Megjelenik ezen lap lietenkint kétszer:
c s ü t ö r t ö k ö n és v a s á r , ap

Szerkesztőségi iroda
Sepsi Szentgyfirgyon
a ref. kollégium épületében, hová
a l?p szellemi res2ét illető
Lö.leinények küldendők.

ELŐFIZETÉSI F E L T É T E L
Helyben házhoz hordva, vagy
vidékre postán killdve
Eeész évre . . 6 frt — kr.
Fél évre . . . 3 frt — kr.
Negyedévre . . I fit 50 kr.

kiadó hivatal:

j^OLLÁK

JAÓR

könyvnyomdája és kön vkereskedése,
hová a hirdetések és
előfizetési pénzek
bérmentesen intézendők.

Hirdetmények dija:

Politikai, társadalmi, szépirodalmi es közgazdászati lap,

3 hasábos petit-sorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
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A „Háromszéki háziípar-egylet" és a „sepsí-szentgyörgyi önkéntes tűzoltó-egylet" hivatalos közlönye
A nemzet szive
A legkedvesebb napi esemény ma ő Felségeik Budapestre érkezése. Nem volt. ez előre
bejelentve hivatalosan, nem készültek hetekkel
azelőtt a felséges királyi pár fogadtatására,
hanem jött a király saját jóindulalától vezéreltetve szeretett népéhez s fogadta a nemzet
szive teljességéből, az érzésektől túláradt sziv
te'jességéből.
Nagy nap volt az Budapestre nézve, de
nagy i apja volt az a királyi párnak is. A nemzet fővárosa akkor látta először az ezüstmenyegző után uralkodóját: a király akkor látta
ismet népe határtalan szeretetét Nem lesz ez
a nap többé elfeledve soha sem az uralkodó
pár, sem a nemzet előtt.
Magyarország s különösen a főváros csak
szivével vett részt a bécsi impozáns ünnepélyen;
csak szivét küldte oda a ragyogó csillárok, a
fényes diszmenetek sorompójába, külsőleg nem
tündökölhetett az ünnepély alatt.
Es mégis a legszebb része az ünnepélynek az övé, a legszebb hódolatot ő mutatta
be, midőn szerető szivét, királyáért oly hőn
lelkesülő hódolatát tette az uralkodó pár lábai
elé Ez a hódolat felér az ezrekre menő küldöttségek ragyogó fényével, felér mindennel a
vi'ágon, mert ez azon egyetlen jutalom, melynél többet, magasztosabbat ember nem adhat
soha.
A királyi pár érkezésének hire villanyfolyamként járta be Budapest polgárságát Az örömről ragyogó arcok, a lelkesedés fokozott türelmetlenségei mind azt bizonyiták, hogy a
királyi pár szerető népének szivében él.

Az első phonograf Sepsi-Szentgyörgyön.

A belátha tatlan hullámzó néptömeg, mely
ellepte az indóháztól egész Budáig a főutcákat,
királyát és királynéját jö't üdvözölni. A roppant
sokaság Magyarország fővárosában á magyar
uralkodó párt üdvözölte.
Mikor ő Felségeik a vonatról kiléptek,
egyet dobbant a iöváros szive s e dobbanásban benne volt egy egész nemzet szeretete.
Riadó cromzengés fogadta a királyi párt, ugy
hogy midőn az első éljen ezer meg ezer torokból elhangzott, végig szaladt az üdvkiáltás, mint
egy villanysodronyon s a következő percekben
már Buda-árig hatolt az. Mindenütt, minden
utcán csak a lelkesedés tüze égett azért az
ur-kodó párért, a ki ezüstmenyegzőjét most tartotta meg.
A fellobogózott, szőnyegezett házak gyö
nyörii szinpompáb?n úsztak s ünnepélyes szint
kölcsönöztek a váci ut, fürdő-utca stb mentén
kifejlődött jetenetnek. Az utcák, merre a királyi pár elkocsizott, virágokkal, füvekkel, lombokkal gazdagon voltak behintve s a mit a
szeretet egy pillanat alatt rögtönözhetett, az
mmd látható volt a bevonuláskor.
Ez a rögtönzés a sziv örömének, a szerető
lélek lelkesedésének rögtönzése volt. S az este
minden felhívás nélkül rendezett kivilágítás a
szeretet ragyogása vala.
Ez a nap megtanította azt, a ki eddig a
magyar nemzet szivében kételkedett, arra, hogy
a magyar határtalanul, (orrén szereti királyát
és királynéját. Nincs nemzet, mely annyira
tudna hódolni egy alkotmányos, fejedelemnek
mint a mienk s nincs nemzet, mely ugy tudja
szeretni királyát mint a magyar.
kel foglalkozott legörömestebb. Hogy kedvenc tárgyait alapjában tanulmányozhassa, felcsapott távirásznak. A szükséges elméleti és gyakorlati vizsgálatok letétele után egy amerikai táviró-társulat
felvette hivatalnokai sorába. Ezen idő alatt is nősült meg. Rendkívüli szorgalmat tanúsított, s még
szabad idejét is a hivatalban, az ottan felállított
gépek körül töltötte el. Hogy minő odaadással szerette a távirászatot, mutatja azon körülmény, hogy
született két gyermeke közül a fiút pontnak, a leányt vonásnak kereszteltette. Ezen tanulása, búvárkodása közben egy uj távíró gépet talált fel,
melyet nem sokára egy második találmánya is követett. A társulat igazgatósága figyelmessé lett
Edison irányában, s nagy talentumot gyanítván
benne, elvonta a gépkezeléstől s egy gépgyárba
alkalmazta, egyszersmind szerződést kötve vele
oly formán, hogy a társulat segíti őt pénzzel,
anyaggal és szerszámmal, nemkülönben a netáni
szükséges munkaerővel is, de Edison köteles leend
minden uj találmányának hasznát felerészben a
társulattal megosztani. S a társulat jól számitott,
mert Edison egymásután több találmányt tett,
melyet a practicus amerikaiak jól megfizettek, s
a társulat szép nyereséget rakott zsebre. Ezen módon Edison is vagyonosodott, s ma 31 éves korában 200 ezer frt évi jövedelemmel bír. Dacára ezen
vagyonos állapotnak, most is a társulat által részére mühelyül átengedett nagyszerű palotában
dolgozik s ioo segédet foglalkoztat, kik közül az
első segédjének, kivel találmányának titkait is
közli, hogy azokat el ne árulja, hetenkint 200 dollár fizetést ad. A phonograf találmányai sorában
a 8o ik helyet foglalja s feltalálása a véletlen müve
volt. Cilinder kalapot viselvén, egy alkalommal sétálás közben a kalapot szája előtt tartva, magába
mélyedve egyes szavakat mondott, s ujjával a kalap tetején dobolgatott. Ekkor ugy vette észre,
hogy a kalapba mondott szavak visszhangzanak,
s e mellett mintha ujjaival érezné a kalaptető finom rezgését. Ismervén már a hang elméletét, hazament, kissé gondolkozott az észlelt tüneményen
s összeállított egy egyszerű kis gépseskét, mely
a belehelyezett bizalommnak már kezdetben meglehetősen megfelelt. £zt kissé tökéletesítette s meg
volt a phonograf.

