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ELŐFIZETÉSI F E L T É T E L : 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
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N y l l t t é r s o r a 15 kr. 

A „Háromszéki házilpar-egylet" és a „sepsiszentgyörgyi önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye. 

Előfizetési  íelhivás 

IX. évfolyamának  II. negyedére. 

Előf izetés i  f e l t é t e l e k  : 
Ápr.—junius 1 frt  5 0 kr. 
Külföldre  egécz évre . . . . 8 frt  — ki" 

Az előfizetési  pénzek a „Nemere" kiadó-

hivatalának P o l I á k M ó r könyvnyomdájába 

Sepsi-Szentgyörgyre küldet dök 

jggjp— Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseiket 
megújítani,  miután /eles/eges  példányokat  nem nyo-
maltathalunk. 

A „Kemere" kiadóhivatala. 

Az orosz cár elleni merénylet. 
A minden oroszok cárja körülvette magát 

testőreivel, a rendőrök titkos kémeivel - és 
mégis megtörtént, a mitől félve  remegett: élete 
ellen merénylet követtetett el. Nincs a müveit 
Európában egyetlen nemzet, nincs a nemzetek 
közt egyetlen müveit ember, a ki el ne ítélné, 
a kiuek v érea tróngyilkos merényletére föl  ne 
lázadna Bizonyára elfordul  a józan gondolko-
dás, a becsületes lélek az undok gyi'kostól, a 
a szerencsétlen merénylőtől, és mégis midón a 
fehér  cár élete egy hajszálon függött,  - nem 
akadt egyetlen ember sem, a ki el ne gondol-
kozott volna e borzasztó, királyt ölni szándékozó 
gyilkos tette okai felett  Nincs ma egyetlen 
nép, mely ne itélne, s a nép Ítélete a politiká-
ban rendesen igaz szokott lenni Es ennek az 
Ítéletnek rettenetes szava van Fülébe dörgi a 
mindenek cárjának, hogy napjai órái, kormány-
sásának napjai és órái meg vannak számlálva 
A cár sápad és remeg. Reszkető tagjai már 
nem birják tovább hordozni magukban a két-
ségbeesett lelket. Eddig csak léit, most már 
reszket. Szerencsétlen cárja a minden oroszok-
nak ! . . . 

A nép, a közvélemény szava, most nem 
tüntetésekkel, fáklyákkal  és tömeges csoporto-
sulásokkal állott elő — h a n m sokkal erősebb 
fegyverrel,  sokkal borzasztóbb védelemmel, — 
a g y i 1 o k k a 1 Jaj annak a társadalomnak, 
jaj annak az országnak, hol a nép utolsó mene-
déke már a gyilok. Ott belsejében rágódik a 
léreg, mely lassan óröl, de emészt. Megem'szti 
a korhadt rendszert, a pusztulni indult, megfe-
nésedett rendőrállam rendszerét s a nép ítélt. 
Nem az ő hibája, hogy a középkorból az újkor-
ba viló átmenetel gyanánt meg akarta szerezni 
magának az arisztokrácia előjogait: ez a rend-
őrállam bűne Lelke rajta. Oroszország népe az 
udvar arisztokráciájának ezen előjogait csak 
majmolta s ha ez az előjug a gyi'ok : nyugod-
jék meg a tönénelem, mert az orosz udvar tör-
ténelme terhes a méregtói és gyiloktol. A ne-
mezis keze nem marad következetlen. Az is:en 
ujja int és intése rettenet, a 

A szentpé'ervári merénylet háttere sokkal 
szomorúbb, mint azt egyelőre gondolnók is. -
Ott áll egy óriás birodalom, egy szilaj őserejü 
faj,  mely terjedelemre, számra nézve legna-
gyobb ; értékre, súlyra nézve pedig a legkisebb 
az egész Európában. — Ez óriási nép erkölcsi 

törpeségének a keleti kényuralom rendszere 
az oka. 

A századok által felnevelt  s megszilárdított 
milliók békés hódo'ata által elkényeztetett des-
potizmust támadja meg most a forradalmi  szel-
lem, az a forradalmi  szellem, mely jogosultsá-
gát ugyan belülről, hazája nyomorából, de táp-
lálékát : kívülről — nyugat-európai tanokból 
meriii. 

Ezek a t'tkos összeesküvők gyilkolhatnak, 
megfelemlithetnek  egy egész hivatalnok nem-
zedéket, de hazájukat felszabadítani  nem 'fog-
ják. Nem, még ha az összeesküvők főnöke  jut-
na is a cárok trónjára. 

A legszabadabb alkotmány proklamálása 
körülbelől ugy hatna Oroszországra, mint ha-
tottak hajdan a jezsuiták tömeges keresztelései 
Ázsia vad népeire : a nép ezrenként özönlött 
cifra  bódéikhoz, felvette  a keresztvizet, gyakran 
még adózott is az uj istennek, aztán hazatért s 
mint azelőtt, tovább szerette többes számú 
feleségeit. 

Forradalom ily körülmények közt átjátsz-
hatja a hatalmat egy kézből a másikba, — de 
máról ho'napra nem taníthatja meg a rabszol-
gát arra, hogy a hatalmat az egyedül lehetsé-
ges módon : egy részének közvetlenül való 
gyakorlása által korlátozza. 

Erre még talán megtaníthatná a népet egy 
felvilágosult  absoluljizmus, melynek öntuda-
tos célját önmagának feleslegessé  tétele ké-
pezi. — 

De hol talá'unk ily absolutismust ? 

Egy nagy átalakulási processzus küszöbén 
áll Oroszország. 

Ma a küzdelemben a titkos forradalmárok 
s a kormány állnak szemben ; amazok impor-
tált és megemésztetlen szabadsági eszmé kkel, 
támogatva a nép nyomora által ; rmez százados 
hatalmára, óriási anyagi erőforrásaira  s a nagy 
tömeg butaságára és megszokott szolgaiságára 
tímaszkodva. 

A küzdelem végkimenetele alig kétséges ; 
ki mondana le a reményről, hogy szabad Euró-
pában egy nagy népnek végre is sikerülni fog 
emberhez méltó létet vívni ki magának? csak-
hogy e végeredményt talán csak unokáink, a 
jelen nemzedék semmi esetre sem fogja  meg-
érni. — 

Oroszország évtizedek előtt ülte meg ala-
pításának ezredéves fordulóját. 

Több mint ezredéves léte alatt most tör-
tént először, hogy az orosz kéz, a s z a b a d -
s á g n e v é b e n fegyverrel  támadja meg a cár 
életét. 

Ez a nap előreláthatólag fordulópontot  fog 
jelezni Oroszország belső történetében. 

S hogy az uj korszak, melynek születését 
a cár mellének szegzett pisztolylövések jelezik, 
aligha lesz a békés fejlődés,  a szabadság é* jó 
lét felé  va.ó következetes és rendszeres hala-
dás korszaka, — azt mutatják a szereplők, kik 
előttünk a színpadon mozognak: titkos rend-
őrök és titkos forradalmárok. 

Ha egyszer valamelyik országban ezek a 
tényezők foglalják  le a maguk számára a po-
l itikai a r é n á t : — az o lyan e r s z á g rendszer int 
több bajt és gondot okoz magának, mint szom-
szédainak. 

