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A „Háromszéki háziípar-egylet" és a „sepst-szentgyörgyí önkéntes tüzoltó-egylct" hivatalos közlönye. 

Háromszék meg} e közönségéhez. 
Sepsi Nztgyörgy, 1879. május 21. 

Sepsi-Sztgyörgy város október első nap-
jaiban nagy horderejű események színhelye 
lesz. Ekkor fogja  tartani az erdélyi gazdasági 
egylet vándorgyűlését, melyet kiállítással, a 
gazdasági ágak körébe vágó tárlatokkal köt 
öss/.<: Már maga egy szakképzett gazdák e g y e -
sti'et'nek gyűlése képes lekötni az érdekeltsé-
get bennünk, a gazdasági teendők feletti  szak-
szerű eszmecserék. <: téren ujabb mozgalmak-
kal, a tudomány közelebbi vívmányaival  való 
megismerkedés mindenesetre elég hatalmas in-
ger arra nézve, hogy a vándorgyűlést képező 
szakembereket örömmel fogadjuk  városunkba. 
I)e midőn ezen vándorgyü'és még kiállítással, 
tárlatokkal is van összekötve, melyek annyi 
sok tanulsággal, oly sok praktiku; eredmé-
nyekkel járnak, akkor valóban hévvel kell üd-
vözölnünk azon egyesületet, mely bennünket 
oly szerencsés helyzetbe hoz, hogy necsak e g y -
más gazdászati előha'adásával ismerkedjünk meg 
hanem alkalmat szolgáltat arra is. hogy a ben-
nünk felfedezett  jót, követésre méltót szélesebb 
körben is megismerjék. 

Mint mondók, a vándorgyűlés október első 
napjaira van kitűzve. E célból Sepsi-Sztgyörgy 
város és a megye részéről megválasztott in-
téző bizottság már megalakult, működését már 
meg is kezdette. I)e talán szükségtelen is mon-
danunk, hogy hiába való lesz a gazdasági e g y -
let jóakarata, hiíba való a törvényhatóság, a 
bizottság és intéző kezek lankad i ' l in munkás-
rága, ha az egy szükséges dolog, a közönség 
érdeklődése nyomon nem kiséri azok fáradozá-
sát. Ez-m é deklödés az, a mire most mi me-
gyénk közönségét teljes bizalommal kérjük. 

Sokat lehetne nekünk e tárgyban írnunk, 
Elmondhatnók, hogy gazdászati állapotaink csak 
most, a legutóbbi időkben kezdenek némi ja-
vu'ást igérni; elmondhatnók, hogy gazdíszati 
politikánk a rendszeres fejlesztés  minden kel-
lékeit nélkülözte, a modern vívmányok alkal-
mazásánál b zonyos keleti vérű idegenkedést 

Utazás az élőhalottak országába. 
Nem egyszer történt meg az, hogy az apa s 

anya a tisztnek hatalmát igénybe vették, hogy 
leányaikat a meggyaláz tatástól megmentsék, vagy 
nem egyszer történik meg az, hogy egy leány tér-
den állva e~,deklett a tiszthez s felfogott  kezekkel 
könyörgött, ho:jy a gonosz emberektől szabadítsa 
meg. Ks mi volt a felelet?  Az, hogy „itt az a szo-
kás, hogy minden ember megházasodik, ti is talál-
játok bele magatokat ebbe a szokásba és ne jöjje-
tek többé efféle  apróságokkal a nyakamra17 s igy 
kiirtódik az utolsó csirája a szemérmatességnek a 
szegény nőből, s a többi következik ; megjegy-
zendő az, hogy a politikai foglyok  az efféle  do-
logba soha se elegyednek. 

Az ilyen hizas emberek, ha a nőre reá un-
nak, vagy eladják, vagy elcserélik, vagy sorsjáté-
kon kisorsolják, vagy elárverezik ; s igy némely 
kor 4—5 kézen is megfordul  egy nő vagy leány, 
mig a határozott helyét eléri. Ha a foglyok  a vég-
állomásra, legyen az Tobolsk vagy egy mis város 
m ígérkeznek, leveszik róluk a vasit és szirté 
küldik a bűnhődő helyekre, s ezzel a házasságaik 
is vége van, a bankócsin ilókat padig a börtönben 
elzárva tirtjik. A börtön parancsnok e*y mijo.-, 
vagy kapitány, igen barát-si josan binik vele, sőt 
m -g azt is megteszi, hogy kiilön szobát ad neki 
és ha kivánja, a különzárt nőkből, azt a melyik 
neki tetszik, hozzá parancsolja. 

A parancsolat röviden következőleg hangzik : 
Te N. N. mától fogva  ennek az urnák ágyasa 
vagy, m'-kor szólít, hozzá m^gysz, ha nem engedel-
meskedel, kancsukát kapsz." A börtönparancsnok 

tanúsított kormány és nemzet egyaránt ; el-
mondhatnók, hogy különösen a kiállítások kö-
rül mutatkozó k ö z ö n y ö s s é g talán a leg-
utóbbi időkig kétségbe kezdé ejteni létfenntar-
tásunkért aggódó jobbjainkat; sokat mo.idhat-
nink e tárgyban, de megelégszünk ezúttal azon 
örvendetes tény konstatálásával, hogy gazda-
sági állapotaink valahára javulni kezdenek. A 
mezőgazdaság, állattenyésztés so'c kivánni va-
lót hagy ugyan még fenn,  de határozottan ked-
vezőbb lábon áll, mint eddig. 

Ilyen körülmé.iyek között csak örvendeni 
tudunk, hogy ugy imgyei gazdáinknak, mint 
a távo'i szakembereknek alkalmuk lesz a Szé-
kelyföld  sok tekintetben a sajátságosság b :zo-
nyos speciális jellegével biró gazdászitát meg-
ismertetni s azt a tudomány mai színvonalán 
megbirá'ni. 

A tárlat, mely akkor rendezve lesz, nu-~ 
gába foglalja  a gazdasági ágak mindenikét. A 
mezei és kerti termények, a gyümölcstermelés, 
állattenyésztés, a házi ipar minden oldalát fel-
ö'eli. Serkentésül dijak és elismerő érmek, di-
csérő oklevelek állíttatnak ki a kitii it ;tett tár-
gyak tulajdonosai számára. 

Itt lesz az idl bemutatni a szorgalom, az 
előhaladás gyümölcseit. Rajta Háromszékmegye 
haladni vágyó g izdi'iözötisége! Mutassátok 
meg, hogy a nemes verseny szellemi, szülő-
föld  itek becsülete, hírneve tettekre tud lel -
kesiteni! M :g elég ideje-korán értesülve va-
gyunk a megyénkre oly nagy f m t o s i í g g a l  biró 
esemény felől.  A kiállítás idejéig még sokat 
lehet tenni, gyiijt'.ni egy szorgalmas gazdinak, 
ki saját és nemzete előhal.idását szivén hordja. 
Álljanak ösfze  a községek elöljárói s h iv j ik 
fel  a gazdákat munkára, az értelmesebb birto-
kosok vegyék kezükbe az ügyet és ne hagy-
janak megmo/.ditatlanul egyetlen követ sc.11 
arra nézve, hogy a kiállítás urnden tekintetben 
hü képviselője legyen megyénk termelő képes-
ségének és fiai  szorgalminak. 

Ugy legyen ! 

