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Megjelenik ezen lap heten
kint kétszer:
csütörtökön és vasárnap

iroda:

Főpiac, Csulak-féle ház,
;hová a lap szellemi részét

Előfizetési feltételek:

illető közlemények

Helyben házhoz hordva, vagy
vidékre postán küldve
Egész évre . . 6 frt — kr.
I-él évre . . . 3 frt — kr.
Negyedévre . . 1 frt 50 kr.

küldendők.

Kiadó hivatal:

Hirdetmények dija:

Pollik Mór könyvnyomdája,
hová a hirdetések és
előfizetési pénzek
béruientesen intézendők.

A; h á r o m s z é k í

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap.
„Hazíipar-egyíet"

Az előfog.itok és az ellenzék.
A választások véget értek s azt hittük, a
nemzet meg lesz kiméivé az ellenzék további
izgatásaitól Csalódtunk. Az országot boldogító
s bolonditó vándorapostolok szószéki dikcióikat
a sajtó terére vitték át. Az izgatás most is
foly végnélkül, a legkimé'etlenebb modorban.
A »mérsékelt ellenzék* sajtója egy nótát variál a szélsöbaloldallal Verik a nagy dobot,
hogy csak amúgy zug az ember két füle belé.
Szidják a kormányt, a kamarillát Bosznia
elfoglalásáért. A hadba induló katonák harci
kedvét sietnek itthon lehűteni s fivéreink vereségét nyíltan kívánják, mig a bosnyák rablóbandák dicsó' tetteit égig magasztalják. Hát az
miféle hazafiság: tüzelni a csapatokat, hogy
keljenek fel a katonai fegyelem ellen, közölni
egy állítólag hiteles iratot, a melyben katoná
ink fölhivatnak az árulásra, esküjök megszegésére ; hazafiság-e terjeszteni oly iratot, a melyben éltetik 1849 april 14-ét?
De mindez kevés. Megragadják az érzelem
húrjait is és tépik kegyetlen kezekkel. Rémhíreket gyártanak ama családok elkeseritésére,
kik a családfőben, fiúban, testvérben hoztak a
csatatérnek aldozatot Kéjelegnek a fájdalom
fokozásában s a könyeket nem engedik felszá
radni, hogy a kétségbeesést az elkeseredés
legvégső határáig hatványozhassák.
Ily ellenzéktől nem lep meg, ha minden
eszközt felhasználna izgató céljaira, végre a megyéket az előfogatok megtagadására tüzeli.
Felhívja nyíltan a megyéket, a községeket,
hogy szegüljenek ellen a kormány rendeleteinek s tegyék lehetetlenné csapataink, oly véres
könyekkel siratott gyermekeink élelmezését.
Sajnos, hogy az ország vezérmegyéje Pestmegye alispánja játszik az ellenzék kezére,
hangzatos phrázisokkal védve a »megtámadott
közszabadságot (?)« Pedig ez a k-zszabadság
azon helyről legkevésbí sincs veszélyeztetve,
hova eilenzékiink mérges nyilait intézi. De felö,
hogy lehet veszélyeztetve, ha a közrend érdekében és az élelmezés halaszthatlan követelménye folytán történt kormányi intézkedés leghazafiasabb szándéka is az absolut kényuri hatalom kisérteteként állíttatik a nemzet e'é
Az ellenzék által folyton hangoztatni szokott alkotmánynak, törvénynek, jogrendnek
nem az-e a legnagyob megtagadása, ha erőszaknak neveztetik egy kormányrendelet s az
autonomia compromittálásával a törvényhatósági
tisztviselőt kívánják fölébe helyezni a kormánynak, mely tetteiért felelős, feleló's a célért, de
csak a parlamentnek, a népcsalád képviseletének, mert a kérdőre vonási jog ezt illeti meg.
Igenis feleljen a kormány tetteiért, miclón az
ország képviselete együtt leend, de hogy legyen felelős intézkedéseiért, midőn azokat foganatosithatlanul is lehet hagyni ?
Mi reméljük, hogy az or.-zág megyéi és
törvényhatóságai a lulaszthatlau körülmények
nyomása alatt nagyobb hazafisággal fognak
birni, mintsem az ellenzéki sajtó párt izgatásaitól oly térre hagyják magokat vezettetni, me
lyen a megyei autonomia létének jogosultsága
ország-világ előtt pellengére állíttatik. Reméljük, hogy midőn véreink, testvéreink, gyermekeink életéről van szó, kiket a csata öldöklő
dühe talán megkimélt, akkor nem fogjuk mi

őket az éhenhalás veszélyének áldozatul dobni.
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zék mindig ajakán hord. Ez a lárma ne téritse
el a kormányt valódi kötelességétől Bosznia
és Hercegovina okkupálása a monarchia és
Magyarország érdeke, mert nem akarja megengedni, hogy közvetlen szomszédunkban egy akkora szláv birodalom alakuljon, mely az Adriától a Feketetengerig terjedjen. Már pedig
ha megengedjük, hogy ama két tartomány
Szerbiával, Montenegróval és Bulgáriával egyesüljön vagy bármi alakban vele egy követ fuj
jon, akkor egy nagy délszláv állam alakulása
rövid idíí kérdése lenne.
Ha valakinek ama két tartományt el kell
foglalnia, az csak monarchiánk lehet. A nemzeti jogérzet mondja ezt. S ha már belefogtunk,
lássunk hozzá erélylyel. Most már állami és katonai becsületünk van engagirozva Európa
előtt. Használjunk fel minden lehető módot,
hogy az okkupáció rövid időn véget érjen,
hogy harcosaink mielőbb családi tüzhelyökhöz
visszatérhessenek s nyugalom és béke foglalhassa el az izgatottság és aggodalom helyét.
Újból is reméljük tehát, hogy megyéink
nem adják oda magukat eszközül ellenzéki párt
céloknak és Magyarország népe tudni fogja,
hogy nehéz időben mi a hazafiúi kötelessége
Nem pártérdek forog itt fenn, hanem a haza
érdeke. Nehéz a jelen és a jelen munkája, mert
építjük a jövőt, hazánk közel jövőjét.

A.z

okkupáció.

