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A „Háromszéki háziipar-egylet" és a „sepsí-szentgyergyi önkéntes tűzoltó-egylet" hivata
hivata os közlönye.

Budapest, 1879. május 25.
n. — Az Andrássy által a portával végre
megkötött novibazái i conventió, mely Törökországgal való viszonyunkat Bo znia s Hercegovina megszállása tekintetében szabályozza és
egyúttal a novibazári kerületnek általunk esetleg szükségesnek található megszállására is a
porta beleegyezését kimondja,
éles cáfo'atot képez a magyar ellenzék azon vádjai ellen,
mellek gr Andrássy
politikáját, mivel az
oros'.--török hábo:u idején egy oroszedenes háborút megkockáztatni nem akart, orosz barátnak s Torökország megdöntésére irányulónak
hirdetgették.

Ezzel az ülés véget ért.
Hát csak hadd haragudjanak az orosz
A keletruméliai bolgár küldöttség Bécsben.
imádó urak. Nem Andrássy hibája, ha az ö
politikájának intentioit oly nyakason hosszú B. Orczy osztályfőnök f. hó 23-án a külügyi hivafogadta a keletruméliai bolgár küldöttséidőig félre értették Andrássy mindig világosan talban
get. Báró Orcy kijelenté Gesov és Jankolov urakkörvonalazta álláspontját s a ki érteni akart a/, nak, hogy a külügyminiszter ur sajnálja bár, de
megérthette, hogy ő a berlini congressust nem nincs azon helyzetben, hogy őket elfogadhassa.
Törökország felbontása végett kezdeményezte, Minthogy a keletruméliai statutum immár a berlini
s hogy ennek eredménye a berlini szerződés szerződés határozatának megfelelőleg ki van dolgozva és a szultán által szentesítve, a külügymiépen az orosz politikának a san-stefanoi pac- niszter ur azt hiszi, hogy nem áll többé jogában
tumban magasra reppent szárnyait van hivatva a tartomány belügyeibe beleavatkozni. Sőt inkább
kurtára nyírni a san-stefanoi szerződés által lé- célszerűnek tartja minden olyast kerülni, ami azon
telében megtámadott Törökországnak az újra téves magyarázatra adhatna alkalmat, hogy Auszmegerősödéshez.a szükséges, feltételeket meg- tria-Magyarország a berlini szerződéssel ellenkező
törekvéseket támogat. — Gesov és Jankolov csak
szerezni Ez utóbbiak közel rokona az ocupátió. mély sajnálattal vették tudomásul a külügyminiszA
két
tartomány
örökös
lázzadásoknak
s
igy
ter ur azon válaszát és távoztak. Andrássy gróf
A conventió teljes világot vet e politikára,
mely hogy mire céloz, most' már világosan törökgyengitésnek forrása s egyúttal a nagy nyilatkozata teljesen megegyezik azzal, melyet
lord Salisbury intézett a küldöttséghez.
álmokat
álmodó
Szerbia
s
Montenegró
nagyralátható - elejét venni a Balkánfélszigeten —
A képviselőház e hó 23 án ismét jó darab
közvetlen közelünkben az orosz befolyás terje- vágyásának állított tárgya vala.
»Mi tehát elfoglaltuk azokat, hogy pacifi- munkát végzett. Az álta'ános tárgyalásban névdésének, a szláv törekvések megvalósulásának
szerinti
szavazásban 154 szavazattal m ellenében
nehogy ezek
mourchiánk
érdekeid
ve- cáljuk s onnét a nagyravágyó kis szomszédok
elfogadta a kassa oderbergi vasútról szóló törvényszélyeztessék, e cél elérésére p^-dig hathatós törökellenes s esetleg érdekeink ellen irányuló javaslatot, mely aztán a részletes tárgyaláson gyor
tényezőnek tekintetvén e g y életerős török ál- törekvéseit féken tarthassuk. Ott maradunk ad- san és simán átesett.
lam létele, ezt biztositni, a felforgató elemek dig, mig ez érdekek biztosítva nem lesznek, s
Ezután a vízszabályozási társulatokról szóló,
e'leni önvédelmében támogatni. Andrássy po- egyúttal ugyanosult saját érdekünk miatt is az 1871-iki idevágó törvényt részben módosító
litikáját tehát kitűzött s részben elért eredmé- mindent megteszünk az ozmán hatalom javára, törvényjavaslat került napirendre. Végh Aurél
nyeiben absolute oroszellenesnek s a mennyiben hogy megerősödhessék s életképessé váljék. előadó egy talpraesett beszéddel vezette be az általános vitát, mely Bánhidy Béla báró, Madarász
monarchiánk érdeke megkívánja, törökbarátnak E feltételek teljesedése esetén aztán valószí- József és Péchy Tamás úrak felszólalásai után
nűleg vége lesz az okkupátionk ) de ha a tö- csakhamar a javaslat elfogadásával végződött.
bizonyul.
Hogy Andrássy politikája török-barát, rök megerősödni képtelennek bizonyulna be s A részletes tárgyalásban, mely ma szintén véget
mutatja a comentionak Boszniára s Herceg- ha másként végezne a sors mint a hogyan kí- ért, tö b kisebb módositás tétetett a javaslaton.
ovinára vonatkozó része, melyben a szultán fel- vánjuk a magunk és Törökország érdekében,
sígi jogának érintetlen maradása e taitomá- akkor aztán eljött az idő, hogy az okkupált
nyokra nézve kiinondatik, a szultánért a me- tartományok, melyeket Szláv zsákmánynak s
A szebeni „Telegraful Román,"
csetekben mondatni szokott imák, a mecsetek igy monarchiánk ellen szolgáló eszköznek nem
Ismét meg ismét a magyarnyelv a „casus belfelett a török zászló kitüzetési joga, továbbá a hágj hatunk, bekebleztessenek ; de ez esetleges
li." A román atyafiak csak nem tudnak kibékülni
török ézepénz forgalma továbbn is gyakorlat- bekeblezésnek akkor sem lesz orosz vagy szlávazzal a rettentő gondolattal, hogy nekik magyaban maradnak ; szóval a conventió nyílt bizo barát célja, azt előre látják mindenütt a szláv
rul kell ttnulniok. Közelebbről a „Telegr. R." kövilágon,
s
ezért
szidják
is
az
áruló
Andrássyt
nyiték a mellett, hogy ha e 2 tartományt megzöl egy igen épületes cikket e tárgyban. Azt
szállottuk is, de azokat bekeblezni nem akar- mint a bokrot.
mondja: „A falu ég s a vénasszony piperészkedik.
juk. mitől hogy a szultán kormánya meggyőNode e szidás András:.ynuk nem árt, min
Az ország nyög az állami adók súlya alatt s már
ződött, bizonyítja a conventió második része, ke.t pedig gyönyörködtet, 111 rt .1 monarchiánk
alig-alig birja a folytonos deficitek s elemi csapámelyben a poit? elismeri azon jogunkat, hogy ellen irányuló célok felsülése mellett bizonyít
sok által reá mért terheket elviselni ; az ország peha szükségét látjuk, a novibazári kerület főhe- s egyúttal teljesen igazolja 1 isza kormányelnök
dig szomszédságban és közös kötelékben él egy
lyeit is katonailag megszállhatjuk.
minden ellenzéki viharral megküzdő saját népállammal, a mely épen most még nagyobb előzéEzek után már nem is kell bizonyítanunk, szerűségével nem, csak a haza javával törődő kenységre készül nemzetiségeivel szemben, mint
hogy Andrássy politikája orosz-ellenes ; de ha politikáját, mcl)l) el Andrássynak e körültekintő a hogy volt eddig, s megjegyzendő még az is,
bizonyíték kell, hivatkozhatunk jeles tek'nté- politikáját támogat'a, s e támogatásával an- hogy ugy papíron, valamint tényleg liberálisabb
lyekre, kik nem kevesebbek, mint B e a c o n s nak megvalósulását lehetségessé tette.
volt, mint a mi államunk, s a mely államban épen
f i e l d angol miniszterelnök, S a l i s b u r y anmost Schmerling 50 éves szolgálatának jubileuma
gol külügyminiszter; az első közelebb a felA országgyűlési szabadelvű párt május 23 ik alkalmával felvettetett újra az osztrákok által lelértekezletén
Vizsolyi
Gusztáv
elnöklete
alatt
megsőházban kijelenté ország-világ előtt azon megkesedéssel elfogadott frázis, hogy „Ausztria egy
győződését, hogy a ktt tar.omány osztrák- kezdte a rendőri büntető törvénykönyv tárgyalá- á l l a m lesz megint." Egy másik szomszédunk orsát s azt Pauler miniszter indokolására általánosmagyar megszül ása és kormányzása
gátot ságban vita nélkül elfogadta,
szágában pedig forrongnak a kedélyek s már-már
k^pez a muszka agressió ellen, s hogy igy az
A részletes tárgyalásban a 95. §-ig haladt.
kitörő félben van a forradalom, s dacára mindAndrássy által kötött conventio >igen e őnyös
A tárgyalásban Pauler miniszteren és Tisza ezeknek, a jó patrióták, kik intézik a haza sorsát,
ara Jgement.« Salisbury pedig kijeit ntvén, hogy Kálmán miniszterelnökön kivül részt vettek ; Hosz- nem találnak alkalmasabb időt a nem magyarajku
Anglia AtioZtiia-.Magyarországot egyenesen a tinszky János, Jakab Bogdán, Csáky László gr., honfitársaik kedélyeinek elidegenítésére, mint épen
Teleszky István, Zsámbukréty József, Gold Kámuszka hatalmi terjeszkedés gátjául tekinti, roly,
Ormay Károly Várady Gábor, Végh Aurél most, midőn a Laithán tul a közönség oly eszmého>záttvé, hogy „Bosznia s Hercegovina meg- Ráday Gedeon, gróf. id, Bokrom Elek, Kajuch ket pendit meg, a melyek bizonyára nem nagyon
szállása egyike azon legfontosabb eredmények- József, Hegedűs Sándor Marsvoszky Gyula s kü- fognak tetszeni azon patriótáknak, kiknek szivünek, melyek Európa nyugalmának érdekében lönösen az egészségügyi résznél, mely leghosszabb kön (?) fekszik a nein magyarajku honfitársaiknak
vitára adott alkalmat, Knöpfler Vilmos és Szotjkiviva tak.«
azon módon való boldogítása, mint a hogy azt ők
kovich Péter.
A conventionak ily határozott orosz elleakarják s nem a nemzeti ".égek akarati szerint."
A
képviselőház
pénzügyi
bizottsága
d.
u.
6
nes ism rvei levén, s mellette ily hatalmas teórakor Ordódy Pál elnöklete alatt tartott ülésé- Majd tovább bölcselkedik a cikkíró s ezzel végzi
kintélyek tevén tanúságot, nem csuda, ha jós- ben, melyben a kormány részéről Szapáry Gyula be rémitgetéseit :
lataiban s merész állításaiban csúfosan felsült gr. pénzügyminiszter volt jelen, tárgyaltatott első
ellenzéki tollforgatók oly feltűnően elhallgattak sorban az 1873. évi IX. tc. 15. és 16. §§-ainak
„Az uj törvénynyel szemben arra fogunk szoa conventioról, melyet írig az ő országhirüvé módosítására vonatkozó tvjavaslat, mely ugy ál- rítkozni, hogy a kísérlettől meglátogatott egyházi
gyakorlott csűrcsavarások sem magyarázhat talánoságban, mint részleteiben egyhangúlag elfo- és iskolai autonómiánkat minden törvényes eszközgadtatott.
zel megvédelmezzük.
félre. De annál hangosabb dühvel rontanak elTovábbá az 1878. évi közösügyi rendkívüli
lene az osztrák annexionisták, kik midőn BoszHogy magyar honfitársainkkal egyházi és iskiadások fedezéséről szóló tvjavaslat, mely némi
nia s Hercegovina okkupátiója megkezdődött, styláris módosításokkal szintén elfogadtatott, fel- kolai ügyekben a magyarnyelv tudásával s a néldiadalittason s ö r ö m n j j o n g v a h i r d e t t é k ,
h o g y kéretvén a pénzügyminiszter, hogy a bizottság je- kül is, hogy fogjuk egymást megérteni, azt majd
íme az ö Törökország felbontására törő orosz- lentéséhez leendő csatolás végett kimutatást ké- megmutatja a jövő."
barát bekeblezési politikájuk teljesedésbe me- szíttessen, a melyből a katona-helyettesítése és
Tehát a falu ég s a vénasszony piperészkedik.
nése m e g k e z d ő d ö t t s kik most a c o n v e n t i o n y i l - rokkant alapok értéke s azon kulcs, a mely szevánosságra kerülésekor fájdalmasan verettek fel rint ezen elosztás történt, valamint hogy azok ki Bizony az a nagyfalu (Magyarország) sokszor égett
vannak-e meritve, kitűnjék.
T politikai és nemzetiségi gyújtogatások által,
édes bekeblezési álmaikból.

