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A muszka esze.

senki sem akarná a kiürítést „őszintébben* mint

Hiába ! A szerecsent csak nem lehet fehérre mosni, akármi történjék is Megkisirlették az orosz diplomatia „őszintesége," »jellemessége« mel'ett füzeteket, világra szóló cikkeket ezer számra irni Szentpétervárról, csakhogy el lehessen hitetni valahogy a világgal,
hogy ő a keleti kérdésben olyan ártatlan, mint
a ma született gyermek. D e hát ezek az apologiák mind kárba vesztek. Oroszországnak
ma már nem hisz senki s politikája „jellemességét* nem irigyli tőle még a banditák társulata sem.
A napokban is finom észre valló raffineriával lepte meg a világot azért, hogy csapatait
tovább is a Balkán félszigeten parádéztathassa
A diplomatia szeme közé port hint s bámulatos, hogy az európai nagyhatalmasságok nem
eléglik meg valahára ezt a nevetséges szembekötősdi játékot. Mióta meg kellett volna történnie a Balkán félsziget kiürítésének ? Hány
még hány „komoly megintést« kapott már
Oroszország ezért a nagy hatalmaktól s a dolog vége mégis csak az lett, hogy az orosz
benn van és isten segedelméből benn lesz két
esztendő múlva is a félszigeten.

Pedig ő milyen nagy bajban van. Pénzzavara napról-napra f o k o z ó d i k ; a pénzpiacokon addig nem is nyújtanak neki hitelt,
a mig a terminusnak megfelelőleg ki nem
takarodik seregével. E g y kölcsön szerződését
pláne vissza is utasitották már; a kincstári jegyeket pedig nem tudja többé beváltani, csupán ujakkal cseréltetheti be Ezeket a zavarokat még betetőzi végre azon nehéz helyzet is,
hogy neki akarva nem akarva benn kell maradnia csapataival, melyeknek élelmezése, felszerelése s általában eltartása teméntelen pénzbe, és fáradságba kerül.
Ezek a szépen kigondolt mesék járják be
ma e világot s ezeknek a sok jajgatásoknak
végül is csak egyetlen eredménye van, az,
hogy a muszka nem mozdul egy tapodtat sem.
Kár is volna! Ha a diplomatia engedi kényekedve szerint bújósdit játszani Oroszországnak,
hát akkor csak használja fel az alkalmat. Ha
nem tud már egyszer erélyesen fellépni s hatalmas eszközökkel kényszeritni Európa, akkor
csak nézze nyugodtan, hogy az egyenes ut helyett mikép vezet a görbe ut — Konstantinápolyba.
Bulgária jelenlegi helyzete már is igen alkalmas az orosz befolyás megerősödésére. A
talaj a délszláv államokban mindinkább porhanyóbbá lesz a muszka hatalom meggyökeresedésére s ezt bizony mi érezzük majd meg leghamarább és - legérzékenyebben.
Szó, a mi szó : Oroszországnak van esze s
talán minden himezés-hámozás nélkül kimondhatjuk, hogy túljár a mi eszünkön is Ez az. a
mi za* arba ejt bennünket s itt szeretnénk mi
-több erélyességet és nagyobb tevékenységet
kifejtetni külügyi diplomáciánk részéről.

Hogy ez a huzavona igen elmésen van kigondolva, azt mindenki látja, tudja, a ki csak
egy tekintetet vet a térképre. Nem lehet annak egyéb célja, mint az, hogy ugy megvesse
lábát Bulgáriában és Kelet-Rumeliában, hogy
onnan többé se mézes kaláccsal kicsalni, se
golyózáporral kiverni ne lehessen Erre nézve
szép komédiákat insceniroz a diplomatia színpadán. Az ámitás, kérsziniiség, rászedés minden
pokoli gépezeteit mozgásba hozza, hogy célját
érhesse. Távirarokat röpit a szélnek, jegyzékeket vált telve finom sohajokkal; elmondja, hogy

Cserebogár,
,,Ifjukorunk fényes ködében
Csak sejtve látjuk a világot
S vigan dalolva völgy ölében.
Fejünkre szánjuk a virágot."
Boldog a ki elmondhatja ezt magáról "S annál boldogabb, minél későbbre foszlik szét körülte
a „fényes köd." — Ha azonban a sors szeszélye
soha sem kegyelt annyira, hogy ily édes ifjúságra
emlékezhessél : álmodd vissza magadat még korábbi napokra, midőn mint gondtalan gyermek
üldözted tarka réten a himes lepkét, májusi alkonyatkor a „csenderit" ; gyermeki oktalanságodban
kutattál a madárfészek után s ha emlékeid füzérláncát végig szemezted és a komor jelenhez értél:
akkor betűzz a nagy természet végtelen tartalmú
könyvében és megtalálod a lelki megnyugvást a
miután „futsz epedve ;"körülötted csak fényt látsz
árny nélkül a természet végtelen bölcsességében

ö, de nem lehel (!)

bevezetésbe bocsátkoztam, szolgáljon mentségül
azon körülmény, hogy a statistikának minden tekintetben nagy fontosságot tulajdonitok. Térjünk
tehát e tárgyra.
Dzumm I dzumm I zsong a májusi alkonyatkor
körülted a cserebülyök raja. Fejedet jobbra-balra
kapkodod, mint az újonc az első golyózáporban,
nehogy történetesen bele ütközzék valamelyik. A
gyermekcsoport lármásan ujjong, seprővel, kalappal igyekszik hatalmába keríteni a repülő boga
rakat. Hiszen már a spártai gyermekeknek nagy
örömükre szolgált a cserebogár-hajsz. Az öröm
kétszeres, ha valamelyik bogár „neki megy a falnak, nagyot koppan akkor s azután elhallgat."
Megvan. Már csaknem egy „csupor" van tele. Hanem lesz aztán „hadd el hadd", ha éjszakán az
egész gyűjtemény kiszabadul s zug a szoba tőlük,
mint a tenger viharkor. Nehéz ám „világot gerjeszteni," elalszik e láng akárhányszor a belerepülő
bogaraktól s a nebulónak szük ilyenkor a szoba;
még horkol is, hogy elne kacagja magát, s hogy
ki ne kapjon „az apámuramtól."
A cserebogár kedveltsége abban leli magyarázatát, hogy ö is egyik hírnöke a tavasznak. Nem
a csillagászati tavaszkezdetnek, hanem annak a
tavasznak a mikor már nincs többé foga a napnak
legfölebb akkor csíp még néha, ha a grönlandi
jégolvadás tulrohamosan történnék s Szt. Pétervár
felöl egy fagyos muszkasohaj jutna hozzánk. Ö is
jós, mint a tavasz hírnökei valamennyien, mint a
népdal mondja :
Cserebogár, sárga cserebogár
Nem kérdem én tőled: mikor lesz nyár ?
Azt sem kérdem: sokáig élek-e ?
Csak azt mond meg: rózsámé leszek-e ?
Pedig néma szegény. Hogyan felelhetne a bánkódó kedves bus kérdésére. Mikor azonban a gyermeksereg hivja s felvilágosítást kérnek tőle ilyenképen :

A keleti népeknél e bogár a termékenység
symboluma. A büszke Bábelhez Jehova igy szólt:
Megtömlek emberekkel, mintha bogarak volnának:
Talán a próféta feljegyzéséből, de leginkább a rovarok óriási számának érzékeléséből eredt ezen
symboiismus.
Burmeister 90.000-re becsülte a rovar fajok
számát ; ma többre teszik azt I O O . O O O nél. S ha
közelítőleg akarnók az egyének számát kifejezni,
ezen óriási munkához képest Dazé minden fejszámitásai, a biblia betűinek összeszámolása elényező
csekélységek volnának s csupán a világűr csillagzatainak, ködfoltainak számszerint való kifejtése
volna összehasonlítható ezzel.
Mily roppant számot találnánk már, ha csu„Cserebogár jer elé I
pán azon cserebogár mennyiséget akarnók kifeMondd meg nekem, mikor lesz nyár ? I"
jezni a mely minden negyedik évben mejjelen I
erre a cserebogár válasza :
Ugy veszem észre, hogy tárgyamtól már csak„Majd megmondom : pünkösd után,
nem eltértem, illetőleg igen távolból megkerülő
Mikor a tök virágzik.

