NEMERE

Szerkesztőségi iroda:
Brassai utcza 60. sz. alatt,
hová a lap szellemi részét
illet? közlemények
küldendők.

Kiadó-hiratal:
Po 11 í k Mór könyvnyomdája, hová a hirdetések éa
előfizetési pénzek bérmentesen intézendó'k.

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap,

Megjelenik ezen lap hetenkint kétszer :

szerdán és szombaton
Előfizetési feltételek:
helyben hiahoihordva rágj
vidékre poitán küldve:
Egész év * . 6 ft. — ki.
Fél év . . . . 3ft. — kr.
Vegyed év . . 1ft. }0 kr'
Hirdetmények dija:
3 hasábos petitsorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij kttlSn 30 kr.
Nyilttér sora IS kr.

a háromszékí „ H á z i i p a r - e g y l e t "
az őket
megillető helyre
állították. Es mi önérrök iránt,közlönye.
de nem neutralítás. Mikor egy
és a s.-sztgyörgyi
„önkéntes
tűzoltó-egylet"
hivatalos
létérdekileg érintve van egy háború által,

Előfizetési felliivás
a

mMH&HKRXL
cimü politikai, társadalmi és közgazdászati

zetesen mondhatjuk:
betöltjük."

„E

helyet érdemteljesen

Kossuth Lajos levele.
lap

(Vége)

De én hinni szeretőm, hogy ama szerencsétlen
kifejezés CBak amolyan elhirtelenkedett pisztolydurraVII. évfolyam IV. negyedére.
nás volt, mely messzebb lőtt, mint a hová célozott.
Es nem mondom, hogy Magyarország kormánya már
elhatározott szándékkal odadobta magát ama veszedelElőfizetési feltótelek :
mes hajlamok karjaiba, melyek a döntő körök vidéSzeptember—december . . 1 frt. 50 kr.
kén tagadhatlanul mozgásban vannak. Lehetnek kételyeim, vannak aggodalmaim, de nem mondhatom, mert
Külföldre negyedévre . . 2 , — „
nem tudom. Hanem azt, iájdalom, tudom, hogy sem a
Az előfizetési pénzek a „Nemere" kiadó- magyar kormánynak eddigi hivatalos nyilatkozataiban,
hivatalának P o l l á k Mór könyvnyomdájába sem a külügyi politil a vezetőjének eddigi eljárásában
magyar hazafi megnyugtatást nem találhat
Sepsi-Szentgyörgyön küldendők
Nem lesz felesleges ezeket kissé emlékezetbe
Előfizetőinket
szívesen kérjük előfizetéseiket
hozni most, midőn az ország képviselői újra egybemegújítani, miután felesleges példányokat nem
nyo kiktől a nemzet pártkülönbség nélkül azt
gyűlnek,
várja, hogy párttekinteteken felül emelkedett hazafimattathatunk. "^B®
sággal biztosítani fogják a nemzet akaratának teljesi
A „Nemere" kiadhivatala. tését.
Magyarország miniszterelnökének legnyomatéko"
sabb nyilatkozata az volt, melyben (szóról szóra idézek) afelől biztosította a- képviselőházat, hogy : „nincs
A plevnai csata.
a döntésre hivatott körökben senki, aki külügyi poliMikor e sorokat irjuk, már rég megdör- tikánk föladatának azt tartaná, hogy szomszédunkban
dültek az ágyuk Plevna téréin és száznyolcvan- a birtoklási és hatalmi viszonyok megváltozzanak."
ezer ember csataorditásától reszket a levegő.
E nyilatkozat akkor zajos tetszéssel fogadtatott,
Vivják a második plevnai csatát. Egyfelől Oz- mert (amiut pozitív ténynek tudom) a ház minden olmán pasa 70,000 törökje, másfelől 110,000 dalán sokan voltak, akik egyszeri hallás után e diplomatikai ügyességgel összeállított szóalkatot oly érteegyesült orosz-román. Tehát a „független" Ro- lemben vették, mintha afelől nyertek volna biztosítást,
mánia vitézei is belekerültek, mint Pilátus a hogy a monarchia külügyi politikája feladatának tartja
credóba. Hiába ! a függetlenséget nem adják in- azt, hogy szomszédunkban a birtoklási hatalmi viszogyen. Erről Szerbia beszélhetne, ki fiai vérének nyok meg ne változzanak, Fájdalom, a magyar miniszterelnök ezt nemcsak
árán sem juthatott hozzá, Románia pedig még nem mondta,
nemcsak mondani nem akarta, de sőt
a legkisebb áldozat nélkül nyakig úszik benne. midőn pár nappal később két képviselő a miniszteri
Most majd bezzeg megszolgáltatják vele.
nyilatkozatnak ily értelmet tulajdonított, miniszterelnök
ur szavainak ily értelmezése ellen ismételten tiltaKülönben dacára az ellenség túlnyomó ere- kozott.
jének, a helyzet egyáltalán nem veszedelmes a
„Quesivi lucem, ingemuique reperta."
törökökre nézve. Mehemed Ali Ruscsukot vévén
A miniszteri nyilatkozat eme hírhedt passusa ide
hadműveleteinek alapjául, 110,000 emberrel, hát- megyén ki. Szomszédunk háza oly viszonyban áll Baban fenyegeti az oroszok plevnai seregét. És ha ját házunkhoz, hogy ha amaz lángba borul, a mi háa muszkák megverik Ozmánt, ahelyett, hogy zunk is utána ég. És ama szomszédházat lobogó fák
üldözhetnék, frontot kell változtatniok és szem- lyákkal rablók, gyujtogatók rohanják meg. Ez a mi
háznépünket aggodalomba ejti saját házának biztossábefordulni Mehemed Alival; ezalatt pedig Oz- ga felett, és a magyar háznép felelős őre azt mondja:
mán ismét összeszedheti magát. Ha pedig Oz- ne aggódjatok, én biztositalak, hogy köztünk, őreitek
mannak csak kissé kedvez a szerencse, az oro- közt nincs senki, aki feladatának tartaná, hogy a szomszoknak a Dunán való visszakergetése lesz vég- szédház felgyujtássék.
No, hiszen csak az kellene még, hogy ezt pláne
leges eredménye e csatának.
ők tartsák feladatuknak 1 Szépen köszönöm a biztosíEzalatt pedig felséges királyunk szemlét tást! Tartsák feladatuknak segíteni a megrohant szomtart vitéz hadfiai felett. 18,000 ember áll fegy szédot, hogy a gyujtogatók elűzessenek : ez az, ami a
verben Kassán s I. Ferenc József houvédezre- magyar háznépet megnyugtathatja.
A miniszternők másik nyilatkozata az volt, hogy:
desi egyenruhában vágtat végig a sorok előtt.
Melyik magyar ember ne érezné örömtől feldo- „a kormánynak senkivel szemben és semmi irányban
arra nézve, hogy mit fog tenni, sem szövetsége, sem
bogni szivét, midőn királyát nemzeti hadseregé- kötelezettsége nincsen, hanem teljes mértékben birja
nek egyenruhájában látja. Ha ez egyenruhában önelhatározásának szabadságát."
E nyilatkozatból két dolgot tanultunk, de bizony
kivonja kardját s elhangzik ajkáról: .Utánam
magyar!" — nemcsak e sereg, hanem a nem- egyik sem megnyugtató. Tanultuk azt, hogy a kormány
még maga sem tudja mit akar. Nincs szabott
zet ifja, véne lelkesedetten tódul utána és egy
célja, politikájának nincs határozott iránya. Compasz
emberként áll fel a haza és a dynasztia érdekei nélkül hajózik, várja a jó szerencsét, hogy merre fogmellett. Oh, mert hű egy nemzet ez a magyar, ják a szelek terelni. Ha ez politika: bizony inprovicsak az volt kár, hogy közte és legfőbb ura dens politika. — „Jön idő, jön tanács' (Kommt Zeit,
közt férfiak állottak minden időben, kik eltor- kommt Kath) ennyiből áll az egész. Az önelhatározás
zító üvegeket tartottak közéjök, hogy egymást szabadsága kétségtelenül nagyon jó dolog arra nézve,
hogy m i k é n t jussunk el a célhoz, melyet magunktisztán ne láthassák. De hála isten, ez időknek nak kitüz ünk; de nem gondolom, hogy-az ország létvége. Király és nemzet egymás mellett állanak érdekeit veszélyeztető ily nemzetközi bonyodalommal
és megértik egymást. Büszkén mondhatjuk: „a szemben a politikának irányát is (nem a m i k é n t e t ,
hanem a in i t) a jövendő elhatározás szabadságára relegelső magyar ember a király".
lcgálni, akár tanácsos, akár szabad legyen.
Épen ezért ne aggódjunk azon, hogy az
E-i én tartok tőle, hogy miniszter ur nagyon is
orosz szövetség békóiban meg vagyunk fogva. igazat mondott; ón ug'y látom, hogy a monarchia kül
A XIX. század oly közel hozta a népet a trón- ügy miniszteré — a két fél minisztériumának beleegyehoz, hogy annak kiáltó-szava felhangzik odáig zésével — csinált magának egy keretet, melybe sok
— 8 a nép akaratának menydörgő szózata nem minden belefér, de hogy mit fog belefoglalui ? ennek
meghatározását az időre bízza „Kommt Zeit, kommt
veszhet el a pusztában. Hisz a népszabadság, Rath." A köretnek pedig értelme ez: „Hagyjuk az oroszt
melynek virágai százezrek vérével öntözött me- tenni amit akar." Állásunk az ő irányában egyelőre a bazőn termettek, nein lehet üres szó. A francia rátságos neutralítás. (Neutrálitás ós barátságos I fából
iorradalom és 48-iki szabadságharcok viharai vaskarika; contradictio in adjecto. Hanem fájdalom,
megtisztították a világot salakjaitól és a népeket mégis igaz. Barátságos az orosz iránt, ellenséges a tö-

