
odzó nehéz szagával találkozunk. Boldog csak az, 
kin megkönyörültek a hullámok s megfoszták  éle-
tétől, hogy ne lássa a rémes pusztulást. Kimerül-
tek nem lelnek nyughelyet, hol pihenés várna reá-
jok ; ruhátlanok lézengenek, kétségbeesettek kere-
sik szeretteiket, — férjét  a nő, nejét a férj,  apát, 
anyát, vagy mindkettőt az árvák nagyszáma. Lelki 
furdalás  kinjai emésztik az atyát, ki önmaga dobá 
a hullámok közé kisdedét, hogy mentője lehessen 
többi gyermekeinek, átkokat szór önön fejére  az 
anya. ki karját nyujtá a mentőnek, mig családtagjai 
menthetetlenül vesztek el; ezren kiáltozzák a jó-
tevő halált, a fájdalom  feloldójót;  az élők a halot-
tak boldogságát irigylék. Itt rongyokba, irgalom-
adta pokrócokba burkoltan, koldusbotra támasz-
kodva halad az, ki tegnap még halomra gyűjtött 
kincseiben gyönyörköde, ki tegnap még dúsan ada 
alamizsnát az ajtója előtt megjelent könyörgőnek, 
ma ő kér tőletek — városunk nemes lakói — isten 
nevében egy garast, hulladékot asztalaitokról, esd 
rongyaitokért takarni testét. Oh adjatok, kétszer 
boldogokti, kik ma még adhattok ! Apa s anyátlan 
árvák keresnek gondozó szülőhelyettesitöt, jólelkű 
gyámokat. Nyissátok ki karjaitokat, fogadjátok  be 
azokat, kiket mindenki elhagyott s mindenök vesz-
ve van, csak egy maradott meg : az emberek kö-
nyörületébe fektetett  bizalom. Az elemek lelketle-
nek, a hullámok könyörületet nem ismernek, de mi 
emberek vagyunk, bennünk lélek van, melyben 
szeretet, könyörület honol. A veszteség fölötti  fáj-
dalom közös, a részvét áthatott minden réteget a 
koldustól a trónig egyaránt, érez ma minden ma-
gyar^ kebel | — Mint a hajdankor hőse könyezett 
Karthagó romjai fölött,  aként — nézzétek — sie-
tett a magyarok felkent  királya Szegedre könyet 
hullatni a nemzet vesztesége fölött;  — vigasztalva 
szólott a szerencsétlenekhez, mondva: „Szegednek 
állnia k e l l H a minden honpolgár egyaránt telje-
sitendi kötelmét melylyel adózik szerencsétlen test-
véreinknek, ugy teljesülve leend a király mondata. 
A romok fölött  ujjá fog  épülni s a temető fölött 
fog  feltámadni  Szeged. Mi, hogy ugy legyen, — 
adja az ég I 

Dr. Reiner D 

K Ü L Ö N F É L É K 

— A háromszékmegyei házi ipar ecryesii'et, f. 
hó 22-én a megyeház nagytermében gyűlést tartott. 
A kevés számmal összegyűlt tagokat mlgs. Potsa 
József  elnök ur üdvözölvén, a gyűlést megnyitotta. 
Több érdekes tárgyai közül megemlitjük a követ 
kezöket. Felolvastatott mindenekelőtt Tarcali Endre 
titkári jelentése az egyesület mult három évi mű-
ködéséről, A tetszéssel fogadott  jelentés után Binder 
Lajos olvasta fel  a szövö tanműhelyről szóló elő-
terjesztését s végül a pénztár vizsgáló bizottság 
jelentése olvastatott fel.  Mind három előterjesztés 
a helyi lapok utján nyilvánosan is közöltetni ha-
tároztatott. Ezután általános lelkesedés között el-
nöknek újból megválosztatott Potsa József  ő mlga, 
alelnöknek Thuri Gergely ur, s tiszteletbeli elnök-
nek Seethal F. ural, A k.-vásárhelyi müfaragászati 
iskola fentartása  vétetettjtárgyalás alá, mely ügy-
ben az egyesület feliratot  határozott küldeni a nm 
vall. és közoktatás, és£földmivelési-ipar  és k e r e s k . 
minisztériumhoz mely szerint csatoltassék az ottani 
felső  népiskolához miután ilyen alakban fenntar-
tani tovább a maga költségén nem hajlandó az 
egyesület. Az alapszabályok értelmében a 30 tag 
ból álló központi választmány megválasztatott. Saj-
nálattal említjük meg, hogy a vidéki és városi ta-
gek annyira nem mutatnak érdeklődést, hogy a 
másodszorJhirdetetrközgyülést is alig 12 tag je-
lenlétében kellett megtartani. Nem szép 1 

