
Szerkesztőségi iroda: 
Brassai ntci»*60. si *Wu, 
hová a lap siel'emi ré*zéf 

illetB közlemények 
küldendők. 

Kiadó-hivatal: 
Po 11 i k Mór könyvnyom-
dája, hová a hirdetések és 
•16'fii«té«i  pénzek bérmen-

tesen intézendők. 

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap, 
a haromszéki „Házi ipar-egyle t" 

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

Megjelenik ezeu lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton 
Előfizetési  feltételek: 
helyben háahozhordva vagy 

vidékre postán küldve: 
Egész év . . 6 ft.  — ki. 
Fél év . . . . 3 ft.  — kr. 
Negyed év . . 1 ft.  SO kr-
Hirdetmények dija: 
3 hasábos petitaorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyllttór sora IS kr. 

A ,Nemere" t, előfizetőihez, 
Tudomására kivánom hozni a t. előfizetők-

nek, hogy a „Nemere" szerkesztői személyzeté-
nél beállott változás következtében szerencsés 
voltam Málik Józaef  polg. isk. igazgató urat 
lapomhoz felelős  szerkesztőül megnyerhetni. 

Mikor lapom t. pártolóit ezen változás felől 
értesítem, egyszersmind kötelességemnek tartom 
kijelenteni, miszerint a „Nemere" legközelebbi 
számában foglalt  és Sepsi-Szentgyörgy város ér-
demes tanácsát alaptalanul s méltatlanul rágal-
mazó közlemény személyes sérelmek gyöngéd-
telen visszatorlása volt s hogy ezen sajnos kö-
rülmény is egyik inditó oka volt a szerkesztés-
nél beállott személyváltozásnak. 

S-psi-Sztgyörgy, 1877. dec, 10-én. 

Pollák Mór, 
a „ N e m e r e " kiadója 

és laptulajdonosa. 

A t. kiadó ur fentebbi  értesítése szerint, 
mikor a „Nemere" szerkesztését, több oldalról 
jött felszólításnak  engedve, el kellett vállalnom, 
azon kedves reményben tevém azt, miszerint e 
lap t. munkatársai becses dolgozataikkal engem 
is szívesek lesznek támogatni. Magam részéről 
lapunk szellemi előhaladásán minden erőmből 
munkálni fogok.  S mig egyfelől  városunk és vi-
dékünk legkitűnőbb tehetségei sziges közremű-
ködése felöl  biztositni fogom  magamat, másrészt 
nem mulaszthatom el köszönetemet nyilvánítani 
dr. Szász l i t v á n gymn. segédtanár urnák azon 
hazafias  készségeért, hogy lapunk mellé állandó 
munkatársul jőni szíves volt. 

Legyen szabad azonban addig is, mig e 
tárgyról bővebben szólhatnék, teljes bizalommal 
felkérnem  t. munkatársaimat: kegyeskedjenek 
az ere lényében annyira káros személyeskedő 
irányt , »gtiszteh5 dolgozataikban t e l j e s e n 
mellőzui. 

Azon >-eménybeu, hogy Háromszékmegye 
értelmes közönsége becses támogatásával szives 
leend hozzájárulni a „Nemere" szellemi megerő-
södéséhez, magamat a t. olvasó közönség jóin-
dulataiba ajánlom. 

Sepsi-Sztgyörgy, 1877. dec. 10-én. 

Málik József, 
a „ N e m e r e " 

felelős  szerkesztője. 

A. kandidáció a megyei válasz-
tásoknál. 

Sok tekintetben igazat kell adnunk a latin 
közmondásnak: „Dimidium facti,  qui beue coe-
pit, habét " A kormányzás terén, bárminő kér-
déssel álljunk szemközt, alapot kell vetnünk 
kormányzási elveink keresztülvitelére. S ha meg-
vetettük a szilárd alapot, bizton épithetüuk arra 
anélkül, hogy a jövőt illető támadásoktól félni 
lehetne. 

Küszöbön állunk a megyei választások. Or-
szágunk mindan migyéje a leguagyobb érdek-
lődéssel néz eléjök Itt-ott az azt megelőző iz-
gatottság a megyei érdekek nyomós érveivel iga-
zolva is van. De mint mindenütt, ugy nálunk 
is, általános, mindnyájunkat közösen érdeklő 
Hzerupont ;kra kell figyelnünk,  valahányszor a 
megyei v.ilasztások végcélját tekintjük. 

A választások célja, életerós munkaképes 
s az administráció terén teljes biztosságai mozgó 
közigazgatást teremteni, minden kérdésen felül 
Ali. A. megyei tisztviselő-tesiilet egy megye kö-
zönségének, értelmi, társadalmi álláspontjának 
tiszta tükre. Mert választott hivatalnokaib in ösz-
pontosítja saját létérdekeit, általuk representálja 
közigazgatási elveit; a községek kezeikbe teszik 

le társadalmi életük, az ipar, nemzetgazdászat, 
közbiztonság, vallás-erkölcsi fejlődés,  nevelésügy, 
hazafias  élet minden teltételeit. 

A választott tisztviselő testület nyújt egye-
dül biztosítékot az államnak, melynek nevében 
a végrehajtást eszközli, afelől,  hogy az állam 
alkotmányos uton céljait érhesse. 

Hazánkban, az alkotmányos országban, ál-
lamkormányunknak ily célú feltevéseire  egyet-
len garancia van biztosítva és ez a kandidáció. 

A kandidáció alkotmányos jogaink közé 
tartozik. Egy jog ez, melynek keretén belül 
kormány és megye benső szövetkezésben álla-
nak egymással. A kandidáció nem egyéb tehát 
mint azon biztosíték, melyet a megye által e 
célra kijelölt bizottság az államkormányzat ré-
szére felajánl.  Egy biztosíték az, melynek ere-
jénél lógva a bizottság erkölcsi felelősséget  vál-
lal az államhatalommal szemben azon egyének-
ről, kiket kiválasztott, egyik-másik hivatalra ki-
jelölt. Az erkölcsi felelősség  tehát ezen a téren 
teljesen a bizottságot illeti. Hogy a kiválasztott 
egyének qualifikációi  megfelelnek-e  azon krité-
riumoknak, melyek a tisztviselőt megyei hiva-
talra minősitik, vagy nem; hogy a bizalom ál-
tal kijelölt férfiak  képesek-e betölteni a kérdés 
alatti állomást, vagy nem: ennek megbirálása 
tartozik a kandidáló bizottság kiindulási körébe. 

És ezen ponton látjuk mi — felfogásunk 
szerint - a kandidáló bízfettság  intézményét 
üdvösnek. 

De másfelől  épen ezen pont az, melynél a 
kijelölő bizottság erkölcsi felelősséget  vállalt 
magára. 

Ilyen felfogással  bátran nézünk megyei éle-
tünk jövójével szembe. A kandid ició csak akkor 
éri el célját; különben ha tekinteten kivül hagy-
juk a fentebbi  szempontokat, nem érünk el vele 
általános célokat, nem felel  mig maga az int':a-
mény magasabb intentiókuak s vé^ra azon 
esetben a kandidáció nem lenne egyéb, mint a 
folyamodók  sorozó bizottsága. 

Ide pedig Háromszékmegye, hol annyi ér-
telmes ós teljes képzettségű férfi  van, ,iem fog 
sülyedni. 

Ha azonban nem várt eset á'l eló, mikor 
t. i. Ugyanazon állomásra pályázók közül egyik 
sem rendelkeznék a szükséges qualifikációkkal 
és mégis megtörténnék a kandidáció : őszintén 
ki kell mondanunk, hogy ilyen eljárás mellett 
épen a megye jól felfogott  érdekeit látnók ve-
szélyeztetve. Á kijelölés ezen esetben teljesen 
célját tévesztené. Nem képzelünk bizottságot, a 
mely hasonló helyzetben annak káros következ-
ményeit be ne látná. Nincs oly bizottság, mely 
e tekintetben az erkölcsi felelősség  súlyát mé-
lyen ne érezné. 

AJkandidáló bizottsignak ezen esetben is 
fenn  van tartva joga a jöhető abnormis helyzet 
elhárítására és ez: nem kandidálni. Bátran biz-
hatjuk rá az igy üresen maradt állomás ideig-
lenesen leendő betöltését a főispánra,  kit megyéje 
iránt való szeretete fog  vezérelni mindenesetre 
kinevezésében. 

Ilyen eljárással, a kandidáció ezen fogalma 
szerint véljük mi a megyei hivatalok leghasz-
nosabb betöltését. 

Ellenesetben igen szépen lehet a megyei 
tisztviselőket hivatalos teendőik közben inter-
pellálni, beszélhetünk megyénk hiányoí szerke-
zetéről, sympathizalhatunk a nép zunvedései -
vel, sőt kokettirozhatunk a köz vélem énynyel is, 
de nem tettünk semmit. Ha a kiindul isi pontot 
eltévesztjük, hoaboldogitók nnradatik u?V«n ; 
de ránk fognak  illeni a francia  iró s u v a i : „ ek 
c'est aiasi qní l'on gouverne et qua l'oa régé-
nére les peuples ! . . ." 

