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NEMERE
Politikai, társadalmi, szépirodalmi ós közgazdászat! 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 „Nemere" táviratai.

öt török önkéntes ezred a török hajóhad támogatása
mellett megtámadta. A bevétel biztosítva van.
Wladikawkasból távirjik ápril 28 ról: „Az oroZára, május 2. A felkelők megtámadták
ismételt előőrsi csatározások után Meschko mela törökök előőrsét Nevisinjénél és megöltek 15 szok
lett Chalifoglu irányában tegnap előnyomultak. Az
törököt. Hosnia és Hercegovinában a muzulmá- orosz elöcsapat 20 verstnyire áll Karstól." (Ha az itt
^irtk&V-lG
tói 60 évig fegyverbe szólítja a hatóság. emiitett Meschko ugyanegy az "Örményországban levő
N
fetlkürest, május 2. Egy fejedelmi hatá- Madschal helységgel orosz elnevezés szerint, akkor
rozat rendeli, hogy minden katonai kerület egy ha egyáltalában ez a hir valónak bizonyul be, az oroszok délkeleti irányban nyomulnának Kars ellen. MintMihez-ezredet állítson lel.
azonban a muszkát Ardahán környékén csak a
Konstantinápoly, május 2. A török ad- hogy
napokban elverték, nagyon valószínűtlenül hangzik
miral Hobart pasa ide visszautazott, miután a eme tudósítás, miszerint az orosz előcsapat már husz
lu-thynios figyelő gőzös a muszka ágyuk tüze- verstnyire — mintegy három ndmet földnyire — állna
lése között a Dunáról elhajózott. Az oroszok Karstól.)
Az európai harctérről. A brailai főnök ápril 27-én
11 nap alatt Konstantinápolyból. 21 nap alatt
elrendelte, hogy az ingó vagyon az országba belebb
a török tartományokból kiutasittatni fognak.
szállíttassák, mire Romenko orosz konzul három napi
Péter Vár, május 2. Komaroff ezredes meg- határidőt adott. A kikötő azonban már 28-án este elszállta Üevint. A közlekedési utak Ardaham és záratott. Az elsülyesztett torpedók megakadályozzák
Atljalianál hóval vannak fedve — az utak roszak a köziekedóst. A törökök támadását várják. A város
orosz van összpontosítva.
Konstantinápoly, május 3. Abdul Kerim alatt 150,000
szultán hadi kiáltványát ápril 29 én hirdették
pasa utasítást kapott szükség esetében a Dunán ki a Awiddini
várőrsőgnek. Nagy a lelkesedés és az
a hajózást eltiltani.
öröm. A törökök még nem szállották meg Kalafatot.
Pétervár, május 3. Egy orosz hadosztály — A keletre való csapatszállitás tovább tart. Widdin
Krivánból elindulva, megszállotta Bajázid város megerősítésére 6 Krupp féle várágyu érkezett. Sofiából
fellegvárát, a törökök a magaslatról visszahúzód- 40 zászlóalj jött meg, úgyszintén 40,000 cserkesz van
útban. A zultán pár nap múlva Sumlába érkezik, fitak, hátrahagyva hadi felszerelvényeiket.
vére Pesad pedig Karsba. A török hajóhad ostromzár
alá fogja veDni az orosz kikötőket.
Az oroszok előnyomulása az ungheni-jászvásáripascarii vasútvonalon az árviz folytán támadt megronAz ázsiai harctérről. Batumhól táv irják ápril 27- gálások miatt meg van akadályozva. A vasút helyrerSl: „Az oroszok ismételték a tám.ulá-it, de ujolag J állítását az oroszok erősen szorgalmazzák. Az oro r z
najry veszteséggel visszavercttek."
déli hadsereg fővezérének egy távirata megorőaiti,
A Kaukázusból az orosz hadügyminiszternek hogy Gdacot, Ismailt ós Kiliát az orosz csapatok megezeket jelentik : „Az orosz gyalogság ápril 27-én Ku- szállották.
.íTi .
caokdovába, — a lovasság Szubotim-Khadsivaliba ért.
Az oroszok Braila mellett hajóhidat vernek. A
Mukhaster erős hadállás ápr. 26 án megszállatott. Há- román katonaság megszállja Kalafatot. Legalább ezt
rom török uionitor Nikolaus határállomást bombázta ; jelenti a »N. fr. Pr."
orosz részről egy altiszt elesett s egy közkatona megA törökök hir szerint az egész miridita-terülotet
sebesült."
megszállva tartják.
Konstantinápolyból jelentik, hogy oda folyton
Erzerumból jelenti a Reuter-féle ügynökség ápril
28-ról : „Egy orosz hadoszlop Ardrahán ellen nyomul. érkeznek magyarok kiaobb csapatokban, kik a török
Az oroszok lovassága igen erős. Hatalmas oatromtele- hadseregbe belépnek. Egy angol kapitány ajánlatát,
ki 5000 angolból szabad csapatot akart alakítani, a
pekot visznek magukkal."
Chefketllt, Bécsbe érkezett hiteles hirek szerint, porta elutasította.
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háború.

S i l C i .
ADALÉKOK
Háromszék hirlapirodal mához.
(Folytatáa.)

Mielőtt bezárnám közleményem sorozatát, még a
„Székely Hírmondó" 4. ős 5 ik számaiból ujitok fel
egy pár cikket. A 4-ik szám igen nevezetes történeti
okmányt foglal magában Háromszék önvédelmi harcáról. Minő lelkesedés, minő meleg, minő önzetlen hazaszeretet ömlik el a következő Borokon :
„Háromszék, Jun. 11. Csaták próbálják meg a
nemzetet, hogy vájjon életrevaló-e, vagy megért a halálra, csaták tisztítják meg a politikai légkört a népnyotnorgató zsarnoki dögvésztől. Amely nemzet vagy
uépfaj irtózik a jog és igazság mellett csatára kelni:
az olyan megérdemli, hogy az igák igáját hordozza ;
mert Isten képét önön magában megtagadta. Jogosabb
pálya soha egy nemzetnek se jutott a törvénytapodó
zsarnok ellen felkelni, mint a magyarnak és ebben a
székelynek. Szebben soha ugy néptörzs se viselte magát a védelmi harcban, mint Háromszék összeB pol
gársága. Ugy állott Háromszék a közelebbi téli napokban, mint fergetegkorbácsolta sajka a fellázadt
tenger hullámaiban; se evezője, se vitorlája, mégis a
dühöngő hullámokkal dacolt ős azokat fen is tartotta
mindaddig, mig a csatáknak hatalmas Neptunja a nagy
Bem a bősz szellemet nyugalomra parancsolta. Háromszók az öt székely székek egyike, mig többi testvéreit ama zsirt evő kétfejű rémmadár körmei között
még iélekzeni is alig engedte, addig mint megharagudott oroszlány, védte határait, sújtotta gaz árulóit és
az Isten, igazság és saját ereje meg is tartotta. A nép,
mely ezt teszi, mely szinte semmiből is tud hadi eszközöket előteremteni: bizony bizony mondom, érdemes a Bzabadságra és jóllétei kutforrásai birtoklására!
De a szék védelmi harcában főtényezök voltak az ide
menekült honvédek és Matyáalovasok is, kik ozinte
semmi zsold nélkül és alig felszerelve oly rettenthetlenül vívtak, hogy a halál nagyszerű áldozattal tartott
ünnepet mindenütt, hol jelenvoltak, tiszteletűkre. Ők
a derék luk mogőrdemlik a nemzet elismerését és

