
Szerkesztőségi irodn: 
Briósai utcza 60. az aUtt, 
hová a lap szellemi részé* 

illető költemények 
küldendők. 

Kiadó-hivatal: 
Po 11 á k M ó r könyvnyom-
dája, hová a hirdetések és 
slöfiietéfli  pénzek bérmen-

teaen intézendők. 

NEMERE 
Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap, 

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

Megjelenik ezen lap heten-
kint ktUázdr : 

szerdán ós szombatom 
Előfizetési  loltételek: 
halyben hizhozhordva vagy 

vidékre postán küldve: 
Egész év . . 6 tl.  — kr. 
Fél év . . . . 3 ft.  — kr 
Hegyed ér . . 1 ft.  ?'J kr. 
Hirdetmények dija: 
3 haaáboa petitsorért, vagy 

annak helyéért £ kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyílttér aora 16 k-. 

Előfizetési  felliivás 

„WMMEmm" 
cimü politikai, társadalmi és közgazdászati lap 

VII. évfolyam  II. negyedére. 

Előfizetési  feltételek  : 
március — december . . . 4 frt.  5 0 kr. 
március — sept 3 „ — „ 
március - junius . . . . 1 „ 5 0 „ 
Külföldre  egész évre 8 . — „ 

Az előfizetési  pénzek a „Nemere" kiadó-
hivatalának P o l I á k M ó r k ö n y v n y o m d á j á b a 
Sep8Í-Szentgyörgyön kü ldendők 

Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseiket 
megújítani,  miutdn  felesleges  példányokat  nem nyo-
mattathatunk. 

A „Nemere" kiadóhivatala. 

S z é k e l y e k ! 
Háromszékmegye lelkes, áldozatrakész pol" 

gárai kezdeményezése, áldozatkészsége folytán 
életre hivatott a házipar mellett a „a z é k e 1 y 
g y á r i p a r . " 

Háromszékmegye március 24 én elhatározta, 
hogy a fonászat  és szövészet meghonosí tása, fej-
lesztése végett S , -Szentgyörgyön 75,000 Irton 
egy fonódát.  állit fel. 

Nagy fontosságú,  a székelység jövőjére 
nézve kiható határozat ez Három székmegye és 
az összes székelység életében. 

Háromszékmegye meg fogja  t enn i magáé t 
8 utolsó nélkülözhető filléreit  a fonoda  felállítá-
sára fordítja.  Szen tgyörgy város, melyre büsz-
keséggel tekinthet a székely, e jóra, nemesre 
fogékony  város tekintélyének megfelelő,  becsü-
letére váló nagymérvű segéllyel járult e fonóda 
fölállításához.  Hisszük, s erről megvagyunk 
győződve, hogy a testvér város K.-Vásárhely 

r j i A jT* A. 

A D A L É K O K 
Háromszék hírlapirodalmához. 

hazafias  polgárai is e nagy érdekii célt e r e jük -
höz képest gyámolí tani fogják. 

Egyetér tés , együt tes működés folytán  a cél 
kivihető lesz. J á r u l j a t o k ti e hazának összes 
székelyei, a székely megyék , a székely városok 
a székely gyár ipa r meghonosí tása, fejlesztéséhez; 
segítsétek Háromszékmegye lelkes polgárait a 
nemzeti ügy megvalósí tásában, mer t egy íonó-
dának a székelyföld  bármely részén fölállítása 
nem pusztán helyi, de nemzeti érdek, melyet az 
öszszes székelységnek gyámolítani szent köte-
lessége. 

Erősen hisszük, hogy Háromszékmegye tes-
tületei, polgárain kivül, a többi székely megyék 
testületei, polgárai is sietni fognak  a Szentgyör-
gyön fölállítandó  fonóda  részvényesei lenni . 
Számí tha tunk a testvér száznemzet t ámoga tásá ra 
is, mert egy szász-székely terüle t re fölállított 
fonóda  az ők, mint kiválóan iparos nemzet , ipari 
érdekeik előmozdítását is eszközölni fogja. 

Az alkalom meg van megmuta tn i , hogy 
nemcsak szóval, de tettel is székelyek vagyunk . 

Fe l s zéke lyek ! A közös célt t á m o g a s s u k 
közös erővel! 

A mitől tartottunk. 
Sepsi-Szentgyörgy, márc. 29. 

A mitől t a r t o t t u n k , a háború kitörése Orosz- és 
Törökország között — sohasem, állott közelebb mint 
most Ignatiew tábornok európai köruljában vallott 
kudarca után, 

Ignatiew tábornokot fényesen  fogadták  minde-
nütt, kitüntesesekkel halmozták el, Aulai*.;t_ hogy 
Európa nyújtson segédkezet a kudarcot vallott Orosz-
országot az erkölcsi vereségtől megmenteni — udva-
riasan mindenütt visszautasították. 

Londonban Ignatiew tábornok visszautasittatott, 
innen Bécsbe ment Andrássynál próbálandó szerencsét. 
Monarchiánktól kettőt követelt: vagy ténylegesen se-
gítse Orofzország  actióját, vagy Ígérjen teljes semle-
gességet. Mint a táviró értesít Andrássy egyik felté-
telre se állott reá, sőt teljesen szabadkezet tartott 
fenn  monarchiánknak. Igen helyesen, mert a pánszláv 
eszmék diadalának föláldoznunk  monarchiánk érdekeit 
nem szabad. 

Hogy ez ujabbi diplomatiai sakkhúzás által is 
csak időt akart nyerni Oroszország — világos a musz-
ka lapok magatartásából, melyek már megfújták  az 
indulót és kijelentik, hogy Oroszországnak, moly had-

' (Folytatás.) 
A következő cikkben a junius 3-án Kézdi-Vásár-

helyen tartott ünnepély iratik le ; — ezen napon t. i. 
kormányrendelet következtében országos ima tartatott 
és keresztes had hirdettetett a „vad ellenség" ellen. 

Az ezt követő cikket mint akkori újdonságot 
ismét egész terjedelmében közöljük : 

„Ó-Orsoráról Május 18-kán irják a Brassói Német 
hírlapnak: mikép azon napon 1 órakor Bem altábor-
nagy Ujorsován Osman Bég basát meglátogatta. Uj-
Orsova 1791 óla török birtok a Dunának egy szigetén 
fekszik,  s ámbár még mind épitetlen állapotban, még 
is már természeti fekvésénél  fogva  a Dunán ŐB kör-
nyékén uralgó erősség. Az elfogadás  fejedelmi  volt a 
basa lakán, mellyben az elfogadási  terem butorzatlan, 
csinos falszekrényekkel  diszitve, harmadrészben P<jrBa 
szőnyegekkel padlata beterítve, a falra  több fegyve-  í 
rek, sálok a egyéb szövetek, jelei a házi ur vagyonos- : 
ságának. A jobb felőli  ablakszögben egy nagy veres 
bársony vánkos, s e felett  a falon  fekete  rámába a 
szultán név irata, egy emelvényen a korán in folio. 
Bem a bársony vánkoBon fogott  hellyet a basa mel-
lett, ki magas szikár férfi,  violaszín s fekete  siaorral 
kihányt Attilában, s a szultán nevét csillogó gyémán-
tokból nyakában hordja. Több barátsági tisztelgések 
után kérdé a basa : a gőzhajózás a Dunán mikor fog 
életbe lépni, mire Bem felelvén,  inikép addig, mig az 
osztrákok által elvett gőzhajók vissza nem adatnak s 
Zimonynak urai nem leszünk, nem lehet; a basa nyi-

latkoztatá : hogy a gőzhajók, ha a törökök kezére jő-
nek rögtön visszaadatnak, Zimonynak bevétele felől 
pedig, hogy az minél előbb megtörténend, nem kétel* 
kedik. Az osztrákok lefegyverzésére  nézve mondá, 
miszorint e részben a Viddini basa alatt áll, de kihez 
Omer basához sürgönyt küldött, melyre harmad nap 
alatt választ vár. Igy az BIBŐ nyilvános lápés hős al-
tábornagyunk által megtéve, melly a magas porta ba-
rátsági érzelmét Magyarhonunk független  és önálló 
kormánya iránt biztositandja. Bem és hős serge jelen-
leg a Mehadiai Herkules fördőket  használják, mellyekre 
a Zsarnok osztrák hajdan rokkant katonáit küldözé, 
de mellyekből most vitézeink herkulesi erőre ed-
ződnek. 

