Megjelenik ezen lap hetenkint kétszer:

{jierkesztŐHégi iroda :

csütörtökön és vas&rnsp

ripiac, Caulak-féle !i»z,

Előfizetési feltételek:

hová a lap szellemi részét
illeti

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

közlemények

küldendík.

Kiadó liiratal :

Hirdetmény ok dija:

Pollfcfc Mór könyvnyomdája,

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

hoiá a hirdetések é>
elSfizetési pénzek
bérmentesen inlézendok.

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdaszati lap.

Njrilttér sora 15 kr.

A hárarnszéki cWázítpar-ögyfet11 és a „sepsi-szerctgySpgp önkéciytes tűzotfeá-egyfet" htvatatas közlönye.

Előfizetési felliivás

egyedül marad, még nem tette volna e tervek
kivitelét lehetetlenné. De augusztus közepén
már tudta a pénzügyminiszter, hogy október
a
végéig a kiadásokat fedezni a megszavazott 60
millión tul ínég jelentékeny összegre lesz szükség s erről ?zonnal gondoskodni is kell
Széli
cimü politikai, t&rniidiilnii és közgazdászat! lap a harcmezőn álló hős seregünk sorsát biztositni
akarván, meg is tette a kellő intézkedéseket,
1^78. IV. évnegyedére.
azonban a leghatái ozottabban kijelentette, hogy
intézkedni szükséges e rendkívüli kiadások meg
Előfizetési teltételek :
szlintethetése iránt, mert ö november i-én túl
okt. — dtcc mber
. . . . 1 frt 50 kr.
ily követeleseknek megfelelni egyáltalán nem
Az előfizetési pénzek a .Nemere" kiadó- lesz képes s ez esetben kénytelen volna álláhivatalának I' o 11 ú k 11 ó r könyvnyomdájába sáról lemondani. Szeptember közepén hazaérkezett Tisza miniszterelnök s Bécsben az uralSepsi-Szenfgyörgyre kiildei dó'k
kodó elnöklete alatt minisztertanácsok tartattak
Előfizetőinket
szívesen kérjük elöfizetéseike
s ek-.or azon kilátást nyerte a magyar kormegújítani, miután felesleges példányokat nem nyomány, hogy az okkupáció céljából még októmaUuthatunk. "TpÜ
beren túl is jelentékeny összegekre lesz szükA „Nemere" kiadóhivatala. ség. S z é l i K á l m á n l e m o n d á s i s z á n d é k a e k k o r t é n y n y é v á l t s midőn
inu't csütörtökön a magyar minisztertanács telSzéli Kálmán lemondása.
jes számmal együtt ült, Széli b e
isnyujtá
lemondási
Fontos eseménytörtént. Miről már napok a m i n i s z t e r e l n ö k h ö z
t ta susogott a hir, az a mai napon ténynyé k é r v é n y é t . Szélinek e lépése képezte tárvált: Magyarország kormányzatában válság ál- gyát a vasárnapi minisztertanácsnak, melyen ő
lott be E válság keletkezését következőleg be- már nem is volt jelen. — A tanácskozásnak az
volt eredménye, hogy az ö s s z e s m i n i s z szélik beavatott körökben.
térium hozzájárult Széli
elhatáA válság kitörését S z é l i pénzügyminiszr o z á s á h o z s Tisza Kálmán Wenckheim Béter lemondása okozta. A pénzügyminiszter e
lával Bécsbe utazván, a z e g é s z
magyar
szándéka már régebbi keletű, - bár csak az
minisztérium lemondását ő Felutóbbi napokban érlelődött elhatározássá Tudségének
átnyújtotta.
juk mennyit fáradozott S z é l i Kálmán a magyar pénzügyi állapotok javításán s azt is tudEddig van a mostani kormányválság törjuk, hogy mily örvendetes s megnyugtató ered- ténete, a melynek nagyjelentőségű folytatása
ményeket vívott ki. Pénzügyi terve évekre volt Bécsben következik, az ott most Ó Felsége elkiszámítva, mely szerint lankadatian takarékos- nöklete alatt folyó tanácskozásokban. Hogy mi
ság s lassanként uj jövedelemforrások nyitása, le.-«z a vége, azt a közel jövő mutatja meg, de
terhes adósságaink cunvertálása utján az ország a magyar kormány e lépésének már is van egy
megszabaduljon az évi költségvetésnek állandó- jó eredménye s ez az, hogy a magyar közvévá lett deficitjétől. Már a 60 mii ió rendkívüli lemény, melyet annyira iparkodott s iparkodik
kiadás, melyet a delegációk a tavasz végén folytonosan félrevezetni az izgatók lármája,
megszavaztak Andrássynak, zavarólag hatott e lépésből meggyőződött, miszerint a magyar
Széli terveire, azonban az abból Magyarországra kormány törhetlenül el van határozva Magyareső összeg még nem volt elviselhetlen — s ha ország pénzügyeinek rendbehozatalára s inkább

A magyar miniszterválság keletkezése és le
folyásáról a „Tgbl." a következőket jelenti: Mul"
héten készült el a kiszámítás ama költségekről*
melyekbe az okkupáció a megszavazott 60 milliórj
felül kerülni fog. A kiszámítás alapjául egy százezer főből álló megszálló csapat vétetett. A nevezett összegben Bosznia közigazgatási költségei is
benfoglalvák. A magyar minisztériumnak ez öszszeg tudtára adatott, hogy kellő előkészületeit megtegye. Közvetlen ezut.in állt be a krizis. Széli miniszter kijelentette a magyar minisztertanácsban,
hogy az államháztartás fedezetéről 1879. január i-ig
gondoskodott; ama finánc-csoport, mely eddig kölcsönét keresztülvitte, bizonyosan támogatni fogja,
de csak azon esetben, ha a magyar törvényeken
potom áron tul nem ad. A tulkövetelések ellenében azonban kényszerülve lesz a lehető legroszabb
feltételek mellett pénzt szerezni és ezt nem tehet
és nem akarja tenni. Ennek kikerülése csak egyet