ország oly
mint most
hazánk, a neutralítás teljes lehetetlenség. Inactio nem
neutralítás. Hogy az eddigi inactio nagy szolgálat volt
az orosznak, az égre-fóldre kiáltó tény. De folytatom
a „keretet.") Ha a török találna győzni, marad minden a réginél s mi a végtárgyalásoknál közben járandunk, hogy a győztes török ne nagyon szorongassa az
oroszt, kivol mi a „szívélyes egyetértést' fenn kivánjuk tartani; ha ellenben az orosz halad előre győzelmesen, mi „állást foglalunk" a vert török hátán, ipsrkodandunk a végtárgyalásoknál mérsékelni az orosz
exactiókat, mindenesetre pedig ha az orosz rabol, hát
rabolunk mi is, ha lehet, le egész Szalonikiig s azt
mondjuk Ausztriának s Magyarországnak : im I érvényesítettük a monarchia érdekeit szemben az orosz
terjeszkedési politikával; az orosz terjeszkedett, de
terjeszkedtünk mi is, a rablással megzavart egyensúlyt
rablással helyreállítók."
Ilyen keretje van annak az „önelhatározáBÍ szabadság" politikájának, mellyel a miniszterelnök dicsekedett. Mondhatlanul fogok örvendeni, ha az ország
képviselőinek hazafisága a nemzeti akarat teljesítésének oly biztosítást Bzerzend, mely ezen g y a n ú m a t
(csaknem azt irtam : „tudomásomat") megcáfolandja.
Második, amit az idézett nyilatkozatból tanultunk,
az, hogy a kormánynak nincs szövetségese. En azt
gondolom, hogy ily körülmények közt, minők a mostaniak a kormánynak két dolog főképen kötelességei közé
tartozik. Egyik az, hogy tisztában legyen politikájának
iránya, célja feladata felől ; erről már szólottam, másik
az, hogy ennek érvényesítése végett szövetségesekről
gondoskodjék. Baj, hogy nincs a kormánynak szövetségese Kötelesség mulasztásnak is nevezhetném, mert
lehetno szövetségese, ha jó politikája volna
De még ennél is nagyobb baj az, hogy a szabadkéz, mellyel a miniszterelnök dicsekedett, az orosz felé
hajlik. Hiszen a bonyodalmak kezdete óta semmit
sein hallottunk annyiszor s több emfazissal hangoztatni, mint a bárom caáazár szttvetségét előbb. „«*ivélyea
egyetértését" még mindig. E szívélyesen egyetértő három császár egyike az orosz. Bizony veszélyben vagy
édes jó hazám azzal a szabad kézzel, amely az oruszszal szívélyesen egyetértésben működik. — Eddig igy
működött. — Sok bizonyítványt idézhetnék, ~ hanem
csak egyre Bzoritkozom.
Azt mondja a kormány : nincs semmi kötelezettsége. Mit ? hát nem vállalta el azt a kötelezettséget,
hogy szabad kezel enged a szláv Ugy zászlaját lobogtató cárnak megszállani s hadműveleti alapjává átalakítani Romániát, melynek sértetlensége szerződésileg
Európa védnöksége alá volt helyezve ? Elvállalta s
még pedig nem is hallgatagon, hanem formális alkuval
vállalta el, mert köztudomás szerint bérül kötötte ki
magának, bogy a cár ne vonja bele Szerbiát a háborúba.
Ez ádáz kötelezettség-vállalás a kútforrása mindannak, ami eddig történt, mindannak, ami még történni
fog s minden veszélynek, amely hazánkat fenyegeti*
S itt a dolognak még nincs vége. Tele van a világ
azon aggodalmas hírrel, hogy már ama kikötés is el esik, hogy a bécsi kabinet már azt sem ellenzi, hogy
a cár Szerbiát belevonja a háborúba. Hja, mert a török oroszlán oda legyintett a cár körmeire. A nagy
cárnak szüksége van a kis Szerbia hitszegésére, kinek
a török csak épen tegnap kegyelmezett meg. Hát a
„szabad kéz" újra egyet hajol az orosz felé.
Magyarország képviselői bizonyosan érezni fogják pártkülönbség nélkül a kötelességet, melyet a hazánkat fenyegető veszélynek ez ujabb aggravatiój a reájok hárít.
Még egy harmadik kormánynyilatkozatra kell
reflektálnom és erre különösen súlyt helyezek.
A politikájának iránya felől interpellált kormány
ahelyett, hogy irányt vallana, mindig azzal ütötte el
a dolgot, hogy „áz osztrák-magyar monarchia érdekei
vezették s vezetépdik politikájukat s hogy a monarchia
érdekei minden körülmények közt érvényesíttetni
fognak." .
Mindig ezt az ételt tálalta, melyről senki sem
tudja : „hus-e vagy hal," még maga a tálaló sem tudja. Hiszen épen az a nagy kérdés, hogy minő irányban (nein minő eszközökkel, hanem minő irányban)
keresi2 s vájjon a nemzet akaratának megfelelő irányban keresi e monarchia érdekeinek érvényesítését.?
Ha a képviselőház elébe ismét csak ez a „sem
hus sem hal" tál étel t á 1 a 1 t a t n é k, s az beérné
azon biztosítással (melyet a parlamenten kivQl csakugyan hallottunk is) miként „a kormány szem előtt
tartja a nemzet azon kivánatát, hogy a monarchia érdekei — szemben az orosz terjeszkedni politikával
l — érvényesíttessenek", a helyzet kétértelműsége nem

