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ELŐFIZETÉSI KELTÉTEK
Helyben házhoz hordva, vagv
vidékre postán küldve
Egész évre . . 6 frt — kr.
Kél évre . . . 3 frt — kr.
Negyedévre . . 1 fit 50 kr.

ház, hová
a lap szellemi részét illető
kllzlrmények kUldendrtk-

Kiadó hhafal:
fiERNSTElN
könyvnyomdája
hová a hirdeléi.k ei
előfizetési pénzek
bérraentesen intézendők.

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és küzgozdászati lap.
A

„Háromszéki háziípar-egylet1'

hivatalos

közldnye.

Hirdeliiiúityek dija:
3 hasábos petit-sorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
IJélyegdij külön 30 kr.

Nyilttér sora 15 kr.

„magyar hegemónia elenyésztetéseu felől szóló
A háromszék-barczasági vasúthoz.
jelszavával.
K. Vásárhely, 1879. decz. 24.
A dolog igen egyszerű. Az egyesült ellenzék
A közvéleménynyel találkozik, s valóban öröcsak egy czélra tör, — a hatalomra, s mivel út- münket kell, hogy kifejezzük az iránt, hogy valajában Tisza Kálmán áll, ennek megbuktatására. hára a székelyföldnek is akadtak oly férfiai, a kik
Tisza megbuktatása már régen a jelszó a mi el- czélul tűzvén ki e vidéknek gazdászatát, iparát
kereskedelmét fejleszteni, azon határozott készlenzékeinknél. 11a a szélsőbalnál látjuk e szándé- és
séggel munkálnak.
X. évfolyamára.
kot, azt igen természetesnek találjuk; a szélsőbal
A hírlapok hasábjain olvastuk azon szép tera dualistikus államrend elvi ellensége, Tisza pedig vezetet és kiszámítást, mely egy létesítendő háugyanazon államrend főoszlbpa, s igy a szélsőbal romszék-barczasági vasut hálózattal éretnék el,
Elöfizetesi íeltételek :
a dnalismus megdöntésére czélzó terveit csak Ti- ezen tervezetet gróf Schweinitz Gyula ur tevén
közzé, ő méltóságának csak azért is, hogy nem e
Egész évre
(> frt — kr. sza megdöntésével valósithatja meg. I)e az egye- föld szülöttje, mégis annak jólléte előhaladására
Félévre
frt - kr. sült ellenzék a maga hatalmi törekvései igazolá-1 munkálni kiván, köszönetet nyilvánítani kötelessésára elvi okot fel nem hozhat, s igy neki nincs günk. Itt eszembe jutott ő méltóságának a sepsiNegyedévre
1 frt 50 kr.
egyéb utja, mint nyers erőszak, egyszerit leszava- szentgyörgyi kiállítás alkalmával ebéd alatti poEgy hóra
- frt 50 kr. zás utján tenni lchetl<-niié Tisza kormányon ma- hárköszöntése: éltesse az isten az én kedves jó feleségemet gr. Nemes Katinkát, a mi vei ő méltósága
Külföldre egész évre . . . .
8 frt — kr. radását .
azt fejezte ki, hogy ő nagysága hozta őt magával
ide
közünkbe. Ezt a példát azért hozom fel, mert
Az előfizetési pénzek a >Nemere« kiadó- |
E szándék azonban a magyar országgyűlésen
a székely ember igen féltékeny lévén az idegen
hivatalának B e r n s t e i n Márk könyvnyom-meg
! nem valósítható; a nagy szabadelvű párt nem névre, nehogy némelyek azt mondják: „a nevét sem
látja be annak okát, hogy mért kellene neki a ismerjük, mit akar ez az ur velünk;" hogy mégis
dájába Sepsi-Szentgyörgyre küldendők.
Tiszakormányt elejteni, mikor az egyesült, ellenzék mertetve legyen, miszerint ö méltóságát a házassági
MT
EU,fizetőinket
szívesen kérjük előfizetéseikét
hatalomra törő vezérei csak a Tiszaféle intézke- szent kötelék fűzi ajszékely földhöz, itt találván fel
megújítani, miután felesleges példányokat nem nyoélete boldogságát és ezért kiván külföldön szerzett
déseket gáncsolni tudják, de helyettük jobbakat ismeretei
után a székelyföldnek hasznos szolgálawattat halunk.
indítványozni nem k é p e s e k , mint ezt lát- tot tenni, ezért kívánjuk, hogy ő méltóságának
tuk például a Uosznia s Herczegovina ideiglenes élete nyúljék hosszura, és azon szeretett családi
Budipest, 1879. decz. >(>.
közigazgatását rendező törvényjavaslatnál: vagy kötelék messzire terjedjen ki, hogy annak bol„Oleuin et operám perdidi"! — kiálthatnak pedig ha próbálkoznak is ily indítványokkal, azok dogságos élvezete alatt évek hosszú során mint
kamarai kültag is, befolyása által a székelyföldfel most az egyesült ellenzék tagjai, ha azon sok- semmivel sem emelkednek fölül az éret lenség s nek a gazdászat, ipar kereskedelem terén sok haszdicséretekre s dicsőítésekre visszagondolnak, me- gyennekesség színvonalán, mint például azt épen not, szolgálatot tehessen.
lyekkel az osztrák alkotmányhű ellenzéket a véd- a véderőtörvénynél láttuk, melynél nem tettek kiKzen eszmével párosulva nem tehetjük azt is,
erőtörvény-javaslat ellenében tanúsított magatar- fogást a hadsereg megállapítandó SOO.itOO-nyi hogy szeretett főispánunknak, mélt. Botsa József
tásukért elárasztották. Hiába volt a dicséret mun- létszáma ellen — pedig a takarítás szempontjából urnák is ezen a téren elismerésünket ne nyilvákája, a lajthánt ull oppozitio neki heezczelésére épen az a kérdés veleje — hanem azt 10 év nítsuk, kinek mint tapasztaltuk, legfőbb törekvése
a közjóléten és a vezetése alatt levő megyének
fordított hajeziho. A/, osztrák oppositio feladta helyett csak ötre akarták megállapít tat ni, s ez előhaladásán munkálni.
nagy meüdöngetéssel elfoglalt álláspontját s meg- ürügy alatt inscenirozták, már nem is tudni háu méltósága folyó hó 9-én személyesen jött
szavazta a had ereg létszámát tiz évre S00,000 nyadik buktatási rohamukat a Tiszaminiszterium városunkba, összehivatván egy szükebbkörü értefőben megállapító véderő-törvényt: eszerint a sze- ellen. Tehát az egyesült ellenzék idehaza mit sem kezletet ezen tervezet vasúthálózat miicénti pártolásának kitudására, előadván «zen tervezett vasútgény magyar egyesült ellenzék maga árván maradt remélhetett czélja megközelítésére.
nak a székelyföldre eredő hasznát. A szűkebb körű
a „reactionarius" Tisza elleni harczában, melynek
De hát az osztrák alkotmányhű párt a nem- értekezleten tüzetesen nem is szólhattak hozzá,
