Szerkesztőségi iroda:
Brais&I uton a 60. RÍ alatt,
hová a lap szellemi részét
illető közlemények
küldendők.

Kiadó-hivatal:
Po 11 á k Mór könyvnyomdája, hová a hirdetések éa
előfizetési pénzek bérmentésen intéteildí'k.

NEMERE
Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászat] lap,
a háromszéki „ H á z i i p a r - e g y let"

és a s.-sztgyörgyi „önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye.

ríttassanak, mert különben mi órtelme van a városunkban elrendelt zárlatnak, ha a város határán, a város
Városunkban a marhavész mind nagyobb-nagyobb közvetlen szomszédságában lévő szemerjai határszélen
mérvet kezd ölteni. Naponként több betegülés fordul egy sereg juh. legelész s még a szentgyörgyi törökelé s mind nagyobb aggodalommal tekintünk a ve- buzásba is átcsap.
szélyre, mely nemcsak városi, de vidéki gazdáinkat
Emlékezzenek vissza gazdáink a múltra, midőn
is marbáik elvesztése által igen érzékenyen sújthatja kipotolhatatlan károkat idézett elé megyénk egyes
s es által a gazdászatot, kereskedést felszámithatatlan községeiben a felmerült marhavész i ne legyenek sükárosodosásoknak teheti ki.
ketek a figyelmeztetésekre. Teljesítsék az orvoi-rendA központi vészbizottság a „T i b á 1 d kosár u - őri szabályokat szigorú pontossággal önmagtri*^-s-^z
ban lesárt marhák s benn a városban ragályba j ország más vidékei érdekében, hogy lehenen kis köresett egy marha lelövetésével a gazdaközönsége t meg- re szorítani a bajt, msly millió me^ millió értéket
nyugtatni igyekezett a vész tovább terjedését illetőleg; semmisíthet meg.
de fájdalom, már másnap a lelövetés után városunk 2
A katonákat az egyes polgárok barátaiknak tegazdája marháinál a vész újból konstatálva lett
kintsék, mert ők a ragály megakadályozásának leg"
Megfejteni a vésznek városunkba jutását s annak hathatósabb eszközei; nem mint ellenségek, de mint
gyors tovább terjedését, miután a városon kivül le- a közjó minkásai v..nnak városunkká rendelve. Fel
zárt marhák lelövettek s minden elkövettetelt a vész hívásaiknak engedelmeskedjenek, elleneseiben a kalokalizálására — eddig nem sikerült. Most rendőrsé- tona kötelességét fogja teljesíteni, ha a végletekig
günk, az egyes gazdák mulaszthatatlan kötelessége menni kényszeríttetik.
gyakorlati óvintézkedések foganatba vétele s azok ponA központi vészbizottság a marhavész raeggátláBa
tos teljesítése által a vész nagyobb mérvben elterjeszempontjából okt. hó 31 én tartott gyűlésén az alábbi
dését meggátolni.
határozatokat hozta, melyeket ajánlunk a városi ÓB
Az egyes gazdáknak önmaguk és a közjó iránti vidéki lakosok figyelmébe, mipthogy azokhoz szigokötelességük megtartani a következő orvos-rendőri sza' rúan alkalmazkodni tartozik mifidenjíi.
Miután a Szentgyörgy várói környékén 'fekvő
bályokat:
Ha valamely helységhez közel Ut ki a járvány a községek teljesen vészmentesek s a vész cssk Szentgyörgy városban uralg — a város egész területe zárlat
gazdának első sorban kötelessége marháit minden ide- alá vételik nov. 1-től fogva s miután a városban lévő
gen ember és marhák, főkép kérődzőkkeli érintkezés- GO főnyi katonaság nem elégséges a vároa elzárolására
től megóvni, ugy szintén megtiltani a marhákat gon- a nov. 1-én megérkezett két század katonaság is
igénybevétetett. Császár Bálint, [Murai Lajos s a helydozó szolgáknak a vészes helylyelí érintkezést.
beli katonai parancsnok felkérettek azon helyeket megjeA kutyák láncra köttessenek, baromfiak elzárai- lölni, hova katonai őrség felállítása válik szükségessé.
sanak, hogy ne nyujtassék alkalom a ragálynak ezek
E két század katonaság Ózentgyörgyön és Szeáltal a vészei helyről tovább terjesztésére.
merján J fog elhelyeztetni.
A katonai parancsnok utasíttatott:
i Ha a járvány valamely helységben kitör, ezt a
A kijelölt állomási helyeket folytonosan őrizet
közigasgatáinál (szolgabíró) rögtön bejelenteni kell.
alatt tarjtfyii; az őföknek meghagy tolt, hogy a várAddig is, mig • hatósági közeg a helyszínén rosból szarvasmarha, nyers termény, szalma, vagy
megjelenhetnék a fennebb emiitett intézkedések a leg- szálas takarmány kivitelét no engedjék meg. Városi
nagyobb Bzigorral foganatositandók ; a közös itatással lakosok csak a városi kapitányság által kiállított mefel kell hagyni; marhái gondozását minden egyes gaz- netlevél mellett bocsáttatnak a városból ki. Átutazók
da külön egyénre bizza, kinek az udvarról távozni kötelesek a városi kápilányiágnál ielentkezni — s csak
attól nyerendő menetlevél mellett folytathatják utjokat
nem Bzabad ; istállóit zárva kell mindenki előtt tartani. tovább. Az őrség felügyel, hogy a városból kutya és
Ha a vész egyes gazda udvarán tör ki, akkor
állat ki ne meneküljön, az ily tévelygő állatokat az
1. az egészségeseknek látizó marhákat külön kell őrség lelőni kötelei s a tulajdonos kiputatoltatván az
őr minden lelőtt egyes darabért 2 frt jutalom díjban
elhelyeztetni ; a betegek maradjanak istállóikban,
részesül. A kik az őrvonalon átmentükkor az őr há2. A betegülésről azonnal értesítendő a helyiég romszori felszólítására sem állanak meg — az őr felelöljárósága.
jogosittatik az engedetlenek ellen fegyverét használni.
3. A megdöglött állatok félreeső helyen 248 cmter
E határozatok a megye mindeu egyei községeimély gödrökbe temetendök el, a hullák betemetés ben köztudomásra hozatnak — Szentgyörgy város
előtt mészoldat és trágyalével leöntetvén. A gödrök polgáraival falragaszok és dobszó által tudatandó s a
szomszédos megyéknek is megküldetik.
teteje tülkével vagy egyéb szúrós bokrokkal fedendő
A vészkerület következőleg alakíttatott ki :
be, melyre kő vagy föld rakatik, nehogy kutyák vagy
Alsó- és Fölső-Csernáton határáig, Márkosfalva,
ragadozó állatok a hullához közbl jussanak.
Mátisfalva a Feketeügyig, Feldoboly, N.-Borosnyó,
4. Az istállók s a beteg marhák gondózóinak ru- Nyón, Bodola, Márkos Brasió határáig. Hídvégi szolhái füstölés által nagy figyelemmel megtisztitandók. gabírói járásban az Olt folyam, egész Miklósvárszék,
A füstölés mint óvszer igen tanácsos még oly istállók- Csikqzék határszéle Szentgyörgy felé — máiik fele
K-Vásárhely felé Kászonon át nem foglaltatik bele.
ban is, melyek s vésztől mentesek. A füitölés követ- Erről a magas kormány és a szomszédos megyék érkezőkép történik :
tesitetnek.
Az istálló ablakait • ajtóit betesszük, egy c e VészbiztoBokul kineveztettek Szemerja községébe
répbe 9 deka halvany meszet teszünk, erre ráöntUnk szentgyörgyi Molnár Sámuel, Kökös, Szotyor ós Kilyén
9 deka töménysavat. Igen kitűnő izernek bizonyult községekbe kökösi Molnár József, Ilyefalva, Szenkirály,
ezek mellett a carbolsav, melyet kevés vizzel vegyi- Aldoboly részére ilyefalvi Nagy Mihály, Gidófalva,
Etfalva, Zoltán, Fotos éa Martonos részére gidófalvi
tünk s azt az istálló falaira felperecskeljük. Mig a Csiszár Pál., Árkos, Kőrispatak, Káinok részére árkosi
füstölés tart, a marhák az udvarra bocsátandók ki,
Benkő György. Zalán, Oltszem, Málnás, Bodok réEzek a legszükségesebb intézkedések, melyeket szére zaláni Fehér János. Élőpatak, Arapatak, Erösd
részére
magyarosi Magyarosi Ferenc. Hidvég, Lüget,
a gazdaközönségnek feltétlen szem előtt kell tartani.
Nyáraspatak részére hídvégi Deák Láizló, Uzou, BikA rendőrség szigorúan ügyeljen fel, hogy a cse- falva, Doboló réizére bikfalvi Kovács Sándor. Nyón,
lédek az utcákon ne kóborogjanak, nehogy általuk Bodola, Márkos részére bodolai Kóia Sándor. Lisznyó,
tovább terjesztessék a ragály.
Magyarós, Laborfalva, Szentivány részére lisznyói Bedő
A külön véizbizottságnak, mely az istállók meg- Károly. Réty, Angyalos, Eresztevény, Beienyő, líomolló
vizsgálásával bizandó meg — a már véizes helyekkel részére angyalosi Imreh Lázár. Maksa, Bita, Várhely,
érintkezni nem szabad, mert ily helyekről a ragályt Lécfalva részére maksai Gocsman Mihály, Dálnok,
Albis, Mátisfalva, Márkosfalva részére márkosfalvi Baegészséges marhák közé is elviszik i igy legbiztosabb rabás Albert, Feldoboly, N. Borosnyó, Egerpatak, Kisterjesztői a ragálynak. E bizottság egyes tagjainak vé- Borosnyó részére egerpataki Márk litván. Szentgyörszes helyről hazajövetelük után mindig kimosdani és gyön Benke András és ifj. Császár Bálint. A vészbiztosok napi dija 3 frt — a Bzükséges fuvart az illető
átőltözködnf kell.
község .állítja ki. A vészbiztosok addig is, mig a koryA kp. vészbizottság intézkedjék, hogy a szomszé- raántól külön utasítás érkezik le az alábbiak megtardos községek kérődző állatai, juhai stb. istállóra szo- tására utasíttattak:

