Megjelenik ezea lap hetei
kint kétszer:

Szerkesztőségi iroda

csütörtökön és raaársf.'í

Sepsi-Szentgyörgyön
* ref. kollégium épületében, hová
a lap szellemi részét illető
közlemények küldendők.

ELŐFIZETÉSI FELTÉTEL
Helyben házhoz hordva, vagy
vidékre postán küldve
Egész évre . . 6 frt — - t t T ^
Fél évre . . . 3 frt — kr.
Negyedévre . . 1 frt 50 kr.

Kiadó hivatal:
j^OLLÁK J A 6 R
könyvnyomdája és könvvkereskedése,
hová a hirdetések és
előfizetési pénzek
bérmentesen intézendök.

Hirdetmények dija:

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap.

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

A „Háromszéki háziípar-egylet" és a „sepsí-szentgyörgyí önkéntes tűzoltó-egyfet" hivatalos közlönye
képezni A pompásan kiállított vasúti kocsi, mely tették meg a léget, mintegy jelezni akarván az
minden kocsi fölött kimagaslik és a nagyszámú ünnepély nagyságát, a mai nap emlékezeteskiséret nem mindennapi látványt fog nyújtani ségét.
Bécs, ápr. 22. Károly Lajos főherceg palotá- Hat fekete vörösbe öltözött zászlótartó kibontott
A nap ragyogó tisztán kelt föl, a csendes
jában ma este ment végbe a díszelőadás. Jelenvol zászlókkal, két herold gazdag szerszámú lovon tavaszi r e g g üde levegője korán kicsalta a kötak ő felségeik, a trónörökös, Lipót herceg és Gi- eltakart lobogóval nyitja meg a sort, utánok a zönséget a piacra, hol a különféle testületek loz.lla főhercegnő és a császári ház összes tagjai csa- nyolc ló által vont és tizenhat apród által kisért bogókkal gyülekeztek össze
ládjukkal együtt, Württemberg herczeg, Lajos ba- diszkocsi, majd a kétszázfőnyi munkáscsoport küDélelőtti fél 9 órakor megkezdőbtek mejor herceg, Cumberland herczeg és neje, Nassau és lönféle jelvényekkel, fekete-piros öltözetben.
gyénk főispánjánál a tisztelgések ? megyei, váCoburg hercegek.
Amagyar parlament küldöttsége Károly La- rosi, törvényszéki, katonai, iskolai kivatalnokok
A zenekart Heliresberger vezette.
jos főherceg termeiben a legnagyobb szívességgel részéről. A küldöttségeket főispán ur hazafias
Délután megnyitották a kertészi kiállítást. Je- s oly kitüntető bizalmassággal fogadtattak, a mi- szellemű, elragadóan szép beszédekkel üdvölenvoltak király ő felsége, Rudolf trónörökös, Ká- nőnek becsét csak a főherceg ő fenségének azon zölte.
roly Lajos és Lajos Viktor főhercegek.
A tanintézetek lobogókkal, testületileg vonyilatkozata fokozhatta és tehette még feledhetleCsütörtökön körülkocsiznak ö felségeik a vá- nebbé, hogy e bizalom és nyájasság magyarok nultak ki, midőn az ünnepélyes menet, élén
rosban.
mélt. Potsa József háromszékmegyei főispán
iránti rokonszenvből fakad.
Az ünnepi menet 4900 jelmezes résztvevőből
A magasrangu házigazda ehez képest iga úrral, a r. kath, templomba megindult, A kis
iog állni. Nevezetesen 2200 lesz a tulajdonképeni zán magyaros tempóban beszélgetett aztán „ven- templom szLik volt a nagy tömeg befogadására
jelmezes csoportok létszáma ; vadászcsoport kettő dégeivel" a mi a szélbal egyik képviselőjét anyira s szerer ~sés volt, a ki hamarább érkezve meg,
lesz : a történelmi vadászjelmezekben fellépők szá- kihozta sodrából, hogy a főherceg kérdésre : „Ho- csak á l . j helyet is kaphatott. Itt az isteni tiszma 183; modern vadászöltözetben 300 személy ; 28 vá való képviselő ur ?" megtagadta — Debrecent, telet valóban lélekemelő volt. Tisztelendő Moldíszkocsi lesz ; a tűzoltók 1500-an, hadastyánok is s zavarában ezt felelte, hogy — Pestre I
nár Mihály ur, helybeli rom. kath. plebánus vé1500-an lesznek. Ezan kivül a dalegyletek is imÁltalában a főherceg mindenkivel leereszke- gezte a szertartást, melyet a Zajzon Farkas ur
posans contingenst fognak képezni; negyvenhárom
dő nyájassággal beszélgetett. Jókainak is kijutott vezetése alatt működő énekkar szabatos és szédalegylet fog fellépni.
a maga része. „Ah, ön öcse tán a hires irónak", pen összévágó mise részletei egészítettek ki.
Nehéz várágyuk fogják az ünnepi menet meg- szólt a főherczeg, midőn Jókai magát bemutatta. A teljes mise minden ágában megható v o l t ; a
indulását üdvlövésekkel jelezni és ezek számára
„Nem fönség! felelt állítólag Jókai. Én bátya va- kar részéről a pontos vezetés mellett különösen
külön vaktöltéseket készítenek. Az ágyukat a tüzér
gyok annak a bizonyos öcscsnek s egy személyben az altot kell kiemelnünk, mely valódi műélveségi fegyvertárnál fogják felálitani ; ezek öntöttzetet nyújtott a közönségnek.
az illető regényíró". A főherczeg — ugy látszik —
vasból készült 15 ctmes ágyuk.
igy még inkább szerette,, mert kijelenté, hogy már
Innen a ref. templomba vonít fel a díszA fogadalmi templom. Az ünnepély a foga- sokat olvasott Jókaitól fordításban, de most ma- menet. A »SzáIjon áldás rád az égből« elénekdalmi templomban polgári s egyházira oszlik. Az gyarul tanul s nem sokára eredetiben is reméli ol- lése után tiszt. Révay ur, helybeli ref. lelkész
első e hó 23 án fog megtartatni, midőn a kész mü vashatni. Sietnem kell mert gyermekeim is mind állott fel a szószékbe. A roppant számú közönKároly Lajos főherceg védnöknek ünnepélyes mó- tanulnak magyarul még kitennének rajtam.
ség, mely a szó teljes értelmében zsúfolva töldon átadatik. Az egyházi ünnepély a templom fölBecs, ápril 15. A forradalmi templom ün- tötte meg a templomot, elragadtatással hallszentelése, e hó 24-én lesz s fél 7 órakor kezdőnepélyes átadása ma délben történt meg. A gatta Révay ur szónoklatát, ki előbb egy rödik. 8 órakor a szent ereklyéket fogják ünnepévid bevezető beszédben élénk színnel, hazafias
lyesen átszállítani. A szekrényt melyben ezek nyug- templomhoz vezető feljárók virágfüzérekkel, cí- lelkesedéssel ecsetelte népünk hódolatát a felszanak, ünnepi menet fogja a templomba vinni, — merekkel és lobogókkal voltak diszit.ve. A tem- séges királyi pár iránt, ennek végeztével egy
melyben a bibornok érsek kívánságára mindazok plom belseje a maga természetes művészi dí- fenkólt szellemben tartott imát mondott el a
résztvesznek, — kik az építésnél közreműködtek. szében pompázott. Már 11 órakor nagyszámú boldog uralkodó pár életéért. A szép actus alatt
f
A szekrény szalagjait hat fiatal leány fogja tartani közönség, közte sok nő, az építésben részt ve t a nagy közönség e g y lélekké fort össze, a beszéd
művészek,
a
helytartó,
a
polgármester,
a
rendö felségeik 11 óra után hagyják el a burgot kedés ima alatt a felmagasztosult érzés örömkönyei
vező időben nyitott kocsiban, s a Ringen keresz- őrfőnök stb. gyűlt egybe a helyszínén. A tem- ragyogtak a szemekben s a hivők serge is
plom
közepén
vörös
damaszttal
bevont
három
tül a templom főajtója elé hajtatnak, a jhol a lépazon fohásszal vált meg a templomból, hogy
csőnél őket a főherceg-védnők fogadja. A temp- karszék állt. Károly Lajos főherceg, mint a .Száljon áldás rájok az égből!« Isteni tisztelet
templom
védnöke,
—
továbbá
ennek
neje
és
lomajtótól a lépcsözetig baldachin lesz kifeszítve ;
alatt Benkő János ref. énekvezér ur vezetése
az épitési vezetőket az alatt fogják bemutatni a fel- Kutschker bibornok érsek részére Jobbról emel- alatt a ref. egyházi énekkar zengett el pár dalségeknek. A templomajtóban a királyi párt a püs- vény volt felállítva a férfi dalegylet számára. lamot.
pöki kar fogadja. A felszentélési ünnepélyre a bi- A fényben ragyogó üvegfestmények, melyek
í^ég egy szép jelenet folyt le ezen napon
rodalom összes püspökét meghívták.
mise vé- néhánya a budapesti müintézetben készült, áltageztével a felségek elhagyják a templomot s a lános bámulat tárgyát képezték. Pontban 12 városunkban, melyről — bár az kisebb körtemplomajtóban ió fiatal polgárleány, kik jelen órakor három hintóban megérkezett a főher- ben történt — méltó megemlékeznünk. A ref.
lesznek a szertartáson, f'>gja őket üdvözölni s egy cegi család, me'yet Ferstel vezetése alatt az középtanoda növendékei számára templomozás
közülök a királynénak Bécs városa nevében bou- épitési kizottság fogadott. A magas vendége- előtt egy kis ünnepélyt rendezett derék „igazket a helytartó és polgármester üdvözö te, gatójuk. Ez alkalommal a díszteremben 0 felquet fog átnyujtatni.
ségeik arcképei virágfüzérekkel voltak körítve
Az udvari disz sátort tegnapelőtt éjjel szét- mire Kutschker b'bornok-érsek kíséretében a
s a növendékek elénekelvén a szózatot, Görög
bontották s tegnap reggel szekeren vitték a dísz- templomba léptek, hol a helytartó, mint a temIstván igazgató ur igen szép beszédben matérre. Ott a nagy innepi tribüné előtt fogják ide- plomép'tési igazgatótanács elnöke a főherceggyarázta meg előttük a mai ünnepély jelentőiglenesen felállítani és csak kedden szállítják ren- nek átnynjtotta az emlékérmet.
ségét, majd egy alkalmi szavalat volt s a tadeltetése helyére. Tegnap raggel az utcákon és
nuló ifjúság a meghatottság érzetével szép rendsétányokon már állították össze a magán emelvében kivonult lobogókkal a collegium elé.
nyeket. Holnapig a munkálatokat be kell véDélután zene volt a piacon s este sétagezni.
hangverseny, mely azonban látogatottabb is leA
királyi
pár
eziistmenyegzője
alkalmával
Vasárnap a hentesek tartották jelmezpróbájohetett volna.
kat; 64 mester és számos legény volt együtt. A S - S z e n t g y ő r g y város ápril 24-én ünnepi szint
A szépan lefolyt ünnep soká feledhetlen
öltött.
Városunk
lakossága
áthatva
a
boldog
mestérele barna, sötét és cseresznyeszínű bársonyemlékű lesz városunk előtt.
ujjast, térdig érő bársonynadrágot, trikót bársony- királyi házasság 25 ik évfordulóján a trón iránti
cipőt, prémezett felöltöt és széles tollas baretet hódolat, legmélyebb tisztelet és szeretet ma* A protestáns vallásfelekezetek küldöttségiviselnek. Derekuk körül bronzlánc fűződik, me- gasztos érzetétől, kifejezést adott érzelmeinek leg nem tiszteleghetvén, Tisza és b. Kemény milyen rövid kés lóg tokostól ; mellükön aranylán- külsőleg is olyan alakban, melynek szine méltó niszterek, mint egyszersmind kerületi főgondnokok
con érempénz látható. A kocsikon ülő nők jelme- volt e város eddigi jó hirnevéhez. hazafias múlt- nyújtották át a helvét evangelikus egyházkerülezei izintén igen gazdagon vannak kiállítva, ezüs- jához s az alkotmányos király iránti szokott hó- tek üdvözlő feliratát, mire ő felsége következőleg
válaszolt:
tözött kék-fehérböl, cseresznye pirosból és rózsa- dolatához.
„Szívesen veszem önöktől a magyar- és erdélyorszín-fehér selyemből. Tegnap reggel Uhl alpolgárKorán reggel mindjárt 4 óra után a zene szági refonnált vallásúak nevében átnyújtott üdmester és az ünnepi bizottság tagjai stb. előtt volt kellemes hangjai ébresztették fel álmukból a la- vözlő feliratot és meleg köszönettel viszonzom
vasúti csoportok próbája. Imposans menetet fog kosságot. Ágyudörgések, íidvlövések reszket- azt a királyné nevében is. Bizom hitsorsósaik

