Megjelenik ezen lap hetenkint kétszer:

Szerkesztőségi iroda
Főpiac, Csutak-féle

csütörtökön és vas&ruap.

ház,

Előfizetési feltételeiÍ :

hová a lap szellemi részel
illeti

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

közlemények

küldendők.

Kiadó hivatal:
Pollik M.'.r könyvnyomdája

Hirdetmények dija:

hová a hirdetések és
előfizetési pénzek

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap.

bérmentesen intézendok.

3 hasábos petit-sorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 30 kr.
Nyilttér 3 o r a 15 kr.
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Orosz tervek.
A ki még ma is kételkedik azon alatton 03 cselszövő po ilikai játék kétszinüségében,
me'yet Oroszország Európa általános megbotránkozására üz ; a ki még ma is kételkednék
Oroszországfabbeli törekvéseiben, hogy 6 a
berlini szerződős kijátszásával a déli államokban akarja megvetni lábát; a ki kételkedik
Oroszország i ! yen s ezekhez hasonló Európaforgató terveiben, az a politikai helyzettel soha
sem lesz tisztában.
Oroszország háborút vise'.t Törökországgal, mely hősi s ellenállást tanúsított a muszka
fegyverek ellen s dacára a történelem előtt
örökre nevezetes érdekességü vitéz ellenállásnak, ma Törökországnak az európai térképen
semmi nyoma nem volna többé, ha két hatalom függőben nem tartja folytonosan a »nagy
civilizátort* hóditá-i mámorában. A török fegyverek még csillogtak, rie a félhold halványu'ni
kezdett, a beteg ember haldoklott s közel áll
a s'rhoz, Oroszország a gyászmenetet szépen
el is rendezte s a tort is megülni készült, mi
kor két hatalom a kardjára csapott s a fegyverzörrenésre elhallgatott a gyászindpló s öszszeült a berlini kongresszus Oroszország jól
ludta, hogy vagy égy békét kell kötnie, mely
zerzeményeiből igen sokat elvesz : vagy megkell kisértenie egy háborút, melyben sokkal
többet veszíthet kifáradt debardirozott hadaival, mint a berlini szerződés által. Elfogadta
tehát a békét; csakhogy elfogadása nem volt
őszinte.

zeivel megteremtette a bosnyák v lázadást ; az
afgán-kérdéssel elforditá Anglia figyelmét a
Balkán félszigetről, s hogy a zavar tökéletes
legyen, készséggel ragadta meg az Olaszországban monarchiánk ellen késaü'ődő alkalmat
s elősegítette az Trridentának üzelmeit Ausztria
Magyarország ellen. Ezzel a sokféle zavarban
halászással azonban egyetlen célt tüöztt maga
e!é, mely nem volt egyéb, mint az, hogy a
Balkán iélszigeten maradhasson. Ezt a hagyományos vaksággal megvert s lépre csalt T ö rökország magatartása után szép n el is érte
1 örökorszag hagyta béké\el az orosz csapató
kat Ruméliában s a török uralom alatt álló
közvetlen szomszéd tartományokban s nem vette
észre, ho^y a végzetes gyürii mint szorul össze
nyaka körül.
Most már fölébrebt a porta. Kezdi megérteni valahára, mit jelent az orosz sergeknek
Konstantinápoly felé közeledése. Siet tehát
nyakra-főre tiltakozni a hatalmak előtt. A ru=
inéliai és bolgár vérengző játékok csak ai ra
valók voltak, hogy Oroszország bebizonyítsa,
nvszerint szükség van a balkán félszigeten
Orosz-csapatokra. Ezeket a dolgokat már most
mind megértette a porta- Már most azt is bel'tja, hogy Macedóniából és Tliraciáb. 1 ki
akarja irtani a mohamedánokat s azon borzasztó mészárlásoknak, melyek ott naponta
folynak a falvakban, rettenetes végok lehet
egyszer. A forradalmi b'zottság nem Macedóniában hanem Bulgáriában van, onnan látják el
a felkelőket fegyverrel és lőszerekkel. A 15 —
20,000 re menő felkelők vezérei többnyire oly
bolgárok, kik az oroszoknál szolgáltak. Ezek
folytonos összeköttetésben v a n m k a z orosz kormánynyal.

Azalatt mig a hatalmak a jól kötött béke
áldásai felett örültek, Oroszország titkos mof.olylyal dörzsölé kezeit s hozzáfogott régi rendszeréhez. Felhasználta a legkissebb körülményt
Még a Balkán völgyeiben nem nyilnak ki
is Európa ellen, mozgásba hozta minden titkos a tavaszi virágok s már lángba borul a felnigt'it monarchiánk és Anglia ellen. Az ügyes- sziget ismét, utolsó, véres jelenetekben gazdag,
ség és ravaszság minden kigondolható eszkö- felvonásául a keleti drámának Ez ijesztette
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A sétatérről.
Lehulló sárga levél, képe az enyészetnek, a
halálnak, jer, hadd tűzzelek szivem fölé. . . . Igy !
Az alkony cs'jndes, a madarak bűbájos éneke elnémult, a bogarak "zsongása megszűnt és az emberek lakásaikba vonultak. Csak én jöttem ki, hogy
még egyszer megpillanthassam halvány arcaitokat,
melyek még pár héttel ezelőtt oly üdék és mosolygók valának ; hogy láthassam szeretteim haláltusáját, a kibékülést a természettel és azután a csendes kimúlást.
Jöjj beteg falevél. . . vagy igen, már itt vagy
szivem fölött. Beszélgessünk együtt elmúlt napok
eseményeiről, hűs árnyaid lakóinak forró szerelméről, kihalt vágyak, elpártolt remények megsemmisüléséről. Csak magunkban vagyunk. Vonagló társaid bus arca s a zörgő hang el ne némítson. Be
szélj sokat, sokat. Részvéttel hallgatlak.
*

