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Az egyesült ellenzék.
Mióta országszerte ak?dtak álapostolai az
úgynevezett .egyesült ellenzéknek' s mióta
programmjukhoz mérten meg nem érdemelt
tért kezdenek elfoglalni a politikai életben : azóta nagyon leszállott a valódi ellenzék erkölcsi
és politikai értéke.
Nincs kormánypolitika, mely egy erös,
logikai alapokra fektetett ellenzék létjogát tagadná A létező kormánynak mindig szüksége
van oppositiora. Szüksége van ellenzékre saját
céljai valósításáért is S ha nem volna oppositio, magának a kormánynak kellene teremteni
azt. Életk épes és erös kormány csak ugy állhat ícnn, ha előterjesztései minden oldalról
meg vannak világitva, ha fény- és árnyoldalait
tisztán láthatja s tájékozást nyújtathat magának sok esetben oly dolgok felöl, melyekről
neki talán csak egyoldalú informatioi lehettek.
Sok esetben s bátran kimondhatjuk, m i n d i g
szüksége van a kormánynak e l l e n z é k r e .
Csakhogy az ellenzéknek is van egy sarkalatos kelléke s ez az e 1 v. Elvekre, halározott s tisztán körvonalozott elvekre kell építenie minden ellenzéknek actióját, különben létjogot nem érdemel.
Nálunk a különféle ellenzéki árnyalatok
között e tekintetben a s z é l s ő b a l t alig érheti kifogás. Elvei szilárdak, határozottak ; támadásai bár túlzók, de következetesek. Nézetei túlhaladottak már s ezért kormányképtelenek ; mindazáltal opponáló pártnak folyvást
megmaradhat.
Mit szóljunk azonban az úgynevezett »e g y e
sült e l l e n z é k r ő l ' ?
Azon párt, mely elvek nélkül, vaktában
indult útnak : folyvást a sötétben tapogatózik.
Nincs objectum, mely leié törekedve, valaha
elérhetné. Merő phantom az, minden lényeg
nélkül; egy nniló tünemény hus és csont nélkül. Kiált és kiáltása a néma éjbe vesz Szól

Az ízlésről.
De gustihus r.on est disputandum.

Az izlés szorgalom és mesterség által megszerzett azon képesség, melynél fogva az alacsonyt,
méltatlant és élctelent nem csak érzékeljük és kerüljük, hanem általa képesek leszünk a valódi komikust a hamistól és csupán látszólagostól megkülönböztetni. ízlés nélkül a nevetséges, kedélyes
és komikus iránt való természetes hajlam többnyire nem találja el e helyes irányt. Valamint az izlés erősiti, növeli és finomítja érzékünket a nevetséges iránt, ugy létezik maga a komikus izlés is. Az
is komikus már maga, hogy az igaz, jó és szép
iránti érzéket, a legállatiasabb érzék neve, az i z1 é s alá foglalják, mely szónak h e l y e tulajdonképen a k o n y h á b a n van. Épen annyira komikus ez, mint midőn a székely ember a virág illatát nem „szagolja", hanem „üzüli" (ízleli). A „büzülés" már gyanús illatra vonatkozik.
Az izlés eleinte egészen természetes, vagyis
a kedély által kívülről felfogott és tovább képzett
benyomás viszhangja, ezért költöttek egy Homer,
Ossián, s általában a régiek oly jól ; mig napjainkban szabályok szerint költünk s a művészetet az
izlés szerint s ezt ismét az előbbivel összehasonlítva Ítéljük meg, a mig az aesthetikus körben
forgás émelyitésig el nem kábít.
Akárhány ember van, ki büszkébb Ízlésére,
mint szellemi tehetségeire. Az izlés a bon ton s a
bon tont a magasabb sphaerák emberei kizárólagos sajátjuknak tartják.
A nők már öltözni is ízlésesebben tudnak
mint mi, sokkal gyorsabban észreveszik, hogy mi
áll jól nekik, s ha egy nő annyira leereszkedik,
hogy egy férfi öltözstét dicsérje, vagy kifogásolja :
az a férfi bizonyosra veheti, miszerint személye
nem egészen ellenkezik a hölgy Ízlésével. A nők
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és szavai erfítlenségökben elhalnak. Magasra
akar nőni és pulya törpeségében elsenyved
Kormányra akar ülni és saját magával sincs
tisztában. Nagy dolgokat óhajt, reformálni akarja az országot és ha tettre kerül a d o l o g :
egymás szemébe néznek s nem tudják, mit cselekesznek.
Szánalomra méltó, szomorú helyzetbe jutott e párt széles Magyarországon. Elzüllött,
elkallódott jobbra balra. Megtépve, elrongyolva, kétségbeesetten áll t közvélemény előtt.
Egyik helyen méltó megbotránkozással, másutt
homéri kacajjal fogadják azon üres programmbeszédeket, a miket az egyesült ellenzék e g y egy elszánt áldozata valahol elkövet. Mintha
félne a nyilvánosságtól, zárt ajtók mögött értekezik. Senki nyiltan el nem fogadja: kerüli
őket a jó lélek messziről. Egyes kerületekben
még kisért e rongyos szellem s elsuhan láthatlanul az ördögtömjén, — a sáfrány illat elől
ideje korán.
Sok helyen ősszel dicsőit kezekkel rimánkodik életért, kegyelemért. Kér meghaligattatást. Elmondja, hogy ö egy kicsit kormánypárti, egy kicsit konservativ s egy kicsit függetlenségi párti. Elfogadja a fennálló közjogi
alapot, de nem egészen, mert hát az ország
bajai orvoslást kivannak. Csak adjanak mandátumot.
í g y sir, igy jajgat a habarék párt országszerte s nincs, ki meghalhatná kétségbeesett
rimánkodásait A nemzet elfordul t ő l e ; mert
népünknek e l v kell
Megelégelte már e nemzet a sok üres beszédet Valahára lerántja álarcát a sok honboldogitó, kormánybuktató szájhazafiaknak.
Ez az ellenzék ütött tanyát nálunk is. Ez
az ellenzék kér helyet, ez könyörög kis mandátumért itt Háromszéken, a hol őseink rég
hamvadó porai a h«zál egykor becsü'ettel szolgálták, s józan utódaiknak mintaképekiil tűnnek
elő ina is.

A bécsi tárgyalásokról Bosznia okkupációja
iránt ujabb tudósítások nem érkeznek, s ha a porta
célja az volt, hogy az okkupáció kezdetét ellialassza néhány nappal, ezt elérte. Philippovics táborszernagy megérkezett ugyan csapataihoz, de
egyelőre csak szemlét tart, rendben van-e minden.
A berlini szerződés ratifikációja legfeljebb egy hét
alatt megtörténik — s akkor ez vétetik az okkupáció jogalapjául.
A mult napokban folyt tárgyalásokról jelentik még a „Köln. Ztg."-nak, hogy Andrássy gróf
bizonyos jogokat követelt Mitrovicára is, mely
most végpontja a Salonichiből észak felé vonuló
török vaspályának. A porta azonban stratégiai
okokból e pontban nem akart engedni. Ellenben
a szultán felségjogai s az okkupáció időtartama
iránt a megegyezés lehetségesnek mutatkozott.
A berlini szerződés végrehajtása végett kiküldendö bizottságok, illetőleg az ezeknek adandó
utasítások ügyében, mint Bécsből jelentik, már javában folynak a tárgyalások a nagyhatalmak között, még pedig oly jó sikerrel, hogy már a legközelebbi napokban befejezhetők is lesznek.
Kosznia és a horvátok. Néhány nappal ezelőtt
már volt alkalmunk felhívni a figyelmet amaz izgatásra, mely Horvátországban a boszniai okkupáció alkalmából megindult, s mely falánk étvágygyal már előre nyújtogatja karjait, hogy Bosznia
egyesittessék Horvátországgal. A zágrábi politikusok rendszeresen folytatják ez izgatást és lapjaik telvék olyforma közleményekkel, melyek sze-