Végül is valam'nt mindenütt, ugf  itt is 

csak egységes akarat vezet üdvös célhoz Szé-
pen mondja egyik nagy irónk : .Egység az, mi 
által nemzetek fennállnak,  fejlődnek  s nagygyá 
válnak s mig e hon minden polgárait ennek ér-
zete nem hatja át, mig az egyes polgár, egyes 
társulat vagy törvényhatóság személyes érdekeit, 
8őt hiúságát fogja  követni, addig a hazának jö-
vője biztositva nincs." Valamint a gőz hatalma 
rejtve volt a világ előtt, mig az összeszorítva 
bizo iyos célra nem irányoztatott: ugy az er-
kölcsi világban s közelebbről egy törvényható-
ság életében csak összpontosított erők, közös 
akarattal érhetik céljukat. 

A kezdet kiindulási pontjára akartunk rá-
mutatni e sorokkal c í i k ; bár mig vagfuaic 
győződve, hogy Háromszékmegy) intelligjus 
közönsége a legjobb akarattal s a legszebb 
egyetértéssel fogja  mindezeket elintézni. 

A példabeszédet ismételni azonban n3m árt: 
„Aki jól köt, jól old." 

„Dimidium facti,  qui beae coepit, habét." 
A. M. 

* A dele^atio tárgyát képező jövő évi közös 
költségirányzat táblázatos kimutatásai szerint a jö/ő 
évi előirányzat össze van hasjnlitva a inalt három év 
megszavazott kiadásaival; e szerint az 1875. évben 
volt az összes kiadás 107.606,965 frt;  1876-ban 116 
millió 563,313 forint,  1877-bso 111.311,659 frt;  jövő 
évre előirányozva van 109.031,871 frt.  E szerint a jövő 
évi előirányzat nagyobb az 1875-ki megszavazott ki-
adásoknál: 1.424,906 frttal;  ellenben kisebb az 1876-
dikiaknál 7.531,442 forinttal  és kisebb az 1877-dikiek-
nél 2.279,786 frttal. 

* A magyar delegatio tagjait de«. 7-én déli egy 
órakor togadta ő felsége.  Szögyényi elnök rövid be-
szédben fejezte  ki hódolatát a felségnek,  mely ban 
különösen örömét nyilvánitá a lelett, hogy sikerült 
monarchiánkat békében tartani s remányli, hogy ez-
utánra is 'alálnak módot a minarchia érdekeinek meg-
óvására. Ő felség  5 a hozzá intézett beszédekre így vá 
laszolt: Ö.'öinmsl vettem tudomásul hüiégök biztositi-
sát. Tekintettel Európa politikai helyzetére, óhajtottam 
volna, ha mlr előbb kezdődtek volna az alkotminyos 
működések. Ha uincsenek is ma még azon helyzetben 
a feladatot  ez időszakban egészben ta'jeslteai, mégis 
magbizhatom tapasztalt buzgóságukban, liogy azt vég-
zik a mit a viszonyok megengednek és amit most meg 
tenni lehetséges. Őazinte sajnálatomra nem sikerült a 
háborút a Muszka- ós Törökország köí Ht migakadÁ-
lyoznom és kormányom csak oda törekedett, hogy a 
háború localizálva maradjon s a monarchiának a béke 
áldásai biztositva legyenek. Dacára a b o n y o l u l t viszo-
nyoknak, keleten viszonyunk a külhatalm ikhoz jó ma-
marad és Ausztria-Magyarország órdakai magóvottak. 
Ez lesz jövőre is legelső feladata  kormányomnak. Ed-
dig az lehetséges volt, anélkül, hogy erre áldozatkész-
ségüket igénybe kellett volna venni. Reményiem, hogy 
jövőre sem lesz szükség reá, mindenesetre azonban 
meg vagyok győződve, hogy azon esetben, ha érde-
keinket kellend megóvnuuk, népeim hazafias  odaadá-
sára teljes lélekkel számolhatok. Bizva abban, hogy 
kormányomat nehéz feladatában,  mély belátás és ha-
zafisággal  támogatni fogják,  müködésökhsz szerencsét 
kívánok és a legszívesebben üdvözlöm önöket. 

* A „Jjurnal des Dabats" jelenti : Dufaure 
teljes felhatalmazást  nyert egy kabinetalakitásra. Az 
utolsó minisztériumi combinatio igy hangzik : Dnfaúre 
belügy; Faye, a belügyminiszter altitkára; Birenger. 
vagy Bertault igazságügy ; Berdoux az igazságügymi-
niszter altitkára ; Waddin^ton közoktatásügy ; Teissa 
renc de Bort kereskedelmi ; Regionat közmunka ; Say 
pénzügy; Saint-Vallier külügy; Berthautb hadügy; 
Pothuan tengerészeti miniszter. A nap folyamában  a 
névsor bizonyosan még megváltozik. 

A h a r c t é r r ő l . 
Az eleuai vereséget bár kisé takargatja az orosz 

hivatalos sajtó s igyekszik Mirazky harcag haduztl-
lyának megveretését jelentéktelennek feltüntetni,  m nd-
azonáltal a vert hadtesthez kérik a segély hadakat s ez 
azt bizonyítja, hagy Mirsiky részéről nam csupia 
„hátrafelé  való koncentrálás" történt. A vereség ^vég-
zetessé vált agy a Sipka szorosban, mint a Plevna 
környákén levő orosz seregekre nézve. Várni lehet 
ezután természetesen, hogy az orosz fővezénylet  min-
den erejét összeszedi a csorba helyre ütéaáre a Tirno • 

Mai számunkhoz van mellékelve A7. v\thenaeum" nvomdáiában megielenő lapok előfizetési  felhívása. 



vába fogja  összegyűjteni azon haderőt, melynek rea-f 
deltetéBe lesz Szulejmant útjában megakadályozni^jT^k1 

azonban a török sereg elég erős lesz az oroszokat 
Tirnovából kiverni, akkor a háború menetéhen nieg-i 
lepő uj fordulatnak  nézünk elébe. A Solia felé  törekvő 
orosz hadak sikerének is vége lett. Mehemed Ali szin-
tén megtartá elfoglalt  állásait a Balkánban s támadása 
várható, roihelyest Begédhadai megérkeztek. 

Az elenai török győzelem részleteiből különben 
ma már hivatalosan jelentik, mÍBzerint dec. 4 én két-
ségbeesett^barc után, dörgő „Allah!" kiáltások között 
foglalták  el Szulejman hadai az elenai pozíciókat. A 
törökök elfoglaltak  11 ágyút és 20 lőszerkocsit, , 300 
foglyot  ejtettek, köztü.t több tisztet. Az oroszok 3000-
nél több halottat hrgytak a síkon. Többi részöket 
Ga'orova és Tirnova felé  ugrasztották szét a törökök s 
éj beálltáig üldözték. Sok ily győzelmet a derék tö-
rök nemzetnek 1 

A „Standard" nak Kamarlinból dec. 7-ről jelen-
tik, hogy a muszkák megújították támadásukat a törö-
kök nyugati erödei ellen. Három órai harc után a tö-
rökök kiszorították a muszkákat hadállásaikból. Mind-
két részen nagy a veszteség. 

A „Daily Telegraph"-nak sürgönyzik Perából, 
dec. 6 ról : Dervis pa a Erzetumba megy. Mukhtár 
folytonos  erődítéseket nyer. 

Drin&polybÓl ir, ák, hogy onnan több napja hat 
ezer mustafir  és 900 lovas küldetett Sophiába. Több 
mint 80 ágyú szintén oda log indulni már legközelebb. 
A dedeagatsi kikötőbe több csapatszállító hajó érke-
zett 4500 gyaloggal. 'Mint mondják, Tunisbói legköze-
lébb 6000 ló érkezik Sophiába. 

Konstantinápolyból távirják dec. 6 ról a „Neue 
fr.  Pr."-nek : A BarnasáfL.ri  török hadosztály átkelt a 
Lomon és elfoglalta  Popkiöit. Ugyanezen hadosztály 
most Verboca felé  halad. 

A keleti marhavész és 
toroklob. 

a roncsoló 

Szándékosan jelzem a keleti marhavészt első sor-
ban, mert ugy látszik, hogy nemzet gazdászati szem-
pontból kiválóbb figyelembe  és gondozásba részesül. 
Rövid ittlétem alatt két oly dologgal ismerkedtem 
meg, melyeket eddig — dacára 8-ik évi orvosi 
működésemnek, csak is theoriából ismertem — értem 
alatta „a roncsoló toroklobot ÓB a keleti marhavészt." 
Hu most e két vészteljes jelenséget elfogulatlan  össze-
hasonlítom, arra az eredményre jövök, hogy járvány 
idején talán jobb volna a „metempsychosis" törvénye 
szerint valamely kérődző állatnak átváltozni, mintsem a 
roncsoló toroklob folytonos  terjedését tápláló ragályá-
nak kitéve lenni. Es a milyen hyperbolisticusnaW lát-
szik első tekintetre e föltevÓB,  ép oly igaz és jellemző 
Batyra rejlik benne. 

