Szerkesztőségi

iroda:

Fópiac, Caulak-féle ház,
hová a lap szellemi részét
illeti

közlemények

küldendfik.

Kiadö hivatal:
Polliik Mór könyvnyomdája,
hová a hirdetések él
eláfizetési pénzek
bérmentesen intézendík.

A

Háromszéke

NEMERE

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közga^daszati lap.
„Házüpar-egytet"

A trónbeszéd.
Tiszteli urak, főrendek
Ked velt hiteink !

és képviselők !

és

a „sepsi-szetitgyörgyí

ötikértytes

tűzaítá-egyfet"

őrgrófot választá. Az alakulás után a bizottság
rögtön megtartá első érdemleges ülését, melyben
vizsgálat alá vette a főrendi ház tagjainak a folyó
országgyűlésre szóló kir. meghívóit.
* A honvédsereg: nov. előléptetése, mely ezúttal — a „B. C." értesülése szerint — nagyobb
mérvű lesz, jövő hét közepén fog megjelenni. Mint
értesülünk, Hild Gyula, Henneberg Károly és Szabó József ezredesek tábornokokká lettek előléptetve.

Megjelenik ezen lap heteakint kétszer:

csütörtökön és m i i u p .
Előfizetési feltételek

Helyben házhoz hordva, vagy!
vidékre postán küldve
Egész évre . . 6 frt — kr.
Fél évre . . . 3 frt — kr.
Negyedévre . . I frt 50 kr.

Hirdetmények dija:
3 hasábos petit-sorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 30 kr.

Nyilttér sora 15 kr.

hivatalos

közlönye.

mozgalmak észlelhetők a határ felé és sok ezred
most már a számára kijelölt hadállásban van, Thuelba e hó 13-án megérkezett az 5. pundsáb gyalog- és az 5. pundsab lovasezred, hasonlókép e hó
14-án a 29. pundsib gyalogezred és a következő
napon a 12 bengáliai lovasezred Kohatból. Kohatdan a 1 o huszárezred egy százada, egy hegyi üteg
és az 5. Gurka-ezred vannak. Ügynökünket Ghotam Husszeint e hó 2-ára várják Kohatba. ó el
fogja hozni az emir válaszát. Megérkezte előtt
nem nyúlnak tettleges intézkedésekhez. Ha a levél
kedvezőtlen volna, akkor vége minden békereménynek és az operációkat azonnal megkezdik, mert
fölteszik, hogy addig az előnyomulásra minden
kész lesz. Ama hírek szerint, melyeket a hegyi
lakók a határállomásokról hoznak, az emir fölszólitását a hegyi törzsek főnökeihez, hogy egyesüljenek vele az angolok ellen, sok vidéken hidegen fogadták, általában azt hiszik, hogy e törzsek semlegességét olcsón meglehet vásárolni, bizonyosan olcsóbban, mint a mennyiben azok leveretése kerülne, ha ellenünk nyilatkoznának.

