
czélnak megfelelőleg  eszközöltethessem arról, hogy 
az illető helységek elöljárói ós malom tulajdono-
sok értesítettek — jelentést várok. 

Sepsi-Sztgyörgyőn, 1879. sept. 9-én. 

Forró Ferencz, 
alispán. 

a mondott nap délutánján a kertbe ment, ennek 
vég-én levő akáczfához  támaszkodva, szivén lőtte 
magát. A halál azonnal bekövetkezettt. 

Rajner temetáse e hó n-én ment végbe. Je-
lenvolt a főispán,  az egész tisztikar s nagyszámú 
résztvevő közönség. 

Rajner IMI életéből. 
A szerencsétlen öngyilkos férfi  életéből a 

„Pester Journal" után a következő érdekes részle-
tet közöljük : 

Az 1850-— 53. közti szomorú időszakban Raj-
ner Pál kezén százezrek fordultak  meg, melyek a 
hazából kimenekült „insurgensek"-nek voltak szán-
va. Mivel Rajner a „császáriakénál sohasem állt 
azon gyanúban, hogy „Kosssuth kutya,"nem is 
tartozott a „compromíttáltak" közé s az akkori 
rendőrfőnök  mindent inkább elhitt volna, mint azt 
hogy Rajner a k. zpont, kinek kezéhez minden, a 
bujdosók segélyezésére szánt pénzt küldtek. 

Rajner Pálnak a fővárosban  csau: egyetlen 
egy bizalmas embere volt, kit német neve miatt 
— Thaisz Eleknek hívják még most is — szintén 
a „gutgesinnt" ekhez számitottak, de a ki a spitzlik 
figyelmét  az által, hogy a „rebelis-családokkal" 
többször érintkezett, magára vonta. Egy spitzli 
— jelenleg terézvárosi nyárspolgár s a választások 
alkalmával a radikális demagógok lcgvörösebbje 
— illető helyen besúgta, hogy Thaisz ismeretlen 
czélra pénzt gyűjt. Ez időtől kezde Thaiszot nem 
tévesztették el szem elöl s mikor egyszer el akart 
utazni, hogy az összegyűlt pénzt Rajnerhez vigye, 
a rendőrség elcsípte, s mint rebelist vértörvény-
szék elé állították Rajner Pállal együtt. 

Thaiszt minden védekezése daczára hét évi 
börtönre ítélték lázitási kísérlet miatt. 

Rajner Pál előrelátóbb volt, mikor gyanította, 
hogy Thaisz meg fogja  látogatni, egy Selmeczen 
lakó őrnagyot beszélgetés közben előre figyelmez-
tetett, hogy egy fiatal  ember fog*  hozzá érkezni, 
ki auditor szeretne lenni a katonaságnál, s egy-
szersmind a hatalmas őrnagytól engedélyt is kért, 
hogy a fiatal  embert neki bemutathassa. Rajner 
ezt előadta a vértörvényszék előtt, mivel az őrnagy 
is bizonyította ezt, szabadon bocsátották. 

Thaiszot azonban Olmützbe szállították. Raj-
ner kiment az indóházba, hogy barátjának egy 
utolsó istenhozzádot mondjon. Ez azonban nem 
ment oly könnyen, mert Thaisz nyakán, kezén, lá-
bán meglánczolva két cseh katona között haladt. 
Rajner azon töprengése közben, hogy legalább nya-
káról hogyan vétethetné le Thaisznak a lánczot, 
észrevette, a két cseh katonát vezénylő hadnagy 
<gy hírhedt nő felé  mosolyog, ki két „fogadott 
leányával,, Bécsbe szándékozott. 

Rajner föllélegzett,  a nöhez ment, s benne a 
meglánczolt, sápadt fiatal  ember iránt érdeket kel-
tett: A nő magához inté a hadnagyot, a „két fo-
gadott leány" édeskésen mosolygott a hadnagy 
szemébe, a mama pedig kegyesen megengedte, 
hogy a hadnagy velők együtt, a coupéban tehesse 
meg az utat Bécsig — de csak azon feltétel  alatt 
lia a fiatal  fogolyról  minden lánczot leszedet. 