11.
Múltkori közleményünk kiegészítéséül közöljük még az alábbi ismertetést, melyet szakavatott
kezekből vettünk.
A világ legújabb csodáját, Edison legújabb
meglepő találminyát, melyet f. hó 2 án itt lielytt
is bemutattak, e becses lapok olvasóival kissé részletesebben is megismertetem.
A phonograf, miként magyar neve (Hangiró)
is mutatja olyan készülék, melynek segélyével az
emberi és állati hangot le lehet irni, meg lehet örökíteni, magyarán szólva, meg lehet fogni. A hang
miként a természettanból tudjuk, nem egyéb léghullámzásnál, vagyis bsszélésünk által a levegő
sajátságos hullámzásba jön, ezen hullámzást egyik
levegő parány közli a másikkal mindaddig, mig a
fülünk dobhártyájához jut, mely szintén "rezgésbe
jön s fülidegeink által a hangot halljuk, megértjük. Ezen találmány segítségével az emiitett léghullámzás, légrezgés leíratik s tetszés szerint többször ismételhető ugyanaz, mii: egyszer elmondottunk.
Minek előtte a találmány részletes leírásához
fognék, talán nem lesz érdektelen ha elmondom
röviden, ki az az Edison, ki a telephont, phonografot s legújabban a villanyos világítás megoszthahatóságát is kitalálta.
Mrs. Edison szül. Amerikában s gyermekkorából nem sokat tudunk ; 14 éves korában újság áruló fiu volt a nagyobb vasúti állomásokon. írni, olvasni tudván, az újságokból sok csodálatos dolgot
olvasott; mi tudvágyát felébresztette. Midőn már
egy kis kapitálisa volt, kézi nyomdát vett s folytonosan utazgatván a vasúton, egyik coupéból a
másikba átjárt (az amerikai coupék tudvalevőleg
nem ugy vannak berendezve, mint a mieink) * az
egyikbe s másikba hallott pletykaságot összegyűjtötte s kinyomatta azon melegiben s a nyomott
példányokat az utasok közt elárusította. Az üzlet
nem ment roszul, s a szerzett pénzen tudományos
könyveket hozatott, szorgalmasan tanult, képezte
lelkét. Nagy behatással voltak fogékony lelkére a
A phonograf szerkezete "már e lapok muít
a villanyosság és delejességről olvasottak, s ezek- számában 1 „'íratott. Kiegészítésül csak azt teszem

Büszkén mondhatjuk ezt el magunkról.
„A kivilágítás, mely szintén rögtönözve
történt, körülbelfíl 8 órakor kezdődött s fényesen sikerült, főleg a Lipótváros elragadó fényben úszott. Nem volt ház, melyben legalább
egy-két ablak ne lett volna kivilágítva. A főutcák pedig tündéri fényt árasztottak. A budai
oldal házain kitett gyertyák mint egymás fölé
helyezett kis csillagok ragyogtak. A Gellérthegy lejtőjén fekvő házacskákból egy-egy kék
vagy vörös láng bukkant elő, majd ismét eltűnt Az ismétlődő tűzi játékot a corsóról, melynek palotasora szintén ragyogott, igen sokan
nézték. Általában a késő órákban is tömérdek
nép járt-kelt a napvilágos.ságu utcákon, melyek
közül a Dorottya-, a fürdő-, a váci-utcák különösen kiváltak. A középületek nem világíttattak ki, a szállodák azonban kivétel nélkül, nevezetesen az , Európa, 1 hová a folyton megujuló görögtűz számtalan uézőt csalt. Az Andrássy-palota, mely élő virágokkal igen Ízletesen volt földiszitve, kis mécseket rakott ki az
erkélyre, az ablakokba. A Duna partján elhúzódó paloták bár nem mindenik világitott ki,
elbűvölő fényárt mutattak, melynek sugarai ott
rengtek a viz fényes tükrén, még inkább emelve
a hatást, szemlélve ezt különösen a budai magasabb pontokról. A királyi palota ablakait
szintén megvilágítva láttuk Mily bűvös, elragadó látvány tárulhatott innét a szemlélő elé!«
Igy
tudósitnak bennünket az estéről,
Alább még részletesebb tudósítást is közlünk
a megérkezésről. Mindez fénye:s tanúsága annak, hogy a magyar nemzet nemcsak hódol,
nem köteles tiszteletből hajol meg uralkodója
előtt, hanem szivéből szereti királyát
még hozzá, hogy ha a tölcsér alakú phonografba
belebeszélünk, a hang által előidézett léghullámok
a megfeszitett guttapercha finom hártyát mozgásba
hozzák, ez mozgását közli az őt érintő rugóval s
ez végre a végére ezüstölt rubin tücskével a stanniol papirosba apró betűket nyom. Ily módon az
egész stanniol papír pontocskákkal láttatik el. —
Ha már most a hengert kezdetleges helyzetébe
visszahúzzuk, s az óramű által előbbi útját másodszor engedjük megtenni, a finom rubin tücske a
a már meglevő pontocskákon végig pattog s ezen
pattogás által az elébb belemondott beszéd, hang,
ének vagy zene ismétlődik, még pedig hallhatólag
s tisztán kivehetőleg.
Ha a pontokkal ilyképen ellátott stanniol
papirt eltesszük, s évek m#ütán ismét a hengerre
felhajtva, a tű hegyét rajta végig futni engedjük,
az évek előtt belemondottakat épen ugy, miként
belemondattak, ismétli.
Igy például ha Patti vagy Donadió Párisban
vagy Londonban ez előtt egy ilyen phonografba
beleénekelt volna, s az akkor megpontozott stanniol papirt idehozva, most a phonograf hengerére
feltennők, hallhatnók s élvezhetnők nevezettek kitűnő énekét.
Az, a mit most városokról városokra hordoznak, még nem tökéletes, mert nem adja ép oly tisztasággal vissza a beszédet,, miként belemondatik,
de hogy az rövid időn tökéletesittetni fog, abban
semmi kétség; az első nehézségen tul vagyunk, a
tökéletesítés már könyebb lesz főleg a genialis
Edisonnak.
A jelenleg látott és hallott phonograf tiszta
működésére nagy befolyással van a tiszta száraz
idő s az, hogy a stanniol papiros jó erősen legyen
reáfeszitve a hengerre. Ugy ezen reáfeszités, mint
a száraz idő, illetőleg levegő a rugékonyság fokozására szolgál, nedves levegőnél a guttapercha
hártya nem eléggé rugékony, valamint nem kellő
reáfeszitésnél a stanmiol papir sem.
A mily kétségtelen, hogy a phonograf a találmányok sorában egyik legszebb helyet foglalja
el, éppén oly kétségtelen, hogy feltalálóját ez előtt
500 évvel találmányával együtt mint boszorkánymestert megégették volna.
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A mily jól
uralkodó párnak,
mondani, hogy a
Tartsa meg

esett ez őszinte szeretet az
épen oly jól esik nekünk kimagyar nemzetnek szive van.
az ég örökre!
A. M

