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Megjelenik c/.en lap heten
kint kétszer:
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Sepsi-Szcntgyörgyön
a ref. kollégium épületéhen, hová
a Inp szellemi részét illető
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ELŐFIZETÉSI FELTÉTEK
Helyben házhoz hordva, vagy
vidékre postán küldve
Egész évre . . 6 frt — kr.
Fél évre . . . 3 frt — kr.
Negyedévre. . l f11 50 kr.

Kiadó hivatal:
J^OLLÁK

JAÓ R

Hirdetmények dija :

könyvnyomdája és kön\vkereskedése,
hová a hirdetések és
előfizetési pénzek
bérmentesen intézendök.

k

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap.

„KfcramszftM

foáziíip-ap-egjfIetM

Előfizetési fellnvás
a

IX. évfolyamának Ií. felére
Előfizetési teltételek :
Julius - szeptember

. . . .

1 frt 50 k r

és

a „sspsf-szentgyargyí

anfcérttes

tSzoíté-©gwfefcí4

pókkal ezelőtt lemondtak a reményről, hogy kiszabadítsák a halál karjai közül. Mind hiában : a
tudományon, a legfeláldozóbb ápolás, a barátok,
ismerősök és tisztelők nagy seregének aggódó
közérdekeltségén, melylyel a végzetes kór lefolyását kisérték, végre is diadalmaskodott az enyészet szelleme.
Azonban a mennyire nem váratlan br. Wenkheim halála : annyira lesújtó a veszteség, melyet
elhunytával közéletünk, kormányköreink és pártunk, a szabadelvüpárt szenved: s ha nem nevezhetjük is épen kipótolhatatlannak e veszteséget ;
kétségtelen, hogy azt sokáig és érzékenyen megfogják sinyleni pártunk, kormány- és parliamentarius köreink.

Julius—december
3 fl't — ki'
Külföldre fél évre
4 frt — kr
Az előfizetési pénzek a ,Nemere" kiadóhivatalának P o l l á k Mór könyvnyomdájába
Br. Wenkheim Béla egyike a régi gárda legkiválóbb alakjainak ; abból a nemzedékből, mely
Sepsi-Szentgyörgyre kiildei.dők

a legutólso három évtiz folyamában hazai közéleSöfifT'"
Előfizetőinkéi
szívesen kérjük előfizetéseiket
megújítani, miután felesleges példányokat nem nyo- tünkben irányadó szerepet játszott. Kiváló személyes kegyeltsége az uralkodó előtt, — kegyeltmaUuthatunk. ""^Sljj
ség, a melyhez 'hasonlóval magyar államférfi a
A „Nemere" kiadóhivatala legutóbbi időkben igen kevés dicsekedhetett; —
személyes összeköttetése és ismeretsége egyfelől
befolyásos udvari körökkel s másfelől közügyeink
terén szereplő minden nevesebb egyéniséggel, tartozott légyen bármely párthoz ; kifogástalan lovagiassága, szeretetre méltó személyes tulajdonai és
modora szenytelen jellemtisztasága, melyet még a
f 1876. julius 7.'
legelvakultabb pártdüh sem mert soha még gyanusitni sem; benső baráti viszonya legújabb törtéBr. Wenkheim miniszter, ő Felsége személye nelmünk legkiválóbb alakjaival : mindezek együttkörüli miniszter nincs többé ; ezt a fájdalmas hirt véve olyan befolyást és szerepet biztosítottak
tudatta jul. 7-én a táviró a magyar fővárosból. Br. Wenkheimnak politikai és társadalmi terén közéleWenkheim halála nem sujt váratlan csapásként, tünkben, a milyen befolyás és maga3 jelentőségű
mert hiszen már napok óta el leheténk készülve a szerepet gyakorta sokkal nagyobb tehetségek is
szomorú végre s minden percben várhattuk, hogy mint br.jjWenkheim Béla volt, alig-alig tudnak maa halálangyal fagyos keze örökre befogja az agg guknak kivivni. S a mi sikereit biztosította az küállamférfi már hetek óta megtört fényű szemeit. lönösen abban rejlett, hogy br. Wenkheim bámuMár hetek óta küzködött a hajlott korú agg a leg- latos tapintattal birt az ellentétek kiegyenlítésében,
gyötrőbb kínokkal s a tudomány férfiai már na- az eltérő nézetek összeegyeztetésében; szóval a

Br, Wenkheim Béla.

Jk*
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Adalékok

a Háromszéken 1853i4-ik évben lefolyt
„Várady"-ügyhöz.

Folytatás. .
A felkelés után rendez»ndő székely táborban
18—30 évesig állandanak az ifjak.

Ismét: Szegény vagyok, semmim sincs, mert
pénzünket, mintegy 8 ezer p. frtot mit a kormányzó
ur nekünk indított volt, az áruló Lemmi elrabolta
s ezért vagyunk pénzhiányban; 20 hónap óta vagyok igy, még kabátom is elrongyolott. Da azért
híven őrzöm Szent István koronáját ; nem gyanítja
senki, de ha tudná mi van a zsebemben, elbámultan kész volna rajtam segíteni pé ízkölcsönnel. Da
türjünk mig eljön szenvedéseink vége, akkor dúsan kárpótolva lesz minden rövidségünk, stb.

