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A katona-beszállásolási vita a kép-
viselőházban. 

A képviselőház május 2S-iki ülésében meg-
kezdte a katona beszállásolási törvényjavaslat 
tárgyalását. A/, általános tárgyalást, mely elég 
röviden és objektive folyt  le, Ernuszt Kelemen 
nyitotta meg különösen azon szempontból téve 
kifogást  a javaslat ellen, hogy ö Felsége által 
a sereg diszlolokác'üjára nézve gyakorolt fel-
ségjognak a törvényjavas'atban való alkalma-
zása ellenkezik az i Kjó-ik XII. t c. erre vo-
natkozó intézkedésével. Másik kifogása  volt, 
hogy e kaszárnyákra nézve mi károsodunk az 
által, hogy Ausztriában a legénységi létszám-
nak 79 százalékára már vannak kaszárnyák, 
melyek építéséhez inár mi is hozzájárultunk ; a 
közös budgetből pedig ezentúl nem fognak  ka-
szárnyák építtetni. Ernuszt különben a javasla-
tot altalánosságban elfogadta.  Az általa felve-
tett két fökifogást.  ismételték kellő túlzással a 
szélsöbali szónokok Mocsáry Lajos, Orbán Ba-
lázs és Eötvös Károly, azzal a különbséggel, 
hogy ők általánosságban is visszautasították a 
törvényjavaslatot ; habár elméletileg kifejezték 
jámbor óhajtásaikat a beszállásolási iigy ren-
dezése iránt: gyakorlatban inkább hajlandók 
voltak a mai siralmas állapotot fentartani,  min-
denféle  teljesen alaptalan közjogi skrupulus mi-
att. Az egyesült ellenzék részéről Pu'szky 
Ágost szólalt fel,  megtámadván a kormányt 
és kritika alá vonván a javaslatnak, különösen 
a közigazgatási hatóságok illetékességére vo-
natkozó intézkedéseit. A javaslatot azonban el-
fogadta. 

A javaslat védelmére a miniszterelnök, 
honvédelmi miniszter és az előadó szólaltak lel, 
igyekezvén felvilágosítani  és eloszlatni az al-
kotmányos skiupulusokat, melyek egyébiránt 
a 21 és 22 §-okiuíl újra elő fognak  kerülni és 
valószínűleg konkrét alakban formuláztatni. 

A javrslat azután általánosságban elfogad-
tatott. A részletes tárgyalásnál a ház 9 a $ ig 

jutott el ; a legtöbb szakaszt jelentéktelen mó-
dosításokkal ellogadván. Legtöbb vitára az a 

Csodaszerek. 
A szédelgések korszakát éljük I vájjon ki ta-

gadhatja ezt? Csak'vedd kezedbe a. legjobb leg-
tekintélyesebbnek ismert lapot, fuss  át hirdetésein 
és száz alakban száz név alatt találkozol azzal, a 
mit szédelgésnek, vagy szokottabban schwindlinek 
nevez a magyar ember. 

- Vagy nem szédeleg-e az ember, a ki cifra  ke-
retű hirdetésében fünek-fának  ajánlja „saját talál-
mányú" csoda-kenöcsét, mely 4 hét alatt akár a 
homlokán is szakált növel ; nem szédelgés-e a hir-
detéshez kapcsolt bizalomkeltő nyilatkozat, hogy 
az esetben, ha a csodakenöcs nem használna va-
lakinek, pénzét visszakapja. A feltaláló  ur na-
gyon jól ismeri az emberek gyöngéjét, tudja, hogy 
a kopaszságtól való indokolatlan félelem  mellett 
egy pár krajcár elvesztése alig jön tekintetbe. Az 
tán ki is venne magának annyi fáradságot,  hogy 
pénzét visszakövetelje, száz közül akad néha egy. 
Es ha be is panaszolja valaki a föltaláló  urat, mint 
erre egy esetet tudűnk, a feltaláló  ur azzal áll elö, 
hogy bizonyítsuk be a csodakenőcs eredményte-
lenségét. Kopasz fejét  természetesen senki sem csa-
tolja a vádlevélhez, de még el se megy mutogatni 
a bíróság elé, kivált ha kis városban lakik, a hol 
ilyen bajusztalan Szűcs György uram-féle  esetek-
ből egész legendákat szokott kikerekíteni a kávé-
asztal melletti pletyka. A panaszos egy-két frtját 
csendesen megsiratja és elhallgat, a feltaláló  ur 
pedig büntetlenül tovább űzi mesterségét. 

De vegyünk csak elemzés alá néhány ilyen-
féle  csodaszert. Lássuk miben rejlik a büvhatás 

kérdés adott okot, váljon elegendő e a törvény-
javaslatnak az az intezkedése, mely a beszál-
lásolási ügyekben az illetékességet egész álta-
lánosságban a közigazgatási hatoságokra ru-
házza, vagy pedig szükséges-e ama hatóságo-
kat részletesebben megjelölni. 

A javaslat amaz általános kifejezést  legin-
kább Horvátországra való tekintette' használta, 
a melynek hatósági szervezete a magyarországi-
tól eltér. A ház idáig elfogadta  a javaslat ál-
láspontját ; a kérdés azonban ezzel nincs el-
döntve, mert egy indítvány van bejelentve, mely 
a hatósági illetékességtől összefoglalva  kivánna 
egy szakaszban rendelkezni. 

Szende Béla honvédelmi miniszter ez al-
kalommal is szakszerűen szólt a tárgyhoz. Azt 
mondá : A beszállásolás lein t igen súlyos, 
érezzük mindnyájan, rég nyilatkozott már ez 
iránt a közvélemény. Már 1834-ben regnikolá-
ris deputáció küldetett ki, mely e kérdéssel 
foglalkozott  A viszonyok nem tették lehetővé, 
hogy a kérdés megoldása máig a törvényhozás 
elé kerüljön. Mikor a kormány az ország ezen 
terhein könnyiteni akar, szóló nem érti, hogy 
a törvényjavaslat oly felfogással  találkozik, a 
milyen ma a házban nyilvánult. A törvényja-
vaslat nem egyéb, mint egy adminisztracio-
nalis kérdés megoldása, s kiindulva azon szem-
pontból, hogy az eddig viselt nagy terhet mi-
kép lehetne enyhíteni; ezen feladatnak  a tör-
vényjavaslat megfelel.  Szabályozza a dijakat 
az 11. n. deperditákat, csökkenti és elviselhetővé 
teszi azon terhet, melyet egészen elhárítani 
nem lehet, mert mig hadseregünk van, annak 
beszállásolásáról gondoskodni kell. 

Szóló nem lát ellentétet a törvényjavaslat 
21 és 22 és az 1867. XII. t e közt A tör-
vényjavaslat alapjául vétetett ő Felségének a 
katona beszállásolási ügyre vonatkozó 1S70. 
évi rendelete, mely akkor m'nden törvényha-
tóság által e fogadtatott:  egyetlen egy sem 
emelt ellene szot. Hogy a rendes elhelyezés 
elrendelése ö Felségének joga, a ki a sereg 
legfőbb  parancsnoka, az igen természetes. Ha 
elismeri a ház, hogy ő felsége  kizárólagos joga 

és ámuljunk el a feltatáló  urak szörnyű vegyészeti 
tudományán, a milyet még nem pipált Európa. 

Itt van mindjárt a harminc év óta legsikere-
sebbnek ismert szépitö szer, az úgynevezett „Lili-
okese." Vegyelemei : hamuzsir é.s egy adag illat-
szer, <1 mi a cifra  edénynyel együtt, ha sokat 
mondunk, harminc krajcár, de azért az ára „csak" 
3 frt. 