* Az oroszok Bulgária megszállásáért 25 millió rubelt követelnek.
* A brassai-predeal-hukarestl vasútvonal magyar területen fekvő része Brassótól Predeálig most
már teljesen elkészüli és miután a pálya Predeál
tói Sinaiig román területen is már annyira elkészült
hogy három hét múlva át lesz adható a forgalomnak, a brassó-sinai-i vonalszakasz — mint értesülünk — május 30-án fog megnyittatni. Azon intézkedések megállapítására, melyek e vonalszakasz
megnyitása alkalmából a Predeálon teljesítendő
határszéli . állam szolgálat érdekében szükségesek,
az érdekelt m. kir. minisztériumok által a helyszínére vegyes bizottság küldetik ki, mely május 4-én
a predeáli állomáson jövend össze. E bizottság legkiválóbb feladata leend megállapodni arra nézve,
hogy mi módon lesz a vámkezelés a megnyitandó
vasútra nézve a sok tekintetben készületlen viszonyok közt legcélszerűbben teljesítendő, mely feladat megoldásával a pénzügyminiszter báró Salmen
Jenő pénzügyminiszteri osztálytanácsost és Turócy
Adolf budapesti fővámtárnokot és fővámigazgatói
helyettest bizta meg, kik egyúttal a brassai és tömösi fővámhivatalok viszonyai iránt teendő intézkedések megállapítására is kiterjesztendik figyelmöket. Á nevezett mi iszteri kikü döttek május 2-án
indultak a román natárszélre s első értekezletöket
a közlekedési minisztérium kiküldöttjeivel Ludvigi
Gyula vasúti és hajózási felügyelővel és Blaskovics Frodolin vasúti igazgatói helyettessel május
5-én fogják megtartani. Hivatalos missiójuk körülbelül 10 napot fog igénybe venni.
* A magyar bankkerületek felosztásánál Brassó
főhelylyel bankkerület területe : A brassói kereskedelmi és iparkamara kerületének egy része. — A
bankkerülethez tartoznak : Csik , Fogaras-, Háromszék-, Brassó- és Udvarhelymegyék.
Hegedűs Sándór országgyűlési képviselő, ki
a tavalyi párisi szabadalmi nemzetközi kongresszuson Magyarországot képviselte egy, efontos tárgyról fejtegetéseket tartalmazó beható és terjedelmes
emlékiratot terjesztett be a kereskedelmi minisztériumnak ama kongresszus működése felöl.
A bolgár nemzetgyűlés küldöttsége, mely Battenberg hercegnek átnyújtja fejedelemmé választatásának jegyzőkönyvét, hat tagból áll: Simon püspükböl, Hadsi Priszlava sumlai müezzinből és négy
bolgár képviselőből.
A magyar nyelv kötelező oktatása feletti vitában a törvényjavaslat ellen Maximovics Miklós
és Bacon József, mellette Hérics Antal és Váradi
Gábor szólaltak fel. Az általános érveken kivül Herich és Várady szolgáltak külön érvékkel is, amaz
Sopron ez Máramaros — tehát két, vegyes nemze
tiségek lakta megye visszonyait festvén, melyekben, nemzetiségi kérdés, mert nincsenek nemzetiségi
izgatók. A vita nyert érdekében e beszédek által,
de még be sem fejeztetett, folytatása a jövö héten
következik. A kérvények tárgyalása semmi érdekeset nem hozott. Annál érdekesebb és örvendetesebb volt a pénzügyminiszter válasza Falk ur
interpellációjára.
Tirnova máj. 3. Dondukov-Korzakov hg. Livádiába utazása alkalmával tegnap itt zajos oroszbarát tüntetések voltak. Dondukov kocsijából kifogták a lovakat és nagy örömujjongás közt a város kapujáig húzták. Itt a polgármester beszédet
intézett Dondukov hdfcceghez, melyben örömét fejezte ki Battenberg hercegnek fejedelemmé választatása fölött. Dondukov a népnek a cárt éltető kiáltásai közt folytatta útját.
Battenberg herceg megválasztását Bulgária
fejedelmévé, mint előre látható volt, a nagyhatalmak helyeslőleg fogadták Monarchiánk részéről,
mint Bécsből jelentik már tegnap távirat küldetett
Livádiába, tudatva h o ; y a bécsi kabinet beleegye
zik Battenberg herceg megválasztásába. Berlinben
természetesen örömmel beleegyeznek, az angol és
francia félhivatalos közlönyök pedig szintén meg
nyugvásukat fejezik ki. Az uj fejedelmet egyébiránt
Oroszország nem ereszti azonnal szabad szárnyra."
Mint Tirnovából jelentik, Dondukov hg, kí a cár
parancsára Livádiába utazott, bevárja ott Battenberg herceget s két hét múlva — talán az uj fejedelemmel együtt visszatér Szófiába, hol aztán néhány hónapig I. Sándor mellett, vagyis igazabban
helyette vezetni fogja a kormányt.
Kz orosz belzavarok az ostrom állapot uralma
alatt nem igen szűnnek. Varsói hirek szerint a nihilisták épen nincsenek megfélemlítve s Szentpéterváron a petárdák robbantása folyton tart. A
város minden részében katonaság van elszállásolva;
az utcákon folyvást erös őrjáratok cirkálnak, ugy
hogy a város egészen oly képet nyújt, mintha ellenséges hadsereg tartaná megszállva. Hire járt,
hogy a cár le akar mondani, majd ismét hogy a
trónörököst akarja kinevezni, — e hirek azonban
nem nyertek erősítést. Annál sűrűbben folynak az
elfogatások még pedig a legfelsőbb hivatalnok
körökben is. Maga a „Golos" jelenti, hogy a ke-
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leti kprmányzóságok'börtöneibe nem kevesebb mint
12.00 fogoly gyűlt iriár össze's csat-a volgai 'hajózás megnyíltát várják, hogy Szibériába száíitsák
őket. A kormány a szállítandó foglyok nagy tömege miatt Kurbatov nagykereskedővel külön szerződést volt kénytelen kötni: Kurbatov 8oo'ooo rubelt kap a fogolyserég elszállításáért. — Az orosz
kormányra különben nagy megaláztatás vár az angol parlamentben. Az alsóházban ugyanis sir R.
Peel bejelentette hogy kérdést fog intézni a kor"mánytiö'í, váljon — miként s több évvel ezelőtt ":>áz
akkpri kormány emberiség szentpontjából felszólalt
a nápolyi király vérengzései ellen — szándékozik-e a mostani kormány is lépéseket tenni, hogy
enyhitessék "a kegyetlenség és rémuralom, mely
alatt Oroszország nyolczvan milliónyi népe szenved.
A vita e kérdés fölött aligha dicsőségére fog válni a cárnak és a kormánynak I