A hadnagy megtette. 
Thaiszot minden Jáncz nélkül, Rajnerrel s a 

két cseh katonával együtt egy coupéba dugták. 
Rajner legelső gondja volt a két csehet leitatni, 
a mi annyira sikerült neki, hogy az egyiket Bécs-
ben részegség miatt rögtön a dutyiba vitték. 

így szabadította meg Rajner Thaiszot a lán-
czoktól. A két jó barát csak 4 év múlva látta egy-
mást, Thaisz megkegyelmezése után. 

* " * 

Rajner Pálról még a következőket irják Mont-
ból a „Pesti Napló" nak. 

Daczára fényes  politikai s társadalmi állásá-
nak, jellemén bizonyos elégedetlenség vonult át s 
a még ellenségei iránt is lovagias férfiú,  legjobb 
barátai iránt is, különösen az utóbbi években, 
némi hidegséget tanúsított. Ezt folytonos  betegsége 
idézte elő. Régóta szenvedett idegbajban, ehez 
galandféregbaj  csatlakozott, melyből a leghiresebb 
orvosok sem tudták megmenteni. 

Betegsége miatt nősülni nem akart, s a köz-
élettől teljesen visszavonulva, búskomor életet élt 
lontói birtokán, magánját csak unokaöcscse és an-
nak neje osztotta meg, a kik Rajner Pál általános 
örökösei. 

Rajner életuntságának egy másik okát is föl 
kell említenünk. O minisztersége alatt nem vagyont 
hanem adósságot szerzett, s bár lontói birtoka igen 
rendezett s jövedelme igen tisztességes állást biz-
tosítottak neki, a néhány évi rosz termés némi 
anyagi gonddal is terhelte, ugy hogy a miniszter-
ségéből származott adósságát nemcsak nem tör-
lesztheté, hanem azt ujabbakkal kellett szapo.itni. 

Szomorú elhatározását környezete nem is gya-
nította. Számos levelet hagyott hátra, melyek ba-
rátaihoz, hitelezőihez, sőt cselédeihez is intézve 
vannak. 

A levelek mind igen szépen, nyugodt kedély-
lyel vannak irva, a főispánhoz  írottban még el-
méskedik is. 

Rajner már aug. 22-ún akarta magát kivégezni. 
Személyesen ment be Lontóról Esztergomba, a hol 
revolvert vett. Bevárta azonban, a mig szept. 9 én 
unokaöcscse nejéhez Lontóra az orvos eljött s meg-
írván búcsúleveleit, irásilag rendezvén pénzügyeit, 

Házi iparügy 
A házi ipar egyesület választmánya f.  hó 6-án 

tartott ülésében elhatározta, hogy az idei október 
2-án s következő napjaiban S.-Sztgyörgyön tar-
tandó gazdasági gyűlés és kiállitás miatt a szövő 
tanmühelybeli bennlakást és étkezést október 15-én 
kezdi meg, mely időre elnök főispán  ur ő mltsga 
a választmány megbizása folytán  a felügyelőnőt 
kinevezi s a szükséges kellékeket is egy bizottság 
beszerzi. 

A gyűlésben a szövődéi helyiségen az idén 
a város által végeztetni határozott építkezés is, 
mint a lenkikészitő helyiség berendezése végre 
valahára határozattá emeltetett s már a napokban 
rneg is kezdődik, nem különben az idén az egye-
sület által kiadott magból termelt len beváltására 
deczember hónapja határoztatott. Felhivatnak tehát 
mindazok, kik a szövő tanműhelybe bennlakást és 
étkezést akarnak élvezni, hogy ez iránti kérésöket 
elnök főispán  ur ő méltóságához e hó végéig ad-
ják be. 

A* erd. ga/.d. V-ik vándorgyűlése 
ülkulmdból  rendezendő  tárlatra  szept 13-ig kővetkező 

tárgyak  vannak bejelentve  : 
(Folytatás.) 

A m. kir. építészeti hivataltól S. ztgyörgyről 
kőzetek Háromszékmegyéből. 

