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A „Háromszékt házi ipar-egylet" és a „sepsi-szentgyörgy i önkéntes tűzoltó egylet" hivatalos közlönye.
Iludapest, 1879. junius 2.
n. - Furcsa isten teremtése ez a mi e g y e
sii!t ellenzékünk ! Természete majd a v é g l e t e kig lehangolt, majd a végletekig exaltált: temperementuma solusc-m a közönséges emberi,
buja örökké niobei nagyságú, embergyülölete.
mindig timoni mélységű, s lelkesedése folyton
arkangyali szárnya'ásu s főkép érzelmeinek,
nézet-inek gyors változtatása a valódi gyermekkor leghamisitatlanabb kép iselöiéhez hasonló.
A közönségnek az egyesült ellenzéki búbánat öm'engésében, timoni embergyülölete átkozódúsában s lelkesedése dithyrambusaiban
már volt mostanáig alkalmi gyönyörködn-,
nem akarunk tehát e fejezetekhez uj adalékkal szolgálni Alkalmunk van most az egyesült
ellenzéki észjárás ideges forgandóságának s vé lemény változtatás gyermekit sen gyakoriságának illusztrálására e g y eklatáns példával.
Mi az ellenzéknek E r d é l y , s az erdélyi
magyarság, s különösen a s z é k e l y s é g akkor, midőn ott valamely képviselői szék megüresedik. s az annak meghódítására kiindult
ellenzéki szárnypróbálgatásnak újság utján való
portá'ására rdatik idő , 4 s környiilállás ! Ily alkalommal az ellenzéki sajtó előtt nincs oly
drága elnevezés, oly édes hízelgés, oly becéző
epitheton, melylyel az ö kedves Erdélyét felruházni méltónak ne tartaná
Ilyenkor Erdély
a magyar korona g y ö n g y e , az erdély' magyarság a magyar fajnak büszkesége s különösen
a székelység az összes emberi nem kiragyogó
csillaga; ilyenkor siirii forgn'omba jőnek az erdélyi poétáknak szülőföldjeiket dicsőitő versei
és surü emlegetésnek örvend Petőfi bires költeménye a dicső el nem fajult szó kely vérről.
S aztán ha a jeles egyesült ellenzéki kirándulás esetleg a dicső gyöngybeli Érdél) ben, vagy
a kitűnő székelyek közt nagyot talált bukni,
mennyire megváltozik akkor az edenzéki saj
tónak véleménye!
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M é g nemrég volt, mikor az ellenzéki sajtó
ennyire dicsőitette, becézgette Erdélyt s az ottani magyarságot Ma — gyorsan változó idő
— ma már csak roszat tud mondani róla, s ha
szól, hangja a'Jcnézcsé, s legfollebb a könyörületes sajnálkozásé.
Mi okozta a változást? Mely szerencsétlen
körülmény rontotta meg az ellenzéki sajti nak
Erd Ív iránt tanúsított nem régi kitűnő j ó a k a ratát ?
Mi más okozhatta volna, mint Tisza Kálmán, ki az ellenzék hirdetése szerint minden
tosznak okozója e világon és speci.tl ter a magyar földön T e h á t Tisza Kálmán állt itt is a
erdélyi magyarság e l é ? hogy az ellenzéki j ó akarat r a g y o g ó napja a szegény erdélyi magyarságra rá ne süthessen t ö b b é ? !
No most az egyszer nem süthető rá T i szára
e minden boszut kihívni képes rosz
a k a r a t : jelenleg Tisza az egyesült ellenzék s
erdélyi magyarság közti sajnos meghasonlásban
csak passzív szerepet visz.
Az egyesült ellenzék most tudniillik azzal
vádolja az erdélyi magyarságot s különösen a
s'ékelységet, hogy Tinzát bábánknak imádja
s tömjénez neki ! Méltán megbotránkoztató vád
az igazhitű ell-.-nzeki ember e l ő t t : bálványt tartani tiszteletben, s hozzá Tiszát emelni ily tiszteletre méltó bálványul! Rémítő elfajulása az
erdélyi ember természetének : a sepsiszentgyörgyi vá'asztó kerület a képviselőjének T i sza Kálmánnak ünnepélyes fogadtatására készül
sőt — mi több - arcképét le is festette B a rabással Sepsi-Sztgyörgy városa s azt. tanácstermében kifüggeszteni szándékozik.
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A senki gyermeke.
— Egy orvos emlékeiből. —
X , grófnő igen kedves, szeretetre méltó urhölgy. Valamikor igen szép lehetett: Budapest
egész előkelő ifjúsága rajongott utána. I dvarlók
csapongták körül, mint méhek a virágot s hány
akadt volna olyan, a ki életét áldozta oda örömest,
ha csak egy pillanatig is mézet szihat e virág szirmairól.
De a grófnő érzéketlen maradt. Meghallgatta
a bókokat, mosolylyal viszonozta az epedő pillantásokat s egy-egy titkos, benső kézszoritásra nem
vonta vissza kacsóját, -- de ennél tovább nem
ment soha. Kegyetlen és kérlelhetetlen maradt,
s azonnal márványszoborrá
változott, mihelyt
val amely' udvarlója bizalmasabb közeledésre hitte
magát feljogosítva. E szó : „vakmerő I" senkinek
az ajkáról nem hangzott oly fagyosan, mint ezekről a szép ajkakról, melyek oly tébolyitóla- tudtak
mosolyogni.
— Ennek a nőnek nincsen szive. Eltévesztette
hivatását, mikor nem lett apáca fejedelemasszony,
ha még csak nőül sem ment senkihez. — Ez volt
róla a közvélemény.
Folytak érte a párbajok : — de őt azok soha
nem kompromitálták. Egy csinos huszárkapitány
— persze gróf — főbe is lőtte magát miatta : de
az öt nem indította meg. Mulatott, mosolygott,
kacérkodott tovább estélyeken, bálokon, szalonban
és fürdőhelyeken.
S a grófnő nem is ment férjhez soha. Mikor
az udvarlók ugy kezdték találni, hogy itt csakugyan hiába való minden ostrom ; sőt hogy, bár
a grófnő még mindig elragadóan szép, de már tul
van azon a koron, a mikor még érdemes volna
egy egész életet szentelni az utána való hiu epe
kedésnek : a grófnő, mint valami ügyes diplomata