változnék, s az ajtó nyitva maradna arra, hogy ha. az , távol magányomból kiáltani : A haza veszélyben van 1 kiküldése tette szükségessé. Elnök főispán ur előpataki
események fordulatai ama bizonyos „osztozkodni vágyé melyhez hasonlóan, tekintve a helyrehozhatlan követ- fürdőorvos Schwarz Zsigmondot tiszteletbeli főorvossá,
befolyások" malmára találnák a vizet hajtani, nemze- •gezéBeket, még soha sem volt Hát ne legyen a „Haza" végzott jogász Cseh Emilt tiszteletbeli aljegyzővé netünk egy reggel arra ébredjen fel, hogy a monarchia pártkérdés köztetek atyámfiai. — Lebegjen felettetek vezvén ki, kinevezettek — a gyűlés a kinevezést örömérdekei érvényesítésének cimén oly dolgok történték, a kölcsönös engesztelődés angyala, a mint kart karba mel fogadván — a szabályszerű esküt letették.
öltetek a'Haza oltára körül. — Nem arra kérlek én,
Alispán Forró Ferenc a megye állapotáról s a
melyektől a nemzet mint kárhozattól irtózik.
Nem könyv nélkül beszélek, Nem szándékom hogy buktassátok, meg a kormányt, hanem arra kérlek, mult gyűlés óta ejőfordult nevezetesebb mozzanatokról
principialis fejtegetésekbe bocsátkozni. Nem akarok tegyétek oly helyzetbe, miszerint megértse, bogy ál- következő jelentését olvasta fel:
Tek. törvényhatósági közgyűlés!
saját történelmünk annyi szomorú lapjaira, nem Polig- lásának biztosítása a nemzet világosan kifejezett akanac, Mac-Mahon sok példáira hivatkozni, annak illus- ratának teljesítésétől függ. — Szerbia készülődései
Ezen rendkívüli közgyűléshez a t. közgyűlésnek
megadták
erre
az
alkalmat,
mely
még
a
diplomatikai
trátiója végett, hogy nem volt a nincs istentelenség,
ide vonatkozó határozatára van szerencsém jelentésemelynek elkövetésénél a hatalommal való visszaélés tekinteteknek is megfelel; ne legyen ez alkalom el- met teljes tisztelettel az alábbiakban megtenni, előre
nem az ország érdekeire hivatkozott volna; hanem szalasztva.
A nemzet akaratának teljesítése a legtisztább bocsátom azonban, bogy a tanácskozás alá kerülendő
mert orosz terjeszkedés veszélyével állunk szemben,
tárgyak sokféleségéhez mérten azt annyival rövidebben
kérem t. képviselő urat, méltóztassék a történelem loyalitás is. Ezt én mondom, a ki nem tágít. Es nem (ehetem, mivel a mult gyűlés óta lejárt időszak alatt
sajnálom,
hogy
mondanom
kell.
En
nem
szeretem
az
azon lapjait felütni, melyeken meg vagyon irva, hogy
nevezetes mozzanatokat alig említhetnék. Ennél fogva
miként szokta a bécsi kabinet a monarchia érdekei- osztrák Bast „hazánkban", de azt nem akarom, hogy e az egész megyét általánosan érdeklőket kell első sor
az orosz égesse, el ; attól pedig borzadok, hogy
nek érvényesítését érteni szemben az orosz terjeszke- sast
ban megemlítenem.
hazíám legyen a máglya, melyen a sas elégettetik.
dési politikával ? Ez annyira actualitási érdekkel bir,
Jelentem tehát, hogy a megye területén az egészNagyon
öreg
ember
vagyok.
Rég
túlléptem
a
hogy szinte borzadok a mint rá gondolok,
ségügy valamint az emberek, ugy a hasznos házi állaA ki e lapokat felüti, meg fog győződni, miként vonalt, melyet az irás az emberéletnek határául jelölt. tok között általánosan kielégítő, eltekintve azon szóra bécsi cabinet a monarchia érdekeinek érvényesítését Ki tudja, nem utolsó szavam-e ez ? Hadd nc legyen ványosan még mindig mutatkozó betegségtől, mely
soha sem értette akként, hogy az orosz terjeszkedést a pusztában kiáltónak szava I
Fogadja képviselő ur, s adja át az én kedves jó N-Borosnyón toroklob cim alatt mutatkozik, hol julius
nem kell megengedni, hanem mindig akként értette,
óta 69 beteg közül meghalt 16, meggyógyult 45, orhogy ha az orosz rabol,
; ha Ceglédemnek szíves üdvözletemet.
vosi kezelés alatt maradott 8. El kell tekinteni a LemKossuth Lajos.
az orosz terjeszkedik, terjeszkedjék Ausztria is.
hényben és Nyén községében uralkodott vérhaB betegEkként értette Lengyelország felosztásánál, ekségtől is, minthogy mind ott, mind pedig itt e betegként mindig, kivétel nélkül mindig az egész múltban,
* Bécsből irják, hogy az olasz követségi titkárnál ség szünőfélben van s jelenlenleg az elsőben 78 beteg
szemben az orosz terjeszkedési politikával.
bázmotozás történt. Az olasz követség tiltakozása fi- közül gyógyult 37, elhalt 23, gyógykezelés alatt van
Irtózatos „mementó" ez 1
gyelmen kívül hagyatott. Nacbtnebelnek az Uchatius- 18, az utóbbiban pedig hivatalosan bejelentve beteg
S ezt az „egyensúly helyreállítása,, politikájának ágyu titkára vonatkozó több irata koboztatott el. volt 50, meggyógyult 15, meghalt 22, jelenleg beteg
nevezik I
Ezenkívül az olasz követségi titkárnál több osztrák 10.- A szükséges orvosi utánlátás mindenütt megtörEs mit felelt ez irtózatos politikára a történelem? erőd leírása is találtatott az azokkal járó térképekkel tént B az orvosi intézkedések részint a főorvos, részint
Moralitásra, becsületességre — mely végre is mindig és rajzokkal egyetemben. Az olasz kormány magatar- a járási orvosok közbenjárásával egyáltalán foganato
a legjobb politika — már nem is utalok. — Ez a tása e fölfedezéssel szemben ismeretlen. Az ola=z kö- sittattak.
diplomatia szótárából rég kitörültetett. — Tényekre vetségi titkár megszökéie ellen intézkedések tétettek.
A lóállományt Kováaznán a hagymáz betegség
utalok.
* Milán szárnysegéde szept. 11. Bécsbeérkezett lepte meg; a közigazgatási bizottság e tekintetben haE politika mellett az orosz hatalom világveszé- Milán kardjának kiváltása végett, melylyel a háborúba tá-osan intézkedvén) a közlekedés megszüntetését renlyes arányokra duzzadt. E politikának következése a megyen. Némelyek nagy fontosságú politikai küldetést delte el.
mai háború is. Ennek következése az, hogy az orosz tulajdonítanak neki s azt hiszik, hogy Ausztria-MaTermésünk se őszi, Be tavaszi gabonában nem
a török „Bzláv ügygyei" magának a magyar és osztrák gyarország szíves elnézését kívánja kieszközölni Szerbia felelt meg a várakozásnak s bár e megye némely
„szláv ügyhöz" utat egyenget.
függetlenségi nyilatkozata iránt, melyet legott ki- helységében meglehetős dúsan termett a buza, azonEllenben az az osztozkodási -politika az osztrák mondanak.
ban a rozs még azokban is gyér volt; ahol pedig a
uralmat a zsugorodástól nem mentette npeg.
* Az Uchatius-ágyu titka az,olaBZ követség titkár- juliusban viharzott jég átvonult, ott a tavaszgabonák
Az orosz nőtt, az osztrák fogyott.
tól elmotozott iratokban teljesen el van árulva.
általában, az ősziek" pedig nagyobb részben elpusztulHát még ha most is e kárhozatos expedienshez
* Királyunk Kassán ivott Sándor cár barátja és tak. Sajnos jelenség különösen akkor, mikor a mult
nyúlna a bécsi kabinet. ? !
szövetségese egészségére s játszották rá az orosz nép- évi hideg és sok eső által előidézett terményszükség
A múltban ez a politika borotvát adott az orosz hymnust. (Táviratunk ellenkezőt mond. Egy uralkodó, csak a jelen évi aratás eredménye által lett volna pótolkezébe, most a borotvát torkára vinné Magyarország- kit népe imád, ki iránt határtalan tisztelettel viseltetik ható.
nak is, Ausztriának is.
— nem üthette ily nyilatkozattal hü magyar népét
Utaink, melyeket az illető községek által kihor
„Duo.cum faciunt idem, non est idem.
arcul Szerk.)
dott kavics sok helyen nem mondom járhatlanná, de
A mit az orosz rabolna a töröktől, a mely tért
A honvédség KaBBán kitüntette magát.
bizonyosan olyanná tett, melyek csakis az őszi utcsiaz orosz befolyás nyerne az Al-Duna mindkét partján,
nálás által javíthatók ki — minden hivatalosan tett
s a balkáni félszigeten, az neki hatalmi gyarapodás,
sokszöri intézkedések dacára se olyanok, mint milyeA harctérről.
erőnövekedés volna; s az ekként gyarapitott befolyás,
neknek lenni kellene, reménylem azonban, hogy a meA bécsi ottomán császári követséghez az utolsó zei munka bevgeztével megkezdendő útjavítás a most
mint mágnes a vasra, ugy hatna az osztrák birodalom
és a magyar korona szlávjaira. A mi szlávot az orosz percig nem érkezett oly sürgöny, mely Plevna elestét darabosan odahordott s nagyréBzben töretlen kavicB
jelezte volna ; megerősítésre talált az, hogy a muszkák elfedésével teljesíeg helyrehozhatók lösznek, tartóssáfogna, azt vinné ki.
De a mit az orosz útonálló árnyékában a bécsi nincsenek ott fölényben.
guk pedig épen a kemény talaj által lesz biztosítva.
Nándorfehérvárról távirják a „P. C." nek : Az
cabinet elvenne a monarchia biztonságára annyira
A Nyéntől Kraszna és KiB-Borosnyóról szinte
angol
konzult
kivéve
egy
külföldi
képviselő
sem
szószükséges török birodalomtól, az nekünk a Ausztriának
Kraszna a Bodzavám felé vezető utak .munkálata az
gyöngeséget s eventualiB halált hozna, mert megszapo- lalt fel Szerbia hadikészületei miatt. — Nischből a aratási idő alatt szünetelvén, ezen hónapban folyamatrítaná kívülről, forrásba hozná belől a már is forrongó szerb határ felé török csapatok közeledtét jelzik. — ba indul. A K.-Vásárhely-büdösi útvonal építése most
dissolvens elemeket. — A mi Bzlávot a bécsi cabinet A topschundi táborban lévő csapatok elindulását a ha- van folyamatban.
tár felé elhalasztották.
fogna, az őtet vinné.
Élőpatak és Arapatak, valamint Imecsfalva közti
A „P. C."-nek távirják ll-én reggelről Buku- elromlott hidak újra építése árcsökkenés utján biztoEs a kimaradhatlan végeredmény! — A talio
büntetése. — Ha most Szentpétervár és Bécs a török restből : Ez óráig sincs még megerősítve, hogy a sítva van s még november haváig elkészüleudnek.
birodalom szétszaggatott romjain megosztozkodnának ; muszka-román hadsereg elfoglalta volna Plevnát. — Egerpatak alatt a Kovászna vizén levő nagyobb hid
nem telnék bele 25 év, hogy orosz, poroBz, olasz Ausz- Slotozia és Ruscsuk között heves ágyúzás foly, mely- helyreállítását 200 frt reáfizeíéssel Egerpatak községe
trián és Magyarországon osztozkodnának ; juttatva a ben egy török monitor is részt vesz, mely Gyurgyevó fogja eszközölni.
prédából az orosz fensőség árán az oláhnak is. — előtt foglalt álláspontot. A monitor Gyurgyevot 1 és
Ezt azon hozzáadással közlöm, hogy segélyezésre
fél óráig ágyúzta ós borzasztó károkat okozott.
Oly igaz, mint a hogy isten él.
Bita községe is fel fog általam szólittatni.
Egy
bukurestí
jelentós
szerint
a
muszka
főbadiNo hiszen nekem teljességgel nem hivatásom
Kórházi ápolási nap julius és augusztus havában
Ausztria szétbomlása felett aggódni — hogy helyébe i szálláson meg vannak győződve, hogy a cár egy ujabb 1563 volt ; ápoltatott összesen 75 személy férfi 48, nő
szabad nemzetek lépnek — de igen is hivatásomnak vereség után le fog köszönni. Ténynek mondják kü- 27, gyógyult férfi 26, nő 8, meghalt 2 férfi, gyógyulattartom aggódni az oly felbomlás felett, mely az orosz lönben azt is, hogy a cár Vilmos császárhoz intézett lanul elbocsáttatott 1 nő, jelenleg ápolás alatt van 13
hatalmat s befolyást tezjesztené. Annyira hivatásomnak levelében is kifejezte e szándékát. A cár oly ideges, férfi, 14 nő.
tartom, hogy ha hazánkat s Ausztriát semmi máB ka- hogy környezete a legrosszabbtól tart.
A megyei kórház épületén több helyen a cserép Niksics vára szombaton kapitulált. — A török födél kiigazítást kivánván, a kórházi bizottmány azt
pocs nem kötné is össze, mint a jó szomszédság viszonya; s Ausztriát az orosz fenyegetné, szintoly elha- határszéli csapatok parancsot kaptak, azon esetbej, nem halaszthatónak jelezte és kiigazítását jegyzőkönytározással mondhatnám nemzetemnek : védjed osztrák ha Szerbia a háborúban részt kívánna venni, Szerbiába vileg kimondotta s megbízta a kórházgondnokot és
szomszédodat utolsó csepp véredig az orosz ellen ; való azonnali betörésre.
bizottmányi tag Antal Zsigmond urat a továbbiak el
Blum pasa, Mehemed Ali táborkari főnöke ll-én iütézésével Lesznek még javitni valók, mert a kerímint a miként most mondom: védjed török szomszéKonstantinápolyba ment. A muszkák döntő veresége tés is gyenge, de ez a jövő évi költségelőirányzatnak
dodat utolsó csepp vérig az orosz ellen.
Az uralkodóház pedig vessen számot történelmi esetére a béketeltételeket hozza meg zsebében a török megtehetéseig függőben maradott, ugy is nem lévén
logikájával. Elkövetkezhetik az idő — el fog következni főhadiszállásra.
még moBt okvetlen szükséges. Benn a szobák kellőNovibazárból a török csapatok Kis-Zvornikba leg meszelve és tisztán tartva, a betegek öltözete és
— midőn német tartományai —
—
rendeltettek
a
rác
határra,
hol
egy
hadtest
vonatik
ágyneműje, valamint a felvigyázat és élelmezés igen
Bizony bizony mondom: Buda várának királyi széke
kielégítő.
dicső egy szék. — Jó lesz arról gondoskodni, hogy össze a rácok ellen.
Minden hir, hogy a románok vagy oroszok valaennek sem épségét, sem ezredéves történelmi typusát
Tüzeset volt 7.
az orosz szörny sem Boa-Constrictor, sem száz karú mely török posíciót elfoglaltak volna, alaptalan PlevÚtlevél a lejárt két hóban a főméltóságu belügypolyp alakjában ne fenyegethesse. — Itt van az idő, nánál öt nap óta foly a harc, háromszáz orosz-román minisztérium által idevaló lakosoknak kiadatott egy
itt az alkalom e gondoskodásra : amott az élet-halál ágyú folytatja a tüzelést. — Az eredmény még isme- évi tartamra 111 darab, váróban van a megtörtént felharcot oly dicsőségesen vivó török oroszlán oldala retlen.
terjesztés eredményeként 190, általam 15 napra kiálTörök monitor lövi Gyurgyevot s abban sok líttatott összesen 118 db.
mellett. Ne szalaszszák el ez alkalmat! „Sero medicina
kárt tett.
paratur — Mene I Mene ! Thekel I Upharain !"
Kebli pénztárunk rendben van, még pedig a köA turnu szeverini praefekt értesíttetett, hogy öt- vetkező pé izösszegekkel: Készpénz a pénztárban 3497
En nem mondom, hogy a magyar kormány az
osztozkodási hajlamoknak már megadta magit. — venezer muszka lép szerb területre.
frt 22'/, krt, úrbéri kötvényekben 151596 frt 41 kr,
Az edinburgi herceget elhívták Athénből, mert a takarékpénztárban, melynek betéti könyvei a pénzCsak azt mondom, ez sincs kizárva „keretéből". —
E& a lidérc ül agyán, mellén karján. Rázza le a li- az angol befolyás dacára Görögország a háborúba tárban állanak, van 16663 frt 23 kr, a bárom összeg
dércet. Tegye szabaddá kezét a nemzet élére állani. megy .
együtt 171756 frt 86 1 /, kr.
Dicsőséges egy állás ez. Egy nemzet hálája jár vele.
Építkezés történt az iskolai alapból fedezve a
— Egy n e m z e t átka, hanem teszi. — Ily nagy- H&romszékmegye rendkiviili
évne- baróthi felső népiskola helyiségében, továbbá a megyeszerű körülmények közt nagyon kÍBBzertl ambitió volna
ház tanácskozó termében, hol annak elővétele igen
azt tUzni ki célul, hogy egy ügyesen összekerekitett gyedes gyülóse Sepsi-Szentgyörgyön égető szükség volt. Ez most van munka alatt; a költséget az épület fentartására irányzott évi átalány horírázia „tudomásul vétele" által magának pártja által
szeptember 12., 13. napjain.
dozandja.
bizalmat szavaztasson. — Excelsior I Tegye, hogy az
Főispán
ő
méltósága
a
gylilésben
megjelenvén,
összes nemzet bizalma vegye körül. — Megteheti. —
Ha még megemlítem, bogy a közbátorság megelnöki
székét
éljenzések
között
foglalja
el,
megnyitó
Fogja fel az irányt, melyet az összes nemzet kijezavarva nem lett és hogy az elhiresedett Deánu rablólölt. Hiszen nem jő magával ellentétbe, azt mondá, beszédében felfejti, hogy e gyűlés öszehivását a
vezérre
vonatkozólag ezen törvényhatóság kebelében
legtöbb adót fizetők névsorának megállapítása, a bihogy keze szabad.
A nemzet képviselőinek pedig azt szeretném zottmány! tagok megválasztása és a választási elnökök ÍB hírre kapott állitások a szigorúan eszközölt hivata-