jedt palagonittufftól ered. A kitódult forró viz elpárolgása után a szénsavas alkalitól megszabadult
kovasav-hydrat, mint kovatuff és opál rakodik le
s képez a geyser nyílása közül egy erős falat, vaquaic stalaktikeket, melyekből idővel kisebb
A mész, quarcz és agyag geologiai és tech- lamint
kráterek és medencék épülnek fel. jelenben egy
isiandi geyser 10 meter magas és 70 meter széles
nikai jelentősége.
szürke kovatuffból áll.
(l'elolvas-atott Fepsi-Szentgy irgyön a háromszékmegye tanit.'jtesHogy a quarc izzón folyó állapotban sohasem
tííletnek mult évi közgyűlésén)
létezhetett, erre nézve Bryzon kísérletei a gránit
(Folytatás.)
quarcán elég tanúbizonyságot szolgáltatnak. KísérSzóljunk valamit már most a quarcról is, me- leteiből kitűnt, hogy 94 F."-nál a buborék, mely a
ly.et, mint a mész társanyagát, vele együtt is tár- quarc kristályban gyakori a folyadék felett, egészen
gyalhattunk volna.
eltűnt és a folyadék betöltötte az űrt. 84 F. fokA quarc minden ásványok között a legelter- nál ismét elétünt a buborék. Ezen tünemény, vajedtebb s bárha magában hegyetcet nem alkot, a lamint azon körülmény is, hogy a quarc ép pyritet,
legtöbb kőzet kiegészitő részét képezi. Legtöbb- aranylemezkéket, turmalin kristálykákat zár magáször a quarc mennyiségétől tételezzük fel valamely ban, azt bizonyítják, hogy a quarc nem izzón foásvány fajbeli tulajdonságait. Vegytanilag tekintve lyó állapotból képződött, mert ezen esetben a pya tiszta puarc kovasóból áll, mely vegyület az ásvá- rit bizonyosan salak, az arany lemez gömbölyönyok egy nagy sorozatán áthúzódik és képezi a dött, a turmalin repedezett volna.
silikatok nagy csoportját. Ezeknek tárgyalása azonA quarcnak ha nem is jutott a szerves világ
ban jelen értekezésem kereten kivül esvén, nem fölépítésében oly nagy szerep, mint a mésznek,
szólok róluk.
mindazonáltal ott találjuk több állati és növényi
A quarc földtani keletkezésére nézve a geo- szervezetben. A Diatomaceak kovapáncélja a vízlogusok sok ellenvéleményt állítottak fel. Igen so- ben feloldott kovasavból készült. Ezen diatomaceak
kan az alakváltott kőzetekhez sorozták és sorozzák, górcsövi kicsinységük dacára (egy kubikhüvelykre
mások ellenkezőleg azt állítják, hogy a tiszta ko- 41 millió esik) nevezetes szerepet játszanak a föld
vasav egyenesen oldatokból vállott ki. Az utolsó alakulásában. Csehországban Bilin környékén 1.5
vélemény, tekintve a jelenkori kőzetalakulásokat, méter vastagságú réteget alkottak, Lüneburgnál
sokkal elfogadhatóbb ; aztán meg a quarc kristá- pedig 10 méter magas, 250 lépéf, hosszú, 150 lépés
lyokban előjövő mozgó vízcseppek és a gyak- széles kovaföldet. Azon föld, melyen Berlin nyugran előforduló szerves zárványok is e mellett szik, 30 meter magasságú agyagból áll, melynek
tanúskodnak. A kovasav jelenkori kiválására leg- kétharmadát diatomaceak teszik ki. A növényorekklatánsabb bizonyság, ha az isiandi és ujzeelandi szágban a kovasav főleg a gramineak szalmájában
geysereket említem fel. Island szigetén a geyserek van elterjedve, mint külső megtekintésre is észrekovasavtartalma az ott nagy mennyiségbe í elter- vehetünk pl. egy buzaszál szembeötlő fejénél. Mint

alkatrésze a szántóföldeknek magában véve terméketlen, de mint hatalmas vegybontó szer a gazdák
előtt eléggé ismeretes.
A quarc a hatszöges rendszerben jegecesedik
feles, sőt legtöbbnyire a trapezoederes 4-ed alakosság szerint kiképződve. Nem kevesebb mint 166
féle alak ismeretes. Leggyakoribb összalaklata oszlop pyramissal.
Féleségei: mármarosi gyémánt, amethvst, calcedon, chrysopras, carneol, tűzkő a krétából, mely
gömbös kiválásokat mutat s legtöbbnyire infusoriák kovapáncéljából áll ; jáspis (színét vasszilákátnak köszöni.)
A quarc mint igen sok kőzet elegyrésze, nagyban befoly a hegyek alkotására. Ily kőzetek a gránit, mely orthokhlas és csillám mellett tekintélyes
mennyiségű quarcot tartalmaz ; a greisen, melyben
épen a quarc a túlnyomó; az aplit, felzit, felzitporphyr, quarz, trachyt, quarcbrecciak és conglomeratok, quarchomokkő stb., mely utóbbiak tengerpartokon napjainkban is képződnek, quarcdús
kőzetek összezuzódása által létrejött quarc-homokból.
A tiszta quarc, valamint a quarcdús ^kőzetek
technikai alkalmazásba vétele egykorú az ember
eredetével. Az őstörténelem köréből a palaeolithkorszak kevés adatot nyújt a quarcok használatára
nézve, de a priori feltehetjük, hogy már az első
ember lételeért való küzdelmében igen gyakran
alkalmazásba vette. A neolith-korszakból már roppant mennyiségű felsitcelt, valamint kovaszillánkot
hoztak napfényre az ujabb ásatások. Jóllehet több
féle sziklafaj használtatott az ősember által durva
vagy csiszolt kőceltek készítésére, mindazonáltal
ugy látszik, hogy mégis a ^kova volt a leggyakrabban használt kő Európában s ez művelődésünkre sokkal nagyobb befolyást gyakorolt egykor -

ott hagyja a kormányrudat, mintsem hogy o'y
lépésekbe beleegyezzék, melyek nem elkeriilhetlenül szükségesek s rendkivü i kiadásainkat
elviselhetlen magasságúvá növesztenék. A magyar kormány belátta Bosznia s Hercegovina
elfoglalásának elkerülhetlen szükségét s igy beleegyezett a 60 millió hitelkérésnek a delegációk elé történt terjesztésébe. Az okkupáció az
óta megtörtént s bár többe került 60 milliónál
a szükség érzetétől áthatva viseli e kö'.tségtöbb,
létből Magyarországra esó' részt is. De nem
látja be annak szükségét, hogy az elfoglalt tartományok organizációjára a katonai kormányzat a mi országos jövedelmeinkre irányzott betöltetlen váltót nyerjen; a magyar kormány
akarja ugyan szervezni Boszniát, de c^ak fokozatosan, tekintettel az ország s a j á t jövedelmére

M e g vagyunk győződve, hogy az uralkodó méltányolni fogja a magyar kormány indokait s igy a mostani kormányválságnak a pénzügyekre örvendetes vége lesz abban a tekintetben is, h^gy Széli Kálmán továbbra is megmarad azon a helyen, hol őt a hazai, valamint
európai közvélemény teljes bizalmával támogatja.