kimenetelére pedig oly sok előnyt várt Herbsték zetiségek iránt kedvező Taaffe-kormányt megbuk- mert egy ily dolog több megfontolást igényel; de.
m agat artásáhól.
tatni szándékozván először megtagadta a 800.000- megígértem ő méltóságának, hogy a közelebb targyűlésben előterjesztem, meglátjuk, hogy a
Pedig hát ez az osztrák ellenzék az ő maga- uyi létszámot és a 10 évet is. Volt nagy öröm tandó
többség miképen vélekedik ezen tervezett vasut
tartásával volt az a világító pliarosi torony, mely- idehaza az egyesült ellenzékiek táborában! Taafl'e felől. Folyó hó ló-án tartott képviselő ülésben a
nek irányában intézé már jó darab idő ói a az megbukik, mert a véderőjavaslatot nem viheti ke- tárgy meg lett vitatva, minek a következő megt gyesült ellenzék a maga vitorláit. Ilisz e német, resztül s akkor tán Tiszát is elhagyja pártja, mely állapodás lett eredménye.
Kézdi-Vásárhely polgársága igen is óhajtja,
ellenzék konok oppositioja oly nagy tetszésnek ör- Tiszának rosz néven fogja venni, hogy oly javashogy vasut építtessék azon tervezet szerint, a mely
vendett a magyar egyesült ellenzékiek részéről, latot törvényesített, szavazatai által, mely az oszt- mérnökileg is fel volt véve Brassótól egyenesen
hogy ezek egyik főlapja a tavalyi delegácziók Bu- rák nép képviselők által a nép érdekeire veszé- az ojtozi szorosnak, mely, ha most nem is, de kédapesten ülésezése alkalmából nem átallotta azon lyesnek s igy elfogadhatómnak találtatik. Ismét sőbben a moldvai vasúttal lenne egybekötendő,
inditványnyal lépni elő, hogy a magyar ifjúság felderült tehát az egyesültek egén a reménynek mely kelet felé a nagyobb kereskedelmi forgalom
nak nyitana utat, s melynek vámliiva'ala Kézdiegy ünnepélyes fáklyászenével tisztelje meg az egy- már rég lettint csillaga, s dicsérték, magasztalták Vásárhelytt lenne. Ila ily vasúthálózat kiépitteté.se
llerbstéket.
hogy
féi
liss
magatartásukkal
e
csillag
|
kori nyakas centralistákat, Herbstet és társait
terveztetnék, akkor a város maga, társulatok, in
Andrássy-ellenes maguktartásáérl Hála a köz\é- felderülését elősegítsék s megbuktatják azon tör-; tézetek és egyesek is tehetségűkhez képest hozzá
járulnának,
mert ez által remélnék, hogy e város
vényjavaslatot,
mely
tulajdonképen
csak
az
18<>7!
lemény józanságának, e bolondos tanács csak vízié
ipara és kereskedelme nagyobb lendületet nyerne;
intézett csapás maradt, nem fogadta meg senki, s diki kiegyezésben megállapított statusquo fentar- de nemcsak magának a városnak, hanem a vidékigy 1 lerbsték fáklyás megzenéztetés nélkül hagyták tása volt. mely statusquot raegalapitá Deák Fe- i nek is nagy hasznára lenne, mert ez által könyel Budapestet s igy nem eshetett meg azon furcsa rencz, kinek ők egyenes örököseiül vallják magu- nyen elérhetek lennének azon czélok is, melyeket
töiliT.et, melynek elmaradhatatlan következése lett kat, kik tehát Tisza elleni s hatalomra törekvé- j a felvett vasuttervezettel elérni óhajtanának.
A gr. Schweinitz Gyula ő méltósága által
volna hogy könyörtelenül kinevették volna a köz- sfikben épen állítólag mesterük Deák müvét koczhírlap utján közölt másodrendű háromszék barczamondásossá viilt- magyar politikai érettséget, mely káztatják.
sági vasúthálózat ha létesíttetnék is, e városnak
<) en önállósága s jogai legmérgesebb s legalattoNode bűnhődtek is e vakságukért s abból legkevésbé sem lenne hasznára, sőt inkább káros
moMtl.b ellenségeinek kitüntetésében vélte docu-j fohó reményükért. A Herbst-féle oppositio az utolsó következményeket szülne, azért ezen tervezetet
Dumálhatni magát. De hát a magyar ellenzék inten- perezben meggondolta magát s hozzájárult a véd- nem pártolja, mert sem gazdászati, sem kereskedelmi szempontból tekintve, a mostani jó karban
tioi ellenére a budapesti közönség józan ítélete eröjavaslat törvénynyé váltához az által, hogy lévő utak mellett rövidebb uton való fuvarszállitással
egyik
részével
rászavazott.
másik
i
észével
pedig
a
meggátolta abban, hogy politikai eret lenség ről vászemben e város iparának és kereskedelmének
doltathassak, s Andrássy-ellenes magatartásáért szavazástól tartózkodott, megmutatva ezzel, hogy előnyt nem nyújtana.*)
Ez idő szerint ha egy fővonal építtetnék, elégünnepelje azon pártot, mely Ándrassvuak is nem eddigi magatartása csak a T a a ffe -k o r m á n y
politikája de magyarsága miatt hányta les- megbuktatására czélzó manőver volt. s mivel séges volna, mert azon piaczokról elvonni a népet,
a
hova'
járni megszokta, nem oly könnyű dolog és
az nem sikerült, azért épen nem akarja n mon- abban nagy
gödreit.
károsodás is volna, mert a piacz szabja
Az osztrák ellenzék c magyarellenes inlen- archia biztonságát garantirozó törvény létrejövete- meg árát mindennek ; próbálja meg akárki, menlét
lehetetlenné
tenni.
Vagyis
hogy
személyes
mojen
ki
vidékre
vásárolni, sem az eladó sem a vevő
tioja már régen nyilván való az egész politikus
nem tudja magát tájékozni; a forgalomnak a tő
\iliig elölt, hogyan van hát, hogy cz intentio épen mentumoknak, az ő saját egyéni pártbeli érdekei- piacz
a; helye, az szabja meg árát a szükségletekcsak a magyar egyesült ellenzék előtt titokbau nek nem akarja alárendelni, feláldozni ». monar- hez képest mindennek.
maradhatott, ,s azon osztrák pártnak fogadta el chia érdekeit. S az egyesült ellenzéknek büntetése
Szabad legyen ö méltóságaiknak figyelmezjelszavait, már az uj kiegyezés óta azon pártnak az: épen azon magatartásért dicsérte llerbstéket tetésül felhoznunk, hogy a mi az erdők értékesitett itthon szolgálatokat magatartásával s azon s kereste szövetségüket, a melyet azok végre is a
» Az itt eln-ondoU nézettel merőben ellenkező vélemény,
pártban kereste szövetségesét, mely nyilvánvaló saját reputatiojuk megőrzése végett megtagadtak.
ben vagyunk. « mint azt a maga idejébm ki fojjuk fejteni.
Uiódon a magyar jogok megnyirbálására tőrt a
H.