szivesebben is nevetnek mint mi s általában sokkal jobban tudják a komikumot méltányolni, mint
sok nagytudományu szellem, kik ezt tekintélyűken
alólinak tartják, épen mivel nincs Ízlésük.
A gyermek izlése romlatlanabb mint a felnőtteké ; ezeknél a szokás és képzelődés gyakran
tönkre teszi az ízlést. A mi ritka, vagy külföldi,
ízlésesebb a honinál már csak e miatt is. Természetesen igen gyakran onnan kapjuk a legdurvább
Ízléstelenséget s ugy vagyunk vele mint az ínyenc,
a ki a félig rohadt szalonkát, fácánt és osztrigát
többre becsüli a fris marhahúsnál, csirkénél és csigánál. Az ilytnnél helyesebb természetes izlése
van gyakran a napszámosnak, ki szalonnáját és
hagymáját, avagy egy tál paszulyt a francia konyha minden delicatesseért nem cserélné el.
Az ízlésre a fizikai és erkölcsi élet száz meg
száz körülménye mind befolyással van. Változik
és idomul az a nemzetiség, társadalmi állás, vérmérsék, kor, helyzet, lelki állapot és sok más tényező szerint. S hogy az e n y é m és t i é d mily
nagy befolyással van arra, kitűnik abból is, hogy
a m i kedvesünk, a m i kertünk a legszebb ; a költő előtt s a j á t verse a legköltőibb, a pap szemében a s a j á t prédikációjához hasonlót, Krisztus
urunk menybemenetele óta soha egyetben theolo
gus sem tartott, igy van a tanár előadásával, a bíró Ítéletével, az orvos recipe-jével, a lapszerkesztő
lapjával; s minthogy az is p r o d u k t u m , igy
van az anya gyermekével.
Hogy a nemzeti ízlésről megemlékezzem, csak
azt a kérdést vetem fel, hogy : állitja-e valaki hogy
a székelység izlése nemesbedelt mióta a székely
leányok az otthon készült „ s z ő t t e s s z o k n y á t "
bolti (s sajnos a mellett külföldi) rongygyal cserélték fel, mióta a kordován csizma helyett keztyübőr cipőt hordanak félaraszos sarokkal ?
Nem ! A hol a fényűzés megelőzi a párhuzamban haladni tartozó műveltséget és vagyonosodást, ott az erkölcsi sülyedés elébb-utóbb jelenkezik, már pedig izlés és erkölcstelenség homlokkal rohan egymásnak.

Az előkelő világnál ismert dolog, hogy a
mesterség rég háttérbe szorította a természetet.
Ha valami német, francia, vagy angol eredetű, az
hogy ne tetszenék, persze hogy szörnyen tetszik,
nagyon „gusztiőz." Ha a „Eigaro" még oly gyarló
és felületes (egy néhány száma ez évi folyamának
mindenkit meggyőzhet erről) élcet szalaszt is el,
azt harsányan utána kürtöli í z összes magyar sajtó, pedig ha nem a hires „Figaró"-ban jelent volna
meg: észre sem veszik. Ha a házhoz fővárosi lap
jár, a helyi lap ott marad fekvőé, a hová letették,
senki bele sem pillant; a fővárosit ellenben a
cimtől kezdve utolsó hirdetéséig áttanulmányozzák,
mert hát igy kivánja a „ f i n o m i z l é s . " . S inkább vitatkozzál egy vörösbőrü indiánnal a Wagner Rikhárd „jövő zenéje" felett, mintsem megkísértsd az illetőt kapacitálni.
Azt mondják: „az izlés felett nem lehet vitatkozni". Ez leginkább állhat meg, ha a nevetségeröl van szó, mert ezt igen sokan már magában ízléstelenségnek tartják, vagy legalább is rosz ízlésnek.
Innen indulva ki, ugy járunk, mint mikor a „jellem" et definiáljuk; valamint a „jellemtelenség" is jellem bizonyos értelmezés szerint: ugy az ízléstelens é g is vehető í z l é s n e k bizonyos halárig. Ezen
határ szerintem a bizarrság, különcség. Éhez. érve megszűnik az izlés, izlés maradni A felséges,
nagyszerű, megható és a szép általánosabb érdeket költ mint a nevetséges; innen van, hogy sok
komoly gondolkodó a komikumot Ízléstelenségnek
tartja. Igy az erősebb izgalmat szükséglő hölgyek
előnyt adnak a tragikumnak a komikum felett, inkább látogatják a szomorujátékot, a mélyebb drámát és operát, mint a színmüvet, vagy vígjátékot,
A népszínművet és operettet nemcsak l e n é z i k,
de m e g s e m n é z i k . Minthogy pedig az izlés
ennek folytán ezen irányban idomul, utoljára csak
a rémdrámák és a „g á 1 y a r a b"-hoz hasonló
borzasztó históriák képesek a tulcsigázott idegzetet izgalomba hozni és ennek eredménye azon szomoritó jelenség, hogy az Ilyen yalóban i z 1 é s r o titó, irodalmi termékek gombamódra szaporodnak, ki-

Ne hitegessétek a népet; ne ostromoljátok lelkét ánrtó politikátokkal! Népünk m e g veti a gyarló s z e m é l y p o l i ti k á t .
Menjetek jobb hazát keresni!
Háromszék kéklő bércei, zöldelő völgyei
nem fogadnak be titeket soha !
Itt a szabadság virágai illatoznak. Völgyeinkben szabadságról dalol a madár is. Ne
bántsátok ti ezt a józan népet. Ne nyúljatok
be a szabadság szentélyébe üres tanaitokkal,
léha elvtelenségeiiekkel !
Ez a nép nem szereti, ha ámítjátok.

ír.

A keleti kérdés.

rint a megszállandó két tartomány nem is szolgálhat egyébre, mint a r horvát királyság" nagyobbitására. Legújabban az „Obzor" Boszniából
keltezett „üdvözlet" formájában adja elö szerény
terveit. Az „üdvözlet,, természetesen nem ismer
mást, csak „osztrák császár"-t és „horvát király"-t,
a boszniaiakat fölszabadítandó „horvát" hősöket s
ezeket Jelasics dicső emléke nevében hivja, induljanak a boszniai testvérek bilincseinek feloldozására stb. A hosszú izgató cikk b. Pilippovics és
az „egyesült Horvátország" éltetésével végződik.
Majdnem ideje lesz már szétoszlatni ez illusiókat,
nehogy lassanként komoly betegséggé növekedjenek.
Az állami és egyházi javak Boszniában tudvalevőleg roppant terjedelműek, az egész ország földbirtokának fele vagy állami, vagy egyházi. Az államjavak főleg erdőkből állanak, s mintegy 460
négyszögmértfőidre terjednek; a vakuf, vagy mecset-javak szántóföldből és legelőből állanak, s
szintén majdnem felét képezik az összesen 450 négyszögmértföldnyi mivelt területnek. E nagy terjedelmű javak első sorban vonják magukra a figyelmet az okkupáció végrehajtása esetében, mert ha
a szultán felségjogai fenn is tartatnak, az uj kormány kénytelen magának a koronajavak fölötti intézkedés jogát biztosítani. Erre Bécsben már a
pénzvilág is számitani látszik, s a mint a „N. Fr.
Pr." irja, egyik első rangú bank már kiküldött
szakférfiakat Boszniába az ottani államerdők tanulmányozására.

