
„Beteges" városunk vidékét kicsinek és sze-
génynek mondja Sepsi Szentgyörgy vidékével és 
annak gazdagságával összehasonlítva Azok, kik a 
harmadik gyógyszertár felállításáért  folyamodtak, 
hiteles statisztikai adatok alipján kimutatták, hogy 
a kézdi-vásárhelyi jelenleg fennálló  két gyógyszer-
tárra 70—80 ezer ember van utalva. Oly nagy szám 
ez, mely kicsinek nem mondható. Ennyi ember nem 
csak három, hanem több gyógyszertár fennállását 
is biztosítja. Brassó 27 ezer embete kilenc gyógy-
szertárt tart fenn  virágzóan. A mi vidékünk sze-
génységét illeti, arra nézve csak annyit jegyzek 
meg, hogy „Beteges" működési körét vidékünk 
nem igen képezi s azért még az elszegényedésre 
ok nem volt. Ha „Beteges" közénk jőne, — akkor 
ínég lehetne szó róla. 

„Beteges" a körmönfont  hazudozásokban még 
tovább menve — azt állítja, hogy tiszti ügyészünk 
szerint a gyógyszertárak feladata  a minél több 
gyógyszerek kiszolgáltatásában áll. Halottam tiszti 
ügyészünk ezen ügyben tett nyilatkozatát s mond-
hatom, hogy „Beteges" állítása nem igaz. Egyéb-
iránt tel vagyok hatalmazva tiszti ügyészünk által, 
hogy „Beteges" ebeli állítását rágalomnak nyilat-
koztassam ki. Ezt ezennel teszem is. 

Eltekintve attól, hogy egy harmadik gyógy-
szertár fennállhat-e  — ki kell mondanunk, hogy a 
jelenlegi gyógyszerészekhez nincs semmi bizoda-
lom, mert ök már elgazdagodtak s gyógytáraikra 
minél kevesebb gondot fordítanak  Van eset rá, 
és pedig számtalan, hogy a vényeket párosunkból 
is Kovásznára vagy Brassóba viszik. Es nem is le-
het bizalom, — mikor köztudomás 1 tény, hogy a 
gyógyszereket (és pedig többnyire teljes ellenőrzés 
nélkül) járatlan, oklevél nélküli ifjak  készítik ösz-
sze, kik közül egyik már több izben meg is mér-
gezte magát. Olyan ember, vagy jobban mondva : 
gyermek kezéből, ki önmagát is olyan könnyen ki-
teszi a halálnak, vájjon bizalommal fogadhatjuk  a 
gyógyszereket ? — Ez ifjúra  bizta gyógyszertárát 
S;hmidt ur, mikor Budapestre ment azon célból, 
hogy a harmadik gyógyszertárnak ellene mondjon 
s annak felállítását  minden módon megakadályozza. 

Mindezekért bátran el lehet mondani,, hogy a 
harmadik gyógyszertár felállítását  a nagy közön-
ség érdeke sürgősen megköveteli. 

Videant consules, ne quid respublica detri-
menti capiat 1 

II. Egészséges, 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Ő Eelségök •züstineuyekzője. A nemzeti 

zenede igazgató bizottsága e hó 9 én tartott ülésé-
ben Bartay Ede igazgatónak azt az indítványát, 
hogy a zenede ő Felségök ezüstmenyekzőjének 
ünnepélyét a redouteban, ünnepi hangversenynyel 
ünnepelje meg, elfogadta.  Külön bizottság, Király 
Pál elnöklete alatt fogja  az ünnepély tervét elké-
szitni. 

— Z<edényi Ede, orsz. gyül. képviselő tegnap-
előtt meghalt. Az ország egyikét veszté el benne 
a régi hamisítatlan magyar egyszerűség s tiszta 
takarékosság minta képének, ki a mellett magas 
műveltsége által helyét mindnyájunk elismerése 
mellett tölté be. 

— A helybeli polgári leányiskolához Zajzon 
Farkas, a természet- és számtan derék tanítója a 
napokban neveztetett ki énektanitóul is a szabály-
szerű illetékek élvezése mellett. Ugyancsak ezen 
iskolánál B a r t h a Ágnes kinevezett munkatani-
tónő elfoglalta  állomását s ugy látszik, a női munka 
tanítás terén annyi szakképzettséggel rendelkezik 
s a növendékekkel szemben oly kellemes modora 
van, hogy a t. szülők méltán örülhetnek e szerem 
esés kinevezés felett. 