Nem méltán haragszik e hát. az egyesült
ellenzéki sajtó, s nem dicsérhetjük e inkább
még mértékletességét s önmagán gyakorolt
ve/.eklői uralmát, midőn r miatt Erdeiyt e g y előre nem indítványozza V u i j a n k t orosz pesti
ses falu felégettetési sorsára juttatni, s e heegyszerre abba hagyta eddigi kedvteléseit s egészen más irányba terelte tevékenységét : angyala
lőn a jótékonyságnak.
Nem volt közcélú adakozás, melynél jelentékeny összegekkel ne szerepelt volna neve : — a szerencsétlenség, az emberi nyomor minden neme megtalálta benne azt a „szivet", amit az udvarlók hiába
kerestek. Gyűjtés, bazár, jótékony előadás nem eshetett meg nélküle s az ápoló intézetek, kórházak, menedékhelyek, bölcsődék, népkonyhák legbuzgóbb
pártfogójukat tisztelték benne.
Rendkívüli fogékonyságot mutatott a társadalmi bajok iránt, ritka éles elmével fürkészte
azok okát s élénk érdeklődéssel kutatta orvoslásának módját. Minden elméleti előkészület nélkül egész társadalmi tudományt fejlesztett ki magában.
— De hiszen az kétségbeejtő, ha csak a fele
igaz is annak, a mit a fővárosi gyermekhalandóságról beszélnek I Vallja meg, doktor, hogy önök
most az egyszer túloznak.
— Higye el, grófnő, hogy az, a mit mi leírhatunk és elmondhatunk, századrésznyire se tünteti
föl a képet oly irtóztató szinben, a minő az a valóságban. Mi összeállítjuk a száraz adatokat, megcsináljuk a statistikát s a grófnő érző szive megesik még e száraz adatokon is. De hát ha tudná
minő tapasztalatokon kellett nekünk keresztül menni
mig az eredményre eljutottunk. Az a szomorú,
az a kétségbeejtő, a hogy a mi adatainkat az élet
illusztrálja I
— Budapest addig az utolsó helyen állt azok
közt a nagy városok között, melyekben a születések száma meghaladja a halálozásokét. Százezer
emberre csak száz szaporulat esik évenkint. Hisz
ez már magában is leverő. S önök most előállanak
hogy még ez sem igaz, mert mintegy kétezer gyermeket a fővárosból kiadnak falura s azokbol jó, ha
százötven vagy kétszáz éri meg az ötödik évet :
a többi ezernyolezszáz elpusztul. S mert falun
pusztul el, a főváros halandóságában a szám nem
szerepel.

lyett csak megvetőleg azt a bélyegző mondást
v á g j a árva fejéhez: .Erdélyben még lehet (persze pénzzel) lelkesedést csinálni! Az erdélyi
nép engedelmességhez szoktatva szereti Tisza
Kálmánt, ha p a r a n c s o l j á k ! '
Ne neked Erdély! U g y keh neked Erdély!
Oly áthatón, világol ki a mostani kormány
roszaságát iíetöleg az ellenzéki bizonyítás világa s te mégis bűnös megátalkodottsággal
behunyod előtte szemeidet, oly csábítóan hangzik az ellenzéki biztatás a Tisza-féle bálványok
összetörésére s te mégis meghunyászkodol azok
előtt .szolgasághoz s z o k o t t '
természetedben!
U g y keil neked Erdély ! Mért nem hiszed cl,
hogy jobb lett volna Oroszország ellen ó i isi
vért vagyont indító h íborut ind tani, m'nt ennek várható előnyeit a Tisza-Andrássy féle p >litikával áldozatok nélkül is elérni. Miért nem
hiszed el az ellenzéki közgazdáknak, h o g y káros volr az Ausztriával kötött kiegyezés az autouom vámtarifa behúzása s a szabad kereskedési elvek megdöntése miatt, holott igy még
meglorló s táraadó fegyverrel is b'ruuk N é metország ellen, mely vámokkal i/.en h.tdat
nyers termelésünk kiszállításának ! Mért nem
hiszed el, hogy a vasúti bűnök és pénzügyi
baklövések aerája jobb volt a mostaninál, a
Tisza-kormányénál, mely amazok btineine'c következményeiről az országot megmenteni, s
azok pénzügyi baklövéseinek eredményét külföld
előtt hitelvesztettségiinket eltünteti. Mért m m
hiszed el, h o g y a Tisza-kormány gazdáikod ísa
miatt tönkre m e g y az ország, s azért g y ö •
nyörködöit blinös könnyelműséggel a magyar
államh'tel hévméröjének az aranyrentének folytonos áremelkedésében, s mért hiszed az ellenzéki esküdözés ellenében vakhittel, hogy ez
az államhitel javulásának biztos jele, s közgazdasági ja-ulásunk felkerülésének biztos hirdítóje V Szegény Erdély, te mindazt hiszed a
mit az e lenz'ék tagad, s mindazt tagadod, mit
— Igen asszonyom, ez igy van. S ennek számbavétele nem csekély mértékben változtatja meg
a hivatalos statisztika számarányait.
— Szegény, nyomorult gyermekek : bizonyára
a rondaság, éhség és rosz bánás őli meg.
— Az, asszonyom. S önnek igaza van, ha szánakozik felettük. De lássa ezek még a legboldogabbak. Elvesznek, mielőtt eszmélni tudnának :
mielőtt tudatára jutnának annak, hogy van jóllét
van szeretet is a világon, a miből nekik osztályrész nem jutott: hogy más gyermeknek atyja van,
anyja van, — kit nekik megismerhetni nem adatott.
Azok a valóban szerencsétlenek, azokat szánj \
grófnő, a kik föl nevelkednek idegen, érzéketlen
durva emberek között, szeretet nélkül, a többi
gyermek gunyjára s aztán neki mennek, mihetyt
arra valók, a világnak, keblökből kiölve minden
nemesebb gondolat, minden gyöngédebb érzés, az
életnek csak gyűlöletes oldalait ismerve, nsvelé
jó tanács, vezérfonal, erkölcsi ösztön és n^v
nélkül. Ezeket szánja ön asszonyom, a „senki gyermekeit."
A grófnő elmerengett. Kis idő múlva kissé
reszkető hangon mondá :
— Dokto-, volt már önnek oly esete, hogy
oly gyermekhez hitták, a kinek — a szülői — —
_ Volt több. De egy sem érdekelt annyira,
mint egy. Ezelőtt 19 évvel történt. Éjjel vertek
föl álmomból s beültettek egy kocsiba, mely egészen be volt függönyózve. Hosszú, útvesztő csavargás után, mely alatt tökéletesen elvesztettem a
tájékozást utunk iránya felől, megálltunk egy ház
kapujánál, mely nyitva volt. Mielőtt körültekint
hettem volna, beléptünk egy teljesen sötét szobiba. Itt kísérőm- leültetett s a benyílóba lépett. Nemsokára visszatért karján egy csecsemővel, kezében
égő gyertyával.
Á férfi urasági szolga ruhába volt öltözve,
arcából azonban, bár kalapja mélyen beárnyalta s
magatartásából mégis azt kellett gyanítanom, hogy
a magasabb osztályokhoz tartozik.
— Orvos ur, mondá, fontos körülmények kö-