*

*

A tél elmúlt. A nap forró csókot nyomott az
élőhalott rügyek hideg ajkaira. A szerelmes csóktól felpezsdült az élet, — a megdermedt tagok uj
erőt kaptak. Az élet diadalmaskodott a halálon. A
rügy szép sugár levéllé fejlődött és szerelmes lett
belő a rovarok, a lepkék milliója. - Majd eljött a
csendes szellő és hosszasan susogott vele boldog jövőről, forró szerelemről. A szerelmes napsugár még soká csókolta a levelet. Napokon át vele
enyelgett s ha éjszakára eltávozott, akkor sem maradt a falevél magára. Ott volt a lombok között a
lülemüle epedő dalával, a csalfa szerelmü éji lepke
és a nyájaskodó esti szellő.
Eljöttek az emberek, hogy a lombok alatt keressenek üdülést egy hosszú nap fárasztó munkája
utári, hogy elbeszéljék embertársaik sorsát és bebizonyítsák az ellenkezőjét annak, a mit éreznek

Egy ifjú ember ült a lombok alá. Szive telve
van tiszta, önzetlen szerelemmel. Csak vágyai, reményei beteljesülését várja. Ott ül mellette szép,
barna arcú arája. Szive dobogása mutatja, hogy
mennyire imádja azt, ki az első szerelem boldogító
álmaival megismerteté. A lehajló lomb pártfogása
alá veszi az ifjú sziveket. Elfödi a járó-kelők
irigykedő szemei elől. Kevés idő múlva megszólal
a mama hangja : „Kedveseim, jó lenne talán már
hazatérni, az estve hüs és félek, hogy meghütitek
magatokat." — Ugy szeretnének még mindaketten
maradni, de engedelmeskednek a jó mamának. Hazatérnek. Otthon aztán elmúlik az éjfél, mig az elvált szerető sziv.ík az édes álom karján csendes
nyugalomba szenderülhetnek.
Távolabb egy rhás, de szenvedő arcú fiatal
ember vonta meg magát. Ugy szeretne elvonulni
az emberek szemei elől és mégis idejött, hol legtöbben látják. Nem szólít meg senkit s hozzá sem
szól senki. Szemét á szerelmes holdra függesztette
mely kedvesével, a felleggel enyelgve üzi játékát, most elbuvik, majd ismét kibukkan. Fenn a
lomb susog éles szerelmet, örök boldogságot. Az
ifjú fölrezzen, szivéhez kap és azután ismét elcsendesül. — Ezelőtt egy évvel még boldog szerelmes
volt. Hová most leült s hová minden este ülni szokott : ott esküdött neki a csalfa lány ör ; ik szerelmet, igaz hűséget. Hanem elhagyta, megcsalta,
gúnyt űzött legnemesebb érzelmeiből. Hiába ! ő szegény, nem vala egyebe szivénél; hanem e sziv hü
és igaz vala. Azóta az egész világra haragszik, bizalmatlan mindenkihez. Életét megkeserítette az a
csalfa leány, kit még most is ugy szeret. Azért
jött ki ma is, hogy meglássa, — ez jól esik fájó
szivének.
Fiatal házaspár ül egyik fának lombjai alatt.
Mindkettő arcán a boldogság, megelégedés tükrözik vissza. Előttük tipeg egy angyalszőke fürtű
kis gyerek; most tanul jáini. Gömbölyű kiskacsóit
félénken nyújtja előre, hogy az egyensúlyt fenntarthassa. Ugy igyekszik szegényke és mégis oly
• sok idő kell, mig néhány lépést előre tehet. Az

most meg a portát s ezt a helyzetet nem a
török kormány, hanem E u r ó p a e l l e n teremtette meg Oroszország. Oroszország utolsó lépésre készül: Európa s különösen monarchiánk és Anglia jól látja ezt.
A közelebbi idők meglepő hireket fognak
velünk közölni.

II.

