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tV1 és a „sepsi-szentgyörgyi önkénytes tüzatftc-egylet"  hivatalos közlönye. 

A tűzbiztonság Háromszék me-
gy ében. 

Háromszékmegye közigazgatási bizottsága 
legközelebbről tartott ülésében, melyről mai 
s/ámunk hoz tudósítás, behatóan foglalkozott  a 
megyénkben most már, mondhatni, mindenna-
possá vált tüzesetek kérdésével. Egy két szol 
gabiró a gyakori tűzvészek meggátlására rög-
t nitéló b róság kérelmezését sürgette az alis-
pánnál S csakugyan ha a mindennapos szomorú 
tapasztalatokra hivatkoznak, a kérelem jogo-
sultnak látszik. Alig van este, melyen a piros-
ra festett  égbolt tüzet ne jelezne valamelyik 
községben Tegnap ismét tiiz volt Szemerján : 
— a tüz .ismeretlen okból« támadt s leégett 
két csűr. 

Nincs kétség benne, hogy a véletlennek is 
nagy szerepe van e sajnos körülménynél, — s 
gyakran vigyázatlanságból erednek azok. Más 
felől  azonban az is tény, hogy népünk alsó osz 
tálya a visszatorlás ezen gaz nemét még min-
d'g gyakorolja és pedig oly aggasztó mérvben, 
hogy a törvényhozás figyelmét  méltán kelt-
heti fel 

A mi a szándékos gyujtogatásokat i leti, a 
köz;gazgatási bizottság e tárgybui a nyomozást 
elrendelte s ha csakugyan kétségtelen adatok-
kal fog  rendelkezni, nem késik a rögtön itélö 
bíróság elrendelését sürgetni. 

Ámde addig is, mig ez történik, nem vol-
na-e jó azon községek e'őljárói ellen meginditni 
a vizsgálatot, melyek tűzbiztonsági szempontból 
legkisebb tevékenységet, vagy legcsekélyebb 
ügyeimet tem fordítnak  községeikre. Vannak e 
tekintetben dicséretet érdemlő községeink A 
városok s külön' sen Sepsi-Szentgyörgy város 
éber rendőrségét a méltánylás teljes elismerése 
illeti ; vigyázatlanságból, vagy legalább is az 
óvintézkedések hiányából eredő tűzvész íLt nem 
fordult  elő. Mit mondjunk azonban az oly köz 

ségekró'l, melyeknek elöljárói a felelősség  sú-
lyos terhér.ek érzetében még a tüzrend ;ri meg-
lévő szabályokat sem léptették életbe közsé-
geikben. 

Ezen m e g b o t r á n k o z t a t ó hanyagság 
itt-ott annyira űzetik, hogy a cselédek nyi t 
szivarozását a gabonával telt csűrök me'lett 
minden lelkiismeretben furdalás  nélkül e'nézik. 
Tudnánk felemlíteni  fa'vakat,  hol az éjeli őrök-
nek hire-pora sincs már régóta Azon óvsza-
bályok, melyek legalább a gyakori, véleletle 
niil kiütött tüzesetek tovább terjedésének némi 
gátat vetnének : nem találhatók meg sok köz-
ségben 

Itt első sorban a szolgabirákat éri a fele-
lősség Minden községet ók tartoznak köteles-
ségeik pontos teljesítésére a törvény legerősebb 
szigorával szorítani. — Ne mondjuk azt, hogy 
.népünkkel nem l e h e t boldogulni., mint ezt 
elég vigyázatlanul egyik állitá A néppel le-
het és k e l l boldogu'ni, csak vezéreljen min-
d-in elöljárót a hivatalával jnró készséges buz-
góság. 

Lapunk pár izben már foglalkozott  e he-
lyen a tűzbiztonság kérdésével ; most Horváth 
László megyei főjegyző  urnák a közig bizott-
sághoz beadott tüzkárbiztositást illető igen 
talpraesett, S'ik utángondolással kidolgozott ter-
vezetét már jövő számunkban ismertetni fogjuk 
olvasóinkkal. A nemes gopdílkozásu főjegyző 
ur fáradozásait,  a közjó érdekében tett hasznos 
szolgálatát megyénk lakosii nagy köszönettel 
vehetik. 

Részünkről óhajtjuk, hogy a törvényhozás 
intézkedései érjék el végre-valahára azon vár-
va-várt sikert, mely megyénk lakosa t legalább 
a mindennapos ö r ö k ö s r e t t e g é s e k t ő l 
megmentheti. 

( ) 

* Király ő felsége,  mint a „Pest. Corr." leg 
illetékesebb forrásból  értesül, az okkupált tarto-
mányok számára általános amnestiát adni kegyes-
kedett és az erre vonatkozó Bosznia és Herceg-
ovina lakóihoz intézett proklamáció legközelebb fog 
közzététetni. 

* A képviselőház I. bíráló bizottsága nov. 9-én 
d. u. 4 órakor tartott ülésében tárgyalás alávette 
Thaly Kálmán budapest-ferencvárosi  képviselő vá-
lasztása ellen beadott kérvényt. A bizottság Stoll 
Károly előadó jelentése után, kinek a kérvény vé-
leményezés végett kiadatott, beható, hosszas vita 
nyomán a kérvényt alaki tekintetben elutasitandó-
nak itélte és Thaly Kálmánt 5 szavazattal 2 elle-
nében igazolt képvisélőnek jelenté ki. 

%'  Á E C A . 
„Kiadó szállás" 

— 1-Ujz. — 

Szegény Ilona! 
Ki hitte volna, hogy a Beszédes családot egy 

év alatt ily nyomorban lássuk. Hiába ! a sors csapá-
sainak alávetett halandók vagyunk. 

Nemsokára, talán egy hét múlva költözködni 
kell Ilonáéknak, itt van a hurcolkodás napja. 

Mennyi öröm és búbánat fűződik  e naphoz és 
ki örvend, ki várja legjobban e napot ? Egyedül 
a házi ur. Igen, egyedül ő, ki kérlelhetlen drákói 
szigorral szedi fel  a pénzt, egy kilóval nővén na 
gyobbat mája, midőn a beszedett házbér-összeget 
megint elhelyezheti a budapesti első takarékpénz-
tárban. 

Szegény emberek, kik aggódva néztek e nap-
nak elébe, hogy keserves munkáitok árával szer-
zeit pénzeteket nagy liázbér-összegként dobjátok 
ki a méltóságos tekintetű házi uraknak (kik külön-
ben nagyrészint szurtos csizmadiák, avagy asztalos 
mesterek) tárcáiba. 

Igen tárcáiba - akár a porba, mert ők azt a 
pénzt számba sem veszik ezreik mellett. Oh, hogy 
ümé meg a guta a fejüket  ! — pedig be keserves 
pénz az, legkeservesebb. Hátunk előre borsózik az 
újból lefizetendő  házbér összeg miatt, hátha az is 
eszünkbe jut, hogy a mult évnegyedből még hát-
rálékunk nincs összerakosgatva és adósnak nem 
szabad maradni s mig ki nem fizetjük,  a házi ur 
nem enged el. 

Oh ti kedves pesti házi Urak! a vakság cs os-
tor hátatokon be kevés kárt tenne rajtátok ! Egy 
házi urnák 50—60 forint  nem is pénz s mégis mily 
kapzsian, megszámlálva kétszer-háromszor, begyű-
ritek zsíros zsebeitekbe. 

Szegény ember, te látod azt s nemde elgon-
dolod, mily rendkívüli takarékosság mellett és rend-
kívüli nélkülözések árán rakosgattad össze mind 

Viliuos német császár, mint a „Köln. Ztg." a 
leghitelessebb forrásból  jelenti, dec. első hetében 
tér vissza Berlinbe és ismétjátveszi az uralkodást. 