— Meghívás. Az 1876 XXVIII törv. cikk 8-
értelmében meg alakított megyei népnevelési 

bizottságban a megye területén levő hitfelekeze-
tek részéről is, kivévén az ev. református  egyhá-
zat — a tagok ki lévén nevezve, és annak elnöké-
ül alólirt választatván a megye közgyűlése által, 
van szerencsém ezennel annak tagjait, a folyó  évi 
március 8 án Sepsi Szent-Györgyön a megye nagy-
termében d.e. 10 órakor tartandó első gyülésébeni 
megjelenésre illő tisztelettel felkérni.  Sepsi-Szent-
Györgyön, 1879. február  20. S z é k e l y Gergely, 
elnök. 

— Halálozások. D a r a b o s István városunk 
egyik tekintélyes polgárát a héten temették el 
nagy részvét között. Ma pedig A n d r á s s y Jó-
zsef,  szintén polgára e városnak, kisértetett örök 
örök nyugalomra. Béke poraikra 1 

— Uobay Lajos dijnok, a kézdi-vásárhelyi m. 
kir. törvényszékhez írnokká kineveztetett. 

— Nórák Hogdán ur, a magyar kisbirtoko-
sok földhitelintézetétől  az erdélyi részekbe kikül-
detett bizalmi férfiú  városunkban időzik pár nap 
óta s buzgó eljárásának már eddigis szép eredmé-
nyei vannak. Alább közöljük az egyesület alapi -
t i névsorát városunk részéről, itt még csak azt 
kívánjuk megjegyezni, hogy a névsorban épen te-
hetősebb birtokosaink neveit .íemlitjuk, nem látjuk 
a jrénzfs  embereket" se. Mi lehet ennek az oka? 
Mindenesetre az í>k részéről nagyobb támogatást 
érdemelne ez ügy. Később e tárgyra lapunk még 
vissza tér. Városunk részéről következő alapitvá-
nvok tétettek : 

Méltóságos Potsa József  főispán  1000, tek 

Forró Ferenc alispán 500, Pünkösti Lajos megyei 
pénztárnok 500, Forró Béla pénztár ellenőr 500, 
Horváth László főjegyző  500 Benedek János kirá-
lyi kőz egyző 500 Künle József  hites ügyvéd 500, 
Kelemen l.ajos hites ügyvéd 500, dr. Antal Mihály 
megyei főorvos  500, Ötves Pál gyógyszerész 500, 
Fogolyán Kristóf  kereskedő 500, Csutak testvérek 
kereskedő 500, Bernstein Márk kereskedő 500, 
Veres György ügyvéd 200, d. Veres Gyula hites 
ügyvéd 100, Bánti Zsigmond ügyvédjelölt 100, Sor-
bán János rendőr kapitány 100, Gyárfás  Lajos 
városi főjegyző  100, Kosztyán Győző városi béke-
biró 100, Kovács Bálint városi tanácsos 100, Csá-
szár Domokos városi pénztárn. 100, t. Gyárfás  S i 
muel városi pénztárnok 100, Antal Dénes városi 
tanács irnok 100, Sikó József  városi tanács irnok 100, 
Málik József  polg. isk. igazg. 100, Antal Zsigmond 
árvaszéki elnök 100, Sebestyén Sándor megy. árva-
széki ülnök 100. Séra Tamás megyei árvaszéki ül-
nök 100, Gál Antal megyei árvaszéki számvevő 
100, Dálnoki Károly megyei aljegyző 100, Beteg 
Bálint gyógyszerész 100, Jakabos Simon királyi 
postamester 100, Szentiványi Miklós megyei aljegy-
ző 100, Pollák Mór nyomdatulajdonos too, Király 
István iskolai tanitó 100, Sainek Fülöp körorvos 
100, Mélik János kereskedő 100, Mélik Kristóf  ke-
reskedő 100, Lengyel János magyar ált. bizt. társ. 
ügynöke 100, N»gy Gergely tak. pénzt, köny vivője 
100, Vásárhelyi Sámuel tak. pénzt, másod, könyv. 
100, Hari Gyula kereskedő 100, Potocki Emánuel 
ico, Csiki András megyei börtönfelügyelő  100, 
Csiki Andrásné 100, Séra István kereskedő 100, 
Pál István vendéglős 100, Kovács Gábor férfi  Sza-
bó 100, Bogdán Péter szappangyártó 100, Keresz-
tes Mózes mészáros 100, Schvarc Frigyes fodrász 
100, Kováts Áron másodbiró Szemerján 100, Kol-
ca Lajos ev. ref.  lelkész Árkoson 100, Ehedi Mi-
hály birtokos 100, Nagy Károly rendőrbiztos 100, 
Nagy Gyula mészáros 100, Gál József  takarékpénz-
tári felügyelő  100 forintot. 