A. M. 

A „Nemere" egyik közelebbi száma egy ve" 
zércikket hozott volt Fogarasból, mely a zernesti 
románok magatartását a magyarnyelv érdekében 
tényekkel illusztrálta. Több román lapnak vissza-
tetszett a zernestiek hazafias  gondolkozása és siet-
tek azonnal cáfolgatni  s biráló észrevételekkel ki-
sérni fogarasi  levelezőnk állításait. Sajnáljuk, hogy 
épen a legérzékenyebb kifakadást  nem olvashat, 
tuk, melyet a nagyszebeni „Tel. Rom." közölt Me-
tianu zernesti román lelkész tollából s igy csak 
más lapok után ismertethetjük mi is. — A többek 
közül a bukuresti „Resboiul" a következőket irja : 
„A Sepsi-Sz^ntgyörgyön megjelenő „Nemere" cimü 
székely lap nem régiben azt irta, hogy több bras-
sói román elment Zernest községbe, hogy ott alá-
írásokat gyűjtsön azon feliratra,  mely a magyar-
nyelv ellen a metropolitához küldetett; de a zer-
nestiek nem akarták aláírni, mivel ,ök és gyerme-
keik nem akarnak tudatlanok maradni s ra:g akar-
nak tanulni magyarul, hogy lehessenek ők is olya-
nok, mint a brassói urak, a kik tudnak magyarul." 
Ezen roszakaratu rágalmát a nevezett székely lap-
nak Matianu, zernesti román pap a „Tel. Romi-
ban megcáfolja  s azt állítja, hogy ez 'csak költe-
mény, mert a zern-jstiek helyeselték ö excellenciá-
jának eljárását s hitfelekezete  részéről nem késik 
iránta bizalmát és köszönetét kinyilvánítani." — 
Ezt irja a bukuresti „Resboiul". Ezzel szemben mi 
is kinyilatkoztatjuk, hogy a „Tel. Rom." tisztelt 
levelezője buzgóságában túllőtt a célon s az igaz-
sággal egészen ellenkező dolgokat irt. Hogy lapunk-
nak ama közleménye „roszakaratu rágalom" vagy 
„költemény" lett volna, azt mi kereken tagadjuk 
annyival is inkább, mivel levelünket oly egyéntől 
vettük, a ki hitelesség és megbízhatóság tekinteté-
ben legalább is nem áll hátrább, mint Matianu 
lelkész ur. Azt értjük, hogy a kérdéses közlemény 
roszul esett ő excellenciájának is, a mire választ 
írni épen az odavaló lelkész ur volt hivatva, de azt 
már nem tudjuk felfogni,  hogy tények elbeszélésé-
vel minő igazságérzettel lehet a „rágalom", „rosz-
akarat", „költemény" — s isten tudja, még miféle 
puszta frázissal  szembeszállni. — Addig is, mig e 
tárgyban levelezőnk észrevételeit megtenné, köte-
lességünk a jól értesült „Tel. Rom." szorgalma* 
levelezőjét buzgóságában rendreutasítani. 

* A csődtörvényjavnslat tárgyában összehívott 
enquéte bizottság az „E—s" értesülése szerint vég-

l e g befejezte  már tanácskozásait s megállította az 
uj csődeljárás alapelveit. Ez elvek alapján már a 
törvényjavaslat szövegezése is munkába vétetett, 
mely ha elkészül, az igazságügyiminiszter annak* 
áttekintésére ismét fog  kérni egy szűkebb bizottsá-
got. — A törvényjavaslat,  mely gyökeresen szakit 
az 1840-ben kodifikált  hosszadalmas eljárással, s 
mely lényegileg az osztrák csődeljárás mintájára 
készül, még az ülésszak végén május hóban elő fog 
terjesztetni, hogy a jövö ülésszakban törvényhozá-
silag letárgyáltassék s törvényerőre emeltessék. 

* A bosnyák menekültek hazatérése folyton 
tart. Prjedorba, mint a „Bosn Corr." jele itt, két 
vasúti vonattal mintegy 2000 menekült érkezett 
Novibol, köztük három árva is, kiknek szülői Hor-
vátországban elhaltak. Az árvák átadattak a prje-
dori községnek. A dubicai kerületbe mire. 11-én 
IOOO, 12-én mintegy 600,15-én és 14 én 1400 ember 
érkezett haza. 

A merénylet Sándor c5r éllete ellen,megdöben-
tően szakította félbe  a nyugalmat Oroszország fő-
városában. Alig néhány napja, hogy a titkos for-
radalmi kormány intése a cárhoz megjelent, s a 
fenyegetést  gyorsan követte a bűnös kisérlet. A 
merénylet nem sikerült, s a müveit világ kétség-
kívül egyhangúlag el fogja  Ítélni a gyilkos kísér-
letet: de ép oly kétségtelen hogy a forradalmi 
mozgalom, mely immár a legvégső eszköztől sem 
riad, vissza, folytatni  fogja  a cári despota hatalom 
alááságát s ha Sokolev, az elfogott  merénylő, éle-
tével lakol bűnéért, mások támadnak helyette, s a 
rendőri üldözés, a departació képtelen lesz elfojtani 
a mozgalmat melynek célja az, a mit Sándor cár 



roppant pénz és véráldozatokkal megszerzett a„bol-
gár testvérek" számára: tűrhető emberi lét az 
orosz nép millioinaks megszüntetése az^önkény azon 
brutális uralmának, melyhez hasonló többé Európa 
egyetlen államában sem található. A merénylet 
közvetlen hatása alatt küldött táviratok szerint a 
visszahatás igen nagy, s ez természetes is ; sajnos 
volna azonban, ha az orosz kormány még mindig 
csak megtorlás által akarná a mélyen gyökerező 
bajt orvosolni. Erre mutat pedig az a hir, hogy a 
rendőrmiidszterium helyreállittatik, mint fennállott 
I. Sándor cár idejében, élére Loris Melikov gróf 
állíttatik s a tanintézetek, ezek közt a papi szemi-
náriumok is szigorú felügyelet  alá helyeztetnek 
stb. Egy másik távirat szerint Suvalof  gróf,  kit 
mindig békülékeny és reformokra  törekvő állam 
férfiú  gyanánt emlegettek, alkanczellári minőség-
ben Gorcsakov hg melett átveszi az ügyek inté-
zését ; e hir azonban már sokszor felmerült  s most 
is csak fentartással  fogadható, 

Az egyiptomi konfliktus  sem közeledett a 
megoldáshoz. Az a hir, hogy a szultán a khedive 
pártját fogja,  nem bizonyul valónak, sőt Abdul-
Hamid hir szerint el sem fogadta  Izmail basa kö-
petét ; de a khedive elmozditásáról szóló hirek szin-
tén koraiak s Párisban ugy mint Londonbun egye-
lőre aligha fognak  oly rendszabályhoz nyúlni, me-
lyet csak fegyveres  erővel lehetne végrehajtani. 
A „Morning Adveétiser" szerint Anglia és Francia-
ország ultimátumot fognak  intézni az alkirálykoz, 
— az utimátum tartalma fölött  azonban még csak 
most folynak  a tárgyalások Párisban, hová Bourke 
angol államtitkári napokban utazott Ezalatt Egyp-
tomban tovább foly  a bomlás; most már a állam-
adósságot ellenőrző bizottság is feloszlott,  az euró-
pai szakemberek egymás után cserben hagyják a 
khedivét s előre látható, hogy a basák gazdálko-
dása a legrövidebb idő alatt kényszeriterii fogja 
a khedivét vagy a bukás .kimondására, vagy az 
angol franczia  föltételek  elfogadására, 

Merénylet a cár ellen. 
Pétervár, ápril 15. A merénylet reggel 9 óra-

kor történt, a pétervári kerület táborkara épüle-
tének és a tengernagyi térnek sarkán, a Gorcsa-
koff-féle  palota,bejáratának átellenében. A tábor-
kar palotájának falán  három golyó nyoma látszik. 
A gonosztevő azt mondotta, hogy Sykoloff  János 
nak hivják és a pénzügyminisztérium vidéki alkal-
mazottja. Többet nem akart vallani és azt mondta, 
hogy az utókor lesz az ő tettének birája. A hóna 
alatt két méregtokocskát találtak viasszal oda erő-
sítve. Midőn elfogták,  összeszorította fogait;  midőn 
elfogta  a hányás, hab jött a szájából. Minthogy 
vonakodott bevenni az ellenmérget, tegnap hire 
járt, hogy meghalt, de ugy látszik, hogy még is 
sikerült beadni az ellenmérget. Tegnap este kivi-
lágították a várost, a császári palotát néptömeg 
fogta  körül; a legélénkebb örömnyilatkozatok kö-
vetkeztében megjelent a cár az ablaknál. A biro-
dalom minden részéből és a külföldi  udvaroktól 
szerencsekívánatok érkeznek A pétervári nemes-
ség bizottságot küld a cárhoz, hogy fejezze  ki ra-
gaszkodását és a megkisérlett merénylet fölött 
utálatát. 

P é t e r v á r , ápril. 15. Miután az orvosok biz-
tosították a merénylő életét, a testőrlovas-ezred 
födözettel  a Péter-Pál várba kisérte a rendőrfő-
nökség épületéből. A cár délben a téli palotában 
fogadja  a főméltóságok  szerencsekivánatait. 

K o n s t a n t i n á p o l y , ápril. 15. A szultán 
táviratilag kivánt a cárnak szerencsét megmene-
kü'éséhez, 

B e r l i n b ő l jelentik, hogy a német császár 
külön meghatalmazottat fog  Pétervárra küldeni, 
hogy tolmácsolja szerencsekivánatait a cárnál. A 
német császárt rendkívül meghatotta az attentatum 
hire. — 

P á r i s b ó 1, jelentik, hogy a cár ellen inté-
zett attentatum rendkívül felizgatta  a pénzügyi 
köröket, annyival inkább, mert magán tudósítások 
után attól tartottak, hogy Péterváron forradalom 
tört ki. 

