli meg e 
szer bizalmunkat, a jövő titks, a jövő észleletei muta-
tandják meg. Ha valósul az állitás, akkor korunk leg-
szebb vívmányai közé tartozik e megfizethetlen  kincsl 
Büszke is lehet korunk e vivniányára, mert már az 
ó korban Homer és Hippokratrstől kezdve — kik is-
merék e fekélyt  — folyton  küzd az (mberi ész. Are-
taeus az első század végén, a másodiknak kezdetén 
leirja e kóros állapot jelenségeit, u-ár szól a mandula 
mirigy és izzadmányos toroklobról. Macrobin 380. Kr. 
u. a lonceoló toroklob egy jáiványát irja le. 1557-ben 
Hollandban, 1650-ban Frankhonban, 1749-ben Olasz-
honban esett számtalan ártatlan kisded áldozatául. 
Scliobinger, Nola, Severin, Chisi valának koruk elő-
barcosai, nem a íegkedvezőbb sikerrel küzdve. 

Bretonneau 182l-ben nyujtá be gyönyöiü, éles 
kiitikával irt értekezletét a „Academia de medic"-nek. 
Után a látjuk Orillard, Trousse.au, Maingault, Stein-
brömert lépni az orvoBvilág elé kutatásaikkal, míg-
nem a lángész Wirchownak lőn föntartva  a tiszta kór-
isme.'Ő volt az első, ki utat tört, mig 1868-ban Cobn 
meglnutatá a Schizomizeták (Oscillariák) jelenlétét, 
okozóit a roncsoló toroklobnak. Nyíltan kimondja ő a 
dipliteritisről irt röpiratában : „Micrococcok nélkül 
nincs dÍDherilis I" Tehát nem mintegy évtizede észlel-
tetett alaposabban, mert hisz alaposan észlelék azt 
elődeink is, elvjtázbatlan ismerék tüneteit; hanem mint 
egy évtizede tudjuk bizton, hogy gombanemü szerves 
testek, gorcsöü kicsinyBégü testecskék, melyek a le-
begőben lebegnek, előidézői e fekélynek.  Feltételek 
ezek! Kísérletek! de meglepő kutatásai korunknak. A 
gyógyászat a kísérletek, kutatások, ezekből eredett 

kilzdők fölött,  kik alkudozásuk alatt jó távolra elhú-
zódtak tőlük. 

Vájjon nem késett-e el? — ötlött eszébe e kér-
dés, nem előzte-e meg más a zászlóelfoglalásban  ? 

Erzé, hogy nem vesztegetheti az időt. 
— Isten veled barátom ! — búcsúzott a franciá-

tól, ki az aranyokat már elpakolta zsebébe. 
— Servus ! — viszonzá a békés ellenség. 
Erre a két férfiú,  mint a vitézség bámulatraméltó 

példányai, elvált egymástól. Az egyik elsietett jobbra, 
a másik, a francia  pedig balra. 

Utóbbi alig lépett egyet, megbotlott egy kőben, 
elesett s homlokát megsebezte. Mikor felállt,  a vér-
csurgott arcára. 

Szerencsés véletlen! Most már mentsége is van. 
Megsebesült e a zászlót ugy ragadták ki kezeiből. 

Würtz ezalatt lihegve rohant a golyózáporban 
előre, hogy a vezér iözeléba juthasson. Minden lépés, 
minden perc vesztére lehet. Es akkor vége az ezer 
aranynak s elveszett ráadásul még az általa kifizetett 
ötszáz arany is. 

De e cBapás mégis borzasztó lenne a sorstól egy 
EBidóra. 

A szerteszét kalandozó golyók közül pedig egy 
is örökre megállíthatta volna a hőst diadal-utjából. 

Azonban a sors könyvében számára fenn  volt 
tartva a dicsőség. 

Würtz elérte célját. 
Addig, mig itt is, ott is halomra estek el a ham 

cosok, ő sértetlenül érkezett a vezér elé. 
— Itt a zászló I — kiáltotta már messziről s 

büszkén lobogtatta a megvásárolt zászlót, mintha csak 
egy második világhódító lett volna. 

Egy pillanat múlva körül volt fogva  a katonai 
tekintélyek által, kik a vezér környezetét képezték. 
Az első zászlót elfoglaló  hőst mindenki megbámulta. 

(Vége következik.) 

feltételek  alapján emelkedett azon pontig ia, hol ma 
áll. Ha sok bitetlen kétkedő-találtatik, ki e kutatások 
valóságában bizalmatlankodik, ne csodáljuk, hisz meg 
volt e kétkedés mindig és mindenütt, hol valaki vala-
mi nagyszerű újsággal lepte meg e világot; ha nem 
hive Columbusnak kora, miért hinne Cohnnak a jelen! 

Ismeretlen tisztelt ügytársam által leirt tünetek 
első jelenségeihez hozzá kívánom tenni azt, hogy 
gyakran az I. stádium tünetek nélkül lép fel,  mely a 
szülőket vagy gyermeket figyelmeztetné  a veszélyre, 
mely fejők  fölé  tornyosul. Láz, vagy láz nélkül, ke-
vés fájdalom  a torokban, csak a kiszáradás érzete a 
nyelésnél, kis szúrás, mit a legkevesebb gyermek mond 
el, félvén  az orvosságtól. A gyerek eszik, de a nye-
lésnél arckifejezése  változik, a száj úgyszólván ön-
kénytelenül félrehúzódik;  a gondosan őrködő szülői 
szem erről észlelheti leginkább, hogy itt baj növek-
szik. Midőn a többi komolyabb tünetek lépnek elő-
térbe, midőn már sárga fehéres,  szürkés fehéres  izzad 
mányt látunk, már a kifejlődött  II. fokú  betegségi 
állapot van előttünk. Ez a műkifejezéssel  „Croup"nak 
nevezett s gyógyítható állapot. El is hiszem, hogy 
a tisztelt értekező ügytárs ur e stadiumban „Mercur 
corrosiv" és Alcobol használata által eredményt mutatott 
fel.  A corrosiv épugy éget a hasonszenvész kezében, 
mint a miénkben az Alkohol, époly tönkretevője a 
gombanemü tcbtecskéknek, mint a felcselsavas  kali, 
stb. Mennyiben gátoljuk mi tehát a hasonszenvészeti 
gyógykezelést, — vagyunk károsak, vagy feleslegesek 
— ezt nem értem. 

