
Sierkosztőségi i'oda 

Fépiae, Csulak-féle  ház, 

levá x lap szellemi részét 

illeti közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal 
Pe-ltik l í ó r könyvnyi 

ho á a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentefen  intézendők 

dája 

Politikai, társadalmi, szépirodalmi ós közgazdászati lap. 

Megjelenik ezen lap heten 
kint kétszer: 

Csütörtökön és vettr»»p 

Előfizetési  feltételek 
Helyben házhoz hordva, vag, 

vidékre postán külere 
Egész évre . . t frt  — 
Fél évre . . . J frt  — kr. 
Negyedévre . . 1 frt  5* kr. 

Hirdetmények dija: 
3 kasábos petit-sorért, vagy 

ennek helyéért t kr. 
Bélyegdij külBl jo kc. 
Nyllttér aora 1$ kr. 

k htramszékt „HázÜpar-egyfet"  is a „sepsi-szentgyörgyi onkéitytes tüzattő-egyfet"  hivatalos kézlftaye. 

Előfizetési  íelhivás 

h M K I I E K " 

IX. évfolyamának  II. negyedére. 
_ — . . M t 

Előfizetési  teltételek : 
Apr.—junius 1 frt  50 kr. 
Külföldre  egéíz évre . . . . 8 frt  — kr 

Az előfizetési  pénzek a .Nemere" kiadó-
hivatalának P o l l á k M ó r könyvnyomdájába 
Sepsi-Szentgvörgyre küldet dők 

Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseiket 
megújítani,  miután felesleges  példányokat  nem nyo-
mattathatunk. 

A „Nemere" kiadóhivatala 

A helyzet. 
A diplomáciai  tárgyalásokról,  melyek a kelet-

rumeliai vegyes okkupáció ügyében folynak,  a 
legellentétesebb hirek követik egymást, me-
lyekből csak az tűnik ki bizonyossággal, hogy 
az elvi megállapodáson még alig jutottak tul a 
kabinetek. Azon szenzációs hirt, mintha Orosz-
ország az osztrák-magyar csapatok kizárását 
kivánná, megcáfolja  az orosz hivatalos »Ag. 
Russe« egyik közleménye. Berlini tudósítások 
szerint csak az orosz, angol és osztrák-magyar 
csapatok részvétele bizonyos, török csapatok 
részvételéről pedig sszó sem lehet«, mert a ve-
gyes okkupáció célja épen az, hogy török ka-
tonaság ne lépjen Kelet Rumélia területére A 
A szentpétervári kabinet kétségkívül törekszik 
arra, hogy Törökországot kizárja a közös ak-
cióból, valószinii azonban, hogy e pontban ugy 
a b'csi, mint a londoni kabinet részéről szilárd 
ellenállásra fog  találni. Az orosz sajtó áltaában 
nagyon kedvetlenül fogadja  ae egész tervet, s 
a félhivatalos  .Petersb Vjedemosti' nyilian ki-
jelenti, hogy a vegyes okkupációt nem szereti, 
már azért sem, mert Andrássy gróf  keze van 
a dolűgbau ; az orosz 6ajtó azonban azzal vi-
gasztalja közönségét, hogy bár ez okkupáció-
ban a nyugati diplomácia Oroszország meghát-
rálását látja, az végre is csak egy ujabb állo-
más lesz a keleti kérdés fejlődésében.  — E re-
ménykedéssel szemben a .Morning Post« rövi-
den megjegyzi, hogy Anglia és Ausztria-Ma-
gyarország nagyon jól tudják, mi forog  kockán 
s el vannak tökélve, hogy nem tűrik el azon 
európai határozatok megsértését, melyek e két 
állam legfontosabb  érdeke'nek védbástyái. 

A kormányválság  Konstantinápolyban  még nem 
ért véget; valószínű, hogy Said basa, a bukott 
nagyvezirnek versenytársa foglalja  el a nagy-
veziri állást Said basa segítette tudvalevőleg 
leginkább Kheireddint a mult év őszén S;ivfet 
megbuktatásában, de azóta nem szűnt meg fon-
dorkodna hogy viszont Kheireddint is megbuk 
tassa és maga üljön helyébe Mint a »F. C 
nek még a válságot megelözó napokból írják, 
Kheireddin basa már régóta látta bukátát — s 
március hó közepén nyíltan, sót szenvedélyesen 
nyilatkozatra kérte fel  a szultánt, mondja meg, 
bizik-e benne vagy sem, mert a folytonos  csel-
szóvények s állásának bizonytalansága tűrhetet-
lenné teszik helyzetét; ha a szultán nem bízik 
benne, ő kész visszavonulni, ezért tehát tudni 
óhajtja uralkodója szándékait Kheireddin ba a 
hir szerint oly hangon beszélt, minőre még alig 
volt példa a török államférfiaknál,  s Abdul-Ha-

mid biztosította kormánya elnökét, hogy telje-
sen bizik benne ; néhány nappal később pedig 
elbocsátotta. Hirlik, hogy Karatheodory basa 
külügyi miniszter állása is meg van ingatva s 
helyére Essad bey van kiszemelve Karatheo-
dory követségi, vagy kormányzói állást kap, s 
távozását a diplomáciai körök nem igen sajnál-
nák. mert n?gyrészben neki tulajdonítják, hogy 
a különböző függő  tárgyalásokat nem lehet be-
fejezésre  juttatni. 

A görög  kérdés  e intézése céljából még min-
dig nem történt határozott lépés, a közvetítés 
re fölkért  nagyhatalmak várják a francia  kor-
mány kilátásba helyezett körjegyzékét. Athene-
ben, mint a ,,Pol. Corr "-nek jelentik, szilárdul 
el va:mak tökélve, hogy nem engednek a ber-
lini kongressus által kijelölt határvonalból, mely 
„életkérdés" Görögországra nézve A prevezai 
alkudozasok jegyzőkönyvét  az athenei kormány 
megküldte ös»v.es külképviselőinek, s bír nem 
hiszi, hogy valamely nagyhatalom tettleges se-
gélyt nyújtson a görög követelések érvényesí-
tésére, azt mégis reméli, hogy Európa s fő'eg 
Franciaország majd talál módot a porta ma-
kacsságának megtörésére. A görögök el van-
nak határozva, hogy a hatalmak közvetítése 
mellett sem fogadnak  el kevesebbet, mint azt, 
a mit eddig követeltek, a minek persze az le-
het eredménye, hogy semmit sem kapnak. 

A frnneia  szenatusban ápril 1-ére volt kitűz 
ve a parlament Párisba való visszahelyezésének 
kérdése ; egyelőre alig van kilátás a szenátus 
engedékenységére. A kormány ragaszkodik a 
vis«zahelye?éshez, s a konflik'us  kikerülése vé-
gett, mint Versaillesból távirják - Say a kor-
mány nevében indítványozza a vita elhalasztá-
sát, s ez indítvány elfogadása  biztosítva van ; 
remélik, hogy húsvét titán sikerülni fog  a sze-
nátusbeli ellenzéket a visszatérés javára meg-
nyerni. Az oktatásügyi javaslat ellen a francia 
főpapság  erélyesen szervezi a harcot, a püspö-
kök egymásután bocsátják ki tiltakozó körle-
veleiket ; hogy azonban e tiltakozásoknak nem 
lesz semmi eredményük, — az bizton megjó-
solható. 

A török  körjegyzék,  melyet a porta március 
20-án az európai hatalmakhoz intézett, hogy 
felhívja  azok figyelmét  a kelet-ruméliai muzul-
mán lakosság szomorú és veszélyeztetett hely-
zetére, egyebek közt azt mondja • A remény, 
hogy a bolgárok ellenséges érzülete a muzul-
mánok ellen igazságosabb és emberibb érzel-
meknek fog  helyt adni, meghiusult A muzulmá-
nok csaknem mindenütt ki vannak téve a bol-
gár polgártársak elnyomásának és erőszakosko-
dásainak. A hatóságok nem védhették őket, — 
Az elnyomás áldozatai kivándorlásra kényszerit-
tettek Számos menekült érkezett Drinápolyba 
és megnehezítette a porta uj hivatalnokainak 
feladatát.  A porta a hatalmakhoz appellál és 
bizik azok emberi érzelmeiben, hogy meg fog-
ják védeni Kelet Rumélia muzulmán lakosságát 
az üldözések el.en, melyeknek a bolgárok ré-
széről kité'e vannak s biztosságot fognak  nyúj-
tani személyüknek ésvagyonuknak A körjegy-
zék emlékeztet arra, hogy a berlini szerződés 
egybehangzóan az igazságosság legegyszerűbb 
elveivel Kelet Rumélia minden lakosát faj-  és 
valláskülönbség nélkül a legnagyobb egyenlő-
ségben akarja részesíteni. — Lehetetlen tehát, 
hogy ama hatalmak, kik e szerződést aláírták, 
megengedjék, hogy a lakosság egy osztálya 
nyíltan elnyo.nja a másikat és rendszeres kizá-
rására törekedjék azon osztálynak, a melynek 
ugyanoly jogai vannak és ugyanoly oltalomban 
kell részesülnie. 