de mindig volt található oltó eszköz vagy active
vagy passhe. 11a a vénasszonyok (aromán s más
nemzetiségi csoportok) ÓJJ ilyenkor vagy az égés
feletti örömükben piperészkedtek, ez mindannyiszor hazafiatlan felfogása, politikai éretlensége volt
a zászlóvivést a magyarságtól következetlenül
irigylö vénasszonyoknak. Tizek nem igy történtek
volna, ha a nemzetiségek belenőttek volna a magyarnyelv, mint országos aranykapocs, elsajátításába. Már régen évszázadok előtt igy kellett volna.
Most kezdjük a vénasszonyok keserű kifakadásai
között! Nekünk nem késő a jót már egyszer valahára megkezdeni, de önök részéről késő már a
jajgatás, mert a magyarnyelv tanítása ésbeszivása
országos törvényül van kötelességökké téve. Itt a
Ho rác észrevétele a nemzedékek descendentalis fokozottabb romlottságára nézve megfordítva kö
vetkezik be az önök tórdein és karjain növekedő
gyermekeikben ; mert azok a magyarnyelvet elsajátítva, jobb érzelműek, rokonszenvezőbbek lesznek a magyarság irányában, unokáik pedig pláne
megmagyarosodnnk Állják útját önök ennek, ha
tehetik I ők lesznek a magvarnak barátai, ellenségeinek ellenségei ; vagy jobban mondva, ők
lesznek a magyarság egyik jóratörő őszinte tekintélyes constitutiója. Önök, a mit mindig rosszul
folytattak akár alattamosan, akár nyíltan, azt az
uj törvény jobb vágásba tereli, minden meggondolatlan oppositiojulc mellett is. Önökből kell ki
telni a Széchényi által megjósolt nagyra szélesedő
Magyarországnak. Magyarországnak nagy hivatása van, önöknek pedig nélküle épen semmi.
Vagy tán önök azon lajtántuli ujrapenditett
badarságnak hisznek, a mi a muszka fegyveres
pártolása mellett is a Schmerling ha'va született
tervét elbuktatta? hogy Auszriából maholnap egy
nagy Ausztria leszen.
Alom s esős idö I — Hol van az erre kitörő
forradalom? Nálunk-e Ausztria Magyarországban ?
Vagy tán a muszka szomszédnál? Ez megéri azzal, a mit Indiára való sovárgása fejében kapott,
megéri a rémítő tüzakmáju nihilismussal; a helyett
hogy önöket dacorománizálná, inkább elnyelné ve
lünk együtt; neki ennél nagyobb baja van otthon,
a minek magvát még 1849-ben tőlünk vitte, győzelmi teréről is takarodik haza oltani az aknatüzet, s hány évtized kell csak arra is, hogy ez egyetlen baján tultehesse magát Önök minden üdve
hol található ? Kitalálnák-e saját erejükön ? Xe törjék vele bölcs politikával számitó drága fejőket.
Én kirukkolok vele kereken, ha képesek lesznek
megérteni : ez uraim, a magyarnyelv betanulása
a magyar elembe beolvadásuk I vagy igy lesz,
vagy mindnyájan elenyészünk, harmadik eset
nincs !
Kérdjék meg a székely nép között lakó románul nem értő, birtokos, önállásban békésen élő
magyarajku román nemzettársaikat, van-e valami
fé'.elmes dolog abban, ha magyarul kell tudni, besyélni és élni.
Az uj törvény nem „kisértet," hanem üdvös
jövőre néző határozata az országos képviseletnek*
separat autonomiát félteni a cultus és nevelés
ügyeiben szükségtelen ; a székelyföldi románoknál
is hallunk elég románajku litán át, a mit ők egy
kedvüleg végighallgatnak a nélkül, hogy értenékNem akarja önöket senki elnyomni, hanem
óhajtásunk kulcsa az uj törvény arra, hogy önök
velünk nyelvben és érdekben rokonszenvezve e g y e k
legyenek.
Féniksz.

Bukurestböl.
Itukurest, május 23.
- Saját levelezőnktől. —
A tegnap május 22-én ismét egy szép napja
volt Romániának. Károly fejedelem 13 évi trónraléptének évfordulóját ünnepelte a román nemzet,
s hogy öröme nagyobb, teljesebb s szebb legyen,
összekötötte azt Romániának függetlenségi kinyilatkoztatásával. A készület e fényes ünnepe már
napokkal ezelőtt kezdődött s valóban meg is felelt a várakozásnak, mind fémben, mind részvételben. Már kora reggel hullámzott a nép a fel
díszített utcákon, melynek fénypontját a Boulevard
telte. Az akadémia palotával szemben áll Mihály
vitéz imposans szobra. Ez előtt defilirozott a hadsereg a fejedelemnek.
Cernat generál ki a háború idejében a román
hadsereg comandansa voltegy értékben és szépségben kitűnő kardot nyújtott a fejedelemnek. E
kard ugy hallottam, a román tiszti kar által lett
adva és 20.000 francba került.
Este na y kivilágítás a „cismisiu"nevü sétányban fényes tűzi játék volt. A nép akkora tö-

megben vett részt, hogy azon éjjel szüntelen vitték a sebesülteket a kórházba.
A mint a tudósítások mutatják, a jelenlegi
kormány nagy többségben fog lenni a választás
után. Hiába, a fehér és conservativ párt nem bir
ugy rendelkezni a kortes fogásokkal, mint a kormánypárt féríiai.
Á május nem a legszebb időjárással köszöntött be, több az esős, mint a szép idő nagy kárára és bosszúságára a mulatóhelyek és kertek tulajdonosainak, kik ilyenkor szép bevételekre szoktak szert tenni.
A német császár aranymenyegzőjére való
résztvételtöl a Bukurestben lakó számos német állampolgárok sem maradnak el. A bukuresti „evang.
egyházközség," „Lieder Tafel," a bukuresti „segély
egylet," a bukuresti „német torna egylet", valamint több más tagjai a német telepnek comitává
alakultak s elhatározták, hogy egy felirat küldésével és jótékony alapitvány tételével ünneplendik e
napot junius 11-ét.
X. X.

