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ELŐFIZETÉSI KELTÉTEK
Helyben házlioa hordva, vagy!
vidékre postán küldve
Egész évre . . 6 frl — kr. j
Fél évre . . . 3 frt — kr. 1
Negyedévre . . I fit 50 kr.

Kiadó hivatni:
j^OLLjí K JAÓR
könyvnyomdája és kön- v
kereskedése,
hová a hirdetések és
előfizetési pénzek
bérmentesen intézendnk.

Hirdetmények dija:

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap.

3 hasábos petit-sorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 30 kr.

Nyilttér sora 15 kr.

Ai „Háromszékí háziípar-egylefr" és a „sepsiszentgyörgyi önkéntes tSzaifcé-egyfefc" hivatal'as közlönye.
Távol áll tőlünk a gondolat, hogy Ausztria
A declarans politikának csak addig volt ereje és
életképessége, mig a clericalis feudalismusra, s a belügyeibe avatkozzunk. Ránk nézve, alkotmányos
cseh nép jelentékeny részére támaszkodhatott. Az és parliamenti szempontból, nem lehet kifogások
a
egyik támasz, a cseh nép, kidőlt alóla már koráb- az ellen : szabadelvű vagy conservativ többséggel
ban, bármit véljenek is a tényekkel nem számitó kormányozzák-e Ausztriát, feltéve, hogy e többség
politikai platonismus zsákutcájában elzárkozott Rie- valóban alkotmányos. Az azonban a non-intervengerek. Most kidőlt alóla a második támasz. Rieger tio elvének szigorú megtartása mellett is meg van
IX, évfolyamának II. felére
declarans tábora a levegőben függ. Egyetlen pon- engedve nekünk, hogy rokonszenvükkel a liberalton sem érintkezik a nemzettel: sem a csúcsokon ismus felé forduljunk, tekintet nélkül arra, hogy
sem a völgyekben.
annak zászlaját most egy szétzüllötpárt hordozza.
Előfizetési teltételek :
Midőn tehát a főnemesség kijelenti, hogy be S bármily csekély mérvre szoritkozik e párt iránt
Julius - szeptember
. . . .
1 frt 50 kr fog lépni a birodalmi tanácsba, a halálos döfést való elismerésünk, Ausztria liberalismusát sokkal
Julius—december
3 frt — kr adja megadeclarans politikának. A cseh nép nagy erösebbnek tartjuk, hogysem a feudális corservatiKülföldre léi évre
4 frt - kr része már korábban is kibékült, szövetkezett Cseh- vismus képes volna kezéből kiragadni a vezető
ország német lakosságával. Most pedig ellenállha gyeplöt.
Az előfizetési pénzek a ,Nemere" kiadótatlan nyomást fog támadni, mely vagy félre tolja
A Clam Martinitzok, Lobkovitzok és Schwarhivatalának P o l l i i k Mór könyvnyomdájába vagy a reichsrathba való belépésre kényszeritendi
zenbergek, bár rálépnek az alkotmány alapjára,
Sepsi-Szcutgyörgyre küldei.dó'k
a deciaránsokat.
nem vetkezik le politikai meggyőződésüket s az a
S ennyiben örvendetes eseményt kérez a cseh
Előfizetőinkéi
szívesen kérjük előfizetéseiket
politika, melyet ezek az urak követnének, ha hafeudális
aristokőátiának
kezdeményezése.
Az
oszmegújítani, miután felesleges példányokat nem nyotalomra kerülnének, lehetne „conservativ,,, sőt tán
trák politikai élet erőteljes tényezőt kap benne, s
matlathatunk.
"^ai
lehetne, mint ők nevezik felhívásukban, „osztrák"
mert lépése előráláthatólag, döntő befolyással lesz
A „Nemere" kiadóhivatala.
a cseh német kiegyezésre, a reichsrathba hajtván de szabadelvű semmiesetre sem lenne. Ausztria
be Csehország képviselőit, közrehat Ausztria nem- tudja ezt. S mert tud^a, meg vagyunk győződve,
hogy az osztrák liberalismus nem engedi magát le.
zetiségi békéjének helyreállítására.
Ámde vannak jelek, a melyek arra mutatnak szorittalt.ii azon helyről, melyet elfoglal, habár
Ausztria belügyei.
azon párt, mely elhomályosította prestigét, meg is
Az osztrák alkotmányos párt elemeire bomlott hogy ez a kiegyezés, Csehország határait túlhaladó
semmisül a jelenlegi választási küzdelemben; a
Saját erejéből nem volt képes újjászületni. Készül jelentőséggel bir.
Annyira sülyedt az alkotmányos szabadelvű mint megérdemli, hogy megsemmisüljön, ha a fefellát helyette uj alakulás. A cseh alkotmányos és
teudalis nagybirtokosság, választási felhívásában párt tekintélye, s u g y megfogyott ez apró fracti- udo conservativismus fenyegető fellépésesem birja
kiadta a jelszót egy oly átalakulási processusra, ókra szakadt párt életképességébe vetett hit, hogy megjavulásra, egyesülésre és összetartásra.
mely hivatva lehet rá, hogy jelentékeny befolyást a feudálisok fellépésének messze kimagasló jelentőséget tulajdonítanak. Azt, hiszik, hogy az apró
B a t t e n b e r g herceg európai körútjának
gyakoroljon Ausztria alkotmányos viszonyaira.
A cseh clerikalis-feudalis és alkotmányos fő- nyomorúságokkal vivódó kicsinyes irigykedések, utolsó állomásától, Romából eddig már útban van
uj hazája felé, uti terve azonban az utolsó pillavetélykedések
által
megszaggatott
alkotmányos
nemességnek, a Clam Martinicoknak, Lobkovitzoknatban oly modósitást szenved, mely nem csekély
nak és Schwartzenbergeknek az Auerspergekkel szabadelvű párt mögött egy nagy conservativ több- feltűnést okoz politikai körökben. A szultán, mint
ség alakul, mely ki fogja ragadni amannak kezé
való összebarátkozása, s azon tény, hogy a cseh
távirataink jelentették, tudatta a bolgár fejedelemel
bői a vezérszerepet, s Ausztria sorsának intézését. hogy nem kivánja látogatását Konstantinápolyba
§
declarans zászlót a főnemesség hagyja cserben,
Ez a szabadelvű párt, mely eljátszotta tekintélyét s ennek okául azt említi hogy a fejedelem konsmagában véve is fontos esemény. Mióta a csehés politikai hitelét, valóban megérdemli, hogy igy tantinápolyi idő/.é?e ott ellenséges tüntetésekre
német kiegyezési alkudozások folynak, ily határovélekedjenek róla. S bizonyára nem rajta fo£ múlni adna alkalmat. Más oldalról azonbin jelentik,
zott lépés nem történt azon cél felé, hogy Ausztria
hogyha a feudoclericalis conservativ veszélytől hogy a szultán elhatározása inkább neheztelésből
megszabaduljon a mf-rev nemzetiségi oppozitiotól.
ered a miatt hogy Sándor fejedelem bejárta az
megmenekül Ausztria.

Előfizetési felhívás

s i a c á .
A d a l é k o k

a Háromszéken 1853j4-ik évben lefolyt
Folytatás.

Eddigi működéseim eredményei.

