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a 

cimü politikai, társadalmi ŝ közgazdászat! lap 

lb78. IV. évnegyedére. 

Elöfi?etési  teltételek : 
okt.—dtctüiljer . . . . 1 írt 50 kr. 

Az előfizetési  pénzük a „Nemere" kiadó-
hivatalának P o 11 á k M ó r könyvnyomdájába 
Sepsi-Szentgyörgyre kii Idei.dök 
ÜjjSS?""  Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseiket 
megújítani,  miután  felesleges  példányokat  nem nyo-
mattathatunk. 

A „Nemere" kiadóhivatala 

Orosz agitáeiók. 
Egy félhivatalos  orosz lap sugalmazott cik-

ke pártolja a bosnyák felkelőket  annak módja 
szerint. A bosnyákok és hercegovinaiak — így 
szól e lap — nem agyonlövetendő >feikelők«, 
mikor a török jármot nem akarják az osztrák 
igával felcserélni.  Az csak hazafiság  tőlük, mi-
kor az osztrák-magyar betörésnek ellenszegiil-
nek s mikor van okuk a török statusquonak a 
nem keresett osztrák uralom felett  elsőbbséget 
adni. A bosnyákok és hercegovinaiak vallás és 
nemzetiségi különbség nélkül el vannak hatá-
rozva a reájok erőszakolt osztrák jótétemények-
ről lemondani s ezen hűségükért a haza és a 
faj  iránt .forradalmároknak'  nevezik őket. — 
Képzelhető e a politikai fogalmak  ;ly ferdítése? 
— Van-e az osztrákoknak legkisebb alapjuk a 
boszniai lakosokat saját alattvalóikul tekinteni, 
kik nekik hódolni és engedelmeskedni tartoz-
nak ? Beütvén az egykor a nagy szerb állam 
hoz tartozott tartományba, Ausztria igaz euró-
pai határozatra támaszkodott, de hasonló nem 
zetközi határozatok nem adnak még senkinek 
jogot a legyilkolásra kárhoztatott nemzetisé-
gektől feltétlen  öngyilkosságot követelni. Bosz-

"nia és Hercegovina, midőn Ausztriának ellent-
állanak, csak azt^teszik, ami ezen tartományok 
állománya és hangulata mellett várható volt ? 
Minő »forradalmárokról«,  vagy .felkelőkről' 
lehet itt tehát szó ?« 

Közöltük e helyen az orosz lap „hazafias" 
célzatú buzdításait. Kilátszik az orosz barátsag, 
az a civilizáló humánus érzésű hatalom, mely 
erőnek erejével protestálni akar a „karhata-
lom" és az „erőszak'1 ellen, csak azért, hogy 
a - zavarosban minél könnyebben halászhasson 

Az orosz politika üzelmeiről, az arcátlan 
ferdítések,  a napról napra sűrűbben jövő izga-
tások nagy mesteréről már határozott fogal-
maink vannak a múltból. A ki nem érte be 
egy hosszú hadjárat „dicsőségeivel", a kinek 
není volt elég az „osztalék1', melyet a civilizá-
ció nevében megindított háború zsákmányaként 
elragadott: az a hatalom most pálcát tör az 
európai kongresszus felett  és Ítélete ellen a 
nemzeti érzületre appellálva, oly tant kezd hir-
detni, mely ínég a rabló bandák vezéreinek is 
illenék szájába, csak neki nem 

Tüzelni kell a bosnyákokat, hogy ne hagy-
ják magukat Csak rajta, támadjanak, lázadja-
nak addig, a mig bírják ; a mikor nem lehet 
már többé kilátásuk : akkor ott lesz a hátok 
mögött O^szország és protestálni fog,  ha kell 
fegyverrel  is Ausztria-Magyarország .rablópo-
litikája" ellen. 

Mit neki Európa közvéleménye ? Mit neki 
egy európai kongresszus kölcsönös megállapo-
dásból eredt határozata ? ö megmarod annak, 
a ki régen volt : a nemzeti jogok végrehajtó-
jának, védelmezőjének. 

„ L a Rtissie se recuielle !•' hogyan is lehet-
ne máskép. Oroszország gyűjti erejét s az e 
féle  körmönfont  politikai dogmák csakugyan 
hasznoi szolgálatot tesznek a tartózkodó orosz 
birodalomnak. 

A leköszönt kancellár szépen kiegyengeté 
erre az utat, most már könnyű azon hrladni. 
A felbujtogatott  szláv csőcselék könnyen hitelt 
ad a „szabaditónak". Európa azonban körmére 
koppant annak a hosszú kéznek, mely a legbé-
késebb tartományok politikai eletébe is bele 
nyul. 

Monarchiánk pedig, mely tudta kötelessé-
gét minden időben, figyelő  álláspontot foglalt 
el a békében v i s s z a v o n u l ó Oroszországgal 
szemben. ^ 

Ilyen állapotok alatt, a külső izgatás ilyen 
kézzel fogható  bizonysága mellett Magyarorszá-
gon még ma is találkozik néptömeg, mely a 
lelketlen, hazafiatlan  pár ember befolyásának 
engedve, n é p g y ű l é s t akar rendezni Buda-
pesten. 

A józan ész teljes hiánya, a logikátlan 
gondolkozás megrögzött esztelensége kell oda, 
mikor azt kívánja valaki egy jellemes ország-
gyűléstől, hogy h a g y j a o t t b e v é g z e t -
l e n ü l a b o s z n i a i o k k u p á c i ó t . Ilyen 
politikai érettséget csak azoktól várhatunk, a 
kik megszokták a legszentebb nemzeti ügyet, 
még a b e c s ü l e t k é r d é s t is alárendelni a 
pártpolitika kishitű, önző követelményeinek. 

II. 

* A bukuresti félhivatalos  „Románul" konsta-
tálja, hogy orosz törzstisztek a Moldva felé  elnyúló 
erdélyi határokon tüzetes vizsgálódásokat hajtottak 
végre. A „Románul" ebből következtetéseket von 
az Oroszország é s Ausztria-Magyarország közti 
bonyodalmak lehetőségére, — mindenesetre kissé 
idő előtt. 

A z o k k u p á c i ó . 
Samácnál boszniai földre  lépett csapataink 

eléggé gyorsan haladnak előre, s megszállották 
Gradacsacot, anélkül, hogy nagyobb ellenállásra 
találtak volna. 

Hol fognak  a fölkelők  nagyobb ellenállást 
megkísérteni: Tuzlánál-e vagy még előbb — azt 
már a legközelebbi nspok hirei jelenteni fogják. 
Hogy csapataínkot a fölkelők  hosszabb ideig fel-
tartóztathassák, kevéssé valószinü, mert b. Bienerth 
hadtestével egyidejűleg Szapáry hadteste is meg-
kezdte az akciót s a fölkelők  e kombinált támadás 
elöl csak Zvornik felé  menekülhetnek, s onnan 
Novibazárba, ha ugyan Szerajevó felöl  keletnek 
indulandó csapataink elvágják utjokat. 

Egyidejűleg Bosznia nyugati részében, Bihács-
nál is újból megkezdetett a támadás, ezúttal, na-
gyobb óvatossággal. A bihácsi pozíciók egy része 
már csapataink birtokában van. Bihácson kivül 
jelentékeny fölkelő  bandák vannak még a Koza-
rac hegységben és Livnó táján, melyek ellen a tá-
madás valószínűleg már szintén legközelebb meg-
kezdődik. 

Az utak, melyek Posavinában a Szávától az 
ország belsejébe vezetnek és melyet csapataink is 
használhatnak, a következők : 

A Samacból Gracsanicába vivő ut 18 órajá-
rás. Az ut Gradacsacig egészen használható, és 
mindenféle  jár mii vek, sőt nehéz ágyuk által is jár-
ható. Mig azonban Gradacsacig síkságon halad, 
mely a boszna torkolatától egészen a szerb hatá-
rig terjed, Gradacsacnál már délnyugat felé  nyúló 
dombláncolatok emelkednek. Ezen dombok majd-
nem a Maljivica-Planina előhegyeinél zárulnak és 
az itt mind szűkebbé és járhatlanabbá váló ut rend-
kívüli meredeken emelkedik fel  a Meljiviba-Planina 
erdöboritotta keleti nyúlványaira, keresztülvisz a 

Tinja és Dobrovica rozzant hidjain és átvezet a 
tencer szine felett  2000 lábnyi magasságban levő 
duznicai szoroson. 

