^Szerkesztőségi

Megjelenik ezen lap hetenkint kétszer:
csütörtökön és vasárnap

iroda:

Főpiac, Csniak-féle ház,

Előfizetési feltételek:

hová a lap szellemi részét

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

illető közlemények
küldendők.

Kiadó hivatal :

Hirdetmények

Pollik M'ír könyvnyomdája,
hová a hirdetések és
előfizetési pénzek

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap.

bérmentesen intézendők.

A háromszéki

3i
és a „sepsi-szentgjtrgfi őnfcétiytes tűzoítd-egyíet" hivatalos közlönye.
f Háziipar-egytet

A feliratok.
Nem kevesebb, mint öt felirati terv fekszik az országgy ülés előtt a különféle pártok
által országgyűlési feleletnek ajánlva az uj ülésszakot megnyitott trónbeszédre. Lássuk mindegyiknek a tartalmát, mely a követett külügyi
politika köriil fordul meg.
A 8Zól8Őbali felír 11 nem kiván kevesebbet
rnint hogy a király bontsa le a monarchia ösz
szes létalapjait A szélsöbali felfogás ismeretes
s e felirat nem egyéb, mint az országgyűlés által túlnyomó többséggel elvetolt vádirat uj, de
nem javított kiadása. Annak idején irtunk róla
s igy most felmenthetjük magunkat a cáfolás
könnyű fáradsága alól.
A szerb túlzók felirata panaszkodik a
magyarországi nemzetiségek elnyomatása miatt;
a monarchia kötelességeül jelöli ki, hogy moz
ditsa elő a keleti keresztényeknek az ozmán
uralom alóli felszabadulását, de épen ne foglaljon állást az igy támadó keresztény (szláv) államok ellenőrzésére s mert a boszniai okkupációt e szelleműnek tartja, kárhoztatja is azt. A
felirat tendenciája az, hogy ha Boszniát a töröktől elvettük, azt jól is tettük, de ha a szerbek jóakaratától a'monarchiát megfosztani nem
akarjuk, első dolgunk legyen az elfoglalt két
tartományt kiszolgáltatni — Szerbiának és Montenegrónak.
A horvát képviselők is előálltak egy felirati tervben a maguk programmjával. ó k már
a tartomány gyűlési feliratukban tényként állították fel azt, mi csak az ő óhajtásukat képezi : hogy tudniillik az elfoglalt két tartomány a
horvát nagyhatalmasság megállapítására s a
fogyatékos horvát terület szaporítására van hivatva s igy az okkupációt teljesen helyeslik e
feliratban is, — természetesen azon kikötéssel,
hogy e két tartomány csakugyan Horvátországhoz csaloltassék s az ottani mohamedán
elem s vagyon a horvátoknak kiszolgáltassák.
E három felírat közül kettő : a szélsőbal
s a szerb nyíltan követeli a monarchia alapján?k a dualismusnak megszüntetését, mit Ausztriában a szlavinok, morvák s csehek — a magyar szélbal kivételével mind a magyar hege-
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ilija:

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

monia megszüntethetése érdekéhen — követelnek ; a horvátok nem mondják ugyan ki e követelést, de annak valósítására hatalmasan dolgoznak a horvát Délszláviára célzó törekvéseikkel.
Most lássuk, mit mondanak felirataikban
a ktiliigyi politikához s az okkupációhoz a birodalom alapját a "dualizmust fentartani hivatott
osztrák s magyar pártok ?
A roichsrath többsége által elfogadott
felirat kárhoztatja azt, mint a mely az okkupációval a monarchia pénzügyeit nagyon megterhelte s annak szláv elemeit megszaporította
s ezek miatt s alkotmányellenesnek vádolt eljárása miatt bepanaszolja a kormányt a koro
na elfítt E feliratot is a magyar t'ónbeszédre
adott válasznak tekintjük, mert a reichsrath az
ószszel csak uj ülésszakot kezdett meg s igy
királyi leirat nélkül nyilik meg.
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„Kiadó szállás"
— Rajz. —
(Folyta'ás.)

Koporsóját be sokan követték. E11 is ott valék. Ki nem követte volna az egyszerű, de ép oly
becsületes család hasadó virágjában leszakadt életet. Mintha most is látnám, mily kedvesen néz felém és igézően beszél. A természet is ünnepet ült
r temetésekor ; virágja hervadott el, méltó sugarakat
' kell hogy loveljen felé : \ tavasz bucsusugarait.
Miért nyilott ki, tavaszt se érjen ?
Fiatal, mosolygó tavasz kisérte őt, mikor a
rügy titkából a levél kifakad és a bimbó rejtekéből világra születik az illatos virág, midőn kissé
hideget érzünk, de tavaszias kelíe üt, melyen a
száraz levelek között nem fütyörész a szél s a viola és játcint illatot hord.
Oh be szép a tavasz, felettünk mosolyg üde
képpel az ég, melynek kék szinén a nap mincl
élénkebben, melegebben néz felénk, kacérkodással
előhiva mindent, a zöld füszilt s a fehér szárnyú
lepkét, a cserebogarat, a lapos zöldbékát, a tarka
gyíkot, csuszó-mászó hernyót s a mosakodó legyet,
virágokat, melyeket sajnálunk leszakítani.
Oh emlékezet, csak ne volnál, hogy visszagondolni engeded az agyat.
Tizenhat évesjvolt, oly mosolygó, mint a hasadó bimbó s szerény mint egy kis ibolya, szemei
oly tisztád mint a kék ég boltozata.
Ez előtt egy órával jöttek haza Beszédes és
leánya a temetőből. Ibolya koszorút tűztek a közös sirhantra, addig Andor otthon őrizte a házat-
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tában talált hü tolmácsra. Bizonyos, hogy a
nemzet meg van győződve, miszerint a nagy
keleti bonyodalommal szemben a monarchia
hatalmi érdekei védelmére erőteljes akciót kellett kezdeni s közönségesen e célra megfelelőnek tartatott a két tartomány elfoglalása, ha
az Oroszország hatalmi terjeszkedésének gátolására s a monarchia dualisztikus alapjának sértetlen fentartására irányul.

A magyar egyesült ellenzék felirati javaslata körülbelől hasonló s z e l l e m ű
a
reichsrathéval s ettől csak abban különbözik,
hogy nemcsak elitéli a külpolitikát, mert állítása
szerint az Magyarország jövőjét veszélyezteti,
az orosz befolyás terjedését elősegíti s igy a
kormány s külügyminiszter eitávolitását határozottan követeli, hanem hosszú értekezésben elmondja, hogy nekünk ha máskép nem lehetett,
Oroszország ellen háborút kellett volna inditni
Törökország fentartása végett.
Végül hagytuk a szabadelvű 'párt felirati
javaslátát Erőteljesen hangsúlyozza az az okkupácionális politika által okozott nyugtalanságot, kivánja, hogy az okkupáció időrés helyre
korlátolt s pénzügyi állapotunkat lehetőleg kiinélö legyen, az országgyűlés részére követeli
az illetékességet e két elfoglalt tartomány jövő
szervezése nánt s különös hangsulylyal emlékezik meg azon veszélyekről, melyekkel e politika téves irányban való folytatása a monarchia létalapját fenyegetheti s végül azon íeményének ad kifejezést, hogy az okkupácionális
vállalat a nemzet óhajai értelmében fog befejeztetni
Kétségtelen, hogy a nemzet túlnyomó nagy
többségének akarata a szabadelvű párt íelira- Az uton némán ballagtak, szótlanul a fájdalom
miatt. Egyszer csak az apa könyük között szólal
meg leányához :
— Ilona, Ilona ! mily boldogok volnánk most,
ha élne Máli, boldogan Márkodyval. Ah, nem tetekintenék most aggódva napjaim elé, nem csüggednék boldogságod felett. Igy neked is még serdülő leánynak meg kell tanulnod a bánatot, osztozkodni kell a családfentartás gondjaiban, hogy
keresményünket, nyomorunkat enyhíthessük s a
végkimerüléstói megóvhassuk magunkat. Itt állunk
a hídig rögök között, melyek némán is beszélni
tudnak és szavaikat megértik a kiknek fájnak.
Ilonka zokogva ült le egy padra. Fájt lelkének, hogy sirjokat nem jelzi emlékkő, mint a többiekét. Hányan nincs már felirat, koszorú, mikre
fényt semmi mécs nem vet. Hányan vándorolnak
ki ide, gyászoló nők és férfiak s megszólítják, miként Ilona, kedveseik porait, és azok a porszemek
felelnek nekik. Mennyi sirban hány drága remény
fekszik ; nagy tervek hamvai, boldog jövő, mind
annyian a hideg anyaföldben, mely n -m képes a
lelkesedés gyökereit a föld színére hozni.
Amott a jeltelen sírokon is csakugyan nyugalom van, melyek felett láthatatlan kétségbeesés
virraszt — és a tiszta kegyelet, emlékezet ; hiszen
szegény sirok azok, a szaporodó szegénység megtagadja a jelt, a keresztet, márványkövet, de nem
az örök emlékezetet.
De lám itten mily kolosszális, drága külbecscsel biró márványkövek emelkednek magasra, követvén századunk ki,tünő művészetét. A pénz emelte
azokat és nem a kegyelet; ha tehetnék, a benne
nyugvót, kilöknék a hová az orgyilkosokat szokás, megvetőn, hanyagul.