A magyarázat következő: Alig mutatkoztak a 
keleti marhavész első jelei, a politikai hatóság ép oly 
lelkiismeretesen, mint tapintatosan rögtön jelentést tett 
és közvetlenül a kormány magas hivatásának minden 
tekintetben meg is felelt,  ugy áldozatkészségével mint 
erélyes, előzékeny szakegyéneivel és a mi majdnem a 
legtöbb, a lakosság tevékeny támogatásával találkozva, 
a vészkitörés helyén a lehető legrövidebb idő alatt 
valószínűleg gátat is vetnek a vagyon-, a jószágpusz-
titásnak. 

A milyen örvendetes ez egyrészről az állati egész-
ségügy körül történt buzgalomtelje? eljárásnak, ép oly 
leverő másrészt, hogy a kovésbbé kérődző kétlábuak-
nál jó rész a nagy isten határtalan jóságára és a vé 
letien esélyére van bizva a ragályozás terjedésének el-
fojtása.  Mert a keleti marhavésznél minden szükséges 

~ AM€  A,. 
Amerikai utazásom. 

(Felolvastatott az „oltár-egylet" javára Kézdi-Vásárhelytt, 1877 . 
okt, 18-án tartott estélyen.) 

Tisztelt gyülekezet! 
Sokáig haboztam, mig eltökéltem magamat arra, 

hogy jelen felolvasásom  tárgyául a philadelphiai világ-
kiállításának a bécsivel való összehasonlítását, tehát 
egy oly tárgyat válasszak, mely nem csak a jelen, 
de minden időre egy nagy n e m z e t hirtelen fej 
lődésének érdekes és vonzó képét nyújtja és amelyet 
azárt, bogy az nehéz feladat,  magamtól el nem uta-
síthattam : következőleg igyekeznem kell legjobb te-
hetségem szerint arról helyes éi igazságos Ítéletet hozni 

Választhattam volna ezen kissé száraz themánál 
mulattatóbbat és érdekfeszítőbbet,  de gyukorlatiabbat 
és időszerűbbet bizonyosan nem; különösen nem most, 
midőn Háromszékmegye is azon elhatározó ponton áll, 
hogy a felállítandó  fonóda  ügyében keletkezett üdvös 
mozgalom folytán  az ipar terére akar lépni, melyen 
ernyedetlen és fáradságot  nem ismerő munkásság és 
kitartó szorgalom által Saját anyagi jólétét és boldog-
ságát akarja megalapítani. 

Ennélfogva  tehát a tágas tért lelki szemeimmel 
iigyelemmel kell bebarangolnom, miután a vonandó 
parallelákban a pontok és vonalak sok helyütt igen 
•Slesen tűnnek elő, amiért is ugy az egész, mint rósz 
letek tekintetében sokban küföübözik  1876 1873 tói. 

A philadelphiai világkiállítás, tekintve anuak kül-
ső mértékét és térbeli kiterjedését, a bécsit háttérbe 
szorította. 

Az amerikaiak már feDhéjazó  természeti hajlandó-
ságuknál fogva  sem engedhették meg, hogy kiállításuk 
iz eddigieknél, egy tekintetben legalább, de e tekin-

t s célirányos intézkedések niogtétútnek, a kormány 
áldozatkészséggel ía igyekszik védeni az adófizetők 
arravaló képességét; az emberélet ugylátszik kevésbbé 
féltett.  Mert dacára az egészségügyi törvényeknek és 
számtalan § ainak, nem tesz említést, hogy az ember 
rag'ályoB veszélyeztetésénél egy rendkívüli alap létezne, 
a miből a szegényebb lakosságaak szenvedett kára a 
közegészségügy érdokében lévén, azok anélkül is cse-
kélyebb érteküek, megtéríttessenek. Pedig őszintén 
szólva, ez segíthetne részben a nép rendkívüli indolen-
ciáját, közönyét megtörni. 

Nyilt titok ez nálunk, hogy a nép egy része tit-
kolja a diphteritikus , megbetegedést, nehogy az elha-
lálozott kisdednek betegségében viselt gúnyáját elásn;, 
szalmazsákját elégetni, vagy basonlólag desinficiálva 
elásni legyen kénytelen. Es ebből a következmény az, 
hogy a erjedésben levő csir gombák, folyton  közle-
kedésben tartatván, a roncsoló toroklob ha nem is min-
dig járványos, de mindenesetre jelentékeny szórványos 
alakot öltött, Háromszék és környékén. 

Köztiszteletben álló erélyes főispánunk  által hi-
vatalosan felszólittatva  B . . . községébe mentem, a hol 
a ragályozás csirája évek óta honol, ez alkalommal sze-
mélyesen meggyőződtem, hogy a leglelkiismeretesebb 
intézkedés is írott malaszt ott, a bol a nép erkölcsi 
támogatásával nem találkozik. Jellemzőleg hozom fel 
a következő eseteket: 

B . . . községében a község birájával házról-
házra járván a diphteriticus eseteket vizsgálandó, mind-
össze kettőt konstatáltam, melyek közül egyik néhány 
óra múlva elhalálozott; a másikat kezelni akarván, 
az édes anya által akadályoztattam a diphteritikus 
szökéseket beecsetelni. Felhasználtam ékes szólásom 
egész tárházát, figyelmeztettem,  lelkiismeretére óhajtván 
hatni, hogy vonakodása esetében egyetlen gyermeke 
bizton a könyörtelen halál martaléka lesz, azonban mind 
hiába, a refrain  csak az maradt: „hát ahogy a jó isten 
akarja," orvosságot ha tetszik adni, azt beadom, de a 
többit az ur istenre bízzuk. Es ez a község bírája 
jelenlétében történt. Nem maradt tehát egyéb hátra, 
miután még az ilyen esetben sem lehet gyermeket az 
anya kebléről erőszakosan elvonni, mint nevezett házat 
a közlekedéstől elzárni, még pedig csendőr felügyelet-
tel, mert tapasztalatból ismerem a polgári felügye-
let hiányosságát. 

Körülményes vizsgálataimat, a halotti lajstrom 
atán indulva, kiterjesztettem oly házakra is, hol a 
halálozás állítólag diphteritisben történt és arról győ-
ződtem meg a különben tevékeny község birájávai 
egyetemben, hogy nemcsak a szükséges fertőztelenitést 
meg nem tették, hanem még a halottról lehúzott ingót 
is a többi közé dobták'. Az ily módon inficiáit  ruha 
darabokat igen egyszerűen confiscáltattam  és desin-
ficiálva  elásattam Egyeseknél pedig épen nem voltmeg ta-
lálható, miután azt már elajándékozták, természetesen 
minden fertőztelenités  nélkül. 

Ezek és hasonlók eléggé illusztrálják, miért üti 
fel  a Hydra fejét  időszakonként B . . . községében. 
Ne iparkodjunk takarni adolgot nevezzük, a gyermeket 
a valódi nevénél, a nép, a lakosság egy részének in-
dolenciája a baj kútforrása.  Tagadhatlan, hogy a 
halálozási arányok igen jelentékenyek, nagyszámú köz-
ségnek orvosa nem lévén, a járási or^os pedig ha 
több helységben diphteriticus megbetegedádek mutat-
koznak, legjobb igyekezete mellett is megfelelni  egy 
maga képtelen, már pedig diphteriticus eseteknél a 
legfőbb  a rögtöni orvosi segély. Nézetem szerint ezen 
csak ugy lehetne segiteni, ha legalább is olybá ven 
nök az „emberéletet" mint a kérődző jószágét és ott 
ahol baj vau, rögtön segiteni, el nem mulaszthatnék, 
ott hol áidozni kell, nem filléreskednénk,  mert ha ez 
igy halad B . . . községében továbbra is, ugy a je-

tetben minden kétséget kizárólag minden eddigit hát. 
térbe szorítva ne legyen a lognagyobbszerű. 

Utalva voltak erre országuk sajátlagos viszonyai -
nál és a népesség tulajdonságainál fogva  is; ösztönsze-
rűleg érezték, hogy ez azon legbiztosabb mód, msly 
által az uj világ az ó világban azelőtt rendezetteket 
túlszárnyalhatja. 

A munka kezdetén pedig e feladatot  igen megne-
hezítette volt azon körülmény, hogy sem a kül , de 
még a beiföld  sem nagyon kecsegtette a vezető szel -
lemeket, a & ügy élére állított lelkes férfiakat,  kik azon-
ban kitartva elérték a mit tőlük senki meg nem ta-
gadhat: azt, hogy a philadelphiai világvásár az eddi-
giek közt a maga nemében a legkolossálisabb volt. 

A nagy tömegbeni felállítás  ós annak terjedelmé-
re nézve megmutatták, hogy ezen a téren a legtöbbet 
képesek előállítani és hogy Amerikával e tekintetben 
nem versenyezhetni. 

