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Az előfizetési  pénzek a „Nemere" kiadó-
hivatalának P o l I á k M ó r könyvnyomdájába 
Sepsi-Szentgyörgyön küldendők 

Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseiket 
megújítani,  miután felesleges  példányokat  nem nyo-
mattathatunk.  ""^B® 

A „Nemere" kiadóhivatala. 

A keleti kérdés. 
A helyzetről. A londoni táviratok után, melyek 

azt jelentik, hogy Ignatieff  jegyzőkönyv-javaslata fölött 
az orosz-angol megegyezés létrejött, — a békeremé-
nyek uj tápot nyertek, — sőt a párisi „Moniteur" már 
köszönetet is Bzavaz a cárnak, — a miért Európa bé-
kéjét fentartotta.  Különben hogy a lefegyverzés  kér-
désében történt-e már elhatározás, >« alig valószínű ; 
legalább Londonból azt jelentik, hogy oda minden 
órában várják Szt.-Pétervárról a lefegyverkezés  meg-
kérését, a mitől függ  a jegyzőkönyv aláirása. Figye 
lerureméltó jelenség egyébiránt az, hogy a független 
sajtó ezt az egész dolgot bizalmatlanul tekinti B nem 
lát benne egyebet, mint legjobb esetben csak a há-
ború elnapolását, — valamint Berlinben s Bécsben 
som engedik át magukat rózsás reményeknek, amint I 
ez a következő két levélből irják. Berlinből ug yanis 
ezt irják : „Az emberek megszokták Ignatieff  London-
bu utazását" „jó jelnek" tekinteni, — hanem ha a di-
plomatiai tárgyalásokban jártas és tápasztalt férfiak-
nak hinni lehet; o „jó jel" dacára oly messze vagyunk 
a valóban biztosított békétől, mint például a száj és 
pohár szélétől. Mert most egy oly kérdés lép előtérbe, 

mely még minden háború kitörése előtt fölmerült,  de 
melyre a felelet  ritkán volt kielégítő. :Ez a lefegyver-
kezés kérdése. Itteni körökben azt hisszik, hogy Orosz-
ország azon feltétel  alatt igéri meg a lefegyverkezést, 
ha előbb Törökország kezdi azt. Így a dolog megint 
csak Törökországon fordul  mag, s valószínű, hogy a 
porta ellenkezésén minden terv meg fog  hiusulni. „Kü-
lönben is a komoly politikusok nem hiszik, hogy a 
„keleti kérdés"-t lehetséges lenne jegyzőkönyvekkel 
oldani meg." — A bécsi levél ezeket mondja: „A 
vérmes reményüek minden békeöröme dacára bizonyos 
elő igyázsttal kell tekiuteni a helyzetet. Nem szabad 
feledni,  hogy a kedvező londoni hírekkel egyidejűleg 
kedvezőtlen tudósítások érkeznek a török-montenegrói 
békealkudozásról, — hogy a fegyveiszünet  f.  hó 20 án 
lejár, s hogy a törökök és a felkelők  közt már az 
utóbbi napokban jelentékeny összecsapások fordultak 
elő, — s hogy végre a Törökországban uralkodó han 
gulatot illetőleg aggasztó hirek szárnyalnak. Mindent 
fontolóra  kell venni, mielőtt a föltétlen  béke boldog-
ságának átengednők maguukat. Az orosz lefegyverke-
zési záradék sem valami megnyugtató. Oroszország 
ebbeli ígérete ugyanis csak föltételas,  a mennyiben 
a/t kívánja, hogy előbb Törökország fegyverkezzék 
le. Minthogj pedig Konstantinápolyban a viszonyok 
olyanok, iiogy a porta majdnem e két választás előtt 
áll, háború, vagy forradalom,  — e szerint a lefV 
verkuzésre nem igeu lehet gondolnia. Ily körülmények 
közt kissé mérsékelni keií a béke-reményeket, bár-
mennyire óhajtjuk is, hogy azok megvalósuljanak." 

Konstantinápolyból jelentik: A montenegrói bé-
ke követek 19 dikére, hétfőre,  utasitást vártak Cettin 
jéből. — Azt hiszik, hogy az Anglia és Oroszország 
közti közeledés megfogja  könnyebitoni a Montenegró-
val való való alkudozások folytatását;  ez esetben — 
minthogy a fegyverszünet  20 án letelik — a török 
csapatok parancsot kapnak, hogy védelmi állásban 
maradjanak. — Harminc senato- már kineveztetett ; 
köztük több nem-muzulmán is van. — A nemzetgyű-
lés megnyitása hétfőre,  19-dikére volt kitűzve 

A kisázsiai kurdok 20,000 gyalog és ugyanannyi 
lovas önkénytest ajánlottak fei  a török kormánynak 
az orosz elleni háborúra. 
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A d r i a l e á n y a . 
— N o v e l l a . — 

Irta: Székely Jánosné, Ince Sarolta. 
(Vége.) 

A palota belső termei felől  ép most nyilik két-
felé  a szárnyas ajtó és egy herold stentori hangon 
jelenti: 

— A dogé király és királynő 1 
Stefano  dogé teljes fejedelmi  színben, a köztár-

saság • kétágú koronájával fején,  jelent meg, karján 
fiatal  mostohája, Morossini Arabellát vezetve, ki a 
gyász elteltével megint elfogialá  törvényesen megillető 
helyét a trónon ; mert Velence törvénykönyvében meg 
van irva : „Ha a dogé meghal, özvegye a méltóságot 
örökli — kivéve az uralkodást — mindaddig, mig 
élete feddhetetlen  és másnak nem nyújtja kezét há-
zassági frigykötésre." 

Arabella szépségének tetőpontján, fiatalságának 
nyárszakában áll. Fejedelmi öltözéke még emeli szép-
ségét ; bíbor bánon; ruhája, melynek uszályát apródok 
emelik, magaB, büszke alakját, a korona tiszta homlo-
kát, melyet a bűn lehe föl  nem ért még soha, mint 
egy remek festményt  a hozzá illő keret, akként emeli 
ki, hogy a világ gyönyörködve a remekműben, bá-
mulja isten mindenhatóságát. 

Hatalmas éljenzés között foglalták  el mindket-
ten, ő és fejedelmi  fia  a trónt. Stefano  tiszteletteljesen 
megcsókolván kezét, őt jobbfelöl  ülteté. 

Mig a szertartásos üdvözleteket fogadák,  a zene 
elnémult, mély usend lőn. Egy óra elteltével azonban 
hogy a terembe léptek, újra hangzott a zene, és ök 
is elvegyültek a mulatók közé, maguk is osztva a 
csapongó élvezetnek — ha mindjárt lát/>ólagos _ 
nyilatkozatát. 

Szentgyörgy-Szemerja. 
Szemerjának Szentgyörgyhöz csatlakozása tlgyé 

ben el kell mondanunk egyetmást, mert az ügy pár 
szemerjai vezérszereplő közreműködése következtében 
annyira elmérgesedett, hogy a közbiztonság megzava 
rása is kilátásban van. 

Mint értesülünk a közelebbi közgyűlésen a köz-
ségi biró ur ütlegekkel fenyegelti  Szemerja fgyik  leg-
intelligensebb egyénét, ki a csatlakozás keresztülvi-

A tánc megkezdődvén, azok, kik abban részt 
nem vettek, a melléktermekbe vonulhattak, melyek 
kertté alakítva, lúgost, gyeppamlagot, mesterkélt víz-
eséseket szolgáltattak a vendégek számára ; sőt a di-
cső háziuő Arabella hűsítők és csemegékről is gondos-
kodott, s mint a természet papnője, ki virágot, növényt 
gyümölcsöt, szóval minden terményt az udvarnál nagyban 
tenyésztetett, az ismert világ minden égalja alól köl-
tői ízlésével ugy rendeztette be e műkerteket, hogy 
minden gyümölcs, csemege, úgymint: szőllő, szilva, 
gránát-alma, narancs, füge,  ananász, dinnye, kókusz, 
cseresznye, barack, mandola, datolya, stb. stb. mind 
saját fájáról  csüngött alá és aunál is inkább ízlett a 
legmagasabb igényli ínyenc és inyencnőknek is, kik 
egyhangúan magasztalták a ház úrnőjét, ki a honban 
ez idő szerint a legelső és legnagyobb volt. 

