
Szerkesztőségi iroda: 
Brassai utcza 60. sz. alatt, 
hová a lap szellemi részér 

illető közlemények 
küldendők. 

Kiadó-hivatal: 
Po 11 á k M <S r könyvnyom-
dája, hová a hirdetésék és 
előfizetési  pénzek bérmen-

tesen intézendők. 

NEMERE Politikai társadalmi,̂ épií̂ aMi és közgazdászat! lap, 
a báromszéfe|V^?Háziipar-egyiet" 

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

megjelenik ezen lap hetea 
kint kétsszer: 

szerdán és szombatom 
Előfizetési  feltételek: 
helyben Láahoahordva vagy 

vidékre postán küldve: 
Egész év . . 6 ft.  — kr. 
Fél év . . . . 3 ft.  — kr 
Negyed év . . 1 ft.  Í0 kr' 
Hirdetmények dija: 
3 hasábos petitsorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyllttér sora 15 k-. 

A keleti kérdés. 
Sepsi-Szentgyörgy, 1877. jannár 28. 

A keleti bonyodalmaknak békés ntoni megoldá-
sához raind kevesebb a remény. 

Az orosz kormány ujabban négy hadtest mozgo-
sitását rendelte el s a fegyverkezést  lázasan folytatja. 
Az orosz hadsereg állapotáról ujabban következőkot 
irják : A roozgositás felette  lasan halad. Az orosz hadi-
gépezet nem dolgozik azzal az erővel és pontossággal, 
mely szllkségrs. A félig  üres fegyverládák,  a fltrész-
porral tömött töltények, a megnem levő tnondur dara 
hok, a meglevő, de foszladozott  köpenyegek, a papi-
rossal talpalt csizmák ismét napi rendre kertlltek. Ata-
ián a hadsereg állapota nem igen kecsegtethet biztos 
sikerrel. 

Konstantinápolyból érkező táviratok szerint a 
porta a hatalmak által javasolt reformokat  a maga jószán-
tából szándékozik keresztülvinni, s a nagyvezip Szer-
biát é3 Montenegrot csakugyan felszólította  békekötésre. 

A porta békülékeny hajlamai azonban egyáltalá-
ban nem félelemből  származnak. Ellenkezőleg, mint egy 
közelebbi stlrgöny tudatja, a török kormánykörök igen 
biztiak erejökben, s a jövőben is erélyes mag. tartást 
készülnek követni, — Jelenleg azon tanácskoztak, 
hogy Oroszországtól fölviiágositás  követeltessék a Pruth 
mentén gyűjtött nagy csapat-tömegek célja felöl,  s 
egyúttal az orosz kormány fölszólittassék  e csapatok 
eltávolítására a határról. Háború esetén a porta cl van 
határozva, hogy nem várja be a támadást a Dunánál, 
hanem mogszálja Oláhországot. Erről Bukarestbe i már 
alaposan értesítve is vannak. 

A fegyverkezés  folyton  nagy erővel folyik.  Különö-
sen K-Azsiából tömegesen érkeznek az újoncok, u föliz-
gatott mohamedánok seregestől gyűlnek a zászlók alá. 
Maga Syria a mult év végéig 30.000 embert állított 
ki, s még ugyanannyit fog  kiállítani, 
ilolo basa a Muzeireb ás Palmyra körüli pusztai leduin 
törzsekhez küldetett, hogy a seikokkel nagyobi lovas 
hadtestek állítása végett alkudozzék. Az arabok -negi-
igért.'k, hogy őrtOO lovaBt állítanak a török kormány 
rendelkezése alá. 

Föv&rosi levelek. 
Budapest, 1877. jan. 26. 

I. 
Tudjátok-e önök azt az adomát, mikor a Bach" 

korszak alatt egy ember beleesett a Dunába. Hiába 
kiáltozott segélyért, rá se hederített senki. Egysztr 
végső kínjában elordítja magát: Éljen Kossuth Lajos 
hát rögtön féltucat  rendőr, esze nélkül vágtatott ki-
menteni a veszedelmes rebellist. 

Ily helyzetben leszünk nemsokára ismét. 
Midőn a ceglédi küldöttség vonult a budai indó-

házhoz, valaki — állítólag szintén ceglédi — elkiál-
totta magát: nEljen Kossuth", mire egy titkos rendőr 
által arcul veretett. 

Hát nem vérlázitó ez ? 
A szabad, alkotmányos Magyarországban vagyunk, 

vagy pedig egy rendőrállamban ? 
Alkotmányos minister ül-e a kormányon, vagy 

pedig Bach ? 
Erre bajoi a felelet. 
Az ifjúsági  demonstráció alkalmával lovas rend-

őrtik rohamaival erőszakosan kergették szét a békés 
tömeget. 

És a trieszti hitszegők és a magyar ifjakat  na-
rancsosai dobálóknál bire sem volt a rendörségnek, 
sőt a rendőrök maguk is a csőcselékkel tüntettek. 
Pedig ezek már tüntetek, még pedig botrányosan, mi 
pedig csak akartunk. Es Trieszt is Ausztria-Magyaror-
szágban fekszik. 

Huszadikán megérkezik a ceglédi küldöttség s 
az ifjúság  33 as bizottsága a vasútra megy őket üd 
vözölni. 

Mily botránkoztató látvány ! ? 
Több a rendőr mint a nép s a 33-as bizottság 

a szó szoros értelmében körül volt véve fogdmegek 
kel. A ceglédiek arcán n a legnagyobb visszatetszés 
tükröződött ezek láttára. Okét, becsületes polgárokat, 
ugy fogadni,  mint egy rablóbandát. 

Sokan azt mondják, hogy Thaisz, a főkapitány 
rosszul értette a belügyminiszter rendeletét s ugy 
származott e sajnálatos esemény. (Ugy leli et. Szerk.) 

Sőt még — ahogy egy pár katona-önkény tea is-
merősöm beszélte • - szombaton egész éjjel bent tar-
tották őket a kaszárnyában s a budai indóház köze-
lébe 2 zászlóalj katonuságot helyeztek el. 

Kitől? mitől félt? 
Valóban nem tudja az ember, hogy nevessen-e 

vagy boszankodjék e tulkapásokon és tapintatlanságo-
kon. Ha nevetünk, ugy az csak keserű mosoly lehet; 
mert szomorú dolog egy oly tény, mely a magyarnem' 
zet féltékenyen  őrzött szabadságára árnyat vet. 

Ha ma egy ártatlan jellegű küldöttség ellen Bu 
dapest összes rendőrségét talpra állítja s mozogni alig 
engedi őket, holnap szuronynyal fog  szétkergetni egy 
népg) ülést, mely nemzeti érdekeiuk megvédéseér 
gyűlt össze. 

És akkor kérdhetjük: Magyar szabadság, hol vagy? 
Ki helyezte a kormányt a magas polcra ? 
A nép bizalma I 
Es mi támogatja azon ? 
A nép ! 
Nos, t. olvasóim, s önök mit szólnak ehhez. Azt 

hiszem, a „Nemere" nyitva áll azok számára, kik vé-

Á, M  €  e&e • 

Konstantinápolyi emlékeim. 
(Felírattatott a sepsi-izentgyörgyi „Felolvasá-egylet" 1Si7. évi 

jatudr 2á-ón tartott felolvasási  estélyin ) 
Nagyérdemű közönség ! ( 
Tisztelt hölgyeim és uraim ! 

A véletlen által azon megtiszteltetéshez jutván 
högy a felolvasási  estélyek ezen legelsőjén is csekély 
Bzéteélyeiu legyen az a szerencsés, ki a nagyérdemű 
közönség előtt felolvassak,  bátor voltam erre egy oly 
tárgyat választani, mely a jelen politikai esemanyek 
folytán  némi érdekeltséggel bir, s épen azért kérem 
a tisztelt közönséget, elnézéssel lenni annak h Anyai 
iránt s méltóztasson az egészet azon őszinte '...ion 
szenv kifejezésének  venni, melylyel mindnyájari de 
rék török nemzet iránt viseltetünk, s melyek i 11 át 
is térek felolvasásom  tulajdonképeni tárgyára : 

„ k o n s t a n t i n á p o l y i e m l é k e i m " -
Az egész egy kiszakított lap azon idői-- rból, 

midőn Magyarország előtt az 1860. és 61-ik év ji.ben 
újra derengeni kezdvén a szabadulás hajnala, r lem-
zet ifjúsága  mozogni kezdett, s több ezeren • t iánk 
azok, kik Olaszország szabadságharc terére si -ink, 
remélve «zt, hogy az ottan feltűnt  szivárvány lec. ama 
híd, melyen át hazánk szabadságát egyszerre kiérni 
sikerül, de melylyel épen ugy jártunk, mint a a eladó 
fin  Arany János koszorús költőnk „Szivárváuy' jimü 
gyönyörű allegoriai költeményében. 

