Megjelenik ezen lap heten-:
kint kétszer:

Szerkesztőségi iroda:

csütörtökön és vasárnap

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.
Fél évre . . . 3 frt — kr.
Negyedévre . . 1 frt 50 kr.

küldendők.

Kiadó hivatal:

Hirdetmények dija:

Pollák Mór könyvnyomdája,

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

hová a hirdetések és
előfizetési pénzek
bérmentesen intézendők

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap,

Nyilttér sora 15 kr.

A háromszéki „Háziipar-egylet" és a„sepsiszengyörgyi"önkénytestüzoltó-egylet"h i v a t a l o sközlönye.
A tani tóválasztásokhoz.
A sepsiszentgyörgyi községi iskolaszék
tegnapi ülése a laniióválasztásokat illetőleg egy
nevezetes e k i kérdéssel foglalkozott A jelenlevő kir tanfelügyelő ugyanis, mint a közig,
bizottság képviselője a tanitóválasztásnál megjelent s előrebocsátá, miszerint a t ö r v é n y e k
é r t e l m é b e n rendszeresíteni óhajtván a tanítói állomásokat, az eddig i d e i g l e n e s minőségben megválasztott tanítókat és tanitónöket vég'egesitni s az újonnan választandókat
egyenesen á l l a n d ó a n inegválasztatni óhajtja.
Mindjárt azonban a kezdet kezdeténél lényeges
nézeteltérések állottak elő az iskolaszék és a
tanfelügyelői közt. A tanfelügyelő ugyanis a törvény világos szavaiból kiindulva, egészen korrekt álláspontot foglalt el, mikor kijelenté, hogy
(I i d e i g l e n e s választásba bele nem nyugszik, miután »a t a n i t ó é l e t h o s s z i g v á 1 a s z t á t i k * . Az iskolaszék ellenben hivat
kozván a kormány eddigi eljárásara, mely sze
rint a tanítókat maga is »ideiglenes« minőségben nevezi ki ; hivatkozván az iskolaszékek által széles Magyarországon gyakorlatba vett és
senki által meg nem támadott választási módusra : — semmiképen le nem mondott eddigi
gyakorlatáról. A gyiilés végeredménye azon
határozat lett, miszerint ugy a tanfelügyelő —
mint az iskolaszék véleménye felterjesztetik a
miniszterhez s az adandó választó! lesz feltételezve az iskolaszék további eljárása.
Mint minden embert mű, az 1868. X X X V I I I
t. c sem dicsekedhetik a tökéletességgel. Hiányai ennek is vannak ; de homályos, több felé
magyarázható szavai — bátran kimordhatjuk
— n-ncsenek. Az idézett törvény 138. § a pedig világosan megmondja, hogy a .tanítók élethosszig választatnak* és a népisk. hatóságokról
szóló törv. 7. % a szerint hivatalukból csupán
súlyos hanyagság, a növendékekkel durva bánásmód, erkölcsi kihágás, vagy polgári bűntény
miatt mozdhhatók cl a megyei közig bizottság
Ítélete folytán.«
Mikor tehát a törvény határozottan szól,
azzal ellentétbe helyezték magukat az iskolaszékek a tanitóválasztásoknál eddig szokásos gyakorlataikkal.
Eltekintve azonban a törvényelíenségtől, az
ideiglenes választások igen sok visszaélésre adnak alkalmat. A külső érdek, a nyereség, a
haszonlesés ide is befészkelte magát. Eseteket
tudnánk felmutatni, melyek szerint egy pár is
kolaszák az ideiglenes választásokat rz ü z e l m e k legalsóbb fokára sülyesztette le Valóságos pénzkereseti forrást nyitottak abból s minden évben pályázatot hirdetnek, csakhogy az
ilyenkor megválasztott tanítótól 1 0 - 1 5 f r t o t
>plőleg«, vagy ,jutalomdíj ' fejében zsebrerakhassanak. A népnevelés szent ügyét kufárkodó
haszonlesők beszennyezik s mikor a törvényhozás a legszebb polgári jogok egyikét, a tanitó
választást a községek kezébe tette le : — az
„ideiglenesség" firmája alatt ilyenek is megtörténnek.
Eltekintve továbbá annak demoralizáló befolyásától, az „ e g y évre", ,,ideiglenesen" történő választások merőben ellenkeznek a boldo
gult nagy férfiú tendenciájával, homlokegyenest
ellenkeznek a népoktatást törvénynyé emelő
országos intézkedés végcéljával. A törvény fel
akarta emelni a népta nitó állasát nemcsak társadalmi, de törvényekkel is védelmezett magaslatra. Abban látom az általános népműveltség legelső alapkövét letéve, ha a tanifók magok országos törvények által megszabott határok között mozoghatnak. Minden oly intézkedés,
a mely ezzel a felfogással ellenkezik, kijátszása

a törvénynek ; minden oly lépés, mely a tanítás jogát e téren csorbitni akarná, merénylet
a népnevelés szentsége ellen.
Az „ideiglenes" választásokkal lesülyed a
néptanító állása a „konvenciós cselédek'' sorába, mikor ki van téve a tanitó egyik-másik
szeszélyéből eredhető legcsufos.ibb „elbocsátásának". Ide, ennyire sülyedni nem szabad az
iskolaügynek. Ennél a pontnál törvényeink vannak, a melyekkel megvédelmeztük a tanítók
egyetemének méltóságát.
Ám tessék a praeparandiából kikerült ifjútól két-három gyakorló évet követelni, mint
megvan ez másféle hivataloknál is. Ezen gyakorlati évek alatt az iskola porát magáról lerázott íTj 11 működése bizonyos határozott jelleget ölt magára s képesítve lesz önállóan is folytatni hivatalát. Azonban az „évről évre" „ideiglenes' választásokba szóljon bele valahára
kormányunk is. Lehetetlen, hogy a kormány
az ily ideiglenességeknek káros voltát be ne
látta volna már eddig is.
A tanitóválasztások tehát véglegesen történjenek. Ne féljen az iskolaszék! A gyenge,
vagy bármi tekintetben kifogásolható tanítók
ellen meg lesz védelmezve. A fentebb idézett
138.$ nagyon szépen megmondja, hogy a nem
arra való tanítóktól a közig, bizottság utján
minő módon szabadulhat meg az iskolaszék.
Mindaddig azonban, mig a tanítók állását
törvény védelmezi: a törvényt- betüröl-betüre
betölteni hivatalos kötelessége minden iskolaszéknek.

(?)
* Tisza miniszterelnök nem meghívás folytán
hanem eleve és rövid időre szabott szabadságidenek lefolyta után érkezett Bécsbe s itt találkozott
e hó 15-én Széli Kálmán, Wenckheim és Bedekovics miniszterekkel. A sziszeknovii vasút kiépítésének kérdése nem képezi a most ott folyó tanácskozások főbb tárgyát s ez ügyben nem is történt
elhatározás. Már volt közös minisztertanács, mely
különböző fontos tárgyakkal foglalkozott.