Ax ezüstmegnyegzöi ünnepélyek Bécsben.

Az ezüstmenyegző megünneplése
í>.-Szentgyörgyön.

őszinte hűségében s azért biztosítsák őket mindenkori hajlandóságomról és változatlan kegyelméről."
Oroszországban az erőszakos renszabályok,
mint előre látható volt, épen az ellenkező hatást
idézik elő, mint a minőre számitvák. Az értelmiség köreiben nagy izgatottság uralkodik, s első
sorban az oktatásügy katonai rendszabályozása ta
lálkozik heves ellenzéssel: az egyetemi tanárok
nem akarnak katonai uralom alatt működni, s eddig
már 16 tanár be adta lemondását : példájukat követni fogják a középiskolai tanárok is, és valószínű
hogy a kormány viszont számos tanintézet bezárásával fog válaszolni. A nihilista össze esküvésről a
kormány tudni véli, hogy a gyilkos szövetség élén
t:z«nkét tagu igazgatóság áll, melynek parancsait
minden összeesküvő halálbüntetés terhe alatt vég
re'iajtani köteles : az igazgatóság egy tagja, Dubrovin katonatiszt, Sztaraju Részban állítólag elfogatott. Hogy azonban az ^összeesküvők egyáltalában nincsenek megfélemlítve, kitűnik a kiewi legújabb esetből hol éjjel fegyveresen rátörtek az
államügyészre
irományait megsemmisítették, őt
magukkal vitték, s miután szigorü vallatás alá vonták, haza kisérték lakásába, tudtára adzán, hogy
le kell mondania állásáról, mert különben halálos
Ítélet vár reá. Szentpétervári tudósítások fmegcáfolják azt is, mintha Suvalov gróf békítő reformokat
ajánlott volna a baj orvoslására. A nagy tanácsban, mely a ' i vételes intézkekéseket 'tárgyalta, s
melyben cár elnöklete alatt a trónörökös, továbbá
Miklós nagyherceg, Adlerberg, Suvalov, Miljutin
és Makov vettek részt, élén Suhalov gróf támadta
meg legélnsebben a kormány edeigi erélytelen eljárását, és kijelenté, hogy oroszországot lehetetlen
a nyugati mivelt államok módjára kormányozni, az
orosz nép e re még éretlen : a szabadság méreg
volna számára, s ezért erős kézzel és nagy szigorral kell a mozgalmat 'elfojtani. Tanácsát készséggel meg is halgatták.

