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NEMERE
Politikai, társadalmi, szépirodalmi ós közgazdászati lap,

a háromszéki „ H á z i i p a r - e g y l e t "
és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye.

A válságon tul.
S.-Szentiván, ápril 29.
Tul vagyunk a válságon, mely egész Európát
oly sokáig a legnagyobb izgalomban tartotta; nem sikerült az európai diplomáciának a békét az emberiség
javára megtartani, mert az Európának a nevetségig
imponálni tudó s a keleti keresztényeknek nyújtandó
jogvédelem felszine alatt terjeszkedésre törekvő minden oroszok cáijánnk megjelent manifestuma folytán
az orosz hadoszlopok átlépték a Pruthot és lassú bár,
de biztos léptekkel közelednek kitűzött céljuk felé ;
és ezzel végre elejtetett azon játék, melyet az orosz
hadseregnek oly sok időt igénybe vett mozgósítása
miatt az európai hiszékeny diplomatákkal szemben
játszani kellett.
A montenegrói békeküldötteknek a Szent-Pétervái ról kapót utasító parancs folytán ragaszkodniok kellett
igazságtalan és jogellenes álláspontjukhoz, mert az állami önérzettel biró Törökország s annak férfias és
minden tekintetben korrekt ÓB Európának példát szolgáltató magatartása nem engedhette meg, hogy Oroszország lassanként és álutakon, egyelőre csak bizonyos
stratégiai fontossággal bíró és az akadálytalan terjeszkedést biztosító terület átengedésével érvényesítse századokon kereaztül annyi szívóssággal folytatott politikáját, inert nem engedhette meg, hogy az minden
nemzetközi jog ellenére belügyi igazgatásába avatkozzék és mert ebből kifolyólag állami souverainitásának
teljes érzetében vissza kellett a londoni jegyzőkönyvet
ia iitasitni.i, mely egyebet ugy sem célozhatott, mint a
porta által ez úttal őszintén végrehajtandó reformok
közvetlen ellenőrzését. A jegyzőkönyv e visszautasításával a fényes porta mindenkit meggyőz arról, hog^'
el van határozva állami lételeért élet halálharcot vivni,
hogy bír elég eréllyel ezen elhatározását a legvégsőbb
consequentiákig keresztülvinni és kész az élete és becsülete ellen törővel egy oly véres harcban megküzdeni, hogy abbnri a humanislikus Európa majdan gyönyörködhetni log, gyönyörködhetni fog azon szomorú
képben, melyet a legszentebb jog és igazságért való
küzdelemben levert s tűzzel és vassal elpusztított, romokban heverő elnéptelenedett Törökország geographiai fekvését jelző térségek nyújtani fognak.
Ekkor aztán a félénk Európának mégis csak
közbe kell lépnie s hatalmas szavát hallatnia kell fi
kétkedő és kalmár politikát üző Angliának is, mert
máskülönben veszélyeztetve lesz kereskedelme, veszélyeztetve leend azon ut, a melyen Indiából, az angol
gazdagság e dus forrásából merített kincse t hazahozza,
hogy azokat az angol és westmíinsteri bankok pincéiben elholyezhease. Közbe kell lépnie, mert Bismarck
herceg szépítgetett bukása folytán az 18G6. és 1870 ik
évi szolgálatok által lekötelezett németországi házi politika az orosz törekvéseknek szabad kezet ongodvén,
azok úgynevezett missiójukat a keleten betöltve, Osztrák-Magyarország szemeláttára a monarchiára nézve
oly nagy veszéllyel járó nagyobb szláv államokat fel
fogják állítani, melyeket mi meg nem tűrhetvén, akcióba fogunk lépni el nem készült és felszereletlen
IIchatiuBainkkal és Bebbel lobbal mozgósított hadseregünkkel, melynek Törökország leveretése után kemény
harcot kellend vívnia, és hogy e harcnak, hol lesz a
vége, előre meg nem határozható.
Be fogja ekkor Európa látni, hogy mindez erélyes és nem habozó politika által megakadályozható
lett volna, és hogy e tekintetben kár volt a sok konferenciázás és diplomatizálás által annyi időt elfecsérelni, hogy kárba ment az európai sajtóban oly számtalanszor hangsúlyozott és világtörténelmi jelentőséggel felruházott három császár szövetség, melynek feladata lett volna Európának a békét diktálni s a múltban szerzett tapasztalatokat és azokból folyó tanokat
a jövő reményei teljesítésére felhasználni; ezt a világ
az 1870. évben bekövetkezett hatalmas események
folytán, az európai népjog és egyensúly uj feltételei
nek alapján felépült nagy Németbirodalointól jogosan
megvárta volna, amely Ausztria-Magyarországgal egyet
értve és Bzükség esetén Oroszországra, a többi tényezők közbuvonásával, pressiót is gyakorolva, a béke fentartáaa által az európai jogot megvédhette és civilizá
ciónkat veszélyteljes megrázkódásoktól megóvhatta
volna.
Hatalmában állott volna a három császár-szövetségnek a török állam fenhatósága alatt a keresztény
alattvalók és vazall államok jogait biztosítani, miután
Törökország a reformok keresztülvitelére nemcsak
készséget mutatott, de azokat gyakorlatilag életbe léptetni már meg is kezdette és ezáltal bebizonyította,
hogy az európai kulturállamok sorába belépni nem
csak hajlandó, de arra életképes is és ebbeli létjogától
magát senki által megfosztatni nem engedi.
A három nagyhatalom a középkorban már neve

nyosság és mindháromra nézve egyaráut fontos érdekeik megóvása alapján megegyezhetett volna a Feketetenger és Duna torkolatok felett azon Törökországgal,
mely a jelenben bebizonyítani akarja, hogy gazdászatilag nem fog mindig stagnálni cs produktív munka
és szorgalom által állami regenerátiójának életképes
alapját fogja lerakni.
Es ha Törökország a legóriásibb erőfeszítések
dacára leveretve, életleltételeitől megfosztva, össze fog
omlani és el fog tűnni a térképről — mi fog ekkor
történni? Nemde, Eu-ópa államai hajbinftígaak kapni
és egymást elpusztítva és nyomorba sülyosztve, századokra vissza fogják azokat vetni s oly állapotokat
fognak létrehozni, melyre Sennyr,yvel el fogják mondhatni, hogy azok valóban ázsiaiak, s be fog teljesedni
nagy Napoleonnak ama jóslatszerft mondata, hogy:
„Európa száz óv múlva vagy köztársaság, vagy kozák lesz ! u —