mőltánylatát, Háromszék részéről pedig emlőkeik fentartását. Azonban a szeretett hon politikai ege még
nincs egészen kitisztulva; a gálád szomszéd még eddig sem tört be, de azért ébren kell lenned oh nemzet ; mert Iatened, vallásod és nemzeti életed van fenyegetve, ősz apáitok és gyermekeitek ártatlan vérén
akarja a muszka kancsuka uralkodását megalapítani
éa titokét jégbarlangjaiba rabláncokon elhurcolni. —
Azért készen legyetek, hogy ha betörni megpróbálná,
vitéz fegyvereitek Bujtsák agyon azon szolgahadat,
mely véreiteket szomjúhozza. Fel hát vitézek és polgárok ! mert ba összevetett vállakkal virrasztotok határaitok felett: ekkor ha jő is az északi Góliát, saját
temetkezésére iog ide bejőní, mert Isten az igazságot
valamint eddig, ugy ezután is általatok győzni segíti.
——
F i n t a.
Kézdi vásárhely, Jun. 16. Hogy az ily lelkesítő
felhívások, mily ez előbbi Í3 Háromszék fiainál nem
szoktak mint kiáltó szó a pusztában elhangzani, arról
e napokban maga a megtestesült kétkedés is meggyőzödbetett. Láttuk őket, a szabadság szent intézvőnyeit
és ügyét itthon házi tűzhelyeik körül, a földön, hol
minden hant, minden bokor, minden domb, minden
barázdája a sík térnek, gyermekségök boldog aranykorának szívderítő emlékei, oltalmazni, védni életre
halálra kész bajnokokat, a férfiasság edzett erejében,
az élet legszebb delében, összeroregleni a nemzetőrségi Főparancsnok felhivó szavára itt városunkban.
Láttuk őket vitőzsorokban kivonulni a gyakorlat térül
választott Szentléleki ugarmezőre, láttuk ott nem német zsoldosi kényszaritett, de bátor, szabad ós büszke
önérzetet tanúsító léptekkel megtenni a katonai fordulatokat, fejlődéseket, rohamokat oly elszántsági szabatossággal, renddel és pontosan, hogy abból mindenki
tisztán olvasbatá, mikép ha a haza kivknná, a szabadság Ugye mindig erős karjaik vódletóre bizton számithatna. Ily nép nem szolgaságra született s ki őt annak
rabigájába kényszeríteni merné, azt azon sírverembe
lökné vissza, melyet az önkény zsoldos bőrenceivel a
népjogok számára ásatni mesterkedik. Ily népben az
elődök régi dicsősége éa daliás kora újra él, midőn
ha jött a véres kard,
harcra gyúlt a höskebel,
s harcon izzadott magyart
csókdosott az estlebel.

Megjelenik ezen lap hetenkint 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. SO kr-

Hirdetmények dija:'
3 haaábos petitsorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 30 kr.
Nyllttér sora 15 kr.

A törökök nagy bizalommal néznek a háború
elé. A „Muzabath" török lap irja: „A kormánynak
van 800,000 rendes katonája, 400,000 nemzetőre ós
400,000 önkőnyteae, és ha a szultán a szent zászlót
kifejti, minden mohamedán Kis-Azsiában, Rumeliában,
Arábiában', Egyptomban, Tunisban, Közép-Ázsiában,
sőt Oroszországban is fegyverre kel. Mi nem félünk ;
történjék volűnk isten akaratja." S valóban a tőrök
hadügyminiszter több tisztet küldött Arábiába, hogy
az ottani lakosságból önkéntes hadtesteket alakítsanak
az ázsiai hadsereg számára. Mokka városa 3 zászlóalj
önkéntest igért a kormánynak, kiket saját költségén
fog eltartani.
Az ázsiai csatatérről. A muszka hadsereg itt egy
talpalatnyi földet nem tud nyerni. Maguk a muszkák
oly hallatlan dolgokat állitnak, melyeknek fele sem
igaz. Igy például egy tifiisi táviratuk azt mondja, hogy
hőt török dandár-csapat önként ajánlkozott a muszkák
Az európai csatatérről. Nagy kérdés: vájjon sz
esetleges hódításokat nem akarja-e megtartani? A tudakozásokra, minél közelebbre esik a kérdés eldöntése, anuál kitérőbb választ ad a cár. A muszkák egyelőre még a kardcsapás nélküli hódiláaokat folytatják — Még csak május 7-őn szándékozik a hat nagyhatalom képviselője Galacban gyűlést tartani, melynek
célja, hogy a két hadviselő félt a dunai vízművek
épenhagyására birja.
* Andrássy és a háború. Általános Magyarországon a meggyőződés, hogy Andrássy, — irják, most
már a gyors és nagyhitelü értesűltséggel biró kölni
hírlapnak is, — várakozik ugyan, dc a várakozás nem
jelent egyobet, mint azt, hogy az ellenséges elemek
miatt még lehetetlen neki határozottan föllépni. Az
azonban kétségtelen, hogy a m. kormány tiltakozni fog
oly akciótól, melynek célja az volna, hogy OsztrákMagyarország a niuezka malmára hajtsa a vizet.
* Oláhország hadi lábon. Az összes szolgálatképes oláh a zászlók alá hivatott. Minden kerület egy
dandárt ad ; a honvédségen kivül 50 város és 150 kiaobb község polgári őrséget állított fel.

Török vendégeink Budapesten.
A török

lludapest, ápril 30.
küldöttek tegnap délben megérkeztek.

Ily nép meg tudja oltalmazni a földet, mely sajátja s
melyet még vad ellenség lábnyoma meg nem fertőztetett s fertőztetni nem is fog, mig e nép él a latén
és igazság állnak a magyar ügy élén. Ti setét lelkű
ármányfajzatok, kik denevérként, iszonyodva a szabadság világától, muszka kancsuka-üdv után esengtek,
kik magyar elleni vak gyülölsőglekben magával az
ördöggel is szövetségre lépnétek és biuni, sőt elhitetni
szeretnétek, hogy e Szókelyhon már minden harcképes fiát csatázni küldte, jertek és lássátok, hogy a
néperő törhetlen épségben még itt van, szembeszállni
készen bármily ellenséges szörnyekkel. Es aztán e
nép nem szász, hogy osztrák csábszavakra, sem oláh,
hogy gyilkolás és rablásvágyból lándzsáskodjék s a
szász reakció által „Landsturin"-á keresztelt vad száguldó csoportokban az ország virító édenét syriai
pusztasággá dúlja, hanem magyar testestől, lelkestől,
áthatva magyarlőte önérzetének honlángu lelkesülttégőtől, élesztve azon boldogító hittől, hogy az Ugy,
miért fiai harcra szálltak, miért ő él, vivni, küzdni s
bármi vésszel bátran szembemenni kész: szent ügy,
saját Ugye, mindnyájunké s az imádott hazáé, melyen
kívül e nagy világon nincs számunkra hely. A Kézdi
székből ide összegyűlt Nemzetőrségi 3 zászlóalj többet
számlált öt ezernői, kik közül egy sem volt tul az
ötvenen s igy még az annál idősb, de még szükség
esetében — mitől óvjon Istenünk — fegyvert forgatni
képes bannmaradt bajnokok s a mezőgazdasági foglalkozás miatt meg nem jelenttek száma még egyszeroly
nagy, sőt nagyobb lenne, tanúsító, hogy a nemzet ős
honszabadság védelmére nincs tldvösebb intézet a
nemzetőrségnél."
Vájjon ha eljöae ismét a próbáltatás nagy napja :
tudnánk-e oly hősies lelkesedést, oly áldozatkészséget
tanúsítani ? ! Kézdi székből több mint öt ezer nemzetőr állott ki a hon védelmére. Szinte hihetetlen, hogy
midőn a harcképes ifjúság a sorhadi zászlóaljaknál
ontotta vérét és itthon csak ugyszólva a rokkantak
maradtak, mégis a kis Kézdiből 5 ezer ember sorakozik 3 zászló alá. Valóságoa spártai lelkesedés !
(Vége következik.)

A török ember,
A magyar ember
Keserű harcot vitt sokat.
De a veretlen
A közös ellen
Most kimutatja utjokat.
S egymást megértve
Szép ölelésbe
Iine a testvérnépet lásd:
Hogy viszonozta
A török szófia
lm a magyar látogatást.
Eszerint aki itten szofta,
Az isten hozta,
És Allah hoita!