„A r e z e d a göndörítő hajkenőcs" áll viasz, 
fagygyn  és olajból, mely ártatlan szerek akárhogy 
keverjük is, csodálatos eredményekre nem fognak 
vezethetni. 

Az úgynevezett „keleti szőrmentesitő" szer, 
mely a borbélyok veszedelmére lett feltalálva, 
mészt és kálit tartalmaz, mindakét alkatelem a leg-
csekélyebb vigyázatlanság elkövetésénél veszélyes 
szembajoknak lehet előidézője. 

A hires „növényszappant" egy kis zsiradék-
ból ós zöld festékből  akármelyik derék szappa-
nos előállíthatja. Növénykivonatnak  nyoma sincs 
benne. A feltaláló  doctor ur csakis a zöld szint 
adta meg hozzá a növényvilágból. 

Ki ne ismerné a „Morison pilulákat" legalább 
hírből. Ezen amerikai találmány a legerősebb has-
hajtó szerekből van összefundálva  és ép oly ve-
szedelmes lehet, mint a mily nagy hasznot huz be-
lőle a feltaláló  ur. 

A „nyirbalzsam" mely mint bőrszepitő szer 
örvend nagy elterjedtségnek, nem egyéb mint 
cifra  palackba öntött hamuzsir, szappanlé, glyce-
rin és tiszta kutviz. 

A Kneifel  féle  „hajfestu  linctura" alkatrészei : 
chinatinctura, Hoffmann-féle  életbalzsam és vörös-
hagymáié. Egészben véve se nem használ se 
nem árt. 

Es nagy részben ilyenek a soha nem látott 
„legújabban feltalált"  csodaszerek, melyek a hoz-

a vezérlet, vezénylet és szervezet felett  intéz-
kedni, akkor joga van az elhelyezés elrende-
lésére is, mely a szervezetnek kiegészítő része. 
Mar a legrégibb időkben különbséget tettek 
az elhelyezés és beszállásolás közt s a beszál-
lásolás minden eddigi törvényünk értelmében 
is az ország kizárólagos joga, s e jog fenn  is 
tartatott. 

A törvényjavaslat elfogadtatott  a részletes 
vifa  alapjául. 

* Tisza Kálmán miniszterelnök arcképe, me-
lyet Sepsi Szentgyörgy város, mint a kormányel-
nök választó kerülete rendelt meg Barabás Mik-
lósnál, befejezéséhez  közéig. A kép, melyet nemso-
kára leszállítanak rendeltetési helyére, mint az 
„Ellenőr" irja, igen sikerült. Az „Ellenőr"-nek ez 
a rövidke tudósítása ismét konfúziót  csinált az 
ellenzék táborában s a mit a múltkor a „Magyar-
ország" eljajveszékelt, azt most a „Pesti Napló" 
recitálja. Koszul esik ar ő lelkének, hogy Tisza 
Kálmán nagy államférfiú,  talán még „Ingomár" 
urnái is nagyobb a ki pedig egy vezércikket sem 
sajnált a „Napló" legutóbbi számában a miniszterel-
nök arcképéért megereszteni. Abból megtudjuk 
hogy Császár Bálint fenn  járt Budapesten, hogy 
Császár Bálint megválasztatta Tisza Kálmánt vá-
rosunk képviselőjéül, megtudjuk, hogy a „Pesti 
Napló" szive fáj  ennek miatta igen nagyon: egye-
bet nem tudunk meg semmit. Az a vénasszonyos 
sopánkodás olyan jól illik a „Napló" szájába, hogy 
mi csak gyönyörködni tudunk egv tehetetlenné 
vált ellenzék ilyenforma  idege. rángatózisa-
ilian. 

A cőrögtiirök viszály a határkeriiletekben tör-
tént legújabb események folytán  nagyobb mérték-
ben magára vonja .a figyelmet.  A görög- kormány, 
ugy láts/ik, fegyveres  öszszeütkőzések provoká-
lásával igyekszik a kérdést „égetővé-' tenni, s 
mig a maga csapatait a határon összpontosítja, 
a török területen lázadást igyekszik szítani. Na 
gyón sajátságos, úgymond a félhiv.  „Nordd. Ztg." 
hogy az összecsapásról, msly török területen gö-
rög felkelők  és török katonák közt történt. Ahté-
neben oly gyorsan és pontosan vannak értesül-

zájok csatolt reklámok után ítélve egy üttesen hasz-
nálat mellett ezer esztendős életet is ígérnek a 
szegény halandónak, legyen bár aszkóros, rákfe-
nés, köszvényes vagy talán félhalo  t is az illető. 
Nem is kell erre egyéb, csak hogy korán igyunk 
meg egy pohár Hoff-féle  maláta sört, később egy 
kupica Daubitz gyomorkeserűt, délben egy pohár 
almabort, uzsonnára együnk meg egy pakli lloff-
maláta csokoládét, estére vegyünk be egy kis 
Pagliano szörpöt vagy csukamájolajat, aztán bur-
koljuk önmagunkat fülig  sokat hirdetett egész-
ségi flanell  ingbe, feküdjünk  le és aludjunk, ha tu-
dunk attól a gondolattól gyötörtetve, hogy Ma-
thuzsálem csak kis Miska volt hozzánk képest az 
ő góg esztendejével. 

A feltaláló  urak különben nem a legroszabb 
eljárást követik szörpeik, kenőcseik és egyéb 
itató vagy kenhető bűbájos szereik feltalálásával. 
Ugy tesznek, mint a jó gazdasszony, a ki ven-
dége előtt megkóstolja az ételt, bebizonyítandó, 
hogy nincs benne méreg, a feltaláló  urak is elő-
ször magukon tesznek kisérletet és nem késnek 
annak hallatlan nagyszerű eredményét világgá 
trombitálni egyidejűleg kotyvalékjaik  sikra bocsá-
tásával. 

Igy például Hoff  azzal lepte meg a világot, 
hogy teljesen romlott tüdejét az általa feltalált  ma-
látakivonat öt hét alatt helyre hozta, tehát minden 
héten visszakapta tüdőjének egy ötöd részét és 
igy öt hét alatt az egész tüdőt. Tiszta mathemati-
kai igazság 1 

A hirdetések mellett rendesen köszönő iratok 
hálálkodó levelek, sőt orvosi elismerések is dísze-
legnek. Jo lesz itt nem feledni,  hogy az orvosok 
is gyarló emberek, kik az arany csengését nem 
vetik meg. 

Szerkeszlosi'gi noná 
Sepsi-Szcntgyörgyön 

a ref.  kollégium épületé-
ben, hova 

a hp szellemi részét illrt 
kö.lcinények  küldendők 

Kiadó hivatal: 
j'OLLÁK JAÓH 

könyvnyomdája  cs kön v-
kercskedése, 

hová a hirdetések és 
előfizetési  pénzek 

bérmentese-n intézendök. 



ve. A görög felkelők  ellen a porta egyelőre az 
albánokat állitja sikra, s juszuf  bey, a prizrendi 
liga katonai főnöke,  több tiszt és a porta egy 
biztosa kiséretében már elutazott Janinába. A gö-
rög kormány alkalmasint nagyon téved, ha ily 
erőszakos eszközökkel magára nézve kedvezőbbé 
véli alakithatni a viszonyokat, Párisi tudósítások 
szerint még a görögök iránt leginkább jóakaró 
francia  körökben is kedvezőtlenül hatott a görög 
garázdálkodások hire, diplomáciai körökben pe 
pig, mint Bécsből félhivatalosan  jelentik, e esete 
patékat egyáltalában nem hajlandók figyelembe 
venni, annái kevésbé, mert Waddington körjegy-
zéke nyomán a hatalmak közt már létrejött a 
megegyezés a görög kérdésben követendő közös 
eljárás iránt. A francia  kormány ugyanis, engedve 
a Bécsből és Londonból tett megjegyzéseknek 
elejtette, a formaszerü  nagyköveti értekezlet esz-
méjét, s a közvetítést a hatalmak képviselői egy-
előre, konferencia  nélkül kísérlik meg a francia 
körjegyzékben kifejtett  elvek alapján. Anglia 
magatartása jóformán  biztosiíja a portát, hogy Ja-
nina átengedése nem fog  elhatárositatni, fegyveres 
tüntetésekkel pedig a görögök ép oly kevéssé 
fogják  ezt kierőszakolni. 