Ami a toroklob III. stádiumát, a voltaképeni 
dipheritist illeti: midőn a fekélyek  feketés  szinezetüekL 
midőn fenesedés  áll be, ott további szerencsét kívá-
nok működésére a tisztelt ügytárs Urnák, óhajtóm, 
működjék hatáskörének boldogitására még soká 1 de 
engedje meg nekem nyíltan kimondani: nagyon két-
kedem, hogy CorroBiv és Alkohol itt is elegendő 
lenne ! 

A kezdetleg helyre szorítkozott betegség vérbe-
tegséggé fejlődik.  Vájjon ekkur is beérjük Corrosiv és 
Alkohol-ial? 

Ha Alkoholt vízzel vegyítve, pálinkát adagolnánk 
belsőleg e vég s kétségbeejtő harcban, ugy megvolna 
annak a maga hatása s célja. Angliában a rum, krok 
stb. mint lázellenes szer alkalmazásban áll, a test hő-
ségét alsóbb fokra  hozza, kisebbíti. No, de hisz ezt 
ön ÍB époly jól tudja, mint én I 

Ne hitegessük a különben könnyen hivő közön-
Béget a Corrosiv s Alkohol tiieoriával, káros hatású 
ez a közönségre, mert rendesen ez adja meg az árát; 
káros ez a karra, melynek tagjai vagyunk. 
Legyüuk őszinték azok iránt, kik segélyünkre utal-
vák ; valljuk be, mit tehetünk, de valljuk be azt is, 
mit nem tehetünk; nem szégyen e vallomás, nem a 
mi hibánk! Igy emelni fogjuk  a kar méltóságát s 
megóvni azt mindenei előtt. 

Dr. Reiuer Bániéi. 

Néhány szó erdőségeink állapotáról 
(Két közlemény.) 

Most midőn az erdőbecslő bizottság hangya szor-
galommal folytatja  becslési munkálatait — nem tartom 
időszerűtlennek Háromszékmegye kézdi-orbai kerülete 
erdőségeiről rövid pár szóban megemlékezni. Jelen 
rövid leírásomban csak az erdők inütani minőségéről 
szólandók, mellőzve a talaj és égalji viszonyok leírását, 
s ezeknek az erdőségek állapotára való befolyását; 
azért, mivel ezen két fő  tényező hatásán kivül állanak 
azon okok, melyek következtében erdőségeink elpusz-
tultak, s napról-napra pusztulnak. 

Nem vagyok első, ki e téren — ezen vidék jövő 
jólétét s ebből kifolyólag  kedves hazám anyagi gya-
rapodását Bzemelőtt tartva — felszólalok.  Már évekkel 
ezelőtt" több rendben, s még mult 1876. év nyarán is 
N. Gy. Selmecbányái erdész akadémiai volt tanár-segéd, 
e tárgyban sokszor, terjedelmesen és szakértően irt, 
nyilatkozott; sőt a k.-vásárhelyi városi tanácshoz (tud-
tom szerint) annak felkérése  folytán  — a szabályos 
erdőkezelésre vonatkozó és nélkülözbetlen feltételeket 
magába foglaló  javaslatot, elő is terjesztett; mely rész-
vétlenség miatt végrehajtva, keresztül vive nincs még 
ma ÍB. 

Valóban szomorú dolog, midőn a nép saját maga 
az oka — bárha némelykor a körülmények következ-
tében — hogy egyes nemesebb törekvések a részvét-
len kis hiszemüség miatt füstbe  mennek, s mint pusz-
tában a szó, elhangzanak eredmény nélkül. Pedig kü-
lönösen nálunk székelyföldön,  kár — sőt vétek figyel-
men kivül hagyni bármit is, ha az a jobblét előmoz-
dítása céljából, egyesek által ajánlatba — és pedig 
ugy hozatik, hogy annak létesithetése csekély áldó 
zattal jár. 

De térjünk át az erdők jelen minősége leírására; 
s nézzük e l ő s z ö r ; a valódi, néhol a határtalan 
pusztításnak és rabló gazdálkodásnak szomorú képét 
nyújtó, erdőállapotot; m á s o d s z o r : azon okokat, 
melyek befolyással,  sőt okozói, voltak &zen állapot 
bekövetkezbetésének; és végűi ezzel kapcsolatosan : 
mely intézkedések volnának egyelőre is legszüksége-
sebbek arra, hogy e jelen silány állapot rövid idő 
alatt javulna, és pedig a nélkül, hogy az egyesek s 
ugy a községek is, későre gyümölcsöző tőkéket fek-
tetnének be erdőségeik felújítására  — illetőleg növe-
lése végett-

I. 
Nem kell, hogy hetekig barangoljunk bécre fel, 

bércről le a végett, hogy minden egyes község erdő-
ségeit bejárva, azoknak mÍD&ségéről helyi Bzemle ál-
tal nyerjünk tudomást. — Elegendő egy körpillantás 
s látjuk a szomorú képet. 

Azonban e vidék több községe erdőségeit már 
közelről is szemléltem, részben bejártam és tanulmá-
nyoztam . . . eleget láttam. Kevés kivétellel, összes 
erdőségeink el vannak pusztítva, s ennek következ-
tében a talaj részint elsilányodva, részint romlásnak 
indulva. 

Valóban a mily pazar volt a természet, e vidék 
beerdökoszoruzó munkájában : ép oly gondtalanul rosz 
gazda volt a nép, mely szétdúlta e szép és hasznos 
müvet, anélkül, hogy bár a természet újra teremtő 
erejét csekély fáradságával  elősegítette — megköny-
nyitette volna, saját és utódai hasznára s ebből kifo-
lyólag a haza javára. 

Vegyük az egyes uralkodó fanemek  tenyésshatára 
szerint a rövid leírást. 

Az elöhegységek, melyeket pár évtizeddel ezelőtt 
is még, csaknem kizárólag tölgy erdőségek borítottak, 
nyújtják a legszomorúbb képet. Itt kopár, vizmosásdus, 
amott silány fenyőbojttal,  (borsika, juníperus commu-
nis) s egyes, a néhol csoportonkénti nyírfával  tarká-
zott pusztaság terül el. Más helytt: mogyoró, nyír, 
vagy elcsenevészedett csere-, bükk- és gyertyánbokor, 
erdei gyomokkal vegyesen foglalta  el az egész te-
rületet. 

Vannak néhol ugyan egyes kisebb területek, me-
lyeken kevés gyertyán és bükkel vegyesen, sőt tisztán 
is, még részint túlkoros, részint fiatal,  tölgyesek van-
nak. Azonban, ezen, még fennálló  részekben is, s fő-
leg a korosabb állabokban, (melyek többnyire sarjból 
növelt szálerdők) az okszerűtlen gazdaság következ-
ménye : a talaj elszegényedése és az ebből s túlko-
rosságból származó csucsaszály, mindenütt eszlelhető. 
A mi szomorú jelenség az erdőgazdaságban. 