De bármi is volt a cél és eredmény, az emiékek 
nagyszeiüsége megmaradt, melynek már-már fonyadó 
koszorújából egyik legszebb nefelejts  a török főváros 
tündérszép országában töltött napjaimnak erulél i>i, 

Országnak nevezem ezen várost, melynek 800 
ezer körül lovö lakosai roppant területen lakna!., azo. 

leményüknek szabadon kifejezést  akarnak adni épugy 
mint néhány budapesti lap, hol egymást érik a polgá-
rsk megbotránkozó levelei.*) 

Egyet — tudom — mindnyájan éreznek s ez az, 
hegy mi volt Magyarországnak D e á k s hogy mit 
vesztettünk beme. 

De hiábaI „Nem minden század szül Cicerókat 
és Demostheneseket!" N e Hl 0. 

kon a lankás halmokon és völgyeken, melyekről a 
paloták, kioszkok, a kupolás mecsetek, karcsú mina-
retek ezerei, a cédrusok és cyprusok fáinak  árn/iban, 
rózsás kertek körül, mint mosolygó fiatal  leányok néz 
nek le Ázsia és Európa partjairól a tenger tiszta vi 
zóbe, melyen a különböző hajók fellobogózott  árbocai 
futnak  és szaladnak. 

Hogy némi képzetet adjak ezen város kiterjedő 
séről, csak annyit hozok föl,  hogy : 

Reggeli 7 órakor érkeztünk Várna felől  menve 
a konstantinápolyi szoros torkolatához, a Bosporushoz 
és horgonyt vetettünk délutáni 1 órakor az „Arany 
Bzarv" kikötőben Galatha külváros előtt, mely hozzá-
vetőleg közepét teBzi a városnak. Pedig amint tudjuk 
a gőzös nem szokott lassan járni. Ezen hintázási idő 
bői pedig teljes félórát  vett igénybe „a próféta  utód 
jának", a szultán serailja (palota) előtti elvonulásunk 

Ez ám aztán a palota ! melyet az akkori szultán 
Abdul Medzsid építtetett a 30-as években és mely 
több száz millióba került. 

Az egész egy a tengerbe kisBé benyúló terasse-on 
fekszik.  Elől egész hosszában egy virágos kert van. A 
tenger partja faragott  kövekkel kirakva, melyen vas 
rácsozat vonul végig, egyik szögletében kis öböl-lép 
csőzottel, melyen át a szultán vagy a hozzá tartozók 
ülnek csolnakba. 

Ezt láttam magam is, midőn egyszer a hosszú 
keskeny „Kaiku-on (török csolnak) „Kadi ken" kül 
városba mentem. 

A kis öböl irányában csolnakosom egyszorr 
felvonta  lapátjait és ezen szóval: „padisah, padisah! 
mellére keresztezett karokkal a csolnak fenekére  bo 
rult, én pedig kissé meghajolva végig néztem, amint 
ő felsége  még valakitől kiBérve, e gy kivont esernyő 
árnyában a kerten át csolnakában ült vagyis inkább 
feküdt,  mert valósággal a hattyút képező aranyozott 

1 csoluakban befeküve,  valami szőnyeget borítottak 
o gólnak tetejére, és azonnal tizenkét »»eraea»ntől kait 

A „Székely  mivelödési  és  közgazdasági  egylet"  a kép-
viselőházhoz  következő  kérvényt  nyújtotta  be. 

Mélyen tisztelt képviselőház! 
A székely mivelödési és közgazdasági egylet, 

mint Magyarország legerdősebb vidékei egyikének a 
Székelyföldnek  erdőgazdasági ügyekben is képviselője, 
ezen hivatásából, valamint a 1876. aug. 30 ki közgyű-
lésen hozott határozatánál fogva  is mulaszthatlan kö-
telességének ismeri a mélyen tisztelt képviselőházhoz 
alázatos kérést intézni az iránt, hogy a nemcsak helyi, 
de általános országos érdekek által is sürgősen igé-
nyelt erdőtörvény mielőbbi meghozását eszközölni 
méltóztassék. 

A székely közgazdasági egylet habár alaposan 
utalhatna azon általános közgazdászati tényezőkre ia, 
melyek Magyarország erdőgazdaságának érdekében 
halaszthatlanul követelik egy korszerű és az erdőgaz-
daság ápoló fejlesztését  biztosító erdőtörvény megal-
kotását, mindazonáltal jelen kérelmét csupán az általa 
képviselt vidék helyi viszonyaiból eredő következő 
tényekkel kívánja indokolni. 

A székely nép által lakott vidék termőföldje  leg-
nagyobb részben feltétlen  erdőtalajt képezvén, ama 
már is köztudomásúlag tulnépes országrésznek gazda-
sági életereje és megélhetése az erdőkre van utalva. 
Ez erdők azonban az utóbbi pár évtized alatt lefolyt 
általános gazdasági válság és az országos viszonyok-
ból kifolyólag  a népre fokozódva  nehezedő terhek 
következtében mint forgatható  tőkét képviselő birtok-
részek igen nagy mértékben és számos helyen a talaj 
termőképességének erején felül  lettek igénybe véve, 
ugy hogy ma, fájdalom  igen terjedelmessé lett azon 
erdőterületek térfogata,  melyek a legkisebb költség-
gel végrehajtani kivánt pazarló erdőkihasználásnak ál-
dozatul estek. E területek pedig, melyek a földmive-
lés semmi más mivelési ágára nem alkalmasak, ha 
minél-elébb kellő gondozás, és a föld  termőerejének 
törekvő kezelés alá nem vétetnek, nem csat mint 
gazdasági jövedelmi források,  de mint az adóállomány 
tárgyai is örökre megsemmisülnek azon szántó éa egyéb 
gazdászati célra alkalmas más földterületekkel  együtt, 
melyeken a pusztákká vált hegyoldalokról lecsapó ár-

•)| Nom vágjunk az érzelmi politika emberei. Kírünh ie-
hetőleg m4» irányú tudósításokat. Birrk. 

va a csolnak megindult; a parton lévő katonaság tisz-
telgett és dobbal, sippal zenéltek. 

A szultáni palotának fő  bemenetele .a szárazról 
van. Egy nagy szabad tértől, egy kapun átmenve ottan 
láthatni a melléképületeket és lakokat, és a bemenet-
tel szemben van azon kapu, mely a „fényes  porta" 
elnevezést a sió teljes értelméban megérdemli, mert 
azon minden van, mit az újkor kőfaragászati  művé-
szete feltalált  ; de mely kaput csak nagy ünnepélyek, 
fejedelmi  látogatások vagy nagykövetek bemutatása 
alkalmával nyitnak meg. 

Itt van azon „moséh" is, melyben a szultán é« 
udvara minden pénteken (török vasárnapon) nyilváno-
san imádkozik, mely kivonulást látni valóban meglepő. 

Lz-gelől arabsok vezetnek 20 —30 felnyergelt  lo-
vat, utáuok írennek az udvari szolgák és szerecsenek, 
azután a gárdának egy osztálya, azután a szultán ma-
ga ritkán gyalog, rendesen lóháton, a nyeregezer * 
különösen a kantár fényéivé,  csillogva a drágakövek-
től ; utána mennek az udvari méltóságok és a menett-t 
bezárja újból is a gárdának egy osztálya. 

Ezen palota háta mögét foglalja  el a „héremnők" 
kertje, melynek belsejét óriási kőfalak  zárják el min-
den kivácsi szemektől, annyira, hogy a háttérben 
emelkedő hegy tetejéről is csak néhány magasabb fák 
begyei tűnnek föl. 

Ezen hegynek tetejére emeltetett volt egy nagy-
szerű katonai iskola-épület, melyet is midőn készen 
volt, a Bsultán megtekintett, s bár mint mondám, on-
nan a hárem kertjébe belátni nem lehet, szultán ő 
felsége  mégis annyi fiatal  emberre nézve igen közeli-
nek találta és ennélfogva  a roppant összegekbe került 
épület akkori időben egészen üresen állt. 

És itt találom helyén megemlékezni a mohame-
dán népeknek legsajátságosabb törvényei és szokásai-
ról, t. i. a nőknek életéről a háremben. 

(Yige következik.) 



és vízmosások szabályzatlan helyzetükben kényök ked-
vök szerint űzik pusztításaikat. Hozzá járul mind ebez 
még az is, hogy a faanyagok  usztatására ós tutajozá-
sára alkalmas folyók  és patakok mikénti haszuálhatása 
törvényesen szabályozva nem lévén, e körülmény az 
erdöhasználat célszerű gyakorlása elé számos akadá-
dályokat gördit s e mellett a tutajozást teljesítő mun-
kás népet is tetemes költséggel és idővesztéssel terheli. 