az ellenzék tüntető meggyőződéssel vall ! S igy
sorsod magad kerested : tiird az ellenzéknek
achileüszi haragját és - „Rózsi megvetlek"-íéle
lenézését.
Hanem azért reméljiik t hogy e harag s
lenézés épen nrm fogja rontani az frdélyi magyarság egészségét s a sepsiszentgyörgyiek
jóked', ét.
Bolgárországból jelentik az orosz csapatok
hazavonulásának folytatását, s a lakosság készül
fejedelme fogadtatására, kitől alattvalóinak minden
osztálya mást vár és remél; s kinek a bolgárok
türelmetlensége s a törökök jogos panaszai előreláthatólag rneg fogiák keseríteni uralkodását. A
bolgár állapotok illusztrációjára szolgál a szeretetreméltó konfúzió is, mely Kelet Ruméliában uralkodik, hol az Európa akaratát és lekintélyét képviselő kelet ruméliai bizottság meglehetősen ferde
helyzetbe jutott, a törvény souverain, a szultán
képviselője, Aleko basa kénytelen a szultán alattvalóival alkudozásokba bocsátkozni a török souverainitás jelvényeinek használata felett. A török
fez és b.dgár kalap históriája k.méllődtk a lobogókérdésben, és előreláthatólag ismétlődni fog min
den lépten-nyomon a mindennapi élet kis és nagy
kérdéseiben.
De nemcsak Bolgárországban és Kelet Ruméliában, egyebütt is forrong a Balkánfélsziget. A
török kormány kijelentette a szerb követnek, hogy
a kossóvoi kerületben uralkodó nagymérvű izgatottság mellett nem tartja tanácsosnak, hegy e te
rületen már most szerb konzulságok állíttassanak
fel. A derék albánok pedig, kik a szultánt tisztelik uralkodójukként, de csak addig, mig az ő kedvük szerint uralkodik, sommás uton igyekeznek a
berlini béke végrehajtását lehetővé tenni, egyszerűen elkergetvén a területökre jött határigazitó
bizottságot, a mi — a félhivatalos levelező naiv,
de elhihető biztosítása szerint, — nagyon elkedvetlenítette a biztos urakat.
Egyébiránt a szekér, habár döcögve és csikorogva, valahogy csak halad. A berlini szerző
dés lassanként végrehajtódik s ha a béke, melyet
hoz, tökéletlen, és a viszonyok, melyeket teremt,
csak ideiglenesek lehetnek, ennek oka nem a szerződésben, hanem az adott viszonyokban rejlik.
Ausztriában a választási mozgalom folyik,
melj'nek legaktuálisabb jelentőségű részét a pártoknak a cseh kérdésben követett politikája képezi. Az özönével megjelenő választási programmok ma még nem nyújtanak tájékozást az „osztrák cseh kiegyezés" kilátásai felett A prágai ál
lamjogi klub múltkori ülésében a cseh követeléseket a következő pontokban formulázta :
a nemzeti egyenjogúság elvének törvény általi megvalósítása az iskolákban és hivatalokban !
Választási reform a cseh tartomány gyűlés számára :
a cseh királyság történelmi individualitásának
és autónomiájának összhangba hozása i.z alkotmánynyal.
Mig a németek egy része e követelésekből
azon következtetést vonja, hogy a csehek újra s
élénken érzik a kibékülés szükségét, más részük
a kiegyezés kilátásainak csökkenését olvassa ki
belőlők s hallani sem akar Csehország „históriai
egyéniségéről".Kétségtelen, hogy az eszmék, melyeket az egy évtized óta hol nyíltan, hol lappangva folyt államjogi harc meglehetősen összezavart, még sokkal kevésbé vannak tisztázva, semhogy a kérdés leendő megoldása iránt még csak
kombinációkba is bocsátkozhatnánk.
vetelik, kogy ön valami módon tegye lehetővé e
gyermek felismerését, kitől szülői bizonytalan időre
megválni kénytelenek. Kész ön erre?
Igenlőleg intettem fejemmel, mire az ismeretlen
letette a gyermeket az asztalra. Kibontottam pólyáját. Gyönyörű, egészséges kis fiúcska volt,
mintegy három hónapos. Megvizsgáltam. Még nem
volt beoltva.
Azonnal elővettem a lancetát s a nálam levő
olló anyaggal 4 szúrást ejtettem a gyermek balvállán négyszög alakban, hármat a jobbvállán egy
vonalban. Az oltás rendesen a felső karon történik;
nem a vállon s a himlőhelyek száma alakja is más
szokott lenni. Ezt megmagyaráztam az idegennek,
ki a megjelzés ez egyszerű s kevéssé feltűnő és a
mellett ártatlan módjával teljesen megelégedve látszott lenni.
— A himlőanyagról biztos lehet ön — mondám, — ezek itt mind meg fogannak s helyük meg
fog maradni.
Kísérőm ezzel bevitte a gyermeket a benyílóba, honnan csendes női zokogást véltem hallani.
— De mi baja önnek, asszonyom ? — kérdém a
grófnőre tekintve, ki egészen megváltozott, halvány
arcczal ült előttem s lázas izgatottságg-al hallgatott
sz jvaimra.