Szerajevoból jelentik, hogy Philippovics főparancsnok mindenekelőtt csapataink biztosításáról
és a rend helyreállításáról gordoskodik. Szerajevóba és a körüle fekvő magaslatokra elegendő őrséget helyezett, a városban őrjáratokat rendelt el és
ideiglenes erődítéseket emeltet.
A lefegyverzés gyorsan és akadály nélkül
folyik. A török hivatalnokokat egyelőre fölmentették, de ismét elő kell őket venni, mert ismerik az
itteni viszonyokat, más hivatalnoki kart pedig itt
nem lehet kapni. Az életszükségletek drágasága
nagy ; egyelőre kihirdették, hogy a szemérmetlen
áremelést szigorúan meg fogják büntetni, ennek
következtében sok bolt zárva maradt. Egyes cikkek 300 percenttel drágábbak mint rendesen. Hafiz pasát őrizet alatt Bródba szállították.
Philippovics községi tanácsot szervezett Szerajevóban, mely 28 tagból áll, közülök 5 török, 2
katholikus, 6 keleti vallású, 4 zsidó. Fazli pasát
polgármesterré nevezte ki, ez bosnyák bej és nagy
becsületben áll. A tanács 22-én kezdette meg működését. H a d z s i J a m b o v i á t a hires izgatót
elfogták.
A szerajevói állapotokról jelentik a „Neue
Wiener Abendblattnak" 24-éről:
Itt egészen helyre állíttatott a nyugalom és a
rend. A mohamedán lakosság nagy része visszatért ide.
A fő mollah Hasszan effendi körlevelet bocsátot ki az alája rendelt hodsához, melyben felszóllitja őket, hogy csendesítsék le a muzulmánok izgatottságát ; és azon meggyőződését fejezi ki, hogy
az osztrákok mint barátok jöttek az országba és
nem szándékoznak ártani a muzulmán vallásnak.
A chacham basi, a szerajevói főrabbinus, gyűjtést
rendezett hitfelei közt sebesültjeink javára, mely
elég jelentékeny összeget eredményezett. Mind a
két főpap többször értekezett Philippovics főparancsnokkal és Rotky polgári biztossal.
A szerajevói fellegvárat, mely a bombázás
által és az elhanyagoltatás következtében sokat
szenvedett, ismét védelmezhető állapotba helyezék.
Egész sor ideiglenes erőditést emeltek, és a Szerajevó fölött uralkodó hegyeken is földsáncokat
készítettek az ütegek részére. A sereg zöme még

3 hasábos petit-sorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 30 kr.
Nyilttór sora 15 kr.

hivatalos

közlönye

A város elfoglalásakor itt állomásozó csendőrség bebizonyította, hogy helyesen és loyalison
viselte magát és nem vett részt a 1 q iki harcban,
A tisztek és csendőrök csokugyan még 19-én és
20 án jelentkeztek és önkényt átadták fegyvereket.
A fegyvereket azonnal megvizsgálták fegyverkovácsaink, és kitűnt, hogy a fegyverek nagyobb része rozsdás és az utóbbi időben nem voltak használatban.
Csapataink egészségi állapota kitűnő. A katonák élelmezése minden igénynek megfelel.
A „Pressernek írják Laibachból folyóhó
25-röl.
Tegnap este 9 órakor érkezett ide sebesültekkel a 3-ik vonat Boszniából. 93-an voltak összesen, a legnagyobb részt könnyű sebesültek, köztük egy százados is.
A sebesültek több ezredből valók, nagyobbrészt azonban Szapáry hadosztályához tartoztak.
A honvédek vitték őket a kórházakba saraglyákon vagy pedig egészségügyi kocsikon.
Laibach város lakossága, de kivált az itteni
nő-egylet a legnagyobb rokonszenvvel fogadta a
sebesülteket és ruhával, frissítőkkel és szivarokkal bővön elátta őket. Eddig 300 sebesültet helyeztek el a három katonai kórházban.
Schmigoz altábornagy, a ki Szapáry csatáiban könnyű sebet kapott nyakán, ide érkezett
Zágrábból.
B é c s , aug. 27. Philippovics táborszernagy
jelentései szerint a szerajevói győzelem zsákmányai naponként jelentékenyebbeknek mutatkoznak.
A már jelentett ágyukon és fegyvereken kivül a
lefegyverzés alkalmával csak Szerajevóban Oooo
fegyvert szolgáltatott bc a lakosság és még most
is akadunk fegyverekre és lőszerre. Szerajevó elfoglalása alkalmával elfogottak közt sok török katona is van és pedig nizámok, redifek és basibozukok. Eddig két szállítmányban 55 tisztet és 8370
katonát kisértünk Bródba.
Az összes szerb minisztérium lemondott és a
fejedelem Riszticset bizta meg a cabinet megalakításával. Az uj független fejedelemnek uj szolgái
lesznek. E változást már régóta pengették a jól
értesültek ; és must, midőn megtörtént Risztics politikájának szentesítésén kivül alig van más jelentősége. ö volt eddig is a szerb kormány lelke,
most kedve szerint tisztítja meg a kabinetet a
lomha vagy tüzes elemektől. Az bizonyos, hogy
Risztics cabinetje mennél kevesebb meggondolatlanságot fog elkövetni, de minden kedvező alkalmat meg fog ragadni a szerb álmok megtestesitésére. Loyalis lesz, mint a meglapuló macska mindvégig.

Királyi kézirat a horvátok hoz.
Király ő felsége következő legfelsőbb kéziratot bocsátotta ki :
Kedves Mazuranics bán!
Philippovics táborszernagy egy tudósításából
a 13-ik hadtest felvonulása alkalmából kivettem,
hogy ez alkalommal valamint a hatóságok, ugy a
tartományi lakosság is eredményes támogatásukkal és áldozatkészen működtek közre. Meghagyom
önnek, hogy a hatóságoknak és a lakosságnak
ezért megelégedésemet fejezze ki.
Scliönbrunn, 1878. aug. 22 én.

Ferenc József s. k.
Mazuranics bán ezen legfelsőbb leiratot következő proclamátió kíséretében közölte :
Midőn nagyon kedves kötelességemnek tartom
ezt ezennel általános tudomásra hozni, azt hiszem,
hogy e királyságok hatóságainak és lakosságainak
bebizonyult hűségétől és odaadásától bizton elvárhatom, hogy a jövőben is minden adandó alkalomkor a trón és haza iránti hasonló áldozatkészséget fognak tanusitani.
Zágráb, 1878. aug 27-én
Msiznruitics Iván.
E g y szerb lap v é l e m é n y e a u ü i j y a r

nem hagyta el Szerajevót, és nagy részt csak a
sajtóról.
Hadd őrjöngjön az ellenzék fájdalma dü- lovasságból álló előhadak bocsátották ki délkelet
A belgrádi hivatalos „Szrpszke Novine" a
hében választási vereségeiért, hadd pulí'ogjanak felé csápjaikat.
Az idehozott foglyokkal most már nem rög- következő communiquét teszi közzé :
a vitéz tollhósök légbe szórt phrázisai, gyanúA mint az osztrák-magyar megszálló sereg, a
sításai és Vádjai; a nemzet legalább meg fogja tönitélet szerint, hanem mint hadifoglyokkal bán- bosnyák
területre lépve, az ottani lakosság első

tudni: kikkel van dolga; a nemzet meg fogja tudni: nak. A foglyokat, hacsak némi valószínűséggel be- ellentállásaira talált, az osztrák-magyar sajtóban
bizonyítják, hogy nem küzdöttek csapataink ellen,

milyen az a nagy hazafiság, a melyet az ellen- hazabocsátják.