T. Ivölönte Mózes úrtól Kézdi Vásárhelyről 
borok. 

T. Rácz Lina úrhölgytől Sz.-Udvarhelyről 
taplómunkák. 

T. Péter Ferencz úrtól Sz. Kereszturról müfa-
ragványok. 

T. Bartha László úrtól Kökösből festődei  ipar-
czikkek. 

T. Prázsmári János úrtól Maksáról 2 eke és 
1 talyiga. 

T. Vas István úrtól Bodokról egy másfél  éves 
bika borjú, 2 drb. kos, 10 drb. juh, egy 3 éves te-
hén, buza, kukoricza. 

T. Lnreh Albert úrtól Étfalváról  több faj  ta-
karmányrépa. 

T. özv. Imreh Károlyné, szül. Babos Franciska 
úrasszonytól Étfalváról  egy saját készitményü 
szőnyeg". 

Mélt. Gyárfás  Imre és Albert uraktól bor, 
buzá és rozs. 

T. Biró Béláné úrasszonytól S. Sztgyürgyről 
több faj  tyúk. 

T. Beczás Kristóf  úrtól Zágonból buza, szőlő 
lóhermag, burgonya. 

T. Sándor Albert úrtól Ilyefalváról  egy hazai 
faj  tehén 5 hónapos bika borjával. 

T. ifj.  Deák Károlyné úrasszonytól Kovászná-
ról házi szőttesek. 

T. Sorbán Stefanétól  Kovásznáról román nők 
által viselt főre  való kendő. 

T. Bitay Sándor úrtól Pürkerecről selyem 
gubók és mészkő. 

T. Künzler Fridrich és Török Sándor úrtól 
N. Aj tárói takarmányrépa és mag. 

T. Bakcsi Gergely úrtól Étfalváról  egy szal-
mával kirakott czukortartó. 

T. Bodor Zsigmond úrtól Léczfalváról  buza 
és lencse. 

Mélt. Gyárfás  Sándor úrtól Léczfalváról  bur-
gonya és kukoricza. 

T. Szabó Elek úrtól egy koszorú hagyma T. 
Dálnoki Mózes úrtól 3 fő  káposzta, mindkettő Lécz-
falváról. 

T. Csergő Venczel úrtól GyergyöSztmiklósról 
buza, rozs, árpa, fehér  és fekete  zab, kukoricza. 

T. Borcsa Mihály úrtól Bácsfaluból  gyümölcs. 
T. Török Sándor úrtól N.-Ajtáról egy 3 éves 

sweitzer tehén borjával és egy 2 éves üsző. 
NagyBaczon községből a következő tárgyak 

vannak bejelentve :N. Baczon község részéről 100 
drb. égetett lapos és 20 drb. öblös cserép. 

T. Zsigmond Ferencz úrtól 3 drb. szőnyeg, 3 
drb. abrosz. 

T, Zsigmond Béla úrtól 2 drb. kötött hári ász 
kendő. 

T. Révay Borcsa k. a, tói egy dr. pamlag 
boritó szőnyeg, 2 drb. székboritó és 1 drb. fali 
szőnyeg. 

T. Zakariás András úrtól 2 drb. üst, 2 drb. 
lábos, 2 drb. kasztról, 1 drb. tükörráma, 2 drb' 

tányér, 3 kötés vert vas, 1 drb. nyers vas, 1 drb. 
vaskő. 

T. Révay Pál úrtól két üveg szilvórium (1877) 
T. ifj.  Bardocz Ferencz úrtól egy kiló dohány. 
Nagy-Baczon község részéről 100 üveg sava-

nyu viz vegyelemezve. 
T. id. Bardocz Ferencz úrtól 3 drb. tehén bor-

jaikkal. 
T. Miskolczy Lajos úrtól Páváról 1 két éves 

hazai faj  bika borjú, gyümölcsök és burgundi répa. 
A gazd. népiskolától Gy.-Alfalubó-l  1 drb. 6 

éves tehén 6 és fél  hónapos ökörborjával; 1 drb. 
18 hónapos bika borjú és ligovoi zab. 

Zabola község részéről faedények,  buza len-
mag és len. 