Rntlnpest, 1879. jun. 1.
Tisztelt szerkesztő ur I
Olvasta-e a „Pesti Napló" azon számát, melyben fricskázza Kaas Ivor ur Tisza Kálmánt s vele
együtt önöket is ? Kaasnak kifogyott a sütni valója s vezércikket irt egy kis arcképről, a mi bizony nem olyan fontos esemény, még ha Tisza
miniszterelnök ur még egyszerakkora ember lenne
is. Kaas spekulál Háromszék felé: vigyázzanak
önök l Szél fuvatlan nem indul, az eféléknek meg
szokott lenni a maga értelme. Emlékeznek e a/.
Ábrányi Kornél-féle hadjáratra s e dicső férfiú
ilyefalvi viselt dolgaira ? Kikopott önöktöl, kikopott tőlünk s bekopogtatott az ellenzékhez ; nehogy ugy járjanak Kaas úrral a Naplóék ; ez esetben ő dupla renegát lenne. A ki bennünket szidalmaz, az nem mindenkor ellenségünk.
Hanem hát hiába, önök nem politikusok; az
ilyen „nagy emberek" magas politikáját nem érik
fel észszel s a helyett, hogy ilyen embert protegalnának, felkiildenek egy másik n a g y e m b e r t
képviselőnek, a ki a mióta a föispánságot odahagyta, sokkal kedvesebb ember és nagyobb politilcus lett, mint a hogy önök gondolnák is. Például most észrevette, hogy közeledik az idő, mikor
az ellenzék (értem az országos ellenzéket) végelgyengülésben kimúlik, a feloszlás küszöbén kacsingat Tisza felé. Tisza Kálmán ugy tesz, mintha
nem venné észre az országház folyosóján s nagy
sebbel lobbal ott hagyja Misi bácsit gondolatokba
mélyedve. Azalatt aztán van dolga Nándor urnák,
nehogy Ilyefalva cserbe hagyja öt a jövő válasz
táskor. Neszét vette a Tisza székelyföldi utazásának s rögtön kilelte a forró hideg tőle. Egy hétig
szorgalmasan szedte a kina-porokat s mikor meggyógyult, leveh't Íratott egy sepsiszentgyörgyi ügyvédnek, hogy „jöjjön fel Budapestre." Ez aztán
feljött a k o n g r e s s u s r a , mint aczizmadia ipartársulat képviselője. Itt busán panaszolja fűnek
fának, hogy a háromszéki ellenzék nem ér egy
barabolyt sem; nincs benne életerő, nem tud
hatni semmi irányban, nem praenumeral az ellen
zék lapjaira, hogy Háromszéken egy ilyet fenn lehessen tartani, arra több subventio kellene, mint
a mennyit eddig Nándor ur adott. Nándor ur erre
a szóra idegesen kotorász a zsebeiben, az ügyvéd
ur bizalmasan mosolyog, de végre is „kincs nincs"
Misi bácsi tudni sem ákar róla, más Mecaeeas nem
akad s következik a — — tableau.
Már most beláthatják önök, hogy csakugyan
rosz politikusok ; ha önök többet adnának a Misi
bácsi óraláncára s a Nándor ur 7 pettyes koroná
jára, meg a Kaas ur philosofiájára, hát akkor önök
nem gondolkoznának tüntetésekről s isten tudja
miféle nagy dolgokról Tisza Kálmánnak, ha majd
le talál menni, hanem felállítanák Nándor urat a
kollégium elé még egyszer s meghallgatnák, hogy
mi az oka annak, hogy Illyefalván lefelé folyik a
patak és nem felfelé. Tessék elhinni : sok bölcsesség van Nándor úrban s ő ezt a kérdést a jó ilyefalviak előtt tökéletes precizitással megoldaná.
Szó a mi szó, roszul állunk I ILa lemegy Tisza:
vége van annak a három darab ellenzéki férfiúnak,
ha le nem megy is, elfújja a szél az országos ellenzéket s önök mindenesetre veszve vannak.
Hova teszik önök akkor Misi bácsit, Nándor
urat s meg azokat a nagy portentumokat, a kik
ma Háromszéket regnálják.
Gondolkozzék rajta szerkesztő ur.
A minis.

A brassói .pG-azeta" az Eötvös ünnepélyről,

A brassói „Ciazeta Transilvanie" május 29 én
kelt 39. számában a következő „hazafias" I vezércikket hozza.
„Budapesten e napokban megtartatott báró
Eötvös József volt miniszter szobrának ünnepélyes leleplezése.
A magyar tud. akadémia tagjai által rendezett ünnepély épen oly időben (;sett, midőn az országházban egy oly törvény kihirdettetett, a melylyel kezdődik boldogult Eötvös egész rendszerének
megdöntése, azon férfinak, ki i868 ik év óta a leg
liberálisabb magyar m niszter volt.
A törvény, melyről beszélünk az, melylyel
tanköteles nyelvvé tétetik valamennyi népiskolában a magyar nyelv Ez a fejedelem által szenteA grófnő összerezzent, Aztán hirtelen össze- sített törvény május 24 én kihirdetett az országházban.
szedve magát, könnyedén mondá :
Vájjon mit mondana Eötvös báró, hogyha az
— - Ah doktor, ön vissza él jóhiszeműségemmel. Hisz ez sokkal regényesebb, semhogy igaz akadémia által emelt márvány alapzatról képes
volna leszállani és meglátná ezen ujabb vívmányt,
lehetne.
Vége köv.
melyet Tisza miniszter a nemzetiségek ellenében
aratott?

Azt hisszük restelné, midőn e kislelküséget
meglátná, melyet utódai a többi nemzetiségekkel
,szemben tanúsítanak, s mint egy oly ember, a ki
kortársai között legliberalisabb volt, megrettenne
a következményektől melyeket a mostani kormány
reactionális iránya vonhatna maga után
Báró Eötvös József is táplálta a magyarizá
lás eszméjét, azonban ő is rnikép Széchényi, be
látta, hogy ezt erőszakkal keresztül vinni lehetetlen, hogy a kis magyar nép ellenséggel lévén körül véve, nagy óvatottsággal és kímélettel kell
hogy bánjon a többi együtt elő nemzetiségekkel,
hogy ellenkezőleg veszélyezteti helyzetét, s fárad
ságit talán mindörökre. Eötvös meg volt győződve, hogy mihelyt ellenséges állásba teszi magát a
többi nemzetiségekkel szemben, akkor csak a Kossuth pártiak malmára hajtaná a vizet és a magyar
nemzet életérdekei újra veszélyeztetve lennénel
Épen azért Báró Eötvös azon volt, liog_,
a nemzetiségeknek legalább egy téren engedtessék meg a teljesen szabad mozoghatás, az egyház
és iskolai aut nomia terén bár.
Báró Eötvös a mellett, hogy igen miiveit és
a magyarok között a legliberalisabb ember volt,
egyúttal egy mély gondolkozású politikus és ii^azi
államférfi is volt. Az ő éles szem i azonnal felismerte volna azt, a mit Mocsáry is észre vett, hogy
egy ilyen eljárás, mint ezen t ö r v é n y létrehozása
nem méltó egy ily államh z, mint a milyen Magyar
ország, s hogy a kormány ép ín nem tanúsított
szilárdságot, midőn sietett e törvényt keresztül
vinni s ez által demonstrálni az ellene kikelt ro
mán püspöki kar ellen.
Igaz, hogy a Kossuth-pártiak padjairól ily
kiálltás is hallatszott : „Nem félünk az eredménytől I" Hogyha a magyaroknak nincs okuk félni, a
kiknek oly sok veszteni valójuk van, annál ke
vésbbé félhetnek a többi nemzetiségek, kiknek
nemsokára nem lesz veszteni valójuk semmi.