(?) 

s a bankókészitő kö'.ött végre magforr  a barát-
ság, s a parancsnok minden eszközöket s anyago 
kat megszerez a bankókészitésre, s igy megkezdő-
dik a hamis bankjegy készítés a börtönben. A Szi-
bériában készített hamis bankjegyek mgyrészét 
Európába küldik ói forgalomba  hozzák, s a nye-
reségnek egy kikötött részét a bankó csináló lelki 
ismeretesen megkapja. Ennek következtében meg-
történik némelykor, hogy egy börtön parancsnok, 
ha ügyeséi szerencsés, Európában áln 'ív alatt, egy 
jószágot veszen, magát nyugdíjaztatja és boldo-
gul él. 

Hogy az orosz tisztek és hivatalnokok meg-
vesztegethetők, csalnak, húznak, vonnakés lopnak 
azon ne csodálkozzunk, mert Európában fizetik  mint 
fizetik,  de Ázsiában a bányatiszteket kivéve, né-
melykor egy évig se kap tak fizetést,  tehát segí-
tenek magukon a hogy lehet; különben magok az 
oroszok nem nevezik Szibériát másképen, mint a 
nagy börtönnek. 

Hanim nem minden ember hibás, a kit Szibé-
riába küldenek , sőt sokszor ártatlanokat is bün-
tetnek. 

Igy megtörtént, hogy egy Volga melletti fa-
luban, a pópának leánya, egy törvénytelen gyer-
meket szült, melyet maga az anya megfojtott. 
Ezt a gyermeket az anyja jól begöngyölitve a 
folyó  partjára vitte s egy ott játszadozó 10 éves 
fiúnak,  10 kopek-t (20 krt) igért, ha a csomagot a 
Volgába dobja, mit a fiu  mégis tett. A leány kifi-
zette a pénzt, s azzal eltűnt. A Volga lefelé  vitte 
a csomagot és valami halászok kifogták,  s a hogy 
felbontották,  egy ujonin született gyermeket halva 
találtak benne. 

A halászok erre a partra szállottak, s a fiút 
kérdezték, hogy mit tud a csomagról? Á fiu  hű-
ségesen el Jidta az esetet és mutatta a pénzt is, 

* A magyar miniszterek a legközelebbi na-
pokban egyenként Székesfehérvárra  rándulnak, 
hogy az ottani országos kiállítást megtekintsék. A 
kereskedelmi miniszter — a B. Corr. értesülése 
szerint — a kiállítást ismételten szemle alá venni 
szakemberek által behatóan tanulmányoztatni s e 
tanulmányozás eredményeiről magának írásbeli je-
lentést tétetni szándékozik. 

A görögkérdésben a hatalmak ez akarata 
alkalmasint jó ideig fog  várni a megvalósulásra. 
Mint Konstantinápolyból távirják, ott most az osz-
trák-magyar és a francia  nagykövetek visszaérke-
zését várják, hogy megkezdjék a görög-török vi-
szály elintézése fölötti  tanácskozásokat; a né net 
és orosz nagykövetek mir megkapták erre vonat-
kozó utasításaikat. A porta magatartása azoaban 
változatlanul elutasító, s mint a Reuter-ügynök • 
ség jelenti, a török kormány még legújabban is ha-
tározottan kimondotta, hogy a kongresszus által 
javasolt alapon nem bocsátkozik alkudozásba. Vi 
szont a görög kormány formaszerint  kijelentette a 
hatalmaknak, hogy mis alapon, mint melyet a kon-
gresszus tizenharmadik jegyzőkönyve kijelöl, nein 
alkudozik. A hatalmak képviselőinek tehát nem 
épen könnyű feladatuk  lesz, hogy'csak alapit ii 
találjanak a közvetítés megindítására. 

ltom tniáb in már megindultak a választások az 
alkotmányt módosító parlament számára. A zsidó-
kérdés, melynek m egold isa képezi e gyűlés .fela-
datát, szövetséget hozott létre több párt között s 
a megoldás előreláthatólag abból fog  állani, hogy 
az alkotmány 7. cikke egyszerűen töröltetvén, a 
zsidóknak megadatik a jog, hogy épen ugy, mint 
más vallású külföldiek,  egyenként folyamodhassa-
nak a honpolgársigért, s az ezzel egybekötött po • 
litikai jogok gyakorolhatáásért. Hogy e megold is 
kielégíti-e a hatalmakat, még mindenesetre bevá-
randó. — A román politikusokat élénken foglal-
koztatja még a trónörökösödés kérdése is. A ro-
mán alkofmány  szerint a trón, ha a fejedelein  ti-
örökös nélkül múlik ki, a fejedelem  legidősb test-
vérét illeti. Lipót herceg, a fejedele.n  testvére e 
tisztességről azon'»an mir rég lemondott s most a 
14 éves H íhen'.ollern Ferdinánd herceg a kandi-
dátus, A kérdés alkotminyos elintézését mir a 
parlament legközelebbi rendes ülésszakiban ter-
vezik. 

A francia  képviselőházban már a legközelebb 
napokban szőnyegre kerül interpelláció alakjában 
a Blanqui-kérdés ; a kormány számira azonbin a 
többség már biztosítva van. A szenátusban az ul-
tramontánok igyekeztek botrányt fölidézni  a papi 
kérdéssel, de a többség egyszerűen napirendre tért 

mit a pópa leányától kapott, mire őt a halottal 
együtt a legközelebbi policiára vitték. A fiu  itt is 
ugyanazt vallotta, mit a halászokn xk mir el 
mondott volt. hanem a vallatás után börtönbe zá-
ratott. Hat évig volt a fiu  fogva,  minden évben 
többször vallatták és mindenkor azt vallotta, mit 
legelőször mondott. A hogy a 16 évet betöltötte, 
mint az orosz törvények szerint nagykorút , 
elitélték s 1864-ben Szibériába szállították. A pópa 
leányának semmi baja se lett sőt a meddig a fiu 
fogva  volt, férjhez  ment és két gyermeknek anyja 
lett. Mindenki tudta a fiúnak  ártatlanságát és 
még sem mert senki egy szót mellette emelni. 

Egy mis, de borzasztó eset történt egy falusi 
lakossal. A saratovi korminyzóságnak egyik falu-
jában, egy ifjú.  tehetős és szorgalmas gazda la-
kott, kit nemcsak a vagyonáért, hanem a becsü-
letességéért is az egész község tisztelt és becsült. 
Ez az ifjú  ember boldognak érezte magát, mert a 
vagyona mellett egy szorgalmatos, ifjú  szép és 
hűséges felesége  és három gyermeke volt. E'.t az 
embert egy n ip, midőn a mezőn dolgozott, a', a 
gondolat lepte meg, hogy ha ő megtalálna halni, 
nemcsak hogy menyor.szágba nem megy, hanem 
a pokolnak a fenekére  jutni, mivel ő még ne a 
alázta meg magát az úristen előtt; mert a k i bűnt 
nem követ el, az nem könyöröghet bünbocsánatért, 
ki pedig bünbocsánatért nem fohászkodik  az büszke. 
Ő tehát elhatározta, hogy valami bünt fog  elkö • 
vetni, hogy oka legyen az úristenhez bünbocsánat-
ért könyörögni. Részegeskedni, kártyázni vagy 
korhelykedni nem akart, tehát feltette  magában, 
hogy a feleségét  és gyermekeit meggyilkolja, hogy 
legyen oka, miért könyörögni az úristenhez. Ezt 
az isteni sugalatot, a hogy ő hitte, este a dolog-
ról hazatérvén teljesítette is, mert megölt 1 a felesé-
gét és három gyermekeit, s azután feladta  magát az 

Mai számunkhoz van mellékelve Olysai Sándor körözvénye. 



s bizonyosnak tartják, hogy a szenátus meg fogja 
szavazni a parlamentnek Párisba való visszatéré-
sét is, mert különben megbuktatná a kormányt 
és még radikálisabb minisztériumnak egyengetné 
az utat. Azt azonban mégis valószínűleg tartják, 
hogy Waddington, ha nem is lép ki a kabinetből 
az elnökséget átadja másnak, a ki a parlament, 
küzdtéren jártasabb és jobban megvédheti a kor-
mányt. 

