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Előfizetési felhívás
kilencedik évfolyamára
Lapunk ma kilencedik évfolyamába lépett.
Maga azon körülmény, hogy egy vidéki
lap kilencedik évfolyamát megéri, eléggé igazolja
vkjogát. l-egyen szabad e helyen t. előfizetőinknek,
t. n>,nkatársainknak a lefolyt időben tanúsított szíves pártfogásukért hálás köszönetet mondanunk.
Ezen uj évfolyammal lapunk jövőben követendő irányára is rá kellene mutatnunk; elégnek
hisszük azonban, ha a múltra hivatkozunk.
A nélkül, hogy az öndicséret vádjával terhelnök magunkat, ki kell mondanunk, hogy <1 „NEMERE" fontos feladatának az elmúlt év alatt is
hiven igyekezett megfelelni. Mint kevés igényekkel megjelenő politikai lap, arra törekedett, hogy
olvasóit a nevezetesebb kül- és belpolitikai kérdések színvonalán folyton megtartsa. Nem vágtunk
bele a nagyszabású politika mezejébe, elégnek tartottuk, ha irányadó cikkeivel s a napi események
registrAlásával rámutathattunk a politikai élet főbb
vonásaira.
Fő gondot fordítottunk a megyei élet érdekeire. Ugy a közigazgatás, törvényhatóság, mint
általában a társadalmi élet egyéb mozzanatait éber
figyelemmel kisértük. Nem feledkeztünk meg a községekről, nem a népnevelés, a tanügy körébe eső
nevezetesebb kérdésekről.
Tárca és csarnok rovatunk megfelelt az olvasó
igényeinek, azok változatossága mellett figyelmet
fordítottunk az eredetiségre is s csupán absolut
irodalmi becsű munkáknak adtunk helyet azokban.
Vidéki levelezéseink feltárták a vidék szükségeit, nevezetesebb mozgalmait s nem zártunk aj*
tót a jogos panaszoknak vagy a célszerű inditvá"
nyok megvitatásának.
A különfélék rovata a leglényegesebb orszá.
gos liireken kivül főkép helyi érdekek szolgálatában állott.
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Szóval arra törekedtünk, hogy lapunk, mint
politikai-társadalmi lap, az olvasó igényeit minden
irányban kielégítse.
Ez lesz főcélunk jövőre is.
Lapunk pártfogói, t. előfizetőink, munkatártaink szíves támogatása lehetővé fogja tenni, hogy
fontos feladatunkat jövőre se hagyjuk megoldatlanul.
Különös gondot fogunk főként fordítani a
megyei viszonyokra, e végből a nevezetesebb kérdéseket tüzetes megvitatásban részesítjük, a hiányokra kimélet nélkül rámutatunk s azok orvoslását az illető közegektől sürgetni fogjuk. A fontosabb, községeket érdeklő szabályrendeleteket,
felsőbb, általános érdekű körözvényeket lapunkban
közzétesszük. A „NEMERE" minden irányban hü
organuma lesz a megyei életnek.
Bukureiti, fővárosi és vidéki számos kitűnő
munkatársaink közreműködésével törekvésünk leend a fővárosi sajtó és az olvasó közönség azon
elismerését, melylyel lapunk a legelső vidéki lapok
közé soroztatott, ezutánra is minél inkább kiérdemelni.
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Az uj esztendőben.
Ha előre feltetted magadban kedves olvasóm,
hogy itt az én földszinti lakásomban, melyet a
szerkesztő számomra kijelölt, — itt a fekete vonal
alatt, elegikus hangulatban fogsz engem találni ;
ha azt hiszed, hogy a tárcairók kérlelhetetlen világfájdalma ide is beszorult az én szerény lakásomba s ha azt gondolod, hogy én itt neked az ó
és uj esztendő „volt és van" ja, „múlt és jövő"-je,
„eszmei végetlensége" felett elmélkedem s megborzongatom hátadat „az alkonyuló esztendő utolsó
sóhajtásával", a „sirjába temetkezett hosszú év kínos
fájdalmaival", mint a hogy ezt minden újság részletes pontossággal veled elkövetni múlhatatlan kötelességének tartja: mondom, ha te ilyen feltevésekkel fogtál e sorok olvasásához, — hát akkor te
szörnyen csalódtál.
Sokkal kegyeletesebb érzés lakozik én bennem, sokkal inkább tisztelem én a te ó- és újévi
gondolataidat, — minthogy én találgatni merném
azokat.
Én rideg számoló vagyok.
A helyett, hogy azt mondanám neked : „ime,
az enyészet örök sirjába, a feledés mély üregébe
egy esztendő van behantolva" — kiszámítom, liogy
nem egy esztendő, hanem 31.536,000, vagyis harír.incegymillióötszázharminchatezer másodperc csepegett be egymásután az örök enyészet tengerébe .
Mikor a legutolsó másodperc is beleömlött a
engerbe, akkor az óra kalapácsa felemeli fejét s
tlkoppantja a tizenkettőt.

Nyllttér «ora 15 kr.
hiirataíat

kSztönyt.

Az ujévben.
Sepsi-Szentgyörgy, 1879 január 1.
Boldog újévet ! hány ajak mondja ezt ma
el hazánkban és a keresztyén világban ?
Örömmel, jó kivánatoktól áthatva sietünk
szeretteinkhez, hogy az év első napján a kővetkező napokra szerencsekivánatainkat tolmácsoljuk. í g y hozza ezt a tiszta, önzetlen emberi
érzés.
A diplomácia máskép köszönt;
a jelent
tárja elibünk s a boldog újév hátterében politikus mosolylyal leplezi a haszonvágyat

A szedáni katasztrófáig III. Napoleon adta
az újévi vezényszót s Európa lázasan várta kijelentéseit; a sors változott: a franciák büszke
császárja most idegen haza rideg földjében
aluszsza álmait, elragadván tőle a vezéri szerepet Bismaick, a vasakaratu német kancellár,
kinek lángelméje sugallta diplomatikus nyilatkozatai ma egy világrész politikai iránytűjét
igazgatják. Tó'le várnók a politika újévi legfontosabb nyilatkozatát, melyből a jövőre következtetést vonhassunk. A táviró az idő rövidséT. előfizetőink és t. munkatársaink jóindulatu ge miatt lapunk bezártáig még nem hozta a
támogatását teljes bizalommal kéri jövőre is
kijelentéteket s mi csak annyit registrálhatunk,
a „ N e m e r e " szerkesztősége_ hogy a politikai láthatárt vészszel telt fellegek
bontják. Európa harckész és aggódva lépünk
—
H •- -az újév küszöbére : vájjon mi sorsot hoz drága
nemzetünknek?