S Z Í N É S Z E T.
Kézdi-Vásárhely, 1879. május 31.
Sztupa Andor ur színtársulat a e hó 22 ikén
kezdette meg előadásait városunkban. Sztupa urat
már a múltból előnyösen ismertük; miért is csak
örülni tudtunk, midőn hallottuk, hogy hozzánk
szándékozik.
Az eddigi néhány előadásból ítélve, készsé
gesen beismerjük, miszerint teljes kilátásunk van
arra, hogy e társulat a hozzákötött várakozásntk
megfelelend. Hogy a közönség méltányos lesz-e
s fogja e e derék társulatot a megérdemlett párto
lásban részesíteni, az már más kérdés, mire a feleletet majd a jövő adja meg. Ösz'ntén óhajtjuk,
hogy se a társulatnak, se a közönségnek panaszra okuk ne legyen.
Kedden (május 27.) színre került „A 47-ik
CZIKK." 4 felvonásos szinmü. Mindenek előtt,
megjegyzem, hogy Belot Adolf ezen jeles müve
nagyobb közönséget érdem-ilt volna, annál is in
kább, mert oly kerekded, összevágó és élvezetes
előadást nem mindennap láthatni vidéki szinpadonA darab legkiválóbb alakját Corát, a romlott le',
kii, féktelen szenvedélyű és boszuálló nőt, kinek
keblében a szerelem és gyűlölet harcot vívnak
egymással, Benkő Jolán személyesité ós pedig a
legte jesebb sikerrel.Hasonlót mondhatni Kazalickyról is, ki Du Hamel Györgyöt, Cőra kedvesét adá.
Ugy a törvényszéki tárgyalás jelenetében mint
vádlott, valamint a 8 óvvel későbbi jelenetben Párisban Coránál, hol ez utóbbi által mint volt gályarab felfödöztetik és folytonos rettegésben, tartatik, igen szépen alakított. Kitűntek még: S ztu
páné (Du Hamelné) főleg a tárgyalási jelen«th en
midőn a törvényszéket a fia ártatlanságáról meg
győzni és Corát vádja visszavonására birni iparko;
dik, továbbá Szathmáry (Mazilier Y i c t o r ) és KisPista (Potain) főleg azonban az előbbi, ki a könynyelmii és a kártyáról még egészsége árán is le
mondani nem tudó uracsot majdnem élethiven játszá. Csinosan alakítottak még: Zádor Gézán : (XÍarcelle,) Zádor Zoltán (De Gombos Pál,) Morvay (De
lile ügyvéd;) valamint általában a többi szereplők
is igyekeztek helytt állni. Csupán Szathmárynéra
(Marceline) kockáztatunk egy megjegyzést: csinos
színpadi aiak ; kár, hogy rövid s z e r e p é t jobban
meg nem tanulta. Komlósynak (De llives gróf)
pedig azt ajánljuk, hogy ha lehet, máskor egy
kissé nagyobb (esztelenséggel mozogjon.
Csütörtökön (május 29.) bérletszünetben ada
tott „DALMA" Jókai 4 felvonásos drámája, Pünkösti Annának, a kolozsvári nemzeti szinház volt
tagjának vendégfelléptével. Pünkösti Anna kisasszonyt volt szerencsénk látni műkedvelőink között, még mielőtt a kolozsvári szinház tagja lett
s már akkor is gyönyörködtünk játékában ; mindazáltal jelen felléptével játszott szerepében (Dalma)
meglepett bennünket és pedig kellemesen, a mennyi
ben arról győződtünk meg, hogy nagy haladást
tett, s színpadra valóban hivatással bir. Zádor Gézánéval (Helila) együtt e tekintetben meglehetősen
fukar közönségünk részéről tapsokban és kihívásban részesült, ö tehát m.'g lehet elégedve; azonban
annál több oka van a panaszra Komáromynak, ki
szerepében valódi művész volt s a felfuvalkodott
gőgös török királyt (Disabult) kiváló sikerrel személyesité és még csak meg sem tapsoltatott ; no
de, ha az elismerés a művészet e vékony jutalma,
megtagadtatott tőle a színpadon, némi kárpótlásul