Az

o k k u p á c i ó

Az ijedező kiáltozás, mely annak hírére támadt, hogy a főhadiszállás Szerajevóból Broodba
helyeztetik át, gyorsan elnémult s ma már mindenki meggyőződött, hogy ha terveztetik is e te
kintetben valaminő változás, az tisztán katonai
okokból s az újból megindítandó operációk érdekében történik.
Egy ponton, Brcskánál némi bevezetése az
uj akciónak már megindult s a legközelebbi napokban már várhatjuk csapataink előnyomulását minden oldalon.
Ha az okkupáló sereg első föllépésének célja
az volt, hogy mindenekelőtt a felkelés föfészkét
és középpontját, Szerajevót ejtse hatalmukba, most
ama nehezebb föladat vár reá, hogy határainktól
kezdve lassan de biztosan haladjon délfelé s egy
talpalatnyi földet se hagyjon háta mögött, melynek lakossága lefegyverezve és pacifikálva ne
volna,
A hosszas és alapos előkészületek után, melyeket hadvezényletünk tett, bizton várjuk, hogy
ezen úgyszólván második okkupációnális hadjárat
rövid idő alatt teljes sikerre fog vezetni.
Mint Rajevaszeloból távirják, csapataink tegnap óta Brcskát bombázzák a Száva magyar part-^
járói.
Mióta Szapáry hadosztálya Tuzlából visszavonult és Dobojnál védő állást foglalt el, Bosnia
északkeleti részében a fölkelők mind vakmerőbben
léptek fel határaink közvetlen közelében s mint
több ízben említettük, épen Brcska városában erősen szervezkedtek, veszélyeztetve, sőt olykor meg

is akadályozva a szávai hajózást, ugy hogy rabló
betörésüktől is lehetett tartani.
Hadvezcnyletünk végre elérkezettnek látta
az időt, hogy a határokat megtisztítsa s megkezdte Novi-Brcska bombáztatását. E helységnek mintegy 2000 lakosa van s körülbelől egy mfldnyire
fekszik a maga parton szemben levő Rajevoszelo-

ból, hol nagy mennyiségű áruk vannak fölhalmoz®
va. Brcskát a mohamedánok földsáncokkal megerősítették s a bombázás alkalmasint Eszékről
vagy Péterváradról odaszállított nehéz ütegekből
történik.
Ganyáról, Rajevocseló közeléből szept. 9-éről
írja a 68. gyalogezred egy vitéze : Három nap óta
időzünk itt. Átellenünkben a Száván tul fekszik
Brcska, az insurgensek igen nagy fészke. Ma vagy
holnap egy monitort várunk ha megérkezik, elkezdjük Brcska bombázását.
A hadosztályhoz tartozó tüzérség is itt lesz
egy-két nap alatt. Brcskán három ezer insurgens
tartózkodik, három ágyujok van. A sáncokon folytonosan dolgoznak s erősitik állásukat.
A mi engem illet, nem érzem nagyon rosszul
magamat, mert élelmezésünk elég jó ; bor, hus és
kenyér van elegendő. Csak dohány és szivar nincsen még a tiszteknek sem. Reméljük, hogy néhány nap múlva Brcska a miénk lesz s zászlónk
ott lobog a fokán.
A Drína mellől jelentik, hogy e tájon az öszszes mohamedánok fegyverben állanak, sőt a zworniki kerületben még a cigányok is felfegyzereztettek s Dolnja-Tuzslába küldettek. Az ellenállás,
melylyel az okkupáló hadsereget itt fogadni akarják még nagyobbnak ígérkezik, mint a vilajet
nyugati részében.
A török rendes helyőrségek hír szerint mind
a felkelőkhez csatlakoztak. Néhány tisztet,~kik katonáik elpártolásának ellene szegültek, halállal fenyegettek, s azok kénytelenek voltak Szerbiába
menekülni.
A határőrvidéki hatóságok azonban vissza utasították őket, mivel a kormány megtiltatta, hogy
a Drína felől bárkit is bebocsássanak.
Singből jelentik mai kelettel: Kémek jelentései szerint Livnót 1000 felkelő s mintegy 350 nizám tartja elfoglalva, s ugy körülvették sáncokkal, hogy az erődök rohammal való bevételére
súlyos emberáldozatok nélkül gondolni sem lehet.
Csikós tbk. dandára tehát egyelőre figyelő és védelmi állásra van szorítva, minthogy a Livnó körül tanyázó s a livnói fanatikus bégek által felbőszített felkelek ellen kell védekeznie.
Mint Nándorfehérvárról, állítólag biztos forrásból, távirják : Hadzsi Loja súlyos betegen, egészen tehetetlenül és minden orvosi segély nélkül
Szijercsics bégnek egy a Gujila-Planmán fekvő majorjában fekszik. Lábse£# mindig veszélyesebb lesz
mert nem tudják műértőleg bekötözni, és a szomszéd Gorazdában sem tudnak orvosságra szert
tenni.
Ugyancsak Nándorfehérvárról írják, hogy a
Mitrovíca és Novibazár szomszédságában koncentrált török csapatok és arnauták gyors segélyt
küldenek a Posavinába, hogy az ott tanyázó felkelők Szapáry ellen operálhassanak. Hír szerint
az erősítések közt tekintélyes tüzérség is helyet
foglal.
Hivatalos jelentés e hó 13 ikán nem érkezett
Boszniából. Magánforrásból eredő hir szerint csapataink megkezdették Brcska ágyúzását. Csapata ink tehát azon ponton is átkelnek a Száván, hogy
concentricus támadást intézzenek Tuzsla, Bjelina
és Zvornik. a bosnyák felkelők főfészkei ellen. Ha
megvalósul ez a hir, szept. végével keleti Boszniában sem lesz fölkelő.
EgyKjol ismót kevesebb ok van a viszályra.
Az oroszok minden ellentállás nélkül megszállották Batumot. Dervis basa az ott maradt török csapatokkal együtt kivonult onnan.
A lázok sokáig fenyegetőztek, hogy ellentállanak, de végre is megnyugodtak sorsukban. Ugy
látszik tehát, hogy a porta itt-ott mégis végre
tudja hajtazi a berlini szerződést.

