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ELŐFIZETÉSI FELTÉTEL :
Helyben házhoz hordva, vagy
vidékre postán küldve
F.gész évre . . 6 frt — kr.
Fél évre . . . 3 frt — kr.
Negyedévre . . I frt 50 kr.
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Kiadó hivatal :
^OLLÁK

p\ÓR

könyvnyomdája es kün vkeresUedése,
hová a hirdetések és
előfizetési pénzek
bérmentesen intézendó'k.

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 ó r s o r a 15 kr.

A „Háromszéktfráziípar-egyíet" és a „sepsí-szentgyörgyi önkéntes tűzoltó-egyfct" hivatalos közlönye.
Szünet után.
Nem a szindarabrul s a sceník közötti
szünetről van szó, hanem a képviselőház ünnepléséről
A tisztelt ház tehát újra együtt van. Sajnos, hogy az a 60 70 főnyi tóbbség, melyet
jó Csanediék szerettek volna a pokol tüzes fenekébe kergetni, szintén berukkolt a tisztelt
hí.zba Ebből szármszratik min len kigondolható
szerencsétlenség a fold kerekségén. Eiőször is
áruba fogják bocsátani a nemzetet, aztán e g y
k : csit pőrére vetkőztetik a szegény embert s
mikor már nincs egy talpalatnyi földje, egy
felöltő ruhadarab rajta : akkor kiveszik az
utolsó falat kenyeret is a szájából s azt mondják neki, mint az egyszeri tót a fiának, hogy
„vidisti Magyarország !"
Lesz tehát alkalma ismét a nemzetnek
meggyőződést szerezni a Tisza-kormány haszon
leső és magánérdekeknek szolgá'ó politikájáról
meggyóződhetikoa nemzet ismét Eötvös Iváro'y
hazafiságárol és politikai bölcsességéről Hogy
is ne. Hisz a nemzet előtt kézzel fogható módon be lett már bizonyítva az, hogy nem volt
a hatalomnak oly pokoli ö:dög-kisértése, mely
angyalok zengése gyanánt ne csengett volna a
kormány fülében; képesnek mutatta magát a
Tisza kormány, a mi a nemzet, kózérzületével,
az alkotmányosság, a sszabadság, egyenlőség,
testvériség* szentháromságával homlokegyenest
ellenkezett. Képes volt ez a kormány Boszniára, oroszellenes agitaciókra, török integritás
melletti küzdelemre, szóval mindenre, a mibfil
a bécsi udvar, a katonai párt csak egy parányi hasznot húzhatott s a mit a nemzet, különösen pedig a mélyen tisztelt ellenzék rosz néven vett.
Szó, a mi szó : nincs igazság a földön. Ha
volna, bizony nem történhetnék meg az a satyknikus dolog, hogy ilyen kormány még most
is akkora többséggel rendelkezzék.
A vitéz mameluk-sereg, az a csodálatos
szavazó gép, ismét megkezdi egyhangú malompörgését. Szavazni fog a legnagyobb áldozatkészséggel és hősies elszántsággal a .hatalom
parancsszavára. Es Hunnia ezalatt nyög, a nemzet szegényedik, az „ónép« soványodik s vége
leszen az egész világnak a nélkül hogy a bűnös elvehetné még itt e földön megérdemlett
büntetéséi.
Biz ez nagyon szomorú jele az időnek, az
emberek erkölcsi romlottságának. Különösen
fájhat ez a nagyon tisztelt ellenzéknek, mely
már kipattogta minden phrazisaít, kilövelte a
ipéreg minden herculesi nyílvesszőit s elsóhajtotta a búbánat minben hazafias fájdalmát s a
nemzet mégis alszik. Ez a nemzet még sem akarja megérteni szavát, hanem hallgat s megy
szép csendesen azok után, a kiknek több eszök
és jobb lelkük van.
Bizony fájdalmas jelenség e z !
De ha már a nemzet még nem érett meg
arra, hogy a tisztelt ellenzék magas politikáját
és mély hazafiságát kellően méltányolni tudja
hát nyugodjunk meg rajta. Legyen elégtétel
a küzdelem után okvetlenül bekövetkező csendes nyugalom érzete.
Addig mi menjünk tovább.
Közelebbről is tetszett az ellenzéki sajtónak megsoka'ni a kormány azon szabadságát,
hogy az országgyűlést megrőviditni szándékozik, A mi érveket csak kigondolni lehetett ellenne, azt mind igen okosan elmohdották a fő
urak, a nélkül hogy csak rá is hederített volna
valaki,
Hogy pl. ez a folytonos ülésezés fizikailag
lehetetlenné teszi azt, hogy a kormány az ad-

minisztráció ügyeinek gondos intézése mellett
törvényhozási javaslatait alaposan megállapíthassa és előkészíthesse, arra nem gondolt senki
a bölcs férfiak közül.
Pedig e nélkül nem sokat ér az egész országgyülés. Meddő viták, zajos jelenetek színhelye, egy csomó gyenge, tarthatatlan életű
törvényjavaslat gépgyára s egyéb semmi. A
kormánynak időt kell engedni. A kormánynak
idő' kel! engedni az előkészületre, inert ez előkészítő munka egyik legfontosabb tényezője az
egész törvényhozási apparatus működésének. A
ki a parlamenti munkálkodás természetét j o b ban ismeri, vagy legalubb jobban akarja ismerni, mint az oppozitió, annak nemsok fejtörésébe kerül kitalálni, hogy egy rosé kormányjavaslatból a parlamentnek még tűrhető tőrvényt sem igen sikerül előállítani. Már pedig
üthetjük a minisztereket, betölthetjiik a piros
bársonyos székekrt a legbölcsebb emberekkel
ha elraboljuk tőlök azt, a mi rájok nézve még
a bö'csességnél is drágább és megbecsülhetlenebb,
az időt. A miniszterek e'töltének a
házban, a klubbokban 10 — 12 órát s ezen szakadatlan folytonosság alatt hogyan várunk tőink szervesen kigondolt, a fennálló kormányzati tendszer keretébe beillő s teljes alapossággal kidolgozott javaslatot

íiröf Zichy Ferencz konstantinápolyi nagykövetünk csütörtökön szabadsággal elutazott Konstantinápolyból s a jövö hét elején Bécsbe érkezik
a monarchiánk és Törfkország közt megkötött konvencióval. Mint Bécsből jelentik, a konvenció, ellenkező a rólla eddig keringett hírekkel, sorban
épen Boszniával és Hercegovinával foglalkozik,
cime is igy szóll : „Egyezmény Hercegovina és
Bosznia megszállásáról." A szultán formaszerins
szentesíti az okkupációt, ugy hogy az osztrák mat
gyar csapatok egy része haza is hívható. Ezzelegyidejüleg jelentik, hogy a török kormlny végre
komolyan igyekszik rendet csinálni a novibnzári
szandságban, hol eddig az albán liga oly féktelenül garázdálkodom,
A kelet rumélial kérdés elintézése ugy látszik, még mindig nem sikerült s egy berlini távirat ismét jelenti, hogy az orosz kormány megmarad kívánsága mellett, miszerint ugy a kelett
ruméliai nemzetközi bizottság, mint a balkán-határ kijelölésére küldött bizottság csupán kisebb
jelentőségű kérdésekben határozhasson többség által, az elvi határozatok hozatalához pedig a szavazatok egyhangúsága legyen szükséges, — a mi
természetesen Oroszország kényére bizná minden
fontosabb határozat megakadályozását. — A mi
az Aleko basáról elterjedt liireket illeti, Bécsből,
hová Aleko Basa tegnapelőtt megérkezett, újból
megerősitik, hogy Aleko basa ott is ugy nyilatkozott, miszerint hajlandó volna a bolgár trónt elfoglalni, természetesnek találja azonban, hogy a
bolgár fejedellem nem lehetne egyúttal Kelet-Rumélia kormányzója, nem csak inert a nagyhatalmak meg nem engednék, hanem mert nem volna
kompatibilis, hogy a bolgár fejedelem egyúttal a
porta alá rendelt hivatalnok legyen. E kombinációk egyébiránt aligha bírnak gyakorlati jelentő séggel, mert minden ellenkező erőfeszítések dacára kétségkivül Battenberg herceg fog bolgár fejedelemmé megválasztatni.