Andrássy ÍJjula gróf-  külügyminisztert máj 
26-án rögtönzött, de annál szívélyesebb ovációk 
lepték meg a budapesti közönség részéről. Midőn 
az akadémia dísztermébe pár perccel az ülés 
megkezdése után belépett, a közönség harsány 
éljenzéssel fogadta,  melyet a gróf  kallemesen 
meglepetve köszönt meg. Midőn pedig a szobor 
leleplezése után az Eötvös-térről, Tisza miniszter 
elnök ur társaságában eltávozott, több száz főnyi 
tömeg kisérte az ,.Európa" vendéglő kapujáig, hol 
szállva volt,{s midőn a kapun belépett kalap levéve 
szívélyes éljenzéssel üdvözölte. Andrássy gróf,  Do-
czy Lajos udvari tanácsos és Péchy Imre minisz-
teri titkár kiséretében, még a tegnapi esti vonattal 
Bécsbe utazott. 

— A muszka rémuralom ismét egy borzasztó 
tettét kelfeljegyeznünk.  A közelebb elfogott  nihi-
listák Tobolkszban kétségbeesett menekülési kísér-
letet tettek a napokban. A börtönfundamentuma 
alatt ember feletti  erővel alagutat ástak, tervü-
ket azonban egyik társuk elárulta a börtönlelű-
gyelőnek. A felfedezés  alkalmával a foglyok  épen 
munkában voltak s miután a gödőrből nem akartak 
előjönni, a börtönörök tüzeltek reájuk. — A fog-
lyok aztán a feladót  leszúrták. 

Oroszországban az elfogatások  mind nagyobb 
arányokat öltenek s a szentpétervári börtönökben 
levő politikai foglyok  számát már 20 ezerre becsü-
lik. A kivégzések és deportálások is javában foly-
nak s ezzel egyidejűleg a kormány nagy reformo-
kat tervez a hadseregben, hogy egyrészt a legu-
tóbbi hadjáratban tapasztalt óriási visszaélések 
jövőre lehetetlenné tétessenek, másrészt hogy a 
hadsereg számra nézve is erősbittesék, — a mi 
egyelőre már azért is szükséges, hogy az ostí'om-
állapot eshetöleg az óriási birodalom minden részé-
ben keresztülvihető legyen. Hogy ez erőszakos 
intézkedések alaposan orvosolhatnák a bajt, annál 
kevésbé várható, mert a nihilisták a mostani 
rémuralom közepett sem riadnak vissza a harcz 
folytatásától.  A gyújtogatás az ország minden ré-
szében napirenden van s már Szentpétervárit is 
megkezdődött. A kormány és a forradalom  egy-
mást fölülmúlni  igyekszik rémület terjeszté-
sében. 

Az angol francia  viszonyok elhidegülését, melyet 
már néhány nappal ezelőtt jeleztünk, politikai kö-
rökben is figyelemre  kezdik méltatni s a heves 
harc, melyet a londoni és párisi kormánylapok 

Ezek csak az emberi egészség helyreállítására 
söt ha ugy tetszik megteremtésére és az erszé-
nyek meglapitására feltalált  szerek. Vannak azon-
ban olyan feltaláló  urak is. kik életük nemes fel-
adatául az emberiség anyagi jólétének emelését, 
az erszények duzzasztását tűzték ki. Ilyen Orlicé 
az ö csalhatatlan lottócombinatióival és a „Csak 
nálunk a szerencse"-féle  sorsjegyüzérek ezrei. Mit 
szóljunk ezekre ? Hiszen csak a legtelivérebb köny-
nyenhivő adhat hitelt olyan embernek, a ki egy 
néhány írtért százezreket igér osztani másnak és 
nem maga rakja zsebre a roppant kincset. 

A kuruzslók szereit illetőleg pedig csak egy 
tanácsuk van a t. közönség számára. Tegye azo-
kat feleslegessé,  mégpedig egyszerűen ugy, hogy 
fogadja  el a következő receptet : 

„Ha nem akarsz schwindli áldozata lenni, 
schwindlirozz magad. Végy egy theáskanál rebar-
bara szaftot,  hozzá egy pohárka almabort, keverd 
össze Hoff  maláta sörével, sózd meg e keveréket 
seidlitz porral, gernirozd Morison pilulával, öntsd 
az egészet köszvényvászonra és eredj árnlni. Egy 
év múlva egészségügyi tanácsos és több lovagren-
dek birtokosa lesz belőled. 

Gazdagabb mint az az amerikai, ki néhány 
év előtt az úgynevezett Anacafával  lármázta tele 
a világot, ajánlván azt, mint biztos gyógyszert az 
aszkórosoknak. Az Anaca-fából,  jóllehet nem volt 
egyéb fenyőfánál,  az első 8 nap alatt 80.000 font 
kelt el s a feltaláló  rövid idő múlva fél  millió fo-
rintot rakott zsebre. 

Ds el ne áruld, kitől hallottad e jó tanácsot." 
U. H. 

egymás ellen folytatnak,  ha nem jelenti is a két 
kormány közti elidegenedést, mindenesetre ko-
moly nézeteltérésekre és neheztelésrn mutat. Az 
angol lapok remélik, hogy a franciák  neheztelése 
csak múlékony lesz s ez valószínű is, ha Anglia 
jövőre nagyobb kíméletet tanusit Franciaország 
iránt : ellenkező esetben, — úgymond egy párisi 
tudósítás — a francia  kormány egészen saját ér-
dekei szerint fog  eljárni. A francia  diplomácia 
panaszkodik, hogy a keleti kérdések mindegyiké-
nél makacs ellenálásra talált az angol kormány 
részéről s e panasz főleg  a görög, egj'ptomi, szí-
riai kérdésekre s a török pénzügyi tárgyalásokra 
vonatkozik. A Kelet békéje s az uj rend meg-izi 
lárdulása érdekében kívánnunk kell, hogy e duzzo 
gás a két nyugoti nagyhatalom közt mielőbb vé-
get érjen s a régi egyetértés közöttük hely-
ál Íjon. 

Konstantinápolyból jelentik a r P . Ll." nak, 
hogy ama táviratok, melyek azt hireszlelték, hogy 
gr. Zichy a nagyvezirrel és Karetheodory basá-
val az ápril 21-ki konvenció pótlékának módosí-
tása iránt alkudozik, alaptalanok. 

ürinápolybaii e hó 14-kén Muhamed bey ve-
zetése alatt tekintélyes mohamedánokból álló kül-
döttség jelent meg Reuf  basa kormányzó előtt és 
kijelenté, hogy a mohamedánok a keresztényekkel 
őszinte békében és barátságban akarnak élni, leg-
távolabbról sem gondolnak hoszura és a kor-
mány e tekintetben nyugodt lehet. 

Kelet-Kuinélia  uj beosztása az uj statutum 
szerint r á r megtörtént. A tartomány ideiglenes 
polgári kormányzójául a bolgár Ekonomov, Philip 
popolisz polgári kormányzójául a szintén bolgár 
Reinov jelöltetett ki. 

