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Szerkesztőségi iroda: 

Főpiac, Ősalak-félt  liáz, 

hová a lap szellemi részét 

illeti közlemények 

küldendők. 

Kiadd hivatal: 
Poll&k Mi'ir könyvnyomdája 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendők. 

Megjelenik ezen lap heten-
kint háromszor: 

szerdán, pénteken 
és vasárnap. 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . I frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasibos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külfln  30 kr. 
Nyilttér sora 15 kr. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 

A hiáiPfflttiszékE  tíHázfiípar-egy[etía  és a „sepsí-szeatgyipgji ötikényies tiíz®itffi-0gy[etia  hivatalos fcöztünijfe. 
Boszniából. 

A Szapáry hadosztály vereségének megvi-
lágosítására szolgál a .Neues Wiener Abend-
blatt« kővetkező levele, melyet a Drina mel-
lékéről küldöttek neki: 

Csudálni lehet, hogy azok, a kik elkészí-
tették a megszállás tervét, elégségesnek tar-
tottak egy hadosztályt olyan föladat  teljesíté-
sére, melyet még egyszer akkora erő sem lett 
volna képes végrehajtani. 

Már julius 20-án 25 tábor irreguláris, 5 
zászlóalj rendes katonaság és 16 ágyú állott a 
bjelina gracsanicai vonalon a fölkelés  szervezői-
nek rendelkezésére. Ezek közé nincs beleszá-
mítva a több ezer görög keleti vallású keresz-
tyén A Drina balpartján ötven négyszög mért-
föld  területen a lakosságnak több mint 1 ta ré-
sze szerb Ezeket szorgalmasan izgatják a meg-
szállás ellen. Moszkvai panszlávok, belgrádi om-
ladinisták, cettinyei pártvezérek kezet nyújtot-
tak a seik ül-izlam, Hadsi Loja és az albán 
liga ágenseinek. 

A Drina jobb partjáról, Szerbiából özön-
löttek Boszniába a szabad csapatok az ephe-
mer szövetség megkötése után. Meglehetős biz-
tos értesülés szerint ezek száma nem lehetett 
kétezeren alól. 

Az idegeneket és belföldi  hitsorsaikat is 
külön légiókba osztották. Fegyverzetük általá-
ban véve hátultöltőkből és hatcsövű revolve-
rekből áll. A főparancsnokságot  török főtisz-
tek vezették. Ezeket a bandákat jó positiókban 
helyezték el a Drinától Gracsanicáig. Fadejeff-
röl azt híresztelték, hogy Cettinyébe ment, 
pedig átlátogatott a Drinán túlra, és értekezett 
a keresztyén és mohamedán főcinkosokkal. 

Szerbiából minden lehető eszközökkel se-
gítették a fölkelést.  Élelmezést, ágyukat, mind 
a Drina jobb partjáról szállítottak Boszniába. 
Mikor Szapáry átkelt a határon, a fölkelés  már 
szervezve volt. Túlzás nélkül elmondható, hogy 
legalább is kétszer akkora erő állott vele szem-

JL  m. C JU 
I g y jártam én — barátságból. 

— Valószínű történet. — 

Egy hónap óta minden második napon leve-
let hozott a levélhordó. Valamennyit az én kedves 
Ernő barátom irta. Együtt végeztük iskoláinkat s 
mig az élet chaosába ki nem léptünk alig váltunk 
el néha rövid időre. 

Válásunk nehéz volt, s csak két szerető ba-
rát alkothat fogalmatjnagának  sziveink keservéről. 

Ó Pesten maradt, én eltemetkeztem az ország 
egyik zugában fekvő  városkába. Szorgalmason le-
veleztünk elválásunk óta mindig ; az utolsó hónap 
ban azonban meghatványozódott Ernő barátom 
levelezési buzgósága. 

De sorai nem voltak olyanok mint azelőtt. A 
jókedvű, élces fiút  mintha kicserélték volna. Élet-
untság, embergyülölés szólott minden mondatából, 
s mindenik levél azzal végződött, hogy nagyon 
óhajt engem látni, siessek hozzá, sok közleni valója 
van a mit e földön  — rajtam kivül, senkivel nem 
tudathat. 

Legutolsó levele annyi keserűséggel volt tele, 
hogy komolyan aggódni kezdtem áliapota felett  s 
elhatároztam, hogy meglátogatom. 

Dolgaimat sietve rendbehozva, mindjárt kö-
vetkező napon a szomszéd városba hajtatok a vas-
úti állomáshoz. 

A pénztárnál négy hölgy állott ; jegyet vál-
tottak Budapeste. 

Pompás dolog — gondolám — útitársaim is 
lesznek, s nem fogok  a hosszú uton unatkozni. 

Megemelintém kalapomat s magam is megvál-
tára jegyemet. 

A hölgyek ezalatt a perronon foglaltak  he-
lyet. Három közülök már jóformán  átlépte az élet 
tavaszát, sőt ketten már a délen is tul voltak bizo-

közt. Ezenkivüi uton-utfélen  árulással kellett 
küzdenie A gracsanicaiak ineghódolásukat je -
lentették ki, másnap azonban elészedték fegy-
vereiket és hátulról nyugtalanították ót. 

Az is bizonyos, hogy hercegovinai hírnö-
kök bátorították a felkelőket.  Igy jelentették, 
hogy Zupcsi és Dtiga hegyei közt 8000 her-
cegovinai áll készen, a kik nem bocsátják be 
Jovanovicsot Graboróból üdvözletét küldte a 
szkupstina, melyen valamennyi hercegovinai 
képviselve volt, és a mely elhatározta, hogy 
erélyes ellentállást fognak  kifejteni,  és a bos-
nyák testvéreket valláskülönbség nélkül szintén 
arra bátorították. 

A természetellenes coalitio Albániából is 
10 000 embert vár, a kiknek megérkezésük 
napját is tudják. Az albán liga két küldötte e 
hó 4-ke óta Nagy-Zvornikban van. 

Keleti Boszniába tehát tekintélyes erőt 
kell küldeni, és e mellett a nagyszámú tüzér-
ségről sem szabad megfeledkezni.  A mennyire 
képesek voltak, minden várost és falut  meg-
erősítettek. Nagy Zvornikban ujabb bástyákat 
építettek Bjelina nyolc sánccal van körülvéve, 
és több ágyúval ellátva. A két Tuzlát palis-
sádokkal és mély árkokkal veszik körül A 
fölkelők  állítólag 12 megerősített helyre tá-
maszkodnak. 

Bilalovác khán a szerajevói uton kiváltké-
pen meg van erősítve, és itt van a fölkelők 
főhadiszállása 

Az okkupáció. 
A „Journal des Debftts"  értekezik Bosznia 

elfoglalásáról  és a többi közt igy nyilatkozik cik-
kében : 

Ausztria azon ponton áll, hogy választania 
kell a kicsinyes és nagy politika közt, kaland és 
oly vállalat közt, melyből a legszerencsésebb kö-
vetkezmények származhatnak. A kicsinyes politika 
az lenne, ha megelégednék a két nyomorék tarto-
mány megszerzésével, melyeket zavargó tartomá-
nyok környeznek, melyekben elveszett előhad len-

nyára ; a negyediknek arcát sürü fekete  fátyol  bo-
ritá, melyet egy percre sem lebbentett félre. 

De szép, nyúlánk és még is telided alakja fia-
tal leányt engedett sejteni a sötét uti öltöny alatt. 

Már sokszor tapasztaltam, hogy vannak nők, 
kik menten minden feltűnési  vágytól vagy kacár-
ságtól, akaratlanul nagy mértékben vonják maguk-
ra a férfiak  figyelmét.  Ezek közé tartozott a fá-
tyolos hölgy is. 

A vonat nemsokára berobogott a csarnokba. 
Az utazók sietve szálltak be a coupékba Vártam 
az utolsó csengetést a perronon járkálva. A jeladó 
harang harmadszor is megkondult s a négy hölgy 
— kiket egy pillanatra sem téveszték szemeim 
elől — beszáll egy Il-od osztályú coupéba. 