A marhavész.

Megjelenik ezen lap hetenkint kétszer :

szerdán 6s szombaton

Előfizetési feltételek:
helyben híihoahordva vagy
vidékre postán küldve:

Kgési év . . 6 ft. — kr,
Fél év . . . . 3 ft. — kr.
Negyed év . . 1 ft. 50 kr-

Hirdetmények dija:
3 hasábos petitsorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij kiilSn 30 kr.

Njílttór sora 15 kr.

A vészbiztos kötelességei.
a) A reá bizott községek elöljáróit megérkezéséről-a községi gyűlés egybehiváia végett előre értesiti.
b) A gyűlésben kinevezési okmányát előmutatja
s hatásköréről felvilágosítást nyújt.
c) A helyi vészbizottságtól átveszi a marhalótszámról felvett kimutatást s eszközli a bizottsággal
együtt a létszám felülvizsgálatát; ez alkalommal egyizersmind a marhák egészségéről is meggyőződést
szerez.
d) A marhalétszám felvételénél előforduló hibát
kinyomozza s a létszámot ehez képest kiigazítja ; ha
a hiba eredetéről felvilágosítást a községben nem nyor,
a szolgabírónak azonnal jelentést teszen ; ha több
marha találtatik, mint kimutatva van: a fölösleg elzáratik, ha pedig keveiebb : a tulajdonos a szolgabíró
által a hiányzó marha értékének megfizetésére Ítéltetik, mely összeg azonnal behajtandó. A veszteglést
ki állott feles Bzámu marha elárvereztetik.
e) Ha a helyi vészbizottság meg nincs alakulva :
azonnal megalakítandó és a marhalétszám összeírás
azonnal foganatositandó.
f) A pásztorokat és nyuzókat figyelemmel kiséri
s őket szigorúan figyelmezteti betegedési vagy elhullási
eset bejelentésére.
g) A marháknak egyik helyről a másikra való
tilalmát ellenőrzi, az áthágásokat a szolgabírónak és
vészbizottságnak feljelenti s a marhákat zár alá teszi.
h) Idegen határban teljesítendő mezei munkára
engedélyt adhat saját felelőssége alatt.
i) Több vészmentes helység közt a szükséghez
képest őröket állit fel s erről a kerületi vészbizottságot értesiti.
k) A véizbiztos a felügyeletére bizott kerületben
köteles lakni s alkalmaztatása ideje alatt egyéb foglalkozást nem űzhet.
1) A véizkerület végiő határain alkalmazott vészbiztosok ai ide vezető utaknak megbízható őrök által
őrzéséről gondoskodnak.
m) A hússal való ellátás céljából a vészmentes
helyről a vészkerület széléhez érkező vágómarha bajtójának — ha ez a központi vagy kerületi vészbizottság írásbeli engedélyét előmutatja — kijelöli az utat,
melyen a marha hajtandó, egyszersmind a hajtó mellé
kíséretet rendel.
Miután a vészes helyek elzárattak és a vószkarületnek szervezése befejeztetett elanuyira, hogy a
vészkerűleten kivül az egész törvényhatóságban megszüntetett marhaforgalom ós legeltetés ismét megengedhető, akkor a vészkerületen belől is a vészmentes helyBégekben könnyebbitések következőkép engedhetők meg
a) Egyik helyiségből a másikba marhávali mozgás a marha-állomány szigorú megvizsgálása után a
vészbizottság által 24 órai tartamra érvényes Írásbeli
engedély mellett lehetséges.
b) A marhalegeltetés csak azon feltétel alatt engedélyezhető, hogy a szomszéd vószuientes helység
marhái egymással határos legelőkön ugyanazon időben
nem legelhetnek.
c) A CBordák ugyanazon egy kútnál nem itathatók
d) A legkisebb gyanú felmerülésével a legeltetés,
valamint a forgalom beszünteteudő s a marhák istállóra veendők.
A vész meggátlása végett Szentgyörgy városban
következő óvintézkedések hozattak be:
Állatorvosok jelvénnyel láttatnak el, hogy az őrök
felismerhessék.
A Szemerján elhelyezett katonaság teljesiti a
szolgálatot Földvár él braisói útvonalon, a zárlatot a
szemerjai határon a kilyéni malomig. A városon elhelyezett katonaság a szemerjai határtól a barompiac,
Árkos felőli részén az Olt hídig. A kaszárn/ában lévő
katonaság az Olt hidjától a kilyéni malomig és a balszolgálatot.
A város tanácsa 100 frt büntetés terhe alatt meghagyja a kutyák és bitangon járó szárnyasok és disznók
elzáratását. A város által készíteti; menetjegy mellett
lehet csak a városból kimenni marhakeieskedők, mészárosoknak ily jegyek nem adatnak. Kérődző állat,
attól nyert nyers termény a városba a zárlat ideje alatt
nem hozható 100 frt büntetés terhe alatt. A városba
bejött, tilosán behajtott marhák lezáratnak és a zárlat
tartamáig tovább nem eresztetnek. A zárlat ideje alatt
Szentgyörgyön hetivásár nem tartatik; az élelmi szerek
vásárlása tekintetéből a zárlaton kivül egyes helyek
jelöltetnek ki.
A megye területén elhullott marha állatorvosi
boncolás előtt 100 frt büntetés terhe alatt el nem temethető.
A szentgyörgji hetivásár betiltatik s az Szentgyörgyön kivül fog megtartatni; fapiac helyéül báró
Szentkereszli árkosi fogadójától Szentgyöi^y határán
vont őrvonal, a gabonapiac helyéül a szintgyörgyi
Olthidon tul az úgynevezett Eprestető jelöl.etik ki.

