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A „Nemere" kiadóhivatala.

Szentgyörgy-Szemerja.
Szemerja községénnk Szentgjörgv epyesitése kérdésében Ígértük, hogy mi is elmondjuk, mint e kérdésben teljesen indifferensek — nézeteinket.
Szemerjának Szentgyörgygyei egyesitését nem e
két község, hanem Háromszék érdeke követeli, m?rt
az egyesités kérdése correct eldőlésétől van függővé
t^ve Háromszék egyik legvitalisabb kérdése t. i. a fonódának Szentgyörgyön, mint e megye közponjtán felállitása. A fonóda felállitáBa pedig egy jelentőségű Három8zékrn a háziipar meghonositásával, Háromszéknek ip»r"os
megyévé tételével. Mert Szentgyörgy város, mely e
megyéb«n az elöhaladás fáklyaviv^je volt mindig —
rH«k uzon esetben lesz képes a fonódának »lkalmaB
hrlyisé^et nyújtani, ha Szemerja vele pgyesittetik, hol
a helyi viszonyok a legalkalmato8abb helyet szoigáltathatják a fonódát illetőleg. Egyesülésen kivül Szentgyörgy^ emporialis érdekeit sem fogja Szemerja érdekeinek föláldozni.
Miután Szentgyörgy csak a vele szorosan össze-

Adria

„Háziipar-egylet"

leánya.

— Novella. —

Irta: Székely Jánosné, Ince Sarolta.
(Folytatás.)

A menet rendjét kát fiatal lovagnö, történetünk
két legérdeko?ebb nőalakja nyitja meg, Cornaro KAtalin, Cyprus szigetének leo^dő királynője és Bianka,
Dandallo Stefano dogé szivválaaztotja, ki most is oldalánál lejt ezereket érő hófehér ménen. Óket nyotnrban követi két idősb lovag: St. Denis herceg — é*
Alferini.
A tündéri bájjal, határtalan büszkeség, mint angyali jóság, játszi, élénk kedély, mint férfias határozottsággal biró Cornaro Katalin bíborbársony lovagruhája, melyet dús hermelin prémezet diszit, meglepő
ellentéte Bianka halványkék bársonyának, mely ezüst
hímzett fátyollal boritva az eget, mig az első a pezsgő
életet és a világi hatalmat megvalósítva a két remek
női lény által, mutatja föl. A két barátnő halkan és
bizalmasan beszél.
Az említetteken kívül belátbatlan száma a lova
goknak és lovagnöknek halad a városon kívül berendezett regényes pompájú narancs-, olaj- és leándererdő tisztása felé, melynek terjedelme oly nagy, hogy
jelenleg vagy ezer tornázó lovagnak bajvivó szintere.
Mig oda érnénk, tekintsük a tájt éa merengjünk a
természet szépségén, oda át a túlparton, hol az olasz
föld buja tenyészete, fűszeres illata, a növények virágzó
teljes pompája, a távol ködében elenyésző, éggel öszszeérni látszó, hullámzó Adria, melynek tündére a
népmonda szerint beleszeretvén Lombardia királynő
fia Velencébe, azt örökre leláncolá büvösbájos láncával egy szigetre, és a királyfi édes rabságát többé nem
akarván fölcserélni független kényurasággal, mind ez
ideig, már nem rabja, de uralkodója a bájos Adriának. Ezért az eljegyzés ünnepe, midőa Velence köztársaság dugeja teljes fejedelmi dísszel voc,ul ki udva-

vidékre postán küldve:
E í é s a év .
. 0 ft. — kr.
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N y ü t t é r sora 15 k'.

épiilt Szemerja felé terjeszkedhetik, idővel egyesülés
esetében Szemerja lesz Szentgyörgy város legszebb
része, fénypontja s igen természetesen Szentgyörgy
saját érdekéből kifolyólag középitkezéseit, piaca berendezését e ponton, mint leendő legnagyobb forgalmi
pontján és igy a város legszebb részén fogja eszközölni.
Itt fog, ha e n g e d é l y e z v e lesz — egy kaszárnyát, fonódát stb. fölállítani. És igy Szemerja község egyes
birtokrészletei az egyesités kimondása után közvetlen
50"/ -tel fognak emelkedni, más pénzviszonyok, élénkebb forgalom emelni fogják rohamosan azon közsé
get, mely különálltan századok alatt is alig mutathat
a mainál más képet.
Szentgyörgy város nagylelkűen charta-biankát
adott Szemerjának s reá bízta megszabni az egyesités
feltételeit, Szemerjának azonkivül, hogy az egyesillésből reá valami tényleges előny háromolna — óriási
hasznokat, előnyöket helyezett kilátásba. Nem követeli közjavai feletti rendelkezést, nem akarja a községi vagyont közössé tenni — egyedül a puszta egyesülést kívánja.
Ily feltételekkel szemben csak a roszakarat, az
önérdek beszélhet az egyesülés ellen.
Szemerja közvetlen érdeke parancsolja az egyesülést, mert
]. Szemerja culturalis ügye stagnál, nincs iskolája s erre alig is lehet kilátása.
2. Egyesülés esetében eleBÍk a szentgyörgyi községi vám fizetés kötelezettsége.
3. Fellesz mentve a megyei házi pénztár behozatalával kilátásba helyezett pótadók fizetése alól,
raegsparolva lesz a körjegyzői, hirói s más falusi közegek fizetése, legf'önnebb egy b i r t o k o s s á g i köz e g díjazására lesz szükség, mit a városi majorság1
pénztár hordozna.
4. Egyházi hivatalnokai azon segélyben részesülnének, melyben a városiak.
5. A városi tűzoltó intézmény jótékonyságát élvezné — Bzóval oly előnyöket nyerne, melyeket itt
fel sem sorolhatunk.
Sajnáljuk, hogy Szemerjának épen intelligens
birtokosai nem akarják az egyesüléssel járó előnyöket
méltányolni s kicsinyes érdekek miatt az egyesülés
ellen dolgoznak.
Reméljük azonban, hogy az egyesülés pár eiyén
ellenzése dacára is keresztül fog menni, mertHáromszékmegye törvényhatósága bizonyosan a közérdek javára
s nem kicsinyes érdekek támogatásra fog e kérnésben
eljárni n ezt annyival inkább reméljük, hogy e kérdésben Szentgyörgy megbízottjai főispán ö méltósága
és alispán ur belátásától tették ez ügyet függővé.

Kötelességünknek tartjuk ép Szemerja érdekében
e kérdést szellőztetni lehetőleg tárgyilagosan, de utolsó
esetben nem fogunk a leleplezésektől se visszariadni.
Részünkről reméljük, hogy Szemerja józan eszű
polgárai azon lesznek, hogy e reájuk uézve óriási
haszonnal járó egyesülés — keresztül vitethessék.
Ennyit megvárunk, megkövetelünk Szemerja józan eszil polgáraitól.

