
Szerkesztőségi iroda: 
Brassai ntcza 60. sz a) itt, 
hová a lap szellemi részét 

illető közlemények 
küldendők. 

Kíadó-hivatal: 
Po11 Ak M 6 r könyvnyom-
dája, hová a hirdetések éa 
előfizetési  pénzek bérmen-

teaeu intézendők. 

NEMERE 
Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap, 

a h á r o m s z é k i „ H á z i i p a r - e g y l e t " 

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

Megjelenik ezen lap heten 
kint kétszer : 

szerdán és szombaton 
Előfizetési  feltételek: 
helyben htzhuzhordva vagy 

vidékre postán küldve: 
F.gísz év . . b ft.  — kr. 
Fél év . . . 3 ft.  — kr. 
begyed év . . 1 ft.  £0 kr. 
Hirdetmények d^ja: 
3 hasáboa petitsorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyílttér sora 15 k'. 

Előfizetési  felliivás 
i t 

:imü politikai, társadalmi és közgazdászati lap 

VII. évfolyam  II. negyedére. 

Előfizetési  feltételek  : 
március—dtcember . . . 4 frt.  50 kr. 
március—sept 3 „ — „ 
március - junitls . . . . 1 „ 50 „ 
Külföldre  egész évre 8 . — „ 

Az előfizetési  pénzek a „Nemere" kiadó-
aivatalánnk P o 11 á k M ó r könyvnyomdájába 
Sepsi-Szentgyörgyön küldendők 
MT  Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseik  t 
megújítani,  miután felesleges  példányokat  nem nyo-
mattathatunk. 

A „Nemere" kiadóhivatala. 

A keleti kérdés. 
A béke-remények halvinyodása. Ignatieff  tábor-

nok tehát csakugyan elutazott Londonból, a nélklll, 
hogy a hírhedt „béke jegyzőkönyv" Anglia és Orosz-
ország által aláíratott volna. Azonban valamint a vér 
mes reményllek csalódásban éltek, midőn azt hitték, 
hogy e jegyzőkönyv aláírása egyértelmű lesz a béke 
biztosításával, — ugy más részről azok is csalódnak 
a kik talán azt hiszik, hogy Ignatieff  elszelelése után 
nyomban megszólal az ágyu. Ugy látszik, helyesen 
következtettünk, miszerint a muszka a diploinatiai 
mesterfogásokkal  csak időt akar nyerni, vagyis be 
akarja várni a háború viselésre kedvező tavaszi idő be-
álltát. E szeriut nagyon természetesnek találjuk, hogy 
London és Szt.-Pétervár közt a tárgyalás fonalát  még 
tovább fogják  raotollálni, csak hogy aligha megszüle-
tett már az a takács, aki ebből a fonalból  aékevász-
not szőjön. A legújabb hírek szerint az angol kormány 
azon követelésre, bogy Oroszország a jegyíőköny alá-
írása előtt rendelje el a lefegyverkezést,  ujabb nehéz-
séget csalt a fölszinre,  Oroszország ugyanis kijelen-
tette, hogy a „lefegyverkezést  a török-montenegrói 
békealkudozás kimenetelétől teszi függővé."  Ez már 
aztán érthetően van mondva. Oroszország az, a k 

Montenegrót a makacskodásra biztatta; eddig ugyan 
csak ugy kéz alatt, — de most e nyilatkozata szerint 
már nyíltan síkra száH mellette, mintha csak azt mon-
daná : „ne hagyd magad, hiszen itt állok készen B 
addig nem akasztom szegre a kardot, inig meg nem 
kapod, amit követelsz, vagyis amit én akarok." Tehát: 
ha a porta elég erélyes les; a montenegrói követelé-
seket megtagadni, amit eddigi magatartása után várni 
lehet, akkor Oroszország nem fog  lefegyverkezni  ; ha 
pedig nem fegyverkezik  le, ezt bizonyosan nem a béke 
kedvéért cselekszi. 

Az orosz déli hadseregről. A Kissenewből érkező 
tudósítások épen nem azt jelezik, mintha Oroszország 
békés szándéklatokat táplálna. A déli hadsereg főpa-
rancsnoksága — minden tekintet nélklll Ignatieff  lon-
doni útjára és a londoni jegyzőkönyvre — oly mérv-
ben fo'vtatja  a készülődést, mintha már a hadjárat 
megkezdése forogn*  szóban. A Dnieper mellett roppant 
mennyiségű élelmiszert halmoznak össze, s ennek vé-
delmére e folyam,  valamit a Bug torkolatait megerő-
sítik. A moskvai ka ína i kerületből két hadosztály, 
Kamieniee Podolskiból pedig egy hadosztály Bessará-
biáha vonul. Orvosok és irgalmas nővérek naponkint 
nagy számmal érkeznek. Végre: e hó 25-dikén a déli 
hadser , hadászati mozdulatot kezd lsmail, Reni és 
Kilija • )lé, állítólag „nagyobbszerü hadgyakorlat" cél-
jából. 

* A képviselőház március 22 iki ülésen Széli 
Kálmán penzügyniinister felhatalmazást  kért arra, hogy 
az 1873-1-" kibocsájtott kincstári utalványok bevált 
hatása céljából, tehát a 153 milliós filggő  adósság 
első felének  teljes convertálása coljából aranyjáradék 
kötvényeket bocsáthasson ki oly magasságig, a mely 
a mondott függő  kölcsön törlesztésére szüí:ség3s. 

* Az 187«. évi XXXIII. t. cikk folytán  terüle-
tükre nézve -zabályozott megyékben a választókerü-
letek száma következőleg állapittatik meg : 

A.) megyei választókerületek. 1. Egyesült Besz 
terce-Naszód megyében 2. 2. Egyesült Szolnok-Dobo 
kamegyében 5 3. Szilágymegyében 9. 4 Kolozstne-
gyében 4. 5. Egyesült Torda-Aranyosmegyében 4. 6 
Egyesült Maros-Tordamegyében 5. 7. Csikmegyében 
Csíkszereda várossal együtt 4. Egyik választókerület 
székhelye Csíkszereda 8. Udvarhelymegyében 3. 9 
Kis-Küküllő megy ében 2. 10. Alsó-Fehérmegyében Ab-
rudbánya várossal együtt 4. Egyik választókerület 
székhelye Abrudbánya. 11. Hunyadmegyében Vajda 
Hunyad és Hátszeg városokkal együtt 6. Egyik vá-
lasztókerületnek székhelye Vajda Hunyad, a másiké 
Hátszeg. 12. Nagy-KükUllőinegyében 4. |3. Fogaras-
megyében 2. 14. Szebenmegyében 4. 15. Háromszék-
megyében Ilyefalvs  várossal együtt 4. Egyik választó-
kerület székhelye Ilyefalva.  16. Brassómegyében 2. 
17. Jász-Nagy-Kun Szolnokmegyében 6. 18. Heves-
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A D A L É K O K 
Háromszék hírlapirodalmához. 

A multak emlékeit megőrizni a jelen élő nemze-
dék szent kötelessége. 

Lapunknak, a „Neineré"-nek voltak ősei. Rövid 
ideig éltek ez elődök, az ifjabb  nemiedék tán nevé 
ről sem ismeri őket. 

Alig két—három évtized zajlott el három hirlap 
fölött  s már is tán örökre a feledékenység  tengerébe 
vannak temetve; mert kora halál volt ezen zsenge 
irodalmi vállalatokra mérve. Börtön, sőt halálbüntetés 
volt azok fejére  mérve, kik a szabadságharc ezen ízű 
lötteinek szállást adtak. Alig hiszem, hogy ezen hír-
lapokból teljes számú példányokat lehessen kapni 
pedig ezek, mint történelmi emlékek, igen becses 
ereklyéi lennének egy háromszéki székely muzeum 
nak. A véletlen szerencse birtokába juttatott egy pá 
ily ereklyének. Sietek megismertetni olvasóinkkal 
hogy mások is példánkat követve, ilyenszerü emléke 
inket megmenthessük és a nemzet közkincsévé te 
hessük. 