Hanem hát azért a minisztereket lehet büntetlenül korholni, tőlök emberfeletti munkát
megkívánni s hol ők megfeszített erővel dolgoznak s ilyen magasra csigázott pretenziók
mellett is hivek maradnak kötelességeikben:
akkor is szabad nekünk lármázni. S a kik legOroszországban nagy erélylyel folytatják az
jobban lármázn?k, azok rendesen jó hazafiak
összeesküvés nyomozását, s egy szentpétervári távinak tartatnak.
rat szerint Szoloviev mult vasárnap állítólag kimeNyugodjék bele hát az ellenzék, mert az- rítő vallomást t^tt, melynek alapján a kormány
nyomora jutott az egész összeesküvésnek. A cár
zal, ha az ülésszak rövidül, csak a parlament elleni merénylet sikere esetén,í hir szerint, még
érdekének teszünk eleget. Nyugodjék bele az 1400 főbb katonai és polgári hivatalnok meggyilellenzék, mert sokkal több óntud itossággal és kolása terveztetett, hogy a forradalmárok kizsáksokkal beszámithatóbb jóindulattal teszi azt a mányolhassák az általános zavart. A rendőrség
hatalmába ejtett sok fontos irományt is és most
kormány, mint a minővel ők ellenzik.
külön vizsgáló bizottságot küldetnek Charkovba
A M.
és Odesszába, mert az összeesküvés főleg e két
városban ágazott el. Ha e hirek valóknak bizonyulnak, csak még keményebb katonai uralom lesz
A király ezüst lakodalma.
a következményük. Maga a cár, ugy látszik, nem
llécs, ápril 27. A nagy nap, mit rsötörtök óta igen érzi magát jól többé hü oroszai között, mert
ugyancsak,
szentpétervári jelentések szerint, a nyár
aggódva, félve és türelmetlenül vártak Bécs város felai közt százezerek, végre meg érkezett. A nagyobb részét külföldön fogja tölteni s ez időre
díszmenet, mely ma délben a pompás Ringsrasen az idősebb nagyhercegek egyikét nevezi ki korvégig vonult, fényben, gazdagságban és művészi mányzónak.
ízlésben a legtökéletesebb és legbóditóbb benyomást gyakorló volt, mit Bécs városa századok óta
látott. Már a tegnapi száraz — cár hideg — idő
megváltoztatta Bécs arczulatát. A lehangoltságo t
öröm válta fel. Annak az öröme, hogy a díszmeSzikszai Lajos, Zilah város derék képviselője'
net ma csakugyan megtartható lesz. És mégis tar- közelebdtöl megrendeléseket tett a sepsiszentgyörtatott, oly nagy lelkesedés és óriási részvétt mel gyi szövő tanműhely által előállított cikkekből, a
lett, minőt embernek ritkán van alkalma láthatni. köldemény annyira megnyerte tetszését, hogy az
Már éjnek idején megérkeztek a diszfogatok a alábbi meleg hangon irt levelet küldé az intézet
prater körteréte. Még hajnal volt, midőn a menet- egyik vezetőjének.
ben résztvevő személyek dacára a hűvös időnek —
A levél következőleg hangzik :
vagy ^fekete báli öltönyökben, vagy jelmezben
Tekintetes ur !
szintén megjelent a praterben, hogy ott a külön
A sepsi szentgyörgyi háziipür egyesület rakcsoportokat rendezhessék. A vadász csoport rentárából
mult
március hó 20-áról keltezett becses
dezői már 3 órakor reggel indultak a praterbe, az
egyes gruppok rendezésse végett- Sok kévéház levele kíséretében küldött kelmékért fogadja minegesz éjjel nyitva maradt és tele volt vendégek- denekelőtt szíves köszönetemet.
kel, kik azért töltötték ott az éjt, mert jó helyre
Örömmel telt kebellel szemléltem a sikert mely
akartak szert tenni. Reggel pompás idő volt, de a készítmények minőségében meglepő tanúságot
tizenegy óra tájban borulni és fél egyjórakor per- ad arról, hogy a székelyföld minden korban minmetezni kezdett, épen midőn a menet vége a kirá- den viszonyok között a kor intő szavát megértette.
lyi sátorhoz érkezett. A menet rendezése minden Egykor Gábor Áron ágyúival értesítette az ellent,
várakozást és képzetet felülmu't. A menet éle az hogy a székely élni, s szabad akar maradni ősi
összekötés! vaspálya vízvezetéki hidján foglalt he- honában, most szövőszékei s mart szökéseivel készül
lyet, a többi csoportok ugy helyezkedtek el, a törni utat a magyar ipar s culturának keletre. Semint rendben következtek egymásután. Igy kez- gélje a magyarok istene I
dett a hódolati menet 8 óra után lessan megindulni.
A küldemény értékét 27 frt. 46 kr, tiszteletA praterből befrodult a Praterstrásséba s innen az tel ide zárom s miután célom az, hogy addig is
Aspern hidon keresztül a Ringstrasséra.
mig mi ezen a vidéken magunk is hasonló házi
ipari cikkeket előállítani tudnánk az ott előállított
készítményeknek itt piacot szerezzek e téren. Kérek
még 2 ágyteritőt, 4 asztalteritőt mutatványul és

Egy elismerő hang a háromszéki .házi
iparról.

6 len, 6 gyapott törölközőt saját számlával küldeni s egyúttal értesíteni, hog'y az esetben, ha itt
valamelyik kereskedő nagyobb menynyiségben
szándékoznék bevásárlásokat tenni s azon házi ipar
cikkekből raktárt állítani, minő kelmékből tehetné
s melyek vannak nagyobb mennyiségben ?
Egyebekben fogadja őszinte tiszteletem kifejezését, maradván
alázatos szolgája
Szikszai Lajós,
országos képviselő,

