23

szám

Sepsi-Szentgyörgy, 1870. Csütörtök, március 20.

IX. évfolyam

Szerkesztőségi i'oda :
Főpiac, Csalak-féle

Megjelenik ezea lap hete 1
kint kétszer:
g,

hái,

csütörtökön és va9ftrm.f 1

hová a lap szellemi részit
illeti

Klőflzetési feltételek

közlemények

Kiadó hivatal

Hirdetmények dija:

Pollák MAr könyvnyomdája
hová a hirdetések és
előfizetési pénzek
bérmentefcn intézendők.

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászat] lap.

k hárornszákt „Hááztípap-egjftet" és

Az alföldi vésznapok.
Lapunk mult s:-árna bezártakor vettük a
lapokat, melyekben ő Felsége levele közölve
volt s igy bár kissé megkésetten, most adjuk
a fenséges gondolkozásról, népe iránti atyai
szeretetről tanuskod 1 királyi levelet az alábbiakban :
Kedves Tisza ! Tekintettel a több oldalról
nyilvánult kívánalmait ra s az ország minden
részében már készü'őben levő loyalis tüntetésekre, szándékomban volt Nőmmel, a Császárné és Királynéval házasságunk 25 évfordulójának Jköze ! gó ünnepélyes alkalmával Budapest
fővárost meglátogatni, hogy szeretett magyar
királyságom lakossága köréhen is annak szerencse kivánatait, mint tapasztalt szeretete és
ragaszkodása ujabbi bizonyítékát elfogadjam.
E szándékom teljesítése által saját óhajtásomnak is feleltem volna meg, mert mindig
örömömre szolgál hü Magyarországom népével
ta'álkozhatni.
Azon súlyos sorscsapások azonban, melyek
által a lakosság nagy része a Tiszavidéken bekövetkezett vizáradás folytán sújtatott, azon
elhatározásra indítottak, hogy említett szándékom kivitelétől eltekintsek és pedig azon kívánság által vezéreltetve, hogy azon költségek,
melyek ez alkalomból a törvényhatóságokat,
községeket, testületeket vagy egyeseket érték
volna, valamint az ezen alkalomból netán alapítványokra szánt összegek, a mennyiben lehetséges és legalább részben, a balsors által sújtott s a segélyre oly sürgősen ráutalt szűkölködők javára fordíttassanak.
Utasítom önt, ezt oly hozzáadással közzé,
tenni, hogy Én ezen kívánságom 'ehető dus
teljesitesét, mely által a mindenkor á'dozatkész
lakosság szűkölködő polgártársai sz- nvedéseit
áldásosán enyhítheti, egyszersmind Irányomban
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1 lelyhen házhoz hordva, vag,
vidékre postán küldve
! Egész évre . . 6 frt — k».
I Kél évre . . . 3 frt — kr.
j Negyedévre . . I frt 5» kr.

küldendők.
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A fővárosból.
üudapest, 1879. március 15.
;A s * r e d i árviz és a főváros hangulata
Adakozások. — Hangverseny. — Népszínház.)

Beköszöntött a végpusztulás, a nyomor, egy
irtóztató nap hajnala, melynek sugarainál egy város, alföldünk gyöngye, Szeged nap nap után omlik össze. De nem ! Elég volt egy fél nap, hogy
milliók szive hívó könyörgésre, részvétre induljon
akkor, midőn holttetemeket, koporsókat emel a
Tisza és ezrek futnak, menekülnek vagy vesznek
oda pőrén, éhesen, fázva, dideregve, hol mindenütt
sár és iszap. Hideg szél fodrozza a vizet, irtózatot,
félelmet gerjeszt, melyek harangok félrevert zúgását viszik, meddig elfojtják a gondolatot. A főváros, az ország szivében vészharanggá lettünk és
egyre kongatjuk, bármerre megyünk : adjatok, adjatok! / főváros e pillanatban nem is tehet egyebet, mint adakozásra szólitni a nagy közönséget,
pénzt, élelmet, hajót küldeni, mert most érezzük
i ;azán, hogy Szeged pusztulása mekkora seb a
nemzet testén, de a melyet gyorsan bekötnünk,
gyorsan gyógyítanunk kell s nem beszéddel, mint
a nagyböjti kereplő, hisz millió magyar csak tud
cselekedni ! — Mindenütt pár napja hangzik már :
Szeged nincs többé ! Magyarország második gyöngye elenyészett; — a vihar, a szélvész oly dühvel
törte át vizárrala gátat, hogy négy óra elteltével
a városházat és a monumentális állami reáliskola
falait nyaldosták a habok, melyre a főispán és polgármester is sirva fakadtak.
A jelen körülmények között minden figyelem
a Sándor-utca felé irányul, hisz az országgyűléstől messzeható intézkedéseket vár mindenki. Alta
lánosa panasz a kormány ellen, mert a mulasztások, melyeknek Alföldünk e legszebb és leggaz
dag abb része áldozata lón, csak nagyszerű tények
ere je által lehet ellensúlyozni A főváros lakossága buzglókodik is a nemes tettekben, bár harag

örtfcércytes tűzaífté-sgyfet"

a „sepsi-szeuftgyapgp

való szeretet és ragaszkodás legörvendetesebb
és szivemnek legjobban eső bizonyítékául fogom fekinteni.
Egyidejűleg egyszersmind intézkedtem, hogy
Önnek, a legközelebb mult napokban már kézbesített összegeken kiviil még további negyven
ezer forint Saját nevemben s Nőm a Császárné Királyné nevében, magánpénztáramból kiszolgáltassák, mely összeg Ön által a Tisza
áradása folytán sújtott szűkölködők segélyezésére lesz fordítandó.
Kelt Budapesten,
13-dikán.

1879
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Ferenc József.