A királyi pár megérkezése Budapestre.
Alig lett f. hó 3-án közhírré, hogy a királyi
pár délután Budapestre érkezik, a polgárság, mindenki a maga családi körében készületeket tett a
szeretett vendégek elfogadására. S ez a fogadtatás méltó volt a fővároshoz, annál méltóbb, minél
kevésbé volt benne csak árnyéka is a hivatalos
színezetnek.
Délelőtt már lengettek városszerte a házakon
a nemzeti lobogók főkép a középületeken és templomokon. De különös diszt öltöttek azok az utcák,
a melyeken az uralkodó párnak az osztrák állam
vaspályától a várpalotáig kellett haladnia. A hoszszu széles váci ut impozáns látványt nyújtott száz
meg száz lobogójával csínnal földíszített virágos
erkélyeivel tarka-barka szőnyegeket lebocsátó ablakaival. Továbbá a marokkai és a fürdőutcák öszszébb szoruló házsorain a bámuló szem nem tudott
hol megpihenni, annyi vo'.t emeletről emeletre a
számta'an lobogó, kép, csokorfüzér, szőnyeg. S
minden ablak, minden erkély végig az egész hoszszu utsoron tömve nézőkkel. A Ferenci József-tér
házai mind fel voltak-diszitve, az akadémián s a
régi Llyod épületen három-három óriási zászló
lengett A tér közepén magas rúdra a város lobogója volt feltűzve : a lánchíd fellobogzzva, a Dunán a hajók mind lobogódiszben.
A lánchídon végig sürii sorban állott a nép.
A budai utcák az Albrecht ut, a vár, a palotatér,
mind fel voltak diszitve s tele néppel.
Az indóháztól a királyi palotáig a kocsi ut
végig be volt hintve friss füvei. A váci uton és a
Ferenc József-téren székekből rögtönzött tribünök
voltak, s bérkocsik, társas és terhes kocsik megannyi néző helyekül állottak szerteszét, természetesen annyi emberrel megrakya, a hánv csak rájok
fért.
Egymásután érkeztek 5 óra felé a kocsik az
ünnepi közönséggel. A városi hatóság tagjai' nagyobbára magyar díszruhában jelentek meg, a parliamenti tagok szalonöltözetben, a hölgyek pedig,
egyszerű de ízléses utcai toilettekben.
Ráth főpolgármester neje egy gyönyörű nagy
virágbokrétát tartott kezében, melynek hosszú nemzeti szinü szalagjain e felírás volt: „A budapesti
hölgyek hódolata". Az „Erzsébet" árvaház növendékei díszruháikban képeztek sorfalat a királyi váróterem ajtaja előtt, kosarakban töménytelen
gyöngyvirágot és árvácskát tartva készen, hogy
azokat a kirá'yi pár elé hintsék. Hoflman Gizela
intézeti növendék pompás csokrot tartott kezében
a királyné számára. Szemben a leánykákkal a hölgyek képeztek tömött hosszú sort az egyik oldalon,
a másik oldalon pedi^ a férfi közönség állott
sorba.
Itt voltak — a gyöngélkedő Péchin kivül —
a miniszterek : Tisza, Wenkheim, Szapáry, Trefort
Pauler, Kemény, mindannyian díszruhában s Szeade
honvédezredesi egyenruhában. Ók állottak a terembe vezető kettős sor élén Ráth főpolgármes
terrel és Kamermaier polgármesterrel. A főrendiház és képviselőház tagjai is ott voltak.

A paviiíjM»i kijárása előtti kis körtéren várták
•az udvíriv^kQ^k a Felségeket. Itt Tisza Kálmán
üdvözölte- anrlc^rályi párt, s most a királyné és Gizella zárt kocsiba, a király és Lajos herceg nyitott
kocsiba ülve, iegyre tartó s csak erősbödő éljenkiáltások közt -megindult 'a menet. Az udvari kocsikat
több mint ioö^kocsi követte a fentebb elősorolt
urakkaL éS'fho%y ékkel.
A vái? palotában a főbejárat lépcsőjén József
főherceg fogadta ő Felségeiket ki honvédségi főpaTancsnoki-egyenruhájában várta a királyi családot,
József főherceg fél hatkor érkezett a várba, hol a
közönség lelkes éljenzéssel fogadta. A hosszú ki
séret, melyhez b. Éd^lsheim Gyulai, Gráf altábornagy, Krautvald ezred „-s. s több főbb tiszt és a konzulok; csatlakoztak, — most bemutatván hódolatát,
ő Felsége által elbocsáttatott.
A közönség azonban most sem hagyta el a
földiszitett utcákat, hanem szétrajzott mindenfelé,
folyvást szaporodva még ujabb tömegekkel egész
beestéledésig, midőn egymásután kigyúltak az ablakok s rögtönzött a lakoság o'.yan önkénytelen
kivilágítást, a milyenhez alig lehet hasonlítani a
szokott cerimoniális kivilágításokat. Alig volt ház,
melynek ablakai ne ragyogtak volna, — uri-,váciés Dorottya-utca, a Dunapart végig, a József-és Er
zsébettér, s általában az egész Lipótváros, a váciés országút, királyutca, kerepesi-és üllei-ut, soroksári- és mészáros utca, a belváros utcái és terei
csaknem mindenütt a legfényesebben ki voltak világítva, s az enyhe szép estén a nép még órékig
sétálgatott az utcákon.
. Az ünnepély méltó volt a magyar fővároshoz,
s nagyobb és fényesebb volt, mint akárki még ma
délelőtt csak képzelte volna is. Ilyen ünnepélyt csak
az igaz szeretet és lelkesülés képes rögtönözni.

Háromszökmegye közig, bizottsága