Keleti

hírek

Konstantinápolyból jelenti a Reuterügynökség
e hó 10-ről : A porta ma külföldi képviselőihez
következő sürgönyt küldött: A bécsi „Pol. Corr."
egy állítólag a Seik-ül-Izlam által az albániai muzulmánokhoz intézett manifesztumot tett közzé. Ily
manifesztum csak azok képzelötehetségében létezik
a kik azt közzé tették.
Az albilnok Mehemed Ali és két más pasa
meggyilkoltatását mint győzelmet ünnepelték. Az
izgatás a felkelő kerületekben növekedőben van, s
hir szerint ujabb mészárlások történtek ott. A keresztény családok kezdenek Montenegróba kivándorolni. Egy albán felkelő banda Mitrovíca ellen
indul s előkészületeket tesznek Epirus védelmére

a görögök részéről netán jöhető megtámadás ellen. Egy másik, 15,000 főnyi felkelő sereg Üsküb
felé készül.
A konvenció Ausztria-Magyarországgal még
nincs megkötve, habár Savfet basa annak aláírását
ajánlja.
Biani basa helyére pénzügyminiszterré Zudhi
basa neveztetett ki.
Sir A. H. Lnyard ma meglátogatta Lobanov
hg. nagykövetet, hogy az orosz cár nevenapja alkalmából szerencse kivánatát kifejezze. Később
ITatzfeld gróf és sir Henri Erummend Welf társaságában meglátogatta a brit flottát is.
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nék ? talán már el is fi-lejtettem. Ilja, nem tehetek
Késő éjjel írom e levelemet. Pandora szelenróla ! bizony egy fővárosi levelező helyzetét kevés- céje szünetelhet már egy keveset, de szemeimre
re respektálják; pedig higyjék el t. olvasóim, fel- nagyon ránehezült az álom. Tehát jó éjszakát!
adata nehéz, különösen rekkenő hőségeinkben.
Mille pardon ! A viszontlátásig !
Isten tudja, hogy élnek, vagy halnak-e azok,
If. Dózsa Uézn.
kikről szólani óhajtanék. Busán kell reájuk gonnolnunk s nyugtalanul várnunk a tudósításokat,
melyeket igénytelen papiros ád tudtunkra. FővároA ,.Csiki apróságokéhoz
sunkban már tiz nap óta jár-kél egy postás, mely
a harctérről táskájában egy levelet hord egy öz- — Válaszul B á l á s A n t a l és T. N a g y I m r e
uraknak. —
vegy, agg anyának. Szegény anya ! ha láttuk vol(Folytatás.)
na szenvedett, bánatos arcának fájdalmas tekintetét, megkérdeztük volna : kit, mit vár ? A postás
A „görgetre" vonatkozólag itt csak röviden
csak nyugtalan, kering utjain s a levél majd ki- kívánok megemlékezni. Hogy miért fáradott annyi
szúrja táskája oldalát, mert tiz nap óta már nem jeles nyelvkutató és fárad ma is az akadémia : azt
merészeli
átadni az agg anyának fiától szóló leve- hagyom. Azt terjedelmesebben, vagy rövidebben
líisinarck lig. Gorcsakov hg. ellen
lét, melynek hátára kék irónnal az van írva: „El- fejtegetni, mint t. Bálás ur tevé, nem akarom. —
Bismarck hg. ki máskülönben épen a sajtó esett." — Az anya mai napig sem tudja a gyászos Csupán annyit jegyzek meg, hogy e két szó köy
képviselőivel szemben a leridegebb zártkozottság- hirt, reménykedik, lesi a lapokat, hátha volna re- zül : dörget és görget — hogy melyik jobb, az ma
gal lép föl, nem régiben hoszsabban beszélgetett a mény, élne egyetlen fia, ki már rögök alatt nyug„Times" levelezőjével s ez alkalommal meglehető- szik számos bajtársaival. — Oh, ha tudta volna, nem az ízlés dolga. Miért? Azért kérem, mert ha
az izlés dolga lenne, akkor nemcsak nyelvtudósasen élesen nyilatkozott Garcsakov hg. ellen.
nem szült volna !
inknak, hanem minden más vidéknek izlése épen
A „Times" e napokban közölte a beszélgetést
Ma ujolag egy ily gyászos eset: Egy vasúti olyan volna, mint a csíkiaké ; akkor kérem ma ez
mely politikai körökben nagy feltűnést okozott,
a
szó: „dörget" nem volna használatban, mint a
annál nagyobbat azért, hogy a közlemény nyilván hivatalnok fia szintén Boszniában van. Régen vára német kancellár intése folytán, épen most látott ják a tudósítást, nem jön. Minden ezredről olvas a „rény" e helyett „erény". Már pedig hogy melyik
család, csak arról nem, melyben fiók van. Végre szó fölött döntött hamarább nyelvészeinknek és
napvilágot.
magyar nemzetünknek izlése, azt könnyű kitalálni)
Orosz körökben ismeretes dolog, — írja a remény és kétségbeesés között megjött a hirlap, ha tudjuk, hogy a „görget" csak a csiki nép izlé„P. Ll." berlini levelezője, hogy Szentpétervárit mely hozza az ezred nevét, melyben a fiu szolgált. se szerint „görget" ; egy parányi nép izlése pedig
Szegény
anya
!
kezébe
vevé
a
lapot
s
ez
annyira
épen most vivatik a végső küzdelem Suvalov gr.
és Gorcsakov hg. között. Az pedig épen Suvalov hatott, hogy sikoltással s eszméletlenül összerogyott. még nem szabály egy nagy tömegével szemben.
gr. által tudomásra jutott, hogy Sándor cár annak Az elősietett orvos szélhüdést konstatált. A teme- Egyébiránt hogy a két szó közül melyik a jobb :
idején igen megrótta Gorcsakov hg. „békeapostoli" tés mára volt kitűzve és ma reggel a levélhordó a íölött vitatkozni épen oly badarság lenne, mint
szereplését s azóta a pétervári kabinetből egyet- kopogtatott; a harctérről hozott levelet a szeretett „a gyulafehérvári kanonoki stallum díszéül tündöklött igen szép tehetségű honfi magasra kinőtt szellen jegyzéket sem szabad kibocsátani, mig a cár fiútól, ki él és egészséges.
Lehangoltság és szomorúság uralg mindenütt. lemnek" eme kérdése fölött: „mondják meg urak,
maga meg nem vizsgálta. — Sőt a cár, hogy Bismelyik
elnevezés jobb, a „bong", vagy „gomb" ?
marck hercegnek elégtételt adjon, annak idején Tegnap este negyven orvos és gyógyszerész viteSuvalov grófot külön titkos küldetéssel Párisba tett a harctérre. Ezernyi ezerre megy már azon Azért volna kérem badarság vitatkozni, mert a
küldte annak kijelentésére, hogy Sándor cár nem családok száma, a melyek súlyosan vannak érde- nemzeti közvéleméiiy és a nemzet általános haszszerzett érdemeket a francia sajtó dicséretére, kelve. Egyik a hírlapban a veszteségi kimutatások nálata, sőt még izlése szerint is jobb a dörget és
mintha ő mentette volna meg Franciaországot az között fiát, a másik férjét, a harm idik édes apját gomb. Hanem az ön „magasra kinőtt szelleme"
ujabb háborútól, mert Berlinben senki sem gondolt keresi — s ha nem találta ott nevét az „elesettek", szerény véleményem szerint a saját kérdéséből kövagy „megsebesültek" között: forró ima hangzik vetkeztetve, még nem nőtte volna kí magát olyan
háborúra.
el könyek zápora mellett és az egeknek könnyeb- magasra, hogy tekintetbe tudta volna venni, ha
Ez időből származik Gorcsakov hg. gyűlölete bülve hálát rebeg, mert megszabaditá öt a legszo- vajon létezik-e nemzeti közvélemény és általános
Suvalov gr. ellen, ki már régen utódjául van ki- morubbtól. S hogyha megtalálja nevét: oh istenem! használat.
rendelve, s ha Bismark hg. épen most látja elér- — szive szerettének elvesztése feletti fájdalmában
A „menygörget"-et illetőleg én sem állítottam
kezettnek az időt, hogy Gorcsakov ellen tett nyi- mintha tőrt döfnének szivébe, ugy megreped.
kérem, hogy így mondanák, hanem ezt írtam : „A
latkozatai köztudomásra jussanak, ebből azt követAz utcákon mai napig is nőket lehet látni csiki ember mikor menydörög, azt mondja : „görkeztethetni hogy a közlés tulajdonképen a cárnak
van szánva, hogy győződjék meg, miszerint az agg hangosan zokogva; nem kérdi senki sem bajuk get", mi a meny dörög példája szerint lenne „menyGorcsakov további megmaradása államkancellári okát. hiszen tudják a fájdalom keservét. Bizony görget". Hogy aztán a meny dörög-e, vagy a légsok özvegy és árva siratja és sírja át az éjszakát. körnek hozzánk legközelebb eső felhőoszlopai: azt
polcán Oroszországot mindinkáb elszigetelné.
Az egész főváros, az alföld vidéke egy siralomház, ugy hiszem, nem került önnek olyan nagy nehézhol a harangszó lélekharangnak s a hány csillag ségébe eldönteni. Én csak arra kérem, hogy terlehull, annyi sóhajnak neveztetik, a fájdalom fáj- mészettani kimerítő magyarázatát pazarolja azon