Egy szőlő-lugos árnyában, melynek dus érett 
getezdjei, a „lacrima Christi"-féle  szőlők csűngöttek 
alá, ülnek a halászleány és halászifju,  kiket midőn karölt-
ve távozni láttunk s a nagy tömegbe vegyülni ; most 
itt föltaláljuk.  Hallgassuk ki őket. 

— Hogyan van az, hogy mi, a nép gyermekei e 
termekbe juthatánk? — kérdi a lány — hisz mi nem 
vagyunk udvarképesek. 

— Részemről a szerelem adá a bátorságot, hogy 
kockáztassam e lépést, de hiába I szerelmem tárgya 
elérhetetlen távolban áll fölöttem. 

— Eredj, eredj, hamis lovag; hisz te most in-
cognitódba rejtőzve csak minket, könnysnhivő, hiszé-
keny pórnőket akarsz gúnyolni. De lásd, én okosabb 
vagyok, mint társnőim és kétkedem sima nyelvedben. 

-- Még akkor is, ha a szentháromságra, a szent 
föld  é» szent sir eroklyéire esküszöm ? 

— De hát miként lehet az, hogy egyszerű halász 
a szent tőidről és annak ereklyéiről beszél ? hisz azok-
nak ő nem lehet birtokában. 

— Mint halász nem, de mint harcos és lovag 
igenl — mond lelkesülten az ifjú;  de csakhamar 
észreréve, hogy csaknem elárulá magát, hozzátevé : 

tele mellett van. Azon egyének, kik a csatlakozás 
mellett vannak - goromba megtámadásokban része-
sittetnek, eljárásuk nyíltan hibáztatik s bár Szemerja 
érdekét a leghelyesebben ők fogják  fel  — méltányta-
lanul hibáztattatnak és támadtatnak meg. 

Ily eljárás szép és kedvező színben tűnteti fel  a 
csatlakozás ellenzőit, mert az ők befolyásuknak  kell 
tulajdonítanunk a megtámadásokat. 

Szemerja vagyon kezeléséből a egyes egyének-
nek a község rovására történt eljárásáról — kimerítő 
és hiteles tudósítás fekszik  előttünk — ezt mielőbb 
közölni fogjuk  s pár vezérszereplő fotográfiáját  is fe'-
fogjuk  mutatni, hadd ismerje meg Szernerja azon egyé-
neket, kik fejlődését,  jövőjét kicsinyes egyéni érdekek 
miatt kockáztatni elég merészek. 

Megyénk köztiszteletben álló alispánját, a járási 
szolgabíró urat, ki ép Szeraerján lakik, kérjük intéz-
kéd ui a tekintetben, hogy Szeniorján a személybizton-
ság megzavarva s egyos egyének insultatioknak kitéve 
ne legyenek. 

Eröseu hisszük, hogy a csatlakozás kérdése min-
den ellenzés dacára keresztülmenend, inert megyénk 
bizottmány! gyűlése, a inagaa kormány ép Szemerj* 
érdekében e kérdésben Szentgyörgynek fog  igazat 
adni s a csatlakozást kimondják azon községet illető-
leg, melynek egyes polgárai önző eljárása annak jö-
vőjét, jólétét fenyegeti. 

Szemerja polgárainak fel  kell saját érdekei ön-
tudatára ébredni s határozni ugy, mikép e község 
érdekei követelik 

A. „Székely-kivándorlásról." 
(A székely mivelödésl és közgazdasági egylet évkönyvéből.) 

A székelykivándorlásról évtizedek óta sokat ír-
tak már, olykor nagyon is szomorú dolgokat. Epén 
ezért a „Székely mivelődési és közgazd. egyesület" 
mindjárt megalakulása után első teendői közé szá ni-
totta e kérdés alapos tanulmányozását. Az eddig be-
gyült adatok ha nem deritik is fel  a székely kiváti-
lás miben állását teljes részletességgel, vetnek anuyi 
világot mégis a sokat hangoztatott kivándorlásra, hogy 
arról magunknak némi helyes tájékozást szerezhetünk. 

Addig is tehát, mig e kérdésről kimerítőbb ta-
nulmánynyal állhatnánk elő, olvasóink tájékoztatása 
végett szükségesnek tartottam a székelykivándorlás 
miben állásáról több oldalról nyert adatok a felvilá-
gosítások alapján nézeteimet röviden előadni. 

Ha a székelykivándorlásról szólunk, háromféle 
kivándorlást kell megkülönböztetnünk, u. m. 1. nap-
számos kivándorlást, 2. cseléd kivándorlást, és 3. vég-
leges kivándorlást. 

A napszámra való kivándorlás tavasszal és nagy 
munka idején, különösen aratáskor és csépléskor BZO-

— mert minden honfi  honának harcosa és lovagja 
egyszersmind. 

— Tehát már harcoltál honodért, holott én azt 
hivém, hogy Chiogia és a szomszéd szigetekig terjed 
egész világod, és csak Velence lagunáin hangoztatják 
szivet és lelket emelő szép dalaidat. 

— Te érted álmaim tündér leánya, kiért, hogy 
egykor bírhassalak, lemondék egy időre honomnak 
sötétkék egéről, mély titku hullámairól, lagunáiról, le 
ama boldogságról, hogy palotád erkélye alatt zengj 
hessom dalaimat, melyeknek lelke, élete, jövője egye-
dül te vagy ! 

Eközben az ifjú  a lányt átölelé és egyszersmind 
előtte térdrehullt. 

— Jól van tehát Giacomo, mert hisz csak ne-
ked lehet jogod hozzám igy szólaui, En is bevallom 
itt, e, bár mesterkélt természet ölén, hogy tied lehes-
sek ; fői  kell ez alkalmat használnom, bevallom, igen, 
bogy mióta eszmélek és dalaid hozzámig hatottak, te 
és mindig csak te foglalkoztattad  szivemet, lelkemet. 
S midőn benned honom költőjét bámultam, ki az is-
teni szikrát, alant születve bár, oly mérben öröklé': 
egyszersmind az ifjút  Bzeretni tanultam, és e szerelem 
nőtt, fejlődött  életemmel, éveimmel. Most, hogy ki-
vívni akarod birhatásomat, becsülni is tanultalak. Ha 
valaha férfiú  bírja szivemmel együtt kezemet, az csak 
te lehetsz, Giacomom ! 

— Biankám ! egyetlenem ! Álom-e ez, vagy való ? 
Oh I te együtt éreztél velem, nemcsak tűrted a halász 
Giacnmo szerelmi ömlengéseit, vallomásait, melyeket 
Ö 4s honának ifjai  ablakod és erkélyed alatt pár év 
óta dalokban hangoztatnak ? 

— Megértem azokat, és a zárai lovagjátékoknál 
már bizonyos voltam afelől,  hogy értem lettél hős lo-
vaggá, mert szivedtói távol álJ a nagyravágyái. De 
most jer innen, vegyüljünk a tömegbe; nézd, az ál-
arcosok miud kiváncsiabban tekintenek felénk  ; félek, 
megxavartatik e boldog óra. 

— Ne félj  1 én, lovagod, és színeidnek viselője, 



kott történni, még pedig nagy számú tömegekben. Aki 
ilyenkor látja egymást érő csoportokban a székelyeket 
Csíkból Moldvába, Háromszékből Romániába, Udvar-
hely- és Marosszékből pedig inkább Erdély belsejébe 
százanként vonulni s nem tudja ezen vándorlásnak 
okát: természetesen jöhet arra a gondolatra, hogy a 
székelység pusztulása bizonyos, ily tömeges kivándor-
lás mellett rövid időn el fog  zülleni. 

Pedig a vándorlás e nemében nincs nagy veszély, 
mert ezen tömegek kevés idő múlva, vagy legkésőbb 
ősszel mind visszakerülnek tűzhelyeikhez, haza hozván 
szerzeményeiket télire. Ebben tehát a székely nép 
életrevalósága látszik. A népesség arányához képest 
különösen némely vidékeken kevés lévén a roivelhető 
föld  s az is a havasok és zord égalj miatt sovány s 
bizonytalan termésű : elmegy a nép egyrésze a szom-
széd áldottabb tartományokba s ott szerzi meg szor-
galmas munkájával a maga s családja fentartására 
szükséges gabonát s pénzt. 