Előfizetési teltételek :

Pártos jelen, bizonytalan jövendő ; — ez a
kr. helyzet képe, melyből hogy kibontakozzunk, nékr. pünk összetartása, nagyjaink legszentebb akarata és legnemesebb tettvágyára van szükség.
kr
Ki látni és a viszonyokat felfogni képes,
. . .
kr.
az nem tagadhatja, hogy válponton állunk. SoAz előfizetési pénzek a ,Nemere" kiadó- kat kell tennünk és önmagunktól megtagadnunk,
hivatalának P o l l á k M ó r könyvnyomdájába hogy a veszélyt elhárítsuk.
Sepsi-Szentgyörgyre kii Idei.dök
A keleti kérdés damoklesi kard gyanánt
Előfizetőinket
szívesen kérjük előfizetéseiketfügg fejünk felett s nincs senki, a ki megjósolja, minő állami átalakulásokat vonhat maga
megújítani, miután felesleges példányokat nem nyo- ntán !
viattat halunk.
Oroszországnak tekintélyes hadserege áll
A „Nemere" kiadóhivatala nem messze hazánk határaitól. A beteg Törökországból lázas hirek jőnek Angolország ké-
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Az utolsó ütésnél az esztendő „pasz-volátot"
mond s szörnyet hal. Nem készült a halálhoz előre
sokat jelentő haldokló csuklásokkal, nem asszott
sárgára, mint a szűrt viasz, a hogy ez a haldoklásnál bevett szokás szerint történni szokott, — nem
állták körül ágyát a kanonokok szentelt gyertyákkal meg olajos vatákkal: hanem olyan ifjan, mint
a hogy születetett, olyan gyermekészszel s vén cynismussal, mint azt az időtől megvárni lehet, az
utolsó órakoppanásra fal felé fordult és meghalt.
Halálát mindenki leste és senki sem várta, halálában semmi poézis nem volt, [egyszerűen, sután, a
mint született, ki is mult.
Abban a pillanatban világra jött egy másik
csecsemő: az LS7í)-ik esztendő.
Nem akadt még egy ember, sem itt a kontinensen, sem Kolumbus világrészén, a ki elleshette
volna az időt, a mikor az egyik meghalt s a másik
született: egy pillanatban történik mind a kettő.
Mikor a temetés és a keresztelés megtörtént,
mi is kezdünk okosan gondolkozni.
Megvénültünk, szörnyen megvénültünk. Harmincegymillió ötszázharminchat ezer másodperccel
lettünk idősebbek! Ezek a számok azt mutatják,
hogy ugyanannyival szegényedtünk, annyi a deficitünk az életre szánt időkészlet kincstárából.
És ezt a deficitet egyetlen fináncminiszter se
tudja helyreütni soha.
A sok deficitből, melylyel minket az elmúlt
év megajándékozott, fekete hajunknak, zöld reményünknek és rózsaszínű kedvünknek is kijutott.
Az ezüst, a mely az elmúlt esztendőben anynyira kerülte zsebeinket, befutotta hajunkat s az
alóla kikerült aranytanácsok árkelete csekély lett
a világ börzéjén. Egy pipadohányt sem ad érte
senki.

A lefolyt esztendő pedig tanulságos volt. —
Kétszer buktatták meg a minisztériumot, hogy kétszer állithassák ismét lábra. S z é l i n e k eresztették pénzügyünket s a deficitet még sem hordta el
a s z é l . Okkupáltunk egy barátságos nemzetet
nyájas puskaszóval s kifizettünk az önzetlen baritság biztosítására 60 milliót. S most azt hisszük, hogy
békén alhatunk az északi medvétől. Hanem azért
a külföld nincs megelégedve velünk. Nem csoda.
Hisz a megelégedés úgyis csak eszményi fogalom,
olyan valami, a mit a társadalom soha el nem érhet, mert hát az emberek nagy többsége folyvást
panaszkodik ma is.
Az elmúlt esztendőben ha valakinek üszkös
volt a gabonája, szidta a bosnyák politikát; a kit
a szabó kiszabott a (pardon !) nadrágjából, az a pokolba küldte a dualismust; a kinek hasfájása volt,
az kétes politikának tartotta az Andrássyét s a ki
végre kiadott pénze után nem kapta meg az esedékessé vá't i2o" 1) -ot, az a monarchikus rendszernek határozott ellensége vala.
Hogyan lehetne tehát megelégedésről szólanunk !
Az iS78-ik esztendő nyomorúságai régi keletűek. Visszavihetők azok ama végzetes paradicsomi
jelenetre. Mikor ősatyánk és anyánk bőviben voltak mindennek, mikor a paradicsomban volt nekik
éneklő madaruk ós gyümölcsük nagy sokasággal :
— akkor egy szál kigyó elégséges volt arra, hogy
ama históriai nevezetességű alma-katasztrófa beüssön s a megelégedést örök időkre száműzze az emberis g édenkertjéböl.
Épen ezért ne zúgolódjál kedves olvasóm arra
a szegény „tavaly"-ra. Légy háládatos iránta, mert
megérdemli tőled, akármilyen rosz volt is hozzád.
V mi pedig ezt az uj esztendőt illeti, emalj