El lehet általában mondani, hogy hajdani hatal-
mas tölgyeseinknek — a mintegy mutatványkép még 
itt-ott fennálló,  legfőlebb  pár száz holdnyi területeket 
kivéve — semmi nyoma. 

Fennebb menve a hegységedbe, hol a bükk már 
tömegesen lépik fel,  kedvezőbb viszonyokat találunk. 
Itt a talaj elszegényedése és az ezzel járó álabbrom-
lás — bár a rosz gazdálkodás itt sem szünetelt, nem 
következett be teljesen, jóllehet helyei-helyei itt is 
mutatkozik. 

Nézetem szerint ezen kedvezőbb viszony onnan 
származik, hogy a bükk, s néhol közte szórványosan 
előforduló  gyertyán lombja, már nagyobb mennyisé-
génél fogva  is, inkább alkalmas televény (humus) kép-
ződésre, mint pl. a tölgy lombja; részint pedig a bükk 
sarjképesebb levén (megjegyzendő, hogy itt nálunk 
majd mint sarjból növelt erdőségek vannak, nem fog-
lalkozván s nem is gondolván semmiféle  felújítással, 
egyedül a természetre bízván, mint hajdan e munkát, 
de vajha ebben is ne gátolnák II) minta tölgy, a már 
letarolt terület hamarább gyorsabban beerdősül, s igy 
a talaj elsilányodása nem következhetik be. Neveze-
tes és számba vehető ok még az is, hogy ezen távo-
labbi erdőrészekben, a távolság miatt, a legeltetés nem 
oly rendkívül határtalan, mint az előhegységekben, s 
igy a tölgyesekben; továbbá, hogy a bükkerdöségek-
ben levő vastagabb lombtakaró nagy védelmül szolgál 
a talaj elsilányodhatása ellen. 

Az ép most említett okok kifolyása  az, hogy 
most is nagy kiterjedésű - - de sok túlkoros — bükk 
erdőség áll ma is fenn  ; főleg  fiatal  bükk sarjérdők 
több helyen igen szépen díszlenek. 

lparüzlettani tekintetben ezen fenn  röviden leirt 
erdőségek fatöinegei,  számítás alá nem eshetnek. A 
tölgy erdőségek csekély terjedelműknél fogva  a gaz-
daságban és építészetben csak is a legnélkülözhetle-
nebb darabokat nyújtják, de az is ritk In kapha'ó. A 
fiatal  tölgyeseket legtöbb helyen mint tűzi fát,  vagy 
lehámozva, haját, mint cserező anyagot, használják. A 
bükk általában, csak mint tüzelő anyag vétetik 
igénybe. 

Ezen utóbbi fanemnek  nagy tömegekben való 
fellépése,  mütani tekintetben nem hasznos, sőt káros. 
Mert egy más (pl. luc, jegenye, fenyő,  sőt erdei fe-
nyő) hasznosabb fanemet  szorít le azon térről, mely-
nél értéke sokkal csekélyebb. Mig a luc, jegenye, fe-
nyő kevésbé kedvező viszonyokat véve is fel  70—85°/u 
haszonfát  ád, addig a bükk legfőlebb  8—l0fl/„. 

Fenyveseink — kivéve azon majdnem hozzá fér-
hetlen helységeket, hol még a rablógazda fejszéje  nem 
járt iva messze hegyekben) majd mind tönkre vannak 
téve. Különösen Fapolctól, északfelé  Osdoláig, s nagy 
részben még fennebb  is. 

Hegységeinket luc (abies excelsa) jegenyefenyő 
(abies pectinata) kevés erdei fenyő  (pinus silvestris) 
és kevés szurkosfenyő  (pinus austriaca) borítja, borí-
totta. Ezen két utóbbi csak ritkán, szórványosan, vagy 
kisebb csoportokban fordul  elő. Havasi fenyő,  mily 
mennyiségben jön elő, azt nem tudom, mivel a messze 
fekvő  havasokon, nem volt még alkalmam megfor-
dulhatni. 

Fenyves erdeink jelenlegi állapotát sem nevez-
hetem, még középszerűnek sem Mert mint emlitém 
is, csak a távol fekvő  s majdnem hozzáférhetlen  (és 
egyes tilalmas) helyeken áll még fenn,  pusztitatlauul, 
egyes fenyő  áliab. Közeli és hozzáférhető  hegységek 
állabai majd mint tőnkre vannak téve. Fürész-áru elő • 
állítására ez utóbbi helyeken csak ritkán találhatni 
egyes tönköket, söt még épületfa  sem mindenhol ta-
lálható kellő mennyiségben. Elcsene, .szedett l-től 
fokozatosan  fel  100 évig, rendetlenül vegyes fenyvesek 
vannak ugyan nagy területeken ; ds kevés része hasz-
navebető, azaz haszon fa;  csakis tűzifának  való. 

Valóban comicummá változik maholnap, főleg 
Gelencén, a fürésztönk  elnevezés. Ha az ember végig 
járja szerény íürészsórait, az egykor hatalmas tönkö 
ket aprító gelencei víznek: megszállja a szomorúság 
A fűrészvezető,  silány 15—20 cm. átmérőjű egy né 



hány tönknek caufolt  boronája mellett, fürészelöje 
oldalához támaszkodva, s talán ön magában mea cul-
pat rebegve, szomorúan tekint fel  a félelmesen  kopár; 
tetőre, mely alatt, hajdan jobb időket látott fürész-
malma fekszik. 

A határtalan pusztításnak és okszerűtlen gazda-
ságnak következménye az állabb romlás itt, a fenyő-
erdőkben is mutatkozik. 

A részint letarolt, (ez lévén nálunk a divatban 
levő vágási mód) részint kigyéritett, most Bilány, ko-
páros állahok helyén és között, szórványosan lépik 
lel a blikk, gyertyán, sőt néhol a nyir ós nyár pl. az 
alsóbb regiokban. 

Ea volna rövid — dióhéjba foglalt  vázlata a je-
lenlegi erdők minőségi állapotának. Nézzük : 

(Vége kGvetke>ík.) 