rának kíséretében, fényes hajórajjal a sik tengerre ;
ennek egy pontján, t. i. a szigetcsoportok között kikötve, egy arany karika gyűrűt imával megáldva és
e szavak friaéretében : „Én, Velence teveled Adria
örök házafctíigi frigyben és békében kivánok élni és
kebleden üdvözölni" — a tenger mélyébe hajitva,
meghajol.
Alig történetünk fonalát fölvenném, szükségesnek
láttam e kitérést.
A sziutér ellepve sokasággal. A cirkus, mely itt
fölállittatott oly nagy terjedelmű, hogv egyik felétől
a másikig gyönge szem alig ismerné föl a tárgyakat
A főpáholy zöld galyakkal van díszítve, nagy lobogók
a két hon címerével csüngnek le, felül Lombardia
szárnyas oroszlánya; a díszpáholy elfoglalta Stefano
dogé, Bianka, Cornaro Katalin, Alferini neje, Alferini
és St. Denis herceg által. Az ősz Cornaro, legdúsabb
nobilije Lombardiának, csodaszép leányát Alteriniékre
bizta, ás mivel neje már akkor meghalt, midőn a jelenleg 20 éves Katharina született, azon idő óta beusöleg ajánlotta az általánosan becsült és tisztelt család
szeretetébe. A két leány együtt nővén, fejlődvén, egymást bensőleg szerették és Katharina mint növendék
gyakran volt Al<erininére bízva, atyja nem akarván
megnősülni másodszor.
A torna, más néven lovagjáték, ugy volt rendezve, hogy egy dalmata és egy lombardiai vitéz
csapjon öasze, ós bármelyik a győztes, a hölgyek által nemzetkillönbség nélkül részrehajlatlanul méltáuyoltassanak és jutalmazva legyenek általuk.
Már két három rendbeli párbaj lőu bevégezve
és díjazva, midőn a sorompókon át egy vértezett sisakos lovag, mint látszott, távolról érkezett a szintérre;
lova tajtékzott, roskadozott, a lovag melle erősen zihált. A dogéi páholy előtt megállítván lovát, arról le-

ik hangra Bianka össz2tezzenve, barátnőjéuek
kezét hevesen megsioritá.
A dogé átvevé az iratot, melyen függő pecsét
volt a kor szokásaként.
— Es mit tartalmaz ez irat, lássuk csak ö szentsége a pápa által küldve, — szólt megemlítve barettjét a dogo, és maga fennhangou olvasni kezdé :
«Udv neked, Stefano Dandallo, e néven második, Lombard-Velence törvényes ura ! L-Í^y megáldva általam az atyának, fiúnak és szenlélek isten,
nek nevében S mielőtt a köztárs iság koronáját
megszentelt fejedre tenném, depeiem által fo"add
atyai áldásomat. Enuek átadóját, mint lovagomat
ajánlom becses figyelmedbo, alattvalód és hunodnak
fia bár, de a szentföldön szerzett érdemei és hitiluk
melletti küzdelmeiért mint pápai lovag és a Jánosrend tiszteletbeli vitéze, mindig tekintély leend lómai szent birodalmamban és ez átszálland utódira is.
Ha lelki atyád szól igy hozzád, fiam Stefuuo, rémé
lem, méltánylandod őt.

szökve, mélyen meghajolt, de egy halk nyögés tört
elő kebléből.
— Dogé király! légy üdvöz általam. Es midőn
ama nagyhatalomnak, melynek ezúttal közege vagyok,
küldeményét néked átadom, ne nevezz tolakodónak,
— szólt, mialatt kebléből pergament iratot vett elő
és nyujta át.

A keleti kérdés.
Ignatieff küldetéséről a „l'ol. Corr." szt. pétervári levele ezt irja : A h á b o r ú i t t e l h a t á r o z o t t d o l o g ; csupán a hadjárat megkezdésének ideje
lehet vitatál tárgya. A b é k e i t t e l v b e n e l v a n
t e m e t v e ; Ignatief vándorlása nem céloz egyebet,
mint hogy a „háború-okot" kieszközölje. Tudniillik uj
feltételek megállapítására akarja birni a nagy hatalmakat, mely feltételeket ha a porta ismét visszautasít,
Oroszország menten hadat üzenhessen.
Oroszország testvéreiről a „Pol. Corr." Berlinből
egy figyelemreméltó közleményt hoz, melyből átveszszük a következőket: Az egyeduralmi elv s az o-osz
keleti politika egész hagyománya nem engedik meg
azt, hogy a szent-pétervári kormány üres kezekkel
térjen vissza Kissenevből. A tár moszkvai beszédével
fölégette maga mögött a hidat, és Gorcsaknff nem az
a diplomata, ki egy dicsőséggel megfutott p á l y a végen
hajlamot ér-zne megtenni az oerösnek bátor v i s s z a v o nulását. u Ignnt c.fFiiek eddig már azon meggyőződésre
kellett jutnia, hogy valamennyi európii hatalom ó'i.-ijtja
a béke feutartását, — Szt.-Petorvárutt és egész Oro«zországban szintén senki sincs a háború mellett, csak
a hadsereg és egyes személyiségek. Most arról vau
szó, hogy az orDsz politika szamára elegyengettessék
az ut — hazafelé. Ha Anglia nein akar további tárgyalásokba bocsátkozni, akkor Oroszország legelőbb
kárpótlást fog követelni azon roppant á l d o z a t o k é r t ,
melyeket a porta reá kényszeritelt (?J ; — ezt f o g j a
tenni Oroszország, ha a hatalmak kedvééit hajlandó
lesz lemondani azon háborúról, raelvr-i a leggondosali
ban már el van készülve. A kárpótlás alig fog pé..z
bői állani. Törökország nem képes fizetni s európii
barátai nem igen hajlandók neki sem ólmot sem aranyat előlegezni. A kárpótlás nem annyira reális értéke,
mint inkább politikai jelentősége szerint lesz meg-ué
rendő. Itt aztán elmondja a tudósítás, hogy mi volna
az a kárpótlás, melybe Oroszország b duegyeziiék : a
párisi szerződés azon hátrányának m igszüntetés-., melyek mint a krimi háború még megmaradt következ-

Roma,

anno domini . . . .
Szerető atyád, hitednek
fejedelme
II. J u l i á n o."
— Nevedet lovag ! — mond érdekelten Stefano
a doge.
— Nevem : — suttogá inkább, mint hallatá fenn
haugou a lovag — . . . Giacomo.
— Ah! sikolta fel Bianka es aléltan hátra tiőlt.
— Leányom rosszul lett, — mond az anya, miközben aggódva ápolta gyermekét.
— Nem, nem, jó anyám, csak megijedtem,
mond erőt véve magán a szegény leány, ki a k a r a t l a
nu! elárnlá szivtitkát. Mire magához tért, körülnézett
de a titokszertl lovagot sehol nem látva, tnegkönnyeblilten felsóhajtott, és képes lön tovább folytatni kitűzött ezerapét, mint a torna királynője, jutalmat osztogatni a győztes lovagoknak.
A következő napok torráinak egyikén megint
látá a sorompókon belől a pápai lovagot, s mi több :
ama napnak hőse ama lovag volt, és Biankának kelle