az üzletek zárva maradjanak s a hurcolkodás szün- örökítette üteg; a mai nap ünnepét, s fejezte ki a
neteljen. A város érdemes dobosa tudtára adta a felségéi' uralkodó pár iránti tántoríthatatlan hűsége,
közönségnek, hogy a ünnepély miatt „Szentgyörgy ragaszkődása' 'és hódoló tiszteletét sokszor éljeneknapja ápril 24-ikéről 25-ikére tétetik át" Estve a ben törvén'ki a jegyzőkönyv felolvasása és aláváros ki volt világítva : a piac közepén egy nagy írásakor.
négy oldalú transparent volt fellálitva az ünnepélyNem kevésbé lélekemelő az is, a mi itt köre vonatkozó alkalmi feliratokkal, ezen kivül csi- vetkezik. Szeretve tisztelt lelkészünk felhívja a képnos transparenteket láttunk a honvéd kaszárnyán viselő testületét, a szegedi árvízkárosultak részére
is. Hogy tarack lövések sem hiányoztak, azt mon- gyűjtést észkőzlendő bizottság megválasztására és
danom is felesleges.
egy aláírási iviiek azonnal leendő megnyitására. A
Következő d. e. 10 órakor a város kebelében bizottsági egy hángnlag Révay Pál, Zsigmond Bélévő hivatálos és iparos testületek, a tanítói kar, a niám, Keresztes László, Boc Péter, Keresztes J.
tüzóltói egylet stb. ünnepélyes menetben levonul Sámuel, Nagy Sz. Sámuel, Nagy István, Nagy FeTarcali Endre titkári jelentése
tak a kantai romai katholikus templomba hálais renc és Bardoc Sándor személyében megalakult;
(Folytatás)
teni tiszteletre honnét ugyan oly rendben a túzóltó az aláírási iv kitétetett, melyen a község 50 frttal
Ez biztos alapja egy nemzet megmaradásának, egylet zenéje mellett a ref. templomba ment a kö- nyitotta még az adakozást, ugyan itt a helyszínén
•z kölcsönzi a nemzetek concertjében egy nemzet- zönség, onnét pedig a városház elé, hol a polgár- a képviselő tagok és egyes birtokosok ajánlatával
nek a nimbust, melyet az irigy kaján szemmel, a mester egy rövid alkalmi beszédet tartott ; mire a eddig 100 frton felül Íratott alá, és ehez még néközönség szétoszlott.
hány hektó gabona.
gyenge tisztelettel néz és bámul.
Délben két banquette is volt egyik; a KölönA gyüjtőbfzottság utasítva lett, hogy a mai
Ezek együttes fejlesztése tesz egy nemzetet
benn szilárddá és nagygyá, künn pedig tiszteltté és te-, másik a Csetey féle vendéglőben. Az előbbin naptól fogva, legjobb belátással és buzgósággal járhatalmassá. S hol e téren a gyakorlat az eszmé- részt vett a város értelmiségének nagy része,- az jon el.hivatásában, a gazdagok forintját, a szegény
lettel párosulva halad, ott nem félthetjük az ön- utóbbi pedig kizárólag a tüzóltó egylet által ren asszony fi léreit, f. évi september végéig hordja
deztetett. A pohár köszöntések sorát Szőts József össze és igyekezzék megmutatni, hogy N. Bacon
súly alatti összeroskadástól.
Tekintsünk Angliára, hol kezdődik nagysága polgármester nyitotta meg Ö Felségeikre mondott községe a „nagy" jelzőre érdemes, hogy megérpem-e ezen három foglalkozási sarkponton. Nézzük toaszttal. Felköszöntettek még József főherceg tette a királyi szót, s hogy a keresztényi szeretet
meg a tüzpróbát kiállott franciát, mit tett a meg- ő fensége, Andrássy, a magyar minisztérium, Tisza élő megtestesült alakot öltött benne.
Sok ily községet s ezekhez hasonló irányyal
próbáltatás nagy napja után nemzetének felvirá- Kálmán kormány elnök stb. Mindkét banquette-en
goztatására és régi fényének visszaszerzésére. Sem- kedélyes és vidám hangulat uralkodott. Nem hagy- jóra törekvő elöljáróságot adj istenem a hazának I
mit egyebet uiint fennebb emlitott tényezők biztos hatom említés nélkül hogy e banquette-en Tüzkövy
Bocz Péter,
pénzügyi aligazgató Szebenből, ki mint vendég szinfejlesztését.
községi tanitó.
tén
részt
vett,
azt
inditványozá
hogy
Pataki
nevű
Sokan ez ellen felhozhatnák : igen de azon
nemzeteknek más földrajzi fekvése és mások egyéb kézdi-vásárhelyi városszolga számára, ki a megekörülményei. Erre csak azt felelhetni, hogy lassan lőző estvén az üdvlövések alkalmával vigyázatlankezdették és fejlesztették s mit egyesek nem ér- sá gkövetkeztében egyik szemét elvesztette, a jelenJagócsy Péterűy Józsel értesítése
hettek volna el: elérték társulás utján és államok- levők könyör adományokkal járuljanak. Az iadita házi iparról.
vány
tetszéssel
fogadtatván,
a
gyűjtés
azonnal
megnak segedelmezésével.
S hogy ez igy van, nemcsak a megpróbáltatás történt és a begyült összeg (mennyi nem tudom)
Ha nem volna a 1-gmüveltebb körökben oly
Hegyesi
gazdatanácsosnak
átadatott,
hogy
a
szeután, de ezelőtt 3 századdal: bizonyitja Démrecter
sok eltérő vélemény a felett: vájjon van e hazánk
Ármand bárónak „a francia nemzet közjóléte mint rencsétlenül járt város-szolgának kézbesítse. Ugy nak egy általában ipari; szüksége? vájjon lehet-e
hirlik,
hogy
a
szerencsétlent
király
Ő
Felségének
a nevelés eredménye" cizmü müve, melyet az
a földmivelő állam egyszersmind iparos állam is ?
osztrák ipar művészeti muzeum igazgatóságának némi kegydijra fogják ajánlani. —
ugy a fennebb előadottakból mindenki egyszerűen
Általában az egész ünnepély csinosan és rend- kimagyarázhatná magának azt, hogy mik lennének
megbízásából személyes tapasztalatok és kutatások
ben folyt le. Érdekes volt végig tekinteni az egyik az azutáni teendők az eredmények fokozásának
alapján történeti kutfök után irt.
Emiitett műben a középkortól egészen máig ve- templomból a másikba vonuló nagy tömegen. Azt céljából. De mert mint emlitém a főkérdés felett
zeti le szerző ezen az iparra irányult törekvéseket mondják mostanában nem volt reá eset, hogy a már megoszlik a vélemény, s igy ez kihat azon
melyek nagyrészintaz uralkodóktól és környezőik- templomok annyira megteltek volna. A lelkesült- kérdésre is, mely a főkérdésnek t. i. az általános
től indultak s fejlesztettek. Egy nagy szakasz van séget nem kevéssé fokozá a ref. kántor, midőn is- iparkérdésnek alapja, — tehát a házi iparra, —
emiitett műben Colbertnek szentelve, melyben teni tisztelet végén rázendité az orgonával : „Ha- szükségesnek tartom elmondani azt, hogy mik a
neki pénzügyi forradalmi és törvényhozó tevékeny- zádnak rendületlenül stb. "
teendők a házziipar emelése céljából.
A viszontlátásig 1
sége mellett az ipar fejlesztése érdekében tett inAz, a mit mondandó vagyok, egyéni nézet
tézkedései magaslanak ki.
Pattantyús.
ugyan, de a gyakorlati életből merített tapasztalaDumreicher után Colbert az ipar emelés értokra van alapítva : mert ha valaki éveken át szadekében, közvetlenül és teremtőleg nyúlt az ipakadatlanul utazza az ország minden vidékit, melyeNagy Uacon 1879. ápril 24.
ros életbe, uj iparágakat teremtett, a hanyatlókat
ket különben is behatóan ösmert ; tanulmányozza
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támogatta ; törekvő vállalkozókat megrendelések,
a nép életét, a társadalmi szokásokat minden oszsególy pénzekkel, előlegekkel, jutalmakkal és elisEgy kis helyet kérek becses lapjában, hogy tály különbség nélkül, ösmeri ezek előnyeit és hátmerésekkel támogatott.
elmondhassam olvasó közönsége előtt, N.-Bacon rányait, azt hiszem, hogy illetékes alapos véleményt