VI. osztály : C s e r é p i p a r .
VII. osztály: T á p i p a r, (tej gazdasági
készítmények, tészták és sütemények, füstölt és
pácolt húsok, liquörök és ecetek, aszalványok és
befőttek stb.
A házi ipar kiállitmányainak díjazására 50
drb. m. kir. -arany és 20 ezüst frt. van kitűzve,
mely szükség szerint lesz az egyes osztályok között felosztva.
A tárlat minden egyes osztályának biráló bizottsága, itt, külön fel nem sorolt, elegendő számú
dicsérő oklevéllel rendelkezik.
Krém vagy pénzdijat kizárólag tenyésztő, termelő vagy készítő nyerhet, mégpedig csakis a b
s o l u t b e c s c s e l bíró kiállitmánynyal.
Tekintettel azon mennyiségre, mely a kiállitmányok megbirálására szükségeltetik, figyelembe
veendő, hogy gabonafélékből és burgonyából legalább 6 .liter (azaz mintegy 4 kupa) íiü velyesekböl
1 és fél liter (azaz mintegy 1 kupa,) olajos magvakból ugyanannyi, szálasból legalább 10 kiló (az
az mintegy 20 font,) takarmánymagvakból legalább
1 kiló (azaz mintegy 2 font) lesz beküldendő
Kerti terményekből kellő csoport külde sék,
É R TESITÉS
gyümölcs minden fajtából négy drb. vagy fürt.
Borból két héttized literes (azaz mintegy fél az erdélyi gazdák ötödik, Sepsi-Szlgyörgyön 1879.
ok!~- 1 5 napjain tartandó vándorgyűléséről ' éskupás
a: palackot kell küldeni; csakis]az 1868-ik évtől kezdve az 1878-ik évig bezárólag termelt boazzal összekötendő tárlat és csctédjutabnazdsrálrok
állíthatók ki, ezen fehétel alól csak az asszuborok vannak kivéve.
Terniénytárlat.
Minden érem vagy pénzdíjhoz dicsérő oklevél
1 oszt Mezei termékek.
lesz mellékelve.
1) G a b o n á k u. m :
Minden állatnál bebizonyítandó, hogy az a
Buza. Jutalmak 1 drb. állami arany, 1 drb. kiállítónak vagy saját nevelése, vagy legalább egy
év
óta
tulajdona.
állami ezüst és 1 drb. állami bronce érem.
A beküldő a mellékelt jegyzékben részletezze
Törökbuza, rozs, árpa, zab. Jutalmak 4 drb.
a termelésre vonatkozó főbb adatokat, illetőleg
ezüst frt.
rövid leírásban közölje kiállított terményének gaz
2) H ü v e 1 y e s e k u. m :
Paszuly, borsó, lencse, bükköny, lóbab. Ju- dászati statistikáját és kezelési módozatát és hogy
a kiállított mutatványnyal egyenlő minőségű (gatalmak 1 drb. m. kir. arany, 3 drb. ezüst frt.
bona, gyümölcs, borból) termékből mennyi készlete
3) O l a j o s m a g v a k
van és minő árért.
len és kender
Ha a termény és házi ipartárlat kiállítója vimagban és szálban. Jutalmak 1 drb. állami arany, lágosan meg nem jegyzi, hogy küldeményét viszszavárja : a kiállított tárgy a tárlat javára ki fog
1 drb. állami ezüst, 2 drb. állami bronce érem.
sorsoltatni.
4) G u m ó s és g y ö k n ö v é n y e k u. m:
Takarmányról, alomról és kiállitási helyről
Burgonya, répa. Jutalmak 1 drb. m. kir. arany az intéző bizottság gondoskodik.
3 drb. ezüst frt.
Mindennemű szállítási költség a kiállítót ter5) T a k a r m á n y m a g v a k u. m :
heli, azonban minden oly tárgyat, ide értve az eszLóher, lucerna, baltacím. Jutalmak 3 drb. ni. közöket és gépeket is, mely az intéző bizottságkir. arany, 3 drb. ezüst frt.
hoz címezve beküldetik, az indóháztól a kiállitási
helyiségbe és az indóházhoz vissza az intéző biII oszt. Kerti termények.
zottság díjtalanul szállíttatja.
n. legszebb kerti termékek u. m : káposzt3,
Belépti dij az állattárlatba 10 kr., a termény-,
murok, pterezselyem, hagyma, zeller, paprika, pa- gép- és házi ipartárlatba 10 kr., egy sorsjegy ára
radicsomalma stb. együttesen és külön kiállítva. 20 kr.
Jutalmak csoportos kiállításokra 3, 2 és 1 drb.
Egy kiállító ugyanazon (a jelen értesítésben
arany ; 3, 2 és drb. ezüst frt. továbbá hat dij 1 —1 arabs számjegygyei jelölt) osztályban csak egy ki
ezüst forintjával egyes kiváló termények jutalma- tüntetést nyerhet.
zására.
Minden kívánatos részletes felvilágosítással
III oszt Gyümölcs
az „Intéző bizottság" S'ipsi Sztgyörgyön szíves
1) Alma- és körte csoportozatok. Jutalmak 1 készséggel szóigál.
Kelt a vándorgyűlés és kiállitás rendezésére
drb. állami ezüst és 1 drb. állami bronce érem.
2) Asztali szőlő csoportozatok. Jutalmak 3, kiküldött „Intéző bizottság" nak Sepsi Sztgyörgyön
1879. május 18 án tartott üléséből.
2 és 1 drb. m. kir. arany.
Potsa József,
Málik József,
3) Fajborszőlö csoportozatok. Jutalmak 1 drb.
bizottsági elnök.
bizottsági jegyző.
állami ezüst és 1 drb állami bronce érem.

VI. oszt. Bor.
1) Nehezebb elegyes borok. Jutalmak 1 drb.
állami arany, 1 drb. állami ezüst és 1 drb. állami
bronce érem.
2) Fajborok. Jutalmak 2 drb. állami arany 2
drb. állami ezüst és drb. állami bronce érem.
3) Veres borok. Jutalmak 1 drb. állami ezüst
és 1 drb. állami bronce érem.
4) Asszu borok. Jutalom 1 drb. állami bronce
érem.

V. oszt Méhészet.
Kiállíthat minden termelő, ki lega\£bb 10
anyaköpüvel bir, mely köpüállományt hiteles bizonvitványnyal igazolni tartozik.
Jutalmul a legszebb m é z - és v i a s z kiállítóinak részére 3 drb. m. kir. arany és 3 drb. ezüst
frt. van kitűzve.

Eszköz- és géptárlat.
I osztály.
Ekék, boronák, hengerek és egyéb ide so
rolható eszközök

II csztály
Tisztító- és morzs dógépsk és egyébb ide sorolhatók.

III osztály.
Borászati eszközök és gépek.

IV. osztály
Különféle gépek. Az eszköz éi géptárlat díjazására 2 drb. állami ezüst ér, 4 drb. állami bronce
érem van kitűzve, mely az egyes osztályok között
szükség szerint lesz felosztva.

Házi ipartárlat.
I. osztály : F a i p a r
II. osztály : V e s s z ő i p a r .
III. osztály ; K á k a i p a r .
IV. osztály : S z a l m a i p a r .
V. osztály: S z ö v ő i p a r .

Vége.

Székesfehérvári kiállitás
Székesfehérvár, máj. 24,
Aki csak a megnyitáson v.igy az azt követő
napok valamelyikén \o!t itt RÍ hiszi, hogy látta
a kiállítást, nagyon csalódik. A kiállitás még" most
sem teljes, hogy lett vo!na akkór, pedig a megnyitás óta szünet nélkül folyik a munka s még
folytonosan nagy mennyiségben érkeznek a kiálli
tandó tárgyak. A kiállitás reggeltől esti liat óráig
tekinthető [meg, amikor kiharangozzák onnan a
tisztelt publikumot, hogy bebocsássák a minVut,
meg a napszámost, akik késő éjfélig a legéberebb
felügyelet alatt lankadatlan szorgalommal dolgoznak, hogy a kiállítás végre valahára komplett
legyen.
A nagy közönség különben észre sem veszi
a hiányokat, a kiállitás ily tökéletlen minőségében is nagyszérü, impozáns, — milyen lesz majd,
ha végleg elkészülnek vele! Eddig 12,000-nél több
lápát és csomagot vett át a kiállitás szálitó ügynöke, s még ma is annyi a sok újonnan érkezett
szállító levél, hogy a jámbor azt sem tudja, melyiket váltassa és csomagoltassa ki előbb.
A kollektív kiállítások közt különösen a gróf
Eszterliázy Móricé lepi meg az embert. „Eszterházy csarnok" nak hívják a csinos, hordozható faépületet, melyet elfoglal, s a kiállitási kert egyik
diszét képezi. A gróf tulajdonát, képező pápai és
ugódi uradalom gazdaságának és a pápai vidék
őstermelésének és mezőgazdasági iparának mutatványait tartalmazza. Az össz.es birtok mintegy
50,000 holdra rug, melyből 28.000 hold erdő a Bakony hegyvidékén és a Bakony nyúgoti oldalán
elterülő síkságon. A pavillon erdészeti kiállítása
ezen erdőségekben levő különböző fanemeket ' 32
— 35 centiméter magas szeletekben tünteti fel s
ezen kivül egy száz hektoliteres hordó dongáival
Még a régiségbuvár is a legnagyobb figyelme
tárgyává teheti a kiállitás e részét, mert az er-

