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22 szám
Szerkesztőségi i'oda:
Fipiae, Caulak-féle

Megjelenik ezen lap heten
kint kétszer:
c s ü t ö r t ö k ö n és vas&rai.p

ház,

Előfizetési feltételek:

hová i lap szellemi részét
illető

ielyben házhoz hordva, vagy
vidékre postán küldve
Egész évre . . 6 frt — k».
Kél évre . . . 3 frt - kr.
Negyedévre . . I frt 5* kr.

közlemények

küldendők.

Kindö liiralal

Hirdetmények dija:

Polliik Múr könyvnyomdája
hová a hirdetések é j
előfizetési pénzek
bérmentesen intézenduk.

IX. évfolyam

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászat! lap.

3 hasábos petit-sorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 30 kr.
N y i l t t é r s o r a 15 kr.

A hárarttszéki „Házíipar-egylet18 és a „sepst-szentgyőrgyi cmkétiytes tűzaítá-egyíet" hfoafcaías közlönye.
Az árviz

rék pártlapok izgató kiáltványokat írnak az ugyis kétségbeesett szerencsétlen lakossághoz, kö
zölnek álhireket elkeseredésről a kormány el-.
len, adatnak fel maguknak táviratokat hajmeresztő ellenszegülésekról, a kormánybiztos olyan1
nyilatkozatairól, mely ha igaz volna, nem érde-.
melné m e g azon ember, hogy embernek ne-.
veztessék stb. És teszik mindezeket a hazafiság
•
köpenye alatt.
Most nem alkalmas az idő arra, hogy ezen1
borzasztó taktikával többet foglalkozzunk! Eljön1
az idő, a mikor meg fogja látni az ország eze-.
ket a „jó hazafiakat* színről sz : nrc. Addig is.
ford tsuk még egyszer tekintetünket a szerencsétlen árvízi képre, azokra a hajlék, ruha és
eleiem nélkül szenvedő szerencsétlen emberek-•
re. A kinek szive van, megdöbben e látványra
A kiket a gondviselés megkímélt ilyen csapá-,
soktól, boldogságukban ne feledkezzenek meg.
a nyomor gyermekeiről sem Egyesek, társulatok szövetkezzenek a segélygyüjtésre !

büntetéseivel véli őket sujtandóknak. Párisi tudósítások szerint a ház többsége nem osztozik a bizottság véleményében hiszik, hogy a kormány
indítványa a vád elejtése iránt el fog fogadtatni.
E mellett szólal fel az összes mérsékelt sajtó s
még az agg Littré, ; t nagy tekintélyű tudós és
szenátor is sikra száll és kijelenti, hogy most, midőn a nemzet már ítélt a reakciónárius kormány
lelett, egy óvvel annak jbukása után az üldözés
nagy politikai hiba volna, melyet csak a bosszúvágy sugalhat. - E kérdésben előreláthatólag- a
jobboldal is a kormánynyal fog szavazni.
Londonban még mindig a zulu háború foglalja el a politikai körök figyelmét, annál inkább,
mert az afgán háöoru, mint táviratok jelentik,
már csakugyan végéhez közeledik s a békealkudozások megindultak,*mig Dél-Afrikában a helyzet meg mindig válságos. A legújabb tudositások
szerint Pearson ezredes Ekoweban viszaverte ugyan
az ellenséget, de élelmi készlete fogytán van, úgy
h igy a segítség- sürgősen szükséges. Cetivajó király hirszerint haza bocsátotta serege egy részét
aratásra, s elhatározta, hogy nem lép át országa
határán. Ebből, valamint a gyarmati kormány saját j ilent őseiből is az angol ellenzék azt következteti, hogy sir Bartle Frére erőszakosan idézte föl
a végzetes harcot. A háború folyt ttása ellen Londonban növekszik az ellenzék s mindenekelőtt
Bartle Frére és Chelmsfore tbk. elmozdítását követetik. A kormány azonban egyelőre nem látszik
hajlandónak e kívánság teljesítésére.
A béke Anglia és Afganisztán közt, mint a
,-Morning Alvertiser"-nek Dadunból március 5 ről
távirják, állítólag már megköttetett, még pedigkedvező feltételek mellett. Más oldalról e hir még
nem nyer megerősitést.
Jakub khán, hir szerint, nagy durbart (gyülést) hivott össze Heratba, hogy magát fejdelemnek proklamáltassa.
Az afgán követség, melyet még Sir Ali küldött volt Taskendbe, már útban van hazafelé. Kaufmann tábornok az orosz kormány nevében kijelentette, hogy az emir halála folytán a követség
mandatuma megszűnt, tehát velők tárgyalásba
nem bocsátkozhatik. — Szomorú lecke a szerencsétlen afgánoknak!
Sir Ali haláláról Javorski orosz orvos hivatalos bizonyítványt állított ki, mely szerint az emir
természetes halállal mult ki. A holttestet azonban
nem boncolták fel. Sir Ali tetemeit, végintézkedése
értelmében Heratba viszik, hogy atvja, Dost Mohamed mellé temessék.