Egyes ágak emelése va.y uj irányok megho- községünkben ö felsége, apostoli királyunk és fel- fog mondani.
nosítása érdekében mintaszerű állammühelyeket séges neje, Erzsébet király-asszonyunk tiszteletére
A házi ipart ugy mint eddig, ezentúl is a tárés gyárakat teremtett; a munka napokat szapori ezüstmenyegzőjüket miként ünnepeltük meg.
sadalom által kell leginkább ápoltatni.
totta 17 ünnepet megszüntetvén, eddig nem űzött
Oly nagy terjedelmű dolog ez, hogy az esetSzeretve tisztelt lelkészünk, már a húsvéti üniparokat, művészeti és ipari eljárásokat meghono- nepek alkalmával felhívta hiveit s f. hö 20-án is- ben, ha az állam venné kezeibe, nagy apparatus
sított. Rendszeres oktatás által az iparosok Ízlését mételve kihirdette a szószékről, miszerint közeledik és aránytalan nagy költség szükségeltetnék hozzá.
fejlesztette.
De amennyiben a háziipar terjesztésére mega nap, melyen 25-ik éve telik be az uralkodópár
Igaza van, midőn mondja: „hogy mig francia házassági szövetségének, s ezt a napot országszerte kívántató költségeket társadalmi uton még sem lenyelven irnak és jogot szolgáltatnak, mig Francia hála isteni tisztelettel üli meg az osztrák-magyar het egész mérvben megszerezni, s még pedig nem
műhelyben az ülő megrendül és a takács vetélője birodalom minden ajkú és hitfelekezetü népe.
azért, ihintjia nem volna meg a pénz, hanem mivel
fut , mig francia hajóorom a hullámokat szeli, mig
A község egész ünnepélyes szint öltött ma- társadalmi hibáink egyike az,hogy mindent az álFranciaországban szobrok állanak és festmények gára. Az egyház tornyának ablakáról és a község lamtól várunk, hogy vannak oly mániáink, meragyognak, addig C o l b e r t nevét hangoztatni házáról nemzeti lobogót lenget e pillanatban is lyekre szívesebben adunk tiz forintot, mint a házi
fogják."
(midőn e sorokat irom) a szél, pontban 9 órakor iparra egyet, hogy a háziipar kérdésével tüzetesen
Ezeknek köszönheti Franciaország jelen ipara megkondultak a harangok, a templomba sietők nem foglalkoztunk ; — szükséges, hogy az állam
fejlődését, mely hogy mily hatalmas és minő jól- hosszú sora tölté be az utcákat, majd az iskola minden kitelhető anyagi és [erkölcsi eszközökkel
létet biztositott^az azzal foglalkozó iparosoknak: áll- növendékei vonultak fel a tanítók vezetése alatt, támogassa a társadalmi működést, mely támogatás
jon itt szerző nyilatkozata a francia-porosz háború utánnok jött a község képviselő testülete és az tartsa meg a z i n g e r e n t i á t , s ezt főleg azlezajlása utáni tüneményről:
egyházközség'presbitériuma testületileg. A temp- ért, hogy ne eszközöltessék itt vagy ott oly eljá„Midőn Franciaország, úgymond, a háború és lomban megzendült az orgona és a „Száljon ál- rás, mely gyakorlati érzék hiányában többet ártforradalom irtózatos pusztításait, az emberélet dás rád az égből" hymnus eléneklése után lelké- hat az ügynek mint használna.
pénz, a vagyon és terület veszteségeit várakozáson szünk felmegy a szószékre; tart lelkesült, buzgó,
Továbbá, a háziipar fejlesztése az általános
felül elviselni képes volt' és csorbítatlan hitellel szép imát. Ima után utalva O felségeik magasztos nagy érdek, s eredménye kihat ugy az államra
és meg nem tört bátorsággal rendes tevékenység életpéldájára, melyen a 25 évet, népeik fokozódott mint az egész társadalomra, mégis mint a közvaután fogott, a kortársakra az mély hatást gyako- szeretetében, s a legbensőbb családi élet boldog- gyonosodás és közmivelődés nagy tényezője első
rolt. De mennyire fokozódott még a hatás, midőn sága között töltötték le, utalva arra a határtalan sorban a nép érdeke, ez veszi első sorban has*3
nemsokára reá egy borzasztó közgazdasági kár a bőkezűség és szivjóságra, mely a koronák gyé- nát, illő is tehát, méltányos és szükséges, hogy a
többi nyugati iparos államokat kivétel nélkül meg- mántjai fölött, örökfénynyel ragyog, s melylyel a nép maga is támogassa segélyezze az ügyet.
szállotta, mig a francia nemzet a sors csapásaiból nemzetet eltéphetlen szoros kötelékkel fűzik trónÁmde a nép önkényt nem adakozik. Meg
ismét kivergődött I Franciaország e csapásokat és juk zsámolyához ; utalva ugy az uralkodó pár, mint szokta adni és adni mindanyiszor, a hányszor megveszteséget oly módon viselte el, mint azt a száraz a nemzet részéről arra a szeretetre, mely hosszú rendelik, önkényt nem : mert az önsegélyről távolföld egyik állama sem tehetné.
tűrő, mindeneket elfedező, hivő, reménylő és soha ról sincs fogalma, mert a müveit osztályhoz bizalE meggyőződésben osztozkodik egész Euró- el nem fogyó erejével ád népeket a királyoknak és ma nincs, mert egészben véve még nem tud gonpában vox populi et consensus gentium, ugy hogy tartja fenn a királyokat századok hosszú során, a dolkodni.
mindenütt felkeltetett az érdek a nemzeti erők királyi székekben ; utalva Ö felségeiknek azon
Ez Art — és mert meg szokott dolog hogy a
okainak tanulmánya iránt. A mint bizonyos, hogy áldozat készségére, melylyel országaik népeit, s közigazgatási hatóságok befolyása mindenben kiebben egynél több ok működött közre, ugy az is ezek között legközelebbről Szeged veszedelmében kéresék, felhasználtassák, ezeknek kell módot enbizonyos, hogy köztük a legjelentékenyebb a nem- hazánkat ért nagy csapást királyilag igyekezett gedni arra, hogy a néposztály a házi ipar támogazetnek több évszázadon át vesztett iparos iskoláz- enyhíteni; utalva Ő felségeik azon magas elhatáro- tásában részeltethessék.
tatása I
zására : miszerint az ezüstmenyegző ünnepélyesbbé
Könnyű ezt eszközölni. Nem kell hozzá uj
Ily irányban indult hazafias kormányunk is tételére szánt költségeket a szerencsétlen vizká- törvény, elég a kir. belügyi minisztériumnak egy
ujabb időben iparunk emelése érdekében, áldja rosultak javára óhajtják fordíttatni : felhívja egy- szabályrendelete, mely kimondja azt, hogy a házi
meg az isten érette I
házhiveit és a község képviselő testületét az ada- ipar segélyezése czéljából jogában áll minden - törkozásra, melyre nézve a képviselő testület egy bi- vényhatóságnak, — ha ezt a közgyűlés elhatározza
az egyenes adók
vagy 1 százalékáig
Az ezüstmeny egzői ünnepélyek vi- zottságot fog kinevezni s a mai naptól fogva, a akár
községházánál egy aláírási ív tétetik ki, az aján- magát megadóztatni.
latok feljegyzésére, melyeknek lefizetési véghatár
Nem volna ez egyéb, m'ut azon adó, melyet
idejéül f. évi szeptember vége tűzetik ki.
Kézidi-Vásárlielytt 1879. ápr. 25.
a községek a jegyzői nyugdíj alapra, az egészség
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Ezzel az isteni tisztelet egy rövid imával be- ügyre, toloncozásokra és isten tudja mire még fiA felséges uralkodó pár 25 éves jubileumát fejeztetett, s a képviselő testület és nagyszámú bir- zetnek.
Alig lesz oly törvényhatóság e hazában, mely
városunk is megünnepelte. Folyó hó 23-án este felé tokosság zsúfolásig megtölté a község házát, a hol
kidoboltatott hogyha következő napi ünnepély miatt is a község képviselő testülete jegyzőkönyvileg ha szükségét látja a háziipar fejlesztésének megyéje

