Szerkesztőségi iroda:

Megjelenik ezen lap hetenkint kétszar :

Brassai ntcza 60. sí. alatt,
bori a lap szellemi részét
illető közlemények
küldendők.

szerdán éa szombaton

Előfizetési föltételek:

Politikai, társadalmi, szépirodalmi ós közgazdászati lap,

Kiadó-hivatal:
Pe 11 á k M ő r könyvnyomdája, hová a hirdetések és
előfizetési pénzek bérmentesen intézendők.

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.

helyben hiahoahordva vagy
vidékre postás küldve:
Egész 4t . . « ft. — kr.
Fél <T . . . . 1 (t. — kr.
Vegyed ír . . 1 ft. J0 kr.

Hirdetmények dija:
3 hasábos petitsorért, vaff
annak helyéért t kr.
Bélyegdij külön 39 kr.
Nyllttér sera II kr.

kívántatik ahhoz, hogy valaki 40-es vagy 30-as
Lehet-e ez ? Lelkemnek tántorithatlan meggyapot- akár len- vagy kenderfonalat előállít- győződése: hogy lehet, csak akarni kell.
hasson. És igy első pillanatra át fogja látni,
És mégis mily aggodalommal nézek a jöa
hogy az esetben, ha egy aaszony vagy leány vőbe! Mily félve gondolok ez ügyre, melytől
azon idő alatt, mig a meglehetősen egyenetlen egy egész jövő, melytől a székelység legbiztoi i K K M ^ M M 1 1
fonal elkészítésével fárad, a szép egyenlő fona- sabb segítsége várható.
S váljon miért ez aggodalom, miért e fécimü politikai, társadalmi és közgazdászati lap lat szöheti, idejét hasonlithatlanul jobban fogja
főleg akkor, ha ahelyett, hogy lelem ama lelkesedés után, mely engemet 187G.
VII. évfolyam III. negyedére. értékesíteni,
vásznát vagy egyéb szőtesét bizonytalan ve- aug. 30-án és ez év március '24-én egészen elvőnek készítené, a fonóda bizonyos megrende- szédített ?
Előfizetési feltótelek :
Elmondom röviden.
lésére fogja az ettől nyert fonalat feldolgozni |
Julius—december
. . .
3 frt. — kr.
Ösmerem Ugyan nemzetem szalmatüzét, ösDe tovább menve a magyarázatban, tudni
Julius—sept
1 „ 50 „
kell még azt is, hogy a kézi szövészettel, b i- mereni ama zsibbasztó viszonyt, mely egész tár~KiilföWre fél évre . . . 4 „ — „
z o n y o s c i k k e k b e n , ha ez házziipar gya- sadalmunkat átlengi és hasznos munkásságában
Az előfizetési pénzek a „Nemere" kiadó- nánt kezeltetik, semminemű gyári szövészet sem nem egyszer gátolja; de mégis menthetlennek
hivatalának P o l l á k M ó r könyvnyomdájába állja ki a vérsenyt, mert mig a gyárosnak egy tartom azt, hogy:
Sepsi-Szentgyörgyön küldendők
vagy kétszáz szövőszék felállítása és azoknak
midőn a kivitelre kerül a sor, a legérdemozgásba hozatala s folytonos hajtása általunk keltebb egyesület tagjai egy félnapi tanácsko^fT"
Előfizetőinket
szívesen kérjük előfizetéseiket
alig képzelhető tőke befektetést igényel, addig zásra egybe nem gyűjthetők, mit fényesen látmegújítani, miután Jelesleges példányokat nem nyoszáz vagy kétszáz szövőszéknek ugyanannyi tam e hó 5 és 6-áu bebizonyítva;
mattathatunk.
családnál való elhelyezése, s hajtása aránylag
midőn azok, kiknél az önbizalom kellene
A „Nemere" kiadóhivatala. semmibe sem kerül, mert a mostani szövőszékek hogy erőt adjon, a priori kétségbe vonják, hogy
mindenike 5 — 6 forintos keszülékkel a legszebb a székelység képes volna 75 ezer frtot anyagi
vászon készítésére alkalmassá válik, mig a jóléteért önmagának hitelezui akkor, midőn őket
Egy őszinte és utolsó figyelmez- sima
mintázott szöveteknek megfelelő székeket a szé- külföldről és a kormány segélyéről biztodttetés a székelyekhez.
kely ember maga fogja megépíteni, a munka ják; és
Másfél éve mult el annak, hogy felhívtam pedig ahelyett, hogy pénzbe kerüljön, az eddig
midőn tudniok kellene a székelység vezéHáromszék t. értelmiségét arra, hogy alakíta- ki nem használt, vagy legalább téves felfogással reinek, hogy az anyaországban az őszinte vonhasznált
időt
értékesiti
vagyis
teszi
pénzé
nánk egy egyesületet, mely céljául a háziipar
zalom és rokonszenv a székelység iránt soha egy
fejlesztését tűzte ki.
Es most kérdem : mi kívántatik ahhoz hogy percre sem szűnt meg.
Felhívásomat siker koronázta. Az egyesü- az első kísérlet megtétessék? Hogy a tőke az
Mióta a háziipart terjesztő székely egyesület megalakult.
ilyszerü válalatokhoz bizalommal viseltessék ?
letet megalakítani sikerült, figyelemmel kisértem
Semmi egyéb, mint 7 5 , 0 0 0 forint.
Az egyesületnek működési tervrajzában én
és kisérem ennek munkásságát, és azt láttam,
első helyre állítottam a szövészeti ipar fejlesztéEzen hetvenötezer forintot, melyet mellé- hogy a legszentebb ügyet, melyet kezébe vett,
sét a versenyképességig, és igy első perctől kesen legyen mondva a megalakult egyesület a társadalom csak mellékesen kezeli. — Ho T«Q
kezdve minden törekvésem oda irányult, bogy 5°|0-al kamatbiztosithat — első sorban a Szé- egyéb akár komoly, akár mulattató ok összea szövészeti ipar fejlesztésének legelsó és leg- kelyföldön, azután a Székelyfölddel oly szoros gyűlni, akkor ezen ügynek is jut néhány perc,
nélkülözhetlenebb feltételét teljesítsük, azaz ál- kapcsolatban álló Brassó városában, végre az ha nincs egyéb ok, akkor a központhoz két
lítsuk fel a fonódát.
egész országban szétszórva élő barátjainál a mértföld távolnyiról sem lehet embert kapui,
A ki tudja azt, hogy mit tesz kézzel vagy székely nemzetnek kellene ötven forintos, tiz sőt a városban élő egyéneket sem lehet összerokkával fonni, az tudni fogja azt is, hogy ezen hónap alatt részletekben befizetendő részvények szedni két órai tanácskozásra, miből természetesen következik, hogy a határozat, határoza
munka mily véghetlen lassú és mily ügyesség utján beszerezni.

Előfizetési felliivás
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Sápadt a hold . . .*)
Sápadt a hold felhős égen;
Sápadt a szeretőm régen,
Epekedik, harmatot sir,
Engem sirat — mondja a hir.
Ne sirj, ne sirj, nem róvom fel,
Téged se felejtelek el ;
Csak azt várom, hogy magadtól
Hozzzám egy igazi siót szólj I

Paula grófnő.
— Beszély. —

Irta: Aigner Ferenc.
(Folytatás.)