azonnal hangok emelkedtek, hogy t. i. az elleut-

állásban Szerbia is részes s ezen gyanúsítások
még inkább lábra kaptak, a midőn Szapáry altábornagy hadosztálya, Turlán áthatolva, nehézségekre akadt. Most azt is hozzáadják, hogy az ellenszegülő mozgalomban szerb önkéntesek is részt
vesznek s hogy a szerb kormánynak ennek 'megakadályozására nincsen sem akarata — sem hatalma.
Az osztrák-magyar sajtóban vannak lapok,
melyek évek óta furcsa szemmel néznek Szerbiában. Nagyon érthető, hogy ezen szokásukról egyhamar le nem mondhatnak; különösen pedig a
mostani körülmények között az ő meggondolatlan
ingerültségük elképzelhető. — Az osztrák-magyar
sajtóban találkoznak politikusok, kik azt hitték,
hogy a háború keleten csak katonai séta ; s ezen
tévszempontból indulva ki, nemcsak másokon követtek el méltatlanságot hadászati kitűnő tulajdo
naik túlbecsülése által, de saját hazai érdekeiknek
is kárt okoztak, tévútra vezetvén a közvéleményt
a dolgok valódi állapotával szemben. Ez az állapot nem is oly könnyű, nem is oly egyszerű mint
a milyennek ők képzelték. A ki közelebbről ismeri
keletet, tudni fogja, hogy ott a hadi müveletek a különféle körülmények miatt sokkal nehezebbbek, mint
Európa bármely részén. De erről kevésbé lévén felvilágosítva s látván a váratlan nehézségeket, mikre az osztrák-magyar okkupácionalis sereg Boszniában akadt, nevezett politikusok azoknak okát
nem vélik egyébben találhatni, mint azon feltevésben, hogy ugyanazokban a szerb fejedelemségi szerbeknek részük van s ezen feltevés náluk
azonnal az állitás pozitív alakját ölti magára.
Igy a „H o n u magyar lap azt állítja, hogy
Szapáry tábornoknak azért kellett visszavonulnia,
mivel a Drina melletti szerb hadsereg oldalról fenyegette. A bécsi lapok pedig nem vonakodnak
kimondani, hogy a szerb önkéntesek a törökökkel
együtt támadják meg a cs. kir. hadakat ; mi több,
azt állítják, hogy a szerb hadsereg Nagy-Zvornikba bement, Belimarkovics ur pedig a Drinán a figyelősereg fölötti parancsnokságot átvette.
Ezen hírek minden alapot nélkülöznek. Szerbiának a Drinán nincsen semmiféle figyelő hadserege, hanem oda csak szigorú cordont vont.
Belimarkovics tábornok Belgrádban van ; —
Karan pap, kiről azt állítják, nogy Majevicán Turla
mellett van, parochiáján békén és csendesen él. S
igy van ez a többi hírekkel is.
Senki nem veszi lelkére Szerbiában, hogy a
harcnak tüzét még inkább szítsa, mely még jobban
pusztítaná és kimerítené az országot, mely különben is eléggé elpusztult és kimerült.
Mi nem kétkedünk abban, hogy az osztrákmagyar hadsereg feladatát be fogja végezni s akkor alkalma lesz saját magának meggyőződni az
elemekről, melyeket maga ellen birt s a melyek
ellen harcolt. Ezen pillanatot Szerbia békén várja
s a midőn az bekövetkezik, meg van győződve,
hogy azok soraiban, a kik most az osztrák-magyar
hadak ellen harcolnak, nem lesz egy szerb alattvaló is.

A királyi tábla áthelyezésének
kérdése.
Maros-Vásárhely, 1878. aug. 26.
Jam fierint multa, quac fieri posse uegabam#