Csapataink felvonulása a boszniai
hataron.
A felvonulás majdnem teljesen be van fejezve,
a főhadiszállás Broodban már rendezkedik s báró
Philippovics táborszernagy Eszékről szintén oda
utazott. A táborkar főnöke Popp Leonidás temesvári születésű, mintegy 45 éves férfiú, ki hosszabb
ideig volt tanár a bécsi hadi iskolában, később pedig törzskari főnök a zágrábi főparancsnokságnál.
A főhadiszálláson a sajtóügyekre is figyelmet akarnak fordítani s a főparancsnok e célból dr. Zdekauer urat, a külügyminisztérium sajtóirodájának
egyik tagját vitte magával.
A pozsonyi 1. sz. hidász-zászlóalj Zinner őrnagy vezetése alatt Broodba már megérkezett és
bőségesen hozott magával hidalkatrészeket. Hid
verésére azonban még nem történtek készületek.
A megszálló sereg s mindennemű készleteinek
elszállitása a határra gyorsan és minden zavar nélkül történt.
Hogy ezen csapat- és hadiszállitmányokat helyesen megítélhessük, számba kell venni, hogy —
tekintettel az okkupálandó tartományok sajátságos
viszonyaira — a csapatok felszerelése egészen elüt a rendestől és főképen a 6000 teherhordó állatnak és a hozzá tartozó hegyi felszerelésnek s z ü k séglete csak az által volt fedezhető, hogy Tirol,
Galícia, Bukovina, Felső-Magyarország, Erdély,
Horvátország, a tengerpart és Dalmácia képesek
voltak a kellő anyagot nyújtani. A mozgósítás és
szállítás azonban ez által nagyon komplikált lett.
Mivel pedig többféle okból a rendes közlekedést
semmiféle módon nem kívánták megzavarni és a
közlekedési hivatalnak a törzskar által kidolgozott
szorítva a valóban becses, de a kóros állapoto*
csillapítani nem tudó müveket.
A fiatal kor inkább szeret nevetni, de az öregkorban, midőn az életet kiismerve, megszűnik a
rajongás és légvár épités, uj ingert nyer a komikum.
Minden nevetségesnek elitélése, betegsége a léleknek s ezen betegségbe inkább esnek a nők, mint
a férfiak.
hrdekes fejtegetés tárgya lenne, hogy melyik
baj nagyobb: az említett betegség-e, vagy azon
állapot, melyben lehetett ama fiatal leány, ki elhatározását fejezte ki, hogy ezután csak az „operettet fogja látogatni.
Az ízlés különfélesége okozza, hogy minden
ételt esznek és minden könyvet olvasnak, s legjobb
izlése lehet annak, ki evés után nem tudja, hogy
mit evett.
Az Ízlésre nézve folytonos apály és dagály
váltakozik, tudományban és művészetben épenugy, mint a divatban és szokásokban.
Egyik nevet a másik felett. Az ifjú az öregen, a nő a férfin, a gazdag a szegényen és viszont. Amott kisgyermek ugrál almával, mézes kalácscsal kezében, ott egy fiatal leány ékköves gyűrűvel, vagy uj divatú ruhával, amott a természettudós ritka növényt, vagy kövületet tartva kezében, molyrágta könyvvel a régész. Archimedes circulusait rajzolja a homokba, észre sem véve, hogy
Syrakusának és jó magának is vége van. Homér
koldul és istenek harcáról dalol. Nagy Sándornak
kicsiny a világ, és képtelen a cynikus Diogenest
megérteni, hogyan lehet tőle csak annyit kívánni,
hogy a napfényt ne méltóztasson felfogni.
Hölgyeink az uj divatról, azt mondják, „eszeveszett ízlés" s két hét múlva valamennyi azt
hordja. Férjhezmenő leányok a férfiról, midőn valakit eljegyez azt vélik, hogy „furcsa izlése van!"
S ne tartsd mindig büszkeségednek ha felőled azt
mondják, hogy „egészen Ízlésem szerinti," mert
. . . . , Na de elég „ D e g u s t i s ne d i s p i s " —
mint a k.-vásárhelyi kofa mondja.
-
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-

menetrend csak kevés nappal a szállitás megkezdése előtt küldetett meg, a szállító társulatoknak
csak igen rövid idejök volt a vonatok berendezésére. Az érdekelt vasutak azonban teljesen megfeleltek föladatuknak.
Ezek : a déli vaspálya a bécs trieszti fővonallal és a kanizsa-barcsi, steinbrück eszéki mellékvonalakkal ; a mohács-pécsi és az alföldi vasutak. E
vonalokon naponként csak mintegy 5400 emberből,
300 lóból és 48 szekérből álló szállítmányok indíttattak ugyan el, azonban ez is jelentékeny feladat
volt, ha tekintetbe vesszük, hogy a nyári évszak,
az ünnepek, a kezdődő aratás már különben is
növelte a helyi forgalmat, ehez pedig hozzá járult
80000 behívott katona utazása és legfőkép az, hogy
a rendes menetrend nem módosíttatott. A csapatszállítás minden zavar nélkül, — a legpontosabban
ment végbe. A legénység élelmezésénél is lénye
gesen támogatták a vasutak a katonai közegeket.
A kiadott rendelet szerint a csapatoknak napjában legalább egyszer kellett meleg ételt kapni s
ez a nagyobb állomásokon történt, hol a vasúti
közegek a legpéldásabb rendben vezették az illető
intézkedéseket. A Dunán is pontosan történt minden szállitás, úgyszintén a tengeren, hol a 33 hajószállitmány 11 nap alatt ért céljához.

A szultán levele az afgán emirliez.
Az afgán emir figyelmeztette a szultánt, hogy
hiába bizott Angliában, mert nem akadályozza meg
az oroszokat, hogy Konstantinápolyba be ne vonuljanak. A szultán válaszolt a levélre, és a következőkben mondja el véleményét Oroszországról és
Angliáról:
„Vettem a levelet, melyet ön követem kihallgatását illetőleg küldött. Az ön nézetét az angol
nemzetről semmiképen sem oszthatom. Valamint
én sem panaszkodhatom az angolok ellen, azonképen dicső elődeim sem mondhattak eddig semmi
roszat Angliáról. Azt mindenesetre tudom, hogy
sokan ugy vélekedtek, hogy az angoloknak szövetséget kellett volna kötniök velünk ebben a háborúban, és velünk közösen harcolniok; de én
kénytelen vagyok kijelenteni, hogy azok tévedtek
ebben. Trónralépésem napjától kezdve a jelen pillanatig sohasem várt minisztertanácsom kívülről
segélyt Hogy ez az ügy váratlanul rosz véget ért,
csak azon körülménynek tulajdonithatom, hogy
néhány nagyhatalom titokban segítette Oroszországot, és hogy az alattam levő fejedelemségek föllázadtak. Ha csak az orosz csapatok szállottak
volna sikra, akkor nem történhetett volna meg,
hogy lássák a nap sugarait, melyek Konstantinápolyt megvilágítják. De én nem tudok más segítséget, mint megnyugodni a mindenható akaratában. A békére nézve íHég nincs határozat. Mindenesetre ajánlom önnek, hogy újítsa meg és szilárdítsa az angolokkal való barátságos viszonyát. Ne
rémittesse el magát az orosz kémek sugdosásai által. Mert fájdalommal látom, hogy az angolokkal
meghasonlott, mindenkor törekedni fogok, hogy e
viszálynak véget vessek. Minthogy azonban ön
ura tetteinek, és legjobban ismeri érdekeit, ez az
írás csak emlékeztetés akar lenni. Az isten fordítson jóra mindeneket. 1295. muharrem 25. (1878.
febr. 3.) Abdul Hamid khán."