* Az oszlrák-niagyar bank vezértitkárául, mint
az „Eli." irja, azon esetre, ha Lucám ur csakugyan
végkép visszalépne állásából, Leonhardt Gusztáv
ur, jelenleg is egyik titkárhelyettes, van kiszemelve, s mihelyt a főtanács megalakul, e személyi
kérdés fog legelsőbben is megoldatni.
* A Németországai kötendő kereskedelmi
szerződés ügyében Berlinből ujabban távirják, hogy
a szerződés meghosszabbítása iránt német részről
Bécsbe intézett jegyzékre válasz még nem érkezett. Habár Németország nem tűzött ki határidőt
a meghosszabbításra, azt hiszik, hogy AusztriaMagyarország elfogadja az 1879. junius végéig való
meghosszabbítást. Ha ez nem történnék, akkor
Németország a jövő év elejével életbe lépteti az
általánosvámtariftát.
* A „Neue freie Presse" értesülése szerint az
osztrák kabinet legközelebb törvényjavaslatot fog
előterjeszteni Spizzának, a magyar kormány pedig
Adakalehnak bekebleztetése iránt.
* Azon igen valószínű esetben, hogy Tisza,
miniszterelnök a selmeci választókerület mandatuir.át fogadja el, miáltal a s. sztgyörgyi kerületben
uj választás lesz szükséges, Sepsi-Szentgyörgyön
mint a „Pest. Corr." értesül, a szabadelvű párt Jókait lépteti fel, kinek megválasztatása bizonyosnak
tekinthető.
* A képviselőház okt. 29 én déli 12 órakor
tartott ülésében kisorsoltattakjaz osztályok. Azonkívül, mint a „B. C." irja, jelentést tett az elnök,
hogy azon képviselők, kik több. kerületben lettek
megválasztva, melyik mandatumot akarják megtartani. — A p p o n y i A l b e r t gr. magtartja
a bobróit és lemond a szeniceiről, Dessewffy Aurél gr. megtartja a tiszalökit és lemond a zboróiról, Mocsáry Lajos megtartja a halasit és lemond
a kecskemétiről, Pécliy Manó gr. megtartja az erédes anya percre sem veszi le szemeit róla; ha
elesik, gyengéden emeli fel és csókba füröszti a
rózsás pici szájat, a gömbölyű arcocskát. A jó tata
ezalatt tervel, gondolkozik. Képzeletében megalkotja a kis Andorka jövőjét, — mert ugy szeretné
boldoggá, szerencséssé tenni. A kis liu egy lombot
kér. Csak kezével mutat a szép fára, piciny ajkai
még nem beszélnek. A jó szülék megértik kívánságát cs oda nyújtják az üde zöld lombot. Boldog
gyermekkor ! melynek nincsenek magas röptű vágyai, kívánságai, mely előtt csak a természet egyes
tárgyai birnak érdekkel.
A kis Andor egyhangú gyügyögései közé lármás ifjúság hangja vegyül. Többen vannak együtt,
lányok és férfiak, ha ugyan férfiaknak lehet nevezni azon serdülő ifjakat, kiknek szivökbe először
most lopózik be egy eddig nem sejtett érzelem.
A tréfa és enyelgésnek vége-hossza nincs. Egyik
pajzánabb ifjonc tartja az egész társaságot folytonos jókedvben. Elmés ötleteiért előnyben részesül
a lányok részéről; mindenik mond neki valami szépet, hízelgőt. A fiu büszke ügyességére és engedi
a lányokat maga után epedni. Fejők felett megzörren a lomb ; játszi szellő suhan az ágak között el
és hosszasan beszél u leveleknek forró szerelemről,
örök boldogságról.
<
Távolabb megérett korú, őszbe vegyült férfiak
gyülekeztek egy körbe. A napi eseményeket bírálgatják. Ők a politika helybeli képviselői, helyesebben kritikusai. Nincs közöttük egy is, ki hazáját
ne szeretné, azért, ha szükség, életét is fel ne áldozná, és épen e körülmény szüli a sok ellenvéleményt. Mindenik a maga módja szerint szeretne
kormányozni, mert ugy van meggyőződve, hogy
igy sokkal boldogabb lenne a haza. ítéletében
egyik sem enged a másiknak. — Igy keletkezik a
haza közös szeretetéből az egymás iránti ellenszenv, a szüntelen való torzsalkodás, az örökön
eszmeharc. A haza pedig mi vagyunk. A z e l
l e n v é l e m é n y e k t i s z t e l e te a k a z a s z e r e t e t e. A csalfa szerelmü éji lepke megrezzenti
a lombot, csókot hint a nyiló bimbóra és hosszan
beszél neki örök szeretetéről, boldogabb jövőről.