Gar ibaldi levele.
kis tanulócskákra, a kikről feltétlenül azt állította,
Garibaldi, a nyugtalan vérű hős, ujabban egy dalmat idéz fel.
A dunapart egész táborrá változott; hullám- hogy a „légköri vilanyosságnak" máskép : „a léglevelet irt ismét a genuaiakhoz, melyben ,,k é skör
hozzánk legközelebb eső felhőoszlopai" dörgé.
h a r c r a " hivja fel az olaszokat monarchiánk el- zik a nép a corsotól fel a Szent-Margit-hidig. Külen. Közöljük e levelet annak bizonyságául, hogy lönösen a reggeli órákban valóságos búcsújáró hely. sének okát tudják. Még csak annyit kívánok megaz olaszoknak i l y e n magatartásuk után nem le- Az utcákon szintén élénkség uralkodik. Dübörög- jegyezni, hogy minden tudós természettani magyatiltakozására, nem azt mondjuk a „légköri
het panaszuk, ha az osztrák-magyar sajtó kissé in- nek a nehéz ágyuk, utánuk a társzekerek egész rázat
villanyosság" alkalmával, hogy : „dörögnek a léggerültebb hangot is megenged magának velők sora, később aztán az „egészségügyi csapat" vagy körnek hozzánk legközelebb eső felhőoszlopai" —
műszaki század vonul végig. Mig ezek czipeltetszemben.
nek, addig a szénatér felől mintegy tiz „sanitats- hanem ezt: „menydörög". Az ön magyarázata sze„G e n u a p o l g á r a i h o z .
wagen" szekerek hozzák a maródikat Eszékről. A rint kérem nagyon hosszas konstrukciót kellene
Caprera, 1878. szept. 6.
nép mindenünnen összeszalad, a szőlőt, almát, szil- kisütni az „esik" (az eső) és „havaz" (havazik) stb
Kedves barátaim !
vát, dinnyét kosaraslag dobják a betegeknek, kik igék helyett is. A német is kérem az ilyen (szeNemes és hazafias szavaitok félszázaddal va- azt kapzsin eszik. Megindító látványt nyújt a moz- mélytelen) igéket nem konstrukcióval teszi ki, ha
rázsoltak engem vissza, — <Jmidőn Liguria bátor galom. Mig itt ezek történnek, addig a kerepesi nem csupán a 3-ik személy mellé oda teszi az „es"
fiaival együtt dicsővé tettük az olasz nevet az uj uton egy félszázad baka mintegy 200 remonda lo- szócskát, pl. „es regnet" (esik), „es riesdt" (szemvilág republikánus lobogója alatt.
vat vezet; az eleven vérű fiuk megmutatták, hogy zik), „es schneit" (havaz), „es hagelt" (jég esik),
Ti ma nevemre hivatkoztok és én fekhelyem- a bakkancsban is lóra termett liuk. Van látnivaló „es donnert" (menydörög) stb.1) így vagyunk kéből válaszolok nektek. A béke apostola bár, — annyi a fővárosban, mint soha, — de biz azt nem rem ezzel más nyelvekben is.')
kénytelen vagyok Louis Blanccal együtt mondani, nézzük szívesen. Bárcsak végét érnők a szomorú
Hogy pedig „a d g helyett lágyabb lehellethogy a béke csak akkor lesz lehetséges, ha a né- expedícióknak.
ben Háromszéken is divik", azt ön ugyan állítja,
peknek nem leendnek gazdáik.
Egyetemünk nem oly élénk, mint a mult évek- de felhozott példái állítása mellett egy szót sem
H á b o r ú tehát! s óhajtanám, hogy minden ben ; meglátszik, hogy liaink legjavát Boszniába
olasz jó szerencsének tartaná az Ausztria elleni vitték. Csendesek utcáink, nem halljuk a lármát, bizonyítanak; mert hogy kérem, nevezett vidéken
háborút, melyben tizenöt század gyalázatát s gyil- az óljeneket egyik vagy másik jelöltre. A „Pátri" „még a miveltek is a „nagy '-ot „nad"-nak a „vagy"ot „vad"-nak ejtik ki" : ez a bizonyítás épen ellenkolásait kellend leróvni.
is hallgat. Néhány tollast lehet látni, de azok is
De félre a kérkedésekkel! — tettek kellenek oly csendesek ; talán nincs kedvük. Az olvasó kör kezője az ön állításának. Miért ? Vegyük a dolgot
ma, olyanok, minőket együtt
h a j t o t t u n k elnökének Barabás Bélát emlegetik, mig az orvos- egy kicsit komolyabb vizsgálás alá. — Először is
végre ; szükséges ma megértetni a kormánynyal s segély ző-egy let elnökének Okolicsányi Jánost. A tudnunk kell, hogy mik a lágyult hangok. Lágyult
a nemzettel, hogy mig Franciaországnak három beiratások folynak e hó 15-éig ekkor megkezdődik hangok nyelvünkben a gy, I}', ny, ty : a d kérem
még egy nyelvésznél sem volt s ma sem lehet lámillió kétszázezer katonája van: Itáliának lehet a munka, a szorgalom.
gyult hang, hanem csakis foghang. A foghang pelegalább két millió katonája.
Nemzeti színházunk közelebbi ujdosága „Cid" dig az ön példáiban nem lágyulás, hanem a gy láNem többé önkénytesek — k a t o n a legyen lesz, Corneille tragoediája, melyben a színház első
mindenki, akarva, nem akarva. Ha Ausztria test- rendű tagjai fognak részt venni. Ezután követke- gyult hanggal való váltakozás. Azt pedig tudjuk,
véreinket a bosnyákok ellen küldheti, kik nekünk zik „Más fészke" c. 3 felvonásos vígjáték, melyet hogy a d a gy vei s viszont gy a d-vel nem egysemmivel nem tartoznak: miért nem tehetnők mi tavaly az Odeon-szinházban adtak nagy hatással. szer váltakoznak, pl. Dénes = Gyénes (Diénes),
•Ugyanazt azok ellen, kik nem akarják hazánk be- Csiky Gergely „Ellenállhatlan" cimü 400 drb ara- dió = gyió, vagy gyémánt = démánt, hugy = hud,
csületét s szabadságát.
nyos vígjátéka október közepén kerül "szinre. Az fegy = fed (s az ön példái: vagy = vad, nagy =
nad). Mindezek azonban csak egyszerű hang váltoHáborúnkat ma, nem mint a múltban : fehér olvasó próba e hó végével leend.
zások, mert mint bebizonyitám, a d betű sohasem
keztyüvel, hanem késsel kell vívnunk s nincs táA Petőfi-társaság a szünidők leteltével első lágyult hang egy nyelvésznél is, csak önnél.
vol a montenegróiak példája, kik a világ egyik felolvasó ülését tegnap tartotta a mérnök-egyesület
leghatalmasabb birodalmának tiz hadseregét tet- helyiségében. A terem zsúfolásig megtelt és a felHogy pedig Háromszék felső vidékén a góték tönkre."
olvasásokat feszülten hallgatta. Északi K. miután lyát „kosztának" titulálják, azt biz én is hallottam
Azután a papok ellen fordul Garibaldi s sza- a Stgokat üdvözölte, Szana T. folytatta Moliéreről s gyermekkoromban én magam is ugy traktáltam.
vait igy végzi :
szóló tanulmányainek egyes részletekben való be- Az elnevezés alapja felett jelen esetben vitatkozni
„Valóban büszke vagyok hallani a haladást, mutatásai. Az előadó „Tartüífet" jellemezte. Ezután nem akarok s csupán annyit jegyzek meg, hogy
melyet ti a fegyvergyakorlatokban tesztek s meg- Csepreghi, a „Sárga csikó" tehetséges szerzője, uj a „koszta" elnevezésnek mindenesetre kell lenni
köszönvén szíves meghivástokat, maradok élet- népszínművét, a „Piros bugyelláris"-t mutatta be. valami alapjának, mert kérem ok nélkül okozat
nossziglan a tietek.
A felolvasott részlet elég sikerült volt. — Ábrányi nincs. — Részemről ugy hiszem, hogy van annyi
G a r i b a l d i József."
Emil verse nem sokat ért célzatos tárgyánál fogva alapja, mint az dédekelt csiki szavaknak. O.i erre
s egy ellenzéki lapban még csak „megjárt" volna, — jól tudom — azt fogja felelni, hogy biz azokde nem a Petőfi-társaság ülésén. — Balázs Sándor nak semmi alapjok sincs ; tehát a „kosztáénak"
Fővárosi levél.
sincs. De pillanatnyi gondolkodás után bizony rá
novellája szintén tetszésben részesült.
fogunk — épen a fentebbi elvnél fogva — jöni
Budapest, 1878.sze.pt. 10-én.
A „hetek társaságában" tartott dal-, zene- és
Az óta, hogy első levelemet írtam, egy hét felolvasó estély a mozgósítottak és elesett harco') Lásd Hallagi Károly c "émet nyelvtana, 180 lapját. (Titelt el; hosszú idő, igen, elég hosszú, hogy sok sok családjai számára szép eredményt hozott be.
dolog történhessék a fővárosban, — az egész vi- A felolvasások, úgyszintén egyes dal- és zenerész- zedik kiadás. Budapest 1877)
*)
A „görgef-ie vonatkozólag a többit lásd
letek szintén nagy tetszésben részesültek. A felollágban.
»
|
a t. N. I. úrhoz írottakban.
Hol is kezeljem, a miket elmondani szeret- vasásokat megtapsolták.