ünnepeket, Kis-Jenörűl junius 4-én indul, s Sza
— A nemzeti inu/.euni Deftk szobája még
lontán, Nagy Váradon át junius 5 én délután egy- mindez ideig nem készülhetett el, s Deák bútorai
negyed 6 órakor érkezik Kassára, hol junius 6. egyelőre a könyvtárban vannak elhelyezve. Ide
és 7-ik napjain a honvédcsapatok fölött szemlét hozták a koporsó áthelyezése után az ideiglenes
tart. Junius 8 án Kassáról P.-Ladányon és Kocsár- sirkápolnában volt 200 koszorút s Deák nyugvódon át Maros Vásárhelyre utazik, hova 9-én d. u. ágyára tették. Legfelöl van a királyné koszo5 óra 8 perckor érkezik, s 10 és 11-én szemlét rúja.
.
tart. Junius 12 én Kocsárdon át P. I.adányba, s
—A Marosvásárhelyen tartott kerületi tűzoltóinnen 13-án reggel 8 óra 55 perckor Budapestre szövetkezeti közgyűlés minden tekintetben fényetér vissza.
sen sikerült; 1881-ben a közgyűlés Brassóban lesz 1
A helybeli nőegylet, mint lapunk mult számá- a marosvásárhelyi egylet gyakorlatát a jury elisból látható volt, m a j á l i s t rendez vasárnap merő okmánynyal méltatta. A tűzoltók junius 2-án
a szemetiai erdőben. Ezen majális városunk pol- reggel távoztak.
gársága és előkelő osztálya részéről nagy látoga— A süketség gyógyítható. Egy Indiából haN y í l t l e v é l t i s z t e l e t e s D e m e t e r Sá- tásnak fog örvendeni. Igen jó uton lehet jutni a zatért francia utazó — mint a londoni Telegraf
szépfekvésü helyiségre, hol a helybeli kereskedő irja — azon hírt hozta, hogy ott t. i. Indiában,
muel urlioz.
ifjúság a majális tért tánc,- étkező,- öltöző,- kár- egy növény nedvével több süket embert sikerült
Kedves tiszteletes ur I
tyázó stb. sátrakká alakítja át. Különben álljon kigyógyítani.
Hálás köszönetem kinyilvánítása végett fog itt ez élvezetesnek mutatkozó nagy májális prog— Magyarország legerkölcstelenebb megyéi
tam tollat kezembe; addig is mig a tiszteletes rammj.a, melyet a nőegylet választmánya adott ki: — a legújabb hivatalos adatok szerint — Aradés
urat valami jó gyümölcs fajtákból a nyáron és az A sepsi szentgyörgyi nőegylet a helybeli keres- Biharmegyék. Aradmegyében nem kevesebb, mint
őszön megtraktálhatnám hálás köszönettel ismerem kedő ifjúság közreműködésével vasárnap, azaz fo- 7.94 százaléka a gyermekeknek törvénytelen szüel, hogy ha lesz valami gyümölcs szép fiatal fá- lyó hó 8 án a szemerjai erdőben Majálist rendez. letésü. Biharmegye csaknem megközelíti ez arányt.
imon, azt a tisztelete., urnák köszönöm.
Reggel hat < rakor a helybeli zenekar négy dara— Mindkét megyében tulnyomlóag a román ajkú
A tiszteletes ur a „N< mere" f. évi tg ik szá- bot játszik, mialatt a közönség indulásra össze- lakosságnál fordulnak elő törvénytelen születések.
mában figyelmeztette a megye közönségének elöl- gyűl. A' indulást t.aracklövések jelzik. A majális Magyararszág megyéi közt legkedvezőbben áll e
járóságát, hogy ha a rendkívüli mértékben mutat- e célra alkalmas és gyönyörű fekvésű helyen tar- tekintetben Békésmegye, a hol csak 2. 97 a törkozó hernyó fészkeket le nem szedjük a maga tatik társas játékokkal é.s tánczczal, este az indu- vénytelen születések százalékaránya.
idejében: nem lesz gyümölcsünk. Nekem ugyan lás előtt nagy tűzi játékkal. A majális felé vezető
— Öngyilkos 11Ő. Mult hó 30 án u óra felé
senki sem parancsolta meg. hogy fáimat megtaka- utat az ut jobb oldalán útjelzők mutatják. Berr.enrítsam, de én mint kezdő fiatal gazda gondoltam tidij ; személyjegy 1 frt, családjegy 3 frt. Kedve- gr. T. G. országgyűlési képviselő Budáról a lánchídon
átjőve, hallotta, hogy mögötte egy hölgy
magamban, jó lesz a jó tanácsot megfogadni. Gon- zőtlen idő esetén a majális más vasárnapra halaszlépeget; körülbelül a hid közepe felé azonban
dosan megtisztítottam fáimat, a tavasz folytában tatik. Külön meghívók nem adatnak ki.
egyszerre elhangzotak a léptek. A gróf tett egv
és őrködtem fölöttük és dr. Szász István ur sem
— A sepsiszent yőrgyi tűzoltók majálisa az pár lépést, s akkor hátranézve, feltűnt előtte, hogy
tudná meghatározni, hog"y én hány ezer s tán mii
lió különféle undok hernyót férget semmisítettem u. n. „Világláton" ünnep másodnapján nagy számú a hölgy az oszlopnál megállott és merőn tekint a
közönség által volt látogatva. Reggel az idő ke- hullámok közzé. Azonnal elképzelte hogy öngyilmeg. —
kosságot kisérlővel van dolga és sietett visszafelé
De nagy baj ám, vagy az én szomszédaim ményen nekiborult s pár negyedóráig esett, később de a hölgy észrevette a közeledőt és rögtön átközül csak az egyik követte a jó tanácsot, a má- azonban kitisztult s a lehangolt kedélyek fölvidul- lépett a korláton. A menteni akaró gróf félkézzel
sik azt mondotta, a hernyót is az isten teremtette tak. A mulatság' t.artott egész estig. Bevétel meg- megragadhatta még ugyan a hölgy ruhája végét,
a gyümölcsöt is az isten adja : ha jónak látja a jó haladta a 100 frtot.
de az öngyilkos egész erővel kiragadta magát keisten, pusztítsa el a hernyót s adjon gyümölcsöt.
— Egy piaci komédia mulattatja ünnep első zéből és belezuhant a hullámok közé. A hid karAztán ennek az oktalan okoskodásnak, csökönyös napja óta a publikumot városunkban. A sok léha- ján egy üvegcse, egy fekete kendő es egy levélke
restségnek a lett a vége, hogy az én egyik szom- ságon kivül, melylyel .a közönséget oda csődítik, maradt e sorokkal ; „Ne .kisértsétek meg, hogy
szédom fái mind meg vannak kopasztva ékesmegmentsettek, mert kiittam az egész mérget, s
ségüktől, virágaiktól, leveleiktől; kopaszon mered- mint mondják, van egy figyelemre méltó ma^neti- ha a vizből ki is fogtok, az életnek nsm adhattok
nek égfelé, szomszédom kertjéből midőn ottan le- zálás. A delejezett gyermek 11—12 éves leányka vissza." A holttestet egyszer sem vetette föl a
taroltak mindent hozzám is átmásztak, most már a ki szívesen venné, ha a rendőrségek minden vá- viz s még most sem tudják ki volt az öngyilkos
az undok hernyókból tarka pillangók lesznek, el- rosban betiltanák az ő testet lelket ölő produk- hölgy.
lepik az én kertemet is s a jövő évre ismét ezer- cióit.
— A leggyorsabb ló. A „Liberté" szerint Angnyi ez-r és millió maradékot fognak hátra hagyni,
— Élőpatakon a fürdőidény már beállott.
s nek^m és okosabbii szomszédomnak az egyik Bár vendégek még gyéren mutatkoznak, de azért liában az 1861-ben a Derby dijat elnyert „Kettledrüm"
nevü ló tapasztaltatott eddig a leggyorszomszéd restsége miatt ismét vesződni kell.
még apróbb mulatságok is járják. Vasárnap d. u.
sabbnak. Ez ugyanis 1
mérföldet két első és