Ismét: A Gál Sándor 40.000betörő seregéről
irja, hogy nem leszen fegyvercsempészet, mint
Gál Sándor terve a leendő népfelkelésre nézt: Gál S. ezelőtt tervezte volt, hasonló kerek fogják
1) a császári biztosokat, zsandárokat, rosz azt behozni s a székelységnek kezébe adni, kár
szellemű egyén«ket leölni;
is volna azoknak a székelyek kezéba ne jutni, kik
2) a pénztárokat lefoglalni;
buzgalmukat oly jól kitüntették.
3) a megnyerhető katonaságot a mondottakban működő guerilla csapatokba olvasztani, a nem
Váradi titkos szállásaicsatlakozó katonaságot lefegyverezni :
4) azután 24 ezer gyalog, 3 ezer lovas széMoldovából
Csikba átjővén, megszállott Vakely tábort állítani, g üteg ágyúval, mi végre a
hámorokat és öntödéket rögtön kézre kell venni csárcsiban, onnan tett titkos kirándulásokat, vagy
rendezett migánál találkozást.
s tovább harcolni;
Azután átment Erdővidékre s megszállott Bi5) különösen a csíkszeredai várat be kell
Venni, ha máskép nem lehet, kutak stb. mérgezé- barcfalván a Szabó Áron házánál. Ott huzamosabb
megállapodása
volt és többfelé rándult ki intézsével is.
Ez ugyan gonosz módnak tetszik, de ezt tenni kedni.
fel vagyunk jogositva az első szabadságharcban,
Majd Zalánba vonult az Apor Józsefné aszaz osztrák kormánynak ellenünk tanúsított kegyet- szonyság házához. Da nem lehetett elég rejtetten,
len és legembertelenebb tényei által.
s a háztáj is népes levén, másfelé kellett gondol_Mak irja Váradinak 1853 jan. 23-ról a többek kodni a kedvelt vendégről.
között nevezetesen ezeket:
* Szállásul eszközöltetett tehát a Bankő R i
Külföldi dolgainkról mig többet írhatnék, faelné asszonyság háza, hol magát elég kényelmeminthogy sokaktól fog ön interpelláltatni, addig sen is találhatta, jól is el volt rejtve elannyira,
is mondhat annyit ön bízvást, hogy Palmerston hogy az akkori mindenható császári biztos Kovács
hallgat, Napoleon is nem trombitálja ki terveit, István kiküldött motozói nem akadhattak reá,
Kossuth is elnémult; majd megszólalnak helyet- holott a szobában volt. Csakugyan nem tartvántök az ágyuk és akkor az álarcok lárvái is hul- bátorságosnak tovAbb ott miradni Zoltánban, onlani kezdenek.*)
nan is elvonult és bafogatásáig több helyen röviden szálláso'gatott. Az alatt egészsége is megváltozott és a sok veszteglés miatt vizkóiságba esett
*) Mikor ezt Vira.Iia.il Iejsg/j:t-.n i í j t í l m a a:'l>Yi;.i
bifoly/án e.-fi többféle aggodilmü is.

3 ha&Ahos petit-sorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 30 kr.

Nyilttér sora 15 kr.

fii«afcalts

kozfötiye.

íransactio embere volt. És e tekintetben valóban
kitűnő szolgálatokat tett mind az 18Ó7-Í kiegyezés
létrehozása körül, mint a Deák pártnak egyik leghívebb tagja, mind később, mint az első kabinet
tagja egyfelől a korona és udvar, másfelől a magyar kormányférfiak és parliamentáris körök között. Ó volt az összekötő kapocs igen sok országos érdekű kérdés lebonyolításában az egyedül
hatékony közvetítő. Igy történhetett aztán, hogy
mig 1867 őta államférfiaink egymásután járták le
magukat, ugy hogy a 12 év előtti első minisztérium tagjai közül még csak az egy gr. Andrássy
van felszínen, rendíthetetlenül a korona becsülésében és a nemzet szeretetében ; addig br. Wenk heim Béla mindvégig megtartotta helyzetét, mint
grata persona az udvar körében és döntő befolyá
sát kormány- és parliamenti köreinkbe szennytelen
jellemtisztasága, mely midőn a mindennemű szédelgés egyidőben mindenkit magával ragadott ; őt
a legtávolabb tartotta mindentől ami árnyat vethetett volna rá! valamint lebilincselő szeretetreméltó
modora, tökéletes gentlemansége, im ezek biztosították számára megingathatlan előnyős helyzetet
a korona és a képviselő testület bizalmában.
A mi különben politikai szereplését illeti ; az
legkevésbé sem volt zajos, hanem, inkább zajtalanságában jótékony a magyar politikai közélet
minden irányában. S igy nagyon természetes, hagy
életében sem találunk magas hegycsúcsokként kiemelkedő részleteket.
Br. Wenkheim született a királyhágontuli, részekben egyik legrégibb, leggazdagabb és legtekintélyesebb aristokrata családból iSu.febr. 16 án
A családban hagyományos jó szokáshoz képeit, kitűnő nevelésben részesült. 1843.ban Békésmjgye
főispánja lőn> mint a hol a család terjed-jlmes birtokai is feküsznek. A szabadságharcra következett
szomorú korszak elteltével 1861 -ben ismét elfogadta a bíkésmegyei főispánságot; da ^csakhamar
letette, nem akarván a centralizáló bácsi törekvések vak eszközeül felhasználtatni magát. 1867-ben

Közegei.
Az említetteken kivül Sepi-Szentgyörgyről
Oláhonba, Bukurestbe akkor gyakran fuvaroskodó
Császár Sámuel ; ugyan Bukurest felé bibarcfalvi
Bartalis Ferenc és Háromszéken, Csíkban és Erdővidéken futárkodó ifja, ilvefalvi Szász Lukács ;
valamint egy inasa is. Mások is voltak kiket
azonban nem tudtam.

Comprommissiók.

Végre mégis csak bekellett következni a nagy
szaglászatnak és kutatásnak, még pedig csoport
zsandársággal, a mit előidézett egy igen gondolatlan tény. Váradi ugyanis kijárásai alkalmival fedezetül magával hordozgatott némely bibarcfalvi
avatott és megbizott ifjakat. Ezekről a császári
biztos értesítést vett, és a kik az üldözés által
kézre is kerültek már 1853 nyárára. Ezek mint
tapasztalatlanok, a vallatáson Maros-Vásárhelytt
megijedve s ígéretekkel elámítva, a kikről vala
mit tudtak, kiadogatták. Kettő közülök a fogdából
elszökött, s a havason lappangva, egy pár esikszentimrei ökröt elraboltak. A káros panaszára a
biztosi hivatal őket felkerestette, kézre adta s
mint rablószökevények felakasztattak.
A társaik erre még inkább megijedve, a mit
láttak és tudtak mindent kivallottak. És igy azon
őszön igen sokat befogattak mindenfelől; télen át
pedig mások is és végre Váradi is kézre került
kézdiszentléleki jelentés nyomin. Hadi törvényszék szerveztetett Maros Vásárhelyre s a foglyok
mind oda szálittattak. Elsorolhatom névszerint is a
kikre emlékszem.
Csíkból : Fischer János, Tankó Albert szentsimoni, Győrfi József csatószegi.
Háromszékről: Benkő Rafaelné asszonyság,
Apor József, Vas István, Kiss Mihály, Ütő Dániel,
Veress Dániel, márkosfalvi Becő Miklós, Szász
Lukács.

midőn az alkotmány helyreállitára s a közjogi kiegyezés megkötése mellett gr. Andrássy a II. magyar felelős kormányt, mint elnök, megalkotá : br
Wencheim a belügyi tárcát fogadta el ; de csakhamar átvette ő Felsége személye körüli miniszterséget gr. Festetich Györgytől s meg is tartotta
azt az Andrássy- Szlávy-, Bittó és I.ónyay-kabinet
idejében folyvást; mig végre 1875-ben a Deákpárt
és balközép fusiója után, — minek létre hozásában
br. Weinkheimnak szintén kiváló érdeme van, —
ő alakította meg, mint miniszterelnök, a jelenlegi
szabadelvű pártból alakult első minisztériumot: az
elnökség'et azonban már néhány hónap múlva átengedte Tisza Kálmánnak s ó, br. Weinkheim, ismét Bécsbe ment föl az ő Felsége személye körüli
minisztérium vezetésére.
Nyugodjék csöndesen a derék hazafi és par
excellence gentleman főúr ; porai fölött az utókor
kegyelete s hálás visszaemlékezése fog virasztani!