A c á r ellen intézett merényletről értesülvén 
király ő felsége  — hir szerint — szintén szeren 
csekivánó táviratot intézett a cárhoz. 

A kelet-ruméliai kérdés 
az ünnepi szünet alatt nem igen jutott közelebb a 
megoldáshoz, söt az ujabb táviratok arra látsza-
nak mutatni, hogy a vegyes megszállás terve már 
már meghiusult. Mint egyik konstantinápolyi távi-
ratunk jelenti, a porta végleg elutasította a közös 
ak ció tervét s berlini tudósítások szerint Oroszor-
szág ismét konferenciát  javasol s a különböző hi-
rek, melyek a tervezeti akció részletei fölött  folyó 
alkudozásokról szólanak, talán már túlhaladottak-
nak tekinthetők. 

A vegyes okkupáció tervét Szentpétervárit, 
' ugy látszik, már megbukottnak tekintik. E várat-
lan fordulat  okául a porta ellenállását emlegetik 
s ez annyiban való is, hogy a török kormány foly-
ton ingadozott és hol megadta, hói visszavonta be-
leegyezését. Kérdés azonban, váljon a porta a ma-
gatartását nem az okozta-e, hogy Gorcsakoff  hg. 
mindjárt kezdetben ellenséges állást foglalt  el a 
Suvalov gr. által pártolt terv ellen. A török kör-
jegyzék nem utasította vissza föltétlenül  az okku-
páció tervét, söt alkalmat nyújtott kompromiszu-

Jagócsy Péterőy Józseí értesitése 
házi iparról 

(Folytatás ) 

Nem én mondom, a világ legj elesebb nem-
zetgazdáinak egyike állitá, hogy a tisztán föld  mí-
ves állam állandóan fenn  nem állhat s előbb utóbb 
valamely iparos és kereskedő állam gyarmatává 
sülyed. 

üs ez természetes, hogy valóban gondolkozni 
sem kell felette  : mert mig az iparos és kereskedő 
állam a vilá; piaczát uralja, addig a földmives  ál-
lam egész léte a felhők  járásától függ-

Mig az iparos és kereskedő állam polgárai hol 
kisebb, hol nagyobb elönynyel dolgoznak, addig 
a földmives  állam polgárai évi 190 nap foglalko-
zásukat végezve, várják a tavaszt inség és nyo 
mórban esengve mindig állam segélye, támogatása 
után. 

Nem állítom azt, hogy az iparos államokban 
nem jönnek meg szintén a nehéz napok, hiszen 
ezt állítva szembe szállanék a tagadhatatlan té-
nyekkel ; de állítom a le .határozottabban, hogy 
a mely állam polgárainak a földmivelési  munkákon 
kivül még más foglalkozásuk  is van, tehát a hol 
a család összes, vagy egyes tagjai a szabad időt, 
mely a főfoglalkozásukból  marad — mert marad 
elég — mellékfoglalkozással  tudják betölteni, ott 
az idő pénzzé tétetett, legyen most a keresmény 
még oly csekély, de keresmény mégis, mely fárad-
sággal szerezve, mint azon szerzemény, mely gyak-
ran indokolatlanul nagyobb a jogosnál s mely csak 
a földmivelésnél  fordulhat  elő, de^mindig a földtu-
lajdonos kárára. — 

A mondottakból önkényt következik, hogy 
a házziipar alatt azon foglalkozást  kell értenünk, 
mely a földmivelési  munkák bevégeztével megma-
radott időt kitölti.— 

Továbbá van hazánkban egy, már félig  tönk-
re ment kis iparos osztály, melyet a végpusztu-
lástól semmiféle  állami intézmény sem fog  megmen-
teni, ha ez maga nem igyekezik oly munkához látni 
mely melett a verseny által össze nem zuzatik ; 
ezeknek a házi ipar áldás és valóságos menedék. 

De van azután nem tudom hány ezer tönkre 
ment kis birtokos, elszegényedett tisztviselő tanitó, 
szóval egy nagy és szegény közép osztály. — Ezen 
osztálynak leány gyermekei mondhatnám két har-
mad számban, még annyitsem tanulnak, hogy komor-
nákká lehessenek. A kisasszony czim és valami 
ilyen forma  nevelés meg van, de a leány szerezni 
nem tud s reá a legnagyobb nyomor vár. — Ha-
toljon csak valaki be oly mélyen a társadalmi élet 
minden rétegébe, mint ezt én tevém, oly képet 
fog  találni, melynél sötétebbet szóval vagy Írásban 
nem lehet előadni. Ezen osztálynak a háziipar ke-
nyér, mert becsületes kereseti mód. 

A kérdés az: mily házi ipart folytassunk,  s ha 
folytatjuk,  termelhetünk e oly czikkeket, melyek-
kel versenyezhetünk ? 

És itt eljutottam oda, hogy az ezen kérdésre 
adandó felelet  által a háziipar felőli  fogalmat  ta-
lán sokaknál tisztázhatom. 

Sokan, igen sokan vannak, kik azt állítják, 
hogy a gyáripar mindenben oly erőt fejt  ki, mely 
szerint sem a kis ipar,sem a házi ipar nem verse-
nyezhet. 

Ezen állítás a kérdésnek felületes  áttekintésé-
séből ered ; mert ha valaki megnézi a finom  rum-
burgi gyolcs készitését annyi ezer szövőszéken Cseh-
ország népénél; 

ha megnézi továbbá a szász és csehországi 
harisnya és keztyüszövészeti, egy szóval az egész 
kötszövészeti ipart; (Wirkerei) 

a szászországi damaszk szövészetet ; 
az odereani szőnyegszövészetet 
a gyermekjáték ipart; — 
a börkeztyü varrást Sziléziában, Cseh és Fran 

ciaországban; 
a bajor és morvaországi kosárfonást  : 
a genfi  és fekete  erdöségbeli óraipart; 
a svajezi fa  metszészetet; 
a würtenbergi női ipart (Reutlingení gyárt-

mány név alatt); 
a florenczi,  az angol, a svájezi szalma ipart: 
az érezhegység csipke iparát és számtalan : 

más oly ipari készítményeket, melyeket semmiféle 

gép sem tud be végezni, bár egyes részei gépekkel 
gyártatnak, — úgyszintén melyek semmiféle  ugy 
nevezett kisiparos szakmájához nem tartoznak, — 
de melyek készítésivel száz és ismét sok száz ezer 
ember, asszony, leány, gyermek foglalkozván,  eb 
beli foglalkozásuk  után tóbbé kevésbé jólétnek ör-
vendenek ; akkor át fogja  látni azt, hogy : 

először a házi ipar nélkül a gyáripar fenn 
nem állhat;; hogy 

másodszor, a háziipar minden müveit állam-
ban a közvagyonosodás egyik legfőbb  tényezője-
ként szerepül. 

rin tehát ilyen háziipart értek, ide tartom 
szűk égesnek emelni és fejleszteni  bár századokon 
át űzött s mégis mindig kezdetleges házi iparun-
kat ; nem tartván szerencsétlenségnek azt, ha a 
tulipántos láda meg veszprémi kulacs és a beregi 
guba oly valamivel váltatik fel,  min a nemzeti jel-
leg kevésbé lesz észrevehető. 

A fenebiekben  elmondván azt, hogy mit értek 
a haiznos háziipar alatt, elkerülhetetlen szükséges-
nek tartom felsorolni  azt, m>t a házi ipar fejlesztése 
czéljából megindított mozgalom eredmén yeként fel-
mutathatunk. 

A már eléggé magyarázott szempontból kiin-
dulva, mindjárt, midőn a m. kir. kormánytól meg 
bízattam, hogy a háziipar terjesztését eszközöljem, 
— első feladatomul  tűztem ki a társadalmi érdek-
lődést e nevezetes ügy iránt felébreszteni  és meg-
nyerni. 

Érdekes tudni azt hogy kezdetben annyi száz 
müveit jó hazafi  között, kikkel ez ügyről értekez-
tem, e sorok bevezetésében emiitett Goldberger 
Henrik barátomon kivül csupán 1 egyént találtam 
kik teljesen megértették szándékomat. Feljegyzem 
neveiket mert tartozom vele az utókornak. 