Hogy pedig a muszka befolyás  Reschid basa fér-
fias  befolyása  által a magas Portánál meggyengült s 
következőleg a muszka beelegyedéstől a magyar dol-
gokba nem sokat félhetni,  a következő napi tudósítás 
Május 7-kéről Stambulból, melly Belgrádról jutott a 
miéinkbez, adatul szolgálhat : „A moldva oláh ügyek 
kiegyenlítése iránti okirat helybehagyatott s Grabbe 
tábornoktól Odessába küldetett. A muszkák elégedet-
lenek, hogy Grabbe tábornok küldetése nem minden-
ben akaratjok szerint sült el, s főleg  hogy Reschid 
basát meg nem buktathaták s azon hatályos állást, 
melybon jelenleg az Angol követ részesül, meg nem 
döntheték. A Sultán, midőn Grabbe késkedését meg-
tudá, hogy előle a palota ármánykodás lehetségét Re 
schid basa ellen elzárja, az anya szultánnőt Hekim 
Baschi és Fakír basa kíséretében a Korroni fürdőkre 
küldé, Grabbe útra indulta előtt adott Nagyvezéri la-
komán Sir Canning foglalta  az első hellyet s a szul-
tánért poharat köszönt. Ezt Reschid basa j mind azon 
Európai uralkodók és kormányokért, kik a Szultán 
harátjai, Ürített pohárral viszonzá. Grabbe háttérbe 
tolatott s Miklós czárért senki sem ivutt. Canning a 
portának egy jegyzéket nyújtott át, mellyben határo-

sergére egy millió rubelt áldozott — sohasem volt 
eszeágábau a háborúról lemondani. Csürte-csavarta a 
dolgot, mig a tavasz beálltával krövezőnek látja az 
időt a jogtipró harc megkezdésére. 

Készen lehetünk tehát arra, begy a 4GD,000 Ifi-
ből álló orosz ármádia, melynék • 300,000 emberből 
álló tartaléka van — mielőbb átlépi a Pruthot és 
megkezdi a jogtalan harcot Töif-ökórszág  ellen. 

Monarchiánk szabadkezet tartott fenn  magának s 
ba békés uton érdekeit meg nem védheti, latba fogja 
vetni anyagi erejét — s kötelességéhez hiven karddal 
is meg fogja  érdekeit védelmezni. 

Az uzsora-törvény. 
Az annyi módositáson keresztülment uzsr.ra-tör-

vény a következő végleges szövegezésben terjesztetett 
fel  ő felsége  elé szente itéa végett: 

1. §. Közjegyző nem vehet fel  közokiia'ot és nem 
ruházhat fel  közjegyzői okirat minőségével magánok-
iratot, melyben nyolc százaléknál magasabb katcat 
köttetett ki. 

Az ezzul ellenkező okirat, közokirat, illetőleg 
közjegyzői okirat erejével nem bir. 

2. §. Kamat alatt nemcsak a pénzben fizetendő 
miudeu tnelléktartozás értetik, hanem bármely dolog 
vagy haszon, melynek adására vagy teljesítésére az 
adós a hitelező részére a töke visszafizetésén,  illetőleg 
visszatérítésén kivül kötelezettséget vállal. 

Mindazon esetben, melyben a jelen törvény az 
adóstól követelhető kamat legmagasabb összegét meg-
állapítja, abba a kötbér, üzlet-díj, megtérítési összeg 
és mindennemű melléktartozás is beszámítandó. 

3. §. Nyolc százaléknál magasabb kamatot biz-
tosító zálogjog előjegyzése vagy bekeblezése nem ren-
delhető el. 

A felek  által határozott összegben kikötött, de 
százalékban ki nem fejezett  melléktartozások bekeble-
zését vagy előjegyzését a biró csak azon, a telekjegy-
lűkniijih-Mi kitttntetend'LzáradékkaL rendelheti el, hogy 
az összes melléktartozáz, a tőke nyolc siázáieicK még 
nem haladja. 

4. §. Nyolc százaléknál magasabb kamat a biró 
által nem állapitható meg. 

Ezen szabály áll akkor is, ha a magasabb kamat 
birói egyességben köttetett ki. 

5. §. Az ezen törvényben megszabott mértéken 
felül  kikötött és megfizetteti  kamatok visszafizetése 
nem követelhető. 

Jövőre azonban azon kölcsönnél, mely félévnél 
hosszabb időre köttetett, a félévet  meghaladó időre 
kamatot előre levonni nem szabad. 

A félévet  meghaladó időre, vagy a jelen törvény-
ben meghatározott mértéken felül  bár mily időtartamra 
előre levont kamatok a tőkéből lerovott összegnek 
tekintetnek. 

zottan követeli, hogy a muszkák az oláh fejedelemsé-
gekből visszavonuljanak, a hozzá teszi, mikép a török 
földön  Osztrákhon felé  muszkasereg átvonulása Angol-
hon részéről a török birtok megsértésének fog  tekin-
tetni. Kétségen kívülinek látszik, miszerint Angolhon 
a magyarokat oltalma alá veendi '"" 

E cikk olvasására ki ne sóhajtana fel.  Hogy re-
ménykedtünk, hogy bíztunk a török és angol barát-
ságban ! és a diplomatiai sakkhúzás mégis nyakunkra 
hozta a muszkát! A jó ÍBteu után legjobb lesz önma-
gunkban bizni. 

Az 1-ső szám végső cikkében Szabó Jáuos tá-
bori lelkész forradalmi  enthusiasmussal a junius 5-én 
tartott gyűlést irja le, melyen a Kézdi és Orbai szé-
kek lelkészei és kántorai az uj kormánynak hódolati 
és hűségi esküt tesznek : 

„Kézdirásárhely, Jun. 5en. A becsületes ember-
kebelben a romlatlan sziv, az isten iránti hála és tisz-
telet mély érzelemvegyületében dobog föl,  midőn na-
ponkint közeledni, érkezni, megszilárdulni látja az 
emberiség közt azt, a miért naponkint forró  imádság 
epedez százezerek ajakán : az isten, a becsületesség, 
a szabadság szent országát. 

A természet alkotójának szent ujjai mélyen nyo-
mák be a halhatatlan lélekkel feldicsőitett  euiber ke-
belének szentélyébe a szabadság, e minden szent in-
tézkedések s dicső tények alapjának érzetét. Azért a 
zsarnok koronásoknak minden bűvös ragyogó színnel 
bemázolt s következetességgel vezetett zsarnoki rend-
szerök által sem sikerült azt, a szabadság szeretetén, k 
érzetét onnan, a népek kebléből kitéphetni. Kifejlődé-
sét késleltették, akadályoztatták eleget, de egy vélet-
len szerencsés körülmény fölnyitd  a népek szemeit » 
keklökbeu lángba boritá az emberi méltóság és sza-



6 §. Ha a kölcsön-szerződésről kiállított okirat 
szövegében a felvettnél  nagyobb összegnek visszafize-
tése köteleztetett: a biró csak az okiratban felvettnek 
elismert tőkeösszeget állapítja meg. 

Az ekként megállapított tőke után kamatösszeget 
illetőleg, jelen törvénynek a kamatokra vonatkozó in 
tézkedései alkalmazandók. 

A bekeblezés vagy előjegyzés is csak a felvett-
nek elismert tőkére és annak e törvény szerint meg 
engedett kamataira rendelhető el. 

7. §. Az 1868. XXXI. törvénycikk 2. §,-ának 
következő intézkedése : 

„Ha a kölcsönről írásbeli szerződés nem létezik 
vagy létezik ugyan, de abban a kamat csak általáno 
san az összegnek vagy a kamatlábnak számBzerinti 
meghatározása nélkül van kikötve, valamint azon eset-
ben is, ba a kamat szerződésileg nincs kikötve, hanem 
az a törvény határozatainál j á r : az egy évi kamat a 
fizetendő  tőke hat százalékát teszi11, — valamint az 
1868 : XXXI. t. cikknek jelen törvény által nem érin-
tett egyéb intézkedései továbbra is érvényben ma-
radnak. 