A „Nemere" clinil lap tekintetes szerkesz-
tőségének 

S. Szentgyörgyön. 
Folyó évi 12. sz. alatt megjelent becses lapjának 

„Vegyes" rovatában „Életbiztonság kézdiszékben" cim 
és —y betti aláirás alatt, több bűnesetek számláltattak 
elő, melyek ezen szék területén követtettek el, s egy-
szersmind névtelen közlő által odavettetik, hogy a já-
rásbíróság erénylelen nyomozása miatt csaknem minden 
bűneset felfedezése  hajótörést szenved. Miután pedig 
Kézdiszék területén, t-Bakis a kézdi-vásárhelyi kir. já-
rásbíróság áiittatott föl,  és áll ÍB egyedül, önként kö-
vetkezik, hogy cikkező emiitett járásbíróságot, kívánta 
erénytelen eljárással gyanúsítani, azért hivatva érzem 
maguaat, mint a kézdi vásárhelyi királyi járásbíróság 
vezetője az olvasóközönség megnyugtatására emiitett 
bűnisetek felől  k-littö felvilágosítást  adni. Ugyan 
is, mint cikkező ÍB irja emiitett bűnesetek ezen és a 
mult évben történtek és én még hozzá teszem, hogy a 
felső  csernátoni molnár és erdöör meggyilkoltatása 
1874 ben. Igy több évi bűnesetek csoportos felemli-
tésével a békés lakosokat fölriasztani  — legalább is 
helyes eljárásnak nem tarthatom. Elég sajnoB, hogy a 
nevelés azon fokon  áll jelenleg még népünknél, hogy 
ilyen bűnök — habár több évek alatt is ezen hatóság 
területén megtörténhetnek. 

De szóljunk a cikkező által fölemlített  bűnese-
tekről egyenként: 

1. A felcser.iátoni  23 éves fiatalon  ez évben el-
követett gyilkosság ügyében, a nyomozat ezen járás-
bíróság által kellő erélylyel folytattatik,  s két egyén 
gyanú alapján le is van tartóztatva. Az igazság kiszol-
gáltathatása és a nagy közönség érdekében szükséges 
szolgálatot tenne cikkező, ha azt mit ezen bűnesetről 
a verebek is csíripolnak • - a mi tán a bűnösökre ve-
zethetne, habár magát meg nem nezezné is, ezen vizs-
gáló biróságnak tudomására hozná, különben adatok 
hiánya miatt — az iratok cikkező szerint — könnyen 
elhallgathatnak. 

2. A mi a t. F. Pál ur kocsisát illető borzasztó 
(!) bűneset közlését illeti, ez. alatt usuk egyszerű testi 
biztonság elleni kihágás éitendő. Itt tehát cikkező 
uagyot hallott, s még nagyobbat közlött irtózatosan 
felöltöztetve. 

3. Az alcsernátoni anya és testvérgyilkossági 
eBetről pedig, ezen járásbíróság hivatalos tudomással 
nem bir, B igy sem erélyes sem erélytelen eljárást 
ezen bűnesetben el nem követhetett. 

4 A dálnoki két ártatlan gyermek halála esete 
jelenleg vizsgálat alatt van, s erről most bővebben 
nem nyilatkozhatom. 

5. Az albisi ember meggyilkoltatása kiderithotése 
végett a vizsgálat szabályszerűen keresztül vitetett, s 
efeletti  határozás végett a kézdi-vásárhelyi törvény 
széknek be is terjesztetett. 

Ezen felemiitett  bűnesetek tényállása a fenneb-
biek szerint hiven vannak előadva. 

Ezekből látható, hogy ezen járásbiróság miben 
és milyeténkép járt el, s lelkiismeretben megnyugodva, 
cikkezőnek az erélytelen eljárásra vonatkozó gyanúsí-
tását mind addig, mig azt adatokkal nem bizonyítja, 
a járásbiróság nevében visszautasítom. 

Tisztelettel kérem a t. szerkesztő urat ezen fel-
világosításomat becBes lapjában közölni.*) 

Kézdi-Vásárhelytt, 1877. február  18. 
Kovács István, 

járásbiró. 

Könyvismertetés. 
(Vége.) 

De nem mellőzhetjük azon dicsérő megjegyzé-
sünket, hogy a legtöbb 150-ből 146 a-ig nem megy 
fel  sőt g is ritkán jön elő, gondolom azért, bogy még 
hangszer után is könnyen lehessen énekelni. Egyéb-
iránt ez semmit sem tesz, mert mindenki hangköréhez 
mérten kezdheti. 

5 mindezek mellett még a tartalomjegyzék is 
eddig nem igen látható alakban van kiállítva, mert a 
sorszám és a daloknak betűrendben való megnevezése 
után a .hányadik dal" és „lapszám"-nak is külön ro 
vat van, a mi nagy előny. 

De már lássuk az érem másik oldalát! Óhajtot-
tuk volna, mint gyűjtők hangsúlyozzák is a hossza-
dalmasság kikerülése szempontjából, ha ugyanazon dal-
nak első versszakát kétszer nem írták volna le t. i. 
először a kóta alá, azután külön. 

Továbbá, ha gyűjtők a 94 lapon ki nem jelentik, 

*) Azon tisztelt lapszerkesztők, kik cikkez&nek fennebb 
említett közlését becsts lapjakba felvették,  tisztelettel kéietuek 
ezen felviligositó  nyilatkozatot is klzölni. K. I. 

hogy némely sok versszaku dalnál minden versszakot 
— nem lévén vorsgyüjtemény céljok, akarattal nem 
írták le: ezt is hibául tennők ki. Azonban ezek a 
könyv előnyei mellett elenyésznek, s azon gondolatot 
keltik fel  bennünk : vajha az összes magyar népdalok 
ily gonddal volnának összeállítva. Jó lelkiismerettel 

ajánlhatjuk. Ennyit elmondani kötelességünk volt. » » 
* 

És most engedje meg a t. szerkesztő ur, hogy a 
„Nemere" f.  évi 10. számában megjelent — ugyan-
ezen könyvre vonatkozó „Egy falusi  tanitó" aláirással 
megjelent, malitia és rosz akarattal teljes cikkre vá-
laszoljak^ 

Azt mondja az „Egy falusi  tanitó" ur : „jaj an-
nak, ki egy nemzetnek nyújtja emlékét irói. viszkete-
gének" és én azt mondom : sokkal inkább jaj annak, 
ki rosz lelküség és megvetésre méltó cynismussal pá-
rosult cikkben nyújtja emlékét lealázó gondolkozása 
és a sajtó szabsdsággali visszaélésével az olvasóközön-
ségnek. Es képes még tudatlanságát is elárulni, csak-
hogy egy jó célú, inkább kár mint haszonnal járó 
igyekezetnek bénitója lehessen. Azt állítja, hogy a 
„mivelt ifjúság  ismeri már e dalok általános többségét 
tisztább, eredetibb alakban." Tudja-e ön falusi  tanitó 
ur 1 hogy a népdalgyűjtemény hogy születik ? Tudja-e, 
hogy Bartalus is, ki ugy-e önnél is nagyobb tekintély 
e téren, bárki eléneklése után lekótázza, tehát ez nem 
eredetibb alak, legfennebb,  ha valamit változtat s az 
ő Ízlése önnek inkább teszik. 