1) Minden székben s az ahoz tartozó részekben a (titkos) magistratusok megalakulvák s a
működések ez alága meginditva. A székelyelem
jö hangulata minden lépéseinket sikerrel jutal
mazza.
2) Futárt küldtem Kolozsvárra ki által intézkedtem a Magyarhon közötti közlekedés felől köugy a Hunyadmegye ésArad közötti közlekedés
felől is, valamint az államnyugtákról s Kolozsvártt
egy nyomda felől is.
3) A két Küküllő völgyre és az oláhokra
nézve Borza Sándor, az ezredes ur által kiküldött
reorganisateur, működési körében áll ; valamint
Makk
ezredes ur m é g b i z á s á b ó l
még
igy intézkedtem : a Marosvőlgyre gr. Lázár Kálmánt, a Szamos völgy re Tompa Lajost, Gyula Fehérvár környékére b. Incédi alezredes urat, a
szászokra nézve Wáchter volt honvéd alezredest,
mindeniket utasitással ellátva kormányom nevében
mint parancsolva volt.
4) Háromszéken és Csikban mintegy 400
guerillát — kitöréskor — háromszorozhatólag. Van
birtokomban 3 jól szerelt ágyúm annyi szekér lőkészlettel és 682 szuronyos fegyverem.
5) Az osztrák hivatalnokok, katonaság és
zsandármeria megfigyelésére guerill-kémletet szerveztem.
6) Háromszék és Bukurest között biztos közlekedést nyitottam. A Csik és Moldova közötti
közlekedésre nézve intézkedtem volt ott mulatásom-

kor ; de midőn második jelentésemet vette az illető,
ezt is az elsővel együtt visszaküldötte, azt izenvén,
hogy öt kémlés alá vették. Mihelyt pénzzel rendelkezhetem, rögtön megindítom ezt is. Igaz, hogy
a reorganisateur ur megbízó levelében felhatalmazott 10 ezer p. frt. felvételése; de a mellett, hogy
itt annak felvétele lehetetlen, pénzcapitálisták nem
lévén, mé» veszélyes is, mert hitelemre s működésemre is kártékonyán foly be, mind a hírlapokból,
mind önök eddig küldött tudósításaiból ugy levén
értesülve mindenki, hogy kormányzó ur az előkészületekre gazdagon el van látva.
7) A kitörés biztosságáért — Forró, Dobay
és Horváth Ignác urak távollétében — Cseh Sándor és Földvári Károly ezredes urak befogatása
miatt ugy intézkedtem, hogy a kitörésre Dobay és
Horváth Ignác urakkal előlegesen tudatva a dolgot, ők rögtön itt leendenek, valamint Prouy volt
Mátyás-huszár őrnagy is. Itt van továbbá Aschermann alezredes ur is; de vele mindaddig, mig ez
iránt további parancsot nem veendek, mitsem tudatandok. A jó értelmiség sokat bizik benne.
8) A kiállítandó fuvarokra és állami nyugtákra beváltandó magyar pénzjegyekre nézve is ovatosan intézkedtem, valamint lovas guerillákra
nézt is.
g) Az erdélyben tanyázó magyar ezredeknél
altiszteket szereztem, kik által azokra befolyhassak
valamint később az idegen elemű katonaságra is.
A magtárokat gyűjtik, Brassóba 7000 köblöt.
j-vltalában a működés könnyű, a nép óhajtva
várja megváltása órája gyanánt a kitörést, önben
bizik, önt várja, látja néha vásárokban is proclamátiokat osztogatni. Katonaság Erdélyben annyi,
mint 1847-ben egy 16 ezernyi, nagy része magyar
és oláh, azután németek és lengyelek.
Magyar huszár ezred is egy van ; de jó hitem,
hogy a benlevö katonaságnak csak egy kis fractiója
maradand hü sárga-fekete zászlójához. Az intelligentia nagyrésze értetlenül okoskodik, fél, puhán
henyél és pipázik, egyrésze meg ellenmüködik.

Ligetlit Oláhonból fogva hozták be Hunyad megyén keresztül, de öcsémnek (Váradi László)
megnyugtatására segédül lesz ; most itt van, várva önnek további rendelkezését. Tudja hogy
ő a csángók 1 eorganisatiojára volt utasítva, de most
odamenetele nagy bajjal s nagyon bizonytalan sikerrel járván, bocsánatot kérek ezredes úrtól, ha
őt itt is nélkülözhetőbbnek hive, bátorságot veszek magamnak,— Máramaros, Szathmár és Szilágyságra nézt — öntől itt még tudtomra semmi
rendelkezés sem történvén, felhasználni azon körben ö otthonosb is leend.
Ezen intézkedéseim alapján szabadjon felkérnem ezredes urat, mind eddigi intézkedéseim biz
tosságáért, mind további lépéseim sikeresbitéseért
s akadálytalanabb menetért, számadásos kezeltetés
alapján legalább egy 5000 frtot küldeni, hogy működéseim fenn ne akadjanak
Kérem továbbá a kitörés pillanatát legalább
20 nappal előre tudatni, hogy intézkedéseim megtételére fisikai időt nyerhessek.
Tudósításait Scsmiedt Arthur név alatt méltóztasson a bukuresti paptól Rádosi Domokos volt
honvédhadnagyhoz küldeni, ki nekem hetenként
innen küldendő biztos futáraim által azokat elküldendi. Tisztelettel maradtam stb.

Más vegyes jegyzeteim.

Az ügyre vonatkozó levelek, közlekedési, intézkedési s más több irományok a Váradi József
kezén oly nagy csomagot tettek, hogy az ügy tör
ténelmi leírásául egész nagy könyvvé alakithatók
lehetnének. Azok összeállított nagy szerkezetéből
sokan érdeklődve, mások szakértelmi bírálattal,
meg mások családuknak az ügyben kijelölt avatkozott tagjára, annak nehéz, kétes vagy veszélyes
helyzetére ismerve, sokat talalnának olvasni valót,
mind a jelenkoriak, mind a későbbiek.