Seethal Ferenc,
Budapest, 1877. ápril 26.
A mit oly sokáig készítettek elő, a mi elkerülhetetlennek látszott, a mit bekövetkozendőnek tudott
Derbi egy közelebbi beszéde szerint, megértük :
Az orosz-török háború kezdotót vette.
April 24-én olvastatott fel a „béke apostolának"
hadi manifesztuma. E nap indult útnak a konstantinápolyi orosz követségi iroda; e napon távohttatott el
az orosz címer a konstantinápolyi követségi palotáról.
A rabszolga nép zsarnok ura, a szolgaság rabigája alatt nyögő Oroszország „becsülete" megvédésének cime alatt immár megérkezettnek látja az időt,
melyben fegyveres erővel kell tekintélyt szerezni a
népek előtt.
Mint Európa végrehajtójába Balkánt lakó koleti
keresztények megváltójának nem pirult az aljas politikát üző zsarnoki hatalom f e l t o l magát; nem félt
az átoktól, mely kisérni szokta előbb-utóbb az igazság eltipróját, iszonyú mogtorlásban.
Az álarc lehullott a mindent színlelőről s látja
egész Európa mit takart az : a szabadság, jog és igazság hóhéra, az önkény és barbarizmus nagy mestere
tűnik fel vért szomjazó pallosával.
Soha uralkodó nem becsülte oly kevésre alattvalóinak drága vérét, mint a „békés" cár, ki népét, a
létén kivtll semmi emberiesebb dolog tudatával nem
birót, oly mészárszékre vezeti a „szent kereszt" nevében aljas szándékától vezéreltetve önző céljaiból,
hol az igazság számára készített r vágó hidat."
Nincs ember, nincs uralkodó, ki milliók élete
fölött rendelkezik, hogy megfékezze a vérszomjas
vadat I
Hát, ha az igazság megvédéséről van szó, nincs
senki már, ki a halálra Ítéltet megmontse az akasztófától ? Fájdalom! nincs.
Pár nap, talán hetek múlva nagy csaták vívatnak orosz és török részről, hogy melyik lesz a győztes az ama nagy hadúr kezében van, ki büntet és
ostorol a vétkekért s ki hogy győzelemre segíti a jogtalanul megtámadott felet, az igazság felakasztásának
nagy bűne, nyújtson kezességet!
Dobrudsa, Szilisztria, Várna, Viddiu, Kars tanítsanak meg téged ó cárja sok szolgának, mily nagy
blin a tett, moly százezrek vérének feláldozásával temeti el az igazságot I

Kadics.

Ol&hországi állapotok.

Második évo, hogy Oláhhonban az úgynevezett
vereBpárt, a csőcselék nép minisztériuma a Bratianu
kormány kormányoz, s ma valóban szánalomra méltó
azon állapot, melyben Románia sinylik. Eltekintek a
számos miserétöl, csak a közlekedési viszonyok nyc
moruságos állapotára terjeszkedem ki.
A Plojest-Prediali országút legnagyobb forgalmi
utja Romániának, ez a kereskedés szárazi utja, mert
Csernovitz és Bánát felől vasutakon és a Dunán foly
a kereskedés. Hossza Plojestől Predialig 88 kilometer,
körülbelül 12 mértföld éa igy Plojestől Kimpináig 33
kilometer. Ezen része ez útnak rónaságon vezet keresztül, készül körülbelől 13—lö éve s mindig jó
karban tartatott, mert az ut mellett a sáncon kivül
országos határozat következtében jobbról balról 2 méter szélességű terület ez ossz&gut kikaviceozására volt
rendelve. Itt mindenütt, ba 30—50 cm. ásunk a legjobb pataki kavicsra akadunk, mely kavics köbméterét
napszámosak 3—4 frankért rakják le az ut szélére.
S ma a természeti viszonyok minden kedvezése
dacára ezen országos ut teljesen járhatatlanná lett.
Plojesztől Kimpináig a szekerek 2 nap s két éjjel
zelea keletázsiai kereskedelmi útra nézve, a méltá- alig tudnak elvergődni, se lóháton se evalop nem lehet

Megjelenik ezen lap heten
kint kétszer :

szerdán és szombaton
Előfizetési feltételek:
helyben házhozhordva vagy
vidékre postán küldve:
Egész év . . 6 ft. — ki.
Fél év . . . . 3 ft. - kr.
Negyed év . . 1 ft. 10 kr.

Hirdetmények dija:
3 hasábos petitsorért, vagy
annak helyéért li kr.
Bélyegdij külön 30 kr.
Nyilttér sora 15 kr.

ez uton járni, mert a kövér fekete termőföld talajra
nincs kövecs hordva. A gyorskocsi 12, 15 lóval is alig
tud 8—10 óra óra alatt Kimpinára vergődni.
Románia, mint teljesen őstermelő állam egészen
a termények eladására van utalva, s ezt ha utai roszszak, nehezen eszközölheti. Ez oly nyomorúság Romániára, mellyel csak a muszka invasio által elérendő
boldogság fog vetekedni.
Nézzük a vasutakat. A Plojest-Prediáli utvonalat
egy angol társulat kezdette 1876. májusban építeni s 7
osztályra szakítva 7 alválalkozónak adta ki következő
feltételek alatt: Miudenik vállalkozónak annyi kautiót
kellett letenni, hogy a l0°/„ fedezve legyen, rendelkeznie kellett pénzzel a földmunka és kövek hordására, hogy a kivett vonal egy negyed részét julius elsejére elkészíthesse, mert a kötlevél a kormány és a
főválalkozók között akép lett kiállítva, hogy 10 millió
frankot érő munka juliusra készen legyen s akkor a
kormány azt kifizeti. A munka későre kezdetvén meg,
julius helyett augusztusra lehetett a kikötött munkálat
készen, mikor a válalkozók 12'/, millió értékű munkát mutattak ki. A kormány e mennyiséget kétségbe
vonta s megvizsgálására egy vegyes bizottságot küldött
ki. E bizottság a földmunkálatokat 7'/, millióval vette
fel — a síneket, vasrudakat stb. nem számította fel,
azon okból, hogy azok csak utólagosan jöhetnek számadásba s egyelőre csak a föld és kőmunka számittathátik fel. A főválalkozók ezért port indítottak, a pernek ez ideig semmi eredménye, mert a kormánynak
pénze s hitele nem lévén, nem fizethet, Huzta-vonta a
dolgot s ma, midőn a muszkák Romániába masíroztak
be — a fizetést elhalasztotta. A vállalkozók mult év
novemberig minden pénzüket a vasutba fektették s
ma egyetlen fillér birtokában nincsenek B éhhalál fenyegeti őket. Az angol, francia, olasz, német, magyar
vállalkozók minden vagyonukat beépítették B ma a
kormánytól egy fillért se kapván, a legnagyobb nyomornak vannak kitéve.
Ilyenek a közlekedési viszonyok, ilyen a kormányzat Romániában. A veres kormány tönkreteszi
ez országot, hivatalnokait már se tudja fizetni, nagyobb részét elbocsátotta s ezek is alig kapnak 2—3
hóban fizetést.
Oláhországból több család van Brassóban — többnyire uémet, kik az oláhoktól félnek, mert ezek a
nyámezot (németet) nem szeret'k.
Ezentúl igérem, rendesen írok a t. szerkesztő ur
becaes lapjába. (Kérjük minél gyakrabban.
Szerk.
K. I.

Emlékezzünk Petőfyre!
Motto : Hazánk szentje, szabadság költője,
Sötét éjben fényes csillagunk,
Oh Petőfy, kinok nagy nevére
Lángolunk és sírva fakadunk !

Volt egy időszakunk a közelmúltban, mely
megszerezte nekünk Európa minden lovagias
nemzetének állandó rokonszenvét. 48—9. év dicsősége és gyászával érdemeltük azt ki.
Szabadságunk dalnoka az azt megelőző
években kérdezte a magyartél: „Mikor ébredsz
önérzetre ?" s alig mondhatá el, hogy: „büszke
vagyok reátok!" a harcolók gomolya s a lőporfüst elfödték szemeink elől.
Azt hittük, hogy a dicsőség glóriája égig
emelte, ott maradt s onnan tekint le árva nemzetére.
Mikor a „fehéregyházi ruezőn" végsőt dördültek az ágyuk, nem egyedül a csata elvesztését., de az ő halálát is jelenték a magyarnak.
A költői lélek próféciái voltak ezek:
„S testemen át fújó paripák
Száguldjanak, rohanjanak
A kivívott diadalra,
S ott hagyjanak engem összetiporva."
S ba volt ideje a lángléleknek bucsut venni
a vonagló testtől, vájjon végigszaladt-e emlékén ?
„Ajkamat egy cBÓk zárja bo,
A te csókod dicső, szent szabadság,
Egi lények legdicsőbbike."