Pedig hát Oroszországnak minden furfangossága dacára is több esze lehetne. Sepergethetne egy kissé a maga háza előtt is. Az a
megromlott, meglenésedett társadalmi élet, mely
rá nehezedik, bizony megérdemelné, hogy egy
kis kura alá vegyék s hagyjanak békét a Balkán félszigetnek Kelet-Rumeliának s minden
terjeszkedési törekvésnek. Ha az ember az
orosz
lapokat
olvassa, semmi e g y e bet nem lát bennök, mint a legsértegetőbb invectivákat, kritikákat a létező viszonyok ellen.
A katonai uralom elkeserítette az államot ; a
polgárok egyetlen éjjel sem hajthatják le nyugodtan fejőket; mert nem tudják, melyik percben rázza fel őket a poroszló valami nihilistaösszeesküvés vádja nyomán. A katonai kivégzések, a polgári perbefogatások, szibériai expeditiók napi renden vannak. És még sem lehet a cár nyugodt; kormánya mégis az összeomlás fenyegető pillanatától reszket.
Bizony ilyen körülmények között lehetne,
több esze is az orosz diplomáciának !
II.
* A székeslehérvári országos kiállítás megnyitási ünnepélyét a végrehajtó-bizottság e hó 4 én
tartott ülésében kénytelen volt május 17-ikére
(szombatra) halasztani. Az utóbbi két hét folytonos esőzése miatt ugyanit az ujónan tervbe vett
pavilonok, a gépcsarnok egy részé s a diadalkapu
fölépítése és díszítése nem készülhet el teljesen.
Benn a termekben is rendkívüli erőfeszítés dacára
aránylag lassan halad a munka, a minek az oka az,
hogy a kiállítók nagy része még mindig késik a •
tárgyak beküldésével s igy a rendezés fáradságos
munkáját még jobban hátráltatják. Május 10 ikére
nagyában készen lehet ugyan a kiállítás, de az
elnökség inkább teljes mint hézagos müvet kíván
bemutatni a magas vendégeknek s a nagy közönségnek. — Biztos forrásból írhatjuk : hogy az
uralkodó ház több tagja jelen lesz az ünnepélyen.
József főherceg, a fővédnök ugyanis Bécsben a
A cserebogárnak számos elnevezése van, melyeknek nagy része mesés eredetű s sokféle babonán és hiedelmen alapulhatnak. Az elnevezések
többnyire hízelgők, nyájaskodók minden nyelvben.
A németalföldiek pl. „Weidenhahn"-nak (füzfakakas) nevezik; a franciáknál hanneton (kakaska); az
angolok is kakaskának (cockhafer) szóllitják; a
cseheknél meg „babka" vagy kis „baba"' (nagyanyácska) néven ismerik. Az elfeledett mythikus
vonatkozásokan kivül — mint látható a bogár
alakja, szine, életmódja is szolgálhatott az elnevezések alapjául.
Különösen a bogár csápjai, a kiterjeszthető
legyezőkkel, régóta tárgyai a figyelmes vizsgálódásnak. A tiz izületü csáp a himnél hét, a nőnél
hat legyező szárnnyal van ellátva s ezen csodálatos
mimikus szervről még máig sincs eldöntve, hogy
vájjon orr-e vagy fül. Elismert dolog, hogy a rovarok szaglási képessége bámulatos tökélyre fejlődött, de a szerv, mely ezen képességgel bír, még
nincs felfedezve. Az entomologok többsége ezen
képességet a csápokba helyezi, más részük pedig
a hallási érzéket helyezi oda. A górcső mindkét
felfogásnak helyet ad, minthogy alatta a csápok
számtalan pórust tüntetnek elő s e mellett némelyik — köztük a cserebogár — azonnal hegyzi a
csápját (ad normám : hegyzi a fülét) mihelyt váratlanul nagy zaj vagy éles hang támad közelében.
Hogy a cs3reb)gár szeme hány egyszerű szemből áll
azzal biztosan nem szolgálhatok ; a szúnyognak van
7000 szeme, némely lepkéknek 60.000 ; a cserebogárnak is van egy néhány.
Szellemi tehetségei a cserebogárnak nem terjednek messze, de i«égis van benne csekély ravaszság. Érintésre azonnal behúzza csápját és lábait, de nincs elég türelme arra, hogy ezen halottnak-tettetést hosszasabban kiállja. Jelleme a
bogarak közt megfelel a meglehetős tunya, miveletlen emberének az emberek közt. Az ilyen jellem typusát Tóth Ede a „Falu rosszában" „Cserebogár J." szőlöpásztor személyében állította elénk.
Egy nagy különbség van mégis a cserebogár
jelleme és a cserebogár jellemű ember között :
amaz néma, ennek szája folyton jár.

királyi pár ezüst lakodalma alkalmával élénken
szót'emelt a sz.-fehérvári kiállitás mellett s számos' főherceg rnegigé te, hogy azt meg fogja látó
gatni. Az Írásbeli meghívókat az elnökség már el
is küldte.
A képviselőház végén május toiki ülésének
fizóntag Pál indítványozza, hogy a/, ülések a számos
tárgyalan ló törvén yjavaslatri való tekintettel ezentúl három óráig tartsanak. Iiz indítványra hosszabb
vita fejlődik ki, s noha a többség azt magáévá teszi, utóbb az egész indítvány elesik, mert a ház
tagjai nem voltak határozatképes számban jelen.
Az „Klleilőr" bécsi levelezője irja, hogy a mult
napokban Novikoff, az orosz nagykövet Bécsben, hivatalosan jelentette be külügyérünknek, miszerint a
muszkák kivonulásukat ugy Bul.áriából, mint Kelet Ruméliából megkezdették. Hogyan fogadta gróf
Andrássy e kijelentést, nem tudjuk! De kétségtelen, hogy Ausztria-Magyarország magatartása attól függend, hogy a muszkák mily loyállitásal fogják folytatni s végbevinni a kiürítést. A mit a
muszkák hivatalosan mondanak és irnak, alkalmas
volna, e loyalitást minden kétségen felül helyezni.
Azonban minden tisztelet és becsület mellett a bizalmaskodásnak nincs helye, s kell, hogy a tények
kövessék a szavakat.
Battenberg fogadtatásának ceremóniáját a
mely a vas->1lus fejedelemnek fogadtatása alkalmával mindenkor nagy szerepet játszott a portán
I.obanoff herceg már elintézte. Sándor fejedelemnek is Konstantinápolyba kell mennie, hogy a szultán kezéből fogadja a fölavató barátot. Minthogy
a vasallus fejedelem nem jelenhet meg a palotában
valamely idegen hrdsereg egyenruhájában, Sándor
fejedelemnek pedig aligha van kedve török egyenruhába öltözködni, azt a közvetitő módot fogadták el, hogy az uj bolgár fejedelem európai polgári ruhában és fezben megy a szultánhoz a Jildiz-kioszkba az első audientiára.
Az albánok betörését illetőleg a következő jegyzéket intézte Karatheodori külügyminiszter a konstantinápolyi szerb nagykövethez :
„Excellenciád jegyzékének vétele után siettem fölhívni Ghazi Ozmán basa figyelmét azokra
a pusztításokra, a melyeket körülbelül iooo albán
követett el Prepolác környékén.
Hadügyminiszter collegám most közlötte velem a kossóvoi főkormányzó sürgönyét. Ebből kitűnik, hogy Ahmed basa dandár tábornoknak, ki icndes csapatokkal a helyszínére küldetett sikerült
22 bandidát, köztük két sebesültet, elfogni és elvenni tőlük a rablott állatokat. Ahmed basa folytatja a kutatást és remélhető, hogy a többi támadók sem menekültek ki a császári csapatok kezei
közül, a melyek a határ fontos pontjain fölállittatván, annak biztosságára ügyelnek. De repülő csapatok is gondoskodnak a közbiztosságról.
Ezek a rendszabályok összeköttetésben a példás büntetéssel, a melylyel a vétkesek eddig sújtattak, bizonyára véget vetnek azon pusztításoknak
a melyek miatt a fejedelmi követség fölszólalt.
Fogadja stb."
Az eddig mondottak szerint a cserebogár ártatlan teremtés volna. A gazdák nem ebben a véleményben vannak, különösen ha a „repülő évek" jönnek. Ez pedig minden negyedik év nálunk, Franciaország déli részében és Svájcban minden har
madik. Ennyi idő szükséges, mig a bogár 80 tojásából ismét bogár lesz. Először lesz a tojásból
tO —18 milliméteres csúnya hernyó s ez átalszik
három telet s pusztítja a növényzet gyökerét három nyáron kielégithetlen falánksággal, elpusztítja
gyakran egész határok vetéseit, végre a 4 cmtre
kinőtt lárvából negyedik évben a bogár búvik elő.
Egy közmondás van a nagy szeretet kifejezésére :
„Ugy szeretlek, majd megeszlek." A cserebogár is
ennyire megszerettette magát. Eddig csak kuriózutnképen akadt migraines delnő vagy kívánós
asszony, a ki a cserebogarat megette, most azonban a francia szakácsok kitűnő cserebogár-pásté tomot készítenek s több más nyalánkságot kisütött
vagy kirántott cserebogárból. A cserebogárból készült „kocsikén')" talán a legolcsóbb.
A „Bulletin des sciences et árts" dr Chevreuse következő felfedezéséről tesz említést. Egy
élő cserebogárnak, jóllakása után, kiirülbelől egy
óra múlva fejét a tortól elválasztva, a növények
különféle levelei szerint, melyekből az állat evett
4—ó cseppet, s ily módon összesen 14 különböző
szinü folyadékot kapott. Egy vegyésztanár, egy rajztanár és egy építő azt vi tték észre, hogy ez anyag
a rajzolasnál és festésnél a chinai tust és a szepiafestéket helyettesit!, s hogy ez sem a világosság
behat asa alatt, sem acjuarelshinekkel keverve nem
változott meg. A nedvet üvegbe vagy csészébe
lehet gyűjteni és száradás után használatkor vízzel kell feloldani." (T. K.)
Olvastam, hogy valaki hallott kukukkoló fülemülét. Ila az a lülemüle, a ki helyesebben a
„magyar népdalok pacsirtája," dalolta volna el a
„cserebogár, sárga cserebogárét, hát az szebb lett
volna ennél a „cserebogárénál.
- Gy. -