A székelyföld  lakosságának kézi munkaképessége 
legkiválóbban az erdei munkák végzésében és erdei 
vagy faipar  gyártmányok készítésében állván, az er-
dők elpusztulásával vagy a felhasználásra  alkalmas 
állaboknak kíméletlen faüzérek  részéről, az erdő fel-
újítását teljesen figyelmen  kivül hagyó s napjainkban 
is folyamatban  lévő rohamos felhasználása  által, ezen 
országrész lakossága munkájának érvényesithetésétől s 
ezzel úgyszólva mindennapi kenyerétől fosztatik  meg. 
De nam kevésbbé van marhatenyésztése is veszélyez-
tetve azáltal, hogy a fakészlet  felhasználása  előtt ok-
szerűen igénybe vehető jó erdei legelő helyét, az uj 
erdő nevelésének elmulasztása következtében, sziklás 
és vizszegény kopár hegyoldalok váltják fel. 

Az előadottakban röviden jelzett körülmények 
meggyőződésünk szerint eléggé élénken indokolják a 
m. t. képviselőház-előtt is bölcsen ismert azon szük-
ségességet, mely az erdőtörvény sürgős meghozását 
kívánja. Tiszteletteljesen kérjük azért a m. t. képvi-
selőházat, miszerint a magas kormány figyelmét  felhívni 
méltóztatnék firra,  hogy a- tudomásunk szerint már 9. 
év óta kész erdőtörvényjavaslatot alkotmányos tárgya-
lás végett mielőbb a képviselőház eléterjeszsze. 

A -székely mivelödési és közgazdasági egylet 
nevében: 

Budapest, január 12. 1877. 
Buzogány Áron, s k. Hajós János, s. k. 

az égyl. titkára az egylet elnöke. 

T l i u r y G y ö r g y meggyilkoltatásának 
b ti n p e r e 

a kézdi-vásárlielyi királyi törvényszék előtt 
1877. január 26-áu. 

Az azon napon megtartott véglárgyalásnál elnö-
költ királyi törvényszéki biró M á t é fy  K á r o l y , 
birák : B a l o g I z r a és C o ma n e s c u S á n d o r 
kir. törvényszéki birák, jegyző: S z a k o l y László. 
A királyi ügyészséget K a b ó B S á n d o r képviselte. 
Védők : T ó t h M i h á 1 y és ifj.  S z a b ó D á n i e l 
ügyvédek. 

A törvényszéki terem meglehetős szánni hallga-
tósággal telt. meg. Délelőtti 10 óra volt, midőn a bí-
róság megjelent B elölülő a szokásos figyelmeztetés 
után a jegyzőt felhívta  a bünper tárgyának kikiáltá-
sára. Ezután íiitigyész a gyilkossági esetnek rövid 
vázlatát adván, a tett elkövetésével máin ási B o t o s 
Z s i g m o n d és K o c s i s M i h á l y t és mint bűn-
társukat szintén málnási O r o t I s t v á n t \ádolja; 
kéri e l l e n ü k a végtárgyalást niagtartani. 

Mindhárom vádlóit az ellenük emelt vádat nyu-
godtan hallgatta, anélkül, hogy rajtuk legkisebb meg 
illetődés észrevehető lett volna. 

Elölülő a tanuk számbavétele után azokat fel-
hívja, hogy távozzanak a míg rendre beszólittatni fog-
nak ; a vádlottak közül egyedül Botos Zsigmondot 
marasztja meg, a más kettőt az őrök kikísérik, s kez-
detét veszi Botos Zsigmond vallatása. 

Botos Zsigmond szálas és vállas, képére nézt jő, 
mondhatni talán szelíd kinézésű fiatal,  nőtlen ember, 
26 éves, ev. ref.  vallású, feddhetlen  előélettel; olvas-
ni, írni nem tud; tartózkodik a szülői háznál. A hozzá 
intézett kérdések után azt vallja, hogy: a mult évi 
jan. 14—15 ike közti éjszakán Málnáson történt gyil-
kossági esetről ö csaknem egy évig mindig azt állí-
totta, hogy mitBein tud, de közelibbről mindent kival-
lott s megmondja most is : A dolog ugy történt, hogy 
a gyilkosságot megelőzött oeutörtökön ő a Kocsis Mi-
hály társaságában a Thury ur családjától ruhadarabo-
kat kért, hogy maszkuráknak öltözködhessenek ; kap-
tak is B még az nap a gúnyákat vissza is vitték, 
de nagyon késő lóvén, nem volt már alkalmuk, hogy 
a családnak ezt a szívességet megköszönjék, midőn 
másnap a gyilkosság napján kctteD, már t. i. ő és 
Kocsis Mihály a falu  korcsmájában találkoztak s meg-
állapitták volna, hogy holnap együtt menjenek az 
erdőre, 10-11 óra közt haza felé  mentek s midőn a 
Thury ur kis utca felöli  kis kapuja elébe értek volna, 
ő azt mondá Kocsis Mihálynak, hogy nézzenek be, 
hátha az urak fenn  lennének, s a maszkura gúnyát 
köszönjék meg. Erre ő a kapun, mely azelőtt is soha 
betéve nem volt — belépett, utána Kocsis s együtt 
mentek a konybaajtónak, melyet nyitva találtak, s a 
konyhába lépvén, ott a spaarheerd mellett ült vádlott 
Orot letván; tőle kérdezték, hogy lef'eküdtrk-e  már? 
s minekutánna-,,ez azt mondotta, hogy igen s tőlük 
kérdezte volna, hogy nem tudnak-e valaki:, a ki Szt. 
Györgyre menne? neki egy levele, kellene általadni, 
s hogy ők azt mondották, hogy ők senkitsem tudn.'.k, 
ő, Botos egy papiros szivart osinált s avval mentek 
ki a konyhából, a onnan Orot a kis kapuig őket el-
kísérte. 

Egymás szomszédságában lukváu, együtt mentek 
haza ketten ő, Botos és Kocsis Mihály. Midőn házuk 
kapujához értek volna s ő, Botos jó éjszakát kívánt 
Kocsis Mihálynak"8 tőle elbúcsúzott, utóbbi mcgállitá 
s mondá: „Tudod mit mondanék neked? jer velem, 
menjünk, üssünk vagy kettőt arra a vak tolvajra!" — 
Botos figyelmeztette,"  hogy. hagyjon fel  szándékával, 
úgyis kitudódik s életével fizeti  meg. Erre azt felelte 
Kocsis Mihály: „No, hanem jősz, egyedül is megte-
szem ;" s az égre tekintvén folytátá  : „most az isten 

is aluszik ; megyek s kiütöm azt a 10 pengőt a fe-
jéből!" 

Ezzel ő, Botos bement a telkükre, de hallotta, 
hogy Kocsis is saját kapuján be-, s igy hazament. — 
Botos a u:arháknak enni adott s midőn épen a lak-
házba lépni akart volna, hallá a szomszédkapu csatta-
nását, mire ő az útra kinézett s szép holdvilág lévén, 
látta, hogy szomszédja Kocsis "Mihály valamit a hóna 
alatt takarva azon irányban megyen, a merre Thury 
ur lakott. 

O, Botos visszaemlékezvén Kocsis Mihály előbb 
nyilvánított szándékára, megborzadt, bement a házba 
s elaludt. Noha az előző estve abban egyeztek meg, 
hogy együtt menjenek az erdőre, ő mégis egyedül 
ment, még pedig meglehetős későn s mar ott találta 
Kocsis Mihályt s ennek apját Kocsis Józsefet.  Mind-
ketten azzal fogadták,  hogy mi hir a faluban?  s minek-
utánna ő azt biáonyitottá^kögy semmi, ugy vallja be 
Kocsis Mihály, hogy : „ha csak ördöggé nem változik, 
föl  nem kel, kettőt ütöttem reá, de elég volt!" s ke-
zében levő fejszéjére  mutatva, hozzá tevé: „Nö Zsiga, 
kivüled s az istenen kivül sénkisem tudja a dolgot ; 
de ha elárulsz, vége- neked, megbeszulom még halá-
lom óráján is I" 

Kocsis Mihály e fenyegetésétől  tartva, hallgatott; 
nem vallott, de végre iá látva, hogy maga-magának 
gyűjti meg csak a baját, megmondott mindent a mit á 
dologról tud. . 

Elölülő egy fejszét  és zsebkendőt azon kérdéssel 
mutattat meg vádlottnak, hogy ismeri-e azokat? mire 
azt feleli,  hogy a zsebkendőt sajátjának lenni ismeri, 
melyet azért vettek el "tőle, mert voltak vérfoltok 
benne, a melyek pedig onnan eredtek, hogy favágás 
közben kezét meghorzsolván, s e kendövei törölgette. 
A fejszéről  azt tartja, hogy talán az övé, de anny 
bizonyos, hogy ez nem az a fejsze,  melyet előtte Ko-
csis Mihály az erdőn felmutatott,  hogy avval gyilkolta 
volna meg Thury urat. 

(Vége következik.) 

N y i l t k é r é s 
Hároinszékmegye közigazgatási közegeihez. 