Azt mondja, hogy hangjogyolvasóknak íratott; 
de hát lehet-e ugy kótázui, hogy az ki azt önmagára 
megakarja tanulni, vagy hangjegyolvasó ne legyen, 
vagy hangszert ne tudjon ? Uram ! ez a müveit ifjú-
ság számára gyűjtetett I 

A dallam változtatást illetőleg is szerencsétlen 
gondolkozásának — halvány eszme szikráit pattogtatja. 
Uram ! ez népdalgyűjtemény. Meglehet, hogy az, me-
lyet ön ismer más vidéken gyűjtetett, s igy tán kü-
lönbözik ettől, de azért miért lenne az eredetibb és 
ízlésesebb? Vagy itt is csak roBz akarata rágalmazá-
sát akarta bebizonyitni ? 

Azt raoudja: .az ütenyzés sok darabnál szabály 
ellenes." Engedje meg uram, hogy az illető képesí-
tettsége mellett hivatkozzam tapasztalt ütemérzékére, 
mely előtt még ön meghajolhatna. Engedje, hogy hi-
vatkozzam sok kitűnő eredménnyel vezetett dalárdára, 
melynek vezetője volt, s ma is az, s felemlítenem, 
hogy még karmester is adott át illetőnek egy régi, 
nagyszerű, de bibás beosztású darabot az ütenyzés 
jobb beosztása végett. De hát miért ÍB nem mutatott 
rá ama dalra ? 

Azt mondja: „Tetszés szerint" ez előjegyzéssel 
nem találkozzunk a zene-irodalomban." Megengedem, 
hogy ön nem találkozik, de figyelmeztetem,  hogy vagy 
olyant írjon a mit tisztán tud, nagy tudatlanságát ne 
dobolja ki, mert ha után járt volna tudná, hogy : a d 1 i-
b i t u m vagy a p i a c e r e magyarul tetszéB szerint, 
tehát találkozhatott volna ezzel. 

Azt állítja egész gúnnyal, hogy a h felemelve 
keresztel bis. Uram! hát nem pirult ennek leírásakor? 
Iiísz ez sajtóhiba a feloldó  jegy helyett. 

Végül a felületességet  emlegeti. Hiában! falun 
keveset látunk, keveset liallunk, mert különben, ha 
Blahánét hallotta volna a „Kondorosi csárda mellett"-! 
dalt nem hozta volna fel  például. Hisz akkor Blahá-
nénak egy éneke sem volna jó. Mert tanulja meg, ha 
még nem tudja, hogy a magyar népdal nem német 
polka, s bár ütenyszerü beosztása szabályos és meg-
határozott kell hogy legyen, mindazáltal, ha az éne-
kes ahoz ragaszkodik; az abban foglalt  érzést nem 
tudja visszaadni. Ne legyen oly hiu izléséro, hanem 
tanulja meg: a herosztratusi dicsőség még falun  sem 
jellemes. 

Fogadja «l jó tanácsul, hogy álnév alatt senkit 
ne rágalmazzon, mert ez azonos az orgyilkossággal, 
melynek ocsmányságáról önnek is lehetne fogalma. 

Végül cikke végén útlevelet vélt kiállítani a 
műnek, nem gondolva meg, hogy ezen cikkében ön-
maga számára állította ki a ,,passirschein"-t a művelt 
és józan gondolkozású emborek társaságából. 

Nyeső. 

L e g ú j a b b . 
F e b r . 21. A bankügyben az egyezség létre-

jött, mindkét kormány azonban fentartá  magának a 
parlamenti körökkel leendő érintkezését. Az osztrák 
kormány a párt kiküldötteivel érintkezett. 

Az alku alapvonalai a következők: a magyar 
bankosztály kap ötven millió dotációt és magyar tar-
taléktökét. Szükség esetén a bank tőkéje szaporittatni 
fog  és abból a magyar jegyforgalom  arányosan fag 
részeltetni. A magyar direktórium önálló, de hivatal-
nokait magyar állampolgárokból a központi felügye-
lőség nevezi ki. A magyar direktórium két tagot és 
a magyar kormány által kinevezett igazgatót küldi a 
központi választmányba. 

Kormányunk tagjai ma hazajöttek és magánúton 
érintkeznek a párt tagjaival. Hivatalos jelentést a kor-
mány csak akkor tesz, ha az osztrákok az egyezményt 
elfogadták. 

A kormány kinevezése szombaton lesz. 

V E G Y E S 
— A tanácsházból. A műkedvelők által köze-

lebbről rendezett táncestély alkalmával merő félreér-
tésből két jó székely családból való növendék leány-
nyal szemben illetlen modor használtatott. — Ezért a 
műkedvelő-társulat férfi  tagjai tolyó év febr.  20-án d. 

u. 3 órára a tanácsházhoz megidéztettek, hol az em-
lített társulat tagjai kijelentették ; „hogy az elköve-
tett sérelem félreértésből  történt; hogy sajnálják és 
az által akarják azt jóvá tenni, hogy készek ezennel 
engedelmet kérni." — A megjelent két megsértett nő 
éB a jelenvolt rokonok a polgármester előtt tett fen-
nebbi nyilatkozat után — miután ezt magukra nézve 
minden másnemű elégtételnél méltóbbnak tekinték, — 
az ügyet bevégzettnek nyilvánították, nem kívánván 
az ügyet további hivatalos eljárás tárgyául tekinteni. 
Csak becsületükre vállt a műkedvelő uraknak, hogy 
hibájukat igyekeztek helyrehozni és a megbántott két 
nőt kiengesztelni. 

— Érdekes felolvasás.  A felolvasó-egyletjegyik 
közelebbi estélyén D á l n o k i Károly ur felolvasást 
fog  tartani az a n y ó s o k r ó l . Mindnyájan tudjuk, 
hogy D. ur legilletékesebb e tárgyról értekezni, kinek 
sok évi az anyósok körül szerzett tapasztalatai bő és 
mulatságos adatokat nyújtanak értekezéséhez. Előre 
is jelezzük ez érdekes felolvasást.  Idejét később je-
lezzük. 