Vájjon a haldoklás kínját megédesitette-e
ez az eszme neki ?
„S mikor ünnepélyes lassú gyász-zenével,
Fátyolos zászlók kíséretével"
a hősöket egy közös sirnak adták át, azt hittük, hogy a legszabadabb lélek porsátora itt lelt
nvuetot.

Vérző szivvel kellett megnyugodnunk: „oh,
halva bizonnyal a dalnok !"
Széttört a lant örökre,
Mely zeuge büvös-bájosan,
A menydörgésnek ágyuja
Elszeuderült e hangokon.
„Barangolt, zúgott az őszi szél
Csörögtek a fák száraz lombjai,
Mint rab kezünkön a megrázott bilincs". —
Nem élt már a költő, ki felesketett a r r a :
„A magyarok istenére
esküszünk,
Hogy mi többé soha rabok
nem leszünk."
H a meglett volna még az ő félisteni hangja,
mely végig dördüljön Erdély bérceitől H u n n i a
délibábos rónájáig s mondta v o l n a :
„Fel, ha istened van,
Fel magyar nép, és e
Gazokat legottan
Fojtsuk az ártatlan
Áldozat vérébe!"
T á n egy végső halál küzdelmes erőfeszítésével széttörtük volna a bilincset, kezeinken. De
kialudt a meteor s nem világitotta meg r a b s á gunk börtönének sötét éjszakáját.
Elhullott a költővel a nemzet szine, virága
s lett a hon sokáig világtalan tavasz.
Olyan időket értünk, hogy „minek a k a r d ?
törjed k e t t é ! minek a l a n t ? vágd a földhöz!"
mert még sirni sem volt szabad, hej pedig lett
volna miért.
Eltemettünk egy dicső hadserget, mely hitregei csodákat mivelt, elvitte a hir szárnya hét
ország határáig, hogy él a magyar, harcol és
győz. Újoncokból állt, de az első csata hőssé
tette valamennyit.
Eltemettük Petőfyt, kit bámult és irigyelt
minden nemzet tőlünk, ki szóval és tettel, karddal
és tollal egyaránt a szabadság ihlett bajnoka volt.
H o g y a vesztés fájdalma némileg csillapult,
azóta mindig u g y áll lelkünk előtt, mint egy
apotheosis. A költő dicsősége sugárkeretében áll
a honfi, kinél a honszerelem imádattá magasult.
„Szentegyház keblem belseje,
Oltára képed,
Te állj s ha kell, a templomot
Ledöntöm érted 1"
Ö ledöntötte s a romok összezúzták az oltárt, kialudt rajta az áldozattüz, melynél magasztosabb emberi kebelben nem égett még soha.
„Most gomblyukamban a virág,
S ha újra zöldül a világ,
Talán sirom halmán fakad."
Eljött a tavasz, — de nem zengett a lant,
hogy isteneknek teljék benne kedve.
A két haza gyásza e szóban összpontosult:

„Oh, halva bizonnyal a dalnok!''
*
*

*

Van az orosznak egy kitűnő 1 iskolája, hová
tűrni, feledni, megtörni és meghalni küldi azokat, kik elég szerencsétlenek a minden oroszok
cárjának medve-karmai közé kerülni. Gondoskodott az orosz emberszeretet arról, hogy legyen
hely, hol a hazafi lelkesedése, szabadságvágya
kihűljön és kihaljon.
Ezt a fehér poklot, ólombányáival: Szibériának hivják.
Ide hurcolták 49-ben százanként a m a g y a r
hadi foglyokat. Most került onnét haza egy szerencsétlen hazánkfia, ki mint valót állitja, hogy
PetŐfy él, rab s az ólombányákban dolgozik.
Szegény Petőfy! fia ez igaz, akkor
„Orosz s kancsuka parancsol neki.
Oh, mindon égnek minden istenségi,
Ilyen mélyen hajolt magas feje,
S ilyen gyalázatot kell most eltűrnie!"
S ha nemzetünk büszkesége él, ez tébolyító
öröm — de tébolyító fájdalom is.
T u d n i azt, hogy szinte három évtizeden
kei észtül számította a kín-nyujtotta perceket, s
hát akkor is saját bekövetkező sorsát énekelte-e ?
„Te éretted harcolék szabadság
S láncra fűzve lábam és karom,
Világodság, téged szomjuzálak,
S mint vakondok, föld alatt lakom.
És fejét már régen a szegény rab
Bilincsével törte volna szét;
De egyetlen társa a reménység
Megragadta fölemelt kezét,
Az a remény, hogy ő még szabad lesz,
Teljen itt bár éltének fele ;
Mert másik felet majdan az
Edes szabadságban tölti le.".
S ha tudta azt az orosz, hogy mily szabadságszerető lángleiket tartott eltemetve s nem tudott egyetlenegyszer egy emberrel szemben k e -

gyelmet éreztetni, hónába visszabocsátani — embertelen eljárásaért még igen szelid a k ö l t ő :
„Megvetésem és utálatomnak hitvány tárgya:
M . . . . a a neved" —
szavai.
Ha é l : a szabadság istene hozza vissza,
hogy foglalja el trónját az irodalomban és szerető, érte fájó, epedő sziveinkben. Hogy láthatnók feltámadását örömkönyüs szemeinkkel, s ő
is látná újra ébredésünket s tapasztalná olthatlan szeretetünket iránta.

A fonászat- és szövészétröl a székely
gyáripar érdekében.
(Binder Lajos gépész-mérnöknek a háziipar-egylet március 24-én
tartott választmányi gyűlésén taitott értekezése.)
(Vége.)