zsébetvárosit és lemond a kolozsváriról, Polit Mi-;azonban a helyi viszonyokat tekintve, — előbb le.
hály megiartja az antalfalvit és lemond a titeliről, kellett volna számolni a körülményekkel.
Simonyi Ernő megtartja a debrecenit és lemond a
Sepsi-Szentgyörgy város ugyanis már némi
szegedi és szentesiről, Szilágyi Dezső megtartja a
budapest-józsefvárosit és lemond a jákóhalmiról, kötelezettséget vállalt magára dr. Csiky Kálmán,
Verhovay Gyula megtartja a ceglédit és lemond a volt képviselő-jelöltjével szemben, a mennyiben a
makóiról és tapolcairól. Móricz Pál és Simonyi legközelebbi választást megelőzőleg személyében
Lajos br. még nem határoztak. T i s z a K á l m á n
n e m t a r t j a meg a s e l m e c i
m a n d á t u - összpontosult az egész választókerület egyhangú
m o t — m i n t a z t a l a p o k i s m é t e l v e té- bizalma. Dr. Csiky Kálmán e bizalmat kellően mélv e s e n k ö z ö i t é k — h a n e m a s.-s z t g y ö r- tányolta is s midőn lemondását a választó közöng y i k e r ü l e t e t , a m e l y b e n l e g e l ő s z ö r ség előtt itt indokolta, azon fogadtatás, melyben
v á l a s z t a t o t t meg.
részesült, mindenesetre feljogositá őt a változható
viszonyok esetéi e teljes alapossággal számitni váSepsi-Szentgyörgy város választókéi iilete, lasztó-kerületére. Igy állván a dolgok : a lapok namint látszik, nem jön választás alá. Pedig a „Pest. gyon elhamarkodták a „bizonyos" hirek feletti
C." pár nap előtt a következőket irá : „Tisza Kál- Ítéletüket.
mán, mint halljuk, a selmeci képviselőséget fogja
Azon esetben, ha Tisza Kálmán csakugyan
megtartani s ha ez igy lesz — a mi igen valószinü Selmecet választja: az egyesült ellenzék is gon— azon esetben a s.-sztgyörgyi kerület uj választás doskodott magáról. Kerkapolyinak, a ki minalá jön s mint értesülünk, a szabadelvű párt ott den kerületből kikopott, utolsó menedékül SepsiJ ó k a i t fogja megválasztani."
szentgyörgyöt is ajánlgaták. Mindezek a szép reEddig tart a „Pest. Corr." közleménye Hogy mények tehát füstbe mentek. Az ellenzék nem
Tisza Kálmán a selmeci képviselőséget akarta meg verhet tanyát a Székelyföldön, mert szivét, legtisztartani és nem a s.-sztgyörgyit : ilyen hírekről már tább elemekből álló városát a miniszterelnök képmagunk is értesültünk jóval ezelőtt. A miniszterel- viseli. Azon mende-mondák, melyek a Jókai és
nöknek mindenesetre fontos okai lettek volna egy Csiky közötti „kiegyezés"-ről szélnek indultak az
tiszta szabadelvű és tiszta magyarságú város mellőzé- ellenzék szárnyain, valótlanoknak bizonyultak be.
sévet Selmecet képviselni s minthogy indokai felül Háromszéken nem lesznek a bukott nagyságok
állanak a rendes körülmények szülte köznapi bírála- főispánok s nem lesz minden prókátor törvénytokon : még akkor sem láttuk volna szükségesnek széki elnök, mert hát a sepsi-szentgyörgyi képviazokatboncolgatni. Városunk megtette kötelességét. selő T i s z a K á l m á n . Lám, milyen kár volt a
Elégtételt adott ajnagy államférfiunaka debreceni fel- meg nem lőtt medve bőrére előre alkudni.
bujtogatott csőcselék „diadalával" szemben. A miniszterelnök megválasztatása fényes bizonyítéka
lludapest fővárosunk a boszniai ügyben a képvolt azon erős bizalomnak, melylyel Tisza Kálmán viselőházhoz intézendő felirata igy szól :
Mélyen tisztelt képviselőház !
politikáját fogadta és hatalmas tanújele vala azon
ragaszkodásnak, melylyel kormányát s a fennálló
Felelős kormányunknak a keleti kérdésben
kormányzási rendszert támogatni óhajtja. Ha a mi- követett politikáját s ebből kifolyólag Bosznia és
niszterelnök választása mindezek dacára nem min Hercegovinának okkupációját a főváros törvény-/
hatósági bizottsága elejétől kezdve ugy politikai
ket ér vala : igen nagy sajnálattal bár, de minden- mint pénzügyi következményeinél fogva szerenesetre fontos indokaiba bele kellett volna nyugod- csétlennek s hazánkra veszélyesnek tartá. Lehetetlen volt, hogy politikai jogérzetünk a kormány
nunk.
politikája felett fel ne háborodjék, midőn láttuk
A mi Jókai felléptetése hirét illeti, termé- hogy az ország pénze s vére a törvényhozás előleszetesen még a „legjobban értesült körök" sem ges megkérdezése s beleegyezése nélkül hadi vállehetnek annyira tájékozva a helyzetről, hogy azt lalatokra forditatik s az ország lakói vagyonukkal
egészen b i z o n y o s n a k állíthatták volna, még együtt ellenséges földre kényszeríttetnek E téazon esetben is, ha Tisza nem fogadja el a sepsi- nyekkel szemben ott keresünk orvoslást, hová
