Megjelenik ezen laphc'.enkint kétszer: 3

{Szerkesztőségi iroda
J

Sepsi-Szentgy«rgyön
a ref. kollégium épületében, liovi
'i l?p szellemi részét illető
1.8rlemények küldendfik-

oetttörtokön é« vasar»«v-

ELŐFIZETÉSI FELTÉTEK
Helyben háihoi kordr., vagy
vidékre postán küldve
Egész évre . . 6 frt — kr.
Fél évre . . . 3 frt — kr.
Negyedévre . . 1 fit 50 kr.
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Hirdetmények dija:

könyvnyomdája és könvvkereakedése,
hová a hirdetések és
előfizetési pénzek
bérraentesen intézendök.

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap.
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— Breisach után. —
A bolognai régi boltíves házak egyikében
egy ősz férfi ül, hosszan elnyúlva ódon bőr karosszéken. Komoly figyelemmel hallgatja fiát, ki „Violából mesterileg játszik. Tiszta, képzett lélek
tükröződik az ifjú arczáról. Szép, fekete szemei
kérdőleg csüngnek az aggon, olykor egy játszi
mosoly vonul át kölcsönösen mindkettő ajkán.
— Köszönöm Guidó, köszönöm ! szól az agg
búskomor hangon. Tudom, te is örülsz előmenete
leden s kedves előtted is az idő, mit nekem szentelél. Kedves gyermekem! Te miattam tanultál
zenét, hogy nyomasztó magányosságomat élvezetessé tedd Fájdalom, Guidó ! mindketten egyedül
vagyunk. Rokonaid, édes anyád meghaltak; magam
is a halál küszöbén állok; napjaim hanyatlanak,
rendeltetésem s czélom bár nincs elérve! Ha neked
ily korán hátra kell maradnod, mondd édes Guido,
mi le3z belőled ? . . .
— Oh atyám! — kiált fel keserűen az ifjú —
ne beszélj e szomorú állapotról.
— Dá mond hát, mihez kezdesz te akkor, ha
téged itt hagylak ?
— Festő leszek atyám !
— Festő ! . . . viszonzá az ősz, s fejét szomorúan keblére hajtja. Veszélyes ábránd! A művészet csak agyrém, megcsalt remények kietlen
világa, a küzdés és nyomor utja. Feleded e msnnyit

sirt Herven ? Feleded a világ igaztalanságait s a

nagyok szeszélyeit ? Nem tudod e mily meredek a
szerencse utja, az az ut, melyről Dante maga
mondja: „az zörej, kietlen". Oh nem fiam! hogy
szerencsés légy: nem ez: az utat kell választanod,
az nem boldogít soha.

Nyllttér sora 15 kr.

közlönye.

A mi az ügy katonai részét illeti, Anglia egy
pillanatig sem táplálhat aggodalmat hadi vállalatának sikere iránt. Az angol csapatoknak sokkal
kevesebb akadályokkal kell megküzdeniük, mint a
mult hadjár,-1 alkalmával. A brit hadvezénylet kea
zében vannak India kapui, a hires szorosok. Az
angol főhaderő máris erőszakolt menetekben nyoíj
Ni BTÓssisJ
v'airaraSíswaaiss£i w ««4e™d
mul Kabul ellen. A magas hegyi utakat nem fogja
XX. c\folyamának IV. ncgycdóre eltorlaszolni a téli hó, mielőtt Anglia birtokába
vesz Afganistánban minden stratégiai pontot, s miElőfizetési teltételek :
előtt a forradalom legyőzetik. • Az árulók, a gyilOktóber deczember . . . .
1 fit 50 kr kosok elveszik méltő büntetésüket. A vad hegyi
Egy hóra
- fit 50 kr. népek ismét meg fognak hódolni a világhódító angol hatalom előtt.
Egész évre
(» frt - kr.
A helyzet azonban ennek daczára változatlan
Külföldié egész évre . . . . S frt — kr.
lesz. A jelenlegi, vagy egy uj emir hódolni fog a
A>. előfizetési pénzek a ,Nemere« kiadó- brit jelvények előtt — a mig kellő haderő fog tehivatalának B e r n s t e i n M á r k könyvnyom- kintélyt biztositani azoknak. Da aztán újra kezdő,
dik a régi játék, Oroszország cselszövénye, az An
dájába Sepsi-Szentgyörgyre küldendők.
If^p1
Előfizetőinket szívese n kérjük előfizetései glia
kel elleni izgatás és egy ujabb forradalom.
Sajátságos azon metamorphozis, melyen Anmegújítani, miután felesleges példányokat nem nyoglia afgán politikája átment. Ez a politika a negya,altathatunk. -Sg^g
venes években okkupácziójára, hóditásra irányult.
Sapsi-Szentgyörgy, 1879. szeptember 17 én
Az 1842 diki kat isztrófa azonban arra bírta az anpolitikusokat, hogy e tartomány elfoglalásáról
®emst©áaa Mk:rlk» gol
lemondjanak. Csak arra törekedett, hogy Kabulban
a „Nemere" kiadótulajdonosa.
az angol befolyást túlsúlyban tartsák. Ezt elégnek
tartották az indiai gyarmatok biztosítására. Beaconsfield ezt a felfogást kiegészítette egy ujabb
Az afgháu háború.
szemponttal. Afganisztán okkupáczióját ő sem tarAz angol félhivatalos liirek tagadni akarják, totta szükségesnek ; csak a szorosokat követelte
hogy az emir a lázadókhoz csatlakozott. De két- Anglia számára. Meg is szerezte s így örökre beségtelen az, hogy Afganistánban nagymérvű for- zárta Oroszország előtt India kapuit. A jelenleg
radalom tört ki s hogy e forradalom a Néva part- kitört forradalom azonban megmutatta, hogy Anjáról kapott szikrát. Oroszország a győzelmes an- glia afgán politikája további kiegészítésre szorul.
gol hadjárat után sem adta fel a játszmát. TJjra
Habár Anglia birja a szorosokat, Afganistán
kezdte s ha elveszti ismét, újra fogja kezdeni azt. tartósan nem birliató arra, hogy az angol tekinEzért sietős a dolga azon brit csapatoknak, me- télyt és érdekeket tiszteletben tartsa. A kabuli brit
lyek Kabul ellen nyomulnak előre. Ezért okoz is- misszió mindig azon veszélyben fog forogni, hogy
mét s fog okozni fejtörést az angol politikusoknak a muszka pénzen megvásárolt emirek legyilkoltataz afgán kérdés.
ják azt.
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3 hasábos petit-soréit, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külBn 30 ki.