„Igaz — mondja Mikó Mihály, Csikszék főispánja, 
igen helyesen — hogy nemzetgazdasági tekintetben éz 
is káros; mert egyfelől  azon óriási tőke, melyet a 
székelynép munkás karjai képviselnek, nem a magyar 
hazának kamatozik, — másfelöl  a munkának Moldva-
oláhországban keresése alatt itthon sok munka marad 
el napszámos hiányában ; de már e bajon nein az ál-
tal vélem segíthetni, hogy a székelykivándorlás meg-
akadályoztatására rendszabályokat alkossunk, vagy a 
munkakeresés végetti kimenetelt nehezítsük ; mert a 
külföldön  való keresetmódtól a népet eltartóztatni »d-
dig, mig itthon munkát adni nem tudunk, annyi volna, 
mint a megélhetés elé gátat vetni, - - sem az által 
nem vélem az irt bajon segíthetni, hogy a túlnépese-
dett székelység egy része a magyar alföldre  kitelepít 
tessék. Ezen törekvést, — mely 1848-ban és a köze-
lebbi évtized alatt a legjobb hazafi  kebleket foglalkoz-
tatta, — egyátalában kivihetetlennek tartom; mert a 
székelynép nem települő természetű, szük völgyeihez, 
erdeihez és folyóihoz  előítéletesen ragaszkodik s azon 
földet,  melyet egykor ősei szántottak, többre becsüli 
s jobban szereti, mint a világon bármely mást. Aztán 
a túlnépesedés is nagyon relatív ; a honi gazdaság és 
ipar jelen állásában s különösen addig, mig a székely-
nép munkaereje minden egyébtől elzártan egyedül 
a földmivelésre  fordittatik,  megengedom, hogy a szé-
kelyföld  némely völgyei túlnépesedettnek tekinthetők; 
de ha a magyar törvényhozás és kormány pártfogása 
alatt a székelyföldnek  aranynyal, rézzel, vassal, (hoz 
zátehetjük sóval és kőszénnel) tele hegyei megnyittat-
nak, ha havasai kebelében gyárak emelkednek, me-
lyekben Erdély gyapja, marhabőro, kendere, lene s a 
székely erdők fája  feldolgoztassák,  akkor bátran me-
rem állítani, a székelyföld  túlnépesedettnek tekinthető 
nem IBBZ, s a székelyföld  fiai  és leányai karjaik mun-
kaerejét sem Moldva-oláhországba vinni nem fogják, 
sem a tulnépesség miatti kitelepítés gondjaival foglal-
kozni nem kell." 

A ki- és bejárók ezen osztályához sorozhatjuk 
azokat is, a kik különösen Háromszékből kereskedési 
céllal rövidebb időre mennek Moldva Oláhország felé, 
faedényeket,  székelyszöttest, savanyuvizet s egyéb ipar-
cikkeket vivőn magukkal eladás végett, mi után meg-
unt visszatérnek. 

A cselédkivándorlás részint Oláhországban, ré-
szint az erdélyi s különösen a közel fekvő  szászváro-
sokba, Brassóba, Szászvárosra, Medgyesre, s Szebenbe 
történik. Leginkább szegény sorsú leányok mennek 
elég nagy számmal szolgálni; ezek közül kevesen, leg-

kit Zara téréin tekintettel, szóval és színeidnek átadá-
sával jutalmazál, most mint leendő férjed,  jogot infor-
málok érted ha kell meghalni ; de hogy bántódásod 
legyen, az eBak éltemen át lehet ! 

— Nern meghalnod, de élned kell, érettem I Nem 
azt suttogád-e, midőn a babérfüzért  te néked kelle 
nyújtanom, mint a torna leghősiesebb lovagjának ; 
„Erted meghalni üdv, élni a túlvilági boldogsággal 
fölér  Bianka 1" és e vallomás kezes nekem egy bol-
dogságról, melynek valósulását megérni nélküled soha, 
de veled hiszem Giacomo I 

E suttogva kiejtett szavak után karöltve, a fő-
terembe visszatértek. 

Carneval I a szivek harcának, a boldogság és 
kétségbeesésnek, a tzilajság és Bzellemszikráknak, a 
szerelem és gyűlöletnek játszi, de egyszermind nagy-
hatalmú fejedelme  ! 

* 
* * 

Ünnepiesen és hosszasan konganak St. Mark) 
valamint Velence összes templomainak nagy és messze 
elhangzó, a tengeren végig zugó harangjai. A város 
minden palotája, középülete még » „sóhajok hidja" fölött 
is lengenek aszebbnél szebb lobogók; zene hangzik a fé-
nyes gondolákról, melyek egymást űzik fényben  és 
terhelve vaunak szép nőkkel, lovagokkal, kik mind 
nyájan sietnek a dogé palota felé,  honnan egy fényes 
menet indul a St. Mark egyházába kettős menyegzőre, 
melyen őszentsége a római pápa, ki a koronázásrajövén, 
Dandallo Stefano  dogénak fejére  sajátkezüleg tenni a 
köztársaság koronáját. Mielőtt ezt tenné, a fiatal  Ste-
fano  dogét a büszke, bájos Cornaro Katharinával, ós 
Strenka Giacomo pápai lovagot Velence legifjabb  no-
bilijét Velence legszebb leánya, Alferini  Biankával 
egyesiti. 

Ugy volt megirva a csillagokban, hogy „Adria 
leánya, a szép, szent Bianka", miként a nép őt ne 
vezé, föltalálja,  mit óhajtott : szivének álmait valósulva 
látni Giacomoja által, és hogy a költő merész ábrándjai 
beteljesüljenek. 

inkább a Kolozsvárit s más magyar városokban szol-
gálók, megügyesedve s jól kiöltözve térnek egy vagy 
több év után vissza s megint hasznos tagjaivá válnak 
a székelységnek ; nagyobbrészük azonban — mint 
Dániel Gábor udvarhelyszéki főispán  is irja — fájda-
lom, elaljasodik, „kicsapangó életet folytatva,  nem csak 
rokonaikat, hanem a községeket is kórházi költségek 
fedezésével  terhelik és ha visszatérnek is, nem vál 
nak azokból oly jó falusi  gazdasszonyok, mintha falu-
kon szolgáltak volna, s fiatal  éveiket mezei munkával 
töltötték volna el." Sokan kivált az Oláhországba ki-
mentek közül, nem is térnek vissza, elpusztulnak a 
távolban, vagy jobb esetben idegenekhez mennek férj-
hez 8 gyermekeikkel együtt idegenek közé olvadnak. 

Elég szomorú, hogy sokszor magok a szegény-
séggel küzdő szülők küldik leányaikat, mihelyt annyira 
nőttek, szolgálatra, csakhogy ne kelljen tartásukról 
gondoskodniok, — és szolgálnak legtöbb esetben csak-
nem ingyen az eltartásért, vagy ezen feljül  oly potom-
bérért, melynél 10—15-ször többet kereshetne gyáros 
vidéken. 

E nagyobbára szerencsétlen nők kivándorlását, a 
székelységre nézve az erkölcstelenségnek e forrását, 
egyfelől  a gyári s háziipar fejlesztésével  lehetne las-
sanként elfojtani,  mi által nyereséges foglalkozáshoz 
jutnának a munka nélküli kezek 8 szükségeik fede-
zésére otthon nyittatnék számunkra tisztességes kere-
set mód, — másfelől  azzal, ha nagyobb magyar váro-
sokban, magában a fővárosban  is lelkiismeretes ügy-
nökségek szerveztetnének a szolgálatra rászorult szé-
kely leányok elhelyezése végett. Ez eszmét a székely 
egyesület bizonyosan figyelembe  fogja  venni. Egyelőre 
2—3 helyen lehetne ily ügynökséget szervezni, melyek 
a vidéki választmányokkal a szükség szerint a ható-
ságokkal is érintkezve, nagyobb nehézség nélkül esz-
közölhetnék a szolgálatra jelentkező székely leányok 
kiszállítását s elhelyezését. 

(Vége következ ik.) 

O r v o s a i n k . 
Egy gondolat és — egy kérd és. 

K.-Vásárhely, márciushó. 
Azt kérdi Horác Maecen^stól : miképen van az, 

hogy senkisem elégedett sorsával ? Mindenki maga 
pályájánál szebbnek látja másét ; a mellett csak igaz 
marad az: mindennek megvan a maga árny — s meg-
van a maga fényes  oldala is. Mindenki legjobban ön-
maga érzi, hol szorítja a cipő lábát. 