1 OB nyomozások által mind valótlanoknak bizonyultak saját monarchiánkban döntő körök nyújtottak kész
be — jelentésemet ezúttal mély tisztelettel befejezem. segédkezet a szerencsétlen Lengyelország feldaraboláSzékely Gergely bizottmányi tag kérdi alispán" sához éa a prédán megosztoztak és tekintettel arra,
tói, hogy a szemerjai hegyen átvezetett ut, mely évek" hogy hasztalan vártuk monarchiánknak bárcsak tiltakel ezelőtt munkálat alá vétetett, miért nem fejezte" kozó szavát is a szomszéd Romániáuak az orosz batett be? és hogy az Uzon-kökösi-szentgyörgyi útvonal dakkali szövetkezése a a török birodalomnak a nemjárhatóvá tétele iránt tett-e, és minő intézkedéseket? zetközi szerződések kigunyolásávali ily jogtalan megAlispán kijelenti, hogy a szemerjai hegyi ut járhatlan- támadása ellen B tekintettel arra, hogy vártuk volna,
ságáról hivatalosan nem értesült, az uzon-kökösi-szent- miszerint a minden emberi jobb érzést mélyen sértő
györgyi útvonalnak kijavítása végett pedig az érdekelt orosz-bulgár gyilkolások ellenében monarchiánk hatalmi
községek felszólittattak s azon dolgoztak is s csak a szavát ballatja, fájdalom ahelyett épen ellenkezőleg az
Szentgyörgy várost illető rész maradt készitetlen, ez élet halál harc tusában vérző török lett figyelmeztetve
iránt többször intézkedett. A szükséges intézkedések — és végre tekintettel arra, hogy épen monarchiánk
megtételét igéri. Alispán nyilatkozatát a többség nem volt egyfelől az, mely a teljesen levert Szerbia érdeveszi tudomásul s alispán utasittatik, hogy a közfor- kében interveniált s részére a status quo ante-t egy
galom érdekében e két utat illetőleg tegye meg a kegyes békekötéssel a török részéről biztosította, most
szükséges intézkedéseket.
pedig, midőn ugyanazon Szerbia fegyverkezik s akűGyárfás Imre felemliti, hogy az egerpataki híd cióba lépni készül még mind kÓBÍk, még pedig egyefelépítésére csak Bita község van kijelölve, kérdi al- nesen szavatossági kötelméből kifolyólag oly nyilatkoispánt : miért nem köteleztetik Egerpatak is — mely zattal B esetleg oly irányú beavatkozással, mely Szerközség e hidat épugy használja — annak felépítésé- biát a kötött békének tiszteletben tartására utasítsa —
re ? Alispán felfejti, hogy Bita községe nem kötelező- aggodalmaink nagyok, B mert az orosz hatalom terjesz
lég, haaein csak segitségképen van a hid építéséhez kedésében egyenesen hazánk létérdekeit veszélyeztetve
szükségeltető munkaerő kiállítására felszólítva és pe- látjuk ; tiszteletteljesen kérjük a nagyméltóságú magy.
dig méltányosság szempontjából, mert Egerpatak Bita kir. összministeriumot, kegyeskedjék minden rendelközségének Feketeügyön épített hidja felállításakor kezésére álló eszközzel odahatni, hogy „az orosz hatöbb rendben szolgálatokat tett. A többség alispán fe- talmi terjeszkedésnek gát vettessék és valamint e töleletét nem vévén tudomásul, elhatároztatott, hogy az rekvésében közönségünk készteljes támogatására száegerpstaki hid felépítéséhez járulni más községek is mithat — ugy legyen meggyőződve, hogy mi minden
szólittsssanak fel.
oly politikai irányzatot, mely bármi cimen a török
j Székely Gergely a levéltár rendezetlensége és a birodalom épségének s függetlenségének csorbitását
gátak leszállítására vonatkozólag interpellálja alispánt, vonná maga után — határozottan visBzautasituok."
hogy e tekintetben minő intézkedéseket tett. Alispán
A felolvasott felirat egyhangúlag, átalános he
kijelenti, bogy a gátak megvizsgálása ügyében a köz- lyesléssel elfogadtatott s annak felterjesztésével alisigazgatási bizottság intézkedett, minek következtében pán bízatott meg.
? •
a kir. mérnök K.-Szentlélek községében munkálatát el
Székely Gergely a következő indítványt terjeszti
is végezte s intézkedni fog, hogy a gátak mindenütt elé: Határozza meg a közgyűlés, hogy mint mindenütt
njegvizsgáltassanak. A többség a választ tudomásul a polgáriasuk világban és hazánk más törvónyhatósáveaii. Főispán ő móltósága kijelenti, hogy a levéltárak tóságaiban is, egy szakkbizottság Bzálljon ki, mely
rendezetlenségéről maga is meggyőződvén, febőbb megyénk területének folyamain épült malmokat meghelyre tett jelentése folytán megengedtetett, hogy a vizsgálva, jegyes czövekkel jelölje mog azon magaslevéltár ez évben rendeztessék. A rendezés egy e célra sági pontot, melynél fennebb a gátak és zsilipek ne
felfogadott szakértő egyén által meg is van kezdve s emeltethessenek. Az indítvány elfogadtatván, a maligéri, ha ez évben nem rendeztethetnék, intézkedni mok és malomgátak megvizsgálására Zeethal Ferenc
fog, hogy az a jövő évben is folytattathassék. A elnöklete alatt Kökösi Endre, Bogdán István, Veress
gyűlés főispán ur e nyilatkozatát örvendetes tudomá- Gyula tagokból álló bizottság küldetett ki, mely a kir.
BUI veszi.
építészeti hivatallal magát érintkezésbe tegye.
Olvastatik * BepBi-Bzentgyörgyi felsőbb népiskola
Olvastatnak a különböző törvénycikkek és miniszteri leiratok, ezek között belügyminiszter urnák és azzal ösBiekötött gazdasági szakosztály szervezése
tárgyában
kiküldött bizottság jelentése. A bizottság
idei 24953. számú leirata a fuvarilletményeknek kilométerenként leendő megállapítása tárgyában. Ezzel véleménye alapján meghatároztatott, hogy a sztgyörgyi,
kapcsolatban a megye bizottságának 1877. március k.-vásárhelyi, és baróthi fejső népiskolák számára gond24-én tartott közgyűlési jegyzőkönyvének 6.) pontja nokságok nevezendők ki. A s.-szentgyörgyi felső népd) betűje alatt hozott határozata értelmében a szerve- iskola meglevő szervezetében továbbra is fentartatik.
A kézdi-vásárbelyi felső .népiskola épületének
ző bizottságnak Háromszékmegye közigazgatási szervezeti szabályrendeletének módosítására, az árvaszék átalakítása és szervezete tárgyában a közigazgatási
- létszámának megalakítására vonatkozólag beadott mun- bizottságtól áttett igazgatói tervezetre batároztatott,
kálata. (A felolvasott és elfog adott szervezeti munká- hogy az ügyiratok véleményezés végett a kinevezendő
gondnoksághoz tétessenek át.
latot egész kiterjedésében közöljük.)
Olvastattak a különböző átiratok és községi haCsulak Zsigmond és Ince György ref. lelkészek
az iránti folyamodásának, hogy a legtöbb adót fize- tározatok.
Több tárgy nem lóvén
tők névsorába bevétessenek, hely nem adatott. Bányai
Bogdán, ki ellen a csőd fennállása nincs bizonyítva és gyűlést éljenzések között bezárta.
Molnár Balázs, kinek adója adóhivatali kimutatás szeszerint igazolva lett, bevétettek.
Udvarhelymegye
A megyei bizottsági tagok választási ideje : Okt.
2-án orbai járás és a 3 városban, okt. 3 án Miklósvár
és a hídvégi szolgabírói járások, okt. 4-én kézdi telső közoktatási és köztuüvelődésügyi állapota.
szolgabírói járások, okt. 5 én sepBÍ járás, 6-án kézdi (Felolvastatott Sz.-Udvarhelytt aug. 20-áu a vidéki választmányi
gyilléten KOZMA FEEENC által.)
alsó járáB.
Olvastatik Künlo József bizottsági tagnak az
(Folytatás és vége.)
orosz-török háború kérdésében beadott következő inIII.
dítványa :
Az egylet másodévi fennállása óta ez minden„Tekintve, hogy a nemzet és abban mi ÍB arról esetre tiszteletre méltó eredmény s feljogosít még sok
vagyunk meggyőződve, hogy a török birodalom épsége szépet remélni völgyeink közügyszeretetétől és életreés függetlensége hazánk létérdekét képezi és tekintve, valóságától.
bogy hazánk e létérdekét a szomszédságunkban duló
Hogy Keresztúr is nemsokára követni fogja e
orosz-török háború következményei által az esetben,
ha a török birodalom épsége az orosz hódító politi- szép példát, következtetni lehet abból, hogy ott is a
kának áldozatul esnék, veszélyeztetve látom, i n d í t - mult télen rendezett és sok nemes élvezetet nyújtott
v á n y o z o m : a megye közönsége irjon fel a m. kir. u. n kötöestélyek a társulás utáni vágyat kellőképen
kormányhoz és feliratában kérje fel a kormányt, hogy felébresztették. Sőt azon összejövetelek már akkor
minden rendelkezésére álló eszközzel vessen gátat az azon eredménynyel jártak, hogy 31 népiskolai szegény
oroBZ hatalom terjeszkedésének és adja értésére a m. növendék láttatott el egy vagy más darab téli ruhával
kir. kormánynak, hogy minden oly politikai irányzatot, vagy tankönyvekkel, együtt 42 frt 79 kr értókig, 21
mely bármi címen a török birodalom épségének 8 házi szegény segélyeztetett 57 frt értékig és az utolsó
függetlenségének csorbitását vonná maga után — ha- estély jövedelme 20 írtban a segesvári csatetéren felállítandó „Petőfi-siremlék" javára adatott. A megkeztározottan visszautasít."
Az indítvány egyhangúlag élénk helyeslés, haza- dett uton tovább haladni csak dicsőségére váland a
fias és a török iránt legrokonszenvesebb nyilatkozatok keresztúri és kereszturvidéki nőknek. Gondoskodva
között, indítványozó képviselő ur szóval is a közgyű- lett különben az utolsó estélyen, hogy az összejövete
lés folytonos tetszés nyilatkozata közt — meleg és lek a jövő őszen ismét folyamatba indíttassanak.
5., A sz.-keresztúri tanítóképezde és unitárius
hazafias szavakban meggyőző érvekkel indokolván
indítványát — elfogadtatván, indítványozó képviselő ur algymnasium tanári karából és helybeli népiskolai tanítókból alakult pádagogiai kar szakszerű működésén
felolvasta az általa fogalmazott következő feliratot:
„Országunk déli határainál közeli szomszédsá- kivül egy néhány élvezetes és a közönség által nagyon
gunkban dühöng már hónapok óta Oroszországnak látogatott felolvasási estélyt rendezett, melynek tiszta
mintegy 200 frt, a képezdei szegény tanuálürügyek leple alatt megkezdett s Törökhon végleges jövedelme,
lók kebli segély-egylete, az olvaBÓ- és társalgókör, a
megrontására, közvetve saját hatalmi köre megnagyob- gymnasium könyvtár alapja és budapesti árvízkárosulbitására irányuló embertelen hadviselése — mely fölött tak között osztatott meg.
midőn méltó megbotránkozásunknak adnánk kifejezést
6., Kaszino-féle olvasó-egylet megyénk két váro— lehetetlen elhallgatnunk azon aggodalmakat, melyek e háború kitörése óta — jelesen annak folyama sában 3 létezik: Udvarhelyit kettő, Kereszturon egy.
Az udvarhelyi kaszinónak ez évben 88 egész éves és
alatt bennünk támadtak.
Nem titok, hogy az orosz hagyományos politiká- 5 havi részvényeB tagja van. A tagsági dij egész évre
nak végcélja az északi és déli szlávok egyesítése 10 frt, havonként 1 frt. Évi bevétele és kiadása 1000
és nem titok ma már, hogy ezen politikának esett —1200 frt között változik. Járat 16 politikai s szép
áldozatul a hős lengyel nemzet — a jelenben napi irodalmi lapot s a „Budapesti Szemlét". Könyvtára
rendre tűzte török testvéreink s legjobb szomszédaink mintegy 250 kötetből áll, rendezetlenül és használetiprását, mondhatni kiirtását é« azután, igen azután latlanul.
következünk mi a tekintettel arra, bogy a múltban
Az ugyanottani „Polgári társalgókör" 170 tagot

