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Az előfizetési  pénzek a „Nemere" kiadó-
hivatalának P o l l á k M ó r könyvnyomdájába 
Sepsi-Szentgyörgyön kü 1 dendők 
w Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseiket 
megújítani,  miután felesleges  •példányokat  nem nyo-
matiathatunk. 

A „Nemere" kiadóhivatala. 

A magyar politika győzelme. 
Sepsi-Szentgyörgy, julius 2. 

Ólomsúly gyanánt nehezedett a bizonyta-
lanság, monarchiánknak az orosz török háború-
val szemben űzött politikáját illetőleg, minden 
magyar lelkére. E bizonytalanság az orosz-török 
háború kezdete óta izgatottságban tartja a ma-
gyar közvéleményt s joggal mondhatjuk a mon-
archia másik fele  német és lengyel lakosait. 

A kormánytól monarchiánknak a- keleti 
kérdésben követendő politikájáról semmi sem 
szivárgott ki s a mit a kormány e kérdésben 
egyszer-másszor el is mondott, az nem volt ké-
pes a magyar közvéleményt megnyugtatni, sőt 
még fokozta  a hazafiak  aggodalmait, kik Magyar-
ország jövőjét, lételét látták kockára téve a keleti 
kérdésnek reánk nézve kedvezőtlen megoldásától. 

Különböző versiók jártak, melyek mind-
annyiszor politikánk slavophil irányáról győztek 
meg, melyek kétségen kivül helyezték, hogy 

fjrt  A A 

A z á r v a.*) 
(Putnok, 1870.) 

Ne menj el, ne menj el, minek hagysz itt engem? 
Hisz a te lelkeddel száll el az én lelkem I 
S nem jő vissza soha, — felhő  lesz belőle, 
Csillag a tiedből, s nem száll el mellőle, 

Nem száll el mellőle. 

Ne halj meg, ne halj meg, édes jó angyalom 1 
Mert én is meghalok, megöl a fájdalom. 
„Edes anyára I anyám ! kenyeret I" hallod-e ? 
Hát ezt a „tiedet" egyedül hagyod-e ? 

Egyedül hagyod-e ? 

Nézzétek, nézzétek, szomorú angyalok 
Le a magas égből . . . és velem Bírjatok I 
Itt fekszik  ő halva, — ti hozzátok vágyott, 
Oh, viseljetek rá — jobban mint én — gondot. 

Jobban — mint én — gondot I 

Paula grófnő, 
— Beszély. — 

I r ta : Aigner Ferenc. 
(Folytatás.) 

— Szeretlek, imádlak ! — susogja egyszerre fel-
hevülve Romvai és a „szép özvegy" arcaira függeszti 
lángoló szemeit. 

Es e szemek többet mondanak a reszkető ajkak 
beszédénél. Vágytól lángoluak, vágyért epednek. Oh, 
ki ne tudná megérteni a szerelmes óhaját ? Ki ne tud-
na olvasni az égő szemekből? 

*) Mutatvány „Tóth E d e ö s s z e s müvei"-b(J!, melyekre 
még folyvást  lehet előfizetni  Aigner Lajosnál. Ára a 3 kötetnek 
arcképpel fűzve  4 frt,  diszkötésben 6 frt. 

monarchiánk russophil politikán kivül más poli-
tikát nem is űzhet. Ez nem is lehet másképen, 
— mondák — mert a közös hadsereg táborno-
kai, törzstisztjei nagyobb részben szlávok, kik-
ről feltenni  sem lehet, hogy a szlávok minden-
ható ura, úristene: a cár ellen folytassanak  há-
borút. S ezen versió, fájdalom  nagyrészben igaz 
volt, mert magunk voltunk egy szláv eredetű 
közös hadseregbeli őrnagy következő nyilatko-
zatának fültanúi,  melyet nyilt helyen, többek 
hallatára tett: hogy ö nem bánja, ha ő császári 
felsége  fel  is akasztatja,  de  a muszka ellen nem fog 
menni. Majd járták az uralkodó ház tagjainak 
muszka érzelmeiről a különböző vej-siók; járta, 
hogy Ausztria-Magyarország és Oroszország kö-
zött Törökország feldarabolására  már előlegesen 
egyezség köttetett s hogy hadsergünk a török 
ellen fog  mozgósittatni. 

A magyarság józanabb, fontolóbb  része két-
ségbe vonta mindig e versiók igazságát, mert 
nem tefte,  nem tehette fel  a monarchia kétfele 
ügyeit intéző miniszterek : Andrássy és Tiszá-
ról, kiknek hazafiságához  legtávolabbról sem 
férhet  kétely, hogy Magyarország, a monarchia 
fennállási  érdekeit tegyék • russophil politika ál-
tal kockára. Nem, mert minden magyar igen 
jól tudja, hogy az orosz hatalom, térfoglalása 
közvetlen határainknál, lüggetlen szláv államok 
felállítása  egyjelentőségü lenne monarchiánk, fő-
kép Magyarország végromlásával, a magyar elem-
nek teljes leszorításával s a szláv-elem uralom-
ra, túlsúlyra emelésével. És ekkor Magyaror-
szágról, a magyar elemről csak mint „volt'-ról, 
mint történeti és nem mint létezőről lehet szó. 

A fontolóbb,  a józanabb rész feltevése  iga-
zolva lett. Igazolta e feltevést  maga a magyar 
miniszterelnök a magyar képviselőház jun. 26-iki 
gyűlésén a mozgósítás ügyében hozzá intézett 
interpellációra adott felelete  által, kijelentvén: 
„ hogy a korona  tanácsában Bosznia elfoglalásáról  és 
a mozgósításról  szó sem volt  s hogy foglalás  jövőre 
sem terveztetik,  hogy külpolitikánk  törekvése  csupán 
a béke fenlartására  alapul;  ha ez lehetetlen,  akkor 

Paula reszketve agy édes belső gerjedelemtől, 
önkénytelenül körülkarolja puha karjaival kedvese 
nyakát, ki a jövő pillanatban fölrillanyzó,  égető csó-
kot nyom ajkaira. Erre hevesen, gyönyörittasan szorítja 
magához a „szép özvegyet", ki félig  üdvözttlten elalél 
e forró  ölelésben. 

— Szeretlek I — rebegé Paula alig hallhatón és 
hozzá tapadva ugy égnek arcai, keble pedig erősen 
dobog a gyönyörtől. 

Romvait annyi üdv merészebbé teszi. Agya el-
kezd lángolni, tagjain kéjes mámor tüze fut  végig s 
őrületes vágy száll keblére. 

— Légy enyém I légy enyém örökre I — szól iz-
gatottan s még jobban öleli magához Paula karcsú 
termetét. 

— Tiéd vagyok, mert szeretlek I 
— Oh, nem igy értem én. To az enyém vagy, 

azt tudom. De légy már egyszer enyém örökre . . . 
. . . örökre I — nyilvánítja vágytól reszketeg hangon 
Romvai. 

Paula e szavakra összerezzen. Kedvese tüzes te-
kintete vészt jósol előtte. Most megérti őt, sőt igen ÍB 
megértette öt. 

— Elemér! Elemér! — kiált fölócsudva  mámo-
rából s menekülni iparkodik a kulcsoló karok közül, 

— Nem, nem. En szeretlek. Te az enyém vagy 
ós én a tiéd, tiéd örökre. 

Paula félve  látja, hogy a tiszta szerelem fölött 
mint győzedelmeskedik az érzéki szenvedély, és még 
jobban retteg, tudva, hogy e szenvedély az ő erényét 
rombolja szét. Erzi, hogy elveszett, ha még egy pil-
lanatig késedelmeskedik. 

— Bocsáss Elemér I Hát ez a te szerelmed ? — 
kiált szemrehányóan, s egy végső erőfeszítéssel  elta-
szitja magától az örjöngőt, a sálon másik oldalára me-
nekülve. 