* (Jhyczy Kálmán lemondásához az ellenzéki 
sajtó a legmesésebb combinatiókat füzi.  Még akad 
olyan is, ki azt irja, hogy Ghyczy Kálmán azért 
lép le az elnökségről, mert mint jellemes ember 
nem lehet továbbra is hiv» a Tisza-kormánynak. 
Sokat föltettünk  az ellenzéki sajtóról, de hogy oly 
ostobáknak tartsa olvasóit, mikép még ily vastag 
ügyetlenséget se tudnának felismerni,  azt már csak-
ugyan nem hittük volna. Az fáj  az ellenzéki sajtó-
nak, hogy Ghyczy nyugton lép le az elnöki szék-
ről, mert nincs oly ellenzék, mely komolyan szám-
ba jöhetne, s hogy helyét valószínűleg oly férfiú  fog-
ja elfoglalni,  kit az ellenzék mindij magáénak sze-
retett volna föltüntetni.  — Ghyczy Kálmán ur le-
mondása egyébiránt még a szünidő előtt hivatalo-
san is a ház tudomására fo<  juttatni, ugy hogy a 
szavazás az uj elnökre szintén még a szünidő előtt 
történhessék. 

* Az ellenzék még mindig nincs tisztában ma-
gával, kit jelöljön ki az elnökválasztásnál Szlávi-
val szemben. Horváth Lajost kínálták, de az mint 
olvassuk, nem volt hajlandó e problematicus dicső-
séget elválalni. Beszélnek Bittó Istvánról, a kinek 
azonban a berlini szerződés fölötti  vita alkalmá-
val tanusitott utólagos józansága nagy szeget ütött 
az ellenzéki árnyalatoknak közös jelöltjük, mert a 
szélsők most fájdalompénzt  követelnek azért, hogy 
ők annak idején Bittóra szavaztak és részükről 
Irányi Dánielt akarnák kijelölni. Szóval kiütött az 
ellenzéki táborban a bábeli nyelvzavar, ha ugyan 
az utólsó pillanatban nem szálja meg őket a szent-
lélek valami ujabb inponibilitas alakjában 

Bukurestből. 
Bukurest, 1879. márciushó. 

Tisztelt szerkesztő ur I 
Kedves kötelességet teljesítek akkor, midőn 

felemlítem  a román nemzet azon nemes, emberba-
ráti, részvétteljes tényét, mely a volt Szeged és az 
árvízkárosultak iránt oly melegen nyilvánult első 
pillanatban s nyilvánul most is. Kötelességem ezt 
tenni azon okból is, mert mig a hazai lapokban a 
külföldi  adakozások örvendetes eredményét olvas-
suk — addig a román nemzetről még nem szólott 
senki. Pedig szólanunk kell I Mert nincs egyetlen 
egy lap sem, ugy Bukurestben, mint az egész Ro-
mániában, mely ne bocsátott volna olvasóihoz szív-
hez szóló felhívást  adakozás végett, s tudtunkkal a 
gyűjtések örvendetes sikerrel folynak.  Maga az 
uralkodó 2000 frankot  adott át nagykövetünknek 
a szegediek részére ; a példát követik mások is. 
Ön lapjában nem olvastam még, hogy mit teszünk 
és tesznek Bukurestben a szegediek érdekében, — 
azért megengedi a szerkesztő ur, hogy említést te-
gyek a „Nemerében, mely Romániához legköze-
lebbi hazánkban megjelenő magyar lap. Első ér-
dem Weiss János nyomdatulajdonos hazánkfiát  il-
leti, ki rögtön - - a szerencsétlenség első óráiban 
nyomdájában és nyomdájából aláirási iveket bocsá-
tott és küldött szét, a fáradság  oroszlánrészét ma-
gának tartván. A gyűjtés még most is foly.  Eddig 
már 8000 frank^  elküldetett a belügyminisztérium-
hoz. Vándory Lajos lapszerkesztő meg ruhaneműt 
gyűjtött s egy transportot már útnak indított. A 
konszervativ pártklub iooo frankot,  a szabadkőmi-
vas páholyok szintén IOOO frankot  adtak. Március 
27-én este két jótékonycélu előadás volt a szege-
diek javára. Egyik a „Dacia" színházban, melyet a 
„sinai" izraelita egylet rendezett; a másik Pócsók 
hazánkfia  bazárjában, melyet Shok népénekes ren-
dezett, közreműködve ő és társulata tagjai. Ugyan-
itt sorsjáték is volt mind csak a jótékonycél érde-
kében. A bukuresti magyar társulat is gyűjtő ive-
ket bocsátott ki saját kebléből nemcsak Bukurest-
ben, hanem "az összes Romániában levő magyarok-
hoz. Jonescu színigazgató és Vándory urak a jövő 
héten három jótékonycélu előadást fognak  rendezni 
a „Dacia" színházban. íme tisztelt olvasó, ily nagy 
és élénk a részvét a nyomorba jutottak iránt; ugy 
hiszem, megérdemli a felemlitést.  Adja isten, hogy 
a buzgó törekvést fényes  siker koronázza. 

A zsidó emancipáció kérdése még mind a va-
júdás stádiumában van. Mi és mikor lesz belőle 
valami ? Alig hiszem, hogy ugy és olyan alakban, 
a mint azt a berlini szerződés meghagyta Romá-
niának, teljesüljön ; részben i_en. Egészben általá-
nosan nehezen hihető, hogy a zsidó egyenjogúság 
a factum  sorába lépjen. A rokonszenv még nam 
elég erös arra, hogy a románok egyenjoguaknak 
tudják magukat egy általuk c«ak türt, de nem be-
csült nép, a zsidók iránt, A kérdés vitatása alkal-



mával épen apropos jött egy tény, mely Jassiban 
történt s melyet az ott megjelenő „Stéua Romaniei" 
cimü lap közleménye után hoznak a bukuresti la-
pok. Az esemény ez : Vasárnap temettek a zsidók 
egy rabbit. Az utcát nagy kiterjedésben hangyák 
módjára lepte el a zsidóság ; a közlekedés nemcsak 
szekérrel, de még lovasoknak is több óráig el volt 
zárva. A zsidóknak esztelen babonája szerint (su-
perstitio stupido) egy rabbi temetési útjában nem 
szabad nőnek találtatnia. Egy papné, ki házának 
kapujában állott, hogy megnézze e temetést, ke-
gyetlenséggel lökdöstetett, hogy ne láthassa a ha-
lottas szekeret. — A tény nagyon komolylyá vált 
volna, ha a rend helyreállítása végett kellő időben 
még nem jelennek a zsandárok. Eddig 24 zsidót 
fogtak  el. A papné kórházba szállíttatott és veszé-
lyes beteg. Az emiitett lap szemtelen fanatizmus-
nak nevezi a zsidók ezen eljárását és felhivja  reá 
komolyan a miniszterelnök figyelmét. 

Oskór svéd trónörökös ma este Bukurestbe 
érkezett. A trónörökös csak 21 éves s mint a fama 
beszéli, Valdek herceg leányának a jegyese s őt 
jött meglátogatni Bukurestbe. 

A szép tavaszi idő borús napokká változott. 
Néhány nap óta a levegő meghűlt. — Esett a hó 
és eső. 

Romániában már három éve van készülőben 
egy pénzverde. Több hivatalnok kapott már fize-
tést. Több ezer franc  van már belefektetve  ; költ-
séges gépek hozattak ; de még pénz nem lett ver-
ve. Folyó hó 26-án a senatusban egy project ter-
jesztett elé, miszerint az országban lévő pénzverdé-
ben verettessék 5 francos  darabokban 20 millió 
ezüst pénz. 