A vész csak Szentgyörgyre szorítkozván kerületi
vészbizottság nem neveztetik ki, ennek teendőit
központi vészbizottság teljesiti.
Szeutgyörgy városa körül 12 község elzáratik —
s e végett még egy század katonaság idejövetele iránt
intézkedés tétetik.
Szentgyörgy város a felállított őrhelyeket tűzifa,
asztal, prics, paddal, vizedénnyel, lámpával és meleg
köpenyeggei tartozik ellátni, az erre szükséges pénzösszegnek a város pénztárából kivételére • polgármes
ter felhatalmsztatik.
* Nettó budget az 1878-iki előirányzat szarint.
A) Rendes kiadások 176.344,543 frt. B) Rendkívüli
kiadások 818,713 frt, beruházások 5.109,455 frt. —
A) Rendes bevételek 16.345,013 frt. B) Rendkívüli bevételek 2.532,870 frt. — Összes bevételek 165.937,883.
Összes kiadások 182.272,721 frt. Deficit 16.334,838 frt.

A székely mozgalom kérdésében
Háromszékmegye közgyűlése a következő feliratot terjesztette fel:
Nagyméltóságú miniszterelnök ur !
Mélyen meghatva azon események következményei által, melyek Székelyföldünk és nemzetünk hírnevét világgá bocsáták, nemcsak, hanem melyek által
több hazafi polgártársaink a bebörtönözés keservét is
Bzenvedni kénytelenek : őszinte hazafias indulattal járulunk jelen feliratunkkal nagyméltóságod elébe, mint
felséges apostoli királyunk magyar kormányának felelős elnökéhez, miszerint méltóztatna tekintetbe venni
m a g y a r n e m z e t ü n k n e k nemcsak minden
egyes tagja által érzett, de annak összessége által férfias nyiltsággal kifejezett testvéries rokonszenvét a léteiért küzdő vitéz török nemzet iránt, mely rokonszenv más civilizált népek millióiban is meleg viszhangra találva, földieink itt a Székelyföldön nem hazánk államisága, nem alkotmányunk, nem felséges királyunk apostoli trónja és dynastiája vagy birodalma
elleni merényletet szándékolhattak B igy érdemesek
lévén még mindig testvéri szeretetünkre és a hazafiak
őszinte pártfogására, alázató* tisztelettel kérjük nagyméltóságodat: kegyeskedjék az úgynevezett „székelytörök légió" ügye miatt bebörtönözött atyánkfiainak
szabadlábra leendő bocsátását kieszközölni s ez által
ÍB megerősíteni Magyarország alkotmányos kormánya
iránt mindig érzett bizalmunkat és hitünket, mely kormánynak megyénk tántorithatlan hive volt és marad is.

Sayambydagh felé halad és Tergukaioff tábornokkal
igyekszik egyesülni.
A muszkák ismétlik régi hadi taktikájukét és
haderőiket három hadoszlopra osztva, mintegy szétforgácsolták. Haymon tábornok alig 30,000 ember fölött
rendelkezik, az erő nagyon is kevés arra, bogy Mukhtár pasa hadállása megtámadtassák és ha a török tábornokok egyesüllek (már egyesültek) és jól működ
nek, a muszkáknak roppantul visszaadják a kölcsönt.
Erzerum védelmi állapotba helyeztetett. A sebe
sültek elszállíttattak • csatatérről. A "muszkák telisi
diadaláról Konstantinápolyban semmit sem tudnak
Szerbia közbelépése most felette kívánatos volna
a muszka hadseregre nézve, de sem Milán fejedelem
sem a rác kormány nem mutat erre kedvet. Milán fe
jedelmet azon körülmény hangolta le, bogy Karageorgavics Péter, ki Milán ellenében trónkövetelő, muszka
hadiszolgálatba lépett s a muszka főhadparancsnokság
részéről, tárt karokkal fogadtatott. Való ugyan, bogy
Muszkaország korántsem felelt meg a feltételeknek,
melyekhez a rác fejedelem hadüzenetét kötötte, de
tény, hogy voltak bizonyos eshetőségek, melyek bekövetkezése esetén Milán még akkor is megüzente
volna a portának a háborút, ha Muszkaország nem
teljesiti Ígéreteit. Terv szerint az oláhoknak e hó
19 én vagy 20 án a második grivicai sáncot be kellett
volna venniök, s csak azután következett volna
általános támadás, mely jeladás lett volna Szerbia fellépésére is. Igy azonban, miután a muszka hadsereg
semmire sem birt menni, a rác akció hosszabb időre
elnapoltatott.

A „Reuter-féle ügynökség" Konstantinápolyból a
következőket jelenti: Mukhtár pasa a kormánynak
tudtára adta, hogy f. hó 27-én este Jenicöjnél Izmail
pasával egyesült. Szulejman pasa szintén f. hó 27-ről
jelenti: hogy ágyú és puskatüzelés folyton tart • Saba
szigetén — Szilisztria előtt — levő török csapatok s
velők izemben állomásozó ellenséges had között; veszteségünk csekély. — Rauf pasa jelenti ugyanezen napról, hogy az ágyú- és gyalogtüzharc folylon tart; az
ellenség vesztesége súlyos, a miénk jelentéktelen.
A „Golosz"-nak egy távirata jelenti Alexandropolból okt. 29-ről: Loris Melikoff tbnok főereje megszállotta az Apaeiaj völgyét s a szomszéd magaslatokat s körülzárta Karsot, melynek bombázását legközelébb megkezdődik. Tergukasoff tábornok tovább üldözi Erzerum felé Izmail pasa csapatait, mig Heimann
tábornok a Szongali feU siet, hogy a törökök visszavonulását elvágja. Bajazidet az oroszok nem ezillták•
meg. Kagizmán lakosai megadták magukat csapa-'
tainknak.
A „P. C." jelenti Bukurestből, hogy a muszkák
Kelt Háromszékmegye törvényhatóságának Sepsiszentgyörgyön 1877. október hó 24-én tartott köz- 28-án Telischt megtámadták és elfoglalták és 7 török
csapatot, egy pasát, több tieztet foglyul és 3 ágyút
gyűléséből.
zsákmányul ejtettek.

A harctérről.
Erzerum erődítései 112 ágyúval vannak felfegyverezve. Az erődöket Izmail pasa parancsnokiét* alatt
25,000 gyalog, 6000 lovas és 6 üteg védelmeai.
Dervis pasa egy hivatalos sürgönye jelenti Batumból, hogy egy török csapat Poli mellett találkozván egy muszka hadosztálylyal, ütközet fejlődött, mely
a niUBzkák megveretésével végződött.
A muBzka hadsereg egy része Karitól északra
foglalt állást, egy máiik rész Haymon tábornok alatt
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A szerelmes levél.
— Elbeszélés. —

Irta AIGNER FERENC.
(Folytatás.)

