Szerkesztőségi iroda:
Brassai utcza 60. sz. alutt,
hová a lap szellemi részé'
illető közlemények
küldendők.

Kiadó-hivatal:
Pol Iák Mór könyvnyomdája, hová a hirdetések és
előfizetési pénzek bérmentesen intézendok.

NEMERE
Politikai, társadalmi, szépirodalmi ós közgazdászat! lap,

a háromszéki „ H á z i i p a r - e g y l e t "
szemben tartózkodó, sőt tamáskodó magatartást tanúsít. elég kielégítési alapot, az
A keleti kérdés.
és a s.-sztgyörgyi
„önkéntes
tűzoltó-egylet"
hivatalos
gyonára közlönye.
is kiterjesztetik.
A török-montenegrói
békealkudozások megszaA londoni jegyzőkönyv aláírása az angol kormány részéről mitsem változtatot a helyzeten ; a legtöbb fontos kérdés, mely a helyzetet eddig fenyegetővé
tette, még mindig megoldatlan s pétervári ugy mint
konstantinápolyi irányadó körökben nem hiszik a békés
megoldást s mindkét helyfitt egész hévvel folytatják
az előkészületeket. — A jegyzőkönyv félhivatalos közlemények szerint a konstantinápolyi értekezlet határozatainak módosított kiadása. Alapjában véve csak
az Andrássyféle reformok ismétlése az, csakhogy Ro
mánián és Hercegovinán kivült Bulgáriát is átöleli.
Nemzetközi ellenőrző bizottság, a hatalmak jóváhagyása
a három északi tartomány kormányzóinak kinevezésénél s általában minden olyan, a mi porta önállóságával és hatalmi állásával ellenkezik, kihagyatott a jegyzőkönyvből. A benne felsorolt reformok nagyobb részét
a porta már tényleg Baját kezdeményezéséből elrendelte
vagy legalább megígérte, s igy nagyon valószínűnek
hiszik, hogy a szultán kormánya nem fog a jegyzőkönyvvel szemben olyan visszautasító álláspontra helyezkedni, minőt a konferentia irányában elfoglalt A
jegyzőkönyvben a lefegyverzés kérdése nincs érintve,
ámbár bizonyos, hogy Anglia épen nem ejtette el. Az
orosz kormány elvben már moBt megígérte hadainak
hazabocsátását, a tényleges lefegyverzést azonban két
feltételtől tette függővé. Az első a török-montenegrói
béke létrejötte ; a második az, hogy a porta egyik hír
szerint Londonba, egy másik szeriut Pétervárra külön
követet küldjön az együttes lefegyverzés tárgyalására.
Konstantinápolyi hírek szerint a porta elhatározta
volna, hogy a lelegyverkezés tárgyában megindítandó
alkudozásokra meghatalmazottat küld Sz. Pétervárra, s
azt is tudni akarják, hogy e küldetésre Rueff pasa
volna kiszzemelve. Egy ápril 3 iki távirat szerint a
rendkivüli minisztertanács a jegyzőkönyv aláírása folytán keletkezett helyzettel foglalkozott, de nem hozott
semmiléle határozatot; a lelegyverkezés szabályozása,
végett Sz.-Pétervárra küldendő meghatalmazottat illetőleg « porta előbb a jegyzőkönyv hivatalos közlését
várja be. Egy másik távirat szerint a jegyzőkönyv
szövege már megérkezett, 4 én a minisztertanács elé került, csütörtökön pedig a nemzetgyűlés elé terjesztetik.
Mondják, hogy Montenegró hajlandó volna megelégedni, ha részére a porta a niksicsi területnek csak
egy részét átengedné. — Ezek lennének tehát a helyzetet kedvezőnek feltüntető mozzanatok — csak az a
kérdés, ha vájjon ezeket nem dönti-e halomra valamely vétetlen eset? Az is jellemző hogy a bécsi lapok
nagy részo a függőben levő lelegyverkezés kérdésével
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Háromszék hirlapirodal mához.
(Folytatás.)

A 3-ik szátnbólálljon itt egy pár akkori újdonság.
Gyárfás Károly akkori szolgabíró az elkeseredés
hangján írja le Enyed városának és a tanoda mükin
cseinek elpusztítását.
„Szt. György, Juu. 7. A már boldog emlékű
austriai dynastia benigna sacratisima clementiájából
rommá dulá a vad olá csorda Puchnerico császári királyi apostoli generál Prodan vezérlete alatt azon helyet is, melyet szenté keresztelt a Bethleni músák
fájdalom! csak volt szent hajléka, s annak sok százezerekre menő ásvány, ritkaságok B nagy számú könyvtára,
azon helyet, melyet szent ihlettel kell említeni e hon
mivelt ezreinek s mellyhez az ármány bűnre csigázott
cziukosainak még közeledni is tilos lesz vala kárhozatos bűn nélkül. A már boldogult
habsburgi ház kegyes volt e szent heljnek honszerelmétől
lángoló fiait és leányait lemészároltatni engedni B a
várost felperzseltetni, menekülő lakóit erdei üldözött
vadakká kényszeríteni, a nagy hó és jéghideg zordonábs, hol ismét sokan halál martalékaivá, sokan egész
életükre nyomorultakká fagytak."
A katastrófa leírása után így folytatja tudósítását :
„Ezen szerencsétlen honfiain és honleányain részt
vevő kebellel vágyott segiteni S. Sz György várossá,
melynek hasonló sors vala ígérve nehéz uapjaiban e
hazának s csak is Isteni gond s a székel név menté
meg. Résztvevő kebellel járult ezen idves áldozathoz
e város minden lelkes polgára és polgárnője (egy néhány dúsabb B maga felé hajló kezű hivatalnokon kívül). . Felhivá e város közelebb fekvő vidéke lakóit
is, kik is örömmel tódultak ezen áldozati innepélyre,
melyet is tavaszutó 13-án a nehéz idők daczára is
zenekar mellett űlénk meg, csekély bémenti dijj vala
szabva, hogy minden polgára és polgárnőj? e hazának

Megjelenik ezen lap hetenkint kétszer :

szerdán és szombaton

Előfizetési feltételek:

helyben házhozhordva vagy
vidékre postán küldve:
Egésa év . . 6 ft. — kr.
Kél év . . . . I ft. — kr.
Kegyed ér . . 1 ft. Í0 kr.

Hirdetmények dija:
3 hasábos petitsorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön >0 kr.
Nyüttér sora 15 kr.

a község hivatalnokai va-

kadtak 8 a török minisztertanács elhatározta, hogy az
összes mohamedán férfi lakosság felfegyvereztessék.
Nagymennyiségű lőszer küldetett Hercegovinába és
Boszniába. Achmed Mouktár az anatóliai hadse
főparancsnoka nagy vezérkar és számos mérnökkari
tiszt kíséretében legközelebb rendeltetés helyére megy
A páncélos hajóhad intézkedéseket tesz, hogy az első
parancsra Sulina és Batum felé indulhasson. Továbbá
öt millió török livres papírpénz fog kibocsáttatni, noha
az agio már is 79°| 0 .