Oh én balga ! Meg vagyok fosztva  egy is-
merkedési alkalomtól; hisz az egy jegyem a Ill-
di k osztályra szól. Most az egyszer ugyan meg-
jártam takarékosságom és szórakozottságain miatt. 
De nincs mit tenni, a kondukteur elkiáltja az „ein-
steigen^-t s nekem csak a felszállás  vagy az itt -
maradás közt lehet választani. 

Morrogva foglalok  helyet. Egy fütty,  és a vo-
nat elindul. 

Csak ketten vannak osztályomban. Nem igen 
figyeltem  reájuk. 

A nap forrón  süt le az égről s az átmelegült 
kocsitetőzet olyan hőséget sugároz ki, mintha a ve-
lencei ólomkamrák egyikében volnék. Kinézek az 
ablakon. Ugyanekkor a szomszéd ablaknál is elő-
tűnik egy fej. 

Álmodom-e? Minő isteni látvány I A női szép 
ség eszményképe tekint reám. Mintha hatal-
mas villanyfolyam  futná  át minden idegemet. Alig 
pár arasznyi távolságra két szikrázó fekete  szem, 
milyet soha még képzelni sem tudtam. Csaknem 
érzem arcomon a varázs tünemény lehelletét. 

Ez a fátyolos  hölgy. Nagy elfogultságomban 
képtelen vagyok egyetlen szócskát kiejteni, hogy 
vele beszédbe ereszkedhessem. Némán nézem öt, 

ne az osztrák hadsereg. A nagy politika pedig az 
lenne, ha kitágitaná Európa mandatumát és a Du-
na egész mentében kiterjesztené protektorátusát. 
Ez utóbbi politika nemcsak hasznosabb, hanem ké-
nyelmesebb, sőt olcsóbb is lenne, mint az első. A 
mint számtalanszor fejtegettük  Boszniát és Herce-
govinát lehetetlen megtartani még nagy hadsereg-
gel is, ellenben 20,000 emberből álló sereg Bel-
grádban elégséges lenne a béke fentartására  az 
egész Balkán félsziget  éjszaki részében. Ez időtől 
kezdve ki lenne oltva a pánszláv conspiráció. A 
hatalmak egyike sem ellenezné, hogy biztosítsa 
Ausztria azon két tartományt, melyeknek szerzé-
sével megbízták őt. 

A boszniai zavargások okát illetőleg megbíz-
ható forrásból  értesül a „Bud. Corr." a követke-
zőkről : 

A fölkelést  nemcsak keleti Boszniában, hanem 
a dalmát határon és Hercegovinában, valamint No-
vibazár vidékén is szerb emissariusok szítják, pénz-
zel és fegyverrel  támogatják, sőt Magyarországból 
származó, de már régóta Szerbiában állandóan el-
foglalt  szerbek is tűntek fel  Kulen-Vakuf,  Osztro-
zác, Kljucs és Banjalukában, ez ^irányban működ-
ve. Mindenütt összeköttetésbe léptek a keresztyén 
lakosokkal, őket nógatva, hogy egyesüljenek a tö-
rökökkel az osztrák-magyar „invasio" ellen, mert 
különben sokkal roszabb sors vár rájuk, mint az-
előtt, csak ha Szerbia okkupálja Boszniát, lesznek 
a lakosok boldogok és megelégedettek. A bosnyá-
kok közt ezer és ezer példányban osztották szét a 
magyar területen megjelenő, de államellenes cik-
kekben bővelkedő szerb lapokat és ezekben a leg-
különbözőbb variacókban olvashatja a nép, hogy 
Ausztra-Magyarorsaág nincs jogosítva Boszniát ok-
kupálni s hogy a bosnyákok csak fejtsenek  ki mi-
nél nagyobb ellentállást. Minden szerb és monte-
negrói politikai kalandor, kik az utolsó években 
feltűntek,  most Bosznia különböző vidékein működ-
nek és pénzzel sem takarékoskodnak. 

A Szapáry hadosztály kudarcának okairól eze-
ket irja a „Neues Wiener Abendblatt" : 

Azokban a kerületekben, melyeken e hadosz-
tálynak kellett átvonulnia, a legfanatikusabb  nép 
lakik. Itt tört ki a legtöbb lázadás, még a keresz-
tyén lakosok sem mondhatók szelídeknek. De a 
főparancsnokságnak  kivált azt a tényezőt kellett 
volna még számításba vennie, hogy Szapáry gróf 
hadmüködési vonala csak kevés óra járásnyira 
fekszik  a Drina völgyétől, Szerbia határától, mely 

és ő engem. Az állomások egymást gyorsan hagy-
ják el, utasok szállanak le és föl:  mi mindig néz 
zük egymást. Az égető napsugár barnára perzsel, 
a füst  korma meglep, de a bűvölet nem szűnik. 

Midőn a csábító szépségű fej  egyszer vissza-
húzódik, kissé magamhoz térek s egy névjegyet 
véve ki a tárcámból ez iráni rá : 

Nagysád ! 
Bocsánat, nem tudom mit cselekszem, el va-

gyok bűvölve, rendelkezzék életemmel, csak jelöl-
jön időt és helyet, hogy érzelmeim bőség szaruját 
lábai elé üríthessem. Különben elvesztem ! 

Aztán, a névjegyet kezemben tartva, ismét 
kihajlok az ablakon ; s az égő szempár első meg-
pillantására ismét féleszméletlenségbe  esve, elfele-
dem, hogy mit akartam elébb. 

Sehol ki nem szálltok egy percre is, s igy én 
sem és igy tartott ez Budapestig. 

Mikor a vonat az imposans üvegtetőzetü 
csarnokban megállapodott, a négy hölgy sietve ki-
szállott, két rájuk várakozó kocsiba ültek és tova 
robogtak. 

Reám nem várakozott senki; mint később 
tudomásomra jött, barátomat egyik ismerősével foly-
tatott sietős ügye késleltette abban, hogy elfoga-
dásomra siessen. Égy várakozó lóvonatu vasúti ko-
csiba ültem s átvéve a kalauztól a jegyet, elmé-
lázva hajtám fejemet  könyökömre. 

Az ellenőr érintése riasztott fel  gondolata-
imból. 

— Jegyet kérek I 
- Tessék I — 
A férfi  megnézte, a mit átnyújtottam, mosol}'-

gott és igy szólt — Hej mikor én is fiatal  ember 
voltam ! 

A vasúti jegy helyett az én fátyolos  hölgyem-
nek szánt névjegyet adtam át. 

Mikor megérkeztem barátom szállására, ak-
korra ért haza ő is egy kocsin. Elbeszélte, hogy 



szomszédság nagy veszélylyel fenyegetheti  hadse-
regünket. 

Ezek a jelek arra birhatták volna a főparancs-
nokságot, hogy jelentékenyen megerősítse Szapáry 
hadosztályát, melynek végső balszárnyunkat kel-
lett képeznie, mert 14,000 tényleges harcosával 
nem állhat szembe az őt fenyegető  veszélyekkel. 

E helyett még gyöngítették ezt a hadosztályt. 
Elszakitoták tőle a 39. gyalogdandárt, melyet a Mol-
linary és Cesarevics elite-ezredek képeznek és az 
erélyes Kaissel, tábornok vezényel. Még a lovas-
dandár egy részét is elszakították tőle, mely e had-
osztályba volt beosztva, azon ürügy alatt, hogy az 
ottani talajon nem lehet jól felhasználni  a lovas-
ságot. 

Igy tehát olyan számra csökkentették Szapá-
ry hadosztályát, min& a mekkorával a hadilábra 
állított dandár bir — és összes harcosainak száma 
semmiesetre sem lehetett több Íjat vagy hét ezer-
nél. De még ezek sem vehettek részt a harcban. 
Nagy csapatokat kellett elszakítani a derékhadtól 
az elő- és utóőrség képezésére, továbbá a szárnyak 
védelmezáse végett és cirkáló csapatokat is kéllett 
kiküldeni ; az élelmezési és lőszeres vonatok csak 
nagy födözet  alatt mozoghattnk és az etappeok 
által menetközben és harc. által okozott hiányok 
is nagyobbak voltak a megszálló sereg többi had-
oszlopainál. Szapáry minden megtett mértföldnél 
fogyni  látta csápatait és végre is olyan kis cso-
portja maradt, mely katonáink vitézségének segé-
lyével sem dacolhatott az ellenség túlnyomó ere-
jével. 