A király ezüst lakodalma.
E hó 22 ikén kezdődtek meg Bécsben azon
ünnepiességek, melyeket Bécs városa az uralkodó
pár menyegzőjének 25-ik évfordulója alkalmából
rendez, Egész Bécs, legkivált pedig az a része,
melyen a nagy díszmenet átvonul, ma reggel óta
ünnepies jelleget öltött. Már korán reggel tömérdek néptömeg gyűlt össze az ünnep tulajdonképeni helyén az udvari muzeumok közt fekvő ringen, hol a pompás császári tribune-öket bűvészi
gyorsasággal s genialis ügyességgel épitik.
Üveggel elzárt két pavillon közt gazdagon him
zett vörös posztóból sátor emeltetik, mely királyi
fénnyel lesz berendezve. Gobelinek képezendik a
falakat és a bútorokat rózsabokrok és babérfák
fogják körülvenni. Mindkét pavillonhoz nyilt osz
lopos tornác csatlakozik és ezek szinte nyilt minaretteféle kerek-pavillonban végződnek.
A sátorhoz baldachinnal fedett széles lépcsőzet
fog vezetni és mint óriási őrök mindkét oldalon
győzelmi jelvényekkel díszített árbocfák állíttatnak fel.
A pavillonok féldombormüvü faragványokkal
és szobrokkal, galyakkal, virágokkal és címerekkel diszitvék.
A sátorban és a pavillonokban az ünnepi napon az udvar és legelőkelőbb vendégei várják megmentüket és itt fogadja a királyi pár népei hódolatát.
A sátor átellenében nagy tribüné emelkedik.
Ennek szárnyát obeliszkek képezik és külső körvonalán magas faragványokkal díszített tíz oszlop
emelkedik, melyek csúcsára, golyón álló, szárnyát
kiterjesztő sas'okat állítottak fel ma reggel
Ma a magyárországi küldöttségeket fogadta
az uialkodó. A fogadtatás 11 órakor kezdődött, s
tartott d. u. 1 óáig. Az uralkodó pár^a nagy trónteremben fogadta a tisztelgőket. A király magyar
lovas tábornoki egyenruhát viselt, a királyné galambszin selyem ruhát, háromsor csipkéket, nyakán
gyémántokkal ékesített gyöngysort. Mind a király
mind a királyné állva fogadták az érkezőket, kik
közül az első csoport, a miniszterek 11 órakor érkeztek meg.
A belső várudvar már to óra tájban tele volt
tolongó néppel, mely türelmetlen hullámzásban
várta a díszruhás tisztelgőket.
A Midiaeler-platzon és az Augusztiner strassén nemkülönben a József-tér környékén is óriási
voit a tolongás. A várhoz vezető utcákban lovas
zsandárok tartották fenn a rendet, a várudvarban
huszárok szolgáltak diszőrsógül.
Báró Wenckheimnál tegnap esti tiz órakor
estély volt, melyen a küldöttségekkel ide érkezett
magyar miniszterek, a felsőházi tagok, országos
képviselők és a főpapság, összesen 60 személy jelent meg ; elhatároztatott itt, hogy a deputációk
tagjai saját lakosaikból külön fognak • burgba indulni. Csak a minisztérium tagjai: Tisza, b. Wenckhcim, Szapári, Kemény, Pauler, Péchi, Bedekovics,
mágnási öltözetben és Szende ezredesi egyenruhában, indultak egyszerre háromnegyed 11 órakor a
m. kir. udvari kanecllárból a királyi várba. A mágnások- és a képviselőház tagja szintén díszruhában
jelentek meg. A pompás öltözetek és a kocsisok
neUetti huszárok nagy feltűnést okoztak és külötetszésben részesültek.
Pontban 11 órakor járult a trón elé a miniszterek küldöttsége, mely negyedóráig időzött ott. 4

Orosz lapok szemléie,
A „Novoje Vremia" a „Golos" és a többi
orosz lapok a leghatározottabban kárhoztatják a
merényletet. A „Novoje Vrémia" nem talál elég
szót a sajnálat kifejezésére, hangsúlyozza a nép általános és őszinte örömét a merénylet nem sikerülése felett, s mondja: A gondviselés már harmadszor elhárította a gonosztevők által az ellen
intézett csapást a kinek az orosz nép szabadságát
köszöni, a kinek fejedelmi keze Oroszországot nagy
reformok útjára terelte s azon az uton majdnem
már egy negyed évszázadon át kalauzolja a nemzet javára.
A „Golos" a roszalás kifejezése után döntő
és erélyes rendszabályokat kiván a rosznak gyökereiben leendő kikutatása és kiirtása céljából ;
arra utal, hogy sokan az oroszországi merényletek
okát külbefolyásokban keresik s e tekintetben a
lövőtől vár felvilágosító adatokat; konstatálja továbbá, hogy az európai kabinetek és uralkodó üdvözlő táviratokat küldtek a gondviselés által megmentett cárnak, s hogy a nyugati sajtó sajnálatát
fejezte ki; azután igy szól: De ezen kijelentések
még nem merítik ki mindazt, a mit jelenleg Oroszország jogosan várhat a nyugati kormányoktól és
a nyugati sajtótól.
Senki előtt nem titok, hogy nyugati Európa
az 1877-ik évi keleti háború kezdetétől fogva valami felháborító kárörömmel viseltetett a háború
különféle phasisaival és eredményeivel párhuza
mos lépést tartó sajnálatra méltó orosz belső események iránt.
Állítja továbbá a „Golos", hogy az orosz forradalmárok utcai zavargásai és merényletei kapóra
jöttek Oroszország nyugati roszakaróinak és irigy
lőinek. Ezek, írja a „Golos" és pedig a hírlapírók
és parlamenti szónokok és ugy, mint miniszterek
hangoztatták a phrasist, liogy oly országnak, mely
ilyen belső bajokban szenved, nem kellene külpolitikai kérdések megoldására vállalkoznia. Ok nem
titkolták ezt, s észrevehető egoisntussal nyilváni
tották azon feltevésre fektetett reményeiket, hogy
az orosz kormány a bel ellenséggel folytatott küzdelmek miatt nem lesz képes a keleten elvállalt
felszabadító feladatot sikeresen befejezni. Ezen remény nem valósult, de nyom nélkül el nem tűnt.
A „Péterburgskija Gazetta" a nihilista pártban szervezett társulatot lát, mely nem csekély
anyagi eszközökkel rendelkezik, s kérdi, ki látja
el a nihilistákat ezen eszközökkel ? kinek van
haszna abban, hogy Oroszország folytonos feszültségben legyen.
A feleletet ezen kérdésekre a most nevezett
orosz lap azon külföldi lapokban találja, melyek
Oroszországnak a külpolitikáról való lemondást és
a belügyekkel leendő kizárólagos foglalkozást tanácsolják s emlékezteti arra a közönséget, hogy
az egész mozgalom azon időben vette kezdetét,
mikor Oroszország a keleti kérdés megoldásához
fogott.
Végül azt mondja: a fiatalságot kü'.önösen az
ingerelte fel, hogy a nihilismusban való tömeges
résztvétellel- gyanusittatott, ezen gyanúsítást felhasználták a bujtogatók a fiatalságot a bűntények
ösvényére sodorva. Átalában a titok megfejtése
nem csak a nihilisták tanaiban, hanem az eszközöket
nem igen megválogató nyugati diplomáciában keresendő.
A „Birzsevaja Gezeta" a lengyel nemességre
hárítja a felelősséget. Nem az orosz fiatalság köré
ben, nem a szabadelvűek között kell, úgymond,
keresni a felháborító bűntények kutforrását. Nem
ezt ott kell keresni a hol a jobbágyi rabszolgaság
csontváza van, a lengyel nemességnél, azon körben
a hol a talajnélküli emberek forgolódnak s a naivfiatalság által a vizet zavartatják, hogy magok halászszanak.
A mozgalom vezetőinek feltalálása valóságos
jótétemény lenne Oroszországra nézve s megszabadítana bennünket a lidérctől, mely bennünket
már oly régen nyom. De ez nem könnyű feladat
mert ezek mások kezeivel működnek, magok pedig szép csendesen az árnyékban ülnek Oroszország dicsőségének, hatalmának és békés előmenetelének belső ellenségei elárulták játékukat, mindenki előtt világos lett most, ho^y ezen törekszenek, külső kinövések egészséges állami szerkezetünk testén stb.