arra, hogy az érdekelt szavaknak mégis van, kell
lenni valami alapjoknak.
Nem tudom már most, micsoda okból tette
azt t. P.alás ur, hogy engemet „túlbuzgónak" keresztelt ; hogy eljárásomat „alaptalan alapon" nyugvónak „kritikátlannak", „logikátlannak", „nemzeti
bűnnek" stb. nevezte s hogy „Válasza" végén anynyira „beleeredett" volt a beszédbe. ítélje meg a n.
é. olvasó közönség, hogy vájjon a „petitio principii" fogásból indultam volt-e ki, abból a fogásból,
mely nem engemet vezetett tévútra, hanem több
tekintetben épen t. Bálás urat. Ne vessünk tehát
kérem soha valamit meggondolatlanul a papirra s
ha tanácsokat akarunk osztogatni, ügyeljünk legalább arra, hogy „ha más szemében meglátjuk a
szálkát, a magunkéban ne födjük el (vagy legalább
ne akarjuk elfödni) a gerendát.
Végül, miután én is annyira belehabarodtam
— a községünkbeli szólás szerint — a beszédbe,
bátor leszek az ez évi követválasztási mozgalmak
idejéből egy rövid történetecskét elregfélni.
Háromszékmegye egyik nagyobb községében
hatalmasan folyt a korteskedés. A község nagy és
kisbirója') mint „habarékpártiak" L. M. érdekében
minden tőlök kitelhetőt megtettek. Történt azonban, hogy nagy és kisbiró uramat hivat? lbeli viszszaélésök miatt bizonytalan időre felfüggesztették
s helyökbe ideiglenes birákul L—r D - d és T—th
M—ly uramat nevezték ki. Meghallván e rémséges
esetet volt biró uraméknak egy igen közel álló
rokonuk, egy korteskedés alkalmával — viccelni
akarván az újonnan kinevezett kisbirót — igy szó't
a volt birók esete felett szörnyűségesen kiabáló
leányához : „Hadd el leányom, ne bánkódjál! Felült az izé4) a pócra, de nem sokáig henceg ott!"
Hallván ezt a beszédet az érdekelt kisbiró,
megcsóválja fejét s rávágja, hogy: „A ki mit beszél, azt mind egy falásig megegye 1"
Szegény becsületes uri asszony ezen eyors
rögtönzéssel összes e nemű hencegő vicceit tehát
„mind megegye" s a vendégségre t. Bálás urat
következő társával együtt ) — mind egy szálig
meghija.