8. §. A jelen törvény hatályba lépte előtt lejárt 
kamatok a fentebbi  §§. rendelkezései alá nem esnek. 

Az ezen időn tul lejárandó kamatokra azonban, 
cBak azon esetre nem terjed ki a jelen törvény ha 
tálya, ha a nyolc százaléknál magasabb kamat a jelen 
törvény hatályba lépte előtt keletkezett jogérvényes 
Ítéletben vagy peregyességben állapíttatott meg. 

Azon körülmény, hogy a magasabb kamat a jelen 
törvény hatályba lépte előtt felvett  közjegyzői okirat-
ban van kötelezve, annak nyolcszázalókra való leszál-
lítását nem akadályozza. Az okirat azonban közokirati 
erejét megtartja. ' 

9. §. J>'len törvény halározmányai nem alkal-
mazhatók : 

a) váltó követelésekre: 
b) bejegyzett kereskedőknek kölcsönös kereske-

delmi ügylete kböl eredő követeléseire. 
10. §. Jelen törvény 1877-ik évi julius 1-én lép 

életbe B végrehajtásával az igazságügy miniszter biza-
tik meg. 

$ 
A „Székely mivelődési és közgazdasági 
egyesület ' keletkezéséről S működéséről 

(A székely mivtlődési és közgazdasági egylet évkönyvéből.) 
Korunk egyik legjelentékenyebb jelszava az „as-

sociatio", vagy egyesülés különféle  célok kivitelére. 
Egyesek, még a legbuzgóbbak s legvagyonosabbak is, 
magukra aránylag keveset tehetnek a közérdekek elő-
mozdítására. Az állam szintén nem képes mindenre ; 
de nem is volna óhajtandó az állani mindenható tu-
torsága. A mely népeknél a közélet s közintézmények, 
vállalatok fejlesztése  egéBzen e két tényezőre, t. i. az 
egyesek és állam .erejére van hi*.v», aípok 
elmondhatjuk — még nem jutottak teljes nagykoru-
ságra s még sokáig érezni fogják  az előbaladottaLb s 
ennélfogva  hatalmasabb népek uralkodó befolyását. 

A társulás az a hatalom, mely hivatva van az 
egyeseknek s az államnak segítségére jőni és pótolni, 
amit azok nem képesek létesíteni. 

Hogy mily csudadolgok történnek az asBOciatio 
által, láthatjuk ezt a nyugati országokban, de különö-
sen Angliában s Észak-Amerikában, hol uj telepek, 
városok, mesés csatornák, vasutak, alagutak, gyárok 
százával, ipar és kereskedelmi vállalatok, világkiállí-
tási tárlatok, bankok, muzeumok, tudományos, közmi-

badBág sokáig békóbavert érzetét, inegrendité a föld  et 
és e rendülésre egymás után hullanak porba a trónok 
és a föllángoló  hon és szabadság szerelem árja — a 
magyarban létező szabadság istené a dicsőség — ma 
holnap mind elsodrandja a zsarnok királyokat a föld 
színéről. Maholnap a népek és a nemzetek, az egyen-
lőség, szabadság, testvériség szent zászlója alatt össze-
olvadandók és az önkormányzat biztos karjain ren-
deltetésűk a szaabadság, a jólét, a boldogság megdi-
csőült templomába felemelkedéndők.  Ez az emberiség 
elrendeltetése. 

Illyetén szivboldogitó érzelmek támadának lelkünk-
ben, midőn mai napon a kantai zárdában a kézdiorbai 
kerület,lelkészeit és kántorait s tanítóit összeseregleni 
látók. Ók & illetőleg mi a független,  imádva szeretett 
édes hazánk, annak alkotmánya és szivünkből üdvö-
zölt kormánya iránti hódolatunkat, hűségünket nyilnt-
kozandók s a letett esküvel megpecsételendők valánk. 

Végig nézénk a lelkészek során, kik a haza ne-
•héz perczeiben rendithetlen hűséggel, annak irányában 
vezeték a gondviselésök alá bízottakat, azokat a vallás 
igéivel buzdítván, lelkesítvén és lelkesedésüket ápol-
ván. E látomány lelkünket boldogsággal tőlté. 

Mi látók e tiszteletre méltó férfiak  arczain, a 
keblek elszántságát, hallók a dörgő hangot, mellyen 
az ur oltára előtt egekre emelt kezekkel elmondák 8 
mondók : „esküszünk hűséget hazánknak, hazánk kor-
mányának". 8 most bátran adjuk tudomására a hazá-
nak, hogy e férfiakra  mindig számolhat. Hisz ezek 
székelyek. A székely pedik szereti hazáját, azért ha 
kell, élni é° halni tud is, akar is I 

Éljen a haza ! 
Éljen KOSSUTH I 

Szabó J ános . " 
tábori lelkész. 

Ennyiből áll a „ S z é k e l y H í r m o n d ó " 
első azámáuak tartalma. — A többi számokról köze-
lebbről. R. L. 

(Folytatjuk.) 

velödési s humanistikus intézetek állanak elő mintegy 
varázsütésre. A mit egjT két ember nem képes meg-
tenni, azt könnyen megteheti száz meg száz és ezer 
ember összetett szellemi s anyagi ereje. 

Ez a tudat vezérelte egyfelől  azokat is, akik a 
a „Székely mivelődési és közgazdasági egyesület" lét-
rehozását megindították, — 8 másfelől  az a tudat, 
hogy a századokon keresztül reánk sulyosodott mostoha 
viszonyok miatt sok tekintetben hátramaradt szegény 
székely népnél még sokkal több a tenni való, mint 
az említett előhaladtabb népeknél, — ösztönzött arra, 
hogy kezdjünk mi is tenni valamit társulás utján a 
székely nép szellemi s anyagi állapotának előmoz-
dítására. 

Csudadolgokat nem remélctttink ugyan kivált 
kezdetben, mert ismerjük szegénységünket s a tárBU-
lás iránti közszellem hiányát. De igenis reméltük, hogy 
ha célul tűzzük ki a székelyföld  égetőbb bajainak 
megismerését B a valódi bajok lassankénti orvoslását: 
lesznek, akik hazafias  törekvésünket megértve, csatla-
kozni fognak  egyesületünkhöz s igy évenként egyelőre 
ha csak porszemnyit lendithetünk is e nép annyagi s 
közmivelődési állapotának javitásán, idővel a sok kicsi 
nagy jóvá válhatik s ösztönül szolgálhat majd többek-
nek, talán az egész székelységnek első sorban a csat 
lakozásra, nagyobb erő és kihatóbb tevékenység ki-
fejtésére.  Am egyetlen lépés is haladás a tétlen tes-
pedéBből. A leggyengébb tevékenység is nyeremény a 
társadalom terén ; oly kezdet az, meiy az első sikerek 
után bámulatos lendületet, erőt vehet, és oly eredmé-
nyekre vezethet, melyekre idővel sokak halája száll-
hat vissza. Hiszen a cseppekből lesz a kies csermely 
b ezekből a jótékony folyam  I 

íme, ily gondolatokkal és ily reményekkel léptek 
fel  egyesületünk kezdeményezői, lelkesítve bizonyára 
a legnemesebb hazafi  érzelmek által. 

Az első értekezletet ez ügyben néhány székely-
földi  képviselő tartotta 1874. évi március 8-án, Buda-
pesten ; ők voltak a kezdeményezők. Ezen előértekez-
let következménye lett egy ugyanazon hó 15-ére öez-
szehivott szélesebb körű gyűlés, melyre a székelyföldi 
képviselőkön kivül a fővárosban  lakó vagy itt tartóz-
kodó, különféle  foglalkozású  székelyek és székelyügy-
barátok is meghívattak. 