inényei kellemetlenül érintik Oroszországot s BotsaráAzután jött az egyház, melynek intézkedései,
bia azon részének viszafoglalása, rnely ezelőtt 20 év- valamint a váltónak gyors elterjedését, ugy a uőtelevel v. párisi szerződésben Romániának átadatott.
nek kontingensének is növekedését óriási mérvben
mozdította elö. VII. Gergely római pápa elődeinek,
névszerict II. Miklós és II. Sándor pápák példájára a
nősült
papok miséjére való megjelenést egyházi átok
Az örökifjak vagy az agglegényekről. alatt tiltotta
meg. S több szentatyának irata kárhoztatta
(Felolvastatott a sepai-szentgyörgyi „felolvasó-egylet" 1877. év a nősült paptól való megáldást. Mely intézkedés által
március 18-án tartott estélyen.)
megteremtetett a coelibatU3 s ezáltal oly sok egyházi
Nagyon tiszteit hallgatóim !
személynek a kiváltságos örök fiatalság.
Ezen irány élesztve a középkori vallás bölcseimi
Van az életnek egy szaka, melyet kikeletnek,
az élet tavaszának szoktak nevezni; azokat pedig, kik eszmék á!ta ! , a papok mellett egész légiója keletkeéltük ezen virágkorát élik, ifjaknak, ifjúságnak hivják. zett a nőtelen világi férfiaknak is, midőn rcformmilköMint minden a nap aíptt, ugy az ifjúság is enyé- désével föllépett itt is Luther s a házasságról tartott gyöszetnek van alávetve, s hogy lehet mégis „örökifjak"- nyörű beszédeiben azt ajánlja, hogy 20 éves korában
minden férfi, 15 éves korában minden nő lépjen háról beszélni ?
Sokszor fordul elö, gyakori példa, főleg nagy zasságra
Visszatérve az ős kelet inai örököseihez, elborult
városokban, hogy ha a tekintetes urat keressük, azon
korrekciónális kijelentéssel értesit a házmester, hogy szívvel tapasztaljuk Kelet-Ázsia lakóinál, hogy Zoroasaz úrfi nincs honn, de a kávéházban meg lehet találni. ter, Conf'ueius és Manu vaüásbölcselmi rendszere ma
A kávéházba megyünk, hogy beszélhessünk az „urfi"- is ott tartja e világrész lakóit, hol két ezer év előtt
val, s akkor látjuk, hogy tisztes őszfürtök szegélyzik valának.
a már rég gondolkozni tanult fiatal ember homlokát.
Hátsó-Azsia lakóinál egész intézménnyé fejlett
Örök fiatalságot biztositott magának, mert min- ki a nőtelenség s melletto a sokférjiiség. Ilymalaján
dig „fiatal emberinek hivják, s ha már többen van- a nőteleneknek adatik igen nagy kedvezmény, szent
nak, egy oly ifjúsági kör alakul, mely specialitása te- hivatásnak tartják agglegénynek, nőtelennek maradui;
kintetében elütvén a tapasztalatlan ifjúságtól: érdemes ritkán nősülnek,, s ha nősülnek is, csak többen veszlesz róla történeti, népismei és társadalmi szempontból nek el egy nőt. Bissahirban a lányt a fivérek közösen
egy rövid szemlét tartanunk.
vásárolják. Turner „Embiissy to Thibot" munkájában emMint közismeretit tényt beszéli a bibliai történőt, iitöt fivért, kik egyetlen nejükkel egész boldogul éltek.
Nyugotra
a mohamedánoknál épen az ellenkező irány
hogy a teremtés müve Ádámmal nem lévén tökéletes,
oldalbordájából alkotá a nőt, kivel legbensőbb és leg- emelkedett felül. Itt a többnejűség intézménye fejlőteljesebb életközösségben éljen. Ezen életközösséget dött ki, s a török háremekről egész mythosszerü (sokaz emberiség, vagy jobban mondva a kereszténység szor nem jól informált és nem lielyeB) dolgokat költ
a nyugot Európa. Ezen polygamikus házassági intézházasságnak nevezte cl.
A világtörténelem csaknem mindenik korszaká- ménynek roppant antagonismusa mutatkozik épen nának állami és társadalmi élete majd igy, majd más lunk, hol csaknem Törökország mellett l.-.kunk. Már
irányban fejlesztette ezen házassági intézményt, amint nálunk az agglegéuyi és vén kisasszonyi intézmény
épen a műveltség vagy a tiszta erkölcsök különböző fejlődött ki, s csakueui lázas mohósággal vesszük, ha
befolyása alatt el tudtak bánni az emberiség ezen vagy egy Hymen hírt hoz az újságoló közönség.
Nálunk a költő is azt mondja :
legdrágább kincsével,
„Ki megnősül az bohó,
Kivéve talán az egy izraelitákat, az ős kelet álNe házasítsatok barátim :
talán igen durván tudott vele elbánni, minek folytán
A lány szeretőnek való."
itt a mai úgynevezett házasságról, azaz : egy férfinak
S valójában sokan igy is tesznek, elv gyanánt
<gy nővel lett legbensőbb és legteljesebb életközössé- fogadják e pár sor által kimondottakat. „Szindusan
géről, alig is szólhatunk.
mint a páva tolla" tetszik nekik csak az élet. Ezek t
Az ókorból a görögök és róojaiak azok, kiknek társadalom vándor szerelmesei ; könnyű vérüek, rajonházassági intézményéről is, mint minden alkotásukról gók, örökifj--még akkor is ha az idő fehérre mossa
a legtöbbet tudunk. Mig ugyanis náluk az erkölcsök hajuk szálait. Boldogságukat a boldogtalan házasélet
Fzelidebbi k voltak & a hsztsság szentségét inkább romjain épitik s boldogtalanok, ha boldog házaséletet
tiszteletben hatották. Az elkésett vsgy teljesen elma- látnak. Mások meg egész lelkük mélyébe oltják a
radt házasságok oly ritkán fo; dúltak elő, hogy maga I költő szavát:
az ókori állambölcselet legnagyobb képviselője, Aris„Oda alá kis kalapot viselnek,
A legényok házasodni nem mernek,
totelca is nyugodt lélekkel tanácsolhatta Etbicájában,
Mert mind olyan a mostani menyecske,
hogy a férfiak 37 éves koruk olőtt ne házasodjalak
Szép az ura. do még szebbet szeretne.'meg. Aggiepáriyékről szolár: — legalább remtszere1
Ezek alkotják az „asszonygyülülők" bizonyos
E t . n — ez időben alig lehetett. De a római szabad köztársaság sirb&szálltáva! mindez megváltozott. A leigá- quantitását, de més része tul megy rajtuk s ezek kölzott nemzetektől kicsikar: v<-pp'int kincshalmaz csak tője az mondja: „Un hölgy"-ében : „Minő derült arkéjenceket nevelt az államnak, de nem családapákat codnak hajnala, lélekben oly sötét," Ezek már a női
és családanyákat- Nemcsak az előkelőknél, hanem az hangokat sem szetetik; nem gyönyörködnek azokban
a divatos, kis, könnyű alakokban, kikért egy tárcairó
IMÍÍÓ néposztálynál is mind íitkábbak leltek a házasságok úgyannyira, hogy az állam alapját már-már inogni vagy egy báltudósitó az egeket is össze-vissza futja,
vélt Octavianus jónak látta az agglegényeket megros- csak hogy megtalálja. Az ilyen agglegényekre nemtálni szándékolt lex julia et papea törvényjavaslattal csak a „feleség" szó, de a „szerető" szócska sem bir
« népgyűlés elé lépni, mely a roppant nagy oppozíció semmi hatással.
Vannak mások, kik az élet örök üldözései miatt
folytán csak kormányának végefelé 7G2. Kr. u. lépnem tudnak letelepedni és sátrat ütni soha . . . sehol,
I L.I"ír íövvmiverőre.

a nap hősét megkoszorúzni. Midőn a füzért az előtte
térdelő lovag főjére tűzte, ez szavakat suttogott hozzá,
mely szavakra a lány elpirult és egy boldog és egyszersmind büszke mosoly vonult el ajkain és arca tulviiági szép volt.
Ez intermezzo szerencsésen elkerülte a közfigyelmet, de az apa és anya, a barátnő és szerető itju velencei dogé figyelmét fölcsigázta, magára vonta,
*

Carueval !
Minő jelentőségteljes e saó, a tündéri város,
Velencében, azt mindnyájan tudjuk a jelenkorban is,
mennyivel jeientőségteljesebb, titokszerübb, tartalom
dúsabb, végzetszerűbb volt ar:a korban, a lovagkor
renesánce korszakában, melyben történetünk személyei
éltek, szerettek és reméltek. Magában foglalt e szó
csaknem mindent; ifjúság, ábránd, költészet, való, szerelem, gyűlölet, biin, erény karöltve élvezett, tett,
jött és nient együtt, mert és nyert, veszített vagy
meghalt, de szünetelni, pihenni és macába vonulni
nem lehetett e szónak varázshatalma előtt: Carneval.
Tarka élet szinpompája,
Képviselve bün, erény,
A szsrelem feltalálja
Benned azt, amit remél.
Álarc alatt, álarc nélkül
Lsplezve van bár minden,
Elet-halálharcot vivnak
Sziveink a keblekbon.
Tusára kel kétség, remény,
Boldogság, meg fájdalom,
Tápot lel a jó indulat,
Martalékot rágalom.
Szól a zene, kezdődik tánc,
Ifjú vér lázong, hevül,