A legutóbbi hirek szomorú dolgokat b e szélnek A mitől féltünk, a mire csak rágondolni
is remegve mertünk, ténynyé vált. A kiöntött
Tisza elborította S z e g e d várost egészen. —
A katasztrófa beállt. Pedig az emberi kéz munkája szorgalomban, kitartásban nem ismert határt. Éjjel-nappal folyt a munka, ezernyi ember dolgozott emberfeletti erőlködéssel ; városi
polgárok, katonák, színészek, idegenek, nök és
férfiak izzadtak az erős munkában, hogy Szeged várost is vele egy több száz mértlóldnyi
területet megmentsenek az elpusztulástól. Mind
hiába. Most már veszve van minden.
A vászt hirdető mozsarak durrogása megszűnt : minek oda már a vészt hirdetni, mikor
betört az pincékbe, felju'ott a szobákba, beömlött az ablakokon keresztül s átszivárgott a i emény falakon is. Szegeden már ioo háznál több
össz omlott A kétségbeesett lakosok holmijukat akarták megmenteni s a kiknek drágább
Minden pillanat drága s minden odadobott
volt a vagyonuk, mint az élet, lakoltak a^legdrágabbal: életükkel. Eddig is sok emberélet forint e g y - e g y emberéletet menthet meg az
éhenhalástól
esett á'dozatul.
Segítsünk a nyomorultakon !
A vészharangok már nem zugnak többé,
panaszos kongásuk úgyis csak hiu morgás volt,
mely a néma éjben süketen hangzott el : nem
* A keretkertelmi miniszter ur a „Függ. Hir
halolt fel a gondviselés trónjához, hanem eljött lap" szerint e'.'y Erdély nemzetgazdasági viszonyait
a helyett a pusztulás szelleme, hogy 70 ezer tárgyaló enquéte-t hivott össze e hó végére Budamagyar házát és tűzhelyét a habok alá temesse.'f pestre. Az enquétenek ő maga lesz elnöke, tagjai
A részletek még hiányoznak. Alább adjuk pedig : Tisza I.ajos, Elekes György, Lészai I.ajos,
Berecky Sándor, Bacon József, Tibád Antal képa vészról szóló tudósításokat, --- melyek míg viselők, Banffy Dezső báró főispán, Szabó József
egyfelől kétségbe ejtik az embert, — másrészt az erdélyi jazdasági egylet alelnöke és gr. Sveimár hirdetik a bekövetkezett végveszélyt Any- nitz Gyula, előkelő szász földbirtokos.
nyi cok csapás, annyi megpróbáltatás után isten
* A csíidtőrvénjjavaslat felett jelenleg az iiazcsodája, hogy még áll hazánk! Mit vétett e 11 ságügyminiszteriumban tárgyalások folynak, melyek
szegény magyar föld a gondviselésnek, hogy a alkalmával ki lett mondva, hogy a kereskedők
nyomor, ínség és pusztulás sötét angyalát min- csődjei kényszer egyesség által befejezhetők, ha a
den évben lekücli hozzá? A sötét angyal ott hitelezők szám és követelések szerint számított
többsége az egyességet elfogadja ; ily esetben az
lebeg fekete szárnyaival már évek óta felettünk összes hitelezők követeléseik fejében csak az e .yess a merre elsuhan, útját kiasszon szántóföldek, ségileg kikötött hányadót kapják, s követeléseik
e'sárgult ré'ek, beiszapolt mezők és romba- többi részét elvesztik. A pesti kereskedelmi csardöntött városok jelzik. A halottik sápadt arc-ljj nok küldöttsége e tárgyban vasarnap az igazságcal buknak fel a viz színére s kik eddig kedv-» ügyminiszternél tisztelegvén, neki emlékiratot nyujf tott át, melyben kéri, hogy a kényszeregyességnek
telésböl horgonyoztak a vízen, ma halottakra"' csak akkor legyen helye, ha a követeléseknek
A haromszékmegyei közigazgatási
halásznak. Irtóztató! Az ember érző lelkét a egy, előre a törvényben meghatározandó hányada
kecerti vád panasza fogja el a gondviselés el- — több oldalról 40"/,, inditványoztatik — kifizetbizottság felévi jelentőse
len, a szív megsajog fájdalmában. . . . Itt az tetik.
1878. julius l-töl december 31-ig.
emberbaráti együttérrés kevés; együtt sírunk
A közigazgatási bizottság az alábbi jelentést
és együtt jajveszékelünk a megnyomorgatott^
A képviselfiliáz átesett a közlekedési költsig- terjeszti be a legközelebbi megyei közgyűlés elé
r vetés tárgyalásán, és óriási léptekkel haladott a melyet érdekességénél fogva egész terjedelmében
vizáztatta fold szerencsétlen gyermekeivei.
» földmivelés, ipar és kereskedelmi minisztérium
A történelem múzsája ismét fekete lapra költségvetésének cimei és rovatai között. Az utób- közlünk.
Tekintetes megyei közgyűlés I
ír s ezek a fekete lapok, melyeknek minden bi költségvetésnek még csak általános vitája sem
A befejezett 1878. év végével annak második
egyes betűjét elpusztult remények, összetört volt; és kicsibe mult, hogy néhány függőben ha- felében tett működéséről közigazgatási bizottsáboldogság, szenvedés és nyomor képezik, még gyott tétel kivételével tárgyalása egészen is be gunk következő jelentést terjeszti be a tekintetes
közgyűléshez :
folyvást szaporodnak. Nemzeti történelmünk nem fejeztetett.
A közlekedési költségvetés folyamán ismét
Az 1878 év juliushó 1 tői decemberhó 31 ig
múzsája régóta jegyezget már ezekre a fekete
volt egy skandalum, melyben Csatár Zsi mond ur,
lapokra, s ki tudja, mikor teszi le kezéből az a soroksári zsilip kulcsa, meg az • Inök csengetyüje beérkezett mindössze 732 ügydarab, még pedig
a) kormányi leiratok, intézkedések és III. foirónt, mikor int a végzet hallgatást a pusztu'ás játszották a ház hivatalos lármázói mellett a fősze- kú határozatok 141 drb,
angyalának ? Ki tudja, mi van még hátra s ki repet. De jobban szeretünk erről nem is beb) felebbezési ügyek 148 drb,
szélni.
tudja, mennyi van m i g hátra ?
c) adóügyben 154 drb,
Fontos volt aztán Péchy Tamás miniszter urd) tanügyben 107 drb,
Ebben a végzetes órában, midőn mindeu nák a tárgyalás közben Rohoncy Gedeon minapi
e) katonai ügyben 20 drb,
sziv elszorul az óriássá nőtt veszedelem láttára, interpellációjára adott válasza, melyben a ház
f) közmunkaügyek 32 drb,
— egy szomorú tapasztalatot mégis fol kell je- helyeslése és elismerése kftzt adta részletes képét
g) közegészségügy 5 drb,
gyeznünk, Volt ugyan már egyszer szó róla, de azon t-rélyes és nagy részben sikeres intézkedésekh) posta és távirdai ügyben 9 drb,
nek,
melyeket
az
árvízveszély
kezdete
óta
a
Tisza
i) árvaügyi 18 drb,
ujabban megint csak ki kell mondanunk, hogy
k) fegyelmi ügyben 33 drb.
a magyar embert a végveszély utolsó pillana- egész vonalán tett.
Ezen utóbbiak közül a fegyelmi választmány
A francia kormány nagy erőfeszítéssel küzd a
tában sem hagyja el átkos természete, a váegyet
tárgyalt : Kiss István magánorvos ügyét, —
daskodás Mikor minden hazafinak egy szívvel, radikális iramlat ellen s a májút xó-ki minisztéri- melyben is ő felmentetett.
lélekkel arra kellene törekednie, hogy közös um vád alá helyezésének kérdése, mely holnapA
többi esetek legtöbbnyire adó- és tanügyután kerül tárgy ilás alá a képviselőházban, végzeerővel enyhítsék a nyomort: akkor előáll az tessé válhatik Franciaország belső megszilárdulá- ben elkövetett mulasztásokért községi elöljárók
a,)
ellenzék s ebből is elég lelketlen, — hogy ne sára nézve. Az equéte bizottságban a kormány <ellen rendeltettek el és az 1876. V. t. c. 23.
mondjuk gyáva politikai tőkét faragni a maga tagjai öt ','órán át küzdöttek a vád alá helyezés el- ]pontja szerint végérvényesen láttattak el.
Mi az 1876 VI tc. értelmében az egyes szakszámára. Pártlapjaik nem átallják fennhangon len a bizottság azonban, mint táviratok jelentették,
hirdetni, hogy mindennek a kormány az oka. mégis kimondta a per megindítását. Brisson elö- 1miniszter urakhoz tett jelentéseket illeti,'ezek közül
tétetett:
adó jeientése 120 lapra terjed, részletesen elsorolja 2
Tehát mág egy elemi csapásért is a kormányt a május 1 J-ki miniszterek bűneit, s végül hazaáruI. A megye belállapotáról, melyben is felemteszik felelőssé. Ezen kívül azok a jóravaló de- lás cimén a büntető törvénykönyv legsúlyosabb 1littetett röviden mindaz, — mi a megye politikai,