A király útja
O Felsége a király a már előre jelzett utazását Szegedre 16-án este 8 óra 20 perckor kezdte
meg külön vonatfal. Ö Felsége 8 óra után érkezett
az osztrák államvaspálya udvarára és Zichy Ferraris gr. államtitkár, Jekelfalusy miniszteri tanácsos,
Thaisz Elek főkapitány és Gottlieb állomásfőnök
által fogadtatván, a fényesen világított királyi váróterembe vonult.
Néhány perccel a vonat elindulta előtt ő Felsége a pályaudvar peronjára lépett, a hol a nagy
számmal megjelent diszes közönség lelkes éljenekkel fogadta. — Miután Tisza miniszterelnökkel néhány szót váltott, ő Felsége szalonkocsijába vonult
vissza, mire a vonal útnak indult.
O Felsége kíséretében "utaztak : Tisza, Wenkheim miniszterek, Mondel és Beck tőhadsegédek,
Pulz altábornagy, Görgey tábornok, két szárnysegéd, Tarkovics miniszteri tanácsos, Peöcz osztálytanácsos, ő Felsége katonai irodájának két hivatalnoka és Doleschalk uti marsall."
A vonatot Ceglédig Hübner felügyelő, Ceglédtől tovább pedig Romberger. a tiszavidéki vasút
igazgatója vezetik.
és elkeseredés teljes erővel zudul a kormány ellen.
— Tényeket irunk, mert általános a meggyőződés,
hogy Szeged megmenthető lett volna, igen, mondom, dacára annak; a magyar főváros páratlan
nagyságban áll az adakozások és gyűjtések tényében, mindig megmutatta, hogy szive az országnak,
honnan a vér kering s ha veszély van, készen áll,
ha a nemzettestnek bármely része segítségére szorul. Az élelmi szerek wagg-onokkkal szállíttatnak
Szegedre ; e tekintetben a kormány és a főváros
natósága a magasabb katonai körökkel (br Edelsheim Gyulai) megtette a közös intézkedéseket. —
•Siet mindenki tenni valamit, mert ott, hol eddig
jólét és öröm tanyázott, ma jajveszéklés, sirás hangzik ; hol eddig sárga vetések aranykalászai rengettek a délibáb ragyogásában, ma emberek sirja, a
pusztítás emelt gyászos tene őt. Ezrenkint tódulnak Szegedre. Ma Bécsből orkeztek mentő csolnakoklcal magyar ifiak Pestre, kikhez többen csatlakozva siettek a vész helyére. A fővárosból hányan
vannak ott; ennek rokonai, annak barátai, üzleti
összeköttetések, másfelől a tudvágy ingere vezetett sokakat, taán jobb vigasztalásoknak adjanak
helyet. Az egyítemi fiatalság lent van, az ejryéves
önkéntesek szíitén, hogy segítsenek. A mentésben
eddig Porzsolt Gyula és Zubovits működtek bravourral, — töib szsz férfit, asszonyt és gyermeket
megmentve.
Mig len: a mentés és nagy munka zsibbasztják a katonaságot és a többi működőket s mig
ezeren a veszély és halál karjaiban kiáltoznak segélyért, megfagyva szinte : addig Budapest csak a
tegnapi nap folyamában harmincezer frttal járult
a szerencsé.lenek fölsegélésére s holnap holnapután
bizonyára nagy mérvben indul meg a vidékiek
adakozása .s, köztük Sepsi-Szentgyörgy, mely nem
szokott soíia elmaradni, midőn jótékony s hazafias
ügyet magyar bőkezűséggel szoktak felkarolni. —
Dány főispán távirati keróse folytán naponkint 10
ezer darab kenyér fog küldetni a főváros és 12
ezer drb a kormány részéről ; a kormány Arad és
Temesvár proviant házaiból szintén sok ezer kenyeíet vitei Szegednek s vidékének. A „Pesti Napló"
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A király ine,érkezése Szegedre.
A király 17 ikén hét órakor reggel érkezett,
kívánságára nem volt semmi ceremónia, se katonaság, se rendőrség nem lett kirendelve. Lukács
kormánybiztos és a polgármester fogadták Kállayval. a polgármester vezette a vész színhelyére. —
Az államvasutnál e célra két ponton és nyolc csol"
nak várakozott, kettő közülök marina csolnak a
szükséges legénységgel. A mentési munkálatok a
megállapított rendben megszakadás nélkül folytak,
a király mindenkit munkájánál akart látni; külsőleg csak annyi történt, hogy a király csolnakjának
ülőhelye szőnyeggel volt bevonva és az indóház
melletti mentő kikötőbe néhány deszkadarabbó^
lépcső rögtönöztetett. Időzése hivatalos jelzés szerint egy óráig tartott. A reáliskolában volt az első
megállapodási hely, innen a Kálvária felé az alföldi vasúthoz; onnan a Felsővároson át a Széchényi tértől a hidfőig; itt megnézte a dunagőzhajózásl ügynökség épületében összpontosított mentésvezetést.

Szöged város veszedelme.
S z e g e d , március ló. A házak megszemlélésére kiküldött bizottság hivatalos adatai szerint
mindössze 335 ház áll fenn. Alsó-városban csupán
17 ház maradt. Ebből négy középület, egy zárda,
egy iskola, két apáca-intézet. Rókus városban 14
ház maradt. Ebből három középület, egy kórház,
egy iskola, egy parókia. A Felső-városban 56 ház
maradt. Ebből két középület, e y zárda, egy iskola. A belvárosban megmaradt 218 ház. Ebből 6
középület, egy gymnazium, e-y reáliskola, honvéd
laktanya, elemi iskola, árvaház, városház. A 70-iki
összeírás szerint tanyai házakkal együtt van 95Ó6.
A tanyai házak között nem történt s<emle. Annyi
azonban bizonyos, hogy a homoki magaslaton kívül a többi tanyák ledőltek. Homoki magaslaton
lehet 1400 ház. Ledőlt tehát 7831 ház a kül és bel
területen.
S z e g e d , március 16. Értékek mentéié szivó
erélylyel foly. Mindenki utalványt kap közcsolnak
jelenti ma, hogy Szegeddel a direkt összeköttetés
me. szűnt. Mi lesz tovább ? A vész és nyomor egyre
tart; a mentők szaporodnak, de micsoda segítség
ez akkora kebelrázó szerencsétlenséghez képest ?
Ninc«, a kinek a phantasiája megközelíthetné azt
a szörnyű képet, a mi Szeded helyén látható. Ott
voltam, láttam; oh iszonyú! nin:s toll ezt leirni.
Mi lesz az isten e csapásának vége ? Szentesről
keringenek ma vészhirek fővárosunkban. „A katasztrófa bekövetkezett — sürgönyzik. — Veszve
vagyunk ; mentési kísérlet hiusul. A nép Bánfalva
és orosháza felé fut. Borzasztó szél dühöng." Bár
merre megyünk, kávéházban, színházban, kaszinóban, mindenütt a szegediekről foly a beszéd Reggeli, de főleg esti lapokhoz a délután kora óráiban
sem juthatunk. „Pesti Napló" vagy „Hon" t ezer
aranyért greizlerben vagy tőzsdékden, sőt kávéházakban nem szerezhetünk. Az érdekeltség és részvét igen nagy.
Nemsokára Liszt hangversenye is meg fo£
történni a szegediek javára, mely iránt az érdeksltség előre is rendkívüli. Az irók ós művészek társasága fogja rendezni; a kör elnöksége, továbbá
Jókai Mór s Apponyi Albert gróf távirati fölkeresésére I.iszt Ferenc ma válaszolt s megigérte, hogy
e célra közre fog működni. E hangversenyen Jókainé Laborfalvi Róza Jókai Mórnak „A bölcső"
cimü, a szegedi á 1 vizre vonatkozó költeményét
fogja szavalni. Egvszersind megemlítjük, hogy Liszt
a budapesti Liszt-egyletnek Kolozsvárról sürgönynyözte, hogy a 18-án tartandó hangverseny a szegediek javára adassék. A szegedi árviz által sújtottak javára a népszínházban ma jótékonycélu előadás lesz, mely alkalommal Benedek József által
magyarosított „Szegedi kupec" kerül szinre. A fővárosi közgyüiés Szeged városának 15 ezer frtot
szavazott meg.
Siessünk a segélylyel! „kétszer ad, ki gyorsan ad" s isten áldása leend a jóltevőkőn.
Dózsa tíéza.