A német birodalmi gyűlés megkezdte azon 
fontosabb  vámtételek részletes tárgyalását, melyek 
a plenumnak tartattak fenn.  Mindjárt az első té-
tel 6o szótöbbséggel megszavaztatott. A kancellár 
egyúttal kezdi megadni a jutalmat azoknak, kik 
vámpolitikai terveit diadalra segitik. A béke vagy 
legalább a modus vivendi Rómával hir szerint, 
még Vilmos császár aranylakodalma előtt befeje-
zett tény lesz, s igy az ultramontán centrumpárt 
eléri célját. Másrészt a kancellár előterjeszt, tte a 
szövetségtanácsnak a törvényjavaslatot, mely El 
szász és Lotharingia számára autonomiát biztosit. 
A két kormány külön helytartó a'att teljesen ön-
álló kormányt nyer — jutalmául az elszaSzi kép-
viselők szavazataiért a védvám kérdésében. 

A lü'a.HSói „ G . u v j i . a " 

A román sajtó magatartása mindig kifogás  alá 
jöhetett mag\ :ir állami szempontból ; mind g élénk 
harcot vivőit a magyar inti'zmények, szokások 
vagy törvények ellen : de szembetűnőbb opposi-
tiot alig foglalt  el mostanában, mint a közelebb-
ről letárgyalt, s a magyarnyelv kötelező voltát el-
rendelő törvényjavaslattal szemben Megbotrán-
kozott ezen hazafiatlan  magatartáson az egész ma-
gyar sajtó és méltán! Mert alig volt feltételezhető, 
hogy a magyar államban egy annyi kiváltságok-
kal felruházott,  oly barátságos viszonyok közé he-
lyezett nép, mint a románok, akkora hálátlanság-
gal fizesse  vissza a magyar nemzet jóindulatát. 
Maguk a romániai lapok is, a melyekre pedig oly 
szivesen szeretnek a „Gazetáék" hivatkozni, ennél 
a kérdésnél többé kevésbé elítélték a mi romá 
naink, ezek sajtói türelmetlen , gét. A „Timpul," 
„Pressa" egyaránt azon véleményben voltak, hogy 
egy államban élő nemzetnek tudnia, tanulnia kö-
telessége az állam nyelvét. Sajnos, hogy ezt a mi 
román lapjaink nem látják, vagy nem akarják be-
látni. 

Általában véve a román lapok igen sokat 
tesznek arra nézve, hogy a magyar és román elc-m 
közötti idegenkedés minél élesebbé váljék. Előt-
tünk fekszik  a brassói „Gazeta" keserű támadásai-
val, mérgeskedő gyanúsításaival, melyek mind arra 
valók, hogy a román népet, annak érzelmeit mi-
nél távolabb tartsák a magyarságtól. Hát feladata 
ez egy állampolgárnak, h a z a fi  s á g-e ez, a mit a 
,.Gazeta" tesz ? 

Ez évi J4 tk számában Jirat magának Buda-
pestről egy kétségbeesett cikket, melyben a le-
velező a mellett, hogy szitkokat szór a mi fejünkre 
még fenyegetőzik  is. Elmondja, hogy a magyar 

elöljáróságnál mint'gyilkost. Ezt a szerencsétlen em-
bert, a helyett, hogy egy tébolydába zárták volna, 
elitélték 12 évi börtönfogságra  és nehéz munkára 
Szibériában, hol ö példás becsületesen viselte ma-
gát, szorgalmasan dolgozott, s az üres ideje 
alatt szüntelen imádkozott ; ez a szerencsétlen még 
1866-ban Irkutskban volt. 

Egy harmadik példája az igazságtalanságnak 
o következő: Miklós cár idejében volt Péters-
burgban egy Muraview nevezetű ezredes, de nem 
a gróf  Muraview Amursky-féle  Muraview, hanem 
csak egy közönséges Muraview. Ez a tiszt az ő 
értelmességeért, igazságáért, becsületességeért s 
illedelmes magaviseleteért, nemcsak az egész ka 
tonaságtól, hanem mindenkitől, a ki őt ismerte 
tisztelve, becsülve, és jó szívvel látott személy volt' 
Ezt az ezredest Miklós cár csupán mint magános 
titkos policájt fel  akarta használni, s igen szép 
ajánlatokat tett neki, de az ezredes mindent vissza 
utasított A cár látván, hogy szóval célt nem 
ér, fenyegetőzni  kezdett s az ezredes dacolt Erre 
ugy felbőszült  a cár, hogy az ezredest minden to-
vábbi szó nélnül megfosztotta  az ezredességtöl és 
száműzte Szibériába. 

En bátor voltam O r o s z o r s z á g n a k nagy 
börtönét egy pár szóval érinteni, ehez még csak 
annyit teszek, hogy a föld  kerekségén alig lehet 
még egy ország, mely oly demoralizált legyen, 
mint S z i b n r i a. — Mi az i g a z s A g kiszol-
gáltatást illeti, mint láttuk, Európában ugy mint 
Ázsiában ugyan gyarló lábon áll, de mit is lehet 
kívánni az alattvalóktól, ha maga a cár lábbal ta-
podja ? Ne csodálkozzunk tehát, ha Oroszországban 
bclzavargások történnek, sőt kívánatos volna, hogy 
valahára ezt a zsarnok korm'tnymódot magokról 
leráznák. 

Lukács líftroly. 
Vége. 

kormány vesztére tör a román nemzetnek, de meg-
íogja bánni, mert „hogy mi lesz majd ezen, a mi 
magyar honfitársainknak  telhetetlen követelésekkel 
annyiszor próbára tett országból, azt csak isten 
tudja. Annyit látunk azonban mégis, hogy minden 
ugy teljesül be, a mint ezt nekünk boldogult Bar 
natiu Simon Balá/.sfalván  tartott 1848 ik beszédé-
ben megjövendölte. 

Ők azok az emberek, kiket nem é s z , hanem 
a vak s z e n v e d é l y vezet, kiknek egy csép ér-
zékük sincsen a mi nemzetiségi szükségleteinkrö', 
kik gúnyt űznek azon érzelmekből, a melyek min-
ket őseinkkel kötnek össze és a kik árulóknak 
bélyegeznek minket, ha továbbra is románoknak 
megmaradni merészkedünk. 

A miniszter urak Budapesten el vannak fo-
gúivá s csak arra gondolnak, hogy miképen le-
hessen mennél tovább megtartani hatalmukat Kö-
zülök egy sem gondol komolyan a mi igazi nem-
zetiségi szükségleteinkre, senki sem törődik az 
elhanyagolt és századok óta járomban sinlődő ro-
mán néppel. Minek utánna a szegény román ve-
rejtékkel megszerzi számára és családja számára a 
mindennapi kenyeret, és lerója pénzbeli és vérbeli 
adóját és eleget teszen isten és emberek parancsai-
nak is ; még rosz hazafinak  sőt árulónak is meg-
bélyegzik, csak is azért, mert ősei traditioiról le-
mondani nem akar." 