— Miben lehetek szolgálatára ? — kérdé erre
udvariasan a fényképész.
Paula mintha egy percre visszanyerné Önuralmát.
— Kérem, nekem egy mellképre lenne szükségem, — mondá nyugodt hangon és egy székre telepedve gondolataiba mélyedt.
— A grófnő most parancsolja ?
— Rögtön, azonnal 1
A fényképész meghajolt s műszereit rendezte.
De ezalatt nem szűnt meg élénk figyelemmel kisérni
látogatónöje minden mozdulatát.
Paula rá sem nézett. Szomorúin Ult helyén.
Kellemes, csengő hangon egy kedves dallamot kezdett
énekelni. Ez aionbau csak rövid ideig tartott. Egy•) Mutatvány „ T ó t h Ede összes milTei"-b3l, melyekre
még folyvást lehet előfizetni A i g n e r Lajosnál. Ára a 3 kötetnek
arcképpel fdave 4 frt. diazkötésben 6 frt.

•zerre tévelygő tekintetet vetett maga körül s gyorsan
'zléses hajfonadékának kibontásához fogott.
A fényképész inkább szánalommal mint kíván
csisággal szemlélte.
Paula ingerülten rákiáltott :
— Még nem tudott elkészülni ? !
— Rendben vagyok I — viszonzá a fényképész
s Paulához ment. — Nagysád engedelmével, — folytatá, miközben a grófnő fajének, karjaiuak iparkodott
előnyös állást adni.
— Hagyjon nekem békét I — utasitá el magától
Paula a fényképészt, ki erre műszerei mellé tért viszsza, hogy megkezdje művészetét.
Paula ismét énekelni kezdett, egyszer vigan, majd
szomorúan, amint váltakozó kedélyállapota megengedte.
^ Az éneket nemsokára félbehagyta. Felugrott helyéről és szobrászi melléről izgatottan tépdeste le a
drága selyem öltönyt s a másik pillanatban csak fehér
batiz inge födte keblét,
A fényképész elsápadt e jelenet láttára s Paulához rohant.
— Grófnő ! én ezt nem engedhetem meg I —
nyilatkoztatta ki szilárd elhatározással.
— Maga igazán megbolondult I — felelt vissza
Paula • felkacagott mint egy őrült.
— EQ természetes mellképemet akarom I Ebben
csak nem akadályoz meg engem ? I
— Más talán nem ; de én igen 1 .
— Ez furcsa! Ez hihetetlen! Ön máskép gondolkoznék, mint a többi férfiak ? — kérdé elcsodálkozva Paula.
— Nem kutatom, hogy mások miként gondolkoznak e tekintetben, de az én műtermemből ki vau zárva minden, mit az izlés, a józan ész kárhoztat.
Paula mereven szemlélte a fényképészt. De a
jövő pillanatban tovább folytatta őrjőngését, és mielőtt
a fényképész megakadályozhatta volna, letépte kebléről a finom batizt, és ott állott a „szép özvegy" meztelen vállakkal, mint egy istennő, kinek elragadó fönséges lénye előtt porba hull a legbüszkébb férfiú is
egy mosolyáért.

— Nos, tetszem e ? — kérdé rendkívül kihívóan
Paula a lényképésztől.
A fényképész elfordította arcát. . . Nem akarta
nézni a természet műremekét leplezetlenül. Félt az
üdvességtől, remegett a kárhozattól.
— Grófnő I én nem fogom fényképét elkésziteni,
— mondá határozottan, de szembetűnő kedvetlenség
borongott arculatán.
Paula megrendült. Gondolkozni látszott. Ekkor
halvány pirszalag húzódott arcán keresztül. Talán a
felébredő női szemérem pirja volt e«, mert oly gyermeteg ártatlansággal takarta el mellét mindkét
kezével.
A fényképész egy köpenyt boritott fedetlen
vállaira.
Paula hálával emslte rá nagy szemeit « egy pár
könycsepp ragyogott szemeiben.
— Köszönöm! — mondá alig hallhatóan. S a
köpeny alatt a nagy lelki felindulástól remegett, fázott.
A visszatérő öntudat első életnyilvánulása volt ez.
A grófnő, kitől önfeledettsége pillanatában elfordult a szemérem angyala, ismét nő lett.
Erezte, hogy vétkezett önmaga ellen, és e vétektől a fényképén szabadította meg.
— Ön igen jó, uram ! — folytatá elismerőleg s
elérzékenyülve, mialatt melegen megszorította a fényképész kezét.
— En csupán kötelességemet teljesítettem. Helyemben minden lovagias férfi hasonlóan járt volna el.
— Minden lovagias férfiú? Vájjon a szerelmes
férfiú is megtette volna ezt kedvesével szemben ? —
kérdé feszülten Paula.
— A szerelem a lovagiassággal párosul a férfiúban I
Öo téved, uram ! Ön ugy látszik, nem ismeri
tökéletesen a szerelmesek érzületeit ! ?
— Megmaradok állitásom mellett. A tiszta, önfeláldozó szerelem a férfiút a legválságosabb pillanatokban is önuralomra inti a védtelen nővel eaemben 1
(Folyt kir.)