ra. A holmik túlnyomó részét hasznavehetetlen elázott ágynemüek, több bútorok képezik. Örül ki
melegebb ruhát kihalászhat. Tömérdek ember ostromolja utalványokért a biztosi hivatalt. A katonaság most fegyelmezettebben dolgozik. Eleinte
pontonierek pénzért mentettek. Örsét; ek hanyagul
teljesítették szolgálatukat. Ivállay szigorúan föllépett s ezért aprehenzió támadt. A tisztek a tábor
noknál panasikodtak. Gröller Gyu ayhoz táviratozott. Segélypénz idáig tényleg 50 ezer frt. érkezett;
ennek kiosztása ma kezdődött. Tisza utasította a
törvényhatóságokat, hogy hozzá küldjék a befolyt
pénzeket. Eleiem bőségben van. Néhány napra
pénz is van és ruha is, mire legna yobb szükség. Lakásról, barakokról kellene gondóskodni. Szentesi,
vásárhelyi hirek miatt egy menhely el van zárva.
Szeded, március 16. Ma a kényszer kiköltöztetés kezdetét vette, mert sokan a házaik romjait borító fedélről, a templomokból és kőházakból nem
akartak kiköltözni. A téglagyár kemencéjében 60
család van, kiket erőhatalommal szállítanak szárazra. Portéka, bútor és mindenféle vagyon értéke, mi tegnap és ma megmentetett, egy millióra
tehető. — A csolnakokkali üzérkedés, a fuvarosok
zsarolása folyton tart. Hogy az elsőt gátolják, öszszeirattak a csolnakok és csak 60 sem volt lajstromozható. 28 ponton — képviselők felügyelete alatt
— küldettek ma ki kiköltöztetni. A pontont hajtó
katonák délig dolgoztak, aztán enni mentek és
többé vissza nem jöttek a képviselőkhöz, hanem a
maguk kezére üzérkednek. Sokan elmentek a vasúti töltésről portékáiékért, és e városban még helyét sem találták meg házuknak. Az élelmezés tűrhető. az élelmiszer bőven van és kitűnő. A szárazon levők közt kenyér, hus, szalonna a főispán
felügyelete alatt az indóháznál osztatik. Az elszállítás ma 3 vonattal és 2 hajóval 4 sleppel történt.
Körülbelől 3909 ember. — A polgárság délelőtt
gyűlést tartott, melyből küldöttség ment a polgármesterhez, hogy a segélypénz majd később osz
tassék ki. 5 órakor ujabb értekezlet lesz, melyben
a király fogadását beszélik meg és hir szerint a
,P. N." hireit Zubovicsról és társairól szádékoznak
megcáfolni, Hivatalos körökben is megütköztek
Péchy miniszter azon táviratán, melyben azt kérdi
hány szivatytyut küldjön Szegedre. Mintha az
azovi tengert ki lehetne szivatytyuzni. Menekülők
a töltésén szabad ég alatt élnek, laknak, megmentett háziállataikkal együtt. — Szekerek folyton
folyva szállítják a hájóhidon az embereket és portékákat, de azért mindig nem győzik. Hajókon
számos menekült lakik. Most indulok a várba tanácskozásra a tábornokhoz.
A víz már apad, már szekerekkel is mentenek magasabb helyekről. A műszaki bizottság bejárta a Percsora-töltést. Elhatároztak, hogy e gátat feladják s Szegedet körtöltéssel fogjak védeni;
ezt államköltségen kell foganatosítani. Némi piac
is keletkezett a hídfőnél lacikonyhával, hol élelmi
szerek kaphatók. Vannak, kik spekuláció tárgyává
teszik a legkeresettebb cikkeket; igy érkezett vállalkozó több szekér gyékénynyel. Ezeknek nagy
kelendősége van, mert a menekültek holmiaikat takarják velők. A lacikonyháknak be kellett mutatn1
árjegyzéket. A kenyér fontja hat krajcár.
Csongrádon, Szentesen a veszély s viz apad,
a gátok megerősítve, a vihar lecsillapodva.

Adakozzunk.
Szegednek, a legszebb magyar városnak
pusztulása europaszerte szánalmas re-szvétet keltett. A borzasztó csapás, mely az alföld gyöngyét érte, megrendité szivét az országnak, meg
az egész külföldnek. A legelső magyar eniber,
a király, személyesen utazott e a vész színhelyére atyai vigaszta ! ást nyújtani a kétségbeesett szenvedőknek A külföld - Anglia, Francia- és Németország megindította a gyűjtéseket : százezerekre rúgnak mar az összehordott
fillérek, de mi ez mind az irtóztató kárhoz képest, mely annyi milliókra me y
Kötelességünk az utolsó követ is meg
mozgatni és a könyöradományokat minél nagyobb mértékben, minél gyorsabban összegyűjteni s rendeltetési helyére juttatni
Az irgalom, a konyörület, a s'eretet raun
kája legyen megáldva !
Nőink, kik a természettől hivatva vannak
ez áldásteljes munkára, vegyék kezókbe az
ügyet: gyűjtsenek, fáradjanak lankadatlanul es
siessenek idejekorán eljuttatni a szerencsét enek számára begyült adományokat
Ne legyen egyetlen község sem. mely
meg ne hozza e közös oltárra a maga áldozatát ! Ipartársulatok, egyletek, intézetek ada-

A haromszékmegyei közigazgatási
bizottság félévi jelentése.
1878 julius 1 tői december 31-íg

Kelt Háromszékmegye közigazgatási bizottságának Sepsi-Szentgyörgyön, 1879. évi január 7-én
tartott ülésében.
Polsa József, főispán.

(Vége.)