lö79. május 6-án tartott ülésé.

A r közigazgatási bizottság pár tag kivételével
teljes számban összegyűlt. A jelentések sorát mint
rendesen, az alispáni jelentés nyitotta meg. A jelentés mindenek előtt megemlékezett azon szép
ünnepélyről, mely Sepsi-Sztgyőrgyön ő Felségeik
ezüstmenyegzőjük alkalmával oly magasztos alakban folyt le, s melyen a megyei és városi tisztviselők testületileg vettek részt. Ezzel kapcsolatban
értesültünk, hogy a közelebbről megtartott bizottmányi gyűlés megállapodása szerint szövegezett
hódolati feliratok ő felségeikhez Posner Károly
Lajosnál művészi kiállításban elkészülvén, báró
Wenkheim Béla miniszter urnák legfelsőbb helyre
leendő átszolgál tatás végett felküldettek. Miután
lapunk ezen feliratok külső alakjáról nem szólhatott,. örömmel jegyezzük fel e helyen, hogy a Posner
által készített mü gazdag pompával, dúsan aranyozott selyem kötésben ő Felségeik monogrammjával ékítve általános tetszésben részesült mindazok
előtt, kik azt láthatták.
Értesültünk továbbá az alispáni jelentésből,
miszerint a szegedi vizkárosultak javára a megye
részéről eddig begyült 1399 frt. 72 kr.
A C s e r e y-muzeum leszállítása, illetőleg le
nem szállítása ügyében is nyilatkozott az alispán.
Ezen ügy már lapunkban is érintve volt s a
mennyiben ott kérdésbe helyeztetett a muzeum le
nem szállításának indoka, szükségesnek látjuk az
alispánnak e tárgyban adott válaszából közölni
annyit, hogy már mult hó 26-án megkereste volt
Csereyné úrasszonyt az átvétel tárgyában, de ápril
30-ról azt a választ kapta, hogy Vasady Gyula
honn nemléte miatt az átadás még most nem történhetik meg. E szerint tehát az alispáni hivatal
részéről mulasztás nem történt.
M i h á l y István kir. adófelügyelő jelentése
szerint mult ápril hóban egyenes adóul befolyt
8103 frt. 36 kr. Összehasonlítva azt a mult év hason
időszakával, hiány mutatkozik 9601. E szembeötlő
hiány a kézdi és orbai járások felelős községeinek
mulasztásai s az ottani két városi tanács laza eljárása miatt mutatkozik ; e végből az illetők ellen
a felelősségre vonás iránt külön indítványt adott
Néhány perccel, '/,6 előtt adták az első jelt, s be az adófelügyelő.
fél hatkor berobogott a vonat a pályaudvarba, s
A z á r v a s z é k i elnök jelentése szerint ára mint lassan lassan megállott, a várakozók soka- vaeset volt ápril végén 3827. gyámolt létszám 8273
sága mind harsányabb éljenzésbe tört ki, kivált a gondnokolt eset 91. ügyforgalom 1268. A gyámmidőn a királyné és a király először voltak fneg- pénztár ól ápril hóban a kikölcsönzött 6400 frt.
pillanthatók. Végre a vonat megállott, s kiszállott tőke után bejött kamat 423 frt. 70 kr.
a királyné, a főhercegnővel, s a király, Lajos baA k i r . ü g y é s z rendes havi jelentése után
jor herceggel s fölléptek a szőnyeggel bevont perronra. Hivatalos fogadtatás nem lévén,' beszédek dr. A n t a l M i h á l y megyei főorvos előterjesz
nem voltak, csupán Ráth főpolgármester mondá a tése vétetett tudomásul. E szerint a megye terület
Felségek előtt meghajolva — ez üdvözlő szavakat: ' tén a mult bónápban veszélyes nagyo ibszerü be„Isten hozta Felséges királyunkat és király-" tegségek nem fordultak elő, a heveny kütegeg
bántalmak s a légző szervek bántalmai főkép a
nénkat!"
folyton tartó szeles időjárásban lelik indokaikat.
Ö Felségeik mosolyogva köszöngettek minE g l m a y e r Adolf kir. mérnök jelentése tudenfelé s szünetlen éljenzés között lépdeltek a ki- domásul vétetett. Megemlitendőnek tartjuk az előjárás felé. A királyné kegyesen fogadta Ráth fő- terjesztésből, miszerint a közi. minisztérium óhajpolgármesterné kezéből a budapestihölgyek virág- tása folytán a Nyéntől Bodzáig terjedő útvonal
csokrát s az árvaleányok bokrétáját, kik közül ket- még ez év folytán ki fog építtetni.
tő, nagy virágkosarat viye, abból a királyné útV a j n a Sándor kir. tanfelügyelő sajnálattal
jába virágot szórt. Gizella főhercegnőnek a terem- jelenti, miszerint a mult hónap folytán is szünete
ben Kármán Lajosné nyújtott át szép virágcsokrot lések .állottak be, különféle nemű betegségek mimit a főhercegnő. nyájas „köszönöm" szóval foga- att az iskoláztatásnál, igy pl. Lemhény községben
dott el. A királyné ki ragyogó, üde szinben volt, csak január 3-án lehetett a jelen évet megnyitni.
egyszerű fekete nem ez kalapot, a király huszár- Almáson is az általános himlőzés következtében
tábornipki egyenruhát viselt, — B.Nopcsán, b.Mon- márc. 20-ika óta szünetel az iskoláztatás.
delen es Ferency Idán kivül nagyszámú udvari kiA kisebb letárgyalt ügydarabok közül megséret követte a királyi párt.
1 említjük a következőket:

hivatalból végére kell járni, különben elvesztjük
K i r á l y Sándor volt sepsi-sztgyörgyi, jelenVIDÉKI ÉLET
az elöljáróságba vetett bizalmunkat.
leg hidvégi tanitó ügyében a közig, bizottság felEresztevény,
1879
május
4-én.
terjesztésére leirat jött a vall. és közokt. minisztéMindenesetre óhajtanám, hogy a nyilvánosság
riumtól, mely szerint nevezett tanitónak előbbi Álelőtt kimondott súlyos vád alól tisztázzák ki malomásából történt elmozditása szabályellenes ugyan,
gukat azok, a kik nem hibások.
Még alig két hónapja, hogy Eresztevényen lade miután időközben állomást kapott, az ügy beA másik, a mi szeget ütött fejembe, a tudós ime e két hónap alatt is mily sokat kelle ,sítás azon része volt, mely azt mondja, hogy a tak
fejezettnek tekintendő. Egyébre s főként a tani- kom
tók állandósítására vonatkozólag Vajna Sándor kir. tapasztalnom. Egyházunkat csaknem az örvény szé- !nitó-kör kérést intéz a tanfelügyelőhöz, miszerint
tanfelügyelő 6o nap alatt szabályrendelet készité- lén találtam, arra a vallásos közöny, a lelkiekkel ;a „központi választmányt hivjajössze s ez által nyis
sére utasíttatott. — Hogy épen Háromszékmegyére ®semmit nem gondoló s csak a világi dolgok után ]son utat a közgyűlés megtartására," Én ugy ^tumai,kor gyermeke a kalmár szellem enged- 'dom, hogy erre miniszteri szabályrendelet van már
nézve miért kell k ü l ö n szabályrendelet s miért kapkodó
*
1 jutni. De a baj nem jár egyedül, ezen kiáltó régtől fogva kiadva s a közgyűlést nem kérelem
kell a törvény világos szavait még speciális viszo- te
szükségeinkre
más szerencsétlenség következett, .utján kell megtartani, hanem minden évben okvetnyoknak megfelelő szabályrendelettel bővitni, vagy ®
26-án éjjel 1 órakor a közvetlen szomszéd- lenül meg kell tartani. Hogy tavaly nem volt gyűelrontani, azt már egyáltalában nem értjük IIu a Mártius
"
;
tanitóválasztás minden megyében külön formák j-ban ismeretlen okból kiütött tüz által a papi tel- lés, az baj, de hogy az idén is csak még sürgetésre
szerint fog történni, nagyon sajátságos kinézése *ken lévő csűr és istáló elégett. Évtizedek kellettek külön be adott kérésre tarthassuk meg, már azt
lesz a néptanító jogát biztosító 68 iki törvénynek. ^volna, mig e semmi jövedelemmel nem biró, csak nem értem.
adóssággal küzdő kicsiny egyház elégett épületei
Feltűnően sok község elöljárósága ellen ren- helyett ujat tudott volna építeni, ha azt egyházA központi választmánynak eddig is meg keldeltetett el a fegyelmi vizsgálat, legnagyobb részt megyei
'
esperes n. t. Csiszér Gábor ur előrelátó lett volna kötelességét tennie a közgyűlés megr
azon okból, mivel vagy az iskolamulasztásokat nem gondoskodása
még nem menti a keserűségek poha- tarthatására s ha nem tette meg, akkor bizony hijelentették be, vagy pedig a nem igazölt mulasz- £rának teljes mértékben való kiürítésétől, s az idei bás a központi választmány.
1
tások után járó büntetési pénzt nem szedték be.
4
téli
visitatió
alkalmával
keményen meg nem rendeli
Ez azon másik része a tudósításnak, mely kel______
a megyebírónak az épületek,biztosítását, s ellenkező lemetlen hangulatba ejtett engem s a melyre szinesetben őt az nem teszi felelőssé, mert külön- tén felvilágosítást várok a nyilvánosság előtt.
Tarcali Endre titkári jelentése.
fben
bizony nagy valószínűséggel elmaradt volna
Absens.*)
Vagy nézzük meg Szászország, Würtenberg, \a biztosítás ép ugy mint az az előtti évben elBajorország és Schweizot, melyeknek a hatalmas |maradt.
ángol és francia iparral szomszédságuknál fogva
Meghivi\s
Fogadja a n. t. esperes ur gondoskodásáért
is inkább; meg lehet mérkőzni s a fejletlenebb iparú (őszinte köszönetünket. Azonban a hol a baj a legA sepsi-sztgyörgyi önkéntes tüzoltó-egyesüállamoktól még távolabb vannak mint mi, lemon- nagyobb, ott vagyon az isteni segedelem is a legdottak-e e téren függetlenségökről és magok tö- ^közelebb. Megyebírónk mint a biztosító intézetekkel let 1879. május hó 11-én, azaz vasárnap d. u. 3
kélyesitéséről ? ! Bizony nem l Sőt erőt és kitartást teljesen ismeretlen, történetesen — szerencsénkre órakor rendes közgyűlést tart.
Tárgyai: 1877 és 1878. évi számadásokról az
nyertek a hatalmas szomszédoktól s ma mindannyi a szerencsétlenségben — egy igen jó hitelű társabüszkén mondja, hogy a mije van saját szorgalma 'ságnál „Az első magyar általános biztosító társa- igazgatóságnak a felmentés megadása és az egyesület
alakítása. Egyszersmind felh'ivatik az egyesügyümölcse.
ságnál" biztosította a felelősségére nehezedett épüNem is lát ott az embei munka tiélkül élő leteket. Mely társaság midőn a szerencsétlenség be- let minden tagja, hogy az ülésre teljes szereléssel jeembert, de nem lát annyi szerencsétlen, foglalkozás következett a 150 frtra biztosított épületekért — lenjék meg.
Az 1879. áprilhó 27-én tartott rendkívüli köznélküli ép, erős kezet is alamizsna után kinyújtva dacára, hogy elöljáróságunk 5 frt. megmaradott
vagy pedig egyiken másikon élödőt, mint nálunk. értéket jelentett be — a társaság részéről kikül- gyűlésből.
A parancsnokság.
Ezek aztán egy nemzetnek szenyfoltjai kik a leg- dött biztos által 148 frtra becsült pénzt ápril 27-én
többször undok bönök elkövetői is, hogy magokat ügynöke ». Jancsó Ferenc ur által hiány nélkül
az éhenhalástól megvédjék.
kifizettette — Miért mi teljes köszönetet szavaK Ü L Ö N F É L É K
Ujabb időben nálunk is a társadalmi téren zunk ez n társaság igazgatóságának, s felhívunk
való csoportulás részint azért történik, hogy a mindenkit, hogy siessenek épületeiket az ennyire
— Hnjnald Lajos érseknek ápril 12-röl keltemunkás kezeket munkára s igy biztos kenyér sze- becsülettel müködö társaságnál biztosítani.
zett bíbornoki kinevezése megérkezett már a külrezhetésére segítse, részint pedig azért, hogy végre
ügyminisztériumba. Kalocsán, a hol már századok
Egy eresztevényi lakos.
valahára ipari téren szünjünk meg idegen érdeket
óta nem székelt bibornok, ezen alkalomra n a g y
gyámolítani,fcidegen nemzetet gazdagítani s saját
ünnepélyt és ovációt terveznek. Haynald Lajos egymagunkról megfeledkezve felettünk uralkodóvá
előre nem utazik Rómába.
tenni.
Tekintetes szerkesztő ur I
—Városunk szépítése már nem késik sokáig.
A társulás kezdeményezésében főérdem a
Becses lapja, a „Nemere" legközelebbi számá- Az 'elöljáróság tevékenységej folytán ugyanis a
magas kormányé, különösen pedig a vallás és köz- ban egy talpraesett, beható tudósítást olvastam a nagy piac szabályozva, 3étányszerüen fákkal lesz
oktatásügyi m. kir. miniszter ur ő nagyméltósá- kézdi kör vándorgyűléséről, melyet Márkosfalván beültetve. Erre nézve a mérnöki hivatal már készíti
gáé nemcsak itt, hanem az egész országban. Ér- tartott meg közelebbről. Megvallom, jól esett lel- a csinos tervet, mely ha valósulni fog, városunk
deme van ezen egyesület megalkotása körül Jaegyike lesz a lagszebb kis városoknak.
gocsi Péterffy József miniszteri biztos urnák is, mint kemnek a tudósítás,, mert annyi tárgyilagosságot,
a magas kormány e célra kiküldött közegérivk és1 oly sok jó akaratot és annyi szakértelmet láttam
— Dr. Bercik Árpád osztálytanácsosi cimmel