\ i orosz hadsereg hnzavonti lisa ügyében több
tudósitás fekszik ellőttünk, melyek szerint Oroszország, habár elvileg talán még mindig nem jött
létre a megegyezés, tényleg mégis eleget tesz
némi részben a nyugati hatalmak követeléseinek
és megkezdi a Balkán félsziget kiürítését. Egyik
fontos oka ennek az is, hogy ha a nagyhatalmak
az orosz okkupációt május 3-án jogilag befejezettnek nyilvánítják, a megszálló csapatok tartásának
költségei o határidőn tul az orosz kincstárt terhelik, mely pedig rendkívül ki merítve. Az orosz
kormány uj kölcsönt akart fölvenni a külföldi piacokon, de ez nem sikerült, s a pénzügyminiszter
a pillanatnyi szorultságon nem tud máskép segíteni, mint hogy a beváltandó kincstári utalványokat nem váltja be-, hanem csak ujakkal cseréli
föl. Az orosz pénzügyminiszter, hir szerint arról
meggyőződött, hogy a meddig az orosz sereg végkép ki nem ürítette Törökországot, az európai piacokon hiába számit kölcsönre. — Az orosz-török
közeledésről szóló hireket illetékes konstantinápolyi tudósítások igyekeznek ugy feltüntetni, mint
tulhajtását a porta ama törekvésének, hogy Oroszországgal ismét békességes viszonyban élhessen :
e törekvés azonban mindenesetre kissé túlmegy
a határon, midőn, mint egyik lap távirata jelenti, a porta Anglia ellenzése dacára megmarad a
mellett, hogy Oroszország kedveért lemond KeletRumélia határpontjainak megszállásáról is.
IlulgAriában, mint a „Pol. Corr."-nek jelentik,
már élénken foglalkoznak a végleges rendezkedéssel. A minisztérium kinevezése csak a fejedelem
megérkezése után fog ugyan következni, de a volt
nemzetgyűlés főbb tagjai már csinálgatják a miniszter-lajstromokat. Miután Battenberg herceg
hangsúlyozta, hogy a berlini szerződés alapján kiván maradni, valószínű, hogy azon mérsékeltebb
bolgár vezérférfiakat választja minisztereiül, a kik
szintén ez alapon állanak, — legalább egyelőre. E
férfiak: Balabanov, Zankov, Ekonomov, Petrov és
Ivattenkó : ezek lesznek tehát Bulgária első miniszterei. Konstantinápolyi hire't szerint Lob anov
herceg orosz nagykövet ott már elintézte az etiquette kérdést is, mely a vazall-fejedelmek fogadásánál nagy szerepet játszik. A bolgár fejedelem, —
engedve az ősi szoxásnak, melynek Milos, Mihály
és Milán szerb fejedelmek s Károly román fejedelem is eleget tettek — Konstantinápolyba megy
hogy a szultán kezéből személyesen átvegye a berátot. Mivel pedig a vazallus nem léphet a szultán elé idegen hadsereg egyenruhájában, ugy oldották meg a nehézséget, hogy Sándor fejedelem
európai szalon öltözetben, fezzel a fején fog a szultán előtt megjelenni s ekként minden jogos érzékenykedés ki lesz elégítve.