Ilyen ékes nyelven ir a „Gazeta," mely „nem-
zetiségi szükségletekről" beszél akkor, a midőn 
csupán egy kívánni valója volna az úristentől : a 
józan ész. Ennek hiányában neki ront az ország-
gyűlés többségének egy rá nézve veszedelmes tör-
vény miatt, felemlegeti  1848-at s fenyegetőzik  a 
Barnatiu Simon ur profétiáinak  beteljesülésével ; 
izgatja „a századok óta járomban sinlődő népet," 
mely „véres verejtékkel fizeti  p é n z b e l i és v é r -
b e l i adóját" stb. s ugyanekkor nem veszi észre, 
hogy az állam ellen a legnagyobb erkölcsi bünt, 
a hálátlanságot épen ő követi el. 

A magyar nemzet lovagiasan bánt és bánik 
el velők mindenkor, a kormány részéről helyen 
helyen még a magyarok f e l e t t  is kiváltságokkal 
vannak felruházva  s ha mindezek dacára békétle-
nek, ha sajtójuk folytonosan  izgat, türelmetlenke-
dik, annak nem mi vagyunk az okai. Ez a fész-
kelődés a „Gazetától" annál nevetségesebb, mivel 
egyetlen állítása sincs olyan, melyet józan ész 
diktálna, hanem igenis lehel mindenik mérget, hint 
konkolyt, elhinti a vak szenvedély dudváinak mag-
mát s megbélyegzi önmagát a legrutabb bélyeg-
gel, a hazafiatlanság  vastag bélyegével. 

Ilyen a „Gazeta", igy szájaskodik a román 
sajtó. 

Az erdélyi gazdasági egylet Sepsi-Szent-
györgyön ez évi okt. 2, 3,4. és 5-ik nap-

ján tartandó vándorgyűlése. 
Az erdélyi gazdásági egylet már az 1876. és 

1877 ik évben Háromszékmegyét, illetőleg Sepsi-
Szentgyörgy várost jelölte volt ki vándorgyűlése 
székhelyéül, de különböző mostoha körülmények 
összetalAlkozása folytán  az előkészítés stádiumán 
már túlhaladott terv akkor nem valósulhatott. 

Ez évre azonban már csakugyan városunk-
ban fog  megtartatni a vándorgyűlés. Az ily ösz-
szejöveteleknek hasznát felemlegetni  nem célunk 
ezúttal, belátta és be fogja  azt látni mindenki, a kit 
gazdasági állapotaink csak a legkisebbet érdekel-
nek. Ez alkalommal csak az e tárgyban tett intéz-
kedések registrálására szorítkozunk. 

Miu'án megyénk lelkes főispánja  az előleges 
tervezettel a hivatalos átiratok folytán  készen volt, 
e hó 18 ára, a megye nagytermébe összehívta az 
intéző bizottságot. Az intéző bizottság tagjai a 
megye részéről: gr. Kálnoky Imre, gr. Béldi Ti-
vadar, (iái Zsigmond, Domokos János, gr. Kál-
noky Pál, Zathurecky Gyula, Ilollaky Attila, Bartha 
János, gr. Nemes János, Seethal Ferenc, Székely 
Gergely, Újvárosi József,  Temesvári János, Bogdán 
István, Zathurecky (iábor, Szőcs József,  Gyárfás 
Imre, Horváth Ignác (teleki) Földes Bálint, Bartha 
Ferenc, Imreh Álbert, Deák Domokos, Szentivá-
nyi Ignác, — a városiak részéről: Császár Bálint, 
Gyárfás  Lajos, Révay Lajos, Molnár Mihály, Má-
lik József,  \ eres Gyula, Tarcali Endre, Görög 
István, dr Szász István, Künle József,  Bikfalvi  Fe-
renc, Bogdán András, Csutak Péter. 

Az intéző bizottság elnökéül mlgs Potsa Jó-
zsef  főispán  ur választatott meg a megyei köz-
gyűlés által. Elnök ő mltga, miután a szép szám-
mal összegyűlt tagokat üdvözölte, röviden előadta 
a vándorgyűlés célját s az intéző bizottságot meg-
alakultnak jelenté ki. 

Felolvastattak az e tárgyban érkezett átira-
tok, melyek körül első volt az erd. gazdasági egyl. 
átirata, melyben értesiti elnök ő mlgát, hogy az 

idei vándorgyűlést Sepsi-Szentgyörgyön óhajtja 
október első napjaiban megtartani, majd a megye 
közgyűlésének s városunk képviseletének e tárgy-
ban adott nyilatkozatai olvastattak fel,melyek  szerint 
ezek a vándorgyűlésnek üdvös cé'jától áthatottan 
örömmel fogadják  a gyűlést s azt minden kitelhető 
pártfogásukban  részesíteni igérik. Megválasztattak 
ezután a bizottság jegyzőiül Veres Gyula, Málik 
József,  dr. Szász István, pénztárnokul Bogdán 
András. 

Az intéző bizottság ezek végeztével az er-
délyi gazdák ezen 5-ik vándorgyűléséről és az az-
zal összekötendő tárlat- és cselédjutalmak kiosz-
tásáról adandó értesítést állapította meg. Ezen ér-
tesítést, mely magába foglalja  a tulajdonképeni 
programmot is, lapunk közelebbi száma egész ter-
jedelmében közölni fogja.  A közönség be fogja  ab-
ból látni, hogy nagy horderejű s végeredményé-
ben prosperáló hivatása van e gyűlésnek. Ezúttal 
megemlítjük, hogy a kiállítás két fő  osztályra osz-
lik, u. m : á 1 1 a t- és t e r m é n y- g é p- és házi 
ipar-tárlatra; mindenik osztály külön csoportok-
ból fog  állni, igy az állattárlat alosztályai : szar-
vasmarha, juh, (hazai és nem hazai); a teriumy-
tárlat: mezei termékek, kerti termények, gyű n íl -s, 
bor, méhészet ; az eszköz és géptárlat, ugy szin-
tén a házi ipar tárlat is apróbb csoportokra osz-
lik, melyek az értesítésben részletezve vannak. A 
kölönféle  kiállitott tárgyak arany és ezüst pénz-
dijakkal, érmekkel és dicsérő oklevelekkel fognak 
jutalmaztatni. A tárlatok helyiségéül a Bazár épü-
let, a községi és felső  népiskola s esetleg a ref. 
kollégium van kitűzve. 

Majd az intéző bizottság rendező bizottságo-
kat küldött ki a gyűlés és tárlat külső elrendezése 
tárgyában, és pedig egy elfogadó,  egy beszállá-
soló, tárlat rendező bizottságot, ez utóbbi a gyü-
mölcstárlat, bortárlat, méhészet, eszköz- és géptár-
lat s a házi ipartárlat albizottságaira osztatott fel, 
melyek külön elnök alatt működnek, Ezek névso-
rát jövő számunk szintén közölni fogja. 

Igy tehát itt már minden a maga rendes ut-
ján megy, csak most Háromszékmegye közönsége 
részéről várunk, hogy a kiállítás minél gazdagabb 
és szebb legyen, erős tevékenységet. Hisszük, hogy 
nem fogunk  a várakozásban csalódni. 