E gyűlésen azonban tanácskozás tárgyául hatá-
rozott programm nem terjesztetvén elő, a tanácskozás 
csak általánosságban folyt.  Felhozatott a havasok min 
den rendszer nélküli pusztítása, melyben a székely 
népnek egyik fő  tőkéje van veszendőben; felhozatott 
a birtokviszonyok rendezetlensége, hogy az aránylag 
kevés mivelhető föld  a tagosítás hiánya miatt kellőleg 
nem értékesíthető, — hogy az állattenyésztés csak teng, 

égi bires székely lófaj  elsatnyult, a jó fajú  sertés-
tenyésztés nem kap lábra, holott havasokon a makkon 
való olcsó hizlalással rendkívül nagy jövedelem for-
rásnak lehetné-alapja ; e" juh tenyésztésnél nem véte-
tik figyelembe  a gyapjú termelés; felhozatott,  hogy a 
bányászat, ipar — kezdetleges sinlődésben vannak ; 
gyárak nincsenek, mert nincs töke, s hiányzik minden-
ben a szakképzettség; célszerű pénzintézetek hiánya 
miatt már az első kedvezőtlen évben a gazdák ezerei 
uzsorások körmei hözé jutnak ; az iskolák nagyobbára 

mostani igényeknek nem felelnek  meg ; mivelődési 
és humanistikus intézeteknek alig valami nyoma, sat. 

Mindezek után abban történt megállapodás, hogy 
miutáu kétségbe nem vonható, hogy a székely nép 
ezen itt csak érintett bajai léteznek s azokon társulás 
utján, összevetett vállakkal, tervszerüleg s különösen 
o hatóságok, kormány, törvényhozás és a sajtó meg-
nyerésével igen sokat lehetne segíteni : hozassék létre 
valamely társulati szervezet s ennek bővebb megfon-
tolása s részletes tervezet elkészítése végett egy 15 
tagból álló bizottság küldetett ki. , 

E bizottság mindenekelőtt egy munkálatot készí-
tett, melyben előadattak tüzetesen a székelyföldön  lé-
tező mivelődési és közgazdasági hiányok s azon mó-
dok, melyek által azokon segíteni kellene. Ezen munka 
által tehát indokoltatott a tervezett egyesület szüksé-

sége s miutbgy általános programmul szolgált a 
létrejövendő egyesület teendőire nézve. E bizottság 
továbbá elkészítette az egyesületi tervezetet is ily cím-
mel : „Székely mivelődési és közgazdasági egyesület." 

A bizottság ezekben irányt és alakot adván a 
megpendített székely egyesületi eszmének, junius 21 én 
megint összehitta a nagyobb gyűlést s előbb jelzett 
két munkálatát további tanácskozás alapjául előterjesz-
tette. Itt elfogadtatott  a „Székely m!v. és közgazd. 
egyesület" megalakításának tervezete s nagyjában az 
alapszabályok is megállapittattak s ezek egy 25 tagu, 
előkészítő választmánynak a végett adattak át, hogy 

főbb  elvekben megállapított alapszabályokat dol-
gozza ki részletesen, azok jóváhagyását a kormány-
nál eszközölje s ennek megtörténte után legjobb be-
látása szerinti módon bocsásson ki felhívásokat  s mi-
kor eljöttnek tartja az időt, az alapszabályok értelmé-
ben hívja ösgze az első alakuló nagy gyűlést. 

Az előkészítő-bizottság tehát elsőbben is meg-
állapította a „Székely mivelődési és közgazdászati 
egyesÜBet" alapszabályainak szövegét s jóváhagyását 

belügyministeriumnál kieszközölvén, az alapszabá-
lyokat 1000 példányban kinyomatta. 

Több ülésen tárgyalta a székelyföldön  létező hi-
ányok s azok orvoslása módjáról szóló, fennebb  emlí-
tett munkálatot, s azt végre megalapítván, a „Székely 
miv. és közgazd, egyesület indokolása" cím alatt ha-
sonlókép kinyomatta. 

(Folytatás köv.) 

A hazi i p a r é r d e k é b e n . 
A nemes fűz  termeléséről. 

Még a mult évben ígéretet tettem gazdaközönsé-
günknek, hogy annak idejében kiküldetésem alkalmá-
val szerzett tapasztalataim s tanulmányaim nyomán — 
mintegy kötelességemből kifolyólag  némi, utasítással 
Bzolgálandok a nemes fűz  termelésre nézve. 

Mint már általánosan tudva is van, a kefe-  és 
kosárkészités választatott ki vidékünk házi iparául a 
magas kormány által nagyon tapintatosan. 

A kefekészitésbez  anyagunk : serte, lószőr, kecs-
keszőr, fa,  bőven van. A kosárkészités legszokottabb 
anyaga a füz  (vagy mint köztünk nevezik : csigolya-
fűz  — Bindweide). Ez az, mire nekünk nagy szüksé-
günk van, s itt az ideje, hogy termelésére megtegyük 
a szükséges lépéseket. 

Megvallom őszintén: midőn Pozsony megyében 
azokat a beláthatlan nagy tábla füzeseket  láttam s 
midőn megtudtam, hogy ott a valódi nemes fűz  terme-
lése mily sok fáradsággal  jár, nem kis aggodalom 
szállott meg, gondolván: vájjon vidékünk hajlandó 
lesz e egy ily növényfaj  termeléséhez, melynek hasz-
nát még nem ismeri, s vájjon talajunk alkalmas lesz-e 
annak megtermésére. Első gondom volt tehát amint 
haza érkeztem rétjeinket fölkutatni.  £.8 mily nagy volt 
meglepetésem, midőn szememmel láthattam, hogy a 
legkitűnőbb füzfajok,  melyek más tájékon nagy áldo-
zatokkal s csak silányon tcrmelhetők, nálunk minden 
gondozás nélkül s búján tenyésznek. 

De mert mindenben ha a kereset nagy, a terme-
lésnek is növekednie kell, ugy a füztermelést,  vidé-
künkre nézve a természet ezen pazar ajándékát is az 
uj házi ipar fölléptével  jobb karba vennünk, tökéle 
tesbitenünk kell. Hogy ez ideig e terményt vidékünk 
miért nem karolta jobban föl  : okát abban találom, 
mert ültetetlen is elég termett minden olyas birtokos-
nak, s a mire eddig földolgozták,  t. i. szekérkasok, 
halfogó  varsák, polyvás kasok, tyukboritók s nagyfülü 
radinás kosarak, még az amúgy csak jószántukból 
termett önkéntes fűzek  mennyiségét sem vették igény-
be, elannyira, hogy a legtöbb mezőföldi  szegéoy em-
ber kerítésül s tüzelő szerül füzet  szokott használni. 

A fűz  igen jövedelmező cikk, csak tanuljuk meg 
okosan fölhasználni.  Es eljöhet az idő, mikor nálunk 
is nem a csorda rágja le, hanem mint a dániai, rajua-
vidéki, würtembergi, bajorországi stb. mocsárokon 
évenkint 40—60 frtot  jövedelmez egy hold füzes  ko-
sarak készítésére. 

A füzet  egyébre is lehet használni, és pedig szép 
haszonnal. Kiskunság alsó vidékein ugyanis vau egy 
füzfaj,  melynek csak ágai fordittatnak  kosárkötésre. 
A törzsöt 6 éves korában eladják 4—5 frtért  a csiz-
makéreg-kereskedőknek. Ezek a fát  13 cenlinieter 
hosszúságban elfűrészelik,  5—6 ctm. vékonyra elliaso-
gatjik 8 50 — 1ÖO vagy 250-ével csomagolják s igy 
kerül az a kéregkereskedésbe. Ily csomagokat magam 
is láttam nagy menyiségben áruitatni a szegedi piacon. 
Ama füz  neve „>árf'üz",  főisme  jele, hogy már 1 éves 
korában héja megkérgesedik. De hagynók mi ezt a 
munkát másoknak s használnék föl  netnes fajú  fűzeinket 
hasznosabban. Pl. hogy a luxus kosárfonást  se említ-
sem moBt, fölhozok  egy példát • 

A Maros vidékéről évenkint több szőlőt szállít-
nak külföldre  80,000 mázsánál. E roppant mennyiségű 
szőlő-export évenkint több mint 400,000 rfzállitó  kosa-
rat igényel, melyeknek nagy részét Dánia, Lengyel-, 
Olasz-, Morvaország, Hamburg, stb. állítják elő B ke-
vés belőlük váci készítmény. Mily könnyen megköt-
hetnék vidékünk szegényebb lakói a tétlen téli napok-
ban e kosarakat, melyeknek darabját 50—60 krjával 
fizetik  s nem volna-e jó nyomorúságos zsebünknek 
ama 200,000 forint,  mi évenként ezekért hazánkból 
kivándorol s idegen iparosok száját zsírozza, mig né-
pünk éhezik ? 1 

Most alkalmat kormányunk minden tekintetben 
eleget nyújt a tanulbatásra, csak ne legyünk rtfstek. 
A k.-vásárhelyi felső  népiskolánál a kefekészités  már 
az ősz óta gyakorlatban van s büszkén mondhatom, 
hogy kik intézetünket azóta meglátogatták, készítmé-
nyeinkről a legnagyobb tetszéssel nyilatkoznak s haj-
keféket  még Pestre is rendeltek meg tőlünk. 