A. M.
A magyar miniszterVíVlság.

- m len eszköz által lehetséges, t i. egy közös adósság
ie! vétele által. Erre Becsből azon kérdésre : mily
állást fcg Depretis egy közös adósság felvétele
eszméjéhez elfoglalni, visszautasító válasz érkezett.
Ez a válságot folyamatba hozta.
B é c s , okt. 1. A magyar miniszterválság lefolyásáról semmi bizonyost sem KVk.ni. Jól beavatott körökben hírlik, hogy a király a Tisza-kabinet lemondását nem íogja elfogadni, és hogy a
Törökországgal kötendő egyezménybe az okkupáció idejének meghatározása mellett beleegyezését
fogja- iadni.
B é c s , okt. i. A krizis még mindig a régi
stádiumban van, holnapra azonban már várható az
eldöntés. Politikai személyek közül eddig még senki; sem hívtak rneg. Akármily irányban döntetik
is el a krizis, a delegáció összeillésének napja most
mindeneseti e meghatároz tátik, valamint az annak
teendő előterjesztések is. Gróf Andrássy külügyér
értekezett délben Tisza miniszterelnökkel és Wenckfceim báróval, d. u. pedig Széli K. pénzügyminiszterrel ; ugyanakkor Tisza miniszterelnök értekezett
By 1 andt-Rheidt gróffal.
* A dálya-brédi vaspálya, mint egy vasúti
szaklap jelenti, meglehetős gyorsasággal épül, s a
földmunka már 80 kilométernyi vonalon készen
van, tehát még csak 34 kjlométer van hátra. A
kormán}' erélyes ellenőrzése mellett várható, hogy
a pálya a kitűzött határidőre, november 20-ára elkészül.
* Lufeant nr, a nemzeti bank eddigi vezértitl.ára, mint Bécsből jelentik, nem akar az újjáalakult osztrák-magyar banknál megmaradni, s beadni készül lemondását. Moser ur, az uj főkormányzó, tegnap mér megjelent a bank hivatalos
helyiségeiben, s bemutatta magának a hivatalnokokat és részt vett egy igazgatósági ülésben is.
A z
o k k u p a c i
ó
Szapáry altábornagy, Doboj vitéz megvédője
a 3. hadtest élén útban van Bosznia fővárosa felé,
hol már néhány nap múlva impozáns haderő lesz
összpontosítva ; ez összpontosításnak célját Szerajevólan, nem nehéz kitalálni. Felsőbb katonai körökben, mint a r R . T." irja, arra a meggyőződésre
jutottak, hogy most, midőn a felkelés Boszniában
ugy szólván végvonaghisbaii van, s az ellenség
még ama véres, csapataink által nekik okozott
vereségek fris behatása alatt áll,hogy épen most
kivivőit sikereink gyors kiaknázása sürgősen szükMost, Bosznia és Hercegovina csaknem keresztül vitt pacífikációja után, e katonai körök
okoskodása szerint hadseregünkre nézve nem volna
nehéz feladat, a teljes feloszlásban levő ellenség
utolsó mi neciéke ellen nyomulni. Ez egy kombinál;, koncentrikus operáció volna Novi-Bazár ellen,
melynek szikla-szorosaitól előcsapataink csak néhány napi járásnyira vannak. 11a most kellő gyorsasággal és eréJylyel hozzálátnának, még a rosz időjárás bekövetkezése előtt lehetne valamit elérni
mint az ember egyelőre gondolná. A vadak nagyrabecsülik ma is keménysége s törésmódja miatt,
a mely olyan, hogy némi gyakorlati ügyesség mellett valamely egészséges tömegből majdnem minden tetszésszerinti alak repeszthetö. Néha magáról
a földszínéről felvett kovatuskókat, vagy kavicsokat használták fel eszköz készítésre, de gyakran
semmi fáradságot sem kíméltek, csak hogy jó kovára tehessenek szert. Angolország kréta képleté
bon előjövő tűzkő gumók különösen fó szolgálatot
tettek az ős embernek.
A tűzkő azon tulajdonságánál fogva, hogy
acéllal szikrát ád, különösen a hadászatban nyert
jelentőséget s mint ilyen, egészen korunkig fenmaradt, csak "az ujabb szerkezetű fegyvereknek sikerült a küzdtérről leszorítani. Az acél, kova, tapló
használatát isme-i mindenki, mely azonban nemsokára kiszenved a gyufa nagyobb mérvben való
alkalmazása következtében. A tüzkű mint útépítő
anyag lőleg Angolországban nagy elterjedésnek
örvend, mint épületanyag pedig csaknem nélkülözhetlen. A képzőművészetben a cjuarc nem játszott oly fontos szerepet, mint a mészkő, de vegyületeiben mégis jelentékeny előnyt vívott ki magának- különösen emlékkövek készítésére mint gránit, már feltűnő szépségénél fogva is igen alkalmasnak mutatkozik. — Városunk piacán felállított
honvédemlék egy ilyen gránit-féle kőzetből készült.
A quarcnak azon félesége, melyet köznyelven
békasónak neveznek, összezúzva az üveggyártásban
nyert alkalmazást. Az arui thyst, chrysopras, citrin
és h.-gyijegőc mint harmadrendű ékkövek szerepcl:v;k, az achát és calcedon több luxuscikkek
nv-lleít mozsaraknak dolgoztatnak fel vegytani műhelyek számára.

Nevezetes alkalmazást talált ujabb időben a
quarz homok matt üvegek és üvegrajzok készítésénél annyira, hógy a folysavat, mely egyetlen e
célra szolgáló eszköz vala, merőben kiszorította.
A gép, melylyel az üvegrajzokat készítik 1S73 ban
;i btic-i világkiállításon ]«tt bemutatva és azóta
sokszorosan javítva, ma már csaknem nélkülözhetlcn e-í.-'közzé vált.
(Vége körctkezilc )