A közelebbi években közigazgatási reformok 
gyanánt hozott intézmények a megyei közgyűlés, köz-
igazgatási bizottság és a törvényhatóság tisztviselői, 
sőt a végrehajtó hatalom képviselőjének önkormány-
zatunk terén jogos hatáskörét illetőleg is a nézetkü-
lönbségek tágas terét nyiták meg. 

Mig az én és társaim fogalma  szerint municipá-
lis jogkörünk sarkkövét épen a tisztviselők eljárásai, 
a törvényhatóság közvagyona feletti  ellenörködés s a 
törvényhatósági közterhek s közmUukák feletti  intéz-
kedés képezi és az 1870. -12. t. c. 43. §. c), b), I) s 
több pontjait fentartottnak  hiszem a h és 1) pontok 
érvényesítésére iránjzott indítványaink felett  a me-
gyénken uralgó többség a folyó  év január 13-iki köz-
gyűlésen is napirendre tért, és ugyanazon közgyűlés 
folyama  alatt a törvényhatósági közlekedési vonalok 
felett  : a k. i. b. előterjesztésének birálata s megvál-
toztatására hatáskörünk kérdésessé sem tétetett, de a 
közmunkák jelentékeny terhesbitését és ránk, de nél-
külünk önkényi felosztását  épen közgyűlésünk napján 
rendeleti uton keresztülvinni tisztviselői hatáskörbe 
ragadva: néhány nap előtt Háromszék némely köz-
ségeiben főispán  ö méltóságának alispán úrhoz inté-
zett 13. sz. és jan 13 án kelt rendelete másolatilag 
küldetett ki, mely hivatkozva m. kir. közmunkaminisz-
ter 20 240|187G. sz. leiratára, melyben fontos  állam-
érdekből a Brassó Sepsi Szentgyörgy csíkszeredai és 
(Jsik Szereda kézdi-vásárhelyi utvonaloknak a megye 
összes közmunka-erejének felhasználásával  tökéletes 
jó állásba hozatala rendeltetik ; ezen útvonalnak Al-
Dubolytól Bükszádig és Kászontól Kézdi-Vásárhelyig 
terjedő részét 3 város és csak 17 sepsiszéki s néhány 
Felső Fehérmegyéből idecsatolt községek földmivelő 
polgáraira osztva fel,  minden igavonó marha után 2 
köbméter tört kő vagy roBtált .kavicsnak saját költBé-
günkön beszerzése és február  3-ig a helyszínére szál-
i.tása kényszereszközökkel fenyegetés  mellett köve-
teltetik. 

Ugyanazon rendelet más pontjában az idézett 
miniszteri rendelet túlszárnyalásával és minden indo 
kolás nélkül a Sepsi-Szentgyörgyről Réty felé  eddig 
nagy részben Sepsi-Szentgyörgy várost terhelő útrészt 
az Olt hidjánál kezdve SepSiszék néhány községeire 
önkényüleg áthárítva, hasonlóan:tört kővel vagy roB-
tált kavicscsal ingyen teljesítendő kényszermunka ut-
ján követeli eddigi elhanyagoltságából- kellő állásba 
hozatni. V-

A szolgabiró urak ezen rendelet másolatát hát-
iratozva, foganasitását  drákói szigorral rendelik a köz-
ségi elöljáróságoknak. 

A Brassó-csíki vonalnak á'lamérdekü fontossága 
r.em uj s nem meglepő nekünk, mert tudjuk azt, 
hogy évgk előtt már az államutak soraiba felvétele 
közlekedési minisztérium által ajánlva voit s már 
1870-ben egy hadügy s közlekedési vegyes bizottság 
csak ai" Ilyefalva-Sepsi-Szentgyörgy  közti részen az 
utak magasítására és vizvezető árkokra 1400 frt  ál-
lamsegélyt vélemenyezett és ha már az mindaddig meg 
is tagadtatott, sokkal élénkebb székely fajunknak  köz 
ügyek iiánti buzgalma, mint hogy súlyos terhelteté-
Bekre is az állam magasabb érdekében, készséggel ne 
vállalkoznék, s kétkedni nem lehet, hogy : ha a jan. 
13 iki közgyűléstől el nem titkoltatik, ott is alkotmá-
nyos uton megszavaztatott volna, még pedig a k. mi-
nisztérium méltányos intézkedése értelmében a megye 
összes közmunkaerejének felhasználásával,  és ugy a 
rendkívüli körülmények által igényelt rsndkivüli teker 

a testvéries egyenlőség és méltányosság szerint meg-
oszolva, annak súlya alatt nem roskadt volna le senki, 
sőt a kívánt rövid idő alatt a célnak megfelelni  a na-
gyobb erő képesebb lett volna, mig igy az a legjobb 
akarat mellett is igen kétséges, mert követ ós kavi-
csot ily téli fagyban  csakis bányákból vehetni, arra 
pedig földmiveléssel  foglalkozó  gazdáknak sem képes-
sége, sem munkálási eszközei nem lévén, mindenki 
kénytelen az oly munkával foglalkozóktól  pénzen vá-
sárolni azt, hasonlóan; ily időben a jobb gazdák nagy 
része értékesebb ökreit nem veszélyezhetve, a kőhor-
dásra fuvarost  keres és egy halom 5—8 frt  költséget 
okoz s igy olyaknak, kiknek alig 100 frt  tiszta jöve-
delmű birtoka mivelésére 6 igás marhája van, a jelen 
súlyos adók mellett ily gyakorlatlan önkényeskedés, 
30—48 frt  készpénz vagy annyi értékű munkateher 
szaporítást okoz. Sőt épen azért, mert a rostált ka-
vics vagy kő beszerzésére mindenki csak néhány vál-
lalkozóhoz folyamodhatik,  arra ily rövid idő alatt 
kétszeres áron is egyik vagy másik képtelen leend. 

De mit mondjak a Sepsi-Szentgyörgy-rétyi törv. 
hatósági útvonalnak az eddig is túlterhelt községekre 
önkényü áthárításáról ? Annak taglalásába bocsátkozni 
valóban nehéz s mert látom azt, hogy az uralgó több-
séggel rendelkező tisztviselő urak hatalma nagy s ha-
talmaskodásaik ellen nincs hova folyamodni,  saját jobb 
érzelmükhöz fordulok  s kérem : ne tettőzzék ily mél-
tatlan teher.felosztá8okkal  a most is elviselhetetlen sú-
lyos helyzetet s gondolják meg azt, hogy habár 25 
község túlterhelésére a megkímélt 100 községből tá-
mogatókat szerezni sikerülhet is, de a csekély birtokú 
székely családoknak túlságos terbek nyomása alatt 
összeroskadása valódi nemzeti csapás. — Azért újból 
kérem : hagyjanak fel  a Szentgyörgy-rétyi útvonalnak 
államérdek alá csempészetével és az Al-Doboly-bük-
szádi s Kászon-vásárhelyi vonalakat csináltassák a mi-
niszteri rendelet szerint a megye összes közmunka-
erejének felhasználásával,  vagy ha ezt (féltett  nép-
szerűségük veszélyeztetése nélkül) nem tehetik, esz-
közöljék a túlterheltek pénzkiadásainak állarnadóba 
beszámítását. 

K i ly é n, 1877. január 25. 
Székely Gergely, 

Iskolai bizonyitvány az elöljárók 
szamara. 

Olvasám a „Nemore" idei 5. számában, hogy K.-
VáBárhelytt minő pontosan méltatják ki a tanítók fize-
tését; e dicséretes állapot meg van Barátoson is, a 
tanítók folyó  tanévre még nem kaptak egy garast is, 
sőt a mult évről is van egy kicsi baj maradék. 

Olvastam továbbá az „Ellenőr" tavalyi 350 szá-
mában ezen atább idézendő sorokat : 

„Itt az egyes községek, melyek államsegélyre 
támaszkodnak elkészítik évenként az iskolai szükség-
letet eltüntető költségvetést, az illető tanfelügyelőség 
utján felterjesztik  az oktatásügyi minisztériumhoz, mely 
költségvetést a szükségeltető adatokkal együtt átvizs-
gálva az illető miniszteri szakosztály, az általa meg-
állapított összeg utalványozása mellett visszaküldi a 
folyamodó  községnek. Hát azután mi történik? A köz-
ségek rendesen kiveszik az adóhivataltól ÍBkolai ille-
tőségüket, s el is költik. Hogy aztán a költségvetés-
ben szerepelt 5°/0 os adó s tandíj behajtatott-e, a ta-
nítók fizetése  rendesen kiszolgáltatott-e, és egyéb té-
telekre a fölvétel  szerint költetett e el a pénz: arról 
senki sem felelős,  arról senki sem bír tudomással. Én 
az 5"|„-os adó és tandíj felhajtásáért,  mely iskolai szük-
ségletünk fedezeti  összegből mintegy 200 frtot  teBzeu, 
beirtani minden második hónapban egyszer a tanfel-
ügyelöséghez, ez átírt az alispánhoz, az alispán s köz-
ségi elöljárósághoz, ez igy ment három esztendőn ke-
resztül és az 5°/0 adó, s a tandíj, mely csupán 40 krt 
teszen fejenként,  Bolia sem volt behatva, a pénztárnok 
Bolia sem volt számoltatható." Ezt rólunk írták az 
utolsó betűig. 