A „Magyar Polgár" idei 185. számában egy
vezércikk jelent meg, a mely felhívja az igazságügyminiszter ur figyelmét a maros-vásárhelyi kir.
táblának Kolozsvárra áthelyezésére és annak realizását első fontosabb teendői közé sorozza.
Ebben egy, a királyi tábla szervezetével, személyzetével és vezetésével elégedetlen és e székely város helyi viszonyaival meghasonlott kedély
cosmopolita elmefuttatását és eszmemenetét találjuk, mely igazságszolgáltatásunk miseriáit nem a
szakavatott fegyelmezett bírói karok hiányában, az
olcsóság és gyorsaságban, tehát a lényegben, —
hanem az eddigi kísérletek alapján inkább a bírósági személyek kicserélése, szaporítása, azoknak kényelme nagyvárosiabb helyzetében, főleg a királyi
táblának Kolozsvárra való áthelyezésében, más szóval a külsőségekben, recte személy- és levegőváltoztatásban keresi és találja fel.
Ezen érintett vezércikk nem a kitűzött cégért,
annak valósítására nem vezető érintett érveléseiért
és hason értékű következtetéseért, hanem főleg
azért érdemli meg figyelmünket, hogy multunk
hagyományával, törvényes intézkedéseink a jelen
nyomott és elszegényedett állapotainkkal és e hazarész más városai és vidéki jogosult igényeivel
és érdekeivel nem sokat törődve, vaksággal azon
észlelt törekvést kivánja előmozdítani, a mely a
pénzforgalmat, szellemi előhaladást, közlekedést
előmozdító több közhatóságokat egyedül Kolozsvárra összepontositani irányult és a mely az erdélyi speciális érdekek előmozdítása cime alatt főleg
Kolozsvárnak metropolittá tételét tűzte ki célul.
Ezen kétségtelen létező és megindult mozgalom és törekvés szoros összeköttetésben állván a
Királyhágón inneni hazarész sorsával, szükségesnek találjuk az érintett vezércikk ezen valódi tendenciájával foglalkozni.
a. két hazarész unificátiója után ugy találjuk,
hogy Kolozsvár érdekei előmozdításáért állami
uton különös gond fordíttatott, megnyerte az egyetemet, a szerfelett költséges keleti vasút főiránya
arra vezettetett és annak valódi használata ottan
realisáltatott, dohánygyár, honvédfőparancsnokság
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és más központi ha'óságok és intőzetek ottan helyeztettek el.
Muzeuma, állandó színháza, számos mulatóhelyei, főúri palotái léteznek és erdélyi főuraink állandó kedvelt tartózkodási helyéül szolgál, a mely
körülmény anyagi viszonyaira előnyösen foly be.
Állami és magán uton felkaroltatásán kivül
az erdélyi ev. ref. egyházkerület vezérférfiai részéről is megindittatott a mozgalom a nagy-enyedi
Bethlenianum fötanoda theologiai seminariuma áthelyeztetése és ezen főiskola jövedelmei nagyobb
részének Kolozsváron folyamban tételére nézve,
a mely ezen egyházkerület kebelében heves bel
zavart és a Bethlen fötanoda anyagi sülyedését
idézte elő, komoly intő jeléüi és figyelmeztetésül
a r o h a m o s , — a s z ü k s é g f e l e t t i é s kár o s központosítási törekvések közetkezményeire
nézve.
Nem tagadhatjuk el, hogy Kolozsvár históriai
múltjánál, valamint jelenénél fogva is megérdemli
a figyelmet, érdekei előmozdítását, további fejlődését, hanem azon mérvben, hogy miatta az ugy
szólva külerődjéül szolgáló Nagy-Enyed, — vagy a
székelyfölddel összeköttetésül szolgáló Maros-Vásárhely további fennállásokban és hasonló vagy
még nagyobb mérvű missiojuk teljesítésében meg
ne akadályoztassanak
A térképre vetve szemeinket vagy ethnographiai viszonyainkat mérlegelve, önként felmerül,
hogy Kolozsvár közelebb esik a Királyhágóhoz ; e
hazarész közepén Maros-Vásárhely fekszik termékeny, népes, stratégiai szempontból is fontos és
vidékén a Maros mellett Nagy-Enyed missiója fontosságául elég lesz felhoznunk azon szomorú érvet,
hogy a haza ellenei ugy a régebb mult, vagy közelebbi időben is ezen város elpusztulását, kiirtását első teendőjüknek tartották.
Az ősök gyakorlati politikai érzékük és bölcs
előrelátásuknál fogva — még abban az időben is,
a midőn Kolozsvár Erdély fővárosa, a kormányzó
és kormányszék székhelye volt — Nagy-Enyed és
Marosvásárhely városok sorsát és javát előmozdítani az állam céljaival megegyezőnek találták, hogy
Nagy-Enyed Alsó-Fehérmegye praetorialis egy lovasezred törzskara állandó székhelyeül és a Bethleni fötanoda letelepedésül szolgáljon, Marosvásárhelytt, ez ős székely fővárosban pedig a kir. tábla,
közügyek igazgatását helyezték el, mely műveleteik által ezen városok 1848 előtt virágzásnak, előhaladásnak indultak, az előbbi ugyszólva Erdély
kis Athénévé, az utóbbi pedig a haza ifjúsága, a
királyi táblai karok kiképeztetési gyüllielyéül, —
ugyszólva a haza szivéül szolgált.
Speciális székely szempontból is tekintve, ez
a székely város adott irányt a székely elem természetes rendeltetése, e haza belső részeibeni kitelepedésének; ezek váltak ezen nemzeti processus
elősegítő eszközeivé.
1848. után ezen városok, — a mint Kolozsvárral történt, állami ugy magán uton is elhanyagoltattak, főleg N.-Enyed, törvényszéke elvétele, az
ottani női fogda megszüntetése és a Bethleni fötanoda szellemi és anyagi hanyatlása, elnéptelenedés
miatt aláesett, alásülyedett elébbi virágzó állapotáról.
M.-Vásárhelyit a régi kir. tábla direkturatus
megszüntetése a királyi táblai karj fel oszlatása
nagyban megváltoztatta, az 1876-iki nagyégés legszebb épületei nagy részét pusztította el és vagyonosabb köz áldozatra képesebb osztályát sújtotta,
minden természeti kedvező viszonyánál fogva az
állam részéről más gondosságban nem részeltetett,
minthogy az újonnan alakult kir. tábla törvényileg
kebelében meghagyatott, a melyből az érintett vezéreik az igazság kiszolgáltatás javítása cége alatt
mostan megfosztatni és annak székhelyeül Kolozsvárra áttételét javalja.
Ezen jelzett minden ároni központosításnak
a két haza rész egyesítése után tulajdonképpen
nincsen is értelmes az csak a seperatisticus vágyakat
költheti fel, de nincsen értelme Kolozsvárnak a
neki ugyszólva kül erődjéül vagy a nemzet zömével összeköttetésül szolgáló városok többek közt
N.-Enyed és M.-Vásárhely rovására és sülyedésére
irányzó ezen törekvéseknek és nagy tévedésnek
tekintjük a speciális erdélyi akár a Kolozsvári érdekek súlypontját kizárólag Kolozsvárt, figyelem
és tekintet nélkül az érintett vagy közelébe eső
városok sorsára keresni.
Am legyen Kolozsvár e hazarész fellegvára,
de ha annak két erődjeit sorra ledönteni alásülyedni engedjük, nem csak a minden áron metropolittá
emelt Kolozsvár körüli -sivatagot fogjuk emelni,
hanem egyúttal alkotmányunk helyreállítása után
eléállott és nagymérvű székely kivándorlást is elő
segítené, a mi állampolitika nem lehet és a melyen
nem egyes vándor gyűlések elhangzó dictioi, az
eddig a székelyföldön még nagyobb mérvben meg
volt politikai jogok szabad gyakor o l h a t á s a , — hanem e hazarész g a z d a s á g i
kereskedelmi és pénzforgalmi viszonyai állam utoni felkarolása és tekintetbe vétele által fog lehetségessé válni segíteni.
A székelyföld csak a m.-vásárhelyi szárnyvonal által van magában nagy előnyöket foglaló- és
ipara közvagyonosodásra akkora átváltoztató hatással biró vasúti forgalommal összeköttetésbe,
mint Naszód vidékének oskolai célokra milliókat
érő állami revindicált havasok nem adattak át számára, katonai szempontból is M.-Vásárhely a honvéd parancsnokság, idecitált főhelyéül nem választatot és ha most a kir. táblát is az ezzel összeköt

tetésben levő szellemi és pénzforgalmi előnyöket
is kivesszük, kétségtelenné válik, hogyeze n ős
székely város, a hol egykor az ő székely örökösödési törvényeket hozták, amelyhez a székelyt anynyi történelmi esemény és kegyelet fűzi N.-Enyed
hez, hasonlóan alább szállani és a székelyt, mely
Csíktól elkezdve áruival piacunkat szokták felke-resni, bennebb a csiki havasok közé szorítják viszsza, vagy még azontúl, a hol már is annyian olvadtak fel idegen nemzetiségben és örökre elvesztek nemzetünkre nézve.
Szorult pénzügyi viszonyaink és anyagi helyzetünk is, valamint a n.-enyedi fötanoda áthelyeztetésénél is előfordul, a kir. tábla transferáltatása
nem engedtethetik meg- a midőn a ki. tablának
itteni M.-Vásárhelyt néhai gróf Kendefi Elekné
Bethlen Krisztina urnő ajándékozásából a város
legszebb és értékesebb és oly tulajdon palotája
van, a milyennek használatáért Kolozsvárt az állami kincstárnok évenkint sok ezreket kelletik
minden igaz ok nélkül kiadni és még sokkal többeket ha olyat megszerezni vagy építtetni akar
állandóan.
A felhozott okokból köz- és hazai szempontok
és viszonyokból kifolyólag a szellemi előhaladást
pénzt, forgalmat előidéző köz intézmény és hatóságok Kolozsvárrai merev központosítását mint
egy emberi szervezet egész részei tul tengését az
egészre nézve betegség és feloszlással járó állapotának tekintjük a haza megtámadtatása vagy más
könnyen előfordultató eshetőségek között az egészet illető, de egy helyre összvesitett vagyon-érték, okiratok megkárosítását megsemmisülését mint
egy provokáltnak és végzetesebbnek.
Egymagára nézve is Marosvásárhely Kolozsvár után a legnagyobb város, a Királyhágón innen
nemcsak tulajdon 13 - 14 ezer lakossága, népes és
termékeny közvetlen vidéke, hanem mint fennebb
is emiitők, — Csiktól elkezdve több mint 200 ezer
székely piacának szolgál és nem is épen olyan kicsiny és elhagyatott, mint az érintett vezércikkben
áll; mert habár nincsen is állami uton felállított
egyeteme, nagy fizetéssel ellátott nagyságos tanárai, itt is vannak tanintézetek és olyan tanárok, a
kiknek elődjei: egy Antal, egy Bolyai, egy Mol
nár, egy Dózsa, egy Bodola a nevelés, e haza emelésére érdemeket szereztek és fényt árasztottak,
ha nincs is muzeuma és nem volt egy gr. Mikója,
de volt egy gróf Teleki Sámuele, a ki e hazában
az első könyvtárt állította fel városunkban és gazdagon dotálva adta át a közhasználatnak ; ha nincsenek is jelenleg pártfogoló főuraink, nincsen állandó színházunk, e város is ezen főuraknak köszönte a mult század végén és e század elején tett
magánépitkezéseit, mulató helyeit, — itt ütötte fel
azok pártfogolása alatt elébb a magyar ízinészet
állandó sátorát és a magyar irodalmi társaság
Aranka György vezetése alatt működött, mely
most „Kemény Zsigmond társaság" cime alatt jobbjaink működésével, mint Phoenix hamvából megujult. Főleg van egy áldozatra kész, előre törekvő
polgárság, képviselő testülete és tanácsa, mely a
magyar honvédség nyári gyakorlatai helyeül szük
és legertékesebb határa nagy részét ingyen átbocsotta, honvéd-laktanyákat adott és szerelt fel hazafiságból ingyen >'s a város emelésére külcsinja és
kellemesebbé tételére évenkint tetemes költségeket fordít, az 1876-ik évben dult nagy tűzvész után
az elégett házsorok helyett biztosabb, díszesebb és
haszálhatóbbakat épittetett fel, egy szóval minden
állami vagy magán pártfogolás, segély nélkül alkalmassá és méltóvá tette e hazában őt megillető
helyre és tekintetekre.
Cseniátonl M.