— A Sepsl-Szentgyörgyi önkéntes tüzoltóegy-
let folyó  ho 27 én azaz vasárnap délután 2 órakor 
közgyűlést tart a városház termében, melyre tiszte-
lettel meghivatnak minden jó akaró tagok. Tárgyai 
1) Az 1877-ik év függő  számadás elintézése. 1) In-
dítványok az 1879-1882 évre vonatkozó alakuló 
közgyűlésre nézve, mivel egyleti életünk első cik-
blussa az egyleti szabályok 23 §. értelmében lejá-
rand május havában. A parancsnokság. 

— M. kir. honvéd lovas ezred M.-Vásárhelyröl 
értesiti az alispáni hivatalt, hogy a fentebbi 
jovas ezred rétére a f.  évi tavaszi pótlovarzás K.-
Vásárhelytt május hó 7 és 8-án d. e. 9 órakor és 

S.Sztgycrgyön május hó 9-én d. e. 9 órakor fog 
eszközöltetni. Pótlovakul csakis 5—8 éves 155 cen-
timetertől 162 centimeterig menő magasságú lovak 
fogadtatnak  el. A bevásárlási ár 195 frt  o. é. mely-
ből a szállitási és avatási költségek is fedezendők. 
S i n k v , s. k. őrnagy. 

— A Székely nemzeti mnzenm helyisége a 
ref.  középtanodában teljesen elkészült. A termek 
szekrényekkel,  s a szükséges szerelvényekkel  szé-
pen be vannak rendezve. Mivárjuk is a muzeum le-
költöztetését, de az még mindig ké sik az éji ho-
mályban. Mi lehet ennek az oka : nem kutatjuk, 
csak szeretnők, ha már egyszer rendben látnók. 
Erre nézve azt hizszük, a nemes lelkű alapitónő, 
meg fogja  tenni a szükséges intézkedéseket. 

— Szentpétervári merényletről a Mny lap 
annyiféle  verziót közöl. Érdekes ezek közt a „Kre-
uz-Ztg." következő leirása : A cár már négy lépésre 
elhagyta a bolgári ruhát viselő egyént, midőn ez 
r e vorvert vont elő s utána lött a cárnak. A cár 