B é c s , aug. 16. A „Pol. Corr." jelenti Bel-
grádból : A szerb kormány biztosításai következ-
tében a Drinánál felállított  100 embernyi fig-yelő 
hadtest felállításának  célja csak ezen hatar elzárása 
volt Szerbia felé,  a megbizhatlan egyének a ha-
tártól el lettek mozdítva. A szerb csapatok a tö-
rökök által megszállott Bujuklyadét elfoglalták, 
nemkülönben Ó-Szerbia felől  a demarcationalis vo-
nalat is kiürítették a törökök. A keleti Boszniában 
levő felkelők  száma 16,000 emberre megy, — ezek 
legtöbbnyire arnauták, köztük van 200 "a felkelés-
hez csatlakozásra kényszeritett keresztyén. Fadejeff 
13-án elhagyta Belgrádot, miután fondorlatai  a 
szerb kormány nyilatkozatán kudarcot vallottak 
melyben 'rz van mondva, hogy Szerbia semmibe 
sem avatkozik, mi ezen országot nemzetközi köte-
lességeivel ellentétbe hozhatná. 

B e r l i n , aug. 16. A porta az európai kabi-
netekhez egy körlevelet küldött, melyben Görög-
ország követeléseit elutasítja. A szárazföldi  nagy-
hatalmak egy erélyes jegyzéknek a portához kül-
désébe egyeztek meg, melyben azt utoljára szólít-
ják fel,  hogy Görögországnak megfelelő  határna-
gyobbitást engedjen. Anglia beleegyezése ezen 
jegyzékhez még nem érkezett. 

R a g us a, aug. 16. Montenegrói Nikitának e 
hó 15-én összejövetele volt Grohovoban hercego-
vinál vezetőkkel. 

B é c s , aug. 16. Mitrovicából jelentik : Tegnap 
éjjel számos fegyveres  mutatkozott a Száva mind-
két partján Samác mellett, kik folyamőreinket 
megrohanták. Ezek visszahúzódtak a túlnyomó erő 
elől; mire az ellen egy, a török oldalon horgony-
zó s a duna-gőzhajózási társaság birtokát képező 

mire ő az indóházhoz érkezett, én már eltávoztam 
s igy sietve hajtatott haza. 

A viszontlátás örömei közt kérdezősködénk 
egymás állapotáról, miközben feltűnt  előttem, hogy 
Ernő barátom valóban megváltozott, komoly sőt 
borongó kedélyüvé lett. 

Megtudtam nemsokára a változás okát is. 
Arabella, kit első szerelmének egész hevével 

szeretett, férjhez  ment, s ez tette a jó fiút  egész 
komorrá, embergyűlölővé. Sokat panaszkodott hűt-
lensége miatt; én minden lehetőt elkövettem vi-
gasztalására. Csak a késő éj választott el, hogy 
nyugalomra térjünk. 

Már három napig voltam vendége a nélkül, 
hogy meggyőző érveim kedélyét felvidíthatták  vol-
na, midőn a következő napon az ebédnél rendkí-
vül vidám sőt kicsapongó kedvűvé lett Ernő ba-
rátom. 

— Kedves Gézám — mondá hirtelen —• ugy-e 
megteszed érettem, hogy elmégy B. tanácsosékhoz 
s megkéred számomra leányuk kezét? 

— Hogyan 1 — kiálték — hát Arabellát mé-
gis feleded  ? 

— Ö a hibás, nem én ! 
Természetesen, hogy kész valék Ernőért min-

dent megtenni. Magamat illendően kiöltöztetve a 
tanácsosékkoz hajtattam. Bejelentenek. Bemutatva 
magamat petíciómat a családfő  elé terjeszem. (Ernő 
barátom az öreg ur előtt gyermekkora óta isme-
retes volt.) A mama hajlandó, „de a dolgot nem 
szabad — úgymond — elsietni." Az öreg ur feltét-
lenül beleegyezik 

— Szólítsd be Laurát — mondá az öreg ur. 
Az ajtó kitárul, belép egy fiatal  hölgy, velem 

egyet fordul  a terein, szemem káprázik és össze-
rogyom. 

Két nap múlva tértem csak magamhoz a 
lázból. 

A kit barátom számára megkértem, az nem 
volt más mint saját eszményképem: a fátyolos 
hölgy. 

Gy. — ö. 

teherhajót es tobb kis csolnakot hatalmába kerített 
de a révet elfoglalnia  nem sikerült. Ezen esemény 
a legközelebbi parancsnokságnak bejelentetett. 

B é c s , aug. 16. A „Pol. Corr. jelenti Nándor-
fehérvárról.  A szerb kormány biztosai szerint a 
10,000 főnyi  figyelő  hadtestnek a drinai határon 
való felállításának  célja, e határnak Szerbia elleni 
hermetikus elzárása; a nem megbízható elemek el-
távolíttattak a határról. A szerb csapatok megszáll-
ták a törökök által megszállva volt Bajuk-Gadet, 
szintúgy kiüriték a törökök a demarkacionalis vo-
nalat Ó-Szerbiában. 

tárában sok becses kincset őrizhetünk meg az 
enyészettől — sőt tán gazdagíthatjuk is azt vala-
mivel. Béke velünk! 

László Lukács, 
körelnök. 

Hödel kivégeztetése. 
A német császár elleni első merénylet tettese, 

Hödel, aug. 17-én reggel kivégeztetett Berlinben. 
Tegnap este, Írják, a v. fegyházból  a moabita-bör-
tönbe szállíttatott át. Heinicke fogházi  lelkész igye-
kezett ájtatos oktatásokkal hatni a lelkére, de Hö-
del e szavakkal utasította el : 

„Végig akarom játszani szerepemet!" 
A vacsoránál vörös borral teli poharát fele-

melve felkiálltott  : „Éljen a commune 1 Én vallás-
talan maradok mindvégig 1" 

Még ma is elutasitá a papot. 
Ma reggel vitték Ilödelt a börtönből a vesz-

tőhelyre, a fegyház  udvarában. Hollmann vizsgá-
lóbíró felolvasta  á halálitéletet és a koronaherceg-
nek erre vonatkozó helybenhagyását, mely Ham-
burgból aug 3-ról van keltezve. Hödel halálsápadt 
volt, de belső izgatottságát ügyesen palástolta el. 

A helybenhagyó rendelet felolvasása  után 
Krauts poseni hóhér, hat segédével a tőkéhez ve-
zeté az elitéltet. Hödel azon ruhába volt öltözve, 
melyet a merény elkövetése napján viselt. Kabát-
ját és mellényét gyorsan lehúzták testéről, ingét 
hátul felhasították  és miután letérdelt, fejét  oda-
szorították a tőkéhez; karjait és lábait a hóhér 
segédei fogták. 

Ezután a hóhér nagy ügyességgel hajtotta 
végre az Ítéletet. Ezalatt a lélekharang mindig kon-
gott. Hét óra után négy perccel mindennek vé-
ge volt. 

A holttestet azonnal koporsóba tették és el-
temették a börtön mellett. A kivégzés alatt mintegy 
100 ember a börtön kapuja előtt állt. A hirdetési 
oszlopokra egy „intő hirdetés" volt kifüggesztve, 
melyen az itélet végrehajtását jutották köztudo-
másra. 

KÖZGAZDASÁG. 