Romvai, kit most egy asztal választ el tőle, felé 
terjeszti karjait: 

— Paula, te kegyetlen vagy I 

a háborút lokalizálnunk,  a többi európai hatalmak-
kal  barátságos  viszonyainkat  fentarlanunk  kell,  — 
minden  esetre pedig  megőriznünk  a monarchia teljes 
akció szabadságát,  hogy bárminő  körülmények  közt 
meg lehessen akadályozni  oly alakulatokat,  melyek 
Ausztria-Magyarország  életérdekeivel  ellentétben  ál-
lanak.  Biztositolta  a képviselőházat,  hogy irányadó 
helyen senki sem gondol  a monarchia területének 
nagyobbitására. 

A válasz roppant hatást idézett elő. A ki-
aály táviratilag gratulált Tiszának, Andrássy 
hasonlólag a bátor férfias  válaszért. 

A király tehát egyetért velünk, a király 
tehát azentesité a magyar nemzet politjkáját: 
„Nem  kell  foglalni,  fenn  kell  tartani  az akció sza-
badságot  mindkét  féllel  szemben s meg kell  őriznünk 
a török  birodalom  területi  épségét."  És a királyi 
szentesítés egyjelentőségü a magyar nemzet poli-
tikájának a keleti kérdést illetőleg túlsúlyra 
emelkedésével, győzelmével. 

Örömben úszik ezért a magyarság apraja-
nagyja, mert tudjuk, a felséges  király biztosított, 
hogy Magyarország és a monarchia érdekei nem 
fognak  feláldoztatni  legnagyobb ellenségünk: az 
orosszali barátságért; mert tudjuk, hogy a jog-
és néptipró háború nem hozza meg a minden 
oroszok cárja részére azon eredményeket, me-
lyeket e háborúhoz kötött; mert tudjuk, hogy 
hogy a török birodalom területi épségének —• 
saját érdekeink szempontjából — megőrizve 
kell lenni. 

A legalkotmányosabb, az imádással határos 
tiszteletben álló király velünk magyarokkal van, 
a monarchia külügyeit a jeles diplomata és fel-
tétlen hazafi  Andrássy gróf  intézi, Magyarország 
kormánya élén a minden izében magyar és ha-
zafi  Tisza Kálmán áll és igy nem lehet, nem 
szabad tartanunk attól, hogy Magyarország ér-
dekei föláldozva  lesznek, hogy a testvérnemzet 
ellen vérárulási bün követtetik el. 

Nekünk a keleti kérdésben érdekünk az, 
hogy az orosz ne terjeszkkdjék d é l f e l é  sem 

— De én szeretlek és bírni akarlak; érted: bir-
ni akarlak I 

Paula fölkacagott. 
Es e kacaj oly őrületesen, oly ijesztően hangzott. 
•—- Jól van 1 — válaszolá csakhamar megnyu-

godva Paula, mig arca egészen elsötétült. — A te 
szerelmed ezt az áldozatot kívánja tőlem ? I Jól van I 
Te nem sokára bírni fogsz,  ugy amint vágyakozol 
utánam. 

— Ha! ha! ha! —kacagott erre még réme 
sebben. 

— Igen, a tiéd leszek. Csupán egy napot várj 
s akkor szemeid eltelhetnek bájaim szemlélésében, — 
folytatá  gúnyosan és ismét elkezdett kacagni. Arcairól 
pedig valami kimagyarázhatatlan szándók, rejtély tük-
röződött le. 

Romvai megrázkódott. 
— Paula I bocsáss meg I — könyörgött hirtelen 

magához térre bódultságából. 
De Paula csak nevetett. 
— Mindjárt. . . . Holnap, — hangoztatá metsző 

gunynyal ós szemei oly őrületesen forogtak  üregeik-
ben. — Várj, várj szerelmem. Azonnal itt leszek . . . 
Holnap . . . — folytatá  tovább ós kirohant a sálon 
ajtaján. 

— Istenem 1 Ha ö megőrült, nem élem tul, — ki-
áltott fel  Romvai kétségbeesetten s utána sietett. 

Paula az utcára szaladva egyik szomazédházban 
tünt el, hol egy fényképész  műhelye volt berendezve. 
Romvai mikor leérkezett, hiába kereste szemeivel. El-
indult tehát bizonytalan irányban keresésére. 

Ezalatt Paula lélekszakadva haladt fel  a fény-
képész műterméhez vezető lépesőn. Amint belépett a 
műterembe, megszólította az eléje siető fényképészt  : 

— Maga a fényképész  ? 
— Igen, én vagyok! — válaszolt ez nem kévésé 

csodálkozva. 
— En épen magához jöttem. 

(Folyt kSv.) 
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birtokfoglalásban,  sem .befolyásban  Erdekünk 
utját vágni az orosz terjeszkedési vágyainak. 

S érdekeink a non interventio politikáját 
követelik a keleti kérdésben mindaddig, mig a 
háborút lokalizálhatjuk s mig az északi medve 
saját érdekeink megölésére nem terjeszti ki ádáz 
karmait; de akkor minden erőnket mozgásba 
kell hozni, hogy a vandal állam minél érzéke-
nyebben érezhesse államunk hatalmi súlyát, hogy 
a világnak megmutassuk, hogy e nemzet, mely 
századokon át Európa védbástyája volt, most is 
életképes s a civilizáció ellenségei uralma terje-
désének gátat akar és tud vetni. 

Ne kételkedjünk többé, ne essünk kétségbe 
Magyarország jövője felett,  hisz a király velünk 
van, Andrássy és Tisza vérünkből való vér, 
csontunkból való csont, kik haza-, nemzetárulók 
soha se lehetnek. 

Bizzunk hazafiasságuk-,  bölcsességükben, 
reménynyel nézzünk a jövő elé, ne bizalmat-
lankodjunk, hogy kormánylérfiainknak  a nehéz 
és veszélylyel fenyegető  kérdés minél kedvezőbb 
megoldása megkönnyitve legyen. 

A h á b o r ú . 
Giurgevo bombáztatása. 

Bukurestbő} irják f.  hó 25-ről: Giurgevóból, hol 
az oroszok az átkelést tegnap szintén megkisérlették, 
nem épen kedvező hirek érkeznek- Az ott folyt  harc-
ról a félhivatalos  jelentés igy hangzik: „Délután 3 
órakor az orosz ütegek az egész vonalon megkezdték 
Ruscsuk bombázását. Erre valamennyi török üteg vá-
laszolt Fratestiből (az utolsó vasúti áílomás) látni lehet 
a Giurgevóban égő házak füstjét.  Sok ház ég. A tá-
vírda hivatalnokok elhagyták állomásaikat. A gymná-
siumot a bombák összerombolták. A három távirda-
huzal közül csak egy maradt. A károk tetemesek. Há-
rom egyén meghalt, a sebesültek száma ismeretlen. 
Mintegy 200 lövés esett a váróira. Néhány bomba a 
a pályaudvarban is lehullott, mások pedig a pályaud-
varon tul egy kilométernyire estek a földre.  Ma 9 
órakor — végzi a jelentés — az oroszok Ruacsuk ellen 
a tüzelést megújították, mit a törökök hatalmasan 
viszonoztak." — Tegnap este Giurgevóból annyi me-
nokült jött a vasúton, a mennyi csak a vonatra fért. 
Elbeszéléseik szerint a város borzasztó látványt nyújt. 
Minden szögleten lángok emelkednek. Tegnap az itteni 
kórházakba számos sebesültet hoztak onnan, köztök 
egy súlyosan megsebesített tábornokot is. A táborno-
kot a cár tognap midőn Plojestibőí visszaérkezett, azon-
nal meglátogatta. 

A harc Snmla és Giurgyeró közt. 
Sumlából sürgönyzik e hó 24-ről. Ma délután 

egynegyed 3-ra a muszkák Giurgyevóból kemény bom-
batüzbe merítették Ruscsukot a bombáikat nagy mér-
tékben a kórházakra s egyházi épületekre irányozták. 