Andrássy a delegációk előtt s Tisza az
országgyűlés előtt meg fogják aclni a nemzet
aggályai megszüntetésére a felvilágosításokat e
politika iránt. E felvilágosítások kielégítő voltát
annál inkább várhatjuk, mert maga a k i r á ly
már teljesen megnyugtató nyilatkozatot telt a
delegációk fogadásakor. Kijelenté, hogy a ber-

lini szerződós szószerinti kiviteléhez feltétle-

nül ragaszkodni fog (tehát teljes erővel fentartja a gátat, melyet a kongresszus vetett az
orosz terjeszkedés elé s hogy a monarchia e
szándékában angol szövetségre fog ta'ální, bizonyítja az angol külügyminiszternek majdnem
szóról szóra azonos nyílt kifejezése). Kimondá
a király, hogy az okkupáció terjedelme s az
elfoglalt tartományok szervezése a monarchia
pénzügyei legnagyobb kímélésével terveztetik
s kijelenté, hogy e politika célja a monarcnia
mind kül-, mind b e l v i s z o n y a i n a k további sértetlen fentartása. A király szavai szerint tehát
a követett külpolitika a monarchia érdekeinek
védelmében történt, a monarchia dualisztikus
alapjának megerősítésére s fentartására.
Ez vo't a válasz a magyar hegemóniát s
a dualizmust ellenző cseheknek, szerbeknek A
horvát nagyravágyás pedig kiválólag éles rendreutasitást kapott a horvát tartománygyülés
feliratára adott királyi válaszban, mely nyíltan
kimondá, hogy Horvátország csak a szt. István
m a g y a r koronája kötelékében létezhetik s ezen
tul menő aspirációk lehetlenek s a korona által
elitéltetnek.
A kirá'.ynak e kijelentései után nyugodtas
várhatjuk a kormány nyilatkozatát s aggály
nélkül nézhetünk a fejlemények elé.

A. M.

Ott most ásnak egy sirt; itt egy mély gödör
megásva, nyitott sir várja a maga halottját, ki most
még a ravatalon nyugszik. Mellette szomorú fűz
ujul, hogy majd hervadt lombját egykedvűen hullassa alá, hogy rothadjon és bele vegyüljön a sir rögei közé.
Sokat sirt az öreg és leánya Ilona ; könyeik
a rögökön szivárogtak át; i gyötrő bánat igaz
csöppei voltak. E csöppek a hantokon koszorú gyanánt tündököltek.
Nap nap után telt, szent György napja eljött
s végre május elsején a hurcolkodási ivad konvenciós szokása is beköszöntött.
Szegény Beszédes az utcán lázas izgatottsággal fut jobbra balra, fut jó embereihez, hogy néhány forintot kölcsön kérjen, hiszen 44 forint hiányzik még a lefizetendő házbérösszegbői s mig
ki nem fizeti, letartóztatva lesz bútora még csak
nem is dolgozhatik. Mit tegyen? Ha nem kap kölcsön, mindenét elzálogosítja, ha nagy kamatokra
is; a házi ur nem várakozik. — Ilonának van egy
szép fekete selyem köntöse, melyet Markody ur,
nővérének jegyese vett ajándékul; igen, elzálogosítja, okvetlen kap 20 forintot reá ; ámde nem elég
20 forint. Van Ilonkának még egy szép aranygyűrűje is, a keresztmama — nyugodjék csendesen —
vette ; erre is adnak 15 forintot. A hiányzó 9 forintot pedig ugy egészíti ki, hogy elzálogosítja legszükségesebb ruhadarabját, csakhogy házi urát kielégíthesse.
Ali, nyomor és bánat tengere I Te szegény
ember vagy, éhezel és adnod kell mégis, hogy házi
urad gyomra és felesége luxusa még nagyobb fényt
löveljen a váci utcában. — Oh, neked nyomorult
nincs hiteled, neked nem szabad adós maradni. No
lám, a gazdagoknak ez is szabad; ők csalhatnak

Suvaloff eróf Budapesten van. Utazásának
z(Ujáról jelenti a Fremdenblatt: A czár megbízta
hogy megnyugtató föivilágositásokat
adjon Oroszország czéljairól. E fölvilágositások bizonyára a legjobb fogadtatásban részesülnek. A mi
a Suvaloftnak adandó választ illeti, ez összhangzatban lesz az ö felsége által vasárnap mondott beszéddel, a melyben Ausztria-Magyarország progr.immja gyanánt jelentette ki a föltétlen ragaszkodást a berlini szerződéshez. Remélik, hogy e
válasz annál kedvezőbb hítást fog gyakorolni az
európai békére, mert Anglia is ezen az alapon áll,
a mi Beaconsfield beszédjéből is kitűnik.
A Temps pedig a következőket jelenti Buda
pestről]: S u v a l o f f gróf ideérkezése az ujabb intézkedés! k következménye, a melyeket I. i v ád i á b a n tettek. Az osztrák-magyar kormány a
legmegnyugtatóbb biztosításokat várja az orosz
diplomatától a berlini szerződést illetőleg, és kijelenti, hogy ebben a tekintetben sohasem kételkedett a czár szándékaiban. Az osztrák-magyar kormány azt hiszi ugyanis, hogy tévedett, a ki azt
hitte, hogy Oroszországnak lehetetlen ily módon
veszélyeztetni azon előnyöket, a melyeket a berlini sztrzödés által vivott ki. Biztosítják továbbá,
hogy az angol cabinet ugyanezen biztosításokat kapta Livádiából. Mindezen hirek együtt véve
szolgáltattak arra is okot, hogy Ferencz József császár a delegátiókhoz vasárnap intézett beszédében
oly határozottan nyilatkozott a berlini szerződés
végrehajtása mellett.
Küldöttjét,