szü 1 , Olaszország lesben, mi pedig fegyverrel
kezünkben üdvözöljük az újévet.
Nehéz id' ; k ! . .
A szociáldemokraták rémképpel ijesztik a
koronás főket Sándor cár, a nvndenhat'% nem
érzi magát bizton Szentpélervái tt ós az egységes Németország alig volt képes ei.enök megalkotni a törvényt, Passananle ;.z olasz királyra
tört. Az angol jogtudósokat Maaden beszámithatósága foglalkoztatja, mialatt a madridi törvényszék Moncösit halálra iteii és a dán király
fenyegető leveleket kap
Szép kilátások a j ö v ő r e !
De azért mi ne csüggedjünk Nemzetünk
sokkal válságosabb helyzetből ki tudott menekülni s ha mindenki megteszi azt, a mit hazafi
kötelessége c'ibe szab, nem felhetünk, hogy el
ne érjük azt a .jobb kort, ir.ely után buzgó
imádság epedez százezrek ajakán «
Boldog újévet !
— (i —
* Az igazságügyininiszteriumban megkezdte egy
enquéte a perrendtartásnak a kereskedelmi ügyekben való eljárásra vonatkozó fejezete tárgyalását.
E tárgyalásban ugyanazok vettek részt, kik a válóügyekben való eljárás tárgyalására kiküldött enc;uétebe hivattak meg.
* Az osztrák-magyar bankról jelentik a „B. C. a
-nek Bécsből: Az osztrák-magyar bank bécsi és
pesti igazgatói a napokban tették le hivatali fogalmukat atbankkormányzó kezébe, űrre főtanács ülés
volt, melyben a közgyűlés elé viendő előterjesztések vétettek előzetes tárgyalás alá. Az uj bankjegyek magyar és német szövege már 8 nap óta
meg van állapítva. Eziránt semminemű nehézségek
sem forognak fenn, s kizárólagosan csak arról volt
szó, hogy az „osztrák-magyar bank- szavak kis vagy
nagy kezdő hetükkel nyomattas?nak-e, a törvény
szövegének értelmében, a kis kezdő betűk használása lett elhatározva. A mint két részeni kormányokkal egyetértésben, a zálogleveleken, és bankj' gyeken valamint a pecséten az i ddigi cimer fog
megtartatni. Az uj bankjegyek 1880. március vagy
áprilban fognak kibocsáttatni. A bank a részvé
nyek átalakítását és kicserélését már a jövő év
folyamában keresztül fogja vinni. A fő tanács elhatározta, hogy legközelebb Budapesten is letétosztályt fog felállítani. A 4 uj bankfiók felállítására nézve eddigelé még nem érkezett meg a inagyarpénziigyminisztor átirata, mindazonáltal azt naponként várják.

Középázsiában megtermette gyümölcsét: az orosz
politika tökéletes vereségét Sir Ali, a szerencsétlen megfutamodott emir, országa egyik határvárosában állítólag még erőlködik ugyan, hogy a bokharai és badagani khánokkal szövetkezve folytassa a harcot; ez azonban előreláthatólag hiu erőfe
szités marad, miután a hatalom tényleges birtokosa, Jakub klián, mint a táviratok jelentették meghódolt az angolok előtt.
A törökországi viszony k alakulására kétség
kívül nagy befolyással lesz az ázsiai események e
határozott fordulata. Az angol befolyás túlsúlya
mindinkább ellenálhatatlanná válik s a „FrdblatVegy közleménye szerint végre ugy látszik, hogy
Konstantinápolyban is komolyabban gondolnak a
bonyodalmak elintézésére. A porta nevezetesen
Ruméliai határain igyekszik a rendet és biztosságot helyreállítani, hogy bebizonyítsa Európánakmiszerint képes egy maga is fenntartani a rendezett
viszonyokat. Nagy befolyással voltak erre a Londonból és Bécsből a portához intézett tanácsok,
melyek részben Ruméliai e u r ó p a i megszállása
fölött folyt eszmecserék következményei. Ellenkezőleg az eddig terjesztett hírekkel, a nevezett lap
azt jelenti, hogy A n d r á s s y gróf épen a köz ö s o k k u p á c i ó indítványozását utasította viszsza, jol tudván, hogy ez A n g l i a részéről a leghatározottabb ellenzésre találna. E kérdés egyébiránt egyelőre csak akadémikus jellegű s további
fejleménye attól függ, mikép hajtja végre Oroszország a berlini szerződést, igaznak bizonyul e
valahára, a mit a „Pol. Corr." ma ujabban jelent,
hogy az orosz sereg most már csakugyan haza
vonulni készül.

Orosz haditerv Ausztria-Magyarország ellen
A „Novoje Vremja" közelebbi száma, miután
Ausztria Magyarországnak és Oroszországnak a
keletre vonatkozó antagonismusát megérintette, —
azon nehézségekre utal, melyeket Oroszországnak
egy támadó háború esetében a gácsországi és erdélyországi megerősített stratégiai vonalak okoznának. Azután kifejti, hogy Oroszország következő
három vonalat választhatna monarchiánk ellen irányult hadműveleteinek alapjául :
1. Lengyelországból Morvaországon át Bécs
és Budapest ellen.
2. Déli Oroszországból keleti Magyarországon
keresztül Budapest ellen.
3. Szerbiából déli Magyarországon át Budapest ellen
Legtöbb elCnyt nyújt — úgymond — a harmadik hadvonal, mert itt a legkevesebb akadály
van, másrészt pedig azért, mert ezen hadműveleti
vonal a fajrokon szerbek által lakott területen át
vezet. Támadó háborúban Ausztria-Magyarország
nem rendelkezik annyi előnynyel, mennyi egy védelmi háborúban áll rendelkezésére.
Az operáló orosz hadseregre nézve Jegvészé
lyesebb pontot képezne a stratégiai szoros Erdély
ország és a Duna torkolata között. Innét fenyegetni
lehetne az orosz hadsoreget és Bulgária kiürítésére
kényszerithetnék. Ausztria-Magyarország Románia^
Szerbia és Montenegróban utakat lát az Adriai és
Aegei tengerek^ felé — s szeretne Oroszországgal
ezen torlaszokra vonatkozólag egyezségre lépni, de
Oroszország nem hajlandó feláldozni ez országokat^
a melyeket maga felszabadított. Ausztria-Magyarország legfontosabb érdekei követelik, hogy lehetséges legyen neki Kis-Oláhországon keresztül a
Feketetenger partjait, Várnát, Küsztendsét elérni,
— de Oroszországra nézve ez a legnagyobb veszteség volna, mert elzárná előle az utat Konstantinápoly felé.