Elnök erre megköszönve az egyleti tagoknak irányában tanúsított támogatását, ezennel
leteszi megbízatását.
Ez a perc vala az, melyben elnök Kelemen
Lajos főparancsnok urnák eddig is tanúsított ra
gaszkodását az egylethez egy váratlan nyilatkozattal tetőzte be. Ugyanis az egylet bárom éves
kezdetleges életében a bevásárlásokhoz szükséges
kiadásokat egyik és másik buzgó egyleti tag vagy
előlegekkel vagy jótállásokkal fedezte. Ebből kifolyó követelése az egylettel szemben van Kelemen Lajos főparancsnoknak 440 frt 85 kr. Az egész
közgyűlés legnagyobb meglepetésére, főparancsnok
ur követeléséről lermndj az egylet anyagi elő
nyére, nem kérvén egyebét kárpótlásul, mint az
egyleti tagoknak szellemi pártfogását az egylet
jövő életére.
Egy második nevezetes ajánlat városi tiszti
ügyész Veres Gyula ur részéről teszi nevezetessé e perceket, ki szintén 56 frt 53 krra menő
hasonnemü követeléséről lemond az egylet javára.
Ezen páratlan és nem várt ajándékozások oly
lelkesedéssel fogadtattak, mit csak látni és hallani
de leírni lehetetlen. Határoztatott, hogy a nagylelkű adakozók nevei jegyzőkönyvileg örökittessenek meg.
Megbontva bár, de törve nem áll vala az egylet a megürült elnöki szék körül, mig pár percnyi
néma hallgatás után azon indítvány fogadtatott el,
hogy városi polgrrmester id. Császár Bálint ur hivassék fel az elnöki szék ideiglenes elfoglalására
és a tanácskozás tovább vezetésére, A szék elfoglalása megtörténvén az egyleti tagok buzdítása végett velős beszédet tart (.ideiglenes elnök ur
hogy az előzmények által izgalomba hozott ke
délyeket tényleges állapotukban tartsa meg. Befe
jezésül indítványozza, hogy egy fogadalom állapitassék meg, melyet kiknek kötelezettségük már lejárt ha ismét belépnek, alá kelljen irniok.
Az indítvány elfogadtatván, következő fogadalom állapíttatott meg : „Magyar állampolgári becsületemre fogadom, hogy a f. 1879 ik év május
1 i-én alakult sepsisztgyörgyi önkéntes tűzoltó-egyletnek tagja leszek és az alapszabályok szerinti teendőknek teljesítésére magamat kötelezem, s feljogosítom a nevezett e.ylet igazgatóságát arra,
nogyha netán a szabályok szerinti kötelezettségemnek eleget nem tennék, a felelősségre vonás és a
nyilvános megrovás pár.-r.ely módját alkalmazhassa,
mit ezennel sajátkezű aláírással erősítek meg."
Következik az aláírás : működő tag Kelemen
Lajos, Tarcali Endre, Kis Ödön, Benedek János,
Bene József, Csinádi Lajos, Váncsa György, Mihály
Elek, ifj. Nagy Elek, Kupferstich József, Jakab János, Szőcs Béni, Fábián György, Binder Márton,
Kiss János, Dancs János Kovács Bálint, Kurmesz
Mihály, Fejér András, Weinberger Lajos, Berkecy
A sepsiszentgyörgyi önkéntes tüzoltö János, Jancsó Albert, Farkas • András, Bikfalvi Fe— Bikfalvi István, — Nagy Miklós, Lászegylet
jrenc,
ló Károly, Urbán József, Jancsó Sándor, Demee
s
i
ter
Ferenc,
.Tankó János, K'.vács Gábor, Szász
Anélkül, hogy S P Sztgyörgy társadalmi 1
szelleméről részletes ismertetésbe elegyednénk, ]Károly, Király István, Nagy Móza. Pártoló tagok:
mely már oly sokak által kiemeltetett, adjuk rö| ]Id. Császár Bálint,'Schvartz Frigyes, Veres Gyula,
viden azon nevezetes eredményt, mely f. hó 11-én <Sükösd Tamás, ifj. Nagy István, Bogdán Emil,
tartott alakuló közgyűlésen el lett érve.
(Csutak Gyula, Velmann Sámuel, Györbiró Ferenc,
Szinte József, Csutak Péter, Császár Sándor.
Elnök Kelemen Lajos főparancsnok megható í
Megelőzőleg az alakulást Benedek János indítecseteléssel tekint vissza tüzoltó-ogyletünk három
éves cyclusának lefolyására. Mivel pedig az alap- 1ványára határoztatott, hogy a leköszönt igazgatószabályok értelmében az egylet újjáalakulásáról 5ság és parancsnokság három évi súlyos működészó sem lehet, minthogy a tagok időnként ál- sséért jegyzőkönyvi köszönet fejeztessék ki.
Az ideiglenes elnök működésének egy igen
lottak be, igy sokakra nézve a kötelezettség a
belépti időtől kezdődőleg a három év elteltével 1nevezetes pontja a következő nyilatkozat. Tekintetnem szűnik meg. De küszöbön áll a kezelő sze ttel Kelemen Lajos volt főparancsnok három évi
mélyzet újra választása, melynek hatásköre az egy- lfáradhatlan 11 üködésére, mely teljesen lekötelezte
leti élet minden három évi cyclusával megszűnik. *az egyletet, nem tartja elfogadhatónak azon tetemes
Mielőtt azonban a lemondást megtenné, felhívja a «áldozatot, hogy 400 s nehánv forint követelését az
számvizsgáló bizottságot jelentéstételre.
<egyletért áldozza fel, indítványozza, hogy a köz
gyűlés köszönje meg e nemes törekvést, de el ne
A bizottság elsőbben is az 1877-ik évről füg- Ifogadja.
Az indítvány tetszéssel fogadtatván Kele
gőben levő számadást terjeszti elő, mely szerint 1878 'men Lajos atyafi azon kifejezéssel utasítja vissza
május 19-ig az egyletnek összes tartozása 3529 frt. 1a jelzett indítványt, hogy az ajánlatot lelkiismere9 kr. Ezen tartozással szemben az egyletnek ez 1tes meggyőződése folytán nem pedig azért tette,
idő szerint a város által mult évre megszavazott 1hogy mint egy rakléta végtére nagyot pattanjon.
900 frt negyedik részlete 225 frt és az 1877 ik évre ]Ennélfogva ajánlata mellett .szilárdul megmarad.
megszavazott 600 frt ^ első és második részletei, •
A már jelzett aláírás megtörténte után kimodyhez ha hozzá számítjuk az ezután lejárandó két
részletet, az egylet 825 frt biztoi fedezettel bir. 1tüzetett az igazgató tanács és parancsnokság meg
választása.
Titkos szavazat al megvállasztattak 45
A jelzett tartozás fejében rendelkezik az eeylet '
beadott szavazatból: Igazgató és főparancsnoknak
5587 frt 18 krral.
Kelemen Lajos 44 szavazattal; Alparancsnoknak
Ugyanezen vizsgáló bizottság levén megbízva :Benedek János 36; Titkár Bene József 41; Pénzaz 1878-ik évi számadás megvizsgálásával is, kö- jtárnok Kupferstich József 39; Szertárnok Kováts
vetkezett a második előterjesztés. Ezen számadás, jBálint 36; Ellenőr id. Császár Bálint 30; Mászó
1878. május igétől 1879, ápril 30 ig szól. E szerint parancsnok Csinádi Lajos 42; 'Szivattyús parancsaz egyletnek tartozása van 3012 ftt 77 kr. Fede- jnok Kiss Ödön 39; Mentő parancsnok Király Istzete a várostól 1878 ra megszavazott óoo frt. s ,ván 34: felügyelő parancsnok Bikfalvi Ferenc 41;
1879-re megszavazott óoo frt lejárt két részlete 300 ,Egyleti orvos Szász Károly. Bizottsági tagok:
frt. összesen 900 frt. Ezzel szemben az egylet va- -Tarcali Endre 34; Csutak Péter 39; Sükösd Tamás
gyona 5487 frt 18 kr értékű szivattyúkban és szerel- 35; Jancsó Albert 28; Fábián György 31 szavazattal.
vényekben. Ezenkivül a Künle Józsefné-féle 100 '
Ismét tehát rendben van egyletünk. Mit nem
frtos alapítvány. Továbbá az egyletnek ajándéko1reméltünk megjött, t. i. az egyleti élet pártolása
zott zászló.
városunk részére és biztonságára. Legyen jövő
Vonatkozással az 1877 ik évi számadásra, cyclussa kitartó, ezen jó kívánattal zárja be néhai
mint a melynek letétele Kelemen Lajos főparancs- ^és uj főparancsnok Kelemen I . elnök a gyűlést.
nokot terhelte, ugy szintén az 1878-ik évi számA közgyűlés megbízásából
adásr?, mely ideiglenes pénztárnok Kupferstich
József által tétetett meg, valamint szertárnok Ko
S.-Sztgyörgy 1879. május 12-én.
vács Bálintnak is a felmentvény jegyzőkönyvileg
Hene József,
megadatni határoztatott. Jegyző pedig utasittatik,
egyl. titkár és segédtiszt.
hogy az egylet letárgyalt számadásait a tüzoltóőrtanya egy záros helyiségében helyezze el felelősség terhe mellett.

Tarcali Endre titkári jelentése.
Vége.