Bizony jó lett volna, ha a tisztetetes ur jó is eg-y kis társaság táncra perdült Fátyol Lajos 43 másodperc alatt futott be.
tanác>át mindnyájan követtük volna, s nagyon zenéje mellett. Általában meg kell jegyeznünk e
—
10.000
frank
egy
Uutyáírt. A hannovehdyén lett volna ha az illető közigazgatási tiszt- zenéről, hogy a lapok dicséretei, melylyel azt elviselők az én szomszédomhoz hasonló csökönös halmozták, nem túlzottak. Olyan igazi magyaros rai kutyakiállitáson egy angol nem kevesebbet
embereket megyén és országszerte kényszeritették ütemű, tiszta magyar zamatu zenét már rég nem mint iooo font sterlinget igért a 8Ó7. szám alatt
volna, saját hasznukért néhány órai fáradságra. hallottunk. A Fátyol zenéje megközelíti a Rác Pali kiállított s első díjra érdemesített selyem „spitz"ért dr. Fischerné berlini asszonyságnak, mint tua tavaszon néhány faluban megfordultam, hegedűjét. A fürdőbirtokosság a zenetársulat meg- lajdonosnak. S nom is ez az ajánlat a különös, has csak kivételesen láttam néhány olyan kertet, választásával ezúttal ternót csinált.
nem az, hogy a tulajdonos nem adta oda az álmelyet a hernyók tönkre nem tettek. S a mi még
— II országos iparosgyiilói. Mult hó 31-én latot.
sajnosabb, a gyümölcsfáknak nem csak ez évi ter- pontban 9 órakor megtelt a redout nagy terme
mése van megsemmisítve, hanem a levelektől meg- megtelt az iparos kongresszus tagjaival. A korzafosztott fák a jövőre nézve is nagyobb részint tok megteltek kíváncsi hallgatóiággal, köztük száPIACZI ÁRAK.
tönkre vannak téve, ha egészen ki nőin vesznek mos nővel. A gyűlésen számos országos képviselő
S.-Sz
Br.as só,
is, de kétségtelenül el fognak satnyulni.
vett részt, igy gr. Apponyi Albert Cliorin Ferenc
: máj. 3o
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Jaj! édes tiszteletes ur egyéb is jutott eszem- kay Nándor (abrudbányai szabó, szűcs és szíjgyártó
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be. Tudom én, hogy a tiszteletes ur is sokszor for- ipartársulat), Falk Zsigmond (budapesti ipartársu| legszebb . .
gatja ezt elméjében és nemes szivében : társadalmi lat„ br. Simonyi Lajos (göllnici ipartársulat), dr.
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életünk kertjében is mennyi hernyó, mennyi fé- Vécsey Tamás (n.-szt.-miklósi ipartársulat) Mocsáry
5
5 60
Lajos (kis-k.-halasi ipartársulat) Szilágyi Dezső (n| gyöngébb .
reg- van I
20
4
5
30
A családi, a községi, az egyházi és hazai leg- megyeri ipartársulat) b. Kaas Ivor (Karádi iparínz.a (vegyes)
3 30
szentebb ügyek élőfáin hány élődő ellenség rág'ó- társulat), Schmausz Ede (apatini ipartársulat), gr.
3 50
3
Rozs 1
So
d ; k ? Csirájában, virágjában semmisítik m-g ez un- Zichy Jenő (Székes Fehérvár), Széli György (ma •
3 20
J közepes
dok férgek a jót, a szépet. Pedig ha oly hűség- kói ipartársulat) stb. A kongresszusra 566 képvi3 40
4
selő
volt
bejelentve,
a
fővárosi
tanácsot
Horváth
Árpa
1
legszebb
gel őrködnénk, mint a tiszteletes ur őrködik, nem3 34
4
j közepes
c-.ak saját kertjének fái, nemcsak saját családjának János tanácsnok képviselte : mint első fokú ipar2
10
2 40
,
íí ,legszebb
5
és egyházának erkölcsi élete fölött, egy kis elő- hatóságok képviselői, a fővárosi I. II. III. IV. V.
Z
a
b
10
30
J közepes
vigyázattal a maga idejében elejét vehetnők a baj- VI., VII. VIII, IX. és X. ker. elöljáróságok kikül3
2
5o
nak, mielőtt a szenvedélyek, bűnök ezer féle her- dötjei vannak jelen. Örömmel lehet konstatálnunk,
hogy
a
tárgyalás
folyamából
kitetszett
az
iparob;>
4
nyói és férgei kikelnének. De ha a tiszteletes ur
Borsó
t4 50
40
a-.ak egyedül vagy csak néhányad magával őrkö- sak komoly önérzet és előhaladási célja. A déle4
9
dik és tisztogat: akkor a gondatlan szomszédok lőtti tanácskozás egyik legérdekesebb része volt,
i 4 —
4 20
midőn
felszólalt
Sandics
Újvidékről,
mint
a
szerb
kertjéből átköltözködnek a hernyók és férgek tisz8
50
Lenmag
1 — —
ipartársálatok képviselője. Németül beszélt, de
teletes ur kertjébe is.
Burgonya
! 1 50
1 60
azért a gyűlés érdekkel hallgatta meg beszédét,
Azért nem küldöttem ezen levelemet egyene- melynek főrészét azon javaslat képezte, hogy a
1
40
•11
sen a tiszteletes úrhoz, mert megvallva az igazat, törvényhozás é.s kormány részitse védelembe a kis1 _ 44 _ 4 +
gyenge író vagyok. A „Nemere" szerkesztője jó ipart a nagy iparral szembe és az iparossegédek
_
emberem; ő kegyelme ki fogja javítani az én hibás védkötelezettsége s/.orittassék meg.
Faggyú
i 32 3i 32 —
írásomat, s aztán igy jobban elolvashatja a tiszteletes ur.
— ftrlesités. A kézdi-vásárhelyi takarékpénz • Érték- és váltó árfolyam a bécsi cs. kir. nyilvános
Az isten tartsa meg s áldja meg. Jószivvel tári igazgatóságunk tisztelettel értesíti mindazokat,
tőzsdén junius 4 .
látom szegény házamhoz, s aztán ha az isten meg- kik betéti könyv mellett kamatozás végett intézet- Magyar aranyjáradék
95.50
tartja kertemben a szépen mutatkozó bod v--.o'tat, ünknél pénzt helyeztek el, hogy folyó év julius i-ső
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.—
majd megfogjuk kóstolni a tiszteletes ur jóvo.iából napjától kezdve a kikölcsönzési és betéti kamatot
„ földtehermentesitési kötvény. . . 118.30
megmaradt gyümölcsöket.
két- két százalékkal lejebb szállította és így julius
»
r
n
II„
119.25
Almáson, 1879. junius 4-én.
i-sö napjától a betéti kamat 6,,/" ban számitattik
„
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
86 —
Körtvélyesi.
fel. Kézdi-Vásárhelyt 1879 május 26-án Az igazga„
"
„
1876. évi államkötv. 73.—
tóság.
„ vasúti kölcsön kötvény
. . . .
877.39
K Ü L Ö N F É L É K
„
„
. . 60.66
— Értesítés. A kézdi-vásárhelyi ipari szak- Temesvári
Erdélyi
„
„
67.10
— liliputik mai száma a közbejött ünnepek osztályu felső népiskolánál a jelen 1878,9 tanévi
78.95
miatt egy napot késett.
nyilvános zárvizsgálatok folyó évi junius hó 23, 24 Osztrák egy s.-államadósság papírban . .
„
. .
87.—
— Jóüsel főherceg mostani szemleutjáról, mely ós 25 ik napjain tartatnak meg a nevezett iskola Szölődézmaváltsági
r,
v
»
ezüstben . . 86.25
jövő hó 13-ikáig tart, a _F. H." kővetkezőt írja ; I osztály tantermében. — E vizsgálatokra a t.
„
aranyjáradék
79.25
ö fensége 111a szombaton Lúgosról Temesvárra szülőket és tanügybarátokat ezennel tisztelettel
1860. államsorsjegy
125.2
utazik, hol csak pár órát tölt, s innen Aradon át meghívja, Kézdi Vásárhelytt 1879. jun. i-én.
Osztrák nemzeti bankrészvény
841 —
megérkezik késő este Kis-Jenőre s ott tölti
Az isk. i g a z g a t ó s á g .
„ hitelintézeti
„ . . . • .
260.40