Trencsénmegye főispánja  Kobicza Pál és al-
ispánja Zsambokréthy Emil urak ezek, kik fejtét-
len bizalommal csatlakoztak az ügyhöz, s nem gya 
nitották, hogy pénzért, vagy dicsőségért léptem a 
küzdtérre. 

Később még gróf  Zay Albert a páratlan főúr 
csatlakozott hozzánk, és én megkezdém az „első 
háziipar és iparoktatást terjesztő egyesület" alakí-
tását a pozsonyi iparkamara területén. 

A „helyreigazítás" helyreigazítása. 
Az ilyen eljárás indokait nem kutatom, de 

legalább is furcsának  kell nyilvánítanom, midőn 
valaki eszmemenetének csak az által vél biztos 
kiindulási pontot felfedezhetni,  ha tévesen beleköt 
valamibe, a mihez tulajdonképen semmi köze az ő 
mondanivalójának Hogy Sepsi-Szentgyörgyön festő 
és nyomató intézet van, azt •— ha máshonnan nem 
tudnók is, tudjuk a „Nemeréből", s hogy létezik 
ilyen intézet, annak csak örvendeni tud, a kinek 
népünk emelkedése szellemi és anyagi tekintetben 
szivén fekszik.  Már p "dig ezt magamról állítom, 
mert „nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá 
ringatott". Midőn tehát a helyreigazító ur, a ki 
nek érdemeit elismerni s buzgalmát méltányolni 
már volt alkalmam, — elhatározta tudomásul adni, 
ho^y ezen festő  és nyomatási intézet 500 forint  ál-
lamsegélylyel létesült s hogy az in'ézet minden 
néven nevezendő anyagokat „olyan tartós és szép 
színre képes festeni,  mint bármely feitő  intézet 
bel- vagy külföldön"  — ezt igen helyesen tette az 
intézet érdekében és általában az idevágó iparág 
fejlesztése  tekintetében ; de — bocsásson meg — 
tehette volna ezt a nélkül, hogy a háziipar egye-
sület kiállításáról szóló tudósítás „helyreigazításán" 
kellett volna ismertetését kezdeni. „Néhány érde-
kes újsággal is találkoztunk, minő pl. az első nyo-
mott szövet, mely elég pontosan készült munka, 
csak talán nem lesz épen tartós szinü" — igy szólt 
a tudósítás egyik helye. Helyreigazító ur erre ab-
ban a véleményben van, hogy az a nyomás elég 
pontos nem lehet mint első készítmény, hanem a 
mi a szinét illeti: „járjatok be minden földet", 
— tartósabb és jobb szint sehol a föld  kerekségén 
előállítva nem fogtok  tapasztalni. Ennek ellenében 
— bocsásson meg--szórói-szóra fentartom  az idé-
zett véleményt, mert először is az e l é g nem su-
perlativusa a tökélynek, másodszor szerény szin-
érzékem elég merész volt egy veres színnek leg-
alább is hat árnyalatát megkülönböztetni s meg-
győződésem szerint ez nem bizonyít ama szövet 
színeinek tartóssága mellett, mert a külbehatások 
iránt ugyanazon színnek különböző nuance-ai kü-
lönböző érzékenységgel viseltetnek. De mindezek 
dacára elnéztem volna a „helyreigazítást", ha az 
olyanformán  nem tüntetné fel  a tudósítót, mint a 
ki roszakaratból tette óvatos megjegyzését. Igy 
azonban nem tehettem, mert qui „tacet, consentire 
videtur". Ki kell tenát jelentenem, hogy legfőbb 
óhajaim közé tartozott és fog  tartozni mindig ipa-
runk minden o'.dal'ól való fe  lesztése s igy termé-
szetesen az is, hogy a festő  intézet a külföldiek-
kel versenyképes legyen, de ezt állítani arról már 
jelenleg, az — bocsásson meg — kissé nagy és 
merész mondás, a mit helyreigazító ur kiváló elő-
szeretettel tesz A mi pedig a müfaragás  (és nem 
müfaragászat)  termékei értékének megitélésát il-
leti, arra nézve — bocsásson meg — köszönettel 
kell visszautasítanom jóakaró intését; magamnak 
is van — mint műkedvelőnek — csekély tájéko-
zási képességem e tárgyban. Csak arra figyelmez-
:etem a ,helyreigazító' urat. hogy a t e c h n i k a i 
nunka is mérvadó az ár megszabásánál. (Bizonyo-
;an p h y s i k a i t akart ön mondani.) — A para-

mokra; de mialatt a kabinetek a török javaslato-
kat tárgyalták, Gorcsakov hg és az ő pánszláv 
sajtója élesen megtámadták a vegyes okkupációt, 
melyet tíz egyes részletek tekintetében uralkodott 
nézetkülönbségek dacára valamennyi nagyhatalom 
a legjobb módnak talált, hogy a kelet ruméliai kér-
dés békésen megoldassék. Az orosz pánszláv párt 
üzelmeivel összefügg  bizonyos francia  ügynökök 
működése, kik a párisi kabinet komoly és loyalis 
elhatározása ellenében a berlini szerződés végre-
hajtását s a rend és nyugalom helyreállasát- meg 
akadályozni törekednek, hogy saját, be nem val-
lott céljaikat előmozdítsák. Semmi kétség, hogy cz 
emberek Konstantinápolyban erélyesen működtek 
Anglia ellen a vegyes okkupáció meghiúsítása 
végett. 

E fordulattal  szemben Bécsből hiteles forrás-
ból jelentik, hogy bármi legyen a mostani alkudo-
zások vége, Oroszország semmiféle  ürügyet sem 
fog  felhasználhatni  arra, hogy csapatait a berlini 
szerződésben kitűzött határidő multán is a Balkán-
félszigeten  hagyhassa. 



•celsusi hangi illik Paracelsushoz és célirányos is le-
hetett, de senkinek sem szép, legkevésbé indoko-
latlanul. További mondásai nem érvek! Különben 
elismeréssel vagyok ön iránt. 

Szaké-tő nro 11. 

EOZGAZDASAG. 

Mily esetben előnyös az énósás házi ál-
latainkmii l 

Igen gyakori eset, hogy a gazda, — mihelyt 
egyik, vagy másik állata megbetegszik, — azonnal 
eret vágat rajta, a nélkül, hogy megfontolná,  he 
lyén van e az, vagy nincs ; — sőt némely vidéken 
minden évben vért bocsátanak az állatokból, külö 
nősen a lovakból, tekintet nélkül arra, hogy bete-
gek e azok va-̂ y nem? tehát pusztán szokásból. — 
Az érvágásnak indokai igen különbözők s egymás-
tól igen eltérők. — Némelyek ugyan ama helyes 
szempontból indulnak ki, hogy az érvágás csak a 
valóban beteg állatoknál ajánlandó ; e mellett azon-
ban azon hibába esnek, hogy azt minden 
féle  betegségben alkalmazni akarják. Mások ellen-
ben oly véleményben vannak, miszerint évenként, 
és pedig tavaszszal, azért kell vért bocsátani a lo 
vakból, hogy azok a betegségektől megóvassanak. 
Vannak azonban olyanok is' a kik nem gondolnak 
sem erre, sem arra; hanem az érvágást, mint már 
mondottuk, pusztán szokásból gyakorolják. Ha ku-
tatjuk a dolgot, azt fogjuk  találni, hogy abban va-
lamennyien megegyeznek, miszerint minden jelen 
levő és bekövetkezhető bajnak oka egyedül a vér-
ben fekszik.  Lássuk csak mennyiben van igazuk. 
A vér ama különféle  elemekből álló veres szinü 
folyadék,  mely a szivből mirrti központból az üte-
rek által a test minden részébe elvezettetvén, mi-
után élenyét és egyéb tápanyagait azoknak átadta 
— a viszereken a szivbe visszatér, magával vivén 
szénsavat és egyéb elhasznált, részint a táplálko-
zásra nem alkalmas anyagokat. A vérnek ez az 
utja neveztetik nagyvérkeringésnek.  A tápanyagai-
tól megfosztott  szénsavtartalmu vérnek élenyülés 
végett, tehát hogy ismét táplálékonynyá váljék, a 
sziv jobb feléből  a tüdőbe kell mennie, onnét pe-
dig már megfrissült,  élenydus állapotban vissza a 
sziv bal felébe.  Ez a kis vérkeringés. Tehát a mint 
látjuk, a vér összetétele nem mindig ugyanaz, ha-
nem az állati testnek majdnem minden szervében 
különböző. A feladat,  mit a vérnek a szervezetben 
teljesítenie kell, igen fontos  és röviden a követke-
zőkben körvonalozható: í) Az élet fentartásához 
szükséges élenyt a tüdőbe felveszi  és minden leg-
kisebb testrészecskéhez elvezeti. 2) A gyomorban 
és belcsatornában kiválasztott s az úgynevezett 
chylus-edények által felvett  tápanyagokat a test 
egyes részeihez juttatja, hogy azokat a szervezet 
áthasonithassa s általuk az elhasználás következ-
tében létrejött veszteséget pótolhassa. 3) Ugy a 
vér; valamint az úgynevezett lymph edények mind 
azon anyagokat, melyek az életműködés elősegíté-
sére alkalmatlanokká váltak, vagy pedig beteges 
változások következtében jöttek létre, — az egész 
állati testben fe  veszik és a megfelelő  szervekhez 
vezetik, hogy ott kiválasztassanak. Igy választatik 
ki pl. a szénsav a tüdőben, a vizelet a vesékben, 
az epe a májban stb. Szóval, a vér lényeges alkatré-
sze a szervezetnek, feltétele  az állati életnek ; min-
den kevesbitése, vagy vegyületének szándékosan 
előidézett megváltozása tehát kell hogy befolyással 
birjjn az egész test tevékenységére. Vannak azon-
ban esetek, midőn az érvágás nemcsak megenged-
hető, sőt elkerülhetlenül szükséges, mint oly me-
nedék, melytől az állat életben maradása függ. 
Igy pl, jól táplált vérmes állatoknál és csakis ilye-
neknél, a fontosabb  szervek, nevezetesen a tüdő, 
a. v, gyomor és bél hevesen fellépő  lázas gyuladá-
sának kezdődésekor. Ezen igen gyors lefolyású  és 
könnyen halállal végződhető bajokban az általános 
vérmennyiség kevesbitése következtében a megtá-
madott részekhez kevesebb vér juthatván, ennek 
csekélyebb nyomása, az edényekben gyorsabb és 
könnyebb mozgása és állományának változása foly-
tán a gyuladás csillapul, s a baj lassúbb menetűvé 
vállik ; tehát időt nyerünk arra, hogy a megfelelő 
orvos szerek alkalmazása által a szervezetre hat-
hassunk, s ez által a teljes gyógyulás útját egyen-
gethessük ; a mi ha egyéb körülmények is kedve-
zők, beás következik. Ily esetekben tehát az érvá-
gás nagy fontossággal  bír, s a leghathatósabb 
gyógymódok egyikének tekinthető. 