A .izövészeti tanműhelyben a munka tényleg
március 10 ike körül kezdetett meg. Beiratkozott
összesen 22 leány és 1 fiu. Mindezekről részletesebb jelentést felügyelő Binder Lajos ur tesz. Itt
még csak aj.t emlitem meg, hogy a választmánynak felterjesztésére földmivelés ipar és kereskedelmi miniszter ur ő nagyméltósága 1878 évi nov.
hó 16-án 23237 sz. rendeletével Mihály András növendéket ki már itt kitűnő előmenetelt tanúsított
u szövészetben, tökéletes kiképzés végett 500 frt.
évi segélylyel Szászországba küldötte. Ugyanekkor egy müfestőde berendezésére szintén 500 frtot
kegyeskedett utalványozni, mely a vállalkozónak
kellő biztositék mellett ki is adatott és a festés
foly is.
Legújabb áldozata hazafias kormányunknak
iparunk emelése körül egy állandó helyiség szerzésére kilátásba helyezett 15 ezer frt és a székes
fehérvári kiállításon való résztvehetés segélyezésére utalt 280 frt. miért egyesületünk nevében e
helyen is hálás köszönetet mondok.
Egyesületünk vagyoni állásáról a pénztár vizsgáló bizottság jelentése ad felvilágosítást.
Ezek mélyen tisztelt közgyűlés, melyeket a
választmány mint tényleges alkotásokat csendesen
minden nagy zaj nélkül e megye közgazdasága és
ipara emelésére eddig tett.
Tervbe vett alkotásai közül kiemelendő a fonoda, mulyre a választmány kebeléből 1877 évi
augusztus havában 50 frtos részvények aláirása vé
gett aláírási ivek lettek nemcsak e megye és öszszes székelyföld, hanem egész Magyarország nevezetesebb egyéneihez küldve, eddig azonban minden pozitív eredmény nélkül. Egy néhány részvényre történt befizetés, melyről a pénztári kimutatásban lesz említés téve.
Mielőtt jelentésemet bevégezve, a t. közgyűlés bírálata alá bocsátanám, nem mellőzhetem el,
hogy a választmány minden tagjának egyen-egyen
de különösen elnök ur ó méltóságának ki Szentiványi ur eltávozása után tisztán hazafiságból vállalta volt el e tisztet, az ügy felvirágoztatása'érdekében tett önzetlen, hazafias munkásságáért hálás
köszönetet ne kérjek a gyűlés által mondatni, kívánva, hogy ezen egyesületnek s az általa tervbe
vett alkotásoknak pártolóit az isten éltesse s munkájokra adjon áldást, hogy az utókor áldva említse nevöket s a költőnek azon mondata :
„Hass, alkoss gyarapits
S a haza fényre derül I 11
mihamarább teljesedjék be.
Sepsi Sztgyörgy, 1879. január 29-én.
Tarcali Endre,
titkár.

VIDÉKI ÉLET
iíereck. 1879. május 10.
Folyó év ápril 21-én nyitotta meg báró Szentkereszti Stephár.ie elnöknö ő méltóságának távollétében, ki szomorú családi körülmények miatt
a legjobb akarat mellett sem jelenhetett meg, oltári-gyleti igazgató: Nagyságos és főtisztelendő Bálint László kanonok főesperes-plébános ur egy
igen csinos és talpra esett beszéddel a kézdi-vásárhelyi oltáregylet második rendes tárlatát. A
szép ízléssel rendezett tárlatról, mely a közönség
megtekintése céljából ápril 24-ikén estig tartatott
nyitva, általában csak annyit jegyezhetek meg e
téren, hogy a hozatott, és a buzgón működő tagok
által készített s ajándékba adott különféle templomi cikkek, melyek száma 339 darabot tesz: számra,
kűlcsinra, jó Ízlésre, de különösen azok belértékére
nézve a várakozásnak teljesen megfelelnek s minden
figyelemmel
meg:ekintőt meggyőzhettek arról,
hogy az isten áldásának reményében elvetett szerény kis magocska jó földbe esett s az istenháza
dicsőségeért és díszítéséért mintegy magát feláldozó elnök bárónő ő méltóságának kifejezheti k lángbuzgalma, az igazgatóság fáradni nem tudó
igyekezete, a működő tagok szorgalmas munkássága és a közönség részvéte mellett oly terebélyes
fává növekedett, mely áldásdus gyümölcseit már is
sokszorosan ízlelteti, a jövőre nézve pedig a
legszebb reményekre jogosít fel. A 339 darab
igazán gyönyörű templomi cikk Háromszék, Udvarhely- és Csik megyék 31 temploma között a
bizottságnak május i-énZágonban tartott gyűlésén
oly módon lőn kiosztva, hogy minden kérelmező
kapott, sőt sok még többet, mint a mennyit kért
vagy a mennyire számított. A közönség részvéte
is kielégítőnek mondható, mit bizonyít a 10 kros
belépti jegyek után begyült 20 frt. és 62 kr. o. é.
még inkább a felülfizetésekböl begyült összeg,
mely az itt beküldött névsor szerint következő :
Báró Szentkereszty Stephánie 5 frt Dobál Antalné 2 frt Pocsa majomé 1 frt. 70 kr. gr. Mikes
Ármin 20 kr. N. N. Land Józsefné, Bányai Geröné
Bálint Károly kanonok, Nagy Lajos kanonok, Tölcséres Jánosné, Kovács Péterné, S. A. Szijjártó
Izidor, Feil Eduárdné, Szőke Dániel, Jancsó Sámuelné, Csák Alajos és Vertán Vencel. 1—1 frt.
Császár Lukácsné és Kovács Elek 60—60 kr. Vertán Gizella 50 kr. N. N. 40 kr. Török Sándorné
Málnási Kristófné, és Tóth Laszlóné 1 —1 drb.
ezüst húszast Dávid Lukács 34 kr. Vinternitz An •
lónia, Fehér Lukácsné, László József, Bence Lajos