SeraieTóltól jelentik, hogy a közöshadügyminiszterium felszólítása folytán a hadseregparancsnokság alapos megfonto ás után javaslatot tett aziránt, hogy a megszálló csapatoknak ismét egy része hazabocsáttassék. Ezen javaslat szerint azon
csapatokon kivül, melyeknek hazaküldése már el
van határozva, még további másfél hadosztályt bocsátanának haza a megszállt tartományokból, nevezetesen Bosznia északi részéből és Hercegovinából a határszéli kerületekbe, a nélkül azonban,
hogy ezen csapatok demobilizáltatnának.
Ennek folytán azután a határszéli kerületekben elhelyezett csapatoknak megfelelő része szintén visszahelyeztetnék az ország belsejébe. A hadseregparancsn jkság ugyanis azon nézetből indul
ki, hogy a megszálló csapatok és a lakosság közti
viszony folytonos javalása mellett annyival inkább
lehet ezt a további redukciót életbeléptetni, mert
a jövő tavasszal valószínűleg nem fog a megszálló
csapatoknak szaporítása, hanem csak az ott telelt
csapatoknak felváltása szükségesnek mutatkozni.
Unku'CHlbfil irják nov 8 ról: A Dobrudzsának a románok által való megszállása még nem
történt ugyan meg, de azért érdekes felemlíteni,
hogy ujabban a Dobrudzsa megszállásának eshetőségét egy Oroszországgal kötött uj konvencióval
hozzák kapcsolatba. Bármint áiljon is különben a
dolog, annyi bizonyos, hogy az orosz csapatok a
Dubrudsának románok által való megszállása után
is ott maradnak, mi által ott rkondominium"-féle
állapot fog beállni, melynek formájára és lényegére méltán kíváncsiak lehetünk. A kormány kü
lünben minden lehetőt megtesz, hogy az itt uralkodó izgatott hangulatot lecs:llapitsa.
lophatnak, a törvény titkos utai megengedik, hogy
szép szerével talán öljenek is.
Szegény Beszédes I Andor fiát legnagyobb
nélkülözései közepette is tanittatá.
Ilona busult, busult, si.t, egyebet sem tehetett
szegény leány.
A legfájdalmasabb érzetek, szenvedés és nélkülözések szerezte kinok árán hurcolta Beszédes
Ilona köntösét és gyűrűjét s szükséges ruháját a
„Geld für Alles" gyilkoló hónába.
A végzet igy rendelte.
Ilona először látta életében ezt. Két *<öntöse
van még, egyikben dolgozni jár, másikban elmegy
barátnéihoz.
Becsületes ember ! ugy-e előteremtetted a 44
forintot, adós nem maradtál kérlelhetlen házi uradnak ; neki egyedül nem szabad tilán adósnak lenni.
Kérlelhetlen, könyörületet nem ismerő zsarnok
emberek ! sziveteket kebleitekben dobogni vájjon
érzitek 0 ? Nem, nem hiszem, mert rég megfagyott
Pesten a vér bennetek, — a lelkiismeret parányi
szikrája rég elhamvadott.
Zsarnokok !
II.
A főváros utiáin bármerre megyünk, mindenütt hurcolkodó szekerekkel találkozunk. Az évnegyed lejárt, - a felmondott szállás határideje is
let.lt.
Most egy nagy társzekeret látunk; ugy látszik, valami t lietős emberé, mert ingóságait fedett
szekeren viteti az uj lakásra. Hjah, nem teheti minden ember azt, százakba kerülne. A kevésbé tehetős már közönséges kocsin szállíttatja bútorait, mig
a legszegényebbeknek kis kézikocsival vagy horcí
saraglyával kell megelégedniük.
Amott két férfiú vállakon viszi 'a bútorokat
a gyermekek utánuk mennek apróságokkal, csecsebecsékkel kezükben; a hátramaradott nő csak felügyel, otthon pedig leánya őrködik.
Mennyi nevetsé es epizód merül fel I
(Folytatása következik )

A román vasutak visszavásárlásának ügyében
Párisba és Berlinbe küldött megbízott, Kostinesku
Emil ma este ide visszatér. Ez ügyben pozitív tény
az, hogy az üzlet még ideiglenesen megkötöttnek
sem tekinthető. Kostinesku magával hozza az illető
konventió javaslatát és az irányadó körök még
csak ezután fogják megvizsgálni; de kiemelendő,
hogy a román kormány e javaslat mellőzhetetlen
feltételéül azt tűzte ki, hogy a szerződés megkötése után közvetlenül és azonnal a vonalak teljes
birtokába lépjen.
Kongolnicseanu külügyminiszter mult kedden
jelen volt az európai Duna bizottság ülésén Galacon. Ó az első biztos, ki románia részéről e bizottságban részt vesz, melyben eddig Románia nem
volt képviselve. E tárgyalásokból kiemelendő, hogy
Ausztria-Magyarország és Románia képviselői megbízattak a parti kapitányok hatalmi körét szabályozó javaslat kidolgozásával és hogy Kogolnicseanu
az osztrák-magyar biztossal a dunai hajózás érdekében leendő intézkedések tárgyalásánál a legnagyobb egyetértésben volt.
Koiislaiitinit|>olyból jelentik. A keleti Ruméba ügyét rendező bizottság elfogadta az osztrákmagyar meghatalmazott indítványát, mely szerint
a konstantinápolyi nagykövetek tárgyalni fogják a
mohamedán menekültek repatriálására vonatkozó
rendszabályokat, a nemzetközi bizottság pedig végrehajtja az erre vonatkozó határozatokat. A bizottság valamennyi tagja bele egyezett a javaslatba,
az orosz meghatalmazott kivételével, a ki tiltakozott e javaslat elfogadása ellen. A porta felszólalt
Lobanoft nagykövetnél azon 150 katona ügyében,
a kiket a logujabb haiczokban elfogtak a bolgár
felkelők és később az orosz csapatoknak adtak át.
A porta kívánja e katonák kiszolgáltatását, e kérést Layard erélyesen támogatja. Midhat pasának
Szíria kormányzójává történt kineveztetését Layard
diadalának tekintik a mi összefügg az angol reformok megvalósításával.

A hüromszekmegyei Általános tüzkarbiztositas tervezete.
1) Háromszékmegye területén bárki, vagy mi
után kirótt s bármily cimü összes állami adók minden egyes forintja után „tűzkárok elleni biztosítás"
cim alatt az évenkénti szükséghez képest egyenlően bizonyos százalék rovatik ki megyei rovatai
cim alatt az 1870. évi XIII. törvénycikk engedélye
alapján.
2 ) Egy, a tűzkárok biztosításának azonnali
fedezhetése céljából egyelőre ezen százalék io"/fcra
állapittatik meg, melyet is mindenki ezen jelen év
végéig tartozik oda lefizetni, hova rendes adóját
fize ni köteles, azaz vagy az illetékes kir. adóhivatalnál, vagy a községi adógyüjtőknél (adószedőknél), kik is az adókönyvecskékben „törvényhatósági adópótlék" cimü rovatban ugy a tartozást, —
mint a leróvást bevezetni, illetőleg kiróni és bevételezni tartoznak. Az igy begyült összegeket a hátralékosoknak pontos kimutatása mellett minden
negyedévben a kir. adóhivatalok az alispánhoz ter
jesztik be.
3) Ezen pótadók behajtása ugyanazon eljárás
alá tartozik, mint a más állami adók behajtása ;
azonkívül ki a befizetést elmulasztja, annak leróvásáig eső időközben történhető tűzkára esetében
semminemű kárpótlásban nem részesülhető.
4) A begyült összeget a megye alispánja a
kézdi-vásárhelyi és a sepsi sztgyörgyi háromszéki
takr rékpénztárakba elhelyezi, a szerint, mint az
összegek a kézdi vásárhelyi, vagy a s.-sztgyörgyi
kir. adóhivatalok területéről gyűltek be.
5) Ezen „tűzkár-pótadó" nagyobb összeget
képviselvén, mint a mennyit az illető takarékpénztárak alapszabályai rendes betéteknek állapitnak
meg : ennélfogva ezen összegeknek kezelése iránt
a megyének utólagos jóváhagyása feltétele mellett
az alispán az illető takarékpénztárak igazgatóságaival a szükséghez képest esetről esetre külön
egyezményt köt.
6) Minden lakos, ki lláromszékmegye területén lakik s bármily csekély állami adója, után fizett „tűzkár pótadót" : tüz általi károsodása esetében kárának teljes megtérítésére tarthat igényt, —
kivéve a tűzkárnak azon időben lett esetét, melyben az illető pótdijával hátrálékos volt. (3. p.)
7) A tüzeset után legfölebb 24 órával tartozik
az elöljáróság azt az illető szolgabírónak bejelenteni, részletezvén abban lehetőleg a felmerült károkat.
8) Tűzeseti bejelentést ezen kivül bárki is tehet, akár személyesen, akár írásban. Szóbeli jelentés azonnal jegyzőkönyre veendő a szolgabírói hivatalnál.
9) A vett jelentés után legtovább 24 óra alatt
a szolgabiró vagy segédje személyesen száll ki az
illető községben, magával vi.én egyik szomszédhatáros községből két megbízható szakértőt mint
becslőt; ezekhez veszi a községi birót és másodbirót, továbbá a tüzkárosult (vagy károsultak) által
kijelölt két bi/.a!mi férfiút, kikkel együttesen heted
magával képezvén a szolgabírói bizottságot, minden egyes káros színhelyét megvizsgálja és a kárt
megállapítja.
10) A kárnak megállapításánál és becslésénél
a következő alapelvek szerint jár el a fenni bizottság :

