18. szám.

Sepsi-Szenlgyörgv, 1879. Vasárnap, március 2.

Szerkesztőségi i-o.ía

.Megjelenik eze» la?
kint kétszer:

F í p i a . , Caulak-féle há/,

csütörtökön

h e\á a lap szellemi részit
illelí

é« T « l i r . i (

(lelyben házh.z hordva, u g y
vidékre postán küldve
Egész évre . . 6 frt — k..
Kél évre
. . 3 frt — kr
Negvedévre . . I frt 5 . kr.

Kiadó hivatal
Mór könyvnyomdája,

Hirdetmények dija:

ho á a hirdetések és
előfizetési pénzek
bérmentesen intézendök.

heten

EiőflzetéHi fellél.lok :

közlemények

küldcndAl,.

Pollü

IX. évfolyam.

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap.

hiramszékt „Házíip ar-egylet" és a
A költségvetési vita.
Ismét a költségvetés Ugy látszik, hosz
szura fog nyu'ni a vita; mert bár a kormánypárt szónokai kibeszél'ék magukat s többen
\ issza is léptek, — feleslegesnek tartván a to
vábbi discussiót; de az ellenzék részéről, ha az
előzményekből következtetnünk lehet, még ez
után kezdődik a .haddelhadd*.
A pártok a sorompóba az erösebb szónokokat bocsátották előre s különösen a többség
támadása az egyesült ellenzék ellen meglehetős heves volt. Az ellenzék a nem várt támadás miatt zavarba j ö t t ; el nem tudta képzelni,
hogy mit véthetett ő a kormánypárinak, amiért
Jók ai, Láng és Szeberényi olyan nagyon sarokba szorították őt — Az ellenzék kénytelen
volt legelmésebb szónokát, Appon\ it kiállítani
ellenök a sikra, ki jobb sorsra méltó igyekezettel elég szellemdusan válaszol', csakhogy a
komparativust és szuperlativust illető gramma
tizá'ásai nem vezettek sikerre s kénytelen vo t
azzal a csekély győzelemmel beérni, a mit az
ellenzék biztosíthatott számára, mely legszebb
dialektikája iránt csudálatos módon érzéketlen
maradt s akkor tapsolt vagy éljenzett bele a
beszédbe, midőn Apponyi arra nem számított.
Ennek aztán az a nem várt eredménye lett, —
hogy az ellenzék, már t. i az egyesült ellenzék
körében .családi jelenet' fejlődött ki. Szilágyi
Dezső Bujanovicsot lelelóssé tette a történtekért, a miért Bujanovics e'szánta magát és beszélt. Beszédében sok volt a forma és kevés a
tarta'om. Sokat polemizá't és keveset cáfolt

Töredékek egy ezután megírandó naplóból.
(Nyári vendégeim.)
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Elmentek a kóristák ; én is elmentem hazulról, hadd lám: fogadnak-e engemet valaliol olyan
szívesen, mint én fogadom vendégeimet. Pár napi
kóborlásom alatt meggyőződtem arról, hogy a vendégszeretet a székely népnek — tulságig fokozott
erénye.
Ne is száműzzük e szép erényt keblünkből,
— még akkor se, ha tán ottan-ottan gyalázatosan
visszaélnek is vele.
Midőn kirándulásomból .nazatértem, im egy
delnő várakozik reám kis virágos kertemben. Igen
delnő, még pedig nem is közönséges mindennapi,
hanem antik delnő ; ugy ruháján, beszédén, magatartásán, mint kissé kendőzött arcán az eleganciának, szépségnek, jó Ízlésnek tiszteletreméltó romjai tükröződtek vissza.
— Ah I a legszerencsétlenebb lényt sem hagyja
el végkép szerencsecsillaga. Lám, engem is vándor
utamon védszellemem épen a legkedvezőbb pillanatban vezetett ide ez illatot lehelő virágos kertbe
hol egy nemes rokon lélek társaságában kietlen
vándorutamon, mintegy oázban pillanatnyi felüdülést találhatok. — Igy s aztán tudja isten, még
hogy csengett, esengett, súgott, búgott az én kopott, párjavesztett bus gerlice vendégem.
Közbe legyen mondva, mindig szidtam egyik
barátomat, hogy ne használja derüre-borura ezt a
kifejezést: borzasztó szép. Megrendülve sohajték
fel magamban : „Ez borzasztó szép I'1 Egy negyedóráig szóhoz sem juthattam ; ez aHtt az én borzasztó szép vendégem végre kisütötte a legválogatottabb ékesszólással, hagy ő N. N. honvédőrnagy özvegye, ily^n mig amolyan nagy családokkal áll összeköttetéib »n ; miután férje a bitón vér-

Nyilttér aora 15 kr.

önikértyfces tűzaftá-egyíetJJ fiivatatas fcözlttctye.

ellenzéket nagyon bántotta az, hogy az a képzett fiatal ember, kinek eddigi magatartásából
némi reményt táp'ált, hogy hozzá csatlakozik,
olyan alapossággal tudja szavazatát indokolni.
Ezért Bánhidy élesen polemizá't Ugy látszod,
hogy magát jobbnak tartja a többi képviselőknél, mert határozottan kijelentette, hogy olyan
kormányhoz, melynek politikája alá ez \olna
i n a , hogy „ f o l y t a t á s a
következik",
soha sem csatlakoznék. Az egyesült el'enzék
láthatóan meg volt 1 petve e kijelentés által,
melyet épen a . ( e j e« tett, mert hiszen ők
csak épen k o r m á n y r a szeretnének jutni,
de azért a f o l y t a t á s r a szívesen vállalkoznának.

A h^zi békesség tehát tökéletesen meg
van zavarva az egyesült ellenzéknél s ezt nem
tudják a tisztelt ház előtt ahoz illő módon eltitkolni. A szónor.ok látható nyomott hangulattal fogtak a desperátus iigy támogatásához s
a beszédek alatt csak amúgy pironkodott az
egyesült ellenzék, nem igen tetszett neki a h at á s, a mit a szónokok a tisztelt házban keltettek.