— Zádorffi szereti Szidóniát és e szerelmét novellákban adja tudtára Szidóniának, ki novelláiban a
női szerepet játsza.
— Vakmerő I
— Tolakodó I
— Halált rá, erkölcsi halált! — hangzott a nemes konferencia részéről.
— Megálljatok. Előbb tárgyalunk !
— Igen, tárgyaljunk. Ez a szokás. Ez a rend.
— Első kérdés: — hallatá szavát Szirondiné —
hogy egy ismeretleu ember küldhet-e szerelmes levelet egy elit világbeli nőhez ?
— Ez tolakodás ! — nyilvánította az egyik rokon.
— Helyesen beszélsz fiam I Ugy van. Aztán ba
az az ismeretlen még kiváló parthie lenne, de nem az.
— Ugy van mama, — hehenté egy kisded alak
a családból. — Amint ballom, még egy birói vizsgát
se tudott letenni.
— Akkor már nem érdemes beszélni róla ! —
Bzólt Szidónia kicsinyléssel. — A mai világban a könyvek bemagolása teszi az embert.
— Szidónia, te valóban eszes gyermek vagy. Én
bámulom kitűnő nézetűidet I — fejezto ki magát a sógornő elismerőleg.
És Szidnia olyan önelégülten mosolygott.
Tehát Zádorffi fóleg egymagáért Ítélendő el. Pedig amint én tudom, Zádorffi a vizsgánál azért vallott
kudarcot, mert nem évekig készült arra, hanem csak
két hétig.
Persze, ez a körülmény nem számit semmit. Síidonia a hanyagságot már szamárságnak tartja.
Oh női okosság, bámulatra méltó vagy I
— Mit dicséred te Szidóniát? — rontott a sop-

Demoraliz&tio minden téren.
Közelebb lefolyt báromszékmegyei nagy tanitói
gyűlés eléggé meggyőzött mindnyájunkat arról, hogy
mig a törvény országunk aokféle felekezetű és népességű lakosai valláserkölcsi nevelésébe beleegyedni
nem akart, szükkörQ néptanítói gyűlésünk egy kiváló
tagja megértve, hogy magok • vallásfelekezeteknek
van fentartva a vallás-erkölcsi neveiéi módozatának
oly iránybani vezetéie a köziégi iskolákbaD, hogy
ranisták közé egy erős bariton hang, — mikor itt
egyéb fölött szükség határoznunk.
— Második kérdés tehát: hogy e levelet mint
küldjük vissza Zádorffinak hozzánk illő elegantiával ?
— veté fel a kérdést ismét Szirondiné.
— En azt javaslom : dobjuk ki egyizerüen az
ablakon.
— Hallgass fiam. A te javaslatod nem korszerű
Az anyai intésre aztán a javaslattevő nagy mérgesen behúzza magát egy sarokba. Gondolja magában
„Ordítsatok tehát ti okosabban."
Szidóniának ez jól esett A leültetett hős épen
az volt, akinek az előbb a sógornő által rá tett dicséret nem tetizbtt.
— En nem tudom mit tegyünk, — mondá az
egyik.
Szirondiné boszuBan fordalt feléje:
— Akkor fogd be a szádat. Minek beszélsz
hiába ? I
Erre meg a társaság olyanformán zúgott, hogy :
„Tisztelat a szólás-szabadságnak I"
Szidónia bátorkodott megjegyezni, hogy „nem
mindig jó • korlátlan szólás szabadság."
A sógornő ismét megdiciérte.
Es Szidónia njból önelégülten mosolygott.
Szirondiné pedig ment tovább :
— Hát ti semmitse tudtok kiokoskrdni? — kérdé.
Epen Bemmit.
A családtagok összedugták fejűket. Hallgattott
mindenki, de a főkben tarkábbnál tarkább gondolatok
fűződtek.
Hanem hát • tarka gondolatok napvilágra jövetelét megakadályozta egy gyöngéd alak betoppanása •
táriaiágba.
E gyöngéd alak egy gyászol, aligjl8—19 évea
leány volt, Szidóniának legkedvesebb barátnője.
Altalános üdv-rivalgáisal fogadtatott az érkező.
„Uj alak, uj etzme !* — mindenki «bben a hitben volt.
Nem csalódtak,
Szidónia a barátnő rózsás arcára oda lehelte rubintos ajkával az Üdvözlés édes-meleg csókját.

•gyík felekezet a másiknak szemébe ne vethesse as
ellenszenvet.
Midőn az egyik megerősíteni akarja működésével a nép kebelében az erkölcsösséget, mint a társadal mi lét alapját és a tökéletesedés telé haladás mozgató erejét; addig a másik oly eljárásoknak ad alkalmat községében, mely szembetünőleg az erkölcstelenség
medrébe vezet.
Ujabb időben ugyanis a nagy politikai mozgalmak
kockára dobatták a nép keblében a lelkiismeretet, a
valódi érdem megjutalmazása érdekében minden vá.
lasztó által tehető befolyást, mert pár forintért, egy
korty pálinkáért, szóval a gyomorért felildoztatták
vele a szavazási jog meztelen Bzabadsagát igen sok
helyt. Nem volt-e ez egy lépés a nép elerkölcstelenedése felé?
Ha most már elgondoljuk, hogy az ily megvesztegetés az egyházak kebelébe is behozatott s már az
egyházi férfiak beállítása is a legaljasabb dorbézolások eredményéül tekinthetők: nem jajdul-e fel lelkünk,
hegy a hol az erkölcstanitás alapját keressük, ott az
erkölcstelenitő vesztegetések mocskára találunk.
Tapasztaltuk a közelmúltban, hogy az ily egyházi
körben történt vesztegetés elidegenítette a jobb érzelmű hittársakat azon egyház kebeléből, melyben ős
apáik századokon keresztül erkölcsi ós anyagi életet
nyertek, csak azért, mert a legszentebb székbe a lélekemelő ékesszólás helyett egy tompa mormogást
állított a roszakarat, s nem riadunk-e vissza az ily
eljárásoktól, ha ezek által csekély egyházi erőnk szétforgácsoltatását látjuk ?
Keresztény társaim ! Midőn köztetek, mint legközelebb ől Háromszékhez csatolt községben egy egyházi állás betöltése már is elmérgesitette a békés ál
lapotot, emlékezettek az isten dicsőítésére, válaszatok
magatoknak oly férfit, ki magasztos éneklésével égig
emeli lelkeiteket 1 Ne engedjetek tért a vesztegetéseknek, melyek egy emberéletre nyakatokra tolnak olyant,
kinek látása és hallása csak undert költ bennetek
a legszentebb ház, azaz az isten háza iránt! Mutassátok meg, hogy mint Háromszékmegye uj ^gyermekei,
eredeti tisztaságban foglaltátok el helyeteket I Kór
erre legőszintébben egy
Kalrinigta.

Az idei termés.
Sepsi-Martonos, 1877. okt. 29.
A természet, ez a minden földi teremtményeket
gondosan dajkálni soha meg nem szünö édes anya
jelen évben kezüukbe adta mindennemű áldásait.
A*t mondják némelyek, kik csakis a négy fal
közölt theoreűzálnak, de az egésa nyáron soha a mezőn meg nem fordultak : hogy Háromszéken dus termés volt.
Számoljunk hát a hanyatlásra siető esztendő terméseivel s lássuk meg, mennyiben van igazuk azoknak a szoba falai közt theoretizáló, vagy legfennebb
az országúiról szemlélődő s kocsijokból futólagosan a
mezőre is kitekintő uraknak.
En amit láttam, tapasztaltam s másoktól ia beszéltetni hallottam, nagyítás vagy kicsinyítés nélkül
hiven leirom. Ha mások saját mezeiken dúsabb termésről értesitendnek, azon csak örUlni fogok, de ehez
kevés reményem, mivel a gabna drágasága s naponként fennebb emelkedő ára az ellenkezőről győz meg.
Vegyük tehát rendre.
iZádorffi, mit adnál te egy ily csókért ? Nemde
a félvilágot! De csak ugy, ha a tiéd volna.)
— KedveB Jozephin ! nem jöhettél volna alkalmasabb időben.
— Hogyhogy ? — kérdé a csengő hangú vidám
teremtés.
— En ismerem életrevalóságodat.
— Elénk vagyok s egyéb semmi 1 — válaszolt
könnyedén a szeretetreméltó fiatal barátnő.
— De azellemdus, az pedig nem mindenki.
Valóban Jozephinről az egész város ugy beszélt,
mint a legszellemdusabk leányról.
— De te is az vagy és ez elég örömet okos
nekem.
Zádorffi osztozik ez örömben. Egyébiránt a nő,
kit szeretünk, mindig kedvesebb.
Szidónia igy folytatá beszédét :
— Vezess ki bennünket a sötétségből 1
Szirondiné közbe szólt:
— Elég, gyermek. Te nem érted a dolgot.
— Kedves néni ! — szólt erre Jozephin,
kíváncsian várom szavait.
— Szidónia egy szerelmes levelet kapott. Mi az
illetőnek vissza akarjuk küldeni, de megakadtunk
mert nem tudunk egy helyes módot erre kitalálni.
Szirondiné szavaira a megtestesült ssellemdusság
azonnal felelt:
- - En az efélét jól értem.
— Éljen 11 Halljuk 1 !
— A levelet vissza kell küldeni egy üres levél
borítékban, melyet egy jeles férfiú címezzen az illető
nek, — igy hangzott a tanács.
— Ez a fő I — fejezte ki bámulatul eltelve a
baritonista.
— Nem biába szerettem én mindig 1
szólt tovább az a valaki, aki minden nőt szokott ieeretni.
— Hallgassatok! — Ez Szirondiné ajkairól
szállett el.
'
El erre elhallgatott mindenki.
(Vége követkeiik.)