E dal leírhatatlan hatást tett.

szor kénytelen volt az megismételni, s mindannyiszor
a közönség felállva, kendőt és kalapot lobogtatva, viharos és hoszantartó éljenzésbe tört ki.
Török vendégeinknek az előadás, mely különben
kifogástalan volt. nagyon tetszett, s a fiatalabbak az
első felvonás után bevezetteték magokat a színpadra,
s ott a főbb szereplőknek, nevezetesen Soldosnénak
bemutattatták magukat. A művésznő hízelgő bóbokat
kapott a vendégektől, melyeket aztán az idézett dallal viszonzott. A közönség, ünnepélyes, lelkesült hangulatban volt a színházban és színházon kivül, hol az
előadás utánig hullámzott a tömeg, éljennel fogadta
az érkező és távozó vendégeket. A rend kivül és belül példás volt.
Tegnap délután s a ma: nap folyamában a vendéglátó bizottság az ország minden részéből vett táviratokat és csatlakozási nyilatkozatokat. Igy MármarosSzigetről, Győrről, Zalamegyéböl, Pozsonyból, Aradról stb. Törökországból is számos távirat érkezett,
melyek a konstantinápolyi küldöttség fogadtatása alkalmából, üdvözölték a fővárost. A konstantinápolyi
küldöttek táviratokban felelnek honfitársaiknak, tudatva a nagyszerű budapesti fogadtatást.

más nézetektől is vezettetvén, — természetesen más
irányban az övével ellenkező eredményt célozok.
Előadom nézetemet előbb a szentgyörgyi, azután
a baróthi felső népiskolára nézve.
A s.-szentgyörgyi gazdasági szakosztállyal megtoldott felső népiskola — jelen szervezetében — szűkségfeletti; inproduktiv kiadás állam és a törvényhatóság terhére — azért beszüntetendő.
Beszüntetendő Háromszékmegye gazdászati viszonyait, mivelődési irányzatát és tanügyi apparattiBát
tekintve. Miért?
A felsőbb népiskolákra kötelező tanterv szerint
16—19 éves korában már tanulmányait végzett, kész
polgároknak (iparos vagy gazda) kell ez intézetekből
kikerülniök.
Háromszék gazdasági, cultur s összes társadalmi
viszonyait tekintve, alig van család vagy szülő, ki
gyermekét csak azért taníttatja, hogy apja gazdaságát,
mesterségét örökölve, azt életpályának tekintse; hanem taníttatnak kiválóan és egyenesen azon céllal,
hogy tanulmányai alapján életmódját megszerezze.
Azon évenkint 1—2 tanulót szolgáltató család,
mely gyermekéből okszerű gazdát kiván nevelni, az
nem vesztegeti itt idejét, ha nem nagyobb gazdasági
tanintézetet s mintagazdászatot látogat. A 16—19
Bukurest, april 30. 1877.
éves végzett, de még tapasztalatlan ifjú gazdász haszForró igen forró napokat élünk mi itt Romániá- talan lépik ki az életbe; mert megfogyatkozott naban, eddig már körülbelül 100,000 muszka lépte át gyobb birtokosaink képzettebb, tapasztaltabb gazda
Románia határát, még csak néhány nap, éa a borzasztó tiszteket, ispánokat keresnek és kapnak; haza pedig
véres dráma beláthatatlan következményeivel kezde- oknélktll megyen, mert pár holdnyi földjét apja egyetét fogja venni.
dül is elgondozza ; ha pedig megosztja vele : egynek
A szerencsétlen Románia ugylátszik, hogy a jó- sem ad kenyeret, n a p s z á m o s muukáért megint
zanság köntösét öngyilkos kézzel magáról ledobja, igazán nincs ok, miért 4 évig felsőbb tudományt (? !)
bele veti magát a muszka karjaiba: mert szenat és hallgatni. Más pályát választani, jövedelmezőbb életkamara elfogadták az oroszszal kötött konvenciot és módra készülni pedig elkésett a 17 —19 éves fiu.
az egész hadkészülete ennek a kis országnak nem
Szülök, kik gyermekeiket mesterségre készitik,
mutat mást mint ellenséges magatartást a török ellen. már a közs. iskolából adják mnsterégre s mire a f.népisk.
Igen nagy és hatalmas török párt is létezik tanonc végez, már fizetést buzó, maga erején és tudoRomániában és ennek élén Gbica Joan herceg, Majo- mánya után élni tudó ember a másik kortárs.
rescu és Sturdza állanak, — Ghica Pantarie (Joan
Ez igen fontos tekintet; és a felső népiskolát
öcscse) már egy lapot is adott ki, „Nouvellith" mely végzett tanoncok jövőjére annál leverőbb, inert a fenna törökök mellett plediroz.
álló rendszer és tanterv azon zsákutcába terelte, a
Legelső cikkében azt mondja e lap, hogy nem más körülmények között talán jobb sorsra érdemes
érti, hogy liogyau existálhat román, ki nemcsak az fiút, hogy tanulmányait nem folytathatja. Classica litorosznak, de egyáltalában a szlávnak lehet barátja? teratura és a humanior tudományokbaui vizsg. bizomidőn tudva van, hogy a szláv a latin fajnak szüle- nyítvány nélkül lelsőbb gymnasiuraokba, s kellő szaktett ellensége. Figyelmezteti a nemzetet, hogy semle- képzettség és előkészület hiánya miatt sem felső real,
ges maradjon, és felhívja a kormányt, hogy követelje sem akadémiára fel nem veszik.
Oroszorszájgtól, hogy húzza vissza seregét a román
Növelt tehát specialiter Háromszék viszonyait s
földről.
mindig a jelenleg adott követelményeket tekintve —
Nagy itt a jobbak elkeseredése a fölött, és hogy néhány dolgozni restelő úgynevezett domidoctust.
miért mondotta a muszka cár hadüzenetében, hogy
A Bzelleiui proletariátust pedig szaporítani még
serege JaBsynál á t l é p i a t ö r ö k b i r o d a l m a t , a tanterv sem célozhatta.
tebát Romániát nem akar ő ismerni.
E lenne tehát az egyik tekintet.
A török hedsere^;. roppant erős, és a mi a fő,
Céltévesztettnek és teljesen feleslegesnek tartjuk
lelkesedése páratlan. Klapka tábornok átveszi a tüz- mi a B. szentgyörgyi felső népiskolát jelen szervezeéreknél a főparancsnokságot.
tében, s tanügyi viszonyainkat tekintve is azért, mert
Itteni magyarjaink aggódni kezdenek, és ha bírálva a f. népisk. tanulmányi tantervét, az lényegileg
Románia csakugyan Oroszországgal tart, akkor van is csaknem ugyanaz, mint az itt Sztgyörgyön létező és jól
fájdalom miért aggódni és miért félni, mert ha Romá- berendezett gyuinasiuin „Székely Mikó-tanoda" tannia a muszkával megy, és Törökország győz, akkor tárgyai. Ily kis városban és ekkora népességnek paRomániában kő kövön nem marad.
ralell két iskolában ugyanazon tantárgyakat előadni,
A gyarmat áruk cukor, kávé stb. 60°/ o -al fel- — zavarólag hat a taníttatni akaró szülők fogalmára;
rúgtak.
másfelől elnépteleníti mindkét iskola növendékeit, holott egy iskola nem túlterhelve, de elég népes lenne
r. 1.
az egyesítés által.
Felsőbb népiskoláink.
Itt meg kell jegyeznünk a mindennap igazolható
tapasztalatot, hogy némely szülő nem a tantervet felI.
fogó
distinkció, vagy gyermekének szánt életpálya
1876. év november haváról keltezve a nagymél
tóságu cultusminiszteriumnak egy leirata érkezett i szarint, hanem aszerint választja ezen felaő népiskolát
tanfelügyelőség utján Háromiz'ékinegye közigazgatási vagy a gymnasiumot gyermeke nevolö intézatéül, a
bizottsága elé, melyben a miniszter ur azon tapaszta- mint közelebbi vagy távolabbi ismeretség-, atyafiságlatának ad kifejezést, miszerint „a Bepsi-szentgyörgyi ban áll egyik vagy másik tanoda barátaival.
E konfúzióból következtethetni azt, hogy a felső
és baróthi felsőbb népiskolák a hozzákötött várakozásnépiskola annyi amennyi növendékét is kiválólag azon
nak korántsem felelnek meg."
Felhívja tehát a tanfelügyelőt, hogy ezen ügyet rajta kivül eső körülménynek köszöni, hogy székhelye
a közigazgatási bizottság elé terjesztvén, ezen az 1876. ázentgyörgy. Más székhelyen megszámithitná növenévi V. t. c. értelmében iskolák fentartása, felállítása dékeinek számát kezének ujjain is. Kártékony ezen
körül intézkedni hivatott hatósággal beható tárgyalás paralell ugyanazon tantervű két intézet együttes fennalá vegye s az eredményt annak idejében felterjessze. állást továbbá azért is, mert amint n tapasztalat muTanfelügyelő ur mindkét iskola tanitó-karának tatja: asyluini különösen egyik intézet a másik selejkihallgatása után 1877. március 6-án véleményes je- tesebb elemeinek. Es e tekintetben lelkiismeretlenséggel, hanyagsággal nem vádolhatni egyik intézet barálentését a közigazg. bizottság előtt megtette.
Ezen terjedelmjs és a kérdést érdemileg is bi- tait sem. A magukhoz elcsábítás eszközeit, növendéráló munkálat magva ez : Szüntettessék be jelen szer- keik számának szaporítása céljából uton útfélen felvezetében mindkét felső népiskola és alakittassék át használják. Természetesen az ily módú capacitálitás
a s.-szentgyörgyi fiúiskolává, a kertészet, francia-, né eszközei közt nem utolsó helyet foglal el, a másik
met- ós latinnyelv-tanitással ; a baróthi alábbittassék intézet ellan szórt gyalázások és a magukéinak uagy
községi iskolává s majd ha előkészítette anyagát a zolása.
Az ilyen eljárás káros erkölcsileg és általában
felső népiskolának, fejlesztessék tovább.
A közig, bizottság nem akarván ezen fontos és a tanügyre, tanítók és tanitát megbízhatóságára; de
mint
manekvési
alkalom veszélyes gyermek, szülő és
Háromszék összes tanügyi viszonyait oly közelről érdeklő kérdésben elhamarkodva határozni : tanfelügyelő tanítóra nézve a jó példa és szükséges rend róvására.
A gymnasium és felsőbb népiskola kölcsönös
ur jolentését és érdekelt iskolák tanítói karának emlékirataival etc. egy szükebbkörü bizottságnak adta hatását igy fogva fel: különösen céltévesztett a gazdasági
szakosztály fentartása; mert ha azt akarjuk,
át véleményes jelentés végett.
Előttünk fekszenek mind ezen munkálatok és hogy egy intézet általában feladatának megfeleljeu ;
ha
pedig
ezt nem akarjuk, akkor hagyjuk abba, felnézetek.
Anélkül, hogy a közig, bizottságnak e kérdés fogásunk Bzerint egy gazdasági intézetnek ugy kell
berendezve lennie s gazdaságát ugy folytatnia, hogy
érdemében hozandó határozatának elébevágni legkis< ne
csak a növendékeknek tauanyagul, jövendőre pél3ebb szándékom lenne : saját tapasztalatom és egyéni dányképül szolgáljon, de a publikum is követésre
meggyőződésem eredmétiyeképen nézetem oz: „Saj- méltó okszerűséget tanuljon belőle.
nos, do való a minisztériumnak azon tapasztalata, hogy
A mi ezen intézetünk a szerény kívánalom mérezen iskolák (én hozzáteszem: jelen szervezetükben)
nem felelnek meg a hozzákötött remény és várako- tékén alól is hátramarad.
Berendezése hiányos, gazdasági eszközei c3oké
zásnak."
Azért hozzájárulok tanfelügyelő ur előterjeszté- lyek annyira, hogy a legközönségesebb székely gazdi is
sének azon ágához, hogy t. i. mindkét iskola alakit- birván annyival, ha megnézi, fitymálva távozik. E rontja
a tudományban való hitelt és a reformokra való bi tassék át.
Azonban meggyőződésemet nemcsak a tanfel- zalmat serkenti.
Földje az okszerű gízdászat különféle nemeire
SoldoBné három- ügyelő ur által kifejtett indokok uralván, hanem még