déken,

területén, ne akarna vagy egy, vagy más irányban
intézkedni.
Ma legjobb akarat melett sem .teheti, korlátolva van a kir. belügyi minisztérium által. — Akad
itt ott erélyes alispán néhány erélyes szolgabíró,
ezek reá beszéllésének sikerül is azután a községeket l evonni, s a példa mutatja, azért, mert egyik
megye összes községei például 1200 forinttal támogatják a házi ipart, e miatt ezek nem lettek szegényebbek s nem lennének sehol sem azok.
Ha azonban a népet ily módon bevonjuk — s
pedig jogosan bevonhatjuk az aktióba, — akkor
nem volna szabad egyetlenegy — magát a müveit
osztályhoz sorozó s hazafinak nevező — egyénnek
se lénni e hazában, ki évenkint legalább két forinttal ne járuljon'egyik vagy másik házi ipar egyesülethez. —
Van-e ember, ki hazáját szereti s mégis ennek jövő felvirágoztatásáért évi 2 forintot megtudjon tagadni még akkor is, ha mindjárt az ügyben
nem bizik ? Ott, hol egészséges társadalom van
ott nem található, — nálunk igen is sok van.
Miért? talán nem érezzük, hogy uj jövedelmi
forrásokat kell nyitni, ha fenn akarjuk tartani magunkat ? Talán nem tudunk egy oly eszmeért lel
kesülni, melynek érvényesítése tagadhatlanul a
közművelődés és közvagyonosodás emeltyűje ?
Korántsem azért. — Lelkesülni is tudunk inkább mint akár mely más nemzet, és naponta elpanaszoljuk, hogy ez igy nem maradhat, meg van
támadva a nemzeti tőke, hozzá kell valamihez fogni
mi ujabb kereseti forrásokat nyit. -—
De van egy nagy hibánk. Ez a könnyű vérüség, könnyelműség; — s még nagyobb hibánk,
hogy minden cselekvésünk hőmérője a politikai
pártok egymás közötti egyenetlenség. Az ellenzék
nem a kormány ellenzéke, hanem az országé, mivel a mit a kormány legjobb meggyőződése szerint óhajt végrehajtani a közgazdászati téren, az
ellenzék pártot alkot az országban, — gáncsol mindent, követet olyat, mit maga soha sem tudna létesíteni.
Tudom jól, hogy szavaim visszatetszést okoznak, de épen én reá tudok ujjal mutatni azokra,
kik egy választási mozgalom előtt a házi ipart politikai célokra felhasználták a választások után csak
nevéről ösmerik a házi ipart. — Ujjal tudok reá
mutatni azokra, kik az iparos osztály legbensőbb
barátjainak mutatták be magukat a választási időszak alatt, ennek elmultával tagadják, hogy az
iparnak e hazában jogosultsága volna.
Vegyünk példát Francia- és Angolországról.
Hiszen oly szívesen hivatkozunk ezekre s óhajtjuk
utánozni intézményeiket.
Ha e két nemzet kormánya az ország anyagi
és közművelődési javítására célzó intézkedést tesz,
ez nem támadtatik meg soha, hanem minden ember magáévá teszi az ügyet, s keres oly politikai
mozzanatot, mely alkalmas arra, hogy a kormány
és pártja ellen támadást intézzen.
Vagy hallotta e valaki valaha hogy Franciaországban lerontotta volna a császárság azt, mit a
királyság például a borászat érdekében tett, vagy
a köztársaság, mit a császárság ez irányban folytatott ?
Avagy hallotta-e valaha valaki, hogy két élesen szemben álló nagypolitikai párt ellentétben állott volna egymással akkor midőn az orsók tévékenységét, vagy a bérrendszert, vagy a kőszénbányák tulajdonosait a felbujtogatott munkások ellen védelem alá kelle venni ?
Bizonyára nem. —
Midőn ezeket felemlitem, nem kívánok oktatólag fellépni; sokkal csekélyebnek tartom magamat
hogy sem valami uj kultust kívánnék terjeszteni ;
szándékom csupán az eltagadhatlan állapot constatálása, és szándékom emlékeztetni arra, mit a gyakorlati élet tanit, t. i. hogy soha egy államban sem
teremtetett valami nagy és nem ÍS, ha a müveit
oiztály egy része bár mi cimen visszavonta magát.
Mind ezen bajokon egyedül a törvényhozás
segíthet s pedig két irányban. Törvény által az illető miniszterek dotatiójának bár mérsékelt, de a
szükség parancsolta aránybani emelése által — a
törvényhozók termében, s jó példával buzgó részt
véttel kerületeikben.
Nékem gyakori szerencsém van képviselőkkel találkozni a vidéken, egyetlen egytől sem hallottam, hogy a házi ipar céljából indított mozgalom nem üdvös, de épen ugy nem hallottam, hogy
a házi ipar érdekében valamelyik igyekezett volna
pártot szerezni s felszóllalni ugy, mint ezt az ügy
nagy fontossága megkívánta volna.
Ez nincs rendjén. A törvényhozót honatyá
nak nevezik, ha jogos ez elnevezés, t akkor a törvényhozóra az atyai kötelesség minden ágaiban
egyaránt sulyosodik.
Már volt egyszer alkalmam egy nyilvános felolvasásban arról szólani, hogy mit várhatnánk a
főúri és a papi rendtől a házi ipar fejlesztése tárgyában.
Több helyen rosz néven vétetett ebeli őszinte
nézet nyilvánításom, mi azonban nem tart vissza
ez alkalommal is kijelenteni azt, miszerint legbensőbb meggyőződésem, hogy hazánkban az ipar és
háziipar emelkedését mindenek felett a főúri rend
és a klérus mozdíthatja elő.
Vége