Es ebben áll, tisztelt gyülekezet, ez képezi az 
amerikaiak legfőbb  diadalát, melyet függetlenségi  nyi-
latkozatuk százados évfordulója  alkalmából ezen, a 
nagyság magvával biró nemzetiségek conglomeratuma, 
elérni tudott és akart, miután átlátta, hogy máa, pl. a 
művészi kivitel terén nam remélhet oly valamit előál-
lítani, mit Európa a világnak már vagy be nem mu-
tatott volna, vagy igen könnyen be nem mutathatna, 
ha arra magának akármikor is alkalmat vehetne. 

A philadelphiai kiállítás ezen tagadhatatlan erős 
oldala mellett, melyet igen jellemzően amerikainak 
mondhatunk, azonnal ott látjuk árnyoldalát is ; mert 
miután Amerika egyedül a világot nem képezheti s 
csak önmagában lehet egy világ, amint valósággal az 
is és igy ennélfogva  mindaz, ami a legóriásabb dimen-
Biók mellett a fairmount-parkban  létrehozatott, egy 
egész kiállított világnak igen, de nem európai értelem-
ben vett világkiállításnak volt nevezhető'. 

Ezen kiállításra nézve összehasonlítva azt a meg-
előzőkkel pl. a bécsivel avagy a londoni éa párisival, 

leukori generatióból, nem Bok válik be majdan az 
adófizetők,  vagy jobban mondva az adóexecutorok 
lajstromába. „Bis dat, qui cito dat." Alkalmazzunk ér-
telmes körorvoBokat, de félek  hogy ilyen honorárium 
mellett nem jelentkeznek arra valók, mert abból még 
a néptanító sem tudna megélni, pedig azok,kik anató-
miát nem tanultak, azt hiszik, hogy ezeknek Bókkal 
kisebb a gyomruk. 

Es ba ilyen értélemben az egyes község csopor-
toknak lesz szak avatott körorvosa, tapasztalni fogja, 
hogy nem minden diphteritikus megbetegedés követ 
kezménye torozás, hanem gyógyulás is ; ugy azt hiszem, 
hogy ezen különben egészséges, munkás, józan nép-
fajnál,  az indolencia, a közönyösség rideg zúzmaráját, 
a részvét éltetőbb melege fogja  felolvasztani.  Ad fina 
lem ínég egyet. Tagadhatlan, hogy nemzet gazdászati 
szempontból a szeszadónak is kell hogy comittensei 
legyenek, remélem lesznek is, de azt nem értem, tisz-
telve minden traditionalis pietast, hogy miért tartatnak 
ily időbe i halotti lakomák, melyek mintegy segéd-
kezet nyújtanak a diphteritis terjedéséhez. A nép 
lelkészei, bírái, orvosai ily időben hivatva lennének a 
népet erről succesiv leszoktatni. 

En e napokban B . . , községében népszerű ok-
tatást tartottam a roncsoló toroklobról, mely alkalom-
mal megkezdettem a szeszadó ez elavult neme ellen 
opositiót alkotni. 

Dr. Schwartz Zsigmond, 
Háromszék tb. tőorvosa. 

Hosszufslu,  1877. dec: 5. 
Nem oly rég volt, 1870-et írtak még akkor, mi-

dőn a magas kormáuj> a csángó nép jövőjéről gondos-
kod va, azt egy műfaragászati  felső  népiskola felállítá-
sával vélte biztosíthatni. 

A müiparnak honunkban ez első s igy úttörő 
intézménye levén, nem tartom fölöslegesnek  e rövid 
idő eredményét öa-zegezve bemutatni a t. közönség 
előtt akkor, midőn az eddig készült müipari tárgyak 
ma már a kolozsvári kiállításon képviselik Erdélyiion-
nak egy még eddig ismeretlen iparágát. De nem tar-
tom feleslegesnek  ezt tenni azért is, mivel székely-
testvéreink, kik a haladápnak ugy a tudomány, mint 
az ipar torén meleg pártolói, ismerjék meg ez intézet 
realitását s gyermekeiket ez irányban is igyekezzenek 
miveltetni. Ölömmel jegyzem fel,  hogy már is bir az 
intézet egy neháity ügyes tanulót a Székelyföldről,  kik 
maholnap mint faragászati  szaktanítók, vagy pedig mint 
szobrászok fogják  bemutatni a világ előtt a székely 
népnek a művészet iránti hajlamát éa képeaaégét. 
Adja Isten I 

De beszéljen a tett, mi élő bizonysága az inté-
zet múltjának s ez lesz jövőjének biztos támpontja is. 
A magas kormány jóváhagyása é j a kiállítást rendező 
bizottBág felhivása  folytán  következő müipari tárgyak 
küldettek fel  : 

1) 18 darab fényképrám>,  35 drb gyümölcstartó 
kosár, 9 drb tükörráma, 2 drb zsebóratartó, l drb asz 
tali óratartó, 3 drb szivar- és gyufaUrtó,  3 drb Bzívar-
szipka, 1 drb toll- és iróntartó, 1 drb névjegytartó, 2 
drb tentatartó, 6 drb könyvtartó, 7 drb fali  állvány, 
1 drb virágtartó, 3 drb hamutartó, 3 drb csemege-ka-
nál és villa, 1 dib levéltartó, 3 drb zsebtükör, 2 drb 
gyufatartó,  1 karos szék, 1 tehén, 1 feszület,  1 kehely, 
1 fekvő  szarvas és 1 tükör-asztal. Összesen bekülde-
tett 107 ilrb müfaragászati  tárgy, melyeknek ára becs-
érték szerint tesz 445 frt  50 krt. 

2) 121 darab friae  és ornament-tanulmány fából, 
melyeknek becsértéke 301 frt. 

3) Mintázások agyagból, viaszból és gypazből 47 
drb, melyeknek ára 185 frt. 

nem mondhatjuk, hogy az egy nagy nemzetközi kiál-
lítás fogalmának  egészen megfelelt  volna, minthogy 
abban a fiatal  köztársaság által felhívott  vén Európa 
igen gyenge mérvben felelt  meg a hozzá intézett fel-
hívásnak éa ugy a bécsire, mint a más kettőre vissza-
tekintve, a részvétel Európa részéről egyáltalában 
szeliden kifejezve  is nagyon szűkölködő volt: e te-
kintetben tehát nem sikerült, mit csakis kicsapongó 
dimeusiókkal véltek helyrehozni s ezzel a kiállítás si-
kerének nemzetközi jellegét megmenteni. 

A főépületben  a különböző kiállítási osztályok 
sem terjedelem, se gazdagságra nézve nem voltak pár-
huzamba állíthatók azon kiválogatott tárgyakból össze-
állított kiáliitással, tnsly által Anglia, Francia- és Né-
metország m nt a civilizáció és kultura legfőbb  ténye-
zői Bécsbea, a kijelölt küzdheiyen egymást felülmúlni 
és egymás közt a diadalmat kételyessé tenni ohajtották. 
Mindezek az országok gyengék és Ausztria-Magyaror 
szág is csak mint Németország függeléke  volt repre-
sentálva, mi eléggé sajnos, de ugy volt. A kisebb or-
szágok pedig, ezek rendesen és igen természetesen 
csak azt szokták tenni, amit a nagyobbak, de szűkeb b 
határok között. Az Oriens, Egyptom kivételével egé-
szen képviseletlen volt. 

S hát mig a részletek díszének tekintetéből, mit 
mondjak; mennyire különbözött a bécsitől az egész 
ugy a fényes  külső és az izlésteljes elrendezésre, mint 
a kirakásra nézve. 

Annál kellemesebben hatott a nézőre Japán és 
Ohinának megjelenése, mely minden tekintetben a 
Bécsben oly annyira megbámultakat ÍB háttérbe szo-
rította ; mi magyarázatát a szomszédos fokvéaben  és 
azon kereskedelmi összekötésben leli, melyet semmi-
nemű konkurrencia meg nem gyengithet. 

Aki San-Franciscoban az egyes chinai és japáni 
bazárok tulhalmozottságát látta, könnyen megérthette, 
hogy Japán éa Chinára nézve a feladat  fényes  kivitele 
igen megvolt könnyítve. Az is, ami Bécsben ezen két 

-



4) 534 drb szabadkézi raji, mély'ektiekegy része 
természet tíiáu volt rajzolva. 

A kiállításra beküldött müipari tárgyak összes 
száma tesz 809 drbot, melyeknek becsértéke 931 frt 
és 50 kr. 

A helyszínén rendezett kiállítás alkalmával több 
müfaragvány  lett elárusítva, melyeket a t. vevők csak 
í.^kor tudnak átvenni, mikor a tárgyak a kiállítás után 
visszaküldetnek. Az elárusított tárgyakból befolyó  pénz 
egyharmada visszamarad az intézet részére, a második 
harmadrész a szaktanító részére és a harmadik rész 
az egyes tárgyakat készített növendékek részére fog 
kiadatni. 