— Atyám ! — felelt az ifjú nemes elhatározással — daezolok a sorssal; nyomort, s talán halált
is hozhat sorsom, de nem félek; csak egy kincset
adjon! — dicsőséget, vagy hirt szerzek vagy elveszek.
— Szegény Guidó !
E két szóval állott fel az öreg Dániel, kezeit keresztbe téve, fel s alá járkált szobájában.
— Iiallod-e fiam? Nem akarok fájdalmat
szerezni neked, sem Ízlésed s hajlamod ellenére
tan'tcsot adni, ha valóban van reá tehetséged. A
lángész isten ajándéka. Szántszándékosan nem akarom elfojtani ez égi adományt ? . . . Nem, de félek
csak áltatod magad vele. Ne vitassam tovább? —
Mentsen ég, hogy e ké'dés felett magam ítéljek,
de hallgatnom kell mesteredre, Calvaert Dyonisra,
ki a benned mutatkozó irányt sehogysem sziveiheti. Ha én nem kértem volna sokáig őt, rég ki
zárt volna műterméből.
— A h ! mondja keserűen Guidó ; ebből is
fölismerhető a nyers, erőszakos, flandriai. S hiszed-e
atyám, hogy az ihletség egy oly mester vezetése
alatt szülemlik rneg, ki tanítványai verésére fekteti
a súlyt.
— Tette-e reád kezeit valaha ?
— E tekintetben semmivel sincs több előjogom a többieknél, felelt az ifjú szomorúan— Ugy !? majd más erkölcsre tanítom ! kiált
az ősz magasan felemelkedve.
— Te valóban soh'sem javitoi mag atyám
Calvaert vad természetét.
Az öresf maga körül húzva öltönyét, megcsókolá fia homlokát s fölemelt fejjel eltávozott.'
Mikor egyedül maradt Guido, elvété hegedűjét
s egy oldalszobába nyitva, festőállványt hoza ki,
melyen vászon volt kifeszítve. Festékeit előszedve,
a szoba világos récére helyezé az állványt, szemei
örömtől s u g á r z o t t a k , csak atyj a előtt nyilvánított
rövid előkészítésért.

A brit politikusoknak tehát kettőre kell el
szánniok magukat. Vagy fel kell adniok Afganisztánt, a mit — a szorosok birtokában — az indiai
gyarmatok veszélyeztetése nélkül megtehetnek, —
vagy pedig okkupálniok és meg kell szállniok s
pedig kellő haderővel Afganisztán több pontjait.
Nem egész Afganisztánt, hanem csak a főbb városokat ; mert az egész afgán föld megszállása túlhaladná Auglia katonai erejét. A tapasztalás megtaníthatta Angliát, hogy az ázsiai népek csak a
hatalom imponáló jelvényei előtt hajolnak meg tartósan. Bár tudják, hogy később megbüntettetnek,
fellázadnak, mihelyt nem érzik nyakukon a parancsoló kéz szorítását. Az a kérdés tehát, hogy Anglia biztositani akarja-e afganisztáni állását s meg
akarja-e akadályozni jövőre a kabuli vérfürdőket?
Ha igen, ugy nem elég csak missiót, hanem jelentékeny haderőt kell tartania az afgán fővárosban.
Igaz, hogy ez pénzbe kerül ; de Anglia mir
sokszor megadta árát fösvénykedésének — mindig
beteljesedvén rajta a közmondás, hogy a fösvény
kétszer költ. Az oly hatalmi állással, minőt Anglia
elfoglal a világ négy részében, nagy terhek járnak. Minden gyarmatosító állam példája megmutatta, hogy a gyarmatok csak addig maradnak
meg, mig az anyaország katonailag elég erős azok
megvédésére. Anglia már többszőr volt azon helyzetben, hogy legszeb b, legdrágább gyarmatait csak
egyes fiainak hősi erőfeszítése és önfeláldozása tartotta meg. Az Afrikában és Ázsiában egymásután
ismétlődő katasztrófák bizonyára arra fogják birni
az angol politikusokat, hogy a takarékossággal szakítsanak ott, a hol az roszabb a túlköltekezésnél.
Ami pedig az afgán háborúnak Európára való
hatását illeti, bizonyos, hogy ez a hatás most sokkal
kisebb, mint volt a keleti forrongás idejében. S
most Anglia helyzete kedvezőbb. Nem kénytelen
Európában is vigyázni Oroszország kezére, hanem
egész figyelmét és erejét az afgán kérdés gyökeres
megoldására fordíthatja. Es azt hisszük, gyökeresen fopja is megoldani.
F—r.

A vásznon a madonna-kép fénylett. R i V t i i
a szokott sötét szin helyett, rózsa- s violakék
színnel festve, mi a szemre kápráztatólag hatott.
A nyugodt lelkű szűz szemei fia csodáinak szemlélésében voltak elmerülve; a kílljmjs v o k sokon az édes boldogság derült mosolya direa^jtt.
Röviden oly festmény, milyet csak áhnrini la'.ut,
milyet a művész elkezd s befejez a nélkül, hogy
mester vagy iskola millett törné mtgit. Milyet ő
husz éves korában festhet, azon korban, mikor a
művészetnek költői oldala nem ismír semni
akadályt.
Guido szabadon kezeié ecsetjét, oly könynyedséggel, minőt a flandriai mester műtermében nem
lehet tapasztalni.
Nem csak a vágy, kedv üzé öt, mis indoka
ösztönzé e kép elkészítésében : atyját akarta vele
meglepni. Örömittasan gondolt reá, mint fogja
ékitni'-atyja szobájában az imazsámolyt.
Mintegy két óráig festhetett. Gyors léptek
rázák fel. Gabio, Guido hü cseléde jött sebesen,
kérve urát rejtse el munkáját, mert atyja Cilvaerttal őt nyomba követé.
Guido e váratlan megzavartatásra egészen elveszité léleknyugalmát. Ép álványa előtt ecsetjét
s festékeit rendezé, midőn az ajtó küszöbén atyja
a mesterrel megjelent.
— Mit mondtam !? — Kiálta Calvaert mester
— az ön fia háládatlan, haszontalan, makacs. Megveti a művészet törvényét s tanácsaimat. Szememben nem fogja idejét ily haszontalanságokra pazarolni, maradjon itten, mulatni, hadd ámitsa az istent, s ö n t
s z í n e i v e l . — S mi akar ez

lenni ? Fehér, mindenütt csak fehér ! Semmi árnyalat, semmi élet ! Badarság! Ha önt Signor Dániel
nem akarnám kímélni, e vásznat itt e helytt szaggatnám szét lábaimmal.
— Egy ujjal se rá I — kiáltja az ifjú Guido
erőteljesen. E kép atyám számára készül.

A u s z t r i a-M a g y a i - o r s z á g - és.. M o n
t e ne g r ó viszonyát hosszú czikkben fejtegeti a
„Morning Post." Nikita fejedelem bécsi útját eseménynek mondja, a mely legrokonszenvesebb jelentőséggel bir és a legkétségtelenebb jele annak
a teljes f o r d u l a t nak, a mely a Balkánfélszigeten végbe ment néhány év lefolyása alatt. Ha
most uralmat gyakorol valaki Törökországon kívül
a Balkánfélszigeten, ugy ez bizonyosan AusztriaMagyarország. Az orosz befolyásnak vége; ezentúl nem fogunk hallani orosz cselszövényekről a
balkáni tartományokban. Az orosz izgatások színhelyét most már nem a Duna déli vidékein kell
keresnünk, hanem az ázsiai pusztákon. E fordulatot legelőször Csetinyében méltatták egész nagyságában, miután osztrák magyar enclave lett Montenegró. Ebből láthatjuk, hogy csakugyan offenbachi zene lett-e a berlini szerződés. Az oroszok
uralkodtak a helyzet fölött, a meddig a Balkánon
tul voltak csapatjaink, kitakarodásuk után Európa
akarata lépett a kozák uralom helyébe. A berlini
szerződés igazi czélja európai Törökországnak
fölszabadítása az orosz ellenőrzés alól.
*