Föiduiivelésünk érdekebeii.
A rétmivelés kérdése egy oly tárgy, mel>
nagy fontosságánál fogva valóban meg is érdemli
hogy mind a magán-, mind pedig a nyilvánosság
emberei vele behatóan foglalkozzanak. Különösen
áll ez hazánkban, hol a nem rég múltban még ál
talánosan divott primitív gazdálkodási rendszer
nyomaitép a rétmivelés terén találjuk fel leginkább
Mig a szántóföld ereje fentartásának kiváló fontossága, nemcsak a theoriai téren hangoztatik országszerte, hanem az előrehaladó gazdák : a szót: (ugy
a hogy birják) tetté változtatni törekednek, addig
a rétek okszerű trágyázása s kezelése, általában a
helyes rétmivelés ismerete gazdáinkban mindeddig
hiányzik.
Tisztelet az igen csekély és gyér kivételnek ;
de gazdáink között általánosságban van elterjedve
azon gondolat vagyis gondatlanság, hogy a rét
azért van teremtve, hogy kaszáltassék, legeltessék,
s a szántóföldek gazdagítására szolgáljon !
S ily nézetekből indulva ki, a rétek a rosz
kezelés folytán csakhamar a legsiralmasabb állapotba jutnak. A rétek termése — s termőképesség-e _ hacsak a jóságos természet nem viseli gondját — folyton apad — s magával sodorja lefelé a
szántóföldeket is.
Egyesek, nagyobb áldozat hozatal nélkül is,
hathatnának rétjeik feljavítására ; szabadjon az erre
vonatkozó javaslatokra néhány megjegyzést kockáztatnunk.
A kosarazás általi trágyázást a réten — mely
sokak által ajánltatik e célra, nem tartom minden
esetben kivihetőnek. Az ily felültrágyázások; csak
akkor hatnak igazán, ha oly i d ő b e n foganatosíttatnak, midőn elegendő nedvesség jelenléte a trágyá-