gyorsan előre ment néhány lépésnyire s oda kiál-
tott néhány mintegy megkövülten álló polgárnak 
és városőrnök : „Hát senkisem fogja  meg gyilkost? 
Ebben a pillanatban a merénylő még két lövést 
tett a cárra s ugyanakkor a jelenvoltak reárohan-
tak. Egy őr rá vágott kardjával, egy bolgár pe-
dig galléron ragadta s földhöz  vágta ; de az orgyil-
kosnak még alkalma volt két lövést tenni, s meg-
sebesítette az őrt. A gyorsan elősietett közönség 
megrohanta a gonosztevőt, ki áldozatául is esik a 
nép dühének, ha az eközben odalépett cár szemé-
lyesen meg nem parancsolja az elfogatást.  — Egy 
nappal az esemény előtt, szombatról vasárnapra 
való éjjel zavargásokra voltak előkészülve, mert 
szombaton reggel néhány helyen, sőt magán a 
téli palotán is proklamációk voltak kiragasztva, 
melyek a „testvérek"-et fegyverre  szólították s 
„Halál a cárra I" jelszóval végződtek. — ujjelre 
azután tettek is katonai óvó intézkedéseket, s ha 
csakugyan akart zavargás lenni, az ezáltal mega-
kadályoztatott, mert az izgatóknak a katonai in-
tézkedésekről mindenesetre volt tudomásuk. — Fel-
tűnést keltett az a tegnapelőtt Szentpétervárott el-
terjedt hir is. Szokoloviez megnevezte volna bűn-
társait. Megerősítést azonban e hir nem nyert s 
különben is a vizsgálat titokban folyik.  — Hogy 
a cár ellen megkísértett merénylet korántsem volt 
a hihilisták utolsó kártyája, bizonyítja az, hogy — 
mint jelentik — azóta nyolc kormányzó, tizenkét 
csendőr-ezredes és négy tábornok, köztük Kotze-
bue tábornok, Lengyelország helytartója, kapott 
halálos ítéletet a „végrehajtó bizottságitól. — A 
fő  és legfőbb  állami tisztviselők közt szörnyű pánik 
is uralkodik ennek következtében. — Hir Jszerint 
az állam az összes rendőrközegeket pánczélingek-
kel fogja  ellátni. 

— Csordától a katedrára .Hogy még miből 
is lehet néptanító azt igen érdekes példákban mu-
tatja be egy szilágysági levelező. L o m p é r t községé-
ben a minap tanitó választás volt az .oláh hívek-
nek ; s megválasztották kántor-Unitónak a haran-
go/ót, T asnád-Szarvadon egy csizmadia legény 
nyert el hasonló tisztességet ; Vö csökön egy pan-
dúr : Kövesden egy erdőkerülő ; Ardon egy cséplő 
napszámos ; Czikon egy takács. Alapos gyanúnk 
van, hogy a szomszédságában valahol a kondás 
érdemesittetik a nép oktatás bajnoki koszorújára 
Ily előzmények után legalább nem látszik lehetet-
lennek a csordától a katetrára jutni. Azután még 
ne vedd szigorún jó ország'a tanitó képesítés ügyét. 

— hgy tábornok — ára Ezt is csak Oroszor-
szágban szabhatják meg, ahol jelenleg az a szokás 
kapott lábra, hogy az esküvök és eljegyzések mi-
nél inpozánsabbá tétele tekintetéből 5 — 6 rubelért 
kibérelnek egy tábornokot, ki a ceremónia alatt kö-
teles diszben a násznép között állani, hogy ennek 
fényét  emelje. Ha sok érdemjele van a tábornok 
urnák, akkor esketéseknél rendesen 8 vagy 10 ru-
belt is kap, s azon kivül az napra ingyen kosztot. 
Hogy azután orosz nemzeti szokás szerint e kibé-
relt tábornokok rendesen leisszák magukat, azt 
emlitenünk is fölösleges. 

— Zálogban volt szeroncséje. Érdekes jele-
netnek lehettek tanúi azok, akik a bécsi „Verkers-
bank" helyiségében megfordultak.  Egy nagyon sze 
rény kinézésű ember jött oda, hogy zálogban lévő 
ruhaneműt kiváltsa. Előmutatta zálogbárczáját, ki-
fizette  2 kiváltási összeget s a hivatalnok előhozta 
motyoját. Ez a legnagyobb nyugalommal bontá 
azt fel,  a bene levő kabát belső zsebéből egy ira 
tot, vett elő, melyet nagy figyelmesen  végigolva-
sott s azután ismét visszatette régi helyére. Azu-
tán átment egy másik bankházban, megint felbon-
totta a motyót s megint kivette a kabát belső zse-
béből a „czédulát"' — mely nem volt egyéb, mint 
azon magyar sorsjegy, mely az ápril 15 ki húzáson 
a főnyereményt  megnyerte. 

Érték-  és váltó-dr/olyam  a bécsi cs. Air. nyilvános 
tőzsdén  ápril'22. 