Háromszék jelen gazdászati viszonyai. 
Hogy lapunk közgazdászati viszonyainkról 

ritkán emlékezik meg, annak nem annyira mi, mint 
lapunk vidéki munkatársai és levelezői az okai; 
mi igen szívesen nyitunk tért ilyen irányú érteke-
zéseknek és vidéki tudósításoknak, mert elvégre is 
Bosznia és Hercegovina sorsát nem mi intézzük el, 
de igen ir. lehetne közgazdászati „ügyes-bajos" dol-
gainkról eszmét cserélni a sajtó terén is s tán en-
nek több hasznát vennők, mint a magas politiká-
nak. — Az érdemes olvasó engedelmével cseveg-
jünk hát egy kicsit a mezőről izzadva hazatérő 
munkásokkal, gazdákkal, piacunkra jövő székely 
atyafiakkal. 

V i d é k i é l e t 
Ilyefalva,  1878. aug. 19. 

Az ilyefalvi  „ifjúsági  önképzőkör" által f.  évi 
augusztus 7-én rendezett műkedvelői előadás összes 
jövedelme: 127 frt  40 kr. Szükségletekre elkelt 17 
frt  36 kr. és igy tiszta jövedelműi megmaradt n o 
frt  4 kr. 

Midőn körünk emiitett működéséről beszámo-
lok, egyszersmind korábbi Ígéretemhez képes, ked-
ves kötelességemnek tartom hálával emlékezni meg 
azon szives adakozókról, kik felülfizetéseik  által 
előadásunk jövedelmet oly szép összegre emelték. 

Felülfizettek:  Gróf  Nemes Nándor ő méltó-
sága 40 frtot,  gróf  Nemes János ő méltósága 10 
frt,  ügyvéd tele. Veres Gyula ur 5 frt,  ügyv. tek. 
Kelemen Lajos ur 5 frt,  ü:yv. tek. Nagy Károly 
ur 2 frt,  tiszt. Dames Péter ur 1 frt,  tiszt. Magyari 
Károly ur 1 frt,  tek. Petke Pál ur 1 frt,  tek. Má-
lik József  ur 1 frt,  tek. Séra Tamás ur 1 frt,  tek. 
Séra György ur 2 frt,  tek. Jakó László ur i frt, 
tek. dr. Nagy Gusztáv ur 60 kr. 

Fogadják a mélyen tisztelt felülfizetök  egyle-
tünk nevében legforróbb  köszönetemet kegyes párt-
fogásukért.  Legyen jutalmuk azon édes öntudat, 
hogy adományaik nem fognak  léha módon elfecsé-
reltetni, hanem annak árán egy virágzó közönség 
még virágzóbb ifjúságának  — s merem hinni, hogy 
a jövő nemzedék szellemi felépülésének  alapja vet-
tetik meg. 

Fogadja köszönetemet a működő ifjúság  is 
fáradhatlan  buzgóságáért, mellyel előadásunkat 
megelőzőleg és annak folyamában  viseltetett. Te-
gyenek máskor is és máshol is, a mikor és a hol 
a szépet elősegíteni, a nomeset felkarolni  kell. 
Önökhöz ilyen tettek méltók. 

Végül nem tehetem, hogy községünk t. tani-
tó-testületéhez is ne szóljak pár szót. T. tanító tár-
saim most, valamint más alkalommal is meggyő-
ződhettek a felöl,  hogy a mi szerény kis körünk 
jó irányban és jó uton halad. Ugyanazért kérem 
teljes erejökből, teljes lelkökből odahatni, hogy kö-
zönségünk ezen — mondhatni : képző, művelő in-
tézete ne jusson hanyatlásra, hanem az, a mi kis 
társadalmi életünknek mindenha gyupontja, szel-
lemi éltetője legyen és maradjon. Nem azért ké-
rem önököt — jól megértsenek — mintha eddigi 
müködésök teljes elismerést nem érdemelne; ha-
nem kérem azért, mert a közhasznú életpályán 
folytonos  , és soha nem lankadó buzgóságra van 
szükség. És főleg  kérem azért, mert az a sok jó 
és szép, az a sok hasznos és szükéges ismeret, mit 
annyi fáradtsággal  beoltunk az iskolában növendé-
keink lelkébe — bizony bizony sokaknál elvész, 
megsemmisül, ha elhagyván az iskolát, sohase gon-
dol többé az ott látottakra és hallottakra. Körünk-
nek hivatása lévén felkarolni  a növendéket ott és 
akkor, midőn az iskolát elhagyja; keblök kincs-

Az őszgabona aratása elvégződött, a kalan -
gyák behordattak, az aratás eredményét jó köze-
pes termésnek konstatálhatjuk. Általában mennyi-
ségre nézve jobb aratásunk volt, mint a közelebbi 
években ; minőségre nézve a rendkívüli esőzések, 
áradások, az országosan uralkodó üszög itt-ott ér-
zékeny csapást mérteik a gazdaközönségTe. 

De ezen csapásokat csak elviselnők, ha ter-
ményeinknek ára oly hihetlen gyorsasággal alá 
nem szállott volna piacainkon. Figyelemmel kisértük 
a pesti áremelkedéseket és csökkenéseket s heten-
ként 5 —10 kr különbözet mutatkozik; nálunk — 
hallatlan — a búzánál, rozsnál egy hét alatt, sőt 
a brassói piacon pár óra alatt 1—2, sőt 3 frt  ár-
különbség mutatkozott. 

Mi ennek az oka ? Egyfelől  az általános sze-
génység, pénzhiány, másfelől  néhány brassói és vi-
déki molnárnak, lisztkereskedőnek egyedárussági 
önkénye. 

Hogy lehessen, hogy nálunk a minőségre, 
súlyra, finom  liszttartalomra nézve sokkal jobb bú-
zának alább legyen az ára, mint a magyar alföldön 
a búzatermő Kanaánban ? Felelet: mert néhány 
felgazdagodott  malom-iparos, szeszgyáros és gabo-
nakereskedő piacainkon — ha észréveszik szorult 
helyzetünket — összesúgnak és tetszés szerinti ára-
kat szabnak terményeinknek. A nagy adót fizetni 
kell, a gyermeket iskolába kell küldeni; ezenfelül 
innen is, túlról is szorongatják a földmivest  pén-
zért ;r alig várja, hogy nyakra-főre  csépelhessen : 
kénytelen eladni gabonáját, ugy a mint veszik. A 
mult pénteken Brassóban, a tegnapi hétfőn  váro-
sunkban tömve volt a piac gabonával; a sok el-
adó mellett alig néhány vevő ; azt a búzát, a me-
lyiket 9 frt,  9 frt  50 kron adtunk ezelőtt pár hét-
tél : most 6 frt,  6 frt  50 kron adtuk. 

Vájjon nem tudna a hároinszéki gazdaközön-
ség egy részvény-malom-társulatot felállítani  ? 

Erről jó lenne gondolkozni 1 
Vájjon azt az Oláhonnal kötött vámszerződést, 

mely a vasút kiépítésével végveszélylyel  fenyegeti 
a háromszéki gazdaközönséget — jövőre nézve 
lehetne-e megváltoztatni ? 

Erről jó lenne gondolkozni a háromszéki s 
általában az erdélyi képviselőknek. 

Tavaszterményeink közül a zab, árpa, bükköny 
kitűnő aratással kecsegtetnek. Csakhogy majd ezek-
nek sem lesz ára. Miből csinálunk pénzt ? 

Törökbuza-termésünket a sok eső, vizár ré-
szint tönkre tette, részint annyira megkésleltette, 
hogy ehez nem sok reményünk van ; csak rendkí-
vüli meleg, hosszú és dér nélküli őszi napok se-
gíthetnének. 

A pityóka igen fontos  termény-ág nálunk ; a 
rendkivüli esőzések következtében ezt is a ragya 
és pityóka-penész csaknem teljesen tönkre tette. 
Egy falusi  barátunk már ezelőtt hat héttel figyel-
meztetett, hogy a penész nagyban mutatkozik a 
fejlődő  gumókon és a buja szárak tövén, ami két 
ségtelenül a pityóka fenésedését,  rothadását fogja 
maga után vonni. 

Szénánk nagyobb részét az árvizek eliszapol-
ták, mivel fogjuk  marháink,->t kiteleltetni ? 

Igy vagyunk, urain 1 
Igy panaszolkodnak faluról  bejövő székely 

atyánkfiai. 