— Szitriiz-Ajtáról kissé későn tudósítják la-
punkat, hogy ott mult hó 19-én egy zártkörű tánc-
vigalom rendeztetett kovásznai Goc Dénes és Jó-
zsa Károly álta), mely dacára annak, hogy Száraz-
Ajtán ember emlékezet óta a legelső báltez volt, 
kitünőleg sikerült. Jelenvoltak ugy a vidékről mint 
helyből számosan, a hölgyek közül a tudósító meg-
említi Benkő Lujza és Lina kisasszonyokat, Csulak 
Györgyné, Bitai Kérolyné, Német Andrásné, özv. 
Rákosi Ferencné, Benkő Lajosné, Benkő Sándorig 
Ince Károlyné, ifj.  Ince Károlyné úrasszonyokat^ 

— A „bukuresti magyar társulat" e hó 9-én 
tartott ülésén Vándory Lajos indítványára az egy-
leti pénztárból 200 frankot  szavazott meg a ki-
rályi párhoz az ezüst menyegző alkalmából inté-
zendő felitat  költségeire. 

— A cgiksoiiilyói fögyinnasiuniban  kiütött 
keleti szembetegségre vonatkozólag azt a hirt kap-
juk, hogy eddig 100 növendék beteg. A tanitás 
megszűnt s a gyógyításra a kormány 600 frtot 
utalványozott. Á iaetegség N.-Szebenből hoza-
tott át. 

— A kolozsvári bankfiók  ügyében tudvalevő-
leg küldöttség érkezett Eszterházy Kálmán gróf 
kolozsvári főispán  vezetése alatt Budapestre. A 
küldöttség tagjai Simon Elek polgármester, Horo-
vitz Samu, Bogdán István, Biasini Domokos, Hut-
fiesz  Károly a kereskedelmi kamara tagjai, továbbá 
Gámán Zsigmond titkár ; kikhez még több erdélyi 
képviselő is csatlakozott. A küldöttséget ugy 
a m i n i s z t e r e l n ö k , mint a kereskedelmi mi-
niszter igen szivélyesen fogadták.  A küldöttség 
tisztelgett, a B é c s b ő l visszatérő pénzügymi-
niszternél Köffinger  kormánybiztosnál é< Fest Im-
re alkormányzónál. — A küldöttség óhaja külön-
ben teljesítve lesz, mert mint értesülünk, az újon-
nan fölállitandő  hat bankfiókról  szóló múltkori 
közleményeinkben fölemiitett  helyek közt nem 
Gyulafehérvár  van kijelölve hanem Kolozsvár. 

— Katonai ünnepély. Bécsben a Mollináry-
ezred legénysége és altisztjei közt, szombaton osz-
tották ki a hadi emlékérmeket Az ünnepélyen 
jelen volt Appel altábornagy és Pantz dandárpa-
rancsnok. Pittel ezredes lelkesítő beszédet tartott 
a derék katonáknak, dicsérve a boszniai harcok-
ban tanúsított bátorságukot, vitézségüket és csüg-
gedetlen kitartásukat. Az Este-ezred katonáinak 
minap volt az ünnepélyes napja. Albrecht főher-
ceg személyesen tűzte föl  a kitüntetettek mellére 
a vitézségi érmet s egyúttal a századparancsnokok 
kiosztották a legénység közt a hadi érmet. Milde 
ezredes német és magyar nyelven meleg, velős 
beszédet intézett a katonákhoz, kiemelve, hogy a 
hadsereg első és legvitézebb katonája, Albrecht 
főherceg,  személyesen osztja ki a kitüntetéseket. 
Hét érmet s tiz dicsérő elismerést osztott szét a 
főherceg.  Piret táborszernagy ezután ő Felsége 
nevében mind a 17 kitüntetettnek néhány aranyat 
adott át. — Az ünnepélyes napon egyúttal ezred-
amnesztiát is hirdettek s valamennyi fegyelmi  bün-
tetését elengedték. 