Három hirlap élt a „Nemeretető" tövében 
„Nemere" előtt: 

1) A Brassóban megjelenő „Brassói Magyar Uj 
ság". Szerkesztője Köpe János, lelkész. Ezen lapnak 
több példánya maradt fenn.  T. Gáspár Albert urnái 
csaknem teljes számú példányai vannak. 

2) „Hadi Lap". Megjelent Csik-Szeredán, szer-
kesztője Biró Sándor, volt rétyi lelkész, jelenleg is 
élő földbirtokos.  (Több tudakozódás után sem kaptam 
meg egyetlenegy számát sem.) 

3) „Székely Hírmondó". Megjelent Kézdi-Vásár-
helyen, szerkesztője Fogarasi János. 

megyében 5. 19. Pest Pilis Solt Kis-Kunmegyében 11. 
20 Hajdumegyében 3. 21. Szabolcsmegyében 5. 22. 
Szepesmegyében 6. 23. Torontálmegyében 10. 24 Arad-
megyében 7. 25. Szatmármegyében 8. 

B.) városi választókerületek. Az A) pont alatt 
megnevezett megyék területén fekvő  törvényhatósági 
joggal biró városok érintetetlenül hagyatván, 1. Nagy-
szebenben 2. 2. Brassóban 2. 3. Szamos-Újvárban 1. 
4. Székvárosban 1. 5. Kolozs városában 1. 6. Székely-
Udvarhely, városban 3. 7. Oláhfalu  városban 1. 8. 
Erzsébetvárosban 1. 9. Gyulafehérvár  városban 1. 10. 
Vízakna városban 1. 11. Bereck városban 1. 12. K.-
vásárbely városban 1. 13 Sepsi-Szentgyörgy városban 
1. 14. Jászberény városban 1. 15. Eger városban 1. 
1G. Gyöngyös városban 1. 17. Cegléd városban 1. 18. 
Nagy-Kőrös városban I. 19. Félegyháza városban 1. 
20. Halas városban 1. 21. Ilajdu Böszörmény városban 
1. 23. Nagy-Becskerek városban 1. 24. Nagy-Kikinda 
városban 1. 

Székely gyáripar, 
Örömmel mondhatjuk el a költővel' hogy 

„Nem fajult  el még a székelyvér, 
Minden csöppje drága gyöngyöt ér!" 

Nem I mert a székely nemcsak a harcok viharai-
ban tudott lelkesedni, de a békés polgári élet egyhangú 
foglalatosság  ai között is jelét adja életképességének, 
jelét annak, hogy saját érdekeit felfogta,  bogy a 
székely érdek' ': fejlesztésén  nemcsak hevülni, — de 
munkálkodni .0 tud. 

Életrei dóságának ily szép jSIíTTadta Háromszék 
lakossága e hó 24 én tartott házi-ipar-gyülésen, mi-
dőn határoza..iag kimondotta, hogy Szentgyörgyön a 
szövészet és íonászat fejlesztése  végett fonódát  fog 
felállítani  s t, célból 6 hó lefolyása  alatt 75,000 frtot 
50 forintos  részvényekben fog  aláírni. 

Ti, — kik a székelység életrevalóságát kétségbe 
vonjátok, jelen kellett volna e gyűlésen lennetek 3 
látva a nemes felhevülést,  hallva a hazafias  nyilatko-
zatokat, szégyenpirral arcaitokon ismertétek volna el, 
hogy e nemzet nemcsak élni akar, de élni is tud s 
hogy életképességének jeleit adja, hangyaszorgalommal 
dolgozik érdekei fejlesztésén,  valósításán. 

Az a Háromszék, mely alig évek alatt saját ere-
jén, saját fillérein  egy nagyszerű gymnasiumot, két 
takarékpénztárt létesített, mely kulturális érdekeit pá-
ratlanul fejlesztette,  most a mezőgazdaság, az ipar 
fejlesztését  tűzte ki célul, s hogy Háromszék gazda-
sági, ipari érdekeinek minél gyorsabb fejlődése  eszközöl-

Ez alkalommal ez utóbbiról szólok. 
E lapnak 1—5 számai feküsznek  előttem.*) 

Ezekből látjuk, hogy a lap megjelent hetenként két-
szer: vasárnap és csütörtökön, kis negyedrétnyi féi-
iven, 4 oldalon, 8 hasábon; félévi  ára 2 frt.  ezüstben. 

Az 1. szám megjelent 1849 junius 7-én, az 5 ik 
szára junius 21-én. Mindenik Bzátn homlokzatára egy-
egy 4—8 soros versszak van nyomtatva. Az 1. szám 
homlokzatán ez áll: 

„A. hazáért, a hazáért 
Él magyar hfi  honfi-sziv. 

Tettre készen, harcra készen, 
Győzelmet érte vív." 

Az 5 ik szám homlokzatán ez £11 : 
„A magyarok istenére 

eskUezDnk, 
Esküszünk : hogy rabok többé 

nem leesünk I" 
P e t ő f y . 

Nevezetes ezen lap életére nézve az, hogy en* 
nek keresztapja az ágyucsaták királya, az öreg Bem 
apó volt, a mennyiben azon nyomdát, mellyel e lap 
nyomatott, az „öreg" ajándékozta Kézdi-Vásárhely vá-
rosának hősies magaviseleteért. 

Távol legyen tőlünk, hogy azon politikai állás 
pontra helyezkedjünk, melyen e lap az események 
rohamos változásai és kényszerűsége alatt állott. Hála 
a gondviselésnek, hogy hagyományos dynastikus érzel-
meinket nyíltan hirdethetjük, miután az alkotmányos 
szabadság legfőbb  őrében fejedelmünket  tiszteljük, 

*) Ezen öt számot L á n y i Sándor úrtól szereztem meg 
ideiglenesen. Lányi ur ngy a classica llteraturában, mint a mo-
dern nyelvekben nagy jártassággal biró, csendes magányában a 
tudományoknak élö egyén; tőle kölcsönöztem át közlés végett, 
Bem tábomoknok a moldvaiakhoz intézett proclaraatióját is a 
több a szabadságharcból fenmaradt  becses emlékeket; Lányi nr 
bizonyára szívesen oda fogja  njándékozni ezeket a majdan fel-
llit&ndó „Széke ly muzeumnak. K. L. 

épen azért, mert alkotmányos szabadság pajzsa és 
szabad sajtó alatt állunk; mint a múltnak történelmi 
emlékeit, közölhetjük szabadságharcunk azon emlékeit 
is, melyek a „függetlenségi  nyilatkozat" korszakából 
maradtak ránk, én mint irodalmi, történelmi emléke-
ket ismertetem s akarom megmenteni a jövő számára. 

Az 1. BZ. vezércikkében a lap célja, programmja 
van leirva. Ezen cikket szószerint ideiktatom : 

„Feladatunk ezennel a nyilvánosságnak átandó 
lapjainkban mind azon közleményeknek tért nyitni, 
meliyek hasznost gyönyörködtetővel, igazat jóval pá-
rosítva a szellemi haladás Bzép országát eljőni se-
gítsék. ° 

Korunk, a küzdelem, a szabadság nemes harcá-
nak kora, s mig ebben székely földünk  fegyveres  fiai 
elszánt lelkesedéssel igaz ügyünkért csatára kelnek, e 
szent ügy mellett nekünk is gyenge ugyan, de részre-
hajlatlan igazságszeretet edzte tollal vívnunk kell. 

Tehát toll harc! Igen, még pedig élet-halálra, 
minden ármány, gonoszság, képmutatás és önkény ör-
dögi szörnyei ellen, kik az Ínség és közelnyomalás 
napjait szeretnék újból viszavarázsolni, hogy csak ök 
maguk aranjuczi kéjelgésbe uralkodhassanak, légyen 
bár körüllök sirás, rivás és fogaknak  csikorgatása. 

Tollharc az értelmiség ellenségei ellen, hogy a 
vakitó hályog, mit ök a nép szemére erőszakolni sze-
retnének, soha urralkodó járványbajjá ne fajulhasson. 

Tollharc a kisértő csábítók ellen, kik sátánra-
vaszsággal az egyenetlenség, pártoskodás és árulás 
konkolyját akarnák az egyetértés, összetartás és hon-
fiúi  hűség, szabadság, egyenlőség és testvériség vetette 
tisztsbuzája közé hinteni. 