Előfizetési felhívás

*'

Sitik 1

tését, felhasználását illeti ; csak legyen egy lővo- mával csak ézen szócska írandó be ; ,.Betét"; ha 1 ják az egyesületnek törekvését iparunk és ipari
nal a fő vásár-térre vezetve, akkor lehet az erdők pedig valamire kiadunk, akkor e szócska :.,Kiadva" oktatásunk általánossá tételére; vajha e m e g y e laközelében gyárt állítani, a mi feldolgozza, a szálli- és azon t á r g y neve, a mire a kiadás tétetett. A kossága is megértené már az idő komoly intő szavát.
tása a vidékről a központba olcsóbba kerül, mint harmadik v a g y betét rovatba j e g y e z t e t i k frt. kr.
a vasúti szállítás. Ebben azon haszon is lenne, hogy t i. a mennyi betétetett; a kiadási rovatba szina fuvarozás által több ember boldogulna, a kik
K Ü L Ö N F É L É K .
most is csekély földbirtokuk mellett egy részben tén az, a mi frt v a g y krban kiadatott.
2. A főkönyven kivül mindenik betevő növen
abból élnek ; az ily körülmény tekintetbe vétele
Laputik m«i szánni
közbeesett ünnepek midék
az
iskolai
takarékpénztárba
való
beállásakor
is igen fontos ; másrészben, hogy a mostani megalt késett.
levő utak elvétessenek a tervezett vasúthálózat fel- készit magának e g y iv papírból 16 oldalú kis köny— A s z e g é n y e k k a r á c s o n f á j á t mult
használására és egy uj mellékút épittc-ssék a nép- vecskét, e helyett zsebkönyvecskét is használhat ;
pel, ez is ez idő szerint tulságosan terhelné né ezt a kezelő tanitó hasonló módon a főkönyvhöz szombaton állította fel a nőegylet. Az ajándékok
pünket. Ez lévén e város polgárságának nézete, rovatozza; ez a tanítónak a szülékkel szembeni meg kiosztása két óránál több időt vett igénybe, miumindazonáltal egy ily nagy munka keresztülvi- nyugtatásául szolgál s e g y ú t t a l ugy a g y e r m e k e t tán száznál több szegény részesült pénz vagy ruhanemű segélyben. Mielőtt az estély megkezdődött
tele a nagytöbbség véleményétől függvén, jó lenne minc a tanítót ellenőrzi.
ha többen is e tekintetben nyilatkoznának, mert e
3. A kezelő tanitó a főkönyvben minden hó- volna, Révay Lajos az egylet titkára tartott szívvá^os polgársága a jónak mindig pártolója.
nap végén a betett összeget összegezi, valamint a hez szóló beszédet.
kiadást is, és erről az iskolaszék utján hozzám ki— G y a l o g-p o s t á n j ö t t l e v é l . Sepsi
mutatást küid, én pedig felkiildöm Budapestre, t. Szenlgyögy, IS79. decz. 27. — Kedves szerkesztő
Szőcs József,
Weisz B. Ferencz úrhoz. A gyermeknéli levő kis barátom ! Nem tudom, hogy a vadászati törvény
polgármester.
könyv felette szükséges, különben sok gyanúsítás
ki van e már hirdetve a farkasok között, annyit
nak van a kezelő tanitó kitéve.
azonban bizonyossággal irhatok, hogy e. gaz kópék
4. Az iskolai takarékpénztárból csak év végén oly jól találják nálunk magukat, mintha a kan5.- Szentyyvrgy'őn. a szülő határozott kívánságára adatnak ki betett csukák hazájában élnének. Mint afféle dilettáns
z iskolai takarékpénztárakról p r o et összegek, évközben soha sem ; legfőlebb tanezkö- állatkedvelő nem fojthatom el magamban a.: öröm
amaz érzetét, mely meglep akkor, midőn látom
c o n t r a évek óta vitatkozunk. Egyik tanitó pár- zök / tanszerek beszerzésére.
5. Ha valamely növendék az iskolai takarék- hogy nagyuraink terjedelmes pusztáikon nem entolja, a másik harezol ezen uj intézmény ellen. En
kezdettől fogva pártolója voltam az isk. t. pénz- pénztárba 1 frtot meghaladó összeget gyűjtött meg, gedik meg, hogy minden paraszt vadászhasson a
táraknak s ennek folytán ja mármarosszigeti ált. azt a brassói takarékpénztárba helyezi a kezelő fenevadakra. Mi lenne belőlünk ha e nemes állattanítóképezde gyakorló iskolájában ma is fennáll tanitó, h o g y ezzel a szülőknek is példát mutasson faj kiirtatnék I Mi lenne nagy urainkból, ha nem
rendezhetnének, nagyvadászatokat csak azért, mert
és annak tanítója léczfalvi N a g y K á r o 1 y a g y e r m e k e i k által a takarékosságra.
6. Az isk. takarékpénztárba a betételek na- az a kegyetlen paraszt ellődözte előlük a farkast,
mult évben 2 arany jutalomban is részesült.
rókát
s minden efféle hasznos állatfajokat. Mily
ponként kétszer fogadtatnak el u. m. d. e. fél 8
A közelmúlt őszön tett körutam alkalmával órától 8-ig, d. u. fél 2 órától 2 óráig. A z azután szerencsétlen lehet az az ánglius farmer, hogy ő
9 községi iskolaszék nyilatkozott az isk. takarék- betenni akarók más napra utasíttatnak.
csak nyomda festékből késötett farkast láthat, az
pénztár mellett s csak azt kívánták tudni, hogy
Ezeket tartottam szükségesnek az isk. taka- a f e l s ő német országi iskolás gyermek, a kinek
m i m ó d o n k e l l az i s k . t. p é n z t á r t k e rékpénztárak kezelésének mikéntjéről tájékozásul nem érzékeltethetik e bestiát s csak ugy a könyvz e 111 i ?
megemlíteni, a többi a tanitó belátására bízandó ; ből kell bemagolni a farkas egész élettörténetét.
Közlöm alább a rovatos ivet|és rövid utasítást, intézze azt ő el legjobb belátása és í r e g g y ő z ő d é s e Mily előnyös helyzet jutott nekünk e tekintetben,
melyet a 9 közs. iskolaszék elnökéhez és 4 áll. isk. szerint.
akár Muszkaországnak. Nálunk ha az ember fargondnoksághoz megKÜIdöttem s egyúttal szívesen
kast akar látni, csak menjen ki este a sétatérre,
B r a s s ó, 1879. decz. 21 én.
kérem a t. szerk. urat közölje mind a k e t t ő t ,
ugy tiz óra után, s biztositom, hogy nem egygyel,
Koós Ferencz m. k.
becses lapjában is. „Ha nem használ, nem is árt"
de tízzel is fog találkozni. A körülmények ugy
kir. tanfelügyelő.
— mondja a példabeszéd.
hozták magukkal, hogy ünnep másodnapján este
Megjegyzem hogy a m.-szigeti áll. iskola
egy rokonomhoz menjek nőmmel látogatóba. A
gy. iskolájában ma is ilykép kezelik az isk t. pénzházi asszony szives marasztása folytán ugy i2i!ra
tárt és pedig kellő ereáménynyel.
feléig elég jól eltöltöttük az időt. Ekkor azonban
Házi-ipar ügy.
haza felé indultunk. A sétatéren, a járásbíróság
Azokkal, kik ezen intézmény ellen e z u t á n
Sepsi
Szenígyorsy,
18713.
decz.
25-én.
épülete előtt haladva el, rábukkantunk a farkasra,
is támadólag lépnének fei a „Nemeré"-ben, én
tollharczba nem fogok bocsátkozni. Nem azért mon
A háziipart és ipari oktatást terjesztő egye- a mint az egy szép fehér malaczból szerény vadom ezt, mintha magamat csalhatatlannak s az isk sülőt f hó 17 én d. u. ülést tartott, meiy alkalom- csoráját költögette el. Nőm a farkas láttára megtakarékpénztárt a haza egyetlen megmentő intéz- mal az e g y e s ü l e t eddigi tevékenységének és mun- ijedt, én azonban bátoritva őt, a nálam levő pál
ményének tekinteném; hanem azért nem fogok ka körének mintegy elismerésére vonatkozó több czát ugy fogtam, hogy ha szükség" hasznát vehes
polemizálni, mert nézetem szerint ezen intézmény elismerés és segély terjesztetetett elő : Nevezete- sem. Igy a lakmározó mellett csendesen éihaladva