és ezzel M. et ugy leforrázta, hogy keze csupa seb
lett. A pénztárnok nő a tüzelő hősiessége által felbátorítva, kapta a paprikát és B.-nek szeme közé
szórta. Igy menekült a Rákóci kávés két kellemetlen vendégtől. Legroszabban járt azonban a tüzelő,
mert a szegényt becsukták.
— A kl megrendelte a saját temetését. Budapesten bemegy egy körülbelől 30 éves fiatal cm
ber a kerepesi ut 38. sz: alatt levő Voggenhuber
féle temetkezési vállalat irodájába és megrendel
ott egy „szép temetést." Egyszersmind föladatul
adta a temetkező vállalat tulajdonosának, hogy a
a holttestet másnap délelőtt a Rókus kórházból
vitesse el a megholt volt lakására, kisfaludi utca
56. sz. alá, a halott neve Kiss István. A megbízás
folytán elmegy Voggenhuber, a halotti kamra felügyelőjéhez, de ott azt mondják, hogy Kiss István
nevü halott ott nincs, siet a Kisfaludi utcába belép
a fiatal ember szobájába, ki;a temetést megrendelte,
azon percben Kiss elővesz két pisztolyt egyiket
mellére másikat szájába illesztve lőni akar. Voggenhuber lármát csapott és sikerült is neki az öngyilkosságot meggátolni. K i s s felügyelet alatt
lakásán meghagyatott.
— Száz évig plébános. A gutái plébánián van
egy arckép, mely alatt a következő felirat olvasható latin nyelven ; Hü arcképe föt. Haseck Antal urnák, az esztergomi egyházkerületben levő
Guta m. város plébánosának, ki száz évet töltött
el ugyanazon plébániában. Meghalt pedig életéK Ü L Ö N F É L É K
nek 125-ik évében. 1586-ban Leodik püspök által
— Király mint választott biró. Bécsből jelen- megkérdeztetvén, minő életszabályok követése áltik a „P. I.l."-nak : Anglia és a nicaraguai köz- tal érte el ezen magas kort, azt felelte, hogy a
társaság viszályban vannak egy köztük 1860. jun. nőktől, részegségtől és haragtól mindenkor vissza29. kötött szerződés miatt,a melyben Anglia a mos- tartotta magát.
quitok fölötti protektorságot a nicaraguai köz— A nihilisták fenyegetése Magyarországon.
társaságnak engedte át, a mosquitók főnökeinek Hanutskó ungvári gymn. tanár és az ottani „Kárévenkint fizetendő 5000 dollár fejében. Nicaragua pát" hazafias magyar szellemben működő szerkesze pontban nem váltotta be szerződése igéretét, s tője, Lembergböl fenyegető levelet kapott, melyezenkívül még egy kikötő miatt is van viszály a ben figyelmeztetik, hogy működése nem tetszik a
két állam közt. E viszályok elintézése végett Nagy levél titkos íróinak. Egyúttal komolyan inti'f, haBritánnia ugy, mint Nicaragua Ausztria Magyar- gyjon fel azzal, s ha mégis megmaradna az eddiíi
ország jó szolgálataihoz folyamodott s fölkérte ő irány mellett, azon esetre gondoskodjék családFelségét, hogy mint választott biró döntse el a járól."
vitás kérdést. A két kormány illető iratai már
.— A pantallér A közös hadsereg s valószímegérkeztek s ő Felsége kijelentette, hogy elválnűleg a honvédség gyalogság közt is, mint beavatotlalja a birói tisztet.
tak suttogják, nagy reform van készülőben, mely
— D. Fogarassy M. erdélyi rom. kath. püspök ámulatba fogja ejteni a „cibil" emberiséget épugy
tiszteletére Gyula-fehérvártt f. hó. 2-án az ottani mint megörvendeztetni a szegény bakákat és dájcsfögymnásium tanári kara és ifjúsága a király májsztereket. Ha már nagy feltűnést keltett az az
ezüstmegnyegzői ünnnpelyekről Bécsből való visz- intézkedés, midőn számos évek tapasztalatai után,
szatérése alkalmából, ünnepélyt rendezett : először megengedték a katonának, hogy a nyak szorító
az ifjúsági dalárda énekelt nekány darabot a nagy kravátlit'a rekkenő hőségben folytatott nagy gya
tanteremben : azután a tanári-kar nevél en az igaz- korlatokra — otthon hagyhassa, nehogy, mint számgató üdvözölte a szeretett főpásztort a bécsi ünne- talanszor megtörtént, ott fuladjon meg vagy ájulpélyekről való szerencsés visszatérése s erdélyi jon el a glédában : mennyivel nagyobb ámulatot
püspökké történt fölszentelésének küszöbön levő van hivatva gerjeszteni azon terv megvalósítása,
25. évfordulója ötletéből. Másnap, május 4-én a hogy pantallér többé nem lesz. Az óriási hurkává
püspök ur a káptalan, papság, tanári és hivatal összegöngyölített s vállról mellen át keresztbe
noki kar tagjait a király ezüstmegnyegző alkal- font köpönyeg' mely még a „bornyu"-nál is iszo mából megvendégelvén, Lönliárd F. cz püspök és nyatosabb kiegészítője volt a „marsadgyusztérung"nagy prépost a püspök urat, Joksman N. kir. tszéki nak, csak mint könnyű összehajtott pakéta fog
elnök pedig Lönhártot köszöntette fel. Ugyanaz ezután figyegni hátul a bornyu alatt, s nem fojtonap d. u. az irgalmasrendi apácák leánynöveldéjé- gatja töbLié nyakát, mellét a katonának. Erre a
ben ugyanez alkalomból csinos május ünnepély reformra a boszniai hadjárat — kardlapozással vefolyt le, melyen a püspök ur is jelen volt.
gyes — tapasztalatai serkentették a hadsereg in— A sepsiszentgyörgyi tüzoló testület e h ó 11. téző köreit.
tartá meg három éves fennállása után ujraszer— Aldobolyból a következő sorok közlésére
vezkedő közgyűlését. E közgyűlésről lapunk más kérettünk fel: Becses lapjában nem közöltetvén
helyen hoz értesitést, itt csak azt kívánjuk, vajha Aldoboly községünk részéről a szegedi árviz által
ez intézmény nagyobb pártfogásba részesülne vá- sújtottak számára adott könyör-adomány, nehogy
rosunk közönsége részéről, mint eddig, mert bi- a hideg közönyösség vádjával terheltessünk: siezony megérdemli a támogatást.
tek tudomásul adni, hogy községünkben sem
— öngyilkossági kísérlet. Nagyborosnyói halt ki a felebaráti szeretet és részvét noha mi
Bartha Pál postamester f. hó 12-én öngyilkossági is árvízkárosultak vagyunk, mert a mult évben,
szándékból mellen lőtte magát. Szomorú tettének két ízben tette tönkre a viz terményeinket. Még
indokául zavart anyagi viszonyokat emlegetnek. sem feledkeztünk meg a hasonlithatlan mérvben
Bartha Pál orvosi gyógykezelés alatt van s re- szenvedett szegedi ínségesekről, csekély adomámélhető felgyógyulása.
nyunk a következő : a) az aldobolyi község : 50
— Az ilyefalvi lelkészválasztás, mely oly frt. b) az ev. ref. egyház 10 frt. c) ápril 24-ikén
nagy érdeklődést keltett már régtől fogva, mult ünnep alkalmával a persely a templomban kitévasárnap folyt le. Megválasztatott Kiss Albert, tetvén gyűlt 1 frt. 3 kr. összesen 61 frt, 3 kr. Mely
kémeri lelkész 91 szavazattal Karácson István 32 összeg a t. szolgabírói hivatalnak való kézbesítés
szavazata ellenében. Hogy Ilyefalván, hol a szavaza- végett átadatott a körjegyző urnák. Vajha e csetok száma ennél jóval*, nagyobb, csak ennyi vo- kély adomány az inség facsarta tenger könyekből
tum adatott be, azt annak tulajdonítják, hogy egy pár cseppet letörülhetne Kí Alázatos szolgája, Gáspár
Albert ref: lelkész.
párt, általábantartózkodott a szavazástól.

Landt József, Vertán Gyula és Bálint László 30—
30 kr. Kovács Lotti, Császár Lukács, Nóvák D.
Teréz, Bajrolti Ferencz, Csibi Tamás, Király János,
N. N. Opra Lajos, Bence Lajos Deák Anna, Cha
miloszkyné, Rigó Lajos, Dobál Pepi, Kovács Péterné, Császár Bálint, Vertán Tóni és Vertán Andrásné. 20—20 kr. Gözös, ifj. Dávid Istvánné,
Karda István, Gazda Dénes, Ozv. Folinus kapitányné Fái Andrásné, Bence Lajos Bardoc D.
Baka Ilóaa Keresztes Katalin, Kovács József, Péter József Gyárfás Kálmán,
valaki.
Rákosi,
Benkő Gyuláné és Ábrahám Maria 10—10 kr,
N. N. 6 kr. N. N és Rozánekné 5—5 kr. Székely
István által ajándékozott kis kas kisorolva 2 frt
Összesen 34 frt 71 kr.
Midőn mindezekért a legmelegebb köszönetemet
nyilvánítom, ezt teszem azon óhajtás kíséretében,
hogy vajha ezen üdvös egylet isten nagyobb dicsőségére minél nagyobb és nagyobb pártolásban részesülneés vajha oltáregyletünknek nálunk már életerős
testté vált eszméje minél szélesebb körben ismerve
s felkarolva lenne s különösen a belső székelyal- és felcsikban s Gyergyóban oly talajra találna,
hogy ott is minél hamarább egy rendezett fiókegylet működésének örvendhetnénk.
Bálint László,
egyleti főjegyző.