A fogadtatás, melyben a vidéken ugy, mint Budapesten részesültek, impozáns, nagyszerű, s amellett tapintatos. Sehol a rend, melyet a közönség maga tartott
fenn, meg nem zavartatott, sehol egy dissonans hang
nem vegyült az ünnep tiszta, nemes örörazajába. Budapesten a polgárság ugy, mint az ifjúság, egyszerre
adta tanújelét lelkesedésének és rendszeretetének : a
nap méltó volt egy szabad nemzethez.
A vidéki fogadtatás is mindenütt lelkes és legnagyobb mértékben szívélyes volt.
Tizenkettőkor török vendégeink a Hungária előtt
összegyűlt küldöttség éljenzése közt kocsira ülvén az
Erzsébet-téri kioszkba mentek villásreggelire. Itt a
törökök részéről a Seik, Resad, Rhasib és Fazyl szóltak : voltak toasztok magyar, francia ós török nyelven.
Az áldomások a testvériséget ünnepelték. Reggeli alatt
Berkes cigánykara játszott, a reggeliért a kioszk bérlője nem fogadott el díjazást. A reggeliről a vendégek
BorsoB fényképészhez mentek, hol lefényképeztették
magukat
A fiatalság által a török vendégek tiszteletére
rendezett bankett délután 5 órakor vette kezdetét a
Hungaria fedett udvarán. Az asztalok gazdagon fel
voltak díszítve; a falon elől a hatvanas bizottság jelvénye magyar és török zászlók között, jobbra Törökország, balra pedig Magyarország címerei voltak feltűzve, szintén magyar és török nemzeti lobogók között. Két zenekar volt felállítva, egyik a Rác Palié,
másik a Berkesé. A bemenettel szemben megyszin
selyem, arany rojtos óriási szalagon török betűkkel
következő felírás volt olvasható : „hozs geldinisz szefa
geldinisz (isten hozott! üdvvel jöttetek !). Öt órakor
jelentek meg a vendégek a vendéglátó bizottság tagjai által karon vezetve. Midőn beléptek Rác zenekara
a török indulót, Berkesé pedig a Rákócy-indulót játszotta, a jelenvoltak felállottak s percekig tartó éljenekkel és „csok jasa"-kkal fogadták a belépő vendégeket, miket ők a szokásos üdvözléssel viszonoztak;
(ujjaik hegyével homlokukat éa ajkaikat érintik.) A
lelkesedés leírhatatlan volt.
A vendégeket aztán egyenként leültették az asztaloknál, közbe-közbe oly egyéneket ültetve hozzájuk,
kik az általok birt nyelven beszélhettek velők. Legelöl Szulejmau sebeik ült, mellette jobbra Huszni bey,
török képviselő, balra pedig Mehemed effendi tanár.
A scheik kevés szavú ember, nagy csöndesen evett,
borhoz soha sem nyúlt, ha a toasztok után inni kellett, vízzel tölt pohárral koccintott, a fekete kávét
azonban látható élvezettel szürcsölte.
A bankett folyamán az első toaeztot b. Kaas Ivor
mondta francia nyelven, éltetve Feienc József magyar
királyt, és Abdul Hmnid török szultánt. Utána Erödy
Béla mondott török toaBztot, mely alatt az öreg scheik
mosolyogva bólintgatott fehér turbáooB fejével. —
HuBzni bey képviselő — kinek nagyon intelligens
arca van — nagy lelkesüléssel beszélt azon ovációról,
melylyel őket Magyarországon fogadták, kívánja, hogy
a török és magyar nemzet barátsága, szövetsége örökké tartó legyen. (Török nyelven mondott beszédét
Erődi Béla tolmácsolta magyarul ) Majd Irányi Dániel
emelt poharat. Szép és hatásos beszédet mondott francia nyelven ; párvonalt buzolt a hivatalos és a népszerű diplomatia között, melyek nem mindig egyeznek
meg egymással
Raghib murád efendi mórai ifjú nemes (rendkit
vül élénk és ügyes szóuok) francia nyelven mondot
egy talpraesett to»sztott, melyben megemlékezve arri\||
hogy a magyarok az ö generalissimusoknak, Abdu t
Kerimnek (viharos éljenzés) kardot küldtek, ők az
köszönettel fogadták, azt ők megőrzik ; elmennek vei
a most kitört háborúra, hogy az emberiségért küzdje"
nek. Ó tudja, hogy az elfogulatlan Európa tapsoln'
fog az ők küzdelmeikre. Tankó János technikus, török
nyelven köszöntötte fel a vendégeket.
Tamássy József a színészek nevében üdvözölte a
vendégeket, fogadást tévén hogy megtanul csak azért
is tőrökül, hogy majd egyszor az o nyelvükön mondhassa el nekik a szives „isten hozotf-at; — mire
Djevat bey, a volt belügyminiszter, Hauin Tabsin fia
azzal válaszolt, hogy ő meg eljön egy évre a pesti
egyetemre magyarul megtanulni, mire szűnni nem akaró
éljenzés riadt a jelenlevők között.
Ezek után b. Kaas Ivor bejelenté, hogy Máramarosszigetről, Dunaföldvárról és Zalaegerszegről üdvözlő táviratok érkeztek, mire a bankett lelkes éljenzés közt véget ért s vendégeink a népszínházba
mentek.
A népszínház hét órakor zsúfolásig tömve volt :
'jegyet már délután sem lehetett kapni. A nézőtér teljes kivilágítása mellett „Kozikit" adták török vendégeink tiszteletére. Ezek kevéssel hét után érkeztek és
léptek be a számukra az első emelet két oldalán fentartott páholyokba. A zenekar tust húzott, a közönség
felállt és szűnni nem akaró éljenekkel és tapsokkal
fogadta a törököket, kik felállva köszönték meg az
ovációt. A második felvonás végén Soldosné, ki az
est folyamában több szép bokrétát kapott, a következő
couplét. énekelte :