ban elfoglalt tápanyagok feloldását eszközli és a tött akiokban tenyésztetik s mégis elég jövedelmezőnek bizonyul; áthajózott a tengereken s az
talajra való lugzását lehetősiti.
Tehát késő ősszel vagy derült hótalan téli Újvilágban is Ízletes hust és tápláló tojást szolgáltat
a szegények és gazdagok asztalára; a henapokon kell a rét ilynemű trágyázását foganatosítani, hogy a hóviz az emiitett hatást gyakorol- gyek és sikság lakója, boldog és boldogtalan, szehassa ; az ily időbeni kosarazást vagy igen meleg gény és gazdagok udvara tyúk nélkül alig képklímában — vagy durva, goromba fajta — edzett zelhető.
juhokkal lehet keresztül vinni, s ezért csak feltéA tyúkok tenyésztésére fordított csekély fátelesen ajánlható.
radság több alakban térül meg. Nevezetes élelmi
A rétnek istálló trágyávali trágyázása min- cikket képeznek tojásaik. Alig ismerünk a termédenesetre jól szolgáland az illető területnek : azon- szetben oly tárgyat, melyben a táplálkozáshoz szükban — s itt Dr. Wolf szavait idézzük : szabályul séges anyagok oly helyes összetételben és arányveendő, hogy btállótrágya alkalmazása a szántó- ban léteznének, mint a tojásnál. Millió és millió kiföldön jobban fizeti ki magát, mint a réten, melyet logrammra rug a szárnyasok husa, mely keresketulajdonkép csak is akkor kellene istálló-trágyá- désbe hozva a paloták és kunyhók lakóinak Ízleval trágyázni, ha a rét épen csak ezáltal adna ál- tes falatot nyújt. Es ha meg akarunk győlandó és nagy terméseket, vagy ha a szántóföldek ződni, mily nevezetes kereskedelmi cikket kémár a relatív legnagyobb hasznot hozzák, s ezen pez a csirke és tojás, akkor nem szükséges a nagy
állapotuk fenntartására csak csekély trágyázást városok vásárait látogatni, hanem megügyelni hány
majorság- és tojásszedő kofa járja hazánk minden
igényelnek.
A legjobb s legtermészetszerübb rétrágya a tájékát.
compost, melynek készítésére minden már meglevő
Mindezekkel szemben különös némelyeknek
vagy csekély fáradsággal megszerezhető állati azon panasza, hogy a házi szárnyasok, illetőleg a
hulladékok szorgalmasan gyűjtessenek ; ilyenek tyúkok tenyésztése a gazdaságoknak hasznot nem
például: mész, iszap, utakróli söpredék, fa és gyo- hoz.*) Ha elhagyjuk a tenyésztés okszerű terét,
mok hamuja, fürészpor, csontok, konyha-hulladé- akkor az állattenyésztés bármely ágazata e hibába
kok, a gazdaságban produkált emberi ürülék, lomb fog esni.
korhanydus föld stb. melyek jól összekeverve, nedMily nagyszerű zavar- és kétségbeejtő állavesen tartva rakáson, az erjedés befejezte után fel- potba jutnának a főzőkanalak nagy mesterei vagyis
használtatnak.
a szakácsok és szakácsnék, ha finomabb ételek kéEzen csekély eltérés után azonban térjünk szítéséhez elegendő tojással rendelkeznének ? mit
vissza rétjeink jéien elhanyagolt állapotának tag- mivelnének vendégszerető gazdasszonyaink, ha nem
lalásába, s kisértsük megvilágitni, hogy mi oko- volna udvarukban ízletes hust adó csirkéjük ?
zója ezen körülménynek — miért vonakodnak gazA tudomány és vegytan nagyszerű fejlettsége
dáink — addig is mig hazánkban az „öntözés dacára, még nem ismerünk oly anyagot, mely a
korszaka" beköszönt — az aránylag nem nagy tojásfehérnyét pótolhatná.
költséggel járó rétjavitásokat keresztülvinni ?
Az állattenyésztés ez ágazatának szakszerű
Minden végzett munka, s igy a fennjavasol- -üzése nem hozhat kárt a tyúkok tulajdonosára.
tak, — értéket — tőkét képvisel, melyet csak akTalán seholsem tenyésztetik a tyúk oly nagy
kor célszerű befektetni, ha az valódi s reális ha- mennyiségben, mint Franciaországban. Ugyanonnét
szonnal jár.
alig hihető tojás és csirkemennyiség szállíttatik az
Kiindulva ezen nemzetgazdasági elvből, néz- ország fővárosába Párisba és Angliába.
zük elfogulatlanul, mi hasznot lát a magyar gazda
Megbízható statisztikai kimutatás szerint, volrétjeiből ?
na Franciaországban 47 millió tyúk, melyek után
Bizony : édes keveset! Legtöbb esetben a 6800 millió tojás származnék.
A párisi központi árucsarnokban eladatott
fütermés szénává alakittatik, azon telelnek ki s
azon végzik a tavaszi szántást az igásállatok. Az (1873.) 240 millió tojás, 5'/t m. tyúk, 1 m. ruca,
ily felhasználásnál a takarmány csakis azon érté- 670,000 lud, 427,000 pulyka és 1'Jt m. galamb. 1871két képviseli, mely előállítási költségeiben foglal- ben Franciaországból Angliába szállíttatott 522
tatik, ennyi haszon s jövedelemért a rétek rationa- millió tojos 1,265,484 font sterling értékben.
lis kezelését — ész — s okszerűen kívánni sem
A majorság tenyésztéséből tehát nagy összeszabad.
gek folynak be és segitik a népet vagyonosodni.
De hát a külföldre, a „mivelt nyugati kultur Az élő szárnyasok szükséglete és kereslete naprólállamokra" hivatkoznak, s ennek révén akarják az napra fokozódik, az indusztria és mivelődés terjedez irányban ott tapasztaltakat hozzánk átplántálni tével pedig nem lehet annyi tojást termelni, melynek vevője fogyasztója ne kerülne.
átmagyarositni!
Ne tévesszük azonban szem elöl, hogy a néCsak 50 klgr. tojásfehérnye készitáshez 14,400
met; a francia, az angol gazda — mig egyrészt font tojás szükségeltetik.
kedvező égalji viszonyok következtében — többet
Ujabb időben Magyar és Horváthországból
arat rétjéről, ezen termést egészen máskép, sokkal nagy mennyiségű tojás szállittatik külföldre, legjövedelmezőbben értékesiti, mint azt a magyar inkább Angliába. Nem volna felesleges statisztikai
gazda teheti.
adatokkal rendelkezni, melyek haladásunkat s kiNem igás, hanem haszonállat tartása s valódi vitelünk mennyiségét jeleznék. Utóbbi azonban
és okszerű állattenyésztés képezi azon országok- még oly csekély,, hogy kevés fáradsággal és válalkozó szellemmel legalább megtizszeresednék.
ban a rétek jövedelmezőségének alapját.
Drágán és könnyen kelendő tenyészanyaggá
Kiszámithatlan azon hus- és tojásmennyiség,
értékes s jól fizetett állati termékekké (tej, vaj, melyet a tenyésztők maguk fogyasztanak el s nem
sajt, hússá stb.) alakítják át ott a rétek terméseit is csoda ; falu, puszta és tanyai lakósok vajmi rits ezáltal képessittetik s ösztönöztetik a nyugat- kán jutnak nyár idején marhahúshoz, ily helyek
európai gazda rétjeit oly mivelésben részesíteni, mészárszékét a házi szárnyasok képezik.
melyet hazánkba átültetve látni : annyink eszményRöviden elmondottak eléggé igazolják a házi
képe.
tyúkok tenyésztésének szükségét és hasznosságát
Hazánkban az értékesítés e neme ma csak s méltán rosz gazdasszonynak tartatik az, kinek
elvétve s igen kis mértékben alkalmazható, a kül- udvara nincs ily vigan csevegő szárnyasokkal beterjesb gabnatermelő rendszer, mely ellen bármint népesítve.
is küzdjenek a haladás emberei, még jő ideig do„E. G."
minálni fog Magyarországon, azért, mert köz- és
nemzetgazdasági, politikai , pénz-, hitel és népeL E G Ú J A B B .
sedési viszonyaink, s mivel a kellő szakértelem
hiánya akadályozzák mezőgazdaságunk olyatén haKonstantinápolyból jelentik a „Daily Nevvsladását, oly fokra való jutását, mint azt nyugaton nak" : Batum várának lelegyverzését és a katonai
látjuk s irigy szemmel nézzük.
intézetek kiüritését megkezdették a törökök. A láAz állattenyésztés — különösen értve itt a zok közt nagy elkeseredés uralkodik; Batumban
szarvasmarha tenyésztést — nálunk el van hanya- félnek tőlünk, hogy gyújtogatni és rabolni fognak.
golva ; el pedig azért, mert hiányzanak hozzá a
Londonból jelentik, hogy a szultán retteg a
feltételek.
juniusi conventió követkézményeitől és azért OroszAz állattenyésztés felvirágoztatására nem ele- ország felé kezd hajlani, mely ellene dolgozik
gendők, csupán — a buja rétek s legelők : kell, Ausztria-Magyarország törekvéseinek. Ennek a köhogy egyik vagy másik állati terménynek — vagy vetkezménye az is, hogy török molláhk járják be
a tenyészállatnak magának — jó s biztos piaca
legyen, s hogy e piacot elláthassuk s kielégíthes- a lázok falvait és Allah akaratában való megnyugsük ; termékeinkkel conkurálni kell tudnunk — a vást és az oroszok uralmának elfogadását prédimit azáltal érünk el, ha kellő tőkével, szakismeret- kálják.
Pécs, augy. 28. A „Pol. Corr." jelenti Kontel, értelem, szorgalom s kitartással adjuk magunkat a gazdaság ezen ágára, ha állattenyésztők- stantinápolyból : A porta nagyon kedvezőtlen híreket kapott az albán liga prizezndi kihágásairól,
ké válunk, s szó igaz s valódi értelmében 1
mert nemcsak a mohamedán lakosságot izgatja a
(Vége követkfii! )
felkelésre, hanem a török csapatokat is elcsápitja zászlóiktól és a felkelőkhez való csatlakozásra birja. Novibazár vidékén nagy izgatottság uralKÖZGAZDASÁG.
kodik. Németország, Ausztria-Magyarország és
Olaszország képviselői állítólag vonakodnak aláírHázi szárnyasok haszna,
ni a rodopei bizottság Fawcet-féle jelentését.
A házi szárnyasok tenyésztése leginkább a
Bécs, aug. 28- A 20. hadosztály jelentése szetyúkokra szorítkozik, mert ezek képviselik e te- rint a 23-iki küzdelemben 4 halottat és 15 sebesülkintetben a legnevezetesb és legelterjedtebb fo- tet, a 26-ban pedig 2 halottat és 21 sebesültet
gyasztási anyagot. A kutyán kivül egyetlen állatot vesztett; az utóbbiak közül azóta hárman meghalsem ismerünk, mely az embert ugy követte volna, tak sebeikben.
minden égtájra mint a tyúk.
Mint forró égövi állat, az embert nemcsak a
mérsékelt éghajlatban nem hagyta el, hanem a hi») ide mutat az erdélyi szászok közmondás: »Wer arm
deg éjszakon is hü társként követte, pedig ott fű- will werden nnd weisz nicht wie, der halté nui viel Kedervieh t