— Felolvasó egyletünknek március 3-án vasár-
nap érdekes estélye lesz. Vasadi Gyula tanár ur a 
Kossuth által a háromszéki muzeumnak ajándékozott 
nagy érdemkeresztet, mellyel a hős Bem tábornok 
dekoráltatott kiállítani fogja  s annak történetéről s a 
háromszéki muzeumról felolvasást  fog  tartani. Vasadi 
Gyula ur igéretétjbirjuk, bogy ez estélyre a háromszéki 
muzeum több tárgyait lehozza B azokat szombaton és 
vasárnap Bem érdemkeresztjével együtt csekély díjért 
kiállítani fogja.  Ez estély jövevelme a honvéd menház 
javára fog  fordíttatni  Ez estélyre felhívjuk  közönsó 
gttnk figyelmét.  Beléptidij 30 és 20 kr. ' 

— 50 forintos  államjegy hamisítványok kerül-
tek forgalomba.  Felismerhető jelei: a papir meszes-
ségénél fogva  igen törékeny ; „Fünfzig  Gulden" frak-
turnyomat finomsága  által és az F. segédelővonalának 
rövid összelüggetlensége a fölismerést  könnyiti. A 10. 
seria jegygyei van, a páncélos alak sáppadt és vak ; 
ellenben a női ábra sötétbarna ós keskeny homlokú, 
a hátiratko szoru hóbarinat ütött fűhöz  hasonló zöld, 
közepén pedig az 50 körüli rajz carmínvörös. A nagy 
közönség tájékozásául, bogy adandó esetben a hami-
sítványokat felismerhesse,  az 50 frtos  hamisítványokra 
felhívni  a figyelmet,  kötelességünknek tartottuk. 

— Iparos növendékeink lelkes tanításban ré-
szesülnek Mult vasárnap Bartha Béni és Nagy Ist-
ván tanitó urak tartottak előadást. Bartha ur a tör-
ténelemből, Nagy István a számtanból. Oly szépen 
magyaráztak, oly szépen adták elő a tisztelt tanitó 
urak, hogy mi jelenlevő mesterek is észrevétlenül 
hallgató növendékeink közé vegyültünk 

Midőn a t. tanitó uraknak köszönetet mondok 
azért, hogy tanoncainkat oly szépen oktatják, köte-
lességemnek ismerem iparos polgártársaimat felkérni, 
hogy tanulójukat rendesen küldjék a vasárnapi isko-
lába, hol annyi szépet, jót és hasznost lehet alkalmuk 
megtanulni. B e d ő F e r e n c , férfiszabó. 

— A k.-vásárholyi önkéntes tűzoltó-egylet pénz-
tára javára april 3 án közvacsorával összekötött! tánc-
vigalmat rendez. Belépti jegy: személyjegy l frt.  csa-
ládjegy 3 frt.  A tisztelt hölgyek kéretnek a bálban 
egyszerűen, lehetőleg karton ruhában jelenni meg. 

** Hymeu. Dobay Gyula k -vásárhelyi m. kir. 
adótiszt f.  hó 5 én tartotta esküvőjét Csüdör Irma 
kisasszonnyal nyujtódi földbirtokos  Csüdör Audrás 
nevelt leányával.-

— Nyilvános számadás és köszönet. Folyó hó 
11 én helybeli iparos ifjuságunk  táncvigalmat rende-
zett 50 kr. beléptidij mellett, melynek tiszta jövedel-
me a helybeli olvasó-egylet könyvtárának gyarapítá-
sára lett előlegesen felajánlva  a rendező bizottság ál-
tal. E táncvigalmon csak a magát méltán iparosnak 
nevezhető ifjúság  vett részt szép számmal. A háziasz-
szonyi tisztet helybeli szorgalmas iparosunk Sáska An-
talnak tiszteletreméltó neje volt szives elvállalni, ki a 
táncvigalom jövedelmét tetemesen nevelte, 6 drb cs. 
aranynyal váltván meg belépti jegyét. — Az összes 
bevétel tett 124 frt  90 krt, a kiadás 53 frt  17 k r ; a 
tiszta jövedelem tehát 71 frt  73 kr, mely ösizeg a 
rendező bizotság által átadatott alattirt olvasó egyleti 
gazdának a kitűzött célra leendő fordítás  végett. A t. 
háziasszony kitűnő és példás áldozatkészségeért, vala-
mint Klünglein, Vendelin, Cirmai Sándor urak és 
a rendező bizottságban működő többi társaik fogad-
ják olvasó egyletünk köszönetét azon szives és tapin-
tatos eljárásukért, mely által olvasó egyletünk könyv-
tárának gyarapítására oly tekintélyesen befolytak.  — 
V a j h a más alkalommal is ismételné az ifjúság  az ily ke-
délyes táncvigalmak rendezését főiig  szegény tanulóink 
felsegélésére  ! Kézdi-Vásárhelyit, 1877. február  16-án. 

B a l ó L á s z l ó , olvasó-egyleti gazda 
— A Duna árad s Budapestet fenyegeti. 
— Az oláhországi részen a vasúti munkálatok 

még mindig szünetelnek, megkezdése bizonytalan, 
mint oláhországi levelezőnk irja, mert a pénzügyek 
roszul állnak, miért a vállalkozók és munkások már 3 
hó óta nem tudnak pénzt és zsoldot kapni. 

Hármas gyermek nyolcadszor. A „Lyon mé-
dical" egy párisi férjes  nő boldogságát közli, a kinek 
épen most született 2 2 — 2 3 — g y e r m e k e . A nő ki-
lenc év óta van férjnél,  mindig hármas terhessége 
volt, s összesen 24 gyermeket szült, kik mindig teljes 
érett korban és teljes egészségben születtek. Szeren-
csétlenségére a férj  nevét nem hagyhatja utódsira, 
miután családja C6upa leányokból áll. 

— Katonai körökben — mint a „P. J." írja — 
azon hir terjedt el, hogy a hadügyminisztérium Bécs-
ben, táviratilag értesíttetett volna, hogy Oroszország 
Törökországnak a háborút már megizente. Nevezett 
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Bécsi tőzsde és pénzek febr.  22. 
5° /o Met&lliques . 62.80 M. földt  kötv. . 73.75 
5°/„ nem. köles. . 67.85 Tem. földt.  kötv. 71.75 
1860. államkölca. 110.30 Erd. földt.  kötv .71.40 
Bankrészvények . 834.— Ezüst 113.10 
HitelréBzvények . 150.10 Cs. kir. arany . 5 90 
London • • . • • 123.80 Napoleond'or . 8.89 

Felelős szerkesztő: Yéesey Róbert. 
Kiadótulajdonos: Poilák Mór. 

iap regisiraija c 1111 i, LUCII aima&a B&UJIUI HÜi  unoIDD 
forrásból  merítette. 