„Hát a községi faiskolákra  nézvo hogy állunk? 
Nem jobban, mint a többi iskolai ügygyei. A kormány 
tart nagy fizetés  mellett nálunk is egy miniszteri biz-
tost ; ez kéri a felvilágosításokat,  küldi a rendeleteket 
már több év óta s mind amellett a faiskolák  ügye 
semmit sem mozdult, a kijelölt helyek kerítés nélkül, 
liba, malac ott tanyáz, legelők mint voltak ezelőtt." 
Ezt is rólunk írták mind egy 6zálig, nem tanitó irta 
ugyan, de azért mégis ez iskolai bizonyítvány az elöl-
járók számára. 

Meg vagyuuk fogva  ! Afiniszter  uruak 1876 évi 
december 19-én 29879 sz. a. kelt rendeletével a ba-
rátosi községi iskola 187'/, évi fentartási  szükségletei-
nek részbeni fedezésére  476 frt  államsegély engedé-
lyeztetvén, utasíttatott a k.-vásárhelyi m. k. adóhivatal 
hogy ezen összeget az iskolaszék elnökének szabály-
szerűen kiállított s a tanfelügyelő  ur által láttamozott 
nyugtájára számadás kötelezettsége mellett fizesse  ki. 
— De az iskolaszék elnöke által kiállítandó nyugtát 
a tanfelügyelő  ur csak azon esetben fogja  láttamozni 
s igy a pénz az illető helyen csak ugy fog  kiadatni, 
ha az iskolaszék a lefolyt  közelebbi három évről kel-
lően okmányolt számadását előbb beterjeszti. 

Borzasztó I a szegény pénztárnok nem tud SÜIÍ 
ruadolni — azaz, hogy tud számadolni, csak a száma-
dását nem tudja beterjeszteni, mert a kis bíróval még 
nincsen tisztába jöve abban az átkozott b"/n adó és 
40 kros tandíj dolgában. A kollektor késlelteti a bírót, 
a biró késlelteti a p é n z t á r n o k o t , a a pénz-
tárnok késlelteti a tanitó fizetését,  a tanitó fize-
tése éhezteti a tauitót, de a tanítónak nem szabad az 
iskolát késleltetni, szellemileg éheztetni. () magas ka-
matra kérjen kölcsön pénzt, ha kap, aztán éljen úru t 



vastag levegővel, azt kap és tanítson jó kedvvel, de 
azt bol kap! 

Rettenetesen szép ! A fizetés  betiltás nem fáj  a* 
elöljáróknak, a kinek nem fáj,  annak nem jaj. A biró 
hallgat, a pénztárnok is hallgat, de a tanitó jajgat — 
ő bűnhődik a más hibájáért. 

Jó helyt kezdik a baj orvoslását. így nagyon jól 
eltalálták — a szarva közt a tőgyit. 

Bibó. 

Phoebús már ágyából felkelt,  midőn Terpsicboro ; 
tanítványai a Morpbeus karjai közé távoztak. 

A jótékonyság szelleme is meglehet elégedve, 
mert az egylet tökéje nem csekély összeggel gyarapodott. 

Themis fia. 

K. Szentlélek, 1877. jan. 23. 
Tekintetes Bzerk. ur! 

kivánhatja, hogy azért a 28 garasért, egyszerre ké 
ember megtagadja hitét." 

V E G Y E S 
— A sepsi-szeutgyörgyi tűzoltó-egylet közva 

csorával össri" kötött. táucvigalma, a mint lapunk olva 
sói előtt tudva van, t. hó 27-én folyt  le. Városi höl-
gyeink jósága, áldozatkészsége kiinerithetlen volt. Ada 
kozásokból gylllt össze az enni és innivalók nagj 
halmaza, adakozásokból tekintélyes összeggel szaporo 
dott a bál jövedelme. Volt jó kedv, derült hangulat 
kivilágoa kiviradtig. A táncosnők és táncosok teljes 
megelégedéssel hagyták el a vigadó termet, mely a 
rendezőség dicséretére igen izlésteljesen volt diszitve. 
A számos tükrök é-; képek között csinnal foglaltak 
helyet a tűzoltó s•/. .••Ivények : létrák, csákányok, si-
sakok, szivattyú stíj. készülékek. Nincs tehát semmi 
okunk a panaszkodásra, sőt e helyen a legnagyobb 
elismeréssel adózunk hölgyeinknek, kik teljes odaadás-
sal vitték a pincérek teeudőit. Bogdán Istvánné urasz-
szony vezetése alatt a csinos kellueruők csoportja fes-
tői színben nuitatá az étkektől, válogatott italoktól 
görnyedő asztalokat. Az .uszonyok közül ott láttuk 
Bogdáu Istvánuét, a derék háziasszonyt, Bogdán Au-
drásnét, Mélik Kristófnét,  Mélik Jánosnét, Málik Jó-
zsefnét,  Csutak Jánosnét, Tarcali Andrásnét, Dálnoky 
Károlynét, Szász Linát, Boíár Ignácuét, Bogdán Fló-
rinét, Antalfi  Lajosnét; a kisasszonyok közül ott vol-
tak a szép tűzoltói jelvényekkel diszitve: Gyáriái 
Etelka, Jancsik Eli: és Nina, Spitzer Sí., Szabó Nelli, 
Weinberger Julcsa, Bogdán Margit, Sándor Berta, 
mindnyájan csinos, izlésteljes öltözettel és vidám, szol-
gálatra kész, derült hangulattal. A városi közönség 
áldozatával tehát hozzájárult, de megjelenésével nem 
mutatott oly tömeges érdeklődést, mint a hogy olőre 
vártuk volna. A tiszta jövedelem meghaladta az 500 
forintot,  ami egy nagyobb várostól is igen szép bevé-
tel volna. 

— A S. Sztjiyörgyön alakult „felolvasó-egylet" 
által folyó  hó 25-én tartott előadás jövedelme a sepsi-
szentgyörgyi tűzoltó-egylet javára lévén szánva: a 
tűzoltó-egylet nevében, mint annak pénztárnoka, van 
szerencBtím nyilvánosság előtt nyugtázni, miszerint a 
„felolvasó-egylet"  közgyűlése által foly  ó hó 29-én meg-
szavazott 20 forintot  a tűzoltó egylet részére átvettem. 
Fogadja a tisztelt társulat köszönetünket. 

D. V e r e s G y u l a . 
— Vasárnap február  4-én a s.-szentgyörgy i fel-

olvasó-egylet a hunyadmegyei magyaiság javára estélyt 
rendez a következő müsorozattal: 1. Nyitány a hely-
beli zenekar által. 2. Énok, vegyes kar által. 3. Fel-
olvasás a „hunyadmegyei eloláhosodott magyarokról" a 
„Nemere," szerkesztője által. 4. Szavalat Jancsik Eliz 
k. a. által. 5. „A ministerelnök bálja." 1 felvonásoa 
vígjáték — előadja a helybeli műkedvelő társulat által. 

E felolvasási  estélyre, miután nem humanitárius, 
hanem szorosan vett nemzeti ügyről van szó — fel-
hívjuk a közöíiség ügyeimét s kérjük a 15,000 eloláh-
osodott magyar megmentéséhez hozzájárulni. Ha csak 
filléreinket  is hozzuk össze a 15,000 magyar megment-
ve lesz s vissaadva a nemzet és hazának. Reméljük 
megyénk, városunk lakossága hazafiságban  most som 
marad hátra a haza többi lakosaitól. 

— Jó előre tudatni kiváltjuk a t. kö-
zönséggel, miszerint a iebr. 18-áu rendezendő 
leiolvasási estély tiszta jövedelme a sepsiszent-
györgyi ref.  templom építésére fordittatik.  — A 
mint a tárgysorozat mutatja, igen érdekes estély-
nek nézünk elébe. Miut biztosan értesültünk, az 
alábbi sorozat állapíttatott meg : 1) Nyitány, a 
helybeli zenekar által ; 2) magán négvesdal ; 
3) Deák Ferenc emléke, szavalja Müller Emília 
k. a. 4) Felolvasás Málik József  által. 5) He-
gedii-solo zongorakísérettel 6) Kettős aria a 
„Kunoké ból zenekíséret mellett Jancsik Eliz k. 
a. és Málik József  által. 7) Szavalat Fülöp Géza 
által. 8) Kardal, =i vegyeskar által. 9) Rákócy 
induló, a zenekar által. 