köv

A fővárosból,
(Május elsején)
Bom . . bom . . mindenfelé harsogó és cifra
zene hangzik fel. A főváros magas épületei között
majd itt, majd ott tűnik tel egy banda, hullámzó nép
mindmegannyi hírnökei a tavasz első napjának. A
sikamlós kövezeten már kora reggel címeres fogatok robognak végig, uszályos selyem ruhák vonulnak el, majd megint felgalyazott lármázó szekerek, ünnepiesharangzugás, költözködés, már mint
nevezni szoktuk hurcolkodás, a házakból kihordott
bútorok megannyi halmazai — oh költözködés . .
be keserű vagy . . keserű emlékek l A bútorok e
prózai átszállításába semmi öröm, mennyi bu, sokszor jó óra, egy kimondhatlan kedves együttlét
leli elszállítását egy más messze utcába talán örök
re . .? Kiadás, fényűzés leli magyarázatát a hurcolkodásban hisz itt a fővárosban még a költözködés is fényűzéssel jár sok magas fokot ér, hogy
ha a társadalmi osztályok és a rang lajtorjáján
emelkedünk föl a „statusadósság" felhős régióiba
még ezt is megfoghatónak, sőt természetesnek
leljük.
E pazarlási versenyről t. olvasóim aligha tudnak s áldják sorsukat, hogy nem tudnak. Ma is
igaz az a régi közmondás : Ignoti nulla cupido, „a
mit nem lát az ember, arra nem is fáj a foga. Magam is a hurcolkodók között vagyok — két éve,
hogy járom a nagykereszt utca zsidó küszöbeit —
kimondhatatlan fájdalom fogja el a szivet. Azt a
fadarabot, azt az érzéketlen bútort megsiratja a
szomszéd, a jó barát, a . . . milyen gyenge az emberi szív . . még a bútort is megsiratja. Itt minden
lépten-nyomon látvány csiklandozza szemeinket. Olvasóink kétségkívül irigylik tőlünk e magas müélveket.
Méltán . . . Most viszik bútoraimat, könyvemet, lapjaimat mindent a Zerge-utcába. Szekérre
hányva már ott fetreng széken, kedves könyveim
újságaim, asztalom, melyen annyi sok kedves órát
töltöttünk együtt . . . s tova viszik dübörögve, az
egész közönség sajnálta, hogy oly hamar távoz
riiok kelle, lelkűkből osztozának a közsajnálkozásban, Szivük, látom, hogy ugy ver mintha veLk
menne a szekérrel, együtt ver a dübörgéssel . . .
menni kellett, a kérlelhetlen házi ur, a ki különben
nagy paraszt, hisz a miveltséget nem a csizmadia töke mellett tanulják — mitsem engedett a
magas házbér összegből.
Ki a legboldogabb május elsején, mint a házmester és felesége ?
Ezeket kétségkívül a vidék is ismeri, de azt
hiszem csak „en miniatűré", mig nálunk minden
„nagyságos" lévén a kisvárosi prókátor és miniszteri tanácsossá lett „uraságoktól" le a házmester feleségeig, ki noha kétköznapokon csebreket mosogat és a ház előtt sepreget: vasárnap ő az első
arany láncával derekán. Clemensben elragadtatással
szól a királyi 25 éves lakodalomról. Nemde, hogy
az egész élet maga nem egyéb, mint merő látszat.
Május elseje felséges nap, hisz a tavasz minálunk nem március 21-én kezdődik, legyen az a
verőfényes napok verőfényes napja ; nálunk a tavasz május i-én kezdődik legyen ez a hóbortos
április elsejének még hóbortosabb áprilisé. Ám,
de most is petyereg az idő, mint a gyerek, szegény költözködők, csak hurcolkodjatok, megszoktam a sors szeszélyét, mert sokan megcsaltak már;
ki eddig szeretni tudott, mind megcsalt.
Bizony édes keserű érzelmek ezek, de ki tehet róla? Talán az annyira gyenge emberi sziv ?
Május elseje . . . költözködnek, ped g nem jól teszik, mert igaz az, mit egy költő mond — ha már
költő mondja . . . hogy egy költözködés felér egy
tűzzel. En is azt mondom . . már, hogy ne mondanám szives olvasóim, mikor egy költözködés oly
nagy bánattal ér fel, a bánat pedig az emberi szivet fájdalmasan égeti, a bútort csak a tűz égeti,
melyet újra megvenni egyedül pénzünk bánja meg
Emez pótolható, amazt csak az pótolja, hogy újra
szomszédok isujra . . jó barátok leszünk . . .Adja
az ég. Jövő levelét már a Zerge-piacról intézi a
„Nemere" külmunkatársa
Dózsa Uéza.

KÜLÖNFÉLÉK
— A három8zékmegyei Márkos községben f. évi
március hóban kiütött keleti marhavész tényleg
megszűnvén, miután a törvényszabta 21 napi felügyeleti idő alatt ujabb betegedés elő nem fordult és a vészes udvar fertőtlenítése szabályszerűen vighez vitetett : Magyarország területe — az
1874. évi X X . törvénycikk 46. § a alapján — ezennel vészmentesnek nyilvánittatik. Kelt Budapesten
1860. évi április hó 26-án. A földmivelés-, ipar- és
kereskedelemügyi m. kir. minisztérium.

— A sepsiszentgyörgyi „Székely-Mikó" ta-

nodában a szegedi árvízkárosultak részére adakoztak, atanárok részéről: Görög István 5 frt, Bodoz Domokos 2 frt, dr. Szász István 2 frt, Simó
Dénes 1 frt, Törös Mózes 1 frt, Albert Károly 1
frt, András Ferenc 1 frt, Antalfi Elek 50 kr, öszszesen 13 frt 50 kr. — A tanulók részéföl történt
adakozásokat jövő számunk hozni fogja.