A janiusi kedvező időjárás a rozs szemzésére jótékonyan folyt be elannyira, hogy a rozs ritkán volt
tömöttebb, mint az idén. De ba általában vizsgáljuk,
be kell vallanunk, hogy a rozsot illetőleg csakis téltermésre számithatunk, sőt vannak helységek, mint-a
miénk s még többek is, hol a rozszsal vetett szántóföldek több szénát termettek, mint gabonát. Láttam
épen a szomszédom földén félkalongya rozsot s három
boglya szénát vagyis ftlves tarlót B a rozsföldeket általában csaknem meg lehetett kaszálni.
Néhány nappal ezelőtt megfordultam Nagy-Borosnyón, hol a szállásomon levő együgyű sincerus gazda
elkeseredve panaszlá, hogy neki nem lett annyi őszi
gabonája, mint amennyit földeibe vetett. Nesze neked
dus termés 1
Búzáink általában tömöttebbek voltak, mint rozsaink, emellett szép fejesek, ugy hogy első tekintetre
50—60 literre lehetetett számítani kalongyáját. De a
szegény gazda ttt is csalódott számításában, mert a
búzákat a rozsda megütvén s körülbelől tizedrészét
készületlenül kapván, annyira megrontotta, hogy a búzának kalongyája alig adott 35 litert, holott nálunk
rendes terméskor 46—50 litert szokott ereszteni. Azonban szálában sem levén oly tömött, mint máskor, a
búzát is csak féltermésre számithatni.
Egy régi praktikus vén gazditól tanultam még
ifjú koromban : mikor a barázda üres, akkor c»ak
féltermés várható. Ez pedig igy volt ebben az esztendőben.
Vizsgáljuk továbbá a tavasztermést s lássuk, hogyan fog kiütni. Igaz-e, hogy legalább ebben e tekintetben dus termésünk volt.
Az árpa közepesen termett, de a zab silányul,
sem Bzemére, sem szálára nézve nem dus, nem gazdag. E*t tanúsítja magas ára, noha a magas árnak
részszerint a szomszédban folyó háború is az oka, hova az oroszszal fraternizáló szászok s oláhok szakadatlanul szállítják.
Kölesben is csak félterméBt kaptunk, mivel a
vetés után bekövetkezett szárazság megszorítván, fele
az elvetett maguak keletlen maradt.
A törökbuzaföldek is a tavaszi sok esőzés miatt
idejében meg uem miveltethetvén, csak fél s néhol
harmad termést adtak, sőt némely vizenyős helyeken
a tőrökbuzát el sem lehetett vetni s hogy a földek
ürssen ne maradjanak, haricskával vetették be, ugy
hogy 4 évtized alatt határainkon ennyi haricska nem
volt látható.
A haricska tehát kétségkívül kipótolta a törökbuzábani hiányt ? Vajha 1 de épen ellenkeíöleg történt,
mivel a haricska kalongyája alig ad 10 litert. Nekem,
ki évenkint 50—60 koloogya haricskát szoktam termesztetni s az idén is lett 60 kalongya: lett 6 hektoliter haricskám a vannak akik még ezen is csodálkoz
nak, mert másoknak annyi sem lett, sőt némelyek —
mivel szeme nem volt — le sem aratták. Nesze neked duB termés I
Lencse, borsó, fussulyka mind csak félterméssel
szolgáltak.
Hátra van még egy nevezetes élelmi cikk: a
krümpli Yagy pityóka. Est illetőleg szerencsések voltak azok, kik homokos földbe ültették pityókájukat,
mert azok meglehetős termést kaptak ; de akik fekete
ugyagos főidbe ültették, azok csak féltermést kaptak.
Es itt tanuságul szükségesnek tartom megemlíteni, hogy jártam én, s velem együtt még sokan a
pityóka ültetéssel. PünkÖBd nagyhetin elültetvén, rögtön esni kezdett, s egy hétig folytonosan esett, s amit
akkor ültettünk, mind elrothadt, nem kelt ki, s a föld
üresen marad.
A szőllőről mit mondjak, midőn ez ami éghajlatunkat nem kedvelő növény nálunk igen kis mérvben
csak az ablakok alatt tenyészik. Hir szerint a szőllő
is csak féltermést sdott s már előre jövendőlik, hogy
a bor, ez az elmét élesítő, but, bajt felejtető s szivet
vidámító ital drága leend.
Számítsuk már a fenn mondottakhoz azon borzasztó jégvihart, mely Bzámos faluk határán az idei
termést csaknem merőben tönkretette. S aztán mondjuk r á : Az idén dus termés volt Háromszéken.
Isten adjon ennél dusabbat s mentsen meg at
ilyetén gazdag termést okozó időjárástól I Óvjanak
meg az egek a határoinkon felviruló termést agyonlövöldöző jéggolyóbisoktól, a valahára a sok szűk termés után mondhassuk el mi is földmivelő gazdák:
„Istennek hála, az idén határainkon dus termés volt ! u
hogy fizethessük könnyedén, jószivvel az állam gépezetének fentartására nélkülözbetlen adót, ne húzzák le
vállainkról a köntöst, fejünk alól a párnát s ne üssék
dobra minden vásár alkalmával — elzálogolt portékáinkat.
Bocsánat érdemes olvasó, hogy ily csekélységekkel bátorkodtam igénybe venni becses figyelmedet, de
egy adakozásra felhívásból ma is azt olvasván, hogy
Háromszéken dus termés volt, igazságszeretetem ösztönzött az idei termésnek valódi hű képét felmutatni,
hogy ne ámítsák némelyek magukat s ne ámítsák a
világot, hogy Háromszéken valami nagyszerű, bő termés volt, mert bizony mondom, hogy az idei termést
csak félnek s korántsem lehet dúsnak mondani. S ezt
tudva, »z illetők, az adó felhajtásában tulszigoruak ne
legyenek. Engedjenek időt a szegény földmivelőnek,
kinek vállaira van rakva a legsúlyosabb tsrab : az
adó Iassankénti kieszközlésére.
Egy gazda.