Az olaszországi tüntetésekAz olasz kormány barátságos biztosításai és
erőtlen vagy talán hanyag magatartása közt óriási
örvény tátong.
Azon ürügy alatt — írják a „Neue freie Presse"-nek Triesztből — hogy a gyülekezési jogot nem
sértheti meg, és nem okozhat fájdalmat az ifjú
olasz szabadságnak, mindent elnéz a kormány, a
mi táplálhatja az Ausztria-Magyarország ellenes
hangulatot. Ez az ürügy még plausibilis lehet, ha
polgárok, vagy az immunitás által védett képviselők rendezik a demonstrátiókat. De az már feltünő, gyanús és semmiféle államban nem tűrt állapot, hogy többnyire főrangú katonák állanak a
mozgalom élén, a nélkül, hogy desavouálnák, vagy
rendreutasítanák őket.
A livornói színházban egy ezredes tartott jelenetközben beszédet a közönséghez Trieszt annexiójáról; Nápolyban egy tábornok hivott össze
hasonló célból meetinget Btb. Az olasz kormány
mentegetőzik Rómában, mentegetőzik Bécsben is,
és nem veszi észre a kiáltó ellentétet szavai és
tettei közt. Azt a négy embert, a kik a velencei
osztrák-magyar consulatus címerét letépni segítették
szép csendesen haza bocsátja: trieszti és isztriai
koholt táviratokat enged nyilvánosan fölolvasni;
az osztrák határt szives figyelmében részesíti, és
tájékozás kedvéért gyakran bejáratja azokat olasz
tisztekkel; olcsó áron Ausztria-Magyarországban
küldik a leggarázdább hírlapokat és mindezek
mellett zavartalan barátságáról biztosítja Ausztria
Magyarországot.

Hazi iparunk.
A sepsi-szentgyörgyi szövészeti tanműhely (és
nem gyár) rövid fennállása óta saját készitményei
által oly elismerést vívott ki szakértők véleményes
jelentése szerint, miszerint az nem öt hónapos, de
még két éves intézménynek is díszére válnék. —
Ugyanis folyó évi ápril 8-án az egyesület lelkes
és az ügyet oly hőn pártoló elnöke: főispán ur ő
méltósága szőnyeg, kendő és asztaltakarókból egy

pár példányt küldött fel földmivelés ipar és kereskedelmi miniszter úrhoz bemutatás végett, ki hogy
mennyire volt megelégedve ezen ugyszólva kezdő
munkákkal, bizonyítja a következő miniszteri leirat, melyet a választmányi tagokkal a gyűlés határozata szerint közölni szerencsém van :
„Méltóságos főispán ur !
Az elnöklete alatt álló székely-egyesület sepsiszentgyörgyi szövészeti iskolájában készített tárgyak a növendékek elöhaladásáról és helyes irányban vezetett kiképeztetéséröl tanúskodván, f. évi
ápril 8-ról 293. sz. a. kelt felterjesztése mellett bemutatott tárgyak visszaküldése mellett készséggel
használom fel az alkalmat arra, hogy méltóságodnak az egyesület érdekeinek tapintatos vezetéseért,
— a választmánynak s az ottan működő ipari felügyelőnek pedig ügybuzgó fáradozásaiért kiérdemelt elismerésemnek kifejezést adjak.
Erről méltóságodat értesítvén, felkérem, hogy
az illetőkkel leendő közlés mellett a választmánynál oda hasson, hogy az iskola termékei az ország
különböző részeiben megtartatni szokott gazdasági
és ipari kiállításokon a nagy közönséggel is minél
szélesebb körben megismertessenek.
T r e f o r t, s. k."
Láthatják ezen miniszteri leiratból a választmányi tagok, úgyszintén a közönség is, hogy a szövészeti tanműhely nem egy — mint ezt sokan nevezni szeretik — semmi reális haszon nélküli intézmény, hol az illető tanulók az időt csak eltöltik, hanem egy oly ipari tanműhely, melyben kinek kedve és akarata van az szövészethez mint
iparhoz, nagy haladást tehet s mely, elvégezvén a
tanfolyamot, bizonyára jövedelmet is hoz.
Pártoljuk tehát iparunk emelését, mert ipar,
kereskedelem és gazdaság együttes fejlesztése és
felvirágzása nyújthat nekünk jólétet ; ne várjuk,
hogy mindent az állam kezdeményezzen saját javunk előmozdítására, mert nagyobb az elismerés,
ha ma magunk szükségletei fedezéséről magunk
gondolkozunk és egyszersmind gondoskodunk is.
Tarcali Eudre,
háziipar-egyleti titkár.

Vidéki

ólét

Kézdi Yásárhely, 1878. jul 25-én.
(A .Nemere.* — VálaizUii mozgalmak. — Ki a vivát ?. — Egészségügy. — Sziné>zet )

Ha mindenről körülményesen irni akarnék, a
mi most K.-Vásárhely lakóit nem kis izgatottságban tartja, jó hosszura nyúlnék levelem. Minthogy
azonban becses lapja valószínűleg annyira el van
foglalva jobbnál jobb közlendőkkel, hogy egy vidéki levél nagyobb terjedelmét nem örömest venné : csak rövidre szabom cikkemet.
Mindenek előtt azonban engedje meg, hogy
a Nemere olvasói nevében köszönetet mondjak t.
szerkesztő urnák s a lap kiadójának azon szívességért, hogy nekünk egész díjtalanul hetenkint
még egy harmadik lapot is méltóztatnak küldeni.
Ne bántsam meg t. szerkesztő ur ismert szerénységét, ha kimondom hogy ez évben a vidékünk
szellemi életét örökös tevékenységben tartó „Nemeréit t. szerkesztő ur valahára i r o d a l m i
s z i n v o n a l r . a emelte.*) Szükségünk is volt rá.
Ily kezekben a lap valóban sokat ér s miután még
azzal is tetézve van, hogy ugyanazon árban hetenkint háromszor jelenik meg: a vidéki olvasó
közönség hálás köszönetét csakugyan megérdemli.
Egyik számában e lapoknak említés volt téve
a k.-vásárkelyi képviselő választási mozgalmakról
is. Egész objektivitással csak annyit emiitett meg,
miszerint Pap Lajos mellett még fel van léptetve
Nagy Gábor is. Mindjárt azonban a következő
számban „Gábor diák" aláírással a Pap Lajos bevonulását kissé túlzó tendentiosus tudósítás fájdalommal említi fel, hogy a t. volt képviselő ur fogadtatásánál a „nemes" tanács csakis pénztárnoka
által volt képviselve.
Mi, a kik itt vagyunk, igen bölcsen fel tudjuk fogni az abban rejlő gúnyt s azon sorok között, a hol a „hivatalos jellegű" választásokról van
szó, ki tudjuk olvasni mindazt, amit „Gábor diák"
ur nem mondott el, csak szeretett volna elmondani. A hírlapi cikkek, igaz ugyan, hogy mai napság
egyik nemét képezik a kortesfogásoknak, de attól
mégis tartózkodnunk kell, hogy a politikai ildomtalanság bélyegét süsse reánk valaki. Könnyen
ugy járhatna „Gábor diák", mint a szentgyörgyi
ellenzék (!) s ez nem valami megtisztelő lenne reá
nézve, azt hiszem.
A pártok nálunk meg vannak oszolva és pedig — ha ugy tetszik — eléggé arányosan. Nem
lehet panasza egyiknek sem; úgyannyira, hogy
egyik győzelme a másiknak még nem fogja erkölcsi vereségét maga után vonni s megfordítva : a
másik esetleges bukása nem lesz valami nagy diadala az egyiknek. Szóval: két tekintélyes párt áll
egymással szemben, melyeket nem elvi különbözőség, hanem a személyek iránti rokonszenv alkotott meg. Nem lehet tehát kicsinyelnünk az ellenfeleket.
Különben e tekintetben mi Sepsi-Sztgyörgytől ezúttal nem tanulunk. Szabadelvű képviselő-jelöltjeink vannak, mert meg vagyunk arról győzői 1 ve, hogy mi a létező viszonyok között sokat köszönhetünk a kormánynak s még többet várunk a
•) Munkatársainknak köstönjttk.