A háromszékmegyei közigazgatási bizottság jul. 9-án tartott ülése.

részére 2200 forint államsegély engedélyezést tárgyazó kérésére adatott.
E válaszban ki mondatik, hogy a kérelmezett
segélyalap hiányában nem engedélyezhető Az ily
nemű intézetek segélyezésére szolgáló országos fedezet oly csekély, hogy abból csak némi fenntartási szükséglet adható s maga ezen alap már a f.
évre teljesen kimerült.
Egyáltalában felhivatik a közig. biz. figyelme
arra, hogy e téren a társadalom van hivatva minden kitelhető eszközzel odaliatni, hogy a kisdedóvás ügye az állam pénztár megterheltetése nélkül
nyerjen felvirágozást.*
Egyébiránt ha a kisdedovoda meg fog nyitatni, ugy mint más kisdedóvóknál némi segély
kilátásba helyeztetik.
A t i s z t i ügyész által előadott ügydarabok
közül különös megemlítést érdemel árapataki Bács
György ügye, ki szotyori Nagy Károlyt erőszakosan megtámadta s ellene a legsúlyosabb becsületsértést követte el. A közig. biz. mint harmadfokú
fórum, Bács Györgyöt 300 frt. pénzbirságban elmarasztalta.
A 1 i s z n y ó i elöljáróság el en a közig. biz.
a fegyelmi eljárást elrendelte, mivel az elöljáróság
1871 -ben olyan erdős legelő területet engedett kiigazítás s igy telekkönyvileg egy csoport birtokosság részére iratni, a melyet később hiteles uton
feltétlen községi vagyonnak nyilvánított. A dologban az a furcsa, legfontosabb, hogy a mely
elöljáróság egyszer igenleges nyilatkozatot tett
ugyanaz ' ezzel szemben nemlegesen is nyilatkozott e tárgyban. E tekintetben utasítva lett az alispán a legerélyesebb fegyelmi eljárást alkalmazni.

Végre a "szövő tanműhely helyisége éjszakai felügyeletének vezetésével a választmány Binder Lajos urat bizza meg addig is, mig erre nézve
végérvényesen határozatot nem hoz.
Az ülés 5 órakor ért véget.
—.—

Értesítés.

A s. szt. györgyi i-ső temetkezési egylet folyó
hó 6-án teljes gyűlést tartott, a hol a városi tkts
tanács által egy év előtt ideiglenesen kinevezett
elébbi igazgatóság tagjai tisztökről tett önkéntes
lemondásuk következtében uj igazgató és ellenőrködő bizottság vállasztatott: u. m Fábián György
elnök Szász Lukács jegyző és Grosz József pénztárnok : ellenőrködő 6 tagu bizottság ; Sorbán János, Sass József, Kovács Aron, Kiss Déne-, Kiss
György és Nagy Elek cipész. —
Elsorolt uj választmány kezeskedik arról,
hogy ezen utóbbi három év lefolyása alatt a bu
kással győzelmesen megküzdött egylet, valahára
— mint a vihar által egyik sziklától a másikra dobált, evezőjét vesztett, s kapitányát mélyen sebzett hajó — biztos révpartra jutott. —
Egyletünk teljes létszámáig 265 személy hiányzik. —
Tisztelettel hivjuk föl a vidék 20 és óo évkor
között álló polgárait ; miszerint egyletünk igazgatósága 1 frt 40 kr. beirási dij mellett — azon
szigorú föltétel alatt, hogy a vidéki beállandó tag
itten S.-Széntgyörgyön halotti könyvét egy oly
biztos egyénnél helyezi el, a ki minden halál eset
alkalmával egyleti pénztárnokhoz az illetékes 20
frt itt helybe -az alapszabály értelmében fizettheti
— bármikor szives készséggel foga dja.
Egyletünknél történendő halál esetkor az illetékes 20 kr. a beállás napjától csak 10 évig fizetendő melynek leteltével nyugalomba lép ; — s a
bekövetkezhető halálesetkor minden egyleti tag
utódja 50 frt kielégítést nyer.
Megemliteni kívánjuk, hogy az i-ső temetkezésbeli egyleti tag 10 év letelte alatt, a mint a
könyvekből megtekinthető, összesen 17 frt 40 krt
fizetett.
S.-Sztgyörgy, 1879. julius 8 án