_

Z'Ü-

volna is a tehetség, hiányzik a tér és pénz, igy
aztán egyszerre az árral szembe úszni nem lehet,
Egy külföldi jó iparos mig négyes százalékra kap
pénzt ipkra tökéletesítése és szélesbitése céljából,
addig nekünk azon kis forgalomra, a mely nálunk
van, tizenötös kamatra kell uzsorástól vagy pénz
tárból felvenni a pénzt egy jobb reménység fejében, hogy a hitelkönyvben heverő bizonytalan
pénzeinket fedezhessük és ezzel saját személyünk
és családunk becsületben álló jó hírnevét a bukás
szégyenteljes bélyegétől megmentsük.
Figyelembe kell venni azt is, hogy vannak
nálunk is iparosok, a kik egy jobb jövő reményében kezdő éveiket hazánk nagyobb fővárosaiban
mint ifjak nélkülözések közt töltötték el s nagy
küzdésekkel igyekeztek iparunk fejlődésén munkálni, tapasztalatokat gyűjteni, hogy ismeretekkel
megrakodva térhessenek haza szülőföldükre.
De mekkora visszaesést és munka iránti kedvetlenséget szül ezeknél azon szomorú körülmény,
hogy midőn verejtékkel és nélkülözések közt szerzett tapasztalatainak gyümölcsét élvezni akarnák,
akkor szülőfölde egy idegen, nyelvét nem értő
iparát részesiti a fogyasztó közönség pártolásában.
Fentebb mondott indokokból láthatja cikkiró
ur, hogy nem mi vagyunk okai, hogy az ipar terén
szerzett tapasztalatainkat csak igy értékesítjük. Az
idő és a türelem meghozza azt is, a mi még hiányzik.
Végezetre is fogadja a t. cikkiró ur iparos
Az iparosság kérdéséhez.
tanoncaink oskoláz tatása céljából mutatott érdeklődéseért szives köszönetemet : kérem a fentebbi
Sepsl-Szentgyörgy, 1879. jun. 30.
tárgyban szíveskedjék nézeteit ezen helyi lapunkTekintetes szerkesztő ur!
ban többször is szellőztetni.
A „Nemere" közelebbi számaiban „az iparos "
Az ipar érdekében máskor is engedjen a t.
ság kérdéséhez" című cikk sorozatára engedje meg, szerkesztő ur becses lapjában egy kis tért száhogy én is megtehessem szerény észrevételeimet. momra.*)
Egy Iparos.
Orömmel.láttam a vezércikkben iparaink iránt
nyilvánuló érdekeltségét cikkiró urnák. Valójában
jól esett, hogy valahára helyi lapunk is érdeklődni
Kosuth Szegedről.
kezd iparunk és annak fejlesztése iránt. Nem aka- Kossuth Lajos Bakayhoz Szeged reconstutiója
rok foglalkozásom keretén tul menni, de ipari ér- tárgyában egy nagy terjedelmű levelet irt, melyet
dekeink előhaladására /tézve azt hiszem, sokkal a z „Egyetértés" után a hazai lapok is közöllek.
üdvösebb lenne, ha a t. cikkiró ur a politika mel- Adjuk a levélből az alábbi részletet :
lett első sorban legtöbbet foglalkoznék helyi érde
Összefoglalva nézeteimet ; én a belterületi
keinkkel s rá mutatna az iparosság terén is azon
hiányokra, melyek részint az egyes iparos testű feltöltést, a felterület alagcsövezését s az egész
letek, részint pedig az iparhatóság elnézése foly- város csatornázását, Szeged város okszerű recontán napi renden vannak. Mert jelenlegi nyomasztó .structiójánál alapfeltételnek tekintem.
Az építés módjára nézve pedig ekkint gonviszonyaink között maholnap t e l j e s
pangás
áll be minden iparosnál saját személye és családja dolkozom :
i-ször. Már Bakay is megemlíti Emlékiratáfenntarthatását illetőleg, ha azok a kik szellemi és
anyagi tekintetben elől állanak, tettel is be nem ban, hogy Szegednek sok vízhatlan meszet kellend
bizonyítják a helyi ipar iránti valódi érdeklödé- alapépítményeiben felhasználnia. Én azon nézetben
vagyok hogy nemcsak sokat kellene felhasználnia,
A f r a n c i a r a d i k á l i s o k újból táma- söket.
de az alapépitm myekbe mást mint vízhatlan medásra készülnek a kormány ellen, még pedig újNem akarom cinkiró urnák az ügy iránt ta- szet nem is szabad használnia. Ma már nemcsak
ból Bordeauxban, hol Blanquit ismét fölléptették
képviselőjelöltnek. Blanqui maga is oda utazott s núsított meleg részvétét kétségbe vonni — sőt oly vizfakadásos laza talajnál, minő Szeged, hanem
fogadására nagy készületek történnek. Blanqui is- hálás köszönettel tartozom — de mind a mellett jóformán általános szabálynak van az egész vilá:
mét megválasztatik. A képviselőház természetesen igen is merem állítani, hogy nem ismeri a helyi gon elfogadva, hogy alapépítményekbe vízhatlan
ismét megsemmisíti a választást és igy, ha a ra- viszonyokat ugy, a mint vannak, sem az iparos mészvegyületet használni legtanácsosabb. Szegedre
dikálisoknak tetszik, végtelenig folytathatják az életet annak mindennapi folyásában. Csak elméle- n^zve ez nem csak tanácsol, hanem elkerülhetetleizgatást. — A bonapartisták ujabb hírek szerint tileg birnak az ott említett elvek jelentőséggel ; nül szükséges.
abban fognak megegyezni, hogy a vörös herceget azokat itt a napi események máskép igazolják.
Sőt én megvallom, ha szerencsés helyzetben
ismerik el a Napoleon-család és a párt fejének ; Ne feledje szerző ur, hogy mi nem élünk külföldön volnék, hogy Szegeden magamnak házat építhesRouher egy nyilatkozata ezt egészen természetes vagy pedig hazánk nagyobb iparos városában, hol sek : én nem csak az alapépítménybe, de a föld
nek nyilvánítja, de megjegyzi, ,hoj;y ha Jeromos az iparos tapasztalt képzettségét szellemi tőkének szinen fölül is cóncretet használnék a márciusi kaherceg a bonapartizmus elvei elé nagy akadályo- tekintik, t z aztán meg is hozza dúsan a maga tasztrófa által jelzett vízvonal magasságáig, Ismekat gördítene, akkor a francia nép fel fog hivatni, kamatait, mert ott olyan emberek élnek, a kik retes tény, hogy Spanyolországban a Ciudad Rodhogy Viktor hercegre adja szavazatát. — Hogy azon tőkének valódi értékét megbecsülni is tudják rigói vár falai e^ész kiterjedésükben soncretből
ilyen felhívás egyáltalában lehetséges lesz-e, az mind szellemi mind pedig anyagi támogatásukkal. épitvék. A falak külsején még most is tisztán kiEllenben nálunk a megszerzett tapasztalatok
persze más kérdés.
kivált most, csak holt tőke gyanánt tekintetnek s vehetők a deszkák nyomai, melyek a félig folyó
N é m e t o r s z á g b a n nagy le verség ural- nagy bajjal csupán a mindennapi kenyeret szerez- anyagot a megkeményedésig összetartották, csakhogy a szabadban álló falakhoz a vízhatlan mészbe
kodik a szabadelvű körökben a miatt, hogy a kon- hetjük meg számunkra azokkal.
servativek és ultramontánok megalkudozása folyEnnek azonban nem egészen magunk vagyunk nem csak (mint rendesen szokás) porond és hotán nincs többé kilátás azon alkotmányos garan- okai, hanem részint szorongatott pénzviszonyaink- mok, hanem kisebb-nagyobb görkövek is vegyitciák megnyerésére, melyek szükségesek hogy a ban, nagyobb részt pedig (tisztelet a kivételeknek) tettek, mik azon tájon nagy mennyiségben fordulparlament befolyást gyakorolhasson az uj vámtör- munkaadóinknak hideg részvétlenségében rejlik az nak elé. Ha nem csatlakozom, ujabb tapasztalások
vények általa birodalmi kormány kezeibe jutó ok, a mennyiben mindent a mi idegen és nem hazai, általában oda mutatnak, hogy az alkalmizqtt anyagok nagyságának különbfélesége a concret falak
nagy összegek hovaforditására. A „Mat- Ztg." inkább szoktak szeretni.
szilárdságát nagyon növeli. A vegyület arányai
fáj lalmasan felsóhajt :>„A vámbevételek végtelenig
Azt tartanám én iparunk előhaladására vezető főkép a mész minőségétől függvén természetesen
növekedkedi.ek, a nélkül, hogy a birodalmi gyűlés első lépésnek,
hogy
a
t.
közönség
ösmerje
el
valaazokat korlátolhatná. Ezzel a nép képviselet hára, hogy az iparos osztály is az állam háztar- kísérletek általi meghatározást igényelnek : annyi
jelentősége teljesen meg van semmisítve ;"
tásnak egyik fenntartó része, a melynek ha hatás- azonban bizonyos, hogy a homoknak soha sem szaMohamedán mozgalmak
K e l e t - köre van és munkája érdeme szerint elösmertetik, bad a mészhez képest kevesebbnek lenni, mint két
annyinak.
R u m é l i á b a n . Burgaszból irják a „Pol. Corr."- Meg tud felelni annak a mire hivatva van.
Mészről szólva eszembe jut, mennyire csodálnek jun. zo.ról : a A hatóságok már hónapokkal
Vetkőzze le közönségünk nagyobb része va- koztam eleinte, midőn azt láttam An gliában, hogy
ezelőtt tudtuk, hogy Kelet-Rumélia elkeseredett lahára azon félszegséget, melyet már a külföld
ott
nem
oltanak előre meszet az építéshez, s nem
mohamedán lakosai közt valami pucs készül. Nem- elöhaladott p o l g á r a i rég elhánytak, ne takacsak a Konstantinápolyba menekült és aztán vis- rózzék nem létező régi fajta címeres köpenyével előre oltott meszet kevernek a homokba, hanem a
szatért hanem az otthon maradt és a háború ve- ma is, hanem törülje ki kebléből az iparos osztály párkányosan feltöltött homok közébe hányják a
szélyeivel dacolt mohamedánok is elégedetlenek iránti ellenszenvet, melyet eddig vele szemben mészkővet s ott oltják meg, s a mint szétmállott
a dolog uj alakulásával Elvett ingatlan javaik tanusitott. Ne ijeszgesse gyenge tanuló fiát azzal, azon melegen összekeverik a homokkal s nyomvisszaadására vonatkozó követeléseik rendszeresen „ha nem igyekszel, nem csinálok urat belőled, légy ban hordják a kömivesnek — s ez igy megyen az
visszautasittattnk, s azon felül is mindenféle bo- mesterember s élj meg a tőke mellett." Hisz ezen egész épités alatt folyvást. Mondhatni, meleg mai
szantásoknak és károsításoknak voltak kitéve. A a téren is meg lehet élni, ha az övéi jó útmutatás- térrel építenek. Csodálkoztam, mert ahoz voltam
bolgár hatóságoknak nem volt szükségök jogérvé- sal szolgálnak neki élte tavaszán s ha nem tekin- szokva, hogy nálunk a ki építeni szándékozott,
legelső dolga volt, nagy mészgödröt ásatni s abba
nyes tanukra, hogy a mohamedánokat pénzbün- tik ezt a pályát többé alárendelt foglalkozásnak.
tetésre s szabadság vagy jószágvesztésre Ítéljék.
Akkor lehet az iparos pályán is valaki, ha száz szekér számra meszet oltatni: a mi aztán ott
Ha a török kormány alatt dejure utasitották vis- nem épen cimeres ur is, de legalább hazájának álott, hol fedve, hol fedetlenül, hónapokon néha
sza a keresztények tanúságát, ugy most de facto jó, hasznavehető polgára s a társadalomnak közbe- éveken át, mielőtt malterrá kevertetnék. Nem tuutasítják vissza a mohamedán tanukat minden pör- csülésben álló tagja.
dom, hogy ily meszsze nem lehet szilárdat, tartóben, mert — mint a bolgár hatóságok állítják
Hogy általában hiányok észrevehetők az ipa- sat építeni — A régi római építmények bámulatos
— r a mohamedftnt vallásának tételei arra kö- rosság terén, ugy mint egyeseknél !s, az kétségen szilárdságát szakértők által annak hallottam tulaj telezik, hogy mindig hitsorsosa mellett tegyen ta- kívül áll ; magunk is sok kedvetlenségnek vagyunk donitani, hogy az oltott meszet azon melegen hasznúbizonyságot."
okai, de ne feledje cikkiró ur, hogy hazánk ipara nálták.
Annyi bizonyos, hogy concrettal (betonnal)
Az izgatók elhatározták, hogy ezt céljaikra különösen a székelyföldön még csak a kezdetleépitésnél a keveréket azon melegen kell használni
ki fogják zsákmányolni. Es igy a kelet-ruméliai és gesség fokán áll.
bulgária mohamedánokból álló és KonstantináNe kivánjanak tőlünk annyit, mint másoktól, Ez lényeges dolog.
polyban hónapok óta működő bizottság melynek mert nekünk nincsenek gyáraink, nem tudunk kiélén a nagy népszerüsegnek örvendő. Ali Eehnei viteli cikket készíteni ; erre nézve ha itt ott meg
*) 8zivesen látjuk
(szerk )