X. X. 

Az erdélyrészi birtokrendezésről. 
(Ajínlva'a miniszteium íltal e tárgyban összehívott emiuetteni-k.' 

(Gr. Schw. G y •) A mint tudva van, márczius 
végére vagy ápril elejére a földmivelés-,ipar-és 
kereskedelemügyi miniszter, br.Kemény Gábor ur 
ő nagyméltósága által Budapestre egy értekezlet 
hivatott össze, még pedig nemcsak a birtokrende-
zés és tagositás tárgyában, hanem, hogy tanács-
kozás alá vegye azokat a mezőgazdasági bajokat 
is, melyekről a földmivelési  minisztérium az „Er-
délyi Gazdasági Egylet" által benyújtott többrend-
beli kérelemből és emlékiratból értesült. 

Midőn az enquette egybehivatott, a szegedi 
catastropha még nem történt volt meg.Mi ezt a 
catastrophat egy komoly intésnek tekintjük a kor-
mány részére arra nézve, hogy a nemzetgazdasági 
állapotainkat behatóan és minél előbb végre-vala-
hára figyelemre  méltassák. 

A körlevél, melylyel a földmivelési  miniszter 
ur az illetőket az enquettere egybehívta, kö vetke-
zőleg szól: 

Budapest,  /8 79 mdrcz.  4, 
555 tí.  sz. 

Az erdélyi gazdasági egyesület emlékiratot 
terjesztett be a vezetésem alatti minisztériumhoz, 
melyben elősorolván mindazon akadályokat és hi-
ányokat, melyek az erdélyi részek gazdasági fejlő-
désének útjában állanak, azok elhárítását, a léte-
ző bajok lehető orvoslását kéri. — Nem ismeretlen 
előttem azon körülmény, hogy az utóbbi évek vál-
sága az egész ország közgazdászati viszonyaira 
nyomasztólag hatott, mindazonáltal el kell ismerni 
hogy c válság legsúlyosabban érinté az erdélyi 
ró-zeket, mint melyekben mezőgazdaság, ugy, mint 
általában az összes közgazdaság még nehezebb [vi-
szonyok közt mozog, mint a Királyhágón inneni ré-
szekben és ép ez oknál fogva  az ottani bajok sür-
gősen igénylik az orvoslást czélzó intézkedéseket. 

A létező hiányok megállapítása és az orvos-
lás lehető módozatainak kijelölése czéljából f.  'év 
márczius hó végén, esetleg april hó eléjén, később 
meghatározandó napon elnökletem alatt a vezeté-
sem alatti minisztérium hivatalos helyiségeiben meg-
tartandó, illetékes szakférfiakból  álló értekezletet 
kívánok egybehívni, mely érkezlet tárgyalásait el-
ső sorban a birtokviszonyok rendezése, nevezete-
sen az erdő- és legelő-elkülönités, a tagositás ke-
resztülvitele körül felmerülő  akadályok és nehéz-
ségek megvitatása és az azok elhárítására vezető 
utak és módok kijelölése képezi. 

Ezek mellett az erdélyi gazdasági egylet em-
lékiratában előadott egyéb kérdéseket is emez ér-
tekezlet megfontolása  elé kívánom terjeszteni. 

Felkérem Méltóságodat, hogy az értekezleten 
résztvenni, s ennem czélzataim foganatosításában 
bölcs taná'-sával támogatni, akadályoztatása esetén 
pedig e körülményről jó eleve értesíteni szíves-
kedjék. 

R Kemény•  > 
Már évek óta küzdünk e lapokban azon kü-

lönböző akadályok elháritása érdekében, melyek 
földmivelésünk  fejlődésének  útját állják ; ismételten 
hangsúlyoztuk, hogy a földmivelés  a legszomorub 
összefüggésbe  van az iparral ugy, hogy ez amaz nél-
kül s viszont a föld  i-ívelés csak így virágozhatik 
föl,  ha ipar is fejlesztetik  ; következőleg hogy 
egészséges nyerstermelés nélkül még gondolni sem 
lehet ipari fejlődést. 

Most ismét tollat ragadtunk, hogy szerény né 
zeteiknek, az emiitett enquette alkalmából, nemcsak 
a birtokrendezés és tagositás, hanem általában köz-
gazdasági állapotaink fölött  lehet röviden e lapok 
hasábjain elmondjuk. Fejtegetéseinket talán az en-

quette is figyelembe  veendi, annál is inkább, mi-
vel korábbi tanulmányaink közététele ota olyan 
adatokhoz jutottunk, melyek eddig ismeretlenek 
voltak előttünk s a melyek fájdalom,  még szomo 
rubb világításba helyezik a dolgokat, mint a hogy 
eddig képzeltük. 

Nevezetesen a földrészletek  (parcellák) száma 
nem volt ismeretes, sem az, hogy hány tagositás 
vitetett keresztül 1857 óta; minekutána azonban 
a kataszt ri igazgatások felállíttattak,  már most 
megbízható adataink vannak e tekintetben is, me-
lyek egészen 1878-ig terjednek. 

A mai erdélyi részek magukban foglalnak 
9. 776. 296 holdat s e terület 10 mii. 692, 432 par 
cellára oszlik szét. Ebből a kolozsvári kataszteri 
igazgatóság területén 5.116.099 hold van, 4.829.293 
parcellával; ellenben nagyszebeni kataszteri igaz-
ga óság területén 4. 660. 170 hold 5. 863. 139 par-
cellával. 

1857-ben Erdélyben 8.994. 5 2 ° parcella volt, 
nem tekintve azt, hogy azóta a Szilágyság elvá-
lasztott az erdélyi részektől ; a parczeláknak e szá-
ma 1857 óta épen 1 mii. 997,912-vel szaparodott. 
Középszámitással ma egy parczellára 1456.517 
négyszögöl esik, mire nézve tekintetbe veendő, 
hogy ha a na^y erdő-és legelő parcellakat leszá 
mitjuk, egy-egy parczellára még kevesebb négy-

szögölnyi szántó, kaszálló és szőilő esik ; s ha még 
mindehez hozzávesszük, hogy a birtokivekben az 
egyes parcella-számok a. b. c d, stb. betűkkel je 
lölten szétosztva vannak fólvéve  : a parcellák szá-
mát még sokkalta nagyobbnak vehetjük, mint fen 
nebb kimutattuk. 

Azt szokták mondani, hogy a jelenlegi tago-
sitási törvény és a birtokrendezési és tagositási 
ügyek elintézésében követett eljárás nem rosz. 

Nós, beszéljenek tehát a számok : 
A kolozsvári kataszteri igaz ,-atóság kerületén 

— melyhez Kolozsvári, Szolnok-Doboka, Beszterce-
Naszód, Csik, Udvarhely, Maros-Torda és Torda 
Aranyosmegyék  tartoznak, 1867 ig 58 községben 
vitetett keresztül a commassatió, 1867 ota pedig 
39, tehát 97 községben; jelenleg 81 községben 
foly  a tagositás. E kataszteri igazgatóság kerüle-
tében 1317 község fekszik;  1857 óta, — ha nem 
számítjuk a folyamatban  levőket, év'enkint átlag 
4.61 tagositás vitetett keresztül, ha pedig beszámít 
juk a folyamatban  levőket is : 7.39 tagositás jut 
egy évre. 

Ezek szerint tehát 1317 község közül mint-
e?y7'4j"község tagositva van,6-15,,|*községben most 
foly,  ellenben 86-41 |° íközségben még hire pora 
sincs commassatiónak ! 

Minthogy az 1857-től 11867-ig keresztülvitt 
birtokszabályozások számát nem lehet többé eru-
álni, azonban mindenesetre csekély; csak annyit 
constatálhatunk, hogy a b í r t o k s z a b á l y n á s 
27 községben vitetett keresztül és hogy 151 köz-
ségben még folynak  a perek; 1867 óta tehát a 
községeknek 2,,. "-a szabályoztatott, szabályozás al-
att áll u j " , tehát 87"!, még szabályozatlan. 

Ez adatok a kataszteri igazgatóság hivatalos 
kimutatásain alapulnak. 