Ha már most fontolóra vesszük, hogy a
most folyó költségvetési vita tán az ö t ö d i k
.nagyszabású" és kormánybuktató vitája ennek
a gyűlésnek s hogy ezen kivül még hány tárgy
áíl előttünk, mely az ellenzéknek hasonló dispoziciói mellett épen ilyen terjedelmű vitákat
provokálhat, akkor elgondolhatjuk azt is, hogy
ennek az ülésszaknak törvényalkotó munkássága mi lesz Valósz nüleg semmi. S ezt is a tisz
— Meglátszott rajta, hogy k é n y s z e r ü l t telt ellenzéknek köszönhetjük.
h e l y z e t b e n v d t s kommandószóra beszélt,
Hanem azért a költségvetési vita most már
h vatkozott minduntalan Lukács Bélára s lép- eljutott a végleges elmocsárosodás stádiumáten-nyomon csatlakozott az ö nézetéhez
ba; az utolsó ülésen már ki akart múlni, az
Pázmándy Dénes, a kinek gyenge oldalait ellenzéki szónokok is nagyobbára visszavonuleléggé ismeri a ház, n ost arról is meggyőzte tak ; az ellenzéki rendezők mindamellett nagy
képviselőtársait, hogy iz'éstelen is tud lenni erőlködéssel átvitték a vitát másnapra, ők tud
Blnhidy Béla Grünwald ellen|vo!t kiszemelve. Az ják miért Az utóbbi ülés legnagyobb része az
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zett el, mint a szabadság vértan .ja : ő elhatározta
hogy életét az életben maradt honvédek nyomorának szenteli. E célból városról városra, faluról falura, ajtóról ajtóra jár könyöradományokat gyűjteni a nemzet martyrjai számára. Szerencsétlenségére ajánlóleveleket mutatott Damjanichnétól, báró
Radáknétól. Mindkettőnek kéziratát igen jól ismertem ; az ajánló levelek hamisitott okmányok
voltak.
— Jól van asszonyom, — mondám — én méltánylom az ön önfeláldozását; im fogadja e csekélységet tőlem is I — Ezzel egy pár forintot dugtam markába.
De minthogy láttam, hogy az én szép vendégem nagy hajlandóságot mutat tovább is maradni,
— sőt édeskés mosolygással célozgat arra, hogy
mennénk be a házba : közbevetőleg figyelmeztettem, hogy a Damjanichné meg a Radákné nevét
előttem többit ne emlegesse, meg az ajánlóleveleket senkinek se mutassa Erre az én vendégem a
festéken át is majd kipirult, majd elsápadt s néhány ideges mozdulat s érthetetlen hebegés után
bucsut vett tőlem. Én utána kiáltám :
— Szép asszonyom I nem tanácsolom, hogy
falván és Háromszéken tovább folytassa
kéregetését I
Tanácsomat követte az én asszonyom ; a vendégfogadóból, a merről iött, arra : Brassó felé hajtatott vissza.
Ki volt, ki nem volt, nem tudom máig is.
Hála istennek, nemcsak én szabadultam meg
ez álhonleánytól : megszabadítottam sok jóhiszemű
embert.

ellenzéki fiók-politikusok szónoki szárnypróbálgatásainak volt szentelve; az illet'ík feladataikat több-kevesebb tisztességgel, — de minden
nagyobb szerencsétlenség nélkül megoldották.
Egyikük, nem tudjuk a szélbal megbizásábó!-e,
— de mindenesetre annak folytonos helyeslése,
közt azt ajánlta, hogy adjuk el a monarchia
német és olasz tartományait az államadósságokkal együtt valakinek j> drága pénzen; mi
pedig állítsuk vissza Lengyelországot de r r g tón. A szónokok beszédeire feleslegesnek tartjuk reflektálni, e helyütt tán elég, ha krónikánk teljessége kedvért névsorukat adjuk :
Szóltak : Eötvös Károly, Tors Kálmán, Hedry
Ernő, Bessenyey Ernő, Fiizesséry Sándor, gr.
Somssich Iván, Sárközy Aurél, Leskó István,
Szabély Antal és Csanády Sándor. Csanádi ur
lieszéde sem múlhatott ki természetes halállal;
rendes szokásához kép st, a mint a tudománya
fogyni kezdett, egyik gorombaságot a másik
után mondta, mignem az elnök elvonta tőle
a szót.
* A !!:•.!:;i.rMból érkező utasokra vonatkozólag
a belügyminiszter Hunvad, Szeben, Fogaras, Brassó, Háromszék és Csikmegye főispánjaihoz, Szölénymegye királyi biztosához és Török alezredes
és csendőrségi parancsnokhoz a következő rendeletet intézte :
A Bulgáriából Magyarország területére érkező
utasok és azok podgyászaira nézve a közös külügyminisztériummal, valamint a császári kitátyi
osztrák belügyminisztériummal létrejött mes^állapodás alapján a következők rendeltetnek : A Bulgáriából érkező utasok az ország határain csak akkor bocsáthatón át, ha útleveleiken valamely császári és királyi képviselőség által hivatalosan igazolva vagy láttamozva van, hogy a bizonyítványt
vagy láttamozás keltét megelőző 20 nap alatt a
pestis által meglátogatott területen nem tartózkodtak. Az igazolásnak vagy láttamozásnak elnyer hetésére szükséges, hogy az utasok az aggálytalan
tartózkodásokra nézve tőlük követelt bizonyítást
hitelt érdemlő módon eszközöljék. Úgyszintén
szükséges, hogy az utas ellen az igazolás vagy

— Vándorszinész vagyok uram I a sorsnak
üldözött gyermeke, e hazának elátkozott, a kárhozat örvényének szélén álló fia I — mondá reszkető hangon, bágyadtan.
Eszembe jutottak minapi kedves kóristáim,
milyen jó napot szereztek ; de eszembe jutott az is,
hogy Petőfi Sándor is ilyenszerü vándorgyerek
volt, a mikor „rózsa lugasokon aludt és felhőkkel
takarózott", eszembe jutott, hogy a nagy Egresi,
Lendvai, Feleki stb. mind, mind igy kezdették a
dicsőség pályáját.
A legnagyobb részüíttfil-fogadtam. Tudtam,
— hogy az ilyen embernek legelsőbb is mire van
szüksége : ozsonnához ültettem. A szánalom csaknem könyeket csalt szemembe, midőn ez embert
szemléltem. Hogy sugárzott szeme az örömtől, mikor az ételt, italt meglátta! Milyen mohósággal
fogott majd egyikhez, majd másikhoz. Jdint bevallotta, 36 óra óta nem evett, víznél egyebet nem
kóstolt. Inkább meghal, semhogy megalázza magát
s beszennyezze becsületét. Szegény fiu 1 Olyan sziszivesen osztottam meg vele hajlékomat, mindenemet.
De részvétem s rokonszenvem lassanként csökkent ; keserű csalódással kezdettem észrevenni tár •
salgas közben, hogy az első benyomás csalt. — A
társalgást természetesen a szinmüirodalomra, szini
művészetre vezettem ; de az én művészemnek a
magasabb művészetről fogalma sem volt; habár
kifogyhatatlan volt némi közönséges, a „Pesti müveit társalgóból^ betanult finom frázisok, bókokban : csakhamar átláttam, hogy hiában keresem a
kopott ruha alatt Petőfi, Lendvai stb. oroszlánkörmeit; átláttam, hogy egy közönséges kicsapott
diákkal, egy iparlovaggal van dolgom. Sót nagy
Alig veszek bacsut szép szirénemtől: im egy gyanúm ébredt, hogy az én müvéfzem ama délliftpár óra mu'.va ismét vendégem érkezett: egy 20 nek, ki előbb távozott, vagy testvére, vagy férje,
— 22 éves, kopott.ii, de elegánsan öltözött, sápadt vagy nem tudom mije. — Ugy hasonlítottak egyarcú fiatal ember; olyan nemes vonásai, olyan szen máshoz 1
(Folytatása következik )
vedő, mo:i Ihatnám — dult arca volt. Rokonszenvet
és szánalmat ébresztett fel első tekintete.