Az orosz belzavarok, melyeknek a szentpétervári kabinet külpolitikájára eshetőleg szintén nagy
befolyásuk lesz mindinkább komoly jelentőségüeknek bizonyulnak. Szentpétervári hirek szerint a
cár meg van győződve, hogy a tanulók tüntetésit
a trónörökös provokálta s a fenyegető zavarokkal
szemben a cár le akar lépni a trónról. Egyelőre
azonban a hatóságok a legszigorúbb intézkedéseket alkalmazzák a tanulók ellen, az elfogatások
szaporodnak; a zavargások mindazáltal ujabban
már Moskvában is megindultak. Hogy e mozgalom nem pusztán az ifjúság forrongása, hanem az
egész orosz társadalomé, azt számos jel bizonyítja
az elkeseredésről eléggé tanúskodik a plocki eset,
midőn egy politikai fogoly késsel agyonszúrta a
Egy rég szimyadó ügy.
börtön meglátogató kormányzót. Ennek folytán
Erdóvidók, 187S. december 28.
egy ukáz adatott ki, mely szerint a börtönök őrségét megkettőztetik, a politikai foglyok láncra veTekintetes szerkesztő ur I
retnek s az örök revolvert kapnak, melyet a legBeállott a tél. Erdeinket, mezőinket vastag
kisebb ellenszegülés esetén használhatnak I
hóréteg borítja Az évszakok egymást váltják fel,
tavasz után nyár, ősz, tél rendre jönnek és menAz uj OIHSZ minisztérium a parlamenti szüne- nek, egyik év a másiknak ad helyet, — változás,
Az angolok dóntö sikerei Afganisztánban képe- tet arra hacznázta fel, hogy különböző frakciókból mozgás, fejlődés, haladás mindenütt : csak a szézik a nap legfontosabb eseményét s kétségtelenül híveket szerezzen s olyan a milyen többséget szer- kely lóbeszerzési alap ügye képez ez örökszabály
nagy befolyással lesznek az ücyek alakulására Eu- vezzen. E kísérletek azonban eddig, ugy látszik, alól kivételt ; nyugszik valahol, mély álomba merópa keletén is. Anglia gyors és erélyes íöllépése nem vezettek sikerre s az olasz lapok többsége rült s ki tudja hányszor hajtnak még rügyet a fák
nyilt kárörömmel konstatálja, hogy sem a centrum, s hányszor hullatják el megint lombjaikar, míg ez
előtte kalapot, hajtsd meg magadat s bókolj előtte sem a jobbold ti nem hajlandó Depretis úrral meg- ügy a várva-várt stádiumába jut.
illedelmesen, mert most már ez az ur ezután.
alkudni.
A mit tudok ez ügyről, elmondom, hátha ked• Kívánd, hogy ugy jöjjön hozzád, mint Jupiter
vet kap más is liozzászólnai. 11a magunk nem bolyDanaehoz : aranyesőben.
— A porlávGl kótendö konvenció ügyében a gatjuk meg, félő, hogy nagyon hosszú ideig fog az
Kérd, hogy adjon az újév a tisztviselőknek „Reuter-ügynökség" Konstantinápolyból dec. 25 még szenderegni valamelyik poros archívumban.
igazságérzetet, de ne mindig igazságot. Legyenek -röl jelenti: Karatheodory basa külügyminiszter A mint tudom, a folyó évi junius 14-én méltóságos
honfiaink erősek és leányaink gyöngédek s adj és gr. Zichy Ferenc osztrák-magyar nagykövet Szentiványi Gyula kormánybiztos ur elnöklete alatt
ezeknek hosszú ifjúságot, nekünk pedig késő vén- megállapodásra jutottak egy előzetes egyezmény Sepsi-Szentgyörgyön a bizalmi férfiakkal megtarséget. Adj, újév családunknak barátot s barátaink- iránt, mely lehetővé fogja tenni a Novi Bazárra és tott közgyűlés határozatilag kimondotta, hogy azon
nak családot: az orvos csak házi barát legyen ez Boszniára vonatkozó végleges konvenció megkö- 31,505 forint 57 kr künnlevő követelés, melylyel az
évben és ne hagyd, hogy[aJkurálás kurizálássá vál- tését. Ez utóbbinak pontozatai még csak ezután alapnak egyesek tartoznak, „székely huszárcsalájék. Adj nehéz kenyeret és könnyű lelkiismeretet, fognak megvitattatni. Az emiitett megállapodás dok alapítványa" címen fordittassék közmivelődési
nehéz zsebet s könnyű vért, nehéz pénzt és köny- nem erősitti meg határozattan a szultán souve- célokra; az alap többi része és pedig 91,450 forin.
nyü munkát, fiatal lányt, vén bort. Adj a boszniai rainitását s az okkupáció ideiglenes jellegét, a mit értékű államkötvény váltassék be és a 15,904 frt
magyar katonáknak türelmet, de ne tedd ki türel- Ausztria Magyarország f. évi jul. 13-án világosan 52 kr készpénzzel együtt osztassék ki a jogosultak