a) Minden károsult tárgynak értéke a tüzesetet közvetlen megelőző időbeni állapota szerint állapítandó meg s e végre a közvetlen szomszédok
is meghallgatandók.
b) Épületek teljes becsértékben kárpótoltatnak.
c) Gabonánál és takarmánynál számbavejndő
az azon községbeli termés minősége és mennyisége ; a becsár a községnek rendes piaci ára szerint
határozandó meg, levonatván belőle a fuvarbér.
d) Gazdasági eszközöknél, házi bútoroknál a
megállapitott becsárból io"/„ levonandó.
e) Kereskedéseknek kára aként állapítandó
meg, hogy az utolsó hiteles érték leltározásának
idejétől számítva, — minden éVnegyedre 25" u leüttetik.
f) Gyáraknak belső berendezése csak fele részig kárpótoltatik.
g) Gazdasági házi állatok becsárából annyi
kárpótoltatik, mennyi az elhasználható rész árának
kiegészité,eig szükséges.
11) Nem pótoltatnak:
a) értékpapírok,
b) ruhanemüek,
c) robbanó szerek, minő: lőpor, kii.'nh'j/ö
szesz, vegyészi szerek s több eféle.
d) szalmanemüek és trágya.
12) A károsult tárgyaknak és azok becsértékének egyenkénti megállapítása után a kárpótlandó összegek iránt a bizottság szavazattöbbséggel
határozatot hoz és azt a szolgabiró azonnal kihirdetvén, az eljárási jegyzőkönyvvel együtt az alis
pánhoz felterjeszti, a határozatnak egy példányát
ped g a község házánál 8 napi időtartamra kiíuggeszteti.
13) Ezen bizottság ugyanazon alkalommal ki
nyomozza azt, hogy a tűznek eloltása körül meg
tétetettek e a kellő intézkedések ? s azokat, kik
magukat a tüz elfojtása körül kitüntették, érdeme
ikhez mérve csekély jutalmakra ajánlja, — azokat
pedig, kik magukat elvonták, kik rosz példát adtak, nem engedelmeskedtek, vagy épen bujtogattak : hibáikhoz mérve lehetőleg pénzbirságra itéli
a tüikár-alap javára.
Ezen határozatok ellen fellebbezésnek helye
nincs.
14) A szolgabírói bizottság által hozott kárpótlási határozat ellen akár az illető fél, akár pe
dig bármely tagja a községnek 8 nap alatt indo
kolt és írásban a szolgabiró utján az alispánhoz
beadandó folyamodással élhet.
15) Ha a szolgabírói bizottság határozatának
az alispánhoz lett beér ezése napjától számított 8
nap alatt hozzá foiyamodás nem adatik be: az alispán a szolgabírói bizottság által megállapitott
összeget az illető takarékpénztárból kivévén, nyugta
melleit leendő kifizetés végett az illető szolgabíróhoz megküldi.
A jutalmazásokra és büntetésekre nem lévén
fellebbivtel, az előbbieket utalványozza, utóbbiakat
elhelyezi.
16) Ha a fenni pont alatt kitűzött határidőben
felfolyamodás tétetik az alispánhoz, azon esetben
azt az alispán az összes iratokkal együtt a megyei
közigazgatási bizottsághoz t. rjeszti fel.
17) A megyei közigazgatási bizottság Il-od
fokban határoz, s ha szükségét látja, saját kebeléből küld ki egy vagy két tagot a kárnak ujabb
megállapítása végett,
18) A Il-od fokú határozat ellen, ha a szolga
birói bizottság határozatával egyforma, további folyamodásnak helye nincs, s igy az alispán a meghatározott kárpótlási összeget a meghatározott módon utalványozza.
19) Ha a közigazgatási bizottság II. fokú határozata az elsőt megváltoztatja, a hozott határozat
a községben kihirdettetik és a napra újra is kifüggesztetik, mi ellen -zon időközben újból folyamodni
lehet a megyei közgyűlés elébe.
20) Ha 8 nap alatt a II. fokú határozat ellen
folyamodvány nem adatik be, a közigazgatási bi
zottság határozata szerint megállapitott kárpótlás
az alispán által kifizetendő.
21) Ha a káros 8 nap alatt a közigazgatási
bizottság II. fokú határozata ellen is folyamodvány
adatnék be, az a legközelebb tartandó megyei közgyűlés elébe terjesztendő, mely is végérvényesen
dönt, hogy a két határozat közül melyik marad
érvényben.
22) A köigyülés továbbá átvizsgálja a „tuzkár-alap" számadásait, melynek takarékpénztári
kamataiból leszámiltatnak a bizottsági költségek,
jutalmazások, a fennmaradt kamatösszeg a hozzá
csatolandó büntetési összeggel pedig, mint tartalékösszeg, külön kezelés alá vétetik, s mindaddig
növeltetik, mig abból egy külön „tüzkáralap" létesül.
23) A károk felvételére hivatott bizottságok
tagjai külön ugyanazon illetményekben részesedhetnek a tüzkáralap kamatainak terhére, annyit
számukra hasonló eljárásokban a törvény megenged.
Egy kiszálló közigazgatási bizottsági tagnak
fuvarilletményre külön 4 frt napi dij engedélyeztetik.
24) Mindenki, ki ezen szabályok kijátszására,
nyerészkedésre vagy hamisításokra csak kísérletet
is t í-zen elvesztvén m i n d e n kárpótlásra való jogosultságát, az ilyen büntettek fenyítésére fennálló törvények eljárása alá esik.
,
25) Jelen szabályzat kir. belügyminiszteri jóváhagyás után azonnal életbe lép, s végrehajtásával
az alispán bizatik meg.
y
H01 ritli Lászlrt,
megyei töjegyzö.
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S.-Árkos, 1878. nov. 13.
Tekintetes szerkesztő ur !
Ügy hisszük, nem megvetendő szolgálatot
végzünk e becses lap olvasóinak, midőn a népkönyvtári intézmény életrevalóságának rövid tolmácsolása mellett egy igen örvendetes, községünkben pártólásra talált társadalmi mozgalomról irunk.
3 4A népkönyvtári intézmény úgy culturalis, mint
magyar nemzetiségi szempontból szükséges, s mint
ilyen, ^megérdemli a társadalmi körök és olvasni
szerető jobbjaink pártolását. Szükségességét még
csak azon világos érvvel akarjuk bizonyitni, hogy
községeinkben, melyek virágzó népkönyvtárt hoztak létre, a szellemi emelkedés, az anyagi gyarapodás naponkint halad előre, és lakóinak legalább
40" meg van óva az ünnepnapokon reá várakozó
unalomtól, korcsmai dorbézolástól, az ezekből folyó
szellemi tespedéstől és anyagi bukástól. Életrevalóságát, szükségét látjuk azon meleg érdeklődésben
is, melylyel magas kormányunk a jóravaló eszme
iránt viseltetik s annak létrejöttét rendeletekkel
sürgeti.
Az emiitett szükségén segítettek Árkos ügybuzgó polgárai,midőn néhány év előtt áldozatkészséggel járultak a községi népkönyvtár felállításához ; ezen akart segíteni feledhetlen Morizon, amerikai unitárius, itt utazásakor, midőn egy kebli
könyvtár legelső alapkövét tette le, a mely alap
— fájdalommal legyen em'itve — némi akadályok
miatt könyvtárunk javára máig sincs átadva.
Községi olvasó-egyletünk múltja rövid. Négy
évvel alakult ezelőtt. Rövid négy év alatt kétszer
bukott, hanem mindannyiszor nagyobb erélylyel
ébredt föl rövid szuny adózásából. Utolsó ébredésekor — tán hízelgés nélkül mondhatjuk el — örökre
istendozzádott mondott az alvásnak, a mit tagjainak szép száma s azok fáradhatlan munkásságából
létező buzgó pártolása enged következletnünk.
Örökkévaló legyen! kívánjuk; ajánljuk a szent ügy
felkarolását községünk minden, még egyletünkbe
nem lépett egyeseinek figyelmébe vallás- és nemzetiségi különbség nélkül.
Életrevalóságának, ezuláni biztos fennállhatásának tanújelét adá egyletünk ajkőnyvtára javára
rendezett tánczvigalom alatt is, melyet az 1878. év
nov. 9-én Árkoson hajtott végre. E tánczestély a
t. közönség várakozásunkat felülmúló pártolásában
részesült. Bizonysága annak a tánczestély bői befolyt jövedelem, mi összesen tesz 93 frt 16 krt;
levonva ebből 36 frt 30 kr kiadást, tiszta jövedelem 56 frt 66 kr. Ebből a rendes belépti dijon felül fizettek : Serester Dávid 1 frt, Péter Elek 1 frt,
Molnár András 1 frt, Téglás Mihály 1 frt, Gernárd
Antal 60 kr, Kiss Mihály 40 kr, Göncz Bona 20
kr, Imre Jánosné 10 kr, Veress Eszter 40 kr, Tegző
Sándor 20 kr, Göde Ignácz 20 kr, Zoltán Pál 50
kr, Rápolti Mózes 40 kr, Szabó Béniám 20 kr,
Balázsi Gyula 40 kr, Orosz Lázár 40 kr, K lcza
Lajos 20 kr, Kovács Mózes 16 kr, Barabás Sándor
19 kr, Albrecht András 20 kr, Gelei Dénes 20 kr,
ifj. Göncz Mózes 10 kr, Fogarasi István 20 kr,
Nagy Imre 10 kr, Benkö György 30 kr. Köszönet felül fizetőinknek, kik megjelenésük által egyletünket felsegélni elég nagylelkűek voltak.
A tánczestély lefolyása — ugy hisszük — minden tekintetben sikerültnek mondható.
Azon reményben végezzük be igénytelen tudósításunkat, miszerint további hasonló körülményekre is a nagyérdemű közönség becses pártfogását remélhetjük.
A rendezőség:
lizoii, 1878. nov. 15-én.
Tisztelt szerkesztő ur I
Fogadja első sorban is köszönetemet múltkor
tett szivességeért. A könyvek, a melyeket küldött,
nagyon felségesek, és sok élvezetet nyújtanak nekem. Legalább egy időre van, mivel a hosszú téli
esték unalmát elűzzem.
P'alun most nagyon egyhangú az élet. Mezei
terményeinket betakarítottuk, s ezután már nem
marad egyéb hátra a székely embernek, mint nagyokat ásítani, jó hosszakat aludni; na, aztán meg
zsörtölődni a feleségével. Ez is változtat legalább
valamit az egyhangúságon.
, Nem volna a földön vagyonosabb, boldogabb
nép a székelynél, ha elismert szorgalmához méltó
foglalkozást tudna magának biztosítani az év min
denik szakában. A jelen körülmények közt azonban kizárólagosan a földmivelésre levén utalva, ha
e körüli foglalkozásait elvégezte, ősztől tavaszig
ugy szólva csak lopja a drága időt. Még munkaszerető cselédeket is akárhányszor hallottam panaszkodni a téli napok unalmassága ellen Hát még
a szegény napszámos osztály, melynek munkát már
e g y gazda sem ad, mennyire elunhatja, elátkozhatja
az életet.
Városon még jut valami munkához, de falun
egyedüli foglalkozása a semmit tevés. Es ez nem
az ő hibája. Itt a baj a mi társadalmi életünkben
rejlik.
Éppen 111a olvastam a „Nemeréd-ben, hogy a