Tapasztalt visszaélések megakadályozása céljából
az adóbátrálékosoktól végrehajtási eljárás nélkül szedni
gyakorolt végrehajtási költségek vétele megtiltatott,
' ^ z illető közegek utasíttatni határoztattak a jogellenes
hüza-vonás megszüntetése végett.
Mérnök jelenlése szerint Kézdi-Vásárhely város
utcsinálás dolgában nagyon hátra van ; 8 év óta hanyagolja az állami uton köteles utkaparást. Azért iuditványoztatik, hogyha még tovább is késedolmeznék,
az építészeti hivatal bizasBék meg az utat a város
pénztára terhére megcsináltatni.
Réty-Bodzaforduló-kovásznai megyei utak jókarHáromszókmegye közigazgatási bi- ban tartására
a közönségek munkaereje beosztatott.
zottságának ápril 4-én tartott ülése.
Tanfelügyelő iskolalátogatásairól részletes előterjesztést tett községenként. Felsorolta a hiányokat, kiAlispáni jelentés felolvastatván, tudomásul vé- terjeszkedett sok apróságra, de midőn felmutatta a
tetett.
hiányt, nem rautatt° meg az óvszert, mely a hiányon
Esztergomraegye közigazgatási bizottságának meg segíthetne. Részünkről szeretnők, ha jövőre indokolt
küldőt! felhívása ötletéből leküldött miniszteri leirat javaslatokat terjesztene a tanfelügyelő ur az iskoláknál
figyelmezteti a közig, bizottságokat, hogy'az ország- észlelt hiányokat illetőleg a bizottság elé.
gyűléssel érintkezés, mint politikai jog, administrationalis testületet nem illlet (Tudomásul vétetett.)
Bedő József, Gáspár János batóthi felső népis
kolai tanítók elleni bűnügyben a kir. ügyész jelentése Háromszókmegye szervező bizottsászerint az Ugy mint bűnügy megszüntettetett, azonban
gának gyűlése ápril 5-én.
a minisztériumhoz benyújtott panasz folytán a fegyelmi
eljárás megindittatni fog.
Elnök főispán mélt. Szentiványi Gyula ur a gyűÁrvaszéki elnök jelentésében kiemeli, hogy pár lést megnyitván — olvastatik a in. kir. belügyminister
körjegyző oly hanyagul jár el az árvaügyekben, mi- 9371. számú leirata a megye képviseletének megalakíkép kényszerítve lesz a jövő ülésen ellenük fegyelmi tása iránt — ezzel kapcsolatosan belügyminiszter ő
eljárást kérni.
nagyméltóságáuak a szolgabírói segédek felállítására
Egy mezei rendőrségi eset alkalmából elvileg vonatkozó ajánlata.
kimondatott, hogy mezei rendőrségi kihágás esetében
Elnök lőispán felhozza tájékozásul, hogy belügya kár s így a magánjogi igény felett is a bizottság miniszter ur ő nagy méltóságától értesítést vett, hogy a
egyidejűit" *atán._.
megye m á r f e l h i v a t o t t avégett, az országgyűlési
K h - . J^yés> !>«vi ^.entcsében részletes kimu- képviselőt választó kerületek számának uj beosztására
tatást te._ wL'ett elő a bűnesetek és bűnösök felől.
onatkozó törvényjavaslat már készen lévén, az orszá"7
Adófelü^yelő előterjesztése folytán az olyan gaz- gos választó kerületek kikerekítéséről akép gondosdaságol folytatók ellen, kik a gazdaságot mint fő fog- kodni, hogy a választók névsora kerületenkéut jövő
lalatosságot űzik, a luxus adó töröltetni határoztatott ; évre már raájus hóban összeállittathassék.
— ellenben azokkal' szemben, kik a gazdaságot csak
A szolgabírói Begédek felállítását a többség elvmellékfoglalatosságkép űzik, a folyamodás elutasitan- ben elfogadja.
dónak határoztatott.
A megyének 4 szolgabírói járásra felosztását a
Kimondatott egyúttal, hogy azon esetekben, hol többség elfogadja.
maga a kiróvás törvénytelen, ott téves kirovás okán
Tanácskozás tárgyául tűzetett ki, hogy a járási
még az elkésve beadott folyamodásnak is hely adandó. Bzolgabirák hivatalos helyhez legyenek kötve vagy
Barátoson 2600 frt adósikkasztás tapasztaltatván, nem. A hivatalos hely elfogadtatván szavazás utján a
Balog Károly volt adÓBzedö ellen a végrehajtás elren- többség a következő járási főhelyeket jelölte ki: Kézdeltetett, mennyiben pedig ennek vagyona nem nyújt di járás főhely K.-Vásárhely, Orbai járás fh. N.-Borosfelekezeti különbség nélkül részt vehessen s igy ezen
kis város mely (dicsekvés nélkül legyen mondva) első
adá harangját a székel ágyuk öntésére, első szereié
fel a legelső egy fontos éa 3 hatfontos ágyukat kis
pénztára nagy megróvásával, s lelkes mestereraberei
csaknem ingyen, éjjeli és nappali nyugalmok feláldozásával tevék használhatókká a dicső czélra, első mej;
jeszté meg fali óráit nehezékeitől, ágyúgolyóknak. O
ajándékoza hála emlékül egy 4000 pft legszebb helyen fekvő pártelket a nagy Kossuthnak és erdély
mentőjének Bem altábornagynak,*) s hihető ezen áldozati szent célra is első lépe fel székel honból; mindezek ugy hisszük, tettleges bizonyságul szolgálnak,
mikép a pecsovics cim, mellyel a Hadi lap 1 számába
guny, rágalom vagy gyanúsító szándokból városunk
jelleme rugdostatik, rá nem ülhetvén, innen a sértegetőre patannak vissza. A nevezett innepély eredményezett a belépti 32 ft. 49 kr. költség lehúzással fenmaradt összeggel együtt magányos adakozási áldozatokkal összesen 105 frt. .49 krt ezüsben és egy arany
karperecet. Mely összeget Németh László kormánybiztos urnák átadtam nyugtatvány mellett illető helyre
juttatás végett.

Gyárfás Károly,
szolgabíró."
A következő cikket a „ K ö z l ö n y " a kormány
hivatalos lapja után közli a „Székely Hírmondó". Erdokes cikk; emlékezzenek olvasóink az akkori időkre;
emlékezzenek az az után következett absolutiBmus
korszakára, és végül emlékezzenek a koronázási ünnepély alkalmával gyakorolt legnaeyobbszerü fejedelmi
nagylelkűségre.
Szegény honvédeknek mennyi mindent ígértek,
pedig nem kellett azoknak ígéret, mert hiszen a haza•) Ezen telkeken a városház délnyugati része és » ref.
tanoda északkeleti része áll. A város ezen áldozatkészségét Kossuth és Bem megköszönték, de nem fogadták el. Azonban ezzel
nem végződött be a história. Az absolut kormány K. kapitány
alatt 2000 frt. hadi sarcot vetvén a városra, azzal indokolta többek közt a sarc kivetését, mert ez a város Bemnek és Kossuthnak telket ajándékozott.

szeretet tiszta lángja tette hőssé a serdülő ifjút és az
aggastyánt I
Szegény honvédeknek hősies önfeláldozukért mi
lett jutalmok ? legtöbbnek gany, üldözés, ko'dusbot !
Szegény rokkant honvédek, milyen jól esett nekik, hogy a gyalázat és nyomor örvényéből legalább
egy részt — kiket addig nem ölt meg a honfi fájdalom — kiemelte a a nemzet, menházat épitvén számukra, és habár nem is fényes, de legalább az elismerés jeléül nyugdijt nyújtott a szabadság rokkant
hőseinek. S mi páratlan szép tény, hogy 50,000 arany
alapítvánnyal a nemzet élén a felséges királyi pár
nyújtotta először a béke ós segély jobb kezét.
Álljon itt a cikk, mely ez emlék skat felkölti
lelkűnkben :
„ O r s z á g k o r m á n y z ó rendeletében addig is,
mig a haza vitéz sérült harcossainkról oly módon
gondoskodik, mally a nemzet méltóságának szintúgy
megfeleljen, mint a vitéz sereg érdemeit tanusitsa,
Szathmárnéraetiben egy sérült katonák ápolására szolgáló fiókintézetet léptetett életbe. Jövőre pedig az agg
és sérült katonák számára olly palotát, melly az Angol
hajós sereg Greenwicki s a párisi rokkantak palotájával vetélkedhessék, kivánváu, illyenné a Pesti invalidpalotát ugy akarja átalakitatni, vagy ha az más közcélra lenne fordítandó, helyébe Budapesten kerttel ellátva egy mást alkottatni, hogy vitéz harcosaink a
harctéren mutatott vitézség s a hazáérti szolgálat öntudatán kivül az irántoki figyelem s megadható kényelem által is vigasztalva legyenek."
A cikk tovább igy szól:
„Margit szigetének népkertté alakításáról, Pest
keleti oldalának egy tágas csatorna általi körülvétetőséről, kikötők, rakbelyek, hajómühelyek s téli biztos
állomások alkalmazásáról a pénz- és közi. ministerekhez
intézkedett. Ugyao kormányzói intézkedés folytán a
Szolnok-Debrecen Kolozsvári és Szolnok-Aradi vaspályák építéséhez már megkezdett földmunkákhoz a
Budavár bevételével hatalmunkba esett hadi foglyok
is használtatnak. Dolgozva használandnak igy ők a
hazának, mellynek fegyverrel ártottak, s dolgozva sa-