Minden ember azt vélné, a legszebb állások 
egyike az orvosé. — Hogy szép, azt nem tagadhatni. 
Nemes hivatás az emberiség szolgája, a szenve-
dők vigasztalója, ápolója lenni, s ez az orvos fő  kö-
telmei közé tartozik- »Sir a sírókkal, nevet a nevetők-
kel az ember". Igy betegével együtt szenved, velők 
együtt örül az orvos. Igy érez, vélekedik a pályáját 
végzett, romlatlan lelkületű ifjú,  midőn a kitűzött célt 
elérve, szabadon lélekzel a nagykorúság, az önállóság 
elérésének öntudata mellett. Lelkülete telve embersze-
rető eszmékkel, hisz megtanulta felebarátjában  az em-
bert szeretni, a kartársban az őszinte, jóakaratú bará-
tot látni. A legmagasztosabb eszme lelkesíti ténykedé-
sének kezdetén. Szemei előtt látja a szenvedőket, kik 
tudománya, művészete jótékony befolyását  áldják, ma-
gasztalják. 

Az ifjú  képzelme merészebb, mint a sasé, mi-
dőn az fiát  fészkéből  kicsalván, repülni tanítja és a 
magasból a mélységben heverő zsákmányra lecsapni 
kényteti. 

Az erkölcsi romlottság, melyet az ifjú  orvos az 
életbe, a küzdés terére lépve tapasztal, vajh 1 mi ko-
rán átváltoztatja őt. Pár év, s alig ismerjük fel  bará-
tunkban a régi egyéniséget, ki a közjóért oly lelke-
sült, emelkedett hangon szóla. 

Keressük eme jellem-átidomulás lélektani rugóit. 
A kenyéririgység egyetlenegy pályán sem oly 

nagy, mint ép az orvosin. Ennek következménye az, 
hogy a legrutabb é? legjeilcmtelenebb fegyverekkel 
kezdődik, folytatódik  a harc. E pálya egyike azoknak, 
melyet a legkevesebb tud megítélni, mégis mindenki 
megítélni törekszik. A „post ergo propter" téves okos-
kodás mindenütt alkalmaztatik az orvosra. 

A küzdelmet a nagy közönséggel, azt fölveszi  az 
ifjú  erő; balvélemények, babonák, kuruzslások, stb. 
ezek mind legyőzhető akadályok; — tauitás, oktatás, 
őszinteség mindmegannyi hatalmas fegyver  a tudat-
lanság ellen. Azonban a küzdelem saját vére, kaján 
irigy kartársak ellenében, ez a legfájdalmasabb.  Taní-
tói a tanítás ideje alatt törekedtek bizalmát megnyerni. 
A bizalommal nőtt a nagyrabecsülés, tisztelet is, mely-
lyel e jótevőinek adózék. E jeles, nagytehetségű s 
tudományos férfiakban  önzetlen barátokat látott, kik 
segélyök, tanácsokkal örömest sietének gyámolni öt, 

Az életbe kilépve, e barátokat az ügytársak he-
lyettesik — gondolá. 

Az élet a csalódások tere, s vajh ! mi nagy volt 
ifjúnk  csalódása is I Az ügytársban nem barátot lel-
hetni, de igen ellent, ki kaján irigységgel vájná ki 
szádból a falatot,  melyet önfentartásodra  saját fárad-
ságod szerzett. Vipera nyelve nem lehetett mérgesebb, 
mint az ügytárs, a vélt jó barát nyelve. Attól — is-
merve azt — őrizkedhetsz, de ettől nem védheted 
magad. A nyilt ellen nyilt sisakkal hiv ki kUzdésre ; 
de itt a barát álarca alatt simulékony mosolygó arc, 
baráti kézszorítás az, mellyel ellened vív. — Ez az, a 
min csodálkozni lehet a laikusnak, s méltó csodálko-
zással kérdezik többen már : mi oka, hogy két orvos 
nem tud jól lenni egymással ? 

Megmondom én nyi\tan e lap hasábjain : Rejlik 
az maga a tudományban. A gyógyászat az idővel ha-
ladott. Az ifjú  e haladások elsajátításával az ujabb 
kori vivmáuyokkal telten kezd működni. Az öreg or-
vos, ki bárminő módon (inert a receptirozás a legke-
vesebbeket tett birtokossá) meggazdagodott, teleszívta 
magát mint a nadály, életének egyetlen föladata  aj 
üzérkedés lévén, a tudománnyal nem igen foglalatos 
kodott. Erzi a jámbor öreg az ifjú  erő túlnyomó nagy-
ságát, fél  az ifjú  orvostól, ki körében föltűnik,  várat-
lan megjelenik, mint az üstökös. Sándor kicainylette, 
mi az ég alatt van, az öreg orvos meg kicsiuyli hosz-
szu évek során át tett működésének ily kevés jutal-
mát ; neki több, neki minden kell, másnak usm kell, 
nem szabad semtui ! 

E kenyéririgység nem hagyja őt nyugton, pihenni 
vánkosán De hogy is lehet e fiatal  ember, ki neki 
fia  lehetne, az összes gyógyászat tudora, mig ő maga 
jámborsága alig tuda egy kicsinyke belgyógyásztudori 
oklevél birtokába jutni. Hogy is mondhatja valaki, 
hogy e vagy amaz ifjú  többet tud, mint ő ? l „Meg-
adom neki a kegyelemdöfést!"  — gondolja magában 
a jámbor öreg, kitátja száját teljes lepcnességében, 
kezd utnn-utfélen  rágódni, piszkolódni. Miért is nem 
hajtja meg fejét  az ifjú  az ő méltósága előtt ? miért 
nem aljasodik uszályhordozóvá, kegylesővé ? hogy oly 
vakmerő, önállóságra törekedni ? I De lássuk, miként 
áll nemesen boszut boszuért lihegő keble 

Az ifjú  orvos gyógykezelésében áll p. o. valaki. 
A kóros állapot terjed, veszélyessé válik a betegség, 
közéig a yeg. Az iQu kíván tanácskozást; hívják uz 
öreget. „Ó nem megy, ily ifjú  emberrel" — szól meg-
vetöleg — „méltóságával ellenes a tanácskozás " El 
megy, mint tolvaj, belopódzva, az ifjú  háta mögött. 
Itt van az alkalom, boszujának idejo megérkezett ! 
Az első szava: „Aha! amaz ifjú  bölca elrontá ; most 
én tegyem jóvá annak hibáját." Vág egy kouioly, ag 
gasztó, tudományos arcot. „ Mit rendelt ?" A körülál-
lók mutat ják: labdacsot. „Labdacsot!" (anélkül, hogy 
a rendelvényt látná, tudná, mit tartalmaz miut gyógy-
szert) felkiált:  „Szamárság! nevetség I" stb. Ily kolle 
giális szelíd megjegyzések ! Leül tehát s rendel orvos-
ságot quantura Batis; mert hisz a gyóggyszerész alli-
cusnak is kell a jóból egy falat.  Az ifjú  kis labdacsa 
elrontja a gyomrot, de az öreg bebombardirozása a 
gyomorba, a főzetek,  porok, Btb. ez mind jó, mert ő 
igy tanulta,, igy észlelte hosszú évek során. S jó is, 
különösen kis városkában, hol az orvosok rendesen a 
gyógyszerészekkel i g e n s z é p harmóniában élnek. 
E törvényellenes együttműködésekről hallgass krónika! 
Jobb ez igy. Eljő az idő, szólunk még erről is. Csak 
röviden jó azt tudni: az egyik gyógyszerész isteni 
munkát művel, jól, pontoean, ha drága is, de csino-
san adagol, mig a másik csak tisztán pusztítja az em-
beriséget, rendetlenül, helytelenül, mérgesen kever. 

Térjünk vissza e kis epizód után előbbi tár-
gyunkra. 

Igy civódva élnek ifjak  öregekkel. S most kér-
dem én : ki adja meg az árát? Rendesen a közön-
ség ; mert ncui tudja, hányadán van, két szék közt 
marad — a földön.  Ha azt hiszi : kót fő  többet gon-
dol, mint egy, s kettőt hivat, ugy meg vau csalva ; 
mert a két „nagyságos ur" szépen összevesz, egyobet 
nem hall az ember, mint az egyik hideget tanácsol, 
a másik — csak hogy igazat ne adjon az elsőnek — 
meleget indítványoz, s ha még egy harmadik jő hoz-
zá, a chaos még nagyobb, s complett. 