A hazájukba visszatérő bosnyák menekültek 
több küldöttsége, mint Zágrábból irják, Horvátor-
szág különböző vidékeiről Zágrábba ment, hogy a 
horvát nemzet és a külföldi  nemes jótevők képvi-
selőinek és különösen az ottani bosnyák segélyző 
bizottság elnökének Ilija (xutesanak köszönetet 
mondjanak a 4 és félévi  számkivetésük alatt nyúj-
tott segélyért és nemes támogatásért, (irutesa az 
egyik óhitű pap által hozzá intézett beszédre hosz-
szabb beszédben válaszolt, melyet következő sza-
vakkal fejezett  be; „Isten veletek utazzatok sze-
rencsésen! Legyetek egyetértők! Szeressétek és 
támogassatok egymást kölcsönösen felejtsétek  el 
a törökök által rajtatok elkövetett bántalmazáso-
kat I Legyetek keresztény vallás szellemében bé-
kések és békülékenyek! Gondoljatok arra, hogy 
ti bosnyákok és hercegovinaiak mindnyájan egy 
vérből, egy törzsből valók vagytok, hogy szép or-
szágtok mindnyájatoknak helyet és táplálékot nyujt 
és hogy immár hivatva vagytok Európa népeinek 
kultusmüvében részt venni. Legyetek szorgalmasok 
és munkások, ez által jóléthez fogtok  jutni. Fog-
tok iskolákat kapni és a műveltség, a szellemi és 
anyagi haladás áldásai a bennetek még szunyadó 
tehetségeket fel  fogják  ébreszteni, hazátoknak szép 
és fényes  jövőt fognak  biztosítani. Isten veletek 
hát: a mindenható óvja és áldja a hazába való visz-
szatérésteket." 

azért, hogy neked egy nedves pincelyukat adott, 
melyért pénzeden kivül még azzal is megfizetsz, 
hogy egészségedből tiz évet a házi ur nagylelkű-
ségének dobsz oda. 

Ilyen az élet. A szegény embernek nem elég" 
pénzével fizetni,  de egészségét, ruhadarabjait, pár-
náit, bútorait is követelik; pedig nem adó-exeku-
torok, nem, csak a jó pesti házi urak. 

Oh, mennyit busult, sírt Ilona és bátyja Jenő, 
ki szivén hordott mindent épen ugy, mint apjuk : 
Beszédes Imre. 

Egyszerű polgárember volt, szabó mestersé-
géből fáradhatlan  munkásság és takarékosság mel-
lett alig szerezhetett össze néhány forintot,  mely-
ből Jenőt taníttathassa s ő maga szerény családját 
fen  tartsa. 

Alig mult negyven éves és fejét  r ár galamb-
ősz haj boritá. On, hogy fájt  lelkem, midőn láttam 
az utcán szaladva, ka:ján„egy foltozott  nadrággal, 
vagy egy kijavításra hazaviendő színehagyott ka-
báttal. Uj ruhákat talán nem is készít, hiszen mes-
terségének fénykora  letűnt; el sem hiszik, hogy 
ő Pest városának első szabója vala. 

Sok, de sok csapás érte szegény Beszédest 
Felesége régen elhunyt, még a hatvanas években, 
abban a jó magyar világban, midőn a magyarnad-
rág és magyarka járta. Ah, fénykora  volt az, mely 
nemzeti viseletünkkel karöltve hanyatlott alá — s 
többé nem volt elég erős, hogy ércnyelven han-
goztassa a magyar jólétét, megelégedését. 

Szegény hazám ! — csoda, hogy apáink által 
vérrel szerzett földünkön  létünket megfeszitett  szor-
galom mellett valamiképen tengethetjük, hiszen az 
idegenek maholnap kitúrnak, nyelvünket egy más 
rabszolganyelv váltja fel,  — az undor és gyűlölet 
nyelve. 

A honfoglalásban  — magyarom — őseid har-
coltak, on .ák vérüket; most nem ontod, ham-m 
koldusbottal kezedben vándorolsz tova azokho.:, a 
kik ezelőtt hozzád mentek, de most birtokkal ta-
nyát ütvén földünkön,  mint honfoglaló,  ki mindig 
„sehonnai" volt. 

Nincs okom kétkedni drága vérem, hogy a 
magyar nemzet ideje-java letelt, de van okom két 
kedni a nagy magyar Széchényi szavain, hogy — 
„Magyarorszag nem volt, hanem lesz". 

Eltűntek a boldog idők. 
Beszédes jövedelme százakra, ezerekre ment; 

ki hinné el azt most. Nagy lakást tartott, kényel-
mesen bebutorozva, ellátva gazdagon házi szük-
ségletekkel ugy, miként jó magyar gazdasszonyok-
nál tapasztaljuk és a család érdeke megkívánja. 

A régi jó idők óta hány sóhaj lebbent el Ilo-
na ajkain I Virágzón, boldogan éltek víg családi 
körben, midőn többi testvérei is éltek. Most se-
gély-adományokra szorulnak, eltekintve a keserű 
fájdalmaktól,  melyek óráról órára következtek ba. 

— Nincs igazság a világon ! — mondá csüg-
gedetton Beszédes. — Hogy lehet, miként egy csa-
ládra a sors lolytonos átkait mérje. , 

Nehéz idők borultak szegény Beszédesre, kit 
az vigasztalt némileg, hogy két gyermekét még" az 
isten megtartotta ; talán boldogok is lehetnek. Mis 
felől  gyermekei jó testv rek voltak, szerették egy-
mást, tisztelték szülőiket. A többiek már nyugosz-
nak ; a feledhetlen  jó édes anya Trézsi néni, leá-
nyai Irma, Mili, Paulina, és fiai  József,  Imre mind, 
mind a kerepesi köztemetőben, hol az enyészet 
örök hazájuk, hol siri csendjüket nem háborgatja 
a vad irigység, a kaján gyűlölet, — semmi. 

Szegény Mili! virágzó korában ragadta el a 
halál. Oh, miiy gyönyörű leányka volt ; aranyhaiu, 
mert szép szőke hajjal birt, tündéri egész valójá-
ban. Dr. Márkody Zoltán járt a házhoz. Komoly 
szándéka két hónap múlva teljesülhetett volna, — 
hogy Milit Hymen rózsaláncai közé emelje, de a 
kérlelhetlen végzet, hogy világi hatalmának újból 
egy szikráját hányja szét, az ezer sebből vérzett 
Beszédes családba ütközött, hogy az elvérzett fáj-
dalmaknak örökös sírkeresztet emeljen. 

(Folytatása következik  ) 



A küldöttségek erre megéljenezték ő Felsé ' : 
gét- a kormányt, a horvát nemzetet, minden jóte Í 
\ öiket és a zágrábi bosnyák segély ző bizottságot, t 

— 1 
A porta jegyzéke, melyet a macedóniai láza-

dás tárgyában Lobanov Rovtovski  hg. orosz nagy- £ 
követhez intézett, igy hangzik; 2 

„Nagykövet ur! Fenséged tudomással bir azon f 
felkelési  kísérletekről és lázadási mozgalmakról, i 
melyek Macedónia északi kerületeit nyugtalanítják.  r 
Bolgár bandák barangolják be a tartományt, gyuj- { 
togatva a falvakat  és legyilkolva a lakosságot. r 
Egy tőrök csapatot a felkelők  túlnyomó erővel vá- \ 
ratlanul megtámadtak és felkoncoltak.  Minthogy , 
ez az állapot tűrhetetlen, a magas porta kényte- j 
len volt erről a berlini szerződést aláirt hatalma- t 
kat értesíteni, hangsúlyozván annak szükségét, hogy 
ezen bűnös merényletek elfojtására  fegyveres  erő- x 
szakhoz kell folyamodnia.  í 

Nagykövet ur! A magas porta sajnálattal vet- x 
te észre, hogy e bandák oly területen alakultak e 
és szervezkedtek, melyek az orosz hadsereg védel-
mére vannak bizva, és hogy a Bulgáriában fön-  ^ 
álló forradalmi  bizottságok ágensei a bandák be- ^ 
nyomulását Macedóniába ezen hadsereg szemelát- ^ 
tára készítették elő. Ezek az ágensek azzal biztat- ( 
ják a lakosságot és bírják reá a felkelésre,  liogy i 
oresz csapatok nyomban követik a lázadókat és az £ 
ezek által elfoglalt  területet megszállják, hogy igy ; 
a bolgárok hátát fedezzék  és előnyomulásukat biz- . 
tositsák. Ilyen rágalmak nem képesek okos embe-
rek elhatározását befolyásolni,  de igenis nagy ha- . 
tással vannak a tudatlan tömegekre. Ezáltal az 1 
orosz csapatok súlyos felelősséget  vontak magukra J 
a mennyiben kötelességüket megszegték. Kétség- } 
telenül figyelmen  kivül hagyták az orosz cs. kor- ) 
mány utasításait. A magas porta meg van róla 1 

győződve, hogy a csapatok magatartása el fog  ítél-
tetni és nem tartja szükségesnek ezen kérdést bő- 1 

vebb fejtegetés  tárgyává tenni. Az ottomán kor-
mány át van hatva azon meggyőződéstől, hogy az j 
orosz cs kormány haladéktalanul minden rendel- * 
kezésére álló eszközzel emlékeztetni fogja  a ható- • 
ságokat kötelességükre, nehogy a gondoskodásuk- | 
ra bizott terület forradalmi  mozgalmak központjává 
válljék, melyek alkalmasak arra, hogy a tartományt 1 

tűzzel, vassal pusztítsák és patakonként ontsák a ( 

vért. ; 
Fogadja stb. 