Van-e Harotnszékmegyének Kézmű-
ipara? 

Erre a kérdésre mi háromszékiek határozot-
tan azt feleljük  : igenis van. De ha csak a szom-
széd megyéket, vagy pláne a távol vidéket s a fő-
várost kérdeznők meg, azt felelnék  rá: meglehet 
hogy van, de mi soha sem láttuk. Általában akar-
nak e haladni a korral a mi iparosaink, mutatnak e 
jelt a korral együtt haladás képességére, mindez 
olyan kérdés, a mire meg kell felelnünk. 

A mostani időkben sok mindenféle  kiállítás, 
gyiilésezés volt már az iparfejlesztés  szempontjá-
ból, de mindezek aligha értek fel  a jelenleg össze-
ülendő iparkongresszussal, az országos székesfehér 
vári kiállítással. 

A II. országos iparos-gyülés május 31-én fog 
megnyittatni Budapesten. Olvassuk a lapokból, 
hogy ezen gyűlésre a vidéki ipertársulatok képvi-
seleti jelentkezései oly tömegesen érkeznek, hogy 
a megyeház — a hol a gyűlést megtartani szán-
dékoztak — alig fogadhatja  magába s nagyobb 
teremről lesz szükség gondoskodni, valamint szá-
mos egyéb rendezési intézkedések is változást kell, 
hogy szenvedjenek. Május 25-ig 280 ipartársulat 
jelentette be a képviseltetést, a küldöttek száma 
400 at már meghaladta. 

Ezek között az országnak Királyhágón innen 
s tul fekvő  részeiből mindenünnen látunk képvi-
selőket, csupán Háromszékmegyéből nem. 

Sepsi-Sztgyörgy városból végre a mint hall-
juk, nagy nehezen egy „szál" képviselő felment 
egyik iparos társulat részéről, de aztán c- akis ez 
az egy és sem innen több sem egyebünnen csak 
egyetlen társulat sem lesz képviselve a II. orsz. 
iparos gyűlésen. 

Kézdi-Vásárhely,  mely oly igen szeret az ipa-
ros városok közé sorakozni, ezúttal is csendesen 
alszik, mint mindig, valahányszor arról volt szó, 
hogy mutassanak be ők is v a l a m i t abból a 
s o k b ó l , a mivel annyira fennen  dicsekedni el 
nem mulasztják. 

Mit jelentsen ez ? 
Ha utánna gondolunk annak, a mi e sajnálatra 

méltó körülmény indoka lehet, hát akkor nagyon 
elszomorodik az ember lelke. Nincs itt már mit 
szépitni a dolgot, ki lehet, mert kell mondanunk 
kereken, hogy megyénk ipara csak a kezdetleges-
ség primitív állapotában tengődik, ki kell monda-
nunk, hogy iparosaink csak a megélhetés, kenyér-
kereset forrásául  tekintik mesterségüket s nem 
gondolnak azzal, hogy az idő halad s ők elmarad-
nak. Pár esztendő kell már csak ahoz, hogy ipa-
rosaink belássák s azon szomorú tapasztalatra jöj-
jenek, hogy ők a m a i iparosok sorában, az ipar 
mai fejlettsége  fokán  helyet nem foglalhatnak  töb-
bet. S ez a tapasztalat bizony bizony nagyon ke-
serű lesz azokra nézve a kik még ezután is ipar-
ból akarnak megélni. 

Sepsi-Szentgyörgyőn van iparos elég, derék 
jő munkások ök egytől egyig, csak nekik is azon 
egyetlen hiányok van, hogy csupán a heti vásárra 
dolgoznak s hegy soha sem gondol egyik sem, 
arra, hogy a most megindult országos mozgalomba 
részt vegyenek, hogy fejlesszék,  tökéletesítsék ön-
magukat s iparukat, szóval a magasabb szempon-
tok k vül esnek tevékenységi körükön s marad-
nak abban a stadiumban, a melyben apáik állót 
tak évtizedekkel ezelőtt. Ebben a városban annyi 
mindenféle  jóra törekvő intézet, humánus egylet s 
több eféle,  hogy se szere se száma nincs, de hogy 
az iparosnak volna egy találkozási helyük, a hel 
saját dolgaikról beszélhetnének, vagy hogy — mint 

például most is — egy-egy ily nagy fontosságú 
gyülésan képviseltetnék magukat s a kiállitásson 
ök is részt vegyenek munkáikkal, arra senki sem 
gondolt. 

Mit szóljunk Kézdi-Vásárhelyről.  Az a sok 
iparos, mely -hazánk második iparos városának 
mondható, még eddig egyetlen esetben sem emelte 
fal  fejét  a nyugalom párnájáról, ha saját érdekük 
ben valami inagas cél forgott  kérdésben. Itt lehet 
a közművelődési egylet zeneszakosztályával, szini, 
dal és nem tudom miféle  szakosztályával, ha nincs 
nekik, iparos, a mai haladó kor keretébe beleillő 
iparos közönségünk. Mit törődnek ök azzal, hogy 
most iparkongresszus van Budapesten, hogy ipar 
kiállitás van Székesfehérvárit,  ök dolgoznak a ma 
guk fejők  után tovább, nem gondolva az idő szel-
lemével, nem ügyelve a mellette repülő korral, 
mjg egyszerre azon veszik észre magukat, hogy itt 
maaadtak s az elő haladott idő kivette kezökből 
a kenyeret. 

Szomorú állapot biz ez. Iparosainkat fel  kel-
lene vájni valahára álmaikból, felébresztenni  ben-
nök az önérzetet, a becsvágyat egy magasabb 
cél iránt. S ez azt hisszük az elöljáróságok köte-
lessége volna. 

Ha ez igy megy tovább is, ne dicsekedjünk 
mi többet soha magunkal I 

- L. -

A hétfalu.si  pör. 
llétlslu, 1879. május 28. 

Az 1874-ik év december hó 22-én a brassó-
megyei hosszufalusi  járásbíróság, mint első bíróság 
elitélte Brassó városát Hétfalu  javára, 12532 frt. 
73 krig és szabad építkezési, kereskedési faizásra 
(a mint volt 1848 előtt egészen 1854-ig mikor föl-
állította Brassóváros az erdöszéli hivatalt Hétfalu-
ban, akkor előbb csak tojást vettek az épületfák 
kimutatásáért, azután pénzt és pedig minden drb. 
fáért  40—50 krt, mit még sokaltak a hétfalusiak  és 
pör lett belőle.) Ezen ítélet ellen Brassó város 
mindig allegált, semmisített, felebezett,  szóval a 
mig csak lehetett húzta, halasztotta a fizetést,  mig 
a legfőbb  m. kir. curia végleg elitélte 1875. októ-
ber hó 22-én 7389 sz. alatt Az ítélvt igy hangzik : 