A székesfehérvári  kiállítás megnyitása. 
Sz.-fehérvártt  József  fh.  fogadtatásakor  a főispán-

nak azt teleié, hogy nemcsak kö elességérzetből, de 
szive mélyéből pártolja, a mi a haza javát előmoz-
dítja : hogy épen Magyarország, mint agrikultur 
ország van hivatva az iparra súlyt fektetni,  ennek 
örvendetes jele a kiállitás, melyet mint magyar és 
ezen megye fia,  örömmel fog  megnyitni. A kiállí-
tási diadalkapunál a főherceget  fényes  közönség 
várta, közte : Kemény miniszter a kereskedelmi 
és a közoktatási minisztériumok több hivatalnoka 
számos képviselő, megyei, városi urak, a Cirákyjk 
a Zichyek, az Eszterházyak fényes  díszruhákban, 
tábornokok BudapestrőKa kereskedelmi kamara 
sok tagja, a főpolgármester,  tanácsnokok. A fő-
herceget a főispán  kisérte harsány éljenek között. 
A főherceg  első sorban a tábornokkal váltott né-
hány szót..Zichy Jenő beszéde után Kemény mi-
niszter szólt. 

József  főherceg  ezt válaszolta : Nemcsak ha-
zafias  kötelesség, hanem szivein benső sugallatá-
tói vezettetém, midőn a mai ünnepélyen megje-
lentem és a kiállítást megnyitom. Örvendek, hogy 
nemcsak magyar körünkben, de a külföldnek  is 
megmutathatjuk, hogy kiállításunk megfelel  a kül-
föld  igényeinek. Nemzetünk eddig földmiveléssel 
foglalkozott,  ha azonban mi magyar emberek to-
vább is megmaradnánk állapotainkban és nem ka-
roljuk fel  az ipart, nem haladnánk a korral. Ör-
vendetes, hogy a kiállítást hazánk közepében tud-
tuk létrehozni: örvendetes látni, mint iparkodott 
mindenki a kiállitás sikeressé tételére. Nem mond-
hatom eléggé, hogy Zichy Jenő mily önfeláldozás-
sal buzgólkodott. Óhajtom isten áldását, hogy a 
kiállításból a külföldről  haszon háruljon az országra 
a városra. Ezután a főherceg  ezernyi köz nség 
harsány éljenei közt a kiállításba ment és szemlélte 
negyed tizenejytől délig. Egy órakor díszebéd a 
püspöki palotában 

Székesfehérvár,  máj. 18. A kedvezőtlen esős 
idő dacára sok látógató érkezett a vidékről. A ki-
állítást sokan nézik, a fizető  közönség azonban 
még sem oly arányban jön, mint a bizottság re-
mélte. 

Megnehezíti a kiállítás szemlélését kathalogus 
hiánya. A Prém-féle  kiállítási kalauz bár részben 
tájékoztató kézikönyv,  nem pótolja a kathalogus 
hiányát. A kathalogus szerkesztését az irodai sze-
mélyzet még nem is kezdte meg, Ezen élénken ér-
zett hiány pótlását már több oldalról sürgették. 

A kiállitást megszemlélt idegenek táviratok-
ban hivták fel  az otthon lévők figyelmét  a kiállí-
tás kiváló sikerére. Ennek folytán  remélhető tö-
meges látogatás az ország különböző vidékéről. 

A lövészkertben ujabb pavillonok is épültek. 
Árkay érdekes forgó  pavillont rögtönzött, mely fa-
bútorokkal van berendezve. Popper szegedi háza 
is csak ma készült el teljesen a berendezéssel 
együtt. 



A budapesti jurorok által kidolgozott szabály 
irányzatokat a végrehajtó bizottság a legközelebb 
fogja  tárgyalni és hihetőleg lényeges madositás 
nélkül el is fogadja. 

A megyeháznál lévő kiállítást igen gyéren 
látogatják. A kiállítók egy része átköltözend a ki-
állítási főépületbe. 

A halász csárdát most nyitották meg. A kö-
zönség nagy számmal volt jelen. A csárdában jó 
migvar zent; van r> zamatos alföldi  ételek kap-
hatók. 

A sepsi-szentgyörgyi szövő tanműhely. 
Köztudomásu dolog, hogy az egész Székely-

földön,  majd minden házi asszony az általa termelt 
s kézzel font  lent vagy kendert, hogy abból vi-
rágos asztalneműt készíthessen leánya vagy uno-
kája részére, elvándorol a fonallal  együtt vagy 
Segesvár vagy Brassóba, sőt mi több, annyira sze-
reti a kézzelfont  fonálból  erős és vastag asztalne-
műt, miszerint sokszor 3 szor is e cilból io mért-
földnyi  utat tesz meg; alkalmam volt ily szövete-
ket megtekinteni s azokat kiszámítani s igy 20 frtba 
jön 1 drb. 11 személyre való asztalterítő, ide nem 
számítva az utazási költséget, s az elvesztett időt. 
Egy pár havi ittlétem alatt azonnal meggyőződtem 
azon szükségletről, de annak kivitele, hogy az in-
tézet en virágos asztalnemüek készítessenek anyagi 
akadályokba ütközött, minthogy a gépek beszer-
zése 500 frtnyi  összeget igényelt. Addig, mig mi 
szőlő eveles asztalteritöt, virágos asztalkendőt ós tö 
rülkoző kendőt elő nem állítunk, a len s kender-
f.nál  a Szászföldön  lesz értékesítve s Székelyföld 
nemes asszonyait ügyünknek meg nem hódithatjuk. 
Nem múlik el nap, sőt napjában többször is, hogy 
ne kérdezősködnének, mikor kezdjük el a virágos 
asztalneműt készíteni ? mikor hozzuk le a fonalat  ? 
mely kérdésekre a valót megmondani tartózkodom. 

A mely eset az asztalnemüeknél a Székely-
földön  előadja magát, kisebb mértékben a gyapjú 
fonál  értékesítésénél is előjön u. m. A háznál font 
gyapjúból, nagy virágos ágyteritőt s pamlag sző • 
vetet óhajt a közönség, minthogy az eddigi piros 
s fekete  sáros és kockázott ágyterítő helyett ha vi-
rágosat szövethet, legyen az drágább, inkább az 
utóbbit választja. 

Végre felhívom  a mélyen t. közgyűlés becses 
figyelmét  azon körülményre, hogy azon növendé-
kek kik az intézetet elhagyják, gondoskodva legyen, 
hogy munkát kapjanak. 

Munkát háromféleképen  lehetne számukra sze 
rezni u. m: 

i-ször ha az egyesület adna anyagot s be-
váltva a tárgyakat, fizetne  munkabért. 

2 szor ha az egyesület gondoskodnék ily mun-
kaadóról is, ki adná ugy a szövőszéket valamint a 
fonalat  az illetőnek s a munkabérből törlesztené a 
szövőszék árát; épen ily eset nd'a elő magát 
flöle  nagy gyárosnál, kinek gyárán kivül több 
mint 200 szövőszék dolgozott. 

3-szor ha az egyesület nagy tömegben ,,vásá-
rolna anyagot s azt azon árba, a melyen az egye-
sületi! k van, mi által igen nagy lendületet adhat-
nánk ez iparnak. 

E három eset közül egyet okvetlenül el kell 
fogadnunk,  minthogy másképen célt ne.'.i érhetünk. 
Ráriniképen keressük a rövid és a célhoz vezető 
utat, a három közül a második vagy is az volna, 
hogy az egyesület egy vagy több munka adóról 
gondolkozzék. Ez előtti hónapokban egy választ-
mányi gyűlésben tettem volt ily előterjesztést, me-
lyet az egylet igen melegen karolt fel,  de a terv 
kivitele anyagi akadályok miatt el lett ejtve. 