maradt a papiron, hogy a szép törekvés eredA«"satttl Swbiáb-a utazhatUk. Mint emiitettem, 1831ménye szerény óhaj marad, hogy az a néhány
[ beö r a galicíaf*'határszéleket elállottuk volt és senkit a
buzgó ember, ki időt és pénzt szívesen áldoz, be- az európai kabinetek közöa megegyezése követkeíH- szó teljes értelmében se be, se ki nem eresztettünk ós
ben elfogadtatott a, non interventio elve," azaa hogy | M » « n « n valaki egysakkora útlevelet, mint-egy csűrlefárad és kedrét vesziti!
Bocsánatot kérek azoktól, kik szavaimat egyik statusnak sem szabad « másikénak* belügyeibe kájtii előmutatott volna és ha azon egy akkora pecsét
avatkozni. Ez egy i&en üdvös határozat roll a népekre lett-volna, mint egy fatál s e pecsét mellett az úristen
talán erőseknek találják, kik őszinteségemen nézve, mert ez által.^z uralkodók jogosatíb. eljárás'rtt
r«!ttfás* ] e tt volna és ha emellett nem a mellén, hamegütköznek : mert én némileg felvagyok jogo- kényszeríttettek, hogy a belzavargásokát' Icikerülját*; nem a hátán
egy akkora kereaztet hurcolt volua mint
sítva e hangon szólani.
de hogy megtartották-e : mindjárt meglátjuk. Vegyük Kriaztua urunk, hát mégse jött, vagy ment volna kelehető
legrövidebben
1848-bóí
1877-ig
az
eseményeFelvagyok pedig jogosítva minden gondolresztül. Már most azt kérdem : hogy történhetett az,
kozó ember által intentioimnál fogva, melyekkel ket, mert ezekből látni fogjuk, hogy a népjog csak ad- hogy. az oroszoknak szabad volt akármely ürügy alatt
dig
áll,
mig
az
uralkodók
akarják.
Tuavá
van,
"hogy
Magyarországon
kereaztül Szerbiába menni a lázadók
a székelyföldön munkámat megkezd ém, melyek- 184§-ban Bécaben a forradalom kiütvén, mi magyarok
támogatására ? E három eset tisztán bizonyítja, hogy
nek tanúságát sikerült eddig bebizonyitnom
egy követség által kérelem' utján megtíyirtalf aít) Ausztria-Magyarország az orosz barátságért még oda
És ezért intve kérem a Székelyföld lakos- hogy belügyeinket egy nemzeti minisztérium által kortffdott'liajfani, bogy a lázadókat támogassa a törvémányozhassuk ; ezen akkori eljárásunkat később oda nyes kormány ellen ; szép, gyönyörű politika. Menjünk
ságát 8 mindenek felett a Székelyföldnek
veltségben elég gazdag értelmiségét: nevegye ferdítette az osztrák kormány, hogy mi Ferdinánd kí-1 tovább; A szerbek reá lőnek egy bajóra, azaz egy
hidegen, ne vegye közönnyel a fonóda felállí- rályt kényszeritettük volna az 1848-iki alkotmányi kertf&édő' osztrák-magyar hajóra, megsértik, de engel
szentesítésére, tehát, 50 vagy 60 kérelmező d i á t ó l delmet kérnek, mintha egy lövés csak véletlenül megtását.
nyöa magyar, diszkarddal ellátva, képee letf volha egy történhetnék ; ezzel bevégeztetett a dolog. Ugyanazon
Már veszhettünk négy hónapot, melyet szentem
osztrák oászárt
sajátezt(ővárosábam
palotájában
késír--1 sserbek insültálják az osztrák-magyar konzult Belgrád? ki hiazi
? Ezt neméa is
azért mondom,
vissza nem nyerünk ; potoljuk ezt kettős tevé- mintha valaki hitte volna, vagy hinné, hanem hogy ban, mikor elégtételt kellett adni, előállottak, ledudokenység által légalább némileg
tudva legyen mindenki előtt, hogy Aujütrifc mily el- rolták a néphymnuszt, azután elmondottak egy néhány
Néhány nap múlva szétküldettnek az alá- ferditéaeket volt képe* a világ elébe terjeazteni, hogy s?ép frázist s azzal vége volt a dolognak. Itt helyén
saját eljárását palástolja. Ahogy Bécsben á'forradalom left volna Szerbiát megszállani s a szerbeket becsületre
írási ivek.
elnyomatott, az osztrák kormány a királyunk által taniUiri, dé nem történt, mert az orosz barátság ugy
Azok, kiket mint ivtartókat kérünk fel, szén- azenteaitett törvények megsemmisítésére törékédétt kiránU, hogy az eféle sértéseket Ausztria zsebre
teljenek pár napot, egy két utat ez ügynek, ke- Nyíltan, minden ok nélkül a király szavát nem akarta dugja. A semlegesség nyilatkozata is bénán volt szüressék fel egyenkint az egyéneket, érvényesítsék Európa előtt megszegni, dé remélte célját az álul el- letve. Ha Ausztria-Magyarország kimondotta azt, hogy
semlégfes, hát hozzá kellett volna azt is tenni, hogy
befolyásukat, s ne elégedjenek meg azzal, ha érni, ha az 1846-iki galiciai gyilkolásokat ismétli
nálunk is. A gyilkolások meg is történtek,'de-mi1 sem nem fogj* tűrni*, hogy valaki beleavatkozzék a török
ők maguk valamit aláírnak.
hagytuk magunkat, és minekutána kivégzéiekfctel nem belügyeibe. Ha ezt kimondja, ahogy a következetesA közigazgatási tisztviselők, jelesen a szol- ment a dolog, a katonaságot használták fel ellenünk. ség magával hoaza, a török belforrongások sokkalta
gabíró és jegyző urak, ne feledjék, hogy vég Minekutána evvel se bqldogulhatott, az orpasokat s«ó- haUlifrlíbb végét értek volna, de hogy nem tette, az
hetetlen felelőséggel tartoznak a jövő nemzedék litorta be az országba a ezek meg is szállották Brassót otoVü eüt a neki azándókoaan nyújtott alkalmat felés Szebent. Az oroszok bejövetele kendéiben csak in- haaználta a az általa biztatott szlávokat, különösen a
iránt, és ezért szerezzék meg a községeket.
vázió (becsapás) volt, de minekutána 1«49. március szerbeket fegyverrel, pénzzel, egy szóval minden kitel
Szóval mozogjon mindenki és tegyen any- ll-én Szebennél a magyarokkal harcoltak; már inter- hétílVél' támogatta. Mint tudjuk, a cár 1876-ban Livanyit, mennyit tehet.
venció lett, tehát az 1836-iki népjog meg volt aértve e diában -nyáralt, hogy dicaő müvének bevégzését menA Székelyföldön tudtak eddig és gyakran Ausztria az angol kabinet felazólitására el merte mon- től hamarább élvezhesse; ahogy azonban a dolog roazezenfelül ia áldozni ha egy eszme a fővárosból dani, hogy Erdélyben nem volt intervenció A felbuj- sxul ütött ki, öaszepakolt éa megindult Pétervárra. A
togatott nemzetek s a katonaaág gyilkolíeí ellen mi
népszerűvé tétetett, ezereket és ezereket gyüj magyarok a természeti jogra (jus natura'e) voltunk utelVá htfcy' Mdszkvába mégérkezett, morogni kezdett, a
szerbekét gyáváknak nevezte s a montenegroiakat
töttek ilyesekre: g y ü t s e n e k m o s t ö n m a mert Ausztria megszűnt volt status lenni, minekután* megdicaérte,
hogy az ös szláv vitézséget fentartották
g u k n a k , ezzel tartoznak gyermekeik, unokáik I minden rendes státusnak alapja, a azemély éa vagyon- a * egyáltalában vitézül viselték magukat. Ha az orrés a késő nemzedéknek, tartoznak a hazának.• I bátoraág hibázott, éa mégis, ámbár a kormány lázadott levágás, marha-, kecskelopás és más rablások is az ős
fel ellenünk magyarok ellen, utoljára minket keresz- szláv vitézséghez tartoznak, akkor a dicséret helyes
Jagócsi Póterffy József,
teltek lázadé' nak. Mit baaználnak hát 'á tÖrv^nykSny- volt. A török belzavarok véget értek s ennek követI vek, mit a névjogok, ha senkise tisateli. Mint tU^jA,- keztében a szánalomra méltó osztrák-magyar semleminiseteri biztos.