közigazgatási bizottság tagjai rögtön itélű bírósá-

got szándékoznak kérni a gyújtogatok ellen. Az
ellen nincs szóm.
Elég fájdalmas biz az, hogy az utóbbi időben
annyi tüzeset fordult elé Háromszéken. E körül-

inény eléggé jellemzi társadalmi életünket. És ezen
ha minden falu végére egy bitófát állitunk is fel,
ha még annyira szidjuk is a falust birákat, vagy
szolgabirákat, nehezen segíthetünk. A gyújtogató
nem igen szokta szándékát előre senkivel közölni
s a mit tesz, azt ugy teszi, hogy ha lehet, észre
ne vétessék. Puszta gyanúra pedig valakit felhúzni, mert hát gyanú a legbecsületesebb emberre is
eshetik, bizon nem volna valami correkt eljárás.
Egyéb itt a baj uraim! Adjunk munkát a nép kezébe és akkor nem leszünk kénytelenek statá
riumért folyamodni.
A hatalmas Róma nem tudta rázkódás nélkül
kiállani, hogy a szegény plebejust kitudta az ager
publicusból. Eheznémileghasonló eset történtnálunk
is az ujabb időben. A ki az emberi művelődés történetét olvasta, az fogja tudni, hogy minden országban, hol uj gyár jött létre az a nép ellenszenvével találkozott, mert a nép kenyerétől, mindennapi keresményétől látta magát megfosztva. Természetes, hogy a gyárak szaporodásával ismét keresetmódhoz jutott. A gyárak utoljára annyira igénybe vették a munkás kezet, hogy az úgynevezett
föklmives osztály napszámoshoz nem jutott. Ily hatások alatt született meg az első gép, mely hivatva lítt a gazdának pár nap alatt a gabonásba csépelni összes gabonakészletét.
És ezen gépek eljutottak hozzánk is. Használatuk nagyban megkönnyíti a gazdálkodást, de nehezíti a napszámos osztály helyzetét Miért ? Azért,
mert eddig minden gazda napszámossal csépeltetvén ki gabonáját, annak gyakran egész tavaszig
munkát, kenyeret adott. Ezáltal megóvta igen sok
rosz cselekedettől, melyre az élet fenntartásának
szükséglete vitte volna. Ma ennek vége van. A napszámosnak nincs munkája mert kivették kezéből,
nincs kenyere éhező gyermekei számára, s igy
nem csoda, ha bűnös cselekedetre adja fejét. Angolországban, Szászországban s általában mindenütt, a hol gyár és kézműipar virágzik, van a napszámosnak az év minden részében elfoglaltatása,
sőt a gépek behozatala szükségessé vált a munkaerő hiánya miatt, de nálunk ez könnyen nélkülözhető.
Ha a népnek kivettük a kenyeret a szájából,
adjunk mást helyette, s akkor, könnyen megeshetik, hogy nem leszünk késztetve statariumot kérni
a gyújtogatok fejére.
Ezen tárgyra egyébiránt még a tisztelt szerkesztő ur engedelmével visszatérek és akkor a felvetett kérdést, ha ugyan sikerülni fog, kellő világításba helyezendem.

r. 1.