0 felsége  a király nevében I 

A m. kir. curia, mint legfőbb  Ítélőszék Pávai 
Vajna Elek ügyvéd által képviselt Bácsfalu,  Tür-
kös, Csernátfaiu,  Hosszúfalu,  Tatrang, Zajzon és 
Pürkerec községeknek, mint felpereseknek,  Májer 
József  ü g y v é d által képviselt Brassó vá-
ros községe alperes ellen sommás visszahelyezés 
és 12532 frt  73 kr a hosszufalusi  királyi járás bí-
róság előtt folyamatba  tett, nevezett bíróságnak 
1S74 december 22-én 2213 sz. a. és a marosvásár-
helyi kir. itélő táblának 1875 ápril hó 23 án 2950. 
sz. a hozott Ítéletével elintézett sommás perét, al-
peresnek 1875 junius hó 2-án 819 sz. alatt beadott 
fellebbezése  folytán  1S75 október 21-ik napján 
tartott nyilvános ülésében vizsgálat alá vévén kö 
vetkező ítéletet hozta a marosvásárhelyi kir. táb-
lának azon része, melyben alperes feltétlenül  kö-
teleztetett felpereseknek  a kereseti erdőkből bár-
minemű épületfát  minden taxa, vagy egyéb ille-
ték nélkül kiszolgáltatni, továbbá a felperesektől 
beszedett 12532 frt.  73 kr taxa ennek a kereset 
beadásától a fizetés  napjáig számitandó ou{„ vissza-
fizetni  stb. Minthogy a visszatérítendő ősszeg meny-
nyisége ellen emelt kifogást,  mint a kinek a be-
szedett összeget rendesen elszámolnia kellett volna, 
az illető szám szerinti adatoknak birtokában kell 
lennie, számszerűleg igazolni elmulasztotta, az oda 
kitiált főesküt  sem fogadta  el, ez összeg mennyi-
sége más bizonyíték hiányában a felperesek  által 
leteendő főeskütöl  feltételezetten  volt megalapí-
tandó stb. 

1874 —1879 ápril hóig 4 év és 4 hó mult el, 
tehát Brassó város 4 évig és 4 hónapig húzta, ha-
lasztotta a 12532 frt  73 kr kifizetését  Hétfalunak 
mely idő alatt 2 — 3 ezer ember csaknem törvény-
székileg kétszer kikérdeztetett és megeskettetett. 
Brassó minden áron meg akarta kevesbíteni a fel-
adott és törvényesen három forumon  inegitélt pénz-
összeget, de embereink, kivéve két birót, jól visel-
ték magukat, minden ijeszgetések dacára is 

A t. olvasó láthatja, mik történtek csak ezen 
egy perrel is, (pedig Hétfalunak  5 pere van Bras-
sóval jelenleg) 4 év és 4 hó alatt Hétfaluban,  mely 
idő alatt csak ezen perben iö semmiségi panaszt 
adott be Brassó. Sokszor megtörtént, hogy mulasz-
tás, késlekedés, vagy fel  nem világosodás által 
Hétfalura  kedvezőtlen ítélet jött, mit fájdalom  e 
becses lap és más lapok is rögtön közöltek, né-
mely roszindulatu hétfalusi  tudósítók által ; de 
most hallgat a krónika, igen mert azon uraknak 
nem tetszik, hogy Brassó város az elitélt és jogta-
lanul felvett  pénzt ez év ápril hó 5 én Hétfalunak 
törvényesen visszafizette  4 évi kamatjával és meg-
ítélt perköltségeivel együtt. 

Most hallgatnak a tudósító urak, nem irnak 
színdarabot, nem olvassák irodákban az újságot 
embereinknek, hogy nyert líétfalu  és vesztett 
Brassó. Embereinket nem biztatják, hogy ne hagy-
ják magokat és mikor kedvezőtlen Ítéletek jöttek, 
csak ugy hencegve olvasták a lapokból, hogy 
megnyerte Brassó Hétfalut,  fennen  olvasták és 
gúnyolódtak ilyen formán:  „keetek ne is perelje 
nek, soha sem nyernek, békéljenek ki, ne hall' 



gassanak az ámitókra I Brassó gazdag város, sok 
tanult embere van, sohasem nyernek keetek I" 

Most ismerjük embereinket, kik voltak és van-
nak Hétfalu  ügye mellett Fájdalom, azon tüdósitó 
urak csak rosz oldalút látták jónak szellőztetni s 
ha kedvezőtlen itélet jött, nyomban megírták a 
lapoknak s hangolták bura, bánatra embereinket, 
a kik desperálni kezdtek csakugyan. S valóban, 
ha a gondviselés őrködő szelleme segítségünkre 
nem jön, elvesztettük volna szépen ilyen „pártfogá-
sok" ilyen „támogatások" mellett a pert. Ha szi-
vükön viselték volna ügyünket, tudomására hozták 
\ olna azt is, hogy Hétfalu  megnyerte pőrét. Ez 
lett volna a következetesség, hogy lássa e la-
pok t olvasó közönsége, a mit szívesen olvasott 
\ olna. 

E becses lapok t. olvasó közönsége a fenn 
Írtakból átláthatja, hogy mily emberekkel és em-
berek között éltünk és élünk, pereltünk és pe 
relünk. 

Ezen sorokat azért adom közre, hogy tudják 
meg a szegény népet félrevezető  urak, miszerint 
mi tudjuk és tudtuk kétéltüségöket. Tartsanak 
tehát ezután azok ügyeivel, a kikkel laknak és a 
kikért a hivatalt viselik, mert egyesült erővel so-
kat ki lehet vinni, álmákon és kétszínűséggel pedig 
elvesztik a nép bizalmát. 

Egy héfíidusi. 

Egy Orosz lap a novibazári egye?,-
mónyröl. 

A „Golos" a novibazári egyezményről hoz 
cikket, közöljük azt azok megnyugtatására, a kik 
talán még most is oroszbarátságai vádolnák András-
syt. Különben az ellenzék nem akar látni még ak-

kor sem, mikor tiszta^tények' állnak,előtte. Lássa hát 
mit irnak azok a muszka lapok erről az elhíresz-
telt barátságról. A fentebb  említett „Golos" cik-
kében oda nyilatkozik, hogy ennek minden sora 
bizonyítja az ügyes Karatheodory pasa győzelmét 
Andrássy és Zichy grófok  magyar rövidlátása fe-
lett. Konstatálja továbbá, hogy a nevezett kon 
ventio Ausztria Magyarországban a sajtóra és a 
politikai körökre rosz benyomást tett. Senki sem 
vária, hogy a magyar államférfiak,  Andrássy és 
Zichy grófok,  oly mérvben árthatnának országuk 
méltóságának és becsületének, a minő mérvben ez 
a konventió szövegéből kitűnt. 

Az osztrák kormány a rosz benyomástól félt 
s azért késedelmeskde tt a konventio közzétételé-
vel. Szégyen és boszankodás fogta  el a közön-
séget és a független  sajtót Bécsben a nemzetközi 
szerződés olvasásánál, a melylyel Andrássy gr. és 
a befolyása  alatt Konstantinápolyban cselekedett 
Zichy gr. a szegény Ausztriát megajándékozták, 
szégyen azért, mert hogy a szultán főúri  jogait az 
osztrák császár hadserege által megszállt területre 
elismerő szerződés mind u tiz cikkelye csak en-
gedményeket Törökországnak tett engedményeket 
is tartalmaz; boszankodás pedig azon oknál fogva 
mert ezen a török birtokában maradó tartományok 
megszállására 300.000 ember mozgósítása szüksé-
ges volt, ezer ember élete áldoztatott fel,  pár ezred 
nél véres összeütközés történt s másfélszáz  millió 
torint költetett el. 

A „Golos" ennek folytán  csak azt hiszi, hogy 
ezen konventió Andrássy gr. állását megingatta. 
Andrássy helyzete úgymond, nem irigylendő. Az 
ö politikájával a reichsrathban levő barátai sin-
csenek megelégedve. 

Az osztrák főminiszter  a teichsrath bezáratá-
sánál sem volt jelen s Bécsből való távollétét ugy 
magyarázzák, mintha kegyvesztett lenne. 