Magyar aranyjáradék 88.90 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

H. „ 119-90 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. . 78-25 
„ „ „ 1876. évi államkötv. 69.25 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 106.25 
„ földtehermentesitési  kötvény . . . 83.50 

Temesvári „ „ . . 79-25 
Erdélyi „ „ . . 78-4<> 
Szőlődézmaváltsági n . . 87.— 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 65.25 

„ „ „ ezüstben . . 77.20 
„ aranyjáradék 65.15 

1860. államsorsjegy 77-8o 
Osztrák nemzetibankrészvény 119.— 

„ hitelintézeti „ . . . . . . 8.08 
Magyar hitelbank 247-95 
Ezüst —.— 
Cs. kir. arany 555 
Napoleond'or 9.35 
Német birodalmi márka 57-55 
London 117.70 

Felelős szerkesztő: Mállk József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Árverezési hirdetés. 
A kézdi-vásárhelyi királyi törvényszéknek 

2294I1879 szám alatt kelt végzése értelmében kézdi-
vásárhelyi vagyonunkott kereskedő Györbiró Lajos 
csődtömegéhez tartozó activ követelések árvezésé-
vel megbízatván, az árverésre határnapul folyó  évi 
március hó 21-ik npajának délelőtti 9 órája tűzetik 
ki Kézdi-Vásárhelyan  a Györbiró Lajos cég alatti 
üzlethelyiségben, mely napon érintett követelések 
a többet Ígérőnek elfognak  adatni, a bíróságilag 
megállapított feltételek  szerint, melyek alattirt kir. 
közjegyző mint birói biztosnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők, az árverés alkalmával pedig 
közzé tétetnek. 

Kézdi-Vásárhely  1879. ápril 17-én. 

Dénes Lajos, 
kir. közjegyző mint birói biztos. 

Szám 6. 1879. 

b. m. 

Árverezési hirdetés. 
A kézdi vásárhelyi királyi törvényszéknek 

folyó  évi 2343 szám alatt kelt végzése szerint kézdi-
vásárhelyi Györbiró Lajosnénak mint Fürst Jakab 
budapesti kereskedő engedményessének Györbiró 
Lajos csődtömege elleni 486 frt.  38 kr követelése 
s járulékai behozatala végett az 1876 november 28-
án felvett  foglalási  és becslési jegyzőkönyvben 
foglalt  bolti árucikkekre az árverés elrendeltetvén 
árverésre határnapul folyó  1879 évi május hó 20-ik 
napjának délelőtti 9 óráját tűztem ki Kézdi-Vásár-
helyen a Györbiró Lajos cég alatti üzlethelyiségbe, 
mely napon a javak egy tömegben a becsérték 
io„/° kának (letétele mellet becsárban vagy azon 
felül  a többet ígérőnek eladatnak, azonban ha a 
javak ezen határnapon el nem kelnének, a kővet-
kező napokon egyenként fognak  készpénzért el-
adatni a többet ígérőnek. 

Az árverési feltételek  alatt irt kir. közjegyző 
mint birói biztosnál a hivatalos órák alatt bármi-
kor megtekinthetők.j 

Kézdi-Vásárhely  1879. ápril 16-án. 
Dénes Lajos, 

kir- közjegyző mint birói biztos. 

TUDOMÁSUL!! 
Alólirt sziveseu szolgálok venni 

szándékozóknak jó egészséges 
lombárd-velencei 

selyemhernyó-tojásokkal. 
17*5 gramm (l lat) á 3 frt. 

Nagy-Ajtán, 1879. ápril 18. 

Boda Samu, 
községi vezértanitó. 

Finom 
DIÓFA-FOU RNI1Í0K 
olcsó árban kaphatók 

PAPP FERENC 
butorgyárosnál Brassóban 

Ugyanott egy jókarban levő csinos 

jutányos árban eladó. 
Ertekehetni PAPP FERENC, 

butorgyárossal. 
(Brassó, klastrom utca 2} 