összes európai udvarokat és a legvégül, mintegy
mellékesen akar souverainjénél tisztelkedni. A
porta e lépését egyúttal oroszellénes.értelemben is
magyarázgatják. Sánoor fejedelmet pedig, mint
egy római távirat állítja, a szultán elhatározása
igen kellemntleniil érinté, ugy hogy sürgősen folyamodott a portához látogatásának, bár módosított alakban, lehetővé tétele végett. Ezalatt Dondukov herceg Zsófiából már elutazott Várnába a fejedelem fogadtatására ; távozása előtt a bolgár vezérférfiakkal bucsulakomán'volt, melyen lelkesülten
toasztoztak Bulgária és Kelet Ruméba egyesítésére !
A i. e g y pto.m í u j k i r á l y , I. Telik ő
fensége parlamentáris biztosítékok Ígéretével kezdi
kormányát. Mint Alexandriából irják, a khedive
már aláirta a parlamentet egybehívó rendeletet, a
gyűlés már a jövő héten meg is nyillik, s a khedive lényegesen tágítani akarja a képviselő tes
tületet jogkörét. Hirlik azt is, hogy civilistáját tetemesen le fogja szállítani. Egyelőre nagy bizalommal néznek az ifjú uralkodó kormánya elé s a
„Times" levelezője ezeket irja : Celik fiatal, szór
galmas, már is bir némi ügyességgel a kormányügyekben s ami legfőbb, őszinte, becsületes és
erélyes jellemű. Válásához őszintén ragaszkodik, de
t'.ár r.gyptomban neveltetett, kevésbbé fanatikus
és inkább hajlandó reformokra mint Európában
nevelt testvérei. Mult őszkor az ő önkéntes ajánlkozása, hogy jószágait rendelkezésre bocsátja, leginkább hozzájárult a khedive makacsságának megtöréséhez ; mindig egyetértőleg járt el a miniszterekkel velők együtt lemondott s épen nem birta
atyja kegyét. Az ex-alkirályt a szultán maga szólította fel, hogy Konstantinápolyban telepedjék le ;
két török hadi hajót, is küld érette, hogy illő
tiszteségyei a török fővárosija kisérjék.
A t ö r ö k m i n i s z t e r v á l s á g egyelőre
véget ért, de konstantinápolyi tudósítások épen
nem kecsegtetnek azzal, hogy a kormány állandóságában bízni lehetne. Mahmud Nedim visszahiva
tását elhalasztották, de ez állítólag nem annyira
a mostani miniszterek, mint a látszólag kegyvesztett Euad basa müve, ki rábírta a szultánt, hogy
a már aláirt rendeletet, mely Hambudot hazahívja, viszszavonja. Kheireddin
minisztériumát
most nem is annyira Mahmud Nedimtöl féltik,
mind inkább Fuad basától és barátaitól, kiknek
nagy vezir-jelöltjük Said basa. Kiieireddin es Ozmán basa most ismét szövetségesek, s tőlük telhetőleg szintén iparkodnak ellenségeik'romlására. A
palotaármányok közepette pedig a birodalom zilált
vi-.zonyainak rendezése mindinkább késik.