lesznek; az ügyet pedig elveszíteni nem lehet s a szorújának minden jelenvolt hölgy egy nélkülöz
legroszabb esetben is felebbezhető lesz mindenkor, hetetlen szép virágát képezte.
Itt tehát nem kiváló szépségük és kegy ess*
mert elévülni nem fog mindaddig, mig él a nép, a
güket óhajtóm dicsőíteni, mert azt nagyságukko;
melyet képvisel.
méltóan, leirni nemhogy én, de még Calliope sen
tudná, az Eris almájának elitélésénél maga Pari
Az aiiuol tőrük viszonyuk ninglazulásáról nnnd
Zsedényi Ede temetése.
is zavarba jőne.
sűrűbben érkeznek hirek, még pedig egyidejűleg
Megkezdem hát ugy, mint az gyenge merno
Február 24-én adták meg Lőcsén az elhunytolyforma tudósításokkal, mintha London és Szentriámban ez ideig élt. Potsa I'ona, Potsa Gizella
pétervár között közeledés volna készülőben a porta nak a végtisztességet. A város zsúfolva volt a te- Szacsvái M, Benedek Zsuzsa, Kun Irma, Pethí.
rovására ügy konstantinápolyi távirat ma újból metésre ('rkezettekkel. Minden uton és kapun min- Mari, Sinkovics Katinka, Hankó Gizella, Kovács
tudatja, liogy Anglia befolyása nagyon meggyön- denfelől érkeztek kocsin a városok, intézetek, testügült és Khirleddin basa nyíltan ellenzi mindazon letek küldött-égei nagymessziről is. Cékus szupe- Tekla, Szátíó Vilma, Miletz Mari, Kovács Etel,
terveket, melyeket I.ayard előterjesztett, s melye- rintendens tegnapelőtt éjjel érkezett meg; Zzed.'- Simó Vilma, N'agy Irma, — mélt. Potsa Gyuláné,
ket a szultán is mind határozattabban visszautasít, nyi öccse Gyula, másnap reggel. Az országgyűlési Koncéi Mikló né, Zajzon Lázárné, Török Bálintné,
ugy hogy I.ayard, ha vissza is tér még Konstan- küldöttség többi tagjai : Vizsoly, Ernuszt, Andahá- itabb Tóth Istvánné, Kovács Károlyné, Balog Gyutinápolyba, csak visszahívó levelének átadása vé- zy és Simonyi Ernő 11 órakor érkeztek meg kü- láné, Nagy Lajosné, Nagy Ferencné — s mint az
egész bál létesítője Szőcs Józsefné. Ott voltak a
gett fog visszatérni, E hirek egyelőre óvatossággal lönvonaton.
A gyászünnepélyről a „Hon„-nak a következőt kir. törvényszék, honvéd tiszti és ügyvédi kar kiveendők, bár feltűnő, hogy az a hir, melyet múltválóbb tagjai, számos fiatal kereskedő és intelligens
kor egy londoni közlemény alapján följegyeztünk, jelentik :
hogy t. i. Anglia a keletruméliai kérdésben teljeA gyászravatal a megyeház nagytermében polgár s vidéki ifjú stb. Ha netalán valakit akarasen megváltoztatni készül politikáját, ma más ol- volt fölállítva. Ott gyűltek össze a gvászmemetben tom ellenére kifelejtettem, jegyzéknaplóm eltéve
dalról is megerősítést nyer.
résztvevők. Pontban 2 és fél órakor kezdődött a désének méltóztassanak tulajdonítani. Jövőre azongyászünnepély : a megyo város, választókerület, ban Ígérem, hogy ily becses jegyzéket gondosabban fogok megőrizni — s akkor kötelességemnek
Tii novából ugyanis jelentik, hogy a keletru- községek, felekezetek, testületek, intézetek képvi- pontosabban teendek eleget.
méliai küldöttek kihallgatást nyertek az angol biz- selői az előre meghatározott sorrendben állták köAz eddigiekből átláthatja a t. olvasó, hogy
tosnál s eléje terjesztették kérelmüket Bulgária és rül a ravatalt Képviselve volt valamennyi feleke- csakugyan szép és jó bálunk volt. Egy valaki azonKelet Rumélia egyesítése iránt. Az angol megha- zetű pap s a honvédtisztek teljes számban jelen- ban hiányzott bálunkból, ki a gyermeki kötelesség
talmazott igen szívesen fogadta a küldöttséget, tek meg.
Keil megyei főjegyző rövid beszéd után a teljesithetése végett maradt el, de azért most is
biztosította őket óvakodjanak minden tüntetéstől,
mert a nagyhatalmak egyhangúlag azt kívánják, megye nevében koszorút tett le a koporsóra s ek- megemlékezett árváiról s körülőttünk repkedő szelhogy a kongresszus által meghatározott uj rendje kor megszólalt Cékus szuperintendens, mondván: leme élénkité tarsaságunkat.
Bezárom értesítésemet, őszintén kívánván,hogy
Át vesszük a nagyhazafinak, a megye és az
a dolgoknak zavar nélkül iépjen életbe a Balkánfélszigeten. 1 Iasonló értelemben nyilatkoztak a egyház hü fiának, Zsedényi Edének hűlt' tetemeit megyénk és városunk e két jelentékeny intézete
iránt
oly páratlan, dicséretre nem szoruló áldozatfrancia és olasz meghat; lírazottak, egyúttal azonba s elvisszük a magunk egyházába, hogy ott a végső
készséget tanúsító közönségét teljes boldogságban
határozottan jelentik, hogy a nagyhatalmak jelen- tiszteletet megadjuk néki."
Ezzel felemelték a koporsót és a menet meg- isten sokáig éltesse
tékeny engedményeket hajlandók tenni a ruméliOiulödy.
táknak. A berlini szerződés azon határozata, mely indult, legelöl lovaspandurok, azután a középiskoszerint a Balkán szorosait török helyőrségek száll- lai tanu'ók lobogókkal, erre a koporsó négyfogatú
ják mey, nagy ellenzésre találván a bolgárok közt, gyászkocsin bányászok és honvéd gyalogság által A hosszufalusi müfaragaszattal mega hatalmak most már állítólag rá akarják bírni a fedezve ; a koporsó után Cékus és a gyászoló
toldott állami felső népiskola.
portát, hogy e joga érvényesítéséről „egyelőre- család, Maiéterek és Okolicsányiak, azután a kümondjon le. Különösen fontosnak tartják azon kö- lönféle testületek, képviseletek és sok ezerre me- (felolvasta Bede I"> íniel körelnök a hosszufalusi állami felső néprülményt, hogy épen Anglia hajlandó teljesiteni nő néptömeg. — A templomban az iglói lelki pásziskola önképzőköre által fetmiár 8-án 'ártott estélyen.
a bolgárnép e kívánságát. — Egyelőre nem va- és szenior, Fábry, magyar egyházi ének után néMottó: e Elvé-z a né 1, mely tudomány nélküli*
gyunk hajlandók hitelt adni e híreknek, mert a net gyászbeszédet mondott. — A magyar gyászIsten az embert két olyan jeles tehetséggel
Balkán megszállása török csapatok által épen beszédet megható, meleghangon Cékus szuperinangol és osztrák-magyar szempontból is oly fon tendens tartotta. Megemlékezett a elhunytnak mo- ruházta fel, melyek közül az egyik kimutatja azon
tos, hogy ezen, Berlinben oly nehezen kivívott csoktalan jelleméről, bőkezűségéről. Egész élete utat, melyen haladva elérhetjük, — vagy legalább
határozat egyszerű elejtését a bécsi és londoni két fő-könyvön alapult : a biblián és a corpus megközelíthetjük azon magasztos célt, melyre emberi méltóságunknál fogva hivatva vagyunk és vikabinetekről alig tehetjük föl. — A bolgár nemzet- jurison.
szont az ellenkező irányba vezetőt is. — Ez a i
gyűlésről különben jelentik még, hogy a szervezeti
Cékus rövid beszéde után következett az ál okosság.
slatutum megállapítása után első sorban minden- dás s most a menet a temetőbe indult, hol még
Másik az, a melynél fogva tetszésünk szerint
esetre Dondukov herceget fogja fejdelemnek vá- egy gyászéneket zengettek el. A temetés 4 óra után
választhatunk az okosság által kimutatott utak kölasztani, Dondukov herceg azonban nem fogja el- ért véget.
zül.
Ez
a szabad akarat.
fogadni s azután megválasztatik Battenberg her
Mig a figyelmes szemlélő keblét elkomolyitja
ceg, ki eilen a nagyhatalmak nem fognak kifogást
és lehangolja az olyan egyének tettének szemléemelni.
VIDÉKI ÉLET.
lése, kik nem a magasztos cél felé vezető uton haKézdi-Vásárhely, 1879. február 22.