Magyarország a párisi lókiállitásuu. 
A földmivelési  magyar minisztérium elhatároz-

ta, hogy Magyarország lótenyésztését, — közgaz-
daságának ezen egyik legjelentékenyebb ágát, a 
Párisban 1878. szept. hó első napjaiban tartandó 
nemzetközi lókiállitáson bemutatja. 

Ezen határozat folytán  ki kellett választanunk 
az álladalmi ménesekből azon példányokat, melyek 
az országos lótenyésztés javítására hivatott tenyész 
anyagot képviselendik a párisi kiállításon ; és be 
kellett szereztetnünk az egyes jelentékenyebb te-
nyészvidékekről  azon lovakat, melyeket magának 
az országos lótenyésztés jelen állapotának bdmut 1-
tása végett küldünk Párisba. 

A lovak kiválasztásánál, s egyáltalán az egész 
csoportos kiállitás rendezésénél két ut állt előttünk. 
A fény  s a külső tündöklés utja egyfelől,  s az 
őszinteség és valóság utja másfelől. 



Ha a magyar álladalmi ménesekből kiválasz-
tottuk volna a lejrszebb péklányokat; ha minden 
egyes törzsnek legkiválóbban sikerült, legfeltűnőbb 
egyedeit küldöttük volna a nemzetközi lókiálli-
tásra: bizonyára igen fényesen  szerepeltünk vol-
na ott. 

A nagy közönség- ezrei nem kérdezték volna 
azt: hiven képviselik-e az egyes példányok azon 
különböző fajtákat  és törzseket, melyek a magyar 
állami ménesekben neveltetnek, hanem valószínűleg 
egyhangú dicsérettel üdvözölték volna a szép lát-
ványt. 

Talán a szakértők és bírák többsége is a ki-
állított legkitűnőbb példányok után ítélve meg ál-
lamméneseinknek elöltök ismeretlen anyagát, — a 
lehető legkedvezőbb birálatra ragadtatta volna ma-
gát, s igy a külső siker bizonyára teljes lett volna. 

De ez ut nem vezetett volna oda, hogy a ló-
kiállitást látogató közönség szakértő része, való-
jában megismerje a magyar állami ménesekben te-
nyésztett fajták  és törzsek jellegét; <s igy a jury 
elé szebb, de valótlan képet állítottunk volna. 

Mi ezt az utat nem választottuk, mert nem 
lett volna a valóság utja. 

Bele nyultunk az állami ménesek egyes tör-
zseinek általános nagy tömegébe, s a kiállításra 
épen azon példányokat jelöltök ki, melyek az egyes 
törzs nagy többségének jellegét — előnyeivel és 
hiányaival együtt — leghívebben képviseli. 

Ezzel figyelembe  vettük az állami ménesek 
rendeltetését is, mely egyedül és kizárólag az ál-
talános országos lótenyésztés fejlesztésében  áll. 
Egyes kiváló példányok által e célt nem érhetjük 
el, hanem igenis elérhetjük azáltal, ha az állam-
ménesekből évenkint a tenyésztők rendelkezésére 
kiküldött apalovak általánosan megfelelő  jó te-
nyésanyagot képviselnek. 

A nemzetközi lókiállitásra küldött példányok 
után biztosan ilélhot a jury s a szakértő közönség 
ezen tenyészanyag általános minősége felett. 

A milyen az egyes törzsből kiállított mén és 
kanca, olyan körülbelül az egész törzs túlnyomó 
többsége. 

Látni fogják  tehát a magyar állami lótenyész-
intézetek hü és teljes képét, térny- és árnyoldalai-
val együtt. ítéljenek felette  oly elfogulatlanul  és 
igazságosan, a mily reálison jártunk el mi e kiál-
lítás rendezésénél! 

Ugyanezen utat követtük az országos lóte-
nyésztés bemutatásánál. Itt is sokkal fényesebb, 
sokkal hatásosabb képet nyújthattunk volna. 

í Ha' kiválasztjuk az egyes nagyobb tenyésztők 
méneseiben található nemesanyagból a legkitűnőbb 
példányokat ; ha a kissebb tenyésztő istálóiban is 
azt keressük fel,  a mi legjobb .- akkor a magyar-
országi lótenyésztésnek ragyogó képét tapsolhatta 
volna meg Párisban a viszonyainkat nem ismerő 
nagy közönség. 

Itt azonban még inkább kötelességünk volna 
hü képet nyújtani. Komoly és fontos  cél ugyanis 
az, melynek elérése lebegett szemünk előtt, midőn 
elhatároztuk, hogy az állami ménesek tenyészanya-
gán kívül be mutatjuk Párisban a népies lótenyész-
tés termelését is. 

Nem cifra  kiállítással kívánunk mi e téren ol-
csó dicsőséget szerezni; hanem be ak.rjuk bizo-
nyítani a világ előtt azt, hogy a lótenyésztés Ma-
gyarországnak egyik legjelentékenyebb termelési 
ágii, s hogy bizonyos minőségű lovak tekintetében 
Európa legbiztosabb és legolcsóbb piaca Magyar-
országban van. Mily fontos  szerepe van Magyar-
ország lótenyésztésének európai szempontból is, 
annak jellemzésére felhozzuk,  hogy a m. királyság 
5600 négyszögmértföld  területén, 15,417.000 lakos 
mellett 2,158.000 ló találtatott az utolsó népszám-
lálás alkalmával, tehát minden mértföldnyire  385 
ló, 1000 lakosra pedig 140 ló esik ; s igy a jelen 
tékenyebb európai államok között a lovak relatív 
száma tekintetében Oroszország után második he 
lyen hazánk áll. 

Hogy azonban lótenyésztésünk fontosságát 
feltüntessük,  már itt is néhány szóval meg kell 
említenünk az anyag minőségét. 

Equus velox hungaricus (A gyors magyar ló) 
név alatt évszázadok óta ismeri és becsüli mái-
Európa a keleti származású, sebes, szívós és ki-
tartó magyarországi hátaslovat. 

Ezen fajta  eredeti alakulásáról, fejlődéséről 
és jelenlegi állapotáról?később tüzetesen szólván, itt 
csák azt akarjuk kiemelni, hogy Magyarországnak 
2 milliót meghaladó lólétszámában legalább egy 
harmad rész képviseli a fentebbi  elnevezés alatt 
régóta ismert, de a kor kívánalmaihoz képest je-
lentékenyen módosult kitűnő hátas és könnyű há-
mos lovat. A mint későbben bővebben kifejtjük, 
Magyarország természeti viszonyai, égalja, közle-
kedési szükségletei s külteijes gazdasági viszonyai 
egen lófajta  tömeges tenyésztését igénylik. 

Jelenleg tehát Magyarországon nem a nehe-
zebb testalkatú igás és hintós ló képezheti a tö-
meges forgalom  tárgyát, mert csak szórványosan 
rendelkezünk nehezebb igás lóval, minő a perhe-
ron, boulonais vagy norfolki  ; ugy szintén terme-
tig nagy és mégis nemesebb hintós lóval, minő a7. 
ájagol-norman, meklenburgi vagy az angol Coros-
|j|r. Ezen termetes nagy fajták  terjesztése és javi-
raga természeti viszonyaink által alkotott korláto 
| H — még a jövő jeladata nálunk. 

(Vége következi'  .) 

: ' ' 

Étiség Chinában 
Már hosszasabb idő óta uralkodik a legbor-

zasztóbb éhség Chinában s csak nemrég esett pár 
napi eső, mely annak némileg határt szabott. — 
Hogy azonban mind ennek dacára mégis minden 
képzelmet felülhaladó  lehet a nyomor, kitűnik azon 
hiteles jelentésből, mely egy Shangaiban jun. 13-án 
kelt levélben olvasható s a melyben leirt ínséget, 
pusztulást, alig képes pár napi esőzés megszün-
tetni, annál kevésbé, mivel a nép leirhatlan nyo-
masztó helyzetének az időjárási viszonyokon kivül 
más oka is van. A fentebb  emiitett levél követ-
kezőket mondja : 

Az éhínség, mely China négy tartományában 
már hosszabb idő óta pusztít, az utóbbi hetek s 
hónapok alatt rémületes voltából mitsem veszített; 
ellenkezőleg az átalános siralmas állapotok, mind-
inkább nagyobb mérveket öltenek. 