megadjuk neki itt. Dicsérettel kell még megemlékeznünk Kazalickyról (lilemór első vezér, a ki
egész szerepét megoldva, teljes otthonossággal ós
átérezve játszta ugyan, de mégis legsikerültebben
adta a haldoklási jelenetet, melyben — mondhatni
— remekelt. Zádor Zoltán, szerepét a haldokló
öreg cliagánt (Oldamurt) szintén kifogástalanul adta. — Ezek voltak a főszereplők. A többi mellékszereplők is megoldották fi-ladatukat több kevesebb sikerrel. A darab előadása általában igen jól
sikerült s a közönség méltán meg lehetett elégedve.
Pattantyús.

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

-

116.05
—-57

.

5-48
— •—
25-375

.

Felelős szerkesztő: Malik József.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.

Hirdetmény,
Alólirott a t. közönségnek tudomására hozza, hogy egy csinosan kiállított temetkezési

ELADÓ.

Umrath és társa Prágában,

Sepsi-Argya'os községében, S e p s i s z e n t györgyhöz
órai távolságban egy lak gazdasági épületekkel ellátott, a község derekán
fekvő 1 hold terjedelmű belső telek s a község határán lévő ezen belsöhez tartozó 24 25
hold szántókkal együtt szabad kézből eladóvá
tétettek.
Megvenni szándékozik bővebb értesítést
nálam szerezhetnek
Brassóban fekete-utca 339 szám alatt

László György,
3—3

ügyvéd.

Cséplő gépeket

rendezett be több rendbeli diszitékekkel, mely
re a nagyérdemű közönség figyelmét tisztelettel felhivja.
Továbbá tudatin, hogy egész temetéseket 1, 2, 3 és 4 igáserőre berendezve, szalmarázával
is elvállal jutányos áron K/di-Vásárhelyit.
rostával és tisztító készülékkel, faállványon vagy
egészen vasból, a legújabb szerkezet szerint, Bu1—3
Györbiró Lajosné.
dapestről vagy Bécsből olcsón és bérmentesen
szállít és a szolid kivitelért felelősséget vállal

Ph. May fari li & Comp. majnai

| I | j l ároniszéken Kilyénbe 200 hnyi szántó
Frankfurtban.
és kaszá'ó gazdasági udvarral haszonM M . bérbe vagy részben mivelésre több Szolid és értelmes ágensek felfogadtatnak
BwHMH évre kiadó.

S2EHBHCSBÜÍ b ^

j rrzza
Felhívás a Hamburg városa által garantirozottnagy pénz-lotteria nyerő-chance-aiban való
részvételre, a melyben
márka

8 milliót meghaladó 200.000 márka

biztosan nyerhető. Ezen előnyös pénz-lotteria
86 .ooo sorsjegyből áll, nyereményei a következők : t. i. Legnagyobb nyeremény 400.000 márka
Jutalom 250.000 márka ;
6 nyerem,
1 nyeremény á 150.000 márka \
71
e
1
«
á 100 ooo márka '
217
«
1
<!
á 60,ooo márka i
2
,,
'
«
:í 50000 márnn :
2
„
2 nyeremény á 40000 márka i
531
2
«
a 30.000 márka ;
673
5
«
á 25.000 m á r k i i
940
«
2
á 20.000 márka I
65
12
,
á 15000 márka j
too
<
1
#:
á 12000 márka : 24650
R
24
f
á io.ooo márka ; 1400
r
5
«
a
8.ooo márka j
70
<.
2
«
a
ó.Ooo márka ; 7300
r
54
á
5.005 marka ! 7850
„

ü 40O0
á 3000
á 2000
.-í 150c
n 1200
á iooo
á 500
á 300
á 200
á 150
á 130
á 124
á 10Ó
A q4 és
á 40 és

márka
márka
márka
márkn
márka
márka
márka
márka
márka
márka
márka
márka
márka
67 m
20 m

A nyeremények kevés hónap alatt 7 szakaszban jönnek húzás alá.
* Az első húzás ideje jun. 11. ési2-ik napjaira
törvényesen meg van állapítva s ebez
az egész eredeti sorsjegy ára csak 3 frt 40 kr.
a fél eredeti sorsjegy ára csak
1 frt 70 kr.
a negyed eredeti sorsjegy ára csak
— 85 kr.
Az 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 tervet 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 postautalványj 6—6
nyal eszközölhetők.
Megbízásokkal a közel levő jun. 11 és 12-ik
| húzásra méltóztassanak Heckscher Sámuel ban! kár é j v-iizlet-tulajdonoshoz fordulni Hamburgba.

Bécsi árucikkek legolcsóbb üt ári árban

400.000

1 A nyeremé-

a most nagyon divatozó vászon NŐI KÉSZRUHÁK, u. m: tamborirozott, finom 'vászon
ruhakelméből készült és jól varrott

Főnvereménv

Olysai Gatanyi Sándornál Bécsben Sdunalzheígasss l"r. 14.

rgg
folyékonyan bf-^eli és irja
||® ajánlja magát községekhez
lg M vagy városokhoz srgédjegyMJm zőnek. Esetleg előnyös telwB*® tételek alatt bármely irodai
alkalmazást is elfogad.
Értekezhetni e lapok szerkesztődj—3
sé^énói.

darabja 2jrt 50 kr. Kimenő k é s z r u h á k nagyon szép k o s z t ü n ö k , elegáns díszítéssel darabja 5, 6, 7 és 8 trt. KÉSZ FÉFI INGEK, fehérek vagy színesek különös finom
kelméből és legjobban rarva, darabja 2 frt. Megrendeléseknél a nyakbőség szükségeltetik.
Ezen gyári árban számított ruhanemüek utánvétel mellett megrendelhetők

P

g-y okleveles j e g y z ő , ki
a hazai h á r o m n y e l v e t

2-7

Értekezhetni tulajdonos Székely
'2-3
Gergelylyel.

4—

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

Kézi- és vonó erőre berendezett

cséplő gépekben,

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

Tisztit ó-malmokat, szecskavágókat, daramalmokat stb

^
Illustrált árjegyzékeket minden nyelven
bérmentesen küldünk. "íjpEf
10—20

A arcszín fiatal udosóge !
Felülmulhatlan és nélkiilözhetlen szappannak bizonyult be és általánosan elismertetett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr.
LEJOSSE-féle
ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan
a világon ; a ki egyszer megkísértette, az soha többé nem használ más szappant.
P^* A h a t á s
biztosíttatik.
— Egy darab ára 50 kr. —

Felülmulhatlan bőrszépitö szernek lett a
hölgyvilág által általánosan elismerve a hivatalosan megvizsgált, kitülő ártalmatlan valód

I)r. LEJOSSE-tól lYirisbnn
Ezen világhírű bőrtisztitó szer valamennyi szépítő szer között leghíresebb és leghatásosabbnak
bizonyult szeplők,napégés
rezesség, sárga foltok, valamint minden bőrtisztátlanság biztos eltávolítására.
A R A V I S S A N T E az
arcszinnek feltűnően szép
halvány rózsaszínű, bár
sonyszerü fiatal iidességet
ad, a bőrt és kezeket vakító fehérségű vé és gyön
gédJé teszi, hi'tsitő és feliiditőleg hat s gyöngéd
bőrt szerez, a legkéoőbbi
Budapesten valódi minőségben kapható.
Török József gyógyszerész urnái királyutcza
7. szám. Sepsi-Syentgyörgyön Ötven Pál és
itetegh Bálint urak gyógyszertárában.
Központi szétküldési raktár: Nc.luvaie Henrik
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 43—50

BIRÓ GYULA ••
Brassóban
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RAKTÁRÁT.

felszerelt

Nagyobb és kisebb megrendelések, valamint javifások is a
lehető legolcsóbban és leggyorsabb m eszközöltetnek,

Raktár: Nagyutca 501 szám.