Ennyiből állván az intézet növendékeinek a mü-
faragászatban  tatt 4 évi haladása, mihez ha hozzászá-
mítjuk a kezdetlegesség nehézségeit s a közönyt, mely-
lyel az intézetnek küzdenie kellett és kell ma is, az 
eddig felmutatott  eredményt véve alapul, — véleményt 
mondani az intézet jelene és jövője felett  a t. közön-
ség feladata  leend. 

Nekünk, kik itt a hely színén vagyunk, az intézet 
tovább fejlődésére  elég garanciát nyújt az intézet kül-
és belkormányzatával megbízott gondnoksági tagok 
félremagyarázhatlan  jóakaratú törekvése s legkivált 
a t. gondnokság nagyérdemű elnökének önfeláldozó 
munkássága. 

—á —r. 

K ö z g a z d a s á g . 
Dr. Wissiák Antál háromszék megyéi főorvos  javas-
lata nz Uzonban kiütött marhavész gyors elfojtása 

tárgyitban. 
Tisztelt vészbizottság! 

Miután Uzon községében Fogarasi Sándor mészá-
ros és marhakereskedőnél azon hizlaló istálóban, hol 
f>0  darab jól kihizlalt ökre van, folyó  november 29-én 
2 darab megbetegedett s azokon folyó  december hó 
1-én a lebuukózfÍ6  végrehajtatott, melyeken a keleti 
marhavész konstatálva volt; tehát ezen veszélyes jár-
vány tapasztalás szerint másokra is át fog  menni. Uzon 
községében eddig még más udvarokban nem mutatko-
zott ugyan : miután pedig a faluéi  CBorda már novem-
ber 20-a óta istálózár alatt van, b ezen csordával soha 
nem is jött érintkezésbe, ennélfogva  a betegség csu-
pán ezen fent  jelzett udvarból terjedhetne el : s ha ez 
meg nem történnék is, Uzon községe s 3 mföldnyi 
területe mig ezen iuficiált  marhacsorda a betegséget 
kiállotta, legalább 3 hónapig szoros zár alatt fog  ma-
radni a kár mi ebből származik, valamint az általam 
1877.' nov. 22-én 101 sz. slatt 'á Vés^'zfftj^ghoz  be-
nyojtott javaslatomból kitűnik, felszámitliatatlan  : ugy 
itt is nem tudo.n eléggé javasolni a lebunkózás hasz-
nálatát, és pedig : 

1.) azért, mert a községben más udvarokon nem 
mutatkozott a betegség, 

2.) ha ezon udvar, bár mily szorosan elzáratnók 
is katonaság által, mégis igen veszélyes és félő,  hogy 
a marhavész ezen udvarból nemcsak a községbe, ha 
nem Bikfalva  is Lisznyó községekbe is átvitethetik, 
miután ezen istáló csakis 10 lépésnyire lekszik azon 
úttól, melyen a nép Lísznyóba ós Bikfalvára  jár, B 
ezen ut nem oly könnyen zárható el, mert a fekete-
ügyi hidhoz vezet, ós igy bármily szorosan elzáratik 
is az ut, még sem egészen biztos. 

3.) a telek kicBÍny terjedelménél fogva  a hullák 
eltakarítására nem alkalmas, nincs elég hely. 

4. Mig ezen marhák a betegséget kiállanák, sok 
idő, tetemes költség és nagy károkkal és veszedelem-
mel van összekötve. 

5. Ha ped.g ezen csorda szoros zár alatt hagyat 
nék, a betegség kiállása után legalább is egyharmada 

ország által kiállítva volt, már seusatiot keltett ; hogy 
ne keltett volna tehát az itteni, valóban meglepő és 
fényes  kiálliás még nagyobb és még jobban megérdem-
lett feltünÓBt. 

Ep igy Brazília is előnyösen s még Afrika  is 
gyönyörű tollazatú madaraival volt képviselve. 

Ezek után, t. gyülekezet, térjünk vissza Ameri-
kára, szűkebb értelemben véve — tulajdonképeni tár-
gyunkra, melynek sikerült iparát a védvámos rendszer 
segélyével rövid idö alatt oda vinni, hogy az egésznek 
együttlátása s annak áttekinthetése folytán  keletkezett 
kedvező benyomás még az amerikaiakat is meglepte. 

Es itt meg kell jegyeznem, hogy Amerikában el 
van döntve arai a tudományoknak még nem sikerült, 
t. i. a védvámnak a szabad kreskedelem feletti  előnye 
keletkező és gyenge iparral biró országokban, melyet 
hazánkban is alkalmazva, kezdetleges iparunkat a fej-
lesztés stádiumába helyezhetnó'k. 

Évtizedeken keresztül védte Amerika iparát ét 
kereskedelmét, kézmüvét és minden mesterségét ÓB 
valóban nem minden eredmény nélkül, amint Európá-
nak alkalma volt saját szemeivel — nem épen a leg-
kellemesebben érintve — meggyőződni; alkalma volt 
meggyőződni arról, hogy a tranaatlanti árukeletre dol-
gozó eutópai produkció az általa eddig elfoglalt  térről 
mindinkább le fog  szoríttatni és ezután mind kisebb 
számokat fog  képviselni. 

Az utolsó 25 év alatti fejlődés  feletti  meglepetés 
annál nagyobb volt, minthogy az illető európai iparo-
sok azt hitték, bogy még hossn évek során át fogják 
az egyesült államok piacait monopolizálhatni, ahol ed-
dig életképes konkurrenciával még nem találkoztak. 

Seetlial Ferenc. 
(Vége következik.) 

odaveszne és a megmaradotfak  is abba az állapotba ' 
jönnének, hogy legkevesebb 3 havi hizlalási idő igé- ! 
nyeltetnék a megmaradóit marhák újbóli kihizlalására, i 
azonkívül pedig a tulajdonos legalább 2 hónapig zár 
alatt hagyatik. Elképzelhető tehát, hogy mily nagy 
kárt szenvedhetne mint mészáros, de miután az öBBZes 
marhák kellőleg hízottak, ós itt ily rövid idö alatt 48 
darab marha semmi szin alatt el nem fogyasztható,  s 
ezen marhák elásása nemcsak a tulajdonosnak lenne 
nagy kárára, hanem még a jó hus miatt is sok kár 
lenne s a kormány sem fizetné  meg a lebunkózott mar-
hák árát, mivel 48 darab marha darabját 150 frtba 
számitva 7200 frtot  tesz, a kormány pedig ezen össze-
get ki nem fizeti,  tehát következő javaslatot vagyok 
bátor előterjeszteni: 

a.) mind a 48 drb marha fertőztelenitessék  -
b.) valamennyi bizottmányilag levágassák; 
c.) a bizottság által a negyedik gyomor és a 

belek melyekben ,a betegség leginkább feltalálható, 
valamint a test többi részei is szorosan vizsgáltassa-
nak át, és csakis a z u n m a r h a h u s , mely a bi-
zottság által felbonoolás  alapján tökéletes egészséges-
nek találtatott, adassék At a tulajdonosnak eladás vé 
gett, és neki engedtessék meg, hogy miután nem le-
hetséges, hogy ezen nagy mennyiségű hust itt elad 
hassa, azt a vasúton egyes vaggonokon elcsomagolva 
Pestre vagy más nagyobb városokba eladás végett fel-
vihesse, a melyre természetesen a nagyméltóságú mi 
niszteriumtól az engedély kieszközlendő. 

A hus az egyes vnggonokban felaggatva  akként 
helyezendő el, hogy egyik darab a másikat ne érhesse, 
hogy az uton át ne melegodhes^ék ós igy 3 nap alatt 
minden további akadály nélkül Pestre, érhetne, hol 
legjobban ellehetne adui. Azon részei a marhának, 
melyeket el nem lehetne adni u. m. fejek  ós lábak 
saját udvarában kocsonyának kifőzhetök  le.inéndk, 
gyomraikat és beleiket pedig el kellene ásni. 

d.) A logvágott marhák bőreit, miutáu 48 óráig 
lugoB mészben tartattak, saját udvarán o célra felfo-
gadott 2 timár által kidolgoztatni megengedtethetnék. 

e.) Epen úgy a fagygyut  ÍB saját udvarán kifőzve 
értékesíthesse; "ha ezt a magas minisztérium meg nem 
engedi, engedtessék meg a<s, hogy a marhák a tulaj-
donosnak saját udvarán levágassanak, húsok beaózas-
sanak, és mint besózott hus hordókba pakolva Oláh 
országba szállíttathassanak. A csontok és fagygyak  ki -
főzessenek  és a bőrök ott helyt mészvizba beáztattas-
sanak és a lehetőségig kikéazittethessenek. 