III. A középitkezésekről tett jelentés szerint Felhivas Háromszék lakosságához.
az ojtozi államutra szállíttatott összesen 3679 kaA kor intő szava munkára hív fel, munkára,
vicshalom, mely összesen 20,385 frt 84 krba került
de melyből a szállítási határidő be nem tartásáért melynek teljesítésétől függ anyagi jólétünk jelenben, a jövő nemzedéké jövőben s ezeknek alapján
levonatik 203 frt 39 kr.
A Bereck és Soosmező között az árvíz által e megye szellemi és anyagi felvirágzása.
Bár merre tekintsünk a mivelt világban azt
elsodort útrésznek újra épitése mindössze 16,453
íogjuk találni, hogy két íővezéreszme uralkodik.
frt 84 krba.
Továbbá Kökösnél, Dálnoknál, Maksánál az Egyik az ; mely szerint igyekezni kell az állam polárvizek rombolása következtében tett hidbeli javí- gárainak s ezek által magának az államnak, állandó
és biztos jövedelmi forrást nyitni; másik az : melytások kerültek összesen 833 frt 88 krba.
Az Eresztevény és Maksa közötti ut befejez - szerint emelni kell a közmivelődést, mint egyedüli
tetvén, arra kifizettetett már 3860 forint és kereset eszközt arra, hogy a nép boldog és megelégedett
legyen.
van még itoo frt.
E két vezéreszme egymástól elválaszthatlan,
Végre átereszek, karfák, kerékkötők, jászolgátak, sarkantyúk és egy utkaparó ház javítása a közmivelődés és közvagyonosodás ikertestvérek
s
hol
ezek hiányzanak az a vidék va y ország nem
került összesen 1132 frt 48 krba.
A törvényhatósági utakra ki volt rendelve létezőnek tekinthető, bár mennyire Ie.;v n is megáldva
a természettől.
52,782 kézi és 69138 igás napszám, mely utóbbi
Nekünk, kiket a természet oly dúsan áldott
kiszállított 20616 kavicshalmot hátrálékban maradt
meg természeti kincsekkel, feldolgozásra váró nyers
7558 halom.
A rendszeresített 15 utőr közül 2 ténylegesen anyagokkal ; kiknek szomszédságunkban egy egészolgálatba állíttatott a nyén bodzái útvonalon, a szen ipar nélkül álló ország van, honnan kitűnő
többiek csak a jövő tavaszon lépnek szolgálatba, nyers anyagot s feltéve, ha sajátunk nem volna
elegendő — aránylag olcsón szerezhetünk be : csak
mikor az utbiztosok is kineveztetnek.
akarnunk kell s egyesitett erővel a százados muA szemerja-hidvé • baróthi uton 8 nagyobb mű- lasztást helyre pótolhatjuk, ha e vidék egy termétárgy építtetett 2787 frt 46 kr költségei.
szetes iparának fejlesztését, tökéletesítését és viA nyén-bodza krasznai útépítésre felhasznál- rágzóvá tételét ön magunk és hazánk iránti szeretatott 13 községből 10,115 kézi és 3962 igás nap- tetünk és kötelességünkből kifolyólag mentől haszám.
marább felkaroljuk.
Építkezésekre kiadatott a közlekedési miniszEz pedig nem más, mint népünk köter ur által utalványozva, összesen 1969 frt 71 kr.
A büdösi ut építésére felhasználtatott 9 köz- zött jelenben is előszeretettel űzött szövés-fonás,
mert különösen a durvább nyers anyag ,mint gyapjú
ségből 10115 kézi és 4341 i ás napszám.
még nem fejlődhetett feldolgozhatási nehézségeinél
Műtárgyakra kiadatott az államkincstár által fogva
azon tökélyre melyre jogosultsága van s el
2330 frt.
is juthatna, ha a mosás és fonás
stb. munka
Ezen kivül még ki lett adva
az eddiginél gyorsabban és tökéletesebben eszköa) műtárgyakra 242 frt 19 kr,
zöltethetnék.
b) sziklarobbantási munkálatok és e célra
Mint nyers termelő, term iünk gyapjút, e meeszközökre 504 frt 56 kr,
c) útépítési felügyeletre, melyből 27 frt 50 kr gyében circa 5—800 frt. értékűt, melyből eladunk
2—3 ezer frtra a többit ugy a hogy lehet feldol1877-re esik, 315 frt 96 kr,
gozzuk és használjuk; de ezen kevés kivétellel
tehát összesen 3464 fr 99 kr.
szembe
behozunk csaknem oly anyagot, melyet
Az ut készen van a Bálványos patakáig.
IV. A megyei posta és távirdai állapotok ki- saját nyers terményünkből is előállíthatnánk, 25 - 30
ezer forintra. Minő visszás arány I minő szépen jaelégítők.
fordíthatnánk, ha értelem és kitartó munMűködik a megye területén 13 posta- és 5 vunkra
kásság
mellett saját magunk java előmozdításáért
távirdahivatal.
összetétele által egy oly szövetségbe álV. A mesryei közadAiási állapotok követka filléreink
lanánk, mely nyers anyagunk bévétele, feldolgoz
zőleg állottak:
tatása
és
elárusitasa
a mellett, hogy a munAz 1878. évre megállapított összes hátrálék kás kéznek kenyeret által
ád, saját vagyonát öregbiti
és folyó adótartozás vot 457,747 frt 67'!, kr,
s megveti alapját egy saját gyár iparnak. Mert ha
ebből az év végéig törlesztetett készpénzül valahol
van édes hazánkban egy vidék, melyen az
408,718 frt 62'|J kr,
iparnak helye, jogosultsága és megmérhetlen jöösszes hátrálék maradt tehát 49,029 frt 5 kr. vője van, ugy ez Háromszék és ha szükségességét
Az adófelszólamlási bizottság letárgyalt 410 tekintjük annak, az is csak itt van.
folyamodványt.
Ha nem igyekszünk most könnyen tökéleteA községi adófőkönyvek a törvény követelsíthető iparunknak alapot vetni, a keleti vasút
ményeinek megfelelnek.
csatlakozása
által nem csak a nyers termelés, haEzen jelentés rendén felhívta bizottságunk a
ma as kormány figyelmét következő nagy fontos- nem az ipar teréről is hönnyen leszoríttathatunk,
melynek egyedüli okozói mi magunk lennénk.
ságú körülményekre :
Egyes ember törekvése sikerre nem vezet, az
a) Az 1875. VII. t c. alapján készített uj kataszteri munkálatoknak — legalább megyénkben — erőket kell itt szaporítani, mert csak ez mivelhet
csodákat
mindenhol s annál inkább egy kezdetleoly roszasá a, ho^y a birtokivek teljesen liasználhatlanok lévén, a birtokviszonyok tisztázása he- ges ipar terén.
Bizalommal hivom fel tehát e megye minden
lyett azoknak teljes összezavarodása következett be.
b) A telekkönyvi hivataloknak és azok sze- rendű lakosát, kinek e megye iparügye szivén
fekszik,
hogy egy létesítendő iparszövetség meg
mélyzetének kevéssége miatt felhalmozódott biralakítása s ennek egy gyapjú mosó és fonóda létokváltozási ügyeknek leglassúbb menete és
tesítése
iránt
tervbe vett alkotása keresztül vitele
c) a birói végrehajtásoknak hasonló hosszavégett f. hó 23-án d. u. 3 órakor Sepsi-Sztgyörgy
dalmas kezelése.
VI. Tanügyi állapotok Háromszékmegye 115 város tanácstermében tartandó értekezletre szívesközségében 126,770 lélekszámmal volt 148 népis- kedjék megjelenni.
Többek megbízásából
kola ; még pedig: államilag segélyezett községi
56, állami leányiskola 1, államiW segélyezett törTarcali Endre,
vényhatósági felső népiskola 3, felekezeti népiskola
házi iparegyleti titkár.
88. Tanköteles növendékek száma összesen 19,234,
ezek közül iskolába jár: 15,302, iskolába nem járt
Jelen ügyet annál is inkább ajánlom Három3932, iskolamulasztók száma 3116, megbüntettetett
179. Tanítók létszáma 263. Az e.emi népiskolák székmegye lakosainak figyelmébe, miszerint ez
évi bevételeinek összege volt 84,720 frt, még pe- iparág felkarolása által százaknak kereseti forrás
dig tandíjból bevétetett 3222 frt, á'lami segélyből nyittatnék, azonkívül a gyapjú termelőnek egy
29,275 frt, községi segélyből 16,778 irt, egyházi se- biztos piaca volna, hol az anyagot kétszeresen
gélyből 28,276 frt, más forrásokból ti2 frt, iskola értékesíthetné, mig most csaknem potom áron veszmulasztási dijakból az 1187'8-ik egész tanévben be tegeti azt el. Ha ez ügy felharoltatik, ugy jele an
gyűlt 68 frt 72 kr. Állami tanszereng^délyezésben nak, hogy Háromszékmegye polgárai a megye felrészesült 12 községi és 2 felsőbb nép'skola; azon virágoztatásáért buzgólkodnak, ha pedig a terv
kivül adakoztak, mint magánosak : Dcbay Ferenc elesik, ugy nem az eszme életrevalótlansága, hatávirdatiszt 10 frtot, Stein János kolozsvári könyv- nem azon körülménynek tudható be, hogy a nagy
rész kétségbe vonja annak létesithetését.
árus 24 frt 50 kr értékű könyveket.