A kosárkészitést (műkosár) is megkezdettük már 
8 azon téren is igyekezni fogunk  tőlünk kitelhotőleg 
minden lehetőt megtenni, hogy a közönség megelége-
dését kiérdemelhessük s főleg  hogy annak elsajátítása 
iránt a közfigyelmet  rokonszenvre ébresszük. 

Nem hagyhatom — másokrai buzdító hatásul — 
említés nélkül ama dicséretükre szóló érdemüket hely-
beli közs. isk. igazgató Székely János és tanitó Zaj-
zon János uraknak, hogy ők a kefekészitést  már meg-
lehetősen elsajátították, sőt előbbi még a kosárkötés-
ben is szép haladást tudnak fölmutatni.  Es annyival is 
inkább nevezetes, mert az oktatásügyi minisztérium a 
házi ipart tanítók, iskolák által gondolja elterjeszt-
hetni és miként a nevelésügyi lapok zúgatják e célból 
a jövő nyáron itt-ott tanfolyamok  fognak  rendeztetni.** 

Es most áttérek a fűz-termelésre. 
En valamint a munka-megosztás, ugy a termelés-

megosztásra uézve is az angol Smith Ádám követője va-
gyok. <3 ugyanis elve bizonyitgatására felhoz  egy pél-
dát a többek között. Mint irja, meglátogatott egy 
gombostűgyárt, ahol 10 munkás az ahoz megkívántató 
munkát egymás közt fölosztva,  48,000 gombostűt ké-
szített naponta, holott, ha mindon embernek külön kel-
lett volna a gombostűket teljesen elkészíteni, a leg-
szorgalmasabb sem állíthatott volna elő naponta 20 
darabnál többet. Angolhonban az iparágak külön-kü-
lön vannak csoportosítva vidékenként; ott még a gáz-

án is megvan a megosztás, mert majd minden 
külön-külön marhatenyésztést űz. Igy kellene 
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ez nálunk is. Pl. minden község vessen számot magá-
val, hogv lakói minő fűzből  s mit dolgoznak nagyobb 
hivatással, s főlög  főldtalnja  minő ftlztermrlésre  legalkal-
masabb, és azt vegye nagyobb gondozás alá s most 
a tavaszon abból rakjon el dugványokat. 

Elvül megtartandó, hogy a durvább munkákhoz 
finomabb  (vékonyabb), a finom  munkákhoz durvább 
vessző kiváutatik. 

Ez kissé ellentmondásnak tetszik a laikus előtt, 
de rövid magyarázat érthetővé teszi ; mort a durvább 
készítmények ép szál vepszőkből fonatnak,  mig a fi-
nomak hasogatott gyalult íüzből készülnek. 

Vidékünkön 17-féle  fűzet  különböztettem meg, 
azonban itt is többféle  található ; de vannak berende-
zett főztenyészdék,  hol mint pl. Bécsben dr. Hottnál 
s a bastordi faiskolában  Angolhonban 300 különféle 
fajt  termelnek E számtalan fajból  mint legjobbakat 
ajánlom a következőket : 

1. Az aranyfüz  (salix vitellina aurea). Sárga hé-
járól, apró s az ághoz gyéren tapadt rligyeiről köny-
nyen fölismerhető.  Meglehetős hosszú vékony ágakba 
nő s bokra dus. 

2. A spárgafüz  (salix uralensis csspica) közel ro-
kon az előbbihez. Egyedüli eltérés a külszinben van, 
mennyiben ennek héja veres. Egy gyökérről számta-
lan ágat hajt. Agai vékonyuk, könnyen liajlithatók. 
Magasságban 1 méternél ritkán nő nagyobbra. Mellék-
ágakat nem hajt. 

(Yége következik.) 

Szemerjának Szentgyörgyhöz csatlakozása ügyében 
Sjfcemerja  részéről ev. ref.  lelkész Demes Péter ur érzi 
magát a trompf-adásra  hivatottnak. Adjuk olvasóink 
gyönyörkö^tetéae végett cikkét kevés kivétellel szórói-
szóra s arra most csak azon megjegyzésünk van, hogy 
vannak választott egyének, kiknek kezében a legjobb 
Ugy is elesik, annyival inkább az olyan, mely csak 

egyéni érdekek miatt forceiroztatik. 

Szemerja-Szentgyörgy. 
M o 11 o : „Vicém pro yiee . . . ." 

T. szerkesztő ur ! g 
1877. év 23. szám alatti „Nemere" ciinü lapjában 

olvasom a „.Szentgyörgy-Szemerja" cég alatt kiadott 
vezércikket . . . nevettem. De megjelenik a 24-ik szám 
is ; most elkomolyodtam és feljogosítottnak  érzettem 
magamat: .Szemerja-Szentgyörgy" cím alatti soraimnak 
— nem vezércikk helyén, vezércikk nem ohíajt'lenni 
— becses lapjában egy kis tért kérni. 

Cikkiró ur I 
Részletesen veszem ; (t. i. cikkirót. Szerk.) 
1) „Elmondjuk Szemerja és Szentgyörgy egyesí-

tésében indifferens  nézeteinket." 
Erre észrevételem : Nem szabad, sőt kár e szót 

„indifferens"  hangoztatni : ott, hol örökösült, századon 
át ősi jogot élvezett, benszülötí honpolgárok joga van 
megtámadva. — Igy azok szólhatnak, kiknek ajkokra 
illik : „Ott hazám, hol jól élek", vagy azok : „Die 
sind ohne Vaterland", hátukon a házuk stb. 

2) „Szemerjának Szentgyörgygyeli egyesítését — 
nem két község,. . . Háromszék érdekében - a fonóda 
felállítása  teszi függővé  — vitális kérdés" stb. 

Kérdem ugyan miért ? Hát Szemerja akkora 
faktor,  hogy kivüle Szentgyörgy elvesz as éjji homály-
ban, mint futó  csillag? Fonóda? Hiszen tudtommal 
Szentgyörgy fővezéreinek  már kiszemelt helyei van-
nak, igen alkalmasok. Tudom . . más itt a baj. E tekin-
tetben Szentgyörgy Szemerja vagyonára áhitozik. — 
(Ohó páter!) 

„Egyesülésen kivül . . . . emporiális . . . stb." 
Kérdem : Mit hoz Szentgyörgynek, ha a vidéke^ 

kizárja — felelek  éhséget. Megfizetjük  ezután is, a 
mit a vámszedő parancsol, hogy Szontgyörgy is éljen. 

3) „Miután . . . . Szemerja felé  terjeszkedhetik 
. . . . Szemerja lesz a város fénye  . . . ." stb. 

Quo modo ? Épülhetnek szép házak keskeny 
ntca mellett. De ám előbb ki kell sajátítani. 

„Itt fog  — ha engedélyezve lesz . . . ." stb. 
Ugyan cikkiró url minő propositioval él, „Ha" 

Hát nincsen tisztában önön magával ? Ugy látom, hogy 
nincs. Ilyen körülmények közt hiszem, hogy józan 
eszét veszítette. 

4) „. . . nagylelkű charta-bianka . . ." Btb. 
Lép éneklő madarak megfogására. 
Miért obajt cikkiró ur Szemerja felé  terjeszkedni? 

Árkos vagy másfelé  nincsen elég tér, vagy azon helyet 
más mondja sajátjának f  Ugy tudom, hogy az még 
szentgyörgyi terrenum. Szentgyörgy azokon a helye-
ken mozoghat, mig Szemerja felé  mérges a hely. 