Üdvözöljük önöket ezen uj törvényhozási
ülésszak küszöbén, — és pedig annál nagyobb
örömmel, minél inkább érezzük szükségét önök
bölcs, erőteljes és hazafias támogatásának a
jelen viszonyok között.
A helyzetnél fogva, melyben az ország korA (1 cinobilizáció ügyében a „P. Ll."-nak jelenmányzata jelenleg van, nem 'mutathatunk rá tik Bécsből: A II. hadsereg 4. hadosztályának foazon fontos teendőkre, melyek önök munkás- lyamatban levő demobilizációja, továbbá a Boszniáságát igénybe veendik, de érezve a teendők ban, Hercegovinában és Dalmáciában visszamaradó
fontosságát, gondunk lesz reá, hogy az ország hadcsapatok állományának leszállítása a hadsereg
kormányzata mielőbb azon helyzetben legyen, létszámának mindössze 58,080 emberrel való ke..vesbedést fogja eredményezni. A megszállt tartohogy azokat megjelölhesse és elintézésükben mányokban maradó hét hadosztály a létszám lealkotmányszerü részt vehessen
szállítása után is 86,000 emberből álló, 312 tábori
Ez alkalommal csak is azon két tárgyra és hegyi ágyúval ellátott haderőt képvisel. E melhivjuk fel ónok figyelmét, melynek legalább lett meg kell jegyeznünk, hogy minden gyalog és
ideiglenes elintézése a lehető leghamarább szük- vadászszázad nem, mint több lap jelentette 150,
hanem 163 emberből áll. A Boszniából kivont csaséges.
patok jó része a télen át Horváth és Szlavonor- A kózdi-vásArhelyi jótókonycólu iparAz egyik a véderöre vonatkozó intézke- szágban fognak elszállásoltatni. Phtlippovics b. t és termónyki&llitás.
dés, a másik a Horvát- és Szlavonországokkal szernagy visszahelyeztetése előbbeni állomására,
E
kiállítást
f. hó 20. d. e. '|ti2 órakor nyitotta
mint
Csehország
főhadparancsnoka
a
jövő
hónapkötendő pénzügyi egyezmény, mert az ezeket
meg nem nagyjszámu közönség jelenlétében, Szészabályozó törvények érvénye a folyó év végé- ban, valószínűleg az őszi előléptetések alkalmával kely János, a kiállítási bizottság elnöke rövid, hafog megvalósulni. Ez az előléptetés ezúttal nem tével lejár.
tetili közzé már októberben, hanem majd csak no- zafias szellemű beszéddel. E rövid, velős JbeszédÖnök bölcsessége meg fogja találni a vember elején, körülbelól 3. és 5. közt és valószí- ben felemlité az ilyen vidéki kis kiállítások célját
módot, mely szerint ez ügyek elintézhetök lesz- nűleg Württemberg herceg táborszernagynak a és hasznát ugy az egyes, mint a közgazdaság és
nek ugy, hogy se azok alkotmányszerü veze- II. hadsereg parancsnokává és Ramberg báró al ipar emelésére ; felemlité nagy horderejét az egyes
iparosok és az azok által űzött egyes iparágak
tése akadályba ne ütközzék, se fontosságukhoz tábornagynak Neipperg gr. lorassági tábornok he- tökéletesítésére; szólott arról is, hogy csak az ily
lyébe Galícia és Bukovina főhadparancsnokává vanem ill® sietséggel ne kelljen végleges megol- ló kineveztetését is tartalmazni fogja. Az utóbbi a kiállítások által érhető é l é s te<rtestthct<5 még a tan,
ÖSsOkat eszközölni.
nyugalomba lépő Montenuovo herceg helyett a da- ránk nézve magasztos eszme: hogy iparos álammá
A berlini kongresszuson Bosznia és Herce- rabont testőrség és udvari palota őrség kapitányá- alakuljunk, ha az erős államok sorában meg akarunk
govina megszállására és kormányzására európai vá van kinevezve. A feloszlatott hadtestek másik állani, mely hiztosithatja helyzetünket.
Beszédében a magyarok történetére egy futó
két parancsnoka közül Bienerth lovag altábornagy
mandatumot fogadtunk el.
a krakdi hadosztály és katonai parancsnokságot, pillantást vetve — igazoltnak tünt fel azon eszme,
Sajnálatunkat kell kifejeznünk afelett, hogy Szapáry gróf altábornagy pedig a trieszti hadosz- hogy egy állam, habár földmivelő is, csak ugy lea feladat megoldása békés uton nem volt esz tály és katonai parancsnokságot veszi át.
het benn virágzó és künn erős, hatalmas, ha ipara
és kereskedelme virágzó és oly alapon nyugszik,
közölhető.
Hála vitéz hadseregünk legnagyobb elisA porta körjegyzékére Andrássy gróf által melyen biztos az épités s mely habár idővel, de
merést érdemlő magatartásának, a feladat első adott választ illetőleg a „Times" bécsi tudósitója mégis képes lesz a hasonnemü külföldit a mi talaugy értesül, hogy eredetileg tervben volt egy jegy- junkról leszorítani. S mily nagy előnyben állanánk
része ma már befejezettnek tekinthető.
zékben felelni a portának ugy a konvenció megadá- mi most, ha ezen magasztos eszmét ezelőtt nem
Megnyugvásunkra szolgál tudatni önökkel sára, mint kegyetlenkedési vádakra. Később azon- ezred, hanem csak 2—3 századdal igyekeztünk
addig is, mig külügyminiszterünk meg fogja ban, tekintettel arra, hogy a porta csak a kegyet- volna realizálni. Azt leginkább azon szomszéd állegközelebb az arra hivatott testületek előtt lenkedési ügyet hozta körjegyzékben a hatalmak lamok példája igazolja, melyek ezt idejekorán megadhatni a beható felvilágosítást, hogy a jó vi- elé, az határoztatott, hogy külön-külön válasz ada- értve azon térre léptek s melyek piacunkat s igy
erszényünket is meghóditák s viszik ma is véres
szony, melyben az összes hatalmakkal állunk, tik a két jegyzékre.
verejtékkel szerzett pénzünket azon cikkekért, mereménylenünk engedi, hogy a feladat hátralevő
lyeket egy kis türelem és hazafi áldozathozatallal
Az orosz török viszonyokról jelentik a „Times"- benn maraszthatnánk s melylyel tökélyesíthetnők
része kedvelt népeink áldozatkészségének legn -k : A porta tudtul adta, hogy Spuz és Poggo- azon iparágakat, melyek tán most kezdetlegesek
nagyobb kímélésével lesz végrehajtható.
rica átadására a parancsot kiadja, még mielőtt a
E reményben és bizalommal az iránt, hogy montenegrói határigazitó bizottság megkezdené mű- és igy minden igényt nem kielégítők, de később azzá válnának.
önök hazafisága, bölcsessége és mérséklete ez ködését. Azt hiszik, hogy a porta ez elhatározáVégre egy kis statisztikai adatot emiitett fel,
or«zággyülés alatt is fel fogja találni azon uta- sára nagy befolyással volt Oroszország azon nyi- mely mig egy részről örömmel töltötte el lelkünkat és módokat, melyek kedvelt Magyarorszá- latkozata, miszerint az orosz csapatok addig nem ket, másrészt ép oly lesújtó volt. Ez adat szerint
távoznak Drinápolyból, mig a berlini szerződés
gunk javára és felvirágzására szolgálnak — az összes pótjai végre nem lesznek hajtva. A szentpé- a kisvárosok sorában Kézdi-Vásárhely ipar és keországgyűlést inegnyitottnak nyilvánítjuk.
tervári kormány értesítése, melyben a hatalmak- reskedelem tekintetében Magyarországon a harmaban tudatta, hogy a csapatok visszavonul Is át meg- dik helyet foglalja el s ha bepillantunk a kiállítási
szüntette, felhivást is tartalmazott, hogy az euró- három terembe: nagyító üveggel se látunk tán
. * Tisza miniszterelnök a szabadelvű párt ér- pai kabinetek Oroszországhoz csatlakozva sürges- egy városi iparost is képviselve a megnyitáskor;
tekezletén — mint a „B. C." értesül — nyilatkozni sék a berlini szerződés végrehajtását. Ugy látszik ez az, mi nagyon lesújtó volt, hogy egy iparos
fog a miniszterkrizis és az ezt okozta külügyi po- azonban, hogy a hatalmak közül egyik sem hajlan- város, mint Kézdi-Vásárhely — jóllehet ipara ezen
litika fölött. Miután a miniszterkrizisre vonatkozó dó ez ügyben hivatalos lépést tenni; de az való- a vidéken ismeretes — ha jól émlékszem, egy zányilatkozatot a miniszterelnök legelső alkalommal színű, hogy több^oldalról barátságosan figyelmez- ron kivül egy-ébbel nem képviselte magát.
szokás szerint, a házban akarja megtenni, az akkor tették a portát a bajokra és veszélyekre, melyek
Nagy részvétlenség, nagy közöny és Kézdiadandó felvilágosítások nem lesznek a nyilvános bekövetkezhetnek, ha Törőkország nem töreked- Vásárhely polgáraihoz nem illő tüntetés az eszme
ságra szánva.
és
annak
indítóival szemben, kik e város szellemi és
nék minden erejéből arra, hogy okot és ürügyöt
anyagi felvirágoztatásáért, minden előitéletet mel* Báró Fehérváry államtitkár e napokban ne adjon panaszokra.
lőzve oly sok kellemetlenségnek tették és teszik
megtekintette mind az erdélyi védmüveket, melyek
ki magukat.
az idén ott készültek és legnagyobb rendben taSzerajevöból
jelentik
e
hó
18-ról:
Philippovics
A megnyitáson ott láttuk e vidék szegény és
lálta a szorosokban aránylag rövid idő alatt végtáborszernagy Rotky udvari tanácsossal, Mazura- árváinak védangyalát : br. Szentkereszty Stepháhez vitt munkákat.
* A főrendi házba a jelen országgyűlésre kir. nics alispánnal, Kezumovics, Vakula, Marani és nie honleányt a behozott, illetőleg küldött tárgyak
Bakheim kerületi elöljárókkal, Badoninács pénzmeghívó levelet kapott a „P. N." összeállítása sze- ügyi főtanácsossal és az összes politikai hivatalno- rendezésébe merülve, magasztos terveinek valósírint : 2 főherceg (Albrecht és József,) 26 római kokkal tartott ismételt tanácskozásai után Bosznia tására segédkező vidéki és városi hölgyek kísérekath. érsek és megyés püspök, 17 címzetes püspök, és Hercegovina részére a tartományi és községi tében, kik az ügy érdekében készek voltak szol2 főapát, főpap és prépost, 10 görögkeleti szerb és statutum valamint Szerajevó részére a rendőri gálatot -teljesíteni. És pedig a cukrászdában báró
román érsek, 10 országzászlós, 67 főispán, 1 fiu- statátum ma végleg megállapittatott és az utóbbi Szentkereszty Irén, a kedves Pótsa Flóra és Gimei kormányzó, 19 herceg, 389 gróf, 199 báró és azonnal ki is hirdettetett. Igeiglenes rendőrigaz- zella kisasszonyok, kik a tárlat elsó napján cseme5 erdélyi k. hivatalnok, összesen 747 meghívott tag gatónak Szerajevóban Csavrak fogalmazó nevezte- gékből mintegy 25 frtot árultak ; a vacsoráló helyiségben az általánosan ismert, müveit lelkű honés ezenkívül a horvát országgyűlésnek 2 küldötte. tett ki. A rendőri statutum e hó 20-án lép életbe. leány Székely Jánosné, Zajzon Lázárné, Feilné s
* A főrendi ház igazoló bizottsága 19-én d.
még mások, kik a közügyekért szívesen szolgáltak.
u. 1 órákor taxtott ülésében megalakult s elnökéAz aígin ügyben Simlából jelentik a „Stan- Köszönet érette. Bárcsak másoknak is például szolvé id. Vay Mik/ós bárót, jegyzővé Pal Uviciny Ec ledardnak" e hó 16 ról: Folvtonos és tartós ciiDat- gálna ezen honleányi lelkesedés !

De térjünk csak vissza a tárlatra. A tárlat a
községi iskola három tantermében van elhelyezve.
A nyugot felőli termet a sepsi-szentgyörgyi szövészeti tanműhely produktumai foglalják el, szépen
kiállítva, melyek még azokat is meglepték, a kik
még láttak chez hasonlót. A „hási ipar-egyesület"
nem kiméit költséget, hogy ezen kiállításon a jótékony cél elérésére nagyreményű iparával képviselje magát, mig Kézdi-Vásárhely iparos körei ott
helyben nem állítottak ki ugyszólva semmit, melynek szállításáért, vagy a felügyelésért még dijat
sem kellett volna kiadni. Megfoghatatlan közöny,
de igy van.
A második teremben vannak vidéki és városi
egyesek és az árvaleányliáz inkább női munkái:
kötések, horgolások, varrások, kendők stb. készítmények, melyek ízléssel vannak kiállítva, és elismerést érdemelnek különösen a beküldők, kik küldeményeik nagy részét a jótékonycélra kisorsolási
tárgyakul engedték át.
A harmadik teremben termények: kevés alma
és körte egy pár fajban Í ózsaburgonya, káposzta,
sárgarépa, pesztinák, zeller, petrezselyem, burgundi
rép^ stbek vannak kiállítva, melyeknél K.-Vásárhely és vidéke mindenesetre többet állithatott volna ki. Ezen teremben látjuk a kézdivásárhelyi műfaragó iskola rajzait és faragványait, a felső népiskola ipari szakosztályának kosát- és kefekészitményeit, meiyek figyelemre méltók.
Ipari cikk kevés és első napon -r- mely épen
vasárnapra esett — látogató is kevés volt. Kár pedig, ha készitményeik be nem küldésével tündököltek a vásárhelyiek : látogatásukkal helyre pótolhatták volna a részvétlenséget, mely semmi szin
alatt sem a rendező bizottságot, hanem épen őket
terheli.
—r. —1.