I SBL'Mte Ű^LSBAJi

I az 1849 ik évben az oroszok elárasztották a magyar f»lhála az égnek — bevégződött, mert ea a
I det, meit ők interveniáltak. Hallomás szerint as oro- gesség
" I semlegesség nem volt egyéb, mint az'orosznak legalászok 8 1 e u r ó p a i k a b i n e t e k b e l e e g y e z é-j
*
|
zatosabban
a kezére dolgozás.
se k ö v e t k e z t é b e n l é p t e k v o l t M a g y a r Ha azon tömérdek köteteket tekintsük, melyek o r s z á g b a . — jHa ez jgaz, akkor az európai hatal
A drámának második felvonása megtörtént, az
egyáltalában mindenféle jogokról Európában léteznek, I mak maguk semmisítették meg a jugérrtfnyeéíteU non" II orosz igazságtalanul megtámadta A törököt. Ez'a táazt kellene hinnünk, hogy az emberiségnek aranykoelvet a ennek következtében a népeknek1II madáe 1809-től fogva 4-ik véres harc, mit a török küzd
rit Aljllk, holott ftlUnkeafirSl vagyank m Bggyízöd- |I interventio
nem lehet az európai kabinettekben bizni, tehát a nép-1I az osz despotákkal. Ausztria-Magyarország legközelebb
ve. Tőrvényeknek kötelezőknek kellene lenni az ural- jog
nem egyéb, mint egy ködfátyoí. Ha pedig az oro ' ] érintve van, mi a semlegességnél igazságosabb eljákodótól az utolsó emberig ; de. hány státus van, hol lazok a kabinetiek tudta nélkül léptek áz ornágba II ráat, a egy megfelelőbb magatartást kivánuuk ; óhajtjuk
azok ebben az értelemben kezeltetnek? En részemről lakk or az európai kabinetieket arcon csapták s azt)I továbbá, hogy ez a birodalomra nézve veszedelmes
Európából csak három státust ismerek, melyekről el I mondották : „Mi nem ismerünk népjogot, mi azt csi- I oroaz barátaág szűnjön meg, a hogy a körülmények
mondhatja az ember, hogy a törvények a legszorosabb nálunk, amit akarunk I" S az európai kabinettek mél- mutatkoanak kivánnok, hogy Ausztria-Magyarország
értelemben minden tekintet nélkül bpttt szériát kezel- tóztattak az arcon csapást alázatosan zsebre dugni és egyet értve Angliával, az 1828-iki politikai eljárást
tetnek ; ezek Sveic, Belgium-éa Anglia. A rendetlen hallgatni. Ezt nevezik Európában népjognak, tehát kövessík szembe az oroszszal, továbbá hogy a párizsi
vagy réazrehajló törvénykezeléanek nagyobbrészt a né- tudhassák a népek, hogy nyomornál egyebet nem vár- szehtődés szorosan fentartassék, s a keresztény török
pek elizegényedése, elkeseredése és végtére annak fel- hatnak. Aa álul, hogy Ausztria 1849-ben as oroszo- áláttvalók egy liberálisabb korrnányformában részelázadása a következése. Ha a lázadásokat alaposan te- kat az országba hivta: bebizonyította azt, bogy ké-1 sülj enek .
kintjük, — nem értve ide a mesterkélt lázadásokat — szebb Európa ellenségével kezet fogni s a népeket elLukács Károly.
vagy az uralkodóknak önkényes eljárásán, vagy a tör- nyomni, mintsem azoknak legkisebb jogát eliamerjevények rosz kezelésén, vagy jogtiporláaon alapul, és
mégis a nép a hibás, őt büntetik,' holott a természeti
jognál fogva a maga sorsán csak segiteni akar. Igy káros következményeit. Soha egy kormány nágyobb
A muszkák Ázsiában és Európában szerencsétlátjuk 1831-ben orosz Lengyelországot fellázadni az csorbát saját tekintélyén nem .ejtett, mint Auastria az
orosz zsarnokság ellen, mert mint tudjuk, a lengyelek által, hogy az orpsz karjai közé vetette magát ; mert lenül ütköztek. Európában a zimnicai hidat a törökök
minden jog dacára nemcsak a legszentebbtől: önálló- ennek következtében Ausztria tekintélye az oroszé lerombolták — még felépítve nincs. Sistovánál naságuktól fosztattak meg, hanem az oroaz kormány még mellett ugy áll, mint mikor az ember egy tőrpét egy gyobb tömegekben az oroszok nem kelhetnek át. A
nemzetiségöket is lábbal tiporta. - - Mig e vérea harc óriás mellé állit. Látszik is az orosz befolyása 1849- dobrudsai muszka aeregről még semmi hir. Szerbia
folyt, Ausztria a galiciai határszéleket (hol magam ia től fogva, mert az osztrák-magyar görög nemégyeattlt akicója bizonyos. B r a t i a n o megkötötte a véd- és
jelen voltam) szorosan elállotta s Osztrák-Lengyelor- hitűek most már északnak fordulnak, mikor imádkos dacazövetséget Romániával. A rác oláh egyeaaéggel
szágból a legkisebb segélyezést is, amennyiben lehetett, nak ; tessék bát ;most az 1849-iki baklövést helyre szemben mint irják k é t e u r ó p a i n a g y h a t a l o m
megakadályozott; ezen kivül felajánlott szükség esetére hozni, ha lehet. Mindazon hiányok, nyomorok és ss» v é d é a d a c a z ö v e t s é g e t k ö t ö 11 e g y m á s 50,000 emberből álló segélyhadat, mit. az orosz kor- rencsétlen háborúkért, melyek a birodalmat 1849 után s a l M u s z k a o r s z á g e l l e u . A román hadsereg
mány megköszönt, de el nem fogadott, és kötelezte érték, elmondhatja Ausztria: „Mea culpa] mea culpal az átkelést a Dunán megkisérlette, de a m e z í t l á magát hasonló szolgálatra. Végre legyőzettek a len- mea maxima culpa I" — de fájdalom, ézzel a dolgon b a s sereg nagy veszteséggel visszaveretett. A muszkák eddig a dunai átkelésnél 6000 embert vesztettek.
gyelek arany szurony okkal és golyókkal — mert az nem lehet segíteni.
B u l g á r i á t a cár függetlennek nyilvánította — s
orosi ugy teszen, hogy hol a vasat nem használhatja,
Tekintsünk már most áz 18Í6. és 77-ífci esetni-' felszólította • b u l g á r e x a r c b a t székhelyét B u l az aranyat használja.
nyekre. Mint tudjuk, a porta feketével fehéren b^Si- g á r i á b a tenni át, különben mást választat. S i s t oHa a múltra viaszatekintünk, ha egyéb nem, hát zonyitotta, hogy az orosz kormány 1870-iöI fogva 1«- v á t az orosze'k kifabolták — feldúlták — a török
Szobjevszky János lengyel király tette, ki Ausztriát a tö- gatta a török alattvaló szlávok'at a fóftétáír^Á"láza- vagyont teljesen megsemmisítették.
rökjáromtól megmentette ,r- elég lett volna arra, hogy dás kitört s a már most ugy nevezett alkotmidyös
A maszka hadak Ázsiában rendetlen visszavonuAusztria a lengyel királyság széttépésének ellenszegül- Ausztria-Magyarország ez alkalommal kimondőtU a ásban vannak. KaVs irányában a S a r i k u m i t sijön ; de ugy látszik, hogy e két szó : „h á 1 a
és semlegességet, azaz hogy nem elegyedik förök belü- etve elhagyták. Acbmed Muktar pasa főhadiszállását
„ n é p j o g " az osztrák politikai azótárban nem léte gyekbe, tehát sem a lázadást sem a törvényes k<jr-, ismét élőbbre tette. K a r a k a l i s á n á l a muszkák
zett. Azt mondják, hogy Lengyelorazágot felojztották mányt nem fogja pártolni. E szép igáíétet b'e is kel- issonyu vereséget szenvedtek s 700 szekér vonult el
E szó: osztozás egy rendes vagy törvényes eljárást lett volna váltani, de ugy látszik, a szó és tett között • futó muszkák után sebesültekkel — körülbelől 10
tételez fel; igen, de Lengyelországot erőszakkal dara- nagy a különbség. Ausztria dirécte megszegte1 •'sem- ezer muszka esett ei.
bolták fel, tehát nem osztozás. Lássuk már most, hogy legességet az által, hogy a törököt, tóikor Boszniába
A bolgár területre átment muszka hadsereg élelkicsiben és nagyban egy és ugyanazon tettet hogy katonaságot szállított^ jogtalanul a klekki kikötőből inesése nagy nehézségekbe ütközik. A juu. 28-iki átÍtélik meg. A meddig Joeephetadtban. voltam, megtör- visszautasította s ez által a lázadókat támögatú. Intfi kelés után egyes csapatok 24 óráig élelem nélkül voltént, hogy egy likai horvát-őrvidék-ezredbeli közlegény recte megszegte a somlegességet az által, hógy a ki- tak. Románia ki van ürítve, élelmiszer nincs.
egy az ut árkában részegen fekvő cseh falusi lakostól békítő sierepet a boszniai felkelők a a porU kőzött
A cár bolgárokhoz intézett kiáltványa Bécsben
erőszakosan elvett egy pipát és 5 pfrtot; tehát a hor- magára vállalta, holott á kimondott semlegesség titán rosz hatást keltett, mert ebből a látszik ki, hogy
vát katona megosztozott azon joggal a caeh vagyoná- semmi űrügy alatt nem volt joga a porta belügyeibe Oroszország tülment azon határon, melyet kijelölt. A
ban, mint az akkori három uralkodó Lengyelorszá- avatkozni. Mint láttuk* a kibékitésnek nem volt feyéb rác-oláh egyezményt monarchiánk é r d e k e i v e l elgon. A horvát katona tette a törvényes eljárás követ- célja, mint a dolgot huzni-halasztani, mig • bosnyákok
enkesőnek tekinti.
keztében napfényre jött a őt a katonai törvények ér- magokat rendbe azedték és harcképeaek lettek AuszEddig Sisztovánál 120,000 muszka keltát a Dutelmében mint útonálló rablót, kötélre Ítélték és tria ezen magatartásáért a francia lapok fel is nólal- nán, köztük 20,000 lovas, 200 ágyu. Z t m n i c a és
ki ia végezték. Ha az egész tettet tekintjük, az tak és követelték, hogy Rodieh tábornok szólitassék T u r n u-M a g U r e 11 i között 80,000 muszka áll. A
elitélés törvényes volt ugyan, de nem jogos, mert a vissza, mi meg ia törtépt, minekutána a boaayákok kistóvai hadsereg 3 osztályra osztva R u s c s u k , a
katona se csinált egyebet, csak osztozott a cseh koma harcképesek voltak. Megtörtént továbbá az, hogy as ° - l k'á n és N i k 0 p o I i s ellen indul.
vagyonában. Közeledjünk az ujabbi eseményekhez és oroszok minden akadály nélkül ugyancaak uti levéllel a
Montenegróból S z u l e j u i a n és A l i S a i b pasa
lássuk, mily tiszteletben részesülnek a népek jogai.. egy veres kereszttel ellátva, jól felfegyverkezve, Pesten
aergei Görögországba indulnak. MonUuegioban M.«-