Az absolut kormány 1853-ban a kivánt célt ak-
kor sem érhette el, t. i. K. kapitány ur sem vihette 
keresztül az egyesitést. 

Cikkiró ur I ily észrevételek után hiszem, hogy 
csakis roszakarat kívánja és selejtes önérdek, hogy 
Szemerja Szentgyörgyhöz csatoltassék ; mert Szemerja 
közvetlen érdeke önállóságot parancsol : 

a) Szívesen fizetjük  a vámot. 
b) A domestikát megfizetjük  Háromszékmegye 

pénztárába szivesebben, hogysem S-.Szentgyörgynek 
adjuk át. 

c) Szemerja egyházi hivatalnokai felett  az erdélyi 
ev. ref.  egyház főbb  hivatalnokai őrködnek. Biztosabb, 
mint Szentgyörgy charta-biankája. 

d) Ez már fontoaabb:  »Vicem pro vice" — ugy 
szeressed felebarátodat,  mint önön magadat, értem a 
tűzoltó-egyletet. 

Cikkíró url Most kezdek sajnálkozni, hogy épen 
Szentgyörgy intelligentiája kiván az egyesülés által 
nagyobb mérvtt terhet róni ugy népére veiként Sze-
merjára. E tárgyról később bővebben. 

Azonban bizván f  ő i a p á n ő méltósága ós 
alispán ur törvény szerinti lelekismeretes eljárásában, 
remélem, hogy kicsinyes önérdeknek nem fogják  fel-
áldozni Szemerja veleszületett és igy jogos önállóságát. 

Észrevételeimet kötelességből tettem és nem fé-
lek, ba a „Nemere" azt fújja  is : „Nincsen Szemer-
ján életbiztonság". Mert ez még Szemerján nem tör-
tént meg. 

Cikkező ur ! „Vicém pro vice . . . stb. 
S z e m e r j a , 1877. március 24-én. 

Demes Péter, 

Ország-gyűlés. 
A képviselőház március 25-én tartott ülésében le-

tárgyalta éa elfogadta  a kormány kölcsön törvényja-
vaslatát. Az ellenzék három árnyalata ugy a kormány-
párt e kérdést bizalmi kérdésnek tekintette az ellen-
zék megtagadta, a kormánypárt ellenben megszavazta. 

Utolsó ülést a képviselőház 2G án reggel tartott 
s a képviselők eltávoztak a húsvéti szünidőre s 3 hé-
tig az országgyűlés szünetelni fog. 

Bodzaforduló,  1877. márc. 26. 
Tekintetes szerkesztő ur ! 

Megyénk keleti szélén izoláltan a hegyek közé 
beszorítva fekvő  három község, névszerint,: Bodzavám, 
Bodzaforduló  és Szitabodza román ajkú lakossága né-
hány évek óta a mostoha sors által annyira üldözve 
volt, mert fő  élelmi cikke, a törökbuza termés 3 év 
óta sehogysem sikerült s amellett az államadó és más 
terfiek  fokozatosan  emelkedtek, hogy mintegy 100 
legszegényebb sorBti család elhatározta, miszerint *ezen 
a tavaszon a szomszédos Oláhonba véglegesen kiköl-
tözni fog,  mert megunták már közlekedési ut hiányá-
ban az elodázhatlan szükséges törökbuzát tovább is a 
szomszédos Oláhonból hátukon kihordogatni. 

Ezen itten k'lztudatu körülmény ugyan az itteni 
lakosságot annyira lehangolta, hogy mentől inkább kö-
zeledünk a tavasz virulásához, a lehangultság annál 
nagyobb mérvben mutatkozik. 

Azonban az isteni gondviselés e szorongatott la-
kosság sorsa felett  másképen intézkedett s elküldte a 
Messiást a megszomorodottak vigasztalása végett. 

Ugyanis folyó  hó 24-én a délutáni órákban m. 
kir. mérnök Sompek József  három olasz útépítő mes-
terrel községünkbe megérkezett s még az nap Krasz-
nába lement, nemcsak, sőt más nap kora reggel — ha-
bár vasárnap volt, esett, havazott s a szél is nagyon 
fujt,  illetőleg oly zordon idő uralkodott, hogy széke-
lyesen mondva a kutyát is benn kellett volna tartani 
— nevezett mérnök ur az ut tracerozását a romániai 
határszélig ritka erély és buzgalommal nemcsak meg-
kezdette, sőt rendelete folytán  Szitabodza községe a 
mai nap 65 tenyeres munkást az útvonalra kiállított s 
igy ezen útvonal kiépítése kezdetét vette, mely tény 
által az itteni szegény román lakosok buja és lehan-
goltsága oly örömre változott át, hogy azt leírni kép-
telen vagyok; — egy szóval a Nyén, Bodzaforduló, 
Kraszna, Oláhon határszéli útvonal kiépítését az itteni 
lakosság oly örömmel fogadta,  minőt még sohasem 
láttam. 

En az itteni lakosság örömét teljesen méltányo-
lom, mert CBakis ezen útvonal megnyitása képes az 
itteni mintegy 6—7000 lélekből álló lakosság existen-
ciáját maradandólag biztosítani, inert izolált és a he-
gyek közé lett beszorított fekvésűknél  fogva  minden 
napi kenyerük megszerzése végett a szomszédos Oláh-
bonra van utalva. 

Adja isten tehát, hogy m. kir. mérnök Sompek 
József  urnák a szó alatti útvonal kiépítésének kezde-
ményezése napján tanusitott eréllyel párosult buzgal 
ma mindvégig lankadatlan maradjon B nyújtson sege-
delmet, hogy a mondott útvonal kiépítése mentől előbb 
befejezett  ténnyé váljék, mert szilárd meggyőződésem, 
hogy ezáltal nemcsak az itteni szegéDy lakosság anyagi 
helyzete javulna s existenciája állandólag biztosíttatni 
fog,  sőt őzen mind hadászati, mind kereskedelmi szem-
pontból fontos  útvonal megnyitása megyóuk területén 
az ipart és kereskeeést emelni fogja,  illetőleg az ipar 
és kereskedelmi forgalomnak  e l ő n y ö s lendületet 
fog  adni. 

Hodzai.*) 

F e l h í v á s . 
T. Solyom Ferenc altorjai jegyző urat fölhivom, 

hogy a „Nemere1 19-ik számában „egy atya* aláírás-
sal közölt cikkre méltóztasson válaszolni. 

Egy atya. 

L e g ú j a b b . 
Március 28. Montenegró félbeszakította  Török-

országgal az alkudozást. 

Ignatieff  Bécsben kijelenté, hogy Oroszország 
nem szövetségeseket keres, hanem csak tudni akarja, 
hogy a keleti kérdés vájjon európai, vagy csak orosz 
kérdés lesz. Berlinbe utazott. 

Northcote az angol parlamentnek kijelenté, hogy 
a nemzetközi jegyzőköny még nincs véglegesen meg 
állapítva ; reméli, hogy húsvét után e tárgyban kielé-
gítő közleményeket tehet. 

*) Szivssen látják. S z e r k . 

— A székely történeti pályadíj-alap ügyintéző 
bizottsága legközelebbi ülésén az elhunyt gr. Mikó 
Imre helyébe gr. Lázár Miklóst választotta elnöknek. 
E pályadíj-alap bevételeinek főösszege  8194 frt  91 kr 
és 1 drb 100 frtos  úrbéri papir. Ebből Szabó Károly-
nak, ki a székely neruzet történetének megírásával 
megbízatott, anyaggyűjtésre 1000 frt  utalványoztatok 
ki. A bizottság felkérte  Szabó Károlyt, hogy gyűjtése 
eredményéről évenkint tegyen jelentést a bizottság el-
nökének. 