Szerk.

kormánytól. Nincsenek „ellenzéki prókátoraink",
vagy ha volnának is, több bennök az igazságszeretet, hogysem saját zsebök gazdagításáért fészkelödéseikkel kockára tegyék a város jövöjét,
megrontván az államkormány és egy vidék közötti bizalmat. Itt mi járunk elől jó példával SepsiSztgyörgynek. Bárcsak belátnák a polgárok mindenütt, hogy mit akar a mostani ellenzék s milyen és
kikből áll az a mostani ellenzék?
Hanem hagyjuk a politikát!
Elmúlnak a küzdelmes napok s ismét jó barátok leszünk, a kik eddig szétváltunk egymásól.
Sorsunk ez már nekünk s különösen a székely vérben benne van a kis akaratosság. De ha meggyőzik a jóról, sohasem szokott ahoz fordulni a mi
rosz.
^
Szeretjük a szépet és a nemest. Bizonysága
ennek az itt lévő színtársulat. Sztupa ur derék színtársulata annyira megnyerte tetszésünket, hogy
most a legszorgosabb munka idején is látogatjuk
elég számosan. Csudálatos, hogy e társulat Sepsiszentgyörgyön nem tudott életre vergődni. Darabjai ujak, szépek és vonzók. A szereplőkben szorgalom tehetséggel párosul. Egy-két kimagasló tagja a társulatnak nagyobb városok színpadán is bátran helyet foglalhatna. A tiszta, korrekt előadás,
az alakitások precisioja, a szerepek egyöntetűsége,
mind hozzájárulnak ahoz, hogy a társulat a legkitűnőbb vidéki színtársulatok elsőbbikének neveztessék.
Innen M.-Vásárhelyre mennek. Nálunk marad
emiékök sokáig s azt hiszem ők sem egyhamar
fogják feledni azt a székely várost, meiy hogy
olyan jeleit nem mutatta a színtársulat iránti elismerésének, mint ohajtotta volna, nem rajta, hanem
körülményein múlott el.
Végül hagytam azt, a mit úgyis csak pár szóban akarok megemlitni: — — az egészségügyet.
Utcáink az elöljáróság következetes hallgatása folytán most is telvék le nem irható és ki nem irtható,
inficiálásra igen alkalmas szemétdombokkal. A betegülési esetek gyakoriak s különösen a gyermekeknél — mint rendesen — most is nagy a halandóság. Hanem azért az egészségügyi bizottság még
mindig „késik az éji homályban". Szűk utcáinkon
a fojtó bűzhödt lég miatt járni sem lehet s ez a
dicséretes állapot isten és az elöljáróság jóvoltából
tartani is fog nálunk mindaddig, mig egyszer magunk rá nem jövünk, hogy segíteni kell a dolgon.
Csak késő ne legyen akkor!
x+y.

Valasztisi mozgalmak.
A z e g y e s ü l t e l l e n z é k , mint lapunk
olvasói előtt ismeretes, igen kevés kilátással, az
ilyefalvi kerületben gróf Nemes Nándort lépteti fel
Bakcsi Ferenccel szemben. A gróf vasárnap tartja
programmbeszédét és pedig a legszabadelvübb városban — Sepsi-Sztentgyörgyön. Hogy minő indok
vezette gr. Nemes pártját ez eszélytelen lépésre:
nem tudjuk még csak gondolni sem. Ha már a bizonytalanság nagyon is kézzel fogható esélyeinek,
ha a bizonyos bukásnak kitették a grófot: legalább is vitték volna saját kerületébe, a hol talán
annyira mégis mentek volna, hogy f i g y e l e m m e 1 hallgassanak meg egy ellenzéki beszédet. Itt
azonban, Sepsi-Szentgyörgyön, a szabadelvű városban, ellenzéki beszéddel fellépni meggondolatlanság. Az egyesült ellenzék, mely a grófot behívta,
mindenesetre tapintatosabb és udvariasabb lehetett
volna képviselőjelöltjével szemben. Különben dacára a nagy hü-hónak, a sok hókusz pókuszoknak,
melyekkel a már is szétzüllött párt saját erőtlensé
gét ugy a hogy, takargatni igyekszik ; dacára minden kísérletnek, melylyel a romlatlan nép becsüle"
tes lelkét megtámadni igyekeznek: az egyesült
ellenzék csúfos kudarcot fog vallani. Erről jó lett
volna előre értesíteni a nemes grófot.
B a r t h a J á n o s képviselőjelölt a nagy-ajtai
kerületben közelebbről fogja megtartani programmbeszédét Nagy-Ajtán. Erre nézve a meghívók már
szét is küldettek a kerület választóihoz s valószínűleg nagyszámú közönség fogja a beszédet meghallgatni. Nagy-Ajtán kivül még több helyeken tart
Bartha János programmbeszédet.
W o d i a n e r B é l a , volt sepsiszentgyörgyi
képviselő, csakugyan nem szándékozott városunkban fellépni; erre inutat egyik barátjához irt levele is, melyben igen melegen emlékszik meg S.Szentgyörgy város közönségéről. Igen nagy megelégedés el veszi, hogy városunk Csiky Kálmánt
léptette iöl képviselőjelöltjéül s konstatálja a hazafiúi hévvel irt levélben, hogy e város polgársága
s annak vezetői minden eljárásukban a haza és városuk érdekeit tartották szem előtt. Szép levelét
azzal végzi be, hogy ha hivatalosan nem is lesz a
miénk, a barátság köteléke által annak fogja magát tekinteni mindig. Beszámoló beszédét leküldi
közelebbről. — Üdvözöljük a magunk részéről is
Wodianer urat s biztosítjuk e város polgársága