Rövid politikai és népjog-szemle.

A

háború.

hemed Ali vezénylete alatt védelemre egy kis hadtest marad.
Julius 5-én a muszkák Bjelánál uj kisérletet
tettek az előnyomulésra, a törökök által visszaverettek
és S i s t o v á i g Űzettek. Hir szerint a muszkák A rd a n u c h o t é s A r d a h a n t i s elhagyták s visszamentek Muszkaországba — Alexandronopolba, honnan
ezelőtt 3 sóval győzelmi reménnyekkel kiindultak. A
kaukázusi népfelkelés a muszkákra nézve fenyegető
jellegét öltött.
Az angol hajóhad Bezikában van.
A szultán közelebb a dunai hadsereghez utazik.
A muszkák hallatlan kegyetlenségeket követnek
el mindenütt. Eddigelé 1800 török katona esett muszka
fogságba, kik a legsiralmasabb helyzetben vannak.
Enni, innivalót nem kapnak — naponként 8 kr jár
j ebből lássák, hogy élnek meg. A tiszteket rautogatsák az oroszok K i e v b e n a bámész közönség mulattatására. A tisztek közül többen — a gyalázattól menekülendő — éhség által vetetlek véget életüknek. A
barbár muszka még a kórházakat se kiméli, egész vidékeket rabol ki, a nőket megbecsteleniti — gyermekeket, aggokat leötdös, különböző módokon kinoz. Ez
aztán muszka kultura és humanizmus!

gazdasági ügyben portómentes" megjelöléssel ellátvák,
portómentesen kezeltessenek. Habár a t. rendelvény
által e kedvezmény az egyletnek saját közegeihez és
viszoot azoktól az egylet igazgatóságához intézett levelezéseire, továbbá a pénzes ós érték küldeményekre
és az ajánlási dijakra nem terjesztetett ki, mindamellett a választmány a megadott kedvezményt is az ügy
érdekében őszinte köszönettel vette.
Elnök azon bejelentését, hogy Udvarhelyszók területén a vidéki bizottmány megalakult — a választmány addig is, mig erről a hivatalos értesítés beérkeznék — örvendetes tudomásul vette.
Végül az idei nagygyűlés helyeül Székely Udvarhely városa jelöltetett ki, a gyűlés napjának idei
augusztus 20 és september 6-ika közötti időszakban a
vidéki választmánynyal egyetértőleg leendő kitűzése az
elnökségre bízatott' Ezekután megállapittattak e választmánynak a közgyűléshez intézendő javaslatai ós e
gyűlés nevezetesebb tárgyai, melyek egyikét egyebek
mellett a gróf M i k ó Imre, mint egyleti tiszteletbeli
egykori elnök feletti emlékbeszéd ós a székelyföld
leírására kiirt pályázat folytán beérkezendő munkák
megbirálására a pályabirák egybeállítása feletti intézkedés képzendi.

Szláv lapszemle.

Háromszékmegye gyógyforrásai.

A zágrábi „Obzor" felhívja Ausztriát, szabadítsa
el Boszniát és Hercegovinát, s egyesítse Ausztriával;
jót tesz ezáltal az elnyomott népeken, de magának is
oly előnyöket fog biztosítani, a melyekről eddig fogalma sem volt. A kőszénbányák oly forrást nyitnak
Ausztriának, mely a kereskedelemre mérhetlon haszonnal jár. Azért hát előre ! A horvátok szivi sen indulnak
oly hadjáratra, mely a népek felszabadításán kivül még
anyagi hasznot is hajtana a monarchiának.
Ugyancsak az „Obzor" a szerb szkupstina megnyitását említvén, azt tanácsolja a szerbeknek, maradjanak nyugton, várják be az eseményeket békén és
csendesen, hogy t. i. Oroszország mindennekelőtt Törökországgal végezzen. Habár a mai constellátiók nem
igen kedvezőek is Szerbiára nézve, a szerb politikusok
mégis jobb tanácsot nem adhatnak népüknek, mint ha
ugyanazt békére intik egy szebb jövő reményében.
Egyelőre az orosz nagylelkűségen élősködhetnek.
A zágrábi „Nárorlne Novine" az orosz cárnak a
bolgárokhoz intézett proclamátiója alkalmából újból
ismétli azt, a mit már több izben felemlített, hogy t.
i. Oroszország Bolgárországot nem akarja magának
meghódítani, hanem csak felszabadítani, ép ugy, mint
a többi keresztény népeket. Oroszország szándéka a
mostani keleti háborúban a legönzetlenebb s a legnemesebb : az emberi élet garantirozása az elnyomott
népek számára. Ezután cikkíró az „európai turkophil
journalistika romlottságáról és becstelenségéről" ír,
mely nem tud egyebet, mint Oroszországot gyanúsítani,
annál jobban, minél inkább közeledik ez célja felé.
A lombardiai és velencei olaszoknak nemzetiségét az
osztrák kormány nem bántotta; politikai és polgári
jogaik ugyanakkor ép ugy voltak biztosítva, mint jelenleg. Az olaszok a franciák segélyével Ausztria ellen indulva, csak abban fáradtak, hogy kivívják azt, a
mi a történeti jognál fogva a másiké volt, s nyelvnél
fogva pedig az övék. S a turkophil journalistika szerint az olaszok s a traaciák mégis jogosan cselekedtek,
mig Oroszorság szerintük — bűntényt köret el, hogy
vérét és pénzét áldozza nem a saját érdakeért, hanem
az általános emberiség érdekében 1 Valóban szégyen
és gyalázat, hogy efféle lapok megjelenhetnek és olvasókkal bírhatnak, mint a milyenek azok a turkophil lapok!