_ Es o harcunk meghai colhatásában, ha rokonkeblű 
bajnoktarsak segítendenek, és Isten velünk, a győze-
lem bizonyos, mert az nem magunk, hanem az igaz-
ság, a jó Ugy és honérdek győzedelme. 

Igen, mert ez érdek szent előttünk, ebbe kíván-
juk, akaijuk és igyekezünk minden szétszórt érdek-



liető legyen — Szentgyörgyön 75,000 frt  tőkével egy fo-
nódát állit fel. 

Ily sanyarú anyagi viszonyok között csak a szé-
kely lelkesülés képes ily nagy áldozatra, csak a szé-
kely lelkesülés, mert a szegény filléreit,  a gazdag fo-
rintjait siet a közügy oltárára letenni; csak a szék«ly 
lelkesülés, mert Háromszék jóra, nemesre fogékony 
lakosai meg vannak győződve arról, hogy elsősorban 
ők vannak hivatva a székely érdekek előmozdításán 
működni. 

Szentgyörgy Háromszék legfejlettebb,  Ugszebb 
városa, központja, mely eddigelő oly sok áldozatot 
hozott a közügynek; — közügyek iránti érdeklődését 
ugyszólva megkoronázta most, midőn a fonódának  he-
lyiséget, a fonodához  szükséges fát,  50,000 téglát stb. 
ajánlott fel  s ezenkívül 20 részzény vételére köteUzte 
magát. 

Szentgyörgy város kisebb városaink dísze, s ha 
közügyről vau szó, mindig első volt azok sorában, kik 
nemesen a közügy támogatására siettek. 

Köszönet, hála nektek Szentgyörgy város képvi-
selő-testülete, tanácsa hazafias  áldozatkészségtekért 1 
Munkáljatok a közjóra tovább is, fejlesszétek  e jóra, 
szépre fogékony  város érdekeit, mert Háromszék elő-
menetelő, felvirágzása  e város fejlődésétől  van fölté-
telezve, honuan, miut gocpontból terjed a művelődés, 
az anyagi és szellemi jólét! 

A székely háziipar-egylet választmá-
nyának 1877. évi március 24 én tar-

tott ülése. 
A székely háziipar-egylet folyó  hó 24 én tartott 

választmányi ülésében oly fontos  határozatokat hozott 
e megye jövő boldogságának mcgalapitására, melyek 
e nép életében hitünk és meggyőződésünk szerint egy 
jelentőségűek Háromszék ujjá születésével és a székely 
gyáripar meghonosításával. 

Ha e vérrel szerzett és megtartott hazában élni 
akarunk; ha a mivelt nemzetek sorában nem csak 
élni, hane.ii helyet is akarunk foglalni,  hol becsületes 
munka és erkölcsösség a próba: ugy örömmel kell 
üdvözölnünk és áldanunk a napot, melyen a székely 
háziipart és ipari oktatást terjesztő egylet megalakult 
és népünk jövő boldogságára oly nevezetes intézke-
déseket tesz, mint az alábbi is, a folyó  ügyeken kívül. 

Ezen ülés egyik nevezetes határozata: a fonóda 
felállítása  volt, hogy minő messze kiható és e megye 
közgazdaságában és iparában minő nevezetes lépés ez 
— egyelőre meghatározni se lehet; annyit még is 
megjegyezhetünk, hogy a jóllét és valódi boldogság 
csak oly vidéken és nép között van meghonosodva, 
hol az értelemmel a munkaszeretet is fejlődik,  s hol a 
munkás a maga munkabérét érdeme szerint kapja meg. 

A választmánynak ezen határozata nemcsak a 
tagok, hanem a számos hallgatók között is meleg visz-
hangra talált és lelkesedéssel fogadtatott.  A fonódát 
egy szövetkezet állítja fel  1500 darab 50 frtos  rész-
vényjegyek kibocsátása, illetőleg elárusitása által, mely 
részvényjegyeknek 5°/n-tes kamatját biztosítja is öt 
egymásután következő évre s azután a fonóda  7°/0-t. 
Az ötven forint  részvény nem egyszerre fizetődik  le, 
iianem 6 hónap alatt és az egyes jegyek szelvények-
kel láttatnak el. Nevezetes részt vesz S.-Szentgyörgy 

sugárokat mint egy gyúpontba öszpontositní, hogy igy 
egyesülten csak is az imádott haza javára árasszanak 
fényt,  meleget és világosságot. 

A nép, ki e földet,  hol lapunk világra jőn, lakja, 
ereiben még most is tisztán forr  Etele vére, életében 
megszokott sajátságaiban, nemzeti intézvényeiben bír 
olly társaséleti jellemeredetiséggel, mi őt Erdélyben, 
e nyelvzavarok bábelében, idegen népfajokkal  össze-
kewredni nem engedé, és képessé tevé minden zsar-
nok rendszer sugalta mesterkedések, minden nemzet-
ellenes eljárások daczára elszigeteltségében is fenntar 
tani keblébe Vestatűzi tisztaságában a szikrát, melly 
a nagy magyar hon dús lónáin lakó testvérei iránt 
rokon, s csak alkalomra és élesztőkre várt, hogy Unió 
lángban egyesüljön. 

E sajátságok, iutézvények, népszokások még ed-
dig nem voltak elégé ismertetve. Nem volt lap, melly 
ezekre vonatkozólag a székely érdekeket, szemben 
mis ajkú népérdekekkel, védőleg, de a magyar nem-
zetiségi közhonérdekekkel ugyanazonositólag képviselje. 
Illyen akar hát lapunk lenni; különködési czélzatok-
nak ellene, nemzetiség fenntartását,  szilárdítását elő-
segítő intésvényeknek, bár milly sajátságosok és Bzé-
kely népéletbez ragadottak legyenek is, mellette fog-
ván működni, 

Szabad nép szabad hazát szeret. Ezt a székely 
is almondhatja magáról, s nem öndicsekvés részéről, 
nem hízelgő dicséret részünkről, ha mondjuk, sőt 
bátran állítni merjük, mikép szabadságharcaink meg-
harcolásában neki hősies szerep jutott, melyet még 
eddig a nemzet hálatapsaira érdamesülten tudott s fog 
ugy hisszük ezután is játszani. 

Es ezt olvasóink, pártolóink, uöt egész Magyar 
hazánk előtt bebizonyifólag,  időről időre, a inult, s 
főleg  téli hónapok alatt, egyedül Háromszék lelkes fiai 
által az Osztrák zsoldosok s a szász és oláh pártütő 
cimboraság ellen küzdött viadaloknak, mik az erdélyi 
időszaki sajtónak akkori erőszakos elnémittatása miatt 
még eddig köztudatra nem juthatáuak, közlésével fo-

város közönsége a felállításban,  mint közönség a fo-
nódának helyiséget és az építkezéshez megkívántató; 
anyagokból is míutegy 3—4000 frt  érőt ajánlott fel. 
Hiszük s reméljük, miszerint a megye józan lakos-
sága versenyezni fog  ez intézmény mihamarábbi létre-
hozásában azáltal, hogy biztos helyre helyezhető fillé-
reit kamatozóan fogja  tőkésíteni és mentől több rész-
vényt tesz magáévá. 

Ezen ülésen a fonódára  vonatkozó igen érdekes 
felolvasás  kinyomatása is el lett határozva, mely a 
tagok közt kifog  osztatni. A folyó  ügyek közül sok 
nevezetes lett megbeszélve és határozat hozva s kü-
lönösen az egylet által K.-Vásárhelyen felállított  mtt-
metsző tanműhelyt illetőleg. 

Binder Lajos gépész-mérnök ur egy érdekeB ki-
állítást rendezett a szövészeti dolgokból és az egyes 
tárgyakat igen értelmes magyarázattal kisérte. E felol-
vasást a „Nemere" közelebbi száma hozza. 

Háromszékmegye rendkivüli közgyü" 
lése március 24-én. 