Lelkesedik, emelkedik,
Vagy a kebelbe merül.
Tündér-világ, pokoli fénv,
Szépség, rútság egyaránt
Üszekötve képviselik
A teremtés chaosát.
Tarka élet szinpompája,
Karöltve jár bün, erény,
A szerelem kitalálja
Benned azt, amit remél.

s ezeknek száma: légió. Ezek nem speciális agglegények, kik fényűzésből, vagy rögeszméből eszik az
agglegénység Ízetlen kenyerét; ezek az agglegényi
pályának kényszer-műkedvelői ; s bár hazájuk széles
e világ: mindazonáltal társadalmi positiojuk inkább
nagy városokba csoportosítja őket.
Például : nézzünk be egy fővárosi kávéházba !
Látni fogjuk mint hemzseg ezen kényszer-agglegények
egész tábora. Egyiknek hazája nincs, a másiknak nincs
otthona, vagy :
„Sem országa, sem hazája,
Mégis piros az orcája."

Ezek inkább hevernek a kávéházak fojtó légköben, sem hogy a szabad természet barátjává kívánnának szegődni. Egy égő thea lángja, mely meg-meg
szaggatott gyors hullámokban önti szét sugarát a körülte ülők arcán — neki felségesebb látványt nynjminden éjszaki fénynél, s azt hiszi, hogy az itt köny
nyen felfogható fülbemászó zene mellett, tán mé.-;
Pythagorásnak sem jutna eszébe a „spharák bármoniájií."
Ezen kávéházi látmány az éj öregbedésével mindinkább kezd látomáuyosabb lenni az idegen szemlélő
előtt, mig végre az éjfél megszűri a kávéházi vendégeket. Egy gázlámpa már össze is huzá tulipán alakú
lángcsokrát — mint kelyhét a délig nyiló. Az alatt i
szélesen ellapuló tekeasztal is éji hónába rejtőzött.
S félelmetes félhomályában, szundikáló kucséberek
veszik körül a hajdon vig biliárdasztalt. Mialatt a
fél holdvilág fényit kávéház négy sarkát hontalan ifjak
szállják meg éji hajlék gyanánt. Ki nem ismeri a kö
rtilményeket: azt mondaná ezen látszólagos alvók, do
tulajdonképen csak szundikálók láttára, hogy ezek
szeretik a magányt, s azért vonultak ide, pedig a pi
ros ász édes gusztálása, szálláspéuzétől rég elbúcsúztál .,
s éji szállásra a kávéház szegletébe quartierozzák be m <
gukat. Amott a venyige ülő-széken ülő, kurta nadrágos ember súrolja tüskés bajuszát, melyet egy falusi
menyecske héhelnek használna; ő is igényt tart egy
kis csendes kávéházi éji nyugalomra, „csirkefogódnak
hivják, s nála nélkül képünk hiányos is lenne, ki
majd a sarokba, majd a kucséberekre bólintja zord
külsejű fejét — mig végre a „Zahlkellner" egész má
sodfőnöki tekintélylyel nem robbantja szét a fővárosi
agglegények eme minta clubbját.
Vannak igen sokan, kiket a félszeg tráditiónalis
családi gőg kényszerít a nőtelenségre; ezek intentioját már nemesebb rugók mozgatják, s igen szerény bolyét kivánnak maguknak; felkeresik ugyan a legélénkebb társaságokat is, de ők nem sokat társalognak,
inkább csak komoly szemlélőjük a társalgási tüneményeknek.
Ezeknek is megvan a maguk költészetük e pluszéban :
„Gyula, Gyula eggyé nem lehetünk,
Nincsen abban e földön reményünk."

Eleonóra megszereti Gyulát, de az Eleonóra szegénysége s a Gyula atyának ulavult nemen levele el
zárja előlük n Hymén birodalmát. Kik üiök hűségi,
esk iidtek egyuiMnak, egy harmadikkal esküdni — tilti i
az ég szava. De az atya nem tágit az érdek házasságtól, midőn a csaták zajából kiáltja Gyula Eleonórájának :
„Ha meghalok mond meg az atyámnak :
Most keressen gazdag lányt fiának.

Sohasem tapasztaltam, s azt hiszem, csak tévedés
volt, mit egy székely város múlt évben tartott táneestélyéröl irtak, hogy egy „nemes kisasszony" a „nem
nemes" hivatalnok nejének keze helyett legyezőjét
nyújtotta volna. Mi ha megtörtént, akkor a tatája télszegül magyarázta meg azon nemes kisasszonynak a/,
ő nemességét. Elfeledte megmagyarázni, hogy Verbőci
hármas könyvének I. rész 4-ik cime szerint a nemességet — a nemesség divatozott korszakában, csak hon
fiúi érdemek folytán királyi adománynyal (donati"
regia) lehetett nyerni; és pedig olyan jószág adományozásával, mely hűtlenség (nota infidelitás) vagy kihalás által a szent korouára szállott, mely jószágnak
p szent koronára lett káromlása, „királyi jognak" neveztetett.

Ezen királyt jog pedig a székelyföldön soha sem
volt meg, tehát királyi adományozás által n ert nemesség sem. De nem is volt szükség az adományozás
utján nyert nemességhez, mert ugyancsak Verbőci H.
A dogé palotában álarcos bál van.
A gondolák siklanak ki és be, a laguna felöl és K. IIL rész 4-ik cime szerint minden székely eo ipao,
felé. Az álarcosok, kik azokban ülnek, mind oly egyé- mert székely volt — nemes volt. Mint Verbőci mondj i
siculi nobiles privilegiáti." Minek folytán ama nem
nek, kiket az udvar légköre megtűrhet és béfogadhat,
mert a rendőrség felállítva a testőrség személyzetében nemesuek gondolt hivatalnoknak székely ősei a maés az ellenőrzi a közbiztonságot, melye nézve Velencé- gyar magánjog rendszerében gyökeredző oly nemesek
ben oly szükség van. Igy tehát mielőtt a díszterembe voltak, mint amaz eltévelyedett kisasszonynak széiutna ugy a nő, mint a férfiú álarcos, jelszót és meg- kely elődei.
hívót kell hogy fölmutasson.
„Hiszem, mondja a kisasszony, de az én elődeimnek
A festői jelmezek szemkápráztató sokasága már cimert adott volt a fejedelem," A mind szép, csakhogy
hullámzik a trónterembe. Itt egy syren, amott egy Verbőci II. K. I. rész G-ik cime azt mondja, hogy :
dsemon, fekete és fehér domiuok, görög istenek és „ha csak cimert ád a fejedelem, azzal senkit meg nem
istennőknek öltözve, a titokszerü szépek és nem szé- nemesit, minthogy egyéb parasztoknak is van címepe!;, nap, hold, csillag, tündér, nympha, naiad, virá- rük." „A nemességnek azért megbizonyítására - gok különböző nemei, éjkirálynő, jósnő, gitana, ma- mondja tovább Verbőci - - nem szükség a törvénybon
gyar, franeia, • spanyol, portugall, skót, angol és irr- a cimerlevelet mindenkor előveoni."
landi népviseletek, festői csoportozatokban élénken
A székely primőr a priraipilus éa pixidariuslo I
társalogva, élcelve vagy félrevonulva, halász és halász- csak abban különbözött, hogy ha egy barázda-földdel már
nő itt-ott mutatkozik, hogy a honi jelmez is képviselve többje volt a primipilusnalc, a lustra könyvben mindlegyen.
járt primornak írták be; s igy tovább a pixidariust
Egy sugár szép halászleány ép most lép a te- primipilusnak. Mely lustrálások és nemes levelek szál'eillbe, utána két éjkirályné é j egy zarándok lép be. zadai lezajlódtak, s ha a tnodern korszellemmel valaki
A halászleány a zarándokkal karöltve bizalmasan kezd nem tud megbarátkozni, a nagy közönség huhotája
beszélni. A terem ellenkező részéből egy ifjú halász között sodorja el az élet hánykódó tengerének előre
közéig és a leány előtt meghajolva, őt sétára kéri fel. rohanó árja.
Vannak továbbá igen sokan, kik azért nem nő
(Vége következik.)
sülnek, mert — mint mondják : most a nő nem annyirélettárs, mint a háznak egy cifra bútora, ki nem a