Innen kezdve ismét meredeken esik és szoro-
san a most romokban heverő, de stratégiailag nem 
jelentéktelen szokoli vár lábánál visz el, Gracsani-
cába Az útnak ez utóbbi része rendkívül keskeny 
és a szekerek, de főkép  ágyuk részére majdnem 
járatlan. 

A másik útnak, melyen alkalmasint a közép-
ső hadoszlop fog  előnyomulni, és amely Brcskától 
Tuzláig 18 óra járás első fele  egészen rendes, csi-
nált, körül van ugyan véve hegyláncok által, de a 
Pescnik Brdo erdős aljáig csak egy nem igen je-
lentékeny emelkedéssel bir, egyszóval minden fegy-
vernem részére könnyen járható. 

Oravica Hánnál kezd emelkedni az ut, eleinte 
csak gyengén, azután mind meredekebben és vég-
re tetőpontját Szibovicánál éri; azután ismét hasz-
nálhatóbbá lesz és igy megy a Majevica, Planina 
ormán át Tuzlába. Innen kezdve az ut a Spreca 
folyását  követi egész annak forrásáig  és a Maje-
vica nyúlványain keresztül a Drina völgyébe ve-
zet. — 

A 3-ik ut végre szorosan a Drina balpartján 
vezet, 3 nap, vagy 28 óra alatt járható meg, s na-
gyon mérsékelt, csak helyei-közzel meredek emel-
kedéssel birva Ivola-Tunon és Janján keresztül 
Zvornikba vezet ; ez útnak északi része nagyon jó 
karban van, de a Racsától 12 órajárásnyira fekvő 
Belatumban kezd rosz lenni és csak Janjában, 
mely Zvorniktól 16 órányira fekszik,  lesz ismét 
valamivel járhatóbbá. 

E három uton fog  a Bienerth-hadtest támadó 
működése a keleti-boszniai felkelők  ellen megkez-
detni. Ha Zvornik egyszer kezünkben lesz, akkor 
a Württemberg-hádoszlop is, mely sokáig pihent, 
Glazmacon és Vlarenicán keresztül szintén előre-
nyomulhat, akcióba léphet és a felkelők  erejét 
nyugatról keletre azon vas gyűrűbe szoríthatja, 
melyet más oldalról a két másik hadoszlop szuro-
nyai zárnak be. 

S a m á c , szept. 17. A IV. hadtest 31-ik had-
osztálya tegnapelőtt viradóra Gradacacot a 14-ik 
hadosztály pedig tegnap Brcskát ellenállás nélkül el-
foglalta,  csak egyes fölkelők  lőttek. A főhadiszál-
lást ma Gradacacba .helyezték ; Tuzlánál nagyobb 
ellenállást várnak. 

B é c s , szept. 17 A b. Bienerth altábornagy 
parancsnoksága alatt álló csapatoknak a Száván e 
hó 14-én végrehajtott átkelése után megkezdétt tá-
mad ó-hadmüveletek a beérkezett távirati jelenté-
sek szerint ez ideig zavartalanul folynak,  a csapa-
tok 13-én este már megszállották a Szávától Sza-
kován és Gradacacson keresztül a Bosznáig ter-
jedő vonalat és megkezdték a lefegyverzést.  Az 
ottani várban 2 ágyú találtatott; a keresztény köz-
ségek a bevonuló osztrák-magyar csapatokat min-
denütt hódolatuk biztosításával fogadják. 

Szapáry altábornagy megkezdte kombinált 
akcióját Dobojból és e hó 15 én korán reggel erős 
kém sz emiészosztályok küldettek ki, melyek a fel-
kelőkkel érintkezésbe jöttek ; puskatüzharc fejlő-
dött ki, mely 8 óráig tartott ; Részünkről megse-
besültek Manz hadnagy a 4-ik vadászzászlóaljból 
(fülét  súrolta a golyó) és mintegy 20 ember. 

Egy szept. 16-án hajnalhasadtakor egész Gra-
csanikáig előretolt csapatosztály e helységét a fel-
kelőktől egészen elhagyatva találta ; azok hir sze-
rint észak felé,  részint Dolnje-Tuzlába vonultak 
vissza. 

Banyaluka környékén semmi nevezetesb sem 
fordul  elő. A lakosság lefegyverzése  mind nagyobb 
körben és zavartalanul folyik. 

A Bihács ellen való előnyomulás, megerősí-
tett csapatokkal ismét megkezdetett. Egyik had-
oszlopunk megtámadta a felkelőktől  védett Sacics 
helységet és Gata, Vikics és Muzmovác házcsoport-
jait ; a helységek a lövések következtében lángba 
borultak és a felkelők  hosszabb harc után szétug-
rasztalak. 

Veszteségeink : Hönig százados és Bemesdes 
hadnagy a 76-ik gyalogezredből szulyosan megse-
besültek ; A legénységből 3 halott, 42 sebesült, 8 
eltűnt. A másik hadoszlop Zavalje előtt tüntetett 
az ellenség lekötésére és bevette az attól védel-
mezett állást a paplaknál Zegarban. Ez alkalom-
mal a 23-iki gyalogezredből Penikovics P. száza-
dos könnyen, Paulovics főhadnagy  nehezen, Auers-
perg Gy. gr. főhadnagy  és Morgenster hadapród 
könnyen sebesültek meg; az 1. vadászzászlóaljból 
Keller hadapród súlyosan megsebesült, a legény-
ségből 103 sebesülhet hoztak a kötöző helyre. Egy 



idejűleg a 88-ik magyar honvédzászlóalj Prozicseni 1 
Kámennél és Ljeskovácnál demonstrációt hajtott 
végre, hogy az ellenség figyelmét  lekösse, mely 
alkalommal egy ember halva maradt és egy meg-
sebesült. 

Nagy vezérőrnagy Trebinjéből egy zászlóal-
jat és egy hegyi üteget tolt előre a bileki uton, 
hogy a kémek jelentése szerint a felkelők  által 
tervezett és részben végrehajtott megszakítását 
a közlekedésnek megakadályozza ; az ut helyreállí-
tása végett kezdett munkálatok biztosítása végett 
egy csapatosztály harcba bocsátkozott a felkelők-
kel a Goricától észak-keletre fekvő  magaslatokon 
és miután a helyreállítási munkálatok be voltak 
fejezve  megkezdték a visszavonulást. Ekkor tör-
tént, hogy a jobbszárny széle, a Trebinjica völgy-
ben álló század nem hagyta abba a kellő időben 
a harcot és Goricából való visszavonulásakor hát-
ban erősen lövetett, a mikor jelentékeny vesztesé-
geket szenvedett. 

Sandner százados és Mark hadnagy a 74-ik 
gyalogezredből elestek, Carda hadnagy súlyosan 
megsebesült ; a legénységből 80 ember a veszteség 
halottakban és sebesültekben; Svager főhadnagy 
táborkari tiszt eltűnt. 

K e l e t i h í r e k 
A p o r t a é s a g ö r ö g k ö v e t e l é s e k . 

Minden oldalról ismételgetik, hogy a nagyhatal-
mak valószínűleg nem fognak  tudni megegyezni a 
görög kérdésben való közvetités iránt s még ha 
valami módon közvetítenének is, a porta el van tö-
kélve, hogy nem áll rá semmiféle  határigazitásra. 
Mint a „P. Ll."-nak Berlinből irják, ottani török 
körök olyformán  nyilatkoznak, hogy a berlini szer-
ződésnek Görögországra vonatkozó pontja hézagos, 
mert nem szól semmitéle kényszerrendszabályról 
azon esetre, ha a hatalmak közvetítése nem ve-
zetne eredményre. A porta általában nem fél  attól, 
hogy valamely nagyhatalom erélyesebben fölka-
rolná az ügyet. Oroszország nem fogja  (?) előmoz-
dítani a görög terjeszkedési vágyakat ; Ausztria-
Magyarországnak elég gondot ád most a boszniai 
okkupáció ; Németország, mint Bismarck kijelenté, 
soha sem fogja  egyetlen gránátos csontjait sem 
veszélyeztetni a keleti kérdés miatt; Franciaország 
és Olaszország talán hajlandók lennének valaminő 
akcióra, de ennek útját állaná Anglia, mely Cyp-
rus szigete és a suezi csatorna miatt nem fogna 
olasz-francia  akciót megtűrni a Középtengeren. A 
közel jövő meg fogja  mutatni, mennyire alapos ez 
a török okoskodás. 