s pálmafák honának búja téréi a hős honfiak ártatlanul
kiontott vérétől kövérednek. Az ágyuk rémletes v»d
mor.ija végig dühöng a (öld alatt Plevnától a székelyhavasokig, a Jantrától Magyarország végső határáig; a
közérzetet, a aegélyrehivó szót elhordja a keleti szellő.
Mesziről , ő, de mégis fáj, megráz a jajszó, mely a
bénává, koldussá vált ezerek ajkain hangzik — isten
óvjon, hogy hasonló panaszoktól rendüljön meg nálunk
a lég — és a szív I
A nemzet hallja a kiáltó szót s siet meghozni a
török nemzet irá .ti kötelesség s kegyeletadóból az
illető részt.
Igy hozta meg legközelebb a székely nép egy —
a török sebesültek javára rendezett táncestély alkal
mából. Szép számú, díszes közönség támogatta a nemes célt. Ott volt községünk s pár szomszédközségnek
színe, virága, tarka, de mégis oly harmonicus vendégkoszorút képezve, melyet Mohamed is megirigyel paradicsomában. Viruló, üde alakok, a tavaszi ibolya
egyszerűségével, ssemérmes bájával, kiknél nem Bzokás
nem számítás, hanem a szív ösztöne viszi a vezérszerepet, s a SZÍVÓS ajkak s a fehér fogsor nem festék,
nem hazugság. . . Az egész -éj élvezettel telt s a jó
kedv kivilágos viradtig tartott,
A nemes célra begyült tiszta jövedelem felülfizetésekkel együtt 12 frt 27 kr, mely összeget azon szíves kéréssel küldünk be a t. szerkesztőséghez, ne terheltessék rendeltetése helyére eljuttatni*) Fslülfizettek :
Bartha Juliánná úrasszony 1 frt, Bartha Ilona k. a.
50 kr. Bartha Berta k. a. 50 kr. Keresztes Eduárd ur
1 frt. Balázsi Gyula tauitó ur 1 frt. Teleki Sándor
tanitó ur 27 kr.
Fogadják a szives adakozók a nemes ügy érdekében legmelegebb köszönetünket.
Miskolcy György.
Vitályos Béla.

F e l h í v á s
a háromszékmegyei tanítótestület tagjaihoz és tanügybarátaihoz.
Folyó év október 26. és 27-én tartott közgyűlésünk alkalmával az „Eötvös-alap" Budapesten azékelő
központi bizottságának elnöke, ismerve a háromszék
megyei tanítótestületnek nevezett alap gyarapitáss érdekében tett buzgó fáradozásait, 80 drb „Eötvös naptárt küldött elárusítás végett.
Azonban a naptárok egy nappal későbben érkeztek s igy az igen tisztelt bizottsági elnök ur jogosult
reménye nem teljesülhetett. Alólirott, bízva a bárom
székmegyei tanítótestület ügyfc.uzgó tagjainak és tan
ügybarátainak pártfogásában, e csekély számú naptárakat nem küldte vissza, hanem annak elárusitását —
minden önérdek nélkül — magára vállalván, felhívja
nemeskeblü ügytársait, hogy azok elárusitásánál közreműködni szíveskedjenek.
E naptárakból minden tanító és tanügybarát azon
ismereteket merítheti, melyekre mint tanítónak, gazdának, hivatalnoknak vagy iparosnak nélkülözhetetlen
szüksége van ; azért azt bárkinek a legjobb akarattal
ajánlhatják kartársaim.
A vevők nevei a „ N e m e r é b e n " és az „Eötvösalap hivatalos közlönyében a begyült összeggel együtt
közöltetni fog. Megrendelhető alólirtnál 60 krért. —
Tömeges megrendelésüket elvárva, magamat e nemes
célú alappal együtt tisztelt Ugytársaim szívességébe
ajánlom
Kézdi-Vásárhelytt, 1877. november 1 én.
Nagy Károly,
tanító.

utolsó török ba'eset óta a Plevna és Orhaine közötti
uton elégtételt szerzett és ez uton kedvező hadállást
foglalt. Hivatalosan e hir még nincs megerősítve. —
Jelentékeny ütközetről beszéluek Plevna mellől ; kor
mánykörökben hallgatnak róla. A tegnapi rendkívüli
haditanácsban az utolsó plevnai és orchaniei táviratok
fölött tanácskoztak. Hír szerint Rasgrad mellett csata
folyt. Ázsiából jelentik : A muszkák megszállták Azop
falut, Mukhtár pasa hadállásaitól három órányira, Köpriköi mellett. A muszkák Oltiba érkeznek.
Szentpétervár, okt. 30. A „Golua" a következő
sürgönyt közli: Wissinkoisek, okt. 29. Hayman tábor,
nok egyesült Tergusakofif tábornokkal és üldözik Ízmail pasát; ma Hassan-Kalehban töltik az éjt.

V E G Y E S
— A véizbizottságnak október 31-én tartott
gyűlésén, melyen L i p t a i István miniszteri biztos is
résztvett, Klima Miklós állatorvos előtsrjesztésére elhatároztatott id. Sándor István 3 drb és Király József
2 db marhái lebunkóztatása, mely határozat e napon
végre is hajtatott. Gác István beteg ökre lebunkóztatása, mig a vész jelei határozottan észlelhetők — elhalasztatott.
— Városunkban a tegnap érkezett 2, a ma érkezett 1 századdal összesen egy zászlóalj katonaság
v»n, ebből 1 ssázad Szemerján van elszállásolva. Egy
alezredes, több al- és főhadnagyból áll tisztikara. A
katonaságra városunkban a kiütött marhavész folytán
nagy Bzükség van, nagyobb mint volt K.-Vásárhelyit
a hírhedt székely mozgalom miatt, mi most épen semminek bizonyult be.
— A háromszéki takarékpénztár f. évi október
havi forgalmának kimutatása. B e v é t e l : Készpénz
áthozat a mult hóról 2551 frt 04'/^ kr, 74 féltől betét
9603 frt 64'!, kr, visszafizetett váltokból 22910 Irt
visszafizetett előlegekből 25 frt, kamatokból 688 frt
64 kr, illetékekből 344 frt 74 kr, kölcsönből 3600 frt
összesen 39723 frt 07 kr. — K i a d á s: 30 félnek be
tétek visszafizetésére 5728 frt 53 kr, folyó kamatokra
77 frt 30 kr, váltóleszámítolásra 26,249 frt, elölog leszámítolásra 25 frt, osztalékra 6 frt, kezelési költségekre 5 frt, tiszti fizetésekre 41 frt 66 kr, kamatokra
45 frt 50 kr, bélyegre 3 frt, segélyezésekre 2 frt 05
kr, készpénz maradvány 7540 frt 03 kr, össz. 39723
frt 07 kr. — Sepsi-Sztgyörgyön, 1877. október 31-én.
N a g y G e r g e l y , könyvvezető.