gazdászati, ipari és közművelődési életében fontosabb előfordult, — mint szintén a törvényhatósági
kormányzf tban előfordult változások, továbbá hogy
az 1878. évben beérkezett az alispáni hivatalhoz
mindössze 8838 iigydarab, melyek is mind feldől
goztattak, dacára a kevés számú segéd személyzetnek.
A megyei árva és gyámhatóság által jelentés helyett egy kimutatás terjesztetett be, mely
szerint az év végével árvaeset volt 3886, árvalétszim 8438, árvavagyon ingatlan birtokban 13,649
hold 1318 négyszögöl; ingatlanokhoz tartozó gazdasági felszerelések értéke 72,184 frt 67 kr. Arvai
pénzvagyon összesen ^ 74,801 frt 29 kr.
Gondnokság alatt van 93 személy, kiknek öszszes vagyona áll a) ingatlan birtokban 573 h. 527
nszöl, b) ezekhez tartozó felszerelések értéke 1448
frt 20 kr.
Ügyforgalom volt az e^ész évben 4084 darab,
melyből elláttatott 3420 drb.
Ha yatékos ü;;y az egész évben előfordult
243 drb, miből letárgyalva van 99 drb.
Ezen árvaszéki kimutatáshoz volt csatolva a
kebelbeli 3 rendezett tanác«u város árvaszékének
kimutatása is.
A megyei egészségügy, dacára a szórványosan, mindazonáltal, fájdalom, pusztitólag fellépett
toroklob betegségnek a gyermeksk között kielégi
tőnek volt mondható.
A védhimlőoltás a megyében végeztetett, —
még pedig beoltatott 2362 fiu és 2499 leány ; oltatlan maradt 288 gyermek.
A házi állatok állapota is kielégítő volt.
II. A börtön és közbiztonsági állapotokról
szóló jelentés szerint újból is jeleztetett a kézdi
vásárhelyi központi börtön helyiségeinek minden
tekintetben hiányossága.
Letartóztatottak összes létszáma volt 961.
Rabtartási felhasznált költség összege lett
6320 frt.
A rabok rendes külmunka keresete volt öszszesen 553 frt 18 kr.
Eli éltek által megtéríttetett rabtartási költség
487 frt 39 kr.
Pénzbirságolás befolyt összesen 707 frt 14 kr.
(Vége következik )

Benedek

Áron,

volt nagy borosnyói ref. lelkész.
— Nekrológ. —

Azt hiszem, közérd kü kötelességet teljesítek,
midőn e«y oly egyénnek irom le temetését, a ki
erdélyi ev. ref. egyházkerületünk, ugy kiválólag
Háromszéknek és sepsi agyházme yénknek érdemekben megőszült tiszteletre méltó bajnoka volt
mind egyházi, mind iskolai részen, s ez az egyén:
Benedek Aron, ki jelen év január 25 én halt el s
ugyané hó 27-én temettetett el nagy részvét mellett. Temetésére igen számosan jelentek meg vidékről is mind egyházi, mind világi részről; nagy halotti gyülekezet vette körül a koporsót, melyben
egyházmegyénk Nestora volt lezárva, s ezek közt
a megszomorodott gyermekek, unokák, rokonok.
A halotti szertartást három lelkész végezte. A
háznál könyörgést Puskás Lajos szacsvai lelkész
tartott, ennek végeztével a halott a templomba vitetett, hol uzoni lelkész Pünkösti Ferenc tartott
beszédet Pál apostolnak Timoth. köldött 2. levele
4. részének 7—S verse alapján, a sirnál Bartha Károly feldobolyi ^lelkész mondott egy megható búcsú könyörgést s azután ama sirba, melybe neje
temettetett el ezelőtt egy évvel, letétetett s a sir
hantja rázuhant — s elfedte örökre a feddhetetlen
munkás életű agg lelkészt.
Eljön még egy század, meglehet, mip ily éltes
papot temet el valamelyik egyház, ki oly faradhatatlanul küzdött, ki öreg korára nézve sem lankadott, tanult, olvasott és irt, szóval a tudománynak
élt a végpercig, rajta igazán bet ,lt: „a jó pap
holtig tanul". Papi teendőjével öregsége dacára se
hagyott fel s utóbbi napjaiban is csak az utolsó
vasárnap nem tudott megjelenni a lelki Sionbar,
mindvégig a hivek megelégedésére végezte teendőit.
Született 1792-ben január 10 én Kis-Baconban
székely nemes szülőktől. Tanulását a helybeli isko
Iában kezdette ; innen ment a székely udvarhelyi
tanodába, végre a nagy-enyedi Bethlen tanodába,
a hol egyszersmind végzett s innen 1823 május vé
gén ment Bécsi e, ott töltött egy évet, onnan lejőve, újból az enyedi tanodában mint tanitó mükö
dött kitűnő sikerrel ; ott a jelesebb családok gyermekei \ oltak tanítványai s ezek közül gróf Mikó
Imre, már csak néhai nagy hazánkfia is.
1825 ben hivatott meg nagy-borosuyői lelkésznek, a hová azon év pünköst másod napjan be is
köszöntött. Ugyanazo 1 év október 10 ikén megnősült, — nőül \ évén egerpataki lelkész Csiszér Gábor leányát Ágnest, kivel ötvenhárom évet élt s
kit 1878. január havában vesztett el, kiről sokszor
mondotta a néhai : „szelíd jó házi nő és családanya
vo't." Gyermeke tizenegy volt, kik közül jelenben
két fiu és három leány él tisztesságe.S állásban ; a
többi gyermekei kiskorukban haltak el.
A nagy-borosnyói ev. ref. egyház hogy mióta
áll fenn, adatok hiánya miatt nem tudhatni; a legrégibb anyakönyve kezdődik 1766 ban, ettől fo á va
voltak papjai :
1) Középajtai Józsa Lukács 1766—1776.
2) Uzoni Zajzon Mihály 1776 — 1819.
3.) Ifj. Zajzon Mihály, fia elődének 1819—1822.

4) Kézdi vásárholyi Baka József 1823-1825.
5) Kis baconi Benedek Áron 1825—1879. jan.
25-ig, ki e szerint 54 évig folytatta papi hivatalát
a nagy borosnyói ev. ref. egyházközsé.ben.
Á néhai, mint munkáiból is látszik, — birta a
francia, német és latinnyelvet. Hogy egész életét
a tudománynak szentelte, — kitűnik dolgozataiból,
melyeknek nagyobb része Írásban van meg, melyeket volt szerencsém ugy futólagosan átnézni. Igen
jeles egyházi beszédei vannak különböző alkalomra
irva s ugy halotti besédei is, a melyeket nem ártana sajtó alá bocsátani, mivel nagy szolgálatot
lehetne tenni az egyházi irodalomnak s a néhai
emlékének megörökítésére. Kéziratai s könyveinek
egy része a néhainak fia nyug. miniszteri titkár
Benedek Lajos ur birtokában van. Könyveinek
nagyobb részét a néhai még életében a sepsi egy
házmegvei papi könyvtárnak ajándékozta.
jx mi tevékenységét illeti a közügyre nézve,
az is sok. A sepsi szentgyörgyi ev. ref. Mikó-tanoda megteremtésében kezdetben sokat működött, a
mi egy munkájából tűnik ki, melyet Vajna Sándor
igazgató tanár beigtatása alkalmával mondott el
Szentgyörgyön.
Egyházközségében olvasó egyletet állított fel,
melynek alapján mivelje a nép, az ifjúság magát ;
alatta újíttatott meg a diszes templom, bele uj or
gona és korona készíttetett ; továbbá az ő működése folytán készült a mostani diszes torony és e
mellett szép uj iskola két tanítói lakkal a törvény
kellékeinek megfelelőleg.
íme, ezek mind arra mutatnak, hogy egy munkás, tevékeny, buzgó lelkész volt, „a néppel a nép
ért" élt; jó családapa, jó nevelő, n szó teljes értélmében a korral haladott, hátra nem maradt ; a
sepsi egyházmegyének huzamos id°ig főjegyzője
volt. A nagy-borosnyói egyház szeretett papjának
végtisztességére s temetesi költségeinek fedezésére
50 frtot adott.
Puskás Lajos, ref pap