hasonló barátságos érzéseiről. Wodianer ur a IX.
kerületben nagy számú közönség előtt tartá meg
beszámoló beszédét; diszes küldöttség vitte őt fellobogózott kocsik kíséretében a helyre, hol beszédét, mely nagy tetszéssel találkozott — elmondá.
Szivünkből óhajtjuk megválasztatását s kívánjuk,
hogy befolyását s különösen a kereskedelmi téren
szerzett nagy tapasztalatait minél tovább érvényesítse a honatyák között.
A g y e r g y ó i kerület volt képviselője Sánta
Lajos folyó hó 2 i-ikén tartotta beszámolóját Szentmiklóson, Alfaluban és Szárhegyen.
Fogadtatása egyszerű de — lélekemelő volt.
Alfaluból io kocsin, elől egy „Éljen Sánta Lajos
képviselőnk !" feliratos lobogóval, küldöttség ment
a képviselő elé a szent miklósi útra. A küldöttség
tolmácsa meleg szavakban fejezte ki a választók
szeretetét, tiszteletét és ragaszkodását, felkéré őt
beszámolójának megtartására. Sánta megköszönvén
a szives figyelmet, a menet visszarob9gott Alfaluba, hol az összes lakosság harsány „Éljene" és 3szoros ágyúdörgés fogadá a 'képviselő urat.
Beszámoló beszéde teljesen szabadelvű szellemű volt. Kiemelte, hogy Ausztriával való kiegyezésünk tetemesen előnyösebb, mint volt a „Lónyai" korszakban; a Bosznia és Hercegovina i de
i g 1 e n e s megszállása a jelen viszonyok nyomása
alatt, hazánk bel- és külbékéjére fölötte kívánatos
volt; továbbá, hogy saját létünk érdekében kerülni kellett a külháborut stb. Az érvdus beszédet a
választók „Eljen"-ei kisérték.
A beszámoló egyszersmind programm is volt
többé-kevésbbé ! A már l e e n d ő képviselő röviden kifejté jövő magatartása irányát, hangsúlyozva
hogy meggyőződése s szive sugalma szerint mindig azon párt tagja lesz, a mely hazánk boldogulását nem a „habarékoskodás" önző céljaiban, hanem a valódi hazaszeretet egyenes kifolyásaiban
keresi és leli. A lelkes „Éljen"-eket a hasonló ünnepélyességet követni szokott „anyagi rész" sem
maradt ezúttal el.
Alfaluból Szárhegyre távozott a képviselő ur,
a honnan Ditróba fog rándulni a beszámolót és
programmot megtartandó.
Itt sem hiányoznak az olyan hulló-csillagszerü ellenjelöltek ; a többi közt az alispán ur is
óhajtana az országház támlás padjain leheveredni.
Sánta megválasztatása, nagy valószínűséggel
impozáns többséggel történik.
A g y u l a f e h é r v á r i szapadelvüpárt vasárnap tartott népes értekezlete br. Kemény Gábor urat e g y h a n g u l a g képviselő jelöltjéül kiáltotta fel.
Volt T o r d a m e g y e felső kerületi
országos képviselője br. Kemény Kálmán a szászrégeni kerületben ujolag kijelöltetett; a gernyeszegl kerületben pedig Déési Sándor jelöltetett ki
egyhangúlag
A l s ó - F e h é r m e g y e m.-igeni kerületében
K i s Bálint urat szándékozzák felléptetni, a ki terjedelmesen előadta, hogy a jelöltséget csak azon
esetben fogadhatná el, ha a szabadelvű párt érdeke követelné.
Hároinszókinofye tanítótestületéhez
A háromszékmegyei tanítótestület mult évi
közgyűlése, ha jól emlékszem, az egyetemes tanitógyülés kérdésével is foglalkozott. Legalább a
központi bizottság megválasztása által, a mellett,
hogy szervesebb összeköttetésbe akarta hozni a
tanitó-egyleteket egymással, mellékesen — ugy hiszem, erre is célozott.
Történt e e tekintetben azóta mozgás: nem
tudom. Én a központtól kissé távol lakom s így
ha volna is e tárgyban valami intézkedés, nem jutott tudomásomra. Különben is, ha a központi bizottság e téren intézkedett volna, minden bizonynyal kiadatott volna az az egyes járásköröknek
tudás és ahoz alkalmazkodás végett.
Mielőtt e tárgyat kissé részletesebben érinteném, ne bántsak meg senkit, ha kimondom, hogy
tanítótestületünk egyleti élete általában pang mostanában. A járáskörök itt-ott elvétve tartanak egy egy gyűlést, a nélkül azonban, hogy az ott történt
megállapodásokról, lényegesebb határozatokról jónak látnák egymást értesíteni. Ugy kell lenni, hogy
még a központi bizottságnak sem juttatják tudomására.) Lapok utján pláne sehol nem tudósitnak bennünket a háromszéki tanító-egyletek mozgalmairól.
Minden járáskörnek évenkint legalább négy gyűlést kellene tartania: ezt is degradáljuk egy-kettőre. A gyűlések tárgyai megválasztásánál az illető elnökséget sehol gyakorlati célok nem vezetik. Értekeznek ott olyan elvont tételekről, vagy
annyira üres tárgyakról, a miknek egyáltalában
semmi céljok nincs. Pár ilyen gyűlést végig hallgattam s ki kell mondanom, hogy kedvetlenül
hagytam el azok végeztével a gyűlést.
Itt a baj nem annyira bennünk, mint inkább
rendszerünkben fenekük. Ha isten éltet, elmondom
erre vonatkozó nézeteimet más alkalommal kissé
részletesebben. Addig is azonban konstatálni kívántam, miszerint a pár évvel ezelőtt megindult
kellemes mozgalom egyleti életünkben észrevehetőleg hanyatlik. Az országosan felkarolt s majdnem minden egyleteknél megvitatott kérdések ná
lünk még szellőztetve sincsenek, annál kevésbé
szólunk azokhoz.
Én ugy látom, hogy a központi bizottság e