elleméa jeli o m bájaival, hanem a tunikok, pufferrk, kör erényeit, melyre a nagy világba bncsajtrlí ' *nínditani; mi mindig legnagyobb szer< nesénknek, él
• .ez tünknek tartaudjuk előadásain gyönyörködni. Többdudorok, rii8S®k, szalagok és csokrok halmaza, még. Iá jó szívvel emlékezik Petőfivel:
jsz'.iós kísérlet, az elfogultságot ő nagysága majd lea stakaturáig félérő bóbitás fejekkel, s az üstökös csil„Midőn az ősi háznak kilsr.nbén
A bucsu tördelt hangját rel.cgém;
j uzi. Nem hiba ez; a legnagyobb szónokok első
lag által is megirigyelhető IIOSRZU uszályokkal ékesS
a
jó
anyának
áldó
véíís/a
rlt
i/.ivallatni sem voltak mentek az elfogultságtól. A
kednek .
A szellők régen sssrtehonlorák."
ki.zónség némelyikének magaviselete is elegendő arra,
Ezek költészete az, hogy :
Dr. Álbu Mózes.
hogy az előadót zavarba hoz™. Erről hallg-is* krónika!
„Nem a kecses alak, nem a külső kellem,
„Dumjaniehné arcképe előtt" Tóth Kálmántól szavallMi : nőt becs ssé tesz, hanem a szép jellem.
még ifj. Dobay Jáuos úrtól. — Az alőadások
A tel olvasó-egylet f. hó 18-iki éstélye. tatott
Ily nő már e földön alkot mennyországot,
időközét a zeneszakosztály tölte Iti, gyönyörködtetve
Boldogítván a- ban férjét és családot."
A felolvasó-egylet vasárnapi estélyen szavallta a közönséget nagy előhaiadást telt játékával.
Ezek az „ultiliturismus" elvének hódolói, kik ha B s r a b á s E in i I i a k. a. T ó t h Kálmán „G y ö n g ymár cifra bútor kell, vásárolnak hasznosabb cifra bú- v i r á g " cimü versét. A kisasszony sikerült szavalla
Igy élünk itt s töltjük kedélyesen az estéket.
tort, s a női hivatás némely teendőire helyettesitnek táért megéIjeneztetett s virágcsokrokkal tiszteltetett
Ajánljuk közönségünk meleg pártfogásába « nemajd egy szakácsnét s igy aztán csak leőrlik az életet. meg. —
mes célra törekvő egyletet, melynek legfőbb célja:
Felolvasott dr. A I b u M ó z e s ur az „ ü r ü k- oktatni, műveltséget terjeszteni, népünket, nemzetünAznn kérdés merül fel, hogy hát mikor nősüljön
meg tulajdonkép az ember? vagy meddig nem nevez- i f j a k " vagy „ a g g l e g é n y e k r e I". E nagy gond- ket emelni. Sorakozzék tehát mindenki, saját gyönge
hetik rágalom nélkül agglegénynek a fiatal embert? dal összeállított értekezést mai számunk hozza. Felol- erőnkhöz mérten járuljunk ez egylet anyagi, valamint
E kérdés után mindjárt gondolhatuuk Aristótelesnek vasó ur töobször megéljeneztetelt.
szellemi gazdagodásához; értsük meg kínunknak intő
Végül C 8 i n á d i L a j o s ur szavallta Z a 1 á r szózatát: „A műveltség szabadság!"
Kthikája, vagy Luthernek házassági beszédeire. En
egyiket sem fogadom el. Luther tanácsát nem fogad- „Z i z i m" cimü költeményét teljesen átérzetten. KöA p i s.
hatom el azért, mert 20 éves korában még „kiskorú" zönségünk Csinádi L.ijos urat szép és sikerült szavalaz ember, s törvényeink szerint a kiskorúak két kraj- latáért megéljenezte.
cárig érő terhes szerződést sem köthetnek ; még egy
Közönség igen gyér vett ez estélyen részt, jól
F e l e l e t ü l
öt krajcáros egyszerű perükben sem képviselhetik le.Het ez estély jövedelme a Sztgyörgyön felállítandó •a „N e in e r e" 17-ik számában hozzám intézett
magukat a biróság előtt, nevünkken nem perelhetnek, fonoda javára volt szánva. Nem tudjuk, minek tulaj
interpellációra.
és mikép kötelezhetnék magukat helyesen ez öt kraj- donitsuk e közönyt, annyit azonban előre is jelezhe
Kosz indulatú lélekből kellett származni azon
cárnál mill oszorta fontosabb, egész éltükre kiható oly tünk, ha közönségünk kellő és megérdemlett pártfogás
ügyletre, hol komoly férfiúvá lesz a gondtalan ifjú, s ban nem részesíti ez egyletet, mely minden haszonn szavaknak, melyekkel „Egy tanító" engemet sz orbai
családalkotővá EZ ábrándozó sziiz, mikép kötelezhet- tekintet nélkül, egyedül a közjó előmozdítását tűzte tanitó-egylet gyűlése megtartására felszólít.
Nekem alapos okaim voltak arra, hogy a gyűlést
nék magukat anélkül, hogy a könnyelmű házasság ki célul, — aligha ez egylet ki fogja magát tenni anvádját magukra ne vonnák ?
nak, hogy előadásait csak pár egyéntől lássa látogatva eddig nem hívtam egybe, s csak tavasszal hívtam
volna.
—
De Aristotelessel sem tarthatok, mert — min*' Hisszük, - miután ez egylet élete városunk közvetMintán az egyletben van, — ha cs.ik egy is —
mondani szokták — az ember vénül, s netáni gyer- len érdeke — méltó pártfogásban fog ezentúl része ki hozzám és rólam oly m-diciúzus indulattal tudott
mekei még kiskorukban mások terhére maradhatnak sittetni.
Ez estély bevétele 13 frt 90 kr, melyet a kia- szólni : nem fogom összelőni s o l i a, mert az egylet
hátra, csaknem legészszerübb középutat tart e tekinelnökségéről véglegesen lemondtam.
tetben a magyar főváros Budapest, hol a statisztikai dások majdnem fölemésztettek.
Kik az egylet tagjai közül velük együtt munkáladatuk szerint a fiatalok átlag 31 évük előtt, a hajakodásomért engemet becsültek, fogadják azért fonó
donok pedig 2G é#es koruk előtt nem szoktak házasulni
köszönetemet
s baráti szives üdvözletemet.
Napjainkról.
E korszak előtt nősülni, igen soknak élethivatása teszi
Zágon, 1877. március 15.
csaknem lehetetlenné, főleg tudományos pályán haladó
K.-Vásárliely, inárciushó.
Demeter Sámnel.
ifjaknak. Hanem már 31 —35 éves koráig megnősülni
Egyhangú életünket a „közművelődési egyesület"
oly hivatása az embernek, melyet rendeltetése, társa előadásai fűszerezik. Ily kedélyes este volt a T ó t h
dalmi állása s egész élete parancsolólag szab elő. E d e halála emlékezetéül rendezett felolvasási estély.
L e g ú j a b b .
Meit ugyanis az ember rajonghat, fiatalosdit játszhat Szép, könnyű, folyékony irályu alkalmi felolvasást
bár soká az u. n. hosszas Kttrmacher, de egyszerre tartott Harmath Domokos ur, kinek fáradhatlan buzLondon, tnárc. 16. Az alsóházban Northcote elő
lelke belefárad, s csak egyedültalálja magát az élet galma, tevékenysége s kitartásának köszönhetjük e adta, hogy a kormány orosz javaslatot kapott, hogy
ben, hol aenkit hozzátartozójának nem nevezhet; mii t mulattató és egyaránt oktató estélyt.
csatlakozzék azon jegyzőkönyvhez, mely H hatalmak
magára hagyatott fa, elcsenevész'k sz életben, s ha
Petőfv «A hazáról'' költeményét szavalta Milec nézeteit a kelet helyzetéről fogja előadni. A jegyzőmár ütni kezd a végóra, a körülte állók nem azért Mari k. a. kellő átérzéssel, szép, helyt-s banglfjtéssel. könyv tervezete az orosz részről ajánlott alakban vavannak, hogy visszaadják az életnek, hanem, mint „Még valami a nőkről"' felolvadta ifj. Kovács Dániel sárnap adatott át Derbynek, s azóta a kabinet által
éhes hollók, az észre nem vehető elsajátítások, s a ur; érdekes, gyönyörű, kerekded, kis mű, előadása tárgyaltatik. — A kormány a kifejezések biaonyos
mentől hamarább óhajtott hagyatéki tárgyalásokra irá- igen szép. Ez estély disze volt Ilurmath Domokosné módosítását ajánlotta, s ezen módosításokat áuvalov
nyozzák fötekintetiiket. Ugy, hogy látva ezt az ember, urnő szavallata: „Az utolsó alamizsna" Petőfytől, és a gróf nagykövethez juttatta, ki most kormánya utasítáönként felkiált a költővel :
nagyreményű kis (hét éves) Harmath Jenő előadása: sait várja. Fawcett kijelenti, hogy l« K közeiebb a ház
„Szeget szeggel". — A szavalló urnő, kit van szeren- figyelmét, a Derby és Salisbury jegyzékeiben található
„Áldja istenét, kit istene megáldott,
Adván neki meleg hajlékot s csalAdot."
csénk ismerni a szini szakosztályi működéseiről, a azon bizonyítékokra fogja irányozni, hogy a kormány
Mennyire különbözik ettől azon fér*i, ki egy csa- Ingjobb női működő erők közé tartozik, ezzel eleget nézete szerint a hatalmaknak van loguk »z európai
ládapának nevezheti magát! egy oly családtyának, ki mondtunk ; tőle csakis jót, sikerültet várhatunk. Meg- béke érdekében kielégítő kezességeket követelni a
a napi küzdelmek és hánykodások után édes otthont lepő volt s a közönség elismerését méltón kiérdemlé jobb közigazgatásra.
Szentpétervár, márc. 17. A hivatalos lap szerint
talál. Azt mondja egy iró, hogy „sz emberi nem foly- a kis Jenő szavallata ; volt is taps !
a déli hadanreg egészségi állapota igen kielégítő.
tonos tükélyesbülése csak neveléj által, ez pedig egyeKonstantinápoly, márc. Ili. A montenegrói dedül a családi életben, vagyis a kölcsönös hajlamok és
Ezt követé a f. hó 11-iki felolvasási estély.
b'insőképeni odaadás kötelékeivel egy máshoz fűzött
Szentpétery M. k. a. szavalta „A koldusasszony"-t legátusok választ várnak Cettinjéböl, de a török elleujavaslatok
elfogadását lehetetlennek tartják.