— A kézdivásárbelyl „közművelődési egyesütet" f. hó 4-én 25-ik előadását fogja tartani. Gratulálunk a derék társulatnak s egyszersmind meg
említjük, miszerint az estély igen élvezetesnek ígérkezik. Lesz alkalmi felolvasás Szotyori Józseftől,
működik a dalszakosztály s adatni fog a „Magyar
fiuk Bécsben"cimü érdekes 3 felv.. vigiáték. K.Pásárhely város közönsége minden esetre kellő
pártfogásban fogja részesíteni e derék egyesületet.
— A Székely nemzeti muzeuiuról lapunk egyik
számában megjelent közleményrs vonatkozólag a
következő sorokat vettük :
Tek. szerkesztő ur l
Becses lapja, a „Nemere" 31 számában „különfélék" cimü rovat alatt „a Sz- nemzeti muzeum"
elkészült helyiségéről szóló közleménynyel szembe, fel vagyok hatalmazva a „Cserey Székelynemzeti muzeum" nagylelkű alapitója által annak
határozott kijelentésére, hogy ő nagysága nem csak
hogy nem akadályoztatta' annak illető helyére való
leköltöztetését, de ö maga sürgette nem egyszer,
s igy annak, hogy a leköltöztetés „még. mindig
késik az éji homályban,"' ö nagyságán kívül eső
okai lehetnek, melyeknek elhárítana J a milyen
kedves a nyilvánosságnak, ő nagysága előtt ép
olyan kívánatos. I.egyen szabad reménylenem,
hogy a közvélemény tájékozásául irt e néhány
sort becses lapja legközelebbi számában szives
lesz közre adni.
K.-Vásárhelytt, 1879. april 28,
S z é k e l y J á n o s , ref. pap
— Tudósítás. Van szerencsém tudatni azon
tisztelt szülőkkel, a kik engem bizalmukkal megajándékozni méltóztatnak és kedves kisdedeiket
gyermekkertembe gondjaim alá adni szándékoznak,
hogy a „Gyermekkert" helyiségét Kórházsor 539sz. a. mltsg. Székely Gergely ur házához tettem
át, s legfőbb törekvésemet oda irányoztam, hogy
a k i s d e d e k n e k az itteni nagy gyümölcsös
kertemben kedves és célszerű mulató helyet berendezzek, valamint a tantermet is a szükséges
kellékekkel ellátni kötelességemnek tartottam, hogy
a tisztelt szülők megelégedését minden tekintetben
kiérdemelhessem. NAGY OLIVIA gyermekkertésznő.
— Adakozás A „Nemere" f. évi 30-ik számáben megjelent — N. Ajtán tartott — műkedvelő
színielőadás jövedelmiről közlött értesítésem után
az alföldi árvízkárosultak javára átvettem bölöni
id. Barabás Sándor úrtól 1 frt. felül fizetést, melyösszeget illető helyre juttatás végett át is adtam
a járási tkts szolgabíró urnák.
BODA SAMC.
Az árvízkárosultak javára a belügy minisztériumnál a hivatalos kimutatás szerint begyült eddigI.484.883 frt 50 kr. Ujabb adományok : a meiningeni lap gyűjtése 500 frt a „Remsch. Ztg" gyűjtése 710 márka, 2 db. 73 márk 50 filléres német
állami kötvény, a mezőberényi „leánykoszoru^
gyűjtése 125 frt, Sopronmegye közönsége a nemesi
pénztárból iooo ft, a siegeni (Westphalia) zeneegylet hangversenyének jövedelme 636 márka stb.
— K-apotkiii herceg gyilkosa. A moszkva.
„Russkija Wjedomosti" nak irják Charkovból a kö
vetkezőket : A minap az itteni vendéglők egyikéj
be egy fiatal ember érkezett, ki feltűnő viseletéve_
magára vonta a közfigyelmet. Csakhamar Timcsen r
ko az alrendörfőnök is a vendéglőbe jött, s ekko
a fiatal ember hozzá lépett is igy szólt: „Admi
nisztrátor ön ?" — „Láthatja, mondá Timcsenko'
egyenruhájára mutatván." „Akkor érdekes ujsá^
got mondhatok önnek", folytatá az ismeretlen
„Kérem, beszéljen", viszonzá a rendőrtiszt.„En vagyok Krapotkin herceg gyilkosa!" kiáltá az ismeretlen s hirtelen eltűnt sz ajtón. Az utcán azonban
utóiérték s elfogták. „Agyon lőhettek, — raondogata most a fogoly börtönében és birói előtt —
de meg ne kegyelmezzetek, mert ostoba kegyelmetekre semmi szükségem l "
— Tizenegy óra alatt. Egy humpoleci posztógyáros Dite Imre vállalkozott arra, hogy az uralkodó számára 10—12 óra alatt teljesen kész vadászöltönyt készít olyan gyapjúból, melyet még
csak akkor nyírnak le a birkáról. E hó 23 án a
kísérlet megtörtént s pedig a legfényesebb sikerrel.
Reggel 6 órakor elkezdtek nyirni 12 db. előbb a
városi orvos által teljesen egészségesnek nyilvánnitott birkát. 6 óra 8 perckor a szükséges gyapjumennyiség már le volt nyirva, hat óra 1 perckor
megborzolva, 6 óra 37 perckor megfestve, csakhamár megványolva, megfésülve, 8 órára már fonallá
fonatott, s 8 óra 14 perckor rajta volt az orsókon.
Ezután a szövés megkezdődvén, 11 óra 10 percre
mar készen volt 7 három negyed röf posztó. Ezt
12 óra 3 percre m e g m á n g o r o l t á k , 12 óra 14 percre
megmosták, 12 óra 31 percre megszáradt, 12 óra
45 percre megnyírták 1 óra 7 percre megtisztították, 1 óra 10 percre megkefélték, 1 óra 15 percre
kivasalták. A posztó tehát hét óra 15 perc alatt
teljesen készen volt. Most a szabómühelybe került
s ott rögtön kiszabatván, a kabát, mellény és nad
rág d. u. 5 órára meg volt varrva. Az őszes munka tehát 11 óra hosszáig tartott.
— Idegrázó látványban gyönyörködik a ko lozsvári bámész nép a temetőben. Baloghnénak a
Nemzeti száloda egykori tulajdonosának bebalzsamozott, holttestet kivettetett sirboltjából s egész
meztelenül a balzsam által megovótt ép testtel heverpár napja szabadon. Ugy mondják, irja a „Keletegyik kolozsvári tekintélyes egyéniségnél bizonyos

- fUOszép összeg tétetett le annak idején a sirbolt gondozására s most a sirbólt gondozására s most a sirbolt összeomolva és a lakója kidobva a népgámulatáüak tárgya. Szép dolgokat érünk meg.
— Táborszky és Porseli zenemükereskedésében megjelentek. Magyar ábránd magyardalok
felett : i) Húzzad cigány (Németh Jánostól) 2) Hullámzó Balaton közepén. 3) Plevna nóta (Németh
bádagos
Jánostól) hegedűre zongorakisérlettel szerzé Hűajánlja a n. é. közönség szíves pártfogásába ujonan
bér Jenő. Ara 1 frt 50 kr.
berendezett üzletét.
Az álltalam alapitandó
Ez üzletben csinos kiállítással, tartós minő,.Ssékely nemzeti niuzenm"
ségben készíttetnek különféle
számára f. év március havában beérkezett adomámányok kimutatása.
torony- és házfedelek, csatornák
1) Könyvek, nyomtatványok kéziratok.
Benedek Lajos kir udvari titkár ur ő méltóságáés liiuablakok
tól (Nagy-Borosnyó) ió kötett könyv 4 kötett irott
mü, 1 okmány, 10 darab szomorú jelentés. A nagy- fehér- vagy fekete pléhből.
enyedi minorita ház főnök úrtól 3 kötett könyv a
Pakfong- réz- és fehér bléhből
X V l I századból. Orbán Ferenc igazgató úrtól (Brassó) to kötett iskolai könyv 2 füzet iskolai értesítő. Földes Géza tanitó úrtól (Nagy Borosnyó) 1 dus választékban igen jutányos árban kaphatók.
darab régi okmány. Gagyi Sámuel igazgató úrtól
Kölönféle GÁZMÉRŐK négy mérővel, u. m.
(Bánfi Hunyad) 4 darab iskolai értesitő. Boda Sálit. ós t literre alkalmazva ponmuel tanitó úrtól N-Ajta 1 darab okmány. Föt. Ma- 1 delit. 2 delit.
tusik János igazgató úrtól (Déva) 7 kötet könyv. tosan készíttetnek.
Sényi Sándor nagyságától (Fhalom) 1 kötet könyv.
Különféle nagyságú
Keiner Pétét igazgató úrtól (Arad) 3 füzet 'iskolai
értesitő. Kovács Sándor igazgató úrtól (Debrecen)
1. 18778 iskolai évkönyv. Pünkösti Gergely ő méltóságától (Altorja) 1 drb német okmány 1692-ből jótállás mellett olcsó árban kabhatók.
Jausz György igazgató úrtól (Soprony) 3 füzet isRégi elavult házfedelek, csatornák, toronyfekolai értesitő. Dr Bohus Rezső igazgató úrtól (Budapest) 2 füzet iskolai tudósítás. Föt. Varga Emil delek olcsó árban kijavíttatnak s általában minigazgató úrtól (Szolnok) 10 füzet iskolai értesitő. den e nembe vágó cikkek jutányos árban megszeVajdafi Gerő igazgató úrtól (Budapest) 5 iskolai rezhetők.
értesitő. Az országos rabbi képező intézet igazga- W
Lakása Sepsi-Szentgyörgyön, csikiutca 301
tóságától (Budapest) 2 kötett könyv. 'Orbók Mór
igazgató úrtól (Galgocj 2 kötett könyv. Veress szám a. a Weinberger-ház szomszédságában
6
Ignác gimnáziumi igazgató tanár úrtól (Nagy sze- 1
ben) 22 füzet iskolai értesitő. Barts Sámuel igazgató tanár úrtól (Baja) 4 füzet iskolai értesitő, és 1
önálló müve. Goos Károly tanár úrtól (Segesvár)
4 kötet; régészeti mü. Hőhr Dániel igazgató úrtól
(Segesvár) 10 füzet Iskolai értesitvény. Vásárlás
utján 3 kötett könyv. Gosztony József igazgató úrtól (Csábrendek) 1 füzet Iskolai értesitő. Cserey
Gyula úrtól Ozsdola) 6310 darab használt posca
gazdasági gépgyárasok ajánlják solid kivitel,
bélyeg.
nagy munkaképesség éá tiszta 'cséplés által
II) Régiség pénz és érem :
előnyösen ismert specialitásaikat :
Barabás Pál úrtól (Albis) 3 darab ezüst pénz
Jancsó Ilonkától (jmecsfalva) 1 darab ezüst pénz.
Benedek Lajos kir. udvari titkár úrtól (Nagy borosnyó 1 vasgyürü a X V századból 1 arany olvasztó edény, i óra tók, (réz) 1 darab ezüst és 15
darab réz pénz. Vajna Domokosné uraszonytól (Altorja 5 darab 1848-BS bankjegy. Vajna Domokos
úrtól (Altorja) 1 római és egy magyar ezüst pénz.
Bartalis József úrtól (Cofalva) 4 drb réz pénz. Biró
1—8 ló- vagy ökörerőre berendezve, szállítBéla tanitó úrtól (Cófalva) 1 darab római mozaik
ható vagy álló minőségben. Továbbá különtégla. Földes Géza tanitó úrtól Nagy Borosnyó 1
böző nagyságban gyártunk szilárd szerkezetű
darab réz pénz. Fehér Vilmos úrtól (Cófalva 1 drb
Tisztitó-malmokat, szecskaváezüst pénz. Vásárlás utján 2 ró nai edény.
III) Természeti tárgyak:
gókat, daramalmokat stb
Zonda Mihály úrtól K-Polyán 1 korcs malac. PoIllustrált árjegyzékeket minden nyelven
litzer Rudolf úrtól (K.-Vásárhely) egy szarvas agbérmentesen küldünk. ~*5S0S1
1 20
gancs.
Ipar tárgy.
IV) Biró Emma kisasszonytól 1 művészileg kifaragott falevél
.. Fogadják a lelkes adakozók kik tettök által
egy nemzet kincsét gyarapították előlegesen köszönetemet, az utókor hálás elismerését.
Imecsfalva 1879 Április 11-én
Özv. Cserey Jánosné.
Van szerencsém t. ügyfeleim és a nagyér"
demü közönség tndomására hozni, hogy