Tarcali Endre titkári jelentése
Mélyen tisztelt közgyűlés!
Midőn a házi ipart és ipari oktatást terjesztő
egyesületnek 1876 évi május hó 22-étől mint alakulási naptól kezdve jelen pillanatig működéséről,
meglévő és tervbe vett alkatásairól, a székelynép
de első sorban Háromszék lakosságának ipari emelése és ipari oktatasára irányult törekvéséről a választmány megbízásából a mélyen tisztelt közgyűlésnek jelentésemet megtenni szerencsém van, en
gedje meg nekem futó pillantást vetni a nemzetek
iparának fejlődésére s ennek alapján elért szellemi
és anyagi nagyságra átalában és az ily irányú, de
különösen ezen egyesület céljáról röviden szólani.
A nemzetek mivelődési története szerint lassan és csak fokozatosan fejlődtek ki az életszükségleteinek megfelelő azon különböző foglalatosságok, melyek hivatva voltak és vannak ma is ugy
egyeseknek, mint egy egész nemzetnek a mivelt-

ségi állapota szerinti igényeit kielégíteni, nem célszerűt uj és célszerűvel felcserélni s igy a korral
fokozatosan haladva szellemi és anyagi szükségleteit pótolni.
A nemzeteknek ezen különböző szükségletei
szerint fejlődött és fokozatosan tökélyesbült különböző foglalatossága hévmérőjéül tekinthető culturalis állapotának is, melyre ugyan befolyással vannak földrajzi és heiyi viszonyaik is.
Azon nemzetek, melyek részint földrajzi fekvésök, szomszédaik, helyi viszonyaik s a mi en
A
n l több culturai állásuknál fogva, mert ezeknél a
f -g'iükozás a szükségletek szerint oszlik meg, réint az ezekből fejlő:'ő és egy irányú tettvágy
korán felébredett, azi . az ipar terén a szükségletek kielégítésére is figyelmet fordítottak s megvetették alapját az iparnak s ez által a kereskedésnek s e kettőnek alapján az anyagi jóllétnek.
Azok pedig, melyek vagy előítéletből, vagy
az emiitett körülmények meg nem létéből, vagy
pedig megelőző nemzeti hagyomány foglalkozásáinkból nem tudtak vagy nem is akartak kibontakozni, többnyire nagyon szűk körben vagy nagyon
is egyoldalú foglalkozásban, mondhat; i kihatás
nélkül, fecsérelték el idejöket, nem éppen minden
haszon nélkül de nagyon kevés szellemi és anyagi
gyarapodással.
Az idő halad és nem vár senkire.
Ki fel tudja használni bármi téren a kínálkozó alkalmat és azt becsületes uton saját javának
emelésére fordítja, helyesen cselekszik, igy van ez
nemzeteknél is; s m ily nemzet számítással s fokosatosan tökéletesítette magát az előre haladott, mig
a más elmaradva szolgai szerepet viselt és visel.
Egy nemzet egy oldalú foglalkozása hasonlít
egy oly szántó földhöz, melyben a különböző ásványi alkatrészek a legkedvezőbb arányban vannak ugyan meg az égalji és helyi viszonyoknak
megfelelő különböző növények termelésére, de ha
azon a gazda minden javítás nélkül mindig egy és
ugyanazon növényt termeli, mig a növény által kivett tápanyagtól teljesen megfosztatik, beáll azon
növényre nézve a kimerülés és vagy épen semmit, vagy p e d i g o l y s i l á n y o n fog teremni, hogy a ráforditott költségeket sem téríti
meg. —
Ily állapotok bekövetkezése annak a jele egy
nemzetnél, hogy az csak egy irányt választott magának s nem tekinti, hogy azon irány helyes-e,
anyagi és szellemi téren gyarapitja-e, nagygyá,
erőssé teheti-e, hanem mint egy megszokott foglalkozást folytat, jóllehet átlátja, miszerint az által
jelen körülmények között szükségleteit többé fedezni nem képes ; de nem veszi tekintetbe a cultur
népek törekvéseit s az által létező anyagi és szellemi emeltyűk jelenségeit, melyek által fölényt gyakorolnak épp azon téren más nemzetekre, hol egy
nemzet méltán emelhet szót létjoga mellett, „a
földmivel Í'S ipar és kereskedelem terén."
(Folytatása köv.)

Jagócsy Péfcerffy Józsel értesitóse
a házi iparról.
Az egyesület a megye főispánjának mint egyesületi elnöknek a választmánynak és Sepsi-Szentgyörgy város bőkezűségének köszöni fennállását
ezektől reményli további fejlődését.
Ha a hazában van helye a házi iparnak, jogosultsága a szövészeti iparnak, ugy ez a székely földön
van, s legyen szabad azokat, kik a székély kiván
dorláson annyit siránkoznak arra figyelmeztetni,
hogy irodalmi munkásságukat a siránkozás és meddő ohajtások közzététele helyett a székely nép
iparának fejlesztése céljából érvényesítsék.
Negyedik volt a központi házi ipar egyesület létesítése. Igaz hogy ez nem az én cégem alatt
történt, "!e az én indítványomra. Budapesten más
cég kelett mint a miniszteri biztosé. Az egyesület két évig vajúdott egy Vácon felállított kosárfonó tanmühelylyel; adatokat gyűjtött, sokat irt. —
Ma már életre ébredt. A gyakorlati térre lépett
Ezen egyesület élén Kerkapoly Károly, Lipthay
Béla báró, Rakovszky Aladár, Hajós József urak
s egy szakértelem teljes választmány áll.
Mint ötödtfe egyesület, az erdélyrészi háziipar
egyesületet emiithetem meg, mely gr. Eszterházy
Kálmán főispán vezetése, Békési igazgató fáradozásai és a kolozsvári ipar kamara erélyes támogatása alatt sok reményre jogosít.
Ezen egylet e mult év nyarán alakult, eddig
pénzeit gyűjtögette, mi Erdélyben még nehezebb
mint a Királyhágón innen; — ma már egy gyermek játék tanműhelyt rendez be Bánfi-Hunyadon.
Lehetetlen elhallgatni már csak azért is, mert
eddig a ritka esetek közzé tartozik a háziipar i'ányult mozgalom eseményei között, hogy ezen egyesületnek gróf Péchy Manó ö. n. mga alakulásához ötszáz forinttal járult. A nemes gróf alig ha
tett jobb befektetést a közgazdászat terén ennél,
s hiszem is hogy öröm lesz benne.
Végre a hatodik egyesület a felső tiszavidéki;
székhelye Beregszász, mely létesülését Beregmegye n. érd főispánjának, a megyei kitünö tanfelügyelőnek s azon nemes befolyásnak köszöni, melyet a megyében a nőegyletek egyik legtevékenyebbike t. i. a beregszász és vidéki nő egylet az
az egész ottani társadalomra gyakorol.
Ezen egyesületnek eddig egy női ipar tanműhelye és agy kosárionodája van, disz és közönsé-