A mi a gyapjú fonóda alapításának kérdését illeti,
azt, hogy a vállalatnak nagy jövedelmet nyujtand okadatolni alig válik szükségessé, mert a gyapjú fonóda
nem csak a halina s durva posztónak való fonalat, hanem a harásztnak egy közép finom nemét is mechanikailag blő fogja állitani, lehetségessé teszi, miszerint
az egész fonóda az egyes szövők által beküldött gyapjút fogna felfonni, a melynek következménye volna,
hogy a nép olcsóbban juthatna fonál szükségletének
fedezéséhez, s a gyapjú fonóda nem halmozna nagy
tőkét össze a nyers anyag beszerzésére. Bátorkodom a
mélyen tisztelt közönséget figyelmeztetni, miszerint ha
Erdély nem álütandana föl gyapjú fonódát, ugy Anglia
fonódái tönkre teszik Erdélyország halina posztó iparát, előállítván a legroszabb gyapjút, tehénször, kutyaszőr, s mindeu néven nevezendő olcsó gyapjúból a halina posztónak való fonalat. De nem csak a halina
posztó, hanem a többi durva posztó nemek olcsóságaikat a mechanikai fonásnak köszönhetik, a kézfonó
géppel senki sem lesz képes a rongyokból uj szálakat
előállítani. A nevezett angol durva posztóban nemcsak
a fölemiitett gyapjak, hanem a már használt pamut
kelmék is felhasználtatnak, s minthogy annyi sok fonál
anyagnak határozott világos szint adni lehetetlen, elő
áll szin vegyitékből szürkés barna, kávés barna, fekete, s többi szinek.
Mielőtt előadásomat befejezném, óhajtom még a
következő állítás igazságát bővebben kifejteni, u. m:
A szövé zeti gyáripainak csak a házi iparból lehet
felvirágozni, s hogy a szövészeti házi ipart a gyáripar
meg nem gyengítheti, sőt mint mondám a két ipar
egyik a másikát föltételezi. —
Vessünk egy pillanatot ez ipar vállalatok alapítására ott, a hol a szövészeti kézi ipar még nem létezik. —
A válalkozó épít egy nagy gyárai, a mely külsejének, hogy ö a műízlést követhesse, ad egy monumentális alakot, hogy az épülőt nagyszerűsége mint cégér hirdesse a vállalat jövedelmezőségét s a nagy arany betükeli felirat kiálltsa a vidéknek az üzlet nagyszerűségét, azután jönnek a gépek, természetesen, hogy Angliából, molyek tágas helyiségben elhelyeztetvén, vasúti
sinnel köttetik össze ft vasúti vonal, a gyár ellátatik
fűtés, világitás, vízvezeték, ebédlő helyiségekkel, minthogy házi ipar nincs, munkásokat kell hozatni, s
azoknak lakásáról kell gondolkozni, vagyis be lesz
fektetve a válalatba oly nagy tőke, hogy annak egy
pár évi kamatairól le kell mondani, sokszor pedig az
egész üzletet beszüntetni.
Mig ellenben a hol a gyári ipar a házi iparból
fejlődött ki, a vállalat megtakarítja a drága munkásokat, már vannak gyakorlott munkásai, kiket a gép
szolgálatához állit, a kik gyakorlottságoknál fogva nem
tesznek a vállalatnak kárt, s végtére a vállalat kópés
a produkciót a házi ipar által tetemesen nagyobbittani,
mig ellenben, ha csak a gyári ipar van, akkor csak
egy bizonyos maximumot érhet el, t. i. a mily nagyságú a gyár, vagyis más szóval a házi ipart mint a gyár
produkciója regulatóriumának nevezhetem.
Hogy a házi ipart a gyáripar meg nem döntheti,
szolgáljanak annak okadatolásául a következők :
I. A házi iparnál a család nem fektet be aránylag oly nagy kapitálist, mint a gyári vállalat, fűtés, világitás, lakással akkor is kell bírnia, ha a gyárban
foglalatoskodik, a nemzeti vagyon nem concentráltatik
egy pontra, amely nagyobb veszélyeztetésnek van ki
téve, hanem az el van OBztva az egyes családok között,
melyek kis befektetett tőkéjűknek tetemesebb kamatait
élvezhetik, mig ellenben a gyári iparos a nagy befektetett tőkének oly nagy kamatait, mint a házi iparos,
dacára a tömeges termelésnek, nem képes kihozni, s
igy nem képes oly olcsó árakat szabni, mint a házi
iparos. —
II. A házi iparnál a munkaerő jobban kiaknáztatik az által hogy a munkás szabadsága nincs korlátolva, dolgozik víg dalok mellett, kora reggeltől egész
késő estvéig, mig a gyári iparnál bizonyos idő határok
közé van a munkás szorítva, a gyári iparnál a munkás
öltözködése a gyárbani menetele által tetemes idő pazaroltatik cl, és ha még tekintetbe vesszük, miszerint
a házi iparnál a különben tehetetlen aggastyánok és
gyermekek munka ereje is kiaknázható — magyarázhatjuk meg magunknak, hogy a házi ipar produktumai
nem csak most, de mindenkor versenyezhetni fognak
a gyári iparral.
Határozottan merem állitani, miszerint a szövés,
harisnya kötés, szivar gyártás és virág készítés stb.
mint gyári ipar csak a házi ipar által fejlődhetik ki,
s válhatnak a legegészségesebb vállalatokká.
Lássunk egy példát s vegyük a szomszéd Ausztriát
tekintetbe.

Ausztriának van jelenleg 1.560,000 gyapotfonó
orsója, 20 ezer mechanikai, és 65 ezer kézi szövőszékje,
1.400,000 gyapjú fonó orsója, 4800 mechanikai és 45
ezer kézi szövőszékje, 415 ezer lenfonó orBÓja, 5 ezer
mechanikai ós 60 ezer kőzi szövőszékje, 4280 Jutte, (tengeri fü) 147kézi szövőszékje, selyem 3000 kézi szövő.
Ezen adatokból már kiviláglik, hogy kézi szövőszék 144,347-tel több van, mint mechanikai szövő
szék, és ha más országokra nézve biztos adatokkal
birnók, ugy biztositom a mélyen tisztelt közönségül,
miszerint a kézi szövőszékek, minden országban felül
múlják a mechanikai szövőszékeket.
A jelenlegi összeállítás bizonyítja egyszersmind
azt is, miszerint a pamut fonó orsók és az azokhoz
tartozó szövőszékek felül múlják a többi orsókat és
szövőszékeket, minthogy a gyapot ezen ipar termékek
közül a legolcsóbb a azok legnagyobb részét Magyarés Erdélyország váltja be.
Tudtommal a hol csak kezdetét vették a fonódák
fölállításai, az illető birtokosok mind roppant vagyonra
tettek szert 8 tőkéiknek folytonosan szép kamatait
kapták és ha Magyar- vagy Erdélyország polgárai ily
produktiv vállalatba fektetendik be pénzöket, nem látom át, hogy a fonóda észszerű ÓB becsületes kezelése
mellett miért no virágozhatnék fel itt is, s ha még tekiutetbe vesszük, miszerint a fonóda a vidék iparosságát és
vele együtt annak vagyonosodását fogja előmozditaui,
ne mulasszanak el egy pillanatot sem, hanem tegyék
magukévá az eszmét, a kezdet elég lesz arra nézve,
miszerint a többiek utána menjenek. Erdélyországbau
a fonódák fölállítása csak egy pár évi idő kérdése,
biztoB vagyok, miszerint ha ezen vidék nem, ugy más
fogja ezt felkarolni, 8 későbben hasonló intézeteket
fognak fölállítani, mert a hol a f'onódák tanyát ütnek,
ott a szövésnek föl kell virágozni s ez aranybányája
lesz a vidék, megye s az országnak.
Ezek után fogadja a mélyen tisztelt közönség
előadásom meghallgatásaért őszinte köszönetemet, s
bocsánatot kérek, ha netalán tűrelmökkel visszaéltem
volna, és ba itt-ott tévedtem volna, azonban azon megdönthetetlen igazság szolgál mentségemül, miszerint
teljes erőmből igyekeztem hazám és ipara előmozdítására tevékenységemet feláldozni.
Ajánlom magamat szives emiékökbe.
Binder Lajos.

Vidéki

élet.*)

Sepsi-Martonos, 1877. ápril 26.
Mottó . Megnehezült az idők viharos járása felettünk.