j kalászokat és lombokat s hol a hangyaszorgalmú székely népnek fáradságos gyümölcse örvendeztet. ^Vizét
használják idült csúzos, köszvényes stb. betegség ellen.
Tusnád fenyőfákkal körülkerítve az Olt folyóján
emlékeztet Schweitz igézőbb helyeire és égalji légkörű s oltalmazott fekvésénél fogva vetekedik Olaszhon széltől ment gyógyhelyeivel.
A sétahelyek ugy vannak rendezve, hogy annak
legmagasabb pontjához is ballagás közt észrevétlenül
juthat bárki. A kilátás bámulandó s bájolásig elragadó,
a lólekzet könnyű, a mellnek elfogultsága megszűnik
az illatos fenyves lóg belehelósével. Az idegrendszer,
a lélek ezen távsürgönyvonala, a legkiterjedtebb enyhülésre talál.
E gyönyörű helységnek bájait emelik az aránylag szépen kifejlesztett és kényelemmel ellátott tartózkodási helyek. Tusnádnak gazdag tartalmú mérsékelt
melegségü hullámzó tükörfürdői vannak
Megható és páratlan a iraga nemében BikszádAltorján át a Büdös meglátogatása, hová a székelyek
szeragyógyitás végett zarándokolnak.
A büdös barlang vizének hatása szembetegség
ellen be van bizonyitva, s hisszük, mihelytt a körülmények engedik, a kormány a Büdös hegyére, — hol
jelenben csak az elkerülhetetlen elhelyezée és táplálékról van gondoskodva — dacára a számos erős elemeket tartalmazó bugyogó forrásoknak, B szenvedő emberiség javára és az ország becsületére egy szemgyógyintézetet állit.
Iláromszókmegye területén számos gyógyforrások
vannak olyanok, melyeket más alkalommal hasznuk és
alkatrészeikhez képest ismertetni fognak.

A hazai gyógyforrások sorában, Háromszékmegyében felülmúlhatatlan gyógykutjával, mely hatásánál fogva a karlsbadi ós marienbadi fürdők vize közt
foglal helyet s melyeket a vas- és szénsavas sziksóalkatrészeket tekintve még felülmúl — Élőpatak áll
Hosszufalusi.
Bámulandó hatása az előpataki víznek több mű
ben •— jelesen udvari tanácsos dr. Siegmund és dr
Meyer s többek által — különböaő nyelven fényesen
bo van bizonyítva.
Erre nézve álljon következendő két vélemény :
A magyar országgyűlés junius 7-én királyi leA magyar orvosok és természetvizsgálók
irattal september 15 óig eluapoltatott.
A hadi tanács Szulejman pasát, ki a montevéleménye
negrói hadjáratban kitüntette magát, a balkáni szoroÉlőpatakon 1875-ben tartott XVIII nagygyűlésük
sok védelmével bizta meg.
alkalmával.

Legújabb.

„
az előpataki források, melyek ugy
bel , mint külföldi égvényes vasas savanyu vizek
legkitűnőbbjeivel méltán versenyezhetnek s azok
közt is kitüaő helyet foglalnak el, alapul szolgálhatnak egy világhírű gyógyhely létesítésére, s hogy
vasas éa sós alkatrészeik szerencsés vegyülésök
folytán egyesitik mindazon előnyöket, melyek a
kitűnő vasas és az agynevezett oldó-forrásokban
külön-külön fellelhetők; s bogy ennélfegva az
emésztés, vérképzős, elválasztás és ivarszervek számos baj'aíban, nemkülönben .azok következményeiben a legkitűnőbb sikerrel használhatók, inint azt
oly tekintélyek, mint S e e g e n is már régen elismerték. . .
Dr. S e e g e n J ó z s e f n e k ,
a bécsi egyetemen a vizgyógyászat tanárának
T é 1 e in é n y e .
„Élőpatak nemcsak az ólén áll a jelenleg használatban lévő vasas savanyu vizeknek — hanem
azokat felül is múlja, s az által különbőz k tőlök,
— ide értve S p a t ós S c h w a l b a c h o t is —
hogy oldó sókat tartalmaz, melyek a tulajdonkópeni vasas vizek szorító hatásának ellentállnak."
(„Compendiura der Heilquellenlehre. W.en 1875.")

A gyógyhely szépítése, az egészségügyi szabályok
ellenőrzése, vendéglők s egyéb befogadó helyek tisztasága, mint szintén egyéb kellemetlen viszonyok elhárítása végett a fürdő bizottság eleve gondoskodott.
Az idény tartamára Élőpatakra, mely a közelebbi
A „Székely miiv. és közgazű. egylet"
vasúti állomástól (Földvár) l'|, óra távolság - postaközponti választmányának Budapesten Hajós János
és távirati hivatal állandósittatott.
elnöklete alatt tartott legközelebbi ülésen következő Minden tekintetben minősítve van számos vendéfontosabb ügyek tárgyallattak:
gek elfogadása ős ellátására.
A keleti vasút közelében Baróth mellett erős
Mindenek előtt fájdalommal emlékezett meg a
választmány egyik igen derék és buzgó tagjának Csík- pezsgő „borhegyi" savanyu vizével, mely borral veszék egyik vál. kerületi országgyűlési képviselője gyítve igen kellemetesen esik — fekszik Bibarcfalva.
A székelyek ismerik ennek tulajdonságát, sőt
A nt al fy Károlynak elhunytáról, a kinek a köz- s különösen a nevelésügyek, valamint a székely egylet körüli némelyike ha Borszéken töltéshez nem jut, borszéki
helyett
a borhegyit el-eladogatja.
érdemei elismeréséül emléke az ülés jegyzőkönyvében
Bibarcfalva közelében kőszén is nagy mennyiséghálásan megörökíttetni s erről az elhunytnak t. özvegye ezen fájdalom és méltánylási érzelmeket tolmá- ben található, ugyan Bibarcfalván pezsgő tükörfürdők
is vannak berendezve.
csoló részvétirat utjáo értesíttetni határoztatott.
Sepsi-Szentgyörgy határán (erdején) van az úgyA napirend tárgyai közt tárgyaltatott a számvizsg.
bizotts. jelentése arról, hogy az egylet pénztára uj pénz- nevezett „Gőzölgő" ; ez egy természetes gőzfördő, mitárnok G i d ó f a l v : Istvánnak átadatott ós hogy a hez hasonlót Kovásznán csaknem minden lakház pinvolt pénztárnok számadásai megvizsgáltatván, helyesek- céjében lehet találni. Volna csak ezen „Gőzölgő" egy
nek találtattak, egyszersmind az áttekintést könnyítő cseh faluban, Germán-, Frank-, Olasz- vagy Spanyolés célszerűbb rendszer életbeléptetése javasoltatván a honban : eddig bizonyosan régen világhírűvé emelketársulat pénztári könyvei és naplói vezetésére, a választ- dett volna.
mány e javaslatot elfogadta s a volt pénztárnok N a g y
Melyik erdélyi nem hallotta hirét Kovászna „PoSándor ur részére a szabályszerű felmentvény kiadását kolsára-ának, hol minden háznál kádfürdőt lehet taés önzéstelen buzgó fáradozásaiért az egylet részéről lálni, mely a vért tisztítja, az ideges ingerlékenységet
a legmélyebb köszönet kifejezéséi határozta javaslatba lecsillapítja s mint lábfürdő megnyugtató, üdílő érzelhozni a legközelebb tartandó közgyűlésnél. E mellett mek közt az egész testben kellemes izzadtságot támaszt
a társulat értékpapírjai és fontosabb irományai meg- és a férfierőt fokozza, csuszt ós köszvényt gyógyít.
Közvetlen Kovászna mellett fekszik Vajnafalva
őrzésére egy megfelelő tűzmentes pénztári szekrény
hires fürdőjével gyengélkedő asszonyok számára.
vásárlása szintén határozattá vált.
Málnás a közelebbi időben a birtokosság gondos
Ezek után olvastatott a földm.-, ipar- és keresk.
miu. ur ő n.mélt.-nak az egylet vonatkozó kérvényére és megfontoló intézkedése folytán az elismerésig csinoadott válasza,melynélfogva az egylet nemes és közhasznú san ki van állítva és felszarelve; számos folbugyogó
célját a maga részéről is lehetőleg előmozdítandó mi- forrásai igen jelentékeny hatásúak.
niszter ur ő nagymltga engedélyezni és elrendelni
A gyógyhely táján a gyógyséta alkalmával tágul
méltóztatott, hogy ezen egylet levelezései, ha azok' a sziv, emelkedik a szellem s a szemet nem lehet
portómentes hatósághoz vagy hivatalokhoz intézvék, eléggé legeltetni a virányos bércektől övedzstt termé
vagy onnan erednek és oktatási vagy közgazdasági- keny lapályon, síkságon és a távoli zöld erdőinagaslaÜgyekben írattak és „oktatási ügyben" illetőkig „köz- tokon, hol szelíd, lanyha szellő lengeti a bujáu termett

Bécs, jalius 7. Római táviratok jelentik a
pápa halálát. („M. H.")