ját sorsukon is enyhitendnek, mellynek rendezésénél

A közp. választmány megindította tehát mind e
(A második közgyűlés folyását, mély városunkban
négy említett irányban az adatgyűjtést, hogy ó fontos tartatott — lapunk kimerítően hozta s ezért, most ait
kérjiqsekre iWzve a további működésnek biztos alapot ismételni nem fogjuk. (Szerk.)
készítsen elő. Felhivást intézett a főispánokhoz, szé
kely . törvényhatóságokhoz és mindazon egyesekhez
akidtől egy vagy más tekintetben felvilágosítást remél Vidéki vélemény „Szentgyörgy-SzehetaH^ A válaszok nagyobb részben be is érkeztek
merja" kérdésében.
kitűnt azonban, hogy h»bár azokban igen sok becses
adat s felvilágosítás foglaltatik, de egész teljességében
Háromszék, 1877. márc. 31.
nem deritik fel a kitűzött fontos kérdéseket; mert
Motto: Minden véleménynek joga van a nyilatkozásra.
begyült adatok sok tekintetben hézagosak, egymástól
Az eszme, melyet az emberi ész, ez a perpetuum
eltérők, ingadozók vagy általánosak. S épen e körülmény indította a központi választmányt a jövő köz mobile, a közelmúlt időkben felszínre hozott: Sztgyörgygyűlésen azon indítvány tételérg, hogy a székely mi- Szemcrja egyesítése, nem uj. Még a reactio gyászos
velődési és közgazdasági viszonyoknak egy hitelei emlékű éveiben megszületett az, hanen} akkor mist
adatokon nyugvó, kimerítő s általában állandó becs idő előtti időtlen korcsszülött még bölcsőjében meghalt. Csodálatos! Az absolutismus kénykorszakábau,
csel bíró leírására bizonyos jutalom tűzessék ki.
Köztudomásu lévén, hogy a székely kivándorlás mikor egy ember szeszélye imponált ezereknek, mikor
a.
korlátlan önkény azt nkarta, hogy „ez igy legyen"
meggátlására a 60-as években bizonyos alapítványok
tétettek, melyek a Magy. Tud. Akadémia kezelése alá és ugy lett: akkor bukjék el ogy eszme. S pedig elbukott, mert nem volt életre való ! Moct újra előbukadattak, — a közp. választmány ezen alapítványok kant,
mint Amerika tengeri kígyója. — Mi vár reá inost,
miben állása iránt kérdést intézet a t. Akadémiához, bölcsö-e vagy sirgö dör? (bölcső .) Sajnálva bár, de
A „Székely mivelődési és közgazdasági honnan
azt a felvilágosítást nyerte, hogy a székely ki kell mondanunk, hogy a mai erkölcsi viszonyok köegyesület" keletkezéséről s működéséről kivándorlás meggátlására befolyt alap 1856. junius zött „mikor az erkölcsök nem azt tekintik a mi szabad,
végén a M. Földhitelintézet által kezelt akadémiai hanem a mi tetszik" — bizonytalan . . . a jövő titka.
(A székely mivelődési és közgazdasági egylet évkönyvéből.)
pénztárban tett 2899 frt 73 ké. Ezen alap eredete ez :
(Vége.)
Távol attól, hogy hangadó irányszerepre akarnánk
Fogarrassy Mihály erdélyi püspök
vállalkozni, egészen mások jogkörébe tartozik a lét
Ugyanezen közgyűlés elismerő köszönetet szavaur adománya
500 frt —
vagy
nem lét kérdése fölött ez ügyben dönteni, „lebe
zott gróf Kálnoky Dénes, háromszéki volt főkirálybiró
Csiky Ferenc adománya . . . ' . 100 trt —
hochot" vagy „pereatot" mondani a másod szülöttre :
urnák azon kiváló buzgóságáért, melyet az egylet iráKassa város gyűjtése
30 frt —
nyában különösen szátnos község megnyerése által
M. Vásárhely gyűjtése . . . .
130frt45kr valamint másokat fog megilletui a hála vagy átok, má
a mint jól vagy rosszul hoznak Ítéletet egyik vagy
tanúsított. Gróf Nemes Nándornak hasonlókép köszöBerecki műkedvelőktől . . . .
13 frt —
másik község érdekében, most midőn a fusionalis kínet nyilváníttatott azért, hogy kétszeres alapitványtőGyörffy Iván (Esztergomból) . .
30 frt —
sérletek nesze szélesb körbe eljutva, a közvélomény
kével lépett az egylet alapitó tagjai közé s ezen leiül
Sippeki Ágost (N. Szombatból) .
45 frt —
némi
érdeklődéssel tekint a kérdés megoldása elé •
nejét, Nemes Nándorné grófnőt is részvényes tagul
Gf. Mikó Imre gyűjtése . . . .
164 frtöOkr nem tartjuk
feleslegesnek egy pár észrevételt kockázjelentette he, sőt egyszersmindenkorra tett és gyűjtött
Murányi Ignác hagyománya
. . 1000 frt —
tatni. Előre kijelentjük, nem írunk apologiát.
adománynyal is szive6 volt járulni az egylet jövedelösszesen
.
.
.
2012
frt
95
kr
meinek gyarapitásáliáz.
Előttünk, kik madártávlatból, az elfogulatlanul
Ezen első alakuló-közgyűlés után szervezkedvén mely kamatokkal a fentebbi összegre nevekedett. Kassa szemlélődő figyelmes szemeivel s nem a tündérorszáa központi választmány, titkárul saját kebeléből Bu- város gyűjtése azonban a beküldő gr. Mikó Imre által got varázsló illusio szemüvegén tekintjük ez ügy fozogány Áront választotta, ki a jegyzői teendőket az csikszék alispánja Puskás Ferenc kezéhez visszaköve lyamát, első sorban az a kérdés merül fel: ha van e
előkészítő választmányban is vitte, pénztárnokká pedig telettvén, ez a 30 frt, 10 frt 80 kr. kamattal, 1875-ben jogosultsága élni ez eszmének ? E kérdés képezi a
sarkpontot. E körül forognak aztán a többi devalvaSz. Nagy Sándor választatott, kinek számára pénztári nevezett alispánnak visszaküldetett.
utasitás dolgoztatott ki Megjegyeztetik, hogy a pénz
Ezeken kivül van még néhai Kralovánszky György lodott kérdések, hogy nyer-e vagy vészit az állatn az
tárnoki teendőket eddig Gidófalvy István s később hagyománya, 10,000 frt, mely azonban a végrendelet egyesüléssel; hasznára vagy kárára lesz-e az a memaga Hajós János vitte.
értelmében csak az özvegy halála után fog befizet- gyének ; előnyére vagy hátrányára válik-e egyik vagy
A központi választmány, megalakulása után, egy- tetni. Érdekesnek tartjuk Kralovánszky végrendeleté- másik községnek? stb.
előre négy irányban indította meg működését, u. m.: ből a következő sorokat közölni, melyek a hagyomáHa kérdezzük magokat az ügyvezetőit a létjogot
a) Biztos adatokat szctvzni arról, hogy a sze- nyozó hazafiúi, nemes gondolkozását jellemzik: „A illetőleg, azoknál a vélemény pártokra szakadt. Az
kelyföld különböző vidékein minő ipar s házi ipar seytha s különösen a magyar faj mint egyedüli áll tán egyik rész igeut mond, a másik nemmel válaszol.
világon, mely az idegen nemzetiségeket nem csak Hallunk zengzetes dictiokat a „fusio" üdvösségéről ;
cikkek állíttatnak elő? milyen minőségűek azok?
mint árucikk mi vitetik ki, hová és minő haszonnal ? hogy el nem nyomta, hanem jogait velők megosztá. hallunk dithyrambokat anuak veszedelmei felől. Szó
ezen cikkek közül, melyeket mikép lehetne tökélete- Hazánkban mindamellett háládaltan nemzetiségek is ide, szó oda, érv ide érv oda bővibun. lunen eligasíteni, nagyobb mérvben állítani elő és hasznosabban laknak, mig saját fajukbeliek, Erdélyben a' székelyek, zodni lehetlen. Lássuk minmagunk, ugy a mint vau,
moldvai és bukovinai magyarok pusztulásnak vannak a mint a törvény megszabja, tekinteten kivül hagyva
értékesíteni ?
mennyire minden személyes vagy „társas" indokokat.
b) Összegyűjteni a székelyföldi erdők kezelésére kitéve. Gyakran gondolkodtam, hogy
vonatkozó szabályokat, terveket az uralkodó usus is- nyomottak vagyunk, nem lehetne-e ellensúlyt találnunk
Az 1876. évi V. t. c. világosan kimondja, hogy
mertetését, szóval az erdő kezelést, használatot s jog azok ellenében, kik hazánkat idegen népességgel eről- minő községek, mikor egyesithetők.
viszonyokat felvilágosító minden adatot, ugy szakem- ködnek gyarmatosítani, az által, hogy saját fajuukbeKis község nagy községgé alakulhat:
berek véleményeit, — melyeknek alapján constatálha lieket hazánknak meg- és visszanyerjük és őket az
a) „Ha ezen átalakulást a községi lakosok és
tók legyenek a valódi hiányok és teendők a székely- enyészettől megmentsük. 10,000 frtot tehát oly alap birtokosok azon része kívánja, mely együtt a község
földi erdők célszerű kezelésére nézve.
kezdeményezéséül hagyományozok, melynek kamatai- összes egyenes államadójának felénél nagyobb részét