ladnak : addig az okosság által kimutatott uton
A görög hntárignzi'ás ügyében a porta uj terTekintetes szerkesztő ur !
haladó egyéneknek nemes tette édes gyönyörrel,
vezetet küldött a hatalmaknak véleményadás véBecses lapja hü képviselője lévén társadalmi elismerésre méltó érzései tölt el és mintegy önkén
gett. Hogy ez a terv sem fogja kielégíteni a görö- életünknek, ebből kifolyólag szabad legyen remél- telenül vonzatunk a oknak követésre méltó példája
göket, kitűnik Muktár basa legújabb nyilatkozatá- nem, hogy, habár a bálok saisonja le is járt, egy által.
ból, melyet konstantinápolyi lapok közölnek, s igen kedélyes estély lefolyásáról egy pár szóval
Mily boldog azon kör, mely sokakat számlálmely szerint a porta, a hatalmak minden közve- becses lapjában megemlékeznem megengedi.
hat tagjai között olyanokat, kik tántorithatatanul,
titgetése dacára nem fogja a berlini szerződést
szi árd léptekkel haladnak a magasztos cél felé.
Mind vártam, hogy K. elvállalt kötelességé- Igen, boldog, mert az ilyeneknek köszönheti léteárgyalási. alapul elfogadni.
nek megfeleljen ; de ugy látszik, Bachus italának lét sok olyan intézmény, mely a haza, a nemzet
mámorától máig is aluszik s e legsikerültebb tánc- oltárára drága kincseket van hivatva hozni.
vigalomról sem értesíthette a t. olvasó közönséget.
Román lapokból.
Engedje meg a nagyérdemű közönség, hogy
Ez álarcos t tncvigalom folyó év február 15-én én, ki az említett intézetnek már tények által igaA nagyszebeni „Telegraful Román" a romárendeztetett
a
háromszéki
„Erzsébet"
árvaleánynezolt
intencióit
ismerem, sorolhassam azt az ily nanok küldöttségének ö Felsége által történt fogadtatása alkalmából irt vezércikkében azt irja, hogy velő intézet és a kézdi-vásárhelyi „Stephánie" men- mes hivatással bíró intézetek közé, de egyszersmind
ház
javára.
engedje meg azt is, hogy az ennek létrejöttében
ő Felsége válasza örömet, de egyszersmind bánaNem tudhatom igazán megítélni, hogy e bál és fentartásában fáradozó egyéneket az okosság
tot is kell hogy keltsen a románok szivében. —
fényes
sikereért
a
rendezés
főszerepét
magára
válutján haladók közé sorolhassam.
Örömmel konstatálja azt, hogy a románok, mióta a
Mielőtt azonban ennek miértjét fejtegetném,
jogar alá kerültek, emberiesebb bánásmódban ré- lalt s azt páratlan buzgósággal be is töltött Szőcs
József
polgármesterné
urhölgyé-e
kizárólag
az
érlegyen szabad egy futó pillantást vetni azon nép
szesültek, könnyítve lett sorsukon ; de másrészről
dem,
vagy
részese
annak
ez\intézetek
ügyét
minjelene és jövőjére, melynek kebelében van hivatva
fájdalom érzete kell hogy elfogjon mindenkit, látva
hogy a magyar nemzetben, melynek közel ezerévi dig lelkesülten felkaroló várfcsi és v déki intelli- áldásos sugarait szétlövelhetni.
együttélés alatt elég alkalma volt a románok eré- gens közönség is. Hogy a részrehajlás legkisebb
Ezen népnek — értem a csángó népet — jenyeit megismerni, még mindig akadnak emberek, vádja alá se helyezhessen c bál reputációját any- len anyagi helyzete nemcsak hogy kiállja a vernyira
felemelő
fényes
társaság,
a
siker
érdemkokik a helyett, hogy az etnografia ujjmutatásait kösenyt a szomszéd székely nemzettel, de sőt azt fevetnék, oly utópiákon törik a fejüket, melyek mind szorujából, — már csak becses megjelenésükért is lül is múlja, mert gazdag keresetforrást nyújt neki
mindnyájoknak egyenlő részt ítélek.
a két részre nézve ártalmasok.
egyfelől a szekeresség, — másfelől a fakereskedés,
Különös elismerést érdemel a bálrendező bi- mely szerencsés fekvésénél fogva könnyen értéA magyarnyelvnek a népiskolákba való behozatalára vonatkozó törvényjavaslatról azt tartja, zottság igen tisztelt elnöke, azon fáradhatlan mun- kesíthető.
HA ezen két gazdag keresetforrás nem volna,
hogy annak a félhivatalos részről adott értelmezés kásságáért, hogy dacára annak, hogy a bálrendeszerint az a tendenciája, hogy jövőben Magyaror- zésre kiküldött bizottság egyetlen tagja sem se- vájjon lehetne a szó ilyen anyagi helyzetről ? Isszágnak csak azon polgárai lehessenek boldogok, gédkezett, Terpsychore templomát oly aestetikus merve a körülményeket, habozás nélkül kimondkik nemcsak név, — de nyelvszerint is magyarok ízléssel rendezte be, hogy abban az egész fényár- hatjuk, hogy nem. Már pedig ezen emiitett kerelesznek. — Ezt elég oknak tartja arra, hogy az or- ban uszó városi és vidéki nagy számu intelligens setforrásoknak kilátására biztos kilátás van, minek
szágban lakó három millió román szive elfacsarod- közönség nemcsak kedvére mulathatott, — hanem okát nem kell messze keresni, mivel már csaknem
jék, midőn látja, hogy nyelve é.s nemzetisége épen gyönyörködhetett is.
érezzük a kőszénszagot s az előrelátónak — vagy
azon részről van fenyegetve, honnan minden erőA mily nemet volt e bál célja, oly kedélyes jobban mondva hallónak már fülébe hangzik a haből a román elem íejiődését kellene előmozditani. és vig vo't lefolyása is. A maszkok a bál méltósá- talmas gőziip hangja, mely a szekeresség gazdag
l i' g oknak tartja arra nézve, hogy a románokat gának megfelelő elegáns öltözetekben jelentek meg forrását magával ragadja.
bánat fogja el, látván, hogy miután ez más kormá- s oly ügyesen vi: élték magukat, hogy a vizsgálóMidőn a falcereskedésről elmélkedtem, azon
nyc.któl örökölt kultur-eszközök, melyek alapjaihoz dóknak alig sikerült néhány gentlemanon kívül napszámos példája jutott eszembe, ki egy rakás
egyébiránt ők is adóznak, következetesen elvonat- mást felismerni
követ vállalkozott bizonyos helyről máshelyre szálnak, a jelenlegi magyar kormány oly javaslattal
A kedélyes mulatság csaknem reggelig tar- lítani. A kövek között természetesen voltak naáll elő, mely képes kiirtani utolsó szikráját azon tott. Ott láthattuk vidékünk és városunk előkelő gyobbak és kisebbek is, de ő nem véve ezt tekinreménynek, melyet mindig tápláltak, hogy t. i. ők hölgy és férfikoszoruját s hogy állitásom a t. olvasó tetbe, erejét a kisebbek elhordásában annyira kiis igényt tarthatóak a kormány atyri gondoskodá- által kétségbo ne vonassék, — legyen szabad azon merítette, hogy később a nagyobbakat nem birta
sára. De imo — a trón, honnan a mult és a jelen tisztelt egyéniségek közül, kik e bál méltóságát, elhordani. Vagy ha ugy tetszik, állhat itt a „Tészázadban vigasztalás és könnyítés szokott jönni, kedélyességét és sikerét oly magasra emelték, né- kozló fiu" példája is.
Ezek szerint megszűnvén az említett két ne
ezuttal is hallatta vigasztaló szavát a román kül- hányat megneyezn m.
döttségnek adóit fejedelmi válaszban.
Elsősorban azt sem tudom, kit említsek meg, vezetes jövedelemforrás, milyen sorsnak néz elébe
Örömét fejezi ki végül a felett, hogy a klé- s hogy Eris almáját én, illetéktelen egyéniség — ezen nép, vagy legalább ennek gyermeke ? Nyo.
rus és a nép vezérférfiai kezükbe vették az ügyet gondatlanul el ne dobjam : talán jobb hallgatnom. mórnak, anyagi elszegényedésnek. Nyomorán segt.
s azt hisri, hogy a védők jövőre is hivatásuk mellett De nem, hisz fenn említettem, hogy e bál ékes ko- tendő, miféle utakat és módokat választand ? \ aj-