Sepsi Hztgyörgy, 1879 jul. 8.
A bizottság ülését d. e. 10 órakor kezdte
meg főispán ur rendes elnöklete alatt. Az ülést az
alispán jelentése nyitotta meg. A jelentés szerint
a lefolyt hónapban tüzeset 4 volt; ezek közül kettő
már a mult gyűlésen bejelentetett. A besenyői
tűzesetnél gyanúsított rétyi Kis János Romániába
szökött meg. A szemerjai tűzesetre vonatkozólag
azon körülményről értesülünk a jelentésből, hogy
a 200 frtig biztosított, deszkákból összeállított csűr
A háziipar-egyesület választmányi
leégését illetőleg alapos gyatiu terheli magát a tulajdonost, a miért az ügy a helybeli m. kir. járásülésébőlbírósághoz vizsgálat végett átküldetett.
SepsiSztgyörgy,
1879. julius 7.
A k i r . a d ó f e l ü g y e l ő jelentése szerint
A választmányi tagok alig egy harmadának
a lefolyt hónapban a megye területén bejött egyenes adó összege 26.666 frt. Bartha János k. b. tag jelenlétében tartott ülésben több, a házi iparra
felkéri a kir. adófelügyelőt, hogy oly elöljárókra nézve jelentékeny, söt fontos ügy vétetett tárgyanézve, kik az adóbehajtásnál lelkiismeretesen és lás alá; érdekes eszmecsere fejlődött különösen a
pontosan járnak el, szíveskedjék jövőre szelídebb sepsi-szentgyörgyi szövő tanműhely tulajdonképeni
eljárást alkalmazni, mert különben a szigorú ren- céljának keretezése körül.
Az igazgatóság
Elnök méltóságos Potsa József főispán ur az
deletek által oly helyzetbe jöhetünk, hogy oly
elöljárók, a kik az adóbehajtása il lelkiismeretesen ülés megnyitásával előterjeszti, hogy a mult vál.
járnak el, önérzetökben sértve érezvén magokat, ülés óta az egyesület életére egyik legnevezetesebb
KÖZGAZDASÁG.
lemondanak s lielyökbe olyanok jöhetnek, kik az mozzanatot képez a szövő tanműhely számára törállami végrehajtók segélyével se fogják az adót tént telekvásárlás, a melyről a hivatalos iratok
ugy behajtani, mint a jelenlegiek, mi által az ál- a telekkönyvi hatóságnál vannak.
Egy gazdasági kirándulás.
Az egyesületnek a székesfehérvári országos
lamra is kár háramolhatnék ; egyúttal indítványt
Sepsi-Szen'györgy, 1879. jun. 29.
tesz, hogy a félévi jelentésekben előterjesztés tétes- kiállításon való részvétele alkalmából a földmiv.,
sék az iránt, hogy oly illetékekre nézve, melyek ipar és kereskedelmi miniszter ur ő nagyméltósága
Ha megtekintjük ez évi rozstermést, össze
meggyőződvén
arról,
hogy
mily
nevezetes
tényemeg vannak folyamodva, mindaddig, mig a folyahasonlítva azt a község, vagy Szemerja, vagy
modás eldöntetik, a végrehajtás felfiiggesztessék ; ez zőként szerepelhet a székelyföldnek és különösen Sepsi-Szentgyörgy határain látottakkal, hol pedig
e megyénék gazdasági és kulturális fejlesztésére az őszi gyakorlat egy barázdát sem vet ugar nélinditvány el is fogadtatott.
A p o s t a h i v a t a l részéről semmi felem- egy ipartelep alkotása: elhatározta, hogy erdélyi kül, egyetlen egy darab földet sem találunk, mely
litni való jelentés nem tétetett. Azonban Nemes hivatalos kőrútjában Sepsi-Szentgyörgyöt is útjába csak ineg is közelítse azt. Bizonyára leveszen ő a
János gr. felszólalására kérdésbe jött a Hidvég és ejti személyes meggyőződés szerzése tekintetéből. kétnegyed vagyis 121/., hold területről annyi őszit
Élőpatak közötti összeköttetés megszüntetése, mely a — Ez alkalomból felhívta a választmányt, hogy a mint más átlagban 25 holdról. S még ezen előnyközig. biz. tudomása és véleményezése nélkül tör- miniszter ur ő nagyméltóságának az egyesület ré- höz járul az is, hogy gyomnak híre sincs az egész
tént. A postaigazgatói helyettes felvilágosításából széről liiendő fogadtatásáról gondoskodni szíves- területen, csak egy-egy szulák nyomorog a teljes
meggyőződtünk, hogy ezer. összeköttetés megszű- kedjék.
beárnyéklat miatt. Az egész termés egyenletesA választmány örvendetes tudásul vette elnök sége tömöttségben, fejben és szálban biztosítja a
nése a vasúti menetrend megváltozásának tulajdo
ő méltóságának előterjesztését s részéről megbízta tulajdonost az egyenletes szemtermésről, a mi a
nitható.
A n t a l Zsigmond, árvaszéki elnök jelenti, mélt. Seethal Ferenc tiszteletbeli elnök urat, hogy gabona kereskedésben nem megvetendő előny.
A tengeri termény meghaladta fejlődésében
miszerint a lefolyt hónapban gyámolt, vagy árva- a szövő tanműhelyben ő fogadja a miniszter urat,
eset volt 8306 ; gondnokolt eset 97 ; ügyforgalom egyúttal a költségek fedezéséré 28 forintot utalvá- a határbelieket részben a gondos mivelés, részben
nyozott.
a dus trágyázás miatt. És annyira biztos ez is év835 : kikölcsönöztetett 3691 frt. 43 kr.
Az elnök felhívására Binder Lajos ur, a szö- ről-évre, ha csak jégverés meg nem semmisiti,
E g l m a y e r Adolf kir. mérnök előterjeszti,
miszerint a mult hónapban ismét szállíttatott 745 vő tanműhely főnöke rövid előterjesztést tett a hogy harmadában kapóra sem jut, s e mellett
kavicshalom, melyekért vállalkozóknak III kere- tanműhelynek a székesfehérvári kiállításon való holdja után kaszás vagy napszámokat is adnak a