és Hafiz Hurtid állanak, május 24 dikén tudtokra
adta a burgaszi kerületben lakó híveinek, hogy az
akció imár meg fog kezdődni. Ennek bevezetésiül
szolgált a konstantinápolyi nagykövetnek jun 3-án
és 4-kén átnyújtott felirat (melyet már közöltünk
A szerk). Ez heves támadást intéz a bolgárok és
hivatalos vezetőik ellen. Jun. 4-én a bizottság két
küldöttje, Abdulah Mehemed és Selirn Aga, ide érkezett, s azonnal összeköttetésbe lépett a mohamedán lakosságai. Sajátságos, hogy az egyt bként
jól értesült és még jobban vezetett rendőrség a bizottság küldötteit szabadon hagyta cselekedni, s
csak jun. 17-én jutott tudomására, hogy azoknak
sikerült formaszerü lázadást szervezni.
Már jun. 11 én 800 jól fegyverzett mohamedön állt egy órányira Deli Ozmán falutól, melyben
jómódú bolgárok laknak. Jun. 13-án megtámadták
a falut, kirabolták s a bolgárok közt nagy mészárlást vittek véghez. Hire jár, hogy több mint
80 bolgárt koncoltak föl.
A mészárlás hirére Vitálik tábornok, a milícia
parancsnoka, 2 zászlóalj gyalogos, 2 század lovas
és egy üteg ágyú élén elindult Philipoppolisből, s
gyors menetben siet a szerencsétlenség szintere
felé. Vitális tábornokot mind Vogorjus hg. mind a
nemzetközi bizottság felszólították, igyekezaék rábeszélni a felkelőket, hogy fegyvereiket letegyék,
s csak végső szükség esetén nyúljon erőszakhoz.
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volna is a tehetség, hiányzik a tér és pénz, így
aztán egyszerre az árral szembe úszni nem lehet.
Egy külföldi jó iparos mig négyes százalékra kap
pénzt ipara tökéletesítése és szélesbitése céljából,
addig -nekünk azon kis forgalomra, a mely nálunk
van, tizenötös kamatra kell uzsorástól vagy pénz
tárból felvenni a pénzt egyr jobb reménység fejében, hogy a hitelkönyvben heverő bizonytalan
pénzeinket fedezhessük és ezzel saját személyünk
és családunk becsületben álló jó hírnevét a bukás
szégyenteljes bélyegétől megmentsük.
Figyelembe kell venni azt is, hogy vannak
nálunk is iparosok, a kik egy jobb jövő reményében kezdő éveiket hazánk nagyobb fővárosaiban
mint ifjak nélkülözések közt töltötték el s nagy
küzdésekkel igyekeztek iparunk fejlődésén munkálni, tapasztalatokat gyűjteni, hogy ismeretekkel
megrakodva térhessenek haza szülőföldükre.
De mekkora visszaesést és munka iránti kedvetlenséget szül ezeknél azon szomorú körülmény,
hogy midőn verejtékkel és nélkülözések közt szerzett tapasztalatainak gyümölcsét élvezni akarnák,
akkor szülőfölde egy idegen, nyelvét nem értő
iparát részesiti a fogyasztó közönség pártolásában.
Fentebb mondott indokokból láthatja cikkiró
ur, hogy nem mi vagyunk okai, hogy az ipar terén
szerzett tapasztalatainkat csak igy értékesítjük. Az
idő és a türelem meghozza azt is, a mi még hiányzik.
Végezetre is fogadja a t. cikkiró ur iparos
Az iparosság kérdéséhez.
tanoncaink oskoláztatása céljából mutatott érdeklődéseért
szives köszönetemet: kérem a fentebbi
Sepsl-Szentgyörgy, 1879. jun. 30.
tárgyban szíveskedjék nézeteit ezen helyi lapunkTekintetes szerkesztő ur!
ban többször is szellőztetni.
A „Nemere" közelebbi számaiban „az iparos "
Az ipar érdekében máskor is engedjen a t.
ság kérdéséhez" cimü cikk sorozatára engedje meg, szerkesztő ur becses lapjában egy kis tért száhogy .én is megtehessem szerény észrevételeimet. momra.*)
Egy Iparo*.
Örömmel,láttam a vezércikkben iparaink iránt
nyilvánuló érdekeltségét cikkiró urnák. Valójában
jól esett, hogy valahára helyi lapunk is érdeklődni
Zosutlí Szegedről.
kezd iparunk és annak fejlesztése iránt. Nem aka- Kossuth Lajos Bakayhoz Szeged reconstutiója
rok foglalkozásom keretén tul menni, de ipari ér- tárgyában egy nagy terjedelmű levelet irt, melyet
dekeink előhaladására /lézve azt hiszem, sokkal a z „Egyetértés" után a hazai lapok is közöllek.
iidvösebb lenne, ha a t. cikkiró ur a politika mel- Adjuk a levélből az alábbi részletet:
lett első sorban legtöbbet foglalkoznék helyi érde
Összefoglalva nézeteimet ; én a belterületi
keinkkel s rá mutatna az iparosság terén is azon
hiányokra, melyek részint az egyes iparos testű feltöltést, a felterület alagcsövezérét s az egész
letek, részint pedig az iparhatóság elnézése foly- város csatornázását, Szeged város okszerű recontán napi renden vannak. Mert jelenlegi nyomasztó structiójánál alapfeltételnek tekintem.
Az építés módjára nézve pedig ekkint gonviszonyaink között maholnap t e l j e s
pangás
áll be minden iparosnál saját személye és családja dolkozom :
i-ször. Már Bakay is megemliti Emlékiratáfenntarthatását illetőleg, ha azok a kik szellemi és
anyagi tekintetben elől állanak, tettel is be nem ban, hogy Szegednek sok vízhatlan meszet kellend
alapépítményeiben
felhasználnia. Én azon nézetben
bizonyítják a helyi ipar iránti valódi érdeklődévagyok hogy nemcsak sokat kellene felhasználnia,
A f r a n c i a r a d i k á l i s o k újból táma- söket.
de az alapépítményekbe mást mint vízhatlan medásra készülnek a kormány ellen, még pedig újNem akarom ciükiró urnák az ügy iránt ta- szet nem is szabad használnia. Ma már nemcsak
ból Bordeauxban, hol Blanquit ismét fölléptették
képviselőjelöltnek. Blanqui maga is oda utazott s núsított meleg részvétét kétségbe vonni — sőt oly vizfakadáso3 laza talajnál, minő Szeged, hanem
fogadására nagy készületek történnek. Blanqui is- hálás köszönettel tartozom — de mind a mellett jóformán általános szabálynak van az egész vilá:
mét meg'válasz tátik. A képviselőház természetesen igen is merem állítani, hogy nem ismeri a helyi gon elfogadva, hogy alapépítményekbe vízhatlan
ismét megsemmisíti a választást és igy, ha a ra- viszonyokat ugy, a mint vannak, sem az iparos mészvegyületet használni legtanácsosabb. Szegedre
dikálisoknak tetszik, végtelenig folytathatják az életet annak mindennapi folyásában. Csak elméle- n^zve ez nem csak tanácsoi, hanem elkerülhetetleizgatást. — A bonapartisták ujabb hírek szerint tileg birnak az ott említett elvek jelentőséggel ; nül szükséges.
abban fognak megegyezni, hogy a vörös herceget azokat itt a napi események máskép igazolják.
Söt ón megvallom, ha szerencsés helyzetben
ismerik el a Napoleon-család és a párt fejének ; Ne feledje szerző ur, hogy mi nem élünk külföldön volnék, hogy Szegeden magamnak házat építhesRouher egy nyilatkozata ezt egészen természetes vagy pedig hazánk nagyobb iparos városában, hol sek : én nem csak az alapépítménybe, de a föld
nek nyilvánítja, de megjegyzi, Jio^y ha Jeromos az iparos tapasztalt képzettségét szellemi tökének színen fölül is cóncretet használnék a márciusi kaherceg a bonapartizmus elvei elé nagy akadályo- tekintik, üz aztán meg is hozza dúsan a maga tasztrófa által jelzett vízvonal magasságáig, Ismekat görditene, akkor a francia nép fel fog hivatni, kamatait, mert ott olyan emberek élnek, a kik reces tény, hogy Spanyolországban a Ciudad Rodhogy Viktor hercegre adja szavazatát. — Hogy azon tőkének valódi értékét megbecsülni is tudják rigói vár falai e^ész kiterjedésükben soncretböl
ilyen felhivás egyáltalában lehetséges lesz-e, az mind szellemi mind pedig anyagi támogatásukkal. épitvék. A falak külsején még most is tisztán kiEllenben nálunk a megszerzett tapasztalatok
persze más kérdés.
kivált most, csak holt tőke gyanánt tekintetnek s vehetők a deszkák nyomai, melyek a félig folyó
N é m e t o r s z á g b a n nagy leverség ural- nagy bajjal csupán a mindennapi kenyeret szerez- anyagot a megkeményedésig összetartották, csak
hogy a szabadban álló falakhoz a vízhatlan mészbe
kodik a szabadelvű körökben a miatt, hogy a kon- hetjük meg számunkra azokkal.
servativek és ultramontánok megalkudozása folyEnnek azonban nem egészen magunk vagyunk nem csak (mint rendesen szokás) porond és hotán nincs többé kilátás azon alkotmányos garan- okai, hanem részint szorongatott pénzviszonyaink- mok, hanem kisebb-nagyobb görkövek is vegyitciák megnyerésére, melyek szükségesek hogy a ban, nagyobb részt pedig (tisztelet a kivételeknek) tettek, mik azon tájon nagy mennyiségben fordulparlament befolyást gyakorolhasson az uj vámtör- munkaadóinknak hideg részvétlenségében rejlik az nak elé. Ha nem csatlakozom, ujabb tapasztalások
vények által a birodalmi kormány kezeibe jutó ok, a mennyiben mindent a mi idegen és nem hazai, általában oda mutatnak, hogy az alkalmazott anyagok nagyságának különbfélesége a concret falak
nagy összegek hovaforditására. A „Mat- Ztg." inkább szoktak szeretni.
fáj lalmasan felsóhajt :>„A vámbevételek végtelenig
Azt tartanám én iparunk előhaladására vezető szilárdságát nagyon növeli. A vegyület arányai
növekedkedi.ek, a nélkül, hogy a birodalmi gyűlés első lépésnek, hogy a t. közönség ösmerje el vala- főkép a mész minőségétől függvén természetesen
azokat korlátolhatná. Ezzel a nép képviselet hára, hogy az iparos osztály is az állam háztar- kísérletek általi meghatározást igényelnek : annyi
jelentősége teljesen meg van semmisítve ;"
tásnak egyik fenntartó része, a melynek ha hatás- azonban bizonyos, hogy a homoknak soha sem szaMohamedán mozgalmak
K e l e t - köre van és munkája érdeme szerint elösmertetik, bad a mészhez képest kevesebbnek lenni, mint két
annyinak.
R u m é l i á b a n . Burgaszból irják a „Pol. Corr."- *aeg tud felelni annak a mire hivatva van.
Mészről szólva eszembe jut, mennyire csodálnek jun. 20.ról : a A hatóságok már hónapokkal
Vetkőzze le közönségünk nagyobb része vakoztam
eleinte, midőn azt láttam Angliában, hogy
ezelőtt tudtuk, hogy Kelet-Rumélia elkeseredett lahára azon félszegséget, melyet már a külföld
mohamedán lakosai közt valami pucs készül. Nem- előhaladott p o l g á r a i rég elhánytak, ne taka- ott nem oltanak előre meszet az építéshez, s nem
csak a Konstantinápolyba menekült és aztán vis- rózzék nem létező régi fajta címeres köpenyével előre oltott meszet kevernek a homokba, hanem a
szatért hanem az otthon maradt és a háború ve- ma is, hanem törülje ki kebléből az iparos osztály párkányosan feltöltött homok közébe hányják a
szélyeivel dacolt mohamedánok is elégedetlenek iránti ellenszenvet, melyet eddig vele szemben mészkövet s ott oltják meg, s a mint szétmállott
a dolog uj alakul ásával Elvett ingatlan javaik tanúsított. Ne ijeszgesse gyenge tanuló fiát azzal, azon melegen összekeverik a homokkal s nyomvisszaadására vonatkozó követeléseik rendszeresen „ha nem igyekszel, nem csinálok urat belőled, légy ban hordják a kömivesnek — s ez igy megyen az
visszautasittattak, s azon felül is mindenféle bo- mesterember s élj meg a tőke mellett." Hisz ezen egész épités alatt folyvást. Mondhatni, meleg mai
szantásoknak és károsításoknak voltak kitéve. A a téren is meg lehet élni, ha az övéi jó útmutatás- térrel építenek. Csodálkoztam, mert ahoz voltam
bolgár hatóságoknak nem volt szükségük jogérvé- sal szolgálnak neki élte tavaszán s ha nem tekin- szokva, hogy nálunk a ki építeni szándékozott,
legelső dolga volt, nagy mészgödröt ásatni s abba
nyes tanukra, hogy a mohamedánokat pénzbün- tik ezt a pályát többé alárendelt foglalkozásnak.
tetésre s szabadság vagy jószágvesztésre ítéljék.
Akkor lehet az iparos pályán is valaki, ha száz szekér számra meszet oltatni : a mi aztán ott
Ha a török kormány alatt dejure utasitották vis- nem épen címeres ur is, de legalább hazájának álott, hol fedve, hol fedetlenül, hónapokon néha
sza a keresztények tanurágát, ugy most de facto jó, hasznavehető polgára s a társadalomnak közbe- éveken át, mielőtt malterrá kevértetnék. Nem tuutasítják vissza a mohamedán tanukat minden pör- csülésben álló tagja.
dom, hogy ily meszsze nem lehet szilárdat, tartóben, mert — mint a bolgár hatóságok állítják
Hogy általában hiányok észrevehetők az ipa- sat építeni — A régi római épitmények bámulatos
— „a mohamedánt vallásának tételei arra kö- rosság terén, ugy mint egyeseknél !s, az kétségen szilárdságát szakértők által annak hallottam tulajtelezik, hogy mindig hitsorsosa mellett tegyen ta- kivül áll; magunk is sok kedvetlenségnek vagyunk donítani, hogy az oltott meszet azon melegen hasznubizonyságof."
okai, de ne feledje cikkiró ur, hogy hazánk ipara nálták.
Annyi bizonyos, hogy concrettal (betonnal)
Az izgatók elhatározták, hogy ezt céljaikra különösen a székelyföldön még csak a kezdetleépítésnél a keveréket azon melegen kell használni
ki fogják zsákmányolni. Es igy a kelet-ruméliai és gesség fokán áll.
Ez lényeges dolog.
bulgária mohamedánokból álló és KonstantináNe kivánjanak tőlünk annyit, mint másoktól,
polyban hónapok óta működő bizottság melynek mert nekünk nincsenek gyáraink, nem tudunk kiélén a nagy népszerüsegnek örvendő. Ali Eehnei viteli cikket készíteni ; erre nézve ha itt ott meg
*) 8zivesen Útjuk
(szerk )