— A sepsi-szentgyörgyi műkedvelő társulat 
alapja javára február  10 én táncestélyt rendez. 

— Nyilatkozat.*) A „Nemere" egyik legközelebb 
számában Bartha Benjámin volt egyleti jegyző Urnák 
az Eötvös egyletet illető helyreigazítása az egylet tud-
tán kívül történt. A lehető félreértések  kikerülése vé-
gett jónak láttam ezt megjegyezni, mivel a jegyző-
könyvben ilyenszerii megbízatásnak semmi nyoma nincs. 

M ü l l e r E m i 1 i a, eg) 1. jegyző. 
— Deák Ferenc nagy hazánkfia  halála napján 

jacuár 28-án Budapesten a m. tudományos akadémia 
Deák-ünnepélyt tartott. Emlékbcszédet tartott Csen-
géri Antal. Szász Károly „Deák Ferencz emlékezete" 
czimü ódát olvasott fel. 

— A ceglédi küldöttség. Január 24 éu Kossuth-
hoz megérkezett; Kossuth lakása a ja jában, szabad ég 
alatt fogadta  őket. Üdvözlő beszédében kijelenté, hogy 
a jelen körülmények között nem jöhet haza; de ha 
elérkezik az idő, midőn az ország megromlott viszo-
nyainak rendezésére tényleg befolyhat,  akkor hazatér, 
le.^.szi a hódolati esküt a királynak. Alig azonban ál-
lanellcnes érdekek állanak fenn,  melyeket a hatalom 
teremtett, nem jöhet haza. Ha önállását előbb elhagy-
ná, minden magyar megvetésének tenné ki magát. 

— A Bostonban lakó magyarokról. Balta And-
rás Amerikában lakó honfitársunk  egy leveléből közli 
a „Hon," hogy az ott lakó magyarok közül e^y, Sár-

*) Mult számunkból tér szüks miatt maradi ki. Szerk. 

Sepsi-Szentgyörgy, január 29. 
Tisztelt szerkesztő barátom! 

A „Nemere" idei 8. számában „Egyébről beszél 
Bodóué, mikor a bor árát kérik" cim alatt, „egyik tag 
a közigazgatási bizottságból" aláírással a tanfelügyelő 
urnák egy szerencsétlen protektora, elég vakmerő ál-
név alatt hivatalos eljárásom hűségét gyanúsítani. 

Miután ez oly merész eljárás, mit megtorolatlanul 
hagynom nem szabad, ennélfogva  felkérlek  tégedet, 
ezen levelemet közre adni. 

Hogy a f,  évi januárhó 4-én tartott közigazgatási 
bizottság gyűlésén a k. tanfelügyelő  jelentésének fel-
olvasása után keletkezett vita következtében a jegyző-
könyv 21. pontja alatt ez áll: 

„Felhozatván, miszerint jelen jelentés csak sta-
tisztikai kimutatásokra szoritkozik, felhivatik,  hogy jö-
vőre nézve az iskoláknak szellemi állapotáról is sze-
mélyes meggyőződése és tapasztalata szerint emlékez-
zék meg." 

Mire is tanfelügyelő  urnák azon kijelentése, hogy 
habár eddigi irodai elfoglaltsága  miatt az iskolák lá-
togatását nem eszközölhette, de jövőre nézve aztat is 
teljesitendi — tudomásul vétetett." 

Hogy ez így volt, arról kezeskedik a jegyzőkönyv 
hitelesítésére kiküldött bizottság aláírása, s azt hiszem 
a bizottság minden tagja is. 

Mi illeti a munkálat felterjesztését  kisérő feliratot 
a tőméltóságu vallás és közoktatásügyi minister úrhoz, 
ezt a tanfelügyelő  ur csakis másnap, vagy harmadnap 
terjesztette be elnök ur ő méltóságához, melynek so-
kat ígérő frázisai  után, igen is én, a hitelesítő bizott-
ság minden tagja előtt stilizáltam belé azon határo-
zat jelzését, hogy felhívta  a tanfelügyelőt,  hogy az 
iskolákról személyes látogatása által is szerezzen ta-
pasztalatokat stb. 

De kitűnvén a jelentésnek még azon hiánya is 
akkor, hogy az csak 96 községről szól, holott Három-
székmegyéliez jelenben még 4 város és a volt felső 
Fehérmegye két járásának még 16 községe tartozik, 
erre másnap azt feleié,  hogy : csak a régi Háromszék 
községeiről van itt szó, mert egy miniszteri rendelet 
akként határozta meg, s azon kérdésre, hogy hol van 
azon magas miniszteri leirat? azt válaszolta, hogy: 
oda lenn irodájában az iráBok között — mely jelentés 
következtében, a hitelesítő bizottság határozatából a 
jelentés bezárásával oda tétetett az is, hogy ezen je-
lentés kizárólagosan a régi Három- és t. e. Miklós.vár-
székek területéről szól. . . . 

Ez igy történt I . . . És ennek kijelentésével 
tartoztam Háromszékmegye közönségének tisztelete 
iránt. — 

Mi a névtelen cikknek gyanúsító kifejezéseit  il-
leti, erre nézve kijelentem, hogy nincs sem időm sem 
szándékom itt láthatlan ellennel küzdeni, hanem fel-
kérlek téged ugy is mint loyalis embert, ugy is mint 
felelfía  szerkosztőt, a neveztem álnév alatt megjelent 
cikk írójának nevét nyilvánosan megnevezni, hogy az 
ilyen hívatlan és magának a tanfelügyelőnek  is ártó, 
rosz akaratú védnököt az illető törvények utján helyre 
utasitani lehessen.*) 

Horváth Láizló, 
főjegyző. 

Kasinó bál. 
Kézdi-Vásárhely, 1877. jan. 28. 

A k.-vásárhelyi olvasó-egylet, vagyis a modern 
literatura azerint társalgó kör f.  év jan. 27 én tart' tta 
meg rendes fényes  ünnepélyét Carneval hercegnek a 
milliárdé mécsek féuyözinétől  brillírozó uralma iránti 
mély hódolatának nyilvánítása végett. 

Hogy a K.-Vásárhelytt rendezni szokott elit-e 
bálok ezen nemes célú egyletnek a bálja, arra bizonyi 
ték a mult, de legeccletánsabb bizonyítéka a jelen. 

Báltudositó tollam zavarban van mit irjon le a 
vidéki és helybeli ifjúságnak  e nyilvános rendes-vous-
áról, a fényt,  vagy az elbűvölő szépségeket, avagy a 
remek öltözékeket ? melyek itt mind oly tündöklően 
szerepeltek . . . hadd némuljon el e gyarló phantasia 
szülte glorificatio. 

Már 9 órakor az aeBthetika primeipiumai szerint 
dekorált termet helyesen megtölté a díszes közönség, 
B eo ipso felütötte  aranyos Bátorát a vidorság, jókedv 
és pezsgő öröm mosolygó geniusa, s hullatni kezdek 
szirmaikat a tánc édes hevületének rózsái. 

BáUuyának a rendező bizottság Fejér Lukácsné 
úrasszonyt nyerte meg, ki igen lekötelezte az elegáns 
publikumot előzékenysége által. 

A hölgy koszorú proeminens ékeit képezték, a 
bájos és szellemdus Benedek Zsuzsa remeszín selyem-
ben imposáns ékitéssel, rózsaszín fejdiszszel,  Pethő 
Mari zöld selyemben, Kun Irma rémeszin selyemben, 
Bodó Auna, mindnyájan Torjáról, Fejér Károlyné 
vadgalatnWiu selyemben, Fejér Tini, Zajzon Lázárnd, 
Hankó Gizella stb. 

• ) Sajtóperen kivftl  az „Egy bizottsági tag" megnevenéaét 
A diácrttiu tiltja. bterk. 

Az „Erdélyi Egyházmegyei Értesítő" 23 ik szá-
mában olvasánk egy oltáregyletre felhívást,Jmely  nem 
csak Háromszékmegye hitbuzgó fiai  és leányaihoz van 
intézve, hanem összes kis hazánk minden jóra törek-
vő egyénoihez. 

Alattirtak a már megpendített üdvös eszme élet-
beléptetését és annak élhetését szivökből óhajtván 
Kézdi-Szentléleaen jelen hó 20-án egy zártkörű táuc-
vigalmat rendeztünk, melynek jövedelmét a három-
8zékmegyei „oltáregylet" javára kívánjuk adni. 

A remény ugyan, mely nagybau kecsegtető jóra 
törekvő lépésünket nem valami busásan fizeve  ; de 
megnyugtat azon tudat, hogy ha kevéssel is, de tiszta 
jó szándékból kívánjuk az „oltáregylet1*' élhetését — 
Ezennel tehát a nyilvánosság előtt tudtára kívánjuk 
adni az oltáregylet nevét a jó tettek által megörökí-
tett — mélyen tisztelt elnökének, hogy 18 frt  76 kr-
ral járulunk a szent célhoz. 