seti részlet fejében 4210 frt. utalványoztatott. A képviseltetéséről, későbbre Ígérvén terjedelmes je- részes munkások. Tisztaság tekintetében ritkítja
törvényhatósági utak állapotában csakis a sepsii lentést. A választmány tudomásul vette az előter- párját.
Harmadik termény a lóher, az egész gazdajárás mutat fel javulást, hol a kavics ideje-korán jesztést — s az elnök ur indítványára elhatározta,
ki lett szállítva s a szárazabb idő beállta előtt fel- hogy a székesfehérvári országos kiálhtás elnökének ság veleje annyira sikerült, hogy mivelésre nézve
Zichy Jenő grófnak az egyesület iránt tanúsított eredeti hazájába, Stájerországba, bizonyára nem
használható volt.
Dr. A n t a l Mihály, megyei főorvos jelenté- pártfogásáért és hazafiúi érdemeinek méltánylásául kívánkozik vissza. Nem csalódom, ha azt mondom,
séből örömmel értesültünk, hogy a mult hó elején köszönő feliratot küld. Örömmel értesült továbbá hogy 35—40 meter mázsa száraz szénát megad
pusztitni kezdett toroklob az óvintézkedések rög- arról, hogy Zichy Jenő gróf alkalmilag látogatást évi termése holdanként A szárítási módozat az
eddig általánosan gyakorlatban levő ágasokon törtöni életbeléptetésével azonnal elfojtatott, a mely szándékszik tenni a székelyföldön.
Binder Lajos ur kéri a választmányt, hogy a ténik, hogy a második termés gátolva ne legyen
körülmény az illető hatóságoknak csakugyan di-.
megyében
több
helyen
(pl.
Sepsi
Szent-Királyban)
fejlődésében a heverő rendek által.
cséretére válik. Járványos betegség különben a
Önkéntelenül azon kérdés merül fel a látotmult hóban nem mutatkozott s az egészségügy ápolt szalmafonás és az eddig nem mivelt kákaipar
ez évben legkedvezőbb volt a mondott időben. A fejlesztése, illetőleg terjesztése érdekében teendő takból kifolyólag, hogy ezen heves természetű tahelybeli közkórházban két műtét fordult elő, u. kísérletekre szavazzon meg 40 forintot. Ő hiszi, lajon mi biztosította a terményeket, mig más hem: egy tömlő dagnak kimetszése és egy jobb al- liogy sikerülni fog a birtokában levő három japáni lyeken még a közepes minőséget sem közelíti
meg ? Felelet, hogy az okszerű trágyázás, mely a
karnak csonkítása.
Í szalmaszövetet sikerrel utánozni.
Ezen indítványnál Császár Bálint ur felszólal nedvesség hosszabb ideig tartó visszamaradását
Tudomásul vétetvén a kézdivásárhelyi kir. '
ügyészség jelentése, V a j n a Sándor kir. tanfel- az ellen, hogy a tanműhely erejét szétforgácsoló eszközli s a termény rövid időn való megerősödésére
sokféle kísérleteket tegyen, ajánlja, hogy a mun- hat, hogy a száraz szelek hatásától maga magát
ügyelő olvasta fel havi jelentését.
V a j n a Sándor kir. tanfelügyelő részletes kakör határozott irányú foglalkozásokat öleljen fel. megvédje.
Erre szolgál a lóher, mely közép mélységű
előterjesztést tesz Seemann Elise és Botzenhardt ez Többszörös pro és contra érvelés után a választidő szerint e város területén tartózkodó és magán mány megszavazza a 40 forintot, miután a tanmű- gyökérzetével a szántás mélységén alól fekvő altanórák adásával foglalkozó tanitónők működé- hely célja még most nem gyárszerüen a nagy tö- talajt porhanyón tartja, anélkül, hogy erősen el lameg produkálása, hanem a minél több irányban zítaná a talajt s igy a télen át a föld belsejében
séről.
beszivárgott nedvességet lassan bocsátja a feltalajAzután felemlítve azon szembeötlő visszaélést, való oktatás.
A kiállítási költségeknek elszámolására Bene- nak, hogy hosszasabban iiditőleg hasson a gyökérmely ugy a felekezeti, mint a községi iskolaszékek egy némelyikénél a tanköteles növendékek dek János, Kupfersíich Jó'.seí s Molnár Áron urak zetre. És végtére nem csekély szerepe van a füz
kerítésnek, mely a szárító szeleket minden oldalról
felmentésében különösen e tanév folyama alatt ta- küldetnek ki.
A szövő tanműhely tanulóinak benlakása ke- megtöri, mintegy visszaveti s lombozatával nagy
pasztaltatott, javaslatba hozza annak elrendelését,
hogy jövőben az iskolaszékek szorosan alkalmaz- rülvén szóba, a választmány elfogadja a bennlakás harmatképződést idéz elő a talán eltikkadt növénykodjanak a népoktatási törvény 2. 3. §-iban felso- és együttes étkezésre vonatkozó indítványt s erre zetnek.
Nem ördöngösség, hanem a berendezés kő
rolt esetekhez s szegénység és távollakás cimén vonatkozó tervezet kidolgozásával bizta meg Csáfelmentés csak a megyei közig. biz. engedélye mel- szár Bálint ur elnöklete alatt Bene József, Binder vetkezetessége biztosit az ily cemú talajokon, mit
ha a Szépmező-határ birtokosai utánoznának, ne-,
lett legyen eszközölhető.
Lajos és Sándor István urakat.
hány év alatt Eutfrát völggyé alakithatnák át azt.
Á tanfelügyelő által referált darabok közül '
Csakhogy tenoi, nemcsak hinni kell.
figyelmet érdemel még azon miniszteri válasz is,-j
•) Mily kínálkozó feladat a megyei népnevelési biíottság '
Vétenék az összehasonlítási módszer ellen, h a
mely Dálnok községének az ottani kisdedóvoda tevékenységének kitüntetésére !