Száz és száz család tagjai kik azelőtt szó-
szerint bőségben éltek s minden további gondos-
kodás nélkül élték napjaikat, ma a szegénység oly 
pontján állanak, hogy gyakran a méreg-poharat 
választják, hogy legalább kínlódásaik idejét rövi-
dítsék, mert meg vannak győződve, miszerint az 
éhhalál vár rájuk. Mily nagy különbség a hajdan 
és most közt ! Azelőtt gazdagok, büszkék, kihívók, 
mig ma halványan s lesoványodva vánszorognak 
ide s tova, mint gyászos kisértetek. Az éhség és 
kétségbeesés mind több ember kezébe fegyvert 
ragadtat, kik bandákká alakulva So—90 személyen-
ként rémitik s pusztítják a különben is pusztulás-
nak indult nyomorult népet. 

A hatóságok a rablóbandákkal szemben tel-
jes tehetetlenek. Az emberi maradványok felemész-
tése rég divattá lett. Ha valamely falú  lakosságá-
nak már épen semmije sincs a mivel táplálkozhat-
nék s a borzadalmas halál alakját közeledni érzik: 
halomra hordják a környékbeli hullákat, felvágják 
altestüket, s kivéve abból a. beleket, a húsos részt 
haza viszik, hogy e hajmeresztő táplálékkal éhü-
ket pár napig csillapítsák. — Azelőtt halálbüntetés 
sújtotta a húlla-evőket, mig ma az éhség által kin-
zottak nem csak nem undorodnak a holtak húsá-
tól, sőt annak elfogyasztása  közben oly vadálla-
tokká fajulnak,  hogy az éhen maradtak az eleve-
neket is megrohanják, húsokat leeszik, csakhogy 
irtózatos benső ösztönüknek valahogy eleget te-
gyenek. Csak a közeli városok kapui elé kell, hogy 
valaki menjen s mindenütt ember-csontokat lát 
szerte szét, melyekről a hus le van nyúzva. Az 
undorgerjesztő maradék sokszor még meleg s nem 
ritkán láthatni, a mint a kétségbeesett embertöme-
gek a hullákat szétmarcangolják s mint éhes ke-
seljük darabokra tépik. A hatóságok azonban az 
emberevők ellen fellépni  rég lehetetlen dolognak 
tekintik. S ez emberevés nem csak itt ott szórvá-
nyosan fordul  elő, hanem mindenütt, a birodalom 
mind a négy tartományában. 

E vidékeken tehát most senki nem merészel 
útra indulni. Némely utközi vendéglőben az em-
berhús fogyasztás  napirenden van. Biztosan mond 
halni, hogy a birodalom határán belül minden em-
ber élet a nap minden órájában veszélyben forog: 
a ki ma nem esik az éhségnek áldozatul, talán 
holnap arra van kiszemelve, hogy másoknak ele-
delül szolgáljon. Egy európai utas közelebb egy 
asszonyt látott, ki egymásután férjének,  fiának  s 
két leányának hulláját felemészté  ; az asszony fény-
telen szemekkel ült egy sarokkövön, pár perc múl-
va iszonyú görcsöket kapott, mire hanyat esett s 
kilehelé lelkét. 

Legborzasztóbban dühöng az éhség Schanzi-
tarlományban, a hol a mai napig 7 millió ember 
esett áldozatul az éhségnek. 

török felkelőket  Omer aga s a kisázsiai Ibrahim 
vezette. A fölkelőknél  Snyder és Berdan-féle  fegy-
verek voltak. Zepcsében különben ugy az állami, 
mint a községi pénztárt is kifosztották  a felkelők. 

Zágráb, aug. 17. Szapáry hadosztályát, mely 
folytonos  harcok és veszteségek között egészen 
Dobojig volt kénytelen visszavonulni, túlnyomó el-
lenség, a többi közt négy zászlóalj rendes török 
katonaság támadta meg. E támodók több órát 
tartó és heves harcok után visszavonultak. Sza-
páry altábornagy igy valószínűleg képes lesz mai 
állásában a már idulóban levő erősítéseket bevárni. 

Zeng, aug. 17. Mohamedán felkelők  közöttök 
sok lovas, határfalainkat  sőt városunkat is fenye-
getik. A határok védelmére állitott honvédség el-
lenük nem elég erős; a lakosság tehát maga is 
fegyvert  fog,  s éjjel az őrjáratokat végzi. — Ki 
van mutatva, hogy a felkelők  közt igen sok görög 
keléti vallású található. 

L E G Ú J A B B . 
11'cs, aug. 17. A 20 hadosztálytól érkezett táv-

irdai jelentés szerint, azt tegnap d. e. Dobojnál a 
Boszna folyó  partján tekintélyes haderővel támad-
ták meg a felkelők;  a támadások azonban, bár 
súlyos veszteségek mellett, visszaverettek. — Több-
szöri felszólítás  dacára is, a csapatparancsnokok — 
a folytonos  menetek és csatározások következté-
ben, eddig még nem küldhették be a veszteségi 
lajstromot — a tegnapi doboji csatában történt 
veszteségekről eddig csak a következőket jelent-
hetjük. Elestek : (irisshueber őrnagy a 39-ik, Sar, 
lay a 48 ik gyalogezredből. Loy kapitány a 78:ik-
Schaffera  a 61. ezredből. Végre Kreutinger főhad-
nagy a 61-ik gyalogezredből. 

Belgrád, aug. 17. A „Pol. Corr." jelentése: 
A szerb pénzügyér Párisban több bankházzal 24 
millió franknyi  kölcsönt szorgalmaz, az utolsó há-
borúban csinált adósságok törlesztése céljából. A 
szerb kormány legszigorub rendszabályokat bocsá-
tott ki, melyeknél fogva  a szerb határ-lakósoknak 
mindennemű támogatás a bosnyák felkelés  javára 
megtiltatik és büntettetik. 

Spalnto, aug. 17. Ugy hírlik, sogy Jovanovics 
altáborőrnagy, Don Ivati Musicsnak 2000 emberre 
menő felkelő  csapatát, mely f.  hó 7-én Donja-Pas-
kánál a parancsnok rendelkezése alá bocsátá ma-
gát, — a felkelő  mohamedánok ellen portyázókul 
fogja  használni. 

Brood, aug. 12. Zepce városára is, mint Mag-
lajra 50,000 frtnyi  hadisarcot vetettek. Zepcsénél a 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Király ő felsége  születésnapját városunk 

alattvalói ragaszkodásához méltóan ünnepelte meg. 
A tisztviselők és iparos testületek teljes számban 
jelentek meg a templomokban tartott isteni tiszte-
letnél. Mozsárdörgés és katonai üdvlövések vál-
tottak fel  ezalatt egymást. Este a város díszesen 
ki lett világítva, 

— Tűzvész. Szemerján tegnap este g*j4 óra-
kor Joó Zsigmond csűre ismeretlen ^módon meg-
gyuladt. A szélcsendnek és elég ritka építkezésnek 
köszönhető főképen  a tűz lokalizálása. A csűr és 
vele kapcsolatban levő istáló azonban, miden ol-
tási munka dacára teljesen leégett. 

— Műkedvelői előadást tart f.  hó 24-én az 
ilyefalvi  ifjúság  köréből alakult műkedvelő társu-
lat. Kisfaludi  K. „Szeget szeggel" cimü 1 felvo-
násos vígjátékát adják elő. Az előadást zártkörű 
táncvigalom követi. Felülfizetések  ^köszönettel vé-
tetnek és hirlapilag nyugtáztatnak. Az előadás jö-
vedelme az „olvasó-egylet" javára fordittatik. 

— Öngyilkossá?. Álgya Judit al dobolyi szol-
gálóleány, ki már huzamosabb idő óta szolgált E 
— y urnái, ismeretlen indokokból mult éjjel fel-
akasztotta magát. Holt teste a helybeli közkór-
házba szállitatott. 