Egészen más hatása van azonban az általá-
nos vérbocsátásnak gyenge s már huzamosabb idő 
óta beteg* állatoknál. Az ilyennek a vére ugyanis 
a hosszú időn át tartott rendellenes, beteg állapot 
folytán  átalakul, megromlik, mit a minden beteg-
séggel karöltve járó étvágyhiány és emésztési za-
varok még inkább elősegítenek. A kiválasztási és 
életmüködési folyamatok,  minők a lélekzés, bőrpá-
rolgás stb. a beteg állatnál is végbe mennek, még 
pedig többnyire fokozott  mértékben. E folyamatok 
a vér által tartatnak fenn  ez pedig az ahoz szük-
séges anyagokat a táplálékból nyeri. 

Világos tehát, hogy ha csekélyebb mennyisé-
gű tápanyag vétetik fel,  a vérnek is szegényebb-
nek kell lennie. Már most ily esetben az amúgy 
is tápszegény vérből 3—4 litert kibocsátunk, mint 
ez igen gyakran történni szokott, ez által az egész 
benső életfolyamat  szükségkép annyira megzavar-
tatik, hogy a rendes állapotba való visszatérhetés-

nelc reménye is alig marad tenn, töleg azon eset-
ben, midőn még hozzá oly gyógyszerek is alkal-
maztatnak ; melyek a kórnak nem felelnek  meg. 

A vér, valamint a betegség \keletkezésekor 
mint tényező szerepel, u«y egyszersmind a gyógyí-
tásnál is fontos  szerepet játszik, a mennyiben az ő 
feladata  a jelenlevő gyuladási terményeket felol-
dani, felvenni  és kiválasztani. 

Ha tehát valamely állat már hosszabb idő óta 
beteg, igen lesoványodott, bágyadt és erőtlen, 
vagy pedig már magában véve gyengén fejlődött: 
akkor minden érvágás ártalmas. Oly esetekben 
igyekeznünk kell, hogy az állat megfelelő  táplálás 
által több és jobb vért kapjon, nem pedig oktala-
nul arra törekednünk, hogy érvágás által élet-
anyaga végmaradékától is mesfosztassék. 

De az egészséges állatnál is lehetetlen, hogy 
az érvágás hasznos legyen ; sőt inkább beteges ál-
lapot, mesterséges vérszegénység idéztetik elő ál 
tala. Ama hitnek, hogy a május 1 én, vagy hold-
t ltekor való érvágás e betegségeket megakadá-
lyozza, semmi alapja sincs. 

Ez csak oly tévhit, mint számos más. mikkel 
népünk, fájdalom  még ma is bővelkedik. Érvágás 
után néhány nap múlva az egészséges marhának 
ismét anyagi és olyan vére lesz, mint az érvágás 
előtt volt. 

Mire való tehát az élet gépezetére szándéko-
san zavarólag hatni ? Mire való a testben oly ok-
talanul és cél nélkül apasztani ama folyadékot, 
mely alapfeltétele  az életnek ? 

És ha már valakinek az a bogara van, hogy 
marhájának „siirü és heves a vére" hát adjon neki 
kevesebb és silányabb takatmányt; célját igy min-
den érvágás nélkül is el fogja  érni. 

Erdélyi KAroly. 

Szeged. 
— Felolvastatott Kézdi-Vásáihelytt  1879 ápril hó 6 áu rendezett 

hangversenyen. 

«Mint az őrült, ki letépte láncát 
Vágtatott a Tisza a rónán át. 

Zúgva, bégve törte át a gátat, 
El akarta nyelni a világot.* 

P e t ő f i . 

A mult idők eseményeinek bírálata a jövő 
b ö l c s é s z e i é n e k kezdete. Mielőtt a bekövet-
kezett katasztrófa  részleteiről szólanánk, mielőtt 
megkísérteném a veszteséget lefesteni,  mely éré a 
hazát, célom a város történetének rövid váz-
latát adni, melyből ki fog  derülni, mily kegyelet 
fűzi  e várost hazánk történetéhez, minő derek — 
tiszta magyar volt lakossága. Magyarhon déli ré-
szén, a Tisza jobb partján annak egy feltűnőbb 
kanyarulatánál feküdt  14 négyszögmértföldet  tevő 
roppant birtokával Szeged. Mint az ősrégi váró 
sok legnagyobb részének, ugy Szegednek eredetét 
is sürü homály födi.  A régi görög és római irók, 
kik a najdani Pannónia 3 Dacia történetét megvi-
lágítják, Duna-Tisza közének első lakóiról mélyen 
hallgatnak, minthogy oda sem ők berontani, sem 
a görögök behatolni nem merészeltek. Plinius bi-
zonysága szerint e vidék első népe a dák, vagy 
geta nemzet volt, mely harcias fénykorát  Decebal 
nevü királya alatt érte el, a kinek elhaltával a le-
igázott Dácia román tartománynyá lőn s kipusz-
tu't városai a győztes Trajan által lómaikkal tele-
pitettek be. E telepek kikutátásai l.asztalan fárad-
ság marad történetbuváraink előtt. Timon 39 ró-
mai telep nevét sorolja fel,  melyek között a mu-
nic pális jogokkal felruházott  Tibiscum igényli fi-
gyelmünket, mivel ezen telep helye olasz történet-
írók által azon tájra tétetik, hol a hasonnevű fo-
lyam a Marbst magába foglalja,  már pedig a Ti-
szába a Maros ott ömlik be, a hol Szeged állott. 
Mások Tibiscum alatt Temesvárt értelmezik. Is-
merve Trajan fegyvereinek  győzelmét, nagyon va-
lószínűtlen, hogy mig 'Temesvártt római telepet 
alap'.tott, a gyönyörű lapályon, kedvező fekvésű 
helyen, mely az ó kor szokásainak — vizek köze-
lében lakni — megfelelt,  e helyen, hol Szeged ál-
lott, telepet ne alapított volna. Béla király névte-
len jegyzőjének irataiból tudjuk, hogy a délma-
gyarországi honfoglalás  fővonala  épen a mai Sze-
ged vidékén vonul keresztül, miért csakis a külö-
nös véletlennek tulajdonitható, hogy mig a tőle 
nem igen távol eső Kanizsa mindjárt honfoglalás 
elején, sőt Szeged birtoka Tápé is már 1138 ban 
mint községek tűnnek fel,  addig Szegednek nyo-
mát sem leljük. Előkori élete terjedelmességének 
legelső bizonyítékát III. Ince pápának 1190-iki le-
vele szolgáltatja, mely szerint Szeged már a mon-
dott évben főesperesi  hely, tehát népesebb város 
volt. II. En-'re 1222-ben aranybullában elrendeli, 
a királyi só ezentúl csak is Zoloch és Szegvéden, 
vagyis Szolnok és Szegeden tartassék. Hogy ezen • 
kifejlődéshez  évszázadok voltak szükségesek, min-
denki átláthatja s ez elegendőleg indokolja azt, ha 
eredetét jóval korábbi időre helyezzük. — A nagy 
tatárjárás zivatara a Duna Tiszaközi városokkal : 
egyetemben Szegedet is elseperte, de a tatárok 
kivonulása után IV. Béla gondos ápolása alatt csak 1 