Háromszék megye gazdasági viszonyai.*)
Sepsi-Szentgyörgy,' 1878. október hó.
Minden betakarítva, a vetés rég elvégezve,
araszos magasságban hullámzik az őszi szélben a
jövő év reménye. Pompás őszünk volt, melynél különbet kívánni sem lehetne.
Termésünk általában véve kielégítő s bizonyára még szebb lett volna az eredmény, ha a májusi hosszas szárazság és a júliusi sok esőzés nagy
hátrányul közbe nem jő. Az elkésett törökbuzát
annyira elősegítette a szép, hosszú ősz, hogy jó
közepes termésünk lett, bárha eleintén nem sok
bizodalommal tekintettek a szedés elé gazdáink.
Árpa, zab kitűnő. Buza és rozs is közepes minőségben és mennyiséget hozott, kivéve azon helyeket, hol a nyárközépi jégverés átvonult. Burgonyánk igen kevés, nagy része elrothadt.
Gyümölcsből : szilva bőven, körtve alig, alma
majdnem semmi.
Kerti vetemények általában szépek, káposzta
apró fejű, de sok.
Az üszög és rozsda több helyen mutatkozott,
de általában nem jelentkezett tulkártékonyan,
mindazonáltal gazdáink dicsérendő módon igyekeztek elejét venni gabonáink ezen bekövetkezhető
betegségeinek az által, hogy a vetőmagot — kevés
kivétellel — vetés alá pácolták. Már annyit írtak
mindenfelé az üszög és rozsda tárgyában, hogy
nem is szándékszom ezekre bővebben reflektálni,
annyit azonban meg kell említenem, hogy én minden előkészítését a vetőmagnak nem tartom elégségesnek, hanem fősúlyt fektettek arra, hogy a
föld is kellőleg előkészítve, trágyázvfi legyen, ha
magunkat az üszög ellen biztosítani akarjuk s kielégítő termést akarunk elérni.
Már pedig e tekintetben nem mondhatjuk el,
hogy minden lehetőt megtettünk ; azt tapasztaltam
ugyanis, hogy a legtöbb helyen vagy teljesen elmulasztották a szükséges trágyázást, vagy nem
alkalmazták elégséges mérvben s igy a növényi
tápszerektől megfosztott földtől hogyan várhatnók,
hogy kanaáni módon nyújtson hozamot ? Bármit
hozzanak is fel a mulasztás mentségére, mint pl.
azt, hogy nincs trágya, mert csekély a marhaállomány : az ilyen kibeszélést félrevetve, ott keresem
a bajt, a honnan kiindul t. i. forrásánál.,
Korántsem lehet mentség a marhaállomány
korlátolt száma, mert hát ennek oka épen gazdálkodási rendszerünkben rejiik Ezen gazdálkodás
idézte elé azt is, hogy sok jómódú gazdánk lassanként alászálva, most a törpegazdaság mellett sinlődik s megfeszítet! munkája dacára alig képes magát jövedelméből fenntartani. A takarmány termelés csak a minimumban űzetik s jó szerencse ha a
*) Tárgyhalmaz miatt késett.

Sterk.

szénatermést — melyet ez évben is nagy részben
megsemmisített az ár viz — pótolja a sarjú, mely
ez évben, szerencsénkre igen jól sikerült.
De mit teszünk akkor, ha a sarjú is balul üt
ki ? Marháink az alomszalmán rágódnak és sokkal
inkább el vannak csigázva, midőn elhagyják az istálót, mint a hogy elcsigázta volt a nyári munka,
őszi szántás, mielőtt istálóba kerültek volna. Igaz,
hogy szénánkat, sarjunkat félretehetjük a kiteleltetésre, mert mig a hó lenem esik, ott van a közlegelő aztán a tarló, megél ott a marha, sőt meg
is hizik, de nem gondoljuk meg, hogy mennyivel
produktívebb volna a termelés, ha azokat a nagy
területeket, takarmány termelés alá vonnók, s egyúttal kimélnők az erdőt is, mely jelenleg a legelőknek sok helyen nagyobb részét teszi ki, az ált'l, hogy az utánnövést a marhák pusztítása által
nem engednők elcsenevészesedni.
A belterjes gazdaság hozza a legszebb eredményt, tehát annak l é t e s í t é s é r e kell tőre•
kednünk ; de erre legelső lépés az, hogy ne irtózzunk az újításoktól s főképen a közlegelők kérdésének viszonyainkhoz képest kedvező eldöntésétől.
A népesség szaporodása magával vonta a termelés quantitásának fokozását is. Ezen törekvésből
foly a mocsarak, lápok lecsapolása, a talaj trágyázása és öntözése, mely utóbbi is tulajdonképen
trágyázás. Az öntözést illetőleg az első lökést cpen a
takarmány termelés adta. A gyakorlatban azt mondják, hogy annyi takarmányt kell termelni legalább
mennyi a szalmának súlya. A föld területegységének számbavételével pontosabban van ezen arány
megállapítva s e szerint a földnek 66 | ,-a piaci termelésre. 33°|0-a takarmány termelésre fordítandó. Az
arány változik, ha a szántóföld mellett rétek is
vannak, melyek maguk pótolják részben a takarmányt, de a jelenlegi viszonyok a helyes arányt
meg sem közelitik. Ha kevés a trágyánk, trágyázzunk vizzel, létesítsünk öntözési berendezést, r. akkor bizonyára fokozódik a termelés és nő a marhaállomány is.
Az öntözésről más alkalommal leszek bátor
néhány megjegyzést tenni.
—s.

L E G Ú J A B B .
Ö feNége folyó hó 14-én délután harmadfél
órakor fogadta Suvalolf grófot. Az audiencia két
óra hosszat tartott. Ezután az orosz államférfi rövid látogatást tett külügyérünknél, és lakására
ment, a hol több magán látogatót fogadott. Suvaloff gróf este indult el Bécsbe.
Bécs, nov. 13. Pétervárról jelenti a „Pol. Cor."
Azon körökben, a melyek folytonos összeköttetésben állanak a cár udvarával, azt hiszik, hogy Suvaloff utasítást kapott bécsi útjában alkalmilag
eszmecserébe bocsátkozni az osztrák-magyar politika irányadó tényezőivel. SuvaloÉF gróf töl van
hatalmazva, ha alkalma lesz annak hangsulyozásására, hogy Oroszország komolyan szándékozik végrehajtani a berlini szerződés minden pontját, hivatkozva a Balkán félsziget jelen viszonyainak azon
monumentumaira, a melyek bénitólag hatnak Oroszország őszinte szándékaira. Oroszország a berlini
szerződés végrehajtását célzó szándékainak nem
adhat erősebb impulsust mindaddig, mig a porta
nem hajtja végre a berlini szerződésnek Montenegróra és Görögországra vonatkozó részét és vonakodik egyezkedni azon pontokra nézve, a melyeket az Oroszországgal való közvetlen megállapodás
számára tartott fönn a berlini szerződés.
A Péterváron elterjedt azon hir, hogy Suvaloff gróf levelet visz a cártól Ferenc József király
részére, még megerősítésre vár.