Az annyi visszaélésekre alkalmat szolgáltatott
idei lenes t nitóválasztások megszüntetése végett
intézkedések tétettek, hogy ezen tekintetben is az
1868. XXXVIII. tc. i38. §-a szigorúan megtartassák. Feljelentendf nek találtatott azon körülmény,
hogy az 5"]0 iskolai pótadó, a közadóktól elkülönítve szedetvén be, gyakran azoknak rendes beszekozzanak gyorsan Lapunk kész szívvel kőzve dése elmulasztatik, mi mindig az illető iskola háttiti és nyilvánosan nyugtázza a hozzá beküldött rányara szolgál, mi védett óhajtandó volni, hosy
ezen adónem a közadóval együttesen gyűjtetnék
adományokat
be a kir. adóhivatalokhoz és onnan adatna az isGyűjtsünk, segítsünk !
kolaszékek kezelése alá. Tanfelügyelői ügyfoigalom
Az irgalom, a konyörület istene segítse volt az egész évben 1863 darab; a közigazgatási
bizottságnál előadott darab 240.
meg a szeretet munkáj'át!

liltuler Lajos,
gépész mérnök.
M e g h í v á s
A házi ipart és ipari szakoktatást terjesztő
egyesület választmánya f. hó 25 én d. e. 10 órakor
szokott helyen ülést tart, melyre a választmány t.
c. tagjait az ügyök fontossága miatt elnöki megbízásból tisztelettel meghívom.
Tarcali Endre,
t. i. e. titkár.

Értesítés

Felkérem mindazokat, kik a folyó év május
10-én Székesfehér várt t tartandó országos kiállításon részt venni akarnak, — hogy kiállítandó tárgyaikat á p r i l hó 5-ikéig elkészítsék, minthogy a
neveze tt napon Sepsi-Sztgyörgyön a tárgyak nyil
vánosan ki lesznek állítva.
Van szerencséin a t. kiállítókkal egyszersmind
azt is tudatni, hogy a tárgyakat alólirott, mint a
háziipar egyesületnek megbízottja, becsomagolva,
címmel és árjegyzékkel ellátva, a szövészeti tanműhely he'yiségében átveszem s a kiállitók csakis
a Szentgyörgytől Földvárig és vissza fizetendik a
fuvart.
Mélt. Pi.tsa József elnök ur megbízásából
I'iuder Lajos,
m. k. felügyelő

F e 1 k é r és
A székelyföldi rom. kath. szegény egyházak
segélyezésére alakult kézdi-vásárhelyi oltáregylet,
ez évben is april hó 21-től 25-ig bezárólag tárlatot rendez Kézdi Vásárhelytt.
Kiállittási targyak lesznek e.-yáltalán az istenitisztelethez, egyházi szertartásokhoz tartozó tár
gyak, a melyek a tárlat bevégzése után, az adakozók nevének megörökösitése mellett kiosztatnak
az egyes templomok' ak az egylet szabályai értelmében csak is kérelmezők utján a bizottság belátása
szerint részrehajlatlan igazság:;al u y a mint egyes
helyeken arra méltó szükség van.
Azon tudat, hogy az emberi társ .dalmat legbiztosabban fenntartó vallásos érzület az egyházak iránt való tiszteletet — még mindig legszebb
erénynek tekinti, reménylenem engedi: hogy buzgó vailásos érzületével méltán dicsekedhető vidékünk ezen tárlat sikerét t -ljesen biztosítja az által,
ho^y buzgó tagjai mentől több — bár mily csekély,
de jó szívvel adott tárgyakat fognak beküldeni.
Az egylet a m:iga részéről ls több darab díszes tárgyat fog kiállítani s ez okból a na^y közönség vallás és felekezetre való tekintetnélkül kéretik arra is, hogy a csekély belépti (10 kr.) díj
jal összekötött láto-atás által ezen üdvös célú intézet javának előmozdításához hozzájárulni szives
kedjék.
A kiállitandó tárgyakat kérem legkésőbb
april hó 6 ig idösbb Dávid Istvánné alelnök uraszszonyhoz Ivézdi Vásárhelyre küldeni.
Zágon. u. p. N :gy-Borosnyó 1879. tebr. 25.
Br. S z e n t k e r e s z t y S t e p h á n i e ,
oltáragyleti elnök.