möket hosszasan próbára. Adj az uj bankóból so- elismert. Az uj szövegezés azonban, bár általáno- között. Hát annak bizony egy jó félesztendeje már,
kat, a régi bánatból keveset. — Adj Verhovaynak sabb kifejezésben, az előbbi elveken alapulván, hogy ez a gyűlés megtartatott s hogy azután mi
több eszet és Pulszki Gusztinak nagyobb fület. lehetővé tette, hogy mint két fél elfogadja.
történt az ügygyei: boldog isten tudja.
(Azért t, i. hogy hallgathasson valahára az okos
Hát csakugyan miért nem történhetik meg
szóra is.) Engedd hogy Háromszéken sűrűn járjon
Bécs, dec. 27. Az Ausztria-Magyarország és már a kiosztás ? sokat gondolkoztam én már e fea Nemere, mert akkor megtelik az éléstár. Kopoglől, de nem tudok sehogy a nyitjára jőni.
tasson be hozzád, minél gyakrabban a „Nemere" Olaszország között kötött kereskedelmi szerződés
Hallomás szerint a fogarasmngyei dézsányi
* vigyen hozzád mindig jó hírt, a minek te tele ma íratott alá itt a külügyminisztériumban a bécsi
olasz nagykövet, gróf Robilat, Elena és Schwe- szárnyhoz tartozó volt székelyhuszárok összeírása
kancsó mellett örvendhess.
most
van folyamatban. Vajon nem itt van-e az ok .J
gel udv, tanácsos által. Gróf Andeássy külügymiEzért a sok gratulációért nem kívánok én tő- niszter aláírása később fog bekövetkezni. Az uj vajon nem azt akarják-e, hogy előbb ez az összeled egyebet, csak praenumerációt. Tudod, hogy szerződés legkiválóbb momentuma, hogy a selyem- írás is befejeztessék, hogy a kiosztás aztán egyújévben minden gratuláció pénzbe kerül. Ha tehát vám 200 frttal állapíttatott meg, s hogy szesz- és szerre történjék meg? Gyanítom, hogy itt a dolog
megígéred, hogy, mint eddig, ezután is állandó hí- cukorkivitelünk biztosítva lett. A szerződés Jóvá- bibije.
vem maradsz, akkor kadencíákban is
Ha a két ügy között valami összefüggés volhagyása Rómában legkésőbb jövő január 31-ig fog
bekövetkezni, addig pedig a két szerződő állam na, érteném és megnyugodnám ; de a fogarasi volt
Szó ok hozzád s azt kívánom
székely huszárok lóbeszerzési alapja és a miénk
közt provizorium fog létesíttetni.
1: les, kedves jó barátom,
Hogy kívülem Háromszéken
egészen két különböző dolog. Külön kezeltetett,
Senki meg ne . g j a t n l á l j o n»
külön
fejlődött s kü.ön kezeltetik ma is. Míg ugyanis
Bóes, dec. 27. Azon hirek, melyek legufabban küszöbön álló állitólagos m o z g ó s í t á s fe- a háromszéki volt székely huszárok lóbeszerzési
Családodnak birodalma
alapja
a háromszéki megyei pénztárban kezeltetik,
! íiijtson bimbói. sarjat, rügyet.
lől közzététettek, leghitelesb fórásból nyert értesüaddig a dézsányi szárny pénze a kolozsvári adóhiIlázliaráltal loh'sc legyen
lések
szerint,
minden
alapot
nélkülöznek.
•Semmiféle „k ö 7. .. s ii g y e cl >.
vatalban van a tövisí őrnagysághoz tartozott huszárok alapjával együtt.
Házi kasszád gyarapodjék,
Kiew, dec. 28. A tanulók ellentálltak az egyeIla ugy tetszik, nem csal: kicsit,
E ket ő tulajdonkép egy alapot képez.
tem bezárásának, feltörték a kaput és a hatóságok
Ke forduljon abban el."
Azt értem, hogy a tövisí őrnagysághoz tartoönkény ellen intézett tiltakozást szegeztek fel. Két
«A l l a m k o l c x « a». vagy . d e f i c i t *
század gyalogság ós lovasság vonult ki. A tanulók zott volt székely huszárok — bárha rég össze vanKllcoségid, lm akadnak,
harcba keveredtek velük, mely alkalommal nyolc- nak irva ők is ép mint mi — mindaddig nem kapl'.nkjanak el i k mind sorra,
van személy részint megöletett, részint megsebe- hatják meg jutalékukat, míg a dézsányi szárny
S légy mindenütt oly h a t a 1 111 i s ,
sült. Déli Oroszországban valószínűleg kihirdetik össze nincs irva ; ők egy alapból részesülnek, köMint a l'ulszky l'erenc orra.
az ostromállapotot.
vetkezőleg mindenekelőtt a jogosult családtagok
megállapítása szükséges; de hogy minket három
Barbarossa.
székieket, miután mi össze vagyunk irva, a tagok
száma tudva van s alapunk minden mástól külön-