VIDÉKI ÉLET.
Itrns.só, 1879. február 12.
(A ,r.rait«M magyar protestáns jútékonyeélu
is táocestélye )

nőegylet* elsu zene-

A kinek az ifiu nemzedék s ez által hazája
sorsa szivén fekszik s a ki csak kissé is mélyebben
tekint a haza felvirágzását elősegítő okokra : — az
örömmel szemlél minden olyan mozzanatot, mely a
jövő nemzedék s különösen azon szerencsétlenek
jólétét mozdítja elő, kik anyagi helyzetűk mostohasága miatt az önmivelődés, a népiskolai képzés
alól kizárvák.
,,A szegényeknek, a szülők után kesergő árváknak segédkezet nyújtani" volt a szép cél, mely
Brassó város protestáns magyar nőit a közelebbi
időben egy testületté alakitá, s ha ez tény — pedig az — akkor méltán elmondhatjuk a nagy Széchenyvel ; „Virradni kezd egy szebb hajnal, — uj
lelkesedés ébred "
Fentnevezett nőesylet célja ennyiből is érthető s hogy a cél szép és nemes, az nem szorul
indokolásra. De nemesek az eszközök is, melyek a
cél megtestesitésére irányozvák. Legalább az volt
azon estély, mely folyó hó 8 án szép közönséget
hozott a „Nro. 1" helységeibe.
A zsenge nőegylet ugyanis több műkedvelő
közreműködésével egy tanccal egybekötött zeneestélyt rendezett alaptőkéje gyarapítására. Hallottuk itt a helybeli magvar dalárdát szivekig ható
összhanggal énekelni Zimay L. lassú népdalát:
„Nem hallottam soha ily bús harangszót" és Roth
Endre népdalé yvelegét : „Klárinétos az én nótám
fújja". Szemerjay Róza k. a. állami népiskolai ta
nitónő Gyulay Pál „Pókayné" ja é.s Kilin György
N. N. „Kupak tanácsa" cimü költemények szavalásával szűnni nem akaró tapsra ragadta a közönséget. Ha ide számítjuk — pedii ezt tennünk kell —
Lobweilné ő nagysága által énekeit szoprán szólót
s Lakatos Mihály ur által fuvolán játszott Báthory
Mária" operát, az estélyt szellemi részében teljesen
sikerültnek kell mondanunk s azon jókívánságnál,
hogy több ily estélyt szerezzen nekünk a nőegylet ! más nem marad fenn.
Az estély anyaui részét illetőleg részletekbe
nem bocsátkozhatunk, de tekintve a nagyszámú közönséget s azon nem megvetendő 60—70 frtocskát,
melyet Szabó Julcsa, Platsko Mari, Sigmond Gizella, Khon Róza és Jakab Berta kisasszonyok az
estély folyama alatt holmi aprólékos csecsebecsék
elárusitása által gyűjtöttek az alap javára, az estélyt e tekintotben is fényesen sikerültnek mondhatjuk.
Szóval u y sikerült minden tekintetben ez estély, hogy kifogásolni semmit nem lehet, ha azt
nem rójuk meg, hogy miért nem tartott az éjszaka
legalább három napig.
Egy erkölcsi kötelességgel lerovandó, a szegények és árvák nevében, fogadja az egylet elnö
ke : Bauer Jánosné ő nagysága, valamint a rendező
bizottság minden e.-yes tagja a jobb érzésüek elismerését önzetlen fáradozásukért ; a jutalom a jövő
kor, de a jelen árvái részéről is imádság és hála
alakjában fogja kisérni kegyeletes munkássá
gukban.
Egyetértés, szilárd elvhűség, buzgó ügyszeretet
életet ad, a fenhéjázás halált hoz.
Videant consules !

Egy, 11 ki nem táncolt.