mellett és ellen már elég tintát és papirost fo- sen : a budape. ti műegyetem hazafias tanárai közül hazaértünk, s bár forgattam eszemben, hogy vissza
gyasztottunk el.
to en az „Első székely szövő-gyár'1 részvényeiből megyek s lelövöm a szemtelen tolakodót, ezt tenni,
Itt az ideje legalább is iey tartom, hogy a 10 darabot aiájegyezvén s annak árát elküldvén nem levén vadász engedélyem, csupa törvény tisztollat tegyük féire és kezdjünk a munkához.
Nagy Dezső tanár egy meleg hangon irt levélben teletből nem mertem. A később utánunk jövő emSzó a mi szó, de előre is tudom azt, hogy az kinyilatkoztatja, miszerint a 10 drb részvényt a berek kergették el. A farkast ^különben cseppet
isk. t. pénztárak kezelése közül m«rülni fognak „szövő ta műhelynek" ajándékozák, melyet a vá- se n alteralta az, hogy minket két villogó szeméfel olyan körülmények, meiyek ugy e lene mint lasztmány midőn örvendetes tudomásul vett, egy- vel meglátott, oly nyugodtan falatozott tovább,
mellette is fognak tanúskodni. Jegyezgessék fel szersmind az iparügy iránt oly hazafias érzelmű mintha valamelyik gourmand a hotelben table d
mindezek-t a tanítók hiven és pártatlanul, mert tanár uraknak köszönetet is szavazott, melyet e
épen e'.ecnec ö nze/eté-si 151 fogjuk m j l le. onni helyen is közölni hazafias kötelességünknek isme- Jiote jánal. — Figyelmeztetek mindenkit, hogy ha
a tanúságot, melyet annak id^jtoen én is őszintén rünk. Hasonlólag pávai Vóina Elrk ur az trdélyi kénytelen lenne ugy későcskén menni haza, lássa
gazdák V. vándor gyű ésének kiállítására küldött el magát a szükséges doronggal,Jmerc ki.önoen
fogok közölni a „Nemere" t. olvasóival.
termenyeit a szövő tanműhelynek ajándékozta, me- megtörténhetik, hogy malaczhiányában a vadászati
Brassó, 1879 decz. 23-án.
lyért szintén köszönet szavaztatott, s melyek bár törvények aegesise alatt őt magát falja fel vagy
K?ió* Ferencz,
Szemes.
nem szorulnak dicséretre, de minden esetre ügyünk egy csatangoló „oldal bahó."
tanfelügyelő.
iránt oly meleg érdeklődéit tanúsítanak, hogy azt
— A magyar országos segélyző
nyilvánosság elé hozni kö eiességnek ismerjük.
n ő e g y l e t (veres kereszt) központi választmánya
1. szám.
Egy nöipar tann ühcly berendezésének vidé- tisztelettel kéri az összes ivtartókat, miszerint az
Betevő neve: Jakab István
künkön va ó meg" fzaé.sp, hogy minő szükséges alapszabályok 8—12 §§ -ai értelmében a fiókegynem vitatom, c-ak örömmel t-mütein fel, hogy a leteket és azoknak választmányait meg'alakitásra
Be'ti t : Kiadva
Év
Hó Nap !
Betétel
j
s. szentgyöryyi jót* kony nőegylet átlátva annak és az alapszabályok 21 § szerint a vidéki választfrt | krll Frt j kr s/ük'-égessi-gét 200 frtot ajánlott pénztárából annak mányhoz, vagy a hol ilyen még nem alakult meg.
felállításához. A választmány örvendetes tudomásul közvetlenül a központi választmányhoz (II főuteza
1880 jan.
1 i
Betét
10] - | 105. b.) aláirati ivek, illetőleg évi jelentéseikét javette az ajánlatot és a nőipartanmühely berende
zésére szükséges előmunkálatok megt telére maga nuár 2o-ig benyújtani szíveskedjenek.
•
8
Betét
részéről főispán elnök ő méltósága elnöklete alatt
— K. P a p p M i k 1 ó s t, a „Magyar Polgár"
»
5 —
tartandó közértekezletre Tarczali Endre Benedek szerkesztőjét súlyos csapás érte. Édes anyja, Mol.1
János, Binder Lajos, Császár Bálint és Molnár dován Katalin -f hó 24-én üdült vese bajban 54
Betét
10 _ n
15
n
Áron tagokat küldi ki, felkérvén a nőegyletet a éves korábam megszűnt élni. /vldás emlékezetén,
maga részéről is ezt tenni szíveskedjék.
— A T ö m ö s-s z o r o s b a n felállítandó hon1880 ja ti.
20 K i a d á s irkára _
2
Az ipar, kereskedelem s általában a közgaz- védemlék terveire hirdetett pályázat mennyiségidaság előmozdítására oly nagy lendületet gyakor- leg szép eredménynyel végződött, a menyiben 14
25
_ 6 _
Betét
»
n
ló e megyében építeni tervezett vasút előleges pályamű érkezett be. A biráló bizottság a napokmunkálataira választmányunk tekintve pénzügyi ban tartott ülésén ezeket tüzetes bírálat tárgyává
helyzetét,
egyelőre 50 frtot szavazott meg.
28
Betét
tevén, kitűnt, hogy a pályázati programm feltéte4
»
•
Tudomásul vette földmivelési, ipar és keres- leinek a kőmenyiség és költség összegre nézve
kedelmi
miniszter
ur
ő
nagy
méltóságának
magas
csak két tervezet felelt meg és pedig 1. a körbe_
29 K i a d á s irkára 2
n
»
leiratát, mely szerint Binder Lajos gépész mérnö irt A és T jelige alatti első tervezet, mely egyket az erdélyi részekben a háziipar ügy felügye- szerű csinos mü, szakavatott kidolgozással, de aráBetét
10 letére kinevezte, jóllehet ezáltal, miután Bindernek nyai kissé nehézkesek, az emlék oldalán alkalma
30
n
»
gyakran kell körutat tenni, egyesületünk már meg- zott köralaku mélyítés pedig idegenszerű és nem
indított s szépen haladó ipar intézménye némi fér össze az egész komoly jellegével. FoganatosíÖsszes betét 'j
j
1880 jan.
3'
hátrányt szenved, de hisszük, hogy ej^y értelmes tás esetén, tekintve a helyet, melyre szánva van,
és kiadás jj — '145'
4
szakértő művezető beállításával pótolva leend a ezen mü nem gyakorolhatná a kivánt hatást. 2. Az
hiány.
„Erdély" jelige alatt benyújtott pályamű, mely
nóo Brassó-Fogarasme gyei kir. tanfelügyelőségtől.
Nemkülönben tudomásul vétetett Perdi Mi ügyesen rajzolt, német renaissaince stílben gondolt
1S79.
hály levele is, melyben leányának Amáliának szor- obeliszket ábrázol erős részletekkel. Föhiánya e
Tekintetes községi iskolaszéknek.
galma jutalmául adott szövőszékért köszönetét műnek a tulságosan tagozott talapzatban rejlik, miVan szerencsém sz iskolai takarékpénztár élet- nyilvánítja. Ilamar Ételnek azon kérésére, hogy vel ezáltal az egésznek összhangzatos hatása megbe léptetésére í, illetőleg annak szakszerű kezelésére az egyesület néki a szülői háznál használandó szö- zavartatik. Miután tehát a programmnak megfelelő
szükséges rovatos ivet a következő megjegyzések vőszéket adna ki, határoztatott, hogy — miután tervezetek között az első díjra érd-j.ius mü nem léteü'.iséretébtn megküldeni :
szövőszék nincsen ugy jelenleg készen, melyet ki- zik, a bíráló bizottság elhatározta, hogy az aránylag
1. Szükséges egy több ívből álló főkönyv a adhatna, azonban tekintve pontos és szorgalmas legjobb, fentemiitett két tervezet közt a pályadíj
takarékpénztárt kezelő tanitó számára a melléklet- munkásságát, az egyesület hajlandó egy szövőszé megosztassék. Foganatosításra azonban a díjazott
ben kimutatott rovatokkal. Az év, hó, nap rova- ket felszerelve adni neki egy frt havi részletekbe- müvek egyikét sem ajánlhatja.
— Törvénykönyv
emberbőrből.
tokba a belevés ideje jegyeztetik be. A második ni lefizetés mellett.
rovatba, vagy a legnagyobb rovatba betétel alkal
Azt hiszem ilyen intézkedések eléggé igazol- Londonban a régiségek árverésen ritka specialitás