Főispán ő méltósága súlyos betegsége miatt nem 
elnökölhotvén, alispán kijelenti, hogy a tanácskozás 
vezetésével őt bizta meg. Alíspáu üdvözölvén a bi-
zottságot, kiemeli az előforduló  tárgyak fontosságát 
s a tanácskozást megnyitja. 

Elnök alispánnak a megye állapotáról tett jelen-
tése tudomásul vétetett. 

S e e t h a 1 Ferenc írásban interpellálja elnök 
alispánt: van-e tudomása arról, hogy Szentgyörgy vá-
ros rendőrkapitánya közelebbről Szentívány és Labor 
falva  községei elöljáróihoz intézett felhívásában  ezen 
községek lakóit a szépmezőn keresztülvezető „Csegeu 

nevezetű ut használatától 5 frt  büntetés alatt eltiltani 
kérte? Alispán kijelenti, hogy e tekintetben intézkedni 
fog.  — A válasz tudomásul vétetett. 

G y á r f á s  Iroro felhozza,  hogy Egerpatak köz-
sége a Bttáról N. Borosnyóra vezető utat elzárta. Al-
ispán kijelenti, hogy ez ut megnyitása tekintetében is 
intézkedni fog. 

S z é k e l y Gergely felhívja  alispánt, hogy a 
Bzentgyörgyi vám kérdésében a mult közgyűlés hatá-
rozata értelmében tegyen jelentést. Napirendre meg-
határozott tárgyak tűzetvén — ez ügy tárgyalása a 
következő rendes közgyűlésre halasztatik. Olvastatik 
belügyminister ur 1899. számú rendelete, melyben 
meghagyja, h" ;y a megyei képviselő bizottság újjáala-
kításáról i n t é z k e d j é k s a megalapítást ápril 
hó 15-éig terjessze fel.  Egy 26 tagu bizottság küldetik 
ki, megválasztatván tagokul : Partba János, Tana Samu, 
gr. Nemes János, Nagy Károly szotyori, Székely Ger-
gely, Császár Bálint, Tompa Miklós id., Seelhal Ferenc, 

•Simon Samu, Hollaki Atilla, gr. Káinoki Pál, ifj.  Ko-
vács Károly, Künle József,  b. Apor Jáncw, Lázár Mi-
hály, Forró Ferenc, Horváth László, Dálnoki Károly, 
Szentiványi Miklós, Kökösi Endre, Csabai László, Gá-
bor Péter, Pócsa Gyula, Nagy Gábor, Bakcsi Ferenc, 
Török Bálint, Bogdán István. 

Olvastatott a 2192 számú belügyminiszteri ren-
delet, melyben felhivja  a közönséget, hogy szolgabírói 
segédek felállításáról  gondoskodjék. Kiadatott a 26 
tagu bizottságnak véleményezés végett. 

Olvastatott a közmunka és közlekedésügyi mi-
nisztérium 1371 számú rendelete a hadászati utak 
gyors helyreállítása ügyében. Alispán intézkedése hely-
ben hagyásával a rendelet tudomásul vétetett. 

Olvastatik a közmunka s közlekedésügyi mínis-
terium 2830 számú rendelete, melyben a nyén-bodzavámi 
utvonalat egészen a határszélig a törvényhatósági köz-

gunk leghűbb adatok után kedveskedni. Tennünk ezt 
a hála is parancsolja, mert ama csaták, székely-sza-
badságunk amaz elszánt dicső harcai valának e nyom-
dának, mellyen lapunk születik, megszerzői. És külö-
nösen Kézdivásárhely, mely honvédelmi tekintetben 
annyit áldozott, mennyinél népességéhez képest egy 
város sem többet, hű küzdelmei jutalmául nyeró Er-
dély szabaditójától, Bem altábornagy urtol e nyomdát. 
S ezért azon báladal, melly e város polgársága érzel-
meit a hős vezér iránt nyomdája első 'sengéjéül ki-
zengé, álljon itt : 

Sajtónk Tiéd, szabadságharcaink 
Dijjában adtad, nagy Vezér, nekünk ; 
Vedd első müvét, hálaénekünk 
E' pár szavát, mit zengnek ajkaink. 

Vezérleted törlé kudarczaink, 
Miket kitürt tiprott nemzetünk, 
Miglen jövél, s felkelt  önérzetünk, 
Harclángban égve izzadt arcaink. 

Szivünk dagad jobb jövőnk elébe, 
Vezérfényül  mert virasztasBz felettük  ; 
Villámsugárt kinzó éjjelébe 
Küzdésinknek küldél, s ím éledünk ; 

S hisszük : Isten megtartja a Magyart. 
B E M I benned adva neki védő kart." 

Láthatják ebből e lapok olvasói, hogy azon lázas 
napokban is a lap szerkesztője tisztességes hangon, 
nyugodt kedéllyel irt. Mi más hangon irtak más for-
radalmi irók hasonló körülmények közt! ? 

(Folytatás köv.) 

munkaerővel fentartott  utvonalak sorába fölvenni  ren-
deli, s annak gyors kiépité»ét elrendeli. Ez útvonalnak 
a törvényhatósági utvonalak Borába felvételét  az ál 
landó választmány javasolja felolvasott  véleményé-
ben, azonban, miután ezen utvoual mindenek előtt 
hadászati és igy az államnak magának áll érdekében 
annak fentartása  — felkéretni  véleményezi említett 
minibteriumot, hogy utalványozni méltóztassék azon ösz-
szeget mi ez útvonal kiépítésére szükséges. 

Az állandó választmány véleményével szemben 
Székely Gergely határozati javaslatot terjeszt be, mely-
ben minister ur eljárását törvénytelennek és alkotmány 
ellenesnek találja s indítványozza, hogy ezen szellem-
ben a magas kormányhoz lelterjesztés tétessék. 

A határozati javaslat nem fogadtatott  el. 
Donáth József  azon indítványt teszi, mikép te-

kintetbe véve, hogy ezen útvonal kiépítése már meg-
kezdődött — a helyzet kényszerűségét tekintve, iraB-
sék fel  a magas kormányhoz, hogy ezen útnak kiépí-
tése ós fentartása  — miután ez főképen  hadászati út-
vonal, az állam által eszközöltessék. Ezen felirat  meg-
készitésére Székely Gergely, Künle József,  Veres 
Gyula és Nagy Sándor hídvégi lelkész küldettek ki. 

E kérdés felett  igen élénk vita fejlődött  ki, mely 
végén zajossá kezdett lenni. 

Sepsi-Szentgyörgy város közgyűlése 
március 24-én. 

Elnök polgármester C s á s z á r Bálint a gyűlést 
megnyitván, Szérumjának Szentgyörgyhöz csatlakozása 
ügyében teszen jelentést. 

A beterjesztett jelentést a közgyűlést tudomásul 
veszi s határnzntilag kimondja, hogy Szoinerja közsé-
gének S.-Szentgyörgy városához csatlakozása iránt az 
1876. évi V. t. c. 50. §. értelmében a megyei törvény-
hatóságnál, a magas kormánynál a városi tanács* a 
szükséges lépéseket tegye meg. 

V e r e s s Gyula egy Szentgyörgyön felártandó 
fonóda  ügyében a következő indítványt teszeti : 

Sepsi-Szentgyörgy város mélyeu áthatva azon 
tudat által, hogy létérdekeit csakis ugy biztosithatja, 
ha gazdasági viszonyait az ipar és iparra alkalmas 
termeléssel hozza kapcsolatba. 

Romélve, hogy a sokoldalúan magyarázott kiván-
dorlást is ugy akadályozhatja meg, ha itt MZ időközi el 
foglaltatás  nélküli népnek állandó és biztos kereseti 
forrást  nyit. 

Másfelől  érezve azt, hogy kiválóan mezőgazda-
sági ország levén, a szomszéd dunai fejedelemségek-
kel szemben, tekintve a kötött vám és kereskedelmi 
szerződés hátrányait, csak ugy állhatja ki a versenyt, 
ha a létező produktív erőket s főleg  a munkát előtérbe 
állítja; ezen és más nemzetgazdászati és kulturai 
szempontokból Sepsi-Szentgyörgy város képviselőtes-
tülete elhatározza, hogy 

I. a Székelyföldön  S.-Szentgyörgy városában fel-
állítandó fonód*  tervét helyesli és pártfogolja;  továbbá 
ennek létesithetése céljából következő ajánlatot tesz : 

1) A fonóda  berendezésére Bzükséges helyiséget 
saját költségén megszerzi s rendelkezés alá bocsátja. 