A nagy szebeni kataszteri igazgatóság terüle-
tén — llunyad, Alsó-Fehér, Szeben, Fogaras, 
Na.y-és Kis-Kükülö,  Háromszék és Brassóme.yé-
b e n , — 1211 község van, ezekből 29 tagositva 
van és 54 községben a szabályozás keresztül vi-
tetett. 

Összesen tehát 2528 kataszteri község közül 
1^78. évben 126 commassálva volt, 81-ben pedig a 
birtokszabályozás befejezte,  vagyis miután a tagó-
sitott e községekben a birtokszabá'yozás itt ke 
resztülvitett : ennélfogva  őszesen 207 községben 
történt meg a birtokszabályozás, következőleg 21 
év alatt évenkint 9 85 községben, vagyis az ös-
szes községek 8. 18 perczentjében vitetett keresz-
tül a birtokszabályozás. 

A szász királyságban (Németország)évenkint 
a községek 20 perczent szabály oztatik : nálunk 038 

Hogy tehát hova vezetett a hiányos eljárás : 
e számok elég ékesszólóan bizonyítják I 

Az uj távirdai díjszabályzat*) 
(Életbelépett április 1-én) 

A földmivelés-,  ipar- és kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter, f.  évi 6258. szám alatt, a következő 
rendelet bocsátotta ki, — a táviratok elfogadásá-
ra, díjazására és kezelésére vosatkozó szabályok-
nak módosítása tárgyában : 

Az osztrák cs. kir. kereskedelmi minisztérium-
mal, valamint a német bir .idaimi cs. kormánynyal 
létrejött magállapodások értelmében, a táviratok 
elfogadása,  díjazása és kezelése iránt fennálló  sza-
bályok 1879. évi április i-tíl érvényesen, a követ-
kezőkben változnak meg. 

1. Távirati értesítések (avisok) a magyar táv-
irdaigazgatás területén többé el nem fogadtatnak 
és csak még a nemzetközi átmenő forgalomban  ke-
zeltetnek. 

2. A közönséges' táviratok* díjazása a hazai 
távirda'állomásoknak egymás között, valamint a 
monarchia másik felében,  nemkülönben a Német-
országban létező távirdákkal való forgalmára  néz-
ve, nem történik többé egységek szerint, hanem 
egy minden táviratra változatlanul megállapított 
alapdíj és az egyes szavakra kirótt külön dij után. 

*) Tárgyhalmaz miatt késett Saerk. 

Az alapdíj a fenemii  tett forgalmak  mindegyi 
kére nézve 24 kr. o é. a forgalomban  még előfor-
duló helyi táviratokra nézve pedig, a melyek t. i, 
az ugyan azon közsé.ben levő két állami, avagy 
egy állami és egy vasúti távírda közt váltatnak, 12 
kr o. é. 

A táviratban foglalt  minden egyes szóra ki 
rótt dij : 

a helyi táviratoknál 1 kr, 
a monarchiabeli állomások között váltandó 

táviratoknál 2 kr, 
a német birodalmi állomásokkal váltandó táv-

iratoknál 6 kr, 
A két utolsó esetre megállapított szószerinti 

dijak még egy-egy krajczárral növekednek, ha a 
táviratok oly vasúti állomásnál adatnak fel,  a mely-
nek székhelyén állami távirdaállomás is létezik. 

E szerint a bármely hazai távirdai állomásnál 
feladott  p. o. 12 szavú távirat után — eltekitnve 
az állami állomással ugyanazon községben levő 
vasúti távírda állomások által felveendő  szószerinti 
pótdíjtól be fog  szedetni : 

ha az helybenievő távirdához szól : 
12 kr alapdíj + (12X1) krajczár szószerinti dij, 
összdij= 24 kr ; 

ha az bármely más monarchiabeli távirdához 
szól : 
24 kr alapdíj + (12X2 krajczár szószerinti dij össz-
d i j = 48 kr ; 

ha az Németországba szól : 
24 kr alapdij+ (12X6) krajczár szószerinti dij össz-
dij =96 kr. 

3. Távirati választ az előbbi pontban megne-
vezett forgalmakba  ezentúl csak legfeljebb  30 szó 
ig lehet előre fizetni. 

Ha az eredeti távirat feladója  a távirati vá 
lasz szószámát nem határozza meg, akkor a vála-
szért mindig egy 10 szavú távirat dija szedetik 
be. 

Ha a feladó  io néi több vagy kevesebb szó-
ból álló választ kiván, tartozik a meghatározott 
szószámot távirati szövegében kitenni s a válasz-
dijt ennek megfelelőleg  lefizetni. 

4. Vétel elentisért a második pont alatt fel-
sorolt forgalmakban  egy 10 szavú távirat dija jár. 

5. Többczimü táviratoknál, h 1 azokat több 
czimzett számára ugyanazon helyre kell távirni, 
ugyancsak a második pontban felsorolt  forgalmak-
ban, a töbszörösitésért példányonkint annyiszor 24 
kr. fizetendő,  ahányszor az eredeti iratban az ösz-
szes czimek hozzászámitá ával ioo szó, vagy ennek 
megkezdett része foglaltatik. 

6. Semaphor-táviratoknál tengeren levő ha-
jókkal való kicserélésért minden szó után 6 kr pót-
díj szedetik. 

7. Nem kézbesíthető táviratoknál a czimállo 
más, a nem kézbesítés okának rövid jelzése mel-
lett a feladási  állomásnak távirati értesítést küld, 
mely utóbbi a feladónak  24 kr lefizet  íse után kéz-
besitettik. 

8. Ha a második pontban felsorolt  forgalmak-
ban a feladott  táviratok összes dijainak kiszámítá-
sánál a krajezárokban törtek mutatkoznak, e tör-
tek he yett egész krajezárok szedetnek be. 

Minden más, a fennebbiekben  nem említett 
esetekre , pl. az egyes szavak és számcsoportok-, 
megállapítására, az ös zehasonlitás kötelezettségé-
re és az össze hasonlítandó táviratok dijazására-
valamirt a feladott  táviratokról adandó nyugtákra 
és azok díjazására nézve sat. ugy a bel, mint a 
külforgalomban  továbbra is érvényben maradnak 
a Szt.-Péterváron létrejött nenuetközi távirda-egy-
ezményhez csatolt szolgáláti szabályzat és díjtáb-
lák valamint ,a szomszéd távirda-igazgatásokkal 
fenn  dió külön egyezmények,illetőleg a „távirási 
szabályok és díjtáblák" határozatai. 

Kelt Budapesten, 1879. évi márcz. 11 én. 

A Királyhágón inneni kerületi tűz-
oltó-szövetség III közgyűlésé. 

Kolozsvárit  cs Maros  vásáryelytt  március 20. 
Tisztelt bajtársak I 

A Királyhágón inneni kerületi tűzoltó szövet-
ség Nagy Szebenben megtartott II. közgyűlésének 
X V I I jegyzőkönyvi  határozata értelmében bátrak 
vagyunk bajtársi üdvözlettel tudatni, hogy ezen 
kerületi szövetség III. közgyűlésének itten Maros-
Vásárhelytt leendő megtartására folyó  évi junius 
hó 1—3 áig terjedő napjait (a pünkösti ünnepeket) 
tűzzük ki, melyre a t. bajtársakat ezennel tisztelet-
tel meghívjuk. 

Előleges tájékozásul közöljük a következő ál-
talános tudnivalókat: 

1) Az alapszabály 9. §-a értelmében „a köz-
gyűlésre minden szervezett tűzoltó-egylet két kép-
viselőt küld." — Ezen képviselőket rendes írásbeli 
igazolványnyal kérjük ellátni. 

2) Az alapszabály 10. § a értelmében a „tag-
egyletek vagy egyes tűzoltók azon indítványai, a 
melyek tárgyalásra vannak szánva, a közgyűlés 
előtt négy héttel a szövetségi választmány elnöké-
nek beküldendők." 

Ebből folyólag  felkérjük  az illetőket, hogy 
előadandó tárgyaikat vagy indítvány-ikat írásban 
legkésőbb folyó  évi áprilhó 30. napjáig szövetségi 
elnök Minorich Károlyhoz Kolozsvárra beküldeni 
el ne mulasszák, hogy a részletes napirendet ideje-
korán megállapítani, közzétenni és szétküldeni le-
hessen. 