Savfet.  J 
1 

Szemjevó nov. 8. A „N. Fr. Pr." jelentése, A 1 

Divouakirozás  utóbajai, a folytonos  kedvezőtlen idő-
járás és a fölötte  hiányos elszállásolás igen káros 1 

befolyást  gyakorolnak a csapatok egészségi állapo- ' 
tára. Szerajevó kórházaiban ezernél több beteg 
van. A legtöbb betegség meghűlés következmé- ' 
nye Ragályos betegségek közül csak a hagymáz 
fordul  elő, de ez nem lép fel  járványosán. A hagy-
mázbetegek száma összesen 104. A sebesültek kö-
zül még csak azok vannak itt, kiket nehéz sebeik | 
miatt eddig nem lehetett elszállítani. A kórházbe- : 

rendezések az utóbbi időben nagyon javultak és ' 
valóban megtörtént minden, a mi az itteni körül-
mények  között csak lehetséges voit. 

Hadzsi Loja állapota nem változott. Ha Hadsi ' 
Loja nem engedi lábát levágatni, ugy élete veszély-
ben forog,  ámbár eddig még nem állt be vérmér- . 
gezés. Hadsi Loja kinézése igen szenvedő, de azért 
beszédes és jó kedvű. 

Haromszékmegye közigazgatási bi-
zottsága gyűlése nov. 10 ón. 

A közigazgatási bizottság gyűlésén jelentését 
első olvasta fel  a z a l i s p á n . Ezen jelentés sze-
rint a közbátorság háboritlan volt ugyan, a meny-
nyiben rablások nem s betöréssel párosult lopás 
alig egy-kettő fordult  elő. Annál inkább felszapa-
rodott a tüzesetek száma. Szándékos gyujtogatás-
nál csak három esetben merültek fel  gyanú okok : 
gyanúsok be is fogattak.  A sepsi felső  és kézdi 
alsó szolgabírói járások szolgabirái rögtönbiróságot 
kértek a gyujtogatók ellen. 

Részletes vitára szolgáltattak alkalmat ezen, 
megyénkben mostanság igen elharapózott gyújto-
gatások. E tekintetben sok a panasz az egyes köz-

. ségek elöljárói ellen, kik a tüzrendöri szabályok 
megtartását, azok keresztülvitelét igen elhanyagol-
ják. Általános a panasz, hogy az összehalmozott 
gabonanemüek a tűzbiztonságot veszélyeztetik ; a 
könnyelmű nyilt szivarozások minden ellenőrzés 
nélkül alkalm-.it szolgáltatnak a gyakori tüzesetek-
re stb. Mindezek s ezekhez hasonló körülmények 
felköltötték  a közigazgatási bizottság figyelmét  s 
a mennyiben a bizottsági tagok közül is szándékos 
gyujtogatásokra hivatkoztak: indítvány tétetett 
hogy a gyujtogatók ellen rögtönbiróság elrendelé-
se kéressék. A bizottság határozata e tárgyban az 
lett, hogy a tüzesetek indokai gyanánt szolgáló 
adatok begyűjtetnek s ezek alapossága után egy 
összehívandó rendkívüli közigazgatási bizottság a 
rögtönitélő bíróságot kérelmezni fogja. 

Az á r v a s z é k i e l n ö k jelentése szerint 
gyámolt eset volt október végén összesen 3931, a 
gyámoltak létszáma 8547. Beérkezett 613 ügyda-
rab, melyek közül halálesetfelvételi  38 volt. Az 
október hóban beadott gyámolt pénz összege 4286 
lorint 17 kr. 

A k i r . a d ó f e l ü g y e l ő  jelenti, miszerint 
gyenes adó-bevétel volt 26.296 frt;  a mult év ha-

son időszakában befolyt  44.757 frt,  tehát a vissza-n; 
esés 18.460 frtot  teszen. Reményét fejezi  ki azon- : 
ban, hogy a hátralévő két hónap alatt az október : 
havi lemaradás helyre fog  hozatni. 

A m e g y e i f ő o r v o s  havi jelentésében ki- ' 
emeli, hogy ámbár a mult hónap azok közé tartó- ] 
zik, melyek átmeneti szakot képező jellegüknél ' 
fogva  az időjárás és légmérséklet változásainak 1 

leginkább ki vannak téve, mindazáltal október hó-
nap a szelíd időjárás következtében az egészség- ; 

ügyre is kedvező befolyással  volt. A roncsoló to-
roklob Hidvégen, Élőpatakon, Baróthon, Pólyán- 1 

ban, Márkosfalván,  Csernátonban és Nagy-Boros- ; 
nyón kis mértékben fellépett  ugyan, de az azon-
nal megtett óvintézkedések folytán  sikerült annak 
tovább terjedését meggátolni. 

Ez alkalommal gróf  Nemes János indítványá-
ra Hidvég és Élőpatak község elöljárói ellen, kik 
a toroklob esetek be nem jelentésével hivatalbeli 
mulasztást követtek el: a vizsgálat megindítása 1 

elrendeltetett. 
A k i r . m é r n ö k jelentéséből kitűnik, misze- | 

rint a folyó  évre előirt kavicsmennyiség 537 halom , 
híjával jó minőségben kiállítva találtatott. Az Ojtoz 
és Soosmező közti árvízkárok Bereck város által . 
elvállalt helyreállításai teljesen be vannak fejezve.  . 
A törvényhatósági utak jókarban tartását illetőleg ( 
elismerés csupán a kézdi felső  járás szolgabiráját 
illeti, kinek járásához tartozó fontosabb  utakon elő-
írás szerinti jó minőségű kavics hordatott ki. 

A k ir . ü g y é s z s é g a szokásos havi előter-
jesztéseken kivül igen érdekes világot vet a kézdi 
vásárhelyi börtön-állapotokra. A mennyiben az itt 
talált hiányok valóban orvoslást kívánnak: a köz-
igazgatási bizottság felterjesztést  tesz az igazság-
ügyminiszterhez. 

A kir. ügyész előterjesztéséből közöljük a kö-
vetkezőket : 

A mi a börtönügyet illeti, ez valamely figye-
lembevehető változáson nem ment át. A fölelügye-
letem alatti kézdi-vásárhelyi kir. börtön és sepsi-
sztgyörgyi fiókbörtön  a tek. közigazgatási bizott-
ság börtönvizsgáló küldöttsége évnegyedes jelen-
téséből eléggé ismeretes s igy tudva van, hogy 
mig a sepsi-szentgyörgyi fiókbörtön  biztonság és 
egészségi helyzete tekintetében a kívánalmaknak 
annyira megfelel,  hogy csekély költség és munká-
val egy a fennálló  törvények és rendeletekkel tel-
jesen egyező s a nagyon előhaladott börtönügy 
igényeinek megfelelő  börtönné lenne átalakítható: 
addig a kézdi-vásárhelyi központi börtön minden 
tekintetben alább áll, nemcsak azon kívánalmak-
nak, a melyet korunk — melynek jelszava a hala-
dás és tökéletctesités — egy kevésbé célszerűtlen 
börtön részére is előir, hanem alatta áll a legkez-
detlegesebb intézetnek, a melyek egy 126 ezer lé-
lekkel biró törvényszék, illetőleg megyei központi 
bűnügyi igazságszolgáltatásához szükségeltetnének. 

Az egy udvaron, azonban három külön épü-
letben elhelyezett börtön szobái szűkek, semmi 
szeleltetéssel nem birnak ; — nincs benne kórház, 
munkaterem, fogház  felügyelői  iroda, raktár ; nincs 
benne hely, hol a fogházfelügyelŐ  és börtönmester 
lakjék s annálfogva  ezek künn a városon lakván, 
éjjelre a börtön biztonsága a könnyen eltántorodó 
és csekélyebb hitelű őrökre van bizva. 

Egyáltalán véve, hogy ezen börtön a lehető 
legcsekélyebb mérvben is célszerűen átalakittassék, 
az oly nagy költekezést igényelne, a mely mostani 
viszonyaink között egyelőre bajosan érhető el s 
ennélfogva  a bajon ugy remélek valamennyire se 
githetni, hogy az elitélt egyének közül, a kit csak 
lehetséges, mind a sepsi-szentgyörgyi fiókbörtönbe 
szállittatok át és pedig annál is inkább, mert ezen 
hóban is megtörtént azon eset, hogy ezen 62 főre 
rendszeresitet^központi börtönben a letartóztatottak 
száma 91, tehát az előírtnál 29 egyénnel több volt, 
a mi a lég romlottságát nagyban segítette. 