— A k. vásárhelyi takarékpénytár üzletforgalma 1877. október havában. B e v é t e l : Átjött pénzkészlet szeptemberről 4955 frt 32 kr, betétek 51 fél
részéről 1866 frt 57 kr, befizetett váltókölesönökből
34,885 frt, befizetett előlegekből 150 frt, kamatokból
648 frt 46 kr, különféle illetékekből 648 frt 46 kr,
kezelési költségekből 19 frt 82 kr, megtérített fizetési
előlegekből 25 Irt, államilleték számlára 1 frt 27 kr,
visszleszámitolt váltókból 5360 frt, megtérített visszleBzámitolt váltószázalékból 11 frt 58 kr, ércpénzeladáaból 4028 frt 82 kr, megtérített alkuszdíj 4 frt 84 kr,
összesen 52,605 frt 14 kr. — K i a d á s : Betétvisazafizetések 33 félnek 5638 frt 62 kr, betéti folyó katnatokra 30 frt 36 kr, váltókra adott kölcsönök 32,459
frt, zálogra adott kölcsönök 230 frt, osztalékra 89 frt
50 kr, kezelési költségre 15 frt, tiszti fizetésre 68 frt
33 kr, bélyegilletékre 15 frt, megtérített váltókamatok
7 frt 9 kr, viszleszámitolt váltókamatokra 383 frt 65
kr, ércpénzvételre 3984 frt 20 kr, alkuazdijra 4 frt 84
kr, pénztári álladék okt. 31-én 9679 frt 55 kr, együtt
L e g ú j a b b .
52,605 frt 14 kr. — Kézdi-Vásárhelytt, oktober 31-éu
Konstantinápoly, okt. 30. Ma érkezett hirek B á n y a y F e r e n c , könyvvezető.
szerint a muszkák gyorsan közelednek a sumlai had— Dr. Schwarz, Élőpatakra állandóan megvásereghez. Nagy csata küszöbön áll.
lasztott fürdőorvos, ki Élőpatakon szakismerete, műveltsége
által általános tiszteletben részesült — mint
Konstantinápoly, okt. 30. Erzerumban ujabban
18,000 nemzetőr indult el. Mukhtar és Izmail pasák járásorvos Baróthon telepedett le. Erdővidék örvendhet, hogy egy ily szakképzett, mivelt egyént nyert meg
egyesülése óta a veszély elmúlt és az egyesült török
orvosául.
hadsereg könnyen fog szembeszállni a szétforgácsolt
Mekner Vilmos kiadásában «Az ördög fia és a
muszka hadsereggel.
három vörös ember" cimü társadalmi regény FévalKonstantinápoly, okt. 30. Irányzatos hazugságok tól számos szövegbe nyomott képpel kezdődött meg.
mintha a plevnai hadsereg már is élelmi szerekben Talán még érdekfeszítőbb, mint a „Házasságtörés dráhiányokat szenvedne ; Ozmán pasa november közepéig mái" hatásos regény volt. A heidelbergi deákélet festését ott kezdi, mikor a Tugendbundschaft feluszlott,
élelemmel és egyéb készlettel bőven el van látva.
de azért épugy gyűlölnek mindent, mint azok, mi a
Az általános támadás Plevna ellen november l-re francia uralomra emlékeztet. Három darab gyönyörű
volt elhatározva.
olajnyomatu mülapot kapnak a regény rendelői, az
London, okt. 30. A „Reuter" ügynökség jelent i utolsó kép Battyáni utolsó menetét Jankótól fogja ábKonstantinápolyból: Dervis pasa jelenti, hogy a musz- rázolni. A 25 füzet ára füzetenként 25 kr. Ajánljuk
kák 4 zászlóalj és egy üteg erősítést nyertek. Mukh- olvasóink pártfogásába. Jókai Mór töiténelrai regénytára „A névtelen vár" második füzete is magjelent. A
tár pasa távirja : A muszkák az Azap melletti tábor- gyönyörű mű hoiszas ajánlgatásokra nem szorul. 26
ba szálltak. Chefket jelenti: A muszkák Grsdischnitzát füzet ára 10 frt, 13 füzete 5 frt.
felgyújtották, mindazonáltal visszaverettek. 26-án az
— Aki férjeért áldozta magát föl. A szolnok
Orhaine és Plevna között kisebb ütközet folyt, a hatvani vasút 37-ik számú őrháznál e bó 18-án nagy
muszkák megszállották Slatzart.
szerencsétlenség történt. S t e f á n András őr ugyanis,
Bécs, okt. 30. A „P. Corr." jelenti Cettinyéből, betegen feküdt, neje Caranna Anna akará tehát hehogy Nikica fejedelem küszöbön levő elutazása Orja lyette a szolgálatot teljesíteni. Az eBti vonatot várván
meggyújtotta a jelző lámpát éa a sinre ült, hihetőleg
lukába összefüggésben áll a montenegrói akció meg- azon reményben, hogy ott talán hamarább észreveszi,
újításával.
ba majd a mozdony közeledik. De a férje melletti
Konstantinápoly, okt. 30. A „Havas" ügynökség virasztás s a házi gondok terhes teljesítése álmot hoV i d é k i
é l e t .
jelenti: Mehemed Ali pasa pasa tegnap Hercegoviná- zott szemére, szerencsétlen álmot, melyből többé föl
nem ébredt. A lámpa ugyanig véletlenül ép azon olGidófalva, 1877. okt. 28.
ba utazott. — A lapok közlik, hogy Sefket pasa az
dalon pislogott, ahonnan a mozdonyt várta. A mozMég egyre dul török testvéreink határain az irtó
donyvezető látván a jelt, semmit sem gyanítva halait
háború, rakásra hulnak el a nemzet jobbjai. A naranc
előre az áj sötétében — és a gép kerekei darabokra
•) Elküld] ük

szaggatták az alvó asszony testét. A borzasztó esetet
csak akkor vették észre, midőn az önfeláldozó feleség
testén a vonat már egészen áthaladt.
— Mire jó a németnyelv. Nagyváradtól nem
nagyon raesBze történt : A család feje az ősz hajjal,
a család leánya pedig a szeplővel nem volt megelégedve, a melylyel mindkettőjüket bőven megáldotta a
természet. Minthogy azonban az emberi elme talált
már fel oly kenőcsöket, melyek e bajokon Begitenek :
a papa diókivonatot rendelt a maga ősz haja és szeplő
elleni szert a leánya számára. — Hogy pedig meg ne
tudja azt valaki, hogy ők ilyen szerhez folyamodnak,
egyenesen Bécsből rendelték meg a szépitő orvosságot. A bécsi patikus elolvasta ugyan a magyar megrendelést, de arra már csak németül felelt és német
használati utasitást küldött a szerekhez. A küldemény
megérkezett a megrendelőhöz, de ez nem tudván olvasni németül B szégyenlvén másokhoz folyamodni:
elcserélte a szert s a diókivonatot haiználtatta szeplő
ellen, a Pompadour-pásztát pedig saját ősz hajának
megfestéséhez, miután ez jobban hasonlított a nomádéhoz. Nagyon természetes, hogy a „ h a t á s " el nem
maradt, mely után a póruljártak rögtön a német szó
tanulásához fogtak, nehogy még egyszer az életben
megjárják a szépitő szerek használatával.

K

ét n ö v e n d e k kisasszony 10-től 1 3 évesig
illő feltételek
toellett
tápfelvételt
találhat családomnál, iskolai v a g y m a g á n n e v e l é s r é B r a s s ó b a n . K í v á n a t r a a téli h ó
napok
alatt a n ö v e n d é k e k n e k
magántanítást i snyújtok a hazai é s általános
történelemből, a hazai é s külföldi irodalom é s
aesthetika szakmáiból.
Lakásom Brassóban, Nagy-utca Dr. Bachmayer ház.

Rápoltl Károly,
1— 2

k. kataszt. besslőbiztoi.

Kitűnő

bogácsi ó-borok

Pályázat.
A sepsi-szentkirályi VI. korosztályú község
közös fin- és leányiskolánál a tanitói állömái
üresedésbe jővén, annak ideiglenesen egy évre:
betöltésére esennel pályázat nyittatik, 300 forini
évi fizetés, havonkénti utólagos részletkiszolgál
tatás mellett, tisztességes lakás az iskolai helyiségben, több szoba, konyha és pincével, ía é(
kert-illetmény az iskola telken. Ezen állomás elnyeréseérti pályázók a törvény által megszabott
képességrőli bírásokat sajátkezüleg irt folyamodványokkal ellátott bizonyítvány és tanitói képesített oklevéllel együtt folyó év nov- l - s ő napjáig annyival inkább küldjék be alólirthoz, mivel az iskolaszék határozata folytán a beérkezendő pályázók közül a választás megejtésére
november 3-ka tüzetett ki.