Mihelyt minden elrendeztetett, ő Felségénak
a cs. kir. első főudvarmester által jelentés tétetett
s erre ő Felsége a belső termekből a nagyterembe a következő sorrendben távozott:
Egy cs. kir. kamara-irnok.
A m. kir. főajtónálló.
Az ország zászlósai (párosan).
A bibornok-hercegprimáfs.
A m. kir. miniszterek.
A cs. kir. első főudvarmester a pálcával.
A m. kir. főlovácszmester, mint helyettese a
cs. kir. udvari főmarsallnak, a fölfelé tartott kivont
állami pallossal.
Jobbján a püspök az apostoli kereszttel.
Ó Felsége jobb oldalán és háta mögött a cs.
kir. főkamarás, és magyar királyi testőrkapitány, a
cs. kir. lovas testőr-század kapitánya és ö Felsége
főhadsegéde képezék a kíséretet.
A terembe érve ő császári és apostoli királyi
Felsége a trónra lép, leül s kalpagját felteszi. Kísérete a mellékelt schemán kijelölt állásokat foglalta el a trón oldalán.
Most beszédet mond ő Felsége az országgyűlés tagjaihoz, melynek végeztével ő Felsége felkel,
leveszi kalpagját s az előbb megjelölt kísérettel a
belső termekbe vonult.
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Magyarázat.
A. A trón.
Az országgyűlés megnyitása
11. Bemenet a terembe.
1. o császári és apostoli királyi Felsége.
Az országgyűlés ünnepélyes megnyitása a
2.
A m. kir. főlovászmester.
szokott pompával ment végbe. Nemcsak a királyi
3. A cs. kir. első főudvarmester.
palota körül, hanem az egész városban észreve4. A cs. kir. főkamarás.
hető volt annak hatása. Tiz óra tájban fölhúzták
a budai palota tornyaira a magyar, horvát és fe5. A m. kir. testőrkapitány.
kete sárga lobogókat; a lánchíd óriási árbocait is
6. A cs. kir. testőrök lovaskapitánya.
zászlókkal aggatták be.
7. A cs. kir. főhadsegéd.
8. A püspök a kereszttel.
Nemsokára megkezdődött a föl vonulás. — A
9. A m. kir. miniszterek.
lánchídtól föl a várig, merre a fogatok elrobogtak,
10. A bibornok-hercegprimás.
sűrű arcvonalat képezett a kíváncsiak serege. Igaz
11. A zászlós urak.
hogy nem igen sokat lehetett látni. A főrendek
és a képviselők nagyrészt fedett bérkocsikban haj12. A magyar országgyűlés mindkét házának
tattak' el s csak percre bukkant elő a ragyogó tagjai.
díszruha a fényes mentekötökkel, érdemszalagok13. A m. kir. testőrök.
kal é? rendjelekkel. — Mily festői látvány volt,ez
alakokat egy csoportban látni. A sok bérkocsik
Az országházból
közt volt több gyönyörű fogat is; legfeltűnőbb
Volt J ó z s e f főherceg és a hercegprímás rococo
Az országgyűlés mindkét háza f. hó 19 én tarhintaja.
totta első ülését a korelnökök elnöklete alatt. A
A megnyitásnál a főrendek és képviselők képviselőház ülése volt előbb. Itt Zsedényi felszólegalább kétszer annyian jelentek meg, mint a mult lalására Bóér Antal foglalta el a korelnöki széket,
országgyűlés feloszlatásánál; a szélsőbal egy része s felolvastam a miniszterelnök átiratát, mely sze" Irányi kijelentése dacára is jelen volt
Simonyi rint a trónbeszédet ő Felsége azon délben mondja
Ernő, Ilelfy Ignác, Sembery István, Csávolszky el a budai királyi várlakban.
Lajos stb. diszmagyarban jelentek meg. Volt néIrányi Dániel megújította 1869 óta minden
hány frakkos képviselő is, szászok. A várpalota alkalommal megtett felszólalását a fekete sárga
előtt a Schmerling-ezrod egy zászlóalja képezett zászló iránt, de ezúttal meg is toldotta először azdiszőrséget.
zal, hogy minek jelennek meg a megnyitó ünneTizenegykor a hercegprímás rövid misét mon- pélyen császári királyi főhivatalnokok is, mikor
dott a szentlélek segélyül hívásával a Zsigmond- vannak a királynak m. kir. főhivatalnokai, másodkápolnában. Ezalatt a főrendek és képviselők mind szor pedig elérkezettnek látná az időt arra, hogy
nagyobb számmal gyülekeztek a trónterembe. — ő felsége ne ülve és föltett kalpaggal olvassa a
Pontban 12 órakor lenn a két zenekar a hymnust trónbeszédet, mert az országgyűlés mint olyan,
játszotta s a diszőrség tisztelgett — jeléül annak, egyenrangú a koronával.
nogy ő Felsége a trónterembe indult. Itt ő FelséErre Tisza Kálmán következőleg válaszolt:
gét harsány éljennel fogadták, mire ő Felsége heT. ház 1 Az előttem szólott igen t. képviselő
lyet foglalt a trónon s a miniszterelnök kezéből ur maga elmondotta, hogy ugyanazon felszóllalást
átvette a trónbeszédet.
és a nyilatkozatot szándékozik megtenni, melyet
A tróabeszéd fölolvasása után a fogatok is- 1869 óta minden alkalommal megtett. Talán már
mét visszatértek a pesti oldalra, hol időközben maga ezen körülmény indokolja azt, hogy én a t.
még jobban megszaporodott a nézők tömege. A képviselő ur előadásának taglalásába ne bocsátképviselőház 1 órakor, a főrendiház pedig félórá- kozzam. 68 óta mindig megtétettek ezen észrevéval később összeült, még egyszer külön meghall- telek ; 69 óta ezek felett a t. ház másként sohasem
gatandó a trónbeszédet. Számos képviselő a ház- határozott, mint hogy bevétetvén a nyilatkozatok
ban is díszruhában jelent meg. — Mindkét házban a dolog'természeténél fogva, a naplóba, azontúl a
nagy közönség foglalta el a karzatokat.
háznak t. tagjai tették azt, a mit meggyőződésük
szerint, ugy a korona iránti hódolat, mint a hazai
törvények ir.ánti hűség követel. Azt gondolom,
most, midőn a megnyitás ugyanazon módon fog
S z e r t a r t á s ,
m e l y l y e l a m a g y a r o r s z á g g y ű l é s ün- eszközöltetni, a mint 69 óta mindig eszközöltetett
a t. ház is ugyanazon módon fog eljárni, mint ednepélyesen meg s z o k o t t
n y i t t a t n - dig. (Élénk helyeslés jobbról és a középen.)
Az ezen ünnepély megtartására kijelölt napon
E l n ö k ; Azt gondolom t. ház, hogy most,
és órában (október 20. déli 12 órakor) a magyar midőn csak a megnyitásról van szó, e tárgy fölött
országgyűlés mindkét házának tagjai a budapesti itt vitát kezdeni nem volna a maga helyén. (Nyugkirályi palota nagytermében megjelentek s a meny- talanság a szélsőbalon.) En megmondtam nézetenyire a várkápolna térfogata megengedte, lemen- met, méltóztassanak megmondani a t. képviselő
tek oda a szentlélek misét meghallgatandók.
urak a magukét, ha nézetemet helytelennek tartják.
yj császári és apostoli királyi Felsége az em- Már a mult országgyűlésen is megmondtam, most
iitett szent misére minden nyilvános kíséret nélkül is megmondom, hogy határozatokat nem hozhat a
az udvari kápolnának oratóriumába ment — mely ház, a meddő vitát pedig részemről nem tartanám
alati a püspök az apostoli kereszttel állott.
helyén valónak, (lilénk mozgás a szélsőbalon. HeA nagymise után ő Felsége termeibe távozott lyeslés a jobb oldalon.)
s ott időzött, a mig az egyházi méltóságok átöltözM a d a r á s z J. azt hiszi, hogy igenis lehetködtek és longis-ban a7. udvari kápolnából a felső ne helye vitának, s az elnök tartoznék a többség
terembe órtek, hol is ezalatt a többi, ő Felségének nézetének kifezést adni.
kiséretére hivatalos császári királyi udvari főhivaErre elnök jelentvén, hogy holnap a trónbetalnok éstestörkapitáyok, a bibornok-hercegprimás, széd meghallgatására
1 órakor ülés lesz, be akara m. kir. miniszterek, a zászlós urak és a püspök ja zárni az ülést, midőn Molnár Aladár felszóllal, s
a kettős kereszttel a kihallgatási '.eremben (a felső a szabályokra hivatkozással kéri az alakuló ülés
várnégyszög oldalán) összegyűltek.
kitűzését.