Á magyar
földhitelintézetet
mint a „N. P. J." hallja, a magyar kormány ugyanazon szabadalmakkal szándékozik felruházni, me
lyeket az osztrák-maayar bank élvez a mult évi
törvény értelmében. Az erre vonatkozó törvényjavaslat már elkészült s az országgyűlésnek összeillése után rögtön be fog nyújtatni. E szabadalmak
mint tudva van, a hátrálékos tartozások behajtására vonatkozólag tartalmaznak különféle ked
vezményeket. A magyar földhitelintézet ugyan
már most kiterjedt szabadalmikat élvez, de az
egyöntetűség kedvéért fölötte kívánatos a különböző szabadalmakat öszhangba hozni. Erre szolgál az emiitett törvényjavaslat.
*

'

A z ó - c s e h e k jogfen:art.'ssal fognak belépni a reichsráthba. É czélból Rieger gyűlésre
fogja összehívni e hó 23-án a cseh képviselőket,
és ott fogják fogalmazni ezt az okmányt, és állítólag ez ügyben utazott Bécsbe is, hogy értekezzék Iíohenwarttal.
*

Gorcsakov
l e m o n d á s á r ó l ismét
registrálhatunk egy berlini hirt. A trónörökös állítólag pártolja azt a tervet, ho^'y Dondukov-Korzakov neveztessék ki külügyminiszterré, de Bulgária volt főkormányzója aligha lesz Görcs,ikov
utódja, mert a cárnak Suvalov a jelöltje, a kit Berlinből eredő befolyások is támogatnak. Az elhatá
rozás nem fog sokáig elhúzódni.
A mint látjuk, ez a régi berlini nóta, ki tudja, igaz-e.
*

R o m á n l a p o k b ó l . A nagyszebeni „Telegraful román" szeptember hó 12-én kelt 101-ik
számában egy temesvári levelezőjétől azt a hirt
közli, hogy a temesmegyei románok tömegesen
készülnek Dobrudsába kivándorolni. A „Telegraful" felháborodik ezen hir hallatára s többek közt
ezeket irja :
„Jaj neked román nép, arra jutottál te, hogy
a zsidók sirassanak téged szánalomból, ezek vegyenek téged védszárnyaik alá ? Hol vannak a
veled egy nyelvű nagy embereid, pat- iotáid ? miért nem kéred meg őket, hogy részesítsenek más
jótéteményekben is, nemcsak, mint a karansebesi
Nemoian ur, a hazai nyelv jótéteményében" ?
És ti „nagy román atyafiak" hol vagytok ?
Minek bujkáltok és nem gondolkodtok a népről ?
Nem látjátok és nem halljátok, hogy a nép az alkotmánynyal, a szabadsággal és a magyar testvérséggel már jóllakott? Nem halljátok-e azt, hog-y a
népnek már elég volt a tréfákból ? Miért nem
tartjátok őket vissza a kivándorlástól ? Avagy azt
hiszitek -e, hogy a népre nem lesz többé szükségtek ?

A tervezett osztrák tőzsdeadó'
mint a „Politik" írja, nemcsak a pénz és érték,
hanem a gabona és liszttözsde ügyeleteire is ki
K o n s t a n t i n á p o l y , szept 15. (P. C.)
fog terjesztetni s ugy az eladóra, mint a vevőre, Kelet-Ruméliában történt véres események folyminden kötés után 50 krban vettetik ki, mely mó- tán itten nagy izgatottság uralkodik. Több nagydon a kormány 5 millió forintot remél belőle.
követ a portát teszi ezért felelőssé, mivel -pénzse*
gély és kiséret nélkül, sőt minden előleges értesíK e l e t - R u m é l i a ismét véres események tés hiányában indította útnak a nagyszámú mohamedán
szökevényt. A burgasi francia konzul egy
színhelye. A porta kénytelen lesz, ha a bolgárok
nem szűnnek mohamedán polgártársaikat gyilkol- felhívást bocsátott ki, hogy a veszélyben forgó
ni, Európától fölhatalmazást kérni arra, hogy a mohamedánokat segélyezzék. Az orosz konzul erre
török lakosság életbiztonságát fegyveres erővel elutasitólag válaszolt.
Aidosban 15 keletrumé] iai rendőr öletett meg.
óvja meg. Hogy ez ellen Oroszország mindent el
fog követni, az bizonyos, de akkor Anglia, Ausz- A konzulok tudósításai, a keletruméliai mohatria Magyarország és Németország szövetségét fog- medánok helyzetét igen szomorúnak ecsetelik. A
ja magával szemben találni, s ezúttal a törökök porta egy köriratot szándékozik a hatalmakhoz
igaz ügye fölött bizonyára fog győzni az orosz intézni és Aleko pasától felvilágosításokat kérni.
alattomosság.
B u k u r e s t - c s e r n a v o d a i , esetleg szeben-rimnik-szlatina-bukarest- csernavodai vasút. A
„Pol. Corr." nek következőket írják Bukarestből.
A román minisztei elnök Bratiano, hogy kedvencz
— Szerencsét kívánok Signor Dániel, — mond- tervét, Bukurestnek a tengerrel közvetlenül egyja Calvaert gúnyosán nevetve. — Mi engem illet, beköttetését létesítse, érintkezésbe lépett Süden
horst bécsi főmérnökkel. E főmérnök kezdeményeörülök ; mostantól kezdve semmi Közöm fiához.
zése s vezetése mellett mintegy másfél évvel eze— Hogy, hogy, mester ? kérdi az agg.
— Hadd haladjon föltett utján, egyengesse lőtt egy osztrák consorlium alakult, mely abukamagát a divat szerint. Virágozhat egy Carassi La- rest csernavodai, esetleg 1 u^yszeben rimnikszlatijosnak, de soha egy ifjú Calvaertnek isten önnel ! nai vasútvonal kiépítését vette czélba. E consorliÉs végig rohant a szobán, haragját a lép- um nevében Südenhorst a technikai tanulmányozásokat be is fejezte. Miután a Csernavoda. Küstendcsőknél s az utczán is hallatva.
se vonal már régóta üzemben van, a még hiányDániel egész lényében leveretett.
zó
Bukarest-Csernavoda vonal kiépítése által va— Látod ? mondá
agg — nem csalódtam.
Dyonis mester bár bő
.0 nem ok nélkül. Gorom- lamenyi európai kereskedelmi piaczról direct, független, nemzetközi sinhálózat nyílik a Fekete
ba, de igazságos.
— S mit szólsz atyám Madonnámhoz? Kérdi tengerre s a bukarest-küstendsei vonal góczpontja
lesz azon egész, jelentékenyen emelkedő forgaGuido kevés szünet után visszafojtott lélekzettel.
mely a Bécs Budapest Orsova, Berlin
— Nekem szép, meglepő ! bár te jobban ér- lomnak,
Oderberg Brassó Plojest és Stettin Szucsava Buted, én nem bírálhatom.
zeu vonalakon keresztül a Fekete tenger kereske— Jól van atyám, ha a te véleményednek delmi területe felé irányul. Ez osztrák consortium
nine- becse, még kevésbé hallgatok egy ily elfo- még C'sernavodánál egy állandó Dunahid fölépítégult -'Tiber szavára, Calvaer Caraccit emlité, jer sét is tervbe vette. Másrészről az angol „Danubehozzá
Biacksee- Railvay Compagny" is már minden
— Hogyan ? s te elég merész lennél ezt meg- előkészületet megtett, hogy Künstendseből első
tenni ?
rangú tengeri kikötőt csináljon. A Csernavoda
— Sorsomnak el kell dőlni egyszer, határoz- mellett már bevégzett Duna sondirozása a legkedzon e felett Caracci.
vezőbb eredménynyel járt s Südenhorst s a román
A Favi palotától nem messze elkülönítve álla kormány közötti tárgyalások már annyira haladtak,
egy igénytelen külsejű ház, előrészén e felirat: hogy az arra vonatkozó engedélyezési indítvány
„Akadémia degl' Incaminati." Caracci háza volt, már a kamarák legközelebbi ülésszakában be fog
hol Bologna lelkes ifjai naponta összegyűltek a terjesztetni. A Bukarest Csernavodai, mintegy 188
művészek kimerithellen forrásából meríteni.
kilométernyi vonal épitési költségei, beleszámítva
Mily sok remény volt itt egyesülve ! mennyi a Csernavoda melletti állandó Duriahidat is, a román
kilátás a jövőre ! Hány nagy lélek fejlett itt ki, kormány számításai szerint 50 millió franknál
kiknek neveit az utókor a történelem lapjain ol- nem fognak többe kerülni. A vonal nemcsak a
vassa, mint egy Albanij Baldattare, Inocencio Fac- gondolható legkedvezőbb forgalmi viszonyokat
coni, Anton Maria, Panico e a magányba mene- mutatja fel, hanem a meglehetősen müveit Jalomit
kült komor Zampieri (kí Domenichino név alatt za völgy már különben is jelentékeny helyiforgalmegteremté a híres „Szent Hieronimos miseálclo- mat biztosit számára."
zata" müvét) neveit.
A számos tanítvány ép összegyűlve volt Caracci lakásán, hallgatva éber figyelemmel az előadó
mestert, midőn a bolognai polgár Reni Dániel fiá- A novibazári sandsák megszállása