népkonyhákat fenn kell tartani, de csak munkára
képteleneket élelmezni. A vöröskereszt egylet,
mely
itt nagyobbszerü varró-intézetet létesített,
— A ninjólis"k városinkban kedvező idő esetén előre is szép sikerrel kecsegtetnek. Pünköst díjtalanul fogja készíttetni a kiosztandó ruhákat,
másodnapján a tűzoltók, az azt következő vasár- Elhatároztatott továbbá ujabb barakkok építése.
nap pedig valószínűleg a nőegylet erdei majálisa A kinevezendő királyi biztos számára más szállást
lesz. Kívánunk mindkettőnek szép időt, közönség keresnek. A városban a viz jelentékenyen apadt,
— József főherceg is ott járt kikért magának
dolgában egyiknek sem lesz hiánya.
minden hivatalos fogadtatást.
— A sepsisztgj'iirej i nőegylet f. hó 25-én, a
— Kgy atyagyilkos kivégeztetéso. Közelebb
Benkő-kertben majálist tartott. Bevétel volt 50 frt
50 kr. Ebből kiadás nyomtatványokért 3 frt ; a végezték ki Agenben Lapradeot, az apagyilkost.
Laprade
óriás termetű ember volt és sehogy se
táncteremért 8 frt. zenészeknek 19 frt 50 kr, öszszesen 30 frt 50 kr, maradt tehát a nőegylet alap- akart a halálos Ítéletbe belenyugodni. Birokra
ja javára tiszta jövedelem 20 frt.'o. é. Felülfizettek ment a hóhérral és legényeivel és ezeknek csuk
tkts. özv. Málnásiné úrasszony 5 frtot, Eglmayer nagy erőfeszítéssel sikerült őt lebirniok. Végre le
Adolf mérnök ur és Köpe János ur 50—50 krt. verték a lábáról s mig az egyik hóhér legény a
A t. c. közönség, a szives felülfizetök fogadják jó- mellére térdelt, a másik nagy nehezen összekötözte
akaratú pártfogásukért az egylet nevében kifeje- a lábait s ártalmatlanná tette. Ekkor r á a d t á k a
zett köszönetünket. — Sepsi-Szentgyörgy, 1679. halálra ité'tek ruháját és a hóhér a fejére boritá
május 27.
A v á l a s z t m á n y . az atyagyilkosok szokásos fekete fátyolát. L a p r a d e
e s
^
— Hibaigazítás. Lapunk mult számában a tár- még ekkor sem adta meg magát sorsának
lati bizottság egyik alelnökéül gr. Kálnoky Dé- L-jét folyvást ide-oda kapkodta, hogy l e h e t e t l e n n é
f
nes ő exellenciája neve tévesen áll mltsgos (.r. tegye a halálos ítélet végrehajtását s egy héhé
1
Kálnoky Imre ur neve helyett, a mit ezennel legény kénytelen volt az üstökében ragadn ,s
csak
igy
bírták
annak
rendje
és
módja
szerint
k'.
helyreigazítunk.
végezni.
— A helybeli tanintézeteiméi ma szünidő ada— A legborzasztóbb ínség. Egy bécsi métott a pünkösti ünnepekre.
szárszékbe a napokban egy fiatal ember lépett
— Fogarassy Mihály főpásztor május 29 én be s egy félkiló hust rendelt. Mialatt a mészáros
Székely Udvarhelyen keresztül Csik Somlyóra a hátra ment, hogy vendégét kiszolgája, a szerenpünkösti búcsúra fog utazni. Menet közben a csétlen fiatal ember egy ni*y has vágó kést vett
12,000 forinttal általa megalapított székely-ud- elő és avval két hatalmas csapást mért a balkarvarhelyi rom. katholikus leánynövelde alapkövét jéra. — „Itt hagyom a karomat — mondá a mészás" abályszerü egyházi szertartás mellett le fogja rosnak — a hus ára fejében, mert fijetni nem tut nni.
dok, s mert nem nézhettem tovább, hogy szegény
— Az uj bibornokok. Haynald érsek és Für- beteg anyám odahaza koplaljon." Félholtan szállíDéváról.
stenberg herceg f. hó 24-ikén délelőtt vette át ő tották a kórházba.
felsége kezéből az előirt programm szerint a bíDéva, május 19.
— Az orosz cár nagy kitüntetésben részesiti
bornoki biretumot. Fél tizenegy órakor érkeztek
A N. II.-nak írják Déváról: Trefort miniszter a pápai obiigatusok, mindegyik egy'abbé kíséreté- azokat a rendőröket, akik Solowieffet — ő felsége
udvari merénylőjét — elfogták, egy rendőrezredes
urnák a kolozsvári egyetem vegytani laborathoriuma tárgyában kiküldött szakbiztosai, Szász Ká- ben, kétlovas udvari hintóban a császári palotába, egy kapitány és egy közrendőr külön e célra kéroly miniszteri tan ic ío ; s Kolbunheyer Ferencz, ahol egy udvari futár fogadta őket és kisérte az szült aranyérmekkel és ezen felül a Vladimar
építész urak városunkban is megjelentek, hogy udvari kapolnába. Mikor egy tálcára letették a rendszalagával (egyike a lígkitü.íVj'a orosz renditt az állami reáliskola végleges épülete s mostani magukkal hozott biretumot, eltávoztak a templom- jeleknek) diszittetnek fel.
elhelyeztetése felől tájékozást szerezvén, a teendők ból és a két bibornokért hajtattak ezek lakásaira.
— Rabló a kemencében. Aszalón (Szikszó váiránt a miniszter urat informálhassák. Azon tiszte- — Ez idő alatt teljes díszben öltözve összesereg- ros mellett Abaujmegyében) N. ottani kereskedő
letnél fogva, melyben Szász Károly ur mint költő lett ő felségeik kisérote is, hogy a templomba otthon hagyta családját a kereskedésben s ö a
és iró országszerte áll : városunk értelmisége is menjenek. Ezek között volt Andrássy külügymi- miskolci vásárra utazott. Késő este a kis leányka
nagy érdekkel nézett a látogatás elébe, mely f. hó niszter, Bylandt táborszern igy, Hofftnann báró és cipőjét akarván kitisztítani lefekvése előtt, kiment
16-án következett be. A hivatalos fogadások és az összes osztrák miniszterek, nem különben a a konyhára, hogy a kefét keresse. A kis leányka
látogatások befejeztével az értelmiség népes ban- magyarok közül Weinckheim Béla báró és b. Orci ki igen okos és fürge, észrevette, hogy a kemenketett adott vendégei tiszteletére, melyen két Íz- osztály tanácsos is. Háromnegyed 11-kor érkezett cében valami különös szuszogás van, közelebb
ben gyönyörködtetett Szász Károly miniszteri ta- me; a bécsi érsek, Jakobini nunczius é* Augerer ment a kemence nyílásához és hallgatózott. Anynácsos bennünket ékesszólásával. Ha megyénk an- püspök kíséretében, kiket a két uj bibornok is jának elmontdta tapasztalatait, ki szintén különös
nyi tőkével rendelkeznék, a mekkora lelkesedés nyomban követett hatlovas udvari díszkocsin. — mozgást vett észre. A nő megijed', át szaladt a
e látogatás nyomán a reáliskola iránt itt keletke- A szertartás pont 11 kor vette kezdetét és szigo- szomszédba segítségért. A szomszéd t'ibbedmagával
közlött programm
szerint benézett gyertyával a kemencébe s íme — egy
zett : még ez évben készen állana a tanítási kívá- rúan a lapokban
nalmak által igényelt végleges helyiség. De fáj- ment végbe.
derék fickó ült bene, kit kihúztak, de ökelméje
dalom az anyagi tehetetlenség miatt némi haladé— K-Vásárhely 1.1 a felállítandó Közkórház ellenállt és csakis a nagyobb zajra összecsődült
kot szenved még a nagyfontosságú ügy; bárha az javára f. évi junius 3-án az „Unió kerti színkörben több ggyén erélyes fellépése után voltak képesek
arra hivatott faktorok s főleg Barcsay Kálmán táncviga'om tartatik.
őt a bíróságnak átadni. A rabló levetette ruháját