ITyilt levél a „Nemere" tkts. szerkesztőjéhez
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fordult elő. Egy törvénykönyv, emberbőrbe kötve.
Ez alkalomból egy londoni lap következő elmefuttasást ereszti meg: „Ha emberbőrbe fogunk
kötni könyveket, ez lesz a furcsa világ. Milyen jól
fogják magukat kivenni egy kaczér nő öltöző asztalán szerencsétlen imádója fejbőrébe kötve azok
a versek, melyekbe fájdalmát öntötte. A régi tudó1? világ disznd- és szamárbőrre irt s ezekbe kö
töttc-k a legnemesebb gondolatokat. Most már más
világ lesz, az emberi tudomány emberi bőrben marad fenn.
— Az a r a b o k l e g s z e n t e b b e s k ü j e
Marseillben e hó 15-én Poubello polgármester meghivta Marokko küldöttjét Sidi-Ali-él-Missionit az
operába hol épen a „Hugenotákat" adták, az arab
követ tiszteletre méltó leereszkedéssel válaszolt:
„Szemeimre és fejemre mondom, hogy el fogok
jönni." A dragomán, ki a polgármesternek a választ meghozta, megmagyarázta egyúttal, hogy
ez az arabok megtörhetlen esküje. S csakugyan,
Marokko szultánjának Muley Hasszánnak képviselője ugyanazon pillanatban, midőn a függönyt
felhúzták, megjelent ncgy tisztjével, a dragomán
nal és titkárával a páholyban. Az operát a marokkóiak a legnagyobb álmélkodással nézték végig.