vezetése alatt a város Szemerja felőli Vám sorompó-nám és a ki gonoszságból mindanyiszvr kioldja a
jához ő nagyméltósága megérkezesét bevárandók. göböt.
Megérkezvén ő excellenciájd, a város közönsége
— K o p o r s ó t r e n d e l t m a g á n a k . Minevében Császár Bálint polgármester üdvözlő be- nap délután egy erőteljes, 28 éves fiatal ember a
széddel fogadja. Innen ő nagyméltóságát szállására kerepesi uton levő egyik temetkezési vállalatnál a
főispán ur ö méltósága lakásáig diszmenetben kö- megállapitott költség lefizetése mellett Krichmayer
veti a közönség. 3) Éste 9 órakor fáklyásmenet ő Nándor részére temetést rendelt. A temetkezési
excellenciája tiszteletére s üdvözlő beszéd. 4) Folyó vállalat üzletvezetője a koporsó hosszúságának
hó 12-én délelőtt 11 órakor a fentebbi testületek meghatározása végett a megjelölt király-utczai laküldöttségei bemutatása. 5) Délután 2 órakor a vá- kásra menvén, a szobába beléptekor a temetést
rosház nagytermében társas díszebéd, mely alka- rendelő egyén épen agyon akarta magát lőni, de
lommal a karzat hölgyek számára nyitva áll. 6) Ö a temetést rendező közeg ebben meggátolta.
nagyméltósága itt időzése alatt a továbbiakról kü— T e t t e i N á n d o r könyvkereskedése
lön értesítés adatik ki a. közönség számára. — küldte be hozzánk a következő értesítést; SebesSepsi-Szentgyörgy, 1879. julius 7. A városi tanács. tyen Gyula világtörténete megszűnvén, elhatároz— K o s s u t h L a j o s j ó b a r á t a i sok tuk e mü vevőinek az eddig megjeleni P. Szathkellemetlenséget okoznak az öreg urnák. Garmada máry Károly féle emberi művelődés történetéből
számra küldik neki a leveleket, sokan bérmentetle- ugyananynyi füzetet cserébe megküldeni minden
nül, legtöbben azonban bérmentve, de ugy, hogy felülszámitás nélkül. Tisztelettel kérjük tehát a Semint nálunk divattá lett, nem a cim felőli oldalra, bestyén-féle mü vevőit, kik a cserét óhajtják, (mely
hanem hátul a pecsétes oldalra ragasztják fel a rájuk nézve semmi költséggé! nem jár) az öt füzetet
postabélyegeket. Az olasz posta pedig az ily leve nekünk megküldeni s ezek fejében részünkről kézleket bélyegteleneknek tekinti s kétszeres vitelbért besitetjük a Szathmáry-féle mü u ryancsak öt füvesz értők az öreg uron. — Sokan meg különféle zetét. Tekintve a P. Szathmáry-féle mü rövid terllene József.
ajándékokkal kedveskednek s ezekre az olasz ha- jedelmét (25 füzet) a folytatás megszerzésének ára
(Folytatása küv)
táron pogányul magas vámokat vesznek ugy, hogy sem tetemes. T e t t e i Nándor könyvkere-.kedése
az öreg urnák sok haszontalanságot kell igy mé- Budapesten.
reg drágán fizetni.
— N a g y s z e r ű ü n n e p é l y a f r a n c iKözönség köréből.*)
áknak, vagy is az Arrogante hajó károsultjai javára
Tjsztelt szerkesztő ur!
van készülőben Sz -István napjára a Margitszigeten.
Az
ön
felelőssége mellett szerkesztett „NemeKossuth, István nádorról.
Az ünnepélyt a Ráth Károly főpolgármester elnökÉrdekes episodot beszélt el Kossuth Verhovai- lete alatt működő bizottság rendezi, s lesz az n re" folyó évi 52. és 33. számában Pollák Mór kinak az 1848 iki nagy napok előestélyén egy, regatta, tombola, kitűnő hangverseny, táncvigalom adó aláírással nevemet sértő, mély gyanúsításoIstván nádor és közte történt találkozás alkal- és tűzi játék szerepel a programmban. Az ünnepély kat tartalmazó két közlemény jelent meg.
Magam tisztázása s e lapot olvasó közönség
egyik további pontja abból áll, hogy száznál több
mából.
István nádorra akkor ugyanis az a küldetés zenész, (az összes budapesti katonai zenekarok) iránti tekintetből — a sajtótörvény alapján — tért
hárult, menjen Jelassich táborába s vonja kérdőre előadja a Massenet-féle hősi indulót. A hangverseny kérek magam igazolhatására.
Pollák Mór általánosságban és homályos kia bánt. Mielőtt elutazott — mondá Kosuth — ma- ben kitűnő művészi erők vesznek részt, e célra kü
gához hivatott engemet s azon kérdést intézte lön kis színpad állitatik fel. A belépti dij igen fejezésekben használt gyanúsításai közt két nevet
és
tényt
hoz fel becsmérlésül. Egyik Bartha László
olcsó lesz, hogy az ünnepélyen nagyszámú közönhozzám:
elleni csalás, másik Berbek Mihály pénzeiről em— „Mi lesz ebből s vájjon lehet-e még kibé- ség vehessen részt.
lékezik. Miután azt hiszem, hogy ropant haragjákülésre forditani a dolgot ?"
— C s ó k a S á n d o r dráma-, népszinmü-és
— „A felülről működésbe hozott eszközök és operette-társulata, minden előleges jelentés nélkül, ban a legégbekiáltóbb eseteket hozta fel: álljon
célok megítélése után a melyekkel egyenesen és a napokban Zilahra érkezett. E színtársulat 38 tag itt közvetlen magától a megnevezett féltől kiállífeltétlenül Magyarország megsemmisítésére törek- ból áll és saját zenekarral bir, s egyike a vidéki tott nyilatkozat arra nézve, miből áll az a csalás :
„ N y i l a t k o z a t . Alólirt Bartha László a
szenek, bátran merem fenségednek mondani, hogy legjelesebb és legjobban szervezett társulatoknak,
ebből más nem lehet, mint szakadás a nemzet és mit az is bizonyít, hogy ép a közelebbi hetekben valósághoz híven kinyilatkoztatom, miszerint ügyvéd
Veres
Gyula urnák ügyvédi közbenjárását több
dynastia között."
Nyíregyházán, Szathmárt és Debrecenben Soldosné év óta gyakran vettem igénybe peres és peren kí— „Nincs más segítség ?" kérdezte folytató- is vendégszerepelt e társulatnál.
vüli ügyeim elintézésénél. Mindezen megbízatásoklag nagy nyugtalanság között István főherceg— F u r c s a f é l r e é r t é s . Ásó-, kapa-, csá— „Van ! fogadja el fenséged Magyarország kány- s több ily szerszámokkal várták közelebb- ban nevezett ügyvéd l e l k i i s m e r e t e s és részemre
e l ő n y ö s eljárást tanúsított. Sem most,
koronáját, s a helyzet rohamosan megváltozik."
ről M - ő községében a követválasztási névjegy—- „Hajlandó volna e erre az országgyűlés ?" zékeket kiigazító-bizottságot. De ne tessenek meg- sem a múltban köztünk differencia fel nem merült.
szólt ismét a kíváncsiság és habozás érzelem vegyi- ijedni, — nem volt az lázadás, csak egy kis (élre Ennélfogva a l a p t a l a n n a k nyilvánítom Pollák
Mórnak a „Nemerében" nevemmel kapcsolatba hotekével István főherceg.
-— „Biztosítom fenségedet, csak tegyen hatá- értés. Ugyanis : a körjegyző azt izeni M—őbe, a zott insinuacióját. Veres Gyula urat jellem és megfőbírónak,
hogy
más
napra
be
kell
ám
várni
a
köbízhatóság tekintetében kifogástalannak ismerve,
rozott ígéretet, hogy Szent-István koronáját elfogadja s huszonnégy óra múlva az országgyűlés vet választást igazító bizottságot, s legyen készen Pollák urat vagy senki mást fel nem hatalmaztam
mindennel.
Biró
uram
sokat
törte
a
fíjét,
irja
a