derék alispánunk, kinek ügybuzgósága, biztos
— llidvé;eu a „Csereszélen" a könyvtár ja- és ugy mászott a kemencébe. Midőn Szikszóra a
fellépése a szakbizottságot is meglepte, mindent vára f. 1879. évi junius hó elején majális fog tar- börtönbe hozták, a rendörbiztos kérdésére, hogy
el Követnek, hogy e késedelem ne tartson sokáig
mit akart tenni, a*t feleié cinizmussal, „hogy do
s annak végeztével olyan épületet nyerjen iskolánk tatni.
hányt és szivart akart vásárolni és a nő pénzét
—
Az
Eötvös-szobor
leleplezése.
F.
lió
25
én
mely hivatásszerű működésének biztosításán felül
meg akarta számolni." Még két bűntársa is volt,
a városnak nagyon is gyenge lábon álló küldésé- reggel 10 órakor gr. Lónyay Menyhért elnök ve- kivei a nőt kirabolni akarta.
hez is hozzájáruljon. Egyelőre bérhelyiségbe jut zetése alatt kivonult az akadémia a leleplezendő
-- Apa é% flu. A bajor „Vild" beszéli a kőaz iskola egyik fele, hogy az elméleti és gyakor- Eötvös-szobor elé : hol a szobor körülötti tért már
lati tanítás kellékei s nevezetesen a laboratiumo- 10 óra előtt tengernyi nép lepte el. A szomszédos vetkező szörnyű esetet, mely egy nagyobb bajor
házak
nevezetesen
a
I.loyd,
a
Ste
n
és
Sárkányvárosban egy főrangú tiszt és tizenkétéves fia
kat a viszonyokhoz képest bár a legszerényebb
mérvben szintén ne kénytelenittessenek tanáraink féle házak ablakai szőnyegekkel, lombfüzérekkel közt történt. A fiút az apa valami csiny miat megés
zászlókkal
voltak
valóban
meglepően
feldíszítve.
verte. A fiu revorvert rántott elő s rá lőtt atyára.
és tanulóink nélkülözni s iskolánk a nevelő és
tanintézet nevezetét kezdetleges mivoltával is ki- A tér maga is számos zászlóval diszitve, és a szo - Az apa kiakarta ragadni gonosz gyermek kezéből
bor
előtt
díszes
emelvénynyel
meglepő
látványt
a fegyvert, de ez még kétszer lőtt atyjára, kit
érdemelje, sőt magasabb politikai feladatainak si
keres megoldására is képesítve legyen. A mi nyújtott. A szobor egy lepellel volt letakarva. azonban szerencsére nem talált el. Az apa most
erre nézve az állami költségvetés keretében kivi- A menet oda érve Lónyay az emelvényre állott iszonyú elkeseredésében kardot rántott és fiit
hető, mindezt készséggel megígérte a miniszteri s rövid beszédet mondott, melyben kiemelte Eöt- életveszélyesen össze vissza vagdalta.
tanácsos ur, ki már eleve a legjobb akaratai ér- vös érdemeit felemlítve., hogy e szobor'Eötvösnek az
— Egy országos képviselő — halálra ítélve.
kezett körünkbe s itt mulatása alatt még jobban embernek, az Írónak, a költőnek, a hazafinak, van „Az egyesítendő szerb nemzet bizottsíga- a nameggyőződött a felöl, hogy a dévai reáliskola emelve. Erre a szobor le'.epleztetett. A meglepő pokban belgrádi posta bélyeggel halálos ítéletet
teljesen méltó a minisztérium pártolására s azon szép s találó kifejezésü szob ir megpillantására a küldött Stojkovics Péter képviselőn ik, mslyben
speciális érdekek, melyek az erdélyi részek száza- közönség a m -glepetés hangjaiban tört ki. Ekkor kijelenti ennek, hogy a magyarnyelv érdekében
dos múltja alatt érvényre jutottak : itt folyvást Szász Károly lépett az emelvényre, s ez alkalomra tartott beszéde miatt, általa halálra Ítéltetett, köigénylik a magyar nemzeti kultura barátainak jó- „irt ódáját olvasta föl. Végül az ó budii dalárda zelebről meg fog jelenni nála egy ember, ki megakaró támogatását. Mi köszönettel tartozunk Tre éneke fejezte be az ünnepélyt, mialatt a koszorúk mondja neki a halálnemet és ha magán végre nem
fort miniszter urnák, hogy épen az erdélyi részek helyeztettek a szoborra. A számos koszorú közül hajtva gondoskodva lesz haláláról. Aláírva „az
e nagy nevü fiát küldötte körünkbe, ki ' érzi és felemiitjük az akadémia, a tudomány-és műegyetem egyesítendő szerb nemzet bizottsága" — Sztojkotudja fájó sebeinket s valódi hazafiúi lelkesedéssel Budapest főváros, Pestmegye és a természettudo- vits, — mint a „Hon" irja, a levelet a belügyminisz
méltányolja bizonyára e szép multu és történeti mányi társulat koszorúit. Az ünnepély fél egy óra- ternek adta át.
szépségekben páratlan megye kulturája érdekében kor ért véget
— Gyilkosság ítélet nélkül. Kiewből jelentik
kifejtett tevékenységünket s országunk súlyos
— Necrolug. Baric János s leánya Baric Irma
pénzügyi helyzete közepette is kap módot és al- férjezett Deák Gyuláné a maguk s több rokonok hogy ott a 42. ezred zászlótartójának Dolgurbckov
hercegnek
hulláját találták meg a Dnieper
kalmat majd, hogy adandó alkalmakkor erőink nevében fájó szívvel tudatják a szelid, jó leány, illepartián, mellén halálos lősebbel. Teljesen hiányelégtelenségét a minisztérium által is pótoltassa.
tőleg jó testvér s hü rokonnak, B a r i c Emmának zanak arra vonatkozó indokok, mintha a halál
hosszas szenvedés után élete 20-ik évében, f. év
A hivatalos ügyek mellett városunk környé- és hó 26 án d e. 10 órakor történt gyászos kimul- öngyilkosság által idéztetett volna elő, viszont
két is figyelmükre méltatták vendégeink s gondos tát. Porai e hó 28-án d. u. 3 órakor rövid vallásos arr.a sem mutatkoznak gyanuokok, mily gyilkosság
házigazdájuk Réthi Lajos tanfelügyelő és több ta- szertartással tétetnek a rokon porok mellé. Béke áldozatává lett a fiatal herceg. Általában azt hiszik, hogy politikai gyilkosság forog fenn, ha bár
nár kíséretében átrándultak Vajda- Hunyadra is.
poraira I
a meggyilkolt tárcájában nem találtatott 'a fórra
— Hibaigazítás. Mult számunkból, a ref egy- dalmi kormány halálos Ítélete.
házi dalárda bevételeiről tett értesítésből Bikfalvi
Megliivas.
— Megigézte az öreg asszonyt. Gösfán (VasA sepsi-szentgyörgyi önkéntes tűzoltó egylet Ferenc 1 frt. adakozása kimaradt, mit ez alkalom- megye) egy öreg asszoi»y megbetegedett. Mivel
mal
helyre
hozunk.
Továbbá
Gyurka
László
ugyan
előbb valami Geisler Mór boldogasszonyfai zsidó
saját pénztára gyarapítására vasárnap, folyó év
juniushó z-án „Világlátó" első részében, vagy „Erős e célra 1 frt. és 8 krt. adott, milyért fogadja a járt nála, szentül az hitte, hogy az megigézte őt.
dalárda
köszönetét.
El
is küldött rögtön a beteg Geislerhez, hogy ha
oldal kútjánál" m á j á l i s t fog rendezni,—a hová
a városi polgárságot tisztelettel hívja meg
— Szegedről jelentik a „P. Ll."-nak: Jekel- már megigézte, küldjön a hajából, hogy magát
falussy miniszteri tanácsos elnöklete alatt tanács- megfüstöltesse, különben meg hal. Geisler uram
a rendező bizottság.
kozás tartatott az e pillanatban szükséges legfon • persze nem küldött a hajából egy szálat sem, hatosabb intézkedésekről s elhatároztatott, hogy a nem most már ki sem mer menni az utcára sem.