val bejelentetett.

(Folytatása köv.)

fejezve. A hadoszlop, mely tegnap reggel Plevljét
elhagyta, s Jabuka karaulán töltötte az éjet, ma
Priepolje előtt jóval, e^y nagy küldöttség által,
melynek sok bég és tekintélyes keresztyének voltak tagjai ünnepélyesen üdvözöltetett. Negyed óra
múlva a priepoljei török katonaság parancsnoka
fogadott bennünket a legbarátságosabban, csak az
ellen tiltakozva, hogy csapataink a Lim jobb partján fekvő városrészt is megszállják. Killics tábornok azonban hivatkozott a szerződés és a bizott
ság határozatainak pontjaira, s csapatainkat csen
gő zenével és lobogó zászlóval lépteté keresztül a
városon. Az előcsapatok s a hátfedezet ezalatt
megszállták a várost uraló magaslatokat, s ezzel
a megszállás katonailag is tökéletesen be volt fejezve.
Egy oladaloszlop, kétszázad a 25-dik vadászzászlóaljból, Grivics kapitány vezénylete alatt Kolowratnál átgázolt a rohanó Lim folyón, s Priepolje keleti oldalán levő magaslatot foglalta el.
Ez oszlopból Bauer kapitány volt az első, ki a
folyóba lépett s azt csapatával keresztül gázolta.
A főoszlop, melynek élén Killics tbk. lov.iifolt, a
hídon kelt át a Limen. A török csap.itok ált d a
tisztelet minden jeleivel üdvözölve, vonult keresztül a hadoszlop a városban. A helység kö/epén
találkoztunk König tábornagygyal, ki egy zászlóalj Parmabakával Priboj felől jőve ugyanegy idődén érkezett meg velünk Priepoljébe annak megszállására.
A lakosság hangulata barátságos ; a török
kereskedők boltjai nyitva voltak, mig a keresztyéneké az tinnnepnap miatt zárva. Csapataink nagy része a Lim folyó balpartján táboroz. A
körül fekvő halmokat részben a mi csapatain
részben török katonaság tartja megszállva.
Az ut alatt találkoztunk török katonasággal,
mely az országút mentében tanyászolt. Az itt levő
török katonaság a környéken levővel 16 század
lehet körülbelől.
Priepolje a meglehetősen szűk Limvölgyben
fekszik, a folyam mindkét partján, a jobb patton
a belváros részszel, m ly egyúttal a török lakos
ságé is. A város szegényes viskókból áll, s miutegy 3000 lakosa van ; az elkvártélyozás nagyobbára keresztyének házaiba fog megtörténni. A
Lim elég nagy folyó, s mély, szélessége körűibekül 80 lépés, s csak kevés helyütt lehet rajta át
gázolni. Holnapra várják ide Württemberg herceget. Hir szerint a török csapatok elvonulásának
kérdése fölött megegyezésre jutott Ilusni pasával,
aki jelenleg Priebojban tartózkodik. Holnapután
valamennyi csapatok, melyek helyőrségi szolgálatára kijelölve nincsenek, elvonulnak innen.

Iszonyú gyilkossíg Parisban.

A napokban egy öreg asszony, a mint esti
félkilencz óra tájban La Chapelle utczai háza előtt
ült, egy kék blouseos, szürke nadrágos, selyemsipkás embert látott a járdán haladni egy leborított hordókosárral.
Az ismeretlen többször igyekezett, a tárgyat
mit az öreg asszony nem b'rt messziről kivenni,
az utczai csatorna nyílásába dugni. Az öreg aszszony gyanakodni kezdett, az ismeretlen után ment
s egyszersmind egyik szomszédnőjét városi sergeant után küldte.
_ Az ismeretlen azonban észrevette, hogy figyelnek reá s futni kezdett. Az öreg asszony e
közben azon helyre ért, hol az ismeretlen futásra
vette a dolgot és borzasztó leletre akadt. Egy
megcsonkított emberkar feküdt a földön, melynek
megpillantására elájult.
Az utczán ez alatt sok kíváncsi gyűlt össze
s pár rendőr is érkezett, kik azonnal a további
nyomozáshoz fogtak. Nem eredménytelenül. A csatorna vizfogójából először egy lábszárat, azután
egy kart s igy lassankint egy egész emberi test
összes tagjait húzták ki; csak a fej s a belső testrészek hiányoztak. A végtagok annyira meg voltak
csonkítva, hogy lehetetlen volt a meggyilkolt személy korát vagy nemét felismerni. Az öreg asszonyt
másnap a rendőrségi irodába idézték Lefébure
biztos elé kihallgatásra.
A jelenlevő rendőri közegek közt mindjárt
feltűnt neki egy Prévost nevezetű, ki társaival az
elkövetett gyikosságról beszélgetett s igy nyilat
Kozott: „A gazember, ki a gyilkosságot elkövette,
elővigyázó volt. Nem lesz könnyű nyomára akadni."
Mikor az öreg asszony e szavak után Prévostra
nézett, ismét közel volt az ájuláshoz. „Biztos ur
mondá, itt van, ez a gyilkos!"
A hivatalnokok először azt gondolták, hogy
őrülttel van dolguk, de egy tekintet Prévostra
Az okkupáczió be van fejezve, s békésen, az ellenkezőről g-yőzte meg őket. Prévost rendőrminden kardcsapás nélkül.
sergeant halotthalványon, reszketve állt a bizAz okkupálás hadműveletének utolsó aktusát tos előtt.
a következőkben jelentik e hó 15-éről keltezve :
A következő pillanatban az ajtó felé roha ntf
Ma három negyed 12 órakor megszállották
Priepoljét, az okkupálandó helyek harmadik és hogy e'meneküljön, de ez nem sikerült neki, mert
utolsóját, s ezzel a Limvonal okkupáczioja be van körülfogták s letartóztatták. E pillanattól kezdve