— í%zentkiitoli!áról tudósítanak minket, hogy 
tisztelendő Pál István ur, az egri lyceumnak volt 
kitűnő hallgatója, most már uj áldozár, f.  hó 11-én 
mutatá be első áldozatát, mely alkalomból Péter 
József  plébános ur házánál diszlakoma rendeztetett, 
hol számos felköszöntés  történt ugymind : a felsé-
ges uralkodó házért, erdélyi püspök Fogarasi Mi-
hály ő nagyméltóságáért, az uj áldozárért és ke-
zesztszülői Demény Gábor ur és kedves nejéért a 
szives házigazdáért stb. 

— Gyöngéd nagyanya. Borzasztó bűntett kö-
vettetett el néhány nap előtt a Bresciától nem 
messze lévő Lonató faluban.  Egy parasztleány tit-
kos szerelme gyümölcsöt, gyermeket szült. A leány 
anyja erre a c>ecsemőt magához vette és élve egy 
sertésnek dobta oda, mely a gyermeket egyszer 
megharapta, de azután nem bántotta. Az emberte-
len asszony most sütőkemencében akarta elégetni 
a gyermeket, de ez sem sikerült. E feletti  dühében 
pici unokáját két részre vágta és egy hegy hasa-
dékába dobta. A bűnt azonban csakhamar fölfedez-
ték s anya és leány most a tövény kezei közt 
vannak. 

— Értesítés. A dévai m. kir állami főreális-
kolában az 1878I9 tanév september i-én veszi kez-
detét, mikor a VII osztály is megnyílik s a beirat-
kozások aug. 29, 30, 31 napjain ejtetnek meg a 
javító és pótvizsgálatokkal együtt. Szegénysorsu 
de jó viseletű és kitartó szorgalmas tanulók tandíj-
mentességben esetleg ingyen élelmezésben is ré-
szesülnek. Déván, 1878. aug. 18. Az igazgatóság. 

— „A pozsonyi egyetem" ügyében a vallás-
és közoktatásügyi miniszter Pozsony vármegye fő-
ispánjához levelet intézett, a melyben azt mondja, 
hogy az a cél lebeg előtte : rendre-rendre lépésről-
lépésre teljes tudomány-egyetemet létesitni Pozsony-
ban, az országnak Budapest után arra leghivatot-
tabb városában, s igy legalkalmasabb pontján; 
nemzeti képzést nyújtani az ország északnyugoti 
eme része ifjúságának  is, s igy azt is, a mennyi-
ben magasb tudományos pályára lép, a hazához 
kötni és életpályáján a hazában a hazának meg-
tartani. A miniszter ennélfogva  arra kéri fel  a fő-
ispánt, hogy a város és vidék legtekintélyesebb és 
legbefolyásosabb  egyéniségeit értekezetre gyűjtve 
maga köré, egy Pozsony sz. kir. városában foko-
zatosan létesítendő magyar tud. egyetem eszméjét 
elöttök megpendíteni s annak elhelyezése és az e 
végből igénybe vehető helyiségek tárgyában velők 
eszmét cserélni, s nézeteiket vele, alkalmas időben 
közleni szíveskedjék. 

— Uj szédelgési mód. Schlosár Katalin korcs-
márosnénál Budán Tábán körutca 891. sz. a. meg-
jelent egy egyén s azon hirrel állott elő, hogy 
férje,  — ki riem volt honn akkor — 10000 forintot 
nyert egy sorsjegyen, miért is ezen összegnek fel-
vételére 15 frt  30 krnyi bélyegre van szüksége. A 
jó asszonyt ezen örömhír egészen meglepte s a ki-
vántösszeget kifizette,  mig csakhamar haza érkezett 
férjétől  megtudta, hogy rászedetett. 

Szerkesztői posta. 
áeolusaak Tusnád. Festina lente. 



P I A C I Á R A K 

IjS.-Szt.-
György 
laug. 18. 

Bras 
aug 

só, 
16. 

frt. kr. II ^ |kr. 

1 legszebb . . 6 50 I 7 80 
Buza (tiszta) > közepes . . 6 — 1 7 — 

I ) gyöngébb . 5 50 U 6 80 
Buza (vegyes) — — 6 50 
Rozs 1 ) e . g s z e b b 5 — 5 30 

J közepes 4 50 1 5 — 

Árpa ] ! e P z e b b 5 — 1 5 60 
r | közepes 4 50 5 10 

Z a b t legrszebb 2 20 2 30 
J közepes — — j 5 20 

Törökbuza 5 : 5 30 
Kása 10 50 6 80 
Borsó 4 20 — 

Lencse 10 — — — 

I'uszulyka 6 50 — — 

Lenmag — 9 70 
Burgunya j 25 1 70 
Marhahús 36 — 40 
Disznóhús 44 — 48 
Juhhus 14 — 32 

Faggyú friss  | 30 — 3Ö 
Értök- és váltó árfolyam  a bécsi cs. kir. nyilvános 

tőzsdén augusztus 20. 
Magyar aranyjáradék 89.15 

„ kincstári utalványok I. kibocsátás 117.— 
"  1 ». n H. „ 113.— 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 75.50 
n n » 1876, évi államkötv. . 68.— 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 102. 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 78.30 

Temesvári n n 
Erdélyi " l ; ; U[_ 
Szőlődézmaváltsági " "n ° ' g 5 ' _ 
Osztrák egys.-államadósság papírban . .' 63.45 

n n ,, ezüstben . . 66.— 
„ aranyjáradék 73.80 

1860. államsorsjegy 112.35 
Osztrák nemzeti bankrészvény 821. 

„ hitelintézeti „ 262.30 
Magyar hitelbank 231.75 
Ezüst 100.90 
Cs. kir. arany 5.51 
Napoleond'or 
Német birodalmi márka 57.65 
London ' I I 5 [ Ó 5 

Az arcszín fiatal  üdesége! 
Felülmúlhatatlan és nélkülözhetlen szap-

pannak bizonyult be és általánosan elismerte-
tett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr-
I.EJOSSE-féle 

SA VON RAVISSANTE; 
ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan 
a világon ; a ki egyszer megkísértette, az so-
ha többé nem használ más szappant. 

A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . 
— Egy darab ára 50 kr. — 

Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett a 
hölgyvilág által általánosan elismerve a hiva-
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valódi 

RAVISSANTE 
I)r. LEJOSSE tói Párisban. 

Ezen világhírű bőrtisz 
titó szer valamennyi szé-
pítő szer között leghíre-
sebb és leghatásosabbnak 
bizonyult szeplők,napégés, 
rezesség, sárga foltok,  va-
lamint minden bőrtisztát-
lanság biztos eltávolítására 

A RAVISSANTE  az 
arcszinnek feltűnően  szép, 
halvány rózsaszínű, bár-
sonyszerü fiatal  üdességet 
ad, a bőrt és kezeket va-
kító fehérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hűsítő és fel-
üditőleg hat s gyöngéd 
bőrt szerez a legkésőbbi 
öregségig. 

Budapesten valódi minőségben kapható: 
T ö r ö k J ó z s e f  gyógyszerész urnái király-
utca 7. sz. SepsiSzentgyörgyön Ö t v e s é s 
B e t e g urak gyógyszertárában. 

Nagy eredeti üvegtok ára 2 frt  50 kr. 
Kis „ ? „ 1 frt  50 kr. 

Központi 
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.)2—50 

Pályázat. 
A csernátfalusi  első s második osztályú 

segédtan:tói állomás megüresedésbe jővén, — 
ezennel pályázat hirdettetetik oly feltétel  mel-
lett, hogy az első év próba-év leend. 