M e g h í v á s .
A sepsi-szentgyörgyi jótékony nőegylet folyó
év november 20-án délelőtt 10 órakor Sepsi-S'zéntGyörgyőn a városház nagytermében
K Ö Z G Y Ű L É S T
tart, melyre az egyleti tagok tisztelettel meghivatnak.
T á r g y a k :

1) Elnöki megnyitó beszéd.
2) Az alapszabályok felolvasása és tárgyalása
3) Tiszteletbeli tagok választása.
4) Indítványok.
Imecsfalvd, 1878. november 12-én.
Özv. Cserey Jám.sné,
egyleti elnök.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Uuilapestről megbízható forrásból értesülünk, hogy L ó n y a y gróf belépése a pénzügyminisztériumba már nem tartozik többé a lehetetlenségek közé. A mennyiben e hir még megerősítésre
vár, a további megjegyzésektől tartózkodunk.
— Táncvigalom. A sepsi-szentgyörgyi polgárság folyó hó 23-án a városház dísztermében az ev.
ref. egyház s a városi nagyterem díszítése javára
táncvigalmat rendez. A rendező bizottság fáradozásait a nemes cél érdekében közönségünk pártolása fogja kísérni.
— A hároiuszéki muzeum részére Várhelyi

Ignácné úrasszony két darab (egy sfrtos és egy
lofrtos) 1806-ik évbeli bankjegyet küldött be szerkesztőségünkhöz. Köszönettel vettük s átszolgáltatjuk a muzeum számára.
— A sepsi szentgyörgyi nőegylet választmányi
ülést tartott e hó 14-én. A választmány elfogadta
az alapszabálykészitö bizottság munkálatát s azt a
közgyűlés elé terjesztendi jóváhagyás végett. A
választmány több házi ügyek elintézésén kivül fog
lalkozott a f. hó 20-án megtartandó közgyűlés tárgysorozatával is, s meghatározta, hogy a közgyűlés
estéjén Cserey Jánosné ő nga tiszteletére bankettet fog rendezni. Ez estély Blaskó József vendéglőjében fog megtartatni, hova a nőegylet lapunk
utján hivja meg a t. közönséget; külön meghívást
senki sem igényelhet. Felhívjuk a nő és férfi közönséget, ugy a közgyűlésen mint az estélyen leendő
minél számosabb megjelenésre. Feltesszük, hogy
egyetlen egyleti tag sem fog hiányozni, különösen
a közgyűlésről, mely hivatva van az egylet életét
legközelebbről érdeklő ügyek felett dönteni. — Az
estélyre a belépti dij személyeaként 80 kr.
t Nccrolog. G á s p á r János, a baróthi felső
népiskolánál a művészeti tantárgyak tanítója élete
29-ik évében négy heti súlyos betegség után folyó
hó 13-án szivbajban kimúlt. Az elhunytat, ki az irt
intézetnél négy évig sikeresen működött, gyászolják szülői és testvérei, az intézet gondnoksága és
kartársai, kiknek barátságát és ragaszkodását nagy
mértékben birta, gyászolják tanítványai és gyászolják mindazok, kik őt ismerték. Hűlt tetemei folyó
hó 15-én délután 2 órakor a köpeci ev. ref. temetőben örök nyugalomra helyeztettek. Béke lengjen
sirja felett! 1
— Meghívás. A háromszéki Erzsébet árva leánynevelő intézet évi rendes közgyűlése november
hó 17-én délután 1 órakor tartatik Kézdi-Vásárhelyen a tanácsháznál, hová az alapító és rendes tagok s mindazok, kik e nemes ügynek barátai, bizalommal meghivatnak. Fő tárgyak lesznek : 1) Az
intézet életéröli tudósítás. 2) Számvizsgálat beterjesztése. 3) Vagyonkimutatás. 4) Költségvetés. 5)
Uj árvák felvétele. 6) Uj tisztviselők választása. —
Zágon, 1878. nov. 10. Br. Szentkereszty Stephánie,
elnök.
— Meghívás. A k.-vásárhelyi menház rendes
évi közgyűlésére, mely K.-Vásárhelyen a tanácsháznál november hó 17-én délután 1 órakor fog
tartatni, hová az alapicó és rendes tagok s minden
nemes szivüek tisztelettel meghivatnak. A gyűlés
főbb tárgyai lesznek: 1) Tudósítás az intézet életéről. 2) A számadásvizsgálat beterjesztése. 3) Vagyonkimutatás. 4) Költségvetés. 5) Uj szegények
felvétele feletti tanácskozás. 6) Tisztviselők újra
választása. Zágon, 1878. nov. 10. B. S z e n t k e r e s z t y . . S t e p h á n i e , elnök.
— Üg.ies tolvnj. Aldobolyi Bála Nikuláj, ki
nemcsak a törvényszék, hanem a szászföldi ménes
pásztorok előtt is mint hirneves személy ismeretes, közelebbről az aldobolyi vámos hidon át SzászHermán községébe volt menendő, hol a viz mellett
dolgozó Szőcs Iliával beszédbe ereszkedvén, beszédközben Szőcs Ilia szekérkasát oly mesterileg sajátította el, hogy az épen szolgálatban volt csendőrök, egy félórai időköz után már nem az ö, hanem
a hermányi Bála János birtokában találták meg.
— Evés közben Nagy János és Csákány Lajos, kik köröspataki gróf Kálnoky fivéreknél szolgálnak, e hó io-én összevesztek, mely alkalommal
Nagy jános Csákány Lajos homlokára oly sebzést
ejtett, hogy felhevült szenvedélye lecsillapítása végett a helyi kir. járásbíróság börtönébe kisértetett.
— Ütközet a kökösi hídnál. Nem a forradalom alatti hires csatában, hanem e hó 4-én történt,
hagy 5 vasúti munkás a történelmi nevezetességű
hidnál lévő korcsmába betért, hol csakhamar a
korcsmárosné, Ürmösi Ferencz és ifj. Ürmösi Istvánnal összeszólalkoztak, de rr inthogy a „szó" eredni Ínyre nem vezett, az „tettleg" vétetett alkalmazásba. Formális harcz fejlődött, s midőn már a támadó és védelmi eszközül használt házi bútorok
közül a „könnyebben kezelhetők" nem voltak eléggé
„alkalmasok", az asztalra került a sor, melyen a
photogénes lámpa állott. Természetes, hogy ilyen
körülmények között a lámpát megillető elővigyázatra se volt tekintet . . . A lámpa eltörött s a
photogén maga után tüzvilágot árasztva, a ház
padlazatán szétömlött. Lett ijedtség s az ijedtségben egyetértés a tüz kioltására ; ez sikerült is, de
— a béke nem volt tartós, mert a tüz csillapultává a harag lángja kezdett dühöngeni. A csata színtere a házból ki az országútra tétetett, s most a
győzelmet járásbíróságunk van hivatva elbírálni.
A távozó 5 munkás közül kászonjakabfalvi Deák
András elfogatott; a más négy ismeretlen társ pedig, — kiktől ifj. Ürmösi István könnyű, ellenben
Ürmösi Ferencz nehéz testi sérelemmel búcsúzott
— kereket oldottak.

Háromszékinegyo legtöbb adó-fizetőinek
névsora az 1879. évre, megállapítva a megyei igazolási választmány által.
(Vége.)