A török katonai hatóságok e barbár eljárást föl-
jelentették a nagyhatalmak konsulainak a városban és 
ezeknek figyelmét  fölhívták  arra, hogy e támadást a 
giurgyevói ütegek kezdték. 

Erre Giurgyevo és Slobozia a törökök részéről 
lövöldözni kezdetett s a török ágyuk roppant károkat 
okoztak benne. Török részről nagyon kevés volt a 
vesztesség, a holtak közt egy egyptomi százados volt. 

A muszkák haszontalanul kegyetlenkedtek és ez 
az ottomán sereget rendkívül fellelkesítette.  A vörös 
kereszt egylete az oroszokkal együtt elhagyta a vá-
rost és a konsulok követték a példát. 

Az ágyuharc folytonos,  melyben több személy 
esett el és sebesült már meg. 

A „Daily Telegraph" nak sürgönyzik: 
Küsztendse. jun. 26. Csernevoda és Medsidije 

kiürítettek. A lakosságot hatóságilag szállítják ide. 
Tultsában és Matrinban a bolgárok fegyvert  ragadtak 
a törökök ellen. A távirati összeköttetés Baba Daghhal 
megszűnt. A cserkeszek kisebb-nagyobb ütközetben 
állnak a kozákokkal. 

Sumla, jun. 25. Az ágyúzás folytonos  Giurgyevó-
ból. Itt egy egyptomi százados elesett. A mohamedá-
nokban roppant nagy a boszu érzet. 

Konstantinápoly, jun. 26. Mukhtár pasa megverte 
a muszkát s 1000 foglyot,  3 ágyút és 400 lovat ejtett 
zsákmányul. 

A „Francé" Szent-Pétervárról a következő ma-
gánytáviratokat veszi: 

Junius 27. 
Két nap óta azt hírlett itt, hogy Szerbia Romá-

niával szövetségre lépett. E hir nem valósult igaznak. 
Belgrádból megerősítik, hogy a törökök megszállták 
Negotint. 

A konstantinápolyi nagykövet, Reuzs herceg a 
szultánnak Redif  pasa letételét ájánlotta. 

A „Francé" jun. 28-ki táviratában dandárok ós 
ezredek szerint osztályozva hozza a francia  hadsereg 
létszámát. Hogy e sereg mily nagy, azt nem jelzi, de 
megjegyzéaképen hozzá teszi, hogy a hadsereg jelen 
létszáma egy millióra szaporítható. Ez különben talán 
inkább Olosz vagy Németországot érdekelheti. 

T á v i r a t o k . 
Páris, jun. 29. A muszka követség közli bizal-

masan: A görög és az oláh kormány közt barátságos 
eszmecsere folyt  e napokban. 

Szt.-PétervAr, jun. 29. A kormány hivatalosan 
értesült arról, hogy Ausztria-Magyarország okkupálja 
Boszniát. (Tudjuk, miként fogadbatjuk  'e hírt.) 

Bukarest, jun. 29. A cár közelébb Kieffbe  megy 
Plojestből. Elutazása a jövő hó elején történik. Ma-
csinba és Hirsovába, hova muszka közigazgatás be-
hozatott, Cserkaszkinak két titkára megérkezett. 

Konstantinápoly, jun. 28. A kamara ülései ma 
értek véget, az elnök rá beszédet tartott, kóré az istent, 
hogy segítse a török fegyvereket.  — Ma rendkívüli 
minisztertanács tartatott. Résztvettek a hadügyminisz-
térium tagjai is. A minisztertanács után a hadügyér 
és nagyvezir a szultáni palotába mentek. 

Konstantinápoly, jun 29. Egy ruscsuki távirat 
jelenti: A muszkák tegnap megkísérték Sistovo mellett 
a Dunán átkelni. — Hir szerint Dobrudsában csata 
volt. — Ruscsukban nagy kárt okozott a bun bázás. 

Szt. Péterrár, jun. 29. A dunai átkelés örömére 
a város fel  van lobogózva, a templomokban misék 
szolgáltatnak. — Magánaürgönyök szerint a főhadiszál-
lás Zimnicába tétetik át. — Nikopolis teljesen leégett. 

Szt.-Péteivár, jun. 29. A Suchum-Kalehban levő 
török dandár — mint az előre tudva volt — fői  lett 
tartóztatva, mivel az Abcbasstbe küldött törökök a 
cserkeszekkel nem tudnak egyetértésre jutni, — s 
Suchum-Kaleb környékén egy nagyon megerősített ka-
tonai vonal által megsemmisíttetett. 

Szt. Pétervár, jun. 29. (Hivatalos.) Marraból f. 
hó 28-ról jelentik : Loris Mallikoff  tábornok Heimans 
oszlopával egyetemben e hó 24-én Ismail pasának So-
vinnál megerősített táborát megtámadták ; a caata dél-
utáni 2 órától egész éjjelig tartott. — Az oroszok az 
ellenséget — a mely 23 zászlóaljjal birt — előállá-
saikból visszaszorították. 

Mit akar a cár? 
A cár nagyon ideges. Majd jobbra, majd balra 

határozza el magát, nem tudja, mit csináljon I Fél 
Oláhországtól, hogy hátba kapja ha átmegy a Dunán s 
nem biztos Szerbia semlegességéről, mely neki Ausz-
tria-Magyarországot hozhatja a nyakára. 

Miklós nagyherceg azt feszegeti,  hogy mindaket-
töt a török ellen kell küldeni, mert ez nagyon meg-
könnyítené a pillanatnyi sikert. A cár visszautasította 
a nagyherceg tanácsát s keményen ráparancsolt, hogy 
a politikába re avatkozzék. 

Milán feje-delem  kézzel lábbal támadná a törököt, 
de képtelen rá, mivel se pénze, se hadserege. Az a 
4 millió, melyet a cár neki küldött, fájdalom  csak a 
„Lestablxtes d'un Spectateur" cimü lap hasábjain van 
meg, a mely lap ezt a kacsát légbeeresztette. Hanem 
annál készségesebb Károly fejedelem,  akinek egyálta-
lában nincsen akarata s mindenben Miklós nagyherceg 
sugalmaihoz alkalmazködik. 

Rendkívüli izgatottságot keltett keltett itt Nikita 
veresége s hirtelen eltűnése s Bratiano azt állította, 
hogy e Nikita Dalmáciába ment Cattaróba Andrássytól 
segélyt kérni. 

Biztos hirek szerint Ázsiában a muszkák vere 
sége roppant nagy s vesztessóge kétezer holtra s 
3000 súlyos sebesültre tétetik, s maga Mukhtár pasa 
több, mint 1000 foglyot  ejtett Altalános a hit, hogy 
a kis-ázsiai muszka haderő a veszteségek folytán  el-
vesztette a harci kedvét. 

Szláv lapszemle. 
Az újvidéki „Zásztava" Bécsből a következő 

közleményt hozza : 
Bizonyára önöknek is szemébe ötlött, hogy egy-

idejűleg és egyszerre Bécsbe felhivattak  Mollináry és 
Rodich, s habár a félhivatalos  lapok elhallgatták, mégis 
nyilt titok volt, hogy ök hadi tanácsra hivattak fel, 
mely a császár elnöklete alatt a keleti háború iránt 
tartatott. Én már az orosz-török háború elején jeleztem, 
hogy nagyon valószínű, mikép Ausztria éa Oroszország 
között holmi egyesség és szerződés létezik az eshető-
ségekre, melyek előreláthatók vagy nem láthatók. 
Ugyanakkor azt is megérintettem, hogy valószínűleg 
a magyarok is lassacskán majd csak megbarátkoznak 
az Oroszországgal való barátság oszméjével, a mely 
de facto  fennáll,  a mi abból is kitűnik, hogy oly sok 
lengyel és orosz nihilista záratott el Lengyelországban 
és Bécsben. S valóban a magvarok, ha nem is igen 
tetszik nekik, mégis hozzászoknak az Ausztriának es 
betőleges keleti actiójára vonatkozó beszédhez, mely 
actio, mint már akkor említettem, semmikép sem lesz 
Oroszország ellen intézve, hanem Oroszország mellett 
megindítva. A haditanácsban — inint biztosan állítják 
— Boszniának és Hercegovina éjszskuyugati részének 
parallell megszállásának kérdése szellőztetett, mely 
kérdés (természetesen a modus, nem pedig a princí-
pium, mely már rég el lett döntve és tisztába hozva) 
oly értelemben lett megoldva, hogy az orosz hadsereg 
első győzelme várassék be, időközben azonban fejez-
tessék bo a mozgósítás, hivassanak be a tartalékosok 
s tétessenek meg az előkészülő lépések a Boszniába 
való bemenetelre. 