-

a pláne, váltógazdaságra alkalmatlan távol s annyira
félre esik, hogy nemcsak passió, tudvágyból, de még
kötelességből is unja megnézni az ember.
Az elBŐre bizonyságul szolgálhat egész Háromszék, melynek tud vágyó gazdái közül is alig tudja
néhány, hol fekszik; a meg nem látogatásra nézve a
felügyelettel köteles tisztikar tehet önvallomást.
Kísérletet, behatóbb műveletet nem tehet azért,
mert a területet nem tulajdonul, hanem ideiglenesen
haszonbér címén bírván a törvényhatóság : ezen ideiglenesség a célszerű beruházást, a leghelyesebb berendezést lehetetleníti.
Továbbá tudva azt, hogy az alig 14 hold terű •
letü helyért; óvi 550 frt haszonbér fizettetik : oly méreg-drága bérlet, hogy activ gazdaságot még más tényezők mellett sem lehetne folytatni.
Es mi az eredmény mindazon áldozatért, melyet
az állam ós törvényhatóság egy szerencsétlen eszmének hoz ?
Az, hogy két tanonc rágódik a gazdasági tudományok megemészlhetlen kost-ján, és a direktor tehenével hárman oinésztik fel a közvagyonból előállított
takarmányt.
Annyira, hogy teljes meggyőződésünk szerint a
gazd. szakosztály nem is létezik, mint tanoda, növendék hiánya miatt megszűnt.
Az iskolahelyiség közvetlen a gazdászat közelében, hol a mivelésnek használt terület magáé az intézeté levén : mind a gyakorlati szakelőadások célszerűbben történhetnek, mind a beruházás és elrendezés
mararlandólag eszközölhető.
Ezen előnyhez járul azon körülmény, hogy egész
Erdővidék 17—20 ezer lakójának ezen iskola egyetlen ft>l»őbb tanintézete szűkBégpótló intézet fentartandó.
Természetesen a mutatkozó csekély növendék
száma, alább előadandó módon is eljárással növekedni
s ez intézet jövője nyerni fog.

Hosszufalu, 1877. ápr. 28.
Nagy izgatottsággal olvaBtam a „Nemere" 33-ik
számában: „ h o g y P e t ő f i S á n d o r S z i b é r i á b a n e g y o l o m b á n y á b a n él."
Midőn ugyanis Bem hírül vette, hogy Lűders egy
tekintélyes sereggel SegeBvár felé vonul, elindult eléje,
s az ellenséges felek elöcsapatai julius 3l-én dél tájban már szemben állottak a Segesvár keresztúri uton
Lüdera hadteste keletre és éjszakra állott Segesvártól, azon két uton, melyek Marosvásárhelyre ós
Udvarhelyre visznek.
Az udvarhelyi uton Fehóregyháza éa Ördögfalva
között az oroszok balszárnya ellen Bem azonnal kifejtette erejét.
A harc azután csakhamar kifejlett.
A magyar sereget Bem, az orosz-osztrák tábort
pedig Liüders személyen vezényelték.
Bein kétszer nagyobb sereg elleu, oly ügyesen
tudta vinni a dolgot, hogy a győzelem már már részére hajlott.
A harc folyamában, melyet erős ágyútűzzel nyitott mag, több ízben rohamra vezette zászlóaljait.
A balszárny derekasan viselte magát.
Lüders, Bem haderejének kicsiny voltából ítélve
a támadási helyen mind össze ÍB csak tüntetést gyanított.
Azt hitte, a fősereg még Marosvásárhelyről csak
ezután érkezik meg és sietett, hogy útját állja annak.
Ezalatt Fehéregyházát a miéink elfoglalták s míg
e falura támaszkodva a jobb szárnyon erősen ágyúztak, azalatt Bem a balszárnynyal tétetett ismételt támadást a völgyben.
De azalatt visszaérkezik Lüders. Uj ütegeket, s
fris csapatokat vegyit a harcba, s Fehéregyházából a
mieinket kiveri.
Alkonyig tartja magát maroknyi seregünk.
A csata sorsát a segítségül érkezett dzsidások
forditák meg.
Midőn ugyanis LüderB jobb szárnyunk ellen,
négy dzsidás századdal és kozákokkal rohamot intézett, huszáraink jól kiállották ugyan az első lökést,
de egy ismételt erős rohamra huszáraink hátat forditának s futásukban magokkal ragadván a gyalogságot
is, az egész tábor futásba keres menekülést, mí közben
az üldözésre kelt kozákok és dzsidások iszonyú öldöklést visznek végbe.
A kozákok egész Ördögfalváig űzték seregünket.
E z e n c s a t á b a n t ű n t el n y o m n é l k ü l
P,etőfi S á n d o r ő r n a g y , Bem s e g é d j e , a
geniálÍB költő, a c s a t á k d a l n o k a .
Az üreg Bem apót is csak lélekébersége mentette meg.
Midőn lovát kilőtték {alóla, szekerébe vetette
magát; de futás közben ez is felborult vele, s csak
ugy meneklflhetetf meg a kozákoktól, hogy lefeküdt
az árokba, s arcát kepeuyegével elföldte, hogy meg
ne ismerjék, holtnak színlelte magát.
Csata végével azonbau este uógy huszár fölkereste s feltalálván elvitték magukkal.
A magyar sereg e csatában 1300 holtat és sebesültet, 500 foglyot s hét ágyút vesztett.
Tehát ezen fentirt Borokból is látható, hogy Petőfi Sándor a harctéren nem esett el. — Valószínű,
hogy az oroszok elfogták ós magokkal hurcolták mint
a többi foglyot. — Miért ne lehetne ez igaz ?
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T A N Ü G Y .

A tanitó mint orvos.
A tanitó elővigyázati szabályai, hogy tanítványainál a megbete
gitlések támadását és elöterjedését meggátolja.