K a t t a r ó b ó l jelentik : Az albán liga két 
főbb  embere pénteken Podgoricába érkezett, hogy 
Hussein basa felett  őrködjék és a lakosságot Mon-
tenegró elleni ellenállásra izgassa. 

A p o r t a körökben hirlik, hogy Achmed 
Chulussi effendi,  mint a szultán küldötte Afghanis-
tánba megy, hogy az ottani emirt az angolok iránt 
nagyobb barátságra hangolja. 

Mithad basa csak addig marad Krétán, mig 
az oroszok nem vonulnak vissza Drinápolyba; azu-
tán Konstantinápolyba fog  jönni. 

Az erzinghiani tábor több csapatosztálya e 
hó 28-án Erzerumot fogja  megszállni. 

Fővárosi levél. 
Budapest, 1878. szept. ió án. 

Az idő múlik. Ne csodálkozzanak önök ez 
érthetetlen beszéden, hisz a fürjek  költöznek, a 
fecskék  jobb hazát keresnek ; a szomorú ősz küszö-
bünk előtt áll. No de nem kerget a szél, ép azért 
ne beszéljünk az őszről. Az uri világ fürdőn  időz, 
gyönyörben tölti a nyarat, vagy párisi utazásban 
keres élvezetet s midőn fészkébe  visszatér, miért 
kellene, hogy a fecskét,  vagy épen a pitypalatyot 
itthon üdvözölje ? 

E percben jöttem haza az ebédről, szerencsém-
re a kis sógornő jól tartott. Kedvem van irogatni 
és bodor füstöket  eresztgetni Mokány Berci-féle 
szivarszipkámból. A délelőtt folyamában  összefut-
kostam a várost, denique itthon vagyok, tárcaíró 
lettem, de most azt sem tudom, hol áll fejem,  hol 
kezdjem újdonságaimat. 

A mozgósítás még folytonosan  tart főváro-
sunkban. Tegnapelőtt a 66-ik ezred (Toscana ez-
redbeli) legények 120 lovat vittek a déli vaspálya 
indóházához, melyek a délután folyamában  Brood-
ba szállíttattak az uj főhadiszállásra,  mig tegnap 
szintén 80 darab ló érkezett az északi vaspályán, 
hogy azonnal továbbittassanak.' Most ugy látszik, 
a nagymérvű mobilizáció a lovakra került, mert 
hiszen a dolgok már annyira mentek, hogy Philip-
povics nem mer előre nyomulni, jobbnak gon-
dolván Broodba visszamenni és mindent oda szál-
lítani a párákkal, mert könnyen megtörténhetnék, 
hogy a bosnyákok majd agyonkoplaltatják. Igy 
gondolják a bumbum generális urak. 

A fővárosban  most jelszó: „segély a mozgó-
sítottak családjainak 1" Mindenki igyekszik szellemi 
vagy zsebtőkéit oda érvényesíteni, hogy a hátra-
maradottak részére valamit juttasson. E célra folyó 
hó 16-án a budai várszínházban szmi előadás le-
end, Szigeti „Vén bakancsos és fia"  népszínműve 
kerülvén elé, a melyre a jegyek nfifr  a napokban 
mind elfogytak.  A belügyminisztertől pedig a be-
gyült adakozásokból a főpolgármesterhez  200 frt 
érkezett, hogy annak kiosztása, illetőleg kézbesí-
tése eszközöltessék a mozgósítás folytán  szorultabb 

í e l y z e t t e jutottak részére. Ma délelőtt tiz órától 
délután két óráig a polgármester előszobája töm-
ve is volt asszonyokkal, kik csecsemőkkel karjai-
kon, mások 1—4 gyermekkel jelentek meg és sor 
szerint feljegyeztettek  s egymásután a polgármes-
terhez bocsáttattak néhány vigasztaló szó kísére-
tében. A befolyt  összegekből mintegy 10, 15, 20 
frtnyi  összegeket adott át. Szükséges is nagyon, 
mert ugy látszik, mozgalmas korunkban a béke 
nem fog  hamar bekövetkezni s addig a csatában 
még sok elfogott  katonáinknak fogják  a felkelők 
fülét,  fejét,  orrát levágni. S vájjon mikor áll be a 
fordulat,  mikor lesz rend és hogyan lesz béke ? — 
Az erdők sűrűségében, a sziklák rettentő ormain 
mindenütt középkori várak ülnek, — jegyzi meg 
egyik fővárosi  lap — a hol két millió albán lakos 
várja az osztrák-magyar hadsereget. Szegény fe-
jünk ! és e közül a proziendi liga jelentése szerint 
kétszázezer fegyverviselő;  — annyi, a mennyivel 
Boszniába törtünk. 

Isten óvja hazánkat 1 
A bécsi lapok tele vannak most nevezetes 

hírekkel, t. i. azon hírekkel, hogy a kabinetből 
Széli Kálmán pénzügyminiszter beadta volna le-
mondását, a mely hírt Bécsben „garcsnak" vették 
és a börzén meglehetős árhullámzást keltett vol-
na. E hírt fővárosi  levelünkben registrálni kíván-
tuk, de a nélkül, hogy annak valami súlyt adhat-
nánk, bár azt hozzák okul, hogy a bosnyák hábo-
rú folytán  a birodalom nagy költekezésekbe verte 
magát és ennélfogva  a pénzügyi egyensúly nagyon 
is megingott volna. Az ördög hisz ily hizott bécsi 
kacsának ! 

Végül néhány apró hirecskét van szerencsém 
idejegyezni; 

Báró Sennyey Pál tegnapelőtt családjával fő-
városunkba érkezett s pár napig itt mulat, miután 
birtokára fog  utazni. 

TŰIT tábornok Párisba indult. 
0 felsége  a királyné, Rudolf  trónörökös és 

Lipót bajor herceg Gödöllőn mulatnak. 
Az idő rövid s ha nem sietek levelem írásá-

val, a „pesti levelek" egyszerre érkeznek a szer-
kesztői kosárba az ide mellékelt „Esie és reggel" 
vígjáték folytatásával,  melyet több szrves olvasóm 
eddig kíváncsian vár, épen mint kis sógornőm, a 
„Nemere" buzgó olvasója. 

Isten velünk ! 
H. Dózsa tiéza. 

A Boszniaban elesettek családjai s a 
megsebesültek számára 

Ilyefalván  gyűjtést indítottak meg. Ez alkalomból 
R é v a y Lajos ur következő szép levelet intézte 
megyénk főispánjához  : 

Méltóságos főispán  ur ! 

A hazaszeretetnek és keresztyén szeretetnek 
mindig vannak kötelességei. 

Ez idő szerint egy szent kötelesség teljesíté-
sére figyelmeztettem  és hívtam fel  híveimet; felhív-
tam első sorban az ilyefalvi  ifjúsági  önképzőkört 
— ezen körnek derék elnöke és a kör tagjai azon-
nal megtestesítették az ajkaimról elhangzott igét. 

A magasabb politika fölül  esik a mi látkö-
rünkön ; mi nem tudhatjuk, hogy miért küzdenek 
és vérzenek honfitársaink  Bosznia és Hercegovina 
vadonaiban : csak azt tudjuk, hogy felséges  kirá-
lyunk legfelsőbb  haduri parancsszavának engedel-
meskedik hazánk ifjúsága,  midőn hősileg ontja 
drága vérét; csak azt tudjuk, hogy azok, a kik 
olt küzdenek, vérzenek : a mi testvéreink; csak 
azt tudjuk, hogy a megsebzett, dolog-tehetetlenné 
vált harcosok, az elesettek özvegyei, árvái, agg 
szülői a mi honfiúi,  honleányi és keresztyéni szere-
tetünk gyámolitására vannak utalva. Itt nincsen 
helye az eltérő felekezeti,  nemzetiségi és más párt-
nézeteknek, a hon- és keresztyén szeretetnek pa-
rancsszava mindnyájunkat egyaránt kötelez. 

Ezen kötelezettségnek — a mi csekély anya-
gi erőnk mértékéhez képest — még mielőtt mél-
tóságodnak legfelsőbb  helyről e tárgyban nyert 
megbízatásáról értesültünk volna, ugy szólván „fél 
uton" tudván azt, hogy „bis dat, qui cito dat". 