hamar ismét kikelt hamvaiból s sebes léptekkel 
haladott előre, Károly, Lajos, Zsigmond, de kivált < 
dicső Mátyás királyunk pártfogása  alatt bámulatos f 
nagysággá emelkedett. 1433-ban a Duna-Tisza kö- 1 

zében utazó Bertrandon de Brocquier igy ír : „Sze-
ged egy nagy nyilt s egyetlen nagy utcából álló 
város, mely nekem mintegy mértföldnyi  nagynak 
látszott." Rubigali Pál „roppant nagynak", egy 
névtelen irója a XVI. századnak „régente népes, 
nagy szabad városnak", Istvánffy  Miklós hírneves 
történetíró „kiterjedett hires városnak" nevezi ; a 
Dózsa-féle  lázadás leírásánál „nagy népességű vá-
rosnak" mondatik. — A török hadjáratok idején a 
Duna-Tiszaköz védbástyája volt, meggátolva az 
idegen elemek betörését; e korbani fényét  s nagy-
ságát igazolja a diadalmas török basa Kemalnak 
naplója, mely igy hangzik : „Magyarország keleti 
részében volt egy nagy város, mely gyülhelylyül 
szolgált a hitetleneknek s mintegy forrást  képezett 
melyből harcosainak hullámai özönlöttek. E város 
Szeged. Ellenség falaira  ez ideig soha sem tette 
lábát." 1444-ben Murád követséget indított az al-
királynak vélt Hunyadi Jánoshoz, hogy vele békét 
kössön. Hunyadi a követséget felvilágosította  a té-
vedésről s irt a királynak, kérve, hogy „junius 
idusán a követséggel tanácskozandó, Szegedre 
jöjjön", hová Ulászló — mint tudjuk, el is ment. 
(Szegedi béke 1444. junius 1.3.) Mátyás király ide-
jében már négy plébániája volt, tehát ugyanannyi 
városrészszel birt. Mátyás király 1458-ban szt. Mik-
lós napjára, azaz december 6 ára Szegedre ország-
gyűlést hivott össze, hol is az alsó városi szent fe-
renciek egyházának 3000 embert bőven befogadó 
cinteremében gyűltek össze. Számtalan nevezetes 
épülettel birt, melyek közül csak tizenhét nagy 
templomának, a királyi várnak, Zsigmond, valamint 
II. Ulászló palotáinak emléke jutott el hozzánk. — 
— Birtoka kezdetben csakis közelére szorítkozott. 
1247-ben mint királyi adományt 'capta Tápét, 1369-
ben Balaki Ilonától a balaki részbirtokot már mint 
község vette meg örök áron 65 darab aranyért; 
az 1411-ben Zsigmond király kiadott oklevele a 
gyulai s szentiványi birtokkal ajándékozta meg 
Szeged szabad királyi várost. 1431-ben Barla Ist-
ván, 1453-ban Csirkédi testvérektől 100 aranyért 
vásárolt iszonyú birtokot, 1502-ben a Benkovics 
családtól Dorozsmát vette tartozás fejében  zálogul. 
Igy terjedett birtoka fokonkint  jelen roppant ki-
terjedéseig. Népességét illetőleg annyi áll, hogy a 
mohácsi vész előtti korszakban a több városok vi-
szonyaihoz képest igen nagy számú lakossággal 
birt. Némely történészek, köztök Szerdahelyi és 
Vedres is azt állítják, hogy Nándorfehérvár  fel-
mentésekor Szeged városa 40 ooo halászt menesz-
tett segéLül. Jogunk van ezen állítás valóságán 
kétkedni s e számot túlzásnak tartani, mely hihe-
tőleg tévedésen alapszik, mert ha csak halászt ily 
számmal küldött volna, mily roppant nagy számot 
kellett vplna tennie lakosságának. Előkori lakos-
ságát illetőleg, kivévén természetesen a jövevénye-
ket, kik időnként közé telepedtek, — tősgyökeres 
magyar volt. A budapesti egyetem tudós tanára : 
Wenzel Gusztáv igy nyilatkozott: „Szeged és Te-
mesvár két szerencsés város, melyek a magyar 
nemzet legfelsőbb  nyilatkozó városalapitói geniusá-
nak köszönik létök t; nincs több városunk széles 
e hazában, mint e kettő, melyek a magyar szel-
lemnek megfelelőleg  tisztán magyar alapitásuak". 
Temesvár az idő folyamában  idegen elemek által 
annyira inficiálva,  lett, hogy magyar alapítása ma 
csak történeti érdekkel bír, mig Szeged mindez-
ideig megtartotta azon bélyeget, melyet magyar 
alapítás nyomott reá " Szeged az egyedüli város 
tehát, melyet kegyelettel emiithetünk ez idő sze-
rint, mint egyedüli tradicionális nemzeti város. — 
Lakosainak foglalkozása,  fekvésének  kedvezése 
alatt, a nádrengetegek, tavak, folyók  — a vadászat, 
halászat volt. Ézenfőlül  foglaíkoztak  földmivelés  s 
állattenyésztéssel. £ kettős iparág a magyar jellem 
kiválóbb sajátságai közé tartozik s igy Szeged tős 
gyökeres magyar népe e helyen történt megállapo-
dás után nyomban űzni kezdé is Hogy testvéreink 
földmivelők  voltak, bizonyitják a Zsigmond-kori 
francia  utazó szavai: „Szeged mindenféle  termék-
ben dus vidéken fekszik,  a föld  innen Pestig róna 
és termékeny. Ily állapotban találta azt a mohácsi 
vész is, mely után, mint Szulejman basa naplójába 
feljegyzé,  lisztben, búzában, árpában s egyéb élés-
ben teljességgel elmerült; találhatni itt sok vad 
lovat, de értik is zabolázni és szelídíteni ; oly ol-
csók, hogy 10 magyar forintért  egy igen szép, 
kocsiba való lovat kaphatn:. Adott is Szulejman a 
mohácsi vész után a hadi zsákmányból Izkender 
basának 50,000, Cselebi defserdárnak  20,000 darab 
juhot osztalékul. E mellett a szőllőmivelés Szeged 
hajdani ttagyságának egyik főtényezője  volt. Ma-
gyar ember a bort mindig szerette, ez öröklött 
tulajdona. 

(Folytatása következik,) 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Rudolf  trónörökös madridi hir szerint má-

jus hó i-én Barcellonába érkezik s onnan madrid-
ba megy, hogy Alfonzó  királyt meglátogassa. A 
trónörökös visszautaztában egy udvari vadászaton 
is részt fog  venni Barcellonában és aztán a „Ma-
ximilián" yachton meglátogatja Andalúzia néhány 
kikötőjét A trónörökös két hónapot töltene Spa 
nyolországban. 

— Értesítés. A székely mivelődési és közgaz 
dasági egyletnek Háromszék vidéki választmánya 
f.  hó 23-án d. e. 10 órakor a megyeház nagyter-
mében gyűlést fog  tartani, melyre a tárgyak rend-



kiviili fontosságánál  fogva  ugy a választmány, mint 
a nagy közönség különös figyelmét  felhívjuk. 

— K. Vasárhelyről értesitik lapunkat, hogy 
ott a rendes heti vásár a jubileum miatt a jövő 
héten nem csütörtökön, hanem s z e r d á n fog 
megtartatni. 