Ez a legújabb hir, melyet közölni nem igen mu« 
laszthatom el, s bizonyára meg is táviratoztam volna 
önöknek, ha attól nem kell vala tartanom, hogy táv-
iratom visszatartatik, a mit ez egy pár itteni levelező-
vel történt, kik ugyanezt közlék a Baját lapjaikkal 
Németországban és Franciaországban. 

Román lapszemle. 
A bukuresti félhivatalos  „Románul" irányadó ve-

zércikke : 

Bármennyire óhajtjuk is mi — a szabad Romá-
nia polgárai a szomszéd magyarokkal békében és 
egyetértőiben élni, bármikép igyekezzünk hajlamát 
megnyerni s barátságos lábra terelni — viseletűkből 
azt kell hinnünk, hogy ök a mi kibékíthetetlen ellen-
ségeink. Ez az ellenséges indulat nemcsak Kelet min-
den népe, hanem magának a magyar népek érdekei 
ellen van. 

Egy kisebb-nagyobb mértékben müveit nép, me'y 
Európa zöldasztalához bocsáttatott s helyét századokig 
méltóan megtartotta, sőt a müveit nyugati népekkel 
együtt harcolt s döntő befolyást  gyakorolt a keleti 
barbár török uralom megtörésének, ez a nép most min-
den kimagyarázható ok nélkül — egyszerre megtagadja 
múltját s < gesz törökösön ujját a parázsba (darázsfé-
szekbe dugja.) 

Vigyázzon a magyar, mert az európai törökökre 
kimondott ítélet reá nézve még függőben  vau I Hisz 
T ö r ö k o r s z á g s o r s á h o z kötni magát épannyi, 
mint részt kívánni azon kötélből, mely őt megfojtja. 

Mindezek dacára mi még mindig remélünk, fáj-
laljuk a tévedést, de hisszük és reméljük, hogy a ma-
gyarok jobb útra fognak  térni s e tekintetben a vi-
gasztal, hogy vannak köztök dicséretes kivételek, kik 
e közvéleményt egy okszerűbb, józanabb útra terelve, 
Európa előtt nyilatkoztatni fogják,  hogy a főldieik 
által követett politika ártalmas kelet népei, sőt magá-
nak a magyar népnek érdekeire nézve is I Mi meg-
bocsájtutik a tévedőknek s a határtalan békülékenység 
érzetétől lelkesülve, mely a román nagylelkű jellemét 
annyire kitünteti — csak annyit mondunk : „Uram 
bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cseleked-
nek !" De el fog  jőni azon nap, midőn a magyarok 
baráti jobbot fognak  nyújtani a románoknak, kik a 
Balkán és Kárpátok közt lakó népekkel egyött fognak 
működni Európa e szép portájának felvirágzásán  ! 
Várva e napot, most még fájdalommal  kísérjük a ma-
gyarok magaviseletét, mig másfelől  az egykori bölcs 
tanácsát követjük, ki azt mondta: 

„Ugy viseld magad ellenségeddel szemben, hogy 
ő egy napon a te legmeghittebb barátod lehessen 1 

Baróth népnevelés ügye. 
Motto: Elvész a nép, mely tudomány nélkül való. 

A közelmúlt napokban folytak  le Baróthon az 
1876/7 tanévut bezáró nyilvános vizsgák a népnevelési 
intézetekben, a római katb. elemi iskolában és a gaz-
dasági felső  népiskolában. Mint taníttató szülő — atyai 
szent köteimeHinek tartottam ezen vizsgákon megjelenni, 
azokban részt venni, réazint azért, hogy lássam gyer-
mekeim a jelzett tanév alatt mily előhaladást tettek a 
tudományok különböző ágaiban, részint azért, misze-
rint biztos meggyőződést, tudomást szerezzek arról, 
hogy iiletö tanítók a nm. közoktatási minisztérium által 
kiadott tantervet mennyiben respectálják, az abban 
előirt tananyagot mily mérvben és mily eredménnyel 
igyekeztek feldolgozni,  szóval mint igyekeztek az élet-
nek tanítani. 

Ezekre vonatkozó észrevételeinket röviden a leg-
jobb meggyőződésűnk és minden személyes érdbktől 
távol a következőkben kísértjük meg előadni. 

A baróthi r. katb. elemi felekezeti  iskolának 
igazgatója a helybeli plébános, tanit itt egy tanitóuö, 
egy káplán, egy kántor és egy harangozó, tehát egy 
képesített tanítónő, és több kontár, kiknek a tanitás 
ciak mellék foglalkozása  lévén, igen természetes, hegy 
& tanításhoz igen keveset értenek, s ezzel nem is so-
kat tőrödnek, tnaly fájdalom  nagyon is meglátszik az 
eredményen. Ezen dilettánsok módszerre mé^ a leg-
szerényebb igényeknek sem felel  meg, a tananyag csak 
nagyjában és igen felületesen  volt feldolgozva,  mely-
ből önként folyik  az, hogy azon mintegy kétszáz vagy 
tán több tanköteles növendék, mely ezen iskolába járt, 
messze hátra maradt a vidék iskoláiból kikerült nö-
vendékektől. Innen van az, hogy midőn ezen tanulók 
egy része a nagy áldozattal fentartott  helybeli felső 
népiskolába kerül, az előképzettség hiányában vi-
déki társaiktól messze hátra maradnak, mert sem ta-
uulásbali előmenetelük, sem egyéb tekintetben nem 
képesek msgfelelui  a kívánalmaknak. E körülmény 
bosaantja a baróthi szülőket s különösen a r. katb. 
iakolaszék világi elnökét, fürkészik,  keresik az okot 
mindenhol, csak ott nem, a hol kell és ahol van. 

Az ok a tanítók — ha lehet annak nevezni — 
képzetlenségben és az iskola hiányos gyakorló felsze-
relésében rejlik. Föl tehát uraim, föl  iskolaszéki elnök 
ur, jó tanerőket, célszerű felszerelést  mindenek felett 
és minél hamarább, mart akkor minden megváltozik. 
Az önök és gyormekeink érdekében kérjük mentsók 
meg Baróth gyermekeit, lökjék ki iskolájunkból a 
stabilismus zászlóját, mert „Elvész a nép, mely tudo-
mány nélkül való." 

A felső  népiskola vizsgájával, tekintetbe véve 
azt, hogy a növendékek egy jó nagy része a jelzett 
baróthi r. katb. elami iskolából került ide, megvoltunk 
elégedve, ezen vizsga, jól sikerült, a mint ezt a kikül-
dött illetékes vizsgáló bízottság és a megyei tantel-
ügyelő is beismerte. Menyivel jobban haladhatna azon-
ban ezen intézet kitűzött célja felé,  ha baróthi elemi 
iskola ügyo jobb és célszerűbb berendezést nyerne 1 

Felhívjuk ennélfogva  az illetékes megyei tanlel-
ügyelőt ós közigazgatási bizottságot, miszerint hassa-
nak oda és pedig mielőbb, hogy Baróthnak legyen jó 
elemi iskolája, raort ez egyebek mellett a felső  nép-
iskola életének is sine qua non-ja. 

Ki elmondott őszinte szavainkat kétségbe vonná, 
annak készen állunk meggyőző és megbízható adatok-
kal is szolgálni. 

Egy jelenrolt szülő, 



Nyilvános köszönet. 
F. év junius 26-án Háromszékmegyei főispán  mit. 