Ha ezen hírekben nagyítás is van, mindazon-
által nem tagadható, hogy Andrássy gr. állása 
valóban kényes. Az angol parlamentnek e napok-
ban kiterjesztett okmányok világosan megmutat-
ták, hogy a keletruméliai kérdésben Ausztria-
Magyarország teljesen nem játszotta azon befolyá-
sos szerepet, a melyet magának tulajdonított. A 
porta és Oroszország közötti ügy nemcsak az ő 
részvétele nélkül, hansm az ezen egyetértést meg-
előzött phasisban, Angolország külön alkudozáso-
kat folytatott  Oroszországgal épenséggel nem tö-
rekedvén Ausztria-Magyarországgal karöltve el-

járni. Az alá nem irott szövetség, a melylyel oly 
malapropos Károlyi gróf  dicsekedett, tiszta puff 
volt s Andrássy gróf  a londoni orosz követtől 
Bécsben csak azt tudta meg, hogy Oroszország 
csak május 3-ika után három hó folyama  alatt 
fogja  hadait Bulgáriából é.s Kelet-Ruméliából ki-
vonni A „Times" bécsi levelezője szerint az osz-
trák külügyminiszter meg volt lepve azon közle-
mény által, hogy ez végleges visszavonhatlan el-
határozás. Igy tehát lassanként az tűnik ki, hogy 
Andrássy Ausztria-Magyarországgal nem azon za-
jos szerepet játszotta el a keleti kérdésben, a 
melyre igényt tartott. 

Tökéletesen elidegenitvén magától Oros.-or-
szágot ő sem Angolországgal szoros egyetértésre 
jutni, Törökország bizalmát megnyerni nem tudta. 
Beaconsfied  lord jó szolgálatait csak addig használta 
fel  mig ezek neki (Beaconsfield  lordnak) szüksé-
gesek valának az Oroszországgal vivott diplomá-
ciai harcra, s azonnal cserbe hagyta ötét, mikor 
jó szolgálataira nem volt többé szüksége. A mi 
pedig Törökországot illeti, ez mindjárt az öt meg-
gyengített küzdelem után képes volt Andrássy 

gróftól  a szultánnak Bosznia és Hercegovinára vo-
natkozó föuri  jogai elismerését kieszközölni. 

Meghívás, 
A sepsi szentgyörgyi önkéntes tűzoltó-egylet 

saját pénztára gyarapítására vasárnap, folyó  év 
juniushó 2-án „Világlátó" első részében, vagy „Erős 
oldal kútjánál" m á j á l i s t fog  rendezni, — a hová 
a városi polgárságot tisztelettel hívja meg 

a rendező bizottság. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Potsa József,  Háromszék megye főispánja 

a pünkösti ünnepekre elutazott Dányánba. 
— Élőpatak és Sepsi-Sztgyörgy között junius 

i-étől kezdve a posta közlekedés megnyillik. Az 
elopataki postahivatal a fürdőidény  alatt napon-
ként összeköttetésben fog  állni Sepsi-Sztgyörgy-
gyel. A menetrend a következő : Indulás S.-Szent-
györgyről reggeli 5 órakor, megérkezés Élőpatakra 
reggeli ó órakor; Indulás Élőpatakról esteli 6 óra-
kor, megérkezés esteli 7 órakor. — Ezen értesí-
tést a „Herm. Z." után közöljük, mely laphoz azt 
a postaigazgatóság 3673. sz. a. küldte be. Az el-
len nincs kifogásunk,  hogy a szebeni lapokhoz is 
megküldik a sepsiszentgyörgyi közönséget érdeklő 
értesítéseket, de azt a sajátságos eljárást egyálta-
lában nem hallgathatjuk el szó nélkül, hagy a Há-
romszéket illető postai változásokról lapunkat a 
nagyon tisztelt igazgatóság soha egy árva betűvel 
sem értesiti. A szebeni postaigazgatóságnak van-
nak sokszor ilyen szeretetreméltó gyöngédségei 
a mikre még nem tettünk eddig megjegyzéseket, 
de ha ezután is ily kiváló figyelemben  részesít 
bennünket, mi is megígérjük, bog/ adandó alka-
lommal hasonló udvariasak leszünk vele szemben. 
Elvárjuk tehát, hogy ezután necsak a szebeni la-
pot, hanem minket is értesítsen az effélékről  ; ál-
dozzon fel  egy keveset kényelméből a mélyen tisz-
telt igazgatóság, mert higyje el nem fog  az ártani 
sem neki sem a közönségnek. 

•—A dypteritis ismét veszélyes alakban je-
lentkezik városunkban. Két gyermek csak a na-
pokban halt meg roncsoló toroklobban s mi töb-
ben feküsznek  a halál karjai között a gyermekek 
közül, kiknek éleíéhíí  nagyon kevés remény van. 

— Öngyilkosság ismét szénsav-gázzal. Damó 
B., sepsi-szentgyörgyi lakos igen szegény anya-
gi viszonyok közt élt, a mint mondják, emelett 
még családi kellemetlenségek is háborgatták s ez-
ért az utóbbi időben részegeskedni kezdett. Ilyen 
állapotában bortól bútól megnehezedett fővel  ki-
ment ő is a S ú g á s b a s ott a „Gözlőbe" leha-
jolt. A kiömlő szabad szénsav abban a pillanatban 
megölte. Ez már pár hét alatt a második öngyil-
kossági eset a Súgásban. Talán még sem ártana 
rendőrileg is valami intézked »st tenni, hogy ne 
férhessen  olyan könnyen e veszedelmes barlang-
hoz mindenki. 

— Kilenc éves életmentő. Barátoson történt 
a napokban, hogy egy jó módit székely gazdának 
négy kis gyermeke kiment az utcára a megáradt 
patakot szemlélni. A rohanó ár fölé  keskeny palló 
volt helyezve a közlekedés elémozditására. Erre 
ment fel  a négy éves fiúcska,  kilenc éves bátyja 
ezt látva utána indult, hogy vissza hozza, de alig 
értek a palló közepére a kis fiu  elvesztette az 
egyensúlyt s két és fél  méter magasságról a rohanó 
patakba bukott Bátya nem sokáig gondolkozott, 
hanem egyenesen utána ugrott, s bár teljes erővel 
sodortatott ő is a gyors patak által, sikerült öcs-
csét mellen ragadni s sok küzködés után teljesen 
kimerülve a partra szállítani. Az ^összefutott  nép 
nem győzte bámulni a merész gyermeket. Midőn 
atyja kérdezte, hogy miképen volt bátorsága beln-
ugrani, oda hol ö is veszélynek volt kitéve : azt 
felelte  rá, hogy öcscsét megszabadítani köteles-
sége volt és pedig minden idővesztés nélkül. Ha a 
pallóról lekerült volna a partra, erre soha képes 
nem lett volna, mert a viz nem igen szokott vára-

kozni. 
— Az oltszemi papi állomásra a kijelölések 

már megtörténtek. A kijelöltek közt vannak tudo-
másunk szerint ; Puskás Lajos szacsvai, Benkő 
Ferenc m. földvári  és Zágoni Pál komollól Csiszér 
Zs mikefalvi  lelkészek továbbá Zoltáni Demeter 
Mihály papjelölt és Szabó Géza osztálytanító a sz.-
udvarhelyi ref.  gymnasiumtól. 