A börtönökben a rend és tisztaság a kívána-
lomnak eléggé megfelelő. 

Fegyelmi ügy a központon kettő merült fel  ; 
az egyik tolvajság bűnéért elitélt rabnak'a külmun-
káróli megszökése miatt Strimbelli László kir. bör-
tönőr ellen. Mivel azonban kiderült, hogy a bör-
tönőrt mulasztás nem terheli — nem fenyítettem 
meg. A szökevény ellen a nyomozó levelet kibo-
csátottam, azonban körözése eddig eredménytelen 
maradott. 

A másik eset rablógyilkosságért letartóztatott 
: Jancsó Rudolf  ós társai szökési kísérlete. A me-
' rénylet azoban.jókor észrevétetvén, megakadályoz-
i tátott és én intézkedtem, hogy Jancsó Rudolf  s 
• Márton _e.va József  a kiszabott fegyelmi  büntetésen 
- kivül az 1872. január 26 ári kelt 2082. sz. igazság-
5 ügyminiszteri rendelet értelmében elővigyázatból 
3 bilincsre veressenek. 
t Az általános egészségi állapot jó volt s egész 
- hó folytán  összesen csak s két férfi  és egy nő volt 

beteg. 
3 Halálozás egy merült fel:  gyilkosságért vizs-
r gálati fogságban  volt Ilyés Jánosné, kinek betegsé-
1 ge azonban nem a börtönbeni ellátás következmé-

nye volt. 
t A mi az élelmezést illeti, ez a központi bör-
1 t ö n b e n n e m i g e n m o n d h a t ó k i e l é g í t ő n e k , u g y h o g y 
.- k é n y t e l e n v o l t a m t ö b b s z ö r a v á l l a l k o z ó e l l e n f e l -
z l é p n i s m o s t m á r a z o n h e l y z e t b e h o z o t t , h o g y h a 

a r e n d e t l e n s é g e t c s a k e g y s z e r i s i s m é t l i : a l e g s z i -
g o r ú b b r e n d s z a b á l y o k h o z k e l l h o g y n y ú l j a k . 

Áttérve^  a közbiztonságügyre, azt hiszem, a t-
közigazgatási bizottság is meg van győződve an-

ak az elvnek helyess égéről, hogy a büntető bíró-
ság csak a többi közhatóság támogatásával s csak 
is akkor képes eredményt tanusitani, ha a bűnt a 
büntetés rögtön követi. Es erre nézve rövid ittlé-
tem alatt is arról kellett meggyőződnöm, hogy a 
bíróságnál lévő hátrálék nemcsak egyik, hanem 
legfőbb  oka a kézbesítő közegek pontatlanságában 
rejlik. 

Számtalan eset merül fel,  hogy a biró kítü/.i 
a határnapot valamely bünügyi tanú, káros, vagy 
vádlott kihallgatására. A határnapon a biró egéiz 
délelőtt vár, de a meghívott nem jön. Eltekintve 
attól, hogy az illető biró más dologhoz nem fog-
hatván, egy félnapot  elvesztegetett, — a második 
akadály az, hogy a vevény-iv  sincs meg. a mely-
ből kitetszőleg — ha a meg nem jelenés oka ma-
kacsság lenne — intézkedhetnék az illető előveze-
tése végett. Ennek hiányában az ügyet a halmaz-
zal álló más munka miatt félre  kell tennie s a mi-
dőn ujra rákerül a sor, akkor (gyakran ugyan, de 
mindig helytelenül) a beérkezett vevényen az áll: 
a kézbesítő ív határidő után érkezett s igy kér 
(már t. i. a kézbesítő), hogy ujabb határnap tii'es-
sék ki. 

Nem akarom az illetőket roszhiszemüséggi 1 
vádolni s nem is kizárólag minden kézbe.sitöre ér 
tem ezen eljárást, de" a banyagság mégis rendesen 
elvitázhatlan oka ezen, a munka szaporáját megölő 
eljárásnak. Mire legcsatanósabb példa gyanánt fel-
hozhatom, hogy a kézdi-vásárhelyi kir. törvénysz. 
a folyó  évben kitűzött mintegy 150 végtárgyalás-
nak körülbelől egyharmadát épen ez okból nem 
volt képes megtartani. 

Ennélfogva  bátorkodom a tek. közigazgatási 
bizottságot felkérni:  szíveskedjék a megyei tek. 
alispán urat utasítani, hogy bocsásson ki a kérdé-
ses kézbesítő közegekhez egy szigorú rendeletet, 
hogy jövőre hasonló visszaélések elkerülhetők le-
gyenek, mivel ha ezen rendetlenség tovább is tart, 
a kir. ügyészség mint ilyen lesz kénytelen orvo-
solni és többé már nem f e g y e l m i ,  hanem bűn-
v á d i uton. 

A kézdi-vásárhelyi központi börtönben van 
vizsgálati fogoly  30 férfi,  6 nő ; elitéle rab és fo-
goly 32 férfi,  4 nő. 

A k i r . t a n f e l ü g y e l ő  jelentését és az 
ezzel kapcsolatosan tárgyalt érdekesebb ügyeket 
jövő számunk közlendi. 

A p o s t a i g a z g a t ó s á g jelentése semmi 
nevezetes dolgot nem foglalt  magában. Azonban a 
közig, bizottság megrovandónak találta az igazga-
tóság azon tiszteletellenes eljárását, hogy jelentés 
helyett „ j e g y z é k e t " nyújt be egy felette  álló 
hatósághoz. Vajna Sándor kir tanfelügyelő  és Mi-
hály István adófelügyelő  azon panaszaik, hogy a 
postáról elázolt irat- :somagokat vettek már le, kö-
zöltetni fognak  a semmi nevezetes dolgot nem tar-
talmazó jegyzéket kiállító igazgatósággal. 

H o r v á t h L. nagy gonddal kidolgozott, 
részletes tervezetet nyújtott be m ;lyet a közigazga-
tási bizottságnak adott ki áttanulmányozás végett 
A bizottság alispán elnöklete alatt Horváth László, 
Nagy Károly, gr. Béldi Tivadar, Seethal Ferenc, 
Kelemen Lajos és Mihály István biz tagokból áll. 

A közigazgatási bizottság ülésében előfordult 
s letárgyalt sok kisebb ügy közül a következőket 
emiitjük meg ; 

A kézdi vásárhelyi biróság a berecki elöljáró-
ság ellen panaszt emelt a hagyatéki ügyek körül 
tanúsított hanyagság miatt. Áttétetett vizsgálat vé-
gett az alispánhoz. 

A kézdi-vásárhelyi ev. ref.  gondnokság által 
tett azon panasz folytán,  hogy az ottani ev. ref. 
templom közelében szabályellenesen kezdett épít-
kezések beszüntessenek ; főispán  ő méltósága mint 
a bizottság elnöke bízatott meg, hogy ha f.  hó 
12-ig az e tárgyban tett tárgyalások kedvező ered-
ményhez nem vezetnének, felülvizsgálat  s a szemle 
megejtése végett Eggelmayer kir. mérnök és kir. 
ügyész Drágos közigazgatási bizottsági tag urakat 
azonnal kiküldliesse, s szigorúan intézkedhessék. 

A sepsi szentgyörgyi népiskolánál alkalmazott 
tanitók állandósítása tárgyában tiszti ügyész Ke 
lemen Lajos újból kiküldetett a közigazgatási bi 
zottság által. 

K ö z é p i s k o l á i n k á t a l a k i t á s a é r d j -

k é h e z *) 
;i)éva, 1878. nov. 5. 

Ugy hiszem, nem csalódom ama föltevésben, 
hogy, ha országos kormányunk megint kinevezést 
nyer és rendszeres munkálkodáshoz kezdhet, Tre-
fort  közoktatási miniszter urnák egyik első kor-
mányzati ténye lesz az annyiszor munkába vett és 
annyiszor félbehagyott  középiskolai törvény meg-
alkotása. 

És akárki vezetné az ország közoktatási kor-
mányzását, ezt a kérdést az ügy lényeges károso-
dása nélkül tovább már nem halaszthatja. 