Ezen eljárással a tulajdonosnak nem lenne oly 
n«gy kára és Uzon községe s három mértföld  területe 
21 nap múlva a lebunkózás után, ha más udvarokon 
uj betegedések nem mutatkoznának]' ezen zár alól 
felmenthető  lenne, elgondolva, hujjy Uzon községében 
1862. szeptember 26-tól 1863. február  22 ig a marha-
vész miatt az egyeseknek igen sokat kellett szenved-
niük s jól emlékeznek a kárra, melyet skkor szenved-
tek, mert 80 darab marha pusztult el, és 41 darab 
bunkóztatott le 

Azt hiszem, hogy a nagyméltóságú minisztérium, 
miután az államnak éa az érdekelt közönség tulajdo-
nosainak igy nagyobb haszna van, javaslatomat jónak 
találva a húsnak fennirt  módon való elszállitbafását 
megengedi ; miután az egészséges húsnak elhordása 
által semmiféle  ragályozástól nem lehot félni,  mert 
Eszakamerikábói is átviszik a hust Párisba és Lon-
donba is minden akadály nélkül. 

Ha a tisztelt vészbizottság javaslatomat elfogadná, 
ugy kérném távirat utján a nagyméltóságú miniszté-
riumhoz azonnal ezen kérdést intézni : jóváhagyás és 
a tulajdonos beleegyezése esetében a lebunkózás a 
fennirt  módon azonnal elrendelendő, hogy az elmulasz-
tás, illetőleg késés esetében uj megbetegedések mutat-
kozzanak ; magától értetődvén, hogy az istálók s va 
lamennyi ott megfordult  ember a lebuakózás után 
azonnal fertőztelenittetni  fognak  és az eljárás a marha-
vészi szabályok 1874. XX. t. cikke szeriut történnék. 

Ha azonban a nagyméltóságú minisztérium aján-
latom el nam fogadná  és ezen marhák megtérítése sem 
lenne remélhető, és a tulajdonos sem egyeznék bele, 
hogy ingyen lehunkóztassanak, akkor nem lenne egyéb 
hátrs, mint a beteg marhák számára a minisztérium 
által leküldött gyógyszerak használatát megkisérleni ; 
vagy ha a tulajdonos beleegyeznék az összes csordát 
a beteg marha mérgével beoltani, hogy a betegség 
minél hamarább lejárjon, és azon istálót, hol a marhák 
jelenleg vannak, szorosan zár alatt tartani, a mi min-
denesetre huzamos ideig tarthat, mig a betegséget ki-
áltották. Erre ezen telek, mely a falu  végén fekszik, 
csakis azon esetben lenne alkalmas, ha a Lisznyó és 
Bikfalvára  vezető ut tökéletesen elzáratuék, és azon 
akadály is merülhet fel,  hogy o hullák eltakarítására 
nézve ezen telek nagyon kicsiny és más helyet kellene 
keresni. 

Ezek után a fentebb  felsoroltakat  a tisztelt vész-
bizottság belátására és intézkedésére bízva, magamat 
ajánlva, maradok alázatos szolgája. 

S,-Szentgyörgy, 1877. dec. 2-án. 
Dr. W i s s i á k A n t a l . 

En ezen javaslatomat folyó  dec. hó 3-án a tisz-
telt vészbizottsághoz beadtam, honnan az a nagymél-
tóságú minisztériumhoz felküldetett,  azon megjegyzéssel, 
hogy a nagyméltóságú minisztérium engedné meg, hogy 
ezen 48 darab ökör mérsékelt kártérítés mellett leüt-
tethessék ós elásattathassék. 

Miután még mái napig semmi válasz le nem ér-
kezett következőleg ezen 49 darab marha szorosan 
elzárva, ki kell hogy állja a vészt, mire 3 hónap igé-
nyeltetik, mi által valamint a magas államnak, ugy a 
3 mértföldre  terjedő elzárt községeknek is felszámit-
hatlan kár okoztatnék. Tehát maga helyén volna, bogy 
H á r o m s z é k n é p e a magas minisztériumot kérje 

me°r, hogy a vészbizottság által a nagyméltóságú mi-
nisztériumhoz felterjesztett  ajánlatot t. i. hogy a 48 
drb ökör mérsékelt kár megtérítés mellett leüttethessék 
a nagyméltóságú minisztérium engendje meg annyival 
is inkább, minthogy a mint javaslatomban is kifejtet-
tem, a vészes udvar legnagyobb és legszorosabb elzá-
rása mellett is igen könnyen onnan más helyre is el-
vitethetik a VÓBZ ezen idő alatt és igy a zárlat tavaszig 
is megtarthat; s hogy mekkora kára származhatik az-
által Háromszék lakosságának, ha szarvasmarhával nem 
leBz szabad szántania — minden ember be fogja  maga 
látni. Kiteendő volna ezen feliratban,  hogy ha már 
S.-Szentgyörgyön a városon kivül, jól elzárt helyen, 
hol a közlekedés sem volt akadályozva, 78 drb marha 
lebunkózása szükségessé váll ; mennyivel szükségesebb 
itt Uzonban, hol az eltemetésre akkora hely sincs, s 
hol a marhák hullája eltakarításakor, miután azokat 
távol eBŐ helyre kellene hurcolni, félni  lehet a vész 
tovább terjedésétől is. 

Dr. Wissiák Antal. 

Karcolatok a telephon történetéből. 
A telephon tudvalevőleg egy 10 frtos  villanygép, 

melynek azon rendeltetése van, miszerint a h a n g o -
k a t is közölje épen olyan távolságban B épen oly 
pillanatnyi gyorsasággal, mint a távíró t^szi azt a je-
lekkel. Tegyük fel,  bogy pl. Párisbán lakó X. uraság 
Peste utazott nejével beszélni akar. X. ur egy a száj-
hoz idomított tölcsér alakú készülékbe beleszól ; Y. 
asszonyság PeBten füléhez  tart egy hasonló készüléket, 
mely huzallal összeköttetésben áll a férj  szócsövével. 
X. urnák minden szavát hallani fogja  Y. asszonyság. 

Kísérletet tettek a telephonnal már Budapesten 
is s a kísérlet meglepően sikerült. Ha már most a tu-
domány tökéletesiti ez elmés találmányt, ki tudja, nem 
fogja  e a távb e B z é 1 ő kiszoritni helyéből a távi r ó t. * * 

* 

Azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ennik 
a telephonnak jövőben leendő alkalmazásáról pár je-
lenetet előre is bemutathatunk olvasóinknak. 

* 

Egy nőtlen telephon-hivatalnok jelentésit vett fel 
egy előtte teljesen ismeretlen és ötveu mértföldnyi  tá-
volaágban lakó hölgytől. A beszélő hölgynek padig 
gyönyörű szép hangja volt. A telephon csak ugy zen-
gett a bűbájos melódiától. A hivptalnok le lett bilin-
cselve s addig nem nyugodott, mig a nö lakását meg 
nem tudta s addig nem pihent, mig a szép hangit höl-
gyet nőül nem vevé. Áldásunk e frigyre  ! 

* 

K. énekesnő a budapesti operák primadonnája 
volt. A felső  c-t roppant könnyűséggel énekelte ; hangja 
a legolvadóbb pianissimot s a legerőteljesebb fortét 
egyforma  technikai ügyességgel kezelte. Hamletből 
épen Opheliát kellett játszania; de a sors kegyetlen 
volt. Előadás előtt tíz perccel berekedt. A szörnyű 
zavarban minden szinész elveazté fejét,  caak a rendező 
nem. Megkérdező távirati uton Bécsből O. szintén első 
rangú énekesnőt: nem volna-e hajlanpó Opheliát tele-
phonnal a mai előadásra a budapesti színházba leéne-
kelni. C. k. a. vállalkozott s a telephon be lett vezetve 
a coulissák mögé. S mig C. Bécsben énekelt, a buda-
pesti színházban K. kisasszony játszol! a nélkül, hogy 
a közönség csak a legkisebb sejtelemmel is birt volua 
elmés kijátszatásáról. 

» 
Egy rablógyilkos elkövetett go.-iosz tette után 

azonnal megszökött Rómából. A villanysodrony szár-
nyán egész Európa vasúti állomásai figyelmeztetve 
lettek azonnal. A szökevény barna szakállú, IIOSBZU 
hajú, magas termetű férfi.  Különös ismertető jele, hogy 
az „r" et nem tudja kimondani. Berlinben a rendőr-
főnök  csakugyan talált is az utazó-személyzet között 
egy gyanús külsejű férfit;  csak az volt a baj, hogy 
ennek szőke szakálla és rövid haja volt; azt, hogy az 
„iu-et kitudja-e mondani, nem kérdezte. Hanem a he-
lyett oda állitá a telephon elé s arra kérte, kiáltsa 
bele jó erős hangon a másik állomásra ezt a szót: 
B e r l i n ! Az idegen elfeledkezett  magáról s torkasza-
kadtából kiáltá: 

— B e j j j 1 i ia ! 
Rómában el voltak készülve az efélékre  s a rab-

lógyilkos kedvesét, ki Bzintóa le volt tartóztatva, az 
adott jelre beszóliták. Mikor aztán a telephon „Bejjj-
lin"-t kiáltott, a nő meglepetve fordult  a bírákhoz, 
mondván : 

— Uraim, hisz az én Henrikem nem szökött 
meg; a ki itt szólt, az ő volt, senki más, ismerem a 
selypitéséről. 