— Sztupa Andor színtársulata f. hó 22-én
tartja első előadását Kézdi Vásárhelyen. E társulat Marosvásárhelyt köztetszésben részesült : tagjai számosan vannak, 15 férfi, 14 nő. Mint bennünket értesítenek, a társulat operette darabok előadására is képes s Brassóban közmegelégedéssel
működött. Ajánljuk a kézdi-vásárhelyi közönség
pártfogásába
- — A brussó-predeál-bukuresti vasút vonal magyar területen fekvő része Brassótól Predeálig
már teljesen elkészült és miután a pálya Predeáltól Sinaiig román területen is már annyira elkészült, hogy 3 hét múlva át lesz adható a forgalomnak, a brassói sinaii vonal-izakasz mljus 30-án
meg fog nyittatni.
— Leforrázott és megpaprikázottjojászok. B .
Kálmán és M. József ismeretes garázdálkodó jogászok, minap éjjel betértek a zöldfa-utcai Rákócikávéházba. Nem találván balekot, a kávésba kötöttek s minden áron meg akarták verni. A kávés
kiabálni ke:dett, mire a derék tüzelő látva gazdája helyzetét, felkapott egy kanna forró kávét

— Uj lap. F. hó 18-án Budapesten „Ujbudapest" cimü képes politikai napilap fog megindittatni, — melyhez mellékletül „Frici" cimü heti
élezlap fog kiadatni Előfizetési ár : egy hóra 95 kr.
évnegyedre 2 frt. 75 kr.
— A kisbirtokosok földhitelintézetébe következők léptek be; Kézdi Vásárhelyről Szacsvai János,
Kakutsi Ádám, ifj Jakab István, Nagy Ferencz,
Kökösy Iváro'y, Popovits József, Megyaszai Máté
Kováts András, Molnár József Gál János ifj. Jancsó Sándor, Jancsó Sámuel, Molnár Dániel, Szabó
Sámuel, Kovács Lajos, Jancsó Ferencz, Fekete Fe rencz, Bodor György, Rác Gergely, Róth Jakab,
Czitrón Mór 100—loofrt. — Alsó Csernátonból.
Cseh Ignácz, Farkas István, Farkas Ignác, Végh
Károly, Hollandy János, ioo—100 frt. Felső Csernátonból. Vitályos György 100 frt. — Zágonból. Földes Bálint, Szörcsei Vilmos, Biró Gyula,
Lázár József, ifjabb Izsák József, ioo—100 frt. —
Kovászna : Vajna Károly, Gödri Ferenc, Csia Albert, Binder Adolf, Deák Domokos, Vajna Liszló,
Vajna Lászlóné, Csutak Péter, Varga Mihályné,

joo—100 frt. — Uzonból: Temesvári testvérek
500 frt. Tompa Miklós, Pünkösti Károly, Fogarasy Sándor, Konya Gábor, Kádár György, ifjabb
Bordás György 100—ioo frt. Körispatakról: Szinte
László, Téglás Mihály, Bedő Sándor, Bo'ár Albert, Neuman József, 100—too frt. — Barótbról :
Zathurecky Gyula 500 frt. Debioky Mihály, Bedő
Jözsef, Imre Gyula, Dánér István, Zathurecky Gábor, Gáspár Antal, Imre Domokos, ioo—ioo frt.
Ürmösről: Imecs Jenő, 200 frt. l'ocsa Ferencz, Lázár Mihály, Györké Sándor, 100—100 frt. — NagyBaconról. Zakariás András, Révay Pál, 100 — ioo
frt. — Gáspár Bogdán, (Bőlön) Henter Béla
(Nagy-Ajta), Lehrmann Adolf (Soósmezőn), Benkő
György (Árkoson) Cseh Imre (Gelenczén) Simon
Samu (Bikafalván) Báró Rauber István Sepsi-szt
Iván) Báró Rauber Ottó (Olosz Telek) Fosz'o Józsiás és Csutak Márton (Füle) Bartha Sándoi Bardocból) Török Áron (Rákoson) Imreh József (SzálDoboson too—too frt.
— Dr. Reiner Dániel nr gyűjtő ivén a szegedi vizkárosultak részére Kézdi-Vásárhelyt adakoztak, id. Tóth István to trt. ifj. Tóth Istvánné
5 frt. Dr. Reiner Dániel 2 frt. Reiner Berta 2 frt.
Fehér. Károlyné 2 frt. Molnár István 50 kr. Szász
Ferencz 50 kr. N. N. 50 kr. Pap György né 60 kr.
Finta Gergely 1 frt. Elekes Imre 30 kr, Finta János 1 frt. Baka Jancsó Rebeka 40 kr. őzv Nagy
Dánielné 1 frt. Jancsó Mózes 2 frt. Balog Sándor
2 frt. Nóvák S 'tndor 50 kr. Boriszák István 50 kr.
Keresztes István 50 kr. Zakariás József 20 kr. Fehér János 50 kr. id. Dávid Istvánné 1 frt. id. Szőcs
János 50 kr. Szőcs Sámuel 40 kr. Páldiák Pál 20
kr. Császár Lukács x frt. Vertán testvérek 50 kr.
Turóczi István 30 kr Pál János 40 kr. Özv. Benkő
Sámuelné 1 frt. Özv Müller Józsefné 1 frt. borbély
Kovács Károly 10 kr. Lengyel János 10 kr. Szilágyi Sámuel 30 kr. Pataki Ádám 30 kr. Csigos
György 10 kr- Luka András 10 kr. Gyömös Domokos 10 kr. Mágori Dániel 10 kr. Jancsó Mózes
50 kr. Bartha Ferencz 50 kr. Málnási Kristóf 40
kr. Fehér Lukács 1 frt. Keresztes János 20 kr.
Sebők József 50 kr. Szöcs Mózes 40 kr. ifi Kupán
József 50 kr. Frenkul Emmanuel 30 kr. Erdélyi Béla
50 kr. Szőcs J.-né 2 frt. ifj Dávid István 1 frt. Stipulszkovszky J. 50 kr. ifj. Szöcs János 50 kr. Jakabos Ágoston 1 frt. Turoei Mo/.es 1 frt. Jakabos
Agostonné 50 kr Jakabos Marika 50 kr. Turóczi
Mózesné 1 frt. Bakk Pálné 50 kr. Jancsó Józsefné
60 kr. Jancsó Bélacska 10 kr. (Ikafalva) Popovics
József 1 frt. Popovics Aniska 15 kr. Páldiak Sándor 20 kr. Popovics Károly 20 kr. Csinta Amália
20 kr. Benke D. 20 kr. Steierlein György 2okr, özv.
jancsó Amália 10 kr. Szabó Jósiásné 50 kr. Kovács Jözsef to kr. Toldi Gyula 20 kr. Molnár Dá
niel 40 kr. Paizs Antal 20 kr. Szőcs Ferencz 1 frt.
Kovács András 50 kr. Oltyánn János 1 frt. Szabó
József 10 kr. Milvtai Dániel 10 kr. Fehér Sándor
10 kr. Páncél István 16 kr. Cimbalmos Ferencz 20
kr if. Plesek András 10 kr. Cseh András 10 kr.
Szőcs Ferencz 50 kr. Nagy Béla 50 kr Jancsó
Elek 50 kr. Szőcs Dániel 40 kr. Boda József 40 kr.
ifj. Jancsó Sándor 20 kr. Szőc i János Károly 40
kr. Negy József 20 kr. Nagy Lázár József 50 kr.
Szotyori János 50 kr. Dézsi Dániel 30 kr. Kovács
Tamás szőcs 50 kr. ifj. Dézsi János 50 kr. ifj.
Krenicki Domokos 40 kr. Török István 1 frt. Tóth
János 50 kr. Bene Álbertné 80 Policzer I.eopold
2 frt Tuzson Györgyné 20 kr. Kovács Gergely 1
frt. jancsó Dénezsné 1 frt Jancsó Anna 50 kr.
Nagy József 1 frt. Nagy János 40 kr. Krenicky
Károly 1 frt. N. N. 40 kr. Kovács Izsák 50 kr.
Ambrus Albert 1 frt. Pancel András 50 Jancsó
Mózes 50 kr. Nagy Lajos 1 frt. Kovács Ignác 10
kr. Csiszár Pálné 1 frt. Csiszár Pál 1 frt. Tompos
István 10 kr. Mihály Ádám 20 kr. id. Tóth Dánielné 1 frt. Erdő István 20 kr. Tóth Józsefné 1 frt,
Bányai Sámuel 50 kr. Szőcs Mózes 50 kr. Röth
Mór 1 frt. ifj. Tóth Dániel 1 frt. Kovács Áronné 1
frt. Kovács Izráné 50 kr. Zakariás Kristóf 1 frt,
Maliher Ferdidánd 20 kr. Gasperek József 15 kr.
Rác András 50 kr. Dávid János 20 kr. Pancel Noé
60 kr. Zászló Zol'án 1 frt Csiszár Imre 1 frt. Csiszár Imréné 1 frt. Jancsó Sámuel 20 kr. Farkas
Lajos 20 kr. Kober Gizella 50 kr. Kóber Etelka
10 kr. Hankó Dani 2 frt. Györbiró Lajos 50 kr.
Balog Gyula 1 frt. Balog Gyuláné 1 frt. Cseh
István 50 kr. Gál Ernőné 50 kr. Nagy Ferenc 2
frt, Thamv Pali 20 kr. Kovácsi Tamás 1 frt. Szász
D. 50 kr. Dr. Orosz István 1 frt. Dr. Török
János 1 frt, Tóth Mihály 1 frt, Fehér András 20
kr. Összesen 108 frt, 26 kr. S z ö c s József polgármester.