3) A mellékelt bejelentési ivea följegyezni  kér-
jük az illető résztvenni kivánó nevét, tűzoltói rang-
ját és pol. ári állását, valamint azt is, hogy az il 
lető t. egylet zászlóval fog  e megjelenni vagy nem ? 
Mely ivet kitöltve legkésőbb áprilhó 30 ig tűzoltó 
főparancsnok  Lázár Benedekhez Maros-Vásárhelyre 
kérjük beküldeni. Ezen bejelentéshez a kiállítandó 
és névre szóló igazolási jegy dijában 1 forint  lesz 
melléklendő ; ezen jegygyei járó vasúti s egyéb 
kedvezmények annak idején a részletes napirend-
del együtt fognak  közzététetni. 

4) Azon t. tűzoltó-egyletek, melyek a szövet-
ségbe belépni óhajtanak, felkéretnek,  hogy a köz-
gyűlést megelőzőleg a szövetség elnökségéhez akár 
a közgyűlés helyszínén a következő jogérvényesen 
aláirt nyilatkozatot adják be : 

N y i l a t k o z a t . 
A i önkéntes tűzoltó-egylet pa-

rancsnoksiga ezennel kijelenti, hogy a Kiralyhá" 
gón inneni kerületi tűzoltó szövetség alapszabályait 
elfogadva,  ezennel a nevezett szövatség tagegyletei 
közé lép. 

(Kelet, pecsét és aláírások.) 
5) A t. tűzoltó-egyletek teljes felszerelésben 

(a menyiben volna, zászlóval) kéretnek megjelenni. 
— Minden egyes résztvevő tűzoltó helynevét fehér 
szalagra nyomtatva zubbonya bal melloldalán vi 
selje . 

6) Az előleges programm a következő: 
Áttalános programm a Maros-Vásárhelytt 1879. év 
jutiius 1., 2., 3-ik napjain tartandó kerületi tűzoltó-

szövetségi közgyűlés idejére. 
Első nap junius i-én 

1. Reggel 6 órakor a vasúton érkező vendé-
gek fogadása,  bevonulás, úgyszintén a más irány-
ból érkező vendégek fogadása  és elszállásolása. 

2. Délelőtt 11 órakor zászlószentelés (gyülhely 
a gyakorlati mászóház udvarán ) 

3. Délután 5 órakor a szövetségi választmány 
elöértekezlete. 

4. Este 8 órakor fáklyásmenet  a zászlóanya 
tiszteletére. 

5. Este 9 órakor ismerkedési estély. 
Második nap junius 2 án: 

1. Reggel 8 órakor a szövetség nagygyűlése. 
2. Délelőtt '[, 11 órakor az özszes egyletek 

gyülekezése az „Elbában". 
3. Délelőtt 11 órakor diszfelvonulás  a főtérre  s 

az egyletek üdvözlése. 
4 Déli 1 órakor közebéd. 
5. Délután 4 órakor a marosvásárhelyi önkén-

tes tűzoltó egylet diszgyakorlata. 
6. Este 8 órakor táncviga'om és népmulatság 

az „Elbában". 
Harmadik nap junius 3-án : 

1. Délelőtt 10 órakor a közgyűlés folytatása 
és zárülés. 

2. Délután 4 órakor sétazene az „Elbában". 
3. Este 8 órakor gyülekezés az örtanya előtt. 
4. Este '1,9 órakor kivonulás az indóházhoz 

és bucsu. 
7) Azon esetben, ha leggondosabb szétküldés 

dacára jelen (az összes erdélyrészi lapokban közzé 
tett) meghívás kézhez nem jutna, kérjük azt a ma-
rosvásárhelyi önkéntes tűzoltó egylet parancsnok-
ságánál reclamálni. 

Bajtársi üdvözlettel I 
A kerületi szövetség választmánya nevében : 

M i n o r i c h K á r o l y , D e á k P á l , 
elnök. titkár. 

A marosvásárhelyi önk. tűzoltó-egylet nevében : 
L á z á r B e n e d e k , O r o s z l á n I s t v á n , 

főparancsnok.  segédtiszt. 

M e g b í v a s , 
A háromszékmegyei általános néptanítói egye" 

sülét kézdi járásköre folyó  évi április 26-án Már" 
kosfalván  a községi iskola helyiségében rendes 

gyűlést fog  tartani, melyre a kör tagjai ezennel 
tisztelettel meghivatnak. 

A gyűlés kezdete délelőtt 9 órakor. 

T á r g y a k : 
1. A mult gyűlés jegyzőkönyvének  felolvasása 

és hitelesitése. 
2. Gyakorlati tanitás a helybeli tanító által. 
3. Néhai Földes József  tagtárs feletti  emlék-

beszéd M. Székely János által. 
4. Értekezés Barabás Mór által. 
5. Pénztárnoki jelentés. 
6. Indítványok. 
Kéretnek a t. tanító urak megjelenési szán-

dékaikat a gyűlés előtt legalább három nappal a 
márkosfalvi  tanitó Forró Ignác úrral tudatni, hogy 
a közös értekezésről gondoskodni lehessen. 

Kézdi Vásárhelytt, 1879. ápril hó 2. 
Erdélyi Károly, Uyöngyösi István, 

köri elnök. köri jegyző. 

M e g h í v á s . 
A há.zitpart és ipari oktatást fejlesztő  egyesü-

lét március hó 25-én tartott választmányi ülésében 
idei ápril hó 7-én d. e. 10 órakor a megye .házá-
nál háziipar egyleti nagygyűlés tartása határozta-
tott el, melynek tárgyai: 

1) Titkári jelentés. 

2) A szövészeti tanműhelyről jelentés. 
3) Pénztár állásáról „ 
4) Elnök választás. 
5) A kézdi-vásárhelyi müfaragó  iskola további 

fenntartásáróli  intézkedés. 
6) Az alapszabály 17-ik szakasza értelmében 

átalános tisztújítás. 
7) És végül az ápril hó 6-án tartandó választ 

mányi ülésből teendő indítványok tárgyalása. 
Ezen nagygyűlésre az egyesület t. c. tagjait 

tisztelettel meghivjuk. 
Sepsi-Sztgyörgyön, 1879. március hó 25-én. 

Potsa József,  Tnrculi Endre, 
h. i. egyl. elnök. e. titkár. 

S z í n h á z , 

Szerdán ápril 2-án Aradiné asszony jutalom-
játéka alkalmából „Mirabeau ifjúsága"  adatott elé. 
A kitűnő darab sokkal szélesebb körben ismert, 
hogysem e helyen részletezni szükség volna ; küz-
delemteljes ifjúságát  tárja fel  az oly férfinak,  a kit 
épen a sok szenvedés, az emberi magasztos érzel-
mekből kivetkezett rokoni — sőt atyai — bánás 
mód érlelt a népszabadságnak és az emberi mél-
tósá elismerésének lelkes bajnokává. Sajnálattal 
kell nyilvánítanunk, hogy a közönség oly csekély 
számmal jelent meg ez előadáson, mintha nem is 
egyik legkedvesebb művésznője iránt kellett volna 
rokonszenvének külsőleg is jelét adni. Pedig A r a -
d i n é asszony ez alkalommal fényesen  bebizonyí-
totta, hogy méltó a közönség nagyobb mérvű párt-
fogására,  s mert beható tanulmánya oly valódi 
megindító drámai erővel párosult, milyet vidéki 
színpadokon nem mindennap élvezhetünk. Igen si-
került jelenete volt az, midőn a fiatal  Mirabeau 
grófot  ismételten börtönbe hurcolják s ő tekinte-
tével feltárja  előtte szive összes érzelmeit. A női 
önfeláldozás  megható jelenetét láttuk, midőn Burg 
nieres ( S z a k á l l ) rendőrfőnöket  kéri, hogy Mi-
rabeau helyett őt vigye fogolyként  magával Mira-
beau grófot  Szabónak kellett volna alakítani. K e l -
l e t t v o l n a — mondjuk, mert teljességgel nem 
láttuk benne az eszmék nemes harcosát, a. ki ra-
gyás és púpos volta dacára annyira képes ma-
gát megszerettetni csupán szellemi fenségével.  A 
j e l l e m a l a k í t á s a neki nem sikerült fő-
képen azért, mert küzdenie kellett a szavak egy-
másutánjával. Küzdelmének legalább is párhuzam 
ban kellett volna halidnia a Sophi-éval (Áradiné) 
de ő nem emelkedhetett e magaslatra ; különben 
több alkalommal tett tanúságot igyekezetéről, fő-
képen a végjelenetben a mikor a haldokló Sopliie 
felett  esküt tesz, hogy a Bastille köveiből fog  osz-
lopot emelni kedvesének. 