biztosításának idejét az cvi kamatok fizetési idejét Éljen az alkotmány!* E közben az egyelem
az illetékkirovatba a kölcsön vett töke mennyisé fekete táblájára egy a helyszínén rögtönzött
gét, az ez után esedékes évi kamatösszeget, a le- tiltakozást függesztettek fel Alig, hogy elvérovási rovatba a netaláni törlesztett tőkemennyiséget és a kitűzött időben befizetett kamatösszeget, gezték a tiltakozás kifüggesztését, a szétkergea hátráléki rovatba, végre a tőke- és a kamathát- tett rendőrség helyét a helyőrségből kirendelt
rálékot elkülönítve. Minden alaptőkéről külön pénz- katonaság foglalta el. Ezek szuronyrohamot intári napló vezettetik a B.) minta szerint. Évenként téztek az egyetemi épület udvarán és tantermeia zárszámadások a C.) minta szerint szerkesztett ben levő' tanulóság ellen, a melyhez már sokan
Szabályrendelet
alakban az alap javára vagy terhére tett átalányokliáromszékmcf/i/énck
tulajdonát képező pén:tiikt:k célkal a felmerült költségekről a vételjogositottak ál- csatlakoztak a nép soraiból. A nép fegyvereit
járól, azoknak elhelyezéséről, pénztári kezeléséről éstal kiállított és szabályszerűen bélyegzett nyugták- használta. Az első rohamokat az egyet, épü'etkal felszerelve a megyei pénztárnok által kikészi- ben visszautasították. Uj katonai segélyt kellett
eset/eges behajtásáról
tettnek és a megye szervezeti szabályzatával meg- aquirálni. Véres harc fejlődött ki T ö b b ember
I. fejezet
határozott időig, a megye alispánjához beterjeszelesett, sokan megsebesültek. A katonaság még
A tőkepénzek c'ir.eiröl s azok jövedelmeinek ki tetnek a tavaszi rendet közgyűlésben leendő meg- akkor sem volt egészen ura a helyzetnek L o vizsgálás végett.
liizott céljáról.
13. §. Ha a tőkenyilvántartási könyvnél be- vasságnak kellett jönni, hogy az e.fogatásokat
1.
Iskolai alaptőke, az ez után befolyandó
eszközölje és a körül fekvő tért a csatlakozó
kamatjövedelem a megye közgyűlésének alapján jegyzett határnapig a kamatok be nem fizettetné- elemektől megtisztítsa A vérengzés áldozataiköznevelésügyi célokra íordittatik, mihez képest nek, a határidő lejártával még 15 napig is kötelös
az évenkénti rendes közgyűlés elébe ezen alapot a pénztárnok az illető adós nevének megjelölésé- nak számát a katonaság és az ifjúság részéről
iilető költségekről szabályszerű költségterv készít- vel erről jelentést tenni a megye alispánjához s a 145 főre teszik. A csend még nincs helyreáltetik és az közgyűlési határozattal megállapíttatik. 15 nap letelte után pedig sem tőke-, sem kamat- lítva. - A lakosság csatlakozásától tartanak, a
törlesztést semmi szin alatt a megyei pénztárnok
2. ij. A Ferenc József nevet viselő nyilvános el nem fogadhat.
meiy rendkívül ingerültté van téve az eseméközkórház alaptőkéje, mely ne1-- kamatbeli jövedelnyek miatt.
me a kórháznak évenkénti költségelőirányzatában
IV. fejezet
az első cim alatt felvétetik ugyan, de e célra csak
A tőkék és jári;léka ; nak behajtásáról.
annyiban felhasználható, a mennyiben az évenkénti
14. §. A megyei pénztárnok által az alispánKÜLÖNFÉLÉK.
rendes költségek a megalapított napontai ápolási
dijakból fedezhető nem lenne, lévén ezen alaptőke hoz bejelentett nem pontos kamattizetöktől, vagy
—
Boldog
újévet kivárniuk olvasóinkcélja kórház épületében és annak telkén időszakon- esetleg közgyűlési határozattal behajtatni rendelt
ként szükségesnek mutatkozó átalakítások, illetve tőkének felmondása és behajtása iránt a vett jelen- nak ! az elmúlt esztendő bánatával, fájtéstől számítva 24 óra alatt az alispán a megye dalmaival tovaszállt IIozzou örömet az
uj építkezések költségeinek fedezete.
tiszti ügyészéhez intézkedik, utasitván egyúttal a újév, hozzon boldogságot minden hajlékI I fojezet.
megye pénztárnokát, hogy a behajtandó tökétől
szóló adóslevelet a tiszti ügyésznek hivatalos elis- ba, adjon szép jövendőt magyar nemzeAz alaptőkék elhelyezéséről
tünknek !
mervényére adja ki.
3.
A tőkék után befolyandó kamatokból az
15. §. A megelőző §-ban foglalt esetekben
évenként megállapított költségvetésekben előirány— Megható jelenet folyt le Silvester-estéjén
zott szükségletnek levonásával a fenmaradó feles- sem a behajtás iránt elrendelt per megkezdése a városház nagytermében. A nőegylet ugyanis tikleg tőkésittetik a megye lakosságánál vagy közsé- előtt, sem a pernek megindítása után az alispán kor osztotta ki a szegények közt a sok angyalfiát,
geinél biztosíték nyújtás mellett leendő elhelyezés időhaladékot engedélyezni jogosítva nincs, valamint melyre különösen a gyermekek, oly epedve várnincsen jogosítva nincs a tiszti ügyész is perköz- tak. Szép számú közönség gyűlt be s hét órakor
utján.
4.
Biztosítékul szolgálhat a kölcsön vett ben semmi körülmények között időhaladéknak en- meggyújtották a két karácsonfát, mely tele volt
aggatva apró csecse-becsékkel. A hosszú asztal tele
tőkeösszegnek kétszeres bírói becsértékét felérő gedélyezésére.
ió. §. A behajtás iránt folyamatba tett perek- volt ruhákkal, kendőkkel, kalácscsal. Mikor a katehermentes ingatlan birtok.
nek
mikénti
állásáról
évnegyedenként
minden
ez
rácsonfán a gyertyák kigyúltak, a zenekar a nép5.
Az elhelyezés ö"|u-os évi kamatnak félévenkénti részletekben előlegesen leendő köteloze't- iránybani felhívásnak bevárása nélkül a megye tiszti hymnust játszta s bejött szép rendben a gyermeügyésze
az
alispánhoz
jelentést
teszen,
melyben
kek csoportja. Gyárfás Lajos főjegyző ur beszédet
ség mellett történhetik és azon világos kikötéssel,
hogy a kamatoknak a meghatározott időben nem megjelöli egyszersmind az illető bíróság részéről intézett a közönséghez s a város nevében meleg
pontos fizetése esetében a töke felmondottnak te- netalán elkövetett mulasztást vagy késedelmes el- szavakkal köszönte meg a nőegylet buzgóságát s
jóindulatu törekvéseit a szegények segélyezése kökintetik s járulékaival együtt behajtatván, a fize- járást.
16. §. A tiszti ügyésznek jelentései alapján a rül Azután kezdetét vette az ajándékok kiosztása.
tési kötelezettséget elmulasztó adósnál bármely bizmegye
alispánja
minden
közgyűlés
elébe
jelentést
Leírhatatlan azon öröm, a fokozott kíváncsiság, a
tosíték mellett többé el nem helyezhető.
0.
A tőkeelhelyezés a kölcsönt venni szán terjeszt be a tőkéket illetőleg fenforgó pereknek meglepetés, melyet az ajádékok a szegény kis gyermekeknek okoztak. Látni kellett, minő sugárzó,
dékozóknak ez iránti folyamodására eszközöltetik mikénti állásáról.
18. §. Hogy a tiszti ügyésznek a tőkepénzek arccal fogadta egyik a rég nélkülözött csizmát,
és pedig aképen, hogy a benyújtott folyamodások
másik cipőt és keszkenőt, harmadik egy egész öliránt
fenforgó
pereknél
mikénti
eljárásáról
időszaa központi beadványi jegyzőkönyvi számmal megjelölve sorrendben vezettetnek s az illető alapnál konként meggyőződés szereztessék, e célból rendes tözet újdonatúj ruhát. A közönség gyönyörködve