KÜLÖNFÉLÉK
— Háromszék megye ő Felségeik egybekelésük huszonötödik évfordulójának megünneplése alkalmára teendő intézkedések céljából folyó év és
hó 28-án délelőtt 10 órakor a megyeház nagytermében rendkívüli közgyűlést fog tartani. A gyűlés
tárgvai közül megemlítjük a kővetkezőket: Előterjesztés ő cs. és kir. ap. Felségének és felséges
hitvesének e>:ybekelésök 25. évfordulójának folyó
évi ápr. 24-én leendő megünneplése tár yában. —
M. kir. belügyminiszteri leirat a volt megyei tisztviselők felelősség alóii felmentése iránt. Br. Kemény Gábor földmiv., ipar és keresk.-ügyi m. kir.
miniszter urnák körirata tárcájának átvétele alkal
mából. M. kir. közlekedésügyi min. leirat a me
gyei közmunka-szabályok tárgyában. M. kir. belügyminiszteri leirat a s.-szentgyörgyi szemétvámszabály tárgyában. M. kir. belügyminiszter a K.Vásárhelytt felállítandó harmadik gyógyszertár
tárgy. M. kir. belügyminiszteri leirat a dijnokok
engedélyezése tárgyában, és ezzel kapcsolatosan
főispán ur átirata a megyei írnokok fizetéseiknek
és a kezelő személyzetnek szabályozása tárgyában.
Az erdélyi gazdasági egylet átirata vándorgyűlésének Sepsi-Szentgyörgyön leendő tartása tárgyában Káinok község határozata a husvágatás tárgy.
Barátos község kérése a sör és bor haszonbérének
kiadhatása iránt. Uzon községének hussali ellátása
biztosítása iránt hozott határozata. Barátos községének az italmérési jog haszonbérbe adása iránt
hozott határozata elleni folyamodása.

tott hatásra, melyet a jó izlés hátrányára sikerült
Önök azt irják, hogy az 1876. évi NIV. t. c
is nekie elérnie. Lapunk igénybe vett szük tere 134. § sa k y szól: „Uj gyógyszertár csak akkor
nem engedi meg, hogy ez alkalommal hosszabb engedélyezhető, ha tekintettel a népesség számára
ismertetést hozzunk a szerepekről, kik általában s az ott fennálló gyógytárakra s .1 helyi viszonyokra
kellően kimutattatik, hogy az uj gyógytár annyira
csak elismerést érdemelnek.
K e d d e n Csepreghy „Piros bugyelláris" ci- felesleges, miszerint az ily uton szaporodott gyógy
mü népszínműve adatott. A darab uj és jó. Az tárak a mások fennállását nem veszélyeztetnék."
előadás kerekded és összevágó volt. A kiállítás is
Ezen idézés megfelel Herr von Schmidt és
szót érdemel. Az egész előadásról, valamint a társai értelmi tehetségének és jellemének. — d<; a
színműről bővebb ismertetést jövő számunk hoz.
törvény ily érthetetlen intézkedést nem tartalmaz.
— Színházi j.tökrend. Csütörtökön, március
A törvény idézett cikke szóról szóra i y hang20-án adatik „Kósza Jutka" eredeti népszinmü da- zik : „Az engedély csak akkor tagadható meg, ha
lokkal és tóttánccal 3 felvonásban Irta Lukácsi S. tekintettel a népesség számára, az ott már fennPénteken nem lesz előadás. — Szombaton, márc. álló gyógyszertárakra s a helyi viszonyokra, kel22-én Bércy Miksa jutalmául Szigligeti „Két pisz- lően kimutattatik, hogy az uj gyógvszértár elanytoly" eredeti népszínműve kerül szinre. — Vasár- nyira felesleges, miszerint az ily uton megszaporonap 23-án „Vizözön" lesz, kitűnő vígjáték énekek- dott gyógyszertárak fennállását veszélyeztetné "
kel és tündértánccal 5 felvonásban. Irta Csepreghy
Ez egészen más, mint az önök idézése, melyF. — Hétfőn 24 ikén a szegedi árvízkárosultak javára „Három kalap" kitűnő vígjáték adatik 3 fel- lyel'a á „II." közönsége józan eszét félrevezetni, még
vonásban. Irta Hennequin Alfréd, f rd. Szász K. mérgezni igyekeznek.
Igenis kis érdekes kompánia 1 az engedély a
Midőn e darabra a jótékony cél iránti tekintetből
felhívjuk közönségünk figyelmét, megjegvezzük, veszély kellő kimutatása nélkül „meg nem tagadható".
hogy ez előadáson felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak.
De hát kimutatták önök, hogy a harmadik
— A iondoni „Daily News" szerkesztősége gyógyszertár fennállása veszélyeztetve lenne ? Meg
sem
kisértették,
mert tudták, hogy annak kimutaegy napon negyvenezer arany forintot gyűjtött a
tása lehetetlen. A helyett, hogy hiteles könyvekszegediek számára.
— Megdöbbentő hírekkel van tele a főváros, ből a két gyógyszertár forgalmát feltüntették volirja a „F. H." Alig cáfolták meg a keringett hirt, na, jajgattak mint valami vénasszonyok s hazudohogy Székes-Fehérvár a lángok martaléka lett: az zásokkal rágalmakkal éltek s élnek. Ez az önök
éjjeli órákban arról értesülünk, hogy Kolozsvárról mindennapi kenyere. Hanem ne higyjék, hogy Háé kezett utasok oly értelmű bizalmas közleménye- romszék értelmes közönsége az önök, már ismart
ket tettek, hogy egy, az ottani „Karolina"-kórház- hitelességű szavainak felül. Hogy semmit sem ér az
ban fekvő betegen olyszerü tünetek mutatkoztak, önök piszkolódása, hazudozása és rágalmazása, az
melyek a p e s t i s t ő l való leghatározattabb ag- kitetszik a k.-vásárhelyi közegészségügyi bizottsággodalomra szolgáltattak okot. Nevet is hallottunk : nak f. évi február 24-én kelt határozatából, melyállitólag Amberoj (örmény) nevü kalmár volna e ben kimondatott határozottan és világusan, hogy
beteg. E hírre egész határozottsággal tudathatjuk, városuekban egy harmadik gyógyszertár felállítása
szükséges és hogy ezen 3 ik gyógyszertár által a
irja a „Kelet", hogy egy szó sem igaz belőle.
jelenlegi gyógyszertárak fennállása veszélyeztet/e
— A szőrcsei nagy 1 tízről mult számunkban nincs; kimondatott pedig tekintettel a népesség
adott tudósítás 5 emberélet-áldozatról, több igás számára és arra, hogy a jelenlegi két gyógyszer
marha elpusztulásáról tesz említést. A mint érte- tár a közszükségletnek nem képes megfelelni.
sültünk, a hirek túlzottak. Emberélet egyáltalában
nem esett áldozatul s a kár is sokkal mérsékeltebb,
Múltkori levelemben közölt s megdönthetlen
mint a hogy azt az ijedtség első pillanatában hit- érveimre önök azzal válaszoltak, hogy hazugságték. Különben e tárgyben elvárjuk az alispáni hi- nak neveznek egy valamit, a mit én nem monvatal értesítését a közönség megnyugtatására,
dottam. Önök hazudnak itt is Iíerr von Schmidt
— Hibaigazítás. A kórházi 3-ik közleméuyből s társai, nem én, mert én nem írtam azt, hogy
kimaradt Molnár Dénesné Boda Berta i'yüjtőivén: 80—90 ezer lelket számit a k.-vásárhelyi orvosság
Baka Lajosné Jancsó Rebeka 1 frt és Szacsva Pál fogyasztó közönség. Ez az önök koholmánya ; az
1 frt adománya. Keresztes István 2 frt (csak ke- önök fekete lelke feleljen róla.
En a k.-vásárhelyi 2 gyógyszertárra utalt lareskedő név alatt tetetett ki). Benkő Dánielné 6
aranya helyett csak o volt jelezve. Kökösi Károly kosok számát tettem legalább 70 ezere s nem a
k. vásárhelyi orvosságfogyasztó közönségét 80—90
3 frt hslyett 1 frt.
ezer emberre. Es ezen számitásom hiteles statistikai adatokon alapszik, mit ferditéssel és epés ráKÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL *)
galommal megdönteni nem lehet.