láttamozástól az ország határán való megérkezéseig
lefolyt időtartam alatt a bebocsáttatásra nézve
aggály fenn ne forogjon. — jelen rendelet folyó
évi március hó elsején lép hatályba.

haladt egy Pilis-Csabáról érkező másik bérkocs
KÜLÖNFÉLÉK
négy fiatal emberrel, kik szintén hallották a rop— N'j lt szántadás a sepsi-szentgyörgyi szö- pant csattanást és hamarjában azt gondolták hz
vészeti ipartanmühely javára rendezett táncviga- ő kocsijokba csapott be a villám. A zivatar az ó bu
lomróL B e v é t e l : "Belépti dijakból 183 frt, felül- dai oldalon több helyt okozott kisebb-nagyobb
fizetésekből 77 frt 80 kr, sorsjegyekből 39 frt 20 károkat.
kr, összesen 300 frt. K i a d á s : Zene 65 frt, vilá— Táncoló halott. Egy jótéiconysigáról ismegítás 4 frt 72 kr, a terem sikítása 7 frt 50 kr, a retes angol nőhöz a minap egy szegényesen öltöszolgaszemélyzetnek vacsora 1 frt 26 kr, toilletszo- zött asszony jött és elpanaszolta neki, hogy ő a
ba 5 frt 52 kr, nyomtatványok 14 frt, diszesités legnagyobb nyomorban van és férje othon halva
30 frt, a kisorsolt szövetek ára ig frt 10 kr, levél fekszik. A jótékony nő megjegyzé hogy aohaieiu
bélyegekre 1 frt. Ezt leütve a bevételből, marad ad alamizsnát, mig személyesen nu-g nem gyü
tiszta jövedelem 178 frt 90 kr. Felülfizettek a követ- zödik a segélyt kérők szavainak valóságáról. A a
kezők : Mélt. Potsa József főispán ur 10 frtot, tek. asszony kérte az uri nőt, hogy jöjjön hozzá cs
Málnási Antalné úrasszony 5 frtot, Mélt. Künle győződjék meg szavainak valósága ielől. A lady
Teréz kisasszony 4 frtot, Gr. Káinoki Pál 5 frtot, elment, és a szegény asszony állítását megerősítve
Téglás Mihály (Kőrispatak) 5 frtot, Bogdán And- találta ; bútornak, tűznek semmi nyoma, csak üres
rásné 5 frtot, Bogdán Istvánné 5 frtot, Kupferstich falak és egy szobában egy férfi rongyokkal alig
József 2 frtot, Kaba János 2 frtot, Iilaskó József fedett holtteste. A jótékonynő megajándékozta a
2 frtot, Fejér Miklós 2 frtot, Jakabos Simon 2 frtot, szegény asszonyt és eltávozott. Azonban esernyőtek. Forró Ferenc alispán ur 1 frtot. Szabó János jét feledve, néhány perc múlva visszatért, és ekkor
1 frtot, Zsigmond Bénjámin 1 frtot, Barthos Domo- rémülettel látta, hogy az iménti halott uz asszonykosné 1 frtot, Barthos Domokos 1 frtot Szilveszter nyal vigan táncol a konyhában, bizonyosan afeDénes i frtot, Egelmaier Adolf 1 irtot, Kupfer- lett való nagy örömében, hogy a jótékony nőt oly
stich Józsefné 1 frtot Csala Kálmán 1 frtot Bern- ügyesen rászedték.
stein Márkné 1 frtot, Nagy József (vendéglős) 1
— A „Nápolyi koldusnő." A „Fanfullá" nak
frtot, Ivuthi János 1 frtot, Pünkösdi Lajos 1 frtot, irják Nápolyból, hogy ott már régóta láttak az
Ehrenberger Antalné 1 frtot, Kis Dénes 1 frtot, utcán egy rongyos, piszkos, púpos öreg asszonyt
(Vége következik )
Csutak Jánosné 1 frtot, Bene József 1 frtot, Ge- kéregetni. — E hó 17 ikén aztán a rendőrség leréb János 1 frtot, Csutak Péter 1 frtot, Kelemen tartóztatta s a San Dominiko koldus-menhelyre
Lajosné 1 frtot,jJBartha József 1 frtot, Dr. Albu vezette az anyókát. A szolgálattevő apáca elkezdte
Alapszabály-vázlata
A ..magyar kisbirtokosok országos /öld hite/egyesü- Mózesné 1 frtot, Csutak Gyula 30 krt, Born La- a koldusnőt rongyaiból kivetkőztetni ; lehúzta
jos 1 frtot, közép-ajtai Csiki Anna 1 frtot, Ilyés
leté '- nek és az ezzel szövetséges , mezőgazdasági elö Péter 1 frtot, özv. Sándor Istvánné 1 frtot, Fejér keztyüjét s íme a keztyüből sima, gyöngéd, puha
kis kéz bujt elö ; levette fejéről a kalapot, nyakálegegyleteku nek
István 1 frtot, Losonci Dénes 1 frtot, Molnár La- ról a nagykendőt s hátáról egy csomó cókmókot.
(Folytatás.)
jos 50 krt.
A koldusnő nyakat egy szíj kötötte össze lábaiHa az alapitó tett egész alapítványát sem
— A kisbirtokosok főldhitelegyesülete javára, val, mely görnyedten járni kényszeritette. Kisült,
hogy
az a koldusnő voltaképen szép, fiatal, müveit
egyrzerre készpénzben befizetni, sem a fentebbi alapítványt tettek: Háromszékmegye aláirt 5000
módon biztosított kötvénnyel fedezni nem óhajtná, frtot öt éven 1000—rooo frt fizetéssel, a három 1 :ány, eyy most meghalt orvosnak leánya, neve
a befizetésnek következő módját választhatja : A széki takarékpénztár 1000 frtot, Nagy Károly ügy- Rosa Vincenza Gaetana del Prete. Bevallotta,
kitűzendő határnapon befizet 20 százalékot, a ten- véd 500 frtot, Szentlélek községe 200 frtot, Wel- hogy azért éktelenítette el napokint magat, azért
maradt 80 százalékról pedig szabályszerű, de kü- lenreiter János sörgyáros 200 frtot, Kökösi Endre koldult, mert nem tudott egyebet mit csinálni ;
lön nem biztosítandó kötvényt állit ki, melyb. 11 ügyvéd 100 frtot, Gidófalvi László tn. k. kataszt. hasznára akart lenni családjának és becsületes maarra kötelezi magát, hogy ezen 80 s:ázalékot az becslőbiztos 100 frtot, Rákosy Károly kir. adóhe- radni Megfoghatatlan, hogy a különben elég teelső befizetéstől számítandó 4 év alatt, egy-egy lyettes 100 frtot, Bogdán Arthur cs. kir. huszár hetős szüléktől származó fiatal leány arra szánta
évre terjedő időközökben, egyenlő részletekre fel- hadnagy 100 frtot Kupferstich József szeszgyáros el magát, hogy három éven át naponkint koldulosztva, készpénzben fizetendi be.
100 frtot, Lukács Károly megyei tisztségnél irnok jon, csakhogy esténkint adhassa a pénzes kisasz
szonyt s talán hogy azokkal, kik napközben egyA IV. pont alatti részalapitvány az alapitó 100 frtot, Széplaki Dénes asztalos segéd és birto- 'egy fii ért nyomtak markába, cseveghessen és tánszabad tetszése szerint vagy egyszerre készpénz- kos Bikfalván 100 frtot, Vencel Józsefné asztalos- colhasson, vagy azok által csodáitassa magát, kik
ben, vagy pedig, mint az épp említett egész ala- mester-né Szemerján 100 frtot.
napközben szánalommal és undorral fordultak el
pítványok, 5 év alatt 5 egyenlő 20 százalékos rész— Nórák liogdán a magy. kisbirt. földhitel- tőle. Nápolyban e talányos ecetről most tok.
letben fizetendő be. Öt ily részalapitvány, a meny- egyesületétől kiküldött bizalmi férfiú K.-Vásár- mindenfélét beszélnek, s törvényes vizsgálatok
nyiben egy és ugyanazon személy tulajdonát ké- helyre utazott. Óhajtjuk, hogy kellő siker jutal- folynak.
V.ezi, egy 500 frtos egész alapítvánnyá egyesít- mazza fáradozásait.
hető.
— Nyéki színtársulata játókrendje : Vasárnap
Minden fizetésre nézve, melyet az alapítók márt. 2. „Sárga csikó." Népszínmű 3 felvonásban.
L E G Ú J A B B .
alapitványaikra tenni tartoznak, a kitűzendő határFelad. Budapesten márc. 1. d. e. 9 ór.tkor.
nap a fizetési felhívás kibocsátásától számítva 30 Irta Csepregi F. — Kedden máit 4. (Bérlet 1 ső
Érkezett délután 2 órakor.
napnál rövidebb n«m lehet; kivételnek ezen sza- számban) „Iskariot" Nagyszerű tragoedia, irta dn.
A költségvetés ötvenhárom szótöbbbály alól csak az első részletfizetésnél lehet helye, Váradi Antal. — Szerdán márt. 5. (Bérlet 2. s£.)
mely azonban semmiesetre sem folyó évi december „Az ellenállhatatlan". 400 arany pályadijt nyert séggel általánosságban rt réssJetvs
hó előtt teljesítendő
alapjául clf<ig*dlutott
kitűnő vigjáték 3 felv., irta Csiki Gergely.
Ha az alapitó alapítványa be nem fizetett
Hécs, febr 26 Ghyczy dr. Rechbauerhez
ilymaii. Fényes esküvő volt f. hó 26-án K.részéről — ott, hol ez a tullapon foglaltak szerint
szükséges — kötvényt kiállítani s illetőleg ezt a Vásárhelytt. Aronsohn Henrik brassai kereskedő levelet intézett, válaszul a Zsedényi halála allétesítő bizottság (esetleg az igazgatóság s a fel- tartotta, nászünnepélyét moinesti (Moldva) Lack kalmával a/, osztrák képviselőház elnökétől érügyelő-bizottság) által elfogadott módon biztosí- Elsa kisasszonynyal. Nagyszámú násznép kívánt kezett részvétnyratkozatra. - - Bocsánatot kér,
tani, vagy alapítványa lejárt részleteit befizetni el- a fényes lakomán hosszan tartó boldogságot az uj hogy e ny ilatkozatot átadta a nyilvánosságnak
mulasztaná: jogában és szabadságában álland az párnak.
s hozzáteszi : Az érzelemteljes szavak, melyeket
egyesületnek, Bírói közbejövetel nélkül a befizetett
— Nyilninos köszönet. A hosszufalusi „női
részleteket — az azok után netán javára viszatar- önképző kőr" mint eddig, ugy az idei farsangon nagyméltóságod mélyen gyászolt po'gártársunk,
tott kamatösszegekkel együtt — elveszetteknek, tartott táncestélye alkalmával begyült 35 frtnyi Zsedényi Ede emlékénél szente 1 , és jóakaró
az alapítványt magát pedig elenyészettnek nyilvá- tiszta jövedelmét a hosszufalusi állami felsőnépiskola részvét a veszteségben, mely minket .ezen
nítani, vagy pedig az alapítvány és a vele járó convictusa javára adományozta, s azt az általa e nagytapmztalásu államférfi halálával ért, csak
jogok s kötelezettségek épségben tartása mellett, célra már gyűjtött 130 frtnyi összeghez csatoltatni fokozhatják a nagyrabecsülést, melylyel mi
az alapitót, illetve jogutódját az egyesület részéről kérte. Fogadják e kis kör derék hölgyei a népszabadon választandó bíróság által sommás szóbeli nevelés érdekében tett nagybecsű adományukért, nagymé'.tóságod szabad szeilemü és hazafias
péruton arra szorítani, hogy a biztosítani elmulasz- — a hosszufalusi népiskola gondnoksága nevében működésének evek óta őszinte e ismeréssel adótóit alapítványi részt, illetőleg a lejárt s befizetni — a legmelegebb s őszintébb köszönetemet. Hosz- zánk
elmulasztott alapítványi részleteket és az ezek utá 1 szufalu 1879 február hó 25-én A c s J á n o s , f.
R i m a , febr 26. Tegnap óta heves vihar
a'kitűzött fizetési határnap lejártától számítandó népisk. igazgató.
tombol. Nápolyban isméielterős földrengést észi>\ os késedelmi kamatokat — befizesse.
Szentpétervári pletyka. Az orosz főváros fel leltek. A Vezúv nagy mennyiségű hamut okádj
'1 Az alapítás vissza nem vonható ; az alapítás- sőbb köreit — irják a „Nat. Zt."-nak néhány náp
sal járó jogot s kötelezettséget, valamint ezeknek óta egy igen érdekes eset foglalkoztatja. A trón- A távirda-összeköttetés Kalabriával. Sz'ci.iával
és általában az alapításból származó jogviszonynak örökös nagyherceg az utóbbi napok egyikére bált és Franciaországgal meg van szakítva
rendezett s kiadta a meghívókat. Az nap este 8
megszűnése pedig a következő :
órakor azonban kijelencette. hogy. a bál elmarad.
5-ik kö/lemöny
A II., III. és IV. pont alatti alapítványt tett Természetes hogy mindenki kutatta okát e hirtealiájpitók, az általuk valósággal befizetett készpénz- len elhatározásnak. Ugy beszélik, hogy a trónörö- a b. Szentkereszt Stephánie kezdeményezése folyöiszeff után 5*/,,-os kamatot élveznek. Az öt év kös Miklós nagyherceget, a hadsereg volt főpa- tán Kézdi Vásárhelytt létesitendő közkórház javáalatt részletenkint teljesen befizetni kötelezett egész rancsnokát, a cárnak a hadseregben előfordult
ra tett szives adakozásokról.
éá részalapitvány ok után járó kamatot azonban, sikkasztások által azóta nagy mérvben kompromitB. Szentkereszty Stephánie gyűjtése folyt xezen alapítványok teljes befizetéséig, az illető ala- tált testvérét nem hivta meg. — A cár erről érte- tása : özv. Cser,i Jánosné 25 fr, alap. B. Szentkepitványttevő javára folynak és csak a telyes beűze- sült és megkérdeztette, miért nem hivta meg a reszty Béláné 10 drb. 20 francos arany. A gróf
tés megtörténtével szolgáltatnak ki nekik. Az nagyherceget, mire a trónörökös kinyilatkoztatta, Karácsoni Guido alapítványának évi kamataiból
ekként visszatartott kamatösszegek után járó kama- hogy ö ezt az embert nem sziveiheti s nem is 200 frt. összesen 225 frt. és 10 drb. husz frankos
tok a tartalékalap javára esnek.
fogja meghívni. Ekkor a cár kijelentette, hogy ő, arany.
Gr. Bethlen Istvánné. Gréf Teleki Ilona gyűj'. Az alapítók jogosítva vannak az első befize- ki ezt az embert főparancsnoknak tette meg, ez eljárás
által magát sértve érzi, s nem is fog a bálon tése Gróf Betlen Istvánné 15 frt. özv. Gróf Teleki
tés után, a mennyiben alapitványaik hátralevő remegjelenni.
A
trónörökös
most
már
abbanhagyta
Domokosné 2 frt. Gróf Teleki Géza 2 frt. összegszének 4 év alatt való teljes befizetésére kötelezték magukat, a teljes befizetés helyett, időközben a tervezett mulatságot; a cár szintúgy tett'pénteki ig frt
szerzett jelzálogi bekebelezéssel vagy értékpapírok estélyével.
Az őszön rendezett tárlat tisztajövedelméből
I-tételével a benemfizetett alapitványi reszeket utó— Yillámsujtott. A budapesti zivatarnak em- 300 frt. — A kézdi vásárhelyi takarékpénztár 25
lagosan biztosítani, mely esetben alapítványaik a emberélet is esett áldozatul. A mint ugyan is az frt. alap. A kereskedő fiatalság által rendezett bál
10'. -os befizetésü és a fentirt módon biztosított ó-budai országúton Hegyest János bérkocsis sebe- alkalmával 114 frt.
alapítványokkal egyenlő természetitekké valnak.
Fogadják a buzgó gyűjtők és jótevő adakozók
sen hajtott hazafi:'é, egyszerre nagyot menydőrgött
és a kocsis lefoudult a bakról. Sem a kocsiban az intézet nevében kifejezett hálás köszönetünket
(Vége következik.)
ülő társaságnak, sem a lovaknak semmi bajuk
Kézdi Vásárhelytt, 1879. febr 21.
nem esett, hanem a kocsist nem lehetett többé élet- S z ő c s J ó z s e f ,
Ko v á c s I s t v á n
re hozni. Mintegy ötven lépésnyire a kocsitól
id. igazgató.
jegyző.