Szölődézmaváltsági
„
. .
87.„
„
„
ezüstben , . 86.2.
„
aranyjáradék
66.7;
860. államsorsjegy
.
67.41
Osztrák nemzetiba nkrészvény
78.9;
„ hitelintézeti
„ . . . - . .
125.2<
Magyar hitelbank
248.1c
Ezüst
— .—
Cs. kir. arany
55;
Napoleond'or
9.3;
Német birodalmi márka
57-öc
London
117.05
Felelős szerkesztő: Miilik József.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.

Értesítés.
Van szerencsém értesíteni, hogy
f. év ápril hó 5-én Amerikából haza
érkeztem és fogászati műtermemet az
amerikai 111 ti fogászat szerint teljesen
berendeztem.
Hat havi Phil.tdelphlábaul tartózkodásom alatt az ottani fogorvosi académiai teljes elméleti és gyakorlati kiképezésem után Londonban, Páriában
és Berlinben is tartózkodtam és ezek
által a fogászat terén teljes elméleti
és gyakorlati ismereteket a jelenkor
igényeinek megfelőleg elsajátiottam.
Fogászati műtermem a legújabb
fogászati eszközök és készületekkel
van felszerelve és mindenkit, különösen pedig az orvos urakat kiválóan
érdekelni fogja a berendezést, valamint
a miifog-készleteket megtekinteni, melyek eddig Európában csakis amerikai
fogorvosok által létesíttettek, Magyarországon pedig jelenleg kizárólag csakis általam.
Teljes tisztelettel

Perl József,

pme.ikai fogorvos és focfmüvész és az
amerikai fogászati akadémia tudora
(Doctor of Dental Surgery )

Borkeczi János
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Felhívás a Hamburg városa által garanti
rozottnagy pénz-lotteria nyerő chance aiban való
részvételre, a melyben

8 milliót meghaladó 200.000 'márka

biztosan nyerhető. Ezen előnyös pénz-lotteria
86.000 sorsjegyből áll, nyereményei a következők : t. i. Legnagyobb nyeremény400.000 márka
Jutáit
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250.000 márka
150 ooo in 'ka
loo ooo mi. ka
60.00 1 márka
50 OfíO márna
40 ooo márka
30 ooo márka
25 ooo márki
20 ooo márka
15 ooo márka
1 2 ooo márka
io.ooo márka
8 ooo márkp
6 ooo márk>.
5 oo? márka

É nyerem.
71
217
2
2
531
673
94O
t
65
:oo
24650
«
1400
70
r
7300
7850

á 4000 márka
á 3000 márka >
á 2000 márka
á i5oe márka
á 1200 márka
á iooo márka'
á 500 márka
á 300 márka [
á 200 márka i
á 150 márka fl
á 130 márka
á 124 márka '
á IOÓ márka ,
A 94 í» 67 m
á 40 és 20 m 1

A nyeremények kevés hónap alatt 7 szakaszban jönnek húzás alá.
Az első húzás ideje |un. 11. és2 ik napjaira
törvényesen meg van állapítva s eltez
az egész eredeti sorsjegy ára csak 3 frt 40 kr.
a fél eredeti sorsjegy ára csak
1 frt 70 kr.
a negyed erjieti sorsjegy ára csak
— 85 kr.
Áz államilag garantirozott eredeti sorsjegy
(nem tiltott Ígérvények) az összeg bérmentes
beküldése után a legtávolibb vidékekre azonnal
elküldetnek.
Minden résztvevő eredeti sorsjegye mellett
az állami címerrel e'látott eredeti cervet s a húzás megtörténte után az állami huzásjegyzéket
felszólítás nélkül azonnal megkapja.
A nyereménypénzek az illetőknek általam
pontosan és legszigorúbb titoktartás mellett küldetnek el.
Megrendelések egyszerűen postautalvány nyal eszközölhetők.
Megbízásokkal [a közel levő jun. 11 és 12-ik
húzásra mé'tóztassanak Heckscher Sámuel bankár és v-üzlet-tulajdonoshoz fordulni Hamburgba

A arcszín flatal a d e s á g e !
Felülmulhatlan éí nélkülözhetlen szappannak bizonyult be é-> általánosan elismertetett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr.
LEJOSSE-féle

torony- és házfedelek, csatornák
és hiuablakok

ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan
a világon ; a ki egyszer megkísértette, az soha többé nem használ más szappant.
2)^* A h a t á s b i z t o s í t t a t i k .
— Egy darab ára 50 kr. —

fehér- vagy fekete pléhből.
Pakfong- réz- és fehér bléhböl

SAVON RAVISANTE

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

takaréktüzhelyek

jótállás mellett olcsó árban kabhatók.
Régi elavult házfedelek, csatornák, toronyfedelek olcsó árban kijavíttatnak s általában minden e nembe vá^ó cikkek jutányos árban megs2erezhetők.
jySSf Lakása Sepsi-Szentgyörgyön, csikiutca 301
szám a. a Weinberger-ház szómszédságában jfgM

Ümrath és társa Prágában,

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

Szerkesztői üzenet.

trlék- és v/illó-ár folyam a bécsi cs. Air. nyilvános
tőzsdén május 0.
92.70
—.—
119.84-50

^ ^

400o.oo S2BKEKC3E!!! r ^

bádogos
ajánlja a n. é. közönség szives pártfogásába ujonan
berendezett üzletét.
Ez üzletben csinos kiállítással, tartós minőségben készíttetnek különféle

V. ily urnák. Imecsfalva. Hártyapapirra irt
közleménye nem olvasható.
Márkosfalvárn. Az elöljáróság aláírásával egy
választ vettünk, kérjük, ha a cikk valóban onnan
jött, szíveskedjék a t. elöljáróság valamelyik tagja
velünk ezt tudatni, mivel egészen névtelenül beérkezett cikket nem közölheti nk.

Magyar aranyjáradék
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
»
„
»
II.
„
„
keleti vasút II. kibocs. államkötv.

Főnyeremény

Kézi- és vonó erőre "berendezett

cséplő gépekben,

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

Tisztító-malmokat, szecskavá-

gókat, daramalmokat stb.
jjí^"" Illustrált árjegyzékeket minden nyelven
bérmentesen küldünk,
4~• 2 0

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

Ravissante
I)r. LEJOSSE-tól Párisban.
Ezen világhírű börtisztitó szer valamennyi szépítő szer között leghíresebb és leghatásosabbnak
bizonyult szeplők,napégés
rezesség, sárga foltok, valamint minden bőrtisztát
lanság biztos eltávolítására.
a R A V I S S A N T E az
arcszinnek feltűnően szép
halvány rózsaszínű, bársonyszerü fiatal üdességet
ad, a bőrt és kezeket vakitó fehérségüvé és gyön
géddé teszi, hüsitő és felüditőleg hat s gyöngéd
bőrt szerez, a legkésőbbi
öregségig
Budapesten valódi minőségben kapható .
Török József gyógyszerész urnái, királyuteza
7. szám. Sepsi-Syentgyörgyön Otves Pál és
Betegh Bálint urak gyógyszertárában.
Központi szétküldési raktár: Schwarc Henrik- j
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 39—5°