nevemnek r á g a l m a k r a való felhasználására.
egy küldöttsége lesz itt, hogy a nemzet nevében
„Szilágy" hogy ; micsoda k ö v e t v á l o g a t ó Kiadtam az igazság érdekében. Kelt stb. B a r t h a
hivatalosan felajánlja azt."
urak
lehetnek
az
érkezendők
?
Végre
sok
fejtörés
L á s z 1 ó."
István főherceg sebea hosszú léptekkel járt
Mi történt Berbek Mihály pénzeivel s minő
le és fel, láthatólag meglepetve és izgatottan gon után kitalálta, t. i. bizonyosan a megye kerestet
követ
a
vicinális
utakra
—
gondolá
—
ugy
lesz
összefüggésben állanak azok az igazságügyminiszdolkozva. Majd Kossuth előtt inegált, s vontatotbizonynyal.
Előkészítvén
tehát
a
szükséges
eszkytertől
elrendelt keresetekkel: előterjesztem magát
tan kérdezé:
zóket s oda rendelve a kellő munkaerőt, várták a kir. törvényszék határozatát:
-— „De hát a törvényes öröklési rend ?"
„Sz. 1031. bf.—1879. M e g s z ü n t e t é s i ha— Fenség, öröklési törvényeiben csak arra az urakat kik meg is érkeztek : de meg értvén az
kötelezte magát az ország, hogy a Habsburg-Loth- atyafiak az urak jövetele célját — ásó, kapa, csá- t á r o z a t . A kézdivásárhelyi királyi töivényszék
kány,
biró
uram
nem
kis
boszankodására,
tréfás
sikkasztással vádolt g y a n ú s í t o t t s.-sztgyörg)i
ringeni ház tagját ismeri el királyául de nincs
Veres Gyula ellen befejezett elönyomozat felett
olyan törvény, mely reá kötelezné Magyarorszá- megjegyzésekkel helyeztettek nyugalomra.
— A székesfehérvári
k i á l l í t á s - hozta a következő határozatot: Az e l i n y o m o got, hogy egy
fogadjon el törvényes
b ó 1 aligha volt valakinek akkora haszna, mint a z a t a bprts. 197. §. 1. p. értelmében m e g s z ü n uralkodójául.
— „Igaz. igaz !" szólt pilanatnyilag felvidá- kiállítási helyiségek vendéglősének, Vébernek, ki t e t i k . Továbbá a sepsiszentgyörgyi kir. járás-,
mulva, s a történt családi célzásnak nyilvános ér- 800 frt bért fizetett s azért tetszése szerint srófol- mint vizsgálóbiróság által g y a n ú s í t o t t ellen
ván az árakat, — a kiállítás bezártával körülbelől folyó évi március hó 26 ról 576. szám alatt hozolt
telmét helyeselve István főherceg.
Ismét járt fel és alá, gondolkozott. Egyszerre 12,000 frt haszonnal hagyja oda Székesfehérvárit részletes vizsgálati határozat is egyszermind f e 1Hogy miért szemelte ki a kiállítási bizottság épen o l d a t i k. — Ezen határozat stb. A kir. törvszék
oda fordult Kosuthhoz :
— '„Nem lehet, nem szabad tennem. Atyám, a Véber urat, kinek a sugár uton van vendéglője üléséből Kézdi-Vásárhelytt. — / láirva : e l n ö k ,
ki megőrizte az eseményeket, halálos ágyán eske- ezen előrelátható haszonnak ily csekély ellenszol- j e g y z ő stb."
Itt tehát panasz tétetett, mert ki ellen ne letett meg, hogy nem fogadom el a magyar koronát gáltatás melletti zsebretevésére s miért mellőzte a
székesfehérvári magyar vendéglősöket, ezt csak a hetne vádaskodni; de a g y a n ú s í t á s még kere •
ha azt fel fogják ajánlani. Megtartom eskümet."
bizottság
tudja.
set
meginditásárase
találtatván alkalmasnak, t á r — „Tisztelem fenséged érzelmeit, vetett véget
Kosuth e beszélgetésnek, — annyit azonban
— G y i l k o s s á g s z e r e l e m b ő l . Nucz, g y i t é n y á l l a d é k h i á n y á b ó l lett meg megjegyzek, hogy erős elhatározással sok szeren- nagypataki lakos elhagyta szeretőjét s egy más szüntetve. Ebből következtethetni, minő hitel adcsétlenségnek vehette volna erejét.
gazdag leányt vett nőül. A mézeshetek zavartala- ható a gyanúsítás többi részeinek is.
Egyéb általánosságban tartott, de mindennul teltek el, de csakhamar megjelent a férfi elhagyott kedvese s egészen hatalmába kerítette őt esetre szándékos gyalázást magában foglaló insiK Ü L Ö N F É L É K
nuaciókra
tárgynélküliségük miatt ezúttal nem fes végül arra bírta, tegye el láb alól feleségét. Nuc
— B i r ó K e'm é n y G á b o r miniszter ur engedett neki s egy napon egy sűrű csalitba csalta lelhetek, de tudtára hozom a közönségnek, hogy
ma vett értesülésünk szerint, körútja menetrendjét feleségét, hol szeretője már lesben állott Itt földre azokért sajtóbiróság és a bűnvádi eljárás rendén
Wenckheim báró halála miatt nem változtatja meg teritették és megfojtották, majd naplementekor a fogom a szerzőt felelősség alá vonni.
D. Veres Gjnla.
s igy pénteken este csakugyan városunkba érke- Körösbe dobták. Á habok nemsokára kimosták
zik. Ez alkalommal a megyei törvényhatóság és a partra a holtestett s a gyanúba esett férj elfobirtokosság városunkban ünnepélyesen fogadja a gatott. A börtönben aztán töredelmes valomást tett
Nyilatkozat.
miniszter urat, megyénk főispánja pedig Bra: sóba mire szeretőjét is elfogták, ki némi tagadás után
maga is bevallotta közreműködését.
fog elébe menni.
Sz.-ijta, 1879. jul 5 én.
— Br. K e m é n y G á b o r földmiv., ipar és
Alólirt honfiúi kötelességemnek tartom hálás
— A gonosz rokonok áldozata. A
kereskedelmi miniszter ur ő nméltóságának Sepsi- szegény jó Karvassy egyetemi tanárral esett meg elismeréssel nyilatkozni e becses lapban : miszerint
Szentgyörgyre érkezése alkalmából ünnepélyes fo- az a história, hogy egyszer szokás ellenére olyan az „Első magyar általános biztosító társaság," ez
gadtatását illetőleg megállapittatott a város részé- társaságba keveredett, a hol hölgyek voltak, a kik év m á j ú h ó 18 án tüz által vallott káromat, a tüz
ről a napirend. Közöljük azt azon megjegyzéssel, őt mint agglegényt legott körülfogták. — Miért is után rövid idő alatt kifizette, melyért hálás köszöhogy báró Wenckheim miniszter ur halála miatt a nem nősül meg maga, kedves tanár ur kérdé tőle netemet nyilvánítom s egyszersmind jó lélekkel
tervbe vett fáklyászene elmarad, i) Ö nagyméltó- az egyik. Ha minél előbb körül nem néz, majd az- ajánlom e haza minden becsületes polgárának ezen
sága folyó hó 11-én, azaz pénteken délután 5 óra- tán senkinek sem kell ! —- Igaza van nagysád lelkiismeretes és pontos társulatnál való biztosíkor megérkezik; e célból a város területén levő mondá a tanár : annak egyedül a sok könyv az tást. testületek délután 4 órakora városház előtti téren oka : Ussa, mindig elfelejtem, hogy már egyszer
Nagy János,
gyülekeznek. Délután fél 5 órakor a városi tanács, meg kellene nősülnöm. Már százszor feltettem matanitó.
a városi képviselet, egyházi és iskolai hatóságok, gamban, ha szép leányt láttam és göböt kötöttem
tűzoltó testület, a kereskedő és Iparos társulatok zsebkendőmre. Kell azonban valakinek lenni roko•) Ezen rovat alatt megjelent közleményekért Cia'-üi a sajt 5lobogókkal testületileg kivonulnak a polgármester naim közt, aki nem örömest látná, ha megházasod - tatOsággai
szembea v4U»l ieleliiíget »
Szeik