számlál. Évi részvénydij 2 frt. Járat tiz politikai s
szépirodalmi lapot. Vau mintegy 60 drb könyve.
A sz.-keresztúri „Olvasó- és társasgókör , '-nek ez
évben 52 helybeli és vidéki tagja van. Évi részvény
5 frt. Járat 9 politikai és szépirodalmi lapot.
Ezeken kivül megerősített alapszabályok alapján
fennálló falusi olvasókörök a következő községekben
vannak : Parajdon 1869 óta, melynek már 1874-ben
82 kötetet s 136 füzetet tartalmazó könyvtára is volt;
Ujszékelen 1866 óta; Alsó-Simínfalván 1869, Etéden
1872 óta. Vannak továbbá utóbbi időben alakult olvasókörök : Gagyban, Nagy- ós K.-Galambfalván, SzentÁbrahámon.
7., Van továbbá a megye területén a népnevelésiegylet által 1876-ban alapított népkönyvtár a következő 12 községben :
Vargyas, Magyar-Zsákod, Felső-Boldogfalva, Ujszékel, Zetelka, Énlaka, Kecset, Szent-Erzsébet, Vágás,
Bethlenfalva, Homoród-Sz.-Pál, Székely Keresztúr.
NB. A könyvtár alapítvány a következő 26 drb
könyvet tartalmazza : Farkas : DinnyetenyéBztés, Dély:
Sertéstenyésztés, Fischer: Juhtenyésztés, Horváth:
Magyarország története, Bock : Az egészség négy
könyve, Bánffy : Bár a kertem nagyobb volna, Kégly:
Szarvasmarhatenyésztés, Wolkenberg : Olvasó könyv,
Bánffy : Utasítás egy 20 holdas gazdaság mivelésére,
Kócsi: Községi faiskola, Komlótermelés, Kenessey:
Trágyakészités, Adomatár, Arany : Népmesék, Lázár :
A szabad természetből, Zsoldos: Népszerű erkölcstan,
Jókai: Sonkoly Gergely, Erdély aranykora, Válogatott beszélyei, A Berfőző, Robinson, Kölcsey : Munkái,
Kuliffay: A Bzabadság hősei, nemzeti dalkönyvecske,
Aron E d e : Eperfa és selyemtenyésztés, Olvasókönyv
haladó felnőttek számára.
A mint e jegyzék mutatja, az alapitó-egylet a
gazdaság különböző ágaira és a nemzeti érzület ápolására volt különös tekintettel.
E népkönyvtárak érdekében már most oda kellene hatni, hogy a tulajdonos községek, melyek többnyire a vagyonosabbak közé is tartoznak, azokat időről-időre gyarapitgassák. Azután még az illető papok
és tanítók gondoskodnának arról, hogy a könyvek
nehogy egy porlepte zugban használatlanul heverjenek
s a bennök rejlő kincs népünkre nézve holt tőke
maradjon.
8., Végül, hogy megyénk lakosságának napi szellemi táplálkozása felől némi tájékozást nyerjünk, a
postahivatalok szíves közreműködésével egybeállitattom
azon hirlapok és időszaki folyóiratok jegyzékét és példányai számát, melyek e folyó félévben megyénk területén postán szétküldettek.
Cim
Péld.
Cím.
Péld.
Budapesti Közlöny
9 Fővárosi Lapok
14
Pesti Napló
13 Magyarország és Nv.
6
Hon
6 Vasárnapi Újság
28
Ellenőr
2 Hölgyfutár
7
Egyetértés
14 Petőfi-társaság Lapja
4
Kelet Népe
7 Budapesti Bazár
4
Magyar Állam
21 Nefelejts
2
Nemzeti Hirlap
31 Magyar Bazár
13
Magyar Újság
6 Welt- Blatt
4
Magyar Néplap
6 Divat
1
Népzászlója
4 Die Mode-Welt
1
Igazmondó
10 Die Frauenzeitung
1
Képes Néplap és pol.
Hiradó
62 Cornelia
1
Budapesti Napilap
7 Falusi Gazda
2
Hirmondó
24 Kertész gazda
1
Községek Lapja
6 Erdészeti Lap
1
Magyar Hirlap
22 Erdélyi Gazda
13
„
Korona
3 Népkertésze
16
Heti Lap
2 Néptanítók Lapja
ÍÖ3
Hiradó
3 Kis Lap
2
Politikai Újdonság
29 Haaznos Mulattató
6
Közvélemény
6 Bányászati Lap
1
Központi Hív. Értesítő 1 Házi-ipar lap
4
Katholikus Napilap
3 Apolló
1
Háború Krónika
12 Természettud. Közlöny
1
Kelet
29 Posta Közlöny
2
Magyar Polgár
5 Építészeti Hitlap
2
Erdélyi Hiradó
12 Jegyzők Lapja
1
Nemere
7 Erdélyi Prot. Közlöny 11
Bukuresti Hiradó
3 Keresztény Magvető
18
Ébredés
8 Egyházi és isk. Szemle 3
Hermansütdter Zeitg
5 Egyházi Értesítő
1
Tageblatt
4 Természet
I
Székely Hirlap
1 Román lap
1
Marosvidék
3 Centrall-Zeitugsblatt
1
Neue Fr. Presse
2 Udvarhelyi Hiradó
24
Pester jud. Zeitung
4
Borsszem Jankó
11 Eonél természetesen csak a
Üstökös
10 vidékre küldöttek értendők
Olvas tehát Udvarhelymegye lakossága 74 féle
lapot 715 példányban.
Ezek közül:
Politikai
38 féle 417 plban.
Divatlap
8 „ 27
„
Szépirodalmi
7 B
80
„ (NB. a liumoKülönféle szaki. 7 „
12
„ rost is ide értve)
Gazdasági
5 „ 33
n
Egyházi
4 „
33 „
Iskolai
3 , 111
„
Term. tudora.
2 „
2 «
Az egészből politikai 38 féle 417 plbiu. A többi
mind összevéve
36 „ 298 „
A következtetést ebből nagyon könnyít elvenni.
A szellemi életben t. i. sokkal többet politizálnak,
mint egyebet a mennyit összevissza csinálnak. Est
kellene valahogy a „Székely-egyletnek" megváltoztatni.