ges kosarakra. Előkészületben van Munkácson egy
nagyobb szabásu| tanműhely felállítása melyben a
fának müszerü feldolgozása külömbféle irányban
fog taníttatni.
Anyagi erejét a megye közgyűlése egyfelől,
Beregszász város képviselő testülete másfelől, helyes alapra fektették, első egy, utóbbi 2'1,'jn-átaz
egyenes adóknak határozta az egyesület támogatására, reményié ni kell, ho y az egyesek sem maradnak hátra.Van e megyében egy dúsgazdag fő
ur, s ennek egy valódi hazafi igazgatója, ha utób
bi nagy befolyását érvényesiteni fogja idővel azért jutalmazva leend.
Ezekben össze állítottam l.-hetö röviden a társadalmi működést, a mennyiben ez egyesületek által történik. De vannak még egyesek is, kik saját hatás körük és anyagi áldozataikkal már eddig
is nevezetes lépéseket tettek, s mint uttőrők a háziipar terén nemes példát nyújtanak. Vajha követőkre találnának 1
Ezek közül csak egyet emlitek itt fel, a ritka
tapintatu, tiszta magyar érzelmű és tudós főpapot
Ipolyi Arnold püspököt, — ki besztercebányai rezidenciájában egy sajátszerű fafaragó tanműhelyt
rendeztetett be, melynek derék vezetője Dw hald
tanár ur. De nevezetesebb ennél női munka terme
melyet sok ezer forint költseggel épített és rendezett be e célra, s melyben nem csekély men
nyiségü mise mondó öltöny készül s ^legkor-retebb
stylben ugy annyira, hogy a nagy érdemű főpap
egész megyéje számára a papi fehér öltönyök e
munka teremben készülnek.
Es most áttérhetek talán rövid előadására annak mi az állam vagyis a földm. ipar és kereskedelem ügyi, — ugy szintén a közoktatásügyi minisztérium részéről a házi ipar fejlesztésének érdekében eszközöltetett.
A föld. ip. és kereskedelemügyi minisztériumtól nyertem az első megbízást mint miniszteri biztos ; — csakhamar magáévá tette az ügyet a közoktatás ügyi minisztérium is, melynek kebelében
már kész volt a terv a polgári és felsőbb ellemi
iskolák egynémelyi két ipari szakosztályai megtoldani.
Mindkét minisztérium meleg felhívásokat intézett az ország törvényhatóságai, ezen kivül a
kereskedelmi kamarákhoz, rendeletet a tanfelügyelőkhöz, az állami tanitó és tanitónőképezdék igazgatóságaihoz, hogy a házi ipar ügyre, mint hazánk anyagi és közmivel dési emelkedésére célzó
intézményre figyelmet fordítsanak.
Mindkét minisztérium a szűknél is szűkebbre
szabott dotatiójából sagélyzi az egyesületeket, nyújt
ösztöndijakat és ad uti pénzeket kitünö tehetségű
egyéneknek — már a mennyi telik. —
Igaz, hogy
folyamodó egyletek és egyenek
száma nagy, azoké kik valamit kaphatnak aránylag kevés. De ennek nem az az oka, mintha sokan
többet nem érdemelnének, vagy, hogy talán épen
az illettő minisztériumokban a gyakorlati érzék
hiányoznék hanem az: hogy a törvényhozás máig
a kérdéssel tüzetesen nem foglalkozván, ezen minisztériumok dotatióját évről évre csökkentette.
Ha valaki időt vesz magának és figyelemmel
átgondolja az itt leirt négy évi eredményeket, s mellé gondolja társadalmi életünk gyengeségeit, azt a
sok jogos, de még több jogosulatlan elégületlenséget az el nem tagadható egykedvűséget, némely
törvényhatóság gyakorlati érzéke hiányát, a munkáról és takarékosságról való hiányos fogalmat,
akkor be kell vallania, hogy négy év alatt annyi
történt, mennyinél többet követelni sem lehet. Mert
magában az is egy nagy vívmány, hogy ma tényekkel bizonyítható be az, mit e sorok kezdetén
már álliték, hogy t. i. nincs Európa őszes államaiban kulturképésebb nép mint milyen a haza földjét lakja minden nemzetiség különbség nélkül:
nincs jobb és becsületesebb nép mely ép oly engedelmes is. Csupán a vezetés az, minek hiányában szenved. — És épen ezért kettős kötelessége a
müveit társadalomnak e terén is előljárni, példát
adni.

Mikor elmerült a róna s szép folyója
Mélyen örvénylő tenger lett,
Városok fölött rohanva, szennyes habja
Földön-futók ellensége
S vészt hirdető ágyúdörgés, halálhörgés
Összefolyt a metsző légbe:
lm', a kiknek puszta élte megkimélve,
Biztos partra menekülnek
S kéztördelve ott siratják : ki magzatját,
Ki vesztét apának, hűnek —
Köztök Látás jelenik meg s mindeniknek
Iros balzsam száll sebére :
A Királynak könye volt az, neked szólt az
Árpád annyit sújtott vére I
És e két köny nem hult porba, eltiporva,
S el se' szállá mint a harmat,
Itt van, itt van tisztán, épen hü szivében
Az örökké hü magyarnak I
S most, hogy régi esküt ujit föl az uj hit
Szent szavával régi uj pár
Es remél boldog jövendőt, eljövendőt,
Boldogabbat még a múltnál:
íme áll a fényes ünnep s mindenütt
Sok ezernyi nép gyülekszett;
És a trónnak zsámolyához mindenik hoz
Mindent, a mi legjobb, legszebb —
De azért tul nem ragyogia mind e pompa,
— Bár szivárvány színben árad —
Magyarország hála könyét, hozva önként
A királyi áldott párnak I I
Szász Béla.