Elnök azt feleli, hogy az a holnapi ülése
megtörténni, s ezzel az ülés véget ért.
A házban sok az ujképviselő, de észrevehető
az egyesült ellenzék összezsugorodása, mig a szélsőbal nagyot terjeszkedett.
A főrendi házban Majláth felszóllalására b.
Eötvös József foglalta el a korelnöki széket, s megalakították az igazoló bizottságot.

A nevetésről.
(Kolyta'ís.)

_ A szabadszellemü és józanabban gondolkozó
görögök és rómaiak között is voltak olyanok, kik
sohasem nevettek volna, mint Phócion és Anaxagoras, Heráklitos és Cato. Tehát nemcsak a keresztény világ asketái, hanem az ó-kor emberei
között is voltak olyan nagy balgák kik a nevetést
bűnös cselekvénynek tartották. Á carthausinak fogadalma tiltja nevetni.
A moiygás gyakran nem egyéb, mint csupa
udvariasság, hizelgés, látszólagos részvét vagy hazugság, mint Nagy Sándor könnyei Dárius holtteste felett.
Nem ritkán azonban a mosolygás ösztön,
minthogy a barátságos vidám arc jól ajánltatja magát. Ha a fényképész elé ülünk, lehetőleg barátságos arcot csinálunk ; ebbeli törekvésünk folytán
aztán megtörténhetik, hogy édes testvérünk sem
ismer ránk a fényképről. A gyermek mosolyogva
fogadja játszótársát, az anya iskolából hazatérő
gyermekét, a szerető kedvesét, barát barátját. Az
alsóbb állású udvarias mosolylyal járul felebbvalója elé, ki viszont leereszkedő mosolylyal bocsátja
el, s a mely iskolában a tanitó a gyermeket nem
mosolylyal fogadja, oda alig hiszem, hogy mosolyogva menjen a kis muzsafi.
A tenger csendjét és a hullámmorajt, a villám
tüzét és a menydörgést a görögök Neptun, Vesta
és Vulkán nevetésének nevezték. C a t u 11 u s azt
mondja a virágokról: domus jucundo risit odoré
(a ház kedves virágillattal mosolyog;) Virgilius,
midőn Jupitert jókedvében mutatja be, ezzel kezdi:
risit páter optimus (a legjobb atya mosolyog;)
Kit ne szóllitott volna meg baráts ágosan Horatius
sora :
„Dulce ridentem Lalagen amabo"
(Éd es mosolyú Lalagém szeretem,)
vagy a „ m i n n e s a n g e r " dala :
Er küszte sie wohl dreisig Stund
An ihren rosenlachenden Mund.
Coreggio a g r á c i á k festője, mester volt a
mosolygó arcvonások alakításában ; csaknem valamennyi f e j e angyalian mosolyog, a mi vásznon
sokkal kevésbbé veszélyes, mintha élve látunk ilyet.
Corregio mellett áll a gráciák költője Wieland, midőn dalolja;
„Der Juno Majestat, der Pallas Würde ? nein !
Die flőszen nichts als Ehrfurcht ein.
Sie, die so zaub'risch lacheln kann,
Cythere lacht ihn an, er falit zu ihren Füssen
Und beüt der Láchelnden der gold'nen Apfel an.
De nem is szükség a költőkhez fordulni annak bizonyítására, hogy mily mindenhatóság rejlik
a szépnek mosolygó pillantásában. A szem mosolyog legelébb, mielőtt az arc még változott volna,
azért mondja a dal:
„Szép szemedben lakik a menny galambom"
A nevetés többnyire a vidámság kifolyása. A
vidámság pedig a szellemnek, léleknek és képzelőtehetségriek élénkségéből áll. Ezen vidámságot
nevezték elődeink : istenben vetett bizodalomnak.
Sehol sem szerez az ember gyorsabban ismeretséget és sehol sem kél fel a bizalom mások
iránt gyorsabban, mint vidám társaságban, hol
először jól kinevettük magunkat. Hölgyeink által
rendezett emez összejövetelek közvetlen tanúságot
tesznek erről. A nevetés ragályos, nagyobb mérvben még mint az ásitás, — a folytonos komolyság
épen nem bizonysága nagy szellemi tehetségeknek. A ki soha nem nevet, az veszélyes ember,
annak útjából ki kell térni. A szép költőnő Lupercia de Fiqueron bátorkodott egyszer Alba herceget megkérdezni: mi zz oka, hogy soha sem nevet ? „Nem állok oly bizalmas lábon magam magammal, hogy magamnak ilyen póriasságot megengedhessek- válaszolt a sötét harcfi. De aztán
még az ártatlan vértől sem irtózott. A vidámságot
a természetes ember mindig magával hordozza,
olyan az mint a tapló, azonnal képes szikrát
fogni. A vidám falusi ember, kinek hagymával terhelt szekere a folyóba dült, nevetve tekint oda, felkiáltva: „soha sem láttam ilyen nagy porció hagymás levest!"
*
Sokaknak sőt egész nemzeteknek már a természet beoltotta a vidámség iránt való hajlamot.
Az ó-korban a görögök, ma a franciák a legvidámabbak, kik a tiszta viz mellett is ugy elmulatnak
mint más nemzetbeliek midőn literszámra veszik
fel a szőlő- vagy árpa nedvét. Még Lykurgus is
— a komoly törvényhozó — szobrot emelt a nevetés istenének s a gráciák egyike épen a vidámságot személyesité. Spártában a k i a közös étkezéshez semmivel sem járult (aszümbolos), annak a
n e v e t t e t ő szerepét (gelótopoios) kellett vinni, s
Athenében 60 tagból álló bizottság itóít a tréfás
nevettető mondások felett, kiknek Philippos király
1 talentumot adott, hogy a legjobb élceket vele i