szorított, a fönnebb olvasható „csevegésre" egyet
mosolyog s csak ennyit mondhat rá: merci!
— A „Journal d' agriculture pratique" aug.
S-iki számából is kijegyzünk néhány sort :
„Magyarország borfajai nagyon sokfélék s a
háziakon kívül, sok olasz, francia és német fajt is
találunk köztük. A piros vagy jobban mondva a
pirosló (fejér és vörös fajták elegyéből álló) Borok
száma mintegy
résznyi, a többi mind fejér. Ez
utóbbiak közt a könnyebb asztaliaktól kezdve, a
finomabbb csemege borokig, sokféle kitűnő bor
található. Izlésök frisesége és szinök csillogása a
rajnai borokéhoz hasonlítható. Engemet (az írót)
különösen meglepett egy erdélyi welschriesling,
mely sikerülten kapcsolja össze a rajnai és olasz
fajborokat; felhívom rá a szakkedvelők figyelmét.
„Figyelmet érdemlő tünemény, hogy Magyarországon újabb időben a termelők „pince-egyletek" alakítására csoportosulnak; e kiállításon 10
ily csoportos gyűjteményt láthatunk. Kétségkívül
a jobb szőlőművelésnek és borkezelésnek nagy
lendületet adhatnak az ily egyletek" stb.
És ezt az egy hasábos csevegést ugyanott olvastuk, hol Algír borainak, mely már francia gyarmat, 2 'I, hasábon igen alapos és részletes bírálatát
és ismertetését találtuk.
Erre sem tudok egyebet mondani, mint morei
monsieur !"

H&romszékmegye hölgyeihez!!

»Meg vagyok győződve, hogy szavam nem
fog siker nélkül elhangzani, midőn kedvelt Magyarországon; mindenkor áldozatkész hölgyeihez a szevedök érdekéban fordu!ok« — igy
szól felséges királyunk Tisza Kálmán miniszterelnök úrhoz intézett legyelmesebb kéziratában.
Bizonyára nincs nö e hazában, ki e bizalomteljes szavakra tettre ne buzdulna.
i g e n ! alakuljanak bizottságokká kisebb
nagyobb körben, gyűjtsenek pénzt, készítsenek
(Folytatása következik.)
sebkötóket sietve !
Felséges királynénk, hazánk védangyala
KÖZGAZDASÁG.
szol Magyarország hölgyeihez
Mutassá-c meg Háromszékmegye hölgyei,
hogy a nöi legszebb erény : a jótékonyság- és
Francia szaklapok Erdély borairól
Az „Erdélyi Gazdá"-ból vesszük át a követ- könyörületre való felhívás érző szivekre talá't.
Kelt S.-Sztgyörgyön, 1878. szept. 17-én.
kezőket.
Tudva van már olvasó közönségünk előtt,
Potsa József,
különböző forrásokból kiszivárgott a hir : minő elHáromszékmegye iőispánja.
járást követett a nemzetközi borbiráló bizottság
(jury) Párisban, a kiállításra küldött borok megítélésénél ? A diseretio minden sérelme nélkül elM e g h í v á s .
mondhatom én is, a mit róla tudok, minthogy a
A házi-ipart és oktatást terjesztő egyesület
hivatalos adatok nem sokára közzé lesznek téve.
A phylloxera roppant pusztításai jelentéke- választmánya f. hó 24-én d. e. 10 órakor ülést tart,
nyen megapasztották a francia bortermelés meny- melyre, miután az egyesületet érdeklő igen fontos
nyiségét s ezért most nem képesek a világpiacra ügyek fognak tárgyaltatni — a választmány t. c.
tagjait tisztelettel meghivom.
annyit juttatni, mint régebben.
S.-Sztgyörgy, 1878. szept. 18.
Továbbá a minőségre nézve : a külföld s köztük mi erdélyiek, különböző fajborainkkal versenyFí)tsa József,
képesekké váltunk, a franczia borokkal szemben.
h. i. e. elnök.
Észrevették ők ezt, főként az 1873-iki bécsi
világkiállítás alkalmával.
L E G Ú J A B B .
Most már ennek ellensúlyozására Párisban a
jury által, hol a francia jurorok és szakértők túlHrood, szept. 15. Bienerth hadteste tegnap Sanyomó többségben vollak: az orosz, olasz és sváj- mácnál átkelt a Száván. Az átkelés tökéletese.n siczi megbízottak által erősödve: a bírálat megkez- került. Az egyik monitor is támogatta az actiót.
dése előtt kimondották, hogy főtekintet a borok Samác városa ez által megfélemlett és megadta
megítélésénél az as.szu (liqueur) és vörös fajokija magát, de midőn csapataink megakarták szállani
legyen.
a várost, a házakból lőttek reájuk. Ennek követEkként fejér fajboraink nagy része ki lett tö- keztében elkerülhetetlenné vált a város bombáztarülve a versenyzők közül.
tása. A török városrész egészen leégett. A fölkelők
Ezzel szemben fennmaradt számunkra, a ma- számra óooo-en a hegyek közé futottak. Ma Doboj
gán informátio utja. Kiállítóinknak Párisba kül- mellett is foly a küzdelem. Samác mellett ismét
dött s a bírálatnál fel nem használt borait, megbí- közlekednek a gőzhajók.
zottunk alkalom szerint megizleltette tekintélyes
Itccs, szept. 15. A legjobb forrásból egész ha.szakférfiakkal.
Ezek udvarias ítéletei közül némelyik a fran- tározottsággal biztosítják, hogy Suvaloff gr. csak
beteg
testvérét jött meglátogatni és semmiféle
cia szaklapokban világot látván : alkalmat veszünk
hogy egymást belőle olvasóinknak bemutassunk. missióban sem jár. Költött hir az is, hogy Oroszország fölszólította Szerbiát, hogy ne küldje haza
— A „Journal vinicole" aug. 14 iki számában csapatait.
ezt olvassuk.
Kunstnntiiiápoly, szept 15 Midhát pasának
„A különböző évekről való erdélyi fejér borok, melyek a tokaji és riesling fajokkal rokonok megengedték, hogy visszatérhet Törökországba, de
Mitilenében
vagy Kréta szigetén fog tartózkodni.
megérdemlik, hogy a finom borok közé soroztassanak. Némelyik asszu (az iró tokajinak nevezi)
méltán helyet foglalhat az első rangú borok közt.
KÜLÖNFÉLÉK.
Nem tudjuk minő helyet foglalnak el a borok
a fogyasztási piacokon, de érdemesek a kiváló fi—
Hárontszékniegye
rendkívüli közgyűlése
1
gyelemre.
f. hó 25-én d. e. 10 órakor fog megtartatni a meNem oly kedvező az a benyomás, a mit re- gye nagytermében. Főtárgyát a gyámsági és gondánk egy Carbanet fajú erdélyi bor izlelése tett. noksági szabályrendeletek sietős átdolgozása kérFinom ugyan, de a mi Medocunk hasonlíthatatlan dése képezendi. Tárgyaltatnak ezen kívül min. lefölötte áll . . . " stb.
iratok, megyei átiratok, megyei- és községi ügyek.
A ki itthon ismeri, hogy Erdélyben az aszú
— A helybeli ev. refomátusok üresedésbe jött
és vörös borok termelése mily szűk korlátok közé
lelkészi állomására pályázók közül próba-szónoklatot tartott Tolvaly Zsigmond és a mult vasárnap
3) „Nagybirónak" nevezik nálunk a főbirót,
dr. Bartók György. Ez utóbbi gyönyörűen kidol„kisbirónak" a rendőrt,
gozott és a szónaklat remekének mondható bőszé') Hogy mit értett illető az „i z é" szó alatt, vel nagy tetszést aratott.
azt nem lesz nehéz kitalálni ; én tiszteletből elhall— A Uáziipar-egjresiilet kiállítása véget ért.
gatom Annyit azonban megjegyezhetek, hogy Látogatókban, mint már emiitők, nem volt hiány;
Sándor I. kitűnő flklósunk „Sokféléje" egyik da- sőt tekintve a körülményeket, elég számos vendérabjában ezen „izé" alatt rejlő szóról sokat beszél. geknek örültünk. Igen sok kiállított cikk kelt el,
s) A kik mindketten oly „korrekt" válaszokat
a melyeket leginkább távol lakók vásároltak meg
irtak.
mutatványul a háromszéki szövő tanműhely első