A bűnös átadatott természetesen a büntető tör-
vénynek. 

* 

A párisi nők régebben csupa kényelemből név-
jegyeiket küldték az oltárra, de ha egy hires szónok 
beszélt, mégis csak el kellett menniök templomba. 
Most azonban a templomból szintén szolgálnak be az 
előkelők házába telephonok s igy pamlagra dőlve ké-
nyelmesen végig hallgatják a prédikációt. 

* 

Bizony ezek a furcsaságok még mind megtörtén-
hetnek idővel. 

L e g ú j a b b , 
Páris, dec. 8. Teljesen kétségessé vált, mintha 

Mac-Mahon engedni akarna. Dafaure  megbízása mig-



hiusult, tnivel Mac-Mahon csak a jelentéktelen tárcá-
kat akarta rendelkezésére bocsátani. Batbie alkudozá-
sával időt akar nyerni. A francia  nemzeti bank érc-
készletét innen elvitte s részben Belgiumban, részint 
a vidéken helyezi el, mivel itt nincs biztonságban. A 
gazdagabb lakosok tömegesen haéyják el Párist. A 
hadseregben nagy az izgatottság. 

Szentpétervár, dec. 8. Hivatalosan jelentik Bo-
gotból tegnapról : A Marian és Elena melletti decem-
ber 4-iki ütközetek sokkal roszabbul ütöttek ki, mint 
az első hirek jelezték. 50 tiszt 1800 katona öletett 
vagy sebesült meg, azonkívül 11 ágyút 'vesztettünk, 
melyek közül 4 megsérült, a többi 7-et a törökök el-
ragadták, mivel lovak hiányában lehetetlen volt azokat 
elszállítanunk. E szerencsétlen eset részletei még is-
meretlenek. A tegnapi hadműveletek arra szorítkoz-
tak, hogy a törökök jobb hadoszlopa Szlataricából ki-
vei etett a Bebrovába űzetett. A bal hadoszlop megkí-
sértette a támadást, do délután 3 órakor abbanhagyta 
azt. A törökök hadereje Szlatarica irányában 10 ezer, 
Zakovci felé  30 ezerre becsültetik. Ma délután 2 óra-
kor ez utóbbinál megnyílt a csata, de 4 órakor meg-
szűnt az ágyúzás. 

Konstantinápoly, dec. 8. A dunai hadsereg ré-
széről ujabb ütközetet nem jeleznek. Szulejman Ras-
grad felé  tért vissza s Ruscsukot megszemlélte. Mehe-
med Ali pasa jelenti Kamerliból, hogy a rosz idő aka-
dályozza a hadmüveleteket. A nagyvezér ma a portá-
hoz ment. 

A „Daily News" szerint az elenai győzelem után 
már a békeközvetitési hirek jóidéig hallgatni fognak. 
Perában fölvetették  a béke kérdését a hatalmak kép-
viselői, de ugy ott, valamint az ellenfél  részéről ÍB 
azon választ kapták, hogy a béke nem köthető meg, 
mivel nincsen rá alap, mi a hatalmakat arra bírta, 
hogy kijelentették, mikép u tavaszig most már a béke 
érdekében egy lépést sem tesznek. 

Bnkurest, dec. 8. Bulgáriában döntő események 
készülnek. Szulejman és Mehemed Ali együttes kom-
binált támadó működése nagy rémületbe ejtette az 
orosz főhadiszállást.  Hir szerint O z m á n is k i t ö r t 
P l e v n á b ó l . Az orosz fövezényletben  a három ol-
dalról jövő támadással szemben nagy a fejetlenség. 

Franciaországban legújabb hírek szerint Dufaur-
nak nem sikerült kabinetet alakitni. 

A „Nemere" magántávirata. 
Budapest, nov. 11. délután 4 óra. 

Plevna elesett. Ozmán megadta ma-
gát kegyelemre. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Császári Ottoman Ffikoutulátua.  S«. 298. Budapest, 1877- dec. 5. 

A császári ottoman főkonzulátus  Budapesten 27 
forintnak  vételét elismeri, melyet a „Nemere" t, szer-
kesztősége a császári ottoman hadsereg sebesültei szá-
mára szíves volt átadni, és saját kormánya nevében 
köszönetét fejezi  ki az adományozóknak nagylelkű 
ajándékukért. H a 1 i 1, a fökonzul. 

— A marhavész. Uzonban a Fogaraii udvarán 
levő marhák közül beteg jelenleg 13, lebunkóztatott 2 
drb. SepBÍ-Szentgyörgy várost illetőleg pedig örömmel 
hozzuk tudomásra, miszerint uj betegűlési eset nem 
fordult  elő s ha marhavész jelei e hó 21-ig nem kon-
statáltatnak, városunk azon napon felszabadul  a z á r 
a i ó 1 . 

— Főispán ur ő méltósága következő meghívást 
bocsátotta ki a megyei bizottság tagjaihoz: Három-
székmegye törvényhatósági képviselő bizottságának a 
mai napon tartott közgyülésébnn a 4. pont alatt hozott 
határozat értelmében felkérem  uraságodat, mint az 
1878. évi törvényhatósági bizottság tagját, hogy a f. 
évi dec. 20-ik napján délelőtt 10 órakor a megyeház 
nál tartandó alakuló és rendkívüli közgyűlésen megje-
lenni szíveskedjék. — A gyűlés tárgyai lesznek : 1) A 
törvényhatóság bizottságának alakulása. 2) A megyei 
közigazgatási árva és gyámhatósági tiszti karnak az 
1870. évi XL1I. t. c. alapján leendő megválasztása. 3) 
Ugyanazon t. c. szerint az állandó és igazoló választ-
mányoknak, a biráló bizottságnak megválasztása. 4) 
Az 1877. X. t. c. alapján a központi választmány meg-
választása. 5) Az 1876 VI. t. c. értelmében a megyei 
bizottság választott tagjai felének  kísorsolása és válasz-
tása. 6) Az 1876. XX. t. c. alapján a gyámhatósági 
törvény keresztülvitele céljából beadott 47,076. sz. a. 
kelt magas belügyminisztériumi leirat tárgyalása. Ez 
alkalommal a fennhivatolt  I özgyülósi határozat értel-
mében közhírré tétetik, hogy azok, kik valamely me 
jyei állást óhajtanak elfoglalni,  ebeli felszerelt  pályá-
zataikat f.  évi dec. 19-ig bezárólag hozzám adják be. 
5.-Sztgyörgy, 1877. dec. 5. P o t s a J ó z s e f ,  főispán. 

— Meghívás. A székely háziípar-egylet központi 
választmánya a szövészeti iskola berendezése és más 
\z egyletet érdeklő ügyek elintézése végett folyó  hó 
3-án délelőtt 10 órakor a megyeház termében ülést 
art, melyre a választmány tagjait tisztelettel kérjük 
legjelenni. — S.-Szentgyörgy, 1877. dec. 12. Potsa 

józsef,  elnök. Tarcaii Eudro, titkár. 
— A háziipar meghonosítása megyénkben mér 

iein puszta óhajtás többé. Amint olvasóink előtt isme-
atos, Jagocsi ur buzgó tevékenysége folytán  a magas 
ormány e célra B i n d e r Lajos gépészmérnök urat 

,zándékozott Háromszékmegye területére e célból le-

küldeni, Örömmel tudatjuk a t. közönséggel miszerint 
tegnapelőtt Binder ur meg is érkezett városunkba s a 
szövészet tanítása legközelebbről kezdetét veszi. Volt 
alkalmunk látni azon angol vásznakat, asztal- és ágy-
teritőket, hárátszkendőket etb., melyeket Binder ur sa-
játkezüleg készített s elmondhatjuk, miszerint azok 
ugy izlésteljes kiállításukra, mint az előállítás olcsó-
ságára nézve a külföldiekkel  fényesen  kiállják a ver-
senyt. Binder ur szíves volt lapunk számára • tárgy-
ban ismertető közleményeket ígérni; azonban mig ő 
bővebb tájékozást nyújtana a t. olvasó közönségnek, 
nem tehetjük, hogy a megindult mozgalomra a figysl-
m«t fel  ne hívjuk. Ez lesz azon „székely mozgalom", 
mely áldásos gyümölcseit valóban meghozza számunk-
ra. Hogy pedig az oktatás, melyben részesülni fog  a 
közönség, teljesen alapos lesz: afelől  kezességet nyújt 
nekünk Binder ur szakképzettsége, ki külföldön  tett 
több évi utazásaiból alapos tanulmányai után gazdag 
tapasztalatokat hozott körünkbe. Folyó hó 12-én d. s. 
10 órakor Binder ur a „Bazár" épületben be fogja 
mutatni azon cikkeket, melyek előállítása a szövészet 
tárgyát képezi, egyszersmind utasításokat is ad a ne 
talán ezen iparággal foglalkozni  kívánók számára. — 
Felhívjuk közönségünket a szives megjelenésre. 