közöljék. A görögöknél már a köszöntési mód Sepsi-Szentgyörgy városának egy cseppet sem vá- ajándékozni az életét, ha nekem még ma 10 frtot
chairete ! — örvendjetek — is tanúsítja természe- lik dicsőségére, hogy a város ez egyetlen szépsé- lesz szíves fizetni. N. N.
tes vidámságukat, s ez bizonyára szebb, mint^ko gét elhanyagolja. Bezzeg másképen bánnának el
— Szerelmes leTél — regényből. A „Journal
runkban azon köszöntési mód, melylyel mindenkit vele a német városokban ! De hiába, nekünk min- P." ezt írja : Egy fiatal ember szerelmi lángra loblegalázatosabban biztosítunk szolgálatkészségünk- den ugy van jól, a hogy van.
bant egy fiatal hölgy iránt, kivel megismerkedett,
ről, — de csak szóval.
— Tiiz. Utóbbi időben annyira gyakoriakká de kit a szóbeli társalgás hatalmával nem tudott
A vidám emberek nemcsak boldogok, hanem váltak a tüzesetek Háromszéken, hogy alig telik meghódítani. Végre levélírásra szánta el magát.
rendesen jók is, mentek az irigységtől, megszóllás- estve, melyen itt vagy amott az ég piros ne vol- Többször belekezdett, de nem tudta ugy folytatni,
és rágalmazástól Csak azon lehet csudálkozni, hogy na. Hogy mi okozza e körülményt, — azt kitudni hogy hatásra számithatott volna. Olvasni kezdett
a régiek az éjjeli baglyot tartották a bölcsesség igen bajos. A legtöbb tüzeset, azt hisszük, ügyet-^ regényeket, Feuillettol Montepinig minden hires és
jelképének. A nevetés fűszere az életnek, s vidám- lenségből történik. Mult vásárnap Dálnokban volt nem híres regényíró müvét átlapozta, hogy érzelsággal sokkal könyebben tűrjük az élet bajait, ujolag tűz. Három tehetős gazdának csűre, istálója méhez méltó kifejezéseket találjon. Talált is egy
mintha fejünket verjük a falba. Midőn Latour- és egész évi takarmánya lett a lángok által meg- „Vicomte Raphael" cimü 3 kötetes regényt és benMarbourg a csatában egyik lábát elveszítette, az semmisítve. A gazdák igen okosan cselekednének, ne e levelet „Elize ! Imádlak, s tied leszek, ha nem
operátió alkalmával igy szóllott könnyező szolgájá- ha vigyáznának cselédjeikre s mennyire lehet, kor- akarod is. Nem egyesülhetvén a földön, egyesühoz : „Ne sírj, ezután legalább csak egy csizmát kell látoznák a máris túlságosan elterjedt papirszivarok lünk az égben. A sirig és síron tul is a tied. Megtisztítanod" ! A haldokló Salviani ismét életre ne- használatát, m.ilynek gondatlan eldobálása leghalád!" E levelet leirta szóról szóra és elküldte imávette magát, midőn szolgái kifosztva öt szétszalad- marább idéz elő szerencsétlenséget.
dott hölgyének. A fiatal hölgy a levélre a követtak s kedvenc majma a cardinálisi föveget fejére
— Ft. Nagy Péter, erd. ref. püspök és kir. kező választ küldte meg: „Raphael! Ne halj meg,
téve, a tükör előtt csinosította magát.
hanem olvasd végig mint a 3 kötetet és meglátod,
A vidámság a nevelésnek egyik leghatalma- tanácsos, mint a conventi nagy bizottság elnöke a hogy Elize nem lehet a tied, mert a 365-ik lapon
sabb eszköze. Maga Kant ajánlotta, hogy a gyer- bizottság tagjait nov. 9-ikére hívta" meg Buda- férjhez megy Brisonhoz. Kérlek jöjj el a lakodalmekeket, különösen a leányokat, korán hozzá kell pestre tanácskozásra. E nagy bizottság föladata az mamra. A három kötet ára 4 frank. Michel Léwy
szoktatni az erőltetés nélkül való mosolygáshoz, úgynevezett debreceni és budapesti albizottságok kiadása. Kölcsönkönyvtárban is megkapható. —
mert az arcvonások derültsége lassanként a ke- munkálatainak s illetőleg az egyesülésre hivatott Elize "
délyben is lemásolódik s ebből ered a vidámság, egyházkerületeknek e munkálatokra tett megjegy— Hörcsögök agyonliarapták. Grebenácsról irbarátságos indulat és a jóakarat mindenkivül szem- zéseinek tárgyalása és a konvent tanácskozásai alá
ják a „T. L."-nak, hogy egy ottani parasztcsalád,
ben. A anya komor tekintete és az atya vesszője leendő előkészítése.
kimenvén
a kukoricaföldre tengerit törni s magá— Meteor. Kalksburgból irják: E hó 18-ikán
már az első években megfosztja a gyermekeket
este egy negyed 8 órakor látni lehetett egy szép val vivén 7 hónapos fiucskáját, kit ott helyt divavidámságuktól.
a kocsi mellé a földre helyezett s mit
A szellemi nevetés tárgya, egyszersmind testi meteort, mely északról dél felé, látszatra magasan tos teknőben
gyanítva, dolga után nézett. Midőn egy idő
érzeteket is kelt s annál inkább gyönyörködtet, a rodanni hegy teteje fölött esett la. Amint enyé- sem
múlva
a
kocsihoz
visszatért, rémületére azt vette
minél élénkebb annak váltakozása. Már Seneca szett, 2—3 meternyi fényes csíkot hagyott maga észre, hogy a teknőben
csecsemőt bal füle
tudta, hogy : „quidquid animum erexit, etiam cor- után ; különös zúgás is volt hallhat j, mely erősebb körül a hörcsögök csontigfekvő
marták össze, — minek
pori prodest." (A mi a lelket felélénkíti az a test- mint milyet a szél okozhatott.
következtében
a
gyermek
nemsokára
meghalt.
nek is használ.) A tréfás, másokat megnevettető
— *zonzációs öngyilkosság. Bécsben rendkiemberek született orvosok, s már csak ezért is kü- vüli feltűnést kelt egy férfi öngyilkossága, kit évek
— A ki nem tudott várakozni Egy pozsonyi
lönös pártolást érdemelnek a színészek és úgyne- sora óta a közbizalom városi tanácsossá és képvi- lakatoslegény ritka példáját szolgáltatta a napokvezett „nagy mókák." A régi udvari bolondok he- selővé tett, s ki az összes városi szegény- és árva- ban az ifjúi türelmetlenségnek. Mindenáron katona
lyébe — kik gyakran az udvaroncok egész sere- ügyet kezelte. Spáth József, igy hívták a szeren- szeretett volna lenni, de még csak 19 éves lévén,
génél okosabbak voltak — a n e v e t ö k rendjét csétlent, tegnap d. e. elhagyta lakását s a tabor- nem fogadták el, hanem azzal biztatták, hogy
lehetne felállítani. A régiek azon szokása, hogy asz- utcai „Angol királynőben" szobát^bérelt. Hosszabb majd jövőre besorozzák. A fiatal legény 2 nap óta
tal mellett a b o l o n d o k tréfái által szereztek jó idei ott tartózkodás után leadta a kulcsot a kapus- eltűnt. Hátrahagyott vándorkönyvébe beleirta, hogy
kedvet és kinevették magukat minden fogás után, hoz, azt mondván, hogy sétálni megy s majd visz- a „cibil" életet többé nem birja elviselni és a Duvalódi orvosi alapelveken nyugszik : az öröm kitö- szajön. — 12 órakor vissza is jött s többé nem nába ugrik. Eddig még nem sikerült kitudni, hogy
rése mozgásba hozza lelket és testet, elősegiti az hagyta el szobáját. Kopogtattak ajtaján,
mint- a bomlott fejű legény csakugyan végrehajtotta-e
emésztést, kigőzölgést és vérkeringést, élénkíti az hogy válasz nem érkezett, erőszakkal kinyitották szándékát.
egész szervezet működését és igy bátorságot ad. az ajtót. Spáih félig levetkezve, az ágy előtt feA nevetés hatása olyan, mint a köhögésé, tüsszen- küdt vértócsában ; kezében ött csöves revolvert
— Gyilkos és öngyilkos anya. N. Juliánná
tésé, csakhogy kellemesebb. Könnyebbséget okoz. szorított. Négy csőben még benn volt az éles töl- nagyváradi lakos ezelőtt 4 hónappal megfojtotta
Egy beteg földes ur ágyához hivatta községéből tés — az ötödik a holt ember szivében fészkelt. hat hetes gyermekét, s ezt a nagy temetőbe elásaz iskolás gyermekeket, hogy imádkozzanak érette A halál rögtönös lehetett, mert a holttest már meg ta. A rendőrség kikutatta e bűntényt, az anyát elEgyik kis gyermek olyan ájtatosan imádkozott egy volt merevedve. — Az asztalon több kulcs, egy fogta, a gyermek holttetemét pedig felásatta. A
régi ujságlapból, hogy a beteg e felett való neve- jegygyűrű, egy lepecsételt és Spáthné asszonyhoz kétségbe esett asszony e miatti szégyenében és
tésében meggyógyult. B o r n Mária Therézia kí- íniézett levél, f. egy cédulán ez a néhány szó volt: félelmében a városi börtönben egy kendövei felvánatára már a szentségekkel is el lett látva, mi- „Kérem küldjék ezt a levelet nőmnek s ovatosan akasztotta magát. De az őrök ideje korán észrevetdőn egy szerecsen lép be hogyléte felől tudako- adják tudtára atörténteket." A holttestet azonnal ték s még elég jókor lemetszették, hogy életben
zódni ; Born nővére ijjedtében elkiáltá magát: Jé- a városi halottaskamrába vitték. A 60 éves embert maradjon s kiszenvedje büntetését.
zus Mária ! még az .ördög is elviszi! A beteg gör- — mint sejtik — zilált vagyoni viszonyok, szecsösön nevetett s egészsége helyreállott. Ha az rencsétlen üzletek, adósságok vitték a végzetes
— U«ó Víisliajó. Szombaton délelőtt bocsáember egy jó vígjátékot végig nevetett, kétszeres tettre.
tották vizre a dunagőzhajózási-társulat ó-budai haétvágygyal ül a vacsorához s a nők azért képesek
jógyárában a Bécs melletti nuszdorfi Duna-ágat
— Ki a gyilkos? A „Corriere delle Marche" elzárandó vashajót, az úgynevezett uszó kaput, —
hosszasabban helyt ülni, mivel • többet nevetnek
közli Anconából e hó 13-áról: Az itteni esküdszék mely Engerth báró tervei szerint készül és most
mint'a férfiak.
előtt e napokban érdekes pör kerül tárgyalásra. Ó-Budán négy mozdítható vaslábat kapott, a me1876-ban ugyanis Jesiből való bizonyos Bincit ép lyekre e hajó nagy jégtorlódásnál fölállítható, ez
(Folytatása következik.)
akkor ölték meg pisztolylövéssel, midőn a lakása által megakadályozandó, hogy a jég a hajót egéközelében levő vendéglőbe akart belépni. — A szen a fenékre nyomja, a vizet egészen elzárja s
KÜLÖNFÉLÉK.
gyilkosság gyanúja Luci Pacificora és ennek fiára igy a jég fölfitt elmehessen. — Ezen kívül a hajó
— A képviselők egy része az országgyűlés el- Ivancescora esett, kik már régóta viszályban éltek egyik oldalon megfefelelő számú jégtörő vasvédet
ső ülésén magyar díszruhában jelent meg, a mint a meggyilkolttal. Minthogy azonban az öreg Paci- kapott, melyeken a torlódó jég szétmorzsolódik. A
a kir. várlakból az ünnepélyes megnyitásról jöttek. fico alibijét igazolta, egyedül fiát fogták pörbe, s 8000 mázsa nehéz hajó könnyedséggel iramodott
Ezek közt különösen feltűnt Simonyi Ernő arany el is ítélték 20 évi fegyházi büntetésre. — Néhány a Dunának roppant nagy hullámokat verve föl.
sinoros nyusztprémes bársonymentéjével és kócsag- nap előtt Pacifico megjelent a törvényszék előtt s
— A blagofon. A párisi „Figaro" egy uj tatollas kalpagjával. Szerb György pedig tüzérhad- tanukkal is bizonyította, hogy voltakép ö és nem
fia a gyikos. Az esküdtszéknek most ismét össze lálmányt hirdet. Neve „blagofon". A sok „fon"
nagyi egyenruhájával tünt fel.
ke l ülni és határozni: ki a gyilkos, az apa-e vagy után azt hiszi, ennek iesz legnagyobb jövője. Van
— A sepsi szentgyörgyi nőegylet közelebbről fiu, vagy mindkettő ?
már tele-f o n ; utána jött a f o n-ograf. A telegraf
küldöttségileg fogja átnyújtani Cserey Jánosné ő
és Guttenbsrg tönkre vannak téve, sőt még a
ngának az elnökké lett megválasztatásáról szóló
— Uj sziget a Sarktengerben. A „Berges- stenograf is kimegy a divatból. De mindez semmi.
jegyzőkönyvi kivonatot. A nőegylet már megkez- posten„ Tromsőböl kővetkező táviratot kapta : E.
Ki
ne tudná, hogy megszületett a mikro-f o n s
dette működését; — egyelőre hetenként egyszer : Johanessen, a ki épen visszatért, Novaja Szemljászombaton fillérestélyeket rendez. Az első ilyen fil- tól messze keletre v*olt és sept. 3-án a hosszúság vele együtt a mega-f o n. A süketek számára való,
ez
elveszi a hallást. Az ember a nagy lármát a
lérestély mult szombaton tartatott szép számú kö- 60, és az északi szélesség 77" 35' alatt egy szigezönség jelenlétében ; az estély kedélyes mulatsá- tet fedezett fel, melyet „Ensomheden" (magány) megafonon át rendkívül gyengéd susogásnak, enyelgésnek hallja. Bizonyára magyar miniszterek szágokkal folyt le.
névre keresztelt. A sziget 21 [t mértföld hosszú, la- mára találták fel, hogy népgyűlési szónoklatokat
f Necrolog. Báró Szentkereszty Zsigmondné, pos, legmagasabb pontja 100 láb; a hótól ment, hallgathassanak végig. Most Edisson, az amerikai
szül. gr. Haller Anna folyó hó 21-én Bunban jobb vegetációja szegény, de a madárélet rajta gazdag. tudós találta fel a Gazo-f o n t. A Figaro azt mondéletre szenderült. A boldogult holttestét ma szállít- A tenger nyugat, észak és kelet felé jégtelen volt, ja, hogy ez a legújabb amerikai „edision", a yankee
ják haza Árkosra, hol a családi sírboltban örök ellenben délkeletre uszójeget észleltek. Bizonyos szellem legújabb kiadású müve. A gazofon felesnyugalomra fog helyeztetni. Béke poraira!
puha állatok létezése mutatja, hogy az ár a sziget legessé teszi a gázt, mert fényesebben világit,
— Gliick Mór alvinci birtokos a napokbn két- nyugati partját érinti; az északi oldalon az ár erő- mint ez; megdönti a gőz óriási erejét, mert naezer forintot adományozott a sebesültek javára a sen délkeletr.3 hajt. A jégviszonyok mindenütt ked- gyobb erőt fejt ki; feleslegessé teszi a tüzelő fát
föispánság utján. Ezen nem közönséges nagylelkű- vezők voltak, ha nem jöttünk nagyon közel a szi- és szenet, mert mindezeknél jobban melegit. Uj gyábériai száraz földhöz, az újonnan felfedezett sziget rak keletkeznek, hogy értékesítsék a fontos találségért a belügyminiszter köszönetet nyilvánított.
tehát valamivel délkeletre fekszik az osztrák-ma- mányt, s az egész eddigi gyáripar, mely gázzal,
— lüskoi u hadkötelezettek. A s.-s.'tgyörgyi gyar expedíció által 1873—74-ben kikutatott vi- gőzzel és szénnel külön-külön működött, egyszerre
városi rendőrség ma délben kidoboltatta, hogy az déktől.
tönkre megy, mert a gazofon egymaga helyettesíti
1877., 1878. és 1879-ik évben született hadkötele— Dugába dőlt amerikai párbaj. Egy lábra- e három eddig különvult erőt. De mindez semmi,
zettek j e l e n t k e z z e n e k hétfőn a városi tajiljen a blagofon ! A franczia „blageur" körülbelől
nácsnál. Nem tudjuk, mennyiben fognak az apró hágás s ez által előidézett nyakonvágás egy fővá- annyit jelent, mint „szelet csapni" s ez a blagofon
hadkötelezettek megfelelni az elöljáróság kívánsá- rosi közhelyen elég volt két fiatal embernek arra, olyan gépezet, mely csodálatos szelec csinál s e
gának, annyi azonban valószínű, hogy az 187Q-ÜC hogy amerikai párbajra keljenek, A golyóhuzás szélneh az a furcsa tulajdonsága van, hogy észreévben „ s z ü l é t ett" hadfiak helyett mégis csak a után 36 órával, a feketegolyósnak főbe kellett ma- vétlenül kisepri az ember zsebéből a könnyű bankmamák lesznek kénytelenek berukkolni.
gát lőnie. Ez a határnap reggelén oda fut egy ba- jegyet. Ez a leguniversalisabb gépezet, mert vala— A sétatéren lakó családok, valamint mások rátjához, hogy adjon neki 10 frtot. Megkapván ezt mennyi uj találmány blagofonnil működik.
is, kik utjokat néha a sétatér felé veszik, — ugy beváltotta ezüst pénzre s elment ellenfeléhez, s a
hisszük, hogy szívesen fogadnák, ha azok, kike t 10 frtot egyenkint a fejéhez vágdosta. A furcsa
— Hatodik közlemény a sepsi-sztgyörgyi nők
illet, nemcsak a füvet kapartatnák le a sétatér történet megfejtése ím ez: A fiatal ember halál- segélygyüjtő bizottságához a Boszniában megsebemellett elvonuló ut széléről, hanem egyszersmin d napja reggelén a következő levélkét kapta ellen- sültek javára történt szíves adakozásokról. Gyárfelétől : „Uram ! Ön velem tegnap amerikai párbajt
sáncot is ásatnának oda. Az esős idő maholna p
fás Etelka kisasszony gyüjtőivén: Özv. Szuliinan
beáll és akkor az amúgy is fövenyezetlen és telje -' vivott, fekete golyót húzott, s ha becsületes ember, Jánosné,.Simó Dénes, dr. Szász István, Bodor Dosan elhanyagolt sétatéren járni lehetetlen lesz. " ma délig köteles magát főbelőni. Nagy pénzszük- mokos, Kovács Lajosné, Séra Polixéna 1 — x forint.
ségbe keveredve, hajlandó vagyok önnek visiza-