bemutatott gyümölcseiből. Hisszük, hogy e kiállitás
nem volt az utolsó s lesz még alkalma a közönségnek többnél több, szebbnél szebb szövött müvekkel megismerkedni. Az uj tanműhelyben már
kezdetét vette a munka s mintegy 16 leány dolgozik ismét a szövőszékek mellett.
— Izgalmas hiivk nem igen teremnek Háromszéken, kénytelenek vagyunk tehát beérni azzal, a
mi van. Mikor a mult hétfői heti vásárt illetőleg
megjegyezzük, hogy egyike volt a legnépesebbeknek s forgalom tekintetében jóval felülmulta az eddigieket : ugyanakkor a piaci sátrak, fazekas edények és gyümölcsös kosarak utólagos elégtétele
fejében nyilvánosan megemlékszünk egy megbokrosodott ló garázdaságairól. Ezt ugyanis valahol
az árnyékban üvegek mellett időző gazdája künn
feledvén : a hosszas várakozás alatt egy önfeledt
pillanatban kirúgta a földet maga alól és vágtatva
iramodott nem ugyan árkon-bokron, hanem sátrán,
fazekan keresztül nagy rémületére a piaci népnek
s nagy kárára a gyümölcsárus asszonyoknak. A
pegazus végre marokra került s az öszezuzott edények s feldöntött sátrak szomorúan feküdtek a
földön a „duló csaták után."
— Táncmulatság. A helybeli kereskedő ifjúság f. hó 21-én, Boszniában megsebesült katonáink
javára táncestélyt rendez. Belépti díj 1 frt. Midőn
a kereskedő ifjúságnak e nemes szándékáért elismerésünket fejezzük ki, egyúttal felhívjuk városunk nemeskeblü hölgyeit és fiait, hogy az estélyen mennél számosabban jelenjenek meg. Ha a
mult évben török testvéreinkért, a kik most ellenünk fordították fegyvereiket, tudtunk lelkesülni
és gyűjtöttünk azok számára, mennyivel inkább
kötelességünk saját katonáinkért tenni. Megvagyunk győződve, hogy nem lesz városunknak
egyetlen polgára, ki filléreiből örömest ne juttatna
a szenvedő katonák és a harcban elesettek árváinak és özvegyeinek felsegélyezésére.
— Tegnop egy csavargót fogtak el városunkban a brassai rendőrség megkeresése folytán. Ez
is afféle „arany járadékos" ur volt milyenek városunkban naponként megfordulnak, hogy a nép jóhiszeműségét kizsákmányolják. A tisztelt ur most
a hűvösen elmélkedik viselt doigai felől.
— Iíézdí-Yásárhelytt a boszniai csatákban
elesettek hátrahagyottjai fdsegélyezésére f. hó 21.
műkedvelői előadás lesz. Előadják „A cárnő foglya" című 2 felvonásos vígjátékot. Ezt követi:
„Éji dal" ; előadja a férfi dalárda. „A lány szeretőnek való" ; szavallat, ifj Kovács Dani által, Népdalok ; előadja a férfi dalárda. Felolvasás : „A modern házasság" ; ifj Kovács Dani által. „Loreley,"
schweitzi népdal; előadja a férfi dalárda. Mikor a
derék k.-vásárhelyiek buzgó ügyszeretetét ez alkalommal is kiemeljük, felhívjuk egyszersmind a
t. c. közönséget támogatására melyetja testvéries érzésű lelkes műkedvelők valóban megérdemelnek.
— Olasz lapokból. Az „II Diritto" közleményében azt mondja, hogy némely osztrák lap a 1.
olasz hadgyakorlatoknak oly jelentőséget tulajdonit, a milyennel épen nem bírnak. Nem történik
más, mint az, a mi mindig történt s valóban csodálatos, hogy Ausztria, — ki értelmes képviselőket
már évek óta tart itt, a kik hadügyeinkről bővebben vannak informálva, mintsem maga az olasz
közönség — oly tévesen fogja fel e jelenetet. Ily
hadigyakorlatok s ezeknél nagyobbak is valamenynyi katonai hatalom által most rendeztetnek ; megjegyzendő, hogy Olaszország sem a tartalékcsapatokat, — a mint ez Franciaországban — sem pedig
a honvédeket — a mint ez Austria-Magyarországban az őszi hadgyakorlatoknál évenkint történik —
be nem hívta ez alkalommal. Ezen hadgyakorlatok tehát csak ürügyül szolgálnak azon lapoknak
arra nézve, hogy Olaszországot ellenséges szándék
táplálásával vádolják, holott közreműködniük kellene a barátságos egyetértés megerősítésében.
— A K.-VáSiirhclyi takarékpénztár forgalmi
kimutatása 1878. aug. hóra. B e v é t e l : Pénzmaradvány átjött juliushóról 16454 frt. 10 kr. Betétek
12164 f r t - 2 2 kr. Váltókra befizettetett 39Ó99 frt.
Előlegezésekből 3400 frt. Zálogkölcsönökből 450
frt. Kamatokból 905 frt 7i kr. Illetékekből 896 frt.
51 kr. Kezelési költségekből 22 frt. 78 kr. Vegyes
állam illetékekből 5 frt. 48 ki*. Jel-Zálog kölcsönökből 530 frt. Tiszti fizetési előlegekből 25 frt. Értékpapír eladásból 122 frt. 6 kr. Váltó visszleszámitolásból 70 frt Érczpénz eladásból 5460 frt. Összesen 80204 frt. 86 kr. K i a d á s : Betét kifizetésre
9288 frt. 35 kr. Betéti folyó kamatokra 13 frt 94
kr. Leszámítolt Váltókra 43307 frt. Előlegezésekre
1900 frt. Zálog kölcsönökre 459 frt. Osztalékra
221 frt. 94 kr. Kezelési költségekre 31 frt. 60 kr.
Tiszti fizetésekre 124 frt. 99 kr. Jel-Zálog kölcsönökre 490 frt. Váltóknak ó"/„ megteritésre 30 frt.
92 kr. Visszleszámitolt váltó törlesztésre 15562 frt.
Visszleszámitolt váltó kamatokra 103 frt. 5 kr.
Posta- és bélyegdijakra iS frt. 89 kr. Értékpapír
szelvény vételre 122 frt. 6 kr. Adóra 59 frt 21 kr.
Pénzkészlet hó végén 8488 frt. 91 kr. Összesen
80204 frt. 86 kr. K.-Vásárhely, 1878 aug. 31. Bányay Ferenc, künyvezető.
— Az erdélyi m. kir. csendőrségi parancsnokság f. hó 6-ról 1894, sz. a. az 1879, 1880 és 188 [
évi ruházati (különféle posztó, vászon, sujtás, zsinorzat stb.) és szereltényi anyagkellékek szükségletének lehetőleg belföldi gyártmányokkal leendő
fedezése r.zéljából, a szükséges tárgyak szállítására árlejtést irt ki, melyre az ajánlatok az erd. m.