A. Passanante-pör.
[ B u d a p e s t , március 10.
Olasz tudósítóktól hosszabb levelelet közöl
a „N. H." a Passzanante-pörnek Nápolyban e hó
6-án s 7 én lefolyt tárgyalásáról.
E l s ő n a p . Kihagyván az ülés megnyitására
s az esküdtszék megalakulására vonatkozó részleteket, küzöljük s vádlott Passanante s néhány fontosabb tanú kihallgattatását.
A vádiratfololva^ása után előhivatnak a tanuk,
s megkezdetik Passanante kihallgattatása.
— On vádolva van — mond az elnök —
hogy mérényk-tet követett el a király szent személye ellen, meggyilkolni akarván őt egy tőrrel,
mellyel sikerült is önnek könnyű sebet ejteni ő felsége vállán s egy nehezebbet Cairoli miniszterelnök
combján. Most fel fogom olvastatni az ön vallomásait s az önnél talált különféle iratokat, a mire
aztán megfogja tehetni megjegyzéseit. Vagy kiván
-e azonnal mondani valamit ?
— Nem, elnök ur, majd csak a fölolvasás
után.
A fölolvasás alatt Passanante egy percig
sem marad egy helyben, s folyvást id c l a tekint.
Az elnök figyelemre inti őt és ő megjr yzi, hogy
füleivel is ele-et hall, nem szükséges szemeit is
segítségül venni.
Iratai zavart egyvelegét képezik a kificamított észjárás legbadarabb tanainak. Köztársaság,
absolitismus, hóhérok, Maz/.ini, Michelangelo, Orsini,
Krisztus oly kuszált gombolya ;ba összekeverve,
hogy teljesen föl nem ismerhetőkké válnak. Van
itt ott egyházias és hibás kifejezésekbe fulasztott
jó eszme is, de az egész egy oly zavart össze-vissza
melynek végig hallgatása szinte butává teszi az
embert.
A fődolog az, mond egy iratában Passanante
hogy el kell törölni a nyomorúságot. — Ördögbe
mond egy valaki a jelenlevők közül, még erre nem
is gondoltak. Es a közönség hangos kacajba tört
ki Passanante is, gyönyörködvén az okozott vidámság fölött, mosolyogni méltóztatik az ő kedves
népe felé, melynek vértanujául tekinti magát.
Befejeztetvén a fölolvasás, Passanante egyik
iratának helyreigazitásakép megjegyzi, hogy a vagyonszerzés munka s takarékosság által történik.
A királyi ügyész kívánatára elnök kérdést intéz vádlotthoz : szándékában volt-e megölni a királyt, vagy csak meggyalázni akarta ?
Passanante tétov zva válaszol, mindössze csak
annyit hozván ki, hogy nem igaz, hogy Viktor
Emánuel szerezte meg Itáliának Rómát, — hanem
Mazzini.
Ekkor belép az első tanú, Cairoli Benedek.
— Ezredes voltam, most semmi rangom nincs.
Képviselő vagyok — úgymond, s ezután tiszta, érthető hangon előadja a merénylet ismert részleteit.
— Őt követi Giovannini testörszázados, ki hasonló
vallomást tesz.
A többi tanú mind jelentéktelen dolgokról
szól. Lucchesi rendőrbiztos elmondja, hogy a merényletet me előzőleg néhány héttel Passanantet
mint csavargót letartóztatta. Passanante heves szóváltásba bocsátkozik e tanúval s rendre utasíttatván e miatt elnök által, igy szól : Vagy kell beszélnem s ez esetben hagyjanak beszélni, vagy nem
kell beszélnem, akkor hát hagyjanak távozni. En
az igazságot akarom, ha káromra van is, de csak
az igazságot.
Legérdekesebb azon tanuk vallomá-ai, a kik
Passanant? elfogatásánál működtek. Ezek mindenike mint királymentő akart feltűnni s az egyiket,
egy bizonyos Dell' Aqula tanulót Passanante maga
teszi nevetségessé.
Az ülés vége fél 5 órakor.
A karabélyosok csak nagy erőfeszítéssel birják biztonságba helyezni Passanantet, kit az udvaron összegyűlt néptömeg „Morte a Passanante !"
kiáltásokkal fogadott. Csakis a jelenvolt gyalogsági
század erélyes közbelépésének köszönhető, hogy
Passanante sértetlenül jutott börtönébe.
M á s o d i k n a p . A nem várt tüntetés, melylyel tegnap a nép részéről fogadtatott, igen leverőle_' hatott a népszabaditó Passanantera. Kérette
is védője által a törvényszéket, hogy legyen megengedve meg nem jelennie a végtárgyaláson E kivánata azonban nem teljesíttetett, ő karabélyosok
által körülvéve ma is csak ott ült a vádlottakpadján, azon különbséggel, hogy most már nem hencegett, nem fészkelődött, hanem meghúzta magát
egy oszlop mögé, hogy ne is lássa a „háládatlan"
népet. Közbe közbe Mrásra is fakadt.
Felolvastatik a tébolyorvosok szakvéleménye,
a kik tudvalevőleg tagadják Passanante tébolyhajlamát.
Pontban 12 órakor kezdi meg vádbeszédét La
Francesca királyi ügyész. Tagadja a tébolyt s Passanantet egy titkos társaság végrehajtó eszközének
mondja. Bebizonyítja bűnösségét minden enyhítő
körülmény nélkül.
Passanante roszul lesz s az ülés 10 percre felfüggesztetik.
Tarantini védő ügyvéd 2 órakor kezdi beszédét, — védelmét magára az orvosi szakvéleményre
alapítván. Passanantenak — úgymond — n ncsenek
más bűnrészesei, mint a communet s a soclalismust
dicsőítő hírlapok, melyik őt tévútra vezették. — A
védbeszéd végeztével Passanante ismét mosolyog.
Midőn azonban 5 órakor a törvényszék — az
esküdtek verdiktje után kimondja a halálitéletet :

Passanante arcát halálsápadság borítja el s tántofogva veti magát a karjaiba, hogy börtönébe viszszakisérjék.
Ez alkalommal az ítélettel megelégedett nép
sem háborgatta Passanantet.
N} i ' VÁII OS Ji ÜSZŐ 11 ít.
A háromszéki „Erzsébet" árvaleány nevelő intézet
és kézdi-vásárhelyi Stephánie menház ügyében.
A jótékony intézetek vagyonának gyarapítása
tekintetéből kénytelenek vagyunk időnkint egy
egy társas mulatságot rendezni, ho/y ez uton a
köz célra tett szives adakozás s társas együtt lét
kedves örömei által az egyes nemes keblű részvevőknek bár némileg meghálálva legyen.
Igy tartatott sok más fársángi mulatságok
között az elől i t közintézetek javára folyó évi
február 15 én egy táncestély Kézdi vásárhelyen.
Jól esik lelkemnek itt a nyilvánosság terén
bevallani s te'jes méltányló elismeréssel közhírré
tenni, hogy a város vidékéről igen számosan vettek részt az estélyen, s ez által és felülfizet«Sí által a köz jót, melynek érdekében az tartatott nemes áldozatkészséggel előmozdították. S íves jóságunkért szivünk legforróbb hálája legyen a visszafizetés. Szép példájok ped'u szolgáljon buzditásul
mentől többeknek arra, hogy magoknak hasonló
eljárással a közélet terén iiyen elismerésre méltó
érdemet szerezni ök is igyekezzenek, mivel a vénén is az marad emlékül életünkből, a mi jót másokért tehetünk.
A legnagyobb elismeréssel kell ez alkalommal
megköszönnöm az intézetet nevében. T. Szőcs József polgármesterné s báli bizottsá.i elnök uraszszonynak lelkes jóindulatát, ki csaknem egyedül
fáradott nem ismerő s minden nehézséget legyőzni
tudó szorgalommal járt el ezen mullatsá'í rendezése
és sikerüléso érdekében A köz jó nevében fogadja tőlem a le őszintébb köszönetet.
Szintén ily elismeréssel kell megemlékeznem
méltóságos Hollaki Attilla ur nemes indulatu elj 1
rásáról is, ki t. i. az én szives meghívásomra azzal felelt, h gy maga személyesen nem jöhetvén
a bálba küld" az intézetnek két hectoliter búzát.
Ez a valódi humánus lélek tiszteletre buzdító gondolkozása. Hányan nincsenek csak itt a megyében,
kik igy tehetnének ? s hány van, ki igy teszen ?
Szivemből mondok legforróbb köszönetet a nemes
emberbaráti tettéit, s óhajtóm, hogy a derék férfi,
buzdi'ására másoknak, javára a közjónak sokái;
éljen !
A bál összes bevétele 165 frt. 41 kr. melyből
a költségek levonása után marad tiszta jövedelműi
86 frt. ebből 43 frt. az árvaház, 43 frt. a menház
javára.
Eelülfizetések voltak a következők :
B. Szentkereszty Stephánie 5 frt. B. Szentkereszty Irene 2 frt. Szőcs József polg. mesterné 2
frt. Este a pénztárnál: Kovács János 10 kr. Molnár Dénes 10 kr. x. y. 51 kr. Mélt. Pócsa Gyula
szolgabíró 2 frt. ifj. Tóth István 1 frt. Totli Géza
1 frt. Fejér János Boidánné 20 kr. Kovács Károly
keresk. 1 frr. Nagy Béla 50 kr. Nagy Ferenc szeszgyáros 1 frt. Kökösi Károly ügyvéd 1 trt.
A rendező derék úrasszony, a felüllizetők, s
minden részt vevők ismételve is fogadják legme
legebb köszönetemet.
Zágon. 1879. Március 2.
Br. S z e n t k e r e s z t y
Stephánie
árva- s menházi elnök.