bennünket a törvény utal. Felelős kormányunk álszentgyörgyi képviselőséget. Tény az, hogy Jókai tal az ország közérzületének és közkívánatának
világhírű neve iránt ismét a kegyelet adóját rótta ellenére követett politika megbirálása, annak hevolna le városunk megválasztása által; tény az, lyeslése vagy kárhoztatása a mélyen tisztelt képhogy városunk egy minden tekintetben elismert or. viselőház törvényes felidata. Ezen meggyőződésben
szágos tekintélyt nyert volna meg a maga számára; hazafias bizalommal kéljük a mélyen tisztelt képviselő házat, hogy a jelenlegi országos magyar
kormány összes tagjait, a keleti kérdésben köveAmott a tanügy emberei cserélik ki eszméi- tett vészteljes politikáért az ország pénzének és
ket. Az ők kezeikbe van letéve a reményteljes if- vérének a magyar törvényhozás megkérdezése és
júság jövője. Egy nagy kérdés felett vitatkoznak, beleegyezése nélkül hadivállalatokra fordítása, vaa nélkül, hogy eldöntenék azt. Mindenik féltékeny lamint az ország lakóinak vagyonukkal együtt ela maga eszméire és ugy őrzi, mint a mesebeli sár- lenséges földre kényszerítése miatt felelősségre
kány a tündérvár kincseit. A lomb megzörren, a vonni méltóztassék.
levelek megcsókolják egymást és hosszasan suttogKelt Budapest főváros törvényhatósági bizottJ
nak' kihalt reményről, elpártolt szeretetről.
ságának 1878. okt. 6-án tartott közgyűléséből."
Egy öreg pár lépdel mellettük el. A z őszhajak tiszteletre indítanak mindenkit. Szívesen nyitaTeljesen megbízható forrásból vett értesülés
nak utat a „jó öregeknek", jivekkel ezelőtt ők is
ugy örültek az életnek, mint ama lármás ifjúság. szerint a Bosznia és Hercegovina okkupációjánál
Szívok telve volt forró szerelemmel, elérhetetlen használt előlogatokból 13600 előfogat már tényleg
vágyakkal. Most csak egyetlen vágyuk van : meg- hazabocsáttatott. Ezek közt jelentékeny részt képihenni ott, honnan száműzve van minden, mit az peznek a Magyarország területéről kirendeltek. A
ember alkotott egymás keseritésére, megpihenni többi még hazájukba vissza nem tért kirendelt elő •
oit, hol nincs rangkülönbség, nincs szegénység és fogatok elbocsátása iránt az intézkedések megtégazdagság. Egymás szeretetében őszültek meg és tettek.
egymás mellett fognak majd megpihenni. — A lehajló lomb megcsókolja a jó öregeket és beszél
Konstantinápoly okt. 26. Tőrök hadihajók innekik szebb idők emlékeiről, örök szeretetről, örök dultak Gallipoliba, hogy csapatokat szállítsanak a
boldogságról.
tengerpartnak az oroszok által fenyegetett pontjaira. A tengerpart Enosztól a szaroszi öbölig telA nyár elmúlt.
jesen
ment az oroszoktól, kik nem nyomultak toA nap tovább csókolta a leveleket, de e csók
nem vala többé a szerelem édes csókja. A rova- vább Aleskói falunál, Migalgara közelében.
Konstantinápoly okt. 25. A „Daily. Tel." jerok' hűtlenek lettek és a virágot lesujtá a megcsalatás keserű tudata. Vonásai naponként halványab- lentése : A burgaszt angol alkonzult egy kávéházbakká lettek és egy reggelen csendesen kimúlt. A ban angolok és oroszok közt támadt civakodás alcsacska szellő, ez ábrándos arcú szerető tovább is kalmával orosz tisztek #bántalmazták és súlyosan
eljárt a levelekhez, de naponként hidegebb és hi- megsebesítették.
degebb lett. Utoljára zsémbelődni kezdett. A leveleket e hidegség, az örökös perpatvar beteggé,
A delegációk egybehivása
sáppadtá tette. Kérték á napsugárt, hogy vesse
Az uralkodó a következő kéziratokat bocsáközbe magát, beszéljen a szellővel, de az sem segített sorsukon. Egy reggel a szokottnál nyájasabb totta k i :
arccal kelt föl a nap. Sugarait elküldé a szenvedő
I.
levelekhez. Késő volt minden A hideg szellő akKedves grJf Andrássy!
kor éjen titkon megfojtá valamennyit. Másnap szép
A közös ügyek tárgyalása céljából a birohalotti ruhába öltöztetve temetni kezdé az elhunyt dalmi tanács által — az 1867. évi dec. 21-én kelt
kedveseket. Néhányan, kik a kinos éjet átvirasztot- törvény értelmében — a z 1878. évre megválasztanták, még élnek, de azok is nemsokára egy jobb dó, a magyar országgyűlés által pedig az 1867. évi
hazába költöznek.
XII. törvénycikk értelmében az 1878. évre kikülEgyik itt van szivem fölött. Oly sáppadt sze- dendő közösügyi bizottságokat, a másolatban melgényke. Beszélgetünk egymással. Oly hosszasan lékelt kéziratommal folyó évi nov. hó 7-ik napjára
tud nekem beszélni forró szerelemről, örök bol- Budapestre összehívtam : minélfogva megbízom önt,
hogy az illető előterjesztések megtétele iránt indogságról. . . .
tézkedjék.
Szemes.
Kelt, Gödöllőn, 1878. okt. 23-án
Ferencz József, s. k,
Andrássy, s- k.