Az egylet azon anyagi erőből, mely rendelke 
zésére áll, ily üzletet folytatni  képtelen, minthogy 
az apretura berendezése magába felemésztené  a 
rendelkezése alatt álló összeget, s mint az egyesü-
let jól tudja, az apretura vagyis az elkészítés sok-
szor oly szükséges rosz, mely az árakat, hogy ugy 
fejezzem  ki magamat eladhatóbbakká teszi. 

En azt hiszem, sőt meg vagyok róla győződve, 
hogy a Székelyföld  nemes főurai  a Székely mive 
lődési egyesület áldozat készségére akkor midőn 
oly nemes cél van előttünk kitűzve, munkát adni 
a népnek vagy is azt a jó és nemesre előkészíteni; 
az egylet minden időben számithat. 

Szólítsa fel  őket a t. közgyűlés s én megva* 
gyok győződve, hogy 20.000 frtot  50 frtos  rész-
vényekben magok közt könnyen elhelyeztetnek, 
mely összegből egy 210 orsóju gyapjú fonoda  is 
volna berendezve. 

Legyen a t. közgyűlés arról meggyőződve, 
mint ö excellentiája a miniszterelnök ur mondá. hogy 
a jó akarattal mindent lehet, csak pínzt nem csí 
nálni, ugy itt is a jóakarat pénz nélkül nem elég-
séges, hogy ipart teremtsünk. 

Ajánlom magamat a t. közgyűlés szives jó 
indulatába. 

Binder Lajos, 
gépészmérnök. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— 0 felsége  a király, a sebesült és beteg ka-

tonák ápolása körül szerzett érdemeiket illetőleg 
Tisza Kálmán miniszter elnök úrhoz intézett leg-
magasabb leiratában a többek közül a Sepsi Szí-
györgyön alakult nő;gyletnek, a kézdi-vásárhely 

és zágoni nőegyletnek s ennek elnöke báró Szent-
kereszty Stephánienak elismerését nyilvánította. 

— Majális. A sepsi-szentgyörgyi nőegylet 
vasárnap folyóhó  25 ikén a „Benkő kertben" tánc-
vigalommal összekötött májálist rendez kezdete d. 
u. 7 órakor, belépli-dij személyenként 50 kr.Az in-
dulás d. u. 2 órakor zene szóval történik a piacról; 
2 órától 7-ig társas időtöltések séták. Esteli 7 óra-
kor a táncvigalom veszi kezdetét. Ételekről és ita-
lokról a kert bérlője gondoskodik. Ezen majálisra 
külön meghivdk nem adatnak ki; a t. közönséget 
e helyen hivja meg tisztelettel a választmány. 

— A sepsiszentgyörgyi egyházi dalárda mult 
vasárnap tartott majálisa kedélyesen folyt  le. A 
polgárság különösen nagy számmal vett részt s 
dal és tánc kőzött egész nap jól mulatott. Ez al-
kalommal a dalárda alapja javára jelentékeny ada-
kozások is történtek. Az adakozók neveit jövő szá-
munkban közölni fogjuk. 

— A székelyföldi  alsóbb néposztályból 15—20 
évvel ezelőtt sokan vándoroltak ki Romániába 
— mint a „Bukuresti II." irja — csak azért, hogy 
a katonáskodás alól szabaduljanak meg. Ezek ha-
zájukba vissza nem jöhetnek a büntetéstől való fé-
lelem miatt. Most a „B. H." azok érdekében emeli 
fel  szavát, akiket az 1868-iki védtörvények meg-
alkotásukkor Romániában értek, ezekért kéri, hogy 
hasson oda a magyar kormány, miszerint mindazok-
nak kik 31 évüket meghaladták s hadkötelezettsé-
güknek eleget nem tettek, bűnös mulasztásuk ke-
gyelem utján legfelsőbb  helyen elengedtessék. S 
csakugyan, ha meggondoljuk, hogy az ily szöke-
vény'eket sem polgári, sem egyházi uton meg nem 
esketik s igy örökös „vadházasságban" élnek, már 
csak a gyermekek törvényesítése érdekében is he-
lyén valónak tartjuk a r B . H." felszólalását. 

— A sepsiszentgyörgyi tüzóltó-egylet köré-
ből. Múltkori közleményünkből kimaradott volt a 
f.  hó 11-én tartott gyűlésnek azon nevezetes pontja, 
mely szerint Veress Gyula egyleti tagtárs, vonat-
kozással az ezt megelőző gyűlésen tett nyilatkoza-
tára, minélfogva  a számadások egyes pontjainak 
valódiságát kétségbe vonja, jelen gyűlésen azon 
nyilatkozatát visszavonja, miután alapos vizsgá-
lódás folytán  a kételyeket elosztottaknak tekintheti. 
Tüzoló egyletünk parancsnoksága és igazgató ta-
nácsa folyó  jnajus hó 17-én gyűlést tartván, a 
parancsnokság részéről határoztatott hogy ; 1 fo-
lyó hó 19 én kezdve egy-egy tűzoltó rendeltessék 
őrségre azon sorrendben, a mint a tagok valame-
lyik osztályba beosztatnak. 2. A szakaszparancs-
nokok pedig utasíttattak, hogy a beiratkozott ta-
gokat belátásuk szerint osztályozzák, nem adatván 
hely az egyesek személyes kívánalmainak. Kivétel 
tétetik azokra nézve, kik helyesen indokolt kére-
lemmel keresik meg a parancsnokságot. 3) Gya-
korlat tartandó hetenként egyszer, azaz minden 
csütörtökön délután 6 órakor. 4) Az igazgató ta-
nács részéről határoztatott, hogy tartassék egy 
májális az egyleti vagyon gyarapodására, minek 
kivitelével Kelemen Lajos, Bikfalvi  Ferenc és Fá 
bián György tagtársak bízattak meg, hogy egyet" 
értve városunk nagyérdemű polgáraival, a tnódo-" 
zatokat állapítsák meg. Kiadt 1 megbízás folytán 
a titkár. 

— A dévai áll. tanítóképzőnél a képesítési 
vizsgálatok f  évi julius hó 1 és következő napjain 
tartatnak. A jelentkezni kivánók, az e tárgyban 
kiadott szabályrendelet 3. értelmében folyamod-
ványaikat adják be junius hó íó-áig alólirt igaz-
gatósághoz. Déván 1879. május 19-én. — A kép. 
igazgatóság. 

— Szeged szebh lesz, mint volt! A rombadőlt 
városban az építkezési kedv előmozdítása végett 
több hazafias  főúr  s ezek között József  főherceg 
szándékozik palotát építtetni. Az erre vonatkozó 
eszmecsere végett egyelőre Bakay Nándor ország-
gyűlési képviselővel tették magukat érintkezésbe. 
Ugyanonnan irják, hogy a Matyér felől  az ár le-
folyása  oly csekély, hogy Dorozsma eddig árvíz-
től megkímélt részét is komoly veszély fenyegeti. 
E végből komoly tanácskozások tartatnak. 

— Az erényhősök városában, Berlinben ismét 
egy vérlázitó tett követtetett el. Bizonyos Ivühnke 
egy öt éves leánykán erőszakot tett s azután meg-
fojttotta.  Azembertelen 29 éves, nős s egy har-
madfél  éves gyermek atyja. Elfogatása  hirére oly 
nagy volt az ingerültség, hogy a rendőrséghez vivő 
kocsit kövekkel dobálták s a nép boszujától csak 
nagy erőfeszítéssel  lehetett megmenteni. 