Időjárásunk borzasztó mostoha. Április vége nem
mutatta ki ennyire foga fehérét. Eső és hó egy hét
óta folytonosan váltogatják egymást. Hideg koldus német szél**) üvölt s fagylalja meg néha-néha a földet.
Az Olt vize a tavaszon most másodszor áradt ki s
áradása sokkal nagyobb tért borit el, mint a tavaszi
hómenéskor.
Szántóföldeink annyira eláztak, hogy egy héti
száraz idő igénj'eltetik atra, hogy szántani, vetni lehessen. Vannak községek, hol a tavaszi vetést még
mag sem kezdhették. Mi március végén megkezdettük
s még csak a hegyeken végezhettük el, az alantabb
fekvő vizenyős természetű szántóföldek vetetleuül hevernek a sok víztől megcsömörölve. Es mi busulunk, aggódunk, hogy nem végezhetjük a tavaszi vetést s a drága időt tétlenül kell eltöltenünk. Pedig
megtörténhetik, legalább a tapasztalás azt tanúsítja :
hogy a későn vetett tavaszi gabonák tisztábbak lesznek, mint a korán vetettek, a tavaszon kikelő burjánok kiszántatván a földekből.
A természeti zivatar eszmerokonságnál fogva átvezet a politikai zivatarra, s azt juttatja eszünkbe,
hogy talán az egek akarnak gátat vetni a muszka
avangérozásnak e zivataros idővel B a süvöltő szélvész által fülökbe súgni az európai, ez ügyben nagyon
is indifferens nagyhatalmaknak : jEbredjetek, serkenjetek fel közönyös álmaitokból! ég a szomszéd csűre;
ne nézzétek összedugott kezekkel a fenyegető veszélyt;
a vad vihar által szét hordott szikrák belekaphatnak
a ti építményeitekbe is !
11a a hódító I. Napoleon ellen felkelt Európa s
leverte, keljetek fel ti is az északi medve ellen, egyesült erővel törjétek meg ugy, hogy ne legyen kedve
többé felkelni, orozni, hóditni!
Ha egy medve, vagy oroszlán beveteinednék egy
helységbe, az egész helység lakói fegyvert ragadnának s ha a szörnyeteggel szembemenni vonakodnának
is, addig üldöznék oldalvást, mig elejthetnék.
Lám, az északi medve felzuditva a török ellen
a farkasokat, sőt saját kölykeit is segítségökre küldvén, miután célja meghiusult, maga akar óriási erejével betörni s szomszédságunkat tűzbe, lángba boritaui
8 idővel lassankint a nagy Péter cár hódító terveit
foganatositni. Miként nézhetné ezt Európa lesütött fővel, összedugott kezekkel, hidegen, vagy lágymelegen,
Félre tehát kedvezés, színjátszás!, Egy érzelem egy
akarat, egy szív, egy lélek vezérelje az egész Európát
s gátat kell vetni az északi óriás terjeszkedési vágyai nak, hódítási terveinek, s egyszer mindenkorra levorni
ugy, hogy soha többé fel ne kelhesien. Ezt kivánja az
európai csend, béke és jólét.
A politikai zivatarról térjünk visjza a természeti
zivatarra, mert hisz azon kezdettük * ha pegazusunk
elragadt volt is, oda kell visszatérnünk, ott kell végeznünk, ahonnan kiindultunk.
Egy hete már, hogy szünetelünk az esőzés miatt
•) Tárgyhalmaz miatt késett,
**) Igy nevetik Ut a nyugati szelet.

Srerk.
Tudósitó,

addig is hébe-hóba folytatott vetéseinkkel. Szünetelünk,
mert ma is esik az eső, üvölt a szél, s mint az eső
potyognak a szegény nép szemeiből az érzékeny könycseppek ; — mert nincs mit egyék, nem tud dologra
menni, hogy munkája után valamit szerezzen magának
8 övéinek.
Szállj meg Úristen, végre
Jöjj hozzánk — segítségre!

P.

s.

Gondolatok.
1. A vadság gögös zajára hallgat a szelídség vagy
rokonkebelt keres. (Kisfaludy K.)
2. A csélcsap szerelme kis kutya, hanem a remete szenvedélye oroszlány. (Jókai)
3. A hajnalt kukorikoló kakas nyakát ki lehet
ugyan tekerni, de azért a hajnal közeledtét egy percre
sem lehet késleltetni.
4. A valódi szeretet fogalma elveszett; azon kis
kebet-cBiklam, mi már ma annak neveztetik, nem
egyéb megaranyozott türelemnél, háladijnál azon kis
szellőért, melyet nem épen rosz óránkban elsohajtánk.
Hatást igérő de a gyönyör kamatját követelő kölcsön.
(Cakó Zsigmond.)
5. Mihelyt a béke becsületes, a harc mindjárt
6. Nincs oly benső és mély barátság, melynek
szálait az érdek éles késével ketté szelni ne lehetne.
(Aldor I.)
7. Van sok asszony, ki előtt lelke nem becsesebb
egy fehér ruhánál, melyet csak az első pecséttől őriz,
s ha ezt már megkapta, gond nélkül a történetre bízza.
8. A határozatlanság kettőztet minden kint s
maga a legnagyobb.
9. A hiu gondolatok olyanok mint a legyek,
húszszor is elkergeti őket az ember s mégis újra orrára szállnak.
10. Isten nem azért adott a főbe lánglolket, hogy
saját magát égesse el. (Kmetty I.)
11. Kinek szive környékén nagy melegség uralkodik, annak nem lehet tisztán látnia, szinte ugy mint
meleg szobából izzadt ablakon által nem.
12. A boldogság mag, mely csak a fájdalom s
szerencsétlenség által ugarolt földben terem meg,
(Kmetty I.)
13. Szép a fejlődő rózsabimbó (leány); legszebb
a kinyílt virágzó rózsa (nő), kivált ha körülötte rózsabimbók fejlődtek (ha anya); de szép a hervadó rózsa
is (agg nő), ha hervadásában is megtartá illatát. (P. K.)
14. Hol a szegénység a küszöbön átlép, a szerelem az ablakon kirepül. (Soülié F.)
15. Nem akarni ismerni az ellenséget, nem védelem. (Kossuth L.)
16. Minden lelki élemény csak holt és félbecsü,
ha nincs kivel megosztani. Legszebb érzelmeink még
egyszer oly nagyra növeli annak tudása, hogy más is
hasonlólag érez. Száuom azt a szegényt, ki az emberek társaságát futja s szobába zárkózik, vagy magányos ösvényeken bolyong, hogy emberi arcot ne lásson. Rendeltetésünk nem klastromi magány és remete
csend, hanem társaskörökben élés. Még az életnek is
csak ez lehet valódi iokolája. Az ember hibáit csak
máBokon veheti éazre; a szem nincs ugy alkotva, hogy
magát láthaBsa. (Bajza.)
17. A legtöbben, forgolódván a társas körökben,
minden áron azon vannak, hogy feltűnjenek, tapsot
arassanak s meglevő vagy meglenni látszó ét demeiket
fitogtassák; persze nem tudják, hogy nem erényeink
mutogatása, hanem épen a bennünk levő hiány kipótolása s hibáink köszörülése végett kell a társaságokban forgolódnunk. (P. K.)
18. A sziv ugy van óhajtásaival, mint a fösvény
vagyonával. Az elért vágyak ujabbakat támasztanak
a ezer színben és alakban. (Bajza.)
19. Divattal s a kor szellemével dacolni hálátlan
kenyér. (Puskin.)
20 A megszokás oly pótlók, mit boldogságért
ád az ég. (Puakin.)
21. Mit a természet becsben megtagad, azt gazdagon pótolja büszkeséggel. (Pope.)
22. Ki élt s gondolkozott: az embert szive mélyéből megveti. (Puskin.)

Nyilvános" köszönet.
Az egyesült erőveli haladás, mely e kort eléggé
jellemzi, bizonyságot tesz arról, hogy a mostani zilált
éa szük anyagi viszonyok dacára is mind a szellemi,
az anyagi érdekekben naponként több-több különböző
cimü egyesületek keletkeznek, melyek az egyesek pártolását, rokonszenvét és munkás részvétét mind megannyi felé veszik igénybe.
Nem lehet elhallgatnom sőt kötelességemnek tartom a nagy közönség előtt köszönetem nyilvánítani
azoknak, kik a még csak fiatalnak nevezhető zágoni
önkéntes tűzoltó egylet javára az egylet létesítésének
rövid ideje alatt is a viszonyokhoz képest szives adakozásukkal s munkás résztvétükkel megmutatták, hogy
egyletünk erősödésnek s szebb jövőnek nézhet elébe.
Nem mulaszthatom el azt, hogy a tekintetes szerkesztő ur szives beleegyezésével becses lapjában közzé
ne tegyem, illetőleg nyugtázzam az egyes adakozók
kegyen adományait.
Az egyletnek eddigelő adakozni szívesek voltak:
Földes Bálint 10 frt, Szőcs Boldizsár 10 frt, Biró Gyuláné úrasszony 5 frt, 1 pénztári jegyzőkönyv. Szörcsey
Vince 5 frt, Berzásy Kristóf 5 frt, Albu János főbiró
5 frt, Gazda Lászlóné u. a. 1 frt, Kovács János 1 frt,
Izsák József kereskedő 1 frt, Szacsvay Gábor 1 frt,
Orbán István 1 frt, Kovács Barnabás 50 kr. Orbán