Bukurest, jul. 7. A küsztendse-csernavodai védelmi vonalról a török seregek Küsztendse és Medsidje közt összpontosulnak s itt várják a csatát.
Bécs, jul. 7. A „W. Ztg. K -nak Londonból távirják : Mukhtár pasa negyven zászlóalj élén üldözi az
oroszokat, kiknek visszavonulása általános. A bajazidi
fellegvár átadása küszöbön áll.
Bécs, jul. 7. A bécsi „Abendpost* jelenti: Angol
lapok élénken foglalkoznak az osztrák magyar éa angol érdekek közösségével.
Bécs, jul. 7. A „P. C." bukuresti levele jelenti
e hó 4-ről: Muszkaország elvben késznek nyilatkozott
az oláh hadsereg közreműködését elfogadni a Duna
jobb partján, de a közreműködésnek olyannak kell
lenni, a minő Pidmouté volt a krimi háborúban s az
oláh fejedelem által kinevezett oláh tábornok verérlete
alatt álló zöm ne baladja felül a 12,000 főt.
Bécs, jul. 7. A „P. C'orr." nándorfehérvári sürgönye jelenti máról : A szkupstina a felirati vita előtt
a költségvetést, valamint az 1.500,000 aranyra ru<;ó
államadósság fedezéséről szóló javaslatot s egy ujabb
kölcsönt fog letárgyalni. A szkupstina tagjai hevesen
tiltakozuak minden Olábországgal köthető egyesség
eilen, mivel az utolsó rác hadjárat alkalmával is ellenséges magatartást tanusitott Oláhország a Szerbia
szövetségét akkor visszautasította. A szkupstinának
Muszkaország tanácsait kell elfogadnia, melyeket Rlstics a titkos ülésben fog előterjeszteni. A konzervativek ellenzése dacára a kormánynak állítólag nagy
többsége van — A fejedilem még Kragujeváoban
marad.
Konstantinápoly, jul. 7. A Dunáról nem érkezett hír. R'sdif, Namik ós Abdul Kerim pasák Sumlában gyakori haditanácsot tartanak. Aion kitüaő hírek,
melyek az ázsiai harctérről érkeztek, valókuak bizonyultak.
Konstantinápoly, jul. 7. Mukhtár pasának e hó
6-ról kelt sürgönye jelenti: A török hadsereg Karstól
már csak öt órányira van. Karsba az ut szabad. Az
oroszok Kars mögó húzódtak vissza. Mihály nagyiig
Tiflisbe utazott. Az erzerumi kormányzónak egy távirata jelenti e hó 5-éről: Az oroszok Eutchkilisa és
Ipekből kiűzettek. Redif pasának egy távirata jelenti:
Kedden megkisérlették az oroszok Silistriánál bárkakon átkelni a Dunán, azonban visszanyomattak.

V E a Y E s
— Biuder Lajos gépészmérnök gyönyörű szőnyegmintákat küldött, melyeket hulladók posztódarabokból
készített. Küldött gyönyörű izővetraiutákat — melyek
bármely gyár készítményeivel kiállják a versenyt. A
minták T a r c a l i Endre urnái megtekinthetők. Ajánljuk főkép kereskedőinknek a szövetminták megtekintését. —
— Sepsi-Sztgyörgyön a sörházkertben a nyári
idény alatt minden csütörtökön és vasárnap zeueestély
fog tartatni, hová a nagyérdemű közönséget tisztelettel meghívja
a zenekar.
— Málnás fürdőn vasárnap táncestóly tartatott,

melyen igen kedélyesen mulattak a fürdővendégek.
— A királyhágón inneni kerület! tűzoltó ÍZÜ-

Tetség második közgyűlése N.-Szebenben jun. 29 töl
julius 1 éig folyt le — mint a „M. Polgár" írja a legnagyobb sikerrel. Első nap a vasúttal érkezett egyletek
bevonulása után megnyílt a kiállítás, melynek ugy
tűzoltói, mint egyéb ipari réssé meglepő volt, E i t t

akadályozott. Számos orvos urnák mutatám meg, kérém tanácsát, mig nem szerencsémre, áldott legyen az
ur szent gondoskodása ide hozott, s helyi gyakorló cs.
k. sz. á. főorvos Dr. R e i n e r D á n i e l urat látogatt
tam meg Megnyerő barátságos fogadtatása, emberszerető indulatai nyilvánulása által meglepetve, elbatározám magam a műtétre. Aldassék Jehova ! A két fonnehéz daganat teljesen kivéve szemeim előtt van. Csak
hogy túlélhettem ez örömöt. Az emberiség, a szenvedők érdekében kötelmemnek érzem fenn nevezett orvos
urnák a nyilvánosság terén fáradhatlan azorgalma, lelkiismeretesBégeért, mellyel engem éjeken át ágyam
mellett virasstott, ápolt — köszönetem kimondani; kívánván, hogy a mit sem én, sem családom nem fizethet
eléggé hálásan meg, fizesse meg az isten, az ur áldása
kisérje lépteit, adjon erőt soká működnie még a szenvedők boldogitá.ára, találjon oly méltánylásra e vidéki
helytt az, ki fővárosunkban is az orvosi kar dicsőségének emeléséhez hozzájárulhatna, mint minőben ré
szeiülni méltóan megérdemli.
Fogadja nagyrabecsült orvos ur mély hálám nyilvánulását és örök lekötelezettségem
Kézdi-Vásárhelyit, juliushó 8-án 1877.
Hatschek Miksa,
budapesti látszerész.
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Zágon község képviselete 1877. £vi junius
17-én tartott gyűlésében hozott határozata folytán közhirré teszem, hogy Zágon községében a
szesz, pálinka és sör korcsmárolhatási jog tizedenként folyó évi november 25-én délelőtti
9 Órakor Zágon község házánál nyilvános á r verésen 1878-ik kerek évre haszonbérbe adatik,
mely haszonbérletről az árverezési feltételek
Zágon község házánál alattirtnál a hivatos órákban bármelyik napon megtekinthetők.
Zágon, 1877. junius 25.
L á z á r JÓZSef
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italokkal olcsó

Praglowsky József,

a tusnádi „Hl Á ROM

beruházta. Jó ételek-,

vendéglőjót az idei Fürdőidényre megnyitván, ujolág berendezte, — lehető kényelem-

nek megfelelőleg

Vendégszobái jutányosán bérelhetők ki s kényelmesen. ber< ndezettek. Egyáltalán fel-

italok, tiszta, jó szobák és ágyak által megnyerni.

adatául tűzte ki a vidéki és távolabbi ííirdővendégek megelégedését figyelmes, olcsó
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áron szolgál
vendégeinek.

Dr. HANDLER MÖR
titkos betegségeket;
magömléseket

Nyilttér*)

Nyilt

köszönet.

Tizenöt éven át hordtam jobb felső karomon egy
kinövést, mely teendőimben, folyton nővén, tetemesen
*) E rovat alatt megjelentekért csakis a sajtóh atósiggal
szemben vállal felelőséget a
szerk-

a
el.