, En az orvos urakhoz fordulok  s kérdem : fejtsék 
meg nekem e talányt! 

Azt hiszem, orvosi kamarák, vagy mint Ameri-
kában és már honunk több nagyobb sőt kisebb váro-
sában is léteznek orvosi egyletek létesítése által erköl-
csi nyomást lehetne az ily sok nemtelenségek elhárí-
tására életbeléptetni. Kívánatos lenne. Mi szivünkből 
ohajtanók az egyetértést egy részről az orvosok kö-
zött, másrészt megszűnését halta ui orvosainktól : „En 
ide írok, oda vigyék, kölöaben nem gyógykezelek !" 
Mi azt hisszük, az ilyes együttfőzések  törvényellene-
sek, korellenesek. Vagy nem áll egy városuak minden 
gyógyszerésze egyaránt hatósági felügyelet  alatt ? — 
Akkor eléggé szomorú! 

Közelebb tovább gondolkodom. 
Apis, ha nem is ép Lapis. 

Egy pár őszinte szó K.-Vásárhely t. 
tanácsához. 

Szomorúan tudjuk, hogy a közelmúltban városunk 
utcáinak kövezésére s jó karbantartására kevés összeg 
fordíttathatott  a város pénztárából. Tudjuk, hogy meg-
levő pénzforrásai  mennyire igénybe vétettek a város 
egyéb féle  kiadására ; azt is tudjuk, hogy a jövedelmi 
forrás  nyithatásra mennyi és milyen akadályok gördit-
tettek ugy a volt, mint a jelenben fennálló  t. tanács 
elé Epen azért sem a volt, sem a jeleni tanácsot nem 
kárhoztatjuk B e tekintetben hanyagsággal ez idő sze-
rint nem is vádoljuk. 

Mindamellett is a legjobb indulattal ajánljuk fi-
gyelmébe városunk egy olyan utcáját, melyen arány-
lag legtöbben járnak naponta, s mely elfogultság  nél-
kül szólva — a legelhagyotabb. Ez azon utca, mely a 
kir. törvényszék, adóhivatal, távírda, közBÓgi- és felső 
népiskolához vezet, hol különösen a tél folyama  alatt 
nem bokáig, hanem csaknem térdig slilyed a járó-kelő 
gyermek, hivatalnok és vidéki utazó, ki peresügye 
elintézéseért kénytelen ezen utcán végig gázolni. 

Szívesen kérjük különösen nagy reményű tíataí 
polgármesterünket: találjon már valami módot jelzett 
nyomorúságos utca jókarba hozatalára, hogy gyerme-



keink, t. hivatalnokaink és vidéki vendégeink meg 
legyenek jövőre kímélve az iszonyú sártól. 

K.-Vásái helytt, 1877. márc. 18. 
Egy polgár. 

AlCsernáton, márc. 18. 
Tek. szerkesztő ur ! 

Egy alkalommal volt szerencsém a „Nemere" t. 
olvasóival megismertetni, hogy községünkben milyen 
élhetetlenséget lehet látni tűzvész alkalmával ; s hogy 
e barmadfélezeret  meghaladó lélekszámmal biró gaz-
dag községnek milyen hitvány tűzoltó eszközei vannak. 

Most azonban, a t. szerk. ur becses engedelmével, 
községünkben most alakult „önkénytes tüzoltó-társa-
ság" ról irok pár sort. 

Több derék polgára e községnek látván, hogy 
itt tűzvész alkalmával csak az isteni gondviselésre bi-
zatik a tüz eloltása ; s tapasztalván, hogy az elöljáró-
ság a helyett, hogy erélyes intézkedéseket tenne s 
a buzdítaná az embereket a tűzoltásra: csak gyávás-
kodik s bámul a romboló lángok lobogásán, mint 
borjú az uj kapun : elhatározták, hogy e szégyenletes, 
cudar helyzetet megváltoztatják ; és e célból alakítot-
tak egy „önkéntes tüzoltó-társnság"-ot, s gyüjtóivekkel 
házról házra járva, adakozásra és pártolásra szólították 
fel  a község polgárait. 

A község polgárai melegen pártolják az ügyet 
(ki vévén egy bizonyos részt, mely soha sem is volt 
semmi jó célnak előmozdítója) s lelkesen teszik össze 
filléreiket  e nálunk igazán szükséges és valóban üd-
vös célnak előmozdítására. 

A társaságnak körülbelül 40 tagja van. 
Adja az isten, hogy no is legyen ezen közönség-

nek egyetlen polgára is, ki ezen társaság ügyét vala-
mikép előmozdítani ne igyekezzék ! 

Csak nehogy az történjék, hogy épen az elöljá-
róság igyekezzék legkevésbé pártolni ezen nemes céltl 
— Hanem hiszen nálunk, midőn valami jó cél elbu-
kott, mindig igazolva lett azon közmondás, hogy „fe-
jétől büzhödik a hal." 

Már évek multak el azóta, hogy a közönség ké' 
nagy vízipuska hozatalát elhatározta : mái napig azon" 
ban nem érkeztek meg a vizipuskák ; sőt a 800 forin-
tot is, hogy hol van ? csak azon egyének ha tudják 
megmondani, a kik a vizipuskák megt endelésével meg 
voltak bizva. . . . 

Még iskola ügyünkről is lehetetlen, hogy pár szót 
ne szóljak. 

Nálunk még most is a nyomorú felekszeti  iskolák 
vannak ; és hogy milyen állapotban, arról szólani sincs 
kedvem. A napokban S.-Szentgyörgyről nálunk járt 
Sebestyén Sándor ur, és iskoláinkat megvizsgálván, 
egy jeientéBt tett erről a tanfelügyelő  urnák, melyben 
ezakértőleg ki van mutatva, hogy ezen iskolákat rög-
tön községivé kell átalakítani, miután a törvényeknek 
legkevésbé sem felelnek  meg. 

Nem tudjuk, vájjon a tanfelügyelő  ur szándéko-
zik-e iskolánkat meglátogatni és erélyesen fellépni 
azok ellen. 

A tekintetes szerkesztő urnák alázatos szolgája. 
Fekete András. 

Az 1848\9 iki  honvédek  menhdzi  bizottmánya. 
A a. szentgyörgyl felolvasó-egylet  jegyzőjének, tek. 
Veesey Róbert urnák Sepsi-Szentgyörgyön. 

Az 1848/9-iki bonvédek menháza részére bekül-
dött 20 frt,  azaz busz forint  o. értékben, 5 fényképek 
ára fejében  5 frt  ós a menház részére 15 frt,  összesen 
20 frt  kézhezjutását midőn jelen sorainkkal elismerjük, 
nyugtatjuk, egyszersmind megragadjuk az alkalmat, 
hogy ezen nagylelkű adományozásaért szerencsétlen 
honvédtársaínk nevében, kiknek szenvedései ez által 
is némi enyhülést nyernek, — hálás köszönetünket ki-
jelenthessük. 

Hazafiúi  tisztelettel maradunk 
Budapesten, 1877. márciushó 12-én 

a bizottmány nevében : 
Ambrus József,  Tassy IJecz László, 
menházi ellenőr. őrnagy és pénztárunk. 

M e g h í v á s , 
A „dálnokköri vándor tanító-egylet 1877. márc. 

31-én Dálnokban a községi iskola termében reggeli 8 
órakor ülést tart, melyre ugy a rendes és pártoló tanítói 
és polgári tagjai, mint minden nevelésügy iránt érdek-
lődők szívélyesen meghivatnak. 

A gyűlés tárgyai : 
1) „Nagy László emlékezete." Felolvasás Sípos 

S. által. 
2) „Hogyan fejlesztessék  a tanulók erkölcsi ne-

velése." írta Balogh Sándor, bírálja Bathó J. 
3) „Énektanítás a népiskolákban". Felolvasás 

Forró Ignác által. 
4) Indítványok. 
Lécfalván,  1877. március 18-án. 