P ó c s a József  ur beiktatása ünnepélye .alkalmával S -
Szentgyörgyön a műkedvelőkkel együttesen tartott 
díszelőadáson mint vendégmükedvelők voltunk szeren-
cséi közreműködni — és ezúttal kedves kötelességünk-
nek tartjuk s e p s i - s z e n t g y ö r g y i F o g o l y án 
K r i s t ó f  kereskedő, és P o l l á k M ó r nyomda-
tulajdonos uraknak nyilvánosan köszönetet mondani a 
kitüntetett vendégszeretet- és tanúsított szívességért, 
melyet a háromnapi otttartozkodás alatt szívességük-
ből élveztünk. 

K.-Vásárhelytt, 1877. junius 28. 
A k.-vásárhelyi közművelődési egyesület részéről : 

a vendégmükedvelők. 

F e l h i v á s 
az erdályrészi gazdaközönséghez. 

(Vége.) 
Ugy a gyapjúhoz, mint a bőrhez jegyzék lesz 

melléklendő, mely ki keli hogy mutassa az állat sú-
lyát, korát, nemét és faját,  melyről a bőr ozármazott, 
a kiállító által évenkint termelt gyapjumennyiséget, a 
gyapjú 10 évi átlagos árát, a nyájnak közép létszá-
mát, a talaj természetét és végre a rendelkezésre 
álló legelő terjedelmét. 

A mezei és kerti terményeket illetőleg bátrak 
vagyunk megjegyezni, hogy a kiállításra nemcsak azon 
termékek küldendők, melyek a kereskedelmi forga-
lomnak tárgyát képezik, hanem teljes növénypéldányok 
is gyökerestől, szárastól, leveleivel és gyümölcseivel 
vagy kalászaival együtt, ugy, hogy felismerhető  le-
gyen a növény tenyészeti ereje, az általa képzett vál-
faj  és ezen válfajnak  egy adott talajban való fejlődési 
módja. 

A magvakhoz jól kezelt száraz mustrák csatolan-
dók elegendő mennyiségben. Es pedig : a gabonane-
müekhez egy kis kéve szárakkal, kalászokkal és gyö-
kerekkel együtt; a rostnövényekhez ; azon növény 
teljes szára, melyből vétettek ; az olajos növényekhez : 
a magvak vagy gyümölcsök példányai, valamint a nö-
vények is, melyekből az olaj nyeretik. 

Minden magmustrából legalább 10 liter (7 kupa) 
lesz küldendő. 

A beküldött mustrához egy jegyzék csatolandó, 
mely a termelő nevén és lakásán kivül a termény kö-
zépsulyát, a termőtalaj minőségét, fekvését,  magassá-
gát, a vetés és aratás idejét, a termelés jelentőségét, 
az e célra használt terület kiterjedését és a holdan-
kénti hozamot, valamint a 10 évi átlagos piaci árát 
tartalmazza. 

Ezen felsoroltakon  kívül más mezei, kerti, állati 
termékek, szeszek, sörök liquorök, konyhai készítmé-
nyek, háztartási ós általában gazgasági eszközök és 
gépek stb. stb. bejelentését köszönettel fogadjuk  és 
azokra nézve a bővebb felvilágosítást  készséggel 
megadjuk. 

Hogy hazai gazdaközönségünket a párisi közki-
állitás iránti részvétre minél inkább buzdítsa, alulírott 
bizottság még azon áldozattól sem riadt vissza, hogy 
ez érdekben Eöry Tivadar, Fekete Pál és Gamauf 
Vilmos urak személyeikben külön küldötteket utaztas-
son, kik a mennyire lehetséges, a t. termelő urakat 
személyesen leikeresni s nekiek a minden néven ne-
vezendő felvilágosítást  és segédkezést megadni, külö-
nösen pedig a csatolandó jegyzékeket ott a helyszinén 
kitölteni fogják.  Miután azonban ugy az idő rövidsége, 
mint az utaztatás költséges volta nem fogja  megengedni, 
hogy küldötteink mindenütt megfordulhassanak,  izive-
sen kérjük a kiállítani szándékozó, de személyesen 
fel  nem kereshetett t. gazdatársakat, hogy becses be* 
jelentéseiket akár közvetlenül hozzánk, akár pedig a 
kolozsvári kereskedelmi s iparkamara területén meg-
alakult déési, besztercei, szász-rógeni, maros-vásárhe-
lyi, dicső szent-mártoni, tordai, gyula-fehérvári,  szamos-
ujvári és nagy-enyedi kiállítási albizottságok egyiké-
hez mielőbb beküldeni ne terheltessenek. 

Miután a párisi közkiállitás érdekében folyó  le-
velezések és küldemények portomentesek, felkéretnek 
a t. felek,  hogy amennyiben ezen kedvezményt igény-
be venni óhajtják, akár ezen alulírott bizottsághoz, 
akár a felsorolt  albizottságokhoz intézendő leveleiket 
a küldő minőségének megjelölésével és „Hivatalos 
felszólítás  folytán"  megjegyzéssel lássák el. 

Kolozsvárit, 1877. junius 5-én. 
A párisi közkiállitás kolozsvárvidéki bizottsága : 

Tisza László, Gamauf  Vilmos, 
osztály-elnök. titkár. 

L e g- u j a b b. 
Erzerum, jun. 29. A törökök az egész vonalról 

elkergettek a muszkákat. Az ármeniai hadjárat első 
része tehát a törökök győzedelmével végződött. Mukh-
tár pasa ide érkezett. A hadseregben nagy a lelke-
sültség. 

Gyurgyevo, jun. 29. Zinicai jelentések szerint, 
tegnap a 14-ik muszka hadosztály hajnali 3 órakor 
Sistova alatt tutajokon átkelt a túlsó partra ós azt el-
lentállás nélkül elfoglalták.  Az áthajózás alatt a Car-
crica és Vengrad magaslatokon török csapatok jelentek 
meg és kifejlődött  egy véres harc. A nehéz muszka 
ütegek egyidejűleg Sistovát ós magaslatait lövöldözték. 
Hirlik, hogy az ogész hadosztálynak sikerült átkelnie. 
A nagyherceg már 5 órakor röggel táviratozott, hogy 
a törökök első álláspontjai elfoglalvák.  Azóta semmi 
ujabb, bár azt is beszélik, hogy 50,000 muszka már 
elfoglalta  Sistovát. 

Ruscsuk, jun. 29. A muszkák tegnap d. u. ismét 
pusztító tüzelést intéztek Rusesuk elleu. A házak egész 
az osztrák konzulátusig leégtek. Az osztrák konzul a 
legnagyobb golyózápor alatt és az OBztrák zászló alatt 
maradt. A távirdai hivatal és egy kórház le van rom-
bolva. Sok a halott és sebesült. Az ágyúzás eBti 9 
órakor ért véget 

A kormány felhívta  a Dobrudzsa lakosait, hogy 
vonuljanak a Balkán túlsó oldalára. — A muszkák 
Macsinnál 1200 halottat vesztettek. A török hajók le-
rombolták a szisztovai muszka hidat s a Szisztovánál 
álló 20,000 főnyi  muszka sereg a törökök ágyútüze ós 
a folyam  közt kétségbeeset élet halál harcot küzdenek 
Az átkelésnél 2000 muszka veszett el. 

Itt nagy a bizalom a kormány erélyében. A par-< 
lameut feloszlása  előtt állandó bizottságot nevezett ki. 
10 hadibajóból álló török flotta  érkezett Canea alá s 
a muszka hadihajók megsemmisítésére tör. A szófiai 
tartaléksereg rendeltetési helyére indult. Hassan egyp-
tomi herceg a Dubrudzsába nyomult muszkákat sepri ki. 