Bátrak vagyunk gyenge sorainkban megköszönni 
t. Kovács Péter helybeli kereskedőnek jó szívből in 
gyen tett világítás és egyéb apróbb költségeit. Nem 
különben szentkatolnai lelkész és kantai gymnaziumi 
igazgató uraknak szíves részvétüket. 

Mészáros Péterué, Kovács Péterné, 
jegyző. elnök. 

L e g ú j a b b . 
Az orosz déli hadsereg főhadiszállása  még Kise-

nevben van, azonban, — mint egy távirat jelenti — 
egész csöndben már történnek intézkedések az átköl-
tözésre Moldvaországba, Jassyba. A moldvai határon 
az átlépő oroszok semmi akadályra sem találnak. Több 
hírlap harctéri tudósítója már szintán átköltözött Ki-
senevből Jassyba, igy pl. az angol „Standard" és „Daily 
Telegraph" levelezői is. 

Egy brody i sürgöny szerint az orosz csapatszál-
litások ismét óriási mérveket öltenek, ugy, hogy a 
vasutakon a teherforgalom  ismét meg fog  szűnni ; a 
társulatok csak a már eddig elfogadott  árukat szállít-
ják el, uj szállítmányokat nem vehetnek át. 

E g y v e l e g . 
Körmenet volt X. városban, régi szokás szerint 

a tanuló ifjúság  megjelent. — Egy ifjú  nem talált ma-
gának pajtást és a soron kívül cammogott. 

Hát neked szamár nincs párod ? — rivalt rá a 
gyöngéd tanitó. 

Nincs bizony tanitó ur — volt a válasz. 
Akkor jöjj velem! 

Civil : „Tudja-e fübrer  ur, hogy ezeutul nem esz-
nek többé prófontot  ?« 

Führer : „Hát mi t?" 
Civil: .Programmot!" 
Führer 1 Hogy-hogy !" 
Civil I „Ugy, most többé font  nincs, hanem gramm, 

s eszerint nem pró font,  hanem pró-grammot fognak 
enni I" 

Egy beteghez, ki mindig orvosi könyvek nyomán 
gyógyitgatá magát, igy szólott egykor Hufcland:  Vigyáz-
zon ön magára, mert egykor bizonyosan valami sajtó-
hiba következtében fog  meghalni. 

Vizsgálat alkalmával a tanitó mondá egy gyer-
meknek: „Nevezzél egy tárgyat." 

A gyermek sok gondolkozás után feleié  : A ku-
tya". — „De egy élettelen tárgyat, " kérdé ismét a 
tanitó. Hát egy döglött kutya, " volt kitűnő felelete 
a gyermeknek. 

Zenónak egyszer azt mondták, hogy a szerelem 
nem illik a bölcsekhez. Ha az ugy van, felele  Zénó, 
igen sajnálom, hogy a szépek csak a bolondoktól szeret-
tetnek. 

Ezek a doktorok mégis lelketlen emberek ko-
mámasszony, záp fogom  kihúzásáért egy egész forintot 
kellett fizetnem  ; mult nyáron a kovácsesa! húzattam 
egyet, az fél  óráig kinzott, de meg is izzadt belé s 
mégis csak tiz krajcárt követelt. 

Kapitány: „Hát kend micsoda hitet vall vitéz?"-
kérdé a korcsma előtt ácsorgó vén huszártól. 

Huszár: „Én is azt az igaz hitet vallom, vitéz 
kapitány ur, a mit a regimentszabó" felelt  röviden a 
huszár. 

K. „Hát mit tudom én, mit hisz a rogimetszabó." 
H. „Vitéz kapitány ur ! a regimentszabó igazat 

hisz : mert ő nekem ezelőtt 3 évvel egy nadrágot re-
perált 38 garasért, és ő azt hiszi, hogy már talán meg 
se fizetek  neki; hát én is csak azt hiszem." 

K. „No itt egy forint  — jót kacagva — az adós-
ságot fizesse  ki kend, többi maradjon kendnek borra-
valóra." 

H. „Hej ! Vitéz kapitány ur, ebből ugy segéljen 
nem kap a szabó ; mert már azt a kapitány ur sem 



közi zenész, a többiek, névszennt Kskas Ede, Valkó 
Márton, Kapussy Ferenc, B.irtha JánoB, és Arnstein 
talamennyi azücs. Ez iparág legjobban jövedelmez Bos-
ronban, íijy;, hogy Kakas Ede, üzletét s2á7,nzer dollára 

^becsülik. I JÍ(,»•• 
A világ levélforgalma.  A föld  kerekén he-

tenként 5.310,000, óránként 360,000 levél expediáh 
tátik. Ezen órí£st£meönj&ágii levél évenként 23 jnilió; 
kilogramm nailÚQst ppffazt  ..fel,  ha,..minden levélnek 
csak '^hiimális 'súlyát veszsztlk is. Ha valamennyi a 
imtít évben szétküldött levél egymásmellé a földre 
rakatnék, az egész Szájnakerület be l enp^or iUa , niely-
nék talaja pedig 47,000 hektárt tesz kfc,;-^,!-.  AW 

— Erny gyilkosaiból Rydel hiwz, Korsinizky 
tizenöt évre Ítéltettek. 

— Fel Virginiába! Virginia városról (Ne^ada 
állam, Amérika) csuda dolgokat írnak az áraerikni la-
pok. Ezek szerint e város egy oly aranyban gazdag 
vidéken fekszik,  hogy még utcai sara is aranyport itar-
telmaz. Ha az ember nedves időben végig kocsiz 
város nedves utcáin, annyi sár ragad a Bzekere kere-
kére, hogy arany tartalma egész kis szerzemény. Egy 
tonna (tíz mázsa) ily Bárból 7 — 8 dollár áru arany-
port lehet kimosni. — Ha ugyan nem az ottani vendég 
lőkiök reklámja az egész. 

A „Magyarország és a Nagyvilág" jan. 28-ikí 
száma kövekéző tartalommal jelent meg : 

Szöveg: Darajanics özvegye. — Az éji őr. Költ 
(Malomhegyi István,) — Eltévesztett utak. Regény. 
(Vértesi Arnold.) (III. folyt.)  — Észak hónából. — A 
budapest népszínház tagjai, (b. a.) - Karczolatok Nils-
son Krisztina hazájából. — Damjanics és Láhner hon-
védtábornokok sirja. — Keleti képek. — A török rend-
őrség. — Fővárosi tárczalevél : A sálon. (Porzó-) — 
Szinházak (a — e.) — Ruthén dana. Költ. (Oreguss 
Ágost.) — Egy boldogtalan története. (Jaők.) Regény. 
(Daudet Alfonz.)  (III. folyt.)  — Különfélék.  — Sakk-
feladvány.  — Képrejtvény. — Szerkesztői üzenetek. 

Rajzok: Damjanics özvegye. — Észak hónából: 
Izland ezer éves ünnepének emlékrajza. Faröe szigeti 
hal Asz. — A budapesti népszínház tagjai. — Keleti 
képek: Montenegróiak által megcsonkított török harczo 
sok. Török ujonczok bevonulása Konstantinápolyba. 

A „Vasárnapi Ujs ig" 1877. évi 4-ik száma kö-
vetkező tartalommal jelent meg: 

Damjanich özv. (arczkép). Dö niitör János hátra 1 

hagyott költeményeiből .— Hatem ln-y par pija (folyt),  f 
— A fonoka  Békés-Csabán (képpel;. — Anglia egyik 
legnagyobb gyártelepe. — Adriai képek (képpel). — 
Servadac Hector (képpel). — Egyjeleg. — Melléklet : 
— A magyar hírlapirodalom 1877. — A hétről. — A 
c.zeglédt küldöttség Kossuthr.ál. — Irobalom és művé-
szet. — Közintézetek, egyletek. — Mi újság? — Halá-
lozások. — Szerk. mondanivaló. — Heti naptár. 

Az „Erdélyi Gazda" 4-ik száma a következő 
érdekes és változatos tartalommal jelent meg : 

Gazdasági állapotaink erdete. — A Mezőség 
befásitása  és az erdő-törvényjavaslalbun tervezett erdő-
felügyelők.  — A composzt trágya. — Mit csinál a 
phvlloxera ? — Beszélgetés a tyúkok tojási képességé-
ről", — Sója-bab mint nj gazdasági növény. — lenti r-
melésünk érdekében. — Egyletimozgalmak : Vál. ülés 
1877. január 20-án. — Felhívás és kérelem hazai sző-
lészetünk és borászatunk érdekében. — Piaci árak. 
- - Hirdetések. 