Az öreg Mirabeau gróf  szerepét Demény vitte. 
Szeretnők, ha Deménytől már többet is hallanánk 
szép hangjánál, ha egy kis életet, változatosságot 
indulat kifejezést  önténe mostanában monoton szere-
peibe. Hangja, alakja, fiatalkora'buzditsák  öt korai 
igyekezetre. Gensohne ügyvédnek (Miskolci) nagy 
hibája volt, hogy nyelvét néha viharos nyargalás-
nak bocsátotta, s a derült kedélyt, mely a szerep-
hez elvállhatatlanul kötve van, többször lankadás-
nak eresztette. 

K Ü L Ö N F É L É K 

— Nyéki szintürguiata városunkban kedden 
tartja utolsó előadását. Nem tehetjük ez alkalom-
mal sem, hogy városunk közönségéről elismeréssel 
ne szólljunk, mivel mindvé.'ig kitartó pártfogásban 
részesité e színtársulatot. Ugyanekkor a társulat is 
ma:érdemli méltánylásunkat; elmondsatjuk, hogy 
méltó volt e város pártfogására.  Sok uj jeles da-
rabot, nagy gonddal és szorgalomról tanúskodó fá-
radsággal hozott szinre, a mik a közönségnek sok 
jó estét szereztek. A társulat innen K.-Vásárhelyre 
megy, hol mindjárt első előadását is jótékony célra 
a szegedi árvíz károsultak javára fogja  fordítni.  Az 
első előadás K.-Vásárhelytt  húsvét első napján lesz. 
Ajánljuk e derék színtársulatot K Vásárhely vá-
ros polgárai ismert hazafias  pártfogásába.  E város 
bizonnyal nem fo^  hátramaradni Sepsi Szent jyörgy 
mögött. 

— Színházi játékrend. Vasárnap á .riiho 6-án 
közkívánat a másodszor adatik „Piros bugyelláris" 
népszinn ü 3 felvonásban.  Irta Csepreghy Ferenc, 
zenéjét Erkel Elek. — Hétfőn  ápril 7 én közkívá-
natra másodszor .Ivét árva" francia  szinmü 4 felv. 
7_ képpel. írták D'Ennery és Cormon, ford.  Vezéry 
Ödön, zenéjét szerzé de Billemont I. J. — Kedden 
8-ikán bucsu-előadás lesz. Elöadatik Szabó Károly 
jutalmául „Ilona, a havasi bolond" a román életből 
merített népszínmű román népdalokkal 4 felvonás-
ban. Irta Tóth József. 

— A házi ipar egyesület által fenntartott  szö-
vészeti tanműhelyben a mult évi novemberben be-
lépett tanulóknak vizsgája f.  hó 6-ikán d. e. 10 
órakor fog  az intézet helyiségében megtartatni, 
melyet, ugy szintén a székesfehérvári  kiállításra 
küldendő tárgyakat a közönség figyelmébe  ajánljuk. 

— KIső közlemény. Az alólirthoz begyült 
adakozásokról a szegedi valamint részben a tisza-
vidéki árvízkárosultak részére. Potsa József  ioo 
frt.  A sepsi-szentgyörgyi nőegylet 415 trt 75 kr. 
Csia Gyö'Ty nyug. kir. albiró ur gyűjtése Kovász-
nán 42 egyéntől 30 frt  24 kr. Báró Rauber István. 
10 frt.  4-ik számú ivemen a s. sztgyörgyi m, kir. 

járásbíróság személyzete 22 frt.  A „Nemere" cimü 
lap szerkesztősége 35 frt  38 kr. A „Háromszék" 
cimü lap szerkesztősége 24 frt  10 kr. A „Nemere" 
szerkesztősége Beőthe József  mérnöktől 5 frt.  Soós 
Károly bodzái vesztegállomás vezető gyüj ése 9 
frt.  Drágos Elek kir. ügyész ur gyűjtése 11 frt  50 
kr. Gross Vilmos k.-vásárhelyi m. kir. adótárnok 
ur gyűjtése 6 frt.  20 kr. Összesen 669 frt.  17 kr. 
— Kelt S-Szentgyörgyőn 1R79. ápril hó 4-én. — 
P o t s a J ó z s e f )  főispán. 

— A pestisről. Tudvalevőleg e legutóbbi pes 
tis eset Wetljankában minden komolyabb baj nél-
kül foly  le, mert a beteg, egy fiatal  leány, fölgyó-
gyult. A helyzet ilyetén javulása arra birta a né-
met kormánnyal együtt monarchiánk külügyi hi-
vatalát, hogy az óvó intézkedések szigorán eny-
hítsenek. Eddig ugyan még a német kormány nem 
küldte át abbeli javaslatait, annyi azonban bizo-
nyos, hogy nem sokára a nem közvetlenül pesti-
ses vidékekről jövő áruk behozatali tilalmát meg-
szüntetik s az utazókra nézve is megkönnyítik a 
közlekedést. Csakis az astrachani kerületből ér-
kező árukat kisérik majd nagyobb figyelemmel, 
azonkívül néhány tengeri kikötőben fönntartják  az 
orvosi inspectiót. A ragályos vidékre küldött or-
vosok kiált quarantaine után Astrachanba jönnek 
össze s tapasztalataikról jegyzőkönyvet  állitnak ki, 
melyet azután megküldenek az összes kormányok-
nak. E jegyzőkönyv alapján fogják  az egyes kor-
mányok a további intézkedéseket elrendelni. 

| Villamos világítás, jidison ur, mint jelen-
tik, New-Yorkban már felálitotta  fehér  fényt  ter-
jesztő készüléket, a tett kísérletek, rendkívüli si-
kert mutatnak föl.,  — Edison azt áll tja, hogy tö-
kéletesítése folytán  most már villamos fényt  ház-
tartásnál is lehet alkalmazni és egyátalán a lég-
szesznek csak fele  árába kerül, mi takarékossági 
szempontból is figyelemre  méltó. 

— .Szerencsétlenül j-irt öngyilkos. Lajosevcis 
Gy. zombori fiatal  ember a napokbau, mint az 
„Égyetértés"-nek irják, öngyilkossági kísérletet 
követett el, mely azonban rá nézve gyászosabban 
végzödétt, mintha életét vesztette volna el. A ro-
bogó vonat elé vetette magát, nyakát a sínre té. 
ve, hogy a kerék elmetszhesse. A szerencsétlen 
azonkan rosszul számított, figyelmen  kivül hagyva 
a kerék előtti kotósrt, mely időben a vonat oda-
ért, fejét  a sinröi lelökte, de ugy, hogy teste egy-
üt fordulván,  lábai kerültek a kerekek alá, melyek 
mindaketőtt térden felül  elmetszették. — Jajgatá-
sát a vonaton nam hallották, s a vérében fekvő 
embert csak néhány óra múlva találta meg egy 
főldmives.  ki aztán kórházba vitte, honnan szüle-
it is rögtön értesítették. 

— A szultán leánya mint tanítónő. April 1-
től kezdve Berlinben egy arabnyelvtanitónö tele-
pedett meg, kinek sorsa annak idejében élénk rész-
vétett keltett föl.  A hölgy Etnily Ruete asszony, a 
jelenleg Zanzibarban uralkodó szultán testvre, ki 
a még akkor uralkodó atyja akaratának ellenére, 
egy ott megt lepedett, hamburgi kereskedőhöz, 
Ruetehez, ment férjhez  és a keresztény vallásra 
tért. E lépés következtében testvére minden örök • 
ségből kizáratta, s dacára a legbefolyásosabb  sze-
mélyek iparkodásainak, kik e czélból egyenesen a 
szultánhoz fordultak,  minden lépés eredménynélkül 
li volt. Ruete asszony pár év óta özvegy s ez idő-
től Németországban élt gyermek nevelésének szen-
telve idejét. E hölgy igen képezett s iparkodó, s 
Drezdában Drechsler tanárral nem egyszer tudomá-
nyos vitatkozásokat is folytatott..  Jelenleg anyagi 
szerencsétlenségek folytán  Berlinben telepedett le 
s arabb nyélből leczkéket ad. Ruet asszony az ara-
bon kivül folyékonyan  beszél németül és angolul. 