egyéneknek szorosabb és állandó körében érhető el. Szász Károlytól. Hanglejtése szabályos, előadása megMiért a teremtő az ember szivében a feláldozó szere nyerő. Óhajtjuk a kisasszonyt többször hallani. Kedétet és legnemesebb érzületek azon nagy kincsét rakta lyesen mulattató volt itj. Dobay János ur előadása :
le, mely karöltve hatalmas ösztönökkel az embert mint „A bajusz" Arany Jánostól. Oly eredetileg, mintegy
eszes lényt képessé teszi ezen állandó, tartós é3 leg- elbeszélés alakjában költeményt előadni csak oly gyabensőbb viszony keletkezésére és maga a családi kör- korlott szavaló tud, mint az előadó ur. Helyi gvakorló
nek megalapítására. A házasság ilyformán alapja a orvos doctor R=.iner Dániel ur tartott felolvasást „Az
Az éiösövény készitésmödja.
családnak, tárháza az emberi nem erkölcsös s szellemi egészségről általában". A tárgy, mennyire rövid időre
Hogy egy 3 — 4 soros biztosan védő élőfövéuyt
művelődésének, alapja a társadalom s államnak, a szánt előadás tárgya lehet, kimeritőleg lön tárgyalva.
mennyiben az első benyomások, a törvény és jogrend Irálya könnyű, folyékony, előadása kedves, nyájasan előállíthassunk, ezt a következő módon kell vetni .is
előkészíteni.
iránti tisztelet a családi körben szereztetnek."
megnyerő és oktató. Utána Vasady tanár ur olvasott
Először is ősszel birtokunkat köi üiszántatjuk a
fel
a
C
s
e
r
o
y-félo
„Székely
nemzeti
muzeumrói".
„A házasság végre maguk a házas felekre nézve
lehető mélyen és a mennyiben ezen szántás a szélefolytonos nemesbiilésre való ösztönzés, valamint a szám- Tiszta honfiúi érzelem, lelkesültség a sz<íut Ugy érde- ken bolygatatlau földet hagy el, azt á óval kel! feltalan megpróbáltatások által gyakorlati iskola az ön- kében, mely mind csinos irálya, mind előadásán átvo- ásatni. Megtrágyázni nem árt, dc nem okvetlenül szükzéstelen odaadás és viszonos enmegtagadásban való nul. Oly lelkesülten, emeltebb haugon emlékezék meg séges, mert ezen föld széle — a mcsgye melletti föld
nemes versenyzésre." Mind oly tulajdonságai a házas- a tisztelt tanár ur a helyi szabadságharcosokról, hogy — különben sincs kiélve. Ijjy felszántva, de elboronáságnak, hogy méltán nevezhetem azt feunebb „az em mindenkinek feltűnt s nvudnyájunkat meghatottak köz- latlanul marad ezen föld a jövő tavaszig azért, hogy
beriség legdrágább kincsének", a hogy ezen nagy kin- tiszteletben ál ó agg Tóth S.,mu bácsinak könyei. — a nagy hantok közeibe a téli nedvesség és levegő
csével épen az emberiség a leggyakrabban visszaélt. O Bem tábornok legerélyesebb harcosa volt, térpn jobban bevehetvén magát, ezen felső földréteget
Hogy minő orvoslást kereshet a megcsalatott sze- rancsnok Brassóban a parancsnoka, védője a fellegvár- megérlelje.
relmes, minő jogai és kötelességei vannak a házas nak ugyanott. Elérzékenyülten vové kezei közé a Bem
Tavasszal, de okvetlenül március utolján, újból
feleknek egymás iránt, gyermekeik és vagyonuk tekin- apó érdemjelét; igen könyezni, de szólni nem tudott felszántatjuk ezen földet és ugy marad májusig, a
a
szabadság
elaggott
hőse.
tetében ; szóval: a házasság jogi oldalát s az a körül
vetés idejéig, hogy ki ne száradjon. Ekkor következik
tett különböző törvényhozási működéseket fejtegetnem
a vetés ideje, ha lehet vetőgéppel, ha pedip nem,
most nem feladatom, (talán egy más felolvasás alkalA március 15-iki emlékünnepély követé u 11-iki akkor z'inor mellett 50 centimeter (l'/.'nál valamivel
mával) de megamlitendőnck tartom, hogy igen sokan felolvasási estélyt.
több) távolságú sorokban a leforrázott ín g elvettetik.
az állam által akarták és akarják házasságra késztetni
A leforrázás ugy történik, hogy a magot rostára
Telt ház, szépszámú közönség. Láttuk itt polaz arra már megérett fiatalokat. Feledik ezek, hogy a gáraink előkelőbbjeit is, kiket »z ily előadásokon oly tévén, azt egy nagy tál vagy dézsa fölé helyezzük és
házasság lényegében véve nem jogi, hanem természeti ritka látni, hogy már megszokták szemeink őket nem azután forró vízzel leöntvén, pokróccal b-'akarjuk,
éa erkölcsi viszony, hol kivéve kevés jogi oldalát — keresni. Ez ünnepélyt itgylátszik megérték s megmu- igy azt mintegy G —12 óra hosszat pároljuk, hogy az
az állr.m vajmi keveset tehet.
tatták, hogy él köblökben a honfiúi kegyelet. A kézdi- a meleg gőztől megdagadjon. Hideg vizben áztatni
Az állam nem állithat minden csirkefogó mellé vásárhelyiek jó, derék hazafiak voltak a múltban, nein vezet célra, mert az ákácmag kemenyebb termé
e-y rendőrkapitányt, ki a kávéházi üres léhaságoktól azok a jelenben is. Vasady tanár ur „Március 15 ről" szelü lévén, meg nem dagad.
A vetést okvetlenül meleg időben kell touni,
visszatartóztassa; nem állithat mindenki mellé erkölcs- tartott értekezést. Felemlité e nap jelentőségét, törtanitókat, kik unton a házasság szentségét praelegálják ténelmi fontosságát. Mély csend, ilietődség, mellyel a mert már magammal történt, hogy a hideg földben
és nem állithat főleg vadászokat, hogy ama táncestély- közönség felolvasását hallgatá, — mig annak végén ezen feldagadt mag mind elpukkant, megromlott. Jót
ről említett nevezetes kisasszonyok fejéből azon furcsa „éljen 1" 8 sz'Jnni nem akaró taps valának a tanár ur felmelegedett földbe vetvén azonban a magot, az okbogarakat kiűzni — haj tó vadászatot rendezzenek.
fáradozásainak elismerő jutalma. Ki kell emelnünk vetleuü! kikél oly sürün, hogy még meg is kell ritkíA társadalom az, mely a sociális betegségeket Székely Jánosné, szül. Ince Sarolta úrnőt, kit az iro- tani, de csak a jövő évben, mikor egyszersmind a
szüli, s a társadalom az, mely azokat orvosolhatja dalom terén felmutatott működéseiről ismerünk. Ez megmaradottakat egy tenyérnyire a föld felett vissza
is. S ha a társadalom egyénei közalébb FÍmulnak egy- alkalommal „Magyar világ" cimü saját költeményét kell metszeni.
Már az első évben meg kell egyszer a teljes kimáshoz, hol egymást inkább megértik, s egymás gyar- szavallá el. Előadása oly kedvos, meglepő, nyájai,
lóságait mérlegelve, azokból kölcsönösön engednek természetim, hunglejtése s hangsúlyozása oly sikerült, kelés utáu, junius elején, másodszor julius elején, de
egymásnak, az orvoslás nem is lesz nehéz. Ily uton mint azt egy szullemdus, müveit nőtől, ki saját művét okvetlenül kánikula előtt kapálni, illetőleg feltölteni.
A második évben, vagy ha ugy tetszik, a harmaegyütt egy nemzet — vagy jobban moudva : egy nagy adja elő, csak várnunk lehet. Virágcsokrokkal halmotársadalmi családot alkotnak, melynek kt.-*etében meg- zák el. Ohajtjnk, legyenek e virágok s élénk tapsok dik évben tavasszal a közök folúsatván, vagy legalább
tanulják 3 szivök mélyébe oltják a szükobb családi elegendők a nagyrabecsült urnöt többszörös fellépésre mélyen felkapáltatván, a csemeték a gyökér koronája
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felett, a f ö l d a l a t t letneszetnek és főiddel l'elbalmoztatnak.
A felhalmozás azért szükséges, mert az okozott
seb bekenését pótolja, hogy ez által a mennyire lehet
a fenésedést kikerüljük.
Ezen csemeték most, mint a serte, oly sürün
hajtanak ki s kész az elősövény, melyet időközönként
mint más élősövényt nyirni, nyesni kell.
Más fák és cserjék is alkalmasak sövényül, de
egy sem ugy, mint épen az ákác. Még pedig azért,
mert ennek meg van azon tulajdonsága, hogy a föld
alatt elvágatván, kinő az 5—10 hajtással és nem szárad el. S épen ott alól, hol a nyul bejár és hol az a
földet is kikaparja, oly sürü, hogy azon a nyt 1 nem
bir keresztülhatni. Ellenkezőleg más fák és cserjék p.
o. a galagonya, ha sürün kél, egy része a hely és világosság hiánya miatt kiszárad és épen ott, a hol főként sűrűnek kellene lennie a nyul behatolhatása miatt, ott ritka. Már pedig a nyul legveszedelmesebb
ellensége ültetvényeinknek, főleg fáinknak Az pedig
a hozott vadászati törvény mellett sem fog fogyni, sőt
szaporodni. Ezen törvény megváltoztatását pedig hiába
várjuk, mert az, habár első tekiutre károsnak látszik,
hasznos is.
Ezen ákácsövények meg vannak ugyan a maga
hátrányai, de azon segíteni lehet. Ugyanis feljebb nővén, a sövény befelé a szántóföldbe 2 - 4 méternyi
távolságra oly árnyékot vet, hogy ott semmi sem terem meg, kivévén a fűfélét. Szükséges azért vele egyidejűleg még a sövénytől 4—G meternyire a földet
megmivelni és lucernával vagy más fűfélével bevetni,
takarmányra különben is minden gazdának szüksége van.
Hátránya még az is, hogy messze elterjedt gyökereiről, kivált ha azok megsértetnek, kihajt. Ennek
ugyan olejét veszi már a 4—G meternyi szélességben
vetett lucerna. Ott nem szántatván a föld, a gyökerek
nem sértetnek meg és nem is hajtanak oly sokat. De
ha mégis kihajtanak, meleg lótrágyával kell felhalmozni s az okvetlenül kipusztítja a hajtást.
„E. G.«