— Háborús előjelek. Mint értesülünk — írja 
az „Erd. Híradó" — a tartalékosok behívására rende-
let érkezett; továbbá a maros-vásárhelyi katonaság 
felsőbb  parancB következtében indulásra készen áll. 
Mint gyanitják, Szerbia felé  lesznek rendelve. 

— Egy leTél az nristenkez. Az „Alpenbote" 
közlése szerint e hó 11-én Stiriában, egy levélszek-
rényben a következő címmel ellátott bélyegtelen le-
velet találtak: „Az ég és a föld  mindenható urának, 
minden királyok királyának, az Égben." A levélhor-
dók egyike sem vállalkozott arra, hogy e levelet cim-
zetnek kézbesítse. 

„Magyarország és a Nagyvilág" febr.  18-iki 
száma kövekező tartalommal jelent meg : 

Szöveg : Edhem basa. — Nehéz idők. Dupont Pierri. Költ. 
(Csukássi József.)  — Eltévesztett utak. Kegény. (Vértesi Ajnold.) 
(VI. folyt.)  — Hölgykarzat a I'arlianient megnyitásakor a West-
mi&ster-palotában. — Kurd harcos ázsiai Törökországból — A 
diszkatd átnyújtása Abdul Kerim 1 asának. — Rajzok a vasúti él»t-
böl. IV. A gépműhely. (Wachtel Károly). — Fővárosi tárcalevél: 
.Színházban. (Porzó.) — Népszínház. Zene. (Nemo.) — Egy bo'dog-
tnlan története. (Jack.) Kegény. (Dandet Alfonz.)  (VI. folyt.)  — 
Különfélék.  — Sakkfeladvány.  — BetHiejtvény. — Szerkesztői 
üzenetek. 

A „Vasárnapi Újság" 1877. évi 7-ik száma kö-
vetkező tartalommal jelent meg: 

„Kossuth Lajosnál" (a következő képekkel : 1) A ceglédi 
küldöttség Kossuthnál Baracconeban. 2) Kossuth háza. 3) Kossuth 
dolgozó-szobája. 4) Ihász lakása. 5) Kossuth díszkardja). — 
Kossuth és a természet". — „A diszkard átadása Abdul Kerim-

nek" (képpel) Tóth Bélától. — „Mi a polgárosultság?" — Adriai 
képek Hermán Ottótól. — „Servadac Hector vándorlása a nap-
rendszeren át." Verne legújabb regénye (képpel). — Bem érdem-
rendje (képpel). — A ,Kisfaludy-társaság'  közgyűlése. A hideg 
hatása- Sámi Lajostól. — A kozákok. — Künn és benn Karcolat. 

Irodalom és művészet, közlntézetek, stb. lendes rovatok. 
A sepsi-sztgyörgyi tűzoltó-egylet jan. 27-iki tánc 

estélyére adakoztak : 
B) t e r m é s z e t b e n : (Vége.) 

Gidófalvi  Lajosné 1 malac. Özv. Nagy Andrásné 
1 pulyka. Kozma Dénesné 1 liba. Rákosy János 1 
malac. Gidó János 1 bélpecsenye Császár Sándorné 1 
malac, 1 kenyér. Antalfi  Lajosné 1 malac, 1 tál süte-
mény, 2 kenyér, 1 üveg ugorka, 4 bouteilla bor. Ma-
csek Ferenc 1 malac. Kis György 2 szál kolbász. S. 
Weinberger család 1 pulyka, 1 torta, 2 kenyér, tál 
ugorka és káposzta. Tittel Theivsia 1 pulyka. Szabó 
látván 4 cilinder bor, 1 szál kolbász. Sütő István 2 
malac. Andrási szabó 1 réce. Kis Mózes 1 töltött tyúk, 
1 SZÍ 1 kolbász és ugorka. Nagy Lajos 1 malac, 1 torta. 
Valancs Albert 1 tyúk. Nagy Gyuláné 1 pulyka. Tóth 
Mihályné 1 pulyka, 4 kürtöskalács. Demes Péter 2 
csürke. Lukács Dani 1 tyúk. Mélik Jánosné 1 malac, 
1 kenyér, 1 tál tészta, 14 narancs, alma, káposzta, 
4 buteilla bor és ugorka Csutak Jánosné 1 fél  bárány, 
1 torta, saláta, 1 kenyér, 8 buteilla bor és alma. Gi-
dófalvi  Lászlóné 1 torta, 1 hosszu-hus. Kupferstích 
Józsefné  1 pulyka, 1 tál kompot, 2 kupa bor. Császár 
Bálíntné 1 pulyka, 52 drb. sütemény. Botár Albertné 
1 kosár alma, 1 kupa fagylalt.  Antal Dénesné 2 csürke. 
Móra Károly 1 pulyka. Blaskó 1 kappan, 1 tál ká-
poszta, 1 szál kolbász. Ötvös Pálné 1 malac, 1 kupa 
fagylalt.  Bálint Károlyné 2 csürke. Darabos Ferenc 4 
kupa bor. Bedö Ferenc 2 liter bor, 2 tyúk. Császár 
Károly 2 csürke. Benkő Elekné 1 liba. Id. Sándor 
Istvánná 1 sonka, 1 kenyér. Bálint Dénes 1 malac. 
Nagy József  szabó 1 malac. Nagy Károly birtokos 1 
pulyka, 1 torta, 30 drb tészta. Sikó László 2 csürke. 
SolymoBsy Albert 1 malac. Id. Nagy György 1 hosszú 
hus. Potocky Antalné 1 sonka, 2 csürke. Samek dok-
torné 1 torta. Csutak Péter 8 buteilla bor. Hadnagy 
József  1 liba, 2 liter bor. Forró Mór 1 liba. Fülöp 
János 2 csürke. Szilágyi György 1 bélpecsenye. Da-
rabos István 1 liba. Bikfalvi  Ferenc 8 buteilla bor. 
Bogdán Flóriánná 1 pulyka, 3 kupa bor, 1 torta, 25 
drb. tészta, 2 kenyér, zöld saláta. Izsák Lajosné 50 
drb. iroskitíi. Sikó Lászlóné 1 pár csürke. Nagy Elekné 
5 cilinder fekete  kávé. Kelemen .Lajos 4 nyul, 3 fo-
goly, 6 kenyér egy fél  öl ta. Keresztes Mózes 1 bél-
pecsenye. Bogdán István és Andrásné 1 bárány, 2 
pulyka, 3 sonka, 2 kenyér, 1 torta, 24 buteilla bor, 2 
féle  tészta, 3 féle  saláta 2 kupa fagylalt.  Sebestényi 
Sándorné, 1 kupa fagylalt,  2 kenyér, t liba és 1 kilo , 
kávé. Ballog lzráné 1 kilo kávé. Nagy Miklósné 4^ 
kürtöskalács, 2 üveg bor. Kovács Mózesné 2 mézes 
pogácsa. Málik Józsefné  2 bélpecsenye, 2 kiló cukor, 
5 citrom, 1 kupa fagylalt.  Köncei Béláné 1 torta. Pol-
lák Mórné 1 torta. Kóré Lajosné 5 kenyér. Benedek 
Jánosné 1 kenyér, 1 sonka, 1 tál fánkó.  Józsa Sámu-
elné 1 tál fánkó.  Rézer Ignác 2 kenyér. Tarcali En-
dre egy fél  bárány, 1 tál tészta, 2 kenyér, 1 tál alma, 
2 üveg bor, 1 üveg ugorka. Jancsek Jánosné 1 torta, 
1 doboz fagylalt.  Márkos Istvánná 6 kürtöskalács. 
Künle Józsefné  6 kürtöskalács, 4 kupa bor. Zonder 
János 16 pisztráng. Kis Dénesné 4 kappan. Schul 
Teréz 1 pulyka. Budai József  2 kappan Grünfeld 
kereskedő 2 üveg rum. Wertheim kereskedő 1 pulyka, 
2 üveg liquer. Makkai Ferencné 2 csürke. Jakócs 
Sándorné 2 pulyka, 4 tyúk, 2 réce, 1 szál kolbász. 
Csutak testvérek az ösBzes tányér és poharakért já-
randó használata 10 frt  88 kr. ingyen az egyletnek 
volt szives adni. Pál Istvánné egy vendégszobát 3 
napra ingyen bocsátott az egyletnek. 