Elek 50 kr. Barabás István 1 frt. Vilesek Ferenc 50
kr. Tamó Lajos 50 kr. Balog József 60 kr. Izsák Anal 50 kr. Szőcs András 40 kr. Rác István 40 kr.
Székely Károly 40 kr. Vinter Mihály 20 kr. Molnár
Imre 10 kr. Albu József 10 kr. Kertész István 20 kr.
Fazakas András 10 kr. Székely László 10 kr. Kis
Ferenc 8 kr. Kis István 20 kr. Kónya Sámuelné 10
kr. Makranci Imre 15 kr. Kis Mihály 50 kr. Albu
István 20 kr. Bitai Antal 10 kr. Nagy József 10 kr.
Deák János 10 kr. Albu György 50 kr. Csóma Józsof
10 kr. Fazakas József 10 kr. Balog Lajos 20 kr.
Izsák Ferenc 30 kr. Jánó László 10 kr. Málli János
10 kr. Albu Mózes id. 10 kr. Barabás Andrásnó 10
kr. Kis Eleknó 6 kr. Kis György 10 kr. Kis József
mészáros 10 kr. Kovács Mózesné 10 kr. Gál Ferenc
20 kr. Bitai Sándor 10 kr. Csorna Ferenc 20 kr.
Csorna Dávid 10 kr. Kozma József 10 kr. Domokos
Lajos 10 kr. Id. A .cal Audrás 10 kr. Bogáti János
10 kr. Kocsis Ágnes 10 kr. Benedek Mihály 10 kr.
Fogadják a szives adakozók az önkéntes tűzoltóegylet nevében hálás köszönetem.
Zágou, 1877. april 23.

Barabás Antal,
az ö. t. egylet főparancsnoka.
L e g ú j a b b .
London, ápril 27. éjjel. A felsőházban Derby
lord kijelentette, hogy azt hiszi, hogy Stratheden azon
kérdésre: mennyiben csatlakozik a kormány az orosz
jegyzék tartalmához, s hogy Oroszország Európa nézeteit ős érdekeit képviseli-e ? — a legjobban ugy
válaszolhat, ha azon nyilatkozatra szorítkozik, hogy
Anglia semmiképen sincs az Oroszország által kifejezett nézethez kötve, s hogy Anglia sem a végkövetkeztetéseket, sem az érveléseket, melyekkel az orosz
jegyzék tartalmaz, tényleg el nem fogadja és nem is
adoptálja.
Róma, ápril 28. A hivatalos lap egy jegyzéket
lesz közzé, melyben kijelentetik, hogy az Orosz- és
Törökország közti háború az olasz kormány és polgárság kötelességévé teszi a semlegességet a népjog
tőrvényei és elvei szerint a legszigorúbban megtartani.
Konstantinápoly, ápril 27. A török hajóraj Poti
feketetengerparti kikötő várost bombázza. A Duna
mellől még nem jeleztek összeütközést. Az oroszok
megszállották Gyurgyevot. Hassan basa egy batumi
távirata ápril 26. estéről a törökökre kedvező ütközetet jelent, kik jól fedett állásukból a fedetlenül támadó oroszoknak jelentékeny veszteségeket okoztak ; az
oroszok nem birtak előrehatolni. Azt állitják, hogy
Scutari és Hercegovina parancsnokai egy időben megkezdették a támadó hadműveleteket a montenegróiak
ellen, A porta éa Persia közti feszültség hirét megcáfolják.

bélelve. A könyvek különböző nagyságúak, némelyiken nagyon látszanak az idő nyomai, mind ujabb kötéssel vannak ellátva, melyen elöl a magyar, hátul pedig a török cimer van benyomva, a táblák szegletein
arany félholdak láthatók. A kötések vörös és zöld
Bzinüek. A könyvek számszerint harmincötén, ugyanazok, melyeknek cimsorozatát már közűltük. A futólagos áttekintésnél láttuk, hogy a müvek török nyelven
szerkesztett aranyos szélzet-iratokkal vannak ellátva ;
minden egyes kötet elején a táblára egy papirszelet
van ragasztva, melyen az illető könyv van francziául
megnevezve. A Divina Comedia a 12-ik ének végéig
pedig csak tollrajzokkal, azontúl megszűnnek a rajzok.
Vannak olyanok is melyek még a Mátyás király előtti
időkből valók ; erre vonatkozólag tanulmáuy tárgyává
teendik az egyes köteteket s a pozitiv eredményről
annak idejében Pulszky Ferenc jelentést fog tenni.
A küldeményhez egy francia nyelven szerkesztett cimsorozat van mellékelve, melynek alján egy sornyi a
szultán sajátkazü török irása és aláírása látható, az
aláírás mellett pedig a szultán pecsétje; mellékelve
van továbbá Safvet basa egy ápr. 12-ről kelt levele
is az egyetemi rektorhoz cimezve. A Corvinák egy pár
hét múlva ki lesznek téve közszemlére a muzeumban.
(»N. IL«)
— A török szófiák mult hó 29-én érkeztek
Budapestre. A magyar városok mindenütt ünnepélyesen fogadták s a főváros kiváló ünnepélyességgel fogadta a nemes török nemzet küldötteit. A pályaudvarnál Budapest város polgársága nevében magyarnyelven
Matyus Aristid, az egyetemi ifjúság nevében technikus
Tankó töröknyelven üdvözölték a küldöttséget. A küldöttség 17 személyből áll; köztük 2 országgyűl képviselő, egy főnök, Szuleiman effendi, egy trebicai főnemes, Ali Riza effendi és egy főnemes a Dardanellákról, Hassan effendi. A „Hungáriádban a küldöttség
részére 8 szoba és egy terem rendeztetett be.
— A reformátusok egyházkerületi közgyűlése
az idén Kolozsvártt lesz.