nem is igyekezett semmit sem tagadni. Azonnal
kihallgatták s Prévost a gyilkosság körülményeiről
a következő részleteket mondta el : Szerdán épen
szabad napja volt, mit otthon töltött el, csengettek
ajtaján. Kinyitván az ajtót, egy házaló ékszerész
állt előtte, ki aranyórákat s lánczokat kinált neki
megvétel végett.
A kedvező pillanat felkölt tte benne a birvágy ördögét s nyomban elhatározta, hogy a házalót megöli s ékszereinek birtokába jut. E czélra
Prévost a házalót — Lenoblenek liivták — maga
mellé ültette, borral kínálta meg, egy óra felett
alkudozni kezd, s ki is alkudta 150 francért. Az
üzletet egy másik s harmadik pohár borral pecsételte meg.
Alig emelte a házaló a poharat ajkaihoz, Prévost a háta mögött egy kalapácsot ragadott fel, s
azzal olyat sújtott a házaló halantékára, hogy ez
nyomban eszméletlenül terült el a földön. Mind e
részleteket a sergeant a legnagyobb lelki nyugalommal mondta el. Vallomásait igy végezte.
„Az volt még hátra, hogy mikép lehetne a
holttestet eltüntetni. Az ajtót magamra zártam, a
holttestet kardommal szétdaraboltam. Miután a
padlóról a 'vért felmostam, a holttesdarabokat egy
kosárba tettem. A fejet, beleket, ujjait, fogait
1 ikásomban hagytam, a többit este 8 órakor akartam eltakarítani. Az öreg asszony épen akkor vett
észre, mikor a testrészeket a levezető csatornába
dobtam. Futni kényszerültem. Visszatértem lakásomba, az ott hátrahagyott testrészeket az éjjel
kivittem az Auberviiliers melletti mezőre, s ott elástam. A lej«t megtalálják a szalmazsák és a rnatrácz közt."
Az azonnal megindított törvényszéki vizsgálat
megerősité Prévost vallomásait. Prévost a rendőrségi praefeklura nyilatkozata szerint 14 évet töltött a katonaságnál, 10 évet a rendőrség szolgálatában, a nélkül, ho^y csak egyszer is meg kellett volna feddeni. A városnegyedben, hol Prévost
lakott, még másról is suttogtak. Prévost a császárság alatt a „százak gárdájába" t irtozott, s egy
vagyonos leánynyal törvénytelen házasságban élt.
Ez a fiatal leány egyszer csak hirtelen eltűnt, s
azóta nem látták. Mikor a leán? eltűnt, Prévost
kétheti szabadságot kért magának, mit meg is kapott. A további vizsgálat fogja kideríteni, hogy ez
a gyanúsítás alaptalan-e, vagy az említett leányt
is Prévost tette el lábalól.

A székely nemzeti muzeuin.
Özv. Cserey Jánosné szül. Zathureczki Emília ( nagysága a mai napon honleányi buzgalomn.al a székely nemzetnek gyűjtött muzeumát átadta. —
E naptól fogva az a székely nemzet tulajdona és mint ilyen jelenben Háromszék, Csík és
Udvarhely megye által megbízottak felügyelete
alatt áll.
Midőn r-zen örvendetes tényről az összes székely nemzetet értesíteni szerencsés vagyok, azt
azon reményben teszem, hogy jövőben minden
székely teljes igyekezettel fogja ezen a székelység
egyetemének vagyonát gyarapítani.
Tekintve, hogy ezen nemzeti vagyon a nagylelkű alapitónő akaratából Sepsi-Sztgyörgyön helyeztetett el, tisztelettel felkérem mindazokat, kik
bárminemű adományokkal járulnak, azt közvetlen
cziinem alatt küldeni, mert a teljes ellenőrzés csak
is eképpen történhetik.
A beküldött adományok átvételét esetrőiesetru a „Nemere" czimü lap hasábjain fogom nyugtat ványozni.
Egyszersmind megnyugtatásul van szerencsém
közhírré tenni, hogy jövőre felügyelek, miszerint
a inuzeumi őr~ miná-en adott tárgyat az adományozó nevével megjelölve helyezzen el.
Sepsi-Sztgyörgyön, 1879, szept, 16-án.
i'ofsa Józst'f.
H.-székmegye főispá 11ja

KÜLÖNFÉLÉÉ
— M u l t c s ü t ö r t ö k ö n „Stern Izsák," a
színlap szerint „Egy a mi népünkből" (Aner von
unsere I.eut) czimü énekes életképet adta elő
Sztupa színtársulata. Tárgya annak bebizonyítását
czélozza, hogy „a becsületes embert nyomhatja
ugyan a gyanúnak ördöge, de a gazember soha
sem kerüli el méltó büntesését." A társadalmi élet
visszásságai, ferdeségei helylyel lielylyel ügyesen