c) Megtudni biztosan a székely kivándorlás mér- ból a kivándorlásnak indult székelyek, vagy moldvai fixeii ;
vét, okait s azon módokat, melyek által a kivándorlás és bukovivai magyarok és azoknak gyermekei hazánkb) Ha a közigazgatás érdekei követelik ;
nak t a r t a s s a n a k
m e g . Ily tökének orszámeggátolható, vagy legalább csökkenthető.
c) Ha összeépülve van ; stb. (lásd V. t. c. 40.
d) Tervezetet készíteni a székelyföldi birtokvi- gosnak és az országgyűlés intézkedéseitől függőnek 45. 46. 50. §-ait.)
szonyok okszerű rendezésére s oda hatni, hogy az e kellene lenni; de miután kezdeményező vagyok s nem
A törvény e követelményeivel szemben m'nő áltekintetben megállapítandó tervezet a kormány a eset- tudni az ügyet valaha vagy tnikor foghatja az ország láspontot foglal el Szemerja ?
magáévá tenni, e tőkét az említett célnak megfelelő
leg törvényhozás utján keresztül vitessék.
Mint biztos kútfőkből értesülünk :
kezelésére s idővel gyarapítására a M. Tud. Akadéa) Nem akarja az átalakulást a község azon rékülönben is nemzeti kormányunk humanitása dicső miára bizom ; ha pedig az eszme életrevaló nem lenne, sze, mely a községi egyenes állatnadónak felét jóval
a
legmegközelitőbb
célra
fordítását
szinte
az
Akadéfelülhaladó
részét fizeti; (Ellenkezőleg követeli. Szerk.)
ellentétben áll az ellenség barbarizmusával. — Az
b) Közigazgatási érdekei egyátalán nem kívánnak
országgyűlés Pesten első tárgyalandói között mindjárt miára bizom; Vajba a mtgyar magas clerus az ügyet
pártfogásába
venné
!
—"
gyámkodást;
az Úrbéri kármentesítés azonnali valósítását s a nem
Úrbéri természeti! jobbágy-viszonyok felszabadítását,
Az előbb felsorolt adományokhoz alapitó levelek
c) Összeépülve nincs. Ez látható a helyszínelés
ide értve a korcsmáltatási monopóliumot is fogja el- nincsenek, az illetők egyszerűen a Kralovánszky ha- alkalmából felvett térképen. (Ilyet alaposan nem állítiutézni Mindezek megannyi jelei lévén annak, miként gyományára hivatkoznak s ahoz kívánják adományai- hatni. Szerk.)
volnának gyógyítva a sebek, miket ellenségeink ha- kat csatoltatni.
Nó már a dolgok ilyetén állásánál : die Sache
zánkon sújtottak s mint változnék rövid időn hazánk
Még volna egy hagyomány az irt célra 1000 frt; wíire beiderseits schon abgethan, mert a törvénnyel
egy szabad és virító paradicsommá, ha nemzeti kor- de ez iránt per foly az örökösök ellen.
szemben még a Ilerkópáter is kicsi legény — legalább
mányunk minden gondjait és erélyét az ország boldomi nézetűnk szerint.
A Székely egylet közp. választmánya lépéseket
gitására fordíthatná, hazánk ellenségeinktől biztosítá- tett arra nézve, hogy az említett összegek kamatai az
De azért Szentgyörgy nem tágít; kiséri, dolgozik,
sának gondjaitól netn volna főkép elfoglalva ; a harc ő befolyásával rendeltetésükre fordíttassanak.
követel. Szemerja ellentáll, vétót kiált. „E nem enged,
mielőbb bevégzése tekintetéből a belüggyminiszter
az
se
hagyja !"
Megindította továbbá a közp. választmány munnagyszerű erőfeszítésre hivja fel a Nemzetet, s az újonMi adja annak a szívósságot ? — valjuk meg
kálkodását
az
iránt
is,
hogy
értékesíthető
székely
iparcok két hét alatt kiállítását rendeli, mert az idvességnek csak egy utja vau : erőt feszíteni azon három szó- és terméoycikkek számára a fővárosban egy székely őszintén: az önérdek, a nagyranövési vágy. (Hib>-é
ez ? Nem ! Szerk.)
ért, mellyet a kormány az ujon veretendő magyar aktár állíttassák fel.
Az előmunkálatokat arra nézve is megtette, hogy
Mi készti ezt az ellentállásra ? — a szabadtág
pénzek felírásául választott: „Istenért! Hazáért! Szaaz egyes székely székekben a vidéki választmányok és tulajdon. (Mindkettő Bértetten tulajdona marad. Sz.)
badságért !""
megalakittassanak, melyeknek hiányát a közp választDs hisz a szabadságot nem éri vész ; a tulajdont
Igen ! Ha a szerencsétlen félreértés a birodalom mány nagyon is érzi, azonban célszerűbbnek látszott nem fenyegeti veszély — szeretik mondani némelyok :
két részét, a szabadság túlzóit és a konservativ ele- ezt a székelyföldön tartandó közg ülés utánra halasz- Ezt ők oly kevesen hisszük, mint épen mi magunk. .
mek vak vezetőit, az átkos visszavonás nem szagatja tani különösen azért, hogy minél több tag közreműkö„Rohadt az államgépban valiami!" — mondaná
vala pártokra; ha a testvérnemzetiségek nem támad- désével alakulhassanak meg a vidéki választmányok. SchakeBpeare, vagyis ö utána Arany. Ha Szentgyörgy
tak volna egy más ellen s nem hoznak idegen ellenVégre felhasználta a közp. választmány s annak tisztán emberbaráti jó indulatból, önzetlen hazafiúi
ségeket nyakunkra: hova fejlődhetett volna hazánk, minden tagja erkölcsi befolyását esetről esetre minden érzetből, menten minden haszonleséstől akarna segíteni
birodalmunk ! Azok a szép álmok mi könnyen meg- egyes székely érdekben különösen a kormánynál, de Szemerja kulturáján (?) zilált anyagi helyzetén (!) —
valósulhattak volna I
más irányokban is, s örömmel tapasztalta több esetben nem zilált biz a, dehogy zilált! sok uagy váris megOkuljunk a múltból, okuljon a birodalom mind- közbejárásának kedvező sikerét.
irigyelhetné azt a csinos alaptőkét, mellyel a kis közkét fele, okuljon a nemzet és trón, okuljanak a küA fennebbiekben jelezvék röviden a közp. választ- ség rendelkezik ! — (Jobban mondva, mellyel pár
lönböző nemzetiségek. „Istenért, hazáért, szabadság- mány működésének főbb pontjai az első közgyűlés egyén rendelkezik Szerk.) egészen más uton kell vala
ért" fogjunk kezet és isten meg fogja tartani hazánkat, után lefolyt nyolc hó alatt. Érezzük, hogy nem sok az, kezdenie.
meg fogja őrizni alkotmányos szabadságunkat. Mond- a mit tehettünk ; azonban tekintve a kezdet nehézségeit,
Már mindjárt az első lépés gyanús színben tűnjunk le előítéleteinkről, tépjük ki szivünkből a bosszú sok dologban a tájékozatlanságot, a félig még szerve- teti fel törekvéseit. Előbb csak öt 'telket kór. Igen ! e
gyűlölet emlékeit, — és igy hazánk, birodalmunk
lett
volna
a kis ujj, melynél fogva berántotta volna az
zetlen
állfipotot,
azt
hisszük,
hogy
ennyi
munkássággal
nagy, szabad és boldog leend isten után !
is igazolva van egyesületünk lételének hasznossága, — egész testet. Aztán azok AZ egyesülés mellett szóló
R. L. s már az is, a mit tehettünk, biztosan jogosíthat ama érvek mind oly semmit jelentők! Főleg az a fonóda,
reményre, hogy a kezdet nehézségei s a teljes szer- az oly sovány argumentum, hogy az ember önkény(Folytatjuk.)
vezkedés után, mind több-több szellemi s anyagi erő- telenül elmosolyodik hallatára. Felállíthatni a fonódát
vel rendelkezve, egyesületünk a székel/földön sok jó- egybeolvadás nélkül is, s ha ugy totszik, a már kinak lehet eszközlöje.
szemelt s felajánlott helyiség mellőzésével fel épen
nyó, Sepsi járás fh. Szentgyörgy, Miklósváti járáz fh.
Nagy-A jta.
(Az egyes községeknek, tzolg&birói járásokba
beosztását — jövő számunk hozza. Szerk.)
Elnök főispán a fizetés meghatározását tűzvén
tanácskozás tárgyául ki — a többség a központi ti^st
viselők fizetését következőleg alapította uaeg: alispán
2000 frt, főjegyző 1200 frt, főpénztárnok 1000 frt, ár
vaszéki elnök 1200 frt, főorvos 700 frt, alorvos 500
frt, 3 aljegyző 900, 800, 700. rangelsőség szerint, szol
gabiró 1000 frt, szolgabírói segéd 600 frt, sz. b. írnok
400 frt. A szolgabirák által eddig élvezett ktlldönc
(ordinanz) pénz eltöröltetik.
(A községeknek egyes választó csoportokba mikép történt beosztását — jövő számunk hozza. Szerk.)
Ezon gyttlés megállapodásairól teendő indokolt
javaslat készítésére felkéretnek Székely Gergely, See
thai Ferenc, Ktinle József, Csabai László és Horváth
László.
Több tárgy nem lévén a gyűlés véget ért.