Erre vonatkozólag a tanítónak figyelmet kell fordítani a) a tanteremre, b) az iskolás gyermekekre.
Az előbbire nézve a tanitó arra ügyeljen, hogy
a tanterem, mint a melyben jelentékeny számú gyermek naponként és több órán át tartózkodik, magas
és tágas, világos és száraz legj en. Itt a lehető legnagyobb tisztaság folyton fentartandó. A szoba falai fehérre vagy szürkére meszeltessenek, a padozat jól készítve B gyakorta felsúrolva legyen.
Ha az iskolatcrem sötét zugaiban a talaj nedvessége folytán az iameretes penész képződnék, mely a
szoba levegőt annyira megrontja, hogy az mint a széngőzzel telitett légköri levegő bóditólag hat, a penész
azonnal eltávolítandó s újraképződése meggátlandó
aként, hogy a felszedett padlódeszka alá egy réteg
kőszenet rakunk, és azon helyeket, hol a penész előfordult, kékgálicnak vízzel való híg oldatával gyakorta
megmosatjuk. — Továbbá az iskolaterera a tanidő
után naponként télen ogy ablaknak, nyáron pedig valamennyi ablaknak nyitvatartása által huzamoab ideig
jól kiszellőztetendő a egyuttal a tantermi levegő ecetfüstölés által megújítandó és javitandó.
Hideg évszakban a fűtés olégeéges fokban eszközöltessék, de egyáltalán nem túlságoson s a légmérsék a tanidő alatt egyenletesen tartassák. Száraz szobai levegő nyerése végett kivánatos, hogy belől fűlő
kályhák alkalmaztassanak, de melyek azután a léghuzamot elzáró billentyűkké ne bírjanak, hogy a széngőz egyenesen ós szabadon áramolhassék ki a kéményen át.
A napkeletre néző ablakok zöld ernyőkkel látandók el.
Általában az iskolateremben ne legyen más, mint
a mi szorosan az oktatáshoz tartozik.
Ne tartózkodjék tehát ott macska, kutya, éneklő
madár, házi nyul, tengeri malac, és tyukserog, ne szolgáljon az élelmi szerek és gyümölcsök kamarájául, s
gazdasági eszközök, ágynomüok, ruhanetnüek s hasonló
berendezési tárgyak se tartassanak itt.
Az ÍBkolás gyermekeket illetőleg pedig a tanitó
ezeket tartsa szem olött:
A tanuló öltözéke ne legyen szennyes, arca és
kezei azonban legyenek megmosva, haja kifésülve.
Ügyeljen arra, hogy a tanuló fejbőre ne legyen ótvaros, koszos, bőre kiütéses, különösen pedig ügyeljen
a kézkát és ujjközek véresre karmolt helyeire, melyek
esetleg rüh jelenlétére utalnak s a rühes gyermeket
az iskolalátogatástól azonnal tiltsa el. Hasonlókép eltiltandó mindazon tanulók, kiknok hozzátartozói közül
ragályos betegségben szenvedő van, vagy ki maga kifejlődött Vidtáncban, eskórban (nyavalyatörés), szamárhurutban és más görcsös vagy ragályos betegségben
szenved, s betegsége elmúlása előtt az iskolába be
nem bocaájtandó.
A netalán az iskolahelyiségben vagy a helységben uralgó népkórok, nevezetesen himlő, vörheny kanyaró, cholora. vérhas, hagymázjárványoknál az ily
járványoktól meglepett helységekre nézve az iskola a
járvány teljes megszűntéig bezárva maradjon.
Hasonló esetekben a tanulók az ily betogBég által meglátogatott házak felkeresésétől, a halottaknak
eltemetésnél szokásos kikisérésétöl, valamint annak a
koporsóban megnézésétől s a szokásos sorban részvételtől szigorúan oltiltandók, mivel az ily körülményekkor a gyermek könnyen felveheti a ragályanyagot,
vagy könnyen elhurcolhatja azt.
Továbbá nem szabad megengedni, hogy a tanítvány az iskolába bűzt terjesztő étkeket vigyen magával, hogy az iskolapadokban összezsufoltan üljön, a
azuró napfénynél dolgozzék, a tárgyakat szeméhez
nagyon közel tartsa, s különösen olvasás és íráskor
csak egyik szemét használja, mert uz utóbbi esetben
a nem használt szem oly gyenge lesz, hogy csaknem
teljesen megvakul.
(Folytatás köv.)

L e g ujabb.

Szentpétervár, május 1. Achalzizből jelentik ápr.
29-érői: Komaroff ezredes hadosztálya megszállotta
Devint. Az adsalia-ardahani utakat hó fedi. Az utak
roszak; a sereg egészségi állapota pompás. A katonákat szívesen (?) fogadja a nép s készséggel adja át
fegyvereit.
Zára, máj. 1. Vasárnap ütöttek először a lázadók
a bizinai török előhadra Nevesinje mellett. Az ütközet
heves volt 15 török esett el. Boaniában és Hercegovinában a török kormányzó minden mohamedánt 16
évestől 60 ig zászló alá szólít.
A képviselőház megköszönte a törököknek a
corvinákat, az egész ház felállott, a törökök, is kik
jelen voltak, a horvátok kimentek a házból. Este az
operánál nagy demonstratio volt a törökök mellett.
A törökök két román hadi gőzöst elfogtak.
Milán meghívta Csernajeffet fővezérnek.
A fölkelők Nevesinjénél megtámadták a török
előőrset.
Az oroszok nem szállják meg Bukurestet, ellenÉn tiszta szivemből kívánom, hogy segítse meg ben Galacot megszállva tartják. — Giurgevóban szöra mindenható isten, a minél hamarább jöhessen hazá- nyű rémület uralkodik. Nyolc zsidót agyonvertek s
jába viasza.
holttesteik még az utcán hevernek; tizenegy más izlíöpe János.
raelita megsebesíttetett.
A „Petersburger Wiedomati" határozottan kimondja, hogy Oroszország nem viseltethetik az osztrák

politika iránt bizalommal mind addig, mig annak élén
Audráaay és Tisza állanak. Ebez nem kell commeutar.
Berlinből jelentik, hogy Poroszországban az oroszok valóságos hajtó vadászatot tartanak az orvosokra,
annyira szűkébe van orvosoknak az orosz ármádia
Az uj események oly fordulatot idézhetnek elő,
h o g y h a d s e r e g ü n k m o z g ó s í t á s a rövid időalatt kikerülhetetlen leend.
Konstantinápolyból biztos kézből azt a tudósítást
kapjuk, hogy ott pár nap óta a lakosságot izgalmas
aggodalom szállta meg, mert ott nem kételkednek
többé abban, hogy e háborúban a török birodalom
felaaraboltatása céloztatik, s erről különösen a jó barátnak, Layard angol követnek magatartása kezdi
meggyőzni őket, miután Layard ur már is ugy viseli
magát és akként intézkedik, mintha Konstantinápolyban ő lenne az ur. Ez annyira elkeseritőleg hat a
kedélyekre, és annyira növeli a gyűlöletet az angolok
ellen, miként a portának legszigorúbban kell arra
felügyelni, hogy zavarok ne forduljanak elő.
Románia még nem üzent hadat, a legújabban
érkezett hírek legalább ezt állítják. A mi tehát a magyar politikai köröket annyira felizgatta, eddigelö ínég
nem bizonyult be valóságnak. A jelek azonban csakugyan oda mutatnak, hogy ami halad, el nem marad.
Az oroszok hir szerint Leova-Falennál is átlép
ték a Pruthot. Romániában eddig 35000 orosz tanyázik
V E G Y E S
— A Korvinák szombaton oste érkeztek fővárosunkba. A nagybecsű ajándékot Nikolits ő felsége
személye körüli min. osztálytanácsos hozta le. Nagyszámú közönségen kivül a kormány részéről: Szása
Károly min. tanácsos, Pulszky Ferenc mint az orsz.
könyvtárak és gyűjtemények főfelügyelője; az egyetem
részéről Laubhaimer rektor; a főváros részéről Ráth
Károly főpolgármester, Gerlócy alpolgármester, Királyi
Pál, Faragó István és Ney Ferenc voltak jelen a pályaudvarban. A könyveket tartalmazó láda az egyetemi könyvtár épületében bontatott fel.
Mint régebben is említettük, a könyvök az egyetemi rektorhoz címzett levél kíséretében küldettek. E
levél melyet Savfet pasa a szultán külügyminisztere
irt, szintén átadatott. Tartalma következő :
„Magas porta, Külügyminisztérium 47152 sz.
Konstantinápoly, 1877. ápr. 12.
„Tisztelt liector ur I
O Felsége a zultán, legkegyelmesebb uram, bizonyítékát akarván adui azon rokonszenvnek, mellyel
a nemes magyar nemzet iránt viseltetik, elhatározta,
hogy a budapesti egyetemnek ajándékozza azon harmincöt kötet történelmi és tudományos munkákat,
melyek három század óta a császári könyvtárakban
őriztettek. E célból MitBfapba Thahir bey alezredest,
hadsegédét küldötte Budapestre, őt bizván meg azon
könyvek visszaadásával (en restituant, melyek az ide
csatolt jegyzékben foglaltatnak. Felséges urain ezáltal
ujabb bizonyítékát akarta adni azon barátságnak, mely
a két nemzet között elválaszthatlan köteléket képez.
A magam részéről szerencsésnek érzem magamat, hogy
e kedves megbízatásnak eleget tehetek. Fogadja Rec>
tor ur, nagyrabecsülésem kiváló nyilvánítását.
Savfet."
— Ugy értesülünk, bogy a „Székely-Mikó tanodánál* üresedésben levő igazgatói állomásra, (mellyel
a classica litteratura van összekötve) e hó 2-án tartott
előljárósági gyűlésben a kijelölés megtörtént. Jelöltek :
Görög István, Keresztes Józsel és Szőcs Sándor. —
Erre vonatkozólag ugy értesültünk, hogy a város repraesentál a kerületi gyűléshez az igazgatói állomás
betöltése ellen, mig a tanoda zilált vagyoni viszonyai
rendezve nem lesznek, valamint az uj tanodai épület
fölszentelését is azon időre elhalasztatui kérelmezi.
— Értesítés. Tisztelettel tu latom mindazokkal,
kik alólirottnál rigai lenmagot rendeltek meg, hojjy
a lanmagot f. hó 6-án tul átvehetik a liu felsÖ népiskola helyiségében S.-Szentgyörgyön, és pedig literje
19 kr. hectoliterje 19 frt. T a r c a 1 i E n d r e, házi
ipar egyleti titkár.
— MegkiváS. A brassói magyar társalkodó-egylet tavaszi rendes közgyűlését folyó ér májushó 6-án
délutáui 3 órakor saját helyiaégeibeu tartamija meg,
melyre az egylet tagjai ezennel meghivatnak. Brassó,
1877. május 2. Az i g a z g a t ó s á g .
f Necrolog. Néhai Kovács Gábor városi főbíró
köztiszteletben álló neje született Szendrci Zsuzsánna
78 éves korában végelgyengülés következtében kimúlt.
Béke poraira I
— A török nemzet fiatalsága küldöttségét S.Szentgyörgy város polgársága táviratilag üdvözölte,
kifejezvén a török nemzet sorsa iránti legmelegebb
érdeklődését.
— A k.-vásárhelyi közművelődési egyesületnek
f. hó 5-én és 6-án tartandó színi előadásaira felhivjuk
a vidéki közönség. Elöadatik Tóth Ede „Falu rossza"
című népszínműve.
— A szofták elleni merénylet. Versec mellett
egy ÍBmeretlen rác hét lövést intézett azop vonatra,
amelyen a szofták jöttek. A vizsgálatot erélyesen folytatják a tettes ellen.