Volnának észrevételeim a középiskolai törvény-
alkotás körül eddig felmutatott  kísérletekre, külö-
nösen a görög nyelv tanításának igen széles kör-
be terjesztésére, a reál és humán irányú középis-
kolák mesterséges és természetellenes elválasztásá-
ra és az országban levő összes középiskolák terü-
leti fölvételére  3 lehető arányosítására vonatkozó 
lag is; itt azonban csak az iránt emelem föl  igény 

•) Ezen igen érdekei cikket az „Erd. Trít. K '-bűi vesz. 
szük át s folytatását  annak idejében mi is közzétesszük. Szerk. 



telén szavamat, hogy az erdélyi helv. hitvallású 
egyházkerület hatósága alá tartozó középiskolák 
u;ra szervezésében a lehetőleg tartsunk lépést — 
az sem ártana, ha előljárnánk, mennyire lehet — 
az országos szervezkedéssel. 

Ez a tárgy megérdemelte volna, hogy kerü-
leti közgyűléseink jóval többet és sokkal behatób-
ban foglalkoztak  volna vele az utóbbi években, 
mint a mennyire foglalkoztak. 

Belátom azonban, hogy népes törvényhozó 
testületek, főkép  olyan, a minő a miénk, a mely-
nek évenkénti tanácskozási ideje tartalmát a napi 
dijjal rendszeresen el nem látott tagok áldozat-
készségéhez kel szabnia, ily kérdésekkel sikeresen 
csak akkor foglalkozhatnak,  ha azokat előbb a 
szaktestületek tárgyalási és a nyilvános megvitatás 
előkészitették. 

Ily munkára hivatott szaktestületünk az éven-
ként egyszer tartatni szokott tanári értekezlet, a 
mely szokott is foglalkozni  idevágó kérdésekkel, 
illetékesen vonnák tanácskozásuk körébe az egyes 
középiskolák tanári karai is; ós végül nem is ke 
rülhető ki az állandó izgató-tanács, mint egyete-
mes törvény-előkészitö bizottságunk. 

A szaktestületek tárgyalásaival párhuzamosan 
sőt azokat megelőzőleg is kívánatos és szükséges, 
hogy foglalkozzanak  e kérdésekkel mentől beha-
tóbban a nyilványosság közlönyei, hogy legyenek 
ösztönzői és viszhangjai a szaktanácskozásoknak 
is, és hogy tegyék mentől szélesebb körben gon-
dolkozás tárgyáivá az elhatározás alá kerülő kér-
déseket. 

Valóban szükséges, hogy ezen fontos  tárgy 
előkészítésére vonatkozólag legalább tanusitsunk 
egy kissé más eljárást, mint a minőt eddig a leg-
több közgyűlési tárgyra vonatkozólag tanusitot-
tunk. Ez ha kitérés is, elmondom itt, mert rég fek-
szik a szivemen. 

A közgyűlésnek túlnyomó számtalan vidéken 
lakó tagjait nem értesiti soha senki a tanácskozás 
alá kerülő tárgyakról másképen, legfölebb  az el-
nöki összehívó néhány cim felsorolásával. 

Ily előkészülettel aztán bemegyünk jámbor 
vidékiek s meghallgatván a jelesnél jelesebb ko 
lozsvári szónokokat, szavazunk ösztönünk szerint 
4—5 nap alatt 40—56 törvényalkotási és kormány-
zati fontos  tárgyban. 

Jó minékünk, hogy küldőink nem kérdezik 
ki a hozzájárulásukkal eldöntött kérdéseknek leg-
alább rövid tartalmát I 

Aztán, hogy még utólagosan se foglalkozhas-
sunk az általunk röptiben letárgyalt ügyekkel, 
igazgató tanácsunk jónak látja egyáltalában nem 
küldeni meg a gyűlési jegyzőkönyveket  és törvény 
vagy határozat erejére emelt javaslatokat a köz-
gyűlés tagjainak. 

Ha szándékosságból származnék ezen mulasz-
tás, a régi róm. kath. papságnak azon eljárásához 
kellene hasonlítanom, a melylyel eltiltotta a bibliát 
épen a biblia alapján vezetett népe kezéből; miu-
tán azonban, tudom, hogy csak m e g s z o k o t t 
figyelmetlenségből  származik, itten tiszteletteljes 
kérést intézek az állandó izgató-tanácshoz, hogy 
küldje meg nekünk, közgyűlési tagoknak, vala-
mennyinek, a kerületi közgyűlés csszes nyomtat-
ványait. 

És ha jóságából maradna még egy darabocs-
ka hátra, azt csak arra használnám, hogy kérjem, 
miszerint a régibb nyomtatványok közül is leg-
alább a szervezeti alaptőrvénynyel,  a melynek ha-
tárain belől kellene lennünk és mozognunk, aján-
dékozza meg a kerületi közgyűlés tagjait. 

Ez is jó lesz, ha meglesz. Azonban még eb-
ben a nem temélt esetben sem állok el attól a má-
sik óhajtásomtól, hogy fontosabb  kérdéseinket vi-
tassuk egy kissé sűrűbben az egyházi lapok hasáb-
j.iin 

Mert igaz ugyan, hogy azok egyikétől is az 
érdességet eltagadni nem merem; de mindamellett 
talán bevallható, hogy olykor, mintha az aszály-
nak, olykor pedig a földet  nem érintő elvont tes-
tetlenségnek jelenségei kisértenének körülöttük. 

Es dacára annak, hogy a t. szerkesztő ur sem-
minek sem lehet nagyobb bővében, mint a lapja 
hasábjain közlésre váró érdekesnél érdekesebb dol-
gozatoknak, remélem nem utasít el, ha azt kérem, 
hogy nyissa meg ezeket az ismételve jelzett hasá 
bokát az általam szerény mérvben kezdeményezen-
dő, mások által bizonyosan folytatandó  középisko-
laügyi vitatásoknak. 

És hogy már ebben a számban is legyen va-
lami arról, a mi cimnek felüliratoit,  igénytelen elő-
adásom bevezetéseként azt a kérést intézem a sz.-
udvarhelyi t. atyafiakhoz  s mindazokhoz, a kik ve-
lök e tekintetben atyafiságban  állanak, hogy kö-
zépiskolájukat ne címezzék többé főtanodának,  mert 
móg azt mondhatná a rosz akarat, hogy ők elfe-
lejtették a közép- és főiskola  közt levő igen lénye-
ges különbséget. 

A többi elmondani valóról máskor ir 
Rét hi Lajos. 

Meghívás. 
A k.-vásirhelyi „oltiregylet* közgyűlést tart 

. évinov. ho 19-én d. u. i órakor K,-Vásárhelyen 
a róm. katk. gymnasium nagytermében. Kérem az 
entézet alapító s részvényes tagjait, valamint az 
nügy iránt érdeklődőket, hogy a gyűlésben naegje. 

lni szíveskedjenek. A gyűlés főbb  tárgyai: 

1. Számadás vizsgálat beterjesztése. 
2. Vagyonkimutatás. 
3. Pénzkezelés módjának elhatározása, 
4. Költségvetés. 
5. A kérelmek beterjesztése. 
6. Számvizsgáló bizottság kinevezés. 
Ezen gyűlésben fog  az általam festett  olaj-

festmény  is kisorsoltatni. 
Zágon, 1878. nov. 8. 

B. Szentkereszty Steph&nio, 
elnök. 

Meghívás. 
A K.-Vásárhelyen  létesítendő közkórhárnak 

közgyűlése leend f.  évi nov. hó 18 án d. e. 9 óra-
kor K.-Vásárhelyen  a tanácsház nagytermében. 

A nemes ügy érdekében bizalommal hivom 
meg az intézet alapító s részvényes tagjait és mind-
azokat, kik ezen emberbaráti intézmány iránt ér-
deklődnek, 

Zágon, 2870. nov. 8. 
B. Szentkoresety Stiípliini?, 

id. elnök. 

Meghívás. 
A házi ipart és ipari oktatást terjesztő egye-

sület választmánya f  hó 20-án d. e. 10 órakor szo-
kott helyen és rendes elnök elnöklete alatt ülést 
tart. A folyó  ügyek elintézésén kivül a f.  évi nagy 
közgyűlés tárgysorozatának megállapítása is ezen 
ülésben határoztatik meg, melyre a választmány t. 
c. tagjait meghívom. 

S. Sztgyörgy, 1878. nov. 12. 
Potsa József, 

i. e. eln'ik. 

L E G Ú J A B B . 
A szabadelvű párt felirati  javaslata kész és 

l 'nyegileg igy szól: 
A királyi trónbeszéd kiemeli, hogy a berlini 

mandatum elfogadását  az európai béke és a monar-
chia érdeke egyaránt követelte. A monarchia jó-
akaró szándokának a rendbontó elemek ellenállot-
tak, de seregünk a lakosságot megmentve a rém-
uralomtól, leszállittatott. 