Megjegyezni kívánom még azt, hogy a megyénkben lévő felsőbb tanintézetekhez járó szaklapok, folyóiratok a fennebbi jegyzékbe nincsenek felvéve.
Valamint tudom, hogy van egy néhány másféle lap is
egészen kihagyva, mit az idő rövidségének tulajdonitok, melyet a postahivataloknak nyújthattam a kimutatás összeállítására. Azonban nagyjában még is valót
megközelítők ez adatok. Mindenesetre pedig kellő
tájékozást nyújtanak olvasási hnjlamainkról.
Van a megye területén 1 könyvnyomda, 1 könyvkereskedés és 1 könyvköttö.
Visszapillantva már moBt közmivelődésügyünk
tényezőinek, a társulási alakzatoknak számára, az azokban nyilvánuló erkölcsi erőre és szellemi törekvésekre,
itt-ott elért szép eredményekre: elvitázhatatlanul áll
az, hogy minden mostoha anyagi viszonyok dacára sem
engedtük nyomtalauul vonulni el fejflnk felett az időt,
hanem igyekeztünk a haladás, a szellemi fejlődés alapköveit lerakni, különböző őrpontokon világító mécseket nyújtani, ezekbe az áldozat olaját koronként megvinni — s ezáltal megyénk területén a szellemi élet
jövő felvirágzását előkészíteni.
Legyen áldás e nemes törekvések nyomában !