Az
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Pályázat.
A kézdi-vásárhelyi községi fiúiskolához az
i-stf osztály tanítói állomására pályázat nyittatik.
E g y évig ideiglenes lesz az állomás E g y évi
sikeres íanitás után számithat állandósításra.
Fizetése 300 frt és 50 frt lakbér leend. Állomás változtatás esetében háromhavi felmondásra köteleztetik Felszerelt okmányok a kézdivásárhelyi iskolaszék elnökségéhez küldendők
folyó év december 15-éig.
Kézdi-Vásárhely iskolaszékének 1878 nov.
8-án tartott üléséb'l

164 24
Zakariás András
Séra Lajos
Zalán
.64 5
Cseh Dávid
Csernáton
163 24
Mélik Kristóf
Sepsi-Sztgyörgy
162 82'|,
Tóth József
Kézdi-Vásárhely
162 28
Veres György ügy v. Árkos
•59 90
Gyárfás Imre
Bita
159
Tóth Dániel
Kézdi-Vásárhely
159 43
Varga József,
Molnár Dénes,
Debiczky Mihály
Baróth
159 39
iskolaszéki elnök. 2—2 iskolaszéki jegyző.
Dombi János
Futásfalva
158 62
Nagy J. (Lázár fia) Kézdi Vásárhely
155 87
Sütő István
Sepsi-Sztgyörgy
155 66
Forró Ferencz
Sepsi-Sztgyörgy
154 80
Boér Miklós
Arapatak
154 77'It
Tóth Sámuel
Kézdi-Vásárhely
'54 631,
Alólirt községi elöljáróság által közhírré téFogolyán Kristóf
Sepsi-Sztgyörgy
'54 45
tetik, hogy S.-Sztkirály községében az 1879 év i-sft
Silvester János
Cérnáton
'54 2
napjától kezdve 3 egymásután következő évekre
Kovács János
>5 361
a korcsmáriást u. m; bor, sör és pálinka áruihaCsorna Imre
Gelencze
>5> 55'/,
tást haszonbérbe adja jelen év, nov. ho 24-én d. u.
Nagy János ügyvéd Ilyefalva
150 80
2 órakor a község házánál, hol a feltételek addig
Barta Imre
Arapatak
149 5
is bármikor megtekinthetők.
lakó László
Lisznyó
146 6>'l,
S.-Sztkirály, 1878. nov. 11-én.
Löfi Áron unit. le' k. Bölön
'44 3>
Vaska Mózes,
Kiss Lajos,
144 6
Vajna Gergely gazd. Martonfalva
biró.
2—3
pótbiró.
Beke Sámuel
>43 23
Csutak Péter
Sepsi-Sztgyörgy 142 4°'li
Lázár László
Dálnok
142 35
Balog Sándor
Kézdi-Vásárhely
142 18
Horváth Ignác
Telek
140 75
Szörcsei Vince
Zágon
140 63
Egerpata községében a k orcsmárlási j o g
Turócy András
'39 67
úgymint szesz, pálinka, sór, bor áruihatása jeWéncz István
Kovászna
>39 43
len év november hó 28 án délelőtt 10 órakor
Forró Pál
Angyalos
>37 22
három évre nyilvános árverezés utján kiadatik.
Székely Gyula
>37 35'|,
A vállalkozni kivánók a kikiáitási ár 400 frtGyárfás Albert
Bita
>37 11
Lermann Arnold
Soósmező
>36 27
nak io"|0-át bánatpénzül letenni kötelesek Illő
Gidófalvi László
Sepsi-Sztgyörgy
>36 22
bánatpénzzel ellátott zárt iratok is elfogadtatEhédi Mihály
Sepsi-Sztgyörgy
>35 ói 1,
nak. Vállalkozó köteles előlegül 150 frtot leBeczási Kristóf
Zágon
>35 >2
tenni A feltételi pontok a községházánál minPotsa Farkas
Száraz patak
>33 4>
dig megtekinthetők.
Jakab István
Kézdi Vásárhely >32 85'1,
Silvester Péter
Csernáton
>32 2
Egerpatak, 1878. november 6.
Molnár Balázs
Kilyén
>3> 69
I
# r
Kis János,
P ó t t a g o k .
/ 3 - 3 ry,
f- *
4,tn
Bíró / A
Molnár György
Kilyén
>3>|39'|,
SS
"
t j á •• •
1
Fejér Sámuel
Torja
13128
Vajna Károly
Tamásfalva
>29 >3'L
Tamási György
Angyalos
128 77'|,
Cseh Sándor
Csernáton
128 33'!,
Asboth Albert
Brassó
128 18
Grünfeld Izidor
Ilyefalva
128 12
Szentiványi József Szentivány
127 58
Az arcszín fiatal ü d e s é g e ! i
Nagy Ézsaiás
Kézdi-Vásárhely
126 83
Felülmúlhatatlan és nélkülözhetlen szapIstván Dániel
Csernáton
116 18
pannak bizonyult be és általánosan elismerteGyárfás György
Lécfalva
>25 4l
tett hölgyek és urak által a kitűnő párisi DrNagy Károly rbizt. Sepsi-Sztgyörgy
123 34
LEJOSSE-féle
Réz Farkas
Kis-Borosnyó
>23 27
Mélik János
Sepsi-Sztgyörgy
>>3
6 4'|.
Nagy Károly
Zalán
122
Kupferstich József Sepsi-Sztgyörgy
122 7
ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan
Sylvester József
Csernáton
122 20
a világon; a ki egyszer megkísértette, az soDomokos Tamás
Csernáton
! 12264'L
ha többé nem használ más szappant.
Deák Zsigmond
Telek
í 1 2 156*1,
A hatás biztosíttatik.
Goldstein Ábrahám Élőpatak
! 121 37
— Egy darab ára 50 kr. —
Tompa Miklós id. Uzon
.21 >5'|,
Pünkösti Lajos
SepsiSzentgyörgy 121 5
• Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett a
hölgyvilág által általánosan elismerve a hivai
Cseh Ignác
ÍCsernáton
121 2
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valód-

Érték- és viUtó-árlolyam a bécsi cs. kir. nyilvános
1 tőzsdén november 14
Magyar aranyjáradék . . . ^ . . .
. 84.25
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.—
•
»
»
n.
„
113.„
keleti vasút U. kibocs. államkötv.
74 —
„
n
ti 1876. évi államkötv. .
64 —
„
vasúti kölcsön kötvény . . . .
98.50
„
földtehermentesitési kötvény
. . 79.—
Temesvári
„
•„
. . 74.75
Erdélyi
„
„
. . 73.50
Szőlődézmaváltsági
„
. . 84.—
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 80.75
„
„
„
ezüstben
. . 61.45
„ aranyjáradék
62.65
1860. államsorsjegy
71.90
Osztrák nemzeti bankrészvény
112.40
„
hitelintézeti
„
793.—
Magyar hitelbank
231.30
Ezüst
100.—
Szerkesztői posta.
Cs. kir. arany
5.57
9.33
liukurcslbe. Az árvízkárosultak javára adako- Napoleond'or
-.
57.65
zó magyar testvéreink névsorát készséggel közzé- Német birodalmi márka
London
16.15
tesszük. Kérjük beküldeni.
.Kézdi-Vásárhely. Névtelenül beérkezett cikkek
Felelős szerkesztő: Málik Józsel.
nem vétetnek figyelembe.
H. A beküldött cikk nem közölhető; kérjük
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.
ott válaszolni, a hol a támadás történt.
Vásárhelyi. Térszüke miatt jövő számunkra
maradt.

Árverezési hirdetmény.

Árverezési hirdetés.

SAVON RAVISSANTE;

XVavissante

I)r. L E J O S S E - t ó l P a r i s b a n .
Ezen világhírű börtisz- j
titó szer valamennyi szépítő szer között leghíresebb és leghatásosabbnak
bizonyult szeplők napégés,
rezesség, sárga foltok, valamint minden bőrtisztátlanság biztos eltávolítására
A RAVISSANTE az I
arcszinnek feltűnően szép,'
halvány rózsaszínű, bársonyszerü fiatal üdességet
ad, a bőrt és kezeket va- ]
kitó fehérségüvé és gyöngéddé teszi, hűsítő és felüditőleg hat s gyöngéd
,bőrt szerez a legkésőbbi
_____ öregségig.
Budapesten v a l ó d i m i n ő s é g b e n kapható : Török József gyógyszerész urnál_ királyutca 7. sz. S e p s i - S z t g y ö r g y ö n ötre* ós
Itetegh urak gyógyszertárában.
Egy kis eredeti üvegtok ára 2 frt 50 kr.
Egy
,
.1 ..frt. 50 kr.
Központi szétküldési raktár: Schwarc Henriknél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 21 —