— A kolozsvári iparmütörténelmi kiállításon, a 
mint hosszufalusi  levelezőnk tudósításából is látható, a 
hosBZufalusi  müfaragászati  iskola igen szépen van kép-
viselve. A kiállított tárgyak mindenike méltó figyelmet 
keltett. Mint a „Kelet" irja, az egyes müvek között 
első helyen Kupcsay János, az intézet derék tanító-
jának müve tűnik fel  egy Krisztus-alak kereszten. A 
gyönyörű mü Trefort  Ágoston közoktatásügyi minister 
ur tulajdona, különben 50 frt  volna ára. Ugyancsak ő 
tőle egy álló tehén van kiállítva. Az alak nyugodt-
sága és természetessége érdemel rajta különös figyel-
met, habár a lábai alatt levő sziklacsoportozat hűsé-
gére a tanitó nem látszott nagy figyelmet,  de ez egy-
általán nem is lehetett célja. A szép mü ára 25 frt  s 
eladó. A mestert már szinte utólérni látszik a művé-
szetben kitűnő tanitványa Sánek Samu, egy csángó 
fiu.  Legfeltűnőbb  föve  egy fekvő  szarvas, ritka ügyes-
ségről és ép ízlésről beszél, olyan darab, mely becBÜ 
letére válnék minden brienci müfaragónak.  E darab 
150 frt  s eladó. 

— Barabás Miklós kitűnő veterán festőnk  e hó 
4-én tartotta Budapesten 50 éves jubileumát. Az ün-
nepélyről ÓB a művész életrajzáról jövö számunk fog 
megemlékezni. 

— Tegnap este Szemerján léi 7 órakor Csákány 
Ferenc közbiró udvarán ismeretlen okból tüz Ütvén 
ki, egy csűr a hozzátartozó épületekkel együtt leégett 

— Zágoni dr. AlbjV Mózes hitea ügyvéd, ki 
elébb Künle József  ügyvéd ur irodáját vezette, e hó 
elején nyitotta meg saját irodáját. A szép tehetségű s 
humánus érzelmű fiatal  ügyvédet a legmelegebben 
ajánljuk a perlekedő felek  pártfogásába. 

— K.-Vásárhelytt dec. hó 15-én a közművelő-
dési egyesület dal-, zene- és színi szakzsztálya estélyt 
rendez. Elöadatik : „Elveszem a nőmet" című 1 fel-
vonásos vígjáték. Lesz ezenkívül több dal és szavalat. 
A tárgysorozatból ítélve, igen érdekes és mulattató es-
télynek nézhetni elébe. 

— Mai száinnnkkal küldjük az „Athaaeum" 
nyomdájában megjelenő lapok előfizetési  felhívását.  A 
kiállítás diszességéi'öl s osinosságáról ismeretesek az 
„Athenaeum" lapjai. Ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

P I A C I Á R A K 

Bécsi tőzsde és pénzek dec. 10. 
5 u / 0 Metalliques . 63.60 
5*/„ nem. köles. . 66.30 
L860. államkölcs. 112.50 
Bankrészvények . 801.— 
Hitelrészvények . 209.80 
London 118.60 

M. földt  kötv. . 76.— 
Tem. földt.  kötv. 77.80 
Erd. földt.  kötv .76.— 
Ezüst 105.60 
Cs. kir. arany . 5 65 
Napoleond'or . .9.57 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Hirdetmény. 
A k-vásárhelyi kir. törvényszéknek 5000 

és 5001 polg. sz. alatt kelt végzései folytáu 
a s.-sztgyörgyi takarékpénztárnak mint felperes-
nek maksai Kónya István és társai ellen 100 
frt.  tőke és járulékainak, továbbá maksai id. 
Teleki János és társai ellen 200 frt.  tőke és 
járulékainak folyó  év nov. 1-ső napján megej-
tett foglalás  szerint gazdasági eszközök, lovak 
sertések és takarmánynemü, továbbá szemes 
gabona és szarvasmarhák foglaltatván  le 1050 
trtra. becsültettek, felhivatnak  mindazok, kik a 
lefoglalt  javakhoz igényt akarnak jelenteni a 
prt. 464, §. értelmében annak érvényesítése vé 
gett ezen hirdetmény 3 madszori megjelenésétől 
•zámitandó 8 nap alatt igénykereseteiket az 
abból származható hátrányok kikerülése tekin 
tétéből szabályszerűen beadni el ne mulasszák 

Kézdi-Vásárhelyit. 1877. decz. 5-én. 

Kakucsi Ádám, 
1 3 kir. törvényszéki végrehajtó. 

Kitűnő minőségű eladó 
száraz fa 

4 köbmetwenként igen mérsékelt áron kapható. 
Raktárhelyiség Csikiutczában a Sas József-féle 
ház udvarán. Értekezhetni helyben alólirottal 
1—3 Bikfalvi  Ferenc-

Haszonbérbeadás. 
Sepsi-Zalán község képviselő-testületének folyó 

év dec. 8-án tartott gyűlése határozata folytán  a köz-
ségi korcsmai jog, úgymint: szesz, bor éa Bör áruiha-
tása az 1878-ik évre árverezés utján folyó  év dec. 
19-én d. e. 9 órakor ki fog  adatni. Az árverezési tel-
tételek alólirtnál bármikor megtekinthetők. 

Zalán, 1877. dec. 8-án. 
Szabó Lajos, 

1—2 k. bíró. 

Hirdetmény. 
S.-Sztgyörgy város tanácsa által közhírré 

tétetik, hogy a városi közjavak és javadalmak 
folyó  1877-ik év deczember 12-én d. e. 9 óra-
kor árverezés utján a következő renddel és fel-
tételek alatt adatnak haszonbérbe : 

1) A szesz, pálinka kimérási j o g ; kikiál-
tási ár 6360 frt. 

2) A borkimérési illeték szedési jog; kiki-
áltási ár 2600 frt. 

3) A sör korcsomárlási illetékjog; kiki-
áltási ár 500 frt. 

Mindezek a következő 1878. év január 
1-től kezdve három évre ; továbbá 

4) A város nagy vendéglője, az ahoz tar-
tozandó helyiségekkel u. m : 

Földszint L étterem, egy tekeasztalterem, 
három mellékszoba, konyha éléskamra, az eme-
leten egy étterem, 4 egyes, 2 kettős, összesen 
6 vendégszoba, az udvarban kettős korcsmaház 
táncterem három mellékteremmel, és az ezek 
feletti  padlás; továbbá 12 lóra istálló, azon 
megjegyzéssel, hogy e helyett a következő év 
juniushava 1-ső napjáig egy 24 lóra 3 nagy 
koosiszinnel ellátott uj istálló fog  építtetni, eze-
ken kivül ehez tartozó fa-  szekérszinekkel és 
kutakkal ellátva fog  hat, illetőleg kilenc évre 
ugyan 1878-ik év január 1-től kezdve bérbe 
adatni; kikiáltási ár 2192 frt.  28 kr. 

5) A városház alatti bolthelyiségek. 
Az árverezni kivánók kötelesek a kikiál-

tási Ar 10°/0-át készpénzben az árverező biz. 
kezéhez letenni. 

Kik valamelyik haszonbérleti tárgyra offert 
által kívánnak árverezni, zárt ajánlatukat a 
kellő bánatpénzzel ellátva, kötelesek mielőtt az 
árverezés megkezdetnék, az árverező bizottság-
hoz beadni, 

Önként következik, hogy a zárt ajánlatra 
rá írandó, hogy az melyik tárgyat, illeti. 

Akik bővebb felvilágosítást  kívánnak nyerni 
azok városi főjegyző  Gyártás Lajos urnái az 
árverezési feltételeket  a rendes hivatali órádban 
megtekinthetik. 

Sepsi-Szentgyörgy 187 7. nov. 3-ikán. 
3-3 a város tanácsa. 

György 
dec. 10. 

Brassó 
dec. 7 

1 legszebb . . 
kr. J; frt kr. 

1 legszebb . . 8 801 8 70 
Buza (tiszta) J közepes , . 8 30 i 8 20 

I gyöngébb . . 7 50! 7 60 
Buza (vegyes) 6 50 7 15 
„ í legszebb . . . . 
R o z s I közepes . . . . 

5 80 6 lt> „ í legszebb . . . . 
R o z s I közepes . . . . 5 30 f> 50 
Árna \ t e S 8 z e b b • • • • A r P a i közepes . . . . 

5 — 4 90 Árna \ t e S 8 z e b b • • • • A r P a i közepes . . . . 4 50 j 4 30 
Z a b 1 l r

e . S 8 Z e b b ' * " • 
j kozepes . . . . 

3 
2 

10 
80 

3 
2 90 

Törökbuza , 4 20 5 
8 6 10 

1 7 8 
1 io 9 50 

Fuszulyka 1 7 — 7 
r — — 10 — 

1 1 20 1 40 
1 Marhahús 32 — 32 

— 44 44 
I Juhhus 1 ~ 20 20 

11 - 30 — 30 