Scherg Károly né — Tikosi Máriánál 10 literenS.-Sztkirály, 1877 okt. 22-én.
ként 3 kitűnőbb minőségű, 4 o. é. írtért, litere
Sükösd János,
32, 40 és 60 krért nagyban hordólag jutalisksz. elnök.
masabb árban, valamint butellia számra is min- 3—3
9-ik közlemény a székelyföldi rom. kath. szegény dig kaphatók. Erről a t. c. közönséget tisztetemplomok segélyezésére alakult kézdi-vásárhelyi lettel tudatja ,
oltár-egylet javára történt szives adakozásokról:
Scherg Károly.
Nagyméltóságú Fogarasy Mihály erdélyi püspök
Az építeni szándékozó nagyérdemű közönséget
Lakása Benkö Elek ház Csutak testvérek boltja fe100 frt alapítvány.
lett Sepsi-Szentgyörgy
2 - 3 illemmel értesítem, bogy az építési szakmába vágó
Szőcs Mihály gyüjtőivén Bikszádról:
mindennemű előirányzatot, tervrajzok készítését, a
Egyszersmindenkorra adakoztak : Szőcs Mihály 5
már létező tervrajzokhoz pontos árkiszámitást, építési
frt, Fischer Károly és családja 2 frt, Hirn Ferenc, Sz. 1996.
Herbst József, ifj. Stehbauer József, id- Stebbauer Jóanyagok beszerzési közvetítését a téli idény alatt mérzsef, Kádár Ferenc erdőmester 1 — 1 frt. Katulek Jósékelt díjért elvállalok. A fent jelzett műtétekben —
zsef, id. Stehbauer Ignác, Juugevisch József Jüigel
Nemes Háromszékmegye kézdi alsójárásban mint tapasztalt szakértő — illő csínt és pontos kivitelt
Mihály, Obermeyer Ferenc, Obermeyer Ignác, ifj.
Stehbauer Ignác, Csernik János, Hirn János, Hucalok az 1876-évi XII, törvénycikk Il-ik része I. fe- ígérek.
László 50—50 kr. Összesen 17 frt.
jezete értelmében az alább megnevezendő közKézdi-Vásár helytt. 1877. november. 1.
Németh Márton gyüjtőivén Bukszádból:
ségekből össze csoportosított körorvosi állomásra
Cseh István,
Egyszersmindenkorra adakoztak : Németh Márton 300 frt. évi fizetés 50 frt. lakbérrel pályázat 1—3
építész.
2 frt. Németh György, Veress Antal, Kölcze Ignác nyittatik.
1 — 1 frt. Urus Mihály, ifj. Szőcs János, Boros Mózes,
A csoportositott községek s azok lélekHerbst József, Keresztes Dávid, Miller Ignác, Antal
István, id. Hirn János 50— 50 kr. Serbán Dávid 30 száma a következendő.
Alcsernáton főhely 2129, Felcsernáton 1318,
kr. Szilágyi Zsigmond 25 kr. Szép István, Vaszi
Szemerján a Kölönte-féle igen kényelmes
György, Pap György, id. Simi János, Kácsuj György, Albis 875, Dáínok 1538, Márkosfalva 710, MáSzép György 20 - 2 0 kr. Összesen 10 frt 95 kr.
tisfalva 210, Maksa 782, Ikafalva 740, Futás- szállás kedvező feltételek melleit kiadó. Értekezhetni bérlő
Ince Róza gyüjtőivén Bükszádról.
falva 812. összesen 8914 lélek.
Gencsi István,
Egyszersmiudenkorra adakoztak : Ince Róza 2 frt.
A kellően felszerelt pályázatok jelen évi
1—3
királyi adófelügyelővel.
Miller Mihály, Hirn Ferenc, Stekbauer József, Németh
Róza, Lina és Gyula, Kádár János, id. Stekbauer Ig- nov. 20 ig alólirt szolgabíróhoz adandók bé.
nác, Cernik János, Stekpauer József, Katelek József,
Demény Fereuc
Józsi Mihály, Kádár Györgyné, Bács Miklós 5 0 - 5 0 3—3
sz. biró.
kr. Németh János, Miller József 40—40 kr Onika JáTömlő orsók, kovács-lnrók, takaróponyrák, tízedmérlegek és sulyok. "
nos, Kácsuj István 30— 30 kr. Kácsuj Miklós, Keresztes Miklós, Keresztes Jákos, ifj. Miller Ignác, Sánta
Mózes 20—20 kr. Összesen 10 frt 40 kr.
Lemhényi Ferenc főesperes gjüjtöivén Futáafalváról.
Egyszersmindenkorra adakoztak : Lemhényi Feborlehuzó-gépek, gumi- és kender-tömlők,
renc esperes 2 frt, Ambrus Ferenc 20 kr, Györgyjakab
Róza 20 kr, Demóny Dénes 25 kr, Török Antal 40
kr. Összessen 3 frt 5 kr.
azonkívül
Kovács LajoB lelkész gyüjtőivén Lemhény.

Hirdetés.

Pályázati hirdetmény.

Kiadó szállás.

Tüzoltó-szerelvónyek, tűzi fecskendők,

gumi-köpenyegek, s z i v a t t y ú s és h á z i - k u t a k

Rendes tag évenkénti fizetéssel, Kovács Lajos 2
frt. Egyszersmindenkorra adakoztak : Zsigmond Antalné 1 frt, Zsigmond Bertha 50 kr, Kádár Antal 1
frt, Bence György 50 kr. Összesen 5 frt.
Pásztor György lelkész gyüjtőivén Gyimesből :
Egyszersmindenkorra adakoztak ; Pásztor György
2 frt, Kolozsár József 2 frt, Dávid Péter 1 frt. Fejér
Antal 50 kr, Fejér István 1 frt. Összesen 6 frt 50 kr.
Fogadják a buzgó gyűjtők és jóltevő adakozók a
k.-vásárhelyi oltár-egylet érd-kében tett lelkes fáradozás és jóltevő adakozásaikért leghálább köszönetünket.
Zágon, 1877. sept. 14.
Bálint László,
B. Szentkereszty Stephánie,
főjegyző.
elnök.

SZERELŐ- ÉS J A V I T Ó - M Ű H E L Y E
elvállal

kutak, gépek felállítását ás javítását,
vizvezetések berendezését
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*) K rovat alatt megjelentekért csakis a sajtóhatósiggal
•zeniben válal felelősséget a
Szerk.

fiok-raktára

Kolozsvárit.
Kerti és kézi fecskendők, tOzi Tedrek, toló és mászó létrák

N y i 1 t t é r *)
Kőrispataki ifj. Bedő Sándor ellen a „Nemere"
55. számában Írtakat a kir. járásbíróság előtt visszavonván — azokat a nyilvánosság előtt is visszavonom.
Kőrispatak, 1877. nov. 2.
Szász Józsefné.
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első magyar gép és tűzoltó szerek gyára, harang és érczöntőde erdélyországi

BÚTOROK
Töltött garnitúrák nagy választékban a legjobb szövettel bevonva, díván,
kanapé, politurozatlau garnitur butorfák, politúrozott és fény mázolt asztalok, esztergályos munkák; görbített nádszékek uj divat szerint náddal es
faüleppel, álló tükrök, tükrök arany, diófa-keretben, ablakredöny ékitmé1

Bécsi tőzsde ós pénzek nOT. 1.
5°/0 Metalliques . 63.90
5°/„ nem. köles. . 66 70
1860. államkölcs. 74 20
Bankrészvények . 834.—
Kitelrészvények . 201 90
London
117.85

M. földt. kötv. . 77.85
Tem. földt. kötv. 76.25
Erd. földt. kötv .74.70
Ezüst
104.40
Cs. kir. arany . 5.64
Napoleond'or . .9.49

FelelŐB szerkesztő: Vecsey Róbert.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.

nyek

és mindenféle
mellett ajánl

asztalos

kárpitos és esztergályos

munkákat a legolcsóbb

árak

P a p p Ferenc, butorraktáros
Brassóban, klastromutcza 2 sz. a. Gyár O Brassó 302 sz. a.
Elfogadtatnak
mindentéle bútorokra.
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