Ne az adomány mennyiségét, annak erkölcsi 
értékét méltóztassék tekinteni. Én és az ifjúsági 
önképző kör népünk nyomasztó anyagi viszonyai 
között nem annyira azt tűztük feladatul,  hogy 
anyagban sokat gyűjtsünk : az áldozatok erkölcsi 
értékére fektettük  a fősúlyt;  azt tűztük főfelada-
tul, hogy Ilyefalva  közönségének lehetőleg minde-
nik tagjában felébresszük  az alkotmányos és ke-
resztyéni kötelességérzetet. És e célt fényesen  el-
értük, a mennyiben az ide mellékelt adományban 
a szegény özvegy asszony fillére  és a napszámos 
mindennapi kenyerének fölöslege  is ott van. 

„Ne tudja a te bal kezed, a mi jót teszen jobb 
kezed" ; a jó tettnek jutalma önmagában van ; de 
mégis legyen szabad kérnem méltóságodat, hogy 
ezen soraimat nyilvános elismerés és nyugtázás 
végett engedje a „Nemere" cimü lapban közzé té-
tetni. 

Legyen szabad az önképző kört példánykép 
gyanánt mutatni fel  méltóságod és megyénk kö-
zönsége előtt. Ha minden közönségben ilyen élet-
revaló egylet volna, ha minden község igy fogná 
fel  hasonló esetekben közműveltségi, honfiúi,  hon-
leányi és keresztyéni kötelességét: elmondhatnók 
a költővel: 

„Csend s viharban szép hazánk, 
Megfizettük  mind, mivel csak tartozánk." 
Legyen szabad az önképző-körnek más téren 

tanúsított buzgóságára és áldásos működésére fel-
hívni méltóságod kegyes figyelmét;  ez alkalommal 
különösen ajánlom méltóságod kegyes figyelmébe 
ezen kör elnökét : Lukács népiskolai igazgatót, Gál 
Károly k. tanító urakat, Csusz Anna, Petke Júlia, 
Petke Lina, Séra Teréz kisasszonyokat, kik házról 
házra járva apostolkodtak a haza és keresztyén 
szeretet nevében ; csak abban az egyben hibáztak, 
hogy buzgóságuk angyali szárnyain a szomszéd 
Aldoboly község néhány házához is kiröpkedtek ; 
ezt a hibáját a kisasszonyoknak most az egyszer 
megbocsátjuk. 

Gyűjteményünket a következőben foglalom 
össze : 

Séra Teréz és Csusz Anna kisasszonyok gyűjtő 
ivén 152 adakozótól 29 frt  40 kr, 25 szivar és 2 
klgr. 83 dgr. tépés, 2 db ezüsthuszas. 

Petke Júlia és Petke Lina kisasszonyok gyűjtő 
ivén 140 adakozótól 24 forint  85 kr és 61 dgr. tépés. 
Összesen 292 adakozótól 54 frt  25 kr, 25 drb szi-
var, 3 klgr 50 dgr tépés és 2 drb ezüsthuszas. 

Midőn ezen adományokat az ifjúsági  önképző 
kör nevében, további intézkedés végett méltósá-
god kezeihez átteszem : búzgón imádkozom, hogy 
Isten áldása legyen a nemes adakozókon ! A né-
pek nagy istene őrködjék hazánk felett,  hogy men-
től előbb dicsőséggel végződvén a folyamatban 
levő véres háború ; — a béke szelíd olajága alatt 
munkálhassuk hazánk jólétét, anyagi és szellemi 
felvirágzását!  De ha a gondviselés ezután hazánk 
védelmére még nagyobb kötelességeket fog  előnk-
be tűzni, ha közvetlen testvéreinknek, székely fia-
inknak is fegyvert  kell ragadni: akkor sem térünk 
ki kötelességeink teljesítése elől; szóval, kézzel, 
könyeinkkel,  vérünkkel, filléreinkkel  elsők akarunk 
lenni a honszeretet oltáránál. 

Kiváló mély tiszteletem nyilvánítása mellett 
öröklök a méltóságos főispán  urnák 

Ilyefalván,  1878. szeptember 16-án 
alázatos szolgája 

RéTay Lajos. 

A ,.Cáiki apróságokéhoz 
— Válaszul B á l á s A n t a l és T. N a g y I m r e 

uraknak. — 
(Folytatás.) 

II. 
Elvégezvén dolgunkat t. Bálás úrral, követ-

kezik T. Nagy Imre ur. 
Ezen „costa frater-féle  tanitócska"') „mint ki 

a magyarnyelv sajátságait — s különösen a csiki 
nyelvjárást már évek óta tanulmányozza s a Ma-
gyar Nyelvőr akadémiai folyóirat  minden füzetébe 
közleményeket ad", ezen fáradságos  munkálkodá-
sának nagyobb dicsőségére legyen mondva, „kó-
tyonfitty  nyelvészkedhetnémségnek"')  nevezi cikke-
met (Ordits kapu! kiálts városi')) s azt se tudjji, 
hogy komolyan bánjék e vele, vagy csak együgyü 
tréfának  tekintse, mert hát „Borszem Jankóságnak" 
tartja, melyen csak „costa fráterek"  nevethetnek.*) 

Hogy az én cikkem, t. tanitócska ur, nem kó-
tyonfitty  nyelvészkedhetnémség és nem Borszem 
Jankóság, azt már némi részben bebizonyítottam 
a t. Bálás úrhoz írottakban ; de hogy cikkem kie-
gészítő legyen s ezen t. urat állításának ellenke-
zőjéről nyomósabban meggyőzzem emiitett társával 
együtt: engedje meg nekem t. uram, hogy én se 
szentesítsem szerény hallgatással az ön által Írta-
kat, annál is inkább, mert ön cikkében — hogy 
egyenesen kimondjam — nem tudom mi okból egy 
nyelvészhez nem illő tettre, t. i. hazugságra vete-
medik s következetlen logikájával a minek én nem 
neveztem el magamat (azt tennem nem szabadott 
s még a legjelesebb nyelvésznek sem hallottam a 
szájából, hogy magára tukmálja ez, vagy amaz 
epithetont), ön azt hamisan rám fogja.  Vegye elé 
t. uram még egyszer cikkemet, olvassa át értelme 
s e n _ s ha rá fog  arra találni, hogy én magamat 
nyelvésznek praedikálom : akkor kész vagyok be-
csületes kath. hitemtől azonnal megválni. — En t. 
uram, mint igénytelen ember, mint ki saját nem-
zetem nyelvének történetét és az ezzel rokonnyel-
veket, m. irodalmunknak fejlődését,  vagy hanyatlá-
sát egy pár év óta egész önodaadással, de egy-
szersmind előszeretettel is tanulmányoztam s tanul-
mányozom ma is, nem egyoldalúan, mint ön a csi-
ki nyelvjárást, vettem a pennát kezembe, de ma-
gamat nyelvésznak nem kereszteltem el, azt ten-
nem saját öntudatom parancsa következtében nem 
lehetett. — Tehát t. uram, ön járjon először is az 
igazság szigorú utján. 

Hogy a csíkiak góbék, azt ön is elismeri. És 
itt megint — a hogy szokták mondani — félre  fa-

1 Igy nevezi Apicai Cséri János a korabeli néptanítókat, 
hr sználván még a .hitván jelzőt is, mit én tiszteletből elhagytam. 
E az Apácai több jeles munkának a szerzője' ő volt az, kii Sza-
bó Károly történettudósunk .a magyar tudományosság apostola és 
vértanújának1'  nevez. Lásd „Apácai Cséri János Harcsai Akos feje-
Jelemhez benyújtott terve a magyar hazában felállítandó  első tu-
dományos egyetem ügyében* Szabó Károly által közölt érlekezéi-
nek 6 <s 18 laoját. 

1 Nesze neked magyar szóképzés! Méj több ily sióval kell 
pofozni  nyelvünket  t. uram! Hogy hemzsegjen .Magyar nyelvőre' 
az ily példás alkotású rövid szavaktól! 