— A ki 50 évig mindig szaladt. Hager Mihály 
pozsonyi levélhordó e hó 13-ikán ünnepelte 50 éves 
szolgálati idejének jubileumát. Déli 12 órakor az 
összes tisztikar és a szolga személyzet összegyűlt 
az igazgatósági tanácsteremben, hol áz ünnepelt-
nek az összes tisztikar és szolgaszemélyzet által 
aláirt nemzeti szalagos díszes emléklapot és ezüst-
serleget nyújtottak át. Hager nem rég ő felségétől 
az ezüst érdemkeresztet nyerte. Bár egy félszá-
zadon át folyvást  talpon volt és néhány százezer 
levelet hordott s/.ét, folyvást  a legjobb egészség-
ben van s a legpontosabban teljesiti kötelességét. 

— Hetvenkét esketési eset — egy napon. A 
fővárosban  e hó 11 -én nem kevesebb mint hetven-
két esketés fordult  elő. 

— A szegedi vizkárosullak javára Szörcsén a 
„kerekszerdetben" folyó  1879. jttniushó 2-án tánc-
ivigalomm.il összekötött majális lesz. 

— Miért h'úeg az ideifavnsz.  Egy Bostonból 
jött magán levélből, melyet egy nem rég Német-
országból Amerikába utazott egyén irt, kiemeljük 
a következő érdekes jelentést, mely körülbelül 
megadja az ez idei hideg időjárás magyarázatát. 
A gőzös, melyen az utazó Amerikába átkelt, az 
északi szélesség 6o-ik foka  körül nagy tömeg uszó 
jéghegygyei találkozott, mely az északi sarkvi-
dékről indulva lefelé,  helyenként anynyira elárasz-
totta a tengert apró jégtörmelékkel, hogy a hajó 
alig bírt azon keresztül törtetni. 

— Egy vasúti hid felépítése  íi  óra alatt. A 
„Railroad Gazette" közleménye szerint nem régen 
reggeli 6 órakor leégett a Kansas-Pacific  vasút-
nak a Soldier folyón  átvezető hidja. Ugyanaz nap 
délig már az összes, az újból felépítéshez  megkí-
vántató anyag a helyszínére volt szállítva, s a 
helyreállítási munkálatok 50 munkás által meg 
is kezdettek és pedig oly serényen, hogy a hiti 
már legközelebbi nap reggelén 5 óra 40 perckor 
teljesen készen állott. A vasúti rendes közlekedés 
tehát a tüz után 24 óra alatt ismét felvétethetett 

— Májusban megfagyott,  E hó io-én egy stre-
anovi ember, ki valami hir megvitelejvégett Pribys-
leuba küldetett, hazafelé  tértében megfagyott.  Az 
illető ittas állapotban egy árokba esett s 'másnap 
megfagyva  találták. Azon vidéken annyi hó esett 
a mondott éjjel, hogy több helyen hófuvatagok 
képződtek. 

- - Tűz Uj-S/.egedeu. Tüz volt Vasárnap este 
6—7 óra közt Uj-Szegeden. Bakay Nándornak a 
Sótér-féle  házban összehalmozott kender és csepüje 
gyuladt kí és pedig, mint kiderült, vigyázat-
lanságból. Egy süket köteles legény a nevezett he-
lyen pipára gyújtott s az égő gyufa  feje  belepat-
tant a kóc és csepü közé. A legény ezt be is is-
merte a szolgabiróságnál, minek folytán  letartóz-
tatáák. A tűz tovább terjedésének megakadályo-
zása Lakar Mihály uj-szegedi csendbiztos erélyes-
ségének köszönhető. 

— Borzasztó szerencsétlenség történt a keleti 
vasút vonalán, NagyVárad alatt. Ugyanis nevezett 
pályán uj síneket raknak le mostanái an s itt több 
napszámos foglalkozik.  A pályafelvigyázó  vezette 
a munkát, s midőn épen valamit mutatni készült, 
égő szivarja végit eldobta. A szivardarab után 
három ember ugrott egyszerre, mindegyik félre 
akarván lökni a másikat, hogy a kis bagót fel-
kaphassa Ezek egyikét ugy lökte meg a másik 
kettő, hogy épen oda esett, a hol a szeget verte 
egy harmincfontos  kalapácscsal az alap gerendába 
egy napszámos. Az elesett ember feje  épen az 
ütés előtt jutott a fába  verendő szegre. A napszá-
mos már nem birta visszatartani a kalapácsot s 
igy a lehetőleg mérsékelt, de mégis súlyos ütés a 
szerencsétlen fejét  érte, mely három helyen hasadt 
meg. A szerencsétlen napszámos még élve szállít-
tatott a kórházba s most mindenkit arra kér, hogy 
ha meghal, miatta senkit se zárjanak be, mert a baj-
nak az ő kapzsisága volt az oka. 

— • Neorolog. Sz. Udvarhelyi királyi törvény-
széki biró gvergyó- szent-miklósi Gyürfi  Titus a 
maga, s számos rokon nevében mélyen megszomo-
rodott szívvel tudatja, hogy elfelejthetlen  kedves 
neje G y ü r f i  T i t u s n é , született Demeter Róza 
folyó  hó 12-én d. u, 3 órakor idült szívbaj követ-
keztében, élete 36, boldog házasságuk 11-ik évé-
ben, megszűnt élni. 

— Adakozások, a szegedi és Tiszavidéki viz-
károsultak javára, — községenként kimutatva, — 
mely is 3205I879. szám alatt a nagyméltóságú be-
lügy miniszter úrhoz mint első küldemény fel  is 
terjesztetett. Karatna községéből 40 frt.  57 kr. Vo-
lál 14 frt  43 kr. Alcsernáton 76 frt.  43kr. Felcser-
náton 16 frt  4 kr. Várhegy 1 frt.  46 kr. Lécfalva 
52 frt.  56 kr. Feltorja 24 frt.  Dálnok 24 frt.  66 kr 
Albis 10 frt  21 kr. Mátisfalva  3 frt.  3 kr. Alcser-, 
náton- g. k. egyház 2 frt.  Ikafalva  7 frt.  14 kr 
Uzon 120 frt  95 kr. Uzoni ev. ref.  egyház község 
20 frt.  az ezüst mennyegző alkalmával 5 frt:  51 kr. 
Bikfalva  37 frt.  55 kr. Ny én 22 frt.  60 kr. Szacsva 
8 frt-  t kr. Kádár Lajos iskola tanitó által az is-
kolás gyermekektől 1 frt  5 kr. Bodzái körjegvzé 
által 57 frt  73 kr, Málnás 4 frt.  Mikóujfalu  és 
Bikszád 28 kr. 17 kr. Ilyefalva  98 frt.  50 kr. és 
egy ezüst húszas Aldoboly 60 frt  Szemerja 29 frt. 
70 kr. Sztkirály 16 frt.  21 kr. Gidófalva  105 frt. 
8 kr. Etfalva  30 frt.  80 kr. Zoltán 18 frt.  25 kr. 
Fotos 21 frt.  Martonos 17 frt.  Kilyén 31 frt  64 kr. 
Kökös .34 frt.  69 kr. Zalán 6 frt.  56 kr. Oltsz^m 7 
frt.  Besenyő 5 frt.  85 kr. Angyalos 5 frt  10 kr. 
Eresztevény 4 frt.  59 kr. Bodok 10 frt.  Köröspa-
tak 42 frt.  17 kr. nrkos 32 frt  21 kr. Káinok 6 frt. 
61 kr. Csomortán 2 frt.  39 kr. Oroszfalu  7 frt  73 
kr. Ozsdola 24 frt.  98 kr. K. Martonos ti frt  3 kr. 
Sárfalva  7 frt  5 kr. Peselnek 48 frt.  7 kr. Szász-
falu  6 frt.  71 kr. Szárazpatak 13 frt.  41 kr. Szt-
Katolna 62 frt.  95 kr. Az ezüst mennyegző napján 
Árkosról 3 frt.  50 kr. Aldoboly 1 frt.  3 kr. Mar-
tonfalva  25 frt  20 kr Márkosfalva  39 frt.  88 kr. 
Zabola 51 frt  35 kr. Barátos Cofalva  és Telek 26 
frt  20 kr. Kovászna 32 frt  60 kr. Gelence 36 frt. 
59 kr. Dálnoki leányiskolától 3 frt  Szotyor 43 frt. 
75 kr. Összesen 1609 frt  87 kr. és egy ezüst 
húszas. 