rendelkezés alatt levő pénzösszeg erejéhez kepesl közgyűléseket megelőzőleg a tartandó számonkérő nézte a jótékonyság és szeretet részeseit, a mint
a kért kölcsön a sorrend szerint engedélyeztetik szék elébe terjesztendők minden fenforgó peresügy- vidor arccal egymásnak mutogatták a nyert ajándékokat. A kedves kis ünnepélyt Révay Lajos ur
ugy mindazonáltal, hogy senki 1000 forinton felül iratok.
gyönyörű beszéddel zárta be. Megható szavakban
kölcsön engedélyezést igénybe nem vehet; a tör
ecsetelte az árvák sorsát, szivet melegítő hangja
vényhatóság közgyűlése azonban fentartja a jogo
L
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Ú
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B
B
.
kicsalta a szemekből a szeretet, a részvét gyönkivételes esetekben 1000 forinton felüli kölcsönt igyeit, a könyeket. Áldást kért a nóegyletre, mely
engedélyezhetni. Az erre vonatkozó közgyűlés
rövid fennállásának is ily magasztos jeleit adta már.
határozat azonban névszerinti szavazással hoza
A
kiewi
forrongás.
A lélek felvidult, a szivet a szeretet melege átjárta
tik meg.
s a közönség meghatottan oszlott szét a szép kis
A
hatóság
elrendelte
az
egyetemi
előadá7.
A megyének szervezeti szabályzata ér
ünnepélyről.
tehr.ében 1000 frt erejéig kölcsönöket a folyamo sok beszüntetését, az egyetemeket bezáratta.
dók sorrendjének a mennyiben azok ezen szabály- Ki volt mondva, hogy a jövő félévig a meg— Sorsjegy és leányárulás. Az uzoni csendőrrendeletben a megelőző §§-okban foglalt feltéte nyitás meg nem lesz engedve, de akkorra is a
ség mult hó 13-án letartóztatta és bekísérte az itleknek teljesen megfelelnek, szigorú pontossággá
szem előtt tartásával a megye alispánja engedé hát ság fentartja a jogot, hogy csakis felsőbb teni kir. járásbírósághoz állítólag kolozsvári szárlyezi és azt a tiszti ügyész által a kiállított adós engedély me lett legyen folytatható a tanév mazású, de széles e hazában már sok helyütt és
többféle minőségben megfordult Pellet Vilmost, ki
levélnek hátlapjára törvényes alakiság tekinteté másik fele.
ben elfogadó záradék rávezetésével a számvevőség
Ez intézkedés Szentpétervárról eredt. Az előadása szerint a „Nyitrai és társa" cégű bankház
ellenjegyzése meliett kiutalványozza.
brassói ügynöke Ilelf Tivadar által, a vidékünkön
ut-bbi mozgalmik birták rá a kormányt, hogy való különböző nemű sorsjegyeknek havonkinti
8.
A megye alispánja az engedélyezett éí
több
egyetem
bezáratásával
igyekezzék
elejét
részletfizetés melletti elárusitásával volna megbízva.
kiutalt kölcsönösszegeknek mennyiségéről és sza
Ámítások után sikerült is üzleteket kötni és arra,bályszerüleg történt elhelyezéséről a legközelebb venni a bajnak.
közgyűléshez esetről-esetre jelentést teszen.
A kiewi egyetem hallgatóit ez esemény pénzelőlegeket felvenni, minthegy azonban Pellet
9.
Ezen szabályrendeletnek jogerőre emel rendkívül izgalomba hozta Küldöttséget menesz- Vilmos nemcsak sorsjegy, hanem fiatal leányoknak
Oláhországba való elárusitásával is foglalkozott s.
kedésével a jelenleg elhelyezett tőkék ha az adós
levelekben foglalt leltételek az ezennel megalapítót tettek az egyetemi elöljárósághoz, a melyben nagyon valószinü, hogy a sorsjegyekkel való üzérelhelyezési feltételektől ugy a kamatláb, valamin az egyetemi előadísok folytatását kérték Majd kedés csak cim volt a végre, miszerint alkalmilag
a kamatfizetési részleteket s a biztosítékot illetölej ujabb deputáciő ment a hatósághoz az intézke- a vidék szépeit kiszemelje és rózsás Ígéretekkel
különböznek az illető adósok felszólitandók 30 nap dés indokolását s a rendelet felfüggesztését magához édesítse : a brassói rendőrség oda leendő
határidőnek kitűzésével adóslevelüknek ezen sza k» rni. Küldöttsége.ket letartóztatással fenyeget- átkiséréseért hivatalból átirt.
bályrendeletben foglalt feltételek szerint kiállítót
— Sepi-Sztgyörgyi Daragics Mihálynét, kihez
adóslevéllel leendő kicserélésére s ha azt a kitűzőt ték. A tanulók közt eljárásuk sikertelensége
határidő alatt elmulasztanák vagy attól vonakod miatt nagy e'keseredés támadt Fokozta az el- távoli vidékről is nem egy esetben jöttek a szenvenának, a tőke felmondottnak tekintetvén, járulékai . keseredést, hogy a rendőrség minden összejö- dők gyógykezelésre, s ki már régebb időktől fogva
jogosítvány nélkül gyógyít, a kir járásbíróság kuval együtt azonnal behajtandó.
vetelt eltiltott, a tanulókat erős felügyelet alá
10.
A tőkésítendő összegek a megelőző §§ helyezte s a nem kiewi származásuakra a távo- ruzslásért 14 napi börtönfogságra Ítélte.
okban körülirt feltételek mellett, vagy kölcsöné'r zást, különbeni eltoloncolás terhe alatt, ráparan— Ama rejtélyes egyéniségről, ki a lapok
jelentkezők hiánya miatt a megye a megye lakó
hirei szerint Gödöllőre merénylő szándékkal utasainál vagy községeinél fekvő birtokbeli biztositá csolta.
zott volna s ki Gödöllő környékét oly éber őrizet
mellett elhelyezhetők nem lennének, azok magya
Ezen önkényes rendszabály rendkívüli ha- tárgyává tette, sok mindenfélét beszélnek összeföldhitelintézeti, vagy kisbirtokosok jelzálogleve ragra gyulasztotta az egyetem hallgatóit Az vissza, a nélkül, hogy a sok mendemondából valalekbeni befektetés utján tőkésittetnek.
ifjúság nyomban felkerekedett és forradalmi sza- mi pozitív tény kideríthető volna. A rejtélyes ur
III. fejeset.
vak hangoztatása mellett az egyetem elé vo- rejtélyes históriájának egyik változata következő :
Ezelőtt 1 héttel egy fiatal ember jelent mejf egy
Az alaptőkék pénztári kezeléséről.
nult, hogy a mint kiabálták, >a törvényen kí- gödöllői parasztnál, s kíváncsian tudokozódott ő
11- tj- Minden a megye tulajdonát képező alap vüli önkény ellen törvényen kívüli erővel tilta- felségeik gödöllői tartózkodásáról, vadászati kirántőke a megyei pénztárnál kezeltetik.
kozzanak «
dulásaikról stb. Ezek a kérdések és az id-gen szé12.
A megyei pénztárnok köteles mindé ^
Mindannyian fegyverkezve érke :tek az egye les karimája kalapja feltűntek a parasztnak, ki p3rcimü alaptőkéről elkülönitett nyilvántartási könj " te mi éplilet elé Bezúzták a kapukat, a rend- sze mindjárt sociáldemokratát orrontott az idegenvet vezetni; ezen nyilvántartási könyvben az A
ben, a ki alig ha jó szándékkal jött Gödöllőre. Ha
alatt ide zárt minta szerint minden adóslevélre soi ' dröket megszalasztották, az ellenállókat lefegy- már egy magyar parasztról folteszünk ennyit (a
verezték
és
megverték.
Behatoltak
a
tantermek;
rendben külön lapot nyit, melyre feljegyzi az adó
mennyi egy bécsi policistának is becsületérd válbe, folyvást kiabálva: »Éljen a tanszabadság! nék),, bátran elhihetjük azt is, hogy emberünk jenevét, az adóslevél keltének és jelzálogilag történ