különbözősége. Egészségügyi szempontból nem is a
„mennyi?" a főkér^B, de a „milyen?"
Tudni fogják önök, a táplálék választása fölött
eltérő nézetek uralkodnak. Vannak kik az embert fo
gai és emésztő rendszeréuek minősége folytán a húsevő állatok közé, mások pedig a növényétkezők állatok közé sorolják. Ez vitatárgy, nézetkülönbség. Láttam már egyént, ki csak hússal élt, láttam, ki kizárólag növényekkel táplálkozott, visszatartotta magát a
hus élvezetétől. Állítások szerint mindkettő egyaránt
jól érzé magát. Mi a jobbat választjuk, „medio tutissime ibis", a középút a legbiztosabbb, mi mindkettő
rendszerét követjük, étkeink vegyesek. Az általán el'fogadott nézet szerint ez a legjobb, mert az ember
vegyes étkezésre született állatnak tekintetik.
Ma tudjuk, hogy a nitrogén tartalmú tápanyagok
az elhasználódó részek felépülése, ujjá képződésére
szolgálnak, izom, mirigy, ideg és vér képződésre fordíttatnak. Hőség B ető fejlesztésre csak kivételesen
jŐnek tekintet alá. A nitrogén nélkül tápanyagok hőséget, erőt alkotók. A két osztályba különített anyagok azonban egymással a legszorosabb összeköttetésben állanak, egymást helyettesítik, kisegítik. Az utóbbiak is hozzájárulnak a testrészek fentartásához, a
mennyiben a rujzek pazar elhasználását a lélekzés,
hőség, erő létesítésére értékesitik. A mennyiben jelen
létök megakadályozza, hogy a munka által igényeltető
Vidéki.
erő a testben összehalmozott, tehát a test saját fehérnyéjét felhasználja, annyiban a szükséges, elkeriilhetíen tápanyagok közé tartozik.
Az egészségről általán.
Ez elmélet. Az élet a gyakorlatnak tere. Min(Felolvastatott a kézdi-vitsáihetyi közművelődési egyesület 1S77.
március I 1 -én tartóit estélyen dr. R e i n e r D á n i e l által.) denki azt eszik, a mit ehetik, vagyis mi rendelkezése
alatt
áll.
Mi igazat mond Petőfynk:
(Folytatás és vége.)

Szemerja területén; a birtokrésilet kisajátításával;
hanem az még nem teszi szükégessé az egyesülést.
Itt a veszőparipa megbotlott I
No, ha már ennyire be>nne vagyunk, menjünk
tovább.
Szentgyörgy igéri, hogy Szemerja 1 észére iskolát
épittet.
Az állatn meg fog apprehendálni, a méltán is,
hogy mikor a város magának épitett, bezzeg hozzá
folyamodott segélyért, s most mikor egy idegen községnek akar építeni ugyancsak a város, jó szóba sem
áll vele. Ez nem illik !
Hát Hároniszéktnegye mit szól hozzá ? Bizonyára
szivböl fog örülni, ha a megyei házi pénztárba, SzVntgyörgy éa a Szemerjára eső részt szerencsés , lehet
megfizetni.
Hát Szemerja, hogy fogadja a kínálkozó előnyöket?!
Ó nyugodt hideg vérrel azt mondja : Caesar inkább akart Medrusában első, mint Rómában máBodik
lenni. —
Ennyit jónak láttunk tájékozásul elmondani, addig is mig érdemlegesebben hozzá szólanánk e kérdéshez.*)
Előre is ajánljuk ez ügyek Háromszék és a magas kormány figyelmébe.