— Rosz tréfa.  Párisi lapok szerint Bismarck 
herceghez Vetljankából, hol tudvalevőleg a pestis 
először lépett föl,  a következő — nyilván koholt 
— levél érkezett: „Kegyelmességed e levélben 
egy hajfürtöt  és két darab szövetet fog  találni, 
mely az utóbbi időben oly híressé vált Vetljanka 
helységből való. Egy pestis beteg január 20-ikán 
jelenlétemben halt meg .A darab vászon az ingé-

ből van kivágva, melyet az elhunyt az utolsó 42 
óra alatt, amig betegsége tartott, viselt. A darab 
szövet a paplanból való, melyei betakarták. Janu-
ár 20-ik óta vannak a kérdéses tárgyak egy lég-
mentesen elzárt szekrényben megőrizve, hogy le-
hetőleg megtartassék az anyag, melyet magukban 
foglalnak.  Bátorkodom a nevezett tárgyakat ke-
gyelmességednek megküldeni, abban a reményben, 
hogy ezek is hozzá fognak  járulni a Németország-
ban az ázsiai pestisről terjesztett hirek túlozott 
voltának megerőtlenitéséhez. Ha, mint meg vagyok 
győződve, kegyelmességed a kapott tárgyak vétele 
után nem érzi magát nyomott shongulatban (48 
óra eltelte után a ténynek ki kell derülni) a határ-
zott bizonyíték meglesz. Van szerecsém magamat 
ajánlati, N. N. vetljankai tekintélyes polgár." 

— Vonalősszeütközés. E hó 16-án este 10óra 
tájban a Ceglédről Nagy-Körös felé  induló vegyes 
vonat csakhamar a ceglédi állomás elhagyása után. 
a váltó gondatlan összetévesztése folytán  egy cso-
mó oldalt álló üres waggonbn ütközött. Az össze-
ütközés gyors s igen heves volt. Az üres waggo-
nok közül három teljesen összetjrt, a vegyes 
vonatból a mozdony és az elől levő inálh ikkal 
ellátott kocsik; szerencsére a töréseken kivül na-
gyobb veszély nem történt, csak a fűtő  keze sé-
rült meg egy kevéssé. A vonatot Ceglédre visz-
szatolták, s a baleset miatt két óra késedelem 
volt. 

— Februári jégeső, ugy látszik, az ország több 
részében jelentkezett. Jelentettük már a mult hé-
ten,hogy Aradmegyében kétszer volt jégeső ; most 
ismét Kassáról irják a „P. I.l.a-nak, hogy ott is 
volt jégvihar. E hó 25 én este 8 — 9 óra közt kez-
dődött a vihar nagy vilámlással, dörgéssel, mely-
nek vége nagy jégeső volt. Az egész vihar körül-
belől fél  óráig tartott. Másnap reggelre az idő, 
mint valami nyári zivatar után, hűs és egészen de-
rült volt. 

iLrték-  és  vákó-árfolyam  a bécsi  cs. kir.  nyilvános 
tözsdén  február  121. 

Magyar aranyjáradék 83.90 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
n » „ II. 118.50 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 7 p8o 

1876. évi államkötv. 06.50 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 102.50 
„ földtehermentesitési  kötvény . . . 80.75 

Temesvári „ „ . . 76.75 
Erdélyi „ „ . . 76.15 
Szőlődézmaváltsági A . . 85. 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 82.— 

„ n n fezüstben  . . 62.90 
„ aranyjáradék 63.90 

1860. államsorsjegy 75-50 
Osztrák nemzetibankrészvény 

„ hitelintézeti „ . . . . . . 791.— 
Magyar hitelbank 224.20 
Ezüst — 
Cs. kir. arany 5 53 
Napoleond'or 9.31 
Német birodalmi márka 57 40 
London 116.80 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

ÁRVEREZÉS. 
Bita községében a jelen 1879 év áprilhó 

24-től kezdve egymásután következő h á r o 111 
éyre a korcsmárlási jog h a s z o n b é r b e fog 
adatni. 

A haszonbái hez jar egy korcsmaház pin-
cével ellátva, veteményes kerttel együtt, pá-
linka, bor és sör s mindenfele  árucikk. 

A kikiáltási ár s a többi feltétlek  alólirt 
községi főbírónál  megtekinthetők 

Az árverezés jelen év má-ctus 1 én fog 
megtartatni 

Bitán, 1879. február  17-én. 

Szabó .József, 
2 3 fóbiró 

A veteménye/ők ügyeimébe!!! 
A kertmivelók szikes figyelmébe  vrn sze 

rencsém ajánlani kitűnő 

kis, ültetésre való 
vereshagymáimat, 
melyekből gazdag raktáram van s olcsó áro>* 
bocsátom t. vevőim használatára. ' 

A bckü'dött pénzösszeg erejéig postán fo-
gom e'szálliítatni pontosan t megrendelőimnek 

Felter Zsigmond 
termény üzlete Nagy-Szebenben 

4—6 (Irodája: KI. Ring, 2. sz. a ) 