» Lásd (Magyar Hirlap' 217 számát (1878 augusztus 9) 
* E lapok t. szerkesztője, ha cikkemet  Borizcm Jaakóság-

a * tartja, helyet nem adott volna lapjában, már pedig erősen hi-
szem, hogy egy lapszerkesztő inkább meg tud ítélni bizonyos cik-
ket, mint egjk »cost» fráter  tanitócska.' 
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rag. Miért ? Mert azt igyekszik kimondani s bizo-
nyítgatni, hogy én a „góbé" elnevezést szégyenle-
tesnek találtam. — Én csak a felhoztam  példákat 
gáncsoltam s gáncsolom ma is. Hogy minden szé-
kelyt góbénak neveznek, azt én is ugy tudom, 
mint minden somlyói diák nem tudja s nem is tud-
hatja ; mert kérdezzen meg t. uram egy első ele-
mi, vagy ha ugy tetszik, egy első gymn. oszt. ta-
nulót, vagy egy c?ik-szeredai I. oszt. isk. suhan-
cot, bizony akad köztük olyan, ki még azt sem 
fogja  megmondani tudni, hogy vajon székely-e, v. 
zsidó ? Tapasztalatból mondom, hogy egy főgymn. 
tanár tanári vizsgája alkalmával a legnagyobb ma-
gyarnak keresztnevét sem tudta megmondani. Ha 
már kérem tanárokkal is ilyenek történnek : mit 
várhatunk akkor egy fejletlen  tanulócskától ? Hogy 
minden székelyt góbénak, én arról — miután meg 
voltam győződve — nem szóltam semmit''); — én 
csak a csíkiakról irtam s nem ok nélkül, mert bi-
zony a csiki atyafi  minden más vidéki székely ba-
rátja előtt góbé volt és annak is marad s mert ta-
lálkozunk épen csiki atyafiak  részéről olyanokkal, 
a kik cikkeik alá „Egy alcsiki góbé"*) aláírást 
tesznek. Es így nem volt oka önnek kárrogni azon, 
hogy én csak hajdan voltam somlyói diák.1) 

így izetlenkedik t. T. Nagy Imre ur első 36 
sorában. ízetlen tréfája  a következő 25 sorban to-
vább foly  s tart ezen kikezdésig : „Egyébiránt — 
hogy komolyan beszéljünk" stb. Mig tehát eddigi 
sorait megírta, jobb és tanácsosabb lett volna a 
csik-szeredai fürdőben  egy kicsit megmosdani. 

De nézzük tovább mit mond ü-lőször is 
bámulom önt t. uram, a ki kilenc nyelvészeti mun-
kát megismert, mégis olyan badarságokra tud ve-
temedni. A nyelvészet t. uram sokkal komolyabb, 
mélyebb felfogást  igénylő tudomány, mint ön kép-
zeli ; nagy mezején rugdalózni, pöffeszkedni  szabad 
ugyan, de nem illő, nem játja ; az én tanárom, a 
nagynevű tudós nem rugdalózott s ezt ma sem te-
szi ; nagy műveltsége, sokoldalú széles tudomáaya 
mellett — mert hát ö kérem nem 9 nyelvíazeti 
munkát ismer — igen is szerény s némely kétes 
esetekben kimondotta és kimondja azt, mit az aka-
démia is felállítása  alkalmával zászlójára tűzött, 
hogy t. i. „Győzzön a jobb !" Más tudósaink is 
ugy a múltban, mint a jelenben bizonyos dolgokat 
illetőleg inkább tapogatóznak, de nem vagdalkoz-
nak, mint ön teszi. 

Révai Miklós, a nagyhírű tudós, kiről én azt 
tanultam, hogy mint nyelvész a legnagyobb, mint 
irodalmár pedig a legnagyobbak közé tartozik, — 
több jeles munkának szerzője, állította ugyan, hogy 
minden eleme a szónak, legyen az rag, vagy kép-
ző, mint önálló szó volt valaha, de nem rugdaló-
zott. Ama nyelvészeink is, kik Beregszászi N. P. 
tekintélye alapján a keleti nyelvekkel  összehason-
lítva tárgyalták nyelvünket, milyenek : Molnár Já-
nos'), Nagy János'), Horvát István"'), Kolmár Jó-
zsef'  '), Dankovszky Gergely n), Szabó József"),  Vi-
da Károly"), Kerekes Ferenc'5), Pecz Leopold'"), 
Kállay Ferenc"), gr. Teleki József),  Ballagi Mór") 
stb. stb. ide tartozó munkájokban, mint a számo-
zott helyek alatt mutatják, szerényen elmondják 
nézeteiket, de sonasem rugdalóznak.2") így tesznek 
t. uram, nyelvbölcselöink is pl Fogarasi János2') 
és Cucor®''), a nagy szótár szerzői, majd Engel Jó-
zsef'  ), Fábián István") stb. stb., továbbá a finnis-
táknak egész sora, milyen — hogy többet ne em-
lítsek — Sajnovics János'5), Reguly1), Hunfalvy"), 

Repicky János"), Decsy Sámuel"), Budenz'0) és 
Vámbéri"), végül a történeti m. nyelvészetet fejte-
gető emberek, milyen Pray és Sajnovics, a „Ha 
lotti beszéd"' és „Margit legenda" kiadói; Révai 
e térnek lelkes felkarolója,  Horvát István, a ma 
gyar oklevelek tanulmányozója és ezeknek töbl; 
középkori kódexekkel együtt kiadója ; Sándor Ist 
ván"), ki régi Írókból sok hasznos dolgokat jegy-
zett fel  ; Döbrentei, a gyulafehérvári  és bécsi ko 
dexek kommentálója; Jászai, a müncheni kodéi 
magyarázója ; végül Toldy Ferenc, a nagy irodai 
már, ki több középkori kódexeket adott ki és azo 
kat magyarázatokkal látta el. Mindezen embere 
ínk t. uram, nem izetlenségekkel, nem pöffeszke 
désekkel igyekeznek valakit állításaikról meggyőz-
ni, vagy ha tévedett, megigazítani, mint ön teszi, 
hanem elmondják nézeteiket ugy, a mint tudják s 
örvendenek, ha magyar nyelvünknek bármi cse-
kély szolgálatot tehettek. 

(Folytatása következik.) 

és dalárdával minél élvezetesebbekké teendik. Az 
első estély f.  hó 25-én lesz, megjegyezvén, hogy 
külön meghívásra e tárgyban senki igényt nem 
tarthat. 

Az adakozások u. m : tépés, sebkötö, szív ár-
beli adományok az elnökséghez intézendők. 

Hisszük, hogy Sepsi-Szentgyörgy város neme 
sen érző hölgyei k i v é t e l n é l k ü l résztveende-
nek a jó ügy munkájában. 

Ezen hitben, ezen reményben teljes bizalom-
mal felhívjuk  városunk hölgyeinek kegyes, rész-
vétteljes pártolását. 

S.-Sztgyörgy 1878. szept. 20 án. 
B o g d á n I s t v á n n é , M á l i k j ó z s e f n é , 
a segélygyüjtő bizottság elnöke. je^y/ü. 

S e b e s t y é n S á n d o r n é , 
alelnök. 

Bogdán Andrásné, Bogdán Flóriné 
Csutak Jánosné, Spitzer-Weinberger Sarolta, 

Kelemen Lajosné, Mélik Jánosné, 
Gidófalvi  Lászlóné, VásárhelyiSamuné, 

bizottsági tagok. 

Haromszékmegye hölgyeihez !! 
>Meg vagyok győződve, hogy szavam nem 

fog  siker nélkül elhangzani, midőn kedvelt Ma-
gyarországom mindenkor áldozatkész hö'gyei-
hez a szenvedők érdekében fordulok*  — igy 
szól felséges  királynénk Tisza Kálmán miniszter-
elnök úrhoz intézett legkegyelmesebb kézira-
tában. 

Bizonyára nincs nő e hazában, ki e biza~ 
lomteljes szavakra tettre ne buzdulna. 

Igen ! alakuljanak bizottságokká kisebb-
nagyobb körben, gyűjtsenek pénzt, készítsenek 
sebkótöket sietve ! 

Felséges királynénk, hazánk védangyala 
szól Magyarország hölgyeihez 

Mutassáí meg Háromszékmegye hölgyei, 
hogy a női legszebb erény : a jótékonyság- és 
könyörületre való felhivás  érző szivekre ta'ált. 

Kelt S.-Sztgyörgyön, 1878. szept. 17-én. 

Pptsa József, 
Hárorííszékmegye főispánja. 

M e g h í v á s . 
A házi-ipart és oktatást terjesztő egyesület 

választmánya f.  hó 24-én d. e. 10 órakor ülést tart, 
melyre, miután az egyesületet érdeklő igen fontos 
ügyek fognak  tárgyaltatni — a választmány t. c. 
tagjait tisztelettel meghívom. 

S.-Sztgyörgy, 1878. szept. 18. 
l'olsa József, 
h. i. e. elnök. 