ott azonnal köddé vált. A házasok pedig lehorgasztott orral ballagtak egymás mellett hazafelé.
Egyik se érezte magát feljogosítottnak a szemrehányásra s hazaérve kölcsönösen megbékültek.
— K u r i ó z u 111. A szegedi járásbíróság előtt
olyan polgári pörben tartott tárgyalást, melynek
szereplői a véletlenség összetalálkozása folytán
egy természeti kategóriába tartozó névvel bírnak.
A felperes neve Rigó, az alperes Veréb Mátyás.
A tárgyalásnál tanuk voltak; Sas Lajos, Varjú
Gábor és Szarka Máté. Tehát valamennyien madarak.
— C z i k-c z a k. Alapos ok „Miért van az, —
kérdi a napokban valaki, hogy önnek a szakálla
fehér, a haja pedig korom fekete". — „Ez onnét
van, — volt az őszinte válasz, — hogy a szakállam hus'í évvel idősebb a hajamnál". — „Nyújtsa
ki a nyrlvét", — szól az orvos betegéhez ; —
„még jobban, na még egy kicsit . . . " —
Azt
hiszi ön — tör ki a beteg,. — hogy az én nyelvemnek nincsen vége ? ! J
Párbajt vívott két fiatal ember s egyiknek mellébe épen a szive táján
fúródott be a golyó. — Hol a pokolba lehetett az
ör. szive, — kérdé az orvos, — hogy a golyó meg
nem találta ? ' — A lábcm szárában", — volt a felelet.
— B e k ü l d e t e t t hozzánk a V a d á s z 1 a p mutatványszáma. Tartalma : A szerkesztő
előszava. Téli vadászatok az ország különböző részeiben és nagy vadászterületein. Kopászat med
vére és vaddisznókra a sárosi erdőkben br. Hhillányinál. Körültekintés a fővárosi vadhús piaezon.
Tárcza czikk: Megyei farkas vadászat 1837 ben.
Rudolf főherczeg vadászata medvére ós vadkanra
gr. Schönborn-nál. Vadászat akadályokkal (Humoresk.) Körül tekintés a külföldi vadászatokon (Franczia és Németországban ; amott Gambetta, Grévi,
az orleanti és bourbon herczeg vadászatai ; emitt
a német császári nagyvadászatok ismertetése.) Mint
egy szerkesztői megjegyzés tudatja velünk, a magyarországi vadászatokról szóló czikkek mind eredetiek. Szerkesztő Sárkány János Ferencz a Vadász és versenylap szerkesztője. A lap díszes kiál
lilásban. 12 — ló negyedrét oldalon jelenik meg
minden szombaton. Előfizetési ára egész évre 5 frt
félévre 2 frt Oo kr, mely a szerkesztőséghez, Pest,
Nemzeti Casino II. em intézendő.

vezér szerepet vivő családok által voltunk felkarolva ; kik közül többen, a szeretetteik iránt viseltető kegyeleti tiszteletnél fogva, bálunkban szemé.lyesen meg nem jelenhetvén, csak anyagilag pártolhattak. Hogy többi rendező társaink miért kiméltettek meg, okát a sógorság alapján könnyen
kitalálhatni. Igaz, még csak fél éve, hogy baróthi
lakosok vagyunk, s igy ösmeretségünk nem terjed
nagyon messzire, de véleményem szerint, egy bál
adáshoz még nem szükség az általános ösmeretség, mert jótékony czélnál nem .1 rendezők személyiségét, hanem a czélt kell tekinteni, hisz maga
czikkiró ur mondja „czél szentesíti az eszközt."
Hogy bálunk nem volt zsúfolásig népes, korántsem hozzuk összefüggésbe a tanitó urak elmaradásával, legkevésbé pedig a czikkiró tanitó úréval ; mert ha a pártolatlansága mentségéül felhozott halál eset be nem következett volna is, aligha széles osmeretséga daczára, családjához tartozó egy két tagon kivül, befolyását érvényesíteni
tudta volna, és legyen meggyőződve, hogy bálbani megjelenését senki sem várta, de igenis elvártuk volna mint ttnitótól és tehetős embertől, hogy
bármi csekélységgel hozzá járuljon a nemes czél
előmozdításához.
Azt mondja továbbá czikkiró ur : „a szegénytanulók felsegélése szépen hangzó frázis, de megtestesitése valódi érdem." Es ebben tagadhatlanul
igaza van. Es azt hiszem, midőn az ifjúság a szegény tanulók felsegélését tűzte ki czélul, megtestesitése érdekében a rendezőség tőle kitelhetőleg
mindent meg tett, mit czikkiró ur is elösmer.
Eredményt is tudunk felmutatni s ha a bálhoz
kötött reményeink valóságban a várakozásnak nem
feleltek meg kellően ; — oka — a sors csapásaiban, nem pedig a rendezőségben keresendő. De
ugy látszik czikkiró ur a sors csapásait a rendezőség hibájául akarja felróni, midőn azt mondja : „a
rendezőség egy kétes kimenetű bálból luxust csinált," s állítása bizonyítékául a zenét és a cotillou
ordókat hozza fel. Hogy czikkiró ur jzene-érzékét
a helybeli zenekar képes kielégíteni, elhisszük; de
hogy a kezdetben olv kedvező sikert igérő bálban
miként tudott volna kötelességének megfelelni, a
zeneértők minden érdeknélküli véleményére hivatkozom. A cotillon-ordókra csak annyi megjegyzésem van, hogy azokat az ifjúság saját költségéből fedezte, tehát a jövedelmet legkevésbé sem
csökkentette.
Hogy a rendezőség egy szép publikum méltó e'fogadására kellő lépéseket tett, ezért ugy hiszem elismerést, r.em pedig megtámadást várhatott
volna
Ila a czikkiró urat, egyeJül az bántotta, hogy
a „Nemere" 96 ik számában, könnyelmű mulasztásokért az illető tanító urak eljárása felett sajnálatunkat nyilvánítottuk: — akkor kár volt, a rendezőség eljárását birálgatás alá venni, hanem egyszerűen, mint czikke elején is irja, az iskola „reputatióját" kellett volna okszerűen védeni.
Higyje el czikkiró ur, nagyon szép, ha nagy
hazafiak mondásait tudjuk idézni, de sokkal szebb
és nagyobb érdem, ha tettel igyekszünk hatni, —
mert legyen meggyőződve, „minden Demosthénes
nél szebben beszél a tett."
Biró Liijos,
bizotts. alelnök.