A kormány további köte'essége lesz, a fel-
adat végrehajtásával járó áldozatokat a monarchia 
pénzügyeivel összhangzásba hozni, és hogy mennél 
elébb áljon be azon pillanat midőn a tartományok 
kormányzatuk költségeit saját jövedelmeikből fe-
dezik. A felirat  továbbá elösmeri, hogy a kor-
mány teljesité kötelességét, a berlini szerződést be-
terjesztvén. 

A monarchia e szerint csupán a tartományok 
megszállására vállalt kötelességet ; a felirat  reméli 
hogy nem fog  változni ez az álláspont, a mi ellen-
keznék a népek többségének és a politikai ténye-
zők nagy részének ismeretes óhajaival. A bevég-
zett tényeket úgyis súlyosan érzi már az orsrág; 
megzavarta az pénzügyeinket. Nem várunk terület 
nagyobbodásra ; e tartományok beillesztése meg is 
rontaná a dualisztikus rendszert, egyébiránt á köz-
igazgatási szervezés a törvényhozás elé tartozik. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Erzsébet királyné hir szerint az idén Ir-

landba megy telelni, tán a karácsonyi ünnepek 
után, mikor nálunk a tél szigorúbban szokott fel-
lépni. Kíséretében lesznek a mult télieken kivül, 
halljuk, a magyar és cseh főurak  közül többen. 
Irland égaljánál fogva  ott a tél sokkal enyhébb 
mint nálunk s a királyné egészségére különösen 
jótékony hatásúnak látszik lenni. 

— Éjszaki fény.  Ma reggel 6 és 7 óra között 
a keleti égboltozaton gyönyörű éjszaki fény  mutat-
kozott és ezzel egyidejűleg nyugat felől  igen szép 
szivárvány. A jelenséget igen sokan tűznek, má-
sok a kelő nap erős világának tekintették. Hogy 
egyik sem volt, kitűnt abból, hogy néhány percnyi 
tartam után eltűnt és ismét homály lett mindad-
dig, mig a nap föl  nem kelt. 

— Tiiz. Tegnap este Szemerján egy gazdának 
telkén ismeretlen okból tűz ütvén ki, a lángok egy 
csűrt és istálót elhamvasztottak. 

— A sepsi-sgícnleyörgyi önkéntes tűzoltó-egy-
let folyó  hó november 10-én tartott parancsnok-
sági ülés ismételten a békétlenkedés helye volt. 
Nagyon sokszor lett már panasz 'közrebocsátva, 
mivel egyletünk nem bir azon erkölcsi erőre emel-
kedni, mely az önkéntesen elvállalt kötelesség hü 
teljesítésében áll. Ezt a legfőbb  erényt, az adott 
szó becsületes beváltását hogy mily meggyalázólag 
teljesitik — kivéve egy pár hnmanus tagot — ar-
ról meggyőződhetik, ki a gyakorlatra menők szá-
mát figyelemmel  kisérte s ki az őrségi könyvet 
végig lapozza. Ezen állapot elszenvedhetetlen egy 
erkölcsi céget viselő egyletben s megítélheti a vi-
lág megyénket és városunkat azon néhány gondo-
latlan tag erkölcsrontó hanyagságáért. Egyleti pa-
rancsnokságunk azt hiszi, hogy e félszeg  állapot-
nak legrövidebb útját vághatja, ha mindazon ta-
gokat, kik indokolatlanul hanyagok voltak s kik 
ellen a büntetés végrehajtása már több rendben 
átedatott ellenük a városi közigazgatásnak: egye 

nesen kizárja az egylet kebeléből. — Határozattá 
emelte azt, hogy tartassék folyó  hó 17-én, azaz vaj 
sárnap délelőtt 10 órakor egy nagygyűlés, melyen 
némi ügyek elintézése mellett mindazok töröltesse-
nek ki az egyletből, kik e gyűlésen okát nem ad-
fák  hanyagságuknak. Kik meg nem jelennek, kitör-
iöttnek tekintetnek. — Ennélfogva  tisztelettel meg-
hívatnak az egyleti tagok a folyó  hó 17-én délelőtt 
10 órakora városház tanácstermében tartandó gyű-
lésre. Köteleztetik mindenki teljes szerelvénybeni 
megjelenésre, mivel egyszersmind szerelvényvizs-
gálat is lesz. A parancsnokság. 

— A könyörületes sziveket felhívjuk  egy va-
lóban figyelmet  keltő s az emberbaráti érzés támo-
gatását igénylő szomorú eseményre. Lapunk olva-
sói előtt ismeretes ugyanis, hogy egy s.-sztgyörgyi 
polgár, Tóth Báliut közelebbről öngyilkos lett. 
Öngyilkosságának egy közelebbi indoka iokisboru 
gyermekből álló családja fentartása  feletti  kétség-
beesés is volt. A sok éhező kisded táplálása, fen-
tartása teljes lehetetlenné vált részéről. A nyomor 
mindennap ijjesztőbb alakban jelentkezik e szeren-
csétlen család körében. Nem maradt egyéb hátra 
mint a jóérzésű, könyörületes emberbarátokhoz fo-
lyamodni. A szegény özvegy lapunk utján esede 
zik a jótevőkhöz ne vonják meg tőle pártfogásu-
kat A kik e sok neveletlen gyermek közül csak 
egyet is biztos helyre elhelyezne, hol legalább tisz-
tességes szegénységben felnevekednék:  örökhálá-
ra kötelezné a bánatos lelkű, nyomorban élő sze-
gény özvegyet. Felhívjuk a jó szivek szives figyel-
mét s ajánljuk különösen e szegény családot nő-
egyletünk kegyes részvétébe. 

— líetegb Hál int tehetséges fiatal  oki. gyógy-
szerész ur a piacsoron levő Fehdenfeld-féle  gyógy-
szertárt megvévén, e hó elsejétől kezdve át is vet-
te az üzletet. A néikül, hogy az eltávozott gyógy-
szerészt kisebbitni akarnók, ki különben a vidék 
előtt nem nagy népszerűségnek örvendett: örö-
münket kell kifejeznünk,  hogy városunk gyógy-
szertára egy minden tekintetben előnyösen ismert 
gyógyszerész birtokába jutott. A közönség minden-
esetre tapasztalni fogja  azon különbség előnyeit, 
mely a régi és uj üzlettulajdonos vezetése alatt ál-
ló gyógyszertárnál már is észlelhető. Ajánljuk a 
müveit ifjú  gyógyszerést a közönség szives figyel-
mébe. 

— lJismarck hir. leányának menyegzője. A 
német kancellár berlini palotája szerdán ismét fé-
nyesen ki volt világítva, s a d. u. folyamában  egy-
másután jöttek udvarába a díszes fogatok.  Az es-
küvőre d. u. fél  4 órára szóltak a meghívók s a 
vendégek pontosan m^g is jelentek. Elsőnek érke-
zett a lelkész, Vorberg hivatalos fekete  öltönyé-
ben. A palota előtt a kíváncsiak nagy tömege gyűlt 
össze. A koronaherceg és neje már d. e. megüzen-
ték, hogy eljőnek az esküvőre- El is jöttek s a 
szertartás után a fiatal  pírnak s a szülőknek kife-
jezték szerencse kivánataikat, mire eltávoztak, A 
nagyterem, melyben a nyáron a kongresszus ülé-
sezett, most hatalmas fákkal  volt díszítve, lomb-
jaik közt állt az oltár. A ták között egészen elrejt-
ve állt azénekkar. Fél 4 órakor vége volt az eskü-
vőnek s a szerencsekivánatok után a társaság ebé-
delni ment. Ama mellékterembe volt terítve, hol a 
kongresszus idején a diplomaták magán értekezle-
teiket tartották. A menyasszony egészen fehérbe 
volt öltözve. Még ebéd közben egész csendben tá-
vozott az ifjú  pár, hogy a drezdai vonatról el ne 
késsék, melylyel Szászországba és onnét Bécsbe 
utazott. A lakadalom este 8 óra felé  ért véget. A 
nászajándékokról, melyeket az ifjú  pár kapott, je-
lentik: Az ajándékok száma roppant; egy nagy 
termet megtöltöttek, ennek ablakai közbe közbe a 
számtalan cukor, virágkosár és másf'le  virágaján-
dék külön pyramisba volt rakva. A nagy asztalo-
kon álltak az arany és ezüst teritékek. gyertya-
tartók, drága porcellánok, vázák, órák és minden-
féle  apróságok; mellettök hevertek gyönyörű és 
érdekes ékszerek, a falakon  a képek és festményé-
nyek, acél és rézmetszetek és fényképek  voltak. 
A menyasszony barátnőjétől egy pár igen kedves 
ajándékot kapott. Ilyen volt például egy album 
mindazon kastélyok és lakóházak képével, melyek-
ben Miria grófnő  ifjúsága  óta lakott, igen szép 
továbbá a sleswig holsteini énskes-köny v, mely 
Maneufel  Izabella kisasszony ajándéka. A császár 
az örömanyának gyönyörű arany karperecet kül-
dött, melyen a ragyogó brillántokból a Mária niv 
van kirakva. Hasonló karperecet kapót a meny-
asszony, csakhogy az övé a név helyett a legkü-
lönbözőbb kövekből kirakott myrtus koszorúval 
van diszitve. De hogy még jobban kitüntesse Bis-
marckot a császár, a családi ünnepély emlékére 
egy rendjelt készíttetett, mely igazi unikum." A fe-
kete sasrend első osztáiyát koronával, jogarral és 
karddal kiegészítve küldte meg a kancellárnak. Az 
esküvő napján reggel a Sándor cár gránátos ezred 
zenekara reggeli zenével lepte meg a menyasz-
szonyt. Bismarck hg. a legvidámabb kedvben volt 
s Odescalchi hercegné tiszteletére, ki mint rokon 
Bécsből jött az esküvőre, a Radeczky-indulót s az 
osztrák nép-hymnust is elhuzatta. 