Kis Sándor, 
értesítő. 

kai »z eltérés nem a dolog lényegére, hanem alkal- i 
mazására vonatkozik, törekszik a birodalom helyzeté-
ben és kormányában haladást biztosítani, de elhárít 
minden okot, mely sértés lenne a birodalom méltósága 
és függetlensége  ellen, időre birom — ngy mond — 
békés szándokaim loyalitásának bebizonyítását. 

Hírlik, hogy a porta visszautaait mindenféle  jegy-
zőkönyvet, ha aláirná, a diplomaták elfoglalnák  állá-
sukat. Anglia és Oroszország közt differencia  forog  fenn 
a jegyzőkönyvre nézve ; Savfet  az ügynököknek ki-
jelenté, hogy a trénbeBzédnél határozottabb ígéretet a 
snltán nem tehet. 

L e g ú j a b b . 
Március 21. A trónbeszédben kijelenti a sultán, 

hogy minden alattvaló nemzetiség-, valláskülönbség 
nélkül ottomán lett. Montenegróra nézve külön előter-
jesztést ígér ; a konferenciára  megjegyzi: a hatalmak-

E g y v e l e g . 
Egyik egyetemi tanuló szünnapokra hazaérkezett 

szülőihez. 
Atyja kérdezte tőle : 
— Miként sikerült a próbatét ? 
— Nagyon jól! — felele  amaz — Oly jelesen 

feleltem,  hogy a próbatétet általános kivánatra ismé-
telnem kell! 

Tanító : „Hány óra van egy napban ? 
Tanítvány: „Huszonöt." 
Tanító: „Hogyan?" 
Tanítvány : „Hiszen imént mondotta a tanitó ur, 

hogy a nap most már egy órával hosszabb. 

Egy paraszt lassankint majdnem minden vagyon 
káját fia  neveltetésére forditá.  Midőn látá, hogy az 
még sem tanult semmit, igy sohajtott föl: 

„Hány telién árába került ez az egy ökör?!" 

•— Nem szégyenled magad — szóla az apa fiá-
hoz — már három éve, hogy mindig ugyanazon egy 
osztályba jársz? 

— Miért ? — felelt  a fiu  — tanitónk már tizen-
két évig járt abba az osztályba I 

Bizonyos anya egyik reggel kiváló gonddal öl-
töztető lánykáját, ugy, hogy a gyermek kérdezőskö-
dött a pipere után. Mire az anya válaszolt ,-u 

— Hát már feledted,  hogy ma az öreg anya 
születésnapja van ? Azt fogod  üdvözölni s istenhez 
imádkozandasz, hogy még soká tartsa meg s engedje 
még igen öreggé lennie. 

— Ah, kedves mamám I — válaszolt a gyermek 
— inkább azért imádkozom istenhez, hogy tegye is-
mét fiatallá,  úgyis már elég öreg I 

Egy adósságban fülig  uszó embernek, ki mindig 
vig és jókedvű volt, azt mondá egy barátja : 

— Neked mindig jó kedved van ; azt csudálom, 
hogy tudsz egy percig is aludni. 

— En meg azon csudálkozom, — feleié  az adós 
— hogy hitelezőim tudnak aludni, holott tudják, hogy 
sohssem fizetek  meg nekik. 

„Itt a mi falunkban  megélhet kegyelmed" — 
mondá a biró a« újonnan fogadott  falukovácsnak  -— 
„mert ha itt meg nem él, másutt ha megöli is magát 
a munkával, mégsem él meg:" 

Egy valaki elvesztett kocsijáról 1 kis hordócska 
pálinkát. Már jó darabot haladott, midőn észrevette, s 
lélekszakadva sietett vissza. Szerencséjére egy ember 
jött szemközt, kitől jó reménnyel kérdé : 

— Földi I nem talált egy kis hordó pálinkát ? 
— Nem biz én atyafi,  mort ha találtam volna, 

most a hordót üresen, engem pedig tele látna kend . 
— feleié  az ember. 

V E G Y E S 
— Rablással párosult betörés. Városunk 23-ra 

viradólag reggel hallatlan merész botörések és rablá-
ok színhelye volt. A betörést, mint gyanitni lehet 

szervezett banda követte < — még pedig bánátusi 
cigány banda, melynek félti  tagjai Szentkirályit elfő 
gattak és gyanúra letartózti.uak. A betörést Gál Ká-
roly városház épületében lévő boltján kezdették, s 
miután azt, mint uj boltot — teljesen üresnek találták 
— érintetlenül hagyták. Másodsorban Fogolyán Kris-
tóf  kereskedőnek a Bogdán-család emeletes háza alatti 
boltját törték fel.  A boltajtó egészen felhasittatott  — 
a zár letörve s az utcára dobva — a kereskedésben 
benn a fiókok,  kereskedelmi cikkek össze voltak hány-
va s részben az utcára kidobva. A fiókokban  lévő 
mintegy 120—150 frt  ezüst és rézpénzt magukkal vit-
ték — s pár tucat zsebkendőt raboltak el. Bogdán 
Audrás és István uraknak Fogolyán Kístóf  kereske-
désével összeköttetésben lévő iródáját feltörték,  mint-
egy 200 frt  készpénzt elvittek, a Wertheim-kassa alját 
összetörték s az ott lévő rézpénzt elvitték — az iro-
mányokat össze-vissza hányták — a kassa lakatját 
összetörték, a kassát azonban nem sikerült feltörni. 
Hari Gyula szomszédos boltja ajtóját felfeszegették,  de 
erősnek találván, nem törték fel.  Bogdán testvérek 
magtárát feltörték,  de látván, hogy elvihető értékes 
holmi és pénzre kilátásuk nem lehet, a belső ajtót nem 
törték fel.  Hadnagy Józsefnek  „Bazár" alatti szeglet-
boltja falát  bontani kezdették — a munkát azonban 
nehéznek találván, abban hagyták. 

Kezdünk nagy város lenni — a rablások nálunk 
is kezdetőket vették — a vagyonbiztonság rosz lábon 
áll — rendőrségünk igyekezzék az éjeli rablások meg 
akadályozására szigorú intézkedéseket tenni. A rabló-

_ banda közül tizenegyet sikerült elfogni,  5 ehigrott. A 

Í rablóknak minden eshetőségekre el kellett készülve 
lenni, mert egyik kirabolt bolt előtt vastag dorongo 

kat találtak. Raffinirozott  rablókkal van dolgnnk, mer 
különben alig merészelték volna a piac kellős-köze-
pén, vendéglő, kaszinó, a rendőrség, több korcsma 
szomszédságában levő boltokat kirabolni, feltörni. 

— Műkedvelőink april 2-án húsvét másod nap-
ján egy 3 felvonásos  vígjátékot fognak  előadni. Az 
előadást táncvigalom fogja  követni. Ez előadásra előre 
is felhívjuk  közönségünk figyelmét. 

— Ugrón Gábor, földbirtokos,  volt orsz. képvi-
selő és Z. Knöpfler  Muri k. a. esküvője szombaton d. 
e. 11 órakor folyt  la M.-Vásárhelyit igen válogatot) 
díszes társaságban a menyasszony szülői házánál. Az 
esketési szertartást Kovács Ferenc főesperes  és Tolnai 
Lajos egyházi férfiak  végezték. Rövid reggelizés után 
a boldog ifju  pár d. u. fél  I órakor már tovább robo-
gott a délceg vőlegény birtokára. Koszorú-leányok : 
báró Bornemisza Anna, Spech Berta, Szilvássy Zerna 
és gr. Lázár Gizella voltak, a vőfélyi  tisztet Ugrón 
István, Tribusz Gusztáv, Görög József  és Máriaffy 
Dávid teljesítették. 

— Új gyilkolószer. Egy Peretyatkó nevű musz. 
ka nem rég egy sajátságos ágyuszerkezetet talált fel-
A készülék szárazföldi  monitornak nevezhető, a meny-
nyiben kerekeken járó fedett  toronyból áll, melyet 
gőz hajt előre-hátra. Az ágyuk éa a tüzérek a torony-
ban vannak elhelyezve, s tetszés szerinti irányban lö-
völdözhetnek az ellenségre. A találmányról sokat be-
szélnek most a kisenevi orosz táborban, s a „P. C." 
szerint, ha alkalmasnak bizonyul, az orosz hadügymi-
nisztérium nagyobb mennyiségű ilyen szárazföldi  ágyú-
naszádot szándékozik készíttetni. 