1 Orbán Balázs is a Székelyföld  leírásában (Lásd a Hargita 
leirásál) góbénak nevezi magát 

8 Lásd a „Magyar A lam' 1877 évi folyamának  egyik junius 
vagy jnliusi számát 

I flár  ne letten) volna soha! 
8 A zsidó szóknak a magyar és egyéb neinzelii szókban ta-

lálandó hasnnlilála (Magyar Könyvház  IX—XXII kötet) 

* cGrammatica hungarica cum parallclismo* 1S57 

'Rajzolatok a nngyar nemre! legrégibb történeteiből'— 
rest. 1825 

I I *A magyarnyelv eredetisége s önkifejlése''  1857 
1 1 eIIungari gentis aviticum cognomen' 
" eA dicső magyarnyelv régisége* (Tud. Gytijt. l83o) 
1 4 „Elmélkedés a magyar nemzet viszontagságainak történe-

te felett' 
1 5 .Értekezés a kettűsbelüjil hangokról és azoknak jegyei-

ről a magyarnyelvben, sok nevezetes szószármaztatási észievete-
leltkel egybeizőve' Debrecen, 1836 

'» Az 1833-iki ,Tud. Gyűjt.'-ben török és magyar szókat 
hasonlít össze. 

,7 „Hist. értekezés a nemes székely nemzet eredetéről'.— 
Enyed, 1829 és „A pogány magyarok üs vallása'—(A Kisfaludy-
társaság pályakérdése  1847-ben) 

1 9 t Mikéi, lehet a magyarnyelvet uj szókkal gaz lagitani »' 
(Jutalo-nfelelet  1 in i;;yarnyelvr >1) 

'» Egyebeken kívül lásd „A magyar nyelvészkedés köre' 
c imíl művét. 

1 0 És itt bátor vagyok megjegyezni, hogy felhoztam  példá-
imnál csak az ujabb időkre voltam tekintettel és leszek ezután is. 
Kívánatra — mert tisztán fekszik  előttem nyelvünknek  története 
— a legrégibb időktől is kezdhetem 

p I 8 I d e , a r t o z ó munkája : ,A magyarnyelv metaphisikája' 

" «A magyarn elv szótára' készítette Cucor és Fogarasi. 
" Irt  e A tiszta magyar gyökökről'  (Akadémiai pályakér-

dés 1835-ben) 
5 4 Irt „A magyarnyelv természetéről* 
5 5 «Demonstratio idioma Unga'oium et Lapponum idem es-

se' . Koppenhagen, 1770. Újra Nagy-Szombat, 1771 

« Egyebeken kivul — mint utazó és kutató — megismer-
kedett a finn,  lapp és eszt, majd^ vogul és osztyák nyelvekkel 
Halála miatt kutatásainak eredményét a világgal nem ismertethet-
vén meg, hagyományait Toldy, Hunfalvy  és Budenz ismertetik és 
ismertették. 

Segélyt a szenvedőknek! 
A legelső magyarnő, koronás Királyasszo-

nyunk ö felsége,  a női gyöngéd szeretet és hőn 
érző sziv ragyogó példányképe kibocsátotta felhí-
vását sebesült testvéreink érdekében Magyarország 
hölgyeihez. 

A lelkes szózat a trón bíboráról hangzott le. 
Felséges Királynőnk Jegmagasabb bizalmával tisz-
telt meg bennünket akkor, midőn Bosznia véráz-
tatott földén  megsebesült testvéreink szenvedésé-
nek enyhítésére a m a g y a r n ő k e t szólította fel. 

Ezek a szavak, mint hazánk minden részében, 
nálunk is élénk viszhangra találtak és — a s.-szt.-
g y ö r g y i n ő k s e g é l y g y ü j t ő b i z o t t -
s á g a f.  hó 20-á n m e g a l a k u l t 

Csak egy szükkörü bizottság ez egyelőre, 
melynek feladata  városunk nemesen érző hölgyeit 
minden rangkülönbség nélkül összegyűjteni, hogy 
a nemzeties cél érdekében sietve tegyen meg min-
den lépést, mely a harcban megsebesült, vagy el-
esett testvéreink honn maradt szűkölködő családjai 
nyomorán sürgősen összegyűjtött könyöradomá-
nyaival segíthessen. 

E célból honleányi bizalommal fordulunk  vá-
rosunk lelkes hölgyeihez: segítsenek a könyörület 
munkájában ! 

A gyűjtést megkezdettük; gyűjti, iveinket ki-
bocsátottuk. Adakozzanak, kiki tehetsége szerint 1 

Hogy a segély nyújtás minél tömegesebb és 
minél gyorsabb lehessen : hetenként kétszer, s z e r -
d i n és s z o m b a t o n estéli 7 órától kezdve 
„ f i l l é r e s t é l v e k e  t" rendezünk a városház 
nagytermében. Ezen estélyek 10 kros belépti díj-
jal mindenki előtt nyitva állanak. A nők kik itt 
megjelennek magukkal tépésnek való lenrongyo-
kat hozván, társaságban tépnek. Városunk ifjaitól 
pedig legyen szabad teljes bizalommal megvárnunk 
hogy ez estélyeket felolvasásokkal,  szavallatokkal 

L E G Ú J A B B . 
ltajevoszello, szept. 18. Ama hir, hogy Novi-

Brcska tegnapelőtt bevétetett, korai volt. Brcskát 
csak tegnap, szept. 17-én makacs harc után vette 
be a 13. hadosztály. A harc reggel kezdődött és 
déltől kezdve rendkívül makacs volt. A sáncokat 
és a várost este 7 óra felé  rohammal vettük be. A 
veszteségek eddig ismeretlenek, azonban nem igen 
nagyok. 

Béc<, szedt. 18. A negyedik hadtest parancs-
nokságától a .következő távirat érkezett: A 13-ik 
hadosztálybóra 26. gyalogdandár e hó 16-án elérte 
Dubravát a Tinja mellett, mig a 25-ik dandár ma-
kacs, estig tartó harc után Lovesaret és Krespicst 
megszállotta. E hó 17 én a 13. csapathadosztálynak 
a Novi-Brcska elleni támadásra kellett alakulnia 
és a 25. dandár szárnynyal a Száva mellett a sa-
máci uton fejlődött,  mig a 26. dandár Novi-Brcska 
déli oldala felé  rendeztetett. A csapatok makacs 
tűzharcban nyomultak előre ós eleinte a tüzérség 
a kilátási pontok teljes hiányában csak kevéssé 
támogathatta azokat; csak az előnyomulás további 
folyamában  volt lehetséges 3 üteget működésbe 
hozni. A gyalogság a helység elé ért és roham-
mal vett be'két, ott emelt sáncot, melyek egyike 
két ágyúval volt felfegyverezve,  és azután benyo-
mult a helységbe, melyet azonnal megszállottak. 
Az ellenállás az utolsó pillanatig rendkívül makacs 
volt; a harcnak csak közel esti 7 órakor szakadt 
vége. Két ágyú és két zászló esett zsákmányul. A 
veszteségek a jelentés elküldés ig nem voltak ki-
puhatolva és addig csak négy tiszt megsebesülése 
volt ismeretes. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Sepsi-Szontgyürgy hölgyei, áthatva a kö-

nyörületesség és honleányi buzgalom nemes érze-
tétől, sebesülteink érdekében rendszeres tevékeny-
ség kifejthetése  végett tegnap a polg. iskola egyik 
termében tanácskozásra gyűltek össze. 

A gyűlés mindenek előtt elnök, jegyző, pénz 
tárnok és bizottsági tagok megválasztását tűzte ki. 
Elnökül választatott Bogdán Istvánné, alelnök Se 
bestyén Sándorné, pénztárnok Bogdán Andrásné, 
jegyző Málik Józsefné.  Bizottsági tagok : Bogdán 
Flóriánné, Csutak Jánosné, Gidófalvi  I.ászóné, Ke-
lemen Lajosné, Spitzer Sarolta, Vásárhelyi Samu 
né úrasszonyok. 