akkori megyei főispán mltgos Szentiványi Gyula benne, mennyit ma—- engedje kimondanom — r i t - és ranggal felruházott miniszteri titkár, a miniszurnák is, ki e megye lakosságához intézett felhí- kán tapasztalhatunk, Örömmel olvastam abból a terelnökséghez valóságos osztálytanácsossá nevezvása által rövid 5 hét alatt községek és egyesek szépen lefolyt gyűlés minden mozanatát és láttam, tetett ki.
által 19 ezer frt. alapítványt teremtett a „házi ipart megértettem a tudósításból, hogy Háromszékmegye
— Az orosz forradalmi mozgalommal .való
és ipari oktatást terjesztő egyesület" számára, mely-' tanítótestülete életképes; a népnevelésügy, a köznek kamatjaiból és az évdíjakból teszi alább rész- oktatás terén nemcsak lelkiismeretességgel, hanem összeköttetéssel gyanusittatnak Pánin grófné, kinek
anyja
a cárnő benső bárátnéja. az első katonai
szakértelemmel
is
mozog.
Ez
az
a
mi
jól
esett
letesen kitüntetendő megkezdett és tervbe vett alauditor Philosopoft neje, a császári orvos Battkin
nekem.
kotásait.
Hanem azután mélyen elszomorított egy pár neje s az utóbbi el is fogatott.
Ily körülmények között alakult meg ezen
— Solymosi Anna k. a. a pozsonyi ipartan'tegyesület 1876. május hó 22-én főispán mltgos\ tétele a nevezett tudósításnak, nagyon elgondol?
kodtam
azok felett és lelkem elborult. Első sorban tónő képezde kitűnően végzett növendéke, a naSzentiványi Gyula ur elnöklete alatt, mely alakuló
'
mindjárt
a
márkosfalvi
iskoláról
tett
jelentésre
pokban hazaérkezett városunkba.Most tehát már
közgyűlésből az alapszabályok megerősítés végett
a magas kormányhoz felterjesztettek és m°g is,5 kell észrevételeimet megtenni.A tudósítás azt mond- nincs egyéb hatra, mint a tervezett nöi ipar tanműja, hogy olyan az iskola, a melynek termeibe „egy helyt mi előbb felállítani, a mi, azt hisszük nem is
erősíttettek. S melyek szerint:
1. §. Célja ezen egyesületnek az ipari okta- önérzetes övéit szerető, becsülő gazda még barmait fog már sokáig késni.
tást előmozdítani, a házi ipart a nép között ter- sem kötné bele:" Majd ugyanezen iskoláról azt
— Egy kitűnően szerkesztett megyei értejeszteni s a létező ilynemű ipart a kor igényeinek~ mondja." köböl lehet az a sziv, mely el nem szo- sitő küldetett be szerkesztőségünkhöz Maros Torda
" rul, midőn egy oly penészes, bűzhödt levegőjű tanmegfelelően fejleszteni.
terembe belépve, lát egymás hátára zsúfolt halvány vármegye 1878-iki állapotáról s a tett közigazga2. §. E célból igyekezni fog az egylet, a hol1 sárga, beteges kinézésű gyermskserget, kiknek je- tási intézkedésekről szerkesztő a megye derék alazt a körülmények és viszonyok a székelyföld te-' lentékeny része e mellett még bizonyosan testi ispánja, Szentiványi Kálmán. Az 59 lapra terjedő
rületén megengedik és a hol a közérdekeltség ré-• félszegségben is szenvedhet a rosz terem és hiá- jelentés magába foglalja a megyei élet minden
széről a szükséges támogatás biztosíttatik,
mozzanatát s hü statistikai képet nyújt a közigaznyos berendezés miatt."
a) a kéz- és műipar elméleti és gyakorlati
közgazdaság és oktatásügy minden ágában.
Fájdalommal kell kimondanom, hogy én ilyen gatás,
oktatásra megkívántató iskolát állítani és beren-*
Egy tekintet az értesítőre meggyőz mindenkit ar*
véleményt
egyetlen
iskoláról
sem
olvastam
mostadezni ; vagy végre a netalán létező ily iskolát seról, hogy élénk közigazgatása van Maros-ToHa
' nában. Éel kell tennem ezen súlyos vádak és elszo- megyének. A közoktatásügy természetesen itt is
gélyezni ;
morító vélemény után, hogy Márkosfalva község
b) a házi ipar terjesztése és tanítása céljából1 elöljáróságában a közügyek iránt semmi érdeklő- leghátul van s legkisebb tért foglal el, hanem
hát ez már bevett szokás nálunk. Érdekes az istanműhelyeket alkotni és azokat berendezni;
dés nincs. Fel kell tennem, hogy Márkosfalva köz- kolába nem járók statisztikája és a kimaradás inc) iparos vándortanitást és
ség vagy szándékosan követi el a társadalom és dokolása. E szerint nem jár iskolába 5640 gyerd) ipari kiállításokat rendezni;
állami törvények ellen ezt az eléggé nem qualifie) kitűnő ifjakat, a kik magokat kézmű vagy' kálható bűnt, vagy sejtelme sincs arról, mit tesz a mek; ezek közül 17 vak, 49 süket, 36 néma, 24
gyári iparnak szentelik, magasabb kiképzés végettt népnevelés és mit kell iennie egy jóravaló köz- süketnéma, 35 hülye, 109 nyomorék, 684 árva 334
fejletlen, 390 cigány, 878 szolgál, '1490 ..teljes sze
ösztöndijak által segélyezni;
ségnek gyermekei neveltetése érdekében.
gény, ruhátlan, 107 koldus stb. Visszatérve a széf) kitűnő ipartermeivényekért, iparosokat éss
Azonban akár mikép álljon is a dolog, egy pen szerkesztett értesítőre, csak azt óhajtjuk, vajha
ezek munkásait megjutalmazni ;
bizonyos és ez az, hogy itt a felsőbb hatóságnak nálunk is követnék a jó példát.
g) esetleg folyó vagy röpiratok kiadása, vagyf kellene közbe lépnie. Vannak iskolalátogatóink,
felvolvasások által az iparosok művelődésére hatni.* van tanfelügyelőnk, van közigazgatási bizottságunk
— Veszett eb martamegez évi március 27-én
Ily céllal kezdette meg az egyesület működését 1876 év őszén a k.-vásárhelyi müfaragó is-' s mégis megtörténhetik ilyen nap alatt. Nem tudom aldobolyi ifj. Rácz Pált kit odavaló Kis Balázs
'
még,
hol
van
a
hiba,
de
félek
,hogy
a
„tnaxima
culmint
ismeretes kuruzsló azonnal gyógykezelés alákola megnyitásával, melyben a növendékeket azz
egyesület saját költségén tartja, melyben a be- pa" mégis csak a községet fogja terhelni. Ha egy vett és holmi |hókusz-pókuszszal, mely között fő
ruházásokat is ő tette s melynek vezetésével• községben nincs érzékenység a humanitás iránt, szerepet a nyelven való érvágás játszott, sikerült
vallás és közoktatási miniszter ur ő nagyméltósága11 ha saját áldozataival is nem tud sorompóba lépni is a komolyabb következményeket elhárítani. Kis
Mauthe János würtenbergi müfaragót bízta m >g, a civilisált világgal, ott lehet akkor tanfelügyelő Balázs, mint a közegészségügyi törvények ellen
kinek fizetését az állampénztárból kegyeskedett közigazgatási bizottság, iskolalátogató és minden vétő kérdőre vonatván, azzal igazolta magát, hogy
' ki, a ki felügyelhet, ha nirics község, a mely a ö gyógyította meg a falu bikáját is, melyről okutalványozni.
felügyeletet, az ellenőrzést elfogadná és kötelessé- mányt hozhat, ergo: neki joga van szenvedő emDe nemcsak ezen segélyt adta a magas kor-" geit teljesítené.
bertársai baján segíteni. A hatóság nem volt vele
mány, hanem a vallás és közoktatási és földmiveAzt ne mondja nekem Márkosfalva, hogy „ezu- egy nézeten s alkalmazta az 1879 évi X I V t. c.
lési ipar és kereskedelmi minisztériumaink kivéte- tán építünk," hogy „-tervben van" „épen most könyörtelen paragrafusát.
lesen egyszersmindenkorra iooo—1000 frtot utal-1" akarjuk": miért késett eddig? Szabad volt-e anyványoztak.
nyira késni, a mig a tanítványok „halvány, sárga,
• ) Közöltük e cikket kevés m i d o l i t á i i i l s a msnnyiben
(Folytatása köv.)
beteges gvermekekké" váltak. Ez ellen ninCs pro- 'meglehető, kemény vádakat involvál, az esetleg adandó v á l n í testatio. Ezt a hibát nem lehet takargatni; ennek nak izivesea tért nyitunk,
Szerk.