összes európai udvarokat és a legvégül, mintegy
mellékesen akar souverainjénél tisztelkedni. A
porta e lépését egyúttal oroszellénes.értelemben is
magyarázgatják. Sánoor fejedelmet pedig, mint
egy római távirat állitja, a szultán elhatározása
igen kellemntleniil érinté, ugy hogy sürgősen folyamodott a portához látogatásának, bár módosított alakban, lehetővé tétele végett. Ezalatt Dondukov herceg Zsófiából már elutazott Várnába a fejedelem fogadtatására ; távozása előtt a bolgár vezérlérfiakkal bucsulakomán"volt, melyen lelkesülten
toasztoztak Bulgária és Kelet Ruméba egyesítésére 1
A z . e g y p t o . m i u j k i r á l y , I. Telik ő
fensége parlamentáris biztosítékok ígéretével kezdi
kormányát. Mint Alexandriából irják, a khedive
már aláirta a parlamentet egybehívó rendeletet, a
gyűlés már a jövő héten meg is nyillik, s a khedive lényegesen tágitani akarja a képviselő tes
tületet jogkörét. Hirlik azt is, hogy civilistáját tetemesen le fogja szállítani. Egyelőre nagy bizalommal néznek az ifjú uralkodó kormánya elé s a
„Times" levelezője ezeket irja : Ceíik fiatal, szor
galmas, már is bír némi ügyességgel a kormányügyekben s ami legfőbb, őszinte, becsületes és
erélyes jellemű. Válásához őszintén ragaszkodik, de
tár Egyptomban neveltetett, kevésbbé fanatikus
és inkább hajlandó reformokra mint Európában
nevelt testvérei: Mult őszkor az ő önkéntes ajánlkozása, hogy jószágait rendelkezésre bocsátja, leginkább hozzájárult a khedive makacsságának megtöréséhez ; mindig egyetértőleg járt el a miniszterekkel velők együtt lemondott s épen nem bírta
atyja kegyét. Az ex-alkirályt a szultán maga szólította fel, hogy Konstantinápolyban telepedjék le ;
két török hadi hajót, is küld érette, hogy illő
tiszteséggel a török fővárosija kisérjék.
A t örök miniszterválság
egyelőre
véget ért, de konstantinápolyi tudósítások épen
nem kecsegtetnek azzal, hogy a kormány állandóságában bízni lehetne. Mahmud Nedim visszahiva
tását elhalasztották, de ez állítólag nem annyira
a mostani miniszterek, mint a látszólag kegyvesztett Euad basa müve, ki rábírta a szultánt, hogy
a már aláirt rendeletet, mely Hambudot hazahívja, viszszavonja. Kheireddin
minisztériumát
most nem is annyira Mahmud Nedimtöl féltik,
mind inkább Euad basától és barátaitól, kiknek
nagy vezir-jelöltjük Said basa. Kiieireddin es Ozmán basa most ismét szövetségesek, s tőliik telhetőleg szintén iparkodnak ellenségeik romlására. A
palotaármányok közepette pedig a birodalom zilált
vi-.zonyainak rendezése mindinkább késik.