Dratga, jun. 29. A dunai átkelés nagyobbrészt 
már megtörtént. A zimnicai szisztovai átkelés igy tör-
tént : Reggeli 2 órakor Zimnica mellett pontonok a 14. 
hadosztályt, a tüzérdandárt és Mirki dandárát Szisztova 
felé  vitték. A Duna telve pontonokkal és a szemes 
törökök erős tüzelést intéztek. Egy lövés, egy pontont 
ugy talált, hogy az 2 ágyúval 40 katonával és egy 
vezérörnagygyal alásülyedt. — A muszkák azonban 
minden ellentállás dacára a túlpartra hatoltak. Ugyan 
ez időben a flamundai  és turnu-magurelli ütegek Ni-
kopolisbói bombázták Oltenicából szintén bombázást 
jelentenek, melynél Róth tábornok megsebeztetett. 

Bukurest, jun. 30. A muszka főhadiszálláson 
nagy lelkesedés uralkodik. A cár Miklós nagyhget a 
Szt.-György-rend II. osztályával tüntette ki. A tisztek a 
nagyherceget vállaikra emelték és csókolták. — Hir-
sovát, Tultsehát ós Matsint a muszkák egészen meg-
szállták. 

Konstantinápoly, jun. 30. Az „Ag- Havas,, sze-
rint az oroszok Kis-Azsiában visszavonulóban vannak, 
A Batumnál és Bajazidnál vivott legutóbbi harcok a 
törököknek voltak kedvezők, Ruscsukból az idegen 
hatalmak kouzulai Várnába költöztek át. 

London, jun. 29. A ,D. News«-nak jelentik 
Erzerumból jun 25-ikóről: Pénteken d. u. 4 órakor 
ütközet volt Kiliaz mellett az ottoman szárny, és az 
orosz balszárny közt. A törökök parancsnoka Akbrnet 
Mukhtár pasa volt. Az oroszok megverettek s elhagy-
ván állásaikat, visszavonultak Zedékára. Lovasságuk 
igen nagy veszteségeket szenvedett. 

Konstantinápoly, jun. 30. A műveletek a Du-
nán erélyesen elkezdőttek, az ágyuharc a Dunán az 
egész vonalon egyre tart. — Szisztova környék és a 
Dobrudzsából csatát jelentenek. — Ázsiából kielégítő 
hirek érkeztek. A muszkák kik Alaschkertis környé-
kén foglaltak  állást, megverettek és a folyamba  ker-
getettek — Ázsiában több pontról megfutamodnak  a 
muszkák. 

Konstantinápoly, jun. 30. Dervis pasa egy 29. 
távirata jelenti Batumból : A törökök, miután a musz-
kákat megerősített állásaikból elűzték, elfoglalták  a 
samiai magaslatokat és Konssubaut. Tournukut a tö-
rökök megszállották. 

Kiadóra, jun. 30. A nikopolisi két napi bombá 
zá» után 20-én éjjel a 9-ik muszka hadtest .egy na-
gyobb osztálya átkelt a Dunán. A kozákok nagyobb-
részt átuszták a Dunát. Két előbbi átkelési kísérletet 
a törökök meghiúsítottak. Rahova tegnap bombáztatott 
ós felgyújtatott.  Szisztova is lángokban áll. 

Ruscsuk, jun. 30. Az egyptomi sególyciapat ki-
lencvenkétezer emberből áll, köztük 1000 tüzér. Ma-
gokkal visznek 3 monitort, egy millió töltést és 500 
lovat. Főnökük Talaat pasa s Rediva titkára. 

v e g y e s . 
— A háromszéki takarékpénztár 1877. junius 

havi forgalmának  kimutatása. 
B e v é t e l : Készpéuzáthozit a mult hóról 2037 

frt  48 kr, 31 féltől  betét 2764 frt  71/, kr, visszafizetett 
váltókból 24,050 frt,  kamatból 595 frt  15 kr, illeték-
ből 298 frt  17 kr, kezelési költségből 10 frt,  visszle-
Bzámitolt váltókból 6350 frt.  Összesen 36,104 frt  87'I, 
kr. K i a d á s : 38 félnek  betétek visszatisetésóre 6952 
frt  60 kr, folyó  kamatokra 155 frt  71 kr, váltóleszá-
mítolásra 23,055 frt,  előlegekre 100 frt,  kezelési költ-
ségekre 34 frt  02 kr, tiszti fizetésre  25 frt,  posta-
dijakra 1 frt  56 kr, adóra 34 frt  03 kr, vis3zleszátni-
tolásokra 3800 frt,  visszleszámitolási kamatokra 161 
frt  12 kr, házbérre 125 frt.  Pónztármaradvány 1660 
frt  83*1, kr. Összesen 36,104 frt  88'!, kr. — E g y 
s z e r s m i n d figyelmeztetnek  a r é s z v é -
n y e s t a g o k , hogy részvónyjegyeikröl az 1. számú 
szelvényeket a takarékpénztárban a rendes üzleti na-
pokon a mult évi kamat s osztalékért becserélhetik. 

S.-Szentgyörgy, 1877. jun. 30. 
N a g y G e r g e l y , könyvvezető. 

— A s.-szentgyörgyi műkedvelő társulat junius 
26-án tartott előadása alkalmával bevétel volt 108 frt 
90 kr, össze3 kiadás 87 frt  04 kr, marad tiszta jöve-
delem 21 frt  86 kr; ebből átadatott a tűzoltó-egylet 
részére 11 frt  86 kr. — Felülfizettek  : Mélt. főispán 
Pótsa József  ur 9 frt  20 krt. N.-borosnyói Jós Elek 
ur, kovásznai dr. Antal Mihály ur, közjegyző Benedek 
János ur 60—60 krt. Kovács Lajos ur, Neumann Jó 
zsef  ur 4 0 - 4 0 krt. 

— A „Székely Míko-tanodá"-ban az 1876/7-ik 
tanévben, következő betegségek fordultak  elé: Torok-
fájás  jelentkezett 43 növendéken, dypnteritis 4 növ., 
főfájás  17 növ., szembaj 19 növ., hidegliz 14 növ., 

gyomorbaj 8 növ., lábfájás  7 növ., himlő 2 növ., tü-
dőgyuladás 1 növ., idült rekedtség 1 növ., mellfájás  5 
növ., májbetegség 1 növ., fülfájás  7 növ., szódülés ós 
derékfájás  3 növ., kényesebb betegeink a „Ferenc 
József  kórház"-ban ápoltattak, a többiek a tanoda 
betegszobájában vagy a szülői háznál. Örömmel jelez-
hetem azonban, hogy növendékeink közül egy sem lett 
e tanévben a halál áldozata. A jövő tanévben még 
több helyiséggel fogunk  rendelkezni és igy reményűnk 
lehet, hogy még terhesebb betegeinket — mitől isten 
őrizzen ! sem kell a közkórházbao ápoltatni. Sepsi-
Szentgyörgy, 1877. jun. 28. S i m ó D é n e s , h. tan-
vezető. 

— A helybeli reí. algymnasiumban a nyári 
vizsgák junius 25-én kezdve tartattak meg, első nap 
délutánján a tornászat és műénekből, következő napo-
kon egyéb tantárgyakból. A műénekből szép sikert 
mutattak fel  a tanulók és itt a főérdem  a műének ve-
zetőjét, Kelemen Győző urat illeti. A tornáizatból An-
talfi  Elek tornatanitó remekeltetett tanítványaival, hol 
különösen a katonai fegyvergyakorlatok  vonták ma-
gukra a közönség figyelmét.  Ezen délután volt a pá-
lyadijak kiosztása és szavalat-pályázat a Nagy Ferenc-
féle  két pályadíjra. A IV. középt. osztályból a pálya-
dijat mint legjobb szavaló Kese Kálmán nyerte el 
Petőfi  „Két ország ölelkezése" cimü költeményével ; 
a III. osztályból Jáni Lajos Arany „Rendületlenül" 
cimü költeményével. Ezen kivül jutalmakat tűztek volt 
ki : dr. Szász István és Bodor Domokos tanár urak, 
továbbá Kelemen Győző ur a IV. elemi oszt. főnöke. 
A dr. Szász István ur által kitűzött jutalmat Berde 
László II. középt. osztályos növendék nyerte el, mint 
aki legcsinosabb és legterjedelmesebb növénygyűjte-
ményt készített. A Bodor Domokos ur által kitüzöttet 
Vitályos Béla IV. középt. osztályos növendék egy 
magyarnyelvtani dolgozattal. A Kelemen Győző ur ál-
tal kitüzöttet Bodor Gyula III. középt. osztályos nö-
vendék, mint a gymnasiumban legkitűnőbb rajzoló — 
Jókai Mór életnagyságú képének rajzolásával. Ezen 
kivül Gyárfás  Lajos városi főjegyző  ur 1 drb. húszast 
tűzött ki a tornászatban a legjobb mászónak ; e jutal-
mat Bodor Gyula nyerte el. A vizsgák általában oly 
kitűnő eredmÓnynyel folytak  le, hogy ezért a gymna-
sium tanítói csak dicséretet és elismerést érdemelnek. 
A szülök arcán lehetett az örömet, megelégedéat látn;, 
melylyel a vizsgateremből távoztak. A gymnasium ta-
nítóinak csak gratulálhatunk a felmutatott  sikerért. 