V EGYES.

— Borzasztó felfedezés. Konstantinápoly Galata
nevű városnegyedében egy emeletes ház lerombolása
alkalmával a kőművesek egy földszinti szoba padozata
alatt egy nagy gödörre bukkantak, mely tele volt emberi csontokkal. Egy bécsi lap levelezője azt irja,
hogy még 1861-ben egy orosz főrangú ur jelentést
tett a rendőrségnél, hogy barátja és útitársa az emiitett házban lakó „Szép Teréz" név alatt ismeretes
szabad személyhez ment s onnan vissza nem tért. A
rendőrség akkori nyomozásai kiderítették, hogy a
„Szép Teréz" ágya alatt egy mély gödör volt, inelybdn emberi hullákra akadtak. E raffinirozott gyilkos
nő már akkor elvette megérdemlett büntetését, mert
a szultán parancsára háza kapujára szegezték testét
s ezóta e ház szállodának használtatott. A most talált
csontok sokai ujabbak, semhogy a már 1861-ben kivégzett Szép Teréz áldozatai lehetnének, s igy a mostani nyomozás valószínűleg egy ujabb gyilkost fog felfedezni, ki vendégeit ágya alá temette.
— Rémdráma a — valóságban. Rauschenbach
községben egy gazdaember a vásárról hazajővén, egy
százas bankjegyet adott át nejének, hogy tegye el.
Az asszony épen el levén foglalva, a bankjegyet az
asztalra tette. Egyetlen öt éves leánykájok itt megtalálta, játszani kezdett a szép képpel s végül — apró
darabokra metélte. Ekkor lépett a szobába apja s az
eldarabolt bankjegyet meglátva, felkapott egy fejszét
s azzal a gyermek koponyáját kettéhasitá. A zajra
neje bejött a szobába, a férj pedig az anya kétségbe
esése láttára szemrehányásai hallatára kirohant a szobából. A nő midőn magához tért az első rémületből,
férje után sietett. Hosszas keresés után megtalálta a
padláson — felakasztva. E látványra a nő összerogyott
és meghalt.
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Hirdetmény.
A n. b. gré.f Mikó Imre ur hagyatéka ar.
oltszemi felső malom, mely áll három lisztelő kö
— egy kásatörő váayolóval összekötve, uj szerkezettel, hárnm vagy több évre haszonbérbe kiadandó.
Értekezhetni Bodokon alólirottnál

Yas István,
_____

gazdatiszt.