2) Az épület felállítására  ad ingyen 
a) 50,000 téglát ; 
b) beszerzi és előállítja az épitk.z>isre meg-

kívántató cserefát; 
c) beszolgáltatja és előállítja a szükségelt kő-

mennyiséget. 
3) Minthogy a fonóda  felállításának  terve csakis 

mint szövetkezet országos pártfogás  mellett létesít-
hető : házi pénztárából megvásárol egyelőre 20 ötveu 
forintos  részvényt s ezt mint a szövetkezet egyik rész-
vényes tagja a fonóda  javárs felajánlja  a ezt annál in-
kább, mert mig Magyarországtól dél és nyugat felé 
fekvő  országok a kultura és ipar tekintetében előre-
halad va, e téren fenyegetőleg  lépnek elő, Magyaror-
szág kelet felé  eső első és végső pontján az iparra 
hajlandó és munkás székely -nép kebelében, Három-
széken kell, hogy az ipar terén védbástya és kelet 
felé  keresetforrás  nyittassák; fonóda  erre legalkalma-
sabb lévén azért, mert népünk hajlama, ügyessége, 
helyrajzi fekvése  igen alkalmas lévén, akkor, m<dőu 
kelet egyéb tartományában ily ipar nem prosperál, 
igen szép reményre jogosit fel. 

II. Ezen közhasznú és országos célú intézet fel-
állítására ajánlott költség födözéseül  kijelöli : 

Van a város közönségének különböző bérceken 
nagyobb mennyiségű cserefája. 

Ezen erdőterületeken levő már túlélt cserefákból 
jelöltessék ki 1000 darab cserefa,  szakértői megvizs-
gálás után és ellenőrzés mellett nyilvános árverezésen 
adassék el és az ebből bejövendő vételár fordíttassák 
a felajánlott  anyag, munka és pénzbeli kiadás fede-
zésére. Mennyiben az igy bejövendett vételár a fel-
ajánlott anyag és költségeket nem fedezné,  a hiányzó 
ÖBSzeg pótoltaBBék a város majorsági pénztárából ; ha 
pedig ezen felajánlott  kiadások fedezése  után többlet 
maradna: ezen összeg fordíttassák  a már ajánlott 20 
részvényen felüli  részvények vásárlására. 

III. Sepsi Szentgyörgy város ezen áldozatáért, de 
különösen azért, hogy a fonóda  működési iránya e 
város s különösen a székely nép érdekeinek ruegfele-
lőleg vezettessék : kiköti és kéri, hogy az alakulandó 
szövetkezet igazgatóságába egy a város képviselő tes-
tülete vagy az annak idejében arra hivatott hatósági 
közege által kijelölendő egyén által állandóan képvi-
selve legyen! önként értetődik, hogy mint részvényes-
nek, az alapszabály szerinti szavazati juga külön fen-
ni arad. 

A közgyűlés az előterjesztett indítványt egyhan-
gúlag magáévá teszi, elfogadja  éí a városi tanácsot 
megbízza annak foganatosításával.  Polgármester indit-



vAnyára elhatároztatik, hogy a közgyűlés ezen határo-
zatiról miniszteri biztos J a g o c s i P é t e r f f y J ó 
z s e f  ur értesíttessék. 

Inditványoztatott, hogy szász kir. kereskedelmi 
tanácsos, a szász király Albert, a francia  becsületrend 
és a es. kir. vaskorona-rond lovagja, Chemnitzben lakó 
Z i m m e r m a n n János hazánkfia,  ki a székely házi 
ipar körűi oly sok érdemet szerzett s a fonóda  felál-
lításához 12,000 márkánál nagyobb összeggel járult, 
Szentgyörgy város díszpolgárává választassék. Az in-
dítvány egyhangúlag lelkesedéssel fogadtatott  cl s Pé-
terffy  József  min. biztos ur felkéretett,  ezt illetőnek 
tudomására hozni. 

Több tárgy nem lévón, a gyűlés véget ért. 

A tűzoltó-egylet közgyűlése. 
Tűzoltó-egyletünk vasárnap, rnárc. 25 én délelőtt 

artotta közgyűlését. 
Főparancsnok K e l e m e n L a j o s ur a gyű-

lést lelkes beszéddel nyitotta meg, melyben elöadá, 
hogy ez egylet Szentgyörgy hazafias  polgárai áldozat-
készsége s az egyleti tagok buzgó közreműködése 
folytán  tetemes, több ezerre menő vagyonnal rendel-
kezik s most bizton lehet rttr.éleni, hogy ez egylet, 
mely oly élénk részvét és érdeklődésre talált e vá-
ros minden rendű és rangú lakóinál, fennállása  telje-
sen biztosítottnak tekinthető s reményleni lehet, hogy 
a Királyhágón inneni egyletek egyik legéletrevalóbb 
egylete leend. 

Elnök felhívja  K o v á c s Bálint szertárnok urat 
a számadás előterjesztésére. A számadás megvizsgálá-
sára egy 6 tagu bizottság küldetett ki. Elnök: Mol-
n á r S á m u e l , tagok : G y á r f á s  Lajos, V e c B e y 
Róbert, S ü k ö s d Tamás, C s á s z á r DomokoB, 
S c h w a r z Frigyes, E bizottság felhivatott  munká-
latát az april 8-án tartandó közgyűlés elé terjeszteni. 

Az egylet, mint a felolvasott  kimutatásból öröm-
mel győződtünk meg — tűzoltói szerelvényekkel jól 
el van látva — a még hiányzó szerelvények apránként 
beszereztetni fognak, 

Olvastatott a Királyhágón inneni tűzoltó-szövet-
ség átirata, melyben az egylet a iolyó év május hava 
20 — 22-ik napjain Szebenben tartandó tűzoltói szövetség 
11. közgyűlésére meghivatik s felkéretik  az egylet e 
szövetségbe belépni. A szövetségbe lépés elhatározta-
tott s az igazgatóság megbízatott 2 tag választására, 
kik az egyletet e gyűlésen képviseljék. 

A. „Székely-kivándoriasról". 
(A székely niivtlödési és közgazdasági egylet évkönyvéből.) 

(Vége.) 
A székely leányok átalában igen ügyesek és ki-

tartók a munkában; kelendőségük ennélfogvan  bizonyos, 
csak hogy egyszer ismerve legyenek, kivált a főváros-
ban, hol oly mindennapi a panasz a követelő, megt' 
hatlau cselédek miatt. 

Lehetne még azzal is teuni valamit a csakugyan 
szolgálatra szorult székely nőcselédek erkölcsi sülye-
dése ellen, hogy a népoktatási törvény értelmében a 
leánynövendékek G —12 éves korukban az iskolába 
való pontos járásra szorittasanok s ott vallási, erkölcsi 
érzésűk kifejtésére  s megszilárdítására több gond for-
dittassék, mint eddig. 

Férfi-cseléd  aránylag kevés megy ki a székely-
földről  s nincs oly veszélynek kitéve, mint a nőcseléd. 

A végleges, vagy valódi kivándorláshoz számit 
hatjuk először is az 1764-től 1848 lg fennállott  székely 
szélbeli katonaság terhei s az akkor mindenható ka-
tonatisztek üldözései elől Moldvába s Oláhországba 
nieuekülteket; de ezek kiköltözése tömeges kivándor-
lássá nem válhatott, mivel a jassyi és bukureBti ügy-
nökségek s azok mellé állandóan épen e célból ren-
delt altisztek nagyon vigyáztak az ily szökevényekre s 
ha csak nyomába jöhettek, visszaküldették őket ha-
zájukba. 

Az 50 es években, a gyűlölt absolutismus ideje 
alatt megint többen menekültek ki évenként a kato-
nai szolgálat elől, azonban fele  az ily menekülteknek 
is visszakerült később erőizak által vagy önként. 