és Hafiz Hurtid állanak, május 24 dikén tudtokra
adta a burgaszi kerületben lakó híveinek, hogy az
akció imár meg fog kezdődni. Ennek bevezetéséül
szolgált a konstantinápolyi nagykövetnek jun 3-án
és 4-kén átnyújtott felirat (melyet már közöltünk
A szerk). Ez heves támadást intéz a bolgárok és
hivatalos vezetőik ellen. Jun. 4-én a bizottság két
küldöttje, Abdulah Mehemed és Selim Aga, ide érkezett, s azonnal összeköttetésbe lépett a mohamedán lakosságai. Sajátságos, hogy az egyt bként
jól értesült és még jobban vezetett rendőrség a bizottság küldötteit szabadon hagyta cselekedni, s
csak jun. 17-én jutott tudomására, hogy azoknak
sikerült formaszerü lázadást szervezni.
Már jun. 11 én 800 jól fegyverzett mohamedön állt egy órányira Deli Ozmán falutól, melyben
jómódú bolgárok laknak. Jun. 13-án megtámadták
a falut, kirabolták s a bolgárok közt nagy mészárlást vittek véghez. Hire jár, hogy több mint
80 bolgárt koncoltak föl.
A mészárlás hírére Vitálik tábornok, a milícia
parancsnoka, 2 zászlóalj gyalogos, 2 század lovas
és egy üteg ágyú élén elindult Philipoppolisből, s
gyors menetben siet a szerencsétlenség szintere
felé. Vitális tábornokot mind Vogorjus hg. mind a
nemzetközi bizottság felszólították, igyekezzék rábeszélni a felkelőket, hogy fegyvereiket letegyék,
s csak végső szükség esetén nyúljon erőszakhoz.

KÖZÖNSÉG
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D. Veres Gyula urnák a pseudo doctomak.
Az arcszín fiatal üdesége !