tekintetben többet tehetett volna. Semmi jelét nem
adta a mult közgyűlés által reá ruházott kötelesség
iránti érdeklődésének. Onnan kellett volna kiindulni minden üdvös mozgalomnak. — Az a focus
mely magába gyűjti, összpontosítja mindazon kérdéseket, elvi és gyakorlati tételeket, a melyek az
ott megállapitot formulák szerint nálunk, az egyes
járásköröknél megvitatva s határozati javaslatokkal ellátva lettek volna. Mondom, mindezekről szó
sincs mostanában.
S ha már most az egyetemes tanitógyülés
összeül, az 50-es bizottság által egész Magyarhonban köröztetett s mindnyájunk által ismeretes kérdésekre határozati javaslatokat kérnek be a különféle tanítótestületek megbízott előadóitól; Háromszékmegyéből ki lesz a referens és mit fog az referálni ?
Megbizott-e valakit a központi bizottság, hogy
a küszöbön álló nagygyűlésen képviselje ezt a megyét, melynek csak pár évvel ezelőtt is oly szép
hire volt országszerte ? Tett e a közp. bizottság e
tekintetben valami lépést, hogy azok a tanítók, kik
tanulni és tudni vágynak, a jövő megyei tanítói
közgyűlésen legalább egy előadótól, ki az egyetemes gyűlésen őket hivatalosan képviselé meghallgathassa a minket is oly közelről érdeklő határozatokat, melyek ott fenn a mi érdekünkben és a
mi állásunk javítását célzólag hozattak?
Nem akarok én a vádaskodás terére lépni s
hiszem, hogy nem is bántottam meg senkit kérdezösködéseimmel. De én ugy vagyok meggyőződve,
hogy ha valahol nem használ, épen a tanítótestület az, melynek erkölcsi életét alapjában és helyrehozhatlanul veszélyezteti az „édes semmit nem
tevés."
Egymásra vagyunk utalva nagyon. A társadalom többi rétegei alig akarnak tudni rólunk valamit. Ha mi nem teszünk a magunk érdekében,
honnan várjuk a segítséget ? Háromszékmegyének
vannak a tanítótestületet illető speciális kérdései
is. A házi ipar terjesztése, ennek megyénkhez viszonyított alkalmazása; a vallásoktatás kérdése,
melyet nekünk is meg kell végre valahára oldanunk; az iskolaszékek viszonya a tanítókhoz, ezek
rendezése és korrektebb körvonalozása stb. mind
olyan nevezetes dolgok, a miket mi figyelmen kivül hagytunk s a miket talán nálunk nélkül ií
megoldanak mások ; de ha mi semmi irányadó nézettel be nem folytunk az e téren hozott határozatokba, nem is lesznek azok a mi speciálisabb
viszonyainkat közelebbről érintő határozatok reánk
nézve.
Talán elhangzik szavam a pusztában. Lesznek
talán emberek, kik jótörekvésü nézeteimet tulhajtásnak fogják tekinteni, vagy elkésett felszólalásomat kárhoztatni fogják. Meglehet. Történjék bár
akármikép: én nem látom célszerűtlennek, sem
időszerűtlennek az itt elmondottak tisztázását. Megvan pár hetünk. Talán egy összehívott rendkívüli
közgyűlés, vagy a járáskörökhöz intézett felszólítás még nem volna késő. Legalább elérnénk vele
annyit, a mennyire épen szükségünk van : megismerkednénk az egyetemes tanitógyülés kitűzött
kérdéseivel s tájékoztató útmutatásokkal megbízhatnánk valak t, a ki képviselne ott bennünket.
Végre is én nem tudok megbarátkozni azzal
a határtalan közönyösséggel, mely testületüntcet a
tanügyi nevezetesebb mozzanatokkal szemben oly
aggasztó módon elfogta. Mikor az ország minden
egyes vidékén életadó tevékenység buzog fel a
tanítói körökben, — mikor minden megye tanítói
buzgalommal mozognak a sorsukat, állásukat érintő kérdések minél tisztább megoldásában : mi háromszékies ugyanakkor hallgatunk. Nem aggasztó-e e némaság ?
Én azt hiszem, igen.
Kgy tanító.
N y i l a t k o z a t
Háromszékmegye közigazgatási bizottságának
folyó év és hó 9-én tartott ülésében, ezen törvényhatóság szakoktatása és háziipara állásáról előterjesztett és a „Nemere" 56. és 57. számaiban közreadott jelentésem végén azt mondottam : „hogy a
kézdi-vásárhelyi ipari szakosztályival megtoldott
felső népiskolát illetőleg a részletekre nézve jelentésemet azon okból nem terjeszthettem ki, mert az
igazgató ur által, a kihez ezek végett fordultam,
az adatok nekem ki nem szolgáltattak". Ezen tényállásra nézve, a nyert felvilágosítás után, kötelességemnek ismerem, a tekintetes igazgató ur érdekében kijelenteni, miszerint az igen tisztelt igazgató ur az annak idejében hozzá intézett felkérésemnek a következőknél fogva nem tehetett eleget:
mert felhívásomat akkor vette, a midőn a zárvizsgákhoz való előkészületekkel leginkább el vala
foglalva, a melyek csak julius 13-án értek véget;
mert az egyik szaktanítónak időközben bekövetkezett halála több időt igénylő hivatalos működést
vont az igazgató ur részéről maga után ; és mert
az adatok beküldésére általam határidő kitűzve
nem volt.
Mindezek, egész készséggel elismerem, oly
késedelmi okok voltak, melyek a tek. igazgató
urnák a legjobb akarat mellett is lehetetlenné tették, hogy az általam kivánt adatokat beküldhesse.
Sepsi-Szentivány, 1878. julius 26-án.
Neetliiil Ferenc,
közig, bizottsági tag.

L E G Ú J A B B .
llécs, jul 24. A porta megbízottjai ez ideig
nem kaptak utasításokat, melyek megengednék nekik} az itteni külügyi hivatalnál eléjökbe tett konvenció aláirását. Mind a mellett nem kételkednek,
hogy ez utóbbi alapján megállapodás fog létrejönni.
Konstantinápoly, jul. 24. Batumból érkező
eredeti hirek szerint, az ottani mohamedán lakosság a karsi és ardahani török lakossággal érintkezésbe tette magát, megakadályozandó a kijelölt
helyeknek az oroszok részére való átadását, vagy
ha ez lehetetlennek mutatkoznék, elhatározták
együttesen kivándorolni.
Bécs, jul. 24. Jassyból jelentik : Az itteni orosz
katonai parancsnokság rendeletet kapott, innen és
Felső-Moldvából az összes orosz csapatokat még
e héten visszavonni és Oroszországba küldeni. A
kiürített laktanyák, kórházak és épületek a római
hatóságoknak lesznek átadandók.
Berlin, jul. 24. A berlini egyezményt a koronaherceg mint a császár helyettese fogja aláírni.
A jelzés már ma fog megtörténni, — legkésőbb
holnap, miután bizonyságot szereztek volna arról,
hogy a szerződvény ratifikákiója a többi hatalmak
részéről is minden nehézség nélkül fog eszközöltetni.
Páris, jul. 24. Konstantinápolyi hirek szerint
a porta és Görögország közötti viszony az utolsó
napokban kedvezőbb fordulatot vett. Ennek következtében azon eszme, hogy a török hatalomnak Epirusban és Thessáliábani védelmezése végett hadihajókat és csapatokat küldjenek, elejtetett.

KÜLÖNFÉLÉK.