— A , ,pszt." A pincér még nagyságos ur korá-
ban is különös érzékenységgel bír a „pszt"-re. Ilyen-
féle  eset történt Sonneman volt képviselővel, ki a rnult 
ülésszakou Frankfurtot  képviselte. A minap a német 
képviselőház folyosóján  jelent meg s itt társalgásba 
merült néhány barátjával. Egyszer csak megszólal a 
hivó elnöki csengettyű, — mire Sonneman berohan a 
terembe s helye felé  siet. Csodálkozva látja, hogy az 
el van foglalva.  Csak most vette észre tévedését, mi-
dőn a ház átalános derültségben úszott s e felkiáltások 
hangzottak : „Mióta válászt Frankfurt  két képviselőt?" 
— Ilyen hatást tesz a volt képviselőkre az elnöki 
csengettyű. 

— Tettlegességekre fajult  nemzetiségi súrló-
dások. Szász-Sebesen, mint a „P. N."-nak irják, az 
ottani oláhság, s az ott állomásozó székely katonák 
között véres jelenetek történnek. Az oláh népség már 
többször leskelődött a székely katonákra, s azok kö-
zül többeket megvert, e hó 9 én és l l-én este p;dig 
2 székely katonát agyonütött. Az illetőket a közré„zvét 
között t>mették el. A meggyilkoltak barátai e hó 13-án 
a gyilkolást igy boszulták meg, hogy megrohanták az 
oláhokat, kettőt közülök agyonvertek, vagy h u B Z meg-
sebesült. A katonai hatóság a legszigorúbb vizsgálatot 
rendelte el, s az összes székely katonákat a városba 
való kijárástól eltiltotta, a mi azonban a bajnak nem 
fogja  elejét venni. A szörnyű drámának még szörnyűbb 
folytatása  lehet, ha a hatóságok nem interveniálnak. 
Szász-Sebesen csak 2—3 magyar család van (a többi 
az oláhok gyűlölködése miatt a várost elhagyta), s az 
ottani szász lakosság a magyarokkal rokonszenvez, a 
szászok az oláhoktól való féltükben  kértek Gyula-Fe-
hérvárról katonaságot. 

— Egy liarpagon, Ungvárott a múlt héten halt 
meg Cucula János, ki a fösvénység  valódi mintaképe 
volt. Mindennap látható volt az a rongyos ember, ki-
éhezett arcával az utcákon. Rendesen fapapucsban  járt. 
Régebben Popovica Vazul püspök kapuőre volt. Utóbbi 
időben a város végén Paját maga által épített házban 
lakott. A hozzá szükséges anyagot évek során át gyűj-
tögette, a hol egy darab követ, vagy fadarabot  látott, 
azt összeszedte, míg végre a kellő mennyiségű anyag 
összegyűlt s a ház lassan bár, de elkészült. Maga fő-
zött magának ; gyakran koldult is, az utcákon össze-
gyűjtötte a papírszeleteket, rongyokat s azokat eladta ; 
a levélboritékokról püspöki kapuőr idejében leszedte 
a pecsétviaszkot s azokat felolvasztván  rudakba öntötte 
s ismét elárusította. Egyedüli időtöltése a tilinkózás 
volt. Lakásának ajtaja mindég zárva volt. Hagyatéka 
15.000 frtra  rug. Törvényes örökösei nem lévén, a 
hagyaték a fiscusra  szállt. 

— A ploiesti-prcdeáli vasút építéséhez — mint 
a „Bukuresti Híradó" értesül — a jövő héten erélye 
sen hozzáfognak  ; a román kormány a jövő évi aug. 
hóig készen akar lenni vele, hogy akkor átadhassa a 
forgalomnak. 

— Gazemberek banquetje. Az angol ember fur-
csa teremtése az istennek, széles e világon tudja min-
denki, csodálatos passióiról mesél a valóság. London 
egyik könyörületes emberbarátja például nem rég ban-
kettet rendezett a gazemberek számára, mintegy 150 
urat és hölgyet híva meg, kinek élettörténete a rendőr-
ség könyveiben van megírva; voltak ott pénzhamisí-
tók, megszökött fegyencek,  zsebmetszők, betörök s 
minden egyéb rendű tolvajok. Az irigység sem foghatta 
reájok, hogy vegyes társaság került össze; mind vá-
logatott gazemberek voltak. A lakoma előtt, — a há-
zigazda beszédett tartott kedves vendégei figyelmébe 
ajánlva az istenhez való térést és a megbecsületese-
dést, emlékeztetve őket, hogy a kik a dologhoz ked-
vet éreznek, s munkába állani hajlandók, a lakoma 
után hagyják hátra az evégre kitett födeles  kosárkában 
névjegyüket. A lakoma vígan folyt  le; az urak és 
hölgyek eltávozta után a vendégszerető házigazda si-
etett a kosarat fölnyitni,  hogy a megtérök neveit öaz-
szejegyezze, s nem talált a kosárban — semmit. 

— Jó tanácsok. Egy „elvénült gavallér" életta-
pasztalatait beszélte el s tanácsokat osztogatott uno-
kaöccséuek arra nézve, hogyan lehet a semmiből nagy 

gyá lenni ? Beszéde a következő: „Mindenekelőtt félj 



a munkától 8 ügyelj arra, hogy kezed finom  legyen. 
A kéz finomsága  és a semmitnemtevés mindenkiben 
azt a hitet költi fel,  hogy jól megyen dolgod. Kicsin-
lőleg szólj mindenről. Igy azt fogják  hinni, hogy min-
den dolgot már jól ismersz, sőt meg is untad azzal 
foglalkozni.  Kutasd ki az emberek gyöngéjét s ezek 
szerint hazudjál azoknak négy szem közt olyanokat, 
hogy csak ugy bámuljanak bele. özemébe dicsérj min-
denkit, mert az Atilla kora elmúlt, s a mai ember 
ezer bántalmat is elfelejt  egy kiB nyilvános dicséretért. 
Soha ne lágy pár hatos és réz krajcár nélkül. Az e 
tsvjta pénz nagyobb úrrá tesz csörgésével, miutha száz 
forint  húzza meg magát zsebedben. Ha azonban bár-
hol fizetni  akarsz, (ezt lehetőleg kerüld) két krajcárt 
is csak bankóval fizess,  nem gondolva a felváltás  ne-
hézségeivel. Ruházatodra sokat adj, mert ruhádat min-
denki látja, de azt, hogy hány váltód forog  az uzso-
rásoknál, azt nem tudja minden ember. Es ha végre 
adósságokba sülyedsz ? — egyszerűen csak házasodjál 
meg, apósod mindent kifizet  helyetted. Azután foly-
taid a megszokott életet. Ne pártolj semmi egyletet, 
ha csak azzal haszon nem jár. Azt ugyan nem fogják 
felőled  mondani, hogy önzetlen ember vagy^da a pa-
pák praktikus embert néznek ki szemedből. Bírálj 
meg mindent túlszigoruan, akkor még szakértőnek is 
tartanak B beválasztnak kritikusnak, ezzel pedig ren-
desen az .elismerés" szokott járni. Ha pedig megvé-
nülsz, egy hajszálat se engedj állításaidból, igy leg-
alább erélyes embernek fognak  tartani és beválaszta-
nak valami zsíros hivatalba. — Ha ezeket megtaitod, 
és ha véletlenül pórul nem jársz, (pl. váltóhamisításért 
be nem zárnak) 40 -50 éves korodban nagyobb ur 
leszesz, mint édes apád." No már most csak tessék 
követni e „jó tanácsokat". 

— A rabló cigány kompagniát tegnap délután 
kisértek Szentgyörgyre! Több mint 80 drb pulyka, 
tyúk, liba, különböző eszközök s más lopott tárgyak 
találtattak náluk. Egyik cigány férfi  nő-ruhába öltö-
zött s befeküdt  a Bzekérbe, onnan húzták ki a renaf 
őtszolgák s átadták a jbiróságnak. 