— A felső  népiskola vizsgái junius utolsó nap-
jaiban tartattak meg. A tanulók helyes és szabatos 
feleletei  mindenkit megyözhettek arról, hogy ez iskola 
tanítói a tanitás körüli kötelességüket a legjobban 
teljesítették. A tanítói kar dicséretet érdemel főleg 
azon helyes módszerért, melylyel az egyes tantárgya-
kat kezelte. 

— A sepsiszentgyörgyi községi fia-  ós leáuy 
iskola idei vizsgái igen szép eredménnyel folytak 
lo. Mint értesülünk a szülők teljesen megvannak ez 
óvi tanulás eredményével elégedve. A leányiskola 
vizsgáin kiállított különböző a növendékek által ké-
szített ruhadarabok, apróbb tárgyak méltán vonták a 
kűzönség figyelmét  magukra. A kedvező eredmény a 
tanitóikar érdeme. 

— A k.-vásárhelyi közművelődési egylet zene-
szakosztálya e város azópeinek az egylet körül szerzett 
érdemei elismeréséül junius 30-án éjei több család 
ablaka alatt éji zenét adott. Egyik család ablaka alatt 
hideg zuhany fogadta  a jobb sorsa érdemes szakosz-
tály tagjait s egy korsó viz zuhant reájuk — az edé-
nyei együtt. Kissé drasztikus módja az elismerésnek 
— s az egyén, ki ily fogadtatásban  részesítette a ze-
noszakosztály tagjait vagy iiluminált állapotban lehe-
tett, vagy nem igen irigylendő műveltségi állapottal 
rendelkezik. 

— A brassói magyar dalárda ez évi második 
reudkivüli dalestélyét f.  év. jun. 23 án szép számú és 
válogatott közönség előtt tartá meg, melynek legna-
gyobb részét németek és románok képezték ; no, de 
hogy igazságos legyek egyrészről ezért, másrészről pe-
dig azért, nehogy az identifikálás  gyanújába essem, 
nem hallgathatom el azt, hogy e szépszámú közönség 
egy igenis nagy részét az izraelita közönség képezte. 
Sajnos eléggé, bogy az itteni magyar közönségről, kü-
lönösen pedig annak hangadó osztályáról enyhén szól • 
va, azt kell mondanom, mikép azokból egyéneket a 
Diogenes lámpájával sem lehetett találni. Pedig talán 
nem mondok merészet, azt állítván, hogy ezeknek né-
mileg erkölcsi kötelmük teljesitése lett volna ott leg-
alább bemutatui magukat. No de hagyjuk, bizonyára 
fontos,  országos gondok tárták ettől vissza, vigasztal-
juk tehát magunkat a jövő reményével a reményért. 
Hogy azonban ez estélyen megjelenve némi kárpótlást 
nyerhettek volna a nagy áldozatért, arról a dalárdának 
bár rövid működési ideje, mely alatt sok szépet és 
jót mutatott fel,  nem kímélvén költséget és táradságot, 
teljes biztosítékot nyújthatott volna; mert nyíltan meg-
vallva különösen csak ez egylet az, mely a többi itt 
élő nemzetiségek előtt bizonyságot tesz arról, hogy a 
brassói magyarságnak is van műérzóke. A csin és íz-
léssel összeállított műsor sok szépet s kellemest tartal-
mazott, igy különösen Zimaynak „De szomorú ez az 
élet énnekem", „Marosszéki piros kláris", „Jer ölem-
be kis babám" cimü 3 darabjánál a komoly tanulmány 
a hangárnyalatok szabatos kivitelében nagyon is észre 
vehető volt. Zimay „Honfi  dala", hihetőleg mert an-
nak magyar szövegét a közönség nem magyar része 
nem igen érté — magyarázza meg azon csekély ha-
tást, melyet különben e valóban dagályos dallamu da-
rabnál különben nem lehetne felfogai.  Storch A. M.-
nek „Egy csillag árván áll" cimü sopran angáadala, 
melyet N. k. a. énekelt, zajos tetszéssel fogadtatott  s 
a közönség szűnni nem akaró tapsai közt azt a ked* 
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ves énekesnőnek ismételnie kellett. Nem csekélyebb 
hatást idézett elő a dalárda is a saját maga előadta 
„Késő van már" és „Helyre Kati", úgyszintén Huber 
K.-nak „Csatadal*-ával, melyeket ismételnie kellett. 
A mtlsor befejeztével  kezdődött az el nem maradható 
tánc, hogy a szellemi élvezet, egy kevés tornai gya-
korlattal felváltva,  annál kedvesebb emlékű legyen. 
Különben a legkedélyeiebben mulató közönséget csak 
is a pirkodó hajnal rózsás féuye  oszlatá szét, figyel-
meztetvén, hogy itt a reggel. K r. 

— Málnás fürdőre  vonatkozólag e fürdőnek  bi-
zonyos jóakarói tendenciózus hireket terjesztettek el, 
melyek a fürdő  eddigi jó hírnevének árthatnának, ha 
megyéok minden egyes viszonyokkal ismeretei polgára 
nem ismerné fel  azokban a szándékol roBzakaratot. 
Málnás fürdőről  el lett terjesztve, hogy a fürdői  dijak 
felemeltettek,  hogy moit egy fürdő  dija 30 kr, drá-
gább a koszt, szoba stb. — E tendenciózus hirekkel 
szemben ki kell jelentenünk, hogy Málnás fürdőn  az 
eddigi fürdői  dijak változást nem szenvedtek, mert 
ezen idényre nézve is egy hideg fürdő  15 — 20 kr, 
meleg fürdő  ruhával 40 kr, egyes szoba ára napjára 
30 krtól 80-ig, kettős 80 krtól 1 frt  20 krig, zenetaxa 
egész idényre egy személytől 2 frt,  családtól 5 frt. 
Málnás fürdő  birtokosai igyekeztek minden lehető kí-
vánalmaknak e fürdő  kezdetleges viszonyaihoz képest 
megfelelni;  e célból vendéglőt építettek, van fedett 
sétánya, vendégszobái száma 120, lehető kényelemmel 
berendezve, van állandó jó zenekara, sétánya, fürdő-
orvosa, gyógyszertára, kereskedése és igy kényelem, 
főkép  a nagyon olcsó árakat, páratlan gyógyerejü ás-
ványos vizeit tekintve, bármely más régebbi fürdővel 
kiállhatja a versenyt, tőt — mennyiben minden más 
fürdőnél  olcsóbb — azok fölött  előnynyel is bir. Ecy-
nyit tartozunk elmondani megyénk lakosaival szemben, 
minthogy Málnás kizárólagos fürdője  e megye lakosai-
nak — tájékozásul. Az ily tendenciózus hirek terjesz-
tőinek pedig tanácsoljuk : ne vezessék a közvéleményt 
ily nevetséges és roszakaratu hirek terjesztése által 
félre.  Ö t v e s P á l , Málnás fürdő  birtokosa. 