— Mai számunkhoz mellékeljük Bécsben 
lakó hazánkfia  Olysai Sándor vállalatáról szóló 
körözvényt. Ajánljuk e derék magyar embert ol-
vasóközönségünk szives pártfogásába. 
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jS.-Sz 
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kr 

Bras 
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k̂r. 
1 legszebb . . 80 5 40 

60 4 80 

4 30 
3 20 

Rozs 1 j f - g S Z e b b  4 — 3 40 
—i 3 20 

Árpa j » e F z e b b 4 — 3 45 
— 3 3o 

Z a b legszebb lO 2 30 
J közepes 1 2 IO 2 20 

1 Törökbuza 4 — 3 55 
5° 4 50 

™ u 4 .SÓ 4 40 
— 7 20 

Fuszulyka 4 4 — 

<J 10 
Burgonya , 5°N 1 75 

J Marhahús — 44 

1 Juhlius 44 44 

J Faggyú friss  |j 3 I 3*U 32 -

Felelős szerkesztő: Míilik József. 
Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

TTmrath és tarsa Prágában, 
gazdasági gépgyárasok ajánlják solitl kivitel, 
nagy munkaképesség és ti /la cséplés által 
előnyösen ismert specialitásaikat : 

Kézi- és vonó erőre berendezett 
cséplő gépekben, 

i— 8 ló- vagy ökörerőre berendezve, szállít-
ható vagy áíló minőségben. Továbbá külön-
böző nagyságban gyártunk szilárd szerkezetű 

Tisztiíó-malmokat, szecskavá-
gókat, daramalmokat stb. 

V C mustrált árjegyzékeket minden nyelven 
bérmentesen küldünk. •• 6—20 

Értesítés. 
Van szerencsém értesíteni, hogy 

f.  év ápril hó 5-én Amerikából haza 
érkeztem és fogászati  iiiiifernieinet  az 
amerikai miiíogászat szerint teljesen 
berendeztem. 

Hat havi Philadelphíábnni tartóz-
kodásom alatt az ottani fogorvosi  aca-
démiai teljes elméleti és gyakorlati ki • 
képezésem után Londonban, Párlsban 
és Berlinben is tartózkodtam és ezek 
által a fogászat  terén teljes elméleti 
és gyakorlati ismereteket a jelenkor 
igényeinek megfelőleg  elsajátiottam. 

Fogászati műtermem a legújabb 
fogászati  eszközök és készületekkel 
van felszerelve  és mindenkit, különö-
sen pedig az orvos urakat kiválóan 
érdekelni fogja  a berendezést, valamint 
a müfog-készieteket  megtekinteni, me-
lyek eddig Európában csakis amerikai 
fogorvosok  által létesittettek, Magyar-
országon pedig jelenleg kizárólag csak-
is általam. 

Teljes tisztelettel 

Perl József, 
rmeiikai fogorvos  és foginüvész  és az 
amerikai fogászati  akadémia tudora 

3 (Doctor of  Dental Sureerv 1 

térért az ajánlott 2 frt.  70 kron felül,  mától szá-
mítva 8 nap alatt a többet ígérőnek elfog"  adatni. 

A venni kívánók akkár írásban bényujthat 
ják ajanlatokat, akár pedig a városi tanácsnál szó-
val jegyzőkönyvre  adhassák ; a feltételek  kölcsö-
nős egyetértés által állitattnak meg. Folyó hó máj 
jus 35 én tul ajánlatok nem fogadttatnak  el. 

Sepsi Szentgyörgyön 1879 jnáius i8 án. 
A v á r o s i tumícsa 

Cséplőgépeket 
1, 2, 3 és 4 igáserőre berendezve, szalmarázával 
rostával és tisztító készülékkel, faállványon  vagy 
egészen vasból, a legújabb szerkezet szerint, Bu-
dapestről vagy Bécsből olcsón és bérmentesen 
szállít és a szolid kivitelért felelősséget  vállal 

Ph. Mayfarth  & Comp. majnai 
Frankfurtban. 

Szolid és értelmes ágensek felfogadtatnak  1 —14 

Minden jó 

g a z d a s s z o n y n a k 
nélkülözhetetlen a flltom  m o s á s és v a s a l á s 
elsajátítása. Alólirt tanfolyamot  nyit minden ne 
mü br i i sse l i vagy legfinomabb  e s í p k ó k , tÜKT-
g ö l l j ó k , férfi  ingek, gallérok és kézelők, női 
ruhák, női piperék mosása és kivasalása be-
tanítására f.  hó 22-tól e hó 30-ig. Az utasítá-
som folytán  n o ott és vasalt cikkek simaság 
és tisztaság tekintetében a bolti uj cikkekkel 
teljesen egyformák.  Elvállal egyszersmind alól-
irt minden, fentebb  emiitett tárgyakat igen 
olcsó árban mosásra és vasalásra. A t. közön-
ség tapasztalni fogja  tanitásmódom előnyeit. 

Tisztelettel 
S a c h s l l e r í a 

Lakása csiki utcában 379 sz. a. özv R zerné. 
1 — házában, 

Érték-  és n!!ló-dr/olyam  a bécsi cs. kir.  nyilvános 
tőzsdén  május 19. 

Magyar aranyjáradék 92.70 
Magyar hitelbank 2402=1 
Ezüst | 
Cs. kir. arany ^ ^ 
Napoleond'or * | * g ^ 
Német birodalmi márka . , , ' , 0 
London__^ ; ] ] | ; 

mmmm 

BIRÖ GYULA • 
B r a s s ó b a n 

ajánlja a t. közönségnek legújabb divatú, gazdagon felszerelt 

Uh  és Mimii lábbeli 
RAKTÁRÁT. 

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

Ráktár: Nagyutca 501 szám. 

Hirdetmény. 
A sepsiszentgyörgyi városi tanács által köz-

híré tétetik, miszerint a magas hegy nevü erdő 
részben vágott 4 ezer méter bükfa  — 4 n ,m s,é-z-

A sör d r á g a i t a l 
azon bámulatos olcsósághoz képest, melylyel alólirt, a csiki utcában, a fonoda  volt helyiségén 

újonnan megnyitott vendéglőjeben 
kitűnő minőségű BORAIT a t. közönség rendelkezésére bocsátja. 

Ezen csinosan és szépen berendezett vendéglőben a finom,  tiszta bor 

literenként 24 krjával, 
házhoz hordva 22 krjával kapható. 

A t. közönség e rendkívüli olcsó árak mellett nagybani eladásnál még olcsóbb árak-
ban is részesül. 

A t. közönség figyelmébe  ajánlja vendéglőjét 

Rézer Bernliárd. „ 
Helyiség : Csiki utcában ifj.  Császár Bálint-féle  háznál, Szabó István vendéglőjével 

szemben. 
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