Berkeczi János

diszmüvek, konyhaeszközök, utcalámpák

takaréktüzhelyek

tlmrath és tarsa Prágában,

Kézi- és vonó erőre berendezett

cséplő gépekben,

Iroda- áthelyezés.

Érlek- és váltó-árfolyam a bécsi cs. kir. nyilvános
tőzsdén ápril'22.
Magyar aranyjáradék
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
»
„
II»
n
„
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
„
„
„
1876. évi államkötv.
„
vasúti köícsön kötvény
. . . .
„
földtehermentesitési kötvény . . ..
Temesvári
„
„
. .
Erdélyi
„
„
. .
Szőlődézmaváltsági
„
. .
Osztrák egys.-államadósság papírban , ,
»
n
»
ezüstben • .
„
aranyjáradék
.
*86o. államsorsjegy
.
Osztrák nemzetibankrészvény .
. . .
„ hitelintézeti
. . . * , .
Magyar hitelbank
Ezüst
Cs. kir. arany
Napoleond'or
Német birodalmi márka
London . . .
Felelős szerkesztő: Málik József.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.

90.95
—.—
119.60
79.—
70.—
106.25
85.—
80.50
78.80
87.
86.—
65.30
65.75
77.05
119.50
8.08
248-10
#

93.45
57.60
117.50

Árverezési hirdetés.
A kézdi-vásárhelyi királyi törvényszéknek
2294I1879 szám alatt kelt végzése értelmében kézdivásárhelyi vugyonunkott kereskedő Györbiró Lajos
csődtömegéhez tartozó activ követelések árvezésével megbízatván, az árverésre határnapul folyó évi
május hó 21-ik npajának délelőtti 9 órája tűzetik
ki Kézdi-Vásárhelyen a Györbiró Lajos cég alatti
üzlethelyiségben, mely napon érintett követelések
a többet Ígérőnek elfognak adatni, a biróságilag
megállapított feltételek szerint, melyek alattirt kir.
közjegyző mint birói biztosnál a hivatalos órák
alatt megtekinthetők, az árverés alkalmával pedig
közzé tétetnek.
Kézdi-Vásárhely 1879. ápril 17-én.

Dénes Lajos,

kir. közjegyző mint bir ói biztos

Szám 6. 1879.
b. m.

Árverezési hirdetés.
A kézdi-vásárhelyi királyi törvényszéknek
folyó évi 2343 szám alatt kelt végzése szerint kézdivásárhelyi Györbiró Lajosnénak mint Fürst Jakab
budapesti kereskedó engedményessének Györbiró
Lajos csődtömege elleni 486 frt. 38 kr követelése
s járulékai bíhosatala vé^itt az 1S7Ó n)/3n » er 2
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 /* kának letétele mellet becsárban vagy azon
felül a többet Ígérőnek eladatnak, azonban ha a
javak ezen határnapon el nem kelnének, a kővetkező napokon egyenként fognak készpénzért el
adatni a többet Ígérőnek.
Az árverési feltételek alatt irt kir. közjegyző
mint birói biztosnál a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők.^
Kézdi-Vásárhely 1879. ápril 16-án.

Dénes Lajos,
2

kir- közjegyző mint birói biztos

TUDOMÁSUL!!
Alólirt szivesen szolgálok venni
szándékozóknak jó egészséges

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

Boda Samu,

ügyvédi irodámat

községi vezértanitó.

f. évi Szentgyörgy-naptól kezdve a sétatéren a
Wellenreiter-féle laktelekkel szemben levő saját
házamban helyeztem át.

Nagy Károly
ügyvéd.

Árverezés.
Kovászna község tulajdonához tartozó P o kolsár nevet viselő hidegfürdő a hozzátartozó
kerítéssel jelen év május 4-én d. e. 9 órakor
három évre árverés utján haszonbérbe fog adatni.
A feltételek a községházánál megtekinthetők.
Kovásznán, 1879. ápril 25-én.

Deák Albert,

itj, Deák Károly,

közs. jegyző.

közs. jegyző.

DIOF A-F0 ÜKN1R0K
olcsó árban kaphatók
PAPP FERENC
butorgyárosnál Brassóban

Ugyanott egy jókarban levő csinos

mgaiiyos

fcoesi

jutányos árban eladó.

Ertekehetni PAPP FERENC,
butorgyárossal.
(Brassó, klastrom utca 2