az ujabb termékek leszoritották a színpadról, de
még most is szívesen nézzük meg. A legnehezebb,
de egyszersmind leginkább kidomborult szerepe
Ferencnek van, melvet S z a k á i 1 játszott. Talán
mendanunk sem kell, hogy ő úgyszólván minden
sorába tanulmányra való mély bensőséggel lehelt
életet. A sötét jellem, melyet ritka ügyességgel és
hévvel alakított, előttünk állt teljesen a maga viszszataszitó, undorító valójában. A gyáva bűnöst erkölcsi gyengeségeibe minden következményeivel
fvkozatosan láttuk sülyedni. Szakkáll szenvedély
lyel játszott s talán enn«-k kell tulajdonitanunk,
hogy heve gyakran ragadta macával n kitörés legmagasabb phasisaiba, a hol aztán csak n é z t ü k
játékát anélkül, hogy a gyorsan ejtett szavakat
megérthettük volna. A közönség, mely ezuttal a
rosz idő miatt igen csekély számmal volt, valódi
élvezettel nézte a kitűnő színészt s többszöri kihivásshl, tapsokkal és éljenekkel jutalmazta' őt. S z a1) ó (Moór Károly) ma különösen szépen játszott
szerepkörébe, ugy látszik tanulmánnyal hatolt be,
a nála szokásos merevségéről sokat kün hagyott s
általában megnyerte a közönség tetszését. N y é k i
(Törvénybiztos) ezuttal is komikus volt, pedig nem
kellett volna. A törvénybiztosnak ott egészen más
hivatása van, nem pedig az, hogy megnevettesse a
rablóbandát s azzal együtt a publikumot is. Dem é n y (Max Moór) nem könnyű szerepét elég
tisztán és sok utánjárással játszta el. S z a b ó n é
(Amália) rokonszenves alak volt. S i m é n f a l v i
(Spiegelbe^) mellét természetesen most is verte
mintha vezekelt volna, s a dialógusokban mindig
koketirozott a közönséggel, mintha mondani akarta
volna, hogy ide nézzetek és bámuljátok az én mű
vészetemet. A három szál haramia nem érdemli
meg, hogy róluk e halyen megemlékezünk. Közönség a zord idő miatt nem volt olyan, milyet eddig
megszoktunk. Ami az előadás hármoniáját zavarta,
az a díszletek hiányában, a magyar kardokban
etc; kereshető. Hogy aztán a tiszteit karzat a legerzékenyebb jelenetekbe nevetett belé rendesen az
már az ő bevett szokásához tartozik. A színlap
szerint ez darab az „általános"(!) színpadokon nagy
sikert aratott: elmondhatjuk, hogy nálunk is köztetszésben részesült.

S z í n é s z e t
Szerdán (március 12.) bérlet szünetben Tóth
Ede kitűnő népszínműve a r A falu rossza" került
színre . Jóllehet e darab többé már vidéken sem
bir az újság ingerévol, a mennyiben minden vándor
színtársulat elé szokta adni, mégis szép számú közönséget vont a színházba mi már magában télsiker volt. Az előadás tekintetbe véve a tekintetbe
veendőket általában sikerültnek mondható. B é rc i h é (Finum Rózsi) a kacér menyecskét kellő felfogással alakította : énekei, jóllehet ma már mindenki tudja, kinyerték a közönség tapsát, főleg
azörí jelenete sikerült szépen, mikor Göndör Sándorral a pallónál találkozik. M u r á i n é (Bátki
Tercsi) játékán meglátszott a jóakarat s talán ma
sikerültebben játszott, mint bármikor, még is hiányzott valami, t. i. a bensőség, a szerelemnek azon
magasztos érzelme, mely Feledi Lajosért Göndör
Sándort eltaszítja magától. S z a b ó n é (Boriska)
a titokban epedező szerelmes leánykát igen sikerülten, személyesítette s pár jelenetében valódi müvéNziésséggel játszott. S z a k á l l a gazdag és büszke
falusi parasztot élethiven áilitotta elönkbe. B é r c i
ma nem volt hangjánál s egész játékán meglátszott
hogy ő Göndör Sándort csak muszájból játszódja.
N y é k i kitűnő Gonosz Pista volt, mig S i m é nf a Í v i Feledi Lajos szerepét, a hogy mondani
szokták : meglőtte. A többi szereplők nem rontottak, de a sikerben sem nagy részök vam.
Csütörtökön márc. 13-án adatott ,,Moór Károly, a haramiák fővezére". (Szomorújáték 5 felvonásban irta Schiller, ford, Schedel Ferenc.) Schillernek egyik nagyszabású tragoediája, melyben a
művészi corr.positio, a kivitel szabályosság, az alakok jellemzetes sajátosságai természethü vonásokban állanak a közönség előtt. Bár a daradót ma

Tisza szabályozók megnézni, mivé lett a virágzó,
most elpusztult S z e g e d ! Soha képzelet ennél
borzasztóbb katasztrófát nem festhetett
Az árnak a Tiszába levezetése védett ma
az anyatöltést a mérnökök több ponton átvágatják.