IIKedves Tisza I
ix közösügyek tárgyalása céljából a magyar
országgyűlés által az 1867. évi XII. törvénycikk
értelmében 1878. évre kiküldendő bizottságot, valamint a birodalmi tanács által az 1867. évi dec.
hó 21 én kelt ottani törvény értelmében az 1878.
évre megválasztandó közösügyi bizottságot, a részünkre törvényileg fenntartott teendők végzése
végett, f. évi nov. hó 7-ik napjára Budapestre egybehivandóknak találom. Midőn ehez képest közösügyi minisztériumaimat egyúttal alkotmányszerü
előterjesztéseik megtételére utasítom, megbízom önt
hogy a bizottsági tagok egybehivása végett a szükséges intézkedéseket megtegye.
Kelt Gödöllőn, 1878. okt. 23-án
Ferencz József, s. k.
Tisza Kálmán, s. k

Az orosz román tárgyalások
ujabb tudósítások szerint már folynak, s a „Pr."
egy bukuresti közleménye ezeket jelenti e hó 23áról : „A tárgyalások, melyekre az orosz politika
minket unszol, kettős iránynyal bir; az egyik minket illet, a másik Európát, vagy- tulajdoképen a
berlini szerződést. Oroszország, ugy látszik, előre
látja, hogy a porta lehetetlensége és megbízhatatlansága a berlini szerződés keresztülvitelét lehetetlené fogja tenni. A legközelebbi hónapokban a
Balkán és az Adria között oly dolgok történhetnek/ melyeknél _ Oroszország minden áron közbe
szeretne lenni. Épen május havában, midőn Oroszországnak ki kell majd üríteni Törökországot, oly
konstellációk jöhetnek létre, melyek az oroszokat
aligha fogják hazavonulásuk útjában találni.
Nem érdektelen, a mit Berlinből a legjobb
forrásból jelentenek ide. Az angol nagykövet figyelmeztette Bismarck herceget, hogy még mily
távolban van a berlini szerződés keresztülvitele.
Bismarck látszólag meglepetve kérdezé, hogy miből következteti ezt ? mire az angol nagykövet az
orosz-bolgár izgatásokra mutatott Kelet Ruméliában. Bismarck hg. erre kijelenté, hogy még Kelet
Rumélia és Bulgária egyesítése sem szüntetné meg
a berlini szerződést, hiszen a párisi szerződés megkötése után is rövid idő múlva a dunai fejedelemségek szintén egyesültek. És a párisi szerződés
mégis még két évtizeden át volt érvényben.
De Oroszországnak mindenesetre szüksége
lesz tavaszkor egy hátvédre és e célból azt akarta,
hogy Romania véd- és dacszövetséget kössön vele
és az orosz hadsereg számára örök időkre engedjen etape-utat a Dobrudzsában. Hivatalosan ugyan
nem mondják még, hogy a Dobrudzsa annexióját
e feltételhez kötik, de az orosz ügynökök megértették velünk, hogy ha vonakodunk, csak próbáljuk meg, a Dobrudzsa annexióját. Vannak ám ott
is hangárok és mohamedánok ' — Bizonyosan ismeretes lesz önök előtt, hogy az itteni orosz konzul,
midőn még Janescu volt miniszter, annak Bukovinát merte kínálni kompenzációul Besszarábia viszszaadásaért. Lp igy Ígérnek most is minden képzelhetőt, csakhogy a tavalyi ostobaságot még egyszer megtegyük.
Ismételten szó volt arról, hogy a kormány
ez ügyben Bismarck herceghez fordult. Én nem
hiszem, mert nagyon is ismerem a feszült viszonyt
mely fejedelmünk és a német kancellár között fenáli. Szemben azon erősbitésekkel, melyeket az
orosz hadsereg nyer és szemben az orosz-bolgár
izgatásokkal a Balkántól Déhe, azt hisszük, hogy
a berlini szerződésnek hamar vége lesz, ha csak
az azt aláíró hatalmak nem veszik lehető leggyorsabban pártfogásuk alá.

A pártok,
(Fővárosi karcolat.)
Megérkeztek. A „tisztelt ház" újból összeült,
a Sándor-utca környéke megélénkült jeléül annak,
hogy hazánk törvény bírói összeültek a törvényhozás asztalához. Mennyi érdekes dolgot lehetne elbeszélni addig is, mig a szervezkedés politikája
sok fejtörést okoz, mig a viszontlátás örömei elmúlnak örömek lenni.
Az első ülés is lezajlott. A pártokat láttuk, a
régi képviselők megszokott otthoniassággal mozogtak, a kopasz, őszfejü alakok kimért biccegtetéssel nyujták kezüket a fiatalabbaknak, mig ezek
bizonyos kíváncsisággal — mondjuk az ujak eltelve a látottak, hallottak nagyszerűsége által — hajlongva mozogtak ide s tova, majd fel s alá tekintgettek mintegy jövőbe pillantva, hogy bizony nagyszerű dolgok fognak itt történni. Azután szemüket
összehúzva széjjel néztek, hol is lesz helyük ? kik
lesznek szomszédaik ? Most épen egy kopasz fejű
alak lép be a folyosóról, találkozik egy ellenpárt
uj képviselőjével. Ismerik egymást, hisz a kopasz
fejű honatya fiatal képviselőnknek nagyatyját nagyon jól ismerte, jó barátok voltak s a pozsonyi
országgyűlésen nagy dolgokat miveltek egykor. —
A politikáról nem beszélnek; a fiatal elbeszéli választási törtenetét, az öreg a régi időkről beszél.
Szóval az első ülésnek a társadalmi érintkezés, ud-