ós egyedül kezeltetik, miért várakoztatnak még,
azt gyenge eszemmel felfogni nem tudom.
lizekttt azért hoztam fel, hogy ha mások jobban ismerik az ügyet, gondolkozzanak felette s
szíveskedjenek hozzászólani.
E g y volt szóktlyhuszár

leütést tett a királyi kastélyban, hova rogton 12
udvari zsandárt s több rendőrt hivattak le Becsből,
valamint egv titkos ágenst is a m. kir. belügyminisztériumból. A „szociáldemakrata" azonban eltűnt. — Egy másik verzió szerint a bécsi állami
rendőrség értesítette a gödöllői fő udvarmesteri
kivatalt arról, hogy egy szászországi szociáldemokrata van útban Gödöllő felé, s ennek folytán tétettek meg az elővigyázati intézkedések. Ezt a
verziót kell a legvalószínűbbnek tartanunk.
— B Édolslteím-Gjulai szigorúságáról sokat
tudnak beszélni a katonák; számtalan adoma kering róla s ezek közt nem egy van, mely azt bizonyítja, hogy a főhadparancsnok rendületlen akaraterejének nem csak az „ember", hanem a ló is
hódolni kénytelen. Egy tekintetéről, egy hangjáról megismeri a legmakacsabb ló is, hogy emberére akadt, s hogy engedelmeskedni — muszáj. A
„V. Vlap" a következő esetet beszéli el : A báró
a nemzeti lovaglóban legutóbb két makacs lovat
tanított be, az egyik egy pompás nagy félvér vadászparipa; gr. Z. B. hozta a mult évben Angliából, de nem lehetett használn;, annyira makacs és
ragadós volt. — Egész éve kínlódtak vele már,
volt több istáló mester sportsman, lovardai tanár
kezelése alatt is. Nem használt semmit, nem tudtak vele boldogulni, vadászaton a legjobb lovas is
félt ráülni. Végre Edelsliein-Gyulai vette meg 1000
írtért, s hat lecke alatt egészen kezessé tette a
bősz állatot, ugy hogy a ló mind trapban és galoppban, mind jobb vagy balkézre a legkönnyebben beugrott; azonkívül a traverzeker lépésben
és galoppban, fordulatokat, kis és nagy köröket,
kigyózó meneteket stb. oly készséggel és folytonossággal végezte, mint egy régóta iskolázott ló,
holott azelőtt iskolai lovaglás tán sohasem próbáltak rajta. — Egy másik mutatványa a tábornok
nak ép ily sikerült volt, — a pardubitzi lovaglásáról ismeretes H. kapitány egy paripájával — egy
szikár, sötétpej, ideges kancával, mely a D — y
ménesből való, s mely senkit hátára nem eresztett,
patáit felemelni nem engedte. Egészen bőszült lett
ilyenkor s rúgott, nyeritett, kapálózott. Miután a
ászberényi lovágló iskolában nem tudtak vele bologulni, felhozták Budára, hol b. Ed..-lsheim-Gyulai
a harmadik elővezetéskor annyira vitte vele, hogy
fel- és leszállni, sőt fel- és leugrani a nyeregből
engedte lovasát, s végre mind első, mind hátsó lá
bait átengedte, felemelni hagyta. — A tábornok
methodusa az ily lovaknak először is : annyira kikötni őket, hogy fejben, teljes hatalmában érezzék
magokat, s ekkor őket orrfékre véve, könnyen zabolázza : azaz : azt hisszük, hogy e látszólagosan
könnyű zabolázás nem mindenkinek lehetne ily
könnyű. A tábornoknál sokat tesz az imponáló termet, hang és tekintet ; — s bizonyára a régi gyakorlat is: kezefejének egy mozdulata elég erős,
hogy a makrancos állat, mint egy vas-szoritóban
érezze lehetetlenségét; s az első pár lekce eléggé
meggyőzi, hogy nincs ugyan mitől megjednie, de
kénytelen azt cselekedni, a mit az a parancsoló
szemű ur akar.
— Boldog karácsony. Alig ha volt valakinek
vidámabb karácson estéje, mint Koller kertész özvegyének Budapesten. Legidősb fia Ferenc Boszniában küzdött, s az a híre járt, hogy egyik csatában elesett. Az anya olvasta ezt a kimutatásban,
melyet a lapok is közöltek. Megsiratta keservesen
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a derék fiút. E hó 24-én, ép karácson estéjén, vacsoránál ül leányával, midőn nyilik az ajtó és a
holtnak hitt katona jött be s borul anyja karjaiba.
— Koller Ferenc ugyan is mint a „Bud. Ert" irja,
nehéz sebet kapott, s mint félholtat az ellenség
katonái egy bokorba cipelték s mindenétől megfosztották. Másnap találták meg a mi katonáink,
s némi életjelt fedezvén fel benne, kórházba szállították. Sokáig lebegett élet halál közt. Végre, mikor felépült, személyazonosságát konstatálták és
és haza bocsátották. Most jött haza, hogy édesanyjának 11 legvidámabb karácsonyestét szerezze.
— Végzetes szerencsétlenség. A rákospalotai
vasúti szerencsétlenség alkalmával azon a vonaton, melyen az egri katonák utaztak, volt Balázs
József kaáli birtokos is, ki mint tartalékos szintén
hazakerült Boszniából, akkor szerencsésen megmenekült s egy hajszála sem görbült meg. Mult csütörtökön vadászni indult s a mint este hazafelé
tartott, a Kaál mellett elrobogó mozdonynál lelte
halálát. Szétszaggatott holtestét a vonat mellett találták meg. Némelyek azt hiszik, hogy a vonat elütötte ; de valószinübb, hogy a rejtélyes halál —
öngyilkosság, irja „Függ. H."
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Budapesten, december 28-án kihúz.ittak a
következő számok . 50, 59, 31, 63. 65.
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Kiadótulajdonos: Polliik Mór.
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Pályázati hirdetés.
A Kisborosnyó, Feldoboly és Egerpit;
községekből alakitott csoportban íiresedésl
jött körjegyzői államásra évi 400 írt. fizetés
természetbeni lakással pályázat hirdetteti'<.
Az 1871. évi XVIlf. t. c 74. §-sa érteim
ben felszerelendő pályázatok jövő 1879. évi j
nuár hó 12-éig alólirthoz beadandók.
Uzon, 1878. ded. 29.
A hárnmszékmegei sepsi felső járási sz<
gabiró

Tompa Miklós,

1 -3

szolgabíró.

Pályázási hirdetés.
Angyalos, Besenyő és Eresztevény községek külön segédjegyzó alatti csoporttá alakul/án, a 200 frt évi fizetéssel összekötött segédegyzó'i állomásnak választás utjáni betöltésére
jályázat nyittatik s utasíttatnak pályázni kiválók ebeli kérvényüket 1879 évi január 10-ig
ilólirthoz beadni
Sepsi Szentgyörgyön, 1878. dec. 30.

Br. Apor Gábor,
1 —2

szolgabiró.

M l i a i i t i tlfcatoas cikkek
n a g y v á l a s z t é k b a n érkeztek
|fab
ós rendkívül olcsó úrban kaphatók

POLLAIv MOPi könyvkereskedésében,
Elfogadtatnak egyszersmind a közeledő újévre
minden nyelven megjelenő füzetekre és hírlapokra előfizetések bolti árban.
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