és Philippovics bir ' az ily vállalatra föltétlenül1 szí, s a pénztár megvizsgálása és a hátralékok beszükséges haderőkkel. Ha az időt használatlanull fizetése felőli intézkedés végett bizottsági tagűkul
elmulasztanák, ha megelégednének a fáradsággal1 kinevezi: Nagy János és Jánó Sándor tagtársakat,
pacifikált két tartomány megszállásával, ha a de-- kiknek kötelességük eljárásuk eredményéről a jöroutirozott ellenséges bandáknak időt engednének,, vő gyűlésen jelentést tenni.
hogy összeszedjék és reorganizálják magukat, ha1
6) Cirmai Lajos olvassa Erdővidék földrajzáa sikereink által deprimált albán ligának idő en-- nak népiskolai módszer szerinti tárgyalásáról szóló
gedtetnek, hogy fejét ismét felemelje és ujabb had-- értekezését.
erőket vonjon magához, és ha a portának alkalmatt
Az értekezést megbirálás végett átvették :
adnánk, hogy Oroszország által kiszolgáltatott ha-- Török Aron és Biró Albert, kik az értekezésre
difoglyait, kiknek száma mintegy 60 ezerre tehető,, vonatkozó bírálatukat, bizonyos okok miatt, a taa novi-bazárii kerületbe küldje, akkor, ha operá-- vaszi gyűlésen fogják megtenni.
ciónkat csak a jövő tavasszal küzdenők meg újbólI
7) Boda Samu olvassa ez évben Budapesten
és ha a „politikai" konstellációk akkor még egy-• tartott IÍI ik egyetemes gyűlés tartamáról szóló
átalában megengednék, több mint 100.000 harced- jelentését.
zett harcossal látnók magunkat szemközt és a már
A gyűlés tudomásul veszi.
most is erős szorosok a török mérnökkari tisztek
8) Biró Albert olvassa Tulogdi Pál által irt
szakadatlan munkája folytán el lesznek látva min- „Az alkotmánytan tanításának haszna" cimü mundennemű c-rőditésekkel és valóságos Thermopy- kájára igen csinosan összeállított bírálatát.
lék lesznek.
A gyűlés érdeklődéssel hallgatja végig s mind
Azt hisszük, a Bécsben most folyó fontos tár- a müvet, mind a bírálatot emlékkönyvbe határozza
gyalások alatt ezt a kérdést is cl fogják dönteni. íratni.
9) az évi zár vizsgákról szóló statistikai kimuA gueriila harc lehetőségéről Boszniában írják : Balgaság volna azt hinni, hogy Zvornik és tatás összeállittása jön tárgyalás alá.
A gyűlés a statistikai kimutatás összeállításáLivno megszállásával minden be van fejezve ; még
számos fölkelő-banda maradt, északon és nyuga- ra egy bizottságot nevez ki, bizottsági tagok : Bedő
József,
Török Áron és Cirmai Lajos.
ton még nyüzsögnek a lázadók, kik önként nem
teszik le a fegyvert, de ha csapataink Focsát be10) Olvastatik Iláromszékm. főispánja Potsa
vették — és ez csak kevés napok kérdése — ak- József ő mlga idei 439. sz, átirata, a házi ipari pótkor a nagy háború erre az évre be lesz fejezve, tanfolyam tárgyában, melyben arról értesíttetik
akkor még „kis háborút" kell majd viselnünk és a tanitótesztületünk, hogy a kérelmezett póttanfovili ám gyorsasággal fel- és eltűnő guerillerókkal lyam felállítása alap hiánya miatt nem eszközölverekedünk, azonban ezek egy nagy hadseregnek hető. —
csak alkalmatlanok, de veszedelmesek nem lehet11) Elnök előterjeszti a szathmárvidéki tanek. Nem guerillerók, hanem Wellington és Pala- nító-egylet felszólítását a III ik egyetemes gyűlés
fax hadsergei űzték el a franciákat Spanyolor- tételei tárgyában.
szágból és a brigantik a nápolyi királyságban
Miután a Ill ik egyetemes gyűlés már megsohasem tudtak Viktor Emánuel csapatainak egyet- tartatott a gyűlés e felszólítás tárgyalását nem tartja
lenegy rendes zászlóalja ellenében valami sikert ki- időszerűnek.
vívni. A guerillerók rendesen inkább a békés la12) A magyar orsz. népnevelő egyletek szökosságra, mint az ellenséges hadseregre nézve ve- vetségének szabály tervezetét mutatja be elnök.
szélyesek
A gyűlés a szabálytervezetet tanulmányozásA bosnyák guerillerók még sok bajt fognak és előterjesztés végett, átadni határozza a levelező
nekünk okozni; mindenekelőtt élelmi oszlopainkra bizottságnak.
13) Elnök bemutatja az aradvidéki tanító-egynézve lesznek alkalmatlanok, de a meghódított
tartományból kiűzni nem fognak bennünket. A let közlönyét.
mit Willi^en tanában a „nagy háborúról" mond,
A gyűlés tudomásul veszi.
az áll a „kis háborúra" nézve is, a stratégia az
14) Török Aron tagtárs ABCés könyvek isemberi szükségeken alapszik, más szóval: a kato- mertetésére ajánlja magát.
nának idejében pihenni és idejében enni kell; hogy
A gyűlés köszönettel fogadja és az ismertenyugalmat és táplálékot szerezzen, alapra és az ez- tést a jövő gyűlésen elvárja.
zel való biztos összeköttetésre van szüksége. Az
15) Miután Tulogdi Pál, mint tanitó testülealapot a kisliáboruban a falvak, völgyek, barlan- tünk egyik állandó népnevelésügyi tagja a vidékgok stb. képezhetik.
ről végkép elköltözött, ii:ditványoztatik, hogy az
A falvakat azonban a mieink megszállották, további eljárás végett hozassék tudomására Udvagy legalább vigyáznak rájuk, barlangokban és varhely megye alispánjának.
Megbizatik ezzel az elnökség.
erdőkben pedig, télen nem lehet megélni. A bos16) A gyűlésen meg nem jelent tagok közül
nyákok és hercegovinaiak „kis háborújától" tehát
igazolta
magát 4 tag ; nem igazolta 0.
okt végétől nem kell félni és csak saját hibánk
17) A jő vő vándorgyűlés tartatik Bibarcfalvolna, lia nem gondoskodnánk arról, hogy tavaszván nov. havában, melynek napja meghatározása e
ra ne törhessen többé ki.
hóban, az elnökségre bizatik.
Mintatanitást tartnak:
Az erdővidéki tanítótestület
Tamási József a 3-ik oszt. a magyarnyelvtan1878. szept. hó 28-on Baróihon a felső-népiskola ból. Józsa Gábor a 3-ik oszt. a földrajzból.
Több tárgy nem lévén, a gyűlés véget ért.
II ik oszt. tantermében tartotta közgyűlését Bedő
József elnöklete alatt, szép számmal megjelent ta- d. u. 2 órakor.
N.-Ajta,
1S78. szept. 30-án.
gok jelenlétében.
1) Elnök olvassa évi jelentését, melyben kifeilodu Samu,
jezést ad a tanitói hivatás nagyságának "és fontostanitó t. jegyző.
ságának s élethű képét adja elő a tanitó testület
évi munkásságának és hazánk közel múlt nevezeEelyreigazitás
tesebb tanügyi mozgalmainak s egyszersmind a gyűlést megnyitottnak nyilvánítja.
Sepsi-Szentgyörgy városközség iskolaszékéA gyűlés tudomásul veszi és a jelentést em- nek a „Nemere" megelőző számában vallás- és közlékkönyvbe határozza Íratni.
oktatási miniszter úrhoz egy felterjesztése közölte2) Jegyző olvassa a múlt évi gyűlés jegyző- tik, melyben a sok mindenféle között a valóságos
kön}'vét.
tényállással merőben ellenkező állitások foglaltatA gyűlés egy hozzászólás után a jegyző- ván, a félrevezetni szándékolt olvasó közönség
könyvet minden pontjaiban helybe hagyja.
kellő tájékozásául kötelességemnek tartom a szük3) Elnök indítványozza egy könytárnok vá- séges helyreigazítást megtenni.
lasztását, miután tanitó testületünk választott könyNevezett iskolaszék ugyanis a felterjesztés a.
tárnoka Bálint Alajos a vidékről közelebbről eltá b. pontjai
alatt oly nézeteket tnlajdonit a megyei
vozandó.
kir. tanfelügyelőnek, melyeket az soha és sehol
A gyűlés az indítványt elfogadja és egy bi- sem nyilvánított s a milyeneket épeszű ember nem
zottság kinevezését határozza meg.
is nyilváníthat. A tanfelügyelő ama hires iskolaBizottsági tagokul kinevezi: Török ÁroA, széki gyűlésen elég világosan körvonalozva állásSzász József és Nagy János tagtársakat.
pontját, kimondotta, hogy a tanítók választásánál
A választás titkos szavazással történt a bizott- irányadóul egyedül a népoktatási törvény 138 §-át
ság által.
ismeri el, melynek értelmében „a tanitók élethoszA választási jegyzőkönyv felolvastatván Nagy sziglan választatnak ;" felfejtette, hogy más ideigImre
lenességet egy iskolaszék sem állithat fel azon kíBartha Gyula 1 szavazata ellenében 20 sza- vül, mely az iskolaszékek számára 1876 ban kiavazattal könyvtárnoknak választatott Bíró Albert, dott miniszteri utasítás 23. §-ában elő van irva, s
ki egy évre el is fogadta hivatalát.
mely szerint ideiglenes tanitók csak oly esetekben
4) Elnök egy két tagu bizottság kinevezését alkalmazhatók midőn valamely, tisztán a körülméindítványozza, kiknek kötelességük a könyvtárt nyek által előidézett oknál fogva (például év folyaátvenni, a választott könyvtárnoknak átadni és ar- mában véletlenül közbejött üresedés esetében) a
ról a jövő gyűlésen jelentéit tenni.
tanitói állomások véglegesen be nem tölthetők.
A gyűlés bizottsági tagokul kinevezi Bartha
Ezen álláspont oly világos, hogy ezzel szemGyula és Nagy Imre tagtársakat.
5) Pénztárnok olvassa pénztári jelentését, ben az iskolaszék próbaévezési okoskodása nevetséges
rabulismusnak tűnik fel, s azon rátogás
melyből kiiünik, liogy az 187^ tanévi bevétele
mintha a tanfelügyelő a tanitóválasztásoknál min36 frt. 50 kr.
den ideiglenességet kizárva még a képtelen taníkiadás
22 „ i.15 kr.
tók állandósítását is követelte volna, teljesen megpénztári készlet
13 „ 55 kr.
semmisül.
B e v e e n d ö k :
A mi már a kérdés meritumát t. i. az iskoa) Tagsági liátrálékból
.
4 frt.
laszéknek abbeli törekvését illeti, hogy ő községi
2>) Büntetési pénzekből .
20 frt,
tanítóit tanfelügyelői s közigazgatási bizottsági
közbe lépés kikerülésével önkényesen próbaévre
Összesen 24 frt.
A gyűlés a pé tz ári jeleitést tudomásul ve- alkalmazhassa s azokat hasonló e x c l u s i v i t á s

sil állomásaiktól m.íg i-; foszthassa: ez oly me
rénylet a melyet az ipari jog- ós humanitás érzet
soha helybe nem hagyhat s épen azért bámulnunk
kell azon arrogánci ín melylyel folyamodó iskolaszék ily szinü dologban nyilvánosság elé merszeit
lépni.
Azt hisszük, vallás- és kőzoktltási miniszter
ur ő nagyméltóságának bölcs intézkedése meg fog
kimélni minket azon kellemetlenségtől, hogy a
szentgyörgyi iskolaszék törvényellenes nézetének
helyeslését olvashassuk.
Illetékes.
A

v á l s á g .