Értekezhetni

2-ik közlemény n székelyföldi rom. katb. szegény
templomok segélyezésére alakult kézdi-vásárhelyi
oltiír-egylet javára történt szives adakozásokról:
Bécsi tőzsde és pénzek jalins 9.
Tek. Gábor Imréné gyitjtőivén, leánya Gábor
M. földt kötv, . 75.—
Mária által tett gyűjtés Bereckből. Rendes tagok éven- 5°/0 Metalliques . 60.95
kénti fizetéssel Bereckből : Gábor Imréné 2 frt. Gábor 5°/ nem. köles. . 66.50
Tem. földt. kötv. 73.50
Mária l frt. Gábor Lujza 1 frt. Petri György 10 kr. 1860. államkölcs. 112.—
Erd. földt. kötv . 73.50
Baka Terézia 10 kr. Györbiró 1Ü kr. Mikó Istvánná Bankrészvények . 787.—
Ezüst
109 20
10 kr. Bodó Ignác 40 kr. Balog Dávid 10 kr. Bogdán Hitelrészvények . 145.—
Cs. kir. arany . 5.97—
Sánderné 20 kr. Veress János 2U kr. Szántó Lajos 40 London
125.30
Napoleond'or . 10.2 t / l
kr. Finta György 2 frt. Boér Ignác 1 frt. Petri Józsefné 20 kr. Merza Aatal 1 frt. Bardoc Adámné 10
Felelős szerkesztő: Vócsey Róbert.
kr. Kovács József 10 kr. Erős Ferencné 10 kr. Bareoc Antalné 10 kr. Holbach Jánosné 10 kr. Pénzes
János 10 kr. Frenkó Andrásné 10 kr. Finta Ferencné
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.
10 kr. Rác Mária 10 kr. Horváth János 10 kr. Muszka
János 20 kr. Boros József 50 kr. Merza Kristóf 1 frt.
Farkas Ignác 50 kr. Vertány Györgyné 50 kr. Pénzes
L O T T Ó H Ú Z Á S .
Andrásné 40 kr. Orbán Józsefné 20 kr. Fodor Józsefné
50 kr. Frenkó János 20 kr. Özv. Lukács Józsefné 10
Temesvárit julius 7-én következő számok
kr. Farkas Apolló 40 kr. Hankó András 10 kr. Páskó uzattak ki : 15, 45, 14, 74, 9Antalné 10 kr. Id. Fórig Ferenc 20 kr. Tréfás György
10 kr. Msgdo Györgyné 10 kr.
Egyszersmindenkorra adakoztak: Gábor Imre 1
frt. Gábor Péter 2 frt. Mikó Ferenc 20 kr. Andok
JánoB 10 kr. Mikó Jánosné 10 kr. Fehér Sándor 1
frt. Boér Márici 20 kr. Nagy Lázár 50 kr. Páncél
Dénes 10 kr. Székely Györgyné 10 kr. Orosz István
50 kr. Simon Jánosné 5 kr. Pásk9 Györgyné 10 kr.
Fogadják a nemeskeblű gyűjtők és szives adaorvos-, sebésztudor, sziliész és szemész
kozók a k.-vásárhelyi oltár-egylet érdekében tett buzgó
gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett miudennemü
fáradozásaikért és jóltevő adakozásaikért az intézet
nevében kifejezett leghálásabb köszönetünket.
|
Kelementelke, május 22. 1877.
B. Szentkereszty Stephánie,
Bálint László,
1) az önfertözésnek minden következményeit, úgymint
id. elnök.
id. jegyző

A nyilvánosságnak ne u árt, ha az olyforma egyének, mint kőröspataki mester ifj. B e d ő S á n d o r
egyházi emberhez nem illő cselekedeteit nyilvánosságra
hozzuk. Alólirtnak egy fejszéje lett a községi biró által adóba lefoglalva. É fejszét ifj. Bedő Sándor a községházából ellopta, újra éleztette s nevét reá vágatta.
A fejszét a biró és körjegyző felismervén, alólirtnak
visszaadatták. A mester ur körmei hosszuk ; községi
pénztárnoknak való-e az ily hosszú körmű egyén —
kérdem ?
Köröspatakon, 1877. julius 8-án.
Szász Józseiné.
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szolgálat, jó ételek,

ismerkedési estélyen találkoztak a tűzoltók. Második
nap, délelőtt és délután a közgyűlés szaktárgyalásai
folytak. Délben a Hermaun-f'éle kertben közel 209 teitékü bankett volt. Este táncmulatság. Harmadik nap
zárülést tartottak, melyben elhatározták, hogy a jövő
közgyűlés 1879-ben M.-Vásárhelyit lesz megtartandó.
Ezután következett az Unnepies díszmenet, melyben a
faluBi földmivesekből álló egyesületek beszámításával
1167 tűzoltó vett részt. Az utcákon virágokat szórtak
közéjük a koszorús leányok, s a notabilitások emelvénye előtt az egyesületeket megkoszorúzták, s végül a
nagy-szebeni tűzoltók tartottak diszgyakorlatot szép
számú diszes közönség előtt.
Málnás — eddig a leglátogatottabb fürdő, eddigelő 55 fürdővendéggel bir.
— József főherceg ós a tordai pogácsa. A
honvédség főparancsnokának Tordán jártában a polgármester pogácsávul kedveskedett a magyaros ételeket kedvelő főhercegnek, ki azután többször is tett
megrendelést, annyira megkedvelte az ízletes pogácsát.
A polgármester azóta — mint a „Haladás" irja —
többször meg-meglepte egy-egy küldeménynyel a főherceg családját Egyébiránt a tordai (cigány-) pecsenyét is szereti a főherceg. Tordán jártában reggelire,
mellőzve az elfinomitott ételeket, rendesen tordai cigánypecsenyét evett. Megjegyzése az volt rá, hogy
nem uémet gyomorba való. — Közismeretü dolog
ugyanis, hogy a főherceg magát testestől-lelkestől magyarnak tartja.
— Petőfi sirja. A „Národnie Noviny" cimü tót
ujságban Székács M. nyitra-ivánkai lakós Petőfiről a
következőket közli : Petőfi sirja a fehéregyházi határ
iclső felében van az északi oldalról jövő patak mellett,
ugyanazon dűlőben, hol Petőfi mély sebet kapott, hol
Márka (?) 38 sebet kapott, hol Dacsó elesett, s hol
Zeyk Miklós agyonlőtte rnsgát. Az elesett, de még élő
Petőfit Varga Zsigmondhoz vitték, hol halálos sebek
következtében csendesen kimúlt. Heydte báró közös
sirt ásatott, s abba temettette el más társaival együtt
Petőfit is. Az oda összehordott kis kőrakás tán még
ma is jelzi a szomorú helyet.
A Dobrudzsába átment 30,000 oroszt —
mint két fürdőre ma érkezett oláh mondja —
a törökök lemészárolták. Az átment oroszoktól
6000 cserkesz átszökött a törökökhöz s ezek
vezetése, mellett a muszkák meglepettek s lemészároltattak. A dunai átkelésnél, mint, az oláhok
beszélik, roppant a muszka vesztesége. Oláhországban a törökpárt roppantul szaporodik.

az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a

t e h e t e t l e n s é g e t
(elgyengült férfierőt;)
2) hngycsőfolyásokat (még oly idülteket is), nemzőrészek bujakóros íekélyeit
rendű bujakort minden alakjaiban és elcsufitásaiban;

ói másod-

3) frugycsiszüktíléseket;
4) friss és idült nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyást, 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 eatve 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.

Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik "^N
megkflldetnek.
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és a gyógyszerek
Nvomatott Pollák Mórnál S«n<.i_S»»nta
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