— Irodalom. Táborszky és Parsch zenemüke-
reskedésében megjelent „Jogászcsárdás^, zongorára 
szerzé Rác Pál. Ara 60 kr. 

—A „Mueyar Lexikon" 13-ik füzete  is meg]-
jelent Somogyi Ede szerkesztésében szokott csinos 
kiállításban. Ára 30 kr. E jóravaló s pártolást ér-
demlő mű megrendelhető Pollák Mór könyvkeres-
kedésében is Sepsi-Szentgyörgyön. 



A z a d ó f i z e t ő  Adóösszeg 
n e v e l a k á s a "frt  | kr 

Nemes János, gróf  Hidvég 2853,l6o'|J 
Béldi Tivadar Bodola H75 7 
Kálnoky Dénes, gróf  Miklósvár 1044'32'jj 
Wissiak A. orvostud. SepsiSzentgyörgy 742Í52 

Künle József,  ügyv. Sepsi-Sztgyörgy 738| 2 
Bogdán András Sepsi-Sztgyörgy 712 71 
Kálnoky Pál "gróf  Körispatak 685 29 
SzentkeresztyBéla b. Árkos 667 89'!, 
Nagy Károly ügyv. Sepsi-Sztgyörgy 61162 
Bartha János Bölön 593 6 2 

Zathurecky Gyula Baróth 486 52'|, 
Damokos János Csernáton 48598'!, 
Tóth István idősb Kézdi-Vásárhely  475 43 
Sinkovitslgn. orvtud Kézdi-Vásárhely  461 28 
Bogdán Flórián Sepsi-Sztgyörgy 424 59 
Deák Domokos Kovászna 4 2 1 "I, 
Wellenreiter János Sepsi-Sztgyörgy 409 92 
Gáli Zsigmond Dálnolc 40848 
Gyárfás  "Lajos Zabola 38" i 6 

Bogdán István Sepsi-Sztgyörgy 371 87 
Forró Károly ügyv. Sepsi-Martonos 356 60 
Sztkereszty Istv. b. Zágon 345 6 ' 1 , 
BenkeAndr. o. gazda Sepsi-Sztgyörgy 344 47 
Konc G y ö r g y ügyv. Nagy-Borosnyó 339 1 6 

Fekete Alajos Kovászna 3 1 9 2 2 

Székely Gergely Kilyén 3>9 1 6 

Apor Gábor "báró Sepsi-Sztgyörgy 30241 
Csiszár Pál Kézdi Vásárhely 299 33 
Damokos Mihály Alcsernáton. 290 80 
Kónya Dániel Nagy-Borosnyó 294 15 
Kökösi Endre ügyv. Sepsi-Sztgyörgy 285 52'|, 
Nagy Károly o. gazd. Szotyor 283 18 
Serester S. unit. leik, Kökös 274 46 
Seethal Ferenc Sepsi-Szentivány 265 87 
Sylvester Dáv. ügyv. Komolló 264 33 
Fehér Lukács Kézdi-Vásárhely  262 72 
Dánér István Baróth 261 50 
Lőrinc János ügyv. Szotyor 261 34 
Tóth Mihály K.-Vásárhely  25995 
Potsa Gyula K.-Vásárhely  257 77 ] 
Újvárosi Józs. o. erd. Uzon 252 69 . 
Köncei Miklós Szentlélek 252 68 
Temesvári János Uzon 251 82 
Temesvári Miklós Uzon 251 82 ; 
Temesvári Gergely Uzon 251 82 ; 
Veres Gyula ügyv. S.-Sztgyörgy 24948 ( 
Ölves Pál gyógysz. S.-Sztgyörgy 247 33 
Szabó Mózes K.-Vásárhely  23871'!, 
Donáth József  id. Kézdi-Vásárhely  232 22 i 
Potsa János Peselnek 223 58 1 
Vajna lgnátz K.-Martonfalva  223̂ 6 
Cseh József  Szentkatolna 219*33 
Rauber István báró S.-Szentivány  2 i4 53'|, 
Goldstein József  Élőpatak 213I37 ] 
Kováts Fer. gyógysz K. Vásárhely 2 12 99 
Kozma Dénes Besenyő 21275 
Damokos Albert Márkosfalva  20840 
Potsa József  S.-Szentgyörgy 208 26 
Tompa Imre Kisborosnyó  207 79 
Hol laki Attila Sepsi-Sztgyörgy 207 25 1 
Kocsis Gábor Márkosfalva  20630 ] 
Nagy János mérnök Buda pest 203 86 £ 

Kósa Istv. oki. orvos Altorja 20175 , 
Szabó Dániel ügyv. Kézdi Vásárhely 201 15 
Csulak Zsigm. leik. Arapatak 197 2 r 

Ütő Dániel lelkész Káinok 194 17 r 
Thury Gergely Tamásfalva  i93 97'|, ^ 
Lázár Mihály Dálnok 189 29^ { 
Csüdör András Nyújtód 185 50 
Geréb János ügyv. Sepsi-Sztgyörgy 183 37 
Imreh Albert Etfalva  180'11 f 
Kwittner Salamon Bodola 180, 
Csorna Károly Gelence 178 73 
Szentiványi Ignácz Nyújtód 17663 
Ince György Kovászna 17563 
Gregus Ján. b.mérn.'Köpecz >74,63 
Bodor Zsigmond Lécfalva  173 75 
Nagy Ferenc Kézdi-vásárhely  172̂ 52 
Újvárosi Ferenc Szemerja i68|69 £ 
Csia Albert Kovászna 168 6 5 ' ' 
Vajna Károly Kovászna 16697 < 
Butyka Józs. (piaci) Kovászna 164 8 6 ' 1 
Bi-rnstein Márk |Sepsi-Sztgyörgy 164I86 

fVéire  köv.) 

Osztrák nemzeti bankrészvény  112.— 
„ hitelintézeti „ 789.— 

Magyar hitelbank 223.80 
Ezüst 100.— 
Cs. kir. arany 5.59 
Napoleond'or 9.37 
Német birodalmi márka 57-9° 
London 116.75 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

P I A C I Á R A K 

Árverezési hirdetés. 
Egerpatak községében a korcsmárlási jog 

úgymint szesz, pálinka, sör, bor áruihatása je-
len év november hó 28 án délelőtt 10 órakor 
három évre nyilvános árverezés utján kiadatik. 
A vállalkozni kívánók a kikiáltási ár 400 frt-
nak io*|„-át bánatpénzül letenni kötelesek Illó 
bánatpénzzel ellátott zárt iratok is elfogadtat-
nak. Vállalkozó köteles előlegül 150 frtot  le-
tenni A feltételi  pontok a községházánál min-
dig megtekinthetők. 

Egerpatak, 1878. november 6. 

Kis János, 
2 • 3 biró 

Árverezési hirdetés. 
Bölön nagy községben a pál inka és szosz-

árillbatási jog egy év-e, 1879 é\i j.inúr [ 
tői kezdve azon év végéig, f  evi nov . .'{í>-.in 
délelótt 9 órakor a község házánál nyilvános 
árverésen haszonbérbe adatik Felkiáltási ár 
1000 forint,  mely összeg után száztóli io°/0 bá-
natpénz az árverezni szándékozó által előre le-
teendő. 