dőségben talált régiségek hamvvedrek, urnák, s a
vizözön előtti csigák szintén érdekes képet nyújtanak.
De nem bocsátkozom az egyes csoportok
részletezésébe, llü képet úgysem nyújthatok, a leírásból sem alkothat magának fogalmat a kiállításról. Senki sem fogja megbánni, ha személyesen
győződik meg a magyar ipar e diadalról, erre
soha jobb és olcsóbb alkalma nem fog nyílni. —
Aki itt volt, még mindenki a legnagyobb megelé
gedéssel távozott, mindenki azt mondta, hogy a
h'rlapok tudósításai után sokat várt, de ennyit
nem remélt. — Ha sokat hazudtak es aufschneipoltak is már a reporterek, most az egyszer nagyon fukarkodtak a dicsérettel, de nem maliciából
hanem azért, mert nem találtak szavakat, melyek
a kiállítást méltó színben tüntethették volna fel
a nagy közönség előtt.
Amint már emiitettein, itt bizony még mindig szakadatlanul folyik a munka, de folyik ám a
bor is, meg a mulatság is. Még alig mult el nap
muri nélkül. Mindig ak ;d valami apropos, valami
casus bibendi. Egyszer a kiállitás sikerére, másszor a kiállitás egyik legbuzgubb emberének az
egészségére, majd a hírlapírók tiszteletére, vagy a
kitűnő gulyás és halászlé lecsusztatására, — mindig, kivétel nélkül minennap iszunk nagyokat
ugyan, de nem sokat, csak épea annyit, illetö'eg
annyi pohárral ahány tagja van a murizó tarsaságnak, mert arra még eddig nem igen volt esett,
hogy a jelenlevők közül csak egy is ne éltetet
volna valakit, vagy őt ne éltették volna.
Tehát most az egyszer örömünkben vigadunk.