A budapesti »Correspondenz« jelenti Bécs
bői október 2 iki kelettel, hogy ő folsóge elfogadta Széli pénzügyminiszter lemondását
és me^bizta utódja kinevezéseig a pénzügyi tárca ideiglenes vezetésével, a nrniszterium előterjesztésére vun.it ;ozólag pedig ó felsége fen
tartotta magának a továbbiakat. S z é l i pmin
este Budapestre, holnap este onnét Rátótra uta
zik Tisza és W e ckheim b-ró miniszterek ma
este Budapestre utaznak.
E jelentést azon megjegyzéssel közöljük, hogy
mi csak kombinációnak tartjuk, mely alaptalan is
lehet; ezt annál inkább is tesszük, mert holnap,
vagy holnapután az egész tényállást megtudjuk.
Bécs, okt 2 Tisza és Szeli miniszterek
ma este Budapestre visszautaznak. Tisza miniszterelnököt ma délelőtt ó' Felséye rnigánkihallgaláson fogadta.
BÓCH, okt 2. A helyzet tisztázása végett
visszautasitandók az itteni lapoknak érdekesen
hamis praemissáik. Va'ótlan, hogy a megszál
lás politikai része is szerepel a válságban. —
Hogy miképen gondo kőzik Tisza az okkupá •
cióról, megmondotta debreceni beszédjében A
ki azt állítja, hogy Tiszát nem kérdezték meg
az okkupáció iránt, az nem ismeri Tiszát, sem
Andrassyt Valótlan az is, hogy a magyar miniszterek követelik a konvenció megkötését a
poriával; erről nem volt szú Anclrássynak a
konvencióra vonatkozó jjvaslata a konstantiná
polyi kormány előtt fekszik és nyugodtan vár
ja, vajjoii a szultán aláírja e azt. — A berlini
szerződésnek a konvencióra vonatkozó pontját
mindenkor fakultatívnak je.entették az irányadó
körök. Valótlan, hogy Tisza kivánja a megszál'ásnak térben és időben való meghatározását. E kérdést eldöntötte a berlini szerződés és
nem jött szóba. Hasonlóképen a megszállás államjogi kérdése sem képezi a vita tárgyát. —
Mindebből következik, hogy semmiféle po-itikai
nézetkülönbségek sem okoznak nehézséget, hanem csak a pénz beszerzésének módja.
Bécsből a „Buci. Corr « a mint mondja —
illetékes o'dalról kapia a következő sürgönyt:
A krizis a legkomolyabb stádiumba lépett.
— S^éli pénzügyminiszter ismételve kije'entette,
hogy tovább a felelősséget el nem \ általhatja.
Az itteni lapok hirei, hogy Széli visszalépésének oka az osztrák minisztérium vonakodása
köz; s kölcsönt felvenni - teljesen koholtak.
Széli semmiféle ilyen propoziciókat nem tett
A .Pester Correspondenz* jelenti Bécsből
okt. 2-ról : A minisztorválsög még nincs elintézve Andrássy gr háromszor látogatta meg
délután a magyar minisztereket. Első izben e^y
..ra hosszat értekezet Tisza, Széli és YVo ckheim
miniszterekkel. - Széli ragaszkodik lemondásához. Tisza föltételekhez köti megmaradását
Mir.daketten ma este Budapestie utaznak.

LEGÚJABB.
Ilécs, okt. 2. Azon hírek ellenében, hogy a
novibazári kerületre is ki fogják terjeszteni a megszálló sereg operációit, az értesült körök bizonyosnak mondják, hogy illetékes helyen már hetekkel
ezelőtt szilárdul elhatározták, hogy Novibazárra
nem terjesztik ki az " operációt. Bankár körökben
feltűnést okozott a „Morgenpost- cikke, mely a
megszállás céljaira közös kölcsönt ajánlt.
JJécs, okt. 2. A „Pol. Corr." jelenti Belgrádból : Szerbiába több mint 4000 fölkelő menekült a
hadiszerekkel együtt. Ott lefegyverezték és internálták őket. Van köztük 2 pasa, 200 bég, 1 egész
nizám zászlóalj, 3 Krupp ágyú és néhány ezer hátultöltő, sok ló, élelmiszer és lőszer. Török fölkelők apróbb csoportokban, feleségeikkel, gyermekeikkel és holmijukkal majdnem naponkint kelnek
át a szerb határon.