— A zsidók helyzete Orosz-Lengyelországban

A „Germania" rémítő képét nyújtja, az orosz-lengyel
zsidók helyzetének. Oroszországban a zsidók még annyi szabadságot sem élveznek, mint Montenegróban.
Szabadon le nem telepedhetnek sehol, csakis a helységen kivül. Miután gyermekeiket nevelésben szeretnék részesíteni, már többször kértek engedélyt ipariskolák felállítására, — de hasztalanul. Igy a zsidók
között, nem csoda, ha a lajhároskodás és betyárkodás
szépen burjánzik. Egész rendszeresen eda működik
Oroszország, hogy a romlottság ösvényét el sem hagyhassák. Es a sok adó, melyeket a zsidókon különféle
czimek alatt behajtanak — valóságos embernyuzás.
Igy a fejadón kivül, tartozik minden zsidó a szombaton meggyújtott mindegyes gyergya után 15 kopeket
fizetni. Ez adó, mely arra volna fordítandó, hogy iskolák épitessenek, nyom nélkül eltűnnek. Ezen adókról eddig beszámítás még nem történt, melyek azonban 30 év óta meghaladják már a 30 milliót. Ilyen a
Meghivás.
Az orbai tanitó-egylet 1877. évi május hó 15-én muszka alattvaló sorsa.
délelőtt 10 órakor a zágoni községi ifikola helyiségé— Törvény az iszákosság ellen. Kauzasz állam
ben tek. V a j n a Sándor kir. tanfelügyelő ur rendelete egyik törvényhozója, a következő törvényt ajánlotta
következtében közgyűlést fog tartani, melyre minden elfogadásra: „Mindazok, kik részegítő italokat árultagot és tanügybarátot szívesen meghívok.
nak, jegyzéket tartoznak vezetni azokról, kik nálok
az italokat iszszák; e jegyzéket kötelesek nyilvántarA gyűlés tárgyai.
tani, hogy a közönség megtekinthesse. Ha a jegyzék1) Elnökválasztás.
2) Vajna Mihály értekezik: „Számtantanitás a ből kitűnik, hogy valaki rendszeresen él részegítő italokkal, annak neve két hétig közzéteendő a lapokban
népiskolában.
3) Jánó LajoB bemutatja V'cber E. énektanításá- A ki oly embernek, ki a lapokban már meg lett bélyegezve, tovább is italt mer adni, 60 — 100 dollárig
nak gyakorlati módszerét.
4) A pénztár megvizsgálása és az évi tagsági di- vagy 1 — 6 hónapig terjedő fogsággal büntetendő. Az
államügyész
köteles a jegyzéket minden három hónapjak beszedése.
ban megvizsgálni és ha valakiről kiderül, hogy három
5) Indítványok.
hó alatt 20 pohár pálinkát, sört vagy bort ivott meg,
Zágon, 1877. ápril 21.
annak neve, mint niszákos" fog nyilvánosságra hozatTattiás Ferenc,
ni. E törvényjavaslatot az államtanács egyhangúlag
fogadta el.
egyleti jegyző.
— Kilenc napig eltemetve. Pontypridben (Wales) az árvíz a szénbányákat egészen elárasztotta vízV E G Y E S
zel, csak egy akna, melyben 9 munkás dolgozott volt
— A háromszéki takarékpénztár 1877. év ápril annyira elzárva, hogy oda a viz nem hatolhatott, de
havi forgalmának kimutatása.
a viz miatt nem menekülhettek. Néhány nap múlva
B e v é t e l .
halottak, mint varik az akna falait szerszámaikkal és
Készpénz-áthozat a mult hóról 3233 forint 50 kr. csak ekkor mentek segítségükre. Egy egész ellentétes
53 féltől betét 7792 frt 41 kr. Visszafizetett váltókból oldalon próbálták meg a falat betörni, mi sikerűit is,
14700 frt. Visszafizetett előlegekből 100 frt. Kamatból de csak öt munkás lett élve megmentve.
474 frt 18 kr. Illetékből 238 frt 58 kr. Bútorból 5
— Hány betű van a Bibliában í A legfeltűnőbb
frt 03 kr. Összesen 26,543 frt 70 kr.
példája a haszontalan idővesztegetésnek s az esztelen
Kiadás.
türelemnek egy hollandi ember foglalkozása vala, ki
27 félnek betét-visszafizetésre 6222 forint 28 kr. a Bibliában lévő minden betűt megszámlált s végre
Folyó kamatokra 72 forint 32 kr. Váltó leszámítolásra harmincz évi fáradságos munka után diadalmas s öröm17830 frt. Előgekre 400 frt. Kezelési költségre 5 frt ittas képpel hirdeté a világnak, miszerint sikerült ki25 kr. 3"/n államilletékre 1 frt 73 kr. Előlegek bélyeg számítania azt, bogy a Bibliában 3,566,480 betű van.
illetékére 3 frt 51 kr. Többek számlájára — 06 kr.
„R." A világ legnagyobb könyve 1832-ben nyoTiBzti fizetés 25 frt. Készpénz maradvány 1983 frt 55 matott Londonban, cime: „Az angol hősök Pantheonja."
A könyv 4 öl hosszú, 2 öl széles s a betűk nagysága
krajcár. Összesen 26,543 frt. 70 kr.
másfél láb. A papir készítéséhez s a nyomtatáshoz küSepsi-Szentgyörgy, ápril 30.
lön gőzgépek készíttetőnek. Csak 100 példány nyomaN a g y G e r g e l y , könyvvezető. tott s ezek mindegyike angol könyvtárakban őriztetik.
— A Corvinák 28-án d. u. 6 órakor érkeztek
Az „Erdélyi Gazda" 16-ik száma a következő
meg Bécsből Budapestre. A becses ereklyéket rejtő érdekes és változatos tartalommal jel<mt meg :
ládát Nikolics, az ő Felsége személye meletti minisz
A mételykor. Dr. Mina János. — Mikor heréljük
terium titkára hozta közénk. Az átvételnél a muzeu- ki a bikaborjukat ? Szentkirályi Árpád. — A gyümot Pulszky Ferenc, az egyetemet Laubheimer rektor, mölcsfa szaporitás módjai. Gábor József. — A cinke.
a minisztériumot Szász Károly min. tanáasos, a fővá- Ebner Sándor. — A lucernamag hamisításairól. — Erdő
rost Gerlócy alpolgármester képviselték, jelen voltak nyavalya. Biró Géza. — A galamb gyomirtó állat. —
ezenkívül Királyi Pál és Forgó városi képviselők és Éljen Mikháza ! — Vidéki gazdasági tudósítások: Eger
a főkapitány. A viaszos vászonba vont cédrusfa ládát patak, Dicsö-Szt.-Márton, Csíkszereda, Bárót, Retteg.
kocsin az egyetemi könyvtárba szállították, hol a fel- — Piaczi árak. — Hirdetések.
nyitásnál Romer, Fraknói és Ipolyi Arnold is jelen
voltak. A láda belől finom megyszin bársonynyal van

Nyilttór.*)
Nyílt kérdés erd. rom. catli. püspök Fogarasi
Mihály ur ő nagyméltóságához.
Minthogy a bodzavámi magy. kir. vesztegintézeti
lelkész Barthó Boldizsár ahelyett, hogy a bibliát és
imádságos könyvet forgatná, — embertársait hallatlan
istenkáromlások közt dorongforgatás által életveszélyesen fenyegette és becsületében a legaljasabb kifakadások között sértegette, s ezért a hosszufalusi királyi
járásbíróság által 10 napig tartó börtönre, a hidvégi
járási szolgabíró által pedig egy más hasonló esetért
15 frt pénzbirságra lett elitélve s mindkétrendbeli
Ítélet már jogerőre is emelkedet: kérdem tehát nagyméltóságodat :
van-e ezen botrányos s a híveket vérig sértő eseményről tudomása? Ha nincsen tudomása, Bzándékozik-e arról a nevezett kir. bíróság és hatóságnál kellő
tudomást szerezni és annak nyomán a nevezett lelkésszel érdeme szerint elbánni ?
Egyik érdemes hive:

Bodzái.
•) E rovat alatt mefjelenlekért csakis a sajtóhatösíggal
izemben vállal felelőséget a
s*«rk.

Sa. 131.
vb. sz.

Alólirt végrehajtó által ezennel közhírré
tétetik, miszerint a sepsi szentgyörgyi kir. járásbíróságnak 38G8/876. szánni végzése folytán
Előpatakán lakó M ó r a K á r o l y alperesnél
brassói U l i t z Á g o s t o n felperes részére 550
frt haszonbér hátralék tőke és járulékai behajtása céljából több nemű javakból álló ingóságok 1876 augusztus hó 10-én bíróilag lcfoglalt,attak és 828 írtra becsülteitek, — most azonban felperes sürgetése nyomán, mivel igény
nem jelentetett, a lefoglalt, tárgyaknak nyilvános elárverezésére határnapul 1877 május 25-én
délelőtt 9 órára tűzetik ki, és megtai tatik Élőpatak községe házánál, miről vásárolni szándékozók azon hozzáadással értesíttetnek, hogy a
vételár azonnal fizetendő lészen.
S.-Sztgyörgyön, 1877. április 18-án.