A kivándorlás az emiitett okból most már meg-
lehetősen megszűnt, csak ritkán lehet hallani egy-egy 
hasonló esetet. Az alkotmányos idő, s különösen a 
magyar honvédség felállítása  óta nem oly rettegett 
dolog a katonáskodás, kivált, hogy a rendes katona-
ságnál a fegyelmi  eljárás is humanusabbá lett. 

Nagyobb fontosságú  most az úgynevezett székely 
iparosok (kovács, asztalos, cipész, szabó, stb.), uiég 
pedig leginkább felszabadult  fiatal  iparoB legények 
kivándorlása, kik jó üzlet reményében mennek Bu-
kurestbe s más romániai városokba. Tapasztalat sze-
rint a székely iparos átalában több ügyességgel s na-
gyobb kitartással bírván a romániai benszülött iparo-
soknál, amazok künn rendesen jó életmódhoz jutnak, 
<-U véglegesen meg ttlepszenek, családot alapitnak, 
de utódaik lassanként eloláüosodnak s a magyarságra 
nézve elveszuek. Ritka eset, hogy az ilyen kivándorolt 
székely iparosok közül egy-egy hazakerüljön. Arra 
azonban gyakoribb az eset, hogy künn megtelepedett 
székely iparosok gyermekeiket taníttatni a hazába 
visszaküldik. 

A székelykiváüdorlásiiak ez utóbbi ueme a leg 
sajnálatra méltóbb s nemzeti és nemzetgazdasági te-
kintetben ebben van a legnagyobb veszteség, mert es 
által a magyarságnak épen a még mindig elég gyenge 
iparos osztálya fogy,  melynek erősödését országszerte 
óhajtanunk kell már csak a hazai iparosság gyarapo-
dása végett is, különösen pedig akkor, ha látjuk, hogy 
ntíg sxékely iparosaink keletre vándorolnak ki, addig 

nyugatról hozzánk idegen iparosok települnek be év-
ről évre. 

A székely iparosok kivándorlásának meggátlására, 
illetőleg azoknak az ország belsejébe terelésére nézve 
tehát megint üdvös intézkedéseket tehetne a székely 
egyesület azáltal különösen, hogy belföldi  városok 
hatóságaival érintkezésbe lépve, oly székely iparosok-
nak, kik otthon foglalkozást  nem kapnak, elhelyezését 
a különböző belföldi  városokban eszközölné. 

Erre s a fennebb  emiitett székely leánycseléd 
kivándorlásának megakadályozására felhasználhatók 
lennének mindazon alapok jövedelmei is, melyek a 
Kralováriszky alaphoz haBonló célból tétettek s jelen-
leg a Magy. Tud. Akadémia kezelése alatt vannak. 

A végleges kivándorlást szaporítják még némely 
kalandos kóbor természetű emberek, szerencse hajb'á-
szok is, kiknek távozása nem volt kár, csak annyiban 
sajnálatra méltó, mert — a mint Koós Ferenc kir. 
tanfelügyelő  és sok ideig bukuresti lakós mondja — 
ezek gyakran hoznak Bzenyet külföldön  a magyar be-
csületre B köcülök nem egy vállalkozik pénzért aljas 
megbízatásokra, inolyektől jellemes ember elfordul. 
Fájdalom, ily hitvány kinövései minden nemzetnek 
vannak. Az ily nyomorultak szaporodását gátolni a 
népnevelés b társadalmi humánizmuB által lehet, — a 
megrögzötteket a megvetés éB igazság keze van hi-
vatva sújtani. 

A Szentiványi Gyula, Háromszék főispánja  által 
közölt pontos kimutatás szerint, Háromszékről egy 
évre szóló útlevéllel kiment 1874-ben 3177 egyen, 5 — 
15 napra szóló útlevéllel pedig kiment 1207 egyén, 
tubát egy év alatt a Moldva oláhországba kimenő szá-
ma 4384 volt. A kővetkező 1875. évben egy évi út-
levéllel 2174, öt—tizenöt napi útlevéllel 995, összesen 
3169 egyén ment ki. Ezeknek egyharmada kereskedési 
célból ment ki, kik vissza is jöttek ; több egyharmadá-
nál napszámos munkát keresett s kevés kivétellel ezek 
is visszajöttek; egy pár száz cseléd ment ki s csak 
részben jött vissza; végre körülbelől százra tehető 
azok száma, kiket szerencsehajhászat s kalaudos ter-
mészet vitt ki. 

A többi székelymegyékből nincsenek ily részi 
tes adataink. Csikszék főispánja  azt mondja, „hogy 
1875-ben hivatalosan összeiratta a közelebbről kiváo-
doroltak számát s ugy találta, hogy nz 1874. év alatt 
5 járásból egyetlen végleges kiköltözés sem mutatko-
zott, a gyergyó-Bzentmiklósi járásból egy özvegy asz 
szouy és egy családapa nejével és 3 leányával, a töl-
gyesi járásból két székely és 8 román költözött ki. 
Legtöbben a szentmártoni járásból távoztak el, azok 
számát azonban biztosan tudni nem lehet, hogy az 
útlevéllel és annélkűl kivándoroltak közül hányan te-
lepedtek le Moldva-Oláhországban s hányan tértek 
azóta vissza ; de a künmaradtak száma nagyra itt sem 
tehető. 

Napszám s munkakeresésre kivált tavasszal innen 
is sokan mennek ki, de ezek legkésőbb ősízel visz-

hanem a nagy-enyedi, tordai, kolozsvári gymnasiumok 
is tele vannak székely fiukkal,  akik-jj tanulmányaikat 
bevégezvén, mint tanitók, tanárok, papok, tiszttartók, 
ügyvédek, tisztviselők, birák, részben a székelyföldön 
kivül eső megyékben s városokban telepszenek le. 

Ez által a székelység saját területéről évenként 
jelentékeny értelmi contingenst vészit el; de ez nem 
baj, mert általok erősödik a magyarság oiy vidékeken, 
a hol arra szűkség van. Az erdélyi megyékben gyé-
ron lakó magyarság századokon keresztül az ily mó-
don kiszármazott székely értelmiség által nyert uj meg 
uj erőt. Némely pontokon talán nem volna már ma-
gyar az emiitett székelyforrás  nélkül. Az eierekre 
menő ilyen kiszarmazott családokban különben is meg-
maradt nemzedékről nemzedékre n székely származás 
tudata s rendszerint büszke önérzettel emlegetik szé 
kuly eredetűket s folyvást  érdekkel viseltetnek a szé-
kelység s székely iigyek iránt. 

Egyébaránt, hogy a fentebb  jelzett székely-kiváu-
dorlás és clszármazás nem veszélyezteti a székelység 
életét, bizonyítja az is, hogy a statisztikai kimutatások 
szerint a saékelynép száma növekszik. Meg kell azon-
bán tennünk mindent, hogy véreink közül lehetőleg 
egy se vesszen el. 

Buzogány Áron. 

A Dániel Gábor főispántól  nyert hivatalos ada-
tok szerint Udvarhelyszékből állandóan távol van 83 
egyén, ideiglenesen útlevél nélkül 69 egyén, és részint 
ideiglenesen 76 egyén. A távollevők egyrésze munka-
keresés vagy kereskedés végett távozván el, rövid idő 
alatt visszatér; az állandóan távol levők vagy üzletet 
folytatnak,  vagy szolgálatban vannak, vagy házasságot 
kötöttek B künn családot alapítottak, vagy Romániából 
a kelet távolabbi részeibe húzódtak. Főispán urnák 
tudomása van egy Cairoban férjhez  ment homorod 
karácsonfalvi  székely nőről, és egy vnrgyasi nőről, ki 
Bukurestben egy francia  pékhez ment térjhez, később 
pedig Konstantinápolyban nyitottak üzletet. 

Maros- és Aranyosszékek ben nem igen van nyo-
ma a kivándorlásnak, szolgálni a leányok innen is el-
járnak távolabbi városokba, de külföldre  nem. Innen 
munkakeresésre is kevesebben járnak ki az erdélyi 
megyékbe. 