I r o d a l o m . 
Tóth Kálmán prózai munkái. Koszorús költőn-

ket, a magyar nök kedvenc költőjét, Tóth Kálmánt 
sikerült rábírnom, hogy lapokban elszórva megjelont, 
nagy tetszésben részesült, sőt feltűnést  okozott apróbb 
prózai müveit összegyűjtve, eugedje át nekem kiadás 
végett. S ezennel van szerencsém a költő nagyszámú 
barátait és tisztelőjét értesíteni, bogy prózai müvei 
„Irka-Firkák. E l b e s z é l é s e k , e m l é k j e g y z e -
z o t e k , n o v e l l á k , j e l l e m v á z l a t o t s t ö b b 

e f f é l é k  Tóth Kálmántól" 
cím alatt még e hó folytán  elhagyják a sajtót. A kö 
tet a következő müveket tartalmazza : 

A tizenharmadik Beb. — A kinek nincs mája. 
— Az én 1861-iki karácsonyom. — Mikor engem Sze 
ged városából per schub kisértek ki. — A kis spa-
nyolviaszk-orru. — A kis kék szemüveg. — 14,615 
forint.  — Szerdahelyiről. — A „szegény Beöthy Lac i -
ról. — Kemény Zsigmondról. 

Ezen, egytől egyig érdekes tárgyak képezik tar-
talmát e kötetnek, mely kétféle  kiadásban fog  megje 
lenni és a márciushó végéig megrendelőknek előfieztési 
áron megküldetni. A díszkiadás (finom  velin papíron) 
előfizetési  ára fűzve  1 frt  20 kr, diszkötésben 2 frt 
20 kr; a népszezü kiadás ára fűzve  60 kr. Tiz előfi-
zetőt gyűjtők tiszteletpéldányban részesülnek. 

A i g n e r L a j o s , 
kiadó, Budapesten. 

A „Vasárnapi Újság" 1877. évi 11-ik száma kö-
vetkező tartalommal jelent meg: 

László József  (arck.) Törs Kálmántól. — Déryné 
naplójából: Jászberény a mult században. Egy kará 
csonyest. Mit hozott a Krisztuska ? A fiu-leány.  — 
Képek a keresztes háborúkból : Az első keresztesek 
Magyarországon (két képpel Dórétól : 1. A magyarok 
táborba szállása a kereszte.ek ellen. 2. Mosony vár 
ostroma.) — Adriai képek: Szmilchicb, Zára. Hermán 
Ottótól. — Cserni György és a szerb fölkelés  e szá-
zad elején (képpel). — A miriditák népe Albániában. ( | 
— Olábországi népszokások. Feriztől. — Az ,okkar'na' 
Kerekes Jánostól. — Irodalom és művészet, közinté-
zetek, egyletek stb. rendes rovatok. 

A „Magyarország és a Nagyvilág" f.  évi 11-ik 
száma kövekező tartalommal jelent meg : 

S z ö v e g : Eltévesztett utak. Regény Vértsssi 
Arnoldtól. - - Sötét hegyek. Költ. (Tolnai Lajos.) — 
Rajzok a madárvilágból. II. Egy „jó madár". (Enderes 
Aglája.) — Egy boldogtalan története. (Jaek.J Regény. 
(Daudet Alfonz.)  — Fővárosi tárcalevél : A márciusi 
napokból. (Porzó.) — Színház, (r. 1.) — Zene. (s. m.) 
— Keleti képek. — Pihenő szarvasok. (F. J.) — „Vi-
gyázz!" (F. J.) — A szorgalmas Költ. (Karlovszky 
Endre.) — Az óragyártás Amerikában. — Különfélék. 

Uj zenemüvek. Táborszky &Parsch zenemükeres-
kedésében Budapesten megjelent: „Ne menj el" Irma 
nótája. .Budapesti kis barna". Dalok ; zongorára 
szerzé Széntirmai Elemér. Ara 60 kr. 

Nem tartom érdemesnek X. Z. úrral tollharcot 
folytatni,  mert amint mondja, hogy én jól ismerem — 
személyében nem gyanítok máét, mint azt, ki a „Kron-
stádtbr Zeitung"-ban magát a nagyérdemű közönség 
előtt eléggé megszellőztette; én tehát ily egyénnel, ha 
szeplőden becsületem bepiszkolni nem akarom, vele 
minden további súrlódásokat kikerülni becsületem és 
hivatalos állásom megkívánja. Ej uram I ha ön az, 
kit én soraiból gyanítok, hogy ki legyen, akkor elé-
gedjék meg cikkében álló dicsekedéseire vonatkozólag 
is a német eme közmondáaával : „Eig ner Loa stinkt, 
Anderer Lob klingt". 

Arra vonatkozólag pedig, hogy én ön alatt ál-
lok: használja fel  felsőbbségi  hatáskörét bárhol; mert 
büszke vagyok arra, bogy az eredmény pem fog  en-
gem legkisebb mérvben is szégyenítem s rend'thetlen 
becsületemet megingatni. 

Hogy beszéljek vagy linllgiiesak, azzal X. Z. ur, 
kit már fentebb  is érintettem, seiumitse törődjék ; — 
azonban ezzel ujabban is egyszer és mindenkorra ki-
nyilvánítom, hogy bármint okoskodjék X. Z. ur, ez 
ügynek e téren véget vet 

Szigethi Domokos, 
rom. katli. kántor. 

épült zsendelyfödelü  házzal, egy iából épült 
zsendelyfödelü  istálló szekérszinnel, egv de"/, 
kából keritett íseudelyfödélii  siitó'-ház, egv lö-
dött kugli és egy 8 9 öl mély födött  kúttal 

egész telek desz.ka-kpritéssrl ellátva, bdyó 
év április 4-én délelőtt 10 órakor a többet Ígé-
rőnek örök áron eladatik. — Az árverezési fel-
tételek megtekinthetők Alcseinátonban ev. rel. 
mogyebiró Kováes Zsigmondnál. 3 - 3 

Bécsi tőzsde és pénzek márc. 22. 
5° /0 Metalliques . 64 35 j M. földt.  kötv. . 74.75 
5°/„ nem. köles. . 68.40 Tem. földt.  kötv. 72.75 
1860. államkölcs. 110— ! Erd. földt.  kötv .71.75 
Bankrészvények . 182.— j Ezüst 18.15 
Hitelrészvények . 154.30 i Os. kir. arany . 5 77 
London 122.55 j Napóleoni t . 9.75 

Felelős szerkesztő: Vécsey Róbert. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Á R V E R E Z É S . 
Alcsernáton közönsége északkeleti végén 

birodalmi ut mellett a „Vig huszár-1 nevü ven-
déglő 1 hold, 330 IZiöl teriilettel, 2 lakó, 1 ivó 
ház, 1 kamra, alatta egy kővel kirakott, jó pad-
lás és gerendákkal ellátott hármas pincéjü fából 

Levélbeli 

megrendelések 
r p o n t o * e s z k ö z l é s e . 1 

Gyönyörű  szép rnői ruhakelmék' 
a legdúsabb  választékban 

[ b á m u l a t o s o l o s ó n ] 
megizereihetók 

HAMBURGER ADOLF 
divatáru-raktárából 

B u d a p e s t 
koronaherezeg-ntCM 8. 

Minták ingyen és 
bérmentve." 

3—10 

Csutak testvéreknél 
Sepsi-Szentgyörgyön 

kaphatók minden gazdasági- valódi 

erfurti  vetemény- és virág-magvak 
jutányos árban — úgyszintén 2 darab jó szerkezetű 

Singér-féle  v a r r ó g e p é k 
ára 1 darabnak 50 írt. o. é 

N y i l t t ó r . * ) 
Tekintetes szerkesztő ur I 

Becieg lapja 19 ik számában X. Z. urnák felhivó 
válaszára bátorkodom o néhány sorokkal válaszolni : 

*) E rovat alatt megjelentekért felelősséget  nem vállal a 

Dr. HANDLER MOR 
orvos-, sebésztndor, szülész és szemész 

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

1) az Ön fertőzésnek  minden következményeit, úgymint 
magömléseket 

az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást,  különösen a 

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

2) hngycsőfolyásokat  (még oly idülteket is), nemzőrészek bujakóros fekélyeit  és másod-
rendű bnjakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban; 

3) h ú g y c s ő s z ű k ü l é s e k e t ; 
4) friss  és idült nyákfolyásokat  nőknél, az úgynevezett fehérfolyást,  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 esU'e 7 <5rá ól 8-ig 
Lakik: Pesten, belváros, kigyóuteza 2-ik szám alatt kigyó- és városházuteza. 

sarkán. (Rottenbiller-féle  házban) 1. emelet, bemenet a lépcsőn. 
SĴ T" Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik 

és a cvóffvszerek  megkiililetnek. 59 -100 