hogy részökre minél nagjou'j mennyiségű tépéitgyüjtenének össsze.
— Két brailai kereskedő beszéli, hogy a román
hadseregnek a Dunán való átkelése óta nagy rémület
uralkodik a lakosság között. Mindenki attól fél, bogy
a törökök intelmöket valósítani fogják és ők is átkelnek román területre, ami pedig igen valószínű, mert
egy külföldi lap ottani levelezője biztosan értesült,
hogy a törökök a hadsereg zömének átkelését várják
és akkor az offenzívát átteszik Romániába. Egy zsidó
markotányos, ki a plevnai csatában jelen volt, állítja,
hogy a törökök megerősített posiciójukból oly irtózatos pusztítást vittek véghez az orosz seregben, ami a
hírlapokban közölt számokat jóval felülmúlja. Abból
az ezredből, a melyhez állítása szerint ő is be volt
osztva, csupán 300 ép ember halt meg és a markotányosok közül mintegy 60 pusztult ol. Egyik lap azon
sürgönyét, m<ntha a Balkánon hó esett volna, romániai ntazók képtelenségnek mondják.

LOTTÓHÚZÁS.
Budapesten szept. 7-én következő számok
húzattak k i : 19, 6 , 12, 24, 23.

Bécsi tSzsde és pénzek szept. 13.
5°/ 0 Metalliques . 65.30
M. földt kötv. . 76.50
5°/
nem.
köles. . 67.—
Tem. földt. kötv. 77.50
Feladatott Budapesten szept. 13-án d. e. 11 ó. 50 p1860.
államkölcs.
112.—
Erd.
földt. kötv . 74.50
Érkezett d. u. 2 óra 50 perek.
Bankrészvények . 757.—
Ezüst
104.60
Plevnánál az ágyaharc folyik. Ozmán pasa Hitelrészvények . 220.25
Cs. kir. arany . .• 5.64
London
117.85
Napoleond'or . 9.45'\,
bárom orosz dühös támadásc visszavert. Az oroszok minden tudósítások szerint nem boldogulFelelős szerkesztő: Yecsey Róbert.
nak, Ozmán visszaveri őket. Általános ostrom
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.
még nem volt.**Mehemed Ali a Jantráig előnyo-

A „Nemere" eredeti táviratai.

mult, Szulejman már működik. — A király
kassai beszédében az orosz cárra mint barátjára
s nem mint szövetségesére köszöntött. Szept.
10 e estig terjednek e tudósítások.