A k.-vásárJielyi harmadik gyógyszertár.**)
Kézdi-Vásárhely, 1879. március 12.
A „Háromszék-' folyó évi 19. számában Tinctura Araara azt mondja, hogy én — mert nyilván
engemet ért Schneider alatt — a kézdi-vásárhelyi
képviselő testület gyűlésén a győgyszerészetet oly
szabad iparnak mondottan', mint a milyen a csizmadiaság vagy szeszgyárosság s hogy egyszersmind
azon meggyőződésemnek adtam kitejezést: „minél
több gyógyszertár, annál jobb."
Eltekintve attól, hogy ezen utolsó tétel kevés
hozzáadás*al az én egyéni véleményemmel is megegyezik s azt hiszem — ha a tisztelt gyógszerész
urak megengedik — hogy a nagy közönségre nézve valóban annál jobb, minél több gvosyszertár
állhat fenn virágzóan, — ki kell jelentenem, hogy
„Tinctura Amara" nem mondott igazat, mert én az
általa nekem tulajdonított szavakat ugy és azon
értelemben, a mint jónak látta közleni, soha sem
mondottam
Itj. Szabó Dániel.
Kézdi-Vásárhely, 1879. március 12.
Hat napon át S c h m i d t gyógyszerész ur s
kompániája egyebet nem tett a „H." folyó évi 19.
számában „Tinctura Amara" aláirással megjelent
koholmányon való rágódásnál, kinlódásnál. Nagy
volt a baj, mert nem tal dtatott Schmidt ur érdekes kis kompániájában „pennás ember", a ki a sok
fejtörés után „kidrukkolt'' gorombaságokat, ferdítéseket, egyenes hazugságokat és rágalmakat helyesen leírva a „II." hasábjain halhatatlanitsa.
Mindenek előtt csodálkozásomat fejezem kí a
fölött, hogy Herr von Schmidt és társai előbbi levelemért érzékenykednek ; hangomat, melyen őket
megszólítottam, élesnek találják. Hiszen én csak
azon hangot használhattam Herr von Schmidt, a
melyhez önök már hozzá vannak szokva. Aztán
csak megengedik nekem, ha azt hiszem, hogy a
rinoceros bőrének az apró tüszurás semmit sem
használ.
Azt hiszem, hogy önök nem annyira hangomat, mint az igazságot nem szeretik. Innen van,
hogy érvek helyett ferdítésekkel, hazudozásokkal
és rágalmakkal harcolnak.

— A s. sztgyörgyi jótékony nőegylet közelebb
tartott választmányi gyűlésében elhatározta, hogy
saját körében az alföldi árvízkárosultak javára
gyűjtéseket indít meg; folyó hó 26-án pedig" ugyancsak e czélra h a n g v e r s e n y t rendez, melyen
a lelkes nemesen érző nők készséggel vállalkoztak közreműködni. A hangverseny részletes programmját csak jövő számunkban hozhatjuk, addig
is azonban meg kell jegyeznünk, hogy e hangverseny sok műélvezetet ígér előre is. Óhajtjuk s
bizton hisszük, hogy a nemes cél, az országos
csapás ügye megtölti azon estélyen a termet. Közönségünk részvéte ilyen alkalmaknál már annyiszor bebizonyult, hogy elégnek tartjuk csupáu a
célt felemlitni, mert a pártfogás bizonyára nem fog
elmaradni.
— Színészet. V a s á r n a p a „Kintornás család" került szinre. Tóth Ede ezen ismeretes színmüve elég nagy gonddal, a darab magyaros izü
sajátosságainak megfelelő figyelemmel és sok csínnal folyt le. B é r c i n é játékával és dalaival is») Ezin rovat alatt megjelent
mét tapsokra ragadta a közönséget, mig N y é k i , nem vlllal
kissé ildomtalan mutatványaival a karzatnál számi»») Tárgyhalmaz miatt késett.

közleményekért

felSsségel

a Szerk.
Szerk.