jon az okosság áltai fogja-e magát vezéreltetni? —
ismerve az uralkodó hajlamot, melyet e nép mintegy öntudatlanul Lövtt, aligha, mert szerintök maguk megmentésére csaknem egyedüli ut kivándo
rolni a szomszéd Romániába.
Igen, de az okosság ennek megálljt kiált —
és gondoskodik az okosság ajánlotta mentő eszközökről.
Most már tárgyamra térve, általánosságban
kimondhatom, hogy ezen bajok orvoslásában az
oroszlái rész az említett intézetet illeti. De hát vannak e eszközök rendelkezésére, ezen nagy és fontos hivatás teljesítésére ? Kétségkívül vannak. Állitásom igazolására részletekbe kell hogy bocsátkozzam és kezdem a müfaragászaton.
'
Ha közönséges falusi embertől kell ilyen kérdéseket hallani: mi az a müfaragászat ? mi annak
célja ? azon nem csodálkozom, sőt természetesnek
találom ; de midőn oly egyéntől is kell ezt hallanom, ki magát intelligensnek tartja, — már akkor
nemcsak csudálkozom, de meg is botránkozom. —
Később azonban, midőn magamba szállva az ilyenek felett tűnődöm, saját magamnak szemrehányást
kell hogy tegyek megbotránkozásomért, meggondolván azt, hogy az ilyen csak azért tartja magát
intelligensnek, mivel kabátban jár.