— A Sándor cár ellen intézett merényletek 
harmadika az, melyet Szokolev elkövetett. 1866 
április tó-án egy Dimitre Karakazov nevü kopott 
nemes .kísérlett meg merényletet a cár élete ellen, 
mely ép ugy nem sikerült,mint a minapi. A vizsgá-
lat azt deritette ki, hogy e merénylet egy messze 
elágazott összeesküvés kifolyása.  Karakazovt  kivé-
gezték s harmincöt bűntársát hosszas fogságra  és 
deportáczióra ítéltek. A következő évben, midőn 
Sándor cár a párisi világkiállítást meglátogatta, 
jun 6-án egy lengyel menekült: Bereszevszky An-
tal aJBois de Boulogneban rálőtt a kocsikázó cárra, 
de szintén nem találta. Bereszevszkit a párisi tör-
vényszék élethossziglan tartó deportációra Ítélte s 
a merénylő ott halt meg Kaledoniában. 

— A nisi petárdáról, melyről mult számunk 
egy távirata hozott jelentést, a következő bővebb 
részleteket olvassuk a bécsi lapokban : Myán feje-
delem nejével és kis fiával  Nisbe tette át lakását. 
Szerdán a fejedelem  egy szárnysegéde kisércté-
ben rendes sétáját tette. A konaktól az iskola-ut 
czán át vették utjokat. Alig ertek azonban az is-
kolaépület e'-', erős dördülés hallatszott s pár lé 
péssel előttük vastag por-és füstfelhők  emelkedtek 
föl.  A dördülést egy felrobbant  betárda okozta, 
melynek darabjai a szárnysegédet meg is sebesítet-
ték. Milán azonban sértetlen maradt. — A löveg 
a franczia  pokolgépek módjára volt az utczán el-
helyezve s vékony földréteggel  letakarva. Hogy 
mi szándékkal tették a petárdát az iskolaépület 
elé, arról még semmi bizonyost nem tudni s egy-
általában nincsenek tisztában afelől,  ha vájjon gaz 
csiny, vétkes vigyázatlanság — mit azonban a pe-
dárda Jelhelyezésének módja majd nem teljesen 
kizár — vagy pedig Milán elleni merénylet esete 
forog-e  fenn  ? 

— Egy merénylőt fogtak  f.  hó 12-én Varsó-
ban. Az illető mintegy 20 éves, neve Chudzvnski 
Sándor. Az utóbbi időkben Moskvában, Szent-
Péterváron és Varsóban tartózkodott s mindenütt 
merényleteket kísérlett meg és hajtott is részben 
végre magas állású rendőri és közigazgatási hiva 
talnokok ellen. Minthogy Chudzinski vonakodik 
bármi felvilágosítást  adni, formális  kínzás alá ké-
szülnek öt fogni.  Ch. lengyel és csak lengyelül 
akar beszélni. 

— Zokogó templomi közönség. Nagypénte-
ken — irja a „Szegedi Napló" — ezernyi néptö-
meg töltötte be Szeged egyetlen imádkozó helyét, 
a belvárosi templomot. Kremminger prépost tar-
totta az egyházi beszédet beleszőve abba megra-
gadó hévvel a város szomorú pusztulását, melyet 
oly élénk színekkel festett,  hogy végre maga is 
sirni kezdett, a hívek pedig hangos zokogásba tör 
tek ki. A zokogás emberről emberre ragadt s 
csakhamar kivétel nélkül mindenki sírt s a pap 
szavai elvesztek az általános jajveszékelésben. 

-•- Szidják a zsidót most nagyon Baranyame-
gye Baksa községében, ahol roncsolótoroklob már 
m. é. nov. 5-ke óta pusztítja a gyermekeket. Van-
nak egyts családok, melyekből már 3, de 4 gyer-
mek is kihalt, Az első áldozat nov. 4-én Dudás 
Terézia, 10 éves iskolás leányka volt. A baksai 
nép között általában el van terjedve a hir s ez 
erősen tartja is magát, hogy e leányka a szomszéd 
rongyszedő L. L. zsidó lakos összeszedett rongyai 
között megbetegedése előtt babaruhákat válogatott 
volna. E rongycsomag pedig a szomszéd Gilvánfa 
községben gyűjtetett össze, a hol a lefolyt  őszön 
át szintén nagy mérvben dühöngött e pusztító nya-
valja. S ez alapon a baksai nép azt tartja, hogy 
községökbe a roncsolo toroklobot Gilvánfalváról 
az ö rongy szedőjük hurcolta be 

— Égy 6] a kútban. A napokban több gyer-
mek játszott a bécsi Pál templom terén, miközben 
az egyik fiu  beleesett az ottani mély kútba. — 
Pajtásai azonnal kereket oldottak s csupa félelem-
ből senkinek sem szóltak semmit a szerencsétlen 
Régről, ugy hogy még a szülök is csak másnap tud-
ták meg, mi történt fijukkal.  Szerencsére a kútban 
csak nagyon kevés volt a viz, s a megrémült szü-
lők még életben találták gyermeküket, kí az egyik 
karját törte ki zuhanás közben s a fejét  sértette 
meg. — 

— A szobaúr végrendelete. A bécsi Lipótvá-
ros egyik félreeső  utcájában a húsvéti ünnepek 
alatt egy vézna kinézésű, alig nagykorú fiatal  em-
ber halt meg egy kis pince szobában, ahol szoba-
uri minőségben már évek óta lakott. Eddig még 
nincs a dologban semmi különös, de bezzeg elbá-
mult a szobaasszony, a mikor feltörte  irószekré-
nyét és abban egy végrendeletet taíált, a mely-
szerint a boldogult 40,000 frtot  egy gyermekkori 
pajtásának 20,000 frtot  pedig szobaasszonyának ha-
gyományozott. 

— Szörnyű tett. Rákosfalván,  mint onnan 
jelentik, egy hat—hót éves fiút  találtak a „mezítlá-
bas" korcsma mellett levő szemétdombba elásva ugy 
hogy csak a feje  látszott ki; szájába pedig kenyér-
béllel megtömött rongy volt dugva. Midőn a gyér-
mékét megtalálták, még élt, de mire a kórházba 
vitték, meghalt. A tettest nyomozzák. 

— Cseléd furfang.  Egy fiatal  vidéki leány 
szolgált a fővárosban  U. családnál, hol a legszivé 
lyesebben bántak vele, de kissé szigorúan tartot-
ták, mi a szabadabb élethez szokott szobaleánynak 
nem tetszett. El is hagyta volna uraságát, ha egy 
hónapi fiz  .tését már előre ki nem vette volna. A 
húsvét közeledett és a cseléd jól akarta eltölteni 
az ünnepeket, de otthon ezt nem igen remélhette, 
valamint azt sem, hogy az ünepekre, midőn legtöbb 
a dolog, elbocsássák. Egy reggel a postán levél 
érkezik. A leány beviszi gazdasszonyához és kéri, 
olvasná el, mert ő nem tud olvasni. A házi asz-
szony elolvassa és alig tud szóhoz jutni; kéri a 
leányt, legyen erős, mert édes anyja halálán van 
és haza óhajtja. A leány, a levélből vett hirre el-
ájult, ugy hogy asszonya kölni vizzel, spirituszszal 
és más egyébbel tudja csak eszméletre hozni. Be-
szél neki, vigasztalja, biztatja, de a leány kétségbe 
van esve. Az asszonyság maga ajánlja, hogy men-
jen haza és legyen ott anyja halálos ágyánál mire 
a leány össze-vissza csókolja a kegyes urnö kezeit. 
A kegyes urnö férjének  is elbeszéli a szomorú ese-
tet, mely Lizit érte és közösen sajnálkoznak a jó 
cseléd sorsán, kit ép az ünnepek előtt ért ez a 
fájdalmas  csapás. Az aszzonyság ellátja meleg ru-
házattal, jó borral, élelemmel az útra, mit a leány 
— mint mondá — alig tudja, hogy fog  megszolgál-
hatni. Ünnep másod napján a házmester jelenti, 
hogy Lizi az ünnepet a fővárosban  nagy vígan 
tölté — a bálban . . . 