—- A kivándorló székely leányokról ezeket
irja a „B. H." : „A nőcselédségek kivándorlását minden áron meg kellene gátolni. Néhány éve már ugyan
tizedrésze Bem jön aboz képest, amennyi az 50 -60-as
években jött; mindamellett aki vaBárnap délutánként
a népkertek ÓB némely magyaros korcsmák vidékén
megfordul, vagy korán reggel a zöldség- vagy húspi-

acot meglátogatja, meggyőződhetik felöle, hogy a Bukurestben élő magyar nöcselédek száma még mindig
fölötte nngy a legalább is ezer fele vagy azon (elül i*

—

jár, éa hogy ez Brailán, Galucon, Plojest-, Pitest-,
Krujován éa Szeverinben is igy van, azt ismét tapasztalásból tudjuk. Két dolog vau, ami az ember figyel
uiét e tekintetben megragadja ; — egyik az a talány,
hogy a magyar kormány tilalma dacára mikép szállingózhatik ennyi át a határon? a másik: mi az oka,
hogy e sok nőcseléd közt, kiknek kora 18—25 év
közé esik, száz közt is alig látni egy szépet? Az első
talánynak nyomára jön az ember, ha néha-néha kimegy a város kapuján kivül azon fogadókba, hová a
brassói fuvarosok szállanak; ott többnyire mindig talál néhány durva öltözetű, még ki nem városiasitott
újonnan jött székely leányt, ezeknek útlevele aligha
van. Vámon vagy mint paraszt gyerek férfinak öltözve,,
vagy nagy UreB pakládában rejtve csempésztetnek át,
vagy megkerülik gyalog a vámházakat s átszöknek.
A fuvaros minden ilyen leánytól kap 2—3 frtot. Bukurestben meg vannak öreg asszonyok, kik már várnak rájuk, ezek is fizetnek a fuvarosnak érettük valamit, s igy kijátszák a szekeresek a magyar kormányt,
a magyar és román vámhivatalokat egyaránt néhány
forintnyi nyereségért. — A második kérdésre még
szomorúbb a felelet, nevezetesen az, hogy a nőcseléd
szépe, ha beállott is eleintén szolgálónak, hamar ráun
a mosogatásra, a sok szép csábító szók közt, előbb
valami csinos uracskával áll odább a háztól, azutáu
végül lesz belőle prostituta. E leányok itt a ledérség
utálatos hírnevében állanak, és fájdalom — kevesek
kivételével — ezt a nevet megérdemlik. Ezek itt az
által, hogy magyarok, árnyékot vetnek nevünkre, és
tán még jó, ha itt pusztulnak el, mert hazatérve, javitbatlan átkai s elroutói lennének az emberi társaságnak otthon hazájokban is. Adja isten, hogy a magyar
kormánynak sikerüljön e nők ide szivárgását végkép
meggátolni, a „székely egyesületnek" pedig a magyar
Alföldre terelni s részben Székelyföldön épitendé vas-,
üveg-, famunka-, gyermekjáték-, szövő-, papir s más
gyárakban alkalmazni a most ide zarándokló munkás
kezeket.

m a hozzászólni kivánók előre letenni kötelesek
tervrajz költségvetés s közelebbi pontozatok
alólirtnál megtekinthetők.

Hirdetmény.

Pünkösti Ferencz,

A közép-ajtai ref. egyháznak csak kevés
ideig használt toronybeli órája minden készle- 2 — 2
teivel együtt jutányos áron eladó.
Értekezhetni
a ref. elöljárósággal.
2—2

Sz. 10.
vh. sz.

Árverezési hirdetés.
Alólirt végrehajtó által ezennel közhírré té
tetik, miszerint a sepsi-szentgvörgyi kir. járásbíróságnak 3656 számú végzése folytán Előpa
takán lakó M ó r a K á r o l y alperesnél brassai
Schmidt E. és társa felperes részére 200 Irt.
tőke és járulékai behajtása céljából többnemü
házi bútorból álló ingóságok 1875 sept. 27-én
biróilag 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 értesíttetnek,
hogy a vételár azonnal fizetendő lészen.
Sepsi-Szentgyörgyön, 1877 április hó 18-An
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czipő-gyári

raktára

Budapesten
Országát 43. szám alatt kerepesi ut sarkán
ajánl mindennemű lábbelieket, jó és tartós munkát saját készítmény a lehető legolcsóbb árakon, és pedig :

Hölgyeknek:

Nagy Miklós.
2—3

ev. ref. pap.

Posztó vagy rips papucs
. . .
„
„
,, reggeli comod czipő .
1 frt
Eberlasting reggeli comod czipő
.
.
I frt
,,
„
„
„ sark s csokorral 2 frt
„ főző topán kettős talppal szegezett 3 frt
„ gumi hnzóval a lakk-orral
.
3 frt
.,
„
„
„ kettős talppal 3 frt
Topán borjú vagy sagrén bőrből szegezett
3 frt
„
„
„
„
„ kettős talppal 3 frt
Topán mainci lakkból sagrén tódással szögez. 4 frt

80 kr
20 kr
SO kr
20 kr
20 kr
60 kr
S0 kr
60 kr
80 kr
20 kr

Topánok fénymázos bőrből erős munka
4
„
„ v. bagaria bőrből kettős talp. 4
„ orosz lakkból sagrén tódással
4
., muszka lakkból kettős talppal
5
Csizma fénymázos vagy bagaria bőrből
10
„ muszkalakkból kettős talppal
13
„ inustkabagariából (valódi) kett. talp. 14

20
90
90
30
50
—
50

Uraknak:

kir. végrehajtó.