— A magyarnyelv tanítása tárgyában a köz 
oktatási miniszter egy fontos  rendeletet intézett 
Nógrád, Arad, Kolozs és Udvarhelymegye (Hát 
Pozsony, Trencsén, Turócz, Árva, Liptó, Zolyom, 
Mármaros, Krassó, TorontAI, Temes, stb. megyék 
hol haradtak ?) tanfelügyelőihez,  hogy addig is, 
mig az ide vágó törvény életbe lépne 1. a losonci 
II. az aradi, III. a kolozsvári, IV. a székely-ke-
resztúri I., II., III. és IV. tanitóképezdébsn, I. a 
tótajku, II., III., IV. a német- és románajku I., II., 
III. és IV. magyar nyelvet nem biró s hivatalban 
levő nép- és felső  nép , valamint polgári isko'ai ta 
nitók számira, f.  é. julius i-ső napjától augusztus 

hó 25-ig tartó pótt.mfolyamot  rendezzen a ma-
gyar nyelv tanulására é.s tanítására. S e póttanfo 
lyamra az illető tanítókat berendelje. 

— Soldosné válópere, amint következtethetni 
lehet, korántsem fog  oly simán lefolyni,  amint azt 
a művésznő érdekében kivánatosnak tartanok. 1 lá-
zasságvédő ügyvédül a törvényszék dr. Krajcsik 
Ferenc ügyvéd és országgyűlési képviselőt nevezte 
ki s a felek  már személyesen is megjelentek a re-
ferens  biró előtt, ahol Soldos ur ki jelenté, hogy 
igen meg van elégedve a feleségével,nem  akar tőle 
elválni. 

— Óriási felhőszakadás  pusztított -áldozócsü-
törtökön Veszprémben és kornyékén. A Bakony-
ban óriási felhőszakadás  volt, melynek vízmennyi-
sége ellenállhatatlan erővel dűlt a Sédbe és a 
mondot időben Veszprémet elérve annak a Séd 
mindkét partján fekvő  részét oly irtózatos mennyi-
ségben öntötte el, hogy egy pár perc alatt a mé-
lyebben fekvő  házaknak ablakain ki- é.s bejárt a 
piszkos, is?apos hullám. Alig volt annyi idö, hogy 
a bennlakók maguk menekülhettek magasabb he-
lyekre : az udvarokon folyosókon  szobákban levő 
tárgyak, bútorok háziállatok nagyrészben elsö-
pörtettek. Kőfalak,fakerítések,  sövények, egész hi-
dak é.s számtalan kisebb átjárók nyomtalanul el-
tűntek, mintha ott sem lettek volna. A nagy gond-
dal müveit kertek mind elöntettek és a már-már 
szépen nekiindult vetemények fölé  több araszvas-
tagságnyi iszap-réteg húzódott. 

— Jótékonyság: angyalai. A szegedi árvízká-
rosultak számára legutóbb egy kis csomag érkezett 
külföldről,  — névtelen jótevők adománya. A cso-
magban három igen finom,  még alig viselt s egy-
forma  eyermeköltözet volt, három kis testvér-le-
ánykáé volt, kik közül a legfiatalabb  3 éves, a 
legidősebb 6 éves lehetett. A kezelőbizottság az 
egyik felöltő  kis zsebében egy ici pici tárcát talált 
elrejtve, a melyben kilenc darab ezüst tallér volt 
papirba göngyölve e fölirattal:  „Alle Gut und 
Hab meiner Töchter : Marié, Julié und Her-
mitie." 

— Kedélyes. Közgyűlést hirdetett folyó  hó 
2ö-ára Kunhegyes községnek elnöke, a melyen 
„rendkívüli fontos  ügyek lesznek elintézendök." A 
templom, hol a gyűlést megtartották, zsúfolásig 
meg is telt hazabulcsekkel és kíváncsiakkal.  A 
közgyűlés rendkívüli fontos  ügye pedig a követ-
kező volt: Az elnök ur megnyitván a gyűlést kér-
dőre vonta a községi kurátor urat, hogy kinek 
adta el a templom udvarán levő lucernát, mire ez 
azt felelte,  hogy 4 forintot  ígért érte valaki, ha az 
elnök ur többet ad érte, szívesen o 'aadja. E vá-
lasz azután oly dühbe hozta az elnök urat, hogy 
neki rontott a kurátornak, nyakon csipte, a földre 
teperte, öklözte, ez meg hasonlóképen cselekedett, 
iigyéb tárgya nem lévén a közgyűlésnek, az elnök 
ur feltápászkodott  a földről  és a gyűlést felosz-
latta. 

— llablás. Hajdu-Nánáson e hó 25-én éjjel 
12 óra tájban egy Deutsch nevű fiatal  kereskedő 
lakására három egyén tört be. A kereskedő mint 
a „M. II." irja — épen azon estén jött meg Deb-
recenből, honnan hir szerint valamely intézettől 
pénzt hozott. A rendkívüli rosz ut fáradalmai  mély-
álomba nyomták. n.ji 12 óra tájban azonban zör-
getésre ébredt, mely ajtaján hangzott. D. nem 
akarta felnyitni  ajtaját : minek következtében azt 
berúgták s két álarcos egyén egyenesen neki ro-
hant, megragadta, megkötözte és egy hosszú kés-
sel, ha szól átszúrással fenyegette.  A harmadik 
rabló nem volt álarcban. Összeszedték 400 frtnyi 
összes pénzecskéjét, de nejének 700 frt  körül érő 
ékszereit, noha kezük ügyében volt, nem bántották 
A pénzkés/let, avagy ezüst, leginkább régi pén-
zekből állott. Nyomozások tartatnak a vidéken 
és a gyanús házaknál motozások. Még a tettesekre 
nem akadtak. 

— Öngyilkosság. Apostagról irják a következő 
esetet. Az odavaló pap szakácsnéjának 23 éves 
honvédhuszár kedvesét e hó 26-ára virradó éjjel 
három felfegyverzett  legény az istállóban meg-
leste és meggyilkolta. Több késszurást és balta-
csapást mértek reá. Alig volt annyi ereje, mikor 
gyikosai eltávozása után segélykiáltásaira anyja 
megjelent, hogy gyilkosai nevét meginon Ihassj., 
azután kiadta'lelkét. A tettesseket elfogták. 

— Természeti tünemény. Kisújszállás közepe 
felett  e hó 20 án hirtelen hatalmas sötét felhő 
gyűlt öszsze : nyugodtan viselte magát, szélcsend 
látszék lenni a felhők  közölt is, mint a földszínen 
Egyszerre a sötét felhő  közepéből tejfelt  ;r hossm 
ezüst ág nyomult ki, mely a láthatár nyugati szé-
lén látszott végződni. A tünemény kétszer is meg-
ujulva 12 percig tartott, s midőn oszlani kezdett 
hatalmas forrongás  mutatkozott benne. Nyugati vé-
ge a vasúti töltés oldalán öntötte le a benne levő 
tömérdek vizet. Sz.emtanuk állítják, hogy a tö'.t'ü 
és a város közt fekvő  gödrökbe oly hatalma; zu-
hogással és robajjal szakadt le a viztenger, hogy 
a gödrök vize 3—3 öles magasságú hullámokat 
vert. 

— A bolgár fejedelem  házassága. Battenberg 
Sándor fejedelem,  mint a berlini „X.it. Z.'' közli, 
legközelebb eljegyzi Jusszopov orosz herceg leá 
nyát, kit Oroszországban a leggazdagabb menyas-
szonynak tekintenek. A fejedelem  utazása Parisba 
melyről szó van, egybefügg  ezen eljegyzéssel, 



mert a herceg leányával együtt jelenleg Párisban 
tartózkodik. 