Wellenreiterné, Hari Gyula, Téglás Gábor, Kis
Aronné 50—50, Bresztovszkyné 40 kr. Csulak An
drásné, Kis Dénesné 30—30 kr. Vida Sára, Turócy
András, Fogolyán Kristóf, Fogolyán Lukács, Keresztes Dénesné, Gyárfás Béniámné 20—20 krajcár.
Összesen 10 frt 20 kr. — H e t e d i k közlemény.
Spitzer Merszédesz kisasszony gyüjtöivén: Pollák
Mór 2 frt. Görög István, Adler Henrikné, Bernstein
Márk, Kupferstich Józsefné, Szabó Istvánné, Tittl
János, Sylvester Albert 1 — 1 frt. Fogolyán Lukács,
özvegy Kupferstichné, Wertheim Róza, Séra István, Hauser Zsigmond, Rézer Ignác 50—50 kr. Juli
Rézer, Serester Károly, Sass József 30—30 kr.
Placsintár Lukács, Császár Károly, Eugenie Eisler,
dr Szász Károly 20—20 kr. Összesen 13 frt 70 kr.
N y o l c a d i k közlemény. Király István ur gyüjtöivén: Fehdenfeld Gyula, Nagy Elekné, Benke 1
—1 frt. Serester Dávid, Sigmond Károly 50—50
kr. Összesen 4 frt.