I r o d a l o m -

— Előfizetési  felhívás.  A sz. fehérvári  orszá-
gos kiállítás végrehajtó bizottsága beleegyezésé-
vel megindult „Kiállítási Lapok" a hazai kiállítók, 
de egyúttal Székesfehérvár  és megyénk érdekeit 
képviseli Szakszerű s mégis könny:-d modorú is-
mertető czikkekben s művészi rajzokban oly érde-
kes képét nyujtjuk az egész kiállításnak s az ez-
zel összefügő  számtalan mozgalmaknak, mely ugy 
a kiállítók valamint a látogató közönség s szintúgy 
a távol maradók részére is hétrőlhétre s később le-
hetőleg napról-napra hü tükrét képez. Első számun-
kat mindenfelé  rendkívüli nagy érdeklődéssel fogad-
ták, a hazai sajtó a legmelegebben nyilatkozott 3 
közhasznú vállalatról, s a tömeges részvétel arra 
indít, hogy ü^y barátainkat fölkérjük,  miszerint elő-
fizetéseiket  mihamarább megtenni szíveskedjenek, 
nehogy a példányszám nyomása s expediálás* ne-
hézségeket támaszszon.Az előfizetési  illetékek (mart. 
15. — jun 15-ikéig 3 frt.)  valamint a hirdetéi dijai 
(ezekre nézve a feltételek  igen jutányosak) a kia-
dóhivatalban (Számmer Imre könyvnyomdájában, 
sas-utcza „Kölcsönös segélyző-egylet") intézendök. 
A kiknek az első számot megküldtük azokat kér-
jük, hogy a közlöny megtartása és a folytatás  meg-
rendelése iránt mihamarább intézkedni szívesked-
jenek Kelt Székesfehérvárott,,  1879. mart. 27. Tisz-
telettel a szerkesztőség. 

— A magyar korona országainak megyei tér-
képeit Rautmann Frigyes igen diszes kiállításban 
adja ki. Ezen térképeket a legkitűnőbb magyar 
kartograph Iiátsek Innác rajzolta. Az első füzet 
Pest, Temes, ICrassó és Kolos megyéket tartal-
mazza s teljes áttekintést nyújt minden egyes me* 
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uti, posta és távírda állomásai felett.  Havo*.kint 
3—5 megye térképe jelenik meg s egy év alatt 
Magyarország 80 megyéje kéznél less. Az utolsó 
tüzettel bekötési diszes tábla jár ingyen. Az egész 
átlász ára 20 forint.  Ajánljuk olvasóink különös fi-
gyelmébe. 

Beküldetett szerkesztőségünkhöz Ribáry Fe-
renc Világtörténelmének három első füzete.  A mü 
Mehner Vilmos kiadásában csinos kiállitásssl és 
ügyes képekkel jelenik meg ; tartalma az ismert 
nevü szerző eddigi jóhirnevét igazolja s miután ez 
a másooik füzetes  történelmi munka (az első a Se-
bestyén Gyuláé), részünkről azt kívánjuk: találjon 
méltó pártolásra mindkettő. Ára egy-egv füzetnek 
30 krajcár. 

IV. A muzeum berendezése költségeinek fe 
dezésére február  15-ikén rendezett kovásznai tánc-
estélyből levő jövedelme 45 frt  40 kr készpénzben, 
mely összeg a többihez a takarékpénztárba he-
lyeztetett el. 

Fo. adják a lelkes adakozók, nemkülönben a 
táncestélv rendez§i is, kik tettök által egy nemzet 
ki csét gyarapították, előleges köszönetemet — az 
utókor hálás elismerését. 

fmecsfalvn,  1879. márciushó 
O z v . C s e r e y J á n o s n é . 

Adakozások a szegedi árvízkárosultak 
javára 

H á r o m s z é k m e g y e k ö z ö n s é g é n e k 
1879 mártius 28-án tartott közgyűlésében hozott 
határozata szerint, a képviselő bizottság jelen lé-
vő tagjai következő adományok, ui járulnak fele-
részben a Tiszavidéki, felerészben  a sz fedi  viz-
károsultak javára, mint oly költséghez. mely a 
felséges  uralkodói királyi pár ezü t ir.' ,,ivégzőjé-
nek megünneplésére teendr-tt költségek fedezésére 
; jáltatott. Cseh Ignác/, 10 frt  Gr- Kálnoky Pál és 
ímre 50 frt  Gyárfás  Imre ö frt  .Math; Seethal Fe-
rencz 20 frt  Szentiványi Ignácz 2 frt  Iigy valaki 
1 frt  Újvárosi Fercncz 1 frt.  Veres György 1 frt. 
Forró Pál 1 frt.  Kovács Károly 1 frt.  Könfzei 
Miklós 2 frt.  Szöcs József  1 frt.  í'orrö Albert 1 frt 
Molnár Balázs 1 frt  id. Gocsr án Mihály 1 frt. 
Silvester János 1 frt  Domokos Albe t 2 frt.  Imecs 
Ernő 1 frt.  Béldi Tivadar 50 frt.  Lörincz János 2 
frt.  Jáni József  1 frt.  Bálint László 1 frt.  Csia 
György 1 frt.  Ily és Tamás 1 frt.  Tóth Sámuel 1 
jrt Összesen 1O0 frt. 

A s z e g e d i árvízkárosultak javára a hely-
beli járásbíróság tagjai részéről adakoztak: Kónya 
Gerő kir. járásbiró 3 frt,  Geréb János kir. albiró 
5 frt,  Jónás Ferenc kir. albiró 2 frt.  Kovács Gyula 
telekkönyvvezető  2 frt,  Kelemen Imre segédtelek-
könyvvezető 1 frt  50 kr. Szilveszter Dénes 1 frt. 
Sükösd Tamás irnok 1 frt,  Kozma János irnok 1 
frt,  liarmath Domokos irnok 1 frt,  Elekes Béla 1 
frt,  Bíró Ferenc díjnok 50 kr, .Mi'iály Elek dijnok 
1 frt,  Forró Zsigmond dijnok i frt  Hollaky Zoltán 
dijnok 50 kr, Gidófalvi  Benedek joggyakornok 1 
forintot. 

K o v á s z n a k ö z s é g részéről a szegedi 
szerencsétlen árvízkárosultak felsegélésére  mint 
Csia György ur gyűjtése főispán  mélt. Potsa Jó-
zsef  úrhoz beküldetett 30 frt  24 kr, mely összeg-
hez hozzájárultak : Csia György 1 forinttal,  Csutak 
Ferenc adószedő 1 frttal,  Butyka József  (piaci) 2 
frttal.  Csutak Gáspár 20 kr, Csia Balázs káplár 1 
frt,  ifj.  Deák Károly 60 kr, Deák I.ujza (Alberté) 
50 kr, Deák Albert és neje 1 frt,  Csutak József 
(piaci) 1 frt,  Butyka Mihály 20 kr, Zsigmond Sán-
dor 1 frt,  Deák Lajos ,so kr. Butyka Károly (Mó-
zesé) 20 kr, Vajna Károly káplár 50 kr, Deák 
Gyula 1 frt,  Csia Ida árva 20 kr. Albert József 
10 kr, Deák Samu 1 frt,  Mátyás Miklós 1 frt,  Be-
csek Imre id. 1 frt,  Csia Dénes 20 kr, Deák Ág-
nes 30 kr, Binder Adolf  5 frt,  Gazda Károly 1 frt, 
Kis", Gergely 50 kr, ifj.  Ugrón János 50 kr, idősb 
Ugrón János 30 kr, Deák Lajosné 4 kr. Turóci 
István 20 kr, Idinger Mari 20 kr, Bács Károly 20 
kr, Fekete Alajos 1 frt,  Gál Domokos 1 frt,  Gazda 
György 30 kr, Kochánowski  Demeter 30 kr, dr. 
Barabás Sándor 1 frt,  id. Venc István 60 kr, Szé-
kely Károly 20 kr, egy szegény 30 kr, Deák Do-
niokos 1 frt. 

L O T T O H Ü Z A S . 