„Tinctura amara" rosszul „értesül" (nem is
mondja,lhogy tudja) mert Herr von Schmidt gyógyszertárát valóban egy gyermekre s igy majdnem
egészen az isteni gondviselésre hagvta akkor, midőn Pestre kéjutazásra rándult. Csak napok múlva
midőn a hatóság is már e miatt fellépni akart, kéretett fel Molnár gyógyszerész ur és vette át a
gyógyszertár vezetését. — „Tinctura Amara" e
részben hiteles felvilágosítást talál a hatóságnál
és Molnár gyógyszerész urnái ha tovább is kétkedik.
Schmid' ur companiájának feltünc, hogy Szabó
A. gyógyszerész „kaszinói tag". Elhiszem s tudom,
hogy önök nem szokták olvasással és tawulással
fecsérelni idejőket, de látszik is önökön.
A mi a „lét és életért" való küzdelmet Illeti,
arra nézve csak az a megjegyzésem, hogy ha bár
Sz. A megél önök nélkül is, mert van miből, igen
is, mi a „létért és életért" küzdünk, mert van jogunk hozzá, önök pedig az ellen küzdenek ; nyelvük mérges fulánkjával, epés rágalmazásaikkal,
azon „lét és élet" ellen merényleteket követnek el
Igen szép egyébiránt önöknek azon beismerése,
hogy Sz. A.-nak csak „itt" van helye. Önöknek
azonban sem „itt" sem a „nagy világon" nincs helyük az emberek között. — Ismerjük Schmidt
urat és szemenszedett, ügyefogyott vazallusait, kik
„jó pénzért- a csillagokat is hajlandók volnának
letagadni az égről, hanem elhihetik, még sem fog
önöknek sikerülni a nyilván való tények meghazudtolása, Háromszék közönségének félznvezetése.
Mein libcer Schmidt! Ön Sz. A. quaüficatió
ját kisebbiteni és kisebitetni akarná, hanem feledi
hogy öntől és companiájától dicsértetni gyalázat
s gyaláztatni dicséret, Inkább dicsérje és dicsérgesse ; ugy inkább célt ér.
Mein liber Compania 1 Igaz, hogy a mikor én
az önök szellemi productumaival foglalkozom, akkor piszokban és sárban fetreng elmém. Azért bizony nincs is kedvem arra, hogy önökkel foglalkozzam. Egyébiránt köszönöm a beismerést s azon
hozzáadással, hogy a mireny olvasztásra nézve
lapozgassák meg a vegytan elemeit s igy majd jobban fog máskor a hazugság sikerülni, kijelentem,
hogy önökhöz nincs több szavam- Adieu.
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Temesvár március hó 15-én kihúzattak a kö-
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44, 28, 60, 24, 68,

könyv- és papir-

kereskedésében

Az arcszínfiatal üdesege!

SEPSI-SZTGYÖRG YÖN

Felülmulhatlan és nélkülözhetlen szappannak bizonyult be és általánosan elismertetett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr.
LEJOSSE-féle

gazdag raktára található

rarrafzoitt üzleti könyvekriekj
levélpapíroknak monogrammokkal.

SAVON MVISANTE

KAPHATÓK OLCSÓ ÁRBAN

ez a legjobb és leghirnevesebb mosd szappan
a világon ; a ki egyszer megkísértette, az soha többé nem használ más szappant.
A hatás biztosíttatik.

névnapi ajándékokra alkalmas
á L B Ü M Q

K,

•— Egy darab ára 50 kr. —

IDIíSSMt^lSSS,

tárczák,
mindenféle szemüvegek,

30

—

vetkező számok :

Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett a
hölgyvilág által általánosan elismerve a híva
talosan megvizsgált, kitűnő ártalmatlan valódi

Íróasztalra való ékitések
ós dúsan aranyozott keretben
OLAJLENYOMATU

és valló- ár folyam a bécsi cs. kir. njilvános
tőzsdén március 16.

Íírték-
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Magyar aranyjáradék
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keleti vasút II. kibocs. államkotv.
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„
„
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76.50
1860. államsorsjegy
. .

„

hitelintézeti
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Német birodalmi márka

FÜZETES

Ezen világhírű bőrtiszti tó szer valamennyi szépítő szer között leghíresebb és leghatásosabbnak
bizonyult szeplők,napégés
rezesség, sárga foltok, valamint minden bőrtisztátlanság biztos eltávolítására.
A RAVISSANTE rz
arcszinnek feltűnően szép
halvány rózsaszínű, bársonyszerü fiatal üdességet
ad, a bőrt és kezeket vakító fehérségüvé és gyöngéddé teszi, hüsitő és fel|üditőleg hat s gyöngéd
bőrt szerez, a legkésőbbi
öregségig

.Jgg

tCSUTAK testvérek
g . - B z f g y S r g y ö n

23-17
5-54
9-3i
57-45

l)r. LEJOSSlS-tól Párisban.

KIADÁSOKRA

H^gT b o l t i á r b a n .

117.25
7.90
— . —

KÉPEK.

Egyszersmind elvállalok előfizetéseket
bárhol hirdetett és bármely nyelven megjelenő

ajánlják a nagyérdemű közönségnek fris

116.90

gazdasági és valódi erfurti

Budap esten valódi minőségben kapható^:
Török József gyógyszerész urnái királyutcza
7. szám. Sepsi-Syentgyörgyön Ötves Pál és
Betegh Bálint urak gyógyszertárában.

és

Központi szétküldési raktár: Sclnvare Henriknél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 32—50

A veteményezők figyelmébe!!!
A kerimivelök szives figyelmébe
rencsém ajánlani kitűnő

v?n sze-

kis, ültetésre való
v ere s h a g y m á i m a t ,

FINOM BÚTOROK!

melyekből gazdag raktáram van s olcsó áron
bocsátom t. vevőim használatára.
A beküldött pénzösszeg erejéig postán fogom e'szállittatni pontosan t, megrendelőimnek

FeHer Zsigmond
10 — 12

termény üzlete Nagy-Szebenben
(Irodája: KI. Ring, 2. sz. a.)

Kiadó lakás.
A Benkő Eiek-féle házban egy
szép utcai lakás kiadó, mely lakrész 3 szoba konyha, kamara, pinc/.e és í'aszinből áll.
Értekezhetni Benkő Elek tulajdon osn ál.
2—3

Bécsi, pesti és brassói készitmény,

I

töltött

g a r n i t ú r á k

a legújabb divat szerint készítve, a legjutányosabban vásárolhatók alulirtnál.

I
k

PAPP

PERSNOZ,

bútorgyártó Brassóban.
&8BF R a k t á r a k l a s t r o m u t c a 2 s z á m .
Egyszersmind értesíteni kívánom Háromszékm'-gye t. közönségét, miszerint a bur,!>rvásárlók kényelmére való tekintetből

Sepsi-Szentgyörgyön fiókraktárt j

állítottam fel

POLLÁK

MÓR

könyvkereskedésében|

a ref. kollégiumi épületben, hol « bútorok ugyanazon árban kaphatók, mint nálam.
.7-10.

Nyomatott Pollák Mórnál Sepsi-Szentgyórgyön