kir. csendőrségi parancsnoksághoz Kolozsvárt* a
f. é. okt. hó 15-ig Írásban nyújtandók be. Miről az
érdeklődők oly megjegyzéssel értesíttetnek, hogy
a szállítandó tárgyak mintái az erd. m. k. csendőrségi parancsnokság hivatalos helyiségében Kolozsvárt (belmonostorutca 20 sz. a.) továbbá ezek
mennyisége és minősége, valamint a szerződési feltételek az emiitett kir. csendőrség parancsnokság
hivatalos helyiségén kivül, az alólirt kereskedelmi
és iparkamara irodájában és a kolozsvári iparosegylet helyiségében is megtekinthetők. A kereskedelmi és iparkamara Kolozsvárit, szept. 10-én 1"

„
„
„
ezüstben
„ aranyjáradék
1860. államsorsjegy
Osztrák nemzeti bankrészvény
hitelintézeti
„
n
Magyar hitelbank
Ezüst
Cs. kir. arany
Napo'leond'or
Német birodalmi márka
London
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00.10
61.75
7°-95
110.50
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227.60
100.40
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9-41'It
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Felelős szerkesztő: Málik József.
Kiadótulajdonos: Polliik Mór.

N Y I L T T É R.*)

xx A negyven-szépség szabály között, melyeket a római költő a női báj megítélésére felállított
a tiszta, üde arcszín nem áll az utolsó helyen, és
ezen szépségszabály a régi Róma ideje óta változatlanul fennmaradt mai napságig. Legyen a nőnek bármily szép termete és még oly vonzó arcvonása -- a rut, tisztátalan arcszín elhomályosítja
az előnyöket. Nem csoda tehát, hogy a viruló arcszín fenntartása a hölgyvilág egyik főpontját képezi ; fájdalom, hogy e célra gyakran oly szereket
használnak, melyek ép az ellenkezőt eredményezik
s csak a pillanatra levén számítva, a gyöngéd bőrt
alapjában tönkre teszik. Mi tehát a hölgyvilágnak szolgálatot vélünk tenni az által, ha az ilyszerü rosz készítmények, s különösen az ólomkészitményekkel elegyített rizsportól, mely a kereskedésben gyakran előfordul, s nemcsak a bőrre,
hanem az egészségre általában rosz hatással vannak, — őket óvni törekszünk. Előnyös módon különbözik ezen ártalmas készítményektől a párisi
Dr. Lejosse' féle „Ravissante" (főraktára Schwarc
Henriknél Budapesten — valódi minőségben kapható S.-Sztgyörgyön : Ötves és Betegh urak gyógyszertárában ! Ezen bőrfinomitó szer minden ártalmas anyagtól teljesen ment és lelkiismeretes vizsgálat után mint legjobb szer a szép üde arcszín
fentartására ajánltatik. A szépségéről gondoskodó
gyöngébb nemnek nem tehetünk udvariasabb szol
gálatot, mintha ezen becses szépitőszerre a leghathatósabb módon figyelmeztetjük.
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e ? s z e b b

......

Fuszulyka
Lenmag
Burgunya
Marhahús
Disznóhús
Faggyú friss ^

S.-Szt.György Brassó,
sept. 16 sept
frt kr. i frt. kr.
6 50 6 50
6 6 IO
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—
4 60
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3 60
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—
4 10
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2 30
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8
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—
—
9 15
i 25
1 80
—
—
S2
40
—
—
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44
—
28 —
28
30 —
36
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SAVON RAVISSANTE;

ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan j
a világon ; a ki egyszer megkísértette, az so-1
ha többé nem használ más szappant.
A hatás biztosíttatik.
— Egy darab ára 50 kr. —
Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett a
hölgyvilág által általánosan elismerve a hivatalosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valódi

H a i r i s s a n i e

mű- es dísztüzjáték
rendeztetik igen változatos müsorozattal. Bővebb
tudósítást nyújtanak a közhelyeken kitett falragaszok. A színhelyen a nevezett napon veres lobogó
tűzetik ki, mely kedvezőtlen idő esetén ismét bevonatik s a tüzjáték a következő vasárnapon tartatik meg. Az előadás kezdetét 3 mozsárlövés
fogja jelezni.
Tisztelettel
Junneseli Miliílly,

Ezen világhírű bőrtisztitó 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 v a l ó d i m i n ő s é g b e n kapható : Török József gyógyszerész urnái, királyutca 7. sz. S e p s i-S z t g y ö r g y ö n fitycs és
Betegh urak gyógyszertárában.
Nagy eredeti üvegtok ára 2 frt 50 kr.
Kis
»
„
„ 1 frt 50 kr.
Központi szétkiildési raktár : Schwarc Henriknél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.)7—50

Kcliintzki József pirotechnikus tanítványa.
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Dr. LEJOSSE-tói Parisban.

Vasárnap sept. 22-én a Benkő-féle népkertben

*) E rovat alatt megjelent közleményekért csakis a sajtól-'túr.dggal szemben vdllal felelősséget a
Szerk.

iiiték- és váltó-ikriolyain a bécsi cs. ki. nyilvános
tözsdóu szeptem be 17.
Magyar' aranyjáradék
83.80
„
kincstári utalványok I. kibocsátás 118.76
n
„
II.
„
HO.25
„
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
73.50
„
„
„
1876. évi államkötv. .
63.—
„
vasúti kölcsön kötvény . . . .
99.—
„
föl dtehermentesítési kötvény
. . 77-75
Temesvári
„
„
. . 75.75
Erdélyi
„
. .
73.5o
Szőlődézmaváltsági
„
. . 86.—
Osztrák egys.-államadósság papírban . .
—.

Felülmúlhatatlan és nélkülözhetlen szap- j
pannak bizonyult be és általánosan elismerte-'
tett hölgyek ós urak által a kitűnő párisi Dr-:
LEJOSSE-féle
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Az arcszín á a t a l ' ü d e s ó g e !
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