Szerencse a szerencsétlenségben.

A márkosfalvi tanitógyülés útin.

- /<<ő— A kóbor cigányok garázdálkodása nem uj
do'og sehol. Városunkban is gyakran van kitéve a
magára feledett konyha, az udvar kisebb nagyobb
megrövirlitéseknek, a miket felsorolni mind, bizony hosszadalmas munka yolna. Az alábbi eset
azonban sokkal tanulságosabb, minthogy elhallgathatnók. A napokban ugyanis Diószegi Károly helybeli polgár 4 éves leánykája, dacára a gondos felügyeletnek, kilopözott hazulról s az utc.ikort barangolni kezdett, mig a liboc-utca egyik félreeső szögletében két cigány asszony észrevette az őgyelgő
gyermeket. A csinosan öltöztetett leánykát egy
kapu mögé csalták s két arany füllönfügg'öjét
elszedték tőle, majd kendőjétől s ruhájától akarták
megfosztani, midőn valaki a szomszédból rájok
kiáltott. A cigánynők elillantak, de miután nem le
hetett őket felismerni, még eddig nem sikerült kézre
keriteni. Mindenesetre élig ok ugy a rendörségnek
a kóbor cigányok féken tartására mint a szülőknek
arra, hogy gyermekeikre vigyázzanak.
— A/, irodalmi házuUs botrányos kicsapongásairól megemlékeztünk már egy izhen. Akkor elmondottuk volt, hogy a füzetes kiadványok élelmes tulajdonosai felhasználnak minden alkalmat
arra, hogy a magyar olvasó közönség jó Ízlését,
nemzeti nyelve tisztaságát, erkölcsét megmételyezzék. Akkor lett is annyi hatása felszólalásunknak
hogy a tisztességesebb házak asztalain nem látjuk
többé a „Velencei kalmár ' és „Kálmán féle sületlenségeket. Mist ismét áll egy gyönyörű példány
ebből a fajtából előttünk: B o c c a c c i o v i g elb e s z é l é s e i magyar fordításban. A Roienberg
tesrvérek kiadátában jelent meg már két füzet. Elmondhatjuk, hogy silányabb férc mnnka még nem
került ki a magyar sajtóból. Eltekintve a léha, eszmeszegény dajkameseszerü elbeszélések tartalmi
ürességétől, egyszerűen csak a fordítás gyarlóságára
utalunk. A. ki ezekért nem sajnálja a pént, annak
az ízlését nem irigyeljük. Reméljükeazonban,a magyar olvasó közönség müvaltségén megtörik a spekuláns kiadó hazafiatlan nyerészkedése.
— Zsebtolvaj. A közeiebről lefolyt városunk
sokadalma alkalmával bodoki Kádár Zsigmondnak
mellénye zsebéből szárazajtai Varga Ádám és
társa Pinti Éva oly ügyesen kilopták 9 frt 99 krt
tartalmazó pénzes tárczáját, hogy ha a spártai
miveletet gidófalvi Serester László észre nem veszi a két hírhedt cimbora szerencsésen menekülhet.
Igy azonban a csendőrség lépett közbe s oh fátum I
Ádám és Éva a paradicsom helyett a — helyi kir.
járásbíróság hűvösére kerültek.
— Gyermekkitevós. A 22 éves Ferenc Anis
törvénytelen ágyból született alig 9 hónapos gyermekét, azon reményben, hogy majd apára talál,bikszádi Böjté Ferenc kapujába, éjnek idején észrevétlenül kitette és a községből távozott. A gyermek korán feltaláltatván, ápolás alá vétetetett s
most élete mentve van, mig a szívtelen anya a
vizsgálóbiróságnál várja méltó büntetését.
— A sepsiszentgyörgyi „Székely-Mikó" tanodában a szegedi árviz-károsultak javára adakoz
tak a tanulók részéről
VI. k. osztály. Künle Tivadar, Sinkovits
Ottó, 1 —1 frt, Berta'an Béla, 60 kr, Bőjthe József,
50 kr, Bartha Bála. 50 kr, Gidófalvi Albert, 45 kr,
Kozma Miklós, 35 kr, Hadnagy Hihily, Moldoványi
Ferenc, Jancsik Imre, Mihály József Földes Tamás,
Kocsis Gábor, 30—30 kr, Salamon Antal Kóréh
István, Bartha Imre, Bartha Károly, Kovács Lajos Szabó Imre 20—20 kr. Jánosi Károly Vass Albert 15—15 kr. Király József 10 kr. — IV. elemi
osztály. Barabás László, Bagoly Mihály Rézer Ignác 20—20 kr. Gidóíalvi Pál, Nagy Károly, Vajna
Antal, Péter Antal, Szörcsei Vilmos, Forró Imre,
10—10 kr. Vajda Zsigmond 8 kr. Benedek István,
Szabó Ignác, Sándor Károly, Keresztes István,
László Károly, Szőcs Áron, Szőcs I.ajos, Benkő
László Bartók Zzigmond, Szőcs József, 5—5 kr.
Beke Dénes 4 kr. — Tanítók részéről 13 frt. 50
kr, az öt osztály összesen 24 frt, tehát az egész
összeg 37 frt. sokr. Felküldetett mlgs Potsa J. úrhoz

Bcrkeczi János

Iroda- áthelyezés.

bádogos

ajánlja a n. é. közönség' szives pártfogásába ujonan
berendezett üzletét.
Van szerencsém t. ügyfeleim és a nagyérEz üzletben csinos kiállítással, tartós minőségben készittetnek különféle
demű k ö z ö n s é g tndomására hozni, hogy

ügyvédi irodámat

torony- és házfedelek, csatornák
és hiuablakok
fehér- vagy fekete pléhből.
Pakfong- réz- é> fehér bléhből

f. évi Szentgyörgy-naptól

diszmüvek, konyhaeszközök, utcalámpák
dus választékban igen jutányos árban kaphatók.
Kölönféle GÁZMÉRŐK négy mérővel, u. m.
delit. 2 delit.
lit. és 1 literre alkalmazva pontosan készittetnek.
Különféle nagyságú

kezdve a sétatéren a

Wellenreiter-féle laktelekkel szemben levő

Nagy Károly.
ügyvéd.

takarékfcüzhelyek
jótállás mellett olcsó árban kabhatók.
Régi elavult házfedelek, csatornák, toronyfedelek olcsó árban kijavíttatnak s általában minden e nembe vágó cikkek jutányos árban megszerezhetők.
igS^T" Lakása Sepsi-Szentgyörgyön, csikiutca 301
szám n. a Weinberger-ház szomszé dság ában jfr-7 I
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tJmrath és társa Prágában,

gazdasági gépgyárasok ajánlják solid kivitel,
nagy munkaképesség és tiszta 'cséplés által
előnyösen ismert specialitásaikat :

Árverezés.

Kézi- és vonó erőre berendezett

Kovászna község tulajdonához tartozó Pokolsár 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.

1 — 8 ló- vagy ökörerőre berendezve, szállítható vagy álló minőségben. Továbbá különböző nagyságban gyártunk szilárd szerkezetű

cséplő gépekben,

Tisztító-malmokat, s/ecskavágókat, daramalmokat stb

Kovásznán, 1879. ápril 25-én.

Deák Albert,

iíj, Deák Károly,

közs. jegyző.

közs. jegyző.

Illustrált árjegyzékeket minden nyelven
bérmentesen küldünk
2—20
iSS

A sor drága ital
azon bámulatos olcsósághoz képest, melylyel alólirt, acsiki utcában, a fonoda volt helyiségén

újonnan megnyitott v e 11 cl égi öj e b e 11
kitűnő minőségű BORAIT a t. közönség rendelkezésére bocsátja.
Ezen csinosan és szépen berendezett vendéglőben a finom, tiszta bor

literenként 24 kr javai,
házhoz hordva 22 krjával kapható.

A t. közönség e rendkívüli o'.csó árak mellett nagybani eladásnál még olcsóbb árakban is részesül.
A t. közönség figyelmébe ajánlja vendéglőjét

Rézer Bernhárd.

i—4

Helyiség: Csiki utcában ifj. Császár Bálint-féle híznál, Szabó István vj:i I l l ő j é v e l
szemben.

Érték- és váltó-árfolyam a bécsi cs. kir. nyilvános
tőzsdén május 6.

Magyar aranyjáradék
9^-95
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.—
n
»
n
n.
„
.119.—
„
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
87.50
„
„
„
1876. évi államkötv.
71.—
„
vasúti kölcsön kötvény
. . . .
107.—
„
földtehermentesitési kötvény . . .
86.—
Temesvári
„
„
. .
87.—
Erdélyi
„
„
. . 65.95
Osztrák egys.-államadósság papírban . .
35.75
„
„
„
ezüstben . . 65.50
„
aranyjáradék
66.—
: 860. államsorsjegy
.
77-3o
Osztrák nemzetibankrészvény
120.50
„ hitelintézeti
„ . . . . . .
8.03
Magyar hitelbank
248.10
Ezüst
—,—
Cs. kir. arany
5 54
Napoleond'or
6.23
Német birodalmi márka
57-óo
London
117.05
Felelős szerkesztő: Mállk József.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.

saját

házamban helyeztem át.

A KRASSOWSKY-féJe
t e AM. e t k s z é s i
-CL z l e t
Brassóban,

nngyutez:i 4S1.

házszám alatt szabad kézből,

eladó; szintén külön eladó

Braísóbúli elutazása m att

egy legUj'llbb állásii

gyászkocsi
három g y ö n y ö r ű

diszitékkel.

Az üzlet jövedelme es feltételeiről bővebb felvilágosítást,

kaphatni, a tulaj-

donosnál.
El nem adhatása esetében szükségeltetik egy üzletvezető, ki némileg kereskedői tapasztalattal bir, 400 forint évi fix és 2% forgalmi piov. fizetéss 1 300 forint
cautio mellett.

Piilyűzuti határidő májas 20-ika 1879.
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