Nagy Miklós,
1—3

PIACI

ÁRAK.

J».- 'j Bras só
Gye 30. |ápril 27.
j ápri kr. | frt kr.
l legszebb . . 1 10frt ~ — " 1 T - 40
50 10 80
Buza (tiszta) IJ közepes
99
gyöngébb .. .
9 69
8 50
Buza (vegyes)
7 40
........ v t^ J /
6 20
R o z b
5 80
„
1 [legszebb
közepes . .. .. .. . t> 5 80
:
i legszebb . . . .
4 80; 4 70
Ar
Pa
} közepes . . . .
4 50 ; 4 50
„ . 1 legszebb . . . .
2 80 i 3 10
Z a 1
3 —
| közepes . . . .
2 50
Törökbuza . . . . . . . . j 4 4U | 4 60
Kása
jj 8
| 4 40
— 1 5 —
_
1
8 —
Lencse
!j 10
FnszulyUa . . . . . .
-í 5 — i 4 —
Lenmag
II — — I 14 —
Burgonya
| 2 — ! 2 40
28 ; —
36
48 | —
44
i i i
Juhhus
— 30 1 — 36
Faggyú friss . . . . . . . | —

s.-í rgy

Bécsi tffzsile és pénzek ápril 30.
5'7„ Motalliques .
5".' nem. köles. .
J8G0. államkölcs.
Bankrészvények .
Hitelrészvények .
Loudon

58 60
63.75
106.50
761.—
738.50
128.70

M töldt. kötv. . 73 25
Tem. földt. kötv. 76.—
Erd. földt. kötv .68.75
K«»n
111 65
Cs. kir. arany . 6.08
Napoleoud'or . 10.29',

Felelős szerkesztő: Vécsey Róbert.

Kiadótulajdonos: Fóliák Mór.

S € 1 F. I

Árverezési hirdetés.

kir. végrehajtó.

ÁRVEREZES.
Folyó 1877. május 13-án d. u. 2 órakor
Uzonban az iskolaházuál az építendő iskolaépü
let ácsmunkája árlejtés utján kiadatik, kikiáltási ár 355 frt 50 kr. leend, melynek 10 7 o -át
a hozzászólni kivánók előre letenni kötelesek
tervrajz költségvetés s közelebbi pontozatok
alólirtnál megtekinthetők.

I
czipo-gyari raktára
Budapesten
országút 43. szám alatt kerepesi nt sarkán
ajánl mindennemű lábbelieket, jó <•* tartós munkát saját készítmény a lehető legolcsóbb árakon, és pedig :

Hölgyeknek:
Posztó vagy rips papucs
. . .
>,
i,
,, roggoli comod czipő .
1 frt
Eberlasting reggeli comod ezipő
.
.
1 frt
„
„
„
„ sark s csokorral 2 frt
„
fűző topán kettős talppal szegezett 3 frt
„
gumi húzóval s laltk-orral
.
8 frt
„
„
„
„ kettős talppal 3 frt
Topán borjú vagy sagrén bőrből sr.ege«ett
3 fit
„
„
„
„ kettős talppal 3 frt
Topán maiuci lakkból sagrén tódással szegez. 4 frt

S0 kr
20 kr
80 kr
20 kr
20 kr
C0 kr
SO kr
fif kr
SO kr
20 kr

Topánok fénymázos bőrből erős munka
4 fit
,,
„ v. bagaria bőrből kellős talp. 1 frt
„ orosz lakkból sagrén lódá-ssal
4 frt
., muszka lakkból kettős talppal
5 frt
Csizma fénymázos vagy bagaria bőrből
10 frt
„ nutszkalakliból kettős talppal
13 frt
„ mnsskabagariából (valódi) kett. talp. 14 fit

20 kr
90 kr
90 kr
30 kr
50 Kr
— kr
SO kr

Uraknak:

Részletes árjegyzéket kívánatra ingyen:
Levélbeni megrendelések póstai utánvét
mellett leggyorsabban eszközöltélnek.
Nem használható áruk készséggel kicseréltetnek.
(3—12)

Pünkösti Ferencz,
ev. ref. pap.
Levélbeli

Ezer köszönet
a inathematica tanára Rndolf V. Orlicé urnák Berlinben VVilhelnisnasse 127 egy az
ő játék utasításával a harmadik húzáson
nyert

megrendelések
'pontos eszközlése.

'mi ruhakelmék1
Gyönyörű

szép

a legdúsabb választékban

m
a i
«
mely egy szegény családnak a legnagyobb
örömet okozott. Egy~;i!y gyo s eredmény
érdemes a leghálásabb megemlékezésre és
azonnali nyilvánoasághozástM.
Böhm.-Kamnitz.
Jos. Wiillan
harisnya készítő.
Ezen általam használt játék utasítás
csekély díjért kivánatia bárkinek megküldetik. Kérdésekre válasz ingyen.
Bizalommal lehet fordulni a mathematika tanára és iró Rudolf ¥. Orlice úrhoz
Berlin Wilhelmstrasse 127.

[bámulatos

(Aláirás jegyzőkönyvileg Iiitelesilvr)

1746

olcsón!

megszerezhetők

HAMBURGER ADOLF,
divatáru-raktárából

B u d a p e s t
koronaherczeg-utcza 8.

Hinták ingyen és
bérmentve.

Hirdetmény.

9 -10

A közép-ajtai ref. egyháznak csak kevés
ideig használt toronybeli órája minden készleteivel együtt jutányos áron eladó.
Értekezhetni

a ref. elöljárósággal.

Dr. HANDLER
orvos-, sebésztndor, szülész ós szemész

1—2

gyógy"' gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennemű

Sz 10.

titkos betegségeket;

vb. BZ.

Árverezési hirdetés.
Alólirt végrehajtó által ezennel közhirré tétetik, miszerint a sepsi-szentgvörgyi kir. járásbíróságnak 3656 sz.ámu végzése folytán Előpatakán lakó M ó r a K á r o l y alperesnél brassai
Schmidt E. és társa leiperes részére 200 írt.
töke és járulékai behajtása céljából többnemü
házi bútorból álló ingóságok 1875 sept. 27-én
bíróilag lefoglaltattak és 301 frtra becsültettek,
most azonban felperes sürgetése nyomán, mivel
igény nem jelentetett, a lefoglalt tárgyaknak
nyilvános elárverezésére határnapul 1877 május
hó 25-én d e. 9 órára tűzetik ki, és megtartatik Élőpatak községe házánál, miről vásárolni
szándékozók azon hozzáadással értesittetnek,
hogy a vételár azonnal fizetendő lészen.
Sepsi Szentgyörgyön, 1877 április hó 18-án.

Nagy Miklós.
1 —3

kir- végrehajtó.

1) az

önfertözésnek minden következményeit,
magömléseket

úgymint

az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a

tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt;)

2) hugyesőfolyásokat (még oly idülteket is), nemzőrészek bujakóros fekélveit
rendű bujakort minden alakjaiban és elcsufitásaiban;

és másod-

3)
fttrgycsőszíífcülésefcetj
4) friss és idült nyákfolyásokat nőknél, nz úgynevezett feliérfolyást, és az onnan eredő

MAGTALANS AGOT;
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

Lakik: Pesten, belváros, kigyóuteza 2-ik szám alatt kigyó- és városházuteza.
sarkán. (Bottenbiller-fóle házban) L emelet, bemenet a lépcsőn.
Dijjal ellátott levelekre azonnal Tálasz adatik
és a gyógyszerek megkOldotnelr.
70 -100