VIDÉKI ÉLET.
Nagy-líorosnyo, 1879. ápril 19.
N.-Borosnyó községében tekintetes Bíró Elek
ur, ifj- Bartha Mózes és ifj. Bartha Károly urak a
szegedi árvízkárosultak javára f. hó 14 és 15-ikén
táncvigalmat rendeztek, mely nevezett jótékony
célra összesen 27 frt. jövedelmezett, mely összeg a
bál alkalmával kisbíró Szabó László ur által eszközölt gyűjtésből bejött 3 frt 11 kr kr. együtt, tehát összesen 30 frt. 11 kr., mai napon nemes háromszék tek. alispánjához beküldetett.
Felülfizettek tek. Kónya Dániel ur most is,
mint minden jótékonycélu alkalommal 5 frt. Nagy
Miklós, Dénes József és Szabó Ferenc 20—20 kr.
Földes József 10 kr. A községi zenészek kialkudt
dijokból elengedtek 6 frtot. Tekintetes Pollák Mór
nyomda tulajdonos ur a meghívókat mindkét táncvigalomra ingyen készítette.
A Szabó László ur által eszközölt gyűjtéshez
járultak: Dénes Antal, Szakács György, Szabó
Tamás, Szabó József, Ráduly István, Sorbán Dániel, Szász József, Szabó László, Kónya András,
N. N. és Porzsolt József 20—20 kr. Szabó József
5 kr- Sípos János 16 kr. Kónya Dénes, Egy legátus, Bartha János, Bar László, N. N., Szász Lina,
Útö Zsuzsánna és Kis Rózália 10—10 kr.
Az árvízkárosultak nevében köszönet nyilvánittatik minden résztvevőknek, különösen a felülfizetőknek, nyomdatulajdonos tek. Pollák Mór urnák, a zenészeknek és gyűjtő Szabó László urnák.
Legnagyobb köszönetet érdemelnek a rendező
urak s azok közt Bíró Elek ur, ki ezen ügyben
kezdeményező volt, s minden befolyását felhasználta kedvező eredmény elérhetésére mi sikerült is.
x x.

Karathna, 1879. ápril 16.
Tekintetes szerkesztő ur!
Tisztelettel felkérjük alábbi sorainknak becses lapjában való közzé tételére.
A világ civilizált népei előtt rémületet gerjesztő szegedi catastropha által sújtott vérének,
nyomorának bármily csekély mérvbeni enyhítését
előmozdítani, ugy honleányi, mint emberi nézetünkből kifolyólag erkölcsi kötelességünknek érezvén ; Karathnán a község házánál folyó év és hó
15-én leg többnyire női kézi munkákból egy sors(Folytatása következik)
játékot rendeztünk, melynek jövedelmét 225 eladott 20 kros sorsjegy után'45 frtot, illetékes helyre leendő tovább küldés végett elküldtük postán
Háromszékmegye főispánja mlgs. Pótsa József
úrhoz.
Kötelességünknek tartjuk mindazon egyének
neveit kapcsolatban azon tárgyakkal, melyekkel
szívesek
voltak célunk megvalósítását elösegitni e
Mikor ez a szegény ország, Magyarország
becses lapban is felemlitni, részint azért, hogy ez
Ráborult egy ravatalra,
Mert a hir szállt a négy szélbe s azt beszélte, által igazoljuk, ho-^y becses adományaik sorsjátékunk tárgyát képezték, részint pedig azért, hogy
Hogy a nemzet bölcse halva;
a szerencsétlen szegediek nevében a nyilvánosság
Mikor halottas házzá lett, oh azzá lett I
terén is köszönetünket nyilvánítsuk.
Minden hajlék s ugy siratta,
Ugyanis ajándékozett Babos Ferencné 1 aszMint a szegény árva sir, ha száll a sírba
tali tükröt és 1 sótartót. Babos Zsuzsika egy üveg
A tulajdon édes apja :
sótartót, Babos Ilona egy lámpatálcát, egy könyvA setétlő néma éjben, bus éjfélben
jegyzéket, egy lámpa rózsát és egy pár gyertyaCsak kigyúl egy fénylő csillag,
tartóra valót. Bartók Károlyné egy férfi inget és
A ravatal térdeplőjén a kellő fény
1 nöi nyakkendőt Benedek Zsuzsa 2 poharat, 1
Egy jó angyal szemén csillog
S száll a fény, száll e csillagból, fényes napból névjegytartót 1 tűpárnát, 1 óratartót, 1 tálcatakarót
és 2 képet. Bodó Mátyásné 1 kis dobozt és 2
A közös gyász éjjelébe —
képet. Szentpéteri Mariska 1 névjegytartót, 1 nyakA Királyné könye volt az, neked szólt az
kendőt és 1 könyvjegyzéket. Szakács Mari 1 gyüMagyarország árva népe 1
mölcstakarót és 2 kosarat, Szabó Sándor 1 dohány
S mikor ismét átok szállá, e hazára
tálcát és szivarszipkákat. Szotyori Dénesné 1 üveg
S magyar égen gyűlt a felleg —
tartót és 1 képet. Szacsvai Pálné 2 poharat. Solyom
Zsuzsa 1 lámpatálcát és 1 védteritőt. Pótsa Gizella
* £ Uép költeményt a c K e l e t » után közöljük.
(Szerk) 1 tolltörlőt, 1 gyümölcstakarót és szivarszipkát.

C&düeUXGiK.
Három köny-csep *

Pethő Mari. 1 függőkosár, 1 óratartót és 1 lámpatálcát. Pethő Kata 1 reggeli sapkát, 1 pohár alávalót és egy függökosarat. Pethő Zsuzsa 1 könyvjegyzőt 1 védkendőt és 1 pár gyertyatartóra valót. Kis Zsigmondné 1 horgolt asztalteritőt. Kis
Zsigmond 1 gyufatartót, gyermekjátékokat, 1 kosarat és 1 levéltartót. Órbai Mari 1 asztalteritöt.
Cseh Mari 1 reggeli főkötőt és 1 poharat. Gyulai
Elekné 1 védteritőt, 2 legyezőt, 1 reggeli fökötőt
és egy dohánytálcát. Márton Emma 1 pár harisnyakötőt. Márton Ida 1 gyümölcstakarót. Márton
Mari 1 reggeli sapkát, Márton Ilona 3 párna végre
valót. Ilyés Ida 1 éjjeli lámpát és 1 drótkosarat.
Könczey Józsefné 1 virágtartót. Könczey Ferencz
3 drb. képet. Könczey János 2 garnitúra vendég
gombot ós gyüszüket. Kovácsi István 2 drb. szappan. Jankó Tercsi 1 kötényt. Könczey Domokos
1 képet. Könczey Teréz 1 horgolt főkötő. Könczey Józsefné és Csiszér Ágnes 2 tojás poharat.
Könczey Andrásné 1 ágytakarót.
Tekintve, hogy a sorsjegyeknek igen nagy
része falunkon kivül árusittatott el, nem tartjuk
feleslegesnek a nyerő számokat elősorolni: 47. 39.
104. 29, 93. 54. 70. 116. 218. 199. 219. 73. 208. 125.
68. 198. 25. 155. 180. 67. 153. 1. 74. 16. 201. 142.
51. 30. 126. 184. 130. 134. 15. 98. 85. 215. 206.212.
17. 128. 27. 144. 5. 62. 207. 19. 209. 66. 8. 168. 139.
97. 59. 193. 84. 220. 14. 200. 173. 107. 161. 186. 77.
147- 3- 163. 122. 23.
Végül köszönetünket kell nyilvánítanunk nyomdatulajdonos tkts Pollák Mór urnák is ki a sorsjegyeket szíveskedett díjtalanul kiállitatni.
Benedek Zsuzsa.
Pethő Mari.