— S z o p t a t ó f é r f i a k . Egy külföldi or
vosi szaklap a chicagói orvosi és természettudományi társaságban az ottani kuruzsló szakember
által tartott felolvasásról tudósit. A felolvasás tárgya ez volt : „ Szoptathatnak-e férfiak ? A felöl
vasó idézi Aristoteles egyik példáját, a kecske
bakokról, melyek a gödölyéket sokszor szoptatják
s azt, hogy a lemnosiak a kecskebakokat fejték.
Felolvasó szerint Alexander Benedictus egy siryrai
férfiúról tesz említést, ki neje ravatalánál kétségbe
esve szoritotta azt melléhez s emlőiből tej jött. Maga
Humboldt is említést tesz ilyen esetről, melynek
szemtanuja volt. Az oroszoknál az anatomikusok
sok tejelő férfit találtak E példád után a felolvasó
a pro és contra felemlitésére tért át s elérte czélját, mert voltak olyanok, kik elhitték bizonyításait.
Ha ilyen különlegességeknek hinni 'lehetne, megvolna oldva a dajka-ügy.
— A s z e r e n c s é t l e n s é g ritkán jár
e g y e d ü l . Súlyosan nehezedett a végzet egy
gyárkülvárosi szegény családra Temesváron. A
családban három gyermek volt, melynek legidő
sebb tagja egy leány, a napokban a Bégára ment
vizért, és mintha csak előérzete sugalta volna, ezen
KÖZÖNSÉG KÖKÉBŐL*
szavakkel hagyta el a szülői házat : „azt hiszem,
engem nem láttok többé élve " És valóban, a Béga
A
baróthi
bálról egyik ottani levelezőnktől
partján kisiklott s a jég alá csúszott, hol nyomtalanul eltűnt. A szülők még várták leányukat, mi- hozott tudósításunk polémiát idézett elő. Bármenynyire
óvakodunk
is az eféléktől s akármennyire
dőn azon hiób-hir érkezett, hogy ftuk, ki egy szeszgyárban volt alkalmazva, egy nagy kazánba esett nem szeretjük is lapunkat a személyes polémiák
és ott veszedelmes égéit sebeket kapott. A sze- szinterévé átengedni, sokszor elkerülhetetlen az.
rencsétlen szülök még nem ocsúdtak fel ezen hir Biró Lajos úrtól egy választ vettünk Baróthróllesújtó hatása alól, midőn legkisebb, honn lé ő mely semmi tekintetben sem állott volna a közölés szint 11 veszélyes égési sebeket kapott. E hár hetőség színvonalán, de mivel közleménye megtamas szerencsétlenség oly borzasztó hatást gyako- gadása, ugy látszik, kellemetlen magyarázatokra ad
rolt a szegény szülőkre, de különösen az anvára, ott alkalmat, ám legyen. Bíró Lajos ur igy ír ma
hozzánk.
hogy az óta képtelen az ágyát elhagyni.
Tekintetes szerkesztő úr !
— F 11 r c s .i e s e t adta elő magát a napok
Biró Albert, felsőnépiskolái tanító, itt azon
ban a debrec/.eni kapitányi hivatalnál. Egy nyirmadai lakosnak kis szekrényét, melyben értékes hírt terjesztette el, hogy mi bármit is írhatunk,
tárgyak, ezek közt több ezü.it pénzdarab is volt, mert szerkesztőséged, a fennálló barátság alapultoivajolták. A kárt szenvedett felk-'-rte egy épen ján, csakis az általa jóváhagyatottakat fogja közölDebreczanbe jövő ismerősét, hogy ez a/, esetet ni. Az illető tanitó ur szavainak nem adtunk hijelentené be itt a kapitány hivatalnál s erre nézve telt, de ugy látszik a tények eléggé igazolják,
mert még nsm jelent meg semmi a Nemerében.
\
Ezeknek alapján, tisztelettel felkérem a t.
I szerkesztő urat, hogy a nevem alatt beküldött
mint a tolvaj kutatására felhatalmazott egyén. í} czikket posta fordultával vissza küldeni sziveshogy más lapba feleletünket meglehessük.
E nem várt fordu'at utáu az ellopott szekrény is : kedjen,
Kérésem megújítása mellett vagyok.
megkerült, de a tallérokból már csak egy darab
Baróth, 1879. clecz. 22.
tisztelettel
volt meg.
B i r ó
L a j o s .
— T r o m b i t a a z e z r e d n e k . Több fővárosi, különféle konyha- és seprű osztályhoz tar
A ki ilyen erős argumentumokkal kényszerit,
tozó fehérszemély között egy felszóllitás kering, az elöl nem térhetünk ki. S hogy lássa meg Biró
a mit mára mosogató-tekenő mellett is amuncipá- Lajos ur, hogy mi Biró Albert úrral semmiféle
czióért buzgó fő.'őkanál gárdista ákombákolt s így összeköttetésben nem állunk, íme itt közöljük a
szól:
választ; lelje ön gyönyörűségét benne, az olvasó
„A] magyar íiik, kikkel annyiszor kellemetes pedig bocsássa meg, hogy ily haszontalan dolog,
estéket töltöttünk, már nincsenek Budapesten. Ha gal ezúttal u t o 1 j á r a untatjuk az év utolsó napigazában megakarjuk vallani a vitéz Moliináry- jaiban.
iiaknak árva szivünkben üresen maradt a helye,
Baróth, 1879. decz. 11.
ligfőkép azoknál a rendbeli nőknél, kiknek oldaTekintetes szerkesztő úr !
lán trombitás jArt A ki a bánatra nem talált még
A „Nemore" <>8-ík számában, felső népiskolai
fügefalevelet, a mit adni tud, adjon és irja n-vét
a lisztába, hogy egy szép trombitát küldhessünk tanító Biró Béla ur által, mint az ifjúság által
adott
bálrendezőség tagjai, nyilvánosan megtámada Mo'.lináry ezrednek.
tattunk a mely támadásra szigorú kötelességünkEz a levél csakugyan kering a cselédek kö- nek tartjuk kellően megtelelni.
rében és már folynak az adakozások is. Különben
Tisztelettel felkérjük tehát a t. szerkesztő urat,
nem első eset, hogy a szolgálók egy ezredet ajándékkal lepnek meg egy franczia zuav ezrednék hogy szerény védelmünket, becses lapja hasábjain
most is megvan az a trombitájá, mit 1814-ben a közzé tenni szíveskedjen.
Legelőször is alaptalannak nyilvánítjuk a czikkpárisi szolgálók csináltattak.
iró urnák mindjárt tudósítása első sorait; mert az
— H a t e a g y , é n i s u g y . Bart Jozefa adott bál megtartása felett, — az ifjúság — nem
nyolez nap előtt azt mondta férjének, hogy any- pedig mint a czikkiró ur irja : „egy pár kereskejához utazik Pozsonyba. A férj nem tett ellenve- dő segéd és a gyógyszerész-segéd" határozott.
tést, kikísérte kis feleségét a vasúthoz s gyöngéd Nem tudjuk miként jutottunk azon kiváló nagy szetanácsok mellett utn.ak ereszté. Hogy a szalma öz- rencséhez, hogy c/ikkiró ur által a rendezőség
vegység unalmait elviselhetőbbé tegye, (elkereste közül annyira kiemeltessünk, mint pláné olyanok,
egykori „barátnőjét-, a ki eleinte duzzogott a hü- kik egészen uj emberek vagyunk, s kiknek czikktelenség miatt, de csakhamar megbékült és iró ur állítása szerint, ugy Baróthon mint vidékén
együtt átmentek Budára. A mint a Rudasfürdő felé kevés, vagy épen semmi ismeretségünk nincs. Ugy
kar karban sétálgatnak, egyszerre csak felesége látszik, szándékosan kerülte ki figyelmét czikk iró
bukkan elé egy csinos gavallér karján. Alig ismer- urnák az, hogy minden ösmeretségünk daczára is,
tík fel egymást: a régi szerető itt, az uj udvarló1 ugy Baróthon mint vidékén, a társadalmi életben