és valló- (h folyam a becsi cs. kir. nyilvános A kézdi vásárhelyi takarék pénz tár iizh tje rya Inának
tőzsdén fcbnlár 20.
kimutatása 187S évben.
Magyar aranyjáradék
84.40 Pénztárforgalom : Átjött maradvány 1877 évről
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.—
7729 óij
n
»
» II.
„
Il8.— Bevétel összes üzletágban 1878-ikj
„
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
76.— évben
806113-38
„
„
„
1876. évi államkötv.
60.— Kiadás üzletágban 1878 évben
801078 fro4kr
„
vasúti kölcsön kötvény
. . . .
102.30 Pénzmaradvány 1878 év végéig
|i 12764 fr 95 kr
„
földtehermentesitési kötvény . . . 80.75
813842 99'! 813842 fr 99 kr
Temesvári
„
„
. .
71.—
Erdélyi
„
„
. . 77.25
Szőlődézmaváltsági
„
. .
76. —
Vagyon.
kr.
| frt.
Osztrák egys.-államadósság papírban . .
86.— Pénztári készlet
12764
95
Magyar hitelbank
222.50 Erczpénz készlet
50
503
Ezüst
—.— Váltó készlet
—
•202932
Cs. kir. arany
5.50 Előleg értékpapírra
—
2270
Napoleond'or
9.29 Zálogkölcsön
—
60
Német birodalmi márka
17.60 Jelzálog kölcsön
—
13025
London
116.30 Értékpapír szelvényben
. . . .
253
31
—
M .0. k.birt. földhitel etfyl. előlegben
20
Felelős szerkesztő: Málik József.
Házbér előlegben
106
66
Berendezési tárgyak értéke
. .
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.
526
09
—
Fizetési előlegekben
200
Előre fizetett kamatban
. . . .
337
23
232998
74
Teher.
frt.
kr.
Részvényalap tőke
32548
19
Tartalékalap mult évről
2279.60
C r r a e t z
d y u l a ^
0
51
15 /„ évi nevelése
1297.91 3577
iőraktár tulajdonos, Ih'csben (TI. MariaTartaléktőkék kamatjai m. év 143.59
hllferstrasse 79.)
5"/,, kamatja jelen évre
114.
257
59
ajánlja következő kitűnő különlegességeit
—
Visszleszámitolás váltótartozás . .
34000
—
Betétek és tőkésített kamatjai
,151711
—
Nyugdíj alaptőke
450
—
kamatjai
45
n
Betéti kamatok 3°|, illetéke . .
116
57
növény ssörpje (Eráuter-Liqueur)
Átmeneti kamatok
2040
87
Vegyes államilleték számla
. .
10
125
Igazgatási kcltség számla . . .
3100
58
E i egy állaiános gyógyszer aranyérben szenvedők
\Iult évből fel nem vett osztalék
420
69
számára, továbbá gromorbajok, Benéz székelés, étvágyJótékony adakozás és jutalék számla
138
hiány, dugulás, vese- ést máj bajok cllon s hypochonÁtmeneti
nyeremény
11
64
driában szenvedőknek. Ara egy üvegcsének I frt. 20 kr.
Tiszta jövedelem mint osztalék .
4456
Vidékre használati utasítással együtt 1 frt. 50 krnak előleges beküldése után bérmentve küldetik. G R A E T Z
232998
74
GYUI.A főraktár-tulajdonos, Bécs VI Mariahilferstasse 79 )
—
—
—
a
—
•
a — a a