A feltételek  hivatalos órákban a község 
házánál megtekinthetek. 

Bölön, 1878 október 30-án 

Tana Sámuel, 
3—3 közs. jegyző. 

WHELLER & WILSON-féle 
legjobb minőségű 

varrógépek 
kaphatók 

GRAMA JUSTINIAN M. 
vdllóiizletében  Brassóban 

jutányos áron ós a legelőnyösebb föltótelek 
mellett, hol fűszeráruk  is a legjobb minőségben 

kaphatók. 4—6 

Árverési hirdetmény. 
Zágon község képviselete 1878. okt. 13-án 

16 pont szerint elhatározta, hogy a szesz, pá-
linka és sör árulhatási jogot itt benn Zágon-
ban és a hozzátartozó Bárkány környékén jövő 
1879 kerek évre jelen 1878 évi november 
23 án dólelöit 9 órakor nyilvános árverezésen 
a szesz és pálinkát tizedenként s a sört együt-
tesen Zágon községházánál haszonbérbe adja. 
Az ezen árverezést illető feltételek  Zágon köz-
ség házánál bármelyik napon a hivatalos órák-
ban megtekinthetők. 

Zágon, 1878 nov. 9. 

Lázár József, 
1 - 1 községi jegyző. 

jüiték- és váltó-áriolyain a bécsi cs. kir. nyilT&uos 
rtözsdón november 12 

Magyar aranyjáradék 82.95 
kincstári utalványok I. kibocsátás — .— 

" „ » I T - 1 1 1 - 7 5 
keleti vasút II. kibocs. államkötv. 73 50 

v „ „ 1876. évi államkötv. . 83 50 
vasúti kölcsön kötvény . . . . 98 50 

n földtehermentesitési  kötvény . . 89.— 
Temesvári „ „ • • 74-5Q 
Erdélyi „ » • • 73-— 
Szölödézmaváitsági n • • 84.— 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 80.50 

n r ezüstben . . 60.80 
„ aranyjáradék 62.20 

1860 államsorsjegy . . 7 I 4 ° I 

Pályázat. 
A kézdi-vásárhelyi községi fiuisko'ához  az 

i-s'f  osztály tanitói állomására pályázat nyittatik. 
Egy évig ideiglenes lesz az állomás Egy évi 
sikeres tanitás után számithat állandósitásra. 
Fizetése 300 frt  és 50 frt  lakbér leend. Állo-
más változtatás esetében háromhavi felmondás 
ra köteleztetik Felszerelt okmányok a kézdi-
vásárhelyi iskolaszék elnökségéhez küldendők 
folyó  év december 15-éig 

Kézdi-Vásárhely  isko'aszékénck 1878 nov. 
8-án tartott üléséből 

Varga József,  Molnár Dénes. 
iskolaszéki elnök. 1 — 1 iskolaszéki jegyző. 

Pályázati hirdetmény. 
Brassómegye hétfalusi  járás szolgabirája által 

az 1876. évi XIV. t. cz. 144. alapján Zajzon, 
Tatrang és Pürkerecz csoportosított községek kör-
orvosi állomására 350 frt  fizetés  mellett pályázat 
nyittatik. 

Felhivatnak mindazok, kik az idézett t. cz. 
143. §. szellemében ezen állomásra pályázni kíván-
nak, kellően felszerelt  folyamodvánnukat  f.  1878. 
a o v e m b e r 25- é i g alólirthoz adják be. 

Hosszufalu,  1878. okt. 28 án 
Henter Gábor, 

3—3 szolgabíró. 

Árverezési hirdetmény. 
Alólirt községi elöljáróság által közhírré té-

tetik, hogy S.-Sztkirály községében az 1879 év i-ső 
napjától kezdve 3 egymásután következő évekre 
a korcsmáriást u. m; bor, sör ós pálinka áruiha-
tást haszonbérbe adja jelen év, nov. ho 24-én d. u. 
2 órakor a község házánál, hol a feltételek  addig 
is bármikor megtekinthetők. 

S.-Sztkirály, 1878. nov. 11-én. 
Vaska Mózes, Kiss Lajos, 

jS.-Szt.-
György Brassó, 

nov. 11 |nov. 8 
írt kr. II ^ 1 k r 

| legszebb . . 
Buza (tiszta) > közepes . . 

1 gyöngébb . 
Buza (vegyes) 

6 
5 
4 

4 

1 -

50 

20 

IS 
! 5 
1J 

60 
20 
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60 
40 
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6 
5 
4 
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50 

20 

60 
20 
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60 
40 
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25 
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25 
15 
30 
60 

4 

25 
15 
30 
60 Kása . 

4 

25 
15 
30 
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6 40 
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40 
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70 
40 
48 
24 
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50 
?8 

7 ° 
70 
40 
48 
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50 
?8 

7 ° 
70 
40 
48 
24 
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44 
16 

7 ° 
70 
40 
48 
24 
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_ 
44 
16 

7 ° 
70 
40 
48 
24 
32 Faggyú friss  | 30 -

7 ° 
70 
40 
48 
24 
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FIGYELMEZTETÉS. 
Az általam javított sós-borszesz, mint kitűnő há-

ziszer megismertetését Magyarországon mintegy 
13 évvel ezelőtt kezdtem meg. Ez idő óta foly-
tonosan, de különösen az utóbbi években u t á-
n o z t a t i k készítményem a legnagyobb mér-
tékben, azaz hogy üvegmintáim s címjegysim, sőt 
aláírásom is megközelítő ügyes vonásokkal ha 
misittatnak az utánzott készítményre, mely nem 
áll egyébből, mint közönséges szeszből (spritus 
ból). Igy volt ez hajdan a jeles feltaláló  Lee-vel. 
Cikkét Angliában sokan utánozták, mig végre a 
cikk jó hírnevét tökéletesen elveszté a hamisított, 
illetőleg kevésbé tökéletesen kiállított sósborszesz 
által. Sósborszesz-készitményem kiváló gyógyha-
tásáról az üvegekhez mellékelt használati utasí-
tásokban felsorolt  levelek, többek között K o s-
s u t h Lajos nagy hazánkfia  levéltöredékére mint 
igazolványra hivatkozom, mely alkalommal tisz-
telt vevőimnek különösen figyelmébe  ajánlom az 
általam készített sósborszeszhez csatolt utasításo-
kon látható aláírásomat, az üvegjeimen a dombor-
nyomatu köriratot, a cinkupakokon cégem vert 
nyomását; mert tény az, hogy a vidéki kereske-
dők nagy része készítményem gyanánt az után-
zott sósborszeszt hozza forgalomba,  illetőleg árui-
tatja, mert a kevésbé tökéletesen készült sósbor-
szesznél olcsóbbságánál fogva  nagyobb enged-
ményben részesittetnek az illető készítők által. 

Budapest, 1878. októberhóban. 
11KÁZAI KÁLMÁN. 

S Ó S - B O R S Z E S Z , 
általam javított kitűnő háziszer. 

Gyors hatást eszközöl rheuma, csúz, szaggatás' 
fagyás,  fog-,  fej-  és fülfájdalmak,  szemgyulladás, 
bénulások, stb. stb. ellen ; sőt fogtisztitó  szerül 
is ajánlható, a mennyiben a fogak  fényét  előse-
gíti, a foghust  erősbiti és a száj tiszta, szagtalan 
izt nyer a szesz elpárolgása után, valamint fej-
mosásra, a hajidegek erősítésére és korpától meg-
tisztulásra is. 

Használati utasítás magyar vagy németnyelven 
bizományosaim névsorával minden üveghez mel-
lékeltetik. Ára egy nagy üveggel S0,kisebb 40 kr. 

g ^ - É L E T - I T A L , 
kitűnő háziszer váltó- és mocsárláz, bél- és gyo 
morgörcs, epe-inger, hányás, tengeri betegség, 

vizeletszorulás, álmatlanság stb. ellen. 
Ara egy nagy üveggel G5 kr, kisebb 50 kr. 

K a p h a t ó : Sepsi.-Szenigyöreyön Csuiik testvérek, 
Segesváitt T e u t s c h J. B ; Kézdi Vásárlieltt HeiikJ 
Gyula, ifj.  Jakab István, Csiszár Mihály, K vács K. ; Brassóban 
Poor Emil, Eremias JJ., Servatlus és Kirr, Lázár és Vcrzár, 

Karkas Károly urak kereskedéséhen. I—3 