variasság adja meg kizárólagos jellemvonását. A

folyosóról mind számosabban gyülekeznek. Egyik
élces, vagy gúnyos „jónapot"-tal üdvözli a belépőt,
mig ez csattanós, frappans „fogadj isten "-nel viszonozza, és elbeszélgetnek isten tudja mikről: arról
bizonyosan, hogy ama fiatal képviselőnek atyja,

vagy öregapja a feleséggel ismeretségben voltak.
Az uj országgyűlés elé, tény az, hogy nagy dolgok
fognak^ kerülni jelen helyzetünkben ; ez okozza,
hogy rég volt az idő, midőn akkora érdeklődéssel
A nevetésről.
néztünk képviselőház megnyitása elé. Hisz nézzük,
(Vége.)
a kormányválság és keleti kérdés mennyire zavarják a hullámokat, melyet első pillanatra meg sem
A nevetséges világában talán legfontosabb
értünk, továbbá a népgyülésező világ és ki tudja szerepet játszik az e l l e n t é t e s s é g . Meglehet,
hány hazaáruló lelkes ur azt gondolják, elpusztul hogy az igen tisztelt hölgyek nem nevetnének
a hon s jelen politikai helyzetünkben maró láz a vörös kabát felett fekete gombokkal, mig a feuralkodik.^Mindazonáltal nem hisszük, hogy valódi kete kabát veres gombbal már képes volna neveérdeklődés ne fűződne az uj törvényhozó testület tést kelteni. Hogy ez miért történnék igy és nem
működéséhez.
forditva, azt megmagyarázni nem birok hivatottA ház külsején kevés változás történt. A régi sággal, valamint igen kritikus helyzetbe helyezne
kopott szőnyeg helyett ujat látunk; az elnöki cél- azon kérdés is, hogy miért szeret a kis, sovány
szerűtlen kápolna most is zöld függönyösen ott áll férfi hatalmas, kövér nőt, miért keresi a szőke a
védve az elnök urat a léghuzam és hozzáférhetlen barnát, az együgyii férfi az eszes nőt, vagy fordít •
tekintetek elől. Annyi igaz, hogy a ház és a pár- va. Egy philosophus azt a tanácsot adja,hogy a
tok nagyokat látnak, mert túlnyomó benne a nagyra ki ezen kérdéseket tanulmányozni akarja legjobtörekvő fiatalok száma, kik hivatva érzik (?) ma- ban teszi ha — megnősül. Az ellentét lehet kogukat a nemzetnek törvényt hozni, hisz arcukon moly és komikus; alapja legtöbbször az a mit
f u r c s á n a k nevezünk. Ilyen furcsa eset az, miül a rettenetes ünnepi komolyság.
Bár komolyság jellemük, de még sem állhat- dőn a férje halála felett vigasztalhatlan nő elkiáltá:
ják meg, hogy legújabb divatú öltözetükben fel „Kiugróm az ablakon 1" s egy udvarias férfi erre
ne tekintsenek a karzatokra, hol a kacérságot el- azonnal kitárja az ablak szárnyakat. Egy egész
áruló sorokon bájos férjhezadó leányok ülnek, kik vígjátéknak tárgyául szolgált egy másik nő, ki vaez alkalommal (talán nem terjedt elég hire) keve- lóban kiugrott az ablakon, de aztán egy létra sesen jelentek meg. Jövőre elvárjuk, hogy a hölgy- gítségévei szépen vissza is tért az ablakon.
karzat udvariasabb legyen uj képviselőink irányáA nevetségesnek egyik alapja a szellemnek
ban, kiktől az 1878—81 ik országgyűlésre már be- rögtöni felindulása meglepő visszás gondolkozás álszedetett a jeles mandatum átvizsgálások végett — tal, legyen az igaz, avagy látszólagos, szemlélhető
Jól teszik, ha résztvesznek bájos hölgyeink a gyű- avagy elvont. Még a kétségbeesés borzasztó
léseken, mert ki tudja hányan gondolhatnak házas- nevetése is ilyen ellentétes okból ered. A gonoszságra, csakhogy a nemes ambició a házasulandó ság annyira meglep ilyenkor, mely minden eddigi
kat nehogy kisebbségre redukálja, mert sokaknál képzettel ellentétben áll. A gunykacaj a nevetés
a képviselőség cim és hiúság, mert nem hiszem, torzalakja, hogy a kigúnyolt annál mélyebben lehogy sok megfelelne azon kérdésre : miért lett ön gyen sértve. A hysterikus, görcsös nevetés is ta
képviselő ?
nusitja, hogy a tulajdonképeni kellemes nevetéshez
A pártklubbok már némileg szervezkdve van- s z e l l e m i inger szükséges s igy a nevetés innak, a hangulat kezd élénkebb lenni; a fiatalab- kább a szellemi behatásnak utóhangja, mint a test