— A „Székely mivelődési és közgazdasági 
egyesület" első évkönyve 1876-ra igen érdekes tarta-
lommal jelent meg. Szerkesztette az egyesület központi 
választmánya megbizásából az egylet fáradhatatlan  tit-
kára Bozogány Aron ur. Tartalma: Előszó. — A szé-
kely mivelődési és közgazdasági egyesület keletkezésé, 
ről s működéséről, Buzogány Aron egyl. titkártól. — 
A „Székely mivelődési és közgazdasági egyesület" 
alapszabályai. Központi igazgatósága. Tagjainak név-
sora. Kimutatás az egylet vagyonáról. Székelv-támad, 
Székely-bánja, Szász Károlytól. A székely kivándor-
lásról, Buzogány Árontól. A lentermelés fontossága  ha-
zánkban P különösen a székelyföldön,  J. Péterfi  Jó-
zseftől.  — A Háromszéken felállítandó  fonó-szövő  in-
tézet. B. A tói. — Gazdasági és iparos szakoktatás a 
Székelyföldön,  B. A tói. — A Cseréy-féle  muzcuiu 
Háromszéken, B. A, — Pályázat. — Kérelem az er-
dőszabályozás ügyében a képviselőházhoz, Hajós Já-
nostól. A „Székely mivelődési és közgazdasági egylet", 
mely a székely érdekek fejlesztésén  n legönzetleneb-
bül munkálkodik — a székely érdekek fejlesztése  kö-
rül máris feltűnőn  eredményeket mutathat fel.  Azon 
egylettől, melynek élén egy oly köztiszteletben álló 
egyén, mint Hajós János ur áll, melynek választmányi 
tagjai át vannak hatva a székely érdekek iránti lelke-
sülés által, székely népünk anyagi és szellemi előhala-
dását illetőleg sokat remélünk B ha ily ernyedetlenül 
folytatja,  mit hiszünk, munkásságát tovább is, székely 
népünk ez egyletben méltán legnagyobb jóltevöjét 
fogja  tekinteni. 

— Haynatd érsek ujabb nagy áldozatot hozott 
a hazai tudományosságnak. Elrendelte ugyanis, hogy 
a kalocsai érseki főgymnasiumnál  saját költségére 
csillagda állittassék, s már tudatta is a kultuszminisz-
terrel, bogy e szándéka valósítására minden intézke-
dést megtőn. A csillagvizsgáló intézetek, — irja a 
„Hon", melyből e hírt vettük, — melyek egyik fője-
lét képezik a nemzetek művelődési fokának,  nálunk 
az ujabb időkben szomorú sorsra jutottak. A gellért-
hegyi csillagvizsgáló torony eltűnt, ugy sziutén a bics-
kei is, melyet Nagy Károly a tudomány színvonalának 
megfelelően  szerelt fel,  s mindkettőnek gazdag műsze-
rei legnagyobb részt használatlanul hevernek; a ká-
rolyfehérvári  és az egri csillagvizsgáló intézetek mű-
ködése eltörpült, részben a vezető egyén hiánya miatt, 
s ha nem akadt volna egy derék lelkes hazafi  Kon-
koly Thege Miklós, Magyarország ma e tekintetben 
példátlan sülyedést s hanyatlást mutathatna föl.  Mete-
orologiai intézetünk csak parányi kis részben képes e 
hiányt pótolni B a magyar ember, mint azt a hírlapi 
felszólalások  több izben tanúsították is, szégyennel 
gondolt többször arra, hogy e magasztos tudomány, a 
csillagászat nálunk annyira el van hanyagolva. Dr. 
Haynald .Lajos, e tudományos főpap,  kinek áldozat-
készsége országszerte ismeretes, e hiányon segíteni 
akarván elhatározta, hogy Kalocsán csillagvizsgáló in-
tézetet állit fel.  Az egész ország öszliangzó elismerése 
kiséri a tettet s ha van valami, mit óhajként ezen 
ünnepélyes alkalommal is felemlitenünk  lehetne, az 
csak az, vajha a fenkölt  szellemű érsek példáját kol-
legái s mindenek fölött  az egri érsek e erdélyi püspök 
is utánoznák. 

— Torday négy tagból álló vándorszintársulata 
a felvidéki  községeket is meglátogatá, igy Szentlélek 
községét, Bereck városát és K.-Polyánt is. Ez utóbbi 
községben miuö pártfogásban  részesült, nem tudjuk, 
aunyit azonban tudunk, hogy az említett társulat szin-
cédulahordó egyéne J . . . y nevezetű személyben a 
k.-polyáni román ritt.su fiatal  lelkész rokonára ismer-
vén, igy szólt hozzá: „Hát «csém, nem szégyenled 
a színészet által gyalázni nemzetiségünket? nem tudsz 
más módon kenyeret keresui ?" Mire a rokonkebelre 
találó feleié:  „Hát mitévő legyek? nem tudok semmi-
féle  mesterséget, aztán már nagy is vagyok inasnak 
állani." Feleié a rokon pap; „No, ha nem tndsz ma-
gadnak kenyeret keresni másképen, állj be finánc-
nak ; ott nem koldulsz és nem gyalázod nemzetiségűn-
ket." — Csakugyan az ige megtestesült és a maeyar 
vándor színtársulat szineedulát hordó tagját J—y 
személyében elveszité, mert most mint finánc  szolgál 
nemzete disze és mivelődésére. 

— Kiskászonhan Dézsi Ferencnek neje jelen 
hó 26-án elhalálozván a keservesek a szükségesek 
bevásárlására K.-Vásárhelyre mentek. Az elhunytat 
saját ősi ruhájába felöltöztetve  az ágyba fektetve  hagy-
ták — mire hazajöttek a hullát ráháitól megfosztva 
találták. 

— Egy pólyáni volt székely káplár, ki a 48-as 
években nemzete daliás férfia  vala, azt, bogy ö mily 
derék Bzékely huszár volt, jelen hó 15 én este be is 
bizonyitá. Ugyanis a kézdi-vásárhelyi barompiacról 
ballagván hazafelé,  jó állapotban levőnek tette magát. 
A K. Szer.tlélekre vezető útvonalon bizonyos száraz-
pataki emberek utóiérték és egyik személy oly jó szí-
vélyességet tanusitott a jó állapotban látszó székely 
huszár iránt, hogy lovára fel  is ülteté, megszánván a 
nagy lics-pocsban való utazót. Beszélgetve addig utaz-
gatának, mig az elváló helyig Szentlélekre érének ; 
itt a volt székely huszár a ló hátán megköszönni kezdi 
a vele jót tett atyafinak  azivélyességét, miközben meg-
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rántja lovának kantárszárát s — Polján felé  útnak 
ereszti. A jóttevő atyafi  kénytelen volt gyalogolva 
Szárazpatakra menni. — A vén székely huszárkáplár 
hazaérkezvén régi szokása szerint kezáe kiáltani : 
„Nyisd ki Zsuzsám I" No persze a haragos fsleség  lát-
ván, hogy ura mint volt édes emlékű huszár köszönti, 
felhagyott  az asszonyi nem litániázásával. Fiai rögtön 
bekötötték a lovat saját istállójukban levő állatok 
közé; ámde reggel rémülve mondják, hogy a ló aprós. 
A vén huszár sok gondolkozás után rájő, hogy bizony 
az a ló valami szárazpataki emberé keli hogy legyen. 
Atküldé tehát a biróhoz, hogyha ott gazdája akadna, 
hol csakugyan meg is találták a ló gazdáját. A tulaj-
donos nevetve vezette haza állatát s mondogatá : „Ez-
után nekem is lesz eszem !" 

— Nyomor Berlinben. Berlin egyik kerületében 
oly nagy a nyomor, hogy a lelkész egész udvara meg-
telik naponkint tisztességes arcú kéregetőkkel. E na-
pokban egy többtagú család fnntartója,  egy szegény 
özvegy kért egy falat  kenyeret, mivel, mint mondta, 
két nap óta nem látott családjával egy harapást sem, 
munkát pedig Bzinte nem kaphatott. 

— Borzasztó tiizvósz dühöngött márc. 20 án 
Kis-Zomboron, mely, mint a „P. N.tf-nak  irják, 74 
lakházat és 42 gazdasági épületet hamvasztott el. Két 
ember áldozatul esett, és körülbelül 25 égési sebet 
kapott. A dühöngő szél lehetetlenné tette a tüz meg-
közelítését, a szerencsétlenség lokalizálását, és igy 
nyert a borzasztó elem nagyobb terjedelmet. A sze-
rencsétlen kÍB-zomboriakat most másodszor éri ily ka-
tasztrófa  ; ezelőtt három évvel 64 lakház és több gaz 
dasági épületet pusztított el a tüz és csak nagy erő 
megfeszítéssel  lehetett a szerencsétlen leégatteket ki-
segíteni. 