— A sakkozók királya megőrült. Morphi, az 
amerikai sakkozók királya, a hírneves sakkjáté-
kos, ki egyszerre bat ellenféllel  játszott behunyt 
szemmel, New-Orleansban megörült. Az a rög-esz-
méje van ugyanis, hogy a sakkozást egészen elfe-
lejtette, sőt sem is tudta, azt hiszi továbbá, hogy 
ő hatalmas ügyvéd, kit atyja örökségétől gálád 
uton megfosztottak.  Morphy a mult évtizedekben 
kiválóan érdekes egyéniség volt : a hol megjelent 
kitüntetéssel fogadták,  sakkjátékára nagy foga-
dásokat tett: nem volt senki, a ki vele versenyez 
hetett volna, pedig az ó- és újvilág első sakkozóit 
hivta ai sakkpárbajra, Csak Paulsen, egy szintén 
amerikái fiatal  ember győztese egykétszer a 6o as 
évek közepén, ugy később Andersen is, kik ez 
által nem kis diadalt arattak hanem kzért Morphy 
dicsőségét nem homályosíthatták el, mig végre el-
méje elhomályosult. 

— „A Magyar Lexikon" 27. 28 és 2y-ik füzete 
küldetett be szerkesztőségünkhöz. Mellékletül kü-
lönböző népviseleteket s a csibe fejlődését  a tojás-
ban adja. Ára egy-egy füzetnek  30 kr. Megren-
delhető Rautman Frigyesnél. A 29-ik füzet  B e r t -
h e t szóig terjed. 

— IX-lk lirtzleinénv. A szövészeti iskola be-
rendezésére beküldött adományokról. Méltóságos 
Réz Farkasné beküldött 5 frt.  o. é. értékben. 
Sepsi-Szentgy örgyön 1879. május 28 án. P o t s a 
J ó z s e f  főispán. 

— VI ik közlemény. Az alólirthoz begyült 
adakozásokról a szegedi valamint részben a tisza-
vidéki árvízkárosultak részére 1) Méltóságos Béldi 
Tivadar ur által adott kanca; nyilvános árverezé-
sen eladatott 19 frt.  2) Péter József  romai katholi-
kus lelkész ur a jubileum alatti gyűjtése Hatoly-
kán 17 frt.  3) Háromszék szerkesztősége, a Kézdi 
orbai esperes kerület romai katholikus, tanitó 
egylettől 12 frt.  4) Vajna Sándor királyi tanfelü-
gyelő ur beküldött : 1) a s.-szgyörgyi közs. tanitói 
kar részéről 23 frt.  56 kr. 2) polgári leány iskola 
növendékeitől 5 frt.  23 kr. 3) felsőbb  népiskola 
növendékeitől 3 frt  21 kr. Összesen 80 frt.  I. II. 
III. IV. V. köziemén}' összege 2571 frt.  73 kr. 
Összesen 2651 frt.  73 kr. Sepsi-Szentgyörgyön 
1879 május hó 28-án P o t s a . J ó z s e f  fő-
ispán. 

Érték-  és váltó- árfolyam  a bécsi cs. kir.  nyilvános 
tőzsdén  május 30. 

Magyar aranyjáradék 95-15 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
„ földtehermentesitési  kötvény . . . 85.25 
» » n U - n 1 '9-25 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 86-— 
n u ,, 1876. évi államkötv. 73.— 
p vasúti kölcsön kötvény . . . . 877.59 

Temesvári „ „ . . 66.66 
Erdélyi „ „ . . 67.10 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 78.95 
Szölődézmaváltsági ^ . . 87.— 

„ „ r ezüstben . . 86.25 
r aranyjáradék 79.25 

1860. államsorsjegy . 125.25 
Osztrák nemzeti bankrészvény  841 — 

„ hitelintézeti 260.40 
Magyar hitelbank 354-35 
Ezüst — .— 
Cs. kir. arany 5.50 
Napoleond'or 9.34 
Német birodalmi márka 57-70 
London ii7-30 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

m $ W áromszéken Kilyénbe 200 hnyi szántó 
BBLSBI és kaszáló gazdasági udvarral haszon-

bérbe vagy részben mivelésre több 
HXIIMHI évre kiadó. 

Értekezhetni tulajdonos Székely 
1 — 3 Gergelylyel. 

ELADÓ. 
Sepsi-Angya'os községében, Sepsi-?zent-

györgyhöz % órai távolságban egy lak gazda-
sági 'épületekkel ellátott, a község derekán 
fekvő  1 hold terjedelmű belső ttdek s a köz-
ség határán lévő ezen belsöhez tartozó 24 25 
hold színtókkal együtt szabad kézből eladóvá 
téleltek. 

Megvenni szándékozók bővebb értesítést 
nálam szerezhetnek 

Brassóban fekete-utca  339. szám alatt 

László Gyfirgy, 
2—3 ügyvéd. 

Umrath és tarsa Prágában, 
gazdasági gépgyárasok ajánlják solid kivitel, 
nagy munkaképesség és tiszta 'cséplés által 
előnyösen ismert specialitásaikat : 

^jM.-

Cséplő gépeket 
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 

Pb. May fari  h & Comp. inajnai 
Frankfurtban. 

Szolid és értelmes ágensek felfogadtatnak  3 — 

Kézi- és vonó erőre berendezett 

cséplő gépekben, 
1—8 ló- vagy ököreröre berendezve, szállít-
ható vagy álló minőségben. Továbbá külön-
böző nagyságban gyártunk szilárd szerkezetű 

Tisztit ó-malmokat, szecska vá-
gókat, dara malmokat stb 

Illustrált árjegyzékeket minden nyelven 
Pbérmentesen küldünk ~ __ 

S l é p l g ; 11 
A arcszin fiatal  üdesége ! 
Felülmulhatlan és nélkülözhetlen szap-

pannak bizonyult be és általánosan elismerte-
tett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr. 
LEJOSSÉ féle 

SAVON RAVISANTE 
ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan 
a világon ; a ki egyszer megkísértette, az so-
ha többé nem használ más szappant. 

A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . 

— Egy darab ára 50 kr. — 

Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett a 
hölgyvilág által általánosan elismerve a hiva-
talosan megvizsgált, kitűnő ártalmatlan valód 

Ravissaníe 
Dr. L E J O S S E - l ó l Páriában. 

Ezen világhírű bőrtisz-
titó szer valamennyi szé-
pítő szer között leghíre-
sebb és leghatásosabbnak 
bizonyult szeplők,napégés 
rezesség, sárga foltok,  va-
lamint minden bőrtisztát 
lanság biztos eltávolítá-
sára. 

a R A V I S S A N T E  az 
arcszinnek feltűnően  szép 
halvány rózsaszínű, bár-
sonyszerü fiatal  üdességat 
ad, a bőrt és kezeket va-
kító fehérségűvé  és gyön 
géddé teszi, hüsitö és fel-
üditőleg hat s gyöngéd 
'bőrt szerez, a legkésőbbi 
öregségig 

Budapesten valódi minőségben kapható . 
Török József  gyógyszerész urnái királvutcza j 
7. szám. Sepsi-Syentgyörgyön Utves Pál és 
Hetegh Bálint urak gyógyszertárában. 

Központi szétküldési raktár: ttchwnrn Henriii-
néi, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 42—50 

E g y o k l e v e l e s j e g y z ő , k i 
a h a z a i h á r o m n y e l v e t 

folyékonyan  beszéli és irja 
ajánlja magát községekhez 
vagy városokhoz segédjegy-
zőnek. Esetleg előnyös tel-
tételek alatt bármely irodai 
alkalmazást is elfogad. 

Értekezhetni e lapok szerkesztő-
2—3 s égén él. 

BIRO GYULA -
Brassóban 

ajánlja a t közönségnek legújabb divatú, gazdagon felszerelt 

RAKTÁRÁT. 
Nagyobb és kisebb megrendelések, valamint javítások is a 
lehető legolesóbban és leggyorsabb in eszközöltetnek, 

Raktár: Nagyutca 501 szám. 

Bécsi árucikkek legolcsóbb gyáriárban 
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