Brünnben ápril 2-án kihúzattak a következő 

számok : 

7, 6, 67, 64, 43 

Finom 
DIÓFA -F0U RNIROK 
olesó árban kaphatók 

PAPP FERENC 
butorgyárosnál Brassóban 

Ugyanott egy^jókarban levő csinos 

jutányos árban eladó. 
Értekezhetni PAPP FERENC 

butorgyárossal. 
(Brassó, klastrom utca 2) 

Erii/.- és váltó-ár/olyam  a bécsi cs. kir  nyilvános 
tőzsdén  dpril  4 

Magyar aranyjáradék 88.65 
r kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

„ II- 1 19-75 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 77.80 

„ „ 1876. évi államkötv. 68.— 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 104.75 
„ földtehermentesitési  kötvény . . . 84.— 

Temesvári „ fí  . . 79.25 
Erdélyi „ n . . 78.— 
Szőlődézmaváltsági A . . 87.— 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 84.75 

n r n ezüstben . . 65.45 
„ aranyjáradék 65.70 

1860. államsorsjegy 77-65 
Osztrák nemzetiba nkrészvény 118.— 

„ hitelintézeti „ . . . . . . 8.05 
Magyar hitelbank 247.20 
Ezüst 225-50 
Cs. kir. arany 551 
Napoleond'or 9-3°'|j 
Német birodalmi márka 57-40 
London 117.— 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Az általam alapítandó 

Székely Nemzeti Muzeum 
számára folyó  év február  havában beérkezett ado-

mányok kimutatása. 
I. Könyvek,  nyomtátványok és kéziratok. 
Miskolci Lajos és Ferenc uraktól (Páva) 31 

kötet könyv a XVII—XVIII . századból. Bartalis 
József  úrtól (Cofalva)  1 „Lámpás" hírlap 1871 bői. 
Turóci Mózes úrtól (Kézdi-Vásárhely)  egy kötet 
könyv, háromféle  hírlap. Ozv. Nagy Mózesné ügy-
védné úrasszonytól (Kézdi Vásárhely) 1 köt. könyv. 
Bálint Gábor egyetemi tanár úrtól (Budapest) egy 
cliinai nyomtatvány, egy török hirlap. Zathurecky 
K. őrnagy úrtól (M-Vásárhely) 3 kötet könyv, 3 
drb szomorujelentér. Ifj.  Fogarasi Döme úrtól (M.-
Vásárhely) 2 kátét kéziratos mü a XVIII-ik szá-
zadból. 

II. Régiség, pénz és érem. 
Fejér Lukács úrtól (Kézdi Vásárhely) 1 darab 

rézpénz. Miskolci Ferenc és Lajos uraktól (Páva) 
4 drb ezüst, 6 drb réz és 2 drb bankópénz. Barta-
lis József  úrtól (Cofalva)  2 darab rézpénz. Cserey 
Akos úrtól 1 drb ezüst római pénz. Molnár Zsig-
mond úrtól (Martonfalva)  1 római őriő kő. Zathu-
récky K. őrnagy úrtól (Maros Vásárhely) egy kő-
véső. Nagy Sámuel kir. táblabíró úrtól (M.-Vásár-
liely) Nagy Péter, — R á k ó c y György ezredesének 
disz buzogánya. 

III. Természeti tárgyak. 
V. Vasady N. Gyula úrtól 4 drb madártojás, 

2 drb praeparált hernyó 

Pollák Mór 
könyv- és papir-

kwoskedosóben 
bE PSI-SZTG YÖRG YÖ N 

gazdag raktára található 

vonafzott  ű z t e t i könyveknek, 
levélpapíroknak monogrammokkal. 

K A P H A T Ó K  OLCSÓ Á R B A N 

névnapi ajándékokra alkalmas 

t á r c z a k, 
mindenféle  szemüveg-ek, 

ii-'msztalra raiö ékitésfk 
és dusnn aranyozott keretben 

OLAJLENYOM  A TU  KÉPEK 
Egyszersmind elvállalok előfizetéseket 

bárhol hirdetett és bármely nyelven meg-
jelenő 

FÜZETES K I A D Á S O K R A 

bolti árban. 

d r a © i z Cryula^ 
főraktár  tulajdonos Bécsben (VI. Mnria-

Lilferstrav.se  79.) 
ajánlja következő kitűnő különlegességeit 

J A K O B I T H . 
növény szörpje (Kráuter-Liqueur) 
arain eres bántalmak eilen. 

Ez egy áltaiános gyógyszer aranyérben szenvedők 
számáia, továbbá g omorbajuk, nr'néz székelés, étvágv-
hiány, dugulás, vese- és máj bajok ellon s hypochon-
driában szenvedőknek. Ára egy Üvegcsének I frt.  20 kr. 
Vidékre használati utasítá sai egyutt I frt  50 krnak elő-
leges beküldése után bérmen ve kiildeúk. GRAETZ 
GYULA főraktár.tulajdonos,  Bécs VI Marialiilterstasse 79 ) 
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Fülolaj. Gekör-()el 
Ezen olaj dr. SCHM1DT törzsorvos készítménye s 

méggyógyit minden süketséget, ha a baj nem vele szü-
letett, meggyógyít minden nehéz hallást és fülzugást 
azonnal. Aia egy üvegnek használati utasítással együtt 
a frt  Vidékre a pénz előleges beküldése után postán 
bérmentve küldetik szét. Naponta érkeznek a naryszámu 
elismerések ezen kitünó szert illetőleg, melyet dr. 
bchmidt főorvos  hosszas tapasztalat után készített, azok 
tói, kik jó hallásukat évek hosszú során át tartó részle-
ges, gyakran egész süketségökböl történt kigyógyúláso-
kat ennek köszönik. 

BI/.O YITVANY.  Ezer köszönetemet fogadja  uram 
azon kiiüii-j fülolajért,  melyet küldeni szivei volt, s mely 
nek segítségével többszöri hisználat után egészen el-
vesztett hallásomat isten után ismét visszanyertem. Oly 
süket voltam, hogy midőn a toronyban harangoztak vagy 
az óra ütött, semmit se hallottam, jóllehet közvetlenül 
a templ m mellett laktam, mig most zsebórám ctik-tak» 
kecegését oly pontosan hallom, mintha soha süket nem 
lettem volna Fogadja még egyszer köszönetemet és sxi-
ves üdvözletemet. 

STEINER DÁVID, 
oki. tanitó. 

B?bocsa, 1878. decz. 24 én 
(Főraktár GRAETZ GYULÁ-nál  Bécs, VI. Mariahilfer 

strasse 79 ) 

______ 
annak, a ki 

dr, Hartung száj és fogvize 
használata után, melynek használati utasítással együtt 
60 kr. zz ára, még iájdalmr.t érez, vagy szája bűzös lesz. 
Vidékre a pénz előleges beküldése után I frt.  50 kr-
ért posUn a üveggel bérmentve küldetik. 

Két üvegnél keve-ebbet nem küldünk. 
(Főraktár G R A E Í Z GYL'LÁnál Bécs. VI. Miriahilfer-

strasse 79 ) 

Szerezzetek vasat a vérbe! í 
l s y szól dr ULOCK lipcsei tanár! 

Ezen vasra szert tehet min-
denki, a ki JAKOBI TH. 

acélcseppjeiböl iszik. 
Ezen acélcsepp-liqueur gyökeres gyógyszer a vérszegény-
ség s annak minden következményei,  mint pl a sápkór 
ellen stb. Az acélcsepp-lipueur m-tr rövid használat után 
egészségei vért ad s vérszegénynek, uj életnedvet és uj 
életerőt önt az elgyengült testbe ; rugékonynyá teszi az 
idegeket s az izmoknak uj tevékenységet kölcsönöz Egv 
szóval az egész élet-organizmust uj tetterőre gynjtja. 
Nem kellene ezen kitűnő ha: szernek egyetlen háztar 
tásböl sem hiányoznia! Az acélcsepp-liqueurnek kellemes 
z-.mata van s igy teljes joggal ajánlhatjuk a leggyen-
gébb hölgyeknek is. 

Egv üveg ára h-sznáiati ut i«Vn.ssal együtt I frt  20 
kr. Vidékre a pénz előleges beküldése után I fi  t. 60 kr-
ért bérmentve küldetik. 

Faraktár tz oiitrák magyar monarchia számi a GRAETZ 

GYULÍnál Bécí VI Mariahiifers  trasse 7 9 ) 