— A megfagyott  falu.  Moldvából irják, bogy 
márcz. első félében  oly óriási hóviharok dühöngtek, 
hogy egész vidékek el voltak zárva minden közieke 
déstől. A kis gunyhókból álló oláh falukat  majdnem 
teljesen elborította a hó s itt-ott csak a templomtor-
nyok látszottak ki. A nagy hóviharokra hat napig tartó 
roppant hideg következett, mely nemcsak Moldvában, 
hanem a szomszédos bukovinai kerületekben is embe-
reket és állatokat ölt meg. Az egyik moldovai falucska 
lakóit a Bzörnyü szibériai idők gyöngültével félig  meg-
fagyva  találták. A nyomorult kalyibák tetőit a vihar 
elhordta, s a szegény nyomorult lakók marháikkal 
együtt a fagynak  és éhségnek estek áldozatul. A ki 
tudja, hogy a moldvai oláh épugy lakik, mint az afri-1 
kai cserjelakók, az elképzelheti, hogy mily iszonyú 
kínokat állottak ki a megmaradtak, kiknek nagyon 
későn ment ségélyére az ázsiai oláh közigazgatás, mely-
től ugyan akár az egész tartomány megfagyhatott  volna. 
Az idő most már ott is engedett, bár még mindig, 
száraz naook járnak. 
g ..-igA „Vasárnapi Újság" 1877. évi 12-ik száma kő-
vetkező tartalommal jelent meg: 

Doré Gusztáv (arcképpel). — Tavaszi kép. Költe-
mény Vargha Gyulától. •— Déryné naplójából. — Ké-
pek a keresztes háborúból (2 képpel Doré Gusztávtól). 
— Adriai képek : Siesta Zárában. Hermán Ottótól. — 
Servadac Hector kalandos vándorlása a naprendszeren 
át. Verne legújabb regénye (2 képpel). — Jelzések a 
vasutakon. Uti tárca Posta Sándortól. — „Minő lesz a 
török országgyűlés ? Karcolat. — Irodalom és művé-
szet, közintézetek, egyletek stb. rendes rovatok. 

A „Magyarország ős a Nagyvilág" f.  évi 12-ik 
száma kövekező tartalommal jelent meg : 

Szöveg: f  Kerényi hattyúdala. Költ. (Kemény Ká-
roly.) — Delelés. (F. J.) — Eltévesztett utak. Regény. 
Vértesei Arnold. (X. folyt.)  — Hány ember van a föl-
dön ? — Rideg szobor. Költ. (Barang.) — „Barnás 
bátya." — Müvészcsalád. - - Toborzás Konstantiná-
polyban. — A kik igazán böjtöltek. — Fővárosi tár-
calevél: Bécsi tárcalevél. (Porzó.) — Színházak, (m. a 
r. Nemo.) — Nagyböjti prédikáció a római Coliseum-
ban. — Jack. Regény. (Daudet Alfonz.)  (XI. folyt.)  — 
Különfélék.  — Sakkfelad.  — Képrejtvény. — Szer-
kesztői üzenetek. 

Rajzok: Delelés. — „TamáB bátya." — Müvész-
család. — Toborzás Konstantinápolyban. — Nagyböjti 
prédikáció a római Coliseumban. — Jogtudományi 
dolgok. Huníoreszk 9 képben. 

— Boldog ünnepet kívánunk olvasóink-
nak. Boldog ünnepet, mely |után felderüljön  e 
nemzet borús ege s a nemzet kül és bel ve-

szélyektől menten megizmosodva, anyagi és szel-
lemi jólétnek örvendjen; boldog legyen a nem-
zet, elégült, jólétnek örvendő annak minden egyes 
polgára. 

Bécsi tőzsde és pénzek márc. 29. 

Hirdetmény. 
A n. b. gróf  Mikó Imre ur hagyatéka az 

olÜzemi felső  malom, melv áll három lisztelő kő 
— egy kásatörő ványolóval összekötve, u j szer-
kezettel, hárnm vagy több évre haszonbérbe ki-
adandó. 

Értekezhetni Bodokon alólirottnál. 
Vas István, 

3—3 gazdatiszt. 

Tudósítás. 
Tompa Imrének Tusnád alvégi háza az 

idei fürdő-idényre,  akár több évekre haszon-
bérbe kiadó, sőt esetleg eladó. — Bővebb érte-
sítés nyerhetni Kiaboroanyón a tulajdonos ud-
varában felügyelő  Kis Eleknél. 2 — 3 

Egy divatos üveges kocsi olcsó áron eladni 
való Partsch 'Károly, nyergesnél Bras-
sóban Bolonya 317. sz. a. 1 — 3 

5°/0 Metalliques . 63.65 M. földt.  kötv. . 74.— 
5°/,, nem. köles. . 68.— Tem. földt.  kötv. 72.25 
1860. államkölcs. 109.50 Erd. földt.  kötv .71.— 
Bankrészvények . 816.— Ezüst 109.70 
HitelrÓBzvények . 151.25 Cs. kir. arany . 5.74 
London 123.— Napoleond'or . 9.83 

Felelős szerkesztő: Vécsey Róbert. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

E l a d ó b iká i 
Peselneken Pócsa Gyulánál egy 3 évei 

valódi tenyész bika van eladó. 2—3 

Csutak testvéreknél 
Sepsi-Szentgyörgyön 

kaphatók minden gazdasági- valódi 

erfurti  vetemény- és virág-magvak 
jutányos árban — úgyszintén 2 darab jó szerkezetű 

Singer-féle  v a r r ó g é p . 
Ára l darabnak 50 frt.  o. é.̂  

2 - 3 

Uj üzlet-berendezés. 
Van szerencsém ugy a helyheli mint a vidéki t. közönségnek tudomásába 

hozni, hogy itt helytt a' „Bazár" épületben már több évek óta fennálló 

fűszer,  porczellán ós galanterie üzletem 
egy részét szövet és divatárukkal rendeztem be, a hol is a legfinomabb  posztók, 
férfi-  és női- szőr- s gyapott-ruliakeluiék, minden fajtájú  len- és gyapott-
gyolcsok, pergalinok, selyem és bársonyok, csipkék » szalagok, szóval egy 
a háznál, kiházasitások és haláleseteknél kellető áruezikkek kaphatók. 

A jóság és árakra nézt pedig: 
Először is személyeseu tett bevásárlásom alkalmával szerencsés valék a leg-

első és nagyobb gyárak és nagy kereskedőkkeli összeköttetésre szert tenni, és velők 
szövetkezni, miért is ugy az áruk jósága, finomsága  és különösen az árakra nézt nem 
hogy a helybeli többi üzlettársakkal ne versenyezhetnék, (ie bármelyik nagyobb város 
beliekkel is. » 

Ugy a régibb időtől fogva  folytatott  és dúsan ellátott s jelenleg újonnan 
berendezett szövet- és divat-, virág- vetemény- éa gazdasági jó magvakkal ÍR ellátott 
üzletemet a t. helybeli és vidéki közönség meleg pártolásába ajánlva, gyors és pontos 
kiszolgálásról vevőimet biztosítva, számos látogatást kérve, 

vagyok hazafiúi  tisztelettel 

HADNAGY JÓZSEF. 
Vidéki megrende lések g y o r s a n és p o n t o s a n te l jes í t te tnek . 

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

gyógyít gyökeresen fényes  és tartós siker biztosítása mellett mindennemű 
titkos betegségeket; 

1) az önfertözésnek  minden következményeit, úgymint 
magömléseket 

az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást,  különösen a 

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

2) hngycsőfolyá.sokat  (még oly idülteket is), nemzőrészek bujakóros fekélyeit  és másod-
rendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban; 

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

MAGJALANSÁGOT; 
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 ól 8-ig 
L a k i k : Pes ten , be lváros , k igyóuteza 2 - ik szám ala t t kigyó- ós városházuteza . 

sarkán. (Rottenbil ler-féle  h á z b a n ) L emelet , b e m e n e t a lépcsőn. 
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik 

és a gyógyszerek megküldetnek. 6 1 - 1 0 0 