K.ÜLÖ N F E L É K
— Szeged Táros elpusztult ! — Ez a borzasztó
csapás, a mire eddig reszketve gondoltunk, bekövetkezett a maga irtózatosságában. Az emberi őri feszítés minden munkája hasztalan volt: a legtisztább magyar város, az alföld gyöngye, szive
ma hullámok között áll. A rémi tó csapást még el
sem tudjuk képzelni minden részleteiben. Az eddigi tudósítások szerint 1500-nál több ház omlott
össze, azok közt a kórház is, melyben 500 beteg"
feküdt. Eddig 4co-nál több emberélet esett áldozatul. A segítség mindenfelől érkezik a nyomor
színhelyére, hol öregek, gyermekek, nők reszketnek hajlék és élelem nélkül. A pnsztu-ás képe rémítő. Az összedőlt házak kitudja hány embert temettek agyon ; mondják, hogy 6000 ember szorult
benn, kik örökre oda vesztek. A hullámok felett
számtalan holttest lebeg, a mentő sajkások az élők
halottak összeszedésében már kifáradtak. Segítséget a nyomor gyermekeinek ! Segítsetek rajtok,
kiket az elemek ádáz dühe nem látogatott meg. Q
felsége a király ujabban 40,000 frtot küldött le, a
kormány 200.000 frtot. Alakuljanak vészbizotlságok. Egyesek, egyletek, társulatok indítsanak
gyűjtéseket ! A nőegyletek, színház, műkedvelők
tartsanak sürg'isen gyűléseket 03 gyűjtsenek miné
gyorsabban, minél többet. Az irgalom, könyöriilet
a hazafiasság, a nemzet nevében esedezünk : segítsenek a nyomorultakon ! Szegednek elvesznie nem
szabad, s a könyörület és hazafiság még meg mentheti az összerombolt szerencsétlen várost a végpusz.
tulástól. Siessünk : segítsünk a nyomorultakon.
L E G Ú J A B B .
— Figyelmeztetnek a dalárda alapító, pártfogó és működő tagjai a ma vasárnap, délután 3
Szeged nincs tiibbó.
órakor tartandó alakuló közgyűlésre való megjelenéire a leányiskola első oszt. termében.
Szeged, március 12.
— Hiiromszékmo^ye közönségét tisztelettel érA katasztrófa éjfél után 2 órakor iszonyú tesítem, miszerint e megye területén a szegedi árostrommal lett urává Magyarország második vízkárosultak javára rendezendő hangversenyekre,
fővárosának A vihar oly dühvei törte át víz- hogy bárminemű előadásokra szükséges nyomtatárral a gátat, hogy 4 ór^.ra a városházát nyal ványokat egészen díjtalanul kiállítom, ezzel akardosták a habok. A lakosságot nem lep'e meg ván egye'öre hozzájárnlni a hazafias kötelességünké
a gátszakadás, még sem volt senki elkészülve vált segélynyújtás munkájához. Sepsi-Sztgyörgy,
1879. márc. 12-án Pollák Mór, nyomdatulajdonos
ily vészre, mely pusztítóbb, mint a 38 iki árvíz és a „Nemere kiadója.
Miniszteri szakértők elismerték, hogy ily ro— S/.iirc .e veszedelme. Az elemek dúlnak,
hamra csak a Tisza .-írja képes. Mikor a bősz mintha az Isten boszuló angyala működne. Szegedet
az
árvíz, Szörcse községét csaknem ugyanazon
elem átszukitá a töltést, munkásokat sepert le
lábaikról, zsákokat, f>lddarab:>kat lapda gya- pillanat és szélviharban a tüz teszi tönkre. 37 épünánt fölemelt. Rohamossága miatt lehetetlenné let, 27 barom és 5 emberélet esett a lángok martalékává. Hir szerint a tüz Szörcsey Boldizsár lakvált a menekülés A vészharang megparancso- telkén ütött ki s a szélvihar szárnyán repülve csak
lásakor a fóispáán es a polgármester sírva fa- hamar az egész községet elboritá. Meg vagyunk
győződve, hogy a nyomor enyhítésére törvényhakadtak.
tóságunk részéről a kellő lépések megtétettek.
Rémes bömböléssel zúgott végig az ár az
— Színházi játékrend. Vasárnap március 16.
utcákon Reggel szívszaggató látvány tárult fel adatik „Kintornás család" eredeti népszínmű daszemeink előtt, összeomló házak robaja, gyer- lokkal és tánccal 3 felvonásban. Irta Tóth Ede. —
mekek sikoltása között hatoltak a mentők a Kedden 17-én Nyéki János jutalomjátékául „Piros
romok tetején, ládákon, házfedeleken halállal bugyelláris" eredeti népszínmű 3 felv. kerül színre,
irta Csepreghy Ferenc, zenéjét Erkel E. — Szerdán
küzdők megmentésére Ennyi meneküli részére ner.i le-z előadás. — Csütörtökön márc. 20-án adják
ötszörte több jár mi kellett vo na. Az utcík bu Belot Adolf „47-ik cikk" cimü 4 felv. drámáját.
torokkal, uszó házi állatokkal telve, életveszé— Kérei Miksa, a városuukban működő szín
lyessé teszik a mentést, mégis óriás erőfeszí- társulat egyik derék tagja jutalomjátéka jövő szombaton
lesz. Az előadandó darab a „Két pisztoly"
téssel egy e dolgoznak a dereglyések A pestiek,
*a .Csongrád* gőzös kapitánya Iladzsi, cimü énekes népszinmü lesz. Felhivjuií a t. közönség szives figyelmet a tehetséges ifjú színész pártGerster igazgatóval szazakat mentenek meg a fogására.
romok közül Nincs utca, a hol két három ház— Muszka hivatalos bazgnlom. Egy orojzlap
nál több nyújtana biztosságot. Egész utcák el- Niszni-Novgorodbol a következő türc«a e;etetb:<
tűntek, A Széchényi tér házait és a reáliskolát széli el: A kormányzót a minap értesítettek, hogy
kivéve egy menedéki hely sem biztos teljesen. Liszkovo faluban, a makajjevi kerületben több
gyanús betegedési é.s halálozási eset fordultelő- A
A kimenteiteket az anyatöitésre cs az osztrák kormányzó haladéktalanul elküldött oda egy orállamvasút indóházához harcolják ; e g y részö- vosi hivatalnokot- Elmúlik nehánv nap — a kiket Vásárhelyre szállítják hajódon, a többiek küldött orvostol nem érkezik jelentés. A kormányvagy világgá szélednek, vagy Uj Szegeden át zó abban a hiszemben, hogy a kiküldött orvos a
egy
menekülnek, Egész családok hu Iáit hatásszák ki pestises helyen talán maghalt, — elküld
orvosi felügyelőt. Nem küld választ ez ssm. Most
a vízben Az ijedség miatt számosan megbete- kormányzó kiküldi Liszkovoba egyik első hivatalgedtek. Anyákat választanak el gyermekeiktől, nokát. Ez elutazik, s szintén semi hírt nem ád maapákat családjuktól Vizh z tüz is titött k ; egy gáról. Most már a kormányzónak kifogy a türelmészgyár meggyuladt s egy gyufagvár felrob me s m iga utazik a nevezett faluba. D j mir ütköz
bant Félős, ho.'y a kiket a viz megkímél, mig ben, még pedig Makarjer kerületi városában ott
találja a két orvost és a hivatalnokot egy korcsokimentik, tüzhalá fogja crni A csolnakok ut- mában dorbézolva, egy rakás kóbor színésznő tárcákon szedned fel fuldoklókat A háza«bol egy saságában
százaléknál több ntrni maradt meg. Ekkora pusz— Az Jizíorás-viiásflwl következő aditokat
tulás nem ért még hősi küzdelem után nepet közöl a „Magyar L." : A fővárosban élő ismeretes
Bakayt családjával együtt az imént mentettük uzsorások száma több százra megy. A vérszopó
m e g : gyá^a táján szál deszkákon, fák tetején nadálvok e fajának tagjai több kategóriára oszlakétségbee ;etten segélyért kiáltozók vannak — nak. Az első helyet az uzsorások arisztcráciája fogSzázakra megy a meghaladtak száma. Jöjjetek lalja el, mely csak nagy urakkal dolgozik, aranylag elég mérsékelt — rendesen 20® 0 -os kamatláb

A veteinónyezők ügyeimébe!!!
kis, ültetésre való

veresliagymáimat,

Kiadótulajdonos: Pollák Mór.

Feltei* Zsigmond J
termény üzlete Nagy-Szebenb«i» j
(Irodája : KI. Ring, 2. sz. a.)
I
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Szeben március hó 12-én kihúzattak a kővetkező számok :

81, 86, 54, 17, 80

iCSÜTAK testvérek
S.-SzigySrgyön

Kiadó lakás.
A Benkő Elek-fele lii/ban egy
szép ntcui lakas kiadó, mely lakré&z 3 szoba konyha, kamara, pine/.e és faszinböl all
Értekezhetni Benkő Elek tulajdonosnál.
1—3

ajánljak a nagyérdemű közönségnek fris

gazdasági és valódi erfurti

vixágmagyakat

Egyszersmind elvállalok előfizetéseket
bárhol hirdetett és bármely nyelven megjelenő
FÜZETES KIADÁSOKRA
bolti Árban.