Adler fényképész

Végeiadás
leszállitott ár mellett.
Egyedül a fűszer osztályra akarok szorítkozni az okból mindennemű
porcellán,

ílveg,

norinbergi és rövid árukat
véglegesen kiárulni szándékozom, mely okból
van szerencsém a n. é. közönség becses figyel-,
mébe ajánlani - a felsorolt tárgyakból olcsón
bevásárolni.
Mély tisztelettel

Weinberger Lajos
1—3

Sepsi-Szentgyörgyön.

ÉLŐPATAK
gyógyközségben eladó
Károly Romania fejedelme nevet viselő meleg és hideg fürdő-intézet az ahoz tartozó díszkerttel s kaszálóval. Négy szoba, egy konyha
és kamarából álló lakházzal, udvartérrel, gyümölcsös kerttel és egy berendezett fehérsütődével. A lakház közvetlen szomszédságában 2 7 t
hold területű kertekkel. Az úgynevezett Lobogófürdőnek egy negyed része. Ugyan ezen lobogófürdő szomszédságában egy 600 nsz. öl. területü belső telek, melyen 1 mészárszék vágóhíd é» lakház van. Ezen telken bőtartalmu ásványforrások találhatók, melyek kevés költséggel
még iható borviznek is alkalmasak. Végre a
fürdö-intézet déli részében két darab szántóföld
2V, hold térmértékkel, melyen egy bőtartalmu
forrás van kitűnő édes vizzel, mely a hely szerencsés fekvése miatt Élőpatak község báx melyik részébe kevés kl'ltséggel vezethető.
Ezen összes fekvőségeknek határozott ára
15,000 frt, mely összegnek '/» része vásárló ál
tal a vásár megkötése alkalmával fizetendő, a
többi részét vásárló árvái biztosítás mellett 8 % kal megtarthassa és kikötendő részletekbe fizetheti.
Bővebb felvilágositás nyerhető
Nagy
L á s z l ó n á l S.-Sztgyörgyön.
1—

a Sepsi-szentgyörgy városi és vidéki közönségével tisztelettel tudatja, hogy Sepsi-Sztgyörgyön
fog bizonytalan ideig tartózkodni. Fényképez
Feladatott Budapesten nzept. 13 án d. n. 6. ó. 20 p.
kedvezőtlen időben is naponként reggeli 9 óráÉrkezett d. n 7 óra 10 perek.
tól délután 5 óráig. A teljesen sikerült munOzmán rendületlenül védi Plevnát. Az oro- káért felelősséget vállal. Ajánlja magát a t. köszok megostromolták Gri vicát. Orhaniból segít- zönség pártfogásába. Lakása Oltutcában Á l l t a i
1—2
ség megy Ozmannak. Szulejman két szárnya D é n e s ur házában.
győzelmesen átkelt a Balkánon. Szulejman a gabrovai uton Buzlnndzsánál szétverte az oroszokat. Mehemed Ali űzi Czarevicsot.
Az ilyefalvi községi iskolánál betöltendő
2-ik fitanitói állomásra pályázat hirdettetik. Az
V E G Y E S
Az állomás az 1877«-ik tanévre ideiglenesen
— A király Kassán ll-én délutáni 3 óráig volt töltetik be. Az állomás javadalmai: 300 o. é.
jelen a gyakorlatoknál s a csapatok működésével ál- frt. készpénz, 3 kataszteri hold kitűnő minőségű
Alattirt községi elöljáróság által közhírré
talában meg volt elégedve. A gyakorlatoknál baleset
is történt. CobauiI de Sermet francia tüzérörnagy lo- kert, tisztességes lakás. Folyamodványok folyó tétetik, miszerint Nagy-Borosnyó községe által
hó
30-ig
alólirt
iskolaszéki
elnökhöz
küldendők.
váról lebukott, mint mondják, jelentékeny sérülést kaközség piacára építtetni határozott egy emeletes
Ilyefalván, 1877 sept. 8-án.
pott, ugy hogy azonnal a városba kellett szállítani, a
több szobából álló uj községi háza felépítése a
király és Albrecht főherceg, valamint János főherceg 1 - 2
Révay Lajos. mérnöki tervrajz és költségvetés szerint f. 1877
is érdekkel tudakozódtak az őrnagy állapota felől s
részvétüket fejezték ki a baleset fölött. Este 10 óraév október 1-én délelőtti 9 órakor az irt község
kor Lipót bajor herceg, ő felsége veje érkezett meg.
lói irt volt brassói kereskedő, jelenleg b o - házánál tartandó nyilt árlejtés utján — arra
A király, a főispán, a polgármester a pályaudvarban
dolai lakós, egy 14 éves, irni olvasni tu- vállakozónak ki fog adatni. A közkiáltási ár 26
várták ; a kiszálló herceg királyi apósának kezet csódó jó erkölcsű fiút veszen fel kereskedé- ezer frt o. é j ezen kikiáltási árnak 5 0 / 0 - a készkolt, mit ő felsége homlokcsókkal viszonozott. A bevosébe tanulónak
pénzben a hozzá szóllo által előre leteendő.
nulási utcákon sorfalat a tűzoltók képeztek, kezeikben
görögtüzzel telt vascsészét tartva. A nagy közönség
Minden további értekezés levél által
A feltételek, tervrajz és költségvetés a közh-lkesen éljenzett, a herceg a „DeBsevffy-palotába"
.történhetőségi elöljáróságnál bármikor megtekinthetők.
szállott.
Fördcr Sándor,
Nagy-Borosnyón, 1877. szept. 8-án. 2—3
— Felhívás a Kolozsvártt dec. 2-án rendezendő
kereskedő.
Kónya Sándor,
Kónya Mihály,
iparmükiállitás érdekében. A kolozsvári jótékony nő- 3 - 3
Bodoldn u p. Prdzsmár. közs jegyző.
egylet által Kolozsvártt 1877. december 2-án rendeközs. biró.
zendő tárlattal gr. Schweinitz Gyula ur indítványára
iparmütörténelmi kiállítás is rendeztetik, melynek célja hazánk erdélyi része ipaitörténelmének s a külön
böző iparágakra szükséges, hazánkban találtató nyers
anyagok felmutatása. A iparmükiállitás tárgyai: 1)
minden mütörténelmi becscBel bíró, a régi ötvösség re
inekei sorába tartozó tárgy, szobrászati, díszes CBerép,
kőedények, kéziratok, festmények stb. 2) Ásványok,
ásatag nyers anyag és felkészitmények különböző nemei. 3) Faipar és a különböző erdőtermények stb. —
E mütörténelmi kiállításra, mely hivatva van megyénk
ipartörténelméhez adatokat szolgáltatni, nagyobb körben felölelni hazai iparunk egész múltját, felmutatni
ajánlja n nagyérdemű közönség pártfogásába az Ő9ZÍ és t é l i idényre
a hazánkban találtató értékesebb iparmütörténelmi tárgyakat, felhívom fláromszékmegye lakosai figyelmét
is jól berendezett
s kérem azon családokat s egyeseket, kik nevezetesebb iparmütörténelmi tárggyal, régiséggel birnak, a
községeket, községi régiségeiket, a községek határán
találtató fa-, ásváuyokból egy-egy darabot ezen iparmütörténelmi kiállításra küldeni. A bejelentések okt.
Valamint eddig, ugy ezután is a legjutányosabb és legjobb
10-ig Hidvégre gr. Schweinitz Gyula úrhoz teendők,
öltözetekkel szolgál a t. megrendelőknek, melyet számos l ) 8 l - és k ü l ki gondoskodni fog a tárgyaknak tovább felelősség
mellett Kolozsvárra szállítása felől. — S.-Szentgyörgy,
földi összeköttetéseinél fogva mások felett előnyösen teljesíthet.
1877. szept 13. Gr. Scliweinitz Gyula kiállítási elnök
ur megbízásából gr. Kálnoky Pál.

Pályázat.

Árlejtési hirdetmény.
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férfi készruha és kelme raktárát

— S.-szentgyörgyi Serester Júlia a török Bebesültek részére 1030 gramm tépést küldött be szerkesztőségünkhez. Elküldöttük a budapesti török konzulnak. A török hadseregnek roppant szüksége van a
tépésre. Nemes gondolkozású nőink igon helyesen ten
nék, ha megsebesült testvéreinkon segítenének azáltal,

Lakása a piacon „Bazár" alatt.