vannak benne ostorozva. Izsák (Szathmáry) mono- zselléreknek egészen ingyen s a telkeseknek pe
logjaí, azzal a tőrül metszett jordin kiejtései a kis dig igen kedvező feltételek mellett épületi fát utalközönségben nagy derültséget keltettek. A kiha- ványozott ki.
gyások daczára is kerekded, ügyes előadás bizo— J a k u b k á n n e m e s t e t t e A kán
nyára nagyobb közönségre is érdemes volt.
néhai atyja Sir Ali négy tanácsosát elfogatta.
— E r z s é b e t k i r á l y n é t , ki kíséretével Ezek közt volt Sir Ali volt orvosa, Hekim musa,
folyó hó 16-án reggeli 7 órakor érkezett külön vo- ki egyszer azt indítványozta Sir alinak, hogy mérnaton Gödöllőre, Péchy közlekedési miniszter és geztesse meg Jakub kánt, mit azonban Sir Ali
nem tett. Az elfogott Hekim Musának sikerült
Tolnay, a magyar államvasutak igazgatója fogad- az őrök megvesztegetése által börtönéből kiszabaták. O felsége Péchyvel hosszasabban beszélgetett, dulni s egy kabuli mecsetbeí-' menekülni, mely
azonkívül peclig Ráday gróf szolgabírónál tudako- m é g a gyilkosokra nézve is menedékhelyül szolzódott a helység egészségi viszonyai után. A ki- gál. A miniszterek most azt tanácsolták Jakub
kánnak, hogy zárassa el a mecsetet, mi által Hekim
rályné meglepő jó színben van és igen derültnek Musa éhen halhat. Jakub kán azonban elvetette
látszott. A vonatot a vasúti és hajózási felügyelő- ez indítványt, sőt maga ment a mecsetbe s szaség részéről Storch felügyelő kisérte. Ő felsége a badon bocsátotta Hekim Musát, kinek kérésére a
király hallomás szerint e hó 27-én vagy 28 án fog másik háromnak is megkegyelmezett.
Gödöllőre lejönni.
— T e l e p h o n h á l ó z a t t a l akarja ellát
— A ma g y a rorsz. s e g é l yző nőegy1 e t (veres kereszt) a szegediek segélyezése iránti ni Londont, esetleg- egész Angliát egy északámeintézkedéseit még jelenleg is folytatja. A kosárfonó rikai mintára alakult társulat. E hir annál érdekeiskolában 6 tanítót képeztet ki, kik hivatva lesz- sebb, mivel a fővárosi telephon-hálózat ügye a
nek télen a munkakeresetben szűkölködőknek „Gyorsfutár" szerint most képezi megbeszélés
oktatást alni a kosárfonásban és ily midőn Sze- tárgyát a kormánynál. Pár nap múlva már hihegeden is ez iparczikket meghonosítani. Figyelemre tőleg el lesz döntve, mily feltételek alatt kapja
méltók a készülő bezárható kosarak, melyek tar- meg Puskás Ferencz a felállítási engedélyt.
tósabb utazásnál könnyüségük ós sokféle alkal— A h o l c s a k a b i r ó t u d í r n i . Son-.ogy
mazásuknál fogva na *y szolgálatot nyújtanak. Temegye egyik községében, — Gyarmaton a felnőtt
vékenyen működik a gyermekkert intézménye, nemzedék közül senki más nem tud irni, mint a
melynek szüksége fényesen bizonyult be az által, biró, ez is csak keveset; megjegyzendő, hogy e
hogy egész nyáron át 300-nál több gyermek je- biró nem odavaló születésű, hanem beköltözött s
lentkezett naponkint, kik nevelésben, részint ru- máshol tanult irni. E szégyenletes állapot abban
találja magyarázatát (de nem mentségét), hogy a
házatban és mindannyian élelmezésben ingyen ré- község a tőle távol fekvő szentbalázsi plébániaszesültek. Ma a lakosság nagyrésze Uj Szegedről beli iskolához volt csatolva, hol ugy látszik, az
már távozik s azért a gyermekek száma is 100 ra iskola felügyelői s tanítók régebben nem törődtek
leszállt. A bölcsőde, miután arra legalább jelenleg vele, ha járnak iskolába a gyermekek, ha nem, —
szükség nincs, be lett szüntetve. A varrómühely- csak a mester fizetését adják meg.
ben 60 leány és nő dolgozik 8 géppel; a készített
— U j p e r p e t u u m m o b i l e . Egy chinai
fehérnemüekben most már oly nagy a készlet,
hogy a szegedi fiókegylet czélszerünek látott na császári decretum Tung Yu-chi alprefektusnak 3000
gyobb szállítmányt Pestre küldeni elárusitás vé- kínai taelt, (körülbelül 10000 frt) utalványoz, hogy
gett. A könyöradományokat ujabban növesztették. egy uj örökmozdony mintáját „tüz nélkül mozgásKauser Jakabné közben járása folytán Brüsselben ba hozható gőzgép" alakjában elkészithesse. EgyVankeerberghen J. k. a. által rendezett gyűjtés szersmind az illető hatóságok utasittatnak, hogy az
eredménye 24} franc. Magyar Gyuláné adott 20 uj géppel való kísérletekre szorgosan felügyelfrtot és Vadnay Királyné 16 frtot. A magas kor- jenek.
mány felszólításira az erylet hajlandónak nyilatN a ^ y t ű z v é s z Salonikiból távirják, hogy
kozott, hogy a török kormány által a szegediek Koricsa népes város teljesen leégeti s ezernél több
részére adományozott ruha-iemüeket és keleti áru- család jutott koldusbotra. A nyomor rendkívüli. —
Állítják, hogy a cse keszek gyújtották volna fel a
czikkeket, melyek tetemes értékít képviselnek) ' várost.
értékesíteni fogja. Azonban czélszerünek látja az
— S o m o s k e ő y Gézáról nemrég az a h r
egylet bevárni azon évszakot, midőn a társadalmi
járta be a lapokat, hogy az ismert szédelgő bizokörök a fővárosba visszatérnek.
nyos Vanloo báró: párbajban halálosan megsebesí— A d a k o z á s . Fábián György és Grosz tett s elfog itvin ogy millió kaueziót igért szabaJózsef gyűjtők ivén a helybeli rom. kath. lelkész don bocsáttatása esetében. Ez érdekes hírből, mint
ur id-; utazása költségei fedez ísére a következők egy bécsi lap most írja, egy szó sem igaz. Legvaadakoztak : Bogdán István 10 frt. Künle József lószínűbb a dologban az, hogy Somoskeőy maga
országos képviselő 4 frt. Szente József 1 Irt. Grosz gyártotta e hirt, hogy elhitesse a világgal, hogy
Ferencz 60 kr. Lás/.l i Mihály 50 kr. Tóth István szabadon él — s hogy milliói vannik. Az utóbbit
50 kr. Nagy Józsefné tímár 20 kr. Kajcsa Fersnc úgyse hitték el neki.
30 kr. Baloga Elekné 20 kr. Szilányi Dávid 30 kr.
— B o l d o g a p a . Egy berlini ügynök 8
Kovács János kovács 50 kr. Szabó János kerekes éven át élt nejével boldog házasságban, mely azon20 kr. Molnár Péter 50 kr. Sequentz Gáspár 50'icr. ban hét éven át magtalan volt, mígnem a nő mult
Kovács Mihályné 20 kr. Pál István 50 kr. Jakabos évben ikreket szült. Ne.hány nap előtt a nő ismét
postamester 50 kr. Mátejovits Mátyás 50 kr. Tittl megörvendeztetij férjét; most azonban nem két,
János 50 kr. id. Császár Bálintné úrasszony 1 frt. hanem három leány csecsemővel.
Mátsek Ferenczné 50 kr. Wellmann Sámuelné 30
— S a j á t t e s t v é r é t ö 11 e m e g. Pinkr. N. N. 1 frt. Blaskó József 1 frt. Petrás Ferencz
1 fi t. Pokliczky János 1 frt. Grech György 50 kr. tér Márton kapuvári napszámos e hó 2-án a vele
és
szülőivel
együtt lakó nős fivérét Gáspárt, miLongo Antal 1 frt. Tarcali Endréné úrasszony 1
frt. Wellenreiter János 2 frt. Ehedi Mihály 50 kr. dőn ez a vacsorát elköltötte, állítólag az utóbbi
Bogdán Flórián 2 frt. Dénesné 20 kr. Árpa Lajos és a szülők közti súrlódások miatt a szülök és az
50 kr. Fejér G. 50 kr. Lengyelné úrasszony 50 kr.- utóbbi nejének jelenlétében, késszurásokkal m-gölN. 1 frt. összesen 37 frt. Ezen összeg azonnal át te. A tettest átadták a fenyítő bíróságnak.
adatott a fentebbi czélra gyűjtők által.
— N é g y e m b e r g y i l k o s a . Temerinben
— Egy hazánkfia K e l e t i n d i á b a n .
Dr. Freihert László, a ki a 60-as évek végén az e hó 8 án és 9-én verekedés támadt a korcsmában,
mire a korcsmáros az egész tömeget kiutasította a
egyptomi alkirálynak volt házi orvosa s később vendéglőből. Az utczára érve újból összetusakodaz abissziniai háborúban mint törzskari főorvos tak, s a közben egy 60 éves családapa észrevétvott részt, hét évi itthon lét után a jövő hó elején lenül négy embernok a hasát egymásután felhasíismét hosszabb útra készül. Az angol indiai kor- totta s ha a negyediknél észre nem veszik, hogy
minynyal kötött szerződést, hogy indiai tartomá- az előbb leszurottak mind elhullottak, tovább is
folytatta volna veszett dühének kielégítéséi. Ekkor
nyaiban orvosi állást foglaljon el.
azonban egy jelenlevő izmos ember megfogta s a
— B o r z a s z t ó t ű z v é s z pusztított e hó további gyilkolástól visszatartá. A leszurottak kö9-én Csemernye községben Zemplénmegyében. 38 zül már három meghalt, egy még életbe.i van, de
megmaradásához nincs remény.
ház, 8 csűr, több melléképület és sok takarmány
lett a tüz áldozata, melyet egy asszony gondatlan_ B ű n ö s l e l k i i s m e r e t . Bizonyos
sága idézett elő. A leégett házak közül csak négy- Grundler József nevű idegen, ki már több hete
volt biztosítva. A varranoi tűzoltók élénk részt tartózkodik N.-Szombatban a mult pénteken a fevettek a tűzoltásban, de különösen megemlítésre kete sashoz cziinzett vendéglő második emeletéről
leugrott, de veszélyesen nem sértette meg magit.
méltó a nagylelkű Hadik Barkóczy Ilona grófné Tettének oka az volt, hogy mivel kelleténél kole'járása. Ó e szerencsétlenségről Tavarnán érte- tekezőbbnek látszott, a rendőrség követelte tőle
sülvén, azonnal a helyszínére sietett és a szeren- vagyonának igazolását, a mire Grundler képtelen
csétlen, hajlék, élelmi szer nélküli embereket éle- lévén ingóságait motozták meg. Ezen motozás
lemmel és pénzzel pár napra rögtön ellátta; ezen- alatt ugrott le Grundler, ki ugy látszik \ alami
gonosz°tettet követett el, mert holmija kozt tobb
kívül még a hajlék nélkül maradt szerencsétlen