KÜLÖNFÉLÉK.
— A postahivatal eddigi helyiségét odahagyva,
e hó eleje óta a Csiki-utaában levő Nagy Károlyféle házba helyeztetett át. Az uj postamester Jakabossy F. ur már elfoglalta állomását. Egyúttal
tudatjuk, hogy a távirdai hivatal közvetlen kapcsolatban fog áilani a postahivatallal.
— 5Í Uo:!;k közlemény a s.-szentgyörgyi i>ők
segélygyüjtö bizottságához a Boszniában megsebesültek javára történt adakozásokról, Sebestyén
Sándorné gyüjtöivén : Antal Zsigmond, Sebestyén
Sándor 2 — 2 frt. Gál Antal 1 frt. 20 kr. Séra Tamás, Nagy Dénes, Kónya Gerő, Silvester Dénes,
Kovács Gyuláné, Sükösd Tamás, Dr. Albu Mózesné, Albu Mózes, 1 — 1 frt. Ilyés Tamás, Kozma János, 50—50 kr. Forró Zsigmond 30 kr. Kozma
József 15 kr. — Harmadik közlemény. Kökösi
Endréné úrasszony gyüjtöivén : özv. Szentiványi
Györgyné 2 frt. Székely Margit, Szilágyi György,
Dónáth Pál, Gidófalvi Jánosné, Nagy Károly (szotyori) Lőrinc János, Nagy Ferenc, Kökösy Károlyné, Málnásy Ferenc, Kökösy György, Serester Matiltía, id. Serester S., Kiss István, Molnár
József 1 — 1 frt. özv. Szörcsey Gézáné 60 kr. Vusz
Zsuzsa, B : ró Áron, Zsigmond Bálint, Zsigmond
Mózes, 50—50 kr. Molnár Györgyné, Kiljéni Ferenc, Bartha Mihályné 40—40 kr. Veres Istvánné,
Nagy Ádám, Tóth Márton, Kiljéni Mihályné, Zsigmond Sámuelné, Bartha Bálinthné 20 - 20 kr. Sós
Jánosné urassz. 10 kr. Összeg : 22 frt. 10 kr.
— Az erdélyrészi reformált egyházkerület
idei rendkívüli közgyűlés? f. hó 6-ikán nyilik meg
Kolozsvárit. Az elnökséget mint a szétküldött meghívókból látjuk, br. Kemény Gábor, egyházkerületi főgondnok s b lügy miniszteri államtitkár ur
fogja vezetni. A gyűlés egyetlen tanácskozási tárgyát az a 7-es bizottsági javaslat fogja alkotni,
melyet az 5 magyar reformált superintendentia
egyesülésére nézve készített conventia munkálatokra vonatkozólag a conventi albizottságok az öt
superintendentiától — mult évi tanácskozásaik nyomán — kikértek, s melyeket az erdélyi egyleázkerületre nézve főt. Nagy Péter elnöklete alatt a gr.
Bánfry Miklós, Lészai Ferenc, dr. Kolozsvári Sándor, Szász Domokos, Benkő János és dr. Kovács
Ödön tagokból álló bizottság a mult hetekben készített el. E bizottsági javaslat immár az áll. ig
t - nács véleményezésén is átment s csekély módoslcásokkal fog a' rk. közgyűlés elé terjesztetni. A
munkálat, mig a legnagyobb készséggel járul az
5 superintendentia egyesülésének nagy fontosságú
elvéhez, egyszersmind kijelöli azokat a föntartásokat is, melyek mellett — az erdélyi egyházkerület törvényes autonómiájából s alkotmánya fejlettebb voltából folyólag — az egyesülésre kész.
— Postflüey. Azon kivételes viszonyok, melyek a tölgyes—borszéki, borszék—ditrói, csikgyimes csikszépvizi és k.-vásárhely—soósmezői küldöncpostajáratoknak napontai közlekedtetését szükségessé tették, megszűnvén, az említett járatok f.
évi okt. 1 tői kezdve hetenkint négyszerire illetőleg a két utóbbi háromszorira szorittatik. Mi azzal
tétetik közhírré, hogy az elindítási és megérkezési időre nézve változás nem áll be. Posta napok
Tölgyes—Borszék és viszont; Borszék—Ditró és
viszont vasárnap, kedd, csütörtök, szombat. Csikgyimes—Csikszépviz és viszont hétfő, szerda, szombat. K.-vásárhely—Soósmező kedd, csütörtök, szombat. Soósmező—K.-Vásárhely vasárnap, szerda,
péntek.
N.-Szeben, 1878. szept. 28 án. A 111. kir.
posta-igazgató : F o 11 é r t.
— Méntelepek és ménesek az erdélyi részekben. A s.-sztgyörgyi méntelep létszáma Erdély területén 250 ménnel van rendszeresítve, mely létszám azonban jelenleg nem teljífs. A tényleg állománvban levő 210 mén a sztgyörgyi, homoródi s
rittegi teleposztályokban van elhelyezve fajta szerint. Ez erdélyi méntelepnél 11 angol telivér, 55
angol félvér, 8 arab telivér, 65 arab félvér, 45 lipiczai, és 15 honi hegyi fajtából származott s 10
nerfolki cs normán mén van. E méntelep működési területe egész Erdély mély völgyeiben s halmos vidékein kitűnő keleti s spanyol származású
közép s könnyű nyerges lovat, s hegyes vidékein
szívós, edzett, de apró hegyi lovat tenyészt. A fogarasi ménes 1874-ben alapíttatott E célra azért
választatott a fogarasi kincstári uradalom, mivel a
3000 méter magasságú havasak alján számos patakkal s kitűnő hegyi legelőkkel úgyis kedvező
viszonyokat nyújt e vidék edzett hegyi lovak tenyésztésére. A tenyész-anyag, melylyel a fogarasi
ménes megalapittatott, túlnyomóan nápolyi, spanyol s keleti származású, s eredetileg Trieszt mellett Lipiczán már több mint két évszázad óta fenálló fejedelmi ménesnek köszöni eredetét. Ezen
„Lipiczai" név alatt ismeretes, kiválóan hegyi vidékre alkalmas, megállapodott s önálló fajtából,
továbbá az uralkodónk kegyelméből nyert eredeti
lipicai lovakkal- s végre magántenyésztőktől vásárolt ugyanily fajtájú kancákkal alapított meg 4
év előtt a fogarasi államménes.
— Elgázolfíü és öngyilkosság. Brassóban folyó
hó i-én az újoncok „beruktolása" alkalmából egy
székely család teljes tzámtnal kisérte be a legényt
a kaszárnyába, hogy még egyszer elbúcsúzhassanak a nemsokára katonabőrbe bújtatandó fiútól. A
bú-ószlató folyadékokból többet vévén magukhoz
a kellőnél: a hazatérő anyát útközben egy terhes
kocsi elgázolta, még pedig olyan szerencsétlen módon, hogy a kerekek a szegény nő fején mentek