Meghívás.
A Rikán belőli papi, tanítói, özvegy, árvagyimintézet közgyűlése május hó 2-ikán d. e. 10
órakor Maksán az ismert szálláson fog megtartatni.
A közgyűlés tárgyai lesznek:
1) Elnöki megnyitó beszéd.
2) Az igazgató választmány jelentése az évi
eredményről.
3) Á számvizsgáló bizottság jelentése az ügyvezetéstől.
4) Az osztalék megállítása.
5) Az osztalék jogosnltak számbavétele.
6) Kebli ügyek. Indítványok.
Tisztelettel kérem a gyámintézet t. tagjait,
szíveskedjenek pontossan és minél számosabban
megjelenni, hogy intézeti ügyünk iránti érdekeltségűnket tanúsítva, annak minden ügyeit szigorú
számadás alá vehessük. Ha magunk nem támogatjuk meleg érdeklődéssel saját ügyünket, miként vár
hatnók annak felvirágzását I
Feltorja, 1876. ápril 16-én.
Zajzon István
gyámintézeti elnök.

KÜLÖNFÉLÉK
— A sepsi-szentgyörgyi szövő taninühefy eddigi helyiségéből már felköltözött a Daczó féle udvarba mely ezután egészen ezen célra fog felh asználtatni. Kapcsolatban e hirrel megemlítjük miszerint a telek megvásárlására nézve kötött szerződés
s egyéb a berendezéshez megkívántató előlegest
tervezeteket a nm. minisztérium is helyben hagyta
a napokban.
— A helybeli takarékpénztár legközelebbről könyvezetőnek a küépett. Nagy Gergely helyébe V á s á r h e l y i Sámuelt alkonyv vezetőül pedig Weinberger Lajost helyettesitette ideiglenesen.
Tűz Ilyefalván, tegnapelőtt a piac közelében
egy csűr meggyuladván a szél miatt gyorsan harapózott a tűz tovább, ugy hogy 12 csűr és gazdasági épület hamvadt el; A piac terjedelmének köszönhetői hogy tovább nem hatolt. Mondják, hogy
vigyázatlanság következménye volt a tűzvész.
— A kisbirtokosok .országos földhitel szövetkezete részére K.-VásárAelyen april i-étől Nóvák
Bogdán bizalmi férfi által eszközölt alapító tagok
által aláirt összegek kimutatása és névsora : Mltgs.
id. Donáth József kir. törv. elnök 500 frt. Mátyás
János 400 frt,, özv. Nagy Lázárné 200 frt. Bartha
Ignác kir. alügyész, Szőcs József polgármester,
Székely János ev. ref. pap, Kovács István, Potsa
Gyula, Fehér Lukács kereskedő, Balog Sándor, ifj.
Szőcs János, Baka Dániel vállalkozó, id. Jakab István, Fehér Károly albiró, Nagy Dániel birtokos,
Kölönte László borkereskedő, Kovács Ferenc,
gyógyszerész, Császár Lukács kereskedő, ifj. Dávid István, Csiszár József. Kovács Károly. Dávid
Antal, Nóvák Sándor, Benkő Gyula kereskedő,
Dávid György Gyula, Sebők József, Zakariás Kristóf birtokos, Wertán testvérek, Dézsi Mihály, Cseh
István építész, Land József, Kupán József kalapos,
Nagy Ezékiás, Molnár Ferena, Barthos Károly,
Szabó Dániel, Jancsó Dániel, Zajzon Lázár, Fekete
Albert, Rác János, Hosszú Éerenc m. kir. adótárnok, Kupán József, Mágori Bálint. Welnreiter
György, Ambrus Albert, Tóth Mihály, Tuzson
György, Policer Leopold, Plesek Antal, -Molnár
Károly, Szotyori Sándor, Kovács Gergely Bede
Károly, Szilágyi Sámuel, Tillit János, Szőcs András, Csutak László, Vass Eerenc, Hoffman Lukács,
Rác András, Mátyus László, Zsigmond György,
Benkő Sándor. Török Bálint, Nagy Géza, Nagy

Gézáné, id. Tóth István, ifj. Tóth István, Mátis
János, Kovács Dániel, Gyergyai Péter, Jancsó Albert, Mike József, Csobóth Ferenc, László Zoltán ioo—too frt.
— Megint merénylet. Pétervárt e hó 16- án>
mint az érkezett orosz lapok
jelantik, ismét
nagy izgatottság uralkodott. Az a hirterjedt el
ugyanis a városban, hogy a Zabalkánprospect
sarkán az első kerületi pisztávra (rendőrfőnök) rálőttek. A dolog a következőleg történt: Tizenegy
óra körül az épen őrjáratot teljesítő !pisztráf [mellet a Zabalkán prospect sarkán nyílsebesen egy
pompás kétlovas kocsi vágtatott el. Abban a pillanatban, midőn a kocsi a prisztáv lovaival egy irányban volt, l ö v é s t ö r t é n t s aztán a kocsi
gyorsan elrobogott A prisztáv jelt adott s a kocsit rögtön egy sereg rendőr vette űzőbe folyton
azt kiabálván „ dersi I dersi I " (fogjátok meg!) A
kocsit végre elérték és megállították. A prisztáv
odasietett s kérdés ki van a kocsiban, melynek ajtaja zárva volt. A kocsi ablakából egy Miller nevű átalánosen ismert dohánygyáros nézett ki' ki
feleségével épen a vasúthoz hajtatott, hogy elutazó öcscsével még egyszer találkozzék. Miller előadta, hogy a lövést szintén hallotta, azonban ő
azért hajtatott sebesen, mivel félt, hogy a vas
uti vonatot elszalasztja. Kitűnt, hogy a prisztávra
egy a Miller kocsija mögött álló egyéniség lőtt, a
kire kezdetben nem is ügyeltek, később azonban
állítólag elfogták.
— Három aranymenyegző egyszerre. Azon ünnepélyességet között—mint 'Leitmeritzböl irják —
melyeket Levin városa a királyi ' ezüstmenyegzőjének örömünnepe alkalmára rendez, egy olyan lesz,
mely egyedüli a maga nemében. Az ünnepélyes
főistenitisztelet után az ottani székesegyházban három pár fogja arany menyegzőjét megtartani; a
városi tisztviselők s képviselő testület jelen lesz az
esketési szertartáson. A nárom boldog pár neve
Weber Ferenc s Terézia Lewinből és Böhn Vilmos s Dorottya egy közeli faluból. Az öregek
mindnyájan teljes testi s szellemi frisseségnek örvendenek.
— A divat álka. A következő mu latságos történetet olvassuk a „Temesvarer Zeitung" - ban.
Egy nő nem tudott divatos szük ruhája miatt át
ugrani egy szük csatorna- tócsán, mely a város
egyik keskeny utcájában képződ ött. Egy udvarias
katonatiszt látva zavarát, szó nélkül hozzá lépett,
átfogta derekát s a tul partra helyezé. A csinos
nőcske villámló haragos szemekkel nézte végig.
Uram, ki engedte meg önnek . . ..jmondá epésen
fátyolát'hátravetve. „Bocsánat asszonyom,"szólott a
tiszt százon percben ismét átnyalábolta a kedves
terhet^és a régi helyére tette vissza — „remélem
most már semmi ok az aprehensióra."
A Szegedi árvízkárosultak részére begyült adományok.
G y u l a i K a t i gyűjtése. Zathureczky József
5 frt. Bora Rózália, N. N. Bartháné, id. Barabás
Sándor 2—2 frt., Benedek Jánosné, Gyulay Lajos,
N. N. Boda Samu, Gyulay Katinka, Zathureczky
József, Lőfi Áronné, Apor Anna, Gáspár Bogdán,
Rácz Sándor, Rafáel Jákob 1 — 1 frt., N. N. Apor
Emil, Albert Áron, Nagy Róza Pál Ignácz, Nagy
József, Kormez 50—50 kr., Lőfi Elek 30 kr., öszszesen 25 frt. 80 kr.
R e i c h A l b e r t 5 frt. Zakariás Árpád 1
frt. dr. Seifried Ernő 1 frt. D. Spitzer és Roza
Spitzer 1 rubel. Jakócs Dénes, Jakócs Antal 30 —
36 kr. Csiszár Samu, Bartha Miklós, Drindorfer
György 20—20 kr. Grobnik Juon 22 kr., összesen
8 frt 62 kr és 1 rubel:

Szerkesztői üzeneték
Sz. nro. II. A kérdéses ügyet a további polémia előtt bezárjuk. — ÍSaróthra. A közleményt
köszönöm,, a jövö számunk hozni fogja- — Kalotaszegi. A küldött levél közlése felesleges annyival inkább miután az ily hírlapi czikkek a dolgot}
megindult menetéből ki nem terelhetik. Aztán meg
igen furcsa az, ha valaki csak akkor karesi fel lapunkat, mikor neki van rá szüksége.

É?(ék- cs valló-úrfolyam a bécsi cs. kir. nyilvános
tőzsdén ápril 22.
Magyar aranyjáradék
88.90
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.—
„
„
„
II.
„
M 19.90
„
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
. 78-25
„
„
„
1876. évi államkötv.
69.25
„
vasúti kölcsön kötvény
. . . .
106.25
„
földtehermentesitési kötvény . . . 83.50
Temesvári
„
„
. . 79-25
Erdélyi
„
„
. . 78.40
Szőlődézmaváltság'i
. . 87.—
n
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 65.25
„
„
„
ezüstben . . 77.20
„
aranyjáradék
65.15
r.86o. államsorsjegy
77.80
Osztrák nemzetibankrészvény
119.—
„ hitelintézeti
„
8.08

Magyar hitelbank
Ezüst
Cs. kir. arany
Napoleond'or
Német birodalmi márka
London

*47-95
—.—
5.55
9-35 'la
57-55
117.70

Árverezési hirdetés.

A kézdi-vásárhelyi királyi törvényszéknek
2294I1879 szám alatt kelt végzése értelmében kézdivásárhelyi vagyonunkott kereskedő Györbiró Lajos
Felelős szerkesztő: Málik József.
csődtömegéhez tartozó activ követelések árvezéséKiadótulajdonos: Pollák Mór.
vel megbizatván, az árverésre határnapul folyó évi
május hó 21-ik npajának délelőtti 9 órája tűzetik
ki Kézdi-Vásárhelyan a Györbiró Lajos cég alatti
üzlethelyiségben, mely napon érintett követelések
a többet ígérőnek elfognak adatni, a bíróságilag
Alolirt van szerencsém a n é. közönség megállapított feltételek szerint, melyek alattirt kir.
közjegyző mint bírói biztosnál a hivatalos órák
tudomására hozni, hogya Benkő Elek ur
alatt megtekinthetők, az árverés alkalmáVal pedig
közzé tétetnek.
Kézdi-Vásárhely 1879. ápril 17-én.
átvettem, és azt vasárnap május kő 4-án
D é n e s LÍIJ'OS,
2
kir. közjegyző mint bírói biztos

Kert

megnyitás,

Nép kertjét

Tánezcal egybekötve

megnyitandom a hol a helybeli I-ső zeneker
fogja a n. é.közönséget mulattatni
Ételek és italok jóságáról ugy azok pontosan és jutányos kiszolgáltatásokról gondoskodtam, s minden igyekezetem oda irányul hogy
a n. é- közönség teljes megelégedésó'ket kiérdemelhessem.

Szám 6. 1879.
b. m.

Árverezési hirdetés.

A kézdi-vásárhelyi királyi törvényszéknek
folyó évi 2343 szám alatt kelt végzése szerint kézdiKezdete este 7 órókor
vásárhelyi Györbiró Lajosnénak mint Fürst Jakab
Szives pártfogásokért esedez budapesti kereskedó engedményessének Györbiró
Lajos csődtömege elleni 486 frt. 38 kr követelése
Bedö Ferencz.
s járulékai behozatala végett az 1876 november 28
án felvett foglalási és becslési jegyzőkönyvben
foglalt bolti árucikkekre az árverés elrendeltetvén
árverésre határnapul folyó 1879 évi május hó 20-ik
napjának délelőtti 9 óráját tűztem ki Kézdi-Vásárhelyen a Györbiró Lajos cég alatti üzlethelyiségbe
mely napon a javak egy tömegben a becsérték
10,j" kának [letétele mellet becsárban vagy azon
felül a többet Ígérőnek eladatnak, azonban ha a
A arcszín fiatal üdesóge!
javak ezen határnapon el nem kelnének, a kővetFelülmulhatlan és nélkülözhetlen szapkező napokon egyenként fognak készpénzért elpannak bizonyult be és általánosan elismerteadatni a többet ígérőnek.
tett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr.
Az árverési feltételek alatt irt kir. közjegyző
LEJOSSE-féle
mint birói biztosnál a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők.'
Kézdi-Vásárhely 1879. ápril 16-án.
ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan
Dénes Lajos,
a világon ; a ki egyszer megkísértette, az soha többé nem használ más szappant.
2
kir- közjegyző mint birói biztos
A hatás biztosíttatik.

SAVON RAVISANTE
— Egy darab ára 50 kr. —

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

Mairiesante
Dr. LEJOSSE-tól Parisban.
. Ezen világhírű bőrtisztitó szer valamennyi szépítő szer között leghíresebb és leghatásosabbnak
bizonyult szeplők,napégés
rezesség, sárga foltok, valamint minden bőrtisztát
lanság biztos eltávolítására.
A RAVISSANTE az
arcszinnek feltűnően szép
halvány rózsaszinü, bársonyszerü fiatal üdességet
ad, a bőrt és kezeket vakító fehérségüvé és gyöngéddé teszi, hüsitő és felüditöleg hat s gyöngéd
bőrt szerez, a legkésőbbi
öregségig
Budapesten valódi minőségben kapható •
Török József gyógyszerész urnái királyuteza
7. szám. Sepsi-Syentgyörgyön Ötves Pál és
Betegh Bálint urak gyógyszertárában.
Központi szétküldést raktár: Schwarc Henriknél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 36—50

TUDOMÁSUL!!
Alólirt szivesen szolgálok venni
szándékozóknak jó egészséges

lombárd-velencei
selyemhernyó-tojásokkal.
17*5 gramm (1 lat) á 3 frt.
Nagy-Aj tán, 1879. ápril 18.

Boda Samu,

községi vezértanitó.

J^inoisi

DIÓFA -FOURNIROK
olcsó árban kaphatók
PAPP FERENC

butorgyárosnál Brassóban

Ugyanott egy jókarban levő csinos

m§mjm

koesi

jutányos árban eladó.
Ertekehetni PAPP FERENC,

butorgyárossal.
(Brassó, klastrom utca 2)