T, Héjjá Dénes úrtól lencí.e cs kukoricza. T.
Finta Antal úrtól Haralyból többféle faedény. T.
Paltán Zsigmond úrtól Imecsfalváról káposzta és
lencse.
T. Fábián Gyárfás úrtól Ililibről burgonya
és köles. T. Szalay István úrtól Hlibről buza és
lencse.
Papolz községéből faátmetszetek és mezei
termények. Páké és Kőrös községekből famunkák
és szita. T. Cseh József úrtól Szentkatolnáról kerti
és mezei termények, len.
I. közlemény
Zágon községéből bejelentve vannak : Zágon
a székely nemzeti muzeum részére beküldött tárgyakról
községétől 2 drb. 4 éves tenyészbika. T. Bartha
1. A háromszékmegyei m. k. építészeti hiva- Ferencz úrtól gyümölcs. T. Földes Bálint úrtól
taltól 1 drb. régi vaspatkó, 2 drb. régi ezüst pénz, mezei termények. T; Albu Jánosnétól gyapjuszö.
1 drb. régi ezüst pénz, 1 drb. palakóbe vésett névet. T. Szőcs Boldizsár úrtól szita kéreg. T. Ka
met szövegű köriratu pecsétnyomó.
2. Ivane Beloiu g. k. esperesttöl Soósmezőről lányos Pétertől egy teknő, Kalányos Istvántól egy
2 drb. buza emlékérem. 3. Potsa József Háromszék- teknő és 20 orsó. Kalányos Jánostól 2 teknő és
megye főispánjától, 1 drb. emlék ezüstérom ő cs. 20 fakanál. Kalányos Györgytől 2 teknő Kalányos
és apostoli királyi Felségeik 25 éves házassági
jubileumáról, Nep. szent Jánost ábrázoló szövet és Biszioktól 2 teknő, 4 szóró lapát, 2 fatál. Kalányos
arany sodrony kézi munka eredeti aranyozott ke- Vaszitól 2 teknő.
rettel.
Gróf Káinoki fivérektől Kőrispatakről buza,
Mindezen tárgyak mai napon a székely nem- árpa, zab. Malva nigra, telivér és félvér japáni lizeti muzeum őrének elismervény mellett átadattak. bák és egy eke.
S,-Sztgy'j:gyön, 1879. szept. 18-án.
Potíti József,
főispán.

véres ruhát, hamis útlevelet s egyéb gyanús tárgyakat találtak. A vizsgálat ki fogja deríteni, menyiben bűnös a gyanús idegen.
— A k o l d u l á s b ó l l e t t g a z d a g . Berlinben a napoban egy matróna halt meg, ki 50000
márkát koldult össze. Mint egy nyugdíjazott hivatalnok özvegye királyokat, minisztereket, hercegeket, tudósokat stb. keresett föl kérelmező leveleivel s halála után két ládát találtak nála, melyek
tele voltak couvertekkel, utalványokkal stb.

PIACZI ARAK.

Hirdetés

a gyümölcskedvelök számára
Miután gyümölcstelepem délnek fekszik s
fáimnak háromnegyed része gazdag terméssei
mutatkozik s mintegy 200 hecto'iter jó lajta
gyümölcscsel rendelkezhetem felkérem az illetőket, szíveskedjenek engem október i--ső napjáig b<*cs?s megrendeléseikkel annyival inkább
megtisztelni, — mert tudva azt, hogy nemcsak
Erdély és Magyarországon, de sőt még Németországban is az idén gyümölcs nem termett, a
hová az egész termést kiszállíthatják, a kitűzött
határnapig 3 4 friig hektójával srolr Ihatok.
Karathna és Felvdál, 1879 szép'- 4.

1 2

Sz, 1621

Köntzei Ferenc/nó.

1879.

Pályázat.