tisztelt tulajdonos egy más tagositott területéről is
nem szólanék. A birtoktest másik része fekszik a
község északi oldala felől a hegyen, nem messze a
községtől. Területe ió hold, mely nincs körül sáncolva, sem fával szegélyezve. Talaja könnyű anyag
talaj- Be van osztva ez is 4 forgóra :
1) Zöld ugar fekete borsóval. (Közönséges
bükköny)
2) Buza lóherrel.
3) Lóher.
4) Buza.
Egy kissé mélyebben bocsátkozva a forgó tárgyalásába, e helyen be van mutatva, hogy mily
előnyösen lehet az ugart gyakorolni s mégis hasznot venni róla azon évben. Ugyanis az ugarolandó
terület kora tavasszal bevettetik bükkönynyel, mi
a legszárazabb évben is julius első felében letakarittatik szénának, s megkapja igy is a három szántást. Tavasszal egy a takarmány vetésekor ; letakaritás után a forgató szántást, s kellő időben
a vető szántást Hátha még kedvező tavaszi idő
járás két három héttel hamarább engedi a betakarítást, akkor a közönséges ugarszántást is megkapja a fold s igy négyszeri ekemunkát kap.
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ÍLrtck- és váltó-ár/olyam

a bécsi cs. kir. nyilvános

tőzsdén julius 7.
Magyar aranyjáradék
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
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Német birodalmi márka
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a legsolidabb gyárból megszerezhétők
utánvétellel Olysni íb!ahányi Sándor által
Bécsben, Mariahilf Schmalzhofgasse nr.
13. Az eddigi mesés magas árak helyett
következő felette olcsó árban ;
Egy system Howe Lit. A kitűnően
jól készült varrógép, nőszabok számára
és házi munkákra használható, darabja
37 frt.
Egy system Howe Lit. C. férfisza
bók, szűcsök és vastag vászon varrásra
használható, továbbá előkészülettel cipészek számára
39 f r t Egy system Singer Lit. A. Házi
munka és nőszóbók részére
3 7 frt
Egy system Singer Médium, férfi
szabók szűcsök és rastagvásznak varrására használható
39 frt.
Egy system Greifer Weeler & Vilson házi munkákra és női szabók számára
32 frt.
Egy kettős láncöltés (Doppel Ketten* Stich) system Grover Backer, nő és
férfi szabók, szűcsök, finom bélés levarrások és mindennemű diszitmény varásokra
használható
35 frt.
Az összes gépek lezáró fényezet fatetővel ellátva, 3 frt 25 krral drágábbak
A csomagolás és vasúthoz szállítás ezen
árakon kivül minden egyes varrógépért
1 frtba kerül.
2—4

Pályázati hirdetmény,

K.-Vásárhelytt egy még igen jókarban
levő gőzkazán a hozzátartozó szelentyük,
csapok, gőz-óra és csövekkel, valamint
egy 10—12 lóerejü gőzgép igen jutányos
áron eladó. Eladó továbbá egy mondhatni csaknem egészen uj kettős vizhuzó
• szivattyú a hozzátartozó s egész jókarI ban levő 1S--20 meter hosszú vörös réz
: csövekkel és hajtókészülékkel. Ugyan ott
kapható egy kitűnő vas eszterga teljesen
felszerelve és egy közfürész favágásra a
hozzátartozó hajtó készülékkel rendkívüli olcsó árban. Az itt leirt géprészekből egyes darabok külön is eladatnak.
Levélbeli megkeresésekre a legrészletesebb válasszal szolgál — Molníkr Józsiás.
Helyiség: mümalom, a hol a nevezr-tt
1—3
gépek megtekinthetők.

Umrath és tarsa Prágában,

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

Kézi- és vonó erőre berendezett

cséplő gépekben,

x—8 ló- vagy ökörerőre berendezve, szállítható vagy álló minőségben. Továbbá különböző nagyságban gyártunk szilárd szerkezetű

Tisztító-malmokat, szecskavágókat, darám ilmokat stb
sPS£~ Mustrált árjegyzékeket minden nyelven
bérmentesen küldünk.

A sepsi-szentgyörgyi államilag segélyezett
polgári leányiskolánál a következő tanitói állomásokra pályázat hirdettetik :
1. Egy rendes tanitó vagy tanitónő a német
és francianyelvre; évi fizetése 700 frt és 120 frt
lakbér illetmény.
2. Egy segédtanító vagy tanitónő a földrajz
és természetrajzra ; évi fizetése 350 frt és 50 frt
lakbér illetmény.
3. Egy szaktanító vagy tanitónő a rajz és
szépírásra ; évi fizetése 360 frt
Pályázni kívánók felhivatnak, miszerint kellően felszerelt s polgári iskolai t a n k é p e s i
tésuket igazoló bizonyítványaikkal ellátott folya
modványukat alólirthoz címezve folyó évi juliushó
28-ig annyival inkább küldjék be, mivel a később
érkezett folyamodványok nem vétetnek tekintetbe.
A fentebbi állomásokra a németnyelvet teljesen bírók előnyben részesülnek.
Sepsi Szentgyörgy, 1879. juliushó 3.
CSÁSZÁR BÁLINT,
2~3
iskolaszéki elnök.

Értesítés Háromszék birtokos*
sagáhos!
Alig birván a mult évi elvállalt cséplési munkát a legnagyobb erő és idő
megfeszítéssel is kellő időben végeztetni,
liogy jövőre nézve a nem mindenki által
kedvelt téli cséplést kikerülhessük s lehetőleg kivánt időben tehessek eleget
minden megbízásnak, még egy uj 8 lóerejü szintén fürésszel felszerelt gőzcséplőt fogok működtetni, és egy konkoly
választó (Trieur) rostát is t. megbízóimnak szükség esetén használatára bocsátani.
Midőn e körülményről a birtokosságot
és gazdaközönséget értesíteném, felajánlom egyszersmind szakértő gépészek által vezetett gépeimmel való kész szolgálatomat.
Szotyorban, 1879 július 7-én,
I —I

szotyori Nagy Károly.
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europaszerte

híres

TUSNÁD és BORSZÉK
fürdőkre

utazó t. c. közönség- kényelmére való tekintetből van szerencsém tudomásra hozni, miszerint az utolsó vasúti állomástól,
Földvárról távirati vagy levélbeli megkeresésekre teljes
comforttal ellátott

z : o e s i i s i A L

szolgálok igen jutányos árban.
Megrendelések alulirt nevére küldendők.

Blaskó József,
vendéglős Sepsi-Szentgyörgyön.