— Kisasszouy tudor. Berlin kisasszony SzentPétervárról a zürichi egyetemen kitűnő sikerrel
letette a jogi doktorátust. Hogy nők, kivált Amerikában, az orvosi diplomát megszerzik, az ma már
a mindennapiságok közé tartozik, de hogy az ügyvédi gyakorlatra képesittessék magukat, — az ily
eset legalább Európában kétségkívül ritkítja párját. Notabene a kisasszony minden tantárgyból dicséretes lett.
— Jó éle. Pompejiben ismét megnyilik a színház, mely Krisztus születése után 97-ben záratott
be. Az igazgató, bizonyos Luigini nevü ur, a színház megnyitási hirdetését igy kezdi meg: „Ezen
város színháza 1800 év után az „Ezred leányával"
ismét megnyittatván, kérem azon jóakarat további
fentartását, melyet e város műpártoló közönsége
igen tisztelt elődöm Marcus Luintus Martius iránt
tanúsított. Legyen róla meggyőződve a közönség,
hogy mindent el fogok követni arra nézve, hogy
az ő igazgatása alatti ritka tulajdonságokat elérhessem."
— Megaphon. A telephon és mikrophon után
az akusztika terén való ujabb találmányról beszélnek, a „megaphon"-ról, mely azonban, ugylátszik,
nem egyéb mint a mikrophon, mert szintén a legcsekélyebb nesznek erős zajjá öregbítése képezi
előnyét. A találmányt szintén Edissonnak tulajdonítják, megtoldva azzal a képtelenséggel, hogy eme
készülék segítségével a süketek is hallanak, sőt
84 lap már azt is állítja, hogy ilyen megaphonnal
egy süket ember, ki 20 év óta meg volt fosztva a
zene élvezetétől, orgonajátékot hallgathatott.
— Megölték az istent. A nagy khinai kereskedő város, Fu-Csan, amerikai gyarmata jelenleg
igen kellemetlen helyzetben van. Azt hányja ugyanis szemére az ottani lakosság, hogy leszúrta a provinciális istent, ki még hozzá védnöke is volt a hajózásnak. Ali pedig a dolog eképen: Egy város
közelében levő barlangban, melyet sárkánybarlangnak is hivnak, emberemlékezet" óta élt egy sárkány
alakjába öltözött isten. Nem rég az amerikaiak e
barlang szomszédságában építési czélból egy mély
gödröt ástak, mely alkalommal a khinaiak állítása
szerint egy éles eszközzel életveszélyes sebet ejtettek a sárkányistenen, hogy az nem sokára kiadta
lelkét. Ennek folytán az ottani Tuti (polgármester)
megtiltotta, hogy a fu-csaiak a amerikaiaknak a
kik előtt még az istenek se szentek — telket és
földet eladjanak. Az Egyesült Államok kormánya
tiltakozott Pekingben a polgármester rendelete ellen. Mindazáltal egy istenfélő fu-csani sem adja
el földjét a yankeeknek, nehogy az istenek haragját magára vonja.
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fogorvos,
ki már négy év óta szokott Eiöpatakra ellátogatni, jelenleg is olt tar
tózkodik s angu-ztus 5 éig marad a
fürdfln.
Lakása a Székely Gergely-féle
házban.
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— Rudolf trónörökös augusztus 1 én utazik
Prágába. Mindent elkövetnek, hogy fogadtatása
minél ünnepélyesebb legyen. Az előkészületekből
látható, hogy a trónörökös ottani tartózkodása huzamosabb ideig fog tartani. Hétfőn külön vonat
szállította Prágába a trónörökös udvari diszhintóját
és a hozzá tartozókat, vagyis 20 lovat, több rendes kocsit stb. Ezenkívül Ischlből is érkezik néhány paripa és phaeton. Az ezüst evő- és konyhakészlet már Prágában van.
— Időjárásunk. Azt tartja a közmondás : „ne
A halál karjaiban. Egyik, Kolozsvárról Nagydicsérd a napot lemente előtt". — Pár napig tartó
kik a németnyelv alapos és gyors
pompás időjárásunk felett már kifejeztük volt örö- várad felé robogó vonat gépésze a napokban egy
sötét
alakot pillantott meg a vágányokon, mely damegtanulása végett a brassói e.v Iuth.
münket, mely ugy látszik korai volt, mert két nap
óta ismét bolondosán kergetőzik a napfény és cára a rögtön hangoztatott éles fütynek sem hagyta
tanintézeteket látogatják, iS o. e. frt
magát
nyugalmából
kizavartatni.
A
mozdonyvezető
eső. A megkezdettt aratásra nézve elég nagy akadály biz ez. A mellett, hogy a kéve megázik, tete- megszorította a dőrzsféket s óriási erőfeszítésének
havi fizetésért teljes ellátás és lelkimes kárt szenved a gazdaközönség a sok, hiábian sikerült a vonatot még idején megállítani, mire az
utasok
közül
többen
a
pályára
siettek
s
ott
egy
ismeretes e l ő k é s z í t é s mellett folyó
kiadott napszám miatt is, kénytelen lévén az aratási munkát napjában több órára félbeszakítani. Ez tisztességesen öltözött fekete ruhás nőt találtak önév szeptember i-töl kezdve elfogad
kívületi
állapotban,
megmerevülten,
kezében
egy
pedig mindenesetre kár, mivel a munkást csak ugy
kell fizetni, mintha a munka folytonos lett volna imádságos könyvet szorítva. Felemelték, de eszméKope Sáiulor,
lete akkor sem tért vissza : ez volt lelkének átmeminden félbeszakítás nélkül.
ev. Iuth. tanár.
nete az életből a biztos halálba. Feltették a vonat— A diphteritis, az a szörnyű rém, mely már ra és bevitték az állomásra a szerencsétlen nőt, a
annyi áldozatot vitt el a jövő reményéből, az ár- kinek akaratán oly erőt vett már akkor a biztos
Lakik: Fekete templomudvar 71. sz.
tatlan gyermekseregből, átkos működését ismét halál tudata, hogy többé, ha akarta volna, se lett
3—3
megkezdette. Tegnapelőtt egyik polgártársunk kis volna képes a katasztrófa elöl menekülni. — Most
gyermekét ragadta el s a szenvedő gyermek kö- Biharmegye közkórházában ápolják.
rül foglalatoskodó anya, atya, testvérek sem maradtak érintetlenül. Valamennyit meglepte a kinos
nyavalya. — Tegnap ismét uj áldozatot követelt a
halált lehelő sötét szellem. Kupferstich J. ur kis
gyermekét minden megkísérthető mentőszer dacára elragadta a diphteritis a szerető szülők karjából.
Kötelességünknek tartjuk figyelmeztetni a szülőket,
hogy szeretett gyermekeik érdekében ne mulaszszák el a legnagyobb gondot fordítani lakásaik
környékének tisztán tartására és a szobák kellő
szellőztetésére s a tisztaság a város utcáit, tereit
k ö z é p k e r e s k e d e l m i
i s k o l a
is díszíthetné nagyobb mérvben, mint jelenleg. —
** Hyiuen. Kelemen Lajos, helybeli ügyvéd
és megyei tiszti ügyész augusztus 24-én tartja esküvőjét a bájos és müveit lelkű Zathuretzky Berta
kisasszonynyal Baróthon. Áldás és szerencse kiEzen kereskedelmi isko'a 3 évfolyamból áll s abban a kereskedelsérje a müveit párt egész éltükön át.
mi tudományoknak összes tantárgyai taníttatnak az európai nagy városok
— Bánnn Nobllin? egyszerre. A berlini ha
tósághoz érkezett különféle följelentésekből kétlegkitűnőbb iskoláinak mintájára. Egyúttal a tanuló saját anyanyelvét, a
ségtelenül kitűnik, hogy a Vilmos császár élete
magyar vagy román nyelvet i-t mivelheti, melyet külföldi tanodákban tudellen intézett második merényletkor két „dr. Kari
valevőleg elóadni nem szokás
Nobiling" tartózkodott Berlinben, kik egymástól
A végzett tanoncok bárminemű más intézetek végzett növendékeiteljesen idegenek s egymáshoz semmi közük. Sok
adat azonban — mint a berlini lapok jelentik —
vel egyenlő jogokat élveznek ; — többek közt azon előnyben részesülnek,
sem az egyikre, sem a másikra nem talál s a tahogy a cs. kir hadseregbe mint egyéves önkénytesek léphetnek be.
nuk mégis ragaszkodnak vallomásukhoz ugy, hogy
Ezen évben, mint a harmadik évfolyamban, történt a kereskedelmi
a mérvadó személyiségek azt kénytelennek fölérettségi vizsga először, a legnagyobb eltfnynyel, kir. tanfelügyelő Koos
tenni, hogy ugyanakkor egyszerre három Nobiling
Ferenc ur és a brassói kereskedelmi kamara jelenlítében
„doctor" volt Berlinben.
A kereskedelmi tanodával egybekapcsolva van egy finövelde.
— Mohfimed Ali basa közelebbi magdeburgi
látogatása alkalmával határozottan és ismételten
Az iskolaév kezdele szeptember 1.
oda nyilatkozott, hogy nyugalomba lépni és viszonTanterv ingyen küldetik meg.
tagságos élte hátralévő részét fenyvesek között
Az igazgatóság.
tölteni szándékozik. Ez elvonultságában emlékezetének gazdag tárházából feljegyzéseket szándékszik tenni, melyek bizonyosan nem közönséges érdekeltséget fognak kelteni. — Hogy Mehemed Ali
hosszabb időre vesz szabadságot és azután Németországban letelepedni szándékozik, ezt egy „ifjúkori barátjához" intézett levele is megerősíti.

Kosztosokut,

Nyilvános engedélyezett

Burchez Henrik igazgatósága alatt Brassóban.