Hivatalos tirfolyamok a budapesti áru- és értéktőzsdén 187!). derzrmbrr 23-án

Magyar aranyjáradék
Magyar vasúti kölcsön
Magy. kel. vasúti államkötv. 1. kibocsátás .
Magy. kel. vasúti államkötv. II. kibocsátás .
Magyar kel. vasúti államkötv. 1876. évi .
Magyar nyeremény-sorsjegy-kölcsön . .
Magyar szőló'dézsmaváltsági kötvény . .
Magyar földtehermentesitési kötvény . .
Magy. földteherment. kötv. záradékkal .
Temes-bánáti földtehermentesitési kötvény
Temes-bánáti fóldtelierm. kötv. záradékkal
Erdélyi földtehermentesitési kötvény . .
Horvát-szlavon földteherment. kötvény .
Osztrák járadék papírban
Osztrák járadék ezüstben
Osztrák járadék aranyban
1800-iki állam sorsjegyek
Osztrák-magyar bankrészvény . . . .
Magyar hitelbank-részvény
Osztrák hitelintézet-részvény
. . . .
Ezüst
Cs. és kir. arany
20frankos arany (Napoleon'dor) . . .
Német birodalmi márka
London (3 havi váltókért)
Felelős szerkesztő; Málik József.
Kidótulajdonos :

Bernsteln Márk.

!)(;.«:>
114.50
74.50
86.75.
77.'25
107.—
88.50
88.25
86.—
87.—
84.75
84.75
—.—
68.75
70.—
81.—
130.50
836.—
267.—
283.—
—•
0*30
57.75
116.-71
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részvénytársulat Brassóban.
Igazgató

tanács:

E 1 n « k : Gróf KÁLNOKY PÁLAlelnök: SEETHAL FERENCZ.
T a g o k : MAURER MIHÁLY,
BÉLDI TIVADAR.
Baró SZENT K ERESZT Y BÉLA,
PETKY FERENCZ.

ZTel"ULg37"@lő

"bizottság:

E l n ö k : SZÉKELY GERGELY.
T a g o k : Gróf KÁLNOKY FÉLIX.
KŰNLE JÓZSEF, ügyvéd és orsz. képv.

A még- hiányzó két bizottsági tag a b e t e v ő k évi gyűlésén ezek
közül válusztatik

Igazgatók:

ALEXI THEOCHAR és MAliRER YICTOR.

(ía/dasátri lakaH»pon/,t:tr müködé-sét a kfivetkező üzletágakban
folyó évi d»-czeuiberhó 1-én kezdette meg.
A

0

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Elfogad kamato/ó heteteket. (ívi/ónségcs betéteknél legmagasabb kamatul évi
6°j0 allittatott me<*. A kamatok a hetet napjitól a felvétel napjáig számíttatnak és uy a betevők kamatveszteséget nem szenvedhetnek. Rövidebb időre
s ólé heteteknél n. kam ttlab esetiő! esetre közösen állíttatik meg.)
Kölcsönöket ad gazdaknak, loldmivelöknek, iparosoknak és kereskedőknek —
„ biztosított adóslevelek, zálog és váltók mellett.
Őrzés végett elfogad értékpapírokat es másnemű értéktárgyakat.
Ad kölcsönöket értékpapírokra és gazdasági terményekre.
Bevált szelvényeket,
Elfogadja váltók és hitelpapírok,
elvállalja idegen váltók kiváltását és benyújtását az osztrák-magyar bank itteni

fiók-,

ugy mint az itteni piacz összes pénzintézeteinél.
8) Elvállalja alapítványok és mindennemű tőkék kezelését.
0) Elfogad a bel- és külföldi tőzsdékre szóló megbízatásokat.

A takarékpénztár helyisége:
a F Ő T É R , B E M E N Y X K I S T V Á N ur házában.
Hivatalos órák : 9—12-ig délelőtt,
Brassó, 1879, november hó végén.

Az
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igazgatóság.