Fogadják a tűzoltó-egylet háláB köszönetét szí-
ves adakozásukért. 

A bálrendező bizottság megbízásából: 

Kiss és Csinádi. 

Szerkesztői posta, 
Andrási D. urnák O l á h o n . Felszólalását nem tartjuk jogosultnak. 

Kádár József 
íérfl  és női czipész S.-Szentgyörgyön 
ajánlkozik a nagyérdemű helyi és vidéki közön-
ség részére a legújabb divat szerinti lábbelik 
készítésére. Mérték szerinti megrendeléseket ugy 
helytt, mint vidékre huszonnégy óra alatt pon-
tosan és jutányos árak mellett teljesít. Tartósága 
csinosság és jóságáról a megrendelt munkáknak 
kezeskedik — ugy a nála készült munkák ki-
javítását ingyen eszközli. 

A nagyérdemű közönség pártfogását  kéri 
mély tisztelettel 

Kádár József, 
cipész. 

Lakik a Jaköcs  Aron-Jele  házban 117 szám alatt. 
3—3 WHELLER & WILSON-féle 

legjobb minöségii 

varrógépek 
kaphatók 

(IRAMA JUSTINIAN M. 
szál l í tmányi üzletében Brassóban 

lópiac, Schobehi-féle  házban a legjobb minő-
ségben találhatók. 2 3 

Sz. 102 kig. 
1877. 

Hirde tmény. 
Az árapataki csoport körjegyzőség által 

közhírré tétetik, hogy mind azok kik Élőpatak 
Árapatak és Erősd községekbe az I . és II—í k 
osztályú kereseti adó kimérése, valamint a ház-
osztály és házbéradó megróvás, ugy a fegyver-
adó lajstromokba előtüntetett adónemekkel ma-
gokat megterhelve érzik folyó  hó 27-én estig 
folyamodásaikat  alólirthoz beadni felhivatnak, 
hogy én is annak idejébe illő helyre felterjeszt-
hessem. 

Figyelmeztetik, továbbá minden adózó, hogy 
folyó  évi I. negyed adóját az 1876. évi arány 
szerént folyó  hóban fizesse  be, mert márczius 
hó 1-ső napján a végrehajtás azonnal megkez-
detik. 

Arapatak  és  társközségek  körjegyzősége 
2— Magyarosi Ferencz, 

helyettesitett körjegyző. 

Kitűnő 

bogácsi ó-borok 
Scherg Károlyné - Tikosi Máriánál 10 literen-
ként 3 kitűnőbb minőségű 4 o. é. frtért,  nagyban 
hordólag jutalmasabb árba mindig kapható. Er-
ről a t. cz. közönséget tisztelettel tudatja 

Scherg Károly. 
Lakása Benkő  Elek  ház Csutak  testvérek  bolt/a  felett 

Sepsi-Szentgyörgyön.  S—3 

Pályázati hirdetés. 
Az 1877 évi fürdőidényre  Élőpatak gyógyfürdőn 

egy f ü r d ő - o r v o s i á l l o m á s r a 
300 o. é. frt.  fizetéssel  pályázat hirdettetik, ugy ezen fürdőidényre 

EGY ZENEKAR, 
mely az igényeknek megfelel  szerződhetik. — 

Vállalkozni kivánók szándékukat folyó  év ápril 28-áig fürdőigazgató  méltó-
ságos S z é k e l y G e r g e l y úrhoz Kilyénbe u. p Sepsi-Szentgyörgy jelentsék be . 

A birtokosság megbízásából." 
2 ~ 3 Goldstein József. 

Dr. HANDLER MÓR 
orvos-, sebésztudor, szülész és szemész 

gyógyít gyökeresen fényes  és tartós siker biztosítása mellett mindennemű 

titkos betegségeket; 
1) az öllfertözésnek  minden következményeit, úgymint 

magömléseket 
az ingerlókony 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), nemzőrészek bujakóros fekélyelt  és másod-
rendű bnjakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban; 

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

MAGTALANSÁGOT; 
5) bőrkiütéseket; 
6) A húgyhólyag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségeket. 
Rendel naponként : délelőtt 10 órától l-ig.  délután 3 órától 5-ig, és estve 7 órá ó l j 8-ig 
L a k i k : P e s t e n , be lvá ros , k i g y ó u t e z i 2 - ik szám a l a t t k ígyó- és városházuteza. 

sarkán. (Rottenbiller-féle  hftzban)  1. emelet, bemenet a lépcsőn. 
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik 

és a gyógy szerek mgeküldetnek. 51 — 100 