Adakozások a szegedi árvízkárosultak 
javára 

C s a l a h K á l m á n pénzügyőri biztos gyűj-
tése : Csalah Kálmán pénzügyőri biztos 5 frt.  Szent-
györgyi János szemlész 1 frt.  Márkos Albert fövi-
gyázó 80 kr, Biró János fővigyázó  80 kr. Botezán 
György vigyázó 50 kr, Birtalan Mózes vigyázó 50 
kr. Fejér Domokos szemlész 2 frt.  Nagy Sándor 
fővigyázó  1 frt.  Zigler András vigyázó 50 kr. Da-
ragics György vigy. 1 frt  Rózsa Gyárfás  vigyázó 
1 frt.  Berde István vigyázó 50 kr. Alézi Károly v. 
2 frt  El ind Leopold vigy. 50 kr. Benke Ferenc 50, 
Teleki Imre v. 50 kr. Daragics Dávid 50 kr. Bacsó 
Ferenc v. 2 frt.  Császi János főv.  1 frt.  Dénes Al-
bert v. 50 kr. Tóth Lajos v. 1 frt.  Kovács Mihály 
v. 50 kr. Kelemen Dénes szemlész 1 frt.  Molnár 
József  főv.  1 frt.  Molnár József  (nő asszony) 50 kr. 
Imecs Béla püőri vigyázó 50 kr. Kovács Mihály v. 
50 kr. Cergely István v. 1 frt.  Hosszú József  vigy. 
80 kr. Földes Károly v. 1 frt.  Reiszner Károly fő-
vigyázó 50 kr. Sebestyén Mózes főv.  1 frt.  Bucsi 
János vigy. 50 kr. Dick György v. 1 frt.  Kányádi 
György v. 1 frt.  Nagy Gyula v. 1 frt.  — Összeg : 
34 fit  90 kr. 

Vaj na Károly kir. járásbiró 5 frt.  Csia Károly 
ügyvéd 1 frt.  Gödri Ferenc királyi járásbiró 3 frt. 
Deák Gyula 1 frt.  Rápolti Ferenc 1 frt.  Gyalai 
István 50 kr. Beke Peter hivatalszolga 50 kr. Ba-
log Lajos kir. jarásbirósági börtönőr 50 kr. Hamar 
Lajos bírósági végrehajtó 2 frt.  Prohaszka Ferenc 
kir. járásbirósági börtönőr 1 frt.  — Összesen 15 
frt  50 kr. 

Bartha József  1 frt.  Ince György 1 frt.  Bene 
Gyula 1 frt.  Összesen 3 frt. 

Kimutatás a k-vásárhelyi „tanítói kör" és 
népiskolák növendékeinek adakozása folytán  bejött 
összegekr.l a szegedi árvízkárosultak részére. A 
tanítói kör részéről: Erdélyi Károly, Baló László, 
Gyöngvösi István 2—2 frt.  M. Székely János 1 frt 
78 kr. Demeter Róbert 1 frt  50 kr. Nagy Károly 
1 frt  50 kr.. Mauthe János, Szabó Géza, Bölcskévy 
Ilon, Kiss Klára, Milec Mari, Simó Vilma 1 — 1 frt. 
Finta Gergely 75 kr., összesen 18 frt  78 kr. A 
népiskolák részéről: Az ipari szakoszt. felső  nép-
iskola növendékei 7 frt.  40 kr. A elemi fiúiskola 
növendékei xo frt.  72 kr. Az elemi leányiskola 
növendékei 13 frt.  50 kr. Az óvoda növendékei 
6 frt.  80 kr., összesen 38 frt.  42 kr. Főösszeg 57 
frt,  20 kr., mely összeg tekintetes Szőcs József 
polgármester urnák további intézkedés végett át-
adatott. IC.-Vásárhelytt, 1879. ápril 8 án — Erdélyi 
Károly, k. elnök. 

N. Aj tán f.  évi ápril hó 5 én az alföldi  vizká-
rosultak javára rendezett zártkörű táncvigalom 
összes bevétele 123 frt  37 kr. Ehez járulván felül-
fizetéssel  : özv. Bartha Zsigmondné 2 frt,  Bora Ró-
zába 2 frt.  Hollaky Berta 2 frt,  Hollaki Atilla 2 frt, 
Bartha János 3 frt.  Beer Ignác és neje (Brassó) 
10 frt.  Borbáth László 1 frt.  37 kr., Barabás Sán-
dor 2 frt.  Trattner Henrik 3 frt  Biró András ref. 
pap 2 frt.  Buzin Antal 3 frt.,  Imecs Jenő 1 frt., 
Kónya Miklós 1 frt.  Henter Károly 1 frt.  Lukács 
Károly 1 frt.,  Remenyik Mátyás 1 frt.  Deák Al-
bert 1 frt.,  Nagy Lajos 2 frt.  Henter Sándor 2 frt. 
Zathurecky Gyula 1 frt.  Zathurecky József  1 frt., 
Biró József  2 frt.  Debicky Mihály 2 frt.  Theil Jó-
zsef  3 frt  Zárug Lukács 2 frt.  K:.adás összesen 
30 frt.  26 kr., melyet leütve a bevételi összegből, 
marad tiszta jövedelem 93 frt.  17 kr., mi is illető 
helyre leendő juttatás eszközlése végett a járási 
szolgabiróságnak át is szolgáltatott. Fogadják a 
felülfizetők,  valamint a résztvevők a szerencsétlen 
vizkárosultak nevében őszinte hálás köszönetem 
nyilvánítását. H e n t e r K á r o l y . 

N.-AJtán f.  hó 15 én az alföldi  árvízkárosultak 
javára műkedvelő színielőadás tartatott, melynek 
hevétele • Teorvelr Arnh/\l -n frt  .m V r folii  1 fi  ? » { í . 

sekből 5 frt.  30 kr. összes bevétel 84 frt.  70 kr. 
Kiadás 13 frt.  87 kr., ezen összeget levonva tiszta 
jövedelem maradt 70 frt.  83 kr., n'ely összeg illető 
helyre juttatás végett a járási szolgabírósághoz be-
küldetett. Felülfizettek  : Bartha János 2 frt.  Zathu-
recky József  1 frt.  Biró József  50 kr. Bedő József, 
Hollaky / tila, Henter Károly, Gyulai Lajos 40—40 
kr. Lőfi  Elek, Gáspár Isván 10—10 kr. A közre-
működőknek fáradságukért  köszönet és elismerés. 
B o d a S a m u . 

— Karathna község az árvízkárosultak javára 
mint lapunknak onnan irják, egy igen éle revaló 
nemét találta ki a segélygyüjtésnek. Ugyanis a 
községházánál e hó 15-én többnyire női kézimun-
kákból sorsjátékot rendeztek. A 225 eladott 20 kros 
sorsjegy árából begyült 45 frtot  megyénk főispánja 
utján rendeltetési helyére juttattuk. Üdvözöljük 
Karathna nemes lelkű hölgveit. 

— Egy fatalis  sajtóhiba csúszott be lapunk 
29 ik számába, hol id. Dónáth József  törvényszéki 
elnök urnák az árvízkárosultak javára tett adako-
zása van közölve: E helyen ugyanis 15 krajcár 
helyett 15 frt.  olvasnndó. Szíves elnézést kérünk e 
boszantó sajtóhibáért. 

L O T T O H U Z A S. 

N -Szeben ápril 20-án kihuzattak a következő 
számok : 

IV, 60, 52, 9, 88. 
Érték-  és váltó-dr  folyam  a bécsi cs. kir  nyilvános 

tőzsdén  ápril 18. 
Magyar aranyjáradék 88.95 

„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
» » » n . „ 119.90 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. • 78-50 
n n n 1876. évi áJlamkötv. 69.75 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 107.— 
„ földtehermentesitési  kötvény . . . 83.75 

Temesvári „ n . . 79 
Erdélyi „ "„ \ \ 7 s . 5 o 
Szőlődézmaváltsági A . . 87. 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 65.25 

n n n ezüstben . . 77.20 
„ aranyjáradék 65.15 

: 860. államsorsjegy 77 80 
Osztrák nemzetibankrészvény 

„ hitelintézeti „ . . . . . . 8.08 
Magyar hitelbank 2a7 os 
Ezüst ) _ _ 
Cs. kir. arany ^ 
Napoleond'or \ \ g 
Német birodalmi márka ' 57.55 
London 117 70 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

TUDOMÁSUL!! 
Alólirt szivesen szolgálok venni 

szándékozóknak jó egészséges 
lombard-velencei 

selyemhernyó-tojásokkal. 
17*5 gramrn (l lat) á 3 frt. 

Nagy-Ajtán, 1879. ápril 18. 

Boda Samu, 
községi vezértanitó. 

Finom 
DI0FA-F0U11N1R0K 
olcsó árban kaphatók 

PAPP FERENC 
butorgyárosnál Brassóban 

Ugyanott egy jókarban levő csinos 

jutányos árban eladó. 
Ertekehetni PAPP FERENC, 

butorgyárossal. 
(Brassó, klastrom u t c a 2] 