II. r é s z .
Vegyük tehát szemügyre, mik bírnak káros befolyással egészségünkre. Az egészségügytan a lekkártékonyabb négy ágensnek következőket tartja : rosz
levegő, víz, célaránytalan étkek a közlekedés.
Rosz, büzhödött, mechanikus vagy vegytani részekkel telt levegő a legfőbb káros tényező. Tiszta,
üde levegő beszivása a legnagyobb horderejű egészségünk virágzására. A legjobb orvosság, melyet orvos
betegének rendelhet. S vajh I mi hányszor küzd az
ember tudatlansággal, mig csak egy ablak kinyitására
bírhatja betegének környezetét, nehogy megártson. A
szobának — hol többen, néha aránytalan sokan laknak s rontják kigőzölgéseikkel a levegőt — az nem
árt, de az üde lég behatolása, az kártékony lehet.
Koruukban a nagyobb kórodákban ápolóként alkalmazott egyének legfőbb kötelme a Bzobák kellő szellőz
tetése, s teszik is ezt tekintet nélkül, hogy himlő,
hagymáz, vagy más betegekkel telt a szoba. A levegőről sokat hallottak, tanultak, olvastak önök már,
tudom; fölösleges errőí szólanom tovább, csak röviden
kimondani volt célom: a tiszta levegő az egészség
legfőbb kelléke.
A 2-ik főkellék : tiszta, jó viznuk használata uz
ivásra. Többé kevésbé már ösztönszerűleg különbséget
szokott tenni az amber az ivásra választott víz meghatározásánál. Ne menjünk át a vizek közötti killömbségek
meghatározására, tentartom magamnak más alkalomra
a szerencsét kimeritöleg szólani e tárgyról. Most, midőn dióhéjba szorítva kell értekezuem, meg akarom
jegyezni: fektessünk tigyelmot kutaiuk fekvése s környékére. Tartsuk azokat tisztán, minden rothadó vagy
rothadást előidéző anyagok, testektől menten, távolitsunk el miogen piszkot, mocskot. Az ivóviz tisztátlansága több betegségnek terjesztésére szolgálhat; itt
csak a hagymázt (typhust) említem fel. Földünknél
szivacsosabb test aligha létezik; miuden tisztátlan
nedv, rothadó lé felszivatván, a földben terjed ; igy ha
— mit fájdalom, gyakran fellelhetünk — ürde a kut
közelében van, annak vizét megtölti egészségtelen vegyitékekkel. Mennyit költekeznek városok, melyek
természetes fekvésöknél fogva nélkülözik az iható jó
vizet, a vizvezetések létesítésére ; mi, kiket a természet megáldott ez adományával, ne rontsuk el pzt, ha
nem önhasznunkért becsüljük meg forrásainkat.
Dr. Simon statistikai kimutatása szerint Angolhonban 25 kisebb városban mintegy 600,000 lélekszámmal mintegy 60°/o fogyott a hagymáz, cbolera s
több járványos betegségben sinlődők száma, mióta a
viz jóságára több gond fordittatik.
A vízre nagy befolyással bír a talaj minősége
is; erről is lehetne értekeznünk, de az idő rövidsége
tiltja ezt tenni; másrészt jelenlegi nyomorú anyagi viszonyaink között a csatornázásról csak emlitést is tenni
— bárminő üdvös óhaj vezetne is — annyi volna,
mint beszédünk által hasztalan mozgásba hozni a léget.
Térjünk át futólag étkeinkre. Testünk a születés
után táplálék által, azaz anyagok felvétele, elsajátítása
által nő. Folytonos csere utján ereje nő, fogy, mig
végre egy tökélete3 kinőtt egész képződik. Mindenki
tudja : azért eszünk, hogy éljünk s azért élünk, hogy
a táplálék által nyert erő kifolyása mutatkozzék meg
müveinkben, dolgainkban. Teslünknek nem az az egyedüli feladata, hogy tápanyagok fölvétele által folyton
növekedjék, hogy ugy mondjam : .hasuukat hizlaljuk",
alakunkat fentartsuk, h anem megmutatni, hogy élünk,
az által, hogy eröuk működik, dolgozunk.
A dolgozás erőnk kifolyása, ennélfogva fogyasztja
is erőnket. Mennyi tápanyagot kell magunkhoz ven
nllnk, hogy p. 0. a íiíraaztó muukában veszített erőt
pótolhassuk, annak mértékét kibzabui sulyokban, régi
font vagy ujabb grammokban, lehetetlenség. Mindenkinek megmutatja azt saját gyomra, meg az étvágy

,.Hogyl a üres az embernek xsehje,
Üres a hasa is."

Az étel választékára nézt az egyesekre hatást
gyakorolni nem lehet, do meg lehet őt tanitani arra,
hogy célszerűen éljen, a tápanyagokat készítse oly módon, mely testének legfőbb hasznot hajt. A pár fillért
mely napjainkban a verítéknek szerzeménye, célszerűen felhasználni tanuljuk meg.
Háuyszor nem látunk szegényebb sorsú ernbárt
pár krajcárt kiadni gyümölcs stb. haszontalan tápártékü holmiért s gyomrát feleslegekkel terhelni, mig
ugyanazon összegért vehetne hu3t, tojást, tejet vagy
túrót, melynek elhasználása testének hasznot erősbülést nyújtana. Nem akarok ez alkalommal bebocsátkozni az étkek készitésmódjára; figyelmüket igen
soká volnék kénytotve igénybe venni. Nem kiváuom
hölgyeinket tudományos képzettségű szakácsnékká nevelni, de célom adandó alkalommal étkeink célarányos
készitésmódjára figyelmeztetni, mit is közelebb jelen
elkezdett tárgyunkróli elmélkedésein folytatásakor örömest teendek.

A hazi ipar érdekében.
A nemes füz termeléséről.

(Vége.)
3) A közönséges kosárfüz (salix viminalis), néhol
„római füz" néven ismerik. Héja szőrös, levelei falűl
simák s zöld szinüek, alul ezüst fehéruk éa szőrösek.
Rügyei mind'jn fiizfajokéí közfott legnagyobbak. Neve'
zik köztünk „tárkonyfüzuek„ és „pataki fűznek" is,
mi miatt kissé zavarban vagyok e között és a valódi
4) A pataki fűz (salix helia)
között.
5) A biborfüz (salix purpurea). Héja alul sárga,
levelei gerelyalakuak. Eanek egy válfaja
6) A kenderfttz (salix purpurea vimuilis). Egyike
a legjobb fajokntk. Igen mijasra nő s erőteljes hajlítható vesszőket szolgáltat. Fő ismertető jele, hogy
levelei nagyon töinöitek, rügyei nagyok, duzzadtak s
minden levél alatt még egy másik fejletlen levélke
mutatkozik. Nálunk e fajból legtöbb van s oly sürün
nő, mint a kender, s tán innen kapta a „kenderfűz"
nevezetet is.
Az elősoroltakon kivül egyelőre több fajt termelni szükségtelennek tartom s ezekre nézve megjegyzem, hogy a termelés megosztás hasznos elvét szem
olítt tartva, igényeik szerint határozzák el ez vagy
amaz fűzfajnak különleges termelését, és pedig az 1)
2) alattiakat azok, kik ép vesszőből akarnak különnemű készítményeket produkálni (szekérkasok, radinás
kosarak stb.) mint a melyek vékony, hajlítható veszszőket szolgáltatnak ; a 3), 4), 5), 6i pont alattiakat
pedig azok, kik finomabb munkát hasogatott vessző
bői akarnak dolgozni, mely füzfajok vastag, magas
szálakban nőnek s igy hasításra s gyalu alá igen célszerűek, előnyösök.
A fűztermelésre első lépés a dugványozás.
A dugványozás ideje márciustól ápril közepéig
terjed. A dugvány vesszők a beültetés előtt néhány
nappal leszedendők s pincébe vagy kamrákba hűvöa,
fövenyes helyre helyeztessenek el a mu ikába vételig.
Minél korábban szedetett a dugvány vessző, annál erőteljesebben hajt ki. Szedése nagyon egyszerű. Jól kifejlődött (1—2 éves) füzeseket keresünk fel s azokból
— miként másnemű dugványainkat vagy az oltóágakat
szokás rügy«ik közelében elvágni — 25—30 entmeter
hosszú vesszőket vagdalunk (tekintetbe véve, hogy
áradásoknak kitett helyekre hosszabbak szükségeltetnek, mint máshová). Ezen vesszőket a jó mélyen felásott vagy szántott földekbe sorban, egymás után s
egymás insllett lyukasztó fácskával alkotott üregekbe
bedugdoBSuk vastagabb végükkel lefelé. Ügyelnünk
kell, bogy a lyukasztó fácska ne legyen nagyon vastag, s elleuesetbsn is nyomogassuk szorosan a dug*) Ez ügyet egyelőre I efejezettnek tekintjük. A megye, a vány körül H földet, mert mind az üregben rekedhető
magas kormány fog e kérdés felett s bizton hisszük Szentgybrgyuek ad igazat. Az e tárgybau bekttldött-cikkeket kérjük vissza- levegő, mind az abba meggyülhető vízmennyiség káros
vinni. Szerk.
hatással volna azokra.