Nyilvános közlemény.
(Folytatás és vége.)
Kovács Etelka és Harmath Domokos ivén.
Hosszú Ida k. a. egy névjegytartó. Bertalan
Róza k. a. 1 lámpatálca. Balogh Gyuláné urassz. 1
porcellán váza. Fülöp Mari k. a. 1 gyöngykosár.
Wellenreiter Juliánná úrasszony egy virágtartó, 1
gyufatartó. Id. Kupán József ur egy doboz thea.
Szíjártó Izidor ur egy ékszertartó. Szőke Dániel ur
14 drb szivar. Simon Adolf ur 1 gyufatartó. Tamó
Klára úrasszony 1 táltörlő. Vertán Endréné uraszszony egy pár virágos pohár porcellánból. Ifjabb
Tóth Istvánné úrasszony egy album. Özvegy Nagy
Lázárné úrasszony egy pár, aranynyal himzett cipő. Jancsó Dénesné úrasszony 1 üveg bor. Szöcs
Józsefné úrasszony egy tucat pléhkanál. Ifj Kupán
József ur egy üveg rozsolis. Özv. Kovács Lajosné
egy porcellán hamutartó. Kovács Etelka k. a. egy
gyufatartó. Pocsa Gyuláné urnő egy pohár, egy
cukortartó. Pocsa Izabella k. a. egy legyező, egy
hárrász tálca, egy kötökosár, egy ékszertartó. Pocsa Flóra k. a. egy óratartó, egy könyvjegyző, 2
kép. Pocsa Gizella k. a. egy kötőkosár, egy varró
párna, egy tűs doboz.
A felhívásokra beküldtek Fejér Károlyné úrasszony, Csutak Lászlóné, Hankó Lászlóné, özvegy
Fülöp Sámuelné, Szőcs Józsefné úrasszonyok egyegy csomag tépést. Málnási Kristófné úrasszony
tépés és 8 drb sebkötő. kovács Etelka k. a. b db
sebkötő, 6 drb sebháló. Molnár Istvánné fénykép.
7 drb sebkötő. Balog Izráné úrasszony 4 drb •'sebháló. Szőcs Sámuelné úrasszony 10 darab sebruha.
Császár Lukács ur 2 drb kötött ujjas, 2 pár gyapjú
harisnya.
Midőn mindezekért a szives adakozóknak a
nőegylet a nyilvánosság terén köszönetet mond:
ugyanez alkalommal hálás elismerésünk illeti a közművelődési egyesület zene- és dalszakosztályait, kik
szivesek voltak a folyó hó 6-án tartott sétahangversenyen közreműködni és előadásuk által nemcsak az estélyt emelték, hanem azt kellemessé, érdekessé és élvezetessé tették.
Elismeréssel emiitjük fel városunk értelmes
közönségét, mely oly szép jelét adta érdekeltsége
által a cél iránti részvétének.
Nyilvános köszönet illeti Kölönte urat is azon
szivességeért, hogy 50 drb széket használatra díj
nélkül engedett át.
S végre közzé tesszük a sorsjáték azon nyerő
számait, melyekre a nyereménytárgyak nem vétettek k i :
44. 46. 50. 54. 56. 65. 91. 117. 125. 144. 176.
177 184. 193. 198. 199. 211. 233. 244. 297, 262. 303.
310 314. 318. 305. 335. 349. 366. 381. 389. 392. 437.
444 445- 457- 477- 49'-