L 0 T T 0 II U Z A S.

lírték-

JAKOBI

TH.

aranyeres bántalmak ellen.

Fülolaj. Gehör-Oel
Ezen olaj dr. SCHMIOT törzsorvos készítménye s
méggyógyit minden süketséget, ha a baj nem vele szii
letett, meggyógyít minden nehéz hallást és fülzugást
azonnxl Áia egy üvegnek használati utasítással együtt
2 frt Vidékre a pénz előleges beküldése után postán
bérmentve küldetik szét. Naponta érkeznek a nagyszámú
elismeresek ezen kitűnő szett illetőleg, melyet dr.
^chmidt főorvos hosszas tapasztalat után készített, azok
tűi, kik jó hallásukat évek hosszú során át tartó részleges, gyakran egész süketségökböl történt kigyógyülásokat ennek köszönik.
BIZONYÍTVÁNY. Ezer köszönetemet fogadja uram,
azon kitűnő fülolajért, melyetjktlldeni szivei volt, s melynek segítségével többszöri hnsznál.it uláa egészen elvesztett hallásomat isten után ismét visszanyertem. Oly
süket voltam, hogy midőn a toronyban harangoztak vagy
az óra ütött, semmit se hallottam, jóllehet közvetlenül
a templom mellett laktam, mig most zsebórám „tik-tak*
kecegését oly pontosan hallom, mintha soha süket nem
lettem volna Kogadja még egyszer köszönetemet és szíves üdvözletemet.
STEINER DÁVID,
oki. tanitó.
llabDska, 1878. decz. 24-én
(Főraktár GRAETZ GYULÁ-nál Bécs, VI. Mariahilferstrasse 79 )

5ŐTfílőrtoek
annak, a ki

dr, Hartnng száj es fogvize

használata után, melynek használati utasítással együtt
60 kr. iz ára, még lájdalmat érez, vagy szája bűzös lesz.
Vidékre a pénz előleges beküldése után 1 frt. 50 kr.
ért posKn 2 üveggel bérmen've küldetik.
Két üvegnél keve ebbet nem küldünk,
(Főraktár G R A E 1 Z GYL'I.Ácál llécs. VI. Mariahilferstrasse 79 )

Szeressetek vasat a vérbe íf
lary szól dr DLOCK lipcsei tanár !

GYULÁnll \l\ écs \ I

I-

Mariahilferstrasse 79-)

Hirdetmény.
Földvári Katalin iniklósvári birtoka szabad kézből eladó, vagy
több évre haszonbérbe kiadó: szép
szántó és kaszáló complexum.
Értekezhetni niárcz- S-án tul
Maurer Viktornál Brassóban, Closius ház.
A veteinényezök ügyelni élje!!
A kertmivelők S2Í es figyelmébe
encsém ajánlani kitűnő

v?n sze

kis, ültetésre való

v e r e s h a g y m á i m at,
melyekből gazdag raktáram van s olcsó áron
bocsátom t. vevőim használatára.
A bekü'dött pénzösszeg erejéig postán fogom e'szállittatni pontosan t megrendelőimnek

Felíer Zsigmond
termény üzlete X t^y-Szebenben
(Irodája : KI. Ring, 2. sz. a.)

5—6

mintegy

4 0 0 — 5 0 0 darab j u h
vagy más apró marhára a közhatáron arányositott legelés, faizás és más a birtok után járó közjavadalmakbóli illetményekből áll, folyő 1879-ik évi április 24 ik napjától 3—9 évig haszonbérbe, esetleg örök áron is adandó.
A birtOK Barótli vásároz helyhez és Á#estcmfalva vasútállomáshoz közel fekszik.
E tárgyban értekezhetni tulajdonos sepsi-szentgyörgyi nyugalmazott kir. adótárnok

TarrtozT Andrásnál.

|

FINOM BÚTOROK!

| Bécsi, p e s t i és brassói készítmény,
|
l a

||

EÖraktár az osztrák-magyar monarchia számára GRAETZ

G8, 90, 79, 49, 82.

150 katastrális hold jó minőségű szántó és kaszáló,

| acélcseppjeiböl iszik.

ért bérmentve küldetik.

kihúzattak a kö-

Sepsi-Nagybacon községben s annak határán fekvő Lányi-féle birtok, mely igen jól berendezett gazdasági épületek s kényelmes több osztályzatú kemény anyagból épült udvarház, lucernás,
gyümölcsös és veteményes kertek,

|

kr. Vidékre a pénz előleges beküldése után i frt 60kr-

26-án

vetkező számok :

11 a s z 0111) é r 1 e t.

Ezen vasra szert tehet mindenki, a ki J A K O B I T H .
Ezen acélcsepp-liqueur gyökeres gyógyszer a vérszegénység s annak minden következményei, mint pl. a sápkór
ellen stb. Az acélcsepp-lipueur m«r rövid használat után
egészséges vért ad a vérszegénynek, uj életoedvet és uj
életerőt önt az elgyengült testbe : rugékonynyá teszi az
idegeket s az izmoknak uj tevékenységet kölcsönöz Egy
szóval az egész élet-organizmust uj tetterőre gyújtja.
Nem kellene ezen kitűnő házi szernek egyetlen háztartásból sem hiányoznia ! Az acélcsepp-liqueurnek kellemes
z m a t a van s igy teljes joggal ajánlhatjuk a leggvengebb hölgyeknek is.
Egy üveg ára használati uUsiiással egyiitt 1 fit 20

N-.szeben február

toltaft

garnitúrák

legujabb divat szerint készítve, a legjutányosabban vásárolhatók aluliitnál.

PAPP

v

FERENCZ,

bútorgyártó Brassóban.

r Raktára klastroimitcn 2 szám. " ^ S

Egyszersminii éitesiteni kivánon. Háromszék ín "gye t. közönségét, miszerint a buH torvásárlók kényelmére való tekintetből

1

Sepsi-Szon t g y ö r g y ö n

tíókmktárt

f| állítottam fel

IPOLLÁK

MÓR

könyvkereskedésében

H a ref. kollégiumi épületben, hol•<*bútorok ugyanazon árban kaplmtólr, mint nálam.