Elhatároztatott (a mint lapunk más helyén is 
olvasható), hogy fillérestélyeket  rendeznek heten 
ként kétszer : szerdán és szombaton 10 kr be'.épti 
dij mellett, hol közösen tépést készítenek a sebe-
sültek részére. Sepsi-Szentgyörgy hölgyközönségé-
től — méltán — reméljük, hogy ezen estélyeken 
tekintélyes számmal lesz képviselve. A társaság 
aláirási ive az estélyeken a beiratkozok rendelke-
zésére folyton  ki lesz téve. A férfiaktól  pedig el-
várjuk, hogy ezen összejöveteleket minden kitel-
hető módon élvezetessé fogják  tenni — felolvasá-
sok, szavallatok stb. által. Az első összejövetel f. 
hó 25-én szerdán történik a városház dísztermében 
vagy az azzal kapcsolatban levő szomszéd terem-
ben. Az alakuló gyűlésen jelenlevők önként ajánl-
koztak, hogy az illető helyiségeket felváltva  vilá-
gitatni fogják. 

Elhatároztatott továbbá séta-hangversenyek 
rendezése — Császár Bálint polgármester ur aján-
latára — mérsékelt belépti díjjal, hogy a résztve-
vők minél nagyobb számát biztosíthassák ezeken. 

Feleslegesnek tartjuk hangzatos szavakkal buz-
dítani városunkat a részvételre Sepsi-Szentgyörgy 
közönsége mindig szép példáit adta a könyörüle-
tességnek, s csupán tőlük függ,  hogy ebbeli hírne-
ve csorbát ne szenvedjen. 

jl « E gy vogul monda' (Akad Ertek 1859.) Reguly Antal 
hagyományai, a in tud. akadémia megbízásából kiadta Hunfalvy 
Pál 1 kötet. „A vogul föld  és uép.» Fest, 1864. Ezeken kívül ér-
tekezései is varnak. 

J e Ferney Jánosnak hibás szós/ármaztatásait mutatta ki. 
" „Pannóniai l'hoenix, avagy hamvából feltámadott  magyar 

nyelv' Uécs, 1790 
s o „Reguly Csuvasz példamendatai*. Cseremisz Tanulmányok 

és „Cser. Szótár', „Vocabularium Ceremissicum utriusque dialetic„ 
Pest, 1865. 

3 1 Török-csuvasz példabeszédok kiadója. 
" „Antiquitates I.iteraturae Hung. Vol I » Pest. 1803. 
" Pl. „Sokféléje'  5 darabjában is. 

K ö z ö n s é g - k ö r é b ő l . * ) 
K.-Vásárhely,  szept. 16. 1878. 

Tisztelt szerkesztő ur 1 
A „Nemere" 79-ik számában pár szó jelent 

meg a helybeli tűzoltó-egyletről. 
Kérdés volt ki legyen az iró : s személyemet 

hozták gyanúba ; több oldalról lettem megszólítva 
a párszó ügyében. 

Köteleségemnek tartom kinyilatkoztatni hogy a 

) E rovat alatt megjelent közleményekéit  nsn 
iősséget a 

villái fele-
Szerk. 



cikkező nem én voltam. Sokkal fontosabb  teendők 
veszik működési erőm igénybe mintsem, hogy a 
tűzoltó-egyletre forditnék  figyelmet. 

Alkalmam nem volt, — nem is kerestem azt 
— az egylet szervezési avagy anyagi helyzetét ta-
nulmányom tárgyává tenni, vagy annak mint itt 
nevezni szokták „gyakorlatain" ! (?) megjelenni, ott 
észleleteket gyűjteni; egyetlen egyszer vezetett 
utam arra, épen midőn esetleg ott tán a fecsken-
dőt próbálták, s akkor is a férfias  komolyság leg-
szebb jelét vettem észre, t. i a fecskendők  a kö-
rülállókra lövelték a vizet igy magam is kissé meg-
öntözve látva magam, azt hiszem, ha lett volna is 
érdektüze bennem részt venni a gyakorlatokban — 
melyek más helytt oly érdekfeszitők  — kialudt 
volna a tűzoltók ezen vizétől. 

A cikkező ur nagyon beavatottnak látszik 
lenni az egylet ügyeibe ; én nem vagyok, s mind-
addig mig a jelenlegi aranyos sinorozott több fősze-
replők lesznek abban hangadók, lenni sem óhaj-
tók. — 

Ugy látszik nem jól esik ezen urnák sem az 
igazat hallani. 

Az tény : egy egylet csak akkor érdemel 
tiszteletet s követelheti azt jogosan, ha önállóan 
törekszik saját céljai elérése után, s nem válik 
senkinek eszközévé, de még is, hogy mert ilyes-
mit mondani a cikkiró, nem tudja a régi s még 
is uj példabeszédet: — „szólj igazat s betörik a fe-
jed.'1 — 

Ama bizonyos engem gyanúba hozó uracsok-
nak szolgáljon irányul máskor, nem személyemben 
keresni az irót, ki velők foglalkozik. 

Köszönjék meg cikkezőnek, tiszteljék őt, 
megérdemli, hisz dorgálva oktatunk. 

A t. szerkesztő urnák maradtam 
tisztelője 

Dr Reiuer D. 

Az általam alapítandó 

„Székely nemzeti muzeum" 
számára folyó  évi aug. havában beérkezett adomá-

nyok kimutatása. 

I. Könyvek,  kéziratok s egyéb nyomtatványok. 

Balási Lajos orsz. képviselő úrtól (K.-Impér) 
80 kötet könyv, 42 féle  hirlap, 2 kötet kéziratos-
köny, 17 drb. arckép, 2 drb, térkép. Gábor Péter 
képviselő úrtól (Bereck) i köt. könyv a D e á k 
F e r e n c hagyatékából. Imecs Amália k. a. (Imecs-
falva)  1 köt. könyv. 

II. Régiség, pénz és érem. 
Tóth S. postamester úrtól (K -Vásárhely) 2 

drb római cserépedény részlet. Viski József  úrtól 
(Zilah) 3 drb rézpénz. Báthy Gyula úrtól (Miskolc) 
i. mozaik darabka. Cirjék Zsigmond úrtól (Zágon) 
1 pár kengyel, 5 drb. különf.  zabla. Molnár Dé-
nes kapitány úrtól (K.-Vásárhely)  1 rézpénz. Mol-
nár Sándortól (Martonfalva)  1 rézpénz. Bedő Dé-
nes úrtól (N. Ajta) 1 kettős sarkantyú. Hamar Ig-
nác úrtól (Futásfalva)  1. vas csákány. Gál Zsig-
mondné úrasszonytól (Dálnok) 1 bronztü. Gál Zsig-
mond úrtól (Dálnok) 1 kettős karabin. Dombi Mó-
zes unit. leik. űrtől (H.-Szt.-Marton) 1 párnafej.  Bá-
nyai Ferenc úrtól (K.-Vásárhely  3 drb. kő a Tuil-
leriak épületéből. Pünkösti Gergely úrtól (Torja) 
1 ezüstpénz, 1 kő kalapács. Benkő Dénes úrtól 
(Torja) 2 bojt, 1 római cserép drb- Pünkösti G.-né 
br. .Apor Zsuzsánna ő nsg. 1 tányér. 

III. Természeti tárgyak. 
Kovács Pál úrtól (Kecskemét) 20 dr. köve-

sült csiga, 82 drb. madártojás. Boér Ida k. a (Ba-
róth) 2 drb faopál.  Kozák Mihály úrtól (H.-Szt.-
Márton) 2 drb. ásvány. Gál Zsigmond úrtól (Dál-
nok 1 drb. kőzet. Gál Irma k. a. 1 drb. darázs fé-
szek. Bence Gergely úrtól (Selmec Bánya) 30 féle 
erdei növény. 

IV. A muzeum berendezése költségeinek 
fedezésére: 

Az általam rendeztetett sorsolásból (12 nye-
reményei) aug. 13-án begyült összesen 162 jegy 
után 16 frt.  20 kr. ebből nyomtatási költség volt 
5 frt.  maradt tehát: 11 frt.  20 kr. mely összeg a 
többihez a k.-vásárhelyi takarék pénztárba helyez-
tetett el. 

Fogadják a lelkes adakozók, kik egy nemzet 
vagyona gyarapításához hozzájárultak, s egyszers-
mint t. Fejér János ur, ki a kisorsolás körül oly 
buzgón tevékenykedett,  legforróbb  köszönetemet, 
az utókor hálás elismerését. 

Imecsfalva  (Háromszéken), 1878. aug. 5. 
Özv. Cserey Jánosné. 

59 ik k ö z l e m é n y 

a háromszéki .Erzsébet* árvaleányház javára 
történt szives adakozásokról. 