át. A kocsist rögtön letartóztatták, de a tanuk állítása szerint teljesen ártatlan, minthogy többször
kiáltott az előtte haladóknak, de ezek széles jókedvükben nem figyeltek rá. — E hó 2-kán szintén
Brassóban, egy Sándor-ezredbeli közbaka ismeretlen okból főbelőtte magát. Szörgyen elroncsolt koponyával szállították a katonai kórházba, honnan
következő napon katonai diszszel temették el.
— Kiv-liüköllóinegyébc bekebelezett Jövedics
községéből írják a nagy-szebeni „Tageblatt"-nak:
Szeptember 29-én egy I. M. nevü, 21 éves, jól megtermett legény Szász-Almás községébe ment, a
malomba. Ott, valószínűleg vigyázatlanságból, a
hajtókerék közelébe került. A kerék egyik fogasa
ruhájába akadt s rögtön berántotta a fiút ki
most összezúzott tagokkal fekszik. Felgyógyulásához nem nagy a remény. Ugyan e községből írják, hogy a legközelebbi zivatar ottan jelentékeny
károkat okozott. A villám becsapott a templom
fatornyába, s azt egészen szétrombolta. Két harang teljesen tönkre ment.
— Gyilkosság ablakon át. Nagyszombatban a
mult szerdán titokteljes gyilkosságot követtek el.
Midőn beesteledett, Marecsek Imre ottani lakos hazament és az ablakhoz ült. Egyszerre, épen midőn
nyolcat harangoztak, nagy durranás hallatszik és
Marecsek az ablak mellől a földre zuhan. A szerencsétlent az ablakon át főbe lőtték. Az ijedtség
roppant nagy volt a házban, ugy hogy az első
percekben csak a meggyilkolttal foglalatoskodtak,
a gyilkosra senki sem gondolt. Keresték, kutatták
aztán, de mind hasztalan, nyomára nem akadhattak. Nem is sejtik, vájjon boszuból, vagy más okból gyilkolták-e meg ?
— Mimiid szultán és Ozmán basa. Konstantinápolyból írják : Mult pénteken a szultán legyőzte
eddigi aggodalmát és nyitott kocsiban hajtatott
Galatán és Sztambulon keresztül a Sofia mecsetbe.
A rendőrség minden intézkedést megtett, hogy
semmi baja ne történjék ; minden husz lépésnyire
három csendőr állott, kik az utca bejáratainál őrködtek. Egyébiránt Abdul Hamid mellett ott van
pajzsul Ozmán basa, a plevnai hős, ki a népgyülölet ellen megvédelmezi. Ozmán basa napról napra
kegyeltebb a szultán előtt, ki legújabban pompás
már'ványpalotát építtet a hős számára a Bosporus
európai partján.
— A „St.-IienoUh-ikrelict" a mult hóban a
r New-York Aquarium" bemutatta több orvosnak.
Az ikrek 7 hónaposak, neveik: Róza és Mari. Fe
jök és törzsök az utolsó bordákig különálló, innen
kezdve a két test egybefoly. Karjuk négy, de lábuk csak kettő. Az ikrek természeti működése
sok tekintetben külön váló : mig az egyik alszik,
az alatt a másik kacaghat, vagy míg az egyik
sir, addig a másik szophat stb. Testük alsó része
közös, bár ugy látszik, hogy két gyomruk van. —
Az ikrek szülei francia kivándorlottak, 26 évesek
s van még egy két éves, teljesen cp testii leányok.
— Öt gyermeket szült szept. 3-án Bladensburgban Casudyné asszony, az aaltimorohii vasúttársaság egjik hivatalnokának neje. Az anya
öt „babies"-jávai együtt jól érzi magát. A szomszédasszonyok e ritka áldást csalhatatlan jelül te kintik arra nézve, hogy jobb idők fognak bekövet kezni.
— A tolni (cs. Mikor még török világ járt
Magyarországon, dr. Erődy Béla tanár tanfolyamot nyitott Budapesten a török nyelvet megtanulni
kivánó lelkes ifjúság számára. Persze jelentkeztek
tömérdeken, az első órákon zsúfolva volt a hallgatótér ; két hét múlva pedig (ez is természetes) alig
néhány szorgalmas tanulni kivánó i'ju hallgatta a
tanárt. A többinél kilobbant a szalmaláng; megelégelték a dicsőséget. A derék tanár a hallgató
sereg utolsó mohikánjaival szép eredményt ert el.
Mind megtanulták (többé-kevésbé folyékonyan) a
török társalgási nyelvet; legjobban kitűnt köztük
Tankó Samu műegyetemi polgár, ki már három
havi tanulás után annyira vitte, hogy a Budapesten
járt küldöttséget többször üdvözölte török nyelven.
Fordultak az idők, a török-magyar barátság szép
álmából Bosznia occupátiója lett. Csapatostul vitték
le a magyaT fiukat, köztük, mint a „Főv. Lapok"
beszéli, Tankó Samut is, kiről e néhány sor szól.
Egyszerű vadászönkéntes volt s már elkészült rá,
micsoda viszontagságokat lehet kiállnia, mikor Bródban maga elé hivatja őt Filippovics báró. (A magyar fiu azt hitte: no most főbelövik. A táborszernagy keményen a szeme közé nézett: „Tud
ön törőkül?" — „Tudok, excellentiás" uram." —
„No akkor ittmarad állandóan a vezér karban, mint
tolmács; fogja valiatni a török foglyokat." — S
Tankó (káplárrá léptetve elő) valóban nem tesz
egyebet, mint a foglyokat kérdezgeti. Filippovics
báró ugy vigyáztat rá, mint a liimes tojásra, mert
baj volna, ha a tolmács elveszne. Érdekes, hogy a
törökök folyton csábítják a magyar ifjút: pártoljon
át hozzájuk. Szerajevo volt kormányzója, Hafiz pasa,
ezt mondta neki: „Légy török, testvér. Adunk
neked olyan feleségeket, a milyen hurik a hetedik
égben sem teremnek a tubafa árnyában s adunk
hozzá annyi aranyat, hogy bearanyozhatod vele
még feleségeid minden hajszálát is." — A tolmács
persze igy válaszolt: „Helytelenül beszélsz, emberséges pasa. Csapjatok ti át mi hozzánk mindnyájan s kész a béke, barátság, mert mi jó szándékkal jöttünk ebbe az országba". — „Hordja el
az eblisz az ilyen jó szándékot" — mormogta bozontos szakállába a pasa s nem faggatta többet a
magyar ifjút.

— Felhirfts. Mindazok, kik a székesfehérvári
országos kiállításon készítményeiket kiállitani szándékoznak, értesitem, hogy a szükséges bejelentési
iveket nálam bármikor átvehetik — S.-Sztgyörgy,
1878. okt. 5. B i n d e r L a j o s , m. k. felügyelő.
— Mehemed Ali utolsó órái. A musir egy sógora Edhem bej, ki csakis álruha által menekülhetett mrg egy szolgájával az albán vérfürdőből, utó
1 ig elmondja, mint halt meg Mehemed Ali. A musirt, ki Abdullah pasának egy részére nyert albán
nemes konakjában lakott, két napon át mintegy
10.000 albán ostromolta. A musir két századdal
védelmezte magát a konakban, de lőszere, legénysége szüntelen fogyott, ugy hogy már csak 60 embere maradt. E szorultságban sokan megadták magukat, sokan álruhában menekültek. Időközben a
lázadók egy szomszéd minaretről kezdtek lődözni
a koriakra, mig a háremet, honnét a nők kiszabadultak, fölgyújtották. Mehemed Ali még visszavonult egy toronyba, de látva, hogy nincs számára
menekülés s a tüz már a tornyot is elérte, fölkiáltott : „Legalább haljak katona halált." S ezzel lerohant az albánok elé. Számos golyótól találva
azonnal meghalt. Abduluh pasát a torony tetejéről
vetették le. Bairam és Sakir tiszteknek szintén halniok kellett. A lázadók a holtesteket később célpontul is fölhasználták; Mehemed Ali hős testét
eltemetése előtt 200 golyó fúrta át. Az egész eset
alatt a jakovai helytartó vonakodott segítségére
menni az ostromlottaknak.
N Y Í L T
T T T Í T ~
Miután személyesen tiszteletemet tenni SepsiSzentgyörgyön levő valamennyi nagyon tisztelt
ismerőseimnél és jóakaróimnál körülményeim sürgető voltánál fogva nem tehettem, fogadja e város
nagyrabecsült közönsége e helyen kifejezett hálámat és köszönetemet itteni tartózkodásom alatt
irántam tanúsított jóindulatáért.
Sepsi-Szentgyörgyön, 1878. okt. 2-án.
Fenczel János.

Tudósítás.

H é v i z é n (Nagy-Küküllőmegye, a vasúttól
1 órányira) 700 hold b ü k k és 150 hold c s e r e ,
— D a t h (N.-Küküllőmegye, 2 órányira a vasuttóli
700 hold b ü k k - és 100 hold c s e r e-m a k k o 1 á s
eladó.
Értekezhetni Sepsi-Szentgyörgyön gróf K i 1noky Imrénél.

A hídvégi községi iskolánál egy rendes tanitói állomás üresedésbe jővén, ennek betöltésére
pályázat hirdettetik.
Évi fizetés : 300 frt. tisztességes lakás-, kertilletménynyel és 2 öl száraz tűzi fa.
Fölhivatnak e pályázók f. év okt. hó 10-ig
annál is inkább'oklevéllel ellátott folyamodványokat alólirt isk. széki elnökhöz benyújtani, mivel a
későbben érkezők figyelmen kivül hagyatnak.
Hidvég, 1878. szept. 25-én.
Kónya Miklós,
isk. széki elnök.
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Árverezési hirdetés.
Alattirt községi elöljáróság által közhírré tétetik, miszerint Aldoboly községe a vámoshidnál
lévő korcsomának és vámszedő háznak használt
épület kijavítani és egy sütő házat építeni határozta, melynek árlejtésen való kiadása 678 frt. 48 kr.
kezdve a község házánál f. év okt. 6 án d. u. 2.
órakor fog eszközöltetni, a hová szólni szándékozók a kikiáltási árnak io"|,-ait előre letenni kötelesek. Egyéb feltételek a község házánál bármikor a.z árverezés napjáig megtekinthetők.
Aldoboly, 1878. szept- 26-án.
Plugor János,
2—2
biró.