Mihály, ifj. Zöld Ferenc, Tóth Zsigmondné, Máté
József, Tankó Lajosné, Szász Elekné, Dózsa Ábrahámné, Vitályos Andrásné, Farkas Mihályné, ifj.
Kuti Ferencné, Támpa Mihályné, Löthe Pálné, Petke Lászlóné, Fogarasi Józsefné, Zöld Jánosné, Kuthi Anna, Kuthi Róza, Zöld Lászlóné, Molnár Róza, Bartók Teréz, Szász Károly, Támpa Pál, Gyertyánfy Eliza, Kovács Józsefné, Reznek Károly,
Kuthi Teréz, Váradi Teréz 10—10, Bikfalvi Sándor
12 kr.
Lepedus György, Jáger Miklós 6—6, Szöcs
Júlia, Márton István, Székely Mária, Támpa Jánosné, Kádár Istvánné, Támpa Biri, Bajkó Samu, Szabó János, Molnár Jánosné, Bartha Mihály, Szöcs
Teréz, Márton Júlia, Varga Jánosné 5—5, Gál Károly 8, Bonca Mihályné, Vitályos Béla 4—4, Magyar Ágnes 3, Drágomér Miklósné 2 kr.
Révay Lajoska 10 liter rozs, Révay Bandika
10 liter rozs, Révay György ke 10 liter rozs, László
Lukácsné 4 liter törökbuza, 1 koszorú hagyma, id.
Támpa Mihályné 2 liter buza, Farkas Mihályné 5
liter rozs, Néda Róza 2 liter buza, Bárok Józsefné
10 liter rozs, Zöld Józsefné 4 liter rozs, Zöld Lajos
4 liter rozs, Kis Miklósné 5 liter rozs, Benkő Mihályné 4 liter rozs, Zöld Áronné 4 liter rozs, Cseke Jánosné 2 liter törökbuza, Ágoston Józsefné 2
és fél liter rozs, Támpa Dávid 2 és fél liter rozs,
Drágomér József 2 és fél liter rozs, Csusz Tamás
6 liter rozs, Drágomér Andrásné 5 liter rozs, Drágomér Mari 2 és fél liter rozs, id. Kuthi Ferencné
2 és tél liter buza.
Gál Károly 25 darab szivar. Csusz Anna 10
dgr tépés, Csusz Amália 1 kgr tépés, Séra Teréz
56 dgr tépés, Farkas Roza 53 dgr tépés, Gál Júlia 10 dgr tépés, az ifjúsági önképzőkör tépéicsináló kalákája 54 dgr tépés.
B) Csusz Anna és Séra Teréz ivén Aldobolyban:
Kovács Juliánná, Reznek Károlyné, Reznek
Ilka, Magyari Róza 1 —1 frt. Leopold Józsefné 60
kr. Nagy Pálné, Molnár József 50—5° kr. Phigor
Jánosné 40 kr. Rákosi Istvánné 30 kr. Sorbán Józsefné, Gál Péterné, Nagy Lajosné. Fülöp Erzsébet 20—20 kr. Nagy Lajos, Kelemen Jánosné, Imreh Józsefné, Fülöp Juliánná, Ágya Györgyné,
Fülöp Tamásné 10—10 kr. Ifjabb Váncsa Istvánné,
Fülöp Bálintné 5—5 kr. Gáspár Albert 2 db ezüst
húszas. Fülöp Lukács 6 dgr. tépés.
(Folyt, követk.)
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Ezen számokra eső nyeremények folyó év
—
44 —
november 15-éig kivehetők a sorsjegy elömutatása
—
16 —
mellett titkár Harmath Domokosnétól ; azon tul a
—
Faggyú friss
30 —
tárgyak a nőegylet tulajdonai maradnak.
Kézdi-Vásárhelytt, 1878. október 8-án.
A nőegylet választmányától.
Érték- és váltó-árlolyam a bécsi c«. kir. nyilvános
tőzsdén október 22.
A sebesültek és elesettek családjai számára Magyar aranyjáradék
82.49
az Ilyefalváról beküldött gyüjtőivek szerint ada„
kincstári utalványok í. kibocsátás
—.—
n
n.
» .
II.
„
III.—
koztak a következők:
„
keleti vasút n . kibocs. államkötv.
73*75
A) Csusz Anna és Séra Teréz k. a. ivén Ilyefalván;
„
n
n 1876. évi államkötv. .
63.50
Hofmann Mihály, Bene Ferencné 1 —1 frt.
„
vasúti kölcsön kötvény . . . .
97-75
Szász Pálné, Kaba Jánosné, Kaba Györgyné.
„
földtehermentesitési kötvény
. . 78.75
Dózsa Klári 50—50 kr.
Temesvári
„ '
„
. .
74-75
Erdélyi
„
„
. . 72.75
Révay Lajos, Domokos Lászlóné 40—40 kr.
„
. .
86.—
Nagy Béla, Kis Lászlóné, Farkas György, Szőlődézmaváltsági
Dózsa Aronné 30—30 kr.
Osztrák egys.-államadósság papírban . ,
82.—
Révay Lajosné, Séra Teréz, László Lukácsné,
„
„
„
ezüstben
. . 60.75
Jakó Adámné, Sándor Albertné, Zöld Ferenc, Dó„ aranyjáradék
.
62.30
zsa Jánosné, Bogdán Lajosné, Bárok Józsefné A- 1860. államsorsjegy
71.30
goston Mózesné, Szacsvai Mihályné, Klauznitzer Osztrák nemzeti bankrészvény . . . . .
111.50
Sándorné, Veres Antal, Gál Józsefné, Szentkirályi
„
hitelintézeti
„
789.—
Lajos, Garner Ferenc, Benkő Júlia, Lőthe Antalné, Magyar hitelbank
224.75
Dózsa Gyuláné, Molnár Ferencné, Petke Adámné, Ezüst
207.50
Benkő Istvánné, Weinberger Lázár, Jancsó József, Cs. kir. arany .
5.63
Csm Kálmán, Petke Géza, Benkö Sándor, Farkas Napoleond'or
9.42
Józsefné 20 20 kr.
Német birodalmi márka
58.15
.
117.60
Gazda Lajosné, Duduc Gerő, Nagy Mihály London . . . .
Szőcs Ilka, Grünfeld Eszter, Séra Jánosné, Béres
Mihály, Nagy Gergelyné, Bartha József, Gál JóFelelős szerkesztő: Málik József.
zsef, Szabó Sámuelné, Jakab Mózes, Jakó Sándorné, Nagy Lajos, Kis Miklós, Sándor Zoltán, Baráti
Kiadótulajdonos: Pollák Mér.

Árverezés.
Kökös községében a bor, sör, pálinka és
szesz áruihatása az 1879-ik év január i-étől
kezdve három egymásután kővetkező évekre
folyó év november 17 én délutáni 2 órakor a
közönség házánál haszonbérbe ki *fog adatni.
Felkiáltási ár 400 frt, minden 100 frt után 10
frt bánatpénz előre letétele mellett.
A feltételek bármikor megtekinthetők a
közönség házánál,
Kökös, 1878. október 21-én.

Veres István,
1- 2

községi biró.

Árverezési hirdetés.
Alólirt községi elöljáróság által közhírré
tétetik, miszerint Ilyefalva nagyközsége 1879év jan i-töl 1881 ik év dec. 31 -íg egymásután 3 évre a korcsmáriást u. m : bort, sört,
és pálinka áruihatást haszonbérbe adja, jelen
év nov. 10-én d. u. 2 órakor, a hozzvá szóllini
szándékozók, a kikiáltási árnak io°| 0 -át
előre
letenni kötelesek — a feltételek a község házánál bármikor megtekinthetők az árvezezés
napjáig.
Ugyanezen alkalommal a husvágás és három évre kiadatik.
Ilyefalva, 1878. okt. 12.

Petke Lajos,
3—3

községi jegyző.
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Az arcszín

fiatal

I

üdesége!i

Felülmúlhatatlan és nélkülözhetlen szappannak bizonyult be és általánosan elismertetett hölgyek és urak által a kitűnő párisi DrLEJOSSE-féle

SAVON RAVISSANTE; ,

ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan
a világon; a ki egyszer megkísértette, az s»ha többé nem használ más szappant.
B^T" A h a t á s b i z t o s í t t a t i k .
— Egy darab ára 50 kr. —

Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett
hölgyvilág által általánosan elismerve a hivai I
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valód-1

Ravissante

fit Dr. LEJOSSE-tól Parisban.

Ezen világhírű bőrtisz
titó szer valamennyi szépítő szer között leghíresebb és leghatásosabbnak
bizonyult szeplők napégés,
rezesség, sárga foltok, valamint minden bőrtisztátlanság biztos eltávolítására
A R A V I S S A N T E az
arcszinnek feltűnően szép,
halvány rózsaszínű, bársonyszerü fiatal üdességet
ad, a bőrt és kezeket vakító fehérségüvé és gyöngéddé teszi, hűsitő és felüditőleg hat s gyöngéd
ibőrt szerez a legkésőbbi
öregségig.

Budapesten v a l ó d i m i n ő s é g b e n kapható : Török József gyógyszerész urnáig királyutca 7. sz. S e p s i-S z t g y ö r g y ö n Ötyes és
Betegh urak gyógyszertárában.
Nagy eredeti üvegtok ára 2 frt 50 kr.
Kis
„
„
„ 1 frt 50 kr.
Központi szétküldési raktár: Schwarc Henriknél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 16—