K Ü L Ö N F É L É K

p-í rt a csintalan menyecskék, ifjú leánykák s az
öve'' mámik
is szüntelen azt kiáltják neki:
Xe nézzen rám Geisler bácsi, mert megigéz.
Eyy nagybecsű római,lég iséget, a Tabula
eeratakat a „Századok" szerint egy nagyenyedi
tanár adta át a porosz királyi akadémiának, állítólag cserébe régi pénzekért. „Erdélyben általánosan beszélik, hogy talán még c század elején az
unit. collegiumból egy - hasonló tábla Angliába
került, egy megvesztegetett tanuló vitte vólna oda.
Ha ez esi- t igaz, ha a prot. iskolák gyűjteményei
ilyen eshetőségeknek vannak kitéve, nem volna-e
helyesebb az ezen gyűjteményekben őrzött nagyobb
ritkaságokat az Erdélyi vagy a nemzeti Muzeumba
elhelyezni ? Mert minden hasonló könnyelmű sáfárkodásért a bélyeget az egész nemzetre szokták
sütni — attól pedig jó volna megkiméltetnünk.
Akadhat más történettanár is, ki azt fogja gondolni, hogy annál a piszkos viaszlapnál egy pár
fényes aranyérem többet ér ; épen azért jó lesz
az ilyen kincseket biztos helyre tenni."
— Muszka állapotok. Szentpétervárról jelentik, hogy elfogtak egy Stassov nevű ügyvédet,
kiről azt hiszik, hogy a nihilisztikus összeesküvés
fejei közé tartozik. Állítólag bizonyítékokat találtak volna arra, nézve, hogy Stassov szerkesztője
és lelke volt az oly t'tokszerüen megj elenő forradalmi hírlapnak, áz „Ország ós szabadságinak :
és valóban elfogatása óta e lapnak ujabb száma
nem jelent meg. Az orosz kormány elhatározta,
hogy a rendőrséget minden városban megkettőzteti, mert arról győződött meg, hogy Orenburg
sorsa a birodalom valamennyi nagyobb városát
fenyegeti. Be van bizonyítva, hogy minden eddigi
tűzvész szándékos gyújtogatás által támadt és
hogy Orenburgban erre petroleumot használtak.
Szentpétervárott és Mokszvában éjjel-nappal erős
őrjáratok cirkálnak az utcán.
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Magyar aranyjáradék _
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Sepsi-Angya'os községében, Sepsiszentgyörgyhöz % órai távolságban egy lak gazdasági [épületekkel ellátott, a község derekán
fekvő 1 hold terjedelmű belső te'ek s a község határán lévő ezen belsöhez tartozó 24 25
hold szinfókkal együtt szabad kézből elad ivá
tétettek.
Megvenni szándékozók bővebb értesítést
nálam szerezhetnek
Brassóban fekete-utca 339. szám alatt