51-ik közlemény a háromszéki Erzsébet leányárra-
ház javára történt szíves adakozásokról. 
Karácsonra adakoztak : Cseroi Jánosné 2 frt  50 

kr. Csiszár Pálné "2 drb szőrkeszkenő. Csiszár Imréné 
2 köténynek való. Kovács Károlyné (kereskedő) 
•2 font  édesség. Szabó Mózesné 6 drb tányér. Nagy 
Lajosné (gyáros) 2 keszkenő. Nagy Ferenczné 4 pogá 
csa . I f j .  Tóth Istvánná 2 keszkenő. Id. Tóth litván 
né 48 drb. cserép edény. Mágo-i Sámuelné 20 pogá-
csa . Ifj.  Kupán Józsefné  1 pakét édesség. Kovács 
Aronué 2 kupa dió. Török Bálintné 1 font  édesség. 
Nagy Ferenczné szappanyos 2 drb . szörkeazkető. 
Csiszár Mihályné 2 kötény, 6 zsebkendő, font  édes-
ség (körtve alma). Szabó Elekné 2 drb. keszkenő. 
Fejér Lukácsné 2 drb. zsebkendő. Szőcs Józsefi  pa 
két szentjános kenyér, 1 pakét édesség. Bányai Gerő-
né 24 drb zsebkendő, 3 drb mandula szappan. Novak 
Sándor 2 drb. zsebkendő . Kondrai többféle  kötőtű. 
Égy névtelen 2 gomolya gyapot. Pap Andrásné 1 hor-
goló tü, 1 láb gyapot. Szőcs Józsefné  2 láb gyapot, 
1 pakét kötőtű, 1 pakét varrótű, C drb . gyüszü, 1 pa-
két édesség. Nagy Gábor '/, véka dió . Nóvák Sándor-
ué 1 kosár alma és dió. Ilankó Irma 50 drb . gyertya 
(karácsonfára.)  1 kosár aranyozott alma . Báró Szent-
kereszty Stephánie 12 drd. munkatartó, 12 drb. elmé-
leti játék . 

Alapitványaikat kifizették  : Bartos Lároliua 50 frt. 
id. Dávid Istvánué 50 frt.  Székolylvánné 25 frt.  Szöcs 
Mózesné 25 frt. 

Báró Szentkereszty Iréné egy árvának ruha fehér-
némü és ágynémüvel való ellátására 35 frt.  Ilankó 
Lászlóné 50 drb. káposzta, 24 drb. pogácsa, 4 koszorú 
hagyma. Nagy Antalné 2 drb. vetőlő I drb. levéltekerö, 
1 vászonfeszitő.  Cserei Jánosné 1 osztováta, 2 drb 
hasoljo, 2 drb. karfa,  1 drb. bordahéj, 2 drb. nyüst-
karikn, 1 drb. lábitó fej,  1 drb. kecske, 2 pár tekerő 
levél, 2 koszorú hagyma. Kocsis Anna 1 kis zsák. 
Fogadjuk a jóltevö adakozók az árvák nevében kifeje-
zett hálás köszönetünket 

Zágon 1877. január 0-én. 
B. Szentkereszty Stephánie, Nagy Gábor, 

elnök. titkár. 

S.-Sz.-
György i 
jan. 29] 

Brassó 
j a n . 24. 

frt Ü .Ü1 
J 80 

frt jjkr^ 
1 legszebb . . Ü .Ü1 

J 80 i 10 
Buza (tiszta) { közepes 8 60 8 jbO 

1 1 gy»"gébb . . 8 20 8 ! 10 
Buza (vegyes) 6 80 j G ; 9o 

i Rozs | legszebb . . . . 
\ közepes . . . . 

5 10 5 | 30 i Rozs | legszebb . . . . 
\ közepes . . . . 4 40 o 120 

! Árpa l l e R 8 z e b b • • • • j f  közepes . . . . 
4 
3 80 

3 
3 

! 70 
150 

( Z a b \ , e B s z e b b • - • • 2 20 2 '40 
\ ( közepes . . . . 2 10 í 2 ! 30 
j Törökbuza 4 20 4 1 !u 

7 30 4 
5 jj 4 i>0 

f  Lencse | 8 j| 6 
1 Fuszulyka 4 20 ! 5 
\ Lenmag — 

-
12 — 

I  Burgonya [ 1 80 1 2 60 
i Marhahús I 28 — 32 
I Disznóhús . . . . . . . í 48 44 
| Juhhus j — 

[ Fagyu fris  . . . . . . . | 30 II — 

N - y ' - i l - t t é r . * ) 
január 16j 

A mult nappk!>au,tefos<ft;e.  i<• ef.  twtéletes f'álfy 
,J.£qos urat valaki névtelen aláirással '<ptlBpökénél fél-1 

ütltsV -bífgy  ő a templomban: ihiveit»ekr«gy prédikál,' 
niuithij.a.félkupás  üveg tele pálinkával a kezében vjolna, 
hft^Teleségével  együtt minden nap föld  ré izeg, 
s » Biiatyánkat úrvacsora kiosztása alkalmával hápttt-' 
szofi  isfla-étléspe!  elmondani. Azon feladás 
sál égy kezeim' kj'özt lévő levelébe^ ,t{ Pálfy  ur engem' 
vádol, hogy őtet püspöknek névtelenül, én ac|tam 
fel,:  többek közt hozzáiBifcRldötl1  ;liév4lében azt írja, 
hagy, g a z 'ifA-ri*A-ji>narinlW1  'léa 'vóltátri' > névtelen 
feladó.;.  ' ii.it ^ s u d ) I f > w f i ; 1 : , x - m , v ' 

Ezen igaznágtalahuhVeám-ruházott hamis vádot 
azon hozzáadással utasitom vissza, hogy mindaddig 
míg t., Pálfy-  UI:Titóm ntra bizouyitsa azt, hogy név-
telenül cinkos társaimmal őtet én adtam fel,  addig az 
ő szavai szerint ő az a jellemtelenü! és szeuyesen rá-
galmazó, s a szentírás szavai szerint nem méltó arra, 
hogy bemocskolt saruival átlépje a szentelt ház kü-
szöbét. — 

Bardoc András. 

E rovat alatt megjelentekárt fnlelő»iiget  Bem v i l lá t a 
szerk. 

áO — 

Házeladás. 
A k.-vásárhelyi piacsoron j^lenlpg ^ e j é l * 

LuKÚtfS  $ltal 
'"alól'HSrqni;' ( ^ l i j ^ t szobííju szolid -épült lakré-
áie'kkel, ugyan azpu>á(iiüiávaron lévő öt szobáju 
fti&lületiesiia&telek  gakda&igi épületeível előnyös 
feltételek  metflett1  s^aWl kézből eladandók. Érte-
L Í ^ Z H E T N I | Ö Z Y . B e r t a l a n J é z s e f n é r e l 
Kézdi-Vásárhelytt. 1 - 3 

Eladó te lek. 
Szemerja és S.-Szenfgyörgy  között újonnan 

felépített  házak és minden szükséges épülettel 
ellátott I z s á k R o z á l i a - f é l e  telek eladó. 

Értekezhetni 
S c h w a r z e & I t a r t l i a 

2—3 s z a b ó - ü z l e t é b e n , Brassóban. 

Dr. HANDLER MÓR 
orvos-, sebésztudor, szülész és szemész 

gyógyít gyökeresen fényes  és tartós siker biztosítása mellett mindennemű 
titkos betegségeket; 

1) az önfertözésnek  minden következményeit, úgymint 
magömléseket 

az irgorlókeny gyengesógot, az ondófolyást,  különösen a 

t e h e t e t l e n s é g e t 
(elgyengült férfierőt;) 

2) bngycsőfolyásokat  (m<;- oly idülteket is), nemzőrészek bujakóros fekélyeit  és inásod-
rondil bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban; 

3) h a g y c s Q S z ű k ü í é s e k e t ; 
4) friss  és idült nyákfnlyásokat  nőknél, az úgynevezett febérfolyást,  és az onnan eredő 

MAGTALANSÁGOT ; 
5) bőrkiütéseket; 
6) A húgyhólyag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségeket. 
Rendel naponként.: délelőtt 10 órától l -ig, délután 3 órától 5 ig, és estve 7 órá ól^ 8 ig 
Lakik: Posten, belváros, kigyóuteza 2-ik szám alatt kigyó- ós vároaházuteza. 

sarkán. (Rottonbiller-fóle  házban) 1. emelet, bemenet a lópcsőn. 
WST Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik 

és a gyógyszerek íngekiildetnek. 45 -100 

Bécsi tőzsde és pénzek jau. 29. 
5",„ Metalliques . 61.90 M. földt  kötv, . 73.30 
5°/„ nem. köles. . 07.70 i Tem. földt.  kötv. 71.50 
1860. állainkülcs. 113.23 1 Erd. földt.  kötv .71.30 
Bankrészvények . 827.— ; Ezüst 115.50 
Hitelrészvények . 14t>.2ő Cs. kir. arany . 5 80 
London . . . . 122 80 | Napoleomd'or" . 980V4 

Felelős szerkesztő: Vécsey Róbert. 

Kiadótulajdonos: Poliák Mór. 