— A hosszuaszói rablógyilkoiságot az „Ébredés" 
szerint a megölt testvére követte el boszuból. 

— Brassó, Szentpéter, Yidombák • még pár 
község határát a jég szombaton elverte s roppant ká-
rokat okozott. 

— Brassóban mint értesülünk autonon orthodox 
zsidd-hitközség alakult. FeUőbb helyről megerősítve 
is lett. 

— Bodor Imre gymnasiumi rajztanító typhuBban 
meghalt Angyaloson. Temetése tegnap volt. A köte-
lességét teljesítő, Bzerény tanitó elhalálozása általános 
részvétett keltett barátai, tanitótársainál. 

— Régi pénzek találása. Ilyefalván  a napokban 
egy patak árkában mintegy 120 drb római ezüstpénzt 
találtak. A pénzek a római köztáriaiág korából valók 
és a császárság idejéből Trajánig. Feltűnő, hogy dup-
lum alig kétféle  pénzből van — a többiből egy-egy 
darab. Mint látszik egy ö n á l l ó pénzgyűjtemány 
lehetett. A képek, felírások  tisztán kivehetők. A talált 
pénzek Révay Lajos ref.  lelkész ur birtokában vannak. 

— A kis -kükUllőmegyei nö-egylet által D.-Szt.-
Mártonban felállítandó  leányiskola javára gr. B é l djy 
Ferencné elnök által Borsolái alá bocsátott paplanra a 
húzás nem régiben a megyeház dísztermében igen 
szép éi diszes közönség jelenlétében megtartatott. A 
ny-srö a M a l v i n név volt, miről a báromizékmegyei 
érdekeltek tiszteletjel értesíttetnek. F i n t a I g n á c , 
a kis-kűküllőmegyei nő-egylet titkára. 

— A „Marosvidék" irja: az^erdélyrészi fürdőkre 
sokan készülnek városunkból (M.-vásárhely) de a sok 
rablógyikosság visszatartja a családokat a fürdőidény-
től. Tekintve a háromszékmegyei közbiztonsági álla-
potokat — fürdőinkre  bátran jöhetnek a jó maros 
vásárhelyiek, itt személyök és vagyonuk telyes biz-
tonságban lesz. 

P I A C I Á R A K 
S.-Sz.- j 
György 
jul. 2. 

jnn. 29. 

frt. kr. * * kr. 
l legszebb . . 

Buza (tiszta) ! közepes . , 8 50 8 
bO 
60 

| gyöngébb . . 7 — 8 — 

Buza (vegyes) 7 40 
Rozs 1 legszebb . . . . 

1 \ közepes . . . . 
5 70 6 20 

• I 
Rozs 1 legszebb . . . . 

1 \ közepes . . . . 5 — 5 90 
- ' Árna \ l e S 8 z e b b • • • • A r p a j közepes . . . . 

5 
5 

20 5 
5 

60 
40 

© b ) legszebb . . . . 
) közepes . . . . 

3 
3 

40 3 
3 

Ü0 

Törökbuza 5 4 50 
o Kása 14 fi — 

Borsó 6 6 — 

Lencse 10 o — 

« Fuszulyka 6 5 — 

Lenmag — — 12 — 

a Burgonya 1 60 — — 

a \ Marhahús 36 
u Disznóhús 44 40 
o — 4R 
UJ 1 ~ 30 — — 

L O T T Ó H Ú Z Á S . 
Budán, jun. 30-án kővetkező számok hú-

zattak k i : 6 0 . 24 . 57, 73. 22. 

Bécsi tSzs<lo és pénzek julius 2. 
5° (n Metalliques . 61.10 
5% nem. köles. . 65.30 
1860. államkőlce. 111.65 
Bankrészvények . 774.— 
Hitelrész vények . 154.80 
London 124.90 

M. földt.  kötv. . 74.25 
Tem. földt.  kötv. 73.— 
Erd. földt.  kötv .73.50 
Ezüst 109.40 
Cs. kir. arany . 5 . 9 1 
Napoleond'or . 9.99 

Felelős szerkesztő: Vécsey Róbert. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Szám 10. közp. v. 
877^ 

Hirdetmény. 
Sepsi-Szentgyörgy városa központi választ-

mánya által közhíré tétetik : 
1-ször) Hogy az 1874. XXXII I . t. c. ér 

telmében az 1878-ik évre az országgyűlési kép-
viselő választók ideiglenes névjegyzéke folyó 
1877. julius hava 5-ik napján kezdve azon hó 
15-ik napjáig — naponként délelőtt 8 órától 
kezdve délelőtt 12 óráig a tanácsi iktató hiva-
talban Sikó József  jelenlétében megszemlélhető, 

s ugyanazon napokban délután 2 órától kezdve 
6 óráig le is másolható. 

2-szor) Hogy a névjegyzék kiigazítása iránti 
kérvények a fennebb  megnevezett helyen dél-
előtt és délután a jelzett órákban julius 5-étől 
kezdve 15-éig elfogadtatnak,  s az ezekre tett 
észrevételek pedig julius 16-ától 25-éig lesznek 
benyújthatok. 

Sepsi-Szentgyörgy a város központi választ-
mányának 1877. junius 30-án tartott üléséből. 

Császár Bálint, 
2—3 polgármester. 

Grál J u l i á n n á 
okleveles szöléiznő, ki a bábasága tanfolyamot 
a legjobb eredménnyel végezte, Háromszékme-
gye valamelyik községében bábakép alkalmaz-
tatni óhajt ja magát. Értekezhetni Raróthon a 
szülésznővel. 1—3 

Haszonbéri hirdetés. 
Az előpataki ásványvizek folyó  év augusztushava 17-ik napján — a jövő 1878-ik 

év áprilhava 12-én kezdődve egymásután következő hat évekre haszonbérbe adatnak — a t . 
cz. vállalkozók a feltételeket  megtekinthetik Brassóban Steriu COUStailtin ur váltó-üzletében 
— S.-Sztgyörgyön Bogdni l t e s t v é r urak — és itten helyben a fürdőigazgatóságnál. 

Egyszersmind köztudomásra hozatik, hogy Előpatakán minden évben augusztus 17 
18 és 19-ik napján nagy l ó v á s á r tartatik. 

Élőpatak, 1877. junius 8-án. 
3 — 3 A fürdöigazgatóság. 

Praglowsky József, 
a tusnádi „ H l ROM HUSZÁR" szálloda haszonbérlője 

vendéglőjét az idei fürdőidényre  megnyitván, ujolag berendezte, — lehető kényelem-

nek megfelelőleg  beruházta. J ó ételek-, italokkal olcsó áron szolgál vendégeinek. 

Vendégszobái jutányosán bérelhetők ki s kényelmesen berendezettek. Egyáltalán fel-

adatául tűzte ki a vidéki és távolabbi fürdővendégek  megelégedését figyelmes,  olcsó 

szolgálat, jó ételek, italok, tiszta, jó szobák és ágyak által megnyerni. 

1 - 6 

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

gyógyít gyökeresen fényes  és tartós siker biztosítása mellett mindennemű 

titkos betegségeket; 
1) az önfertözésnek  minden következményeit, úgymint 

magömléseket 
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást,  különösen a e h e t e t l e n s é g 

(elgyengült férfierőt;) 
e t 

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

3) hugjcsSszíiküleseket; 
4) friss  és idült nyákfolyásokat  nőknél, az úgynevezett fehérfolyást,  és az onnan eredő 

MAGTALANS AGOT ; 
5) bőrkiütéseket; 
6) A húgyhólyag betegségeit és mindennemű vizelési nehézségeket. 
Rendel naponként : délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és estve 7 órá ól 8-ig 
Lakik: Pesten, belváros, kigyóutcza 2-ik szám alatt kigyó- és városházutcza. 

sarkán. (BottenbiHer-fóle  házban) L emelet , bemene t a lépcsőn. 
Dijjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik 

és a gyógyszerek megküldetnek. 84—100 