László György,
1

3

ügyvéd.

Cséplő gépeket
1, 2, 3 és 4 igáserőre berendezve, szalmarázával
rostával és tisztító készülékkel, faállványon vagy
egészen vasból, a legújabb szerkezet szerint, Budapestről vagy Bécsből olcsón és bérmentesen
szállít és a szolid kivitelért felelősséget vállal

Pli. May fari h & Comp. majnai
Frankfurtban.
Szolid és értelmes ágensek felfogadtatnak

2—

g y okleveles jegyző, ki
a hazai három nyelvet

folyékonyan beszéli és írja
ajánlja magát községekhez
vagy városokhoz segédjegyzőnek. Esetleg előnyős leltételek alatt bármely irodai
alkalmazást, is elfogad.
Értekezhetni e lapok szerkesztő1—3
ségénél.

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

Kézi- 63 vonó erőre "berendezett

cséplő gépekben,

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

Tisztító-malmokat, szecskavágókat, daramalmokat stb
Illustrált árjegyzékeket minden nyelven
Ibérmentesen küldünk. "^Xt
8

A arcszín üatal üdesége !
Felülmulhatlan é; n Mkülözhetlen szappannak bizonyult be és általánosan elismertetett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr.
LEJOSSE féle

SAVON RAVISANTE

V

márki

SZERENCSE!!!

& £
rozza.

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

ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan
a világon ; a ki egyszer megkísértette, az soha többé nem használ in'u szappant.
A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . ""^Sttít
— Egy darab ára 50 kr. —

8 milliót meghaladó 200.000 márka

biztosan nyerhető. Ezen előnyös pénz lotteria
86.000 sorsjegyből áll, nyereményei a következők : t. i. Legnagyobb nyeremény 400.000 márka
Jutalom 250.000 márka j
6 nyerem,
1 nyeremény á 150.000 márka i
71
,,
1
,
á i o o o o o márka :
217
«
1
«
á öo.noo márka :
2
«
1
«
á 500110 márna j
2
«
2 nyeremény á 40000 márka ;
531
t
2
á 30 ooo márka j
673
c
5
<
á 25 ooo márki j
940
«
2
,
á 20 ooo márka j
65
t
1<•
á 15000 márka !
:oo
1
»
á 12000 márka : 24650
„
24
A to.ooo márka j 1400
<,
c
5
.
á
Sooo márka ;
70
„
2
.
á
6 ooo márki j 7300
,
54
<t
á
5 001 márka j 7S50
t

á 4000 márka
í 3000 márka
i inoo márka
á 150c márka
á 1200 márka
& l o o o márka
á 500 márka
á 300 má. ka
á 200 márta
á 150 márka
á 130 márka
á 124 m ik?
á 1. ó n.árka
á Q4 és 67 m
á 40 és 20 m

A nyeremények kevés hónap alatt 7 szakaszban jönnek húzás alá.
Az első húzás ideje |uu. 1ósi2-IIí napjaira
törvényesen'meg van állapitva s ehez
nyilvános az egész eredeti sorsjegy ára rsak 3 frt 40 kr.
a fél eredeti sorsjegy ára csak
1 frt 70 kr.
a negyed eredeti sorsjegy ára csak
— Sí kr.
9.5-15
Az államilag garanlirozott eredeti s.irsjegy
--.—
(nem tiltott ígérvények) az összeg bérmentes
85.25
beküldése után a legtávolibb vidékekre azonnal
66.66
elkiíl letnek.
67.10
Minden résztvevő eredeti sorsjegye mellett
78.95
az állami címerrel e'látott eredeti tervet s a hú87.—
zás megtörténte után az állami huzásjegyzéket
86.25
felszólítás nélkül azonnal megkapja.
79-25
A nyereménypénzek az illetőknek általam
125.25
pontosan és legszigorúbb titoktartás mellett kül841 —
detnek el.
260.40
Megrendelések egyszerűen postautalvány354-35
5—6
nyal eszközölhetők.
— .—
Megbízásokkal |a közel i e v ő jun. 11 és t^ik
5.50
húzásra méltóztassanak Heckscber Sámuel b a n i
9.34
kár é.s v-üzlet-tulajdonoshoz fordulni Hamburgba"
57*7°
117 30

Felelős szerkesztő: Mrillk Józseí.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.
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Umrath is társa Prágában,

ELADÓ.

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

Ravissanfe
Dr. LEJOSSK-tól Párisíían.
Ezen világhírű bőrtisztitó szer valamennyi szépítő szer között leghíresebb és leghatásosabbnak
bizonyult szeplők,napégés
reze.sség, sárga foltok, valamint minden bőrtisztát
lansáí biztos eltávolítására.
A RAVISSANTE az
arcszinnek feltűnően szép
halvány rózsaszínű, bársonyszerü fiatal iidességet
ad, a bőrt é.s kezeket vakító fehérségüvé és gyön
géddé teszi, hűsítő és felüditőleg hat s gyöngéd
bőrt szerez, a lég-későbbi
öregségig
Budapesten valódi minőségben kapható .
Tőrök József gyógyszerész urnái királyuteza
7. szám. Sepsi-.Syentgyörgyön Utves Pal és
Betegh Bálint urak gyógyszertárában.
Központi szétküldési raktár: Scliwurc Henrik- i
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 41—50

BIRÖ GYULA *
Brassóban
ajánlja a t közönségnek legújabb divatú, gazdagon felszerelt

RAKTÁRÁT.
Nagyobb és kisebb megrendelések, valamint javítások is a
lehető legolcsóbban és leggyorsabb in eszközöltetnek,

Raktár: Nagyutca 501 szám.