KÜLÖNFÉLÉK.
— A sepsiszentgyörgyi ref. egyház ma jelölte
ki a megüresült lelkészi állomásra pályázókat. Pályázott s egyszersmind ki is jelöltetett Révay
Lajos, dr. Bartók Gergely és Tolvaly Zsigmond.
— Értesítés. A sepsi-szentgyörgyi „SzékelyMikó tanodában" a beiratások — mint előre tudatva volt — september 2-án lesznek; ugyanakkor
tartatnak a felvételi és javító vizsgálatok is. —
Az igazgatóság.
— Gróf Mikes Ileuedek temetése nagy pompával ment végbe tegnap Zabolán. — Jelen volt a
temetésen Haromszékmegye összes notabilitása s a
boldogult számos tisztelői. Megható jelenség volt,
mikor az elhunyt kedves gyerm_ekei könytelt szemekkel körülállták a ravatalt. Őket atyjok halála
előtti napon áldá meg s bucsut vett tőlük az atyai
szeretet legbensőbb érzetével s a közeli halál szomorú tudatával. Azt mondják, hogy a boldogult
gróf gyermekeinek meghagyta, miszerint csak Magyarországon maradjanak s neveltetés végett külföldre ne menjenek. Nyugodjék csendesen !!
— Szerencsétlenség. Rákosi, helybeli kovács
mesternél egy inas Henter ur lovát vasalván, a ló
az inast mellbe rúgta. A keresztcsontok az erős
rúgásra beszakadtak s minden orvosi kísérlet eredménytelen lön az ifjú megmentésére, ki ma d. e.
a helybeli kórházban iszonyú kinok között meghalt.
— A székely mivelödési és közgazdasági egyesületnek folyó évi szeptember 8-án Maros-Vásárhelyen tartandó nagygyűlésén Szentiványi Kálmán
is fog egy székely tárgyú érdekes felolvasást
tartani.
— Postnügy. Az előpataki postahivatal működése az eddig fennálló postajáratok fentartása mellett folyó évi szeptemberhó 15-ik napjáig kiteijesztetett, mi ezennel közhirré tétetik. — Nagyszeben,
1878. aug. 28. A m. kir. postaigazgató : Follért.
— Nyugtázás. A házi ipar egyesület által
megindított szövészeti tanműhely abrosz asztal- és
törölköző kendő szövőszékeinek beszerzése végett
kiadott ivek közül B o g d á n Andrásné ő nsg.
ivén adakoztak : Bogdán Istvánné 10 frt., K. Tivadarné 50 kr, Polito 50 kr, Theodosiodes E frt,
N. D. Raeovitza 3 frt Napoleon Cavernier 3 frt,
Pap Giciné 5 frt, G. Márk 2 frt. X . X . 2 frt Bogdán Andrásné 10 frt. összesen 45 frt. 50 kr, melyet midőn nyilvánosan nyugtázunk egyszersmind
nevezett úrasszonynak és a t. c. adakozóknak ez
és általában minden közügy iránt tanúsított honleányi pártfogásért az ügy nevében legőszintébb köszönetünket nyilvánítjuk. Potsa József, egyleti elnök. Tarcali Endre, egyleti titkár.
— A Gusztáv Adolf egylet f. hó 23-án gyűlést
tartott Segesvárt. F. hó 22-én érkeztek a városba
a Gusztáv Adolf egylet tagjai. A reggeli vonat érkezésével a szászok ünnepélyesen várták az érkező
vendégeket s a vendégek élén Teutsch Superintendens urat, kinek oldala mellett láttuk a hajdani
szász föld aristokr itiáján tk egy részét. Este, irja az
„Erd. EH." az ipar egylet helyiségeiben jöttek
össze a vendégek egymással megösmerkedni és a
következő napokon tartandó tanácskozások fölött
eszméket cserélni, már 10 órakor elszéledtek a
vendégek, bizonyosan morpheus karjai közé siettek
Pénteken 23-án 9 óra után a városház (megye) dísztermében gyűltek össze nem felette nagy számban
a gyűlést ft. Teutsch superintendens ur nyitotta
meg egy igen csinos beszéddel, ezzel kapcsolatosan tartott Binder volt superintendens fölött egy lélek emelő beszédet, ennek végeztével a gyűlést
megnyitottnak nyilvánította. Fronius sz.-ágotai lelkész ur egy igen pompás igazi német humotral telt
rajzot olvasott fel, mely a hallgatókat megnevetette, de sok helyen mégis könyeztette. Míg HÍUSman ur tartott egy quasi zoologiai előadást, melynek végeztével az első nyilvános ülés d. u. 1 órakor bezáratott. Félkettőkor a vendégek a Reinisch
kertbe siettek a diszebédhez, mely igen s z e llemdus
köszöntökkel volt fűszerezve. Este 8 órakor pedig
sietett mindenki a hangversenyre, mely tökéletesen
sikerült.
Érték- és vá'tó árlolyain a bécsi cs. kir. nyilváuos
tőzsdén augusztus 30.
Magyar aranyjáradék
86.-kincstári utalványok I. kibocsátás
—.—
H.
,12.„
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
73 50
„
1876. évi államkötv. .
63 59
„
vasúti kölcsön kötvény . . . .
98.—
„
földtehermentesitési kötvény
. . 77 50
Osztrák egys.-államadósság papírban
. . 63.05
„
ezüstben
. .
64.10
^ aranyjáradék
7'-65
1860. államsorsjegy
110.50
Osztrák nemzeti bankrészvény
830.—
„
hitelintézeti
„
237.—
Magyar hitelbank
210.—
Ezüst
Cs. kir. arany
5*47
Napoleond'or
9-22'|t
Német birodalmi márka
56 65
115-—
London
Felelős szerkesztő: Málik József.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.
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Szotyori Nagy Károlynak
elveszett közelebbről egy 6
éves nőstény kopója.
Főbb ismertető jelei: a
kutya kisded és gyenge testalkatásu, homloka és melle
fehéres, hátulsó lábain kettős kis köröm (u. n. „sarkantyú") é8 szembetűnő vékony farka van. Neve a kutyának „Lámpás", hangja
vékony, esengő.
A. tulajdonos a megtalálónak, vagy biztos útbaigazítónak 20 frt jutalmat
biztosit.

SOH -

^ A z előpataki ^
haszonbérletét Élőpatakon
bírják.

Kéretik tehát a t. közönség, szíveskedjenek megrendeléseiket ezen cég alatt megtenni.
Jj^T" Ide intézendők egyszersmind minden pénzküldemények is.