A dugványok egymás után 15—20 ctm. távolságru rézsútosan s keletről nyugatra haladó irányban
helyeztetendők tl. A sorok egymástóli távola 20—30
ctm. aszerint, amint a talaj jósága elég garanciát nyújt
a lömöttcbb beültetés megbirására.
A rézsut bedugdosott fűzvesszőkuek 2 /,-a a földbe, '/. a pedig a szabadba helyeztessék el.
Hogy miuő talajt szeret a fűz termőhelyül, arra
felelni a mi viszonyaink közt fölöslegesnek tartom.
Elmondhatnám a tudományos könyvek alapján, hogy
a kékes kövér agyagföld jó humus-réteggel födötten
a fűznek paradicsoma, mig ellenben a tőzeges és vaséleg tartalmú földben neiu termik meg, vagy legtovább
silányul s mégis korán kivesz. Szólhatnék a talajminőségről, de mindezekre nekünk még most nincsen
szükségünk.
A mi vidékünk patakai, de főleg az Olt és Feketeügy lolvók, kiöntvén, nagyon kövér iszaplerakodást lugynak hátra s azokban a fűz csaknem születik
ültetetlen is, úgyannyira, hogy fbihagyott vizárkokban
a gyakori áradatnak kitett helyeken ásás és szántás
nélkül is végezhetni dugványozást. Mégis szükségesnek
látok a természet indokolatlan eljárásaival szemben
egy pár ellenőrködési módot röviden fölemlíteni.
A fűznek átalában jellemzője az, hogy szereti a
jó kövér talajt s szereti, mint szokták mondani: „ha
mosBa a lábát a viz", de ha hosszasan borítja viz a
füzeseket, kivesznek benne. Ezért igyekezzünk füzeseinkről az álló vizeket, mihelytt a vesszőt halványulni
látjuk gondoaan lecsapolni.
Ellenben ha hosszas szárazság uralkodik, egy
termény sem kiváuja ugy meg az öntözést, mint a füz.
A gyom szintén vesaélyes befolyással van a
fűzre, mert mohón fölszijja a táperőt előle, mit ö csak
takarékosan fogyasztana, főtápláléka levén a viz azért
igyekezni kell minden élő növényt mellőle gondosan
kitépni, eltávolitani.
Egy különös neme a guboncnak (cynipa lalicia)
nem kis károkat okoz a füzeseknek, a mennyiben a
vessző teteje körüli levelekbe rakja álcáit, melyek miatt a levelek összegöndöröduek, a füz hegye elsatnyul
s .alább ágakat hajt ki, s igy a földolgozásra haszonvohetlenné válik. Ez elleu egyéb irtószer még nem
fedeztetett fel, mint a füzesek tisztán tartása s főleg
közelükből az egerfák eltávolitása.
Egy másik féreg (lamia textor) a gyökereken
rágódik, azonban ez csak akkor mutatkozik, ha nagy
szárazságban szenved a fűz talaja.
Legnagyobb ellensége a fűznek a fagy és jégeső, sőt a gyönge hajtásoknak a dara is nagy veszélyükre van. Ezek ellen azonban fájdalom óvszerekkel
nem rendelkezhetünk. A mult évben e károk együttesen pusztították füzeseinket, annyira, hogy csak a
dálnoki s k. martonosi határokon találtam oly fűzeseket, melyek — legalább némileg mentek voltak a jég
rongálásaitól.
íme, ezek valának, miket ez alkalommal a nemes
füzterineléa ügyében, kötelességemnek tartottam —
habár röviden is — elmondani. A kinek e sorok tán
rövidségüknél fogva nem elég világosak, hirlapi kérdéseikre vagy személyes megkeresésük alkalmával bővebb fölvilágositással szolgálok.
E< addig is, mig e téren több hasznost tehetnék,
fogadják szívesen s fordítsák hasznukra t. olvasók e
CBekélyke utasítást I Ugy tokintsék ezt, mint bizonyos
zálogát azon szíves szolgálatkészségnek, melyet vidékünk t. lakói iránt — már csak hivatalánál fogva ,is
— kedves kötelességeül érez

Földes József,
ipartanitó.

A Királyhágón inneni kerületi tűzoltó szücetseg 11.
közgyűlésének rendező bizottságától.
Kolozsvárt és N.-Szeben 1877. márc. 20-áa,
Tisztelt bajtársak !
A Királyhágón inneni kerületi tiizohó szövetség
I. közgyűlésének XVI. jegyzőkönyvi határozata értelméeen bátrak vagyunk tiszteletteljesen tudatni, bogy
ezen kurületi szövetség II, közgyűlésének és ezzel
összekötött tűzoltó szerek kiállításának Nagy-Szebenben
leendő megtartására folyó évi májushó 20 ától 22-éig
terjedő napjait tűzzük ki, melyre a t. bajtársakat
ezennel meghívjuk.
Előleges tájékozásul közöljük a következő áltanos tudnivalókat u. in.
1. Az alapszabály 9. §-e értelmében „a közgyűlésre minden szervezett tűzoltó egylet két képviselőt
küld." Ezen képviselőket rendes Írásbeli igazolvánnyal
kérjük ellátni.
2. Az alapszabály 10. §-e értelmiben: „a tagegyletek vagy egyes tűzoltó indítványai, melyek tárgyalásra vannak szánva, a közgyűlés előtt négy héttel
a Bzövetségi választmány elnökének bernutatandók."
Ebből folyólag felkérjük az illetőket, hogy előadandó
tárgyaikat vagy indítványaikat Í r á s b a n l e g k é s ő b b f o l y ó é v i á p r i l h ó 2 0 á i g szövetségi
elnök M i n o r i c h K á r o l y h o z
Kolozsvárra
beküldeni el ne mulasszák, hogy a részletes napireudet idejekorán megállapítani, közzétenni s szétküldeni
lehessen.
3. A mellékelt bejelentési íven feljegyezni kérjük
az illető résztvenui kívánó nevét, tűzoltói rangját és
polgári állását, mely ivet kitöltve
legkésőbb
á p r i l h ó 30 á i g tUzoltó főparancsnok Dr. L i n d n e r G t s z t á v h n z N a g y-S z e b e u b e kérünk
beküldeni. Miut a kiállítandó, névre szóló „ i g a z o l á s i j e g y " dija személyenként 1 frt lesz melléklendő ; ezeu jegygyei járó vasúti s egyéb kedvezmények annak idején a réssletes oanirenddel együtt fogL nak közzététetni.

4. Azon t. tűzoltó egyletek, melyek a szövetségbe
belépni óhajtanak, felkéretnek, hogy a közgyűlést megelőzőleg, a szövetség elnökségéhez akár Kolozsvárra,
akár a közgyűlés helyszínén a következő jogérvényesen aláirt nyilatkozatot adják be. „Nyilatkozat. Az . .
. . . . önkéntes tűzoltó egylet parancsnoksága ezennel
kijelenti/ hogy a Királyhágón inneni kerületi tűzoltó
szövetség alapszabályait elfogadva, enennel a nevezett
szövetség tagegyletei közé lép." Kelőt, pecsét és aláírások.
5. A t. tűzoltó egyletek teljes felszerelésben (a
mennyiben volna, zászlóval) kéretnek megjelenni,
minden egyes résztvevő helynevét fehér szalagra nyomtatva zubbonya bal melloldalán viselje.
6. Az előleges programm a következő:
E l s ő n a p , m á j u s h ó 20-á n
délelőtt 9'/^ órakor: a vonattal érkező vendégek
fogadása s elszállásolása.
„
12
„ : a tűzoltó szerkiállitás megnyitása.
délután
3
» : a szövetségi választmány
ülése.
„
5
„ : az egyleti képviselők előértekezlete s a bíráló bizottság megalakítás,
este
7
„ : színházi disselőapás.
„
9
„ : ismerkedési estély „a római
császárhoz" címzett szállodában.
M á s o d i k nap, m á j u s h ó 21-én
délelőtt 8 órakor : a kerületi szövetség közgyűlése„11
„ : díszmenet és diszgyakorlat.
.
1
„ : díszebéd,
délután 3
o : erdei ünnepély. (Kedvezőtlen
időben bál a „római császárhoz" címzett szállodában.)
H a r m a d i k n a p , m á j u s h ó 22-é n
reggeltől kezdve : a tiizoltószerek megbirálása.
délelőtt 9 órakor : a kerületi szövetség zárülése,
délután 3
„
a kiállítás bezárta s a jutalmak kiosztása.
1
„ 5 /, „
indulás a vasúthoz.
7. Azon esetben, ha a leggondosabb expeditió
dacára jelen, az összes erdélyrészi lapokban is közzétett meghívás kézhez nem jutna, kérjük azt a szövetségi elnökségnél Kolozsvárt reclainálni.
Bajtársi üdvözlettel:
A kerületi szövetség választmánya nevében:
Minorich Károly, s. k.
Deák Pál, s. k
elnök.
tikár
A nagy-szebeni önkéules tűzoltó egylet nevében :
Dr. Lindner Unsztáv, s. k.
Capesins, s. k.
főparancsnok.
segédtiszt.