A fennebbiekből  anynyi kitűnik, hogy a valódi 
székely-kivándorlás nem oly nagy mérvű, mint sokan 
híresztelték ; a miatt tehát a székelység pusztulását 
félteni  nem lehet. Azonban habár kevés számmal, de 
évenként mégis szivárognak keletfelé.  Ez is bizonyos. 
És ez elég ok arra, hogy e magában ugyan jelenték-
telen kivándorlás meggátolhatása felől  is gondolkoz-
zunk s tegyünk meg, a mit lehet. 

Még nagyobb fontosságot  tulaj donitok azonban 
annak, hogy a munkakeresésre s napszámra kijáró 
jelentékeny székely munkaerő uj foglalkozások  s uj 
életmód nyitása által otthon, vagy legalább a hazában 
tartassák, — valamint a szolgálni kijáró székely leá-
nyok is reájok nézve elönyösebb irányba tereltesse.nek 
s lehetőleg más foglalkozásra  szoktassanak. 

Hogy miket lehetne s kellene e tekintetben tenni, 
erre nézve részletesebb javaslatokba itt nem ereszke-
dem, tudván, hogy a székely egyesület komolyan fog-
lalkozik e tárgygyal a nem kétlena, hogy fog  üdvös 
módokat találni a fenforgó  kérdésekre. Ez erkölcsi 
kötelessége s egyszersmind az elérendő sikerdk után 
egyik büszkesége leend a székely egyesületnek. 

A székely kivándorlás akadályozásában anynyit 
buzgólkodott Koós Ferenc terjedelmes javaslatait is, 
az azokhoz csatolt 334 darab levéllel együtt, — ugy 
szintén az erdélyi gazdasági egyesület s a kolozsvári 
iparkamara javaslatait is további tárgyalásra épen az 
előbb emiitett okból a Székely egyesület közp. választ-
mánya tartotta fenn.  Most tehát ezek ismertetésébe 
sem bocsátkozom. 

Végre megemlitendőnek tartom még a székely-
elvándorlásnak egy sajátságos nemét, az úgynevezett 
intelligentia-vesztést. Ugyauis a székelység aránylag 
nagy számmal tanittatja gyermekeit az elemi iskolá-
kon tul is; nem csak a székelyföldi  középtanodák, 

M e g h í v á s . 
A tűzoltó egylet tagjai felkéretnek év folyó 

ápril 8-án tartandó tűzoltói gyűlésen megjelenni. 
T á r g y : 

A számadások megvizsgálására kiküldött hat 
tagu bizottság jelentése. 

Az igazgatóság. 

Meghívás. 
A sepsi-sztgyörgyi „Székely-Mikó-tanoda" méltó-

ságos és nagytiszteletü elöljáróságának folyó  hó 7 én f>. 
szám alatt hozott határozata folytán  — nevezett tano-
dánk sürgős teendői okából — április hó 9-ik nap-
ján d. e. 10 órakor Sepsi-Szentgyörgyön, a tanoda 
nagytermében commuuitás-gyUlése fog  tartatni. 

Ezen gyűlésnek főbb  tárgyai: 
a) A tanodai mélt. és t. t. elöljáróság által fel-

kért bizottság előterjesztése az építési alapok, eszkö-
zölt kölcsöoők állapotáról, s lehető részletes jelentés 
és javaslattétel a továbbiakra nézve ; ebből kifolyólag 

b) a tanodjti uj épület teljes berendezésére, 
c) a felülköltött  összeg s még kiadni kellető 

pénzmeunyiség fedezésére  irányulandó intézkedés; — 
és végre 

d) lehető iuditványok, főkép  a tanoda érdekében 
Írásban beadható javaslatok tárgyalása. 

Ezen gyűlésre a Rikán belőli communitás összes 
t. tagjait tisztelettel meghívom. 

K . - A l b is , 1877. március 19. 
Szini János, 

a communitás elnöke. 

L e g 11 j a b b. 
Konstantinápoly, márc. 24. A montenegróiak ma 

ismét értekezletet tartanak Safvet  basánál. A porta 
folyton  elveti Niksics és Kucsi kerületek átengedője 
iráuti követelést, azonban a többi követelést neveze-
tesen a Bojána hajózhatását engedélyezi. A m int ma-
gró'ak vonakodnak Niksics és Kucsiról lemondani. — 
Kabuli basa meghalt. — Ghika szabadtággal Buku 
restbe utazott. 

London, márc. 21. A reggeli lapok igen kedve-
zőtlenül nyilatkoznak a helyzetről, a legtöbb kétségbe 
vonja a békés megoldást. — A „Times" mig nem 
adja fel  á reményt, hogy további alkudozások mellett 
Anglia és Oroszország közt egyetértés jöhet létre, 
megjegyzi azonban, hogy a kilátások erre nem ked-
vezők. — Lord Beakonsfield  ás a legtöbb miniater a 
húsvéti ünnepekre elhagyják Londont. 

Szentpétervár, márc. 24. A „Journal Péterabo-
urg" az orosz hadsereg demobilisatiójának kérdéséről 
szólva megjegyzi ; a hadsereg mobilizátiója csak azon 
esetre rendeltetett ol, hogyha Európa a keresztyének 
eorsa iránt nem érdeklődnék ; a mobilisatíó további 
fennmaradásának  oka ép ugy meg volt a kouferentia 
után, mint előtte s a különbség csak az, hogy az orosz 
hadsereg novemberben az orojz programmért, január 
óta pedig az összes hatalmak programmjáért van hi-
vatva akcióba lépni. 

V E G Y E S -
— Biztos forrásból  értesülve, örömmel tudat-

juk olvasóinkkal, hogy a magyar egyházi szónoklat 
nagy mesterét, főtiszteletű  Nagy Péter püspök urat 
ismét lesz szerencsénk meghallgathatni. Ugyanis fút. 
püspök ur Ígéretet tett a tanodai elöljáróságnak, hogy 
a „Székely Mikó-tanodának" september elején tartan-
dó felszeutrtléii  ünnepélyére személyesen le fog  jőni. 
— Iston tartsa meg drága életét ét egészségét, hogy 
nagybecsű igéretét beválthassa!! 

— Tttz. Pénteken este 8 óra után Boros János 
helybeli lakos telkén egy csűr leégett. Tűzoltóink a 
tüzet, mielőtt tovább terjedhetett volna, gyorsan elol-
tották. — 

— Lehrer cukrász cukrászatát teljesen beren-
dezte, tekeasztallal látta el — húsvéti gyönyörű aján-
dékokat hozatott, melyek gyermekek »záuaára legked-



vesobb a j á n d é k u l szolgálhatnak. Kávé, thea, l.qnerök 
a legjobb minőségben mindig kaphatók. Lehrer ur 
amellett, hogy kitűnő cukrász, szolgálatkészsége, olcsó 
és jó készítményei által teljesen kiérdemelte közönsé-
günk pártfogását.  Részünkről igen örülünk, hogy egy 
cukrászda, melyre annyira szükségünk van — fenn 
tud állani. Ajánljuk Lehrer ur üzletét a városi éa vi-
déki közönség pártfogásába. 

— Az iparkamarák területe Erdélyben. Egy 
legújabb ministeri rendelet szerint az iparkamarák 
területe a következő uj beosztást nyert: A brassói 
keresk. és iparkamara területéhez tartoznak : Brassó, 
Csik, Udvarboly, Nagy Küküllő, Szeben, Fogaras és 
Háromszék megyék. A kolozsvári kereskedelmi és 
iparkamara területéhez tartoznak: Alsó-Fehér Tordu, 
Aranyos, Kolozs, Szolnok-Doboka, Beszterce-Naszód, 
Maros-Torda Ós Kis Küküllő megjék, valamint Kolozs-
vár ós M.-Vásárhely városok. 