A „Háromszék" tegnapi számában egy betűszedő inas alias Veres Gyula ur, a maga szokott
arcátlan modorában válaszolt nekem. Nincs benne
semmi különös dolog, ha a n y o m d á s z n a k be
tüszedő válaszol s hogy a „similis simili"-féle elvet
megtestesítsük, én a k e r é k h a j t ó m m a l akartam Veres Gyula urnák feleltetni. Miután azonban
a kerékhajtóm m á r e l v a n i t é l v e
lopásé r t s igy Veres Gyula ur s az előbb tisztelt kerékhajtó között még e d d i g k ü l ö n b s é g van,
annálfogva kénytelen vagyok igen röviden ismét
csak magam válaszolni.
Mindenek előtt a pseudo doktornak lecsp e r d i ostobaságait utasítom vissza s felhívom
ioo frt fogadás terhe mellett, mutasson fel egyetlen
egy bűnvádi vagy magán peres positiv adatot ellenem azon hazugságok közül a miket tegnap
összefirkált. Ha nem lesz képes rá, akkor Veres
Gyula ur megmarad annak, a mi volt: hazug rágalmazónak.
Különben én a „Nemere" müveit olvasó közönségét sokkal inkább tisztelem, minthogy kedvem telnék ilyen ember viselt dolgaival sokat foglalkozni. Mégis azonban; ha ezek után nyugtalan
kodnék, kénytelen leszek szép dolgokat beszélni
el holmi budapesti zsebórás affairröl, a kisborosnyói Berbek Mihály pénzeiről, valami csalásról a
Bartha László-féle ügyben ; kénytelen leszek több
rendbeli bűnvádi keresetekről megemlékezni, a
miket a becsületes pseudo doktor ellen az igazságügyminister elrendelt stb. stb. Szép históriák lesznek ezek nagyon
Részemről nem fogom őt az arcátlanság terére követni s nem hazugságokkal, hanem tényekkel fogok argumentálni annak idejében.

jSii'laxiS ^y&rré gí]p®lk jj-á'tállás
a legsoliilalib gyárból megszerezhetők
utánvétellel olysót líabányi Sándor által
Bécsben, Mariahilf Schmalzhozgasse nr.
14. Az eddigi mesés magas árak helyett
következő felette olcsó árban :
Egy system Howe Lit. A kitűnően
jól készült varrógép, nőszabók számára
és házi munkákra használható darabja

Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett a
hölgyvilág által általánosan elismerve a hivatalosan megvizsgált, kitűnő ártalmatlan való ii

H a v i & s a i i i e

Egy system Howe Lit. C. férfiszabók, szűcsök és vastag vászon varrásra
használható, továbbá előkészülettel cipészek számára
39 frt.
Egy system Singer Lit. A. Házi
munka és nőszabók rétzéte . 37 frt.
E g y system Singer Médium, fétfi
szabok, tzücsök és vastagvásznak varrására használható
39 frt.
Egy system Greifer Weeler & Wilson házi munkákra és női szabók számára
32 frt.
E g y kettős láncöltés (Doppel Ketten-.Stich) system Grover Backer, nőés férfi szabók, szűcsök, finom bélés levarrások és miedennemii ditzitmény varrásokra használható
36 frt.
Az összes gépek lezáró fényezett fatetővel ellátva,
frtal drágábbak. A
csomagolás és vasúthoz szállítás ezen árakon kivül minden egyes varrógépért 1
frtba kerül.
1—4

Pollák Mór,
csa a sajlóha(s z e r k.)

Ur.
ü
r . MUOSSE-tril
LEJOSSE-trtl Pálisfoail.
Páiisban.
Ezen világhírű bőrtisztitó szer valamennyi szépitő szer között leghíresebb és leghatásosabbnak
bizonyult szeplők,napégés
rezesség, sárga foltok, valamint minden bőrtisztátlanság biztos eltávolítására.
A R A V I S S A N T E az
arcszinnek feltűnően szép
halvány rózsaszínű, bár
sonyszerü fiatal üdességet
ad, a "bőrt és kezeket vakító fehérségüvé és gyön
géddé teszi, hűsítő és felüditőleg hat s gyöngéd
bőrt szerez, a legkésőbbi
öregségig

ÁRAK.

I legszebb . .
1 gyöngébb .
-iuza (vegyes)
e
Rozs ] ! P Z e b b
J közepes
Árpa
| |e&szebb
r
) közepes
Zab
] legszebb
J közepes
Törökbuza
Ivása
Borsó
l'usztilyka
Lenmag
Burgonya
Marhahús
Disznóhús
Juhhús friss
Faggyú

SAVON RAVISANTE

ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan
a világon; a ki egyszer megkísértette, az so
ha többé nem használ más szappant.
A hatás biztos ittatik— E g y darab ára 50 kr. —

37 frt.

a „Nemere" kiadója.
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Sepai Szentgyörgy, 1879. julius 3.

•) E rovat alatt megjelent köiieméuyel.ért
tősággcl szemben vállal felelősséget ?

Felülmulhatlan és nélkülözhetlen szappannak bizonyult be és általánosan elismertetett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr.
LEJOSSE-féle

V&rrógé*

Budapesten valódi minőségben kapható.
Török József gyógyszerész umá királyu cza
7. szám. Sepsi-Syentgyorgyon ütves fal es
Belegh Bálint urak gyógyszertarában.

S.-S /.t.1 Bra ssó,
Gyö rgy 2
j| 7 jin.
jun. 30
frt. 1 krL£?_ fe
5
"60
60
60
5 —
4 20
4 80
— —1 3 30
3 50
3 40
3 —
3 20
3 40
3
— ,
3 34
40
2 40
2 20
2 30
1 60
3 50
—
8
4 65
í 80
4 40
—
7 60
4 —
4 20
—
8 50
1 55
1 60
42
44
44
44
32

30

32

Központi szélküldési raktár: Scliwavc Henriknél, (Budapest, muzeum-korút 4'- sz -> 49 5

Figyelmeztetés.
A tisztelt közönség ezennel értesíttetik, hogy Pongrác D6ne3 "r, volt
brassói társasági ügynöktől, a társasági képviselet elvétetett és igy fennevezett a
társaságot többé nem képviseli. Helyotte

T r o v ó d i

u r

Az első m. Alt. biztosító társaság

—

és váltó-árfolyam a bécsi cs. kir nyilvános
tőzsdén junius 30.
Magyar aranyjáradék
93-65
„
kincstári utalványok I. kibocsátás

M i h á l y

van megbízva a társaság ügyei vezetésével

kolozsvári főügynöksége,

ÉrléA-

„
keleti vasút II. k'ibocs. államkötv.
;i
"
„
1876. évi államkötv.
.. vasúti kölcsön kötvény
. . . .
„ földtehermentesitési kötvény . . . .
Temesvári
_
_ ... .
"
n
•
Erdélyi
„
. .
n
Horvátszlavon
Szőlődézinaváltsági
^
_ _
Osztrák egys.-államadósság papírban
. .
ji
ji
„
ezüstben . .
„
aranyjáradék
1860. államsorsjegy
.
Osztrák nemzeti.bankrészvény
„ hitelintézeti
„ . . . • .
Magyar hitelbank
.
Ezüst
Cs. kir. arany
Napoleond'or
Német birodalmi márka
London

Felelős szerkesztő: Idillik József.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.

83.25
63.75
110.25
85.75
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88.25
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820
262.
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j TUSNÁD és BORSZÉK
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utazó t. c. közönség kényelmére való tekintetből van szerencsém tudomásra hozni, miszerint az utolsó vasúti állomástól,
Földvárról tíívirati vagy levélbeli megkeresésekre teljes
comforltal ellátott
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Megrendelések alulirt nevére küldendők.
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Blaskó

József,

vendéglős Sepsi-Szentgyörgyön.