Specialitások

Az arcszín fiatal üdesége!

Felülmúlhatatlan és nélkülözhetlen szappannak bizonyult be és általánosan elismertetett hölgyek és urak által a kitűnő párisi DrI.EJOSSE-féle

Felülmulhatlan börszépitő szernek lett a
hölgyvilág által általánosan elismerve a hivatalosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valód

"EÁY1SSANTE

Dr. LEJOSSE tói Párisban.
Ezen világhírű bőrtisz
titó szer valamennyi szépítő szer között leghíresebb és leghatásosabbnak
bizonyult szeplők,napégés,
rezesség, sárga foltok, valamint minden bőrtisztátlanság biztos eltávolítására
A RAVISSANTE az
arcszinnek feltűnően szép,
halvány rózsaszínű, bársonyszerü fiatal üdességet
ad, a bőrt és kezeket vakító fehérségüvé és gyöngéddé teszi, hüsitő és felüditőleg 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. Sepsi-Szentgyörgyön O t v e s é s
B e t e g urak gyógyszertárában.
Nagy eredeti üvegtok ára 2 frt 50 kr.
K is
„
„
„ 1 frt 50 kr.
Központi szótküldési raktár: Schwarc Henriknél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.)5—50

3

finders J. N. központi üzleti irodájából Neutitsckeinban,

SAVON RAVISSANTE;

ez a legjobb és leghir nevesebb mosdószappan
a világon; a ki egyszer megkísértette, az soha többé nem használ más szappant.
A h a t á s b i z t o s í t t a t i k , "füan
— Egy darab ára 50 kr. —
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A megrendeléseknek azonnal elég tétetik. — A pénzek bérmentesen kéretnek. "^RJ
Valódi, ó SÓS BORSZESZ

i Egye.lul valódi

VAS-LIQUEUR. Egy palack ára használati ut a

(Franzbranntwein) legjobb mi- Egy palack ára használati uta- sitással együtt 80 kr.
E*en
nőségü. Egy palack 70 kr. Cso-!sitással együtt i- frt.
gyógyhatású, rothadásmenmagolásért 10 kr számíttatik. ! -Ezen liquer vastartalmánál fogva, kap"°"",ikus é ' er"si'ű
,

r

,.,.

a

i-x

, 4.
1 1 1
... "ul \ cszittelik. a íophusra nézve éltető
csolatban a legjobb gyomorerosilo no„

ti t

Valód! svéd dr. A . O . Wer-,'
ner-féle ELET-ESSENCIA. - „ a

k e s

halássil

é k k e l

„

e g é s

„í|Jre

Uülönüse„ az

kiiu

.

«5 s i tu hatása va.» s annak természe

izom- és

Pí»"<eo« kölcsönöz, tisztítja a fo-

i a a k ' l á t c s ő t fehérségét,
E g y p a l a c k ára használati Uta-jidegrendszer
hiányos
i p . rneglazulását
^ 3 k í " s a z u ,és
I, , .
• gyengesége,
,
. ,
...
. . t,„,
kihullását, eleiét vesz
sitással
Az egészség
együtt
fentartása
, frt.vagy helyreál ^'^ozá, scorbu
és vérképedé.,
, a typhus vérszegénység,
utóbaj.,, . « l ' ^' 1 ^^' ? *^
„.„ j ,
^
s
litása, magas kor elérése kétségen kivül«»
« - d v v e s z t e s g eseté**
J
m . n j f n
majd minden embernek óhajtása; mert b e n ' különösen pedig a vérzés meg- ^ ^
ilig van valami .zomoritóbb, mintha va- [szüntetésére és gyermekágyi bántalmaklakit majd eme, majd ama baj lep m e g j ^ 1 Valódi indiai HAJNÖVELŐ
iragy egész életét állandó betegségben
.
. ..
OLAJ (L'lluile d' Indes vériW. eltölteni, s csa* ritkán
Schv«« h j j j j l növényekből
^ ^ ^
á r a
egy-egy fájdalommentes órának A ki készült GYOiíOK-LIQXJ^JK, ^
^
^
^
tehát egészséget fentartani vagy helyre az Ugyn. CSODA-LIOUEUR . ,
illitani óhajtja: leginkább ajánlhatjuk .[L^ ][. W a l t e r t ő l .
Egy p a l a c k ,
. ^ ' " " „7° k r "
Ír. Werner-féle tlet-essenciát.
,
,
1-zen v i I á g li i r u h a j - o 1 a j nem.Iára I irt.
Cs-ik a gyönge hajúiknak ajánlható, haDr. J. C. Herbert-féle E R Ő - Klttüifi óvszer gyomorbajok ellen, — n e m mindenkinek l ik hajukat valamely

ESSENCIA

az i d e g e k S izmoki

a

ián,va

<lr

M

«""

Theodortól :,etegség frlytán elvesztették; használata

irősitésére. - Egy palack ára
lasználati utasítással i frt.
i j j Q U E U R HYGIÉNIOUE
Ezen eróessenciát kividről al.alma, I p . ^ ^ , f r t 2 0 k r .
~

u

" c ' p ' U i n S t t h*>
- H. R. Vogel FORR.ADÁST GYÓGYÍTÓ OLAJA.

Dr

J
:ák rheumatikus arc és izületi bántál-j
Palarkia
fr1
nakuál, — úgyszintén fejfájás szédülés.
Ezen Ízletes, egészséges asztali liqueur
J*
o
l
b
ö
1
•ulzugá,. a keresztcsont fájdalma, a la Dite de Raspail tői a legkellemetesebb
>J
W ™ üveg elég,éges,
rok gyengesége ellen, különösen nary i z í ! i «l"«CÍ«i ** emésztést s mint szUk-""p * borsérüléseket teljesen meggyónegerőltetés után ; továbbá általános • C «
egyetlen étkezésiül s«m hi- C X ' ^ Ajánlható orvosoknak épenugy,
deg- és testi gyengeség, hámorrho.dalis í»yozl.a«nék. 11a időnkint egy-két ka- m.nt latkusoknak.

ájdalmak,

nemi szervek

gyengesége,

veszünk belfile, nagyon jól fog-

L e

^

o b b

legkitűnőbb

és mé

erméketlenség, ge.incagys.édülés , |nk magunkat éreznu
regmentes P O L O S K A - I R T Ó
íltalában olyan bántalmak ellen, melyek
.
.
D r "
,z idegrendszer gyengesége és tulfesziJ ° h " W 1 1 1 1 a m eredeb TINKTURA. Egy palack ára
ése állal idéztettek elö.
ÍFOG- é s SZATBALZS A MA. használat i utasítással 6o kr.

P O L L Á K MÓR
újonnan berendezett s sept, 1 -ón megnyitandó

K Ö N Y V - és

mŐSZERKÜRESKEDÉSÉT

ajánlja a t, ez. közönség becses pártfogásába.
Az üzlet minden e nembe vágó árucikkekkel dúsan fel van szerelve;
egyszersmind elfogad könyvekre megrendeléseket is, melyeket a t. cz.
közönség bolti áron fog kapni. — Megrendelések elfogadtatnak minden,
magyar és német nyelven megjelenő havi füzetekre is.