— Rablások. E hó 21-én éjjel 2 és 4 óra közt 
több kereskedést raboltak ki, úgymint: Csernátfaluban 
a Neumann- és Kampel féle  kereskedéseket. A Neu 
mann kereskedéséből a pénzt rabolták el; az utóbbit 
csak feltörték,  de Bemmit sem tudtak elrabolni, mert 
a kereskedő felébredvén,  lármát ütött. — Innen to-
vább mentek és Türkösben a Bartha Zsigmond keres-
kedését törték fel.  Gyertyavilágnál felrontván  a pén-
zes ládát a benne levő pénzt elrabolták. Bartha 
Zsigmond észrevevén a gyertyavilágot felkelt  és a 
boltba nyiló üveges ajtón át tisztán látta, hogy rablók 
törtek boltjába. Erre fegyverét  vette, célzott és el 
akarta sütni, de ez csütörtököt mondott. A rablók 
dszrevevén a keccenést, elfutottak  Bácsfaluba.  - Itt 
megkísértették a Schnabel-féle  kereskedést feltörni, 
de nem sikerült. — Innen tovább menvén betörtek a 
községi irodába, de itt semmit nem találván, eltávoz-
tak. — A rablások felett  nem csodálkozhatunk, ha 
számításba vesszük, hogy mennnyi éhes olasz dolgo-
zik a vasúton. De ha a tek. szolgabíró ur és a községi 
bírók máskép nem rendelkeznek, bizony a nyáron, 
midőn minden ember az erdőre van szénatakarni, 
még több ily eset fog  előlordulni. Egyszersmind 
figyelmeztetem  a kereskedő urakat, bogy fegyvereiket 
vizsgálják meg, — nehogy ugy járjanak, mint Bartha 
Zsigmond. K ö p e J e n ő 

_ Déván P o l l á k Mór és társa könyvnyomdá-
jában „ H u n j a d " cimü vegyes tartalmú megyei 
heti közlöny jelenik meg ápril 17-én kezdve. Szer-
kesztője H o 1 I a k i Imre, főmunkatárs  N e m e s Albert. 

— Nagyfelttinés.  Patti Adelina Bécsben egy kö-
zelebbi előadás alatt elvesztette egyik gyűrűjének 200 
frank  értékű kövét. A díva, nem sokat törődve ra-
jongó közönségével, a kő kerestetését találta a legelső 
dolgának. Egy szegény kopott színházi munaás aztán 
meg is találta, a miért a díva adott neki — két o. 
é. forintot. 

i 

P I A C I ARAK. 

Schindler Kálmán 
Kcuman  lükörgydros,  Céiger  mügydros  és Kitschel 

udvarszdllilú  képviselője  Bécsből 
ajánl ja a nagyérdemű közönségnek a legtökéle-
tesebb kivitelű o la jnyomatu festményeit  diszke-
retben, tükröke t mindenféle  a lakban , i ngó-ó rá -
kat, elegáns mindennemű lámpákat , vas-butor 
féléket  — utóbbiaka t kivéve részletfizetés  mellett . 

Lakdsa Sepsi-Sztgyörgyőn lilaskó 
Jözsef  csiki-uícai vendéglőjében. 

—MIMBE 

E l a d ó b i k a . 
Peselneken Pócsa Gyulánál egy 3 éves 

valódi tenyész bika van eladó. 1 — 3 

Tudósítás. 
T o m p a Imréuek T u s n á d alvégi báza az 

idei íürdő- idényre , aká r több évekre haszon-
bérbe kiadó, sőt esetleg eladó. — Bővebb ér te -
sítés uyerhetni Kisborosnyón a tu la jdonos u d -
varában felügyelő  Kis Elekné l . 1 — 3 

L e v é l b e l i 

megrendelések' 
' p o n t o s e s z k ö z l é s e . 

Gyönyörű  szép raői ruhakelmék' 
a legdúsabb  választékban 

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

HAMBURGER ADOLF 
divatáru-raktárából 

B u d a p e s t 
korcnalierczeg-ntcza 8. 

Minták ingyen és 
bérmentve. 

4—10 

Bécsi tőzsde és pénzek márc. 26. 
5°,0 Metalliques . 62.80 M. földt.  kötv. . 74.75 
5°/„ nem. köles. . 67.10 Tem. földt.  kötv. 72 75 
1860. államkölcs. 109.25 Erd. földt.  kötv .71.15 
Bankrészvények . 71.5-— Ezüst 111.25 
Hitelrészvények . 148.70 Cs. kir. arany . 5.84 
London 124.20 Napoleond'or . 9^91'/ 

Felelős szerkesztő: Vécsey Róbert. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Hirdetmény. 
A n. b. grőf  Mikó Imre ur hagya téka az 

oltszemi felső  malom, mely áll három lisztelő kő 
— egy kásatörő ványolóval összekötve, uj szer-
kezettel, hárnm vagy több évre haszonbérbe ki -
adandó. 

Értekezhetni Bodokon alólirottnál. 
Vas István, 

2 gazdatiszt. 

Uj tizJ et-berendezés. 
<• »>G »r~-

Van szerencsém ug) a helyheli mint a vidéki t. közönségnek tudomásá ra 
hozni, hogy itt helyt t a „ B i z á r " épületben már több évek óta fennálló 

fűszer,  porczellán ás galanterie üzletem 
egy réxzét szövet és divatárukkid rendeztem be, a hol is a legfinomabb  ]>9SZtÓk, 
férfi-  és nöi- szőr- s gyapott-ruha,kelmék, minden fajtájú  len- és gyapott-
gyolcsok, pergaünok, selyem és bársonyok, csipkék » szalagok, szóval egy 
a háznál, kiházasitások és haláleseteknél kellető á iucz ikkek kaphatók . 

A jóság éa á rak ra nézt ped ig : 
Először is személyesen tett bevásárlásom alkalmával szerencsés valék a leg-

első és n a g y o b b g y á r a k és nagy kereskedőkkeli összeköttetésre szert tenni, és velők 
szövetkezni, miért is ugy az áruk jésága, finomsága  és különösen az á rak ra nézt nem 
hogy a helybeli többi üzlettársak ne versenyezhetnék, de bármelyik n a g y o b b város 
beliekkel is. 

U g y a régibb időtől fogva  folytatott  és dúsan ellátott s a jelen ú jonnan 
berendezett szövet- és divat- , v i rág- ve t emény- és gazdasági jó m a g v a k k a l is ellátott 
üzletemet a t . helybeli és vidéki közönség meleg pártolásába a jánlva , gyors és pontod 
kiszolgálásról vevőimet biztosítva, számos látogatást kérve , 

vagyok hazafiúi  tisztelettel 

HADNAGY JÓZSEF. 
V i d é k i m e g r e n d e l é s e k g y o r s a n és p o n t o s a n t e l j e s í t t e t n e k "^í jpü 

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

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

1) az ÖnfertÖzésnek  minden következményei t , 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) kugyesőfolyásokat  (még oly idülteket is), nemzőrészek bujakóros fekélyeit  és másod-
rendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban; 

3) hugycsoszűküléseketj 
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 n a p o n k é n t : délelőtt 10 órától l - ig , délután 3 órától 5-ig, és estve 7 órá ól 8-ig 
Lakik: Pesten, belváros, kigyóuteza 2-ik szám alatt kigyó- ós városházuteza. 

s a r k á n . ( R o t t e n b i l l e r - f é l e  h á z b a n ) L e m e l e t , b e m e n e t a l é p c s ő n . 

Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik " ^ g 
és a gyógyszerek megküldetnek. 60 -100 

György BraBSÓ 
márc. 26) márc. 23-

frt kr. || frt  J kr. 

1 legszebb . . 9 20 10 — 

Buza (tiszta) í közepes . , 8 60 9 30 
1 gyöngébb . . 8 — 8 80 

Buza (vegyes) V — 7 75 
Rozs I l e e s z e b b • • • • 

) közepes . . . . 

5 
5 

60 
40 

6 
6 

20 
34 

Árpa ) ' e . S 8 z e b b • • " " r J közepes . . . . 
4 60 4 60 Árpa ) ' e . S 8 z e b b • • " " r J közepes . . . . 4 20 4 40 

Z a b ] l e S 8 Z f i b b  • • • • 2 90 2 80 
j közepes . . . . 2 60 2 70 

Törökbuza 4 60 4 50 
Kása 1 6 4 30 
Borsó 1 5 6 — 

1 1° — 
Fuszulyka 4 — 5 — 

Lenmag 1 — — 15 — 

Burgonya 2 — 2 10 
Marhahús . . 1 918 3fí 
Disznóhús 48 44 

-
Faggyú friss 1 — 30 — 36 