? Brassó,
Az erd. gazd.
ik vándorgyűlése
eyorgy j|
sept. 15. aug. 15
Malmából rendezendő tárlatra szept. 19 ig következő
tárgyak vannak bejelentve :
frt. |kr| írt |kr.
(Folytatás.)
1!
| legszebb . .
7 IO 6 19
Árapatak, Élőpatak é-i Eró'sd körjegyző
Ruza (tiszta) • közepes . .
T. Imreh Sámuel úrtól Papolczról, szemerke6 80
6
csoportban
üresedésbe lévő körjegyzői állomásra,
1
gyöngébb
.
deizka, tömlő és kászuturó. T. Kiss Berta k. a6 8oj| 4
üuza (vegyes) . . . " • • •
3
mely az irt községek által lélekszám aránySep Sztgyörgyről többféle kézi munka. T. Mikó
H
p
\ legszebb . . .
3 30 ban fizetendő 400 frt o é. évi fizetés és 50
4
Józst r úrtól Bölönből egy vaseke. T. id. Barabás
3 25
4 35
Sándor úrtól Bölönből két faj tyak és paszuly.
i
í legszebb
3
i| 3 55 frt. o. é. lakbérrel \an javadalmazva, ezennel
Martonfal várói következő bejelentések vannak :
A r P a
3 10! 2 20 pályázat nyitta'ikés fe'hivainrk j íl ázni kívánók
) közepes
T. Vajna Ignácz úrtól mezei termények. Tisztele2
30
Z a b jlfgszebo
1
2
10 száhálys2e/\x-ii felszerelt kérelmeiket a'ó'iithoz
tes Simó Sándor úrtól mezei termények, T. Vajna
40: 4
J közepes
5 40;
f év és hó 30-ig beadni.
Albert urtó! mezei termények. T. Bartók Károli8 40 4 _
nától mezei termények. T. Németh Máriától kézi
II
80 Miklósvári járás szolgai)iróságátói.
—
munkák. T. Németh Júliától kézi munkák. T. Czell
S
N.-Ajlán, 1879 szeptember 9 é.i.
8 _
J
Ágnestől kézi munkád, T. Kovács Vilmától kézi
—
Henter Bél:i,
munkák. T. Kovács Linától kézi munkák. T. Mol1 •55]
50 2 — t.
szolgabíró.
nár Zsigmond úrtól mezei termények, T. Gyárfás
42
Marlahus
—
—
János úrtól burgonya és kukoricza.
44
Disznóhús
44,
1". Szabó József úrtól Bitáról buza és lencse.
Juhhns
30
36 3o| 32 36
T. Maksai József úrtól Bitáról mezei és kerti terPályá^&ti
mények.
Alcsernátonból: T. Vég Antal úrtól egy szántó
mit mai bki
eagaai. n n p 0 - ?^
'^^f^i
és cséplő gőzgéi). T. László János úrtól buza és
• J j m c o l - : g j j V mLí™
sitíai eJxes^ii i
alma. T. Farkas István úrtól buza és árpa. Ifjabb ÍLrték- és vállú- nrfolyam a becsi cs Air nyilvános
A J.ágoni községi iskolában egy tanítói álMo'nár Lajosné asszonytól kerti vetemények. T.
tőzsdén szeptember 19
Czell József úrtól buza, T. Kálnoky János úrtól Magyar aranyjáradék
melyen a fizetés 400 frt. 6 öl fa és
93-50 lomásra,
'
buza. T. Váncsa Bándi György úrtól rozs. T. id.
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.— 440 frt, szálláspénz, pályázat hirdettetik. A fo
Kádár Ferencz úrtól tök. T. Juka István úrtól
n
n
«
II.
]
n
„keleti vasút II. kibocsátási államkűtv. 83.— lyamodások szept. 30 ig beküldendők az iskola
retek.
„
„
„ 1876. évi államkötvény . . 74.50 £szék elnökségéhez Az állomás egy évre ideigKézdi Vásárhelyről: T. Czimbalmos Ferencz
„ vasúti kölcsönköt vény
111.25 lenesen
j
töltetik be s csak olyan egyénnel, kiúrtól asztalos munka. T. Rácz András úrtól asz„ földtehermentesitési kötvény
• . . . 87.50
r
talos munka. T. Pánczél András úrtól asztalos Temesvári
foly?modási irataiból az énekben való gya85.25 nek
munka. T. Zimmermann János úrtól hordó. T. Erdélyi
86.— Ikorlottsága kitűnik.
87-75
Kovács József úrtól czipő. T. Megyaszai Máté úr- Horvátszlavon
Zágon 1879 szept. 1
Szölődézmaváltsági
89.—
tól csizma. T. Tóth József úrtól csizma. T. Török
Bálint úrtól vaseke. T. Nagy Teréztől kézi munkák. Osztrák egys. államadósság papirban . . . 66.45
Földes BáLiit.
„
„
„
ezüstben . . 68.05
T. Nagy Dániel v. h. őrnagy urtóí kerti terméMaranyjáradék
79.60 2:
3
iskolaszéki elnök
nyek. T. Hosszú Ferencz nyug. adótárnok úrtól 1860. államsorsjegy
123-5°
kerti termények és a gyümölcsös kert tervrajza. Osztrák nemzeti bankrészvény . . . .
829.— .
„ hitelintézeti
„ . . . - .
. 255.90 I
T. Török Ferencz úrtól kordován, T. Molnár Dá
246-75
niel úrtól kordován. T. Szabó Flek úrtól fekete Magyar hitelbank
Ezüst
—.—
bőr. T. Siikösd Károly úrtól hám. T. Gál Gáspár Cs. kir. arany
•
5 60
úrtól bunda és sapka. T. Jancsó Daniné és Mol- Kapoleond'or
9.35
- F L ^ r t "t^P
T - I T
TÉ2
S
nár Judittól mézes pogácsa.
Német birodalmi márka
57-7°
mtw
snv agaamS r.aheussi
!w u
i'7-70
A prázsmári népiskola kertjéből gyümölcsök London
Száraz Ajia egyházközsége csereerdejébó]
és a kert tervrajza.
Felelős szerkesztő: Máiifc József.
4000 drb. 19 és azon felüli c/.ollos (49 cm.)
Kovászna községétől ásványok, fakészitmécserefát Száraz Ajtán folyó október hő 9-én
nyek, házi iparczikkek, gyümölcs és kerti vetemény.
Kiadótulajdonos: Prtll&s Mór.
T. Csia György úrtól kerti és mezei termények.
délelőtt 10 órakor kezdődőleg elárvereztet
T. Csutak Ferencz úrtól faátmetszetek, palakő.
K i k i á l t á s i ár I8000 frt.
T. Mátyás Mihály úrtól Feldobolyból 10 kas
méh és egy méhészeti munka. T. Albert Ferencz
Árverezni szándékozók a kikiáltási ár iO°|,át
úrtól Szörcséről kerti és mezei termények. T. Ször.
azaz 1600 frtot bánatpénzül előre letenni kóíe.
csey Vilmától Szörcséről len, kender és szalmalesek, egyebekre nézve pedig a feltételi pontok
>74 darab fejér tenyész
szötemények.
T. Bagoly József úrtól Páváról épületfa. T. s 4 darab fekete tenyész berbécs, alatt irt megvegondnoknil bármikor megte
Bartha Jáncs úrtól Bölönből mezei termények horkinthetők.
dófal, többféle bor, kerti termények, gyümölcs. X. Uirv szir.tén 60 darab idei bárány
Száraz Ajtán, ií>?9 szept, 15 én.
Heg-yeli Mihálynétól Páváról egy 2 éves borjú. T.
Both Gergely úrtól Petőfalváról mezei termények.
Józsa Gergely,
T. Haraly Ferencz úrtól Petőfalváról kerti vete
! j
m. gondnok.
mények.
Se
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HIRDETMÉNY.
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egji'iUesen eladó. —Értekezhetni
Q]Üzemen Székely Gyulánál.