J. A. Iltísner.
3—

Haszonbéri

hirdetés.

P á l y á z a t i hirdetés.

Nagy Gábor,

»

n

n

H-

„

Cs. kir. arany
Napoleond'or
Német birodalmi márka
London

. . . ' . '

.' .'

Felelős szerkesztő: Síálik József.
Kiadótulajdonos: Polliik Mór.

Tompa Miklós,
szolgabíró-

Felülmúlhatatlan és nélkülözhetlen szappannak bizonyult be és általánosan elismertetett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr
LEJOSSE-féle

SAVON RAYÍ8SANTE;

ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan
a világon; a ki egyszer megkisértette, az soha többé nem használ más szappant.
A hatás biztosittatik.
— Egy darab ára 50 kr. —
Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett a
hölgyvilág által általánosan elismerve a hivatalosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valódi I

Hairissaníe
Dr.

L E J O S S E - t ó l Párisban.
Eien 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
ibört szer«z 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 király
utca 7. sz. S e p s i S z t g y ö r g y ö n Ötves és
Bctfigh urak gyógyszertárában.
Nagy eredeti üvegtok ára 2 frt 50 kr.
Kis
„
„
„ 1 frt 50 kr.
Központi szétküidési raktár : Schwarc Henriknél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) Ii —

III.—

„
keleti vasút H. kibocs. államkötv.
74 —
n
»
» 1876. évi államkötv. .
64.25
„
vasúti kölcsön kötvény . . . .
98.65
„
földtehermentesitési kötvény
. . 87.50
Temesvári
„
, , 7c
n
n
• - 74-/0
Erdélyi
„
. . 72.75
n
Szőlődézmaváltsági
. . 84.50
B
Osztrák egys.-államadósság papírban . .
81.50
n
n
v
ezüstben
. . 60.65
„ aranyjáradék
62.60
1860. államsorsjegy
71.45
Osztrák nemzeti bankrészvény.
110.75
„
hitelintézeti
„ . . . . . .
787.—
Magy ar hitelbank
227.25

Ezüst

Brassó, nagyuteza.

Az arcszín fiatal üdeség-e !

Néhai gróf Mikes Banedek hagyatékához tartozó zabolai birtok 1879. év január i-étől kezdve
kilenc évre haszonbérbe kiadó.
6 l - i k közlemény
*
Kellő biztosíték mellett a meglevő feudális
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a háromszéki .Erzsébet* árvaleányház javára instructus is átengedtetik.
A feltételek megtekinthetők tek. K'ü n 1 e Jó
történt szives adakozásokról.
z s e f ügyvéd urnái Sepsi-Szentgyörgyön, vagy a
A s.-sztgyörgyi tanács ivén :
helyszínén Zabolán mélt. G y á r f á s Lajos urnái."
Egyszersmindenkorra adakoztak : Gyárfás Lajos, Bogdán Andrásné 1 - 1 frt. Fogolyán Kristóf,
Csutak M. M. N. N. 50—50 kr. Hary Gyula, Tittl
Bernstein, Gidófalviné 30—30 kr. N. N. 20 kr. öszszesen 5 frt. 60 kr.
S.-Sztiván községe ivén :
Kelemen György 1 k. fuszulyka, Szentiványi
A főméltóságu m. k. belügyminisztériumnak
Kristina '|j v fuszulyka. Vos Anna 1. k. fuszulyka. özv. Bartha Józsefné '|t v. borsó, Opra Mik- f, hó 13-án 36,924. sz. a. beadott engedélye folylósné 1 k. fuszulyka, Szennyes György 10 kr. Biró tán az alólirt szolgabírói járásban rennszeresitelt
Ferenc 10 kr. Ilajdu András 10 kr. Szentiványi két körorvosi állomásra ezennel pályázat hirdetteElek 10 kr. Kovács Samu 10 kr. Bartha András tik u. m :
I. A Nagy- és Kisborosnyó, Feldoboly, Léc10 kr. Pataki Rozália 19 kr. Szaboszlai Anna 20
kr. Opra András 10 kr. Kóhn Mór 50 kr. összeg falva, Várhegy. Bita, Réty, Magyarós, Komolló,
Egerpatak,
Szacsva, Bodzaforduló és Szitabodza
1 frt. 50 kr.
községekből 9382 lélek számmal alakított közegészKökös községe ivén :
Ivökös községe, Kökösy György 1 —1 frt. ségügyi körbe, évi 800 frt. fizetéssel Ezen csoport
Nagyborosnyó nagyközség (hol egyúttal
Veres István, Molnár József, Serester Matild 50—50 főhelye
gyógyszertár is van) tekintélyes vásáros hely, nékr. Nagy ..Ádám, Zsigmond Ádám, Kiss István 20 pes vidék központja, s orvosfudorral biró városok— 20 kr. Ürmösi István, Sos Tamás, Stoján De- tól távol fekszik. Ezen állomás csak is orvostumeter,Popovics Béniám, Zsigmond Bálint, Plugor dori oklevéllel biró pályázóval tölthető be.
József Kiljéni Ferenc Jancsó György, Bartha MiII. Az Uzon, S.-Szt.-Iván Laborfalva, Lisznyó,
hály, Biró Áron 10—10 kr. Plugor Tódor 4 kr. Bikfalva, Dobolló, Márkos, Nyén, Bodola és BodNagy Fer,-né úrasszony 5 kr. Jakabos Józsefné 4 zavám községekből 10.964 lélek számmal alakított
kr. Illyés György 4 kr. Molnár Béniám 2 kr. ösz- közegészségügyi körbe 300 frt. évi fizetés s 50 frt.
sieg 5 frt. 30 kr.
lakbérrel; főhely Uzonj hasonlólag vásáros helység.
Alapítványát kifizette Wellenreiter Györgyné
A kellőleg felszerelt pályázatok jövő október
25 frtot.
hó 31-éig ezen szolgabírósághoz küldendők.
Mindezekért fogadjak a szíves gyűjtő és a neA Háromszékmegyei sepsii felső járási szolmes keblű adakozók az árvák nevében legmele- gabiróság.
gebb köszönetünket.
Uzon (p. állomás) 1878. szept. 26-án.
Kelementelke, március 10. 1878.
elnöktitkár.
Ették- és Táitó áriolyain a bécsi cs. kir. uyiháuos
tözsdéu október i.
Magyar aranyjáradék
83.—
, „
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.—
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% g _j2
57 65
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u. m. régi fegyvereket, kardokat, tő- g S l
röket, különféle hímzett szöveteket, M n
régi edényeket, mindenféle nemzet réz, | H I
ezüst vagy arany pénzeit, érmeket, |EH|
általában mindennemű becses tárgya- |S5|
kat, melyek egy régiségtár berendezé- | S |
séhez szükségesek, alulirt igen előnyös
árakon bevásárol.
Erre nézve szerencsés voltam Károly
ő fensége, Románia fejedelmétől is
megbízást nyerni.

m

•) E rovat alatt megjelent közleményekért csakis a sajtőL.- tös.-íggal szemben vállal felelősséget a
Szerte.

3 . Szentkereszty Stephánie,
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B I R O

G Y U L A

Brassóban
ajánlja a t. közönségnek legújabb divatú, gazdagon felszerelt

R A K T Á R Á T ^

1 1

Nagyobb és kisebb megrendelések, valamint javítások
is a lehető legolcsóbban és legyorsabban eszközöltetnek.
SSRG* R Á K T A R : Nagy-utca 501, szám.