Évi fizetés  300 frt,  6 öl fa,  melyből egy-
szersmind osztálya is fütendő,  és szabad lakás. 
A pályázni kivánók jelentkezhetnek kellőleg 
felszerelt  folyamodványaikkal  folyó  hó 25-ig a 
a helybeli községi isko'aszék elnökségénél-

Csernátfalu,  1878. aug. 9 én. 1—3 

HIRDETMÉNY. 
Füle község birtokossága által közhírré 

tétetik, hogy Füle községtől félóra  távolaágra 
a birtokosság határozata folytán  az úgynevezett 
»Cserkabala < közt levő 40 hold térületen fek-
vő 14 — 20 cntmtf^  vastagságú cserefák  szabad 
árverezés utján folyó  1878. évi augusztus 31-én 
délelőtt 10 órakor Fülében a birtokosság há-
zánál eladatnak a következő feltételek  mellett: 

a) A kikiáltási ár 6000 forintban  van meg-
állapítva. 

b) Köteles vásárló a vásári összegből 1000 
forintot  azonnal készpénzben lefizetni,  a hátra 
levő összeget 5 egyenlő részben 5 év alatt 8"|u 

kamataival, mire nézve biztosíték lekötendő. 

c) A fák  levágatása é-i elhordására 3 évi 
határidő engedteti k. 

Füle, 1878. aug. 10-én. 

2—3 Boga Sámuel, 
a birtokosság elnöke. 

Mereur! Mercur! Mercur! 
Tudakozódók, bárminemű szolgálati 

személyzetet kereső gazdák és biztos ke-
resetet kívánó egyének forduljanak  bi 
zalmasan a 

JURGim*-
hoz, az első általános, hatóságilag enge-
délyezett tudakozó, közvetítő, elhelyező 
és állomást szerző intézethez : Szent Já-
nos-utca 618. sz. a. Brassóban, hol min-
denféle  egyének ugy a bel , mint a kül-
földre  helybe állíttatnak jutányosán, az 
alapszabályok értelmében fizetendő  díj 
mellett. T — •> 

Csak 50 krajcárért!!! 
Brassóban a rózsa piacon 579. sz. 

alatt a földszinten  lakó uri családnál 
naponkénti 50 krajcár dijért iskolás 
gyermekek felvételt  találnak. Jó ellá-
tásrról és tanulásról feleletet  vállalnak. 
A háznál mindig németül beszélnek. 

Értekezhetni aug. 28 ig Bolgárszeg 
porond-utca 1425 , és a rózsa-piacon 
579. szám alatt.. 

2 — 3 

S p e c i a l i t á s o k 
Enders J. N. központi üzleti irodájából Neutitscheinban, 
mf~A  megrendeléseknek azonnal elég tétetik. — A pénzek bérmentesen kéretnek. 

Valódi, ó SÓS BORSZESZ'I Egyedül valódi VAS-LIQUEUR.'Egy  palack ára használati uta-
(Franzbranntwein) legjobb mi-!;Egy palack ára használati uta- sitással együtt 80 kr. 
nőségü. Egy palack 70 kr. Cso- sitással együtt 1 frt.  E z e n " e r gyóg,hatású, rothadásmen-

magolásért IO kr számíttatik. !' Ezen linner vastartalmánál fogva,  kap- « o n » t i l " ' s 

" . . . . . . . . , . bői készíttetik, a foghusra  nézve éltető 
..r . , .. . . . . ^ icsolatban a legjobb gyomorerusitö no- „ Valódi svéd dr. A. O. Wer-I . . , ,,, . - , -.-• *» erősítő listása van s annak termesze 

, I venyi keiernyekkel,  az egészségre kitu-
ner-féle  ÉLET-ESSENCI A. - | n f i  h l t ! Í 5 , a l ; uunaJn  M izom- ésP«°«'e°< kölcsönöz, twtuj. a fo-
Egy palack ára használati uta-(idegrendszer gyengesége, hiányos t á p - S a z o , 4 , " l l i defiatcsont.fehérségét, 

. „ , ,. . , . . . . , . helyreállítja, megakadályozza a fogak 
sitással együtt 1 frt.  pttrti és vérképződé,, v é r s z e g é n y s é g ^ ^ ^ ^ 

Az egészség fentartása  vagy helyreál pípVör .corbut a typhus utóbaja,, vi tt ű d y l , o d á i n a k 5 „ t s m i o < 1 , j o b „ 
litása, magas kor elérése kétségen kivül (hideglelés) és nedvveszteség e«té- ^ ^ ^ k 

majd minden embernek óhajtása ; mert különHsen pedig a vérzés meg- ^ ^ 
alig van valami szomoritóbb, mintha va szüntetésére és gyermekágyi  bántalmak-
lakit majd eme, majd ama baj lep meg, ^ Valódi indiai HAJNOVELÖ 
vagy egé3z életét állandó betegségben: . . . . . , OLAJ (L'huile d' Indes vérí-
kell eltölteni, s csak ritkán örvendhet SchveiCl havasi növényekből  u b l é ) p a l a c k 4 r a f r a n c i a 
egy-egy fájdalommentes  órának A kikészült GYOMOR-LIQUEUR,  ^ „ é m e t l y ü h a s z n 4 1 a t i u t a . 
tehát egészségét fentartaní  vagy helyrej|a2 ugyn. CSODA-LIQUEUR j t & s j e ü t t k 
állítani óhajtja: leginkább ajánlhatjuk a y H W l t t ö ] Egy palack S > ' ^ . f f X " .  1°. . . 
dr. Werner-féle  élet-essenciát. , - Ezen v . 1 á g h • r fi  h a j - o 1 a j nem-

_ I 1 csak a gyönge hajuaknak ajánlható, ha-

Dr. J. C. Herbert-féle  ERÖ- i Kitűnő óvszer gyomorbajok ellen, — n e m mindenkinek, kik hajukat valamely 

ESSENCIA az idegek S izmok a Í á n l v a rácsos , l r - MüUer Theodortól betegség folytán  elvesztették, használata 

erősítésére. - Egy palack á n J B " l i n b e n - uUn «ép, tömött h.j nő. 

használati utasítással i frt.  LIOUEUR HYGIÉNIOUE.  D r - H - R- Vogel FORRA-
Ezen erő essenciát kívülről a l k a l m a z - p a ] a ~ ^ f r t 2 o k r _  ~ DÁST GYÓGYÍTÓ OLAJA. 

zík rheumatikus arc és izületi bántál-1 J Palarkia frt 
máknál, — ugysziutén fejfájás,  szédülésj Ezen ízletes, egészséges asztali liqueur J l r ™ -
fulzugás,  a keresztcsont fájdalma,  a ta- Dile de Rasp.il tői a legkellemesebb E»» olajból egy-két üveg elégséges, 
gok gyengesége ellen, különösen „agy 'l^egiti az emésztést s mint szűk- ''"EV * b ő rüléseket l P,J esen meggyó-
megeriltetés után ; további általános'-ees szer, egyetlen étkezéstől sem hi- B X ^ Aján l,ató orvosoknak  ípenugy, 
ideg- és testi gyengeség, hámo rrhoidalis ányozhatnék. Ha időnkint egy-két ka-"'"' laikusoknak. 

fájdalmak,  nemi szervek gyengesége,híllaI b e I S l e ' jól fog-  L j o b b ,egkitünőbb és mé 
terméketlenség, ge.incagy-szédülés éJuU magunka, érezn,. r e g m e n t e s POLOSKA-IRTÓ 
általában olyan bántalmak ellen, melyek . . . • T T H I / T I I D « RR , , . 
a. idegrendszer gyengesége és tulf.s.i-1!  J°hl> W 1111 a m eredeti|1 INKTURA.  Egy palack ára 
tése által idéztettek elő. |FOG- é s SZÁJBALZSAMA.]használati  utasítással 6o kr. 

Friedrich fínőveldéje  Brassóban. 
Tanuló fiak  a kik Brassóban valamely nyilvános oskolát látogatnak, szeretetteljes 

bánásmód, leggondosb ápolás, gyöngéd figyelem  és szigorú felügyelet  mellett, esetleg az iskolai 
feladványok  elkészítésében is kellő útmutatásban részesülnek. 

| A fe lréte l i  á r a k igoo j u t á n y o s a k , ^ ( g 

Programmok kívánatra ingyen és bérmentesen küldetnek, ugy szintén e lap tisztelt szer-

kesztőségénél és tekintetes BORA ELEK urnái is Szemeiján szívességből kaphatók. 3—4 