ÁRVEREZÉST"
Alcsernáton közönsége északkeleti végén a
birodalmi ut mellett a „Vig huszár" nevii°vendéglő 1 hold, 330 Llöl területtel, 2 lakó, 1 ivó
ház, 1 kamra, alatta egy kővel kirakott, jó padlás és gerendákkal ellátott hármas pincéjü fából
épült zsendelyfödelii házzal, egy fából épült
zsendelyfödelii

istáiló szekérszinnel,

egy

desz-

kából keriíett zsendelyfödelii sütő-ház, egy födött kugli és egy 8 - 9 öl mély födött kúttal,
az egész telek deszka-keritéssel ellátva, folyó
év április 4-én délelőtt 10 órakor a többet Ígérőnek örök áron eladatik. — Az árverezési Feltételek megtekinthetők Alcseinátonban ev. rcf.
megyebiró Kovács Zsigmondnál.

A brassói és csik-somlyói főgymnasiunmknak
1876/7. tanév kezdetétől további két tanév tart*mára
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium meg- y
adta a nyilvánossági jogot s ideiglenesen fölhatalmazta,
hogy érettségi vizsgálatof tarthassanak s erről jogérvényes bizonyítványokat adhassanak.
— A k.-vásárhelyi „közművelődési egyesület"
a magyar szabadság dicső emlékű március 15-ét megünnepelte, mennyiben alkalmi felolvasás, zene és szavallattal összekötött emlékünnepélyt tartott. Habár a
rendező bizottság hatáskörébe nem tartozik az ünnepély részleteiről irni, mindazonáltal nem lehet elhallgatni, hogy az ünnepély nagyszerűségét és magasztos
Burgonya
!
voltát igen emelte az, hogy méltóságos C'serey Jánosné
Marhahús
urassz. szívességéből Vasady Gyula tanár ur Kossuth
Disznóhús
1
Lajos által a háromszéki múzeum számára küldött
Julihus
_
Bem tábornok érdemcsillag-keres/.tjét és Damjanich
Faggyú friss
1 - 30 — ^3 6
bitófájából faragott kis keresztet — igen nagy becsű
ereklyéket — az ünnepély alkalmával közszemlére kiBécsi tJizsde ós pénzek márc. 10.
állította. Továbbá hazafias kötelességének érzi a ren- 5",, Motalliques . 64 80
M. fi,Idt kötv. . 74.50
dező bizottság nyilvánosságra hozni, miszerint a fenn ü"/„ nem. köles. . 68.75
Tem. földt. kötv. 72.50
jelzett emlékünnepély jövedelme részben a rokkant
1860.
államkölca.
110
75
Erd.
földt. kötv .71.75
honvédek menháza javára el is küldetett. F«lülfizntEzüst
]09 10
tek: Kovács István ev. ref. pap 40 kr. Cseh Sándor Bankrészvények . 829.—
Cs. kir. arany . 5 70
honvéd alezredes 1 frt. Jakabos Ágoston 50 kr. Ka- Hitelrészvények . 156.—
120.90
Nipoleuad'or . 1)06'.
rathnai Köncei Domokos 50 kr. Pócsa Gyula 70 kr. London
Kovács Károly kereskedő 40 kr. Császár Lukács 1
Felelős
szerkesztő:
Yécsey
Kőben.
frtot; és midőn a szives felültizetöknek e téren adoKiadótnlaidonos: Pollák Mór.
mányukat nyugtázzuk, nem mellőzhetjük megemlíteni,
ho«y Kézdi-Vásárhely közönségénél a „közművelődési
egyesület" felhivása élénk viszhangra tulált s hazafias
érzülettel megértvén az emlékünnepély magasztos célját, igen szép számmal vott részt az ünnepélyen.
A rendező bizottság.
— A szász nemzeti egyetem gyűlésére a választások már megtörténtek. Megválasztattak: NagySzeben városába Kapp Gusztáv országgy. képviselő, s
Bedeus József ág. hitv. gondnok. Szebenszékben Wittstock Henrik lelkész. Brassó városában Maager Ferenc
zálogházi pénztárnok s Klokner Móric ügyvéd. Brassó
vidékén Bolesch Károly jegyző. Segesvár városában
Roth K. ügyvéd. Segesvárszékben Teutsch János leik.
Medgyes városában Bchaffendt József kurátor. Med
gyesszékben Weruer Károly tanító. Szászsebes váró
sában Pacurariu István ügyv. Szászsebesszékben Klein
Károly lelkész. Beszterce városában Siegler János
polgármester. Beszterce vidékén Budackcr Gottlieb
lelkísz. Szászváros városában Kirchner Frigyes nyug.
udvari tanácsos. Szászvárosszékben dr. Tincu Ábrahám
ügyv. Szerdahelyit Krasser Dávid lelkész. Ujegyházon
Ara Albert ügyvéd. Kőhalomon Hager Mihály lelkész.
N.-Sinken Zay Mihály.
— Ijjesztő elsatnynlásról tett szomorú tanúságot
írja a „Kelet" — a városunkban a napokban
keresztülvitt sorozás. A város részéről előállított mintegy 600 hadköteles között ugyanis csakis 50-et talált
alkalmasnak a sorozó orvos, tehát a hadköteleseknek
alig 10"/o-át. S igy nem csoda, hogy még a közös
hadseregnek szükségletét (59 újonc) sem lehetett födözni városuuk ifjúságából, a honvédségnek pedig épen
misem jutott. Meglehet, hogy e szomorú eredmény
előidézésére egy kis tulszigoruság, túlságos válogatás
is közrehatott; de még igy is mindenkit aggodalom
mai kell" hogy eltöltsön azon elsatnyulás, mely évről
évre oly ijesztő mérvben halad előre.
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Dalnokban Lázár Istvánnál egy ?, é v e s
bika eladó.
"
i_
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Dr. HANDLER MÓR
orvos-, sebésztudor, szülész és szemész
gyógyit gyökerosen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennemű

titkos betegségeket;

1) az Öli fertőzésnek

minden következményeit,

ngymint

magömléseket
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a

tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt;)
2) hngyesőfoly ásókat (még oly idülteket is), nemzőrészek bnjakóros fekélyeit és másodrendű bnjakórt minden alakjaiban ós elcsufitásaiban;
3) h u g y c s o s z ű k ű l é s e k e t j
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 1-ig, délután 3 órától 5-ig, és estve 7 őrá ól 8-ig
Lakik: Pesten, belváros, kigyóuteza 2-ik szám alatt kigyó- és városházuteza.
sarkán. (Rottenbiller-fóle házban) 1. emelet, bemenet a lépcsőn.

Í W Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik
és a gyógyszerek megkiildctnek.
Nyomatott Pollák Mórnál tíepai-Szentgyörgyön.

58 100