10 órakor, GO éves korában szélhűdés következtében
meghalt. A rögtönös halál lesujtólag hatott szerető
családja, tisztelőire. Benne övéi gondos családapát,
városunk becsületes, közügyekért érdeklődő, köztiiztéletben álló polgárát vesztette. Temetése april 8 án
Sepsi-Szentgyörgy és Szemerja közt fekvő
d. u. 3 órakor lesz. Legyen öreg barátunk nyugalma I z s á k Rózália-féle, ú j o n n a n , minden gazdasági
csendes I 1
Maksai A n t a l F e r e n c meghalt 5& éves ko- és négy osztályú lakházzal felépített telek örörában, hátrahagyván 85 éves apát és 75 éves anyát. kösen, nagyon olcsó á r b a n eladó, vagy esetleg
folyó hó 24-től kezdve haszonbérbe kiadó.
Értekezhetni A . S c h w a r z e & B a r t h a szabó
Bécsi tőzsde és pénzek ápril G.
M. földt. kötv. . 74.80 üzletében (Brassóí, klastrom utca, 12. sz. a ) , v a g y
5°/„ Metalliques . 63.90
szabó mester B e d ő F e r e n c u r n á i
Tem. földt. kötv. 72^25 S.-Szlgyörgyön
5°/n nem. köles. . 67.80
Erd. földt. kötv .?L8i0 a „ csíki utcá" -ban.
1860. államköles. 110.50
1—3
Bankrészvények . 817,—
Ezüst
107.40
Hitelrészvények . 150.50
Cs. kir. arany . 5.74
London
122.40
Napoleond'or . 9.78
Felelős szerkesztő: Vóesey Róbert.
Kiadótulajdonos: Fóliák Mór.
Levéllel!

Eladó telek.

'megrendelések1

Hirdetmény.
A k.-vásárhelyi kir. törvényszéknek 1575.
sz. alatt kelt végzése folytán felperes
Poros
Mihály és társainak k.-martonosi S t e f á n Péter
elleni követelésök kielégitése végett lefoglalt 91
db. juh és 5 db. kecskének, továbbá különböző
gazdasági tárgyaknak összesen 568 frt. becsértékbeni elárverezése elrendeltetvén, az árverezési határidő kitüzetik folyó áprilishó 21-re KézdiMartonos községházánál.

'pontos

r

a legdúsabb

V E G Y E S
— Rendőrségünk figyelmét felhívjuk városunk
utcáin kóválygó, nők és gyermekek életét veszélyeztető bivalyokra. Reméljük, hogy a közbiztonság ily
módoni megzavarása megakadályozásáról mielőbb intézkedni fog. Elvárjuk.
- - Meghívás. A sepsi-sztgyörgyi „Székely Mikó
tanoda" mélt. ós t. t. gondnoki karát elnöki megbizás
folytán ezennel van szerencséin tisztelettel értesíteni,
hogy f. hó 9 én reggeli 8 órakor, a communitási gytllést megelőzőleg a tanod* rendes gyűléstermében elől- L
járósági gyűlés fog tartatni, melynek egyebek közt
legfőbb tárgya a tanári állomás betöltésére vonatkozó
«lőiutézkedcsek és a mélt. állandó igazgató tanácsnak
ezen ügyben kelt leirata értelmébeui tüzetes felterjesztés feletti tanácskozás loand, inely gyűlésre a mélt. és
t. t. gondnoki kar tisztelettel meghivatik. — F ü l ö p
G é z a , id. tanodai igazgató.
— Műkedvelőink holnap (vasárnap f. hó 8.) két
vígjátékot adnak elő. Az egyik Szigeti Józsefnek, a
pesti nemzeti szinház veterán szinmüvészének 40 arany
pályadijt nyert „Becsületszó" cimü 2 felv. vígjátéka.
A másik „Egy kis szívesség" cimü 1 felv. vígjáték.
Az előadás táncvigalommal leend egybekötve s a tiszta
jövedelem felerészben a helybeli tűzoltó-egylet javára
lesz felajánlva. Előre is felhívjuk reá a t. közönség
figyelmét.
— Halálozások. G y á r f á s F e r e n c , a kiríuinta-rajztanodánál tanársegéd, nagy reményekre jogositó ifjú 21 éves korában Budapesten april 5 én elba
lálozott. Városunk kitűnő képzettségű Hát, egyik bliBZkeségét vesztette benne. A mélyen sújtott család gyászában az e^ész város osztozik. Vigaszt kívánunk ré
szünkről is a megszomorodott szülök, barátok és ro
konoknak.
Idősb V á s á r h e l y i S á m u e l , városunk köz
Bzeretetben és becsülésben álló polgára tegnap este

választékban

olosónl

megszerezhotők

HAMBURGER ADOLF
divatáru-raktárából
B u d a p e s t

koronaherczeg-ütcza 8.

gy divatos üveges kocsi olcsó áron eladni

Minták ingyen és
bérmentve.

való Partsch Károly, nyergesnél Bras2—3

Elladó b i k a .

1744

Peselneken PóCSá Gyulánál egy 3 éves
valódi tenytKZ bika van eladó.
2-3

5 -10

Csutak testvéreknél
Sepsi-Szentgyörgy ön

L e g ú j a b b .
A p r i 1 5.
Bismarck herceg visszalépése bizonyos, egyelőre
egy évi szabadságot kap. Visszavonulása nem Storchnflaire, hanem némi udvari események miatt történik.
Bécsben a keleti eseményekkel hozzák visszalépését
kapcsolatba.
A börzén baisse uralkodik.
A török minisztertanács elhatározta, hogy a jegyzőkönyvet visszaveti, okait egy köriratban a hatalmaknak kifejti.
Montenegróvá az alkudozás megakadt.

szép

raliakelméfe1

üői

[bámulatos

Kézdi-Vásárhely, 1877. ápril 3.
Kakutsi Ádám,
2—2
végrehajtó.

sóban Bolonya 317. sz. a.

eszközlése/

Gyönyörű

kaphatók minden gazdasági- valódi

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

Singer-féle

varrógép.

Ára 1 darabnak 50 frt. o.
3 -3

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

titkos betegségeket;

öllfertözésnek

1) az

minden következményeit,

úgymint

magömléseket
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a

t e h e t e t l e n s é g e t
(elgyengült férfierőt;)
2) hugycsőfolyásokat (még oly idülteket is), nemzőrészek bujakóros fekélyeit és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban;
3) h u g y c s Q s z ü k ű í é s e k e t f
4) friss és idült nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fehéríolyást, és az onnan eredő

MAGTALANSÁGOT;
5) bőrkiütéseket;
6) A húgyhólyag betegségeit
Rendel n a p o n k é n t :
Lakik:

és mindennemű

vizelési nehézségeket.

délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és estve 7 órá ól 8-ig

Pesten, belváros, kigyóuteza 2-ik szám alatt kígyó- ós városházuteza.
(BottenbiHer-föle házban) L emelet, bemenet a lépcsőn.
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik
és a gyógyszerek inegkiildetnek.
63 -100

sarkán,