Mélt. Tompa Imre úrtól Kisborosnyóról kerti 
termények, mezei termények, több fuj  gyümölcs, 
faátmetszetek. 

T. Kiss Elek úrtól Kisborosnyóról egy faeke. 
Gelencze község részéről, léczek, deszkák, 

zsindely, faátmetszetek. 
T. Gál Zsigmond úrtól Dálnokból több faj 

buza, rozs, árpa, zab, kukoricza, lóhermag, sója-
bab, gyümölcsök, kerti és mezei termények, 2 drb. 
borjas tehén. 4 csikó, 10 drb. juh. 

T. Boda Sámuel úrtól N.-Ajtáról selyem gu-
bó és lefejtett  nyers selyem. 

T. Gerendi István úrtól Dicsö-Sztmártonból 
40 palaczk különféle  bor. 

T. János Dávid úrtól Sepsi Szentgyörgyről óo, 
20 és 10 akós hordó. 

Tiszteletes Péter Károly úrtól Szörcséről lé-
pes méz. 

T. Szörcsey István úrtól Szörcséről kerti és 
mezei termények. 

T. Kóréh Ferencz úrtól Mundráról répa és 
burgonya. 

T. Bartha József  úrtól Barátosról kerti és 
mezei termén \ ek. 

T. Finta Antal úrtól Barátosról kerti és mezei 
termények, 

T. Péter Ferencz úrtól Telekről kerti és me-
zei termények, házi szőttemények, len, nyersen és 
kidolgozva. 

T. Péter Zsigmond urtói Telekről kerti és 
mezei termények. 

T. Thusa Elek úrtól Tamásfaíváról  kerti és 
mezei termények. 

T. Köntzei Albert úrtól Karathnáról buza és 

T. Bartók Károly úrtól Karathnáról buza. 
T. Biró Béla úrtól Czofalvárói  buza és bur-

gonya. 
T. D :ák Sándor úrtól Czofalváról  kerti és 

mezei termények. 
T. Csia Gergely úrtól Czofalváról  kerti és 

mezei temények. 
T. Sándor János uztól Prázsmárról, gyűjte-

mény az erdélyi részekben előforduló  összes fane-
mekből: égetett hamuzsir, fatapló,  kifőzött  tapló, 
kovács szón, mészkő, égetett mész, egerfa  gyökér 
pipa egerfa  gyökérből, dohánytartó nyírfából,  pisz-
tráng és tomolka hal (Aesche.) 

T. Bartha Lajos úrtól Hatolykáról rozs. 
T. Domokos Ferenczné úrasszonytól Hatoly-

káról burgonya és káposzta. 
T. Biró András úrtól két drb. kosár. 
Altorja községéből: T. Benkó Dénesné és 

Napoleonné úrasszonyoktól 12 méter háznál szőtt 
bares. T. Csoboth Ferencz úrtól kén, mészkő és 
hagyma. T. Mihálcz Elek úrtól kerti és mezei ter-
mények. T. Solyom Ferencz úrtól buza és árpa. 
T. Márton János úrtól borsó. 

A gazdasági tanintézettől Baróthról kerti és 

mezei termények. 
Közli dr. Szász István, 

kiállítási jegyző. 

Nyilatkozat. 
T Nagy Gergely és t. Sorbán János urak 

általa ' .Háromszék" mai számában közzétett s a 
dolo-- állását tekintve, mindenesetre kora; nyilat-
kozattal szemben, mint t. Málik Jdisef  ur megbí-
zottai csupán azt jelentjük ki, hogy Malik József 
ur igenis hajlandónak nyilatkozott Veres Gyula ur-
nák lovagias elégtételt adni, — ha Veres Gyula ur 
a Málik ur által kikötött és általunk tolmácsolt 
feltételek  megszerzése által képesiti magát az elég-

teteladásra^ Q e r g . e ] y és t. Sorbán János urak 

nyilatkozata most o 'a terelte az ügyet, hogy ab-
ban illetékes birákul sem ők, sem mi többé, nem 
szerepelhetünk.- ^ ^ 

Gyárfás  tíyőző. 