OLAJLENYOMA TV KÉPEK

Íróasztalra valö ékitések

és dúsan aranyozott kerotbon

t á r c z a k,

AinUMÜK,

G-raetz Gyula, í
lőraktár

tulajdonon, Hécsbeu (VI. Marin
hilferstraose 79.)
ajánlja következő kitűnő különleges»égait

JAKOBI TH.
növény s2orpje (Krauter-tiqueur)
aranyeres bántalmak ellen.
E i egy á'laiános gyógyszer aranyéiben szenvedők
számára, továbbá gvomorbajok. nehéz székelés, étvágyhiány, dugulás, rése- és_ máj bajok ellen s hvpochon- I
driában szenvedőknek. Ára egy üvegcsének I frt. 20 kr.
Vidékre használati utasitá sal együtt I frt. 50 kmak eló- I
leges beküldése után béiuícn ve küld.- ik. G R A E T Z I
GYULA, főraktár-tulajdonos, Bécs VI Miraliillerstasse 79 ) j

Fülolaj. Gehör-Oel I
Ezen olaj dr. SCIIMIDT torzsorvos készítménye > I
méggvógyit minden sűkelséget. ha a baj nem vele szü |
Utett, meggyógyít mindej nehéz hallást és fülzifcást j
azonnal. Áia egy üvegnek használati utasítással együtt I
a frt Vidékre a \iinr előleges beküldése után postán I
bérmentve küldetik szét. Naponta érkeznek a naeyszámu I
elismerések ezen kitűnő szert illetőleg, melyet dr. J
I-chmiit főorvos hosszas tapasztalat után készített, azok- I
tói, kik jó hallásukat, évek host'.u során ál tartó részié- I
ges, gyakran egész süketségükből történt kigyógvúláso- I
kat ennek köszönik.
' I
B I Z O N Y Í T V Á N Y . Ezer köszönetemet fogadja uram- I
azon kitűnő fülolajért, melyet küldeni szives volt, s mely- |
nek segítségével többszöri használat u'.án egészen el I
veszteti hallásomat isten után ismét visszanyertem. Oly |
süket voltam, hogy midőn a toronyban harangoztak vagy I
az óra ütött, semmit se hallottam, jóllehet közvetlenül I
a templom mellett laktam, inig most zsebórám „tik-tak
|
kecegését oly pontosan hallom, mintha soha süket nem *
lettem volna. Fogadja még egyszer köszönetemet és szí I
ves üdvözletemel.
STEINER D Á V I D ,
. I
oki. tanító.
BabDesa, 1878. decz. 24-én
I
(Főraktár G R A E T Z GYULÁ-nál Bécs, VI.
strasie 79 )

FINOM BÚTOROK!
Bécsi, pesti és brassói készítmény,

töltött garnitúrák
a legújabb divat szerint készítve, a legjutányosabban vásárolhatók alulirtnál.

PAPP

FERENCZ,

bútorgyártó Brassóban.

ütik túra klastrom utca 2 szim.
Egyszersmind értesiteni kívánom Háromszék m'gye t. közönségé', miszerint a butorvásárlók kényelmére való tekintetből

Sepsi-Sentgyörgyön fiókraktárt

állítottam fel

POLLÁK MÓR könyvkereskedésében!

» ref kollégiumi épületben, hol

mindenféle szemüvegek,

Magyar aranyjáradék
85.55
kincstári utalványok I. kibocsátás —.—
ll8'8°
»
IIn
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
7&-50
"
„
1876. évi államkötv.
67.25
vasúti kölcsön kötvény
. . . . 103.30
földtehermentesitési kötvény . , . 81.75
Temesvári
„
»
- • 77-75
Erdélyi
„
„
• •
~6-i°
Szőlődézmaváltsági
„
. . 76.75
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 36.—
„
ezüstben . . 63.70
n
A kertmivelök szíves figyelmébe v?n sze- I
„
aranyjáradék
ó-t-jo rencsém ajánlani kitűnő
6
1860. államsorsjegy
7 -5°
Osztrák nemzetibankrészvény
U7-*5
„ hitelintézeti
„ . . . . . .
7.90
Magyar hitelbank
223.80
Ezüst
—.
Cs. kir. arany
554
Napoleond'or
, 9.31 melyekből gazdag raktáram van s olcsó áron
Német birodalmi márka
57-45
bocsátom t. vevőim használatára.
London
A beküldött pénzösszeg erejéig postán foFelelős szerkesztő: Múlik József.
gom elszállíttatni pontosan t. megrendelőimnek j

BISiZM'&TIEE,

névnapi ajándékokra alkalmas

KAPHATÓK OLCSÓ ÁRBAN

levélpapíroknak monogrammokkal.

gazdag raktára található

vanalzott ü z l e t i könyvöknek,

SEPSI-SZTGYÓRG TÖN

és váltó-árfolyam a bécsi cs. kir. nyilvános
tőzsdén március 14.

RR —

kereskedésében

íirték-

könyv- és papír-

mellett. A második az előkelő családok könnyelmű
fi.sarjadékait fosztogatja Ennél már 200 százalék
a legkisebb karrats a kiskorú adósokkal szemben
1000 százalékig is felsrófolják azt. A harmadik
osztályhoz a hivatalnokok,^ egyetemi tanulók stb.
piócái tartoznak. Ezeknél az uzsora 100 után tiz
forint minden hónapra. Egy másik faj a kisebb üzlet-embereknekáad hetenkinti [terminusra kölcsönöket, természetesen még magasabb kamat mellett.
Tisztekre nézve ismét külön osztály létezik. Itt már
nem is lehet kamatokról szó, mert gyakran egy
hóra a kölcsnadott — rendesen csekély — összegek ötszörösét, sőt tízszeresét is kívánják.

Pollák Mór

-

bútorok ugyanazon árban kaphatók, mint nálam.

Mariahilfer

j

300 irtot tízetek!
annak, a ki

dr, Hartung száj és fogvize
használata után, melynek használati utasítással együt
60 kr. ÍZ ára, még iájdalmat érez, vagy szája bűzös lesz
Vidékre a pénz előleges beküldése után I frt
50 kr
ért poslvn 2 üveggel bérmen've küldetik.
Két üvegnél keve»ebbet nem küldünk.
(Főraktár GRAF.IZ GYULÁnál Béc«. VI- Mariahilferstrasse 79 )
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Szerezzetek vasat a vérbe!!
Így szól dr ULOCK lipcsei tanár !

Ezen vasra szert teliét mindenki, a ki JAKOBI TH.

acólcseppjeibol iszik.

Ezen acélcsepp-liqueirr gyökeres gy^gysier a vérszegénység I annak minden következményei, mint pl. a sápkór
ellen stb. Az acélcsepp-lipueur már rövid használat után
egészségei vért ad « vérszegénynek, uj életnedvet és nj
életerőt önt az elgyengült testbe; rugékonynyá teszi ar
idegeket s az izmoknak uj tevékenységet kölcsönöz Egv
szóval az egész élet-organizmust uj lelterire gyújtja.
Nem kellene ezen kitűnő házi szernek egyetlen háztartásból sem hiányoznia! Az acélcsepp-liqueurnek kellemes
z-.mata van s igy teljes joggal ajáalhaljuk a leggyengébb hölgyeknek is.
EJT üveg ára Insináliti uta-iiáísal együtt 1 frt 20
kr. Vidékre a péni elSleges beküldése után 1 frt 60 kr- |
ért bérmentve küldetik.
Főraktár az osztrák-magyar monarchia számá a G R A E T Z j

r.Vn kné\ rU-rt Vf Ifnrialiilfrrtlrac':* "n