S». 131.
— Tűzbe jött bakák. Jellemző nagyon a közös
vh. BZ.
hadsereg magyar felére ápril 30-án d. u. mikor török
vendégeink az Orczy-kertben tartott athleta-versenyre
rándultak. Utjok az üllői uton fekvő laktanya mellett
vezetett el, melynek utcai részén van elhelyezve a
Alólirt végrehajtó által ezennel közhírré
Wasa főherceg nevét viselő telivér magyar ezred. Az tétetik, miszerint a sepsi-szentgyörgyi kir. járás-

Árverezési hirdetés.

frt
frt
frt
frt
frt
frt
frt

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Részletes árjegyzéket kívánatra ingyen:

Levélbeni megrendelések póstai utánvét I
mellett leggyorsabban eszközöltetnek.
ezred derék fiai (heves- ésu borsódmegyeiek) megmu- bíróságnak
bíróságnak 3868/876.
3868/876. számú
számú végzése
folytán
Nem
használható áruk készséggel kicsevégzése folytán
tatták, hogy a nwa£fetirock és „dieust reglement" nem * Előpatakán lakó M ó r a K á r o l y alperesnél
réltetnek.
A ruathematika tanára Rudoll (5—12)
r. Orlice | j
Előpatakán
lakó
M
ó
r
a
K
á
r
o
l
y
alperesnél
képes az ő igaz érzelmeiket korlátozni. Oda gyűltek brassói U l i t z Á g o s t o n felperes részére 550 • j R
i S HWilhelinsti
n B i n asse
M H 127)
n n ellen
H B intézett
r ^ ^ . ' M
(Berlin,
az ablakokba és lobogtatták a babájuk szegte tulipiros brassói U l i t z Á g o s t o n felperes részére 550
keszkenőket, akinek meg ilyen nem volt az a .micit" frt haszonbér hátralék tőke és járulékai behajkapta le fejéről és azzal adta meg a tiszteletet, amint tása céljából több nemű javakból álló ingósáI bizonyítom az általa kiadott
iilik török testvéreink iránt. „ É l j e n Törökország" gok 1876 augusztus hó 10-én biróilag lefoglalhangzott a kaszárnya ablakaiból. „Éljen I" — dörgött tattak és 828 frtra becsültettek, — most azon- U Lottójaték-utasitas igazságát. U
tovább az ezerekre menő lelkesült közönség. Hogy mit
En njolag nyertem ezzel!
szólnak ehez a tiszt urak, kik a laktanya előtt látszó- ban felperes sürgetése nyomán, mivel igény H Brassó
J- Jónás polgár.
I
nem
jelentetett,
a
lefoglalt
tárgyaknak
nyilválag közönyös szemlélői voltak a szivből jött lelkeseMegküldi bérmentes tudakozásra I
désnek, — azt már nem tudjuk, de ugy gondoljuk, 1nos elárverezésére határnapul 1877 május 25-én
a szükséges felvilágosítással együtt |!
amint ők elgondolhatták, hogy furcsa kis komédia lesz 1délelőtt 9 órára tűzetik ki, és megtartatik Élő- H " i g j c ' | tudományosan elismert és s z e r e n - H
ezeket a fiukat muszka „Brüderschaltra" erőltetni, mert ]patak községe házánál, miről vásárolni szándéesés lottójáték-utasítását,
. H
(
' Fennebbi. P ^
ezek ugyan nem ütik a tuvkost agyon se nyáron, sem j
kozók azon hozzáadással értesíttetnek, hogy a IjJJ
Aláírás jegyzőileg hitelesítve.
j |
a fagyon,,de soha.
— Árvíz. April 28-án a Temes folyó kilépett vételár azonnal fizetendő lészen.
S.-Szfgyörgyön, 1877. április 18-án.
medréből. Medvesnél hagyta el rendes útját s az erdőnek tört. Reggel 11 órakor már oly annyira emelNagy Miklós,
kedett, hogy a szántóföldeket és réteket az erdő mel- '
kir. végrehajtó.
lett egyetlen sik tengerré változtatta, mely a major- •2—3
külvárost kezdte locsolni. A viztömeg roppant erővel
A bölöni ev. ref. megye erdejéből folyó év
tódult át a vasúti töltéseken s a kerteket és a szélső
május 12-én d. e. 10 órakor 300 szál cserefa
házakat mind eltüntető áradatában. Az árnak batárt
Folyó 1877. május 13-án d. u. 2 órakor tömegesen elárvezeztetik, kikiáltási ár darabjáakartak szabni s 200 katona fogott a vódtöliésekhez
Scutier br. és Isaacson tábornok is egész eréllyel tet- 1Uzonban az iskolaháznál az építendő iskolaépü- ért 3 Irt 80 k r ; bánatpénz 150 frt. Többi felték meg a szükséges intézkedéseket, de a felbőszült ]let ácsmunkája árlejtés utján kiadatik, kikiáltételek az egyházi hatóságnál megtekinthetők.
elem dühét alig lehetett korlátozni. Temesvárt roppant (
veszély környezte s az úgynevezett R i z o 1 i utcán tási ár 355 frt 50 kr. leend, melynek 10°/„-át 1 - 2
Az egyházi elöljáróság.
már is esolnokkal kellett közlekedni, a holmit pedig
már az egész városban a padlásra cipelték.

i

minden megtámadások dacara •

(

ÁRVEREZÉS.

Bécsi tőzsde és pénzek májns 3.
5",0 Metalliques . 58.45
&°/„ nem. köles. . 64.40
1860. államkölcs. 107.—
Bankrészvények . 764.—Hitalrészványek . 738.20
London . . . . . 128.80

M. földt. kötv. . 72.25
Tem. földt. kötv. 70.—
Erd. földt. kötv .69.25
Ezüst
111.40
Cs. kir. arany . 6 09
Napoleond'or . 10.28 V,

Felelős szerkesztő: Vécsey Róbert.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.

Eladó telek.
Kézdi-Vásárhelyit a Kantából felmenő ut
piatcsor keleti során 1611 helyrajzi szám alatti
60 nsz. öl kiterjedésű Vizi utódok és Csiszár
Pál szomszédságok között fekvő puszta beltelek
örök áron eladó.
Értekezhetni Kézdi-Vásárhelyit J a n C S Ó
K á r o l y »k*reskedővel.
2 —3

K i a d ó vendéglő.

Rétyen Székely Dávid birtokosnál, egy
vendéglő több egymásután következő évekre
haszonbérbe kiadandó. Értekezhetni a tulajdonossal.
2—3

Cserefa eladás.

p

Uj üzlet-berendezés.
Van szerencsém ugy a helybeli mint a vidéki t. közönségnek
hozni, hogy itt helytt a „Bazár" épületben már több évek óta fennálló

tudomására

fűszer, porczellán ós galanterie üzletem

egy részét szövet és divatárukkal rendeztem be, a hol is a legfinomabb posztók,
férfi- és női- szőr- s gyapott-ruhakelmék, minden fajtájú len- és gyapotlgyolcsok, pergalinok, selyem és bársonyok, csipkék s szalagok, szóval egy
a háznál, kiházasitások és haláleseteknél kellető áruezikkek kaphatók.
A jóság és árakra nézt pedig:
Először is személyesen tett bevásárlásom alkalmával szerencsés valék a legelső és nagyobb gyárak és nagy kereskedőkkeli összeköttetésre szert tenni, és velők
szövetkezni, miért is ugy az áruk jósága, finomsága és különösen az árakra nézt nem
hogy a helybeli többi üzlettársakkal ne versenyezhetnék, de bármelyik nagyobb város
beliekkel is.
Ugy a régibb időtől fogva folytatott és dúsan ellátott s jelenleg újonnan
berendezett szövet- és divat-, virág- vetemény- és gazdasági jó magvakkal is ellátott
üzletemet a t. helybeli és vidéki közönség meleg pártolásába ajánlva, gyors és pontos
kiszolgálásról vevőimet biztositvn, számos látogatást kérve,
5—
vagyok hazafiúi tisztelettel

HADNAGY JÓZSEF.
m
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Vidéki megrendelések gyorsan ós pontosan teljesíttetnek. ""^Sf