Alapitványaikat  kifizették:  Gr. Bethlen Gá-
bor ioo frt.  Gr. Betlen Gábo^'; 100 frt. 

Br. Szentkereszty Stephanie 4 véka alma, 2 
köböl burgonya, Pótsa májorné 1 kosár körte, 1 
fazék  szilvaizet, Székely Iván 1 köböl pityókát, 
F.-Csernáton községtől egy épületfát,  Fejér Lu-
kácsné 3 drb. alsószoknyát, Hankó Lászlóné 1 drb. 
petróleumnak való bádog edényt. A szt.-léleki bi-

rótól 2 öl fa,  Tattiás Ferencné 4 kupa aszalt szilva, 
1 kupa szilvaiz. 

Bándi József  községi biró gyűjtése Osdoláról. 

Bándi József  k. biró. Óvári Károly 20—20 kr. 
özv. Tamás Györgyné 10 kr. Domokos Mihály 20 
kr. Ános István 20 kr. Zsögön Antalné 1 véka 
rozs, Csiki Sándor 20 kr. Csiki József  4 kupa rozs, 
4 kupa árpa. Finna József  20 kr. özv. Finna Dá-
vidné 4 kupa borsó, Balog Dénes 50 kr. Sárkány 
Antal 8 kupa rozs, 4 kupa szilva. Sárkán Simon 
5 kupa borsó, Ferenc Sándor 8 kupa árpa, Bor-
báth András 3 kupa fuszulyka,  3 kupa borsó, Bándi 
Istvánné 1 frt.  Katér József  2 kupa borsó, Bándi 
Györgyné 2 kupa borsó, Szejka Jánosné 2 kupa 
borsó, Katér Istvánné 3 kupa borsó, ifj.  Katér 
József  2 kupa borsó, ifj  Bogyó József  10 kr. 1 ku-
pa borsó, Bogyó István 10 kr. 2 kupa borsó, Bo-
gyó Ferenc 1 kupa borsó, Bogyó János 2 kupa 
borsó, Bende Mihály 4 kupa borsó, 2 kupa fu-
szulyka, Csompó József,  4 kr. Tóth Lajos 4 kupa 
árpa Márkos Bálint i'|( kupa fuszulyka,  id. Bende 
Józsefné  4 kupa szilva, Katér Andrásné 4 kupa 
borsó 2 kupa fuszulyka,  Gondor Ferenc 4 kupa 
árpa, 2 kupa szilva. Gondor Lajos 2 kupa borsó, 
2 kupa szilva, Benke József  2 k. rozs, 2 kupa 
szilva, ifj.  Tóth Józsefné  8 kr. 4 k. szilva, Zsögön 
Istvánné 12 kr. 2 k. szilva, Varga Adám 2 és 
kupa árpa, Imreh Gáspár 4 kupa árpa, Fábián 
József  2 kúpa borsó, ifj.  Lázár János 4 kupa borsó 
Fodor Lászlóné 4 kupa borsó, Kelemen 2 kupa 
árpa, Kelemen Ignác 2 kupa árpa, Páll Mihály 
4 kupa rozs és 20 kr. Szabó Mihály 2 kupa árpa, 
ifj.  Györfy  Lajos 2 kupa rozs, Lázár Elek 20 kr. 
Pászka Lászlóné 1 kupa árpa, 1 kupa szilva, id. 
Dani János 2 kupa szilva, Dani Istvánné 3 kupa 
szilva s 10 kr. Nagy Ignác 4 krpa árpa, Vitályos 
Balázs 8 k. rozs 20 kr. Mózi Lukács 4 kupa rozs 
10 kr. Goszu Antal 2 kupa árpa. 

Mindezekért fogadja  a szives gyűjtő és a ne-
mes keblű adakozók az árvák nevében legmele-
gebb köszönetünket. 

K.-Vásárhelytt  1877. nov 22-én. 

B. Szentkereszty Stephánie, Nagy Gábor, 
elnök. titkár. 

Érték- és váltó árfolyam  a bécsi cs. ki. nyilvános 
tőzsdén szeptember 20. 

Magyar' aranyjáradék 85.— 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

„ n . „ 110.75 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 73.75 
„ „ „ 1876. évi államkötv. . 63.50 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 98.— 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 76.75 

Temesvári „ „ . . 75-5° 
Erdélyi „ „ . . 72.75 
Szőlődézmaváltsági „ . . 85.— 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . —.— 

„ „ „ ezüstben . . 60.60 
„ aranyjáradék 62.40 

1860. államsorsjegy 7 I -5° 
Osztrák nemzeti bankrészvény 110.75 

„ hitelintézeti „ 794.— 
Magyar hitelbank 23I-75 
Ezüst 100.15 
Cs. kir. arany 5.61 
Napoleond'or 9-4° 
Német birodalmi márka 57-75 
London 117-— 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: I'oHák Mór. 

Haszonbéri hirdetés. 
Néhai gróf  Mikes Bsnedek hagyatékához tar-

tozó zabolai birtok 1879. év január i-étől kezdve 
kilenc évre haszonbérbe kiadó. 

Kellő biztosíték mellett a meglevő feudális 
instructus is átengedtetik. 

A feltételek  megtekinthetők tek. KJü n 1 e Jó-
z s e f  ügyvéd urnái Sepsi-Szentgyörgyön, vagy a 
helyszínén Zabolán mélt. G y á r f á s  Lajos urnái. 
1—3 

! IBogácsi és többféle  ó-borok!! 
Scherg Károlyné Tikosi Máriánál tiz literen-

ként háztól elhordva 28, 30, 35 és 40 kr. 
Azonkívül finom 

Tisza-bor 
buteliában 60 kron, nagyban hordóslag jutányo-
sabb árban mindig kapható. 

Erről a t. c. közönséget tisztelettel tudatja : 
1 - 3 S c h e r g Károly . 
S W Lakása: BENKÖ ELEK-féle  ház, a Csutak 
testvérek kereskedése felett  Sepsi-Szentgyörgyön. 

Adler Henrik 
kereskedésében kapható naponta 

fris  készítményii 

EXPOBT SAJTOLT ÉLESZTŐ 
Az élesztő Sepsi-Kőröspatakon felállí-

tott sörsajtó élesztő gyáramban a legkitűnőbb 
minőségben készíttetik. Megrendelések fenn-

1 irt kereskedéshez intézendők S.Sztgyörgyön. i 

Az arcszín fiatal  tidesége! 
Felülmúlhatatlan és nélkülözhetlen szap-

pannak bizonyult be és általánosan elismerte-
tett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr-
LEJOSSE-féle 

SAVON RAVISSANTE 

B I R O G Y U L A 

Brassóban 
ajánlja a t. közönségnek legújabb divatú, gazdagon felszerelt 

Ub  é s M M l i t UMUlh 
R A K T Á R Á T . 

Nagyobb és kisebb megrendelések, valamint javítások 
is a lehető legolcsóbban és legyorsabban eszközöltetnek. 

Sög" RAKTÁR: Nagy-utca 501. szám. ^ M 

ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan 
a világon; a ki egyszer megkísértette, az so-
ha többé nem használ más szappant. 

A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . 
— Egy darab ára 50 kr. — 

Felülmulhatlan börszépitő szernek lett 
hölgyvilág által általánosan elismerve a hiva-
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valódi I 

R a v i s s a n f e 
L E J O S S E - t ó I P á r i s b a n . 

Ezen világhírű bőrtisz-
titó szer valamennyi szé-1 
pitő szer között leghíre-
sebb és leghatásosabbnak 
bizonyult szeplők,napégés, 
rezesség, sárga foltok,  va-
lamint minden bőrtisztát-1 
lanság biztos eltávolítására 

A R A V I S S A N T E 
arcszínűek feltűnően  szép, I 
halvány rózsaszínű, bár- | 
sonyszerü fiatal  üdességet 
ad, a bőrt és kezeket va-
kító fehérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hüsitő és fel-1 
üditőleg hat s gyöngéd 
bőrt szerez a legkésőbbi 
öregségig. 

Budapesten v a l ó d i m i n ő s é g b e n kap-
ható : Török József  gyógyszerész urnái király-
utca 7. sz. S e p s i - S z t g y ö r g y ö n ötves és 
Betegh urak gyógyszertárában. 

Nagy eredeti üvegtok ára 2 frt  50 kr. 
Kis „ „ „ 1 frt  50 kr. 

Központi szétküidési raktár: Schwarc Henrik-
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.)9 —50 

2 - 6 