bakat isteni láng heviti, ha a vezér megszólal, buz- befolyása a szellemre. Epen ezen váratlan hatásdulnak, lelkesülnek, éljenekben adnak kifejezést nak kifejezése, midőn az é l e , vagy a n a i v felett
nemes elszántságuknak. Bizony szép dolog is, ha nevetünk. Sokrates, midőn neje, a kedves Xanripvalaki lelkesülni tud azért, hogy ő majdan vérmes pe hazulról elszidja s végül az utcán még nyakon
dikciókban adjon kifejezést, melyet otthon a vá- is önti, igy kiáltott: „Gondoltam, hogy a dö^és
lasztók várva-várnak az újságokban. No minden- után eső következik." Az élcnek ez a mondás leesetre haza jár a „Hon", vagy épen a „Magyar hetne mintaképe. Elces ember lehetett azon isko
Állam", hát a jó „Budapest" ! (melyeket bibliothe- lamester is a ki a tiszteletes urnák ezen szavakkal adta tudtára a torony födelének ledültét:
kámon oly hiven őrzök.)
«
„Tornyunk födele látogatóba jött a templom funSzó a mi beszéd, de most jut eszethbe, hogy damentumához."
A naiv felett való nevetésre a
nem igen divat a házban a pathos s — igen nevet- gyermekek és egyszerű
gondolkozású emberek
ségessé tenné ki magát öreg ós ifjú képviselő, ha szolgáltatnak legtöbbször alkalmat,
elhallgatva udvilágdöntő elszánsággal lépné át a ház küszöbét, variasságból a nőket. — Mosolygásra
bimidőn a nagyobb rész keveset gondol, azaz gon- zonyára a látogatót, midőn a kis leány inditotta
azon kérdolkodnék, ha értene a tárgyakhoz. Ha visszagon- désre : „Hon van-e a papa?" — igy felelt:
—
dolok az első ülésre, bámulva tapasztalom, mily „Igen, de megparancsolta, hogy azt mondjam, nincs
sok szép fiatal embereket láttam ülni a kerekpad- itthon." Cerito hires táncosnő egy szászországi vásorokon, kiket ezelőtt két három évvel egyetemünn é g y s z e r játszott u t o l j á r a . Azonban
kön a redouth parquettjein láttunk repülni s most rosban
igazgatónak, az öreg Schundernek, még akkor
a közéjet terén, kik ugyszólva kiszorították a toll az
volt elég útiköltsége; felléptette tehát még
embereit; hisz nem látjuk Jókait, Csernátonyt, br. sem
Ceritot, s a szinlapra kitétette : „Vigyen
Ivaas Ivort, Mudrony Somát, Molnár Antalt s há' egyszer
el
az
engem s egész t á r s u l a t o m a t
nyat még az excellentiás írók közül is. Hol van ha maördög
csakugyan
utoljára nem lesz." — A halhaKerkapoly K., hol van Somssich Pál ? pedig ki- tatlan Mozart csakhamar
cimü opeváló parliamenti kitűnőségek. {De ilyen a sors. — rájának kiadása után egy „varázsfuvola"
fiatal embertől következő
Egy llelfyt, Verhovayt, Simonyi Ernőt három he- tartalmú levelet kapott: Kedves
Mozart
ur ! Azt
lyen is meg tudják.. választani és rzokat, kiket a hallottam, hogy ön igen jó fuvolákat tud készíteni;
legutóbbi három év alatt nem láttunk a képvise- csináljon nekem is egyet, mindegy akár puszpánglők soraiban, most újból ott látjuk, pl. Degre A., akár ébenfából, csakhogy jól fuhassak rajta, mivel
Eötvös Károlyt, mint szélsőbaloldali embereket.
halálból meguntam zenemesterem dorgálásait.
/IIol vannak a Patay és Csiky geniusai ? Bizony, már
azt mondja, hogy nem tudok semmit s nemost ők is furcsa képet vágnának a fiatal szaporo] Mindig
kem
tetszik, hogy a fuvolám nem ér semmit."
dásra és a megerősbült ellenzékre! Nem hlában, Midőnugy
templomépitéskor
a kupaktanács hosszasan
hogy Helfy oly büszkén sétálgat a padok között, hiába vitatkozott az építőanyagok
módja
akár ő lett volna a terézvárosi hős. Hát Verhovay felett, a biró igy vetett végett a szállítási
vitának: „Ne
vájjon mikor lép a síkra ? beh nagy a tér! Tisza töltsük az időt többé ; ha ökör kell itt
vagyok
én,
Kálmán az ostendsei fürdő után nagyon jól néz ki ha ló kell ott van a tiszteletes ur s ezzel punctum!"
arcszíne élénkebb. A mellette levő üres karszék A hires utazó B a r t, két szerecsenjével egy kis
gondolkozóba ejt egy ideig, — de rájövünk, hogy városba érkezett s ott töltötte az éjet. A fekete
Széli Kálmán hiányzik onnan és világos lesz előtép ugy mint urofc, tisztán behúzott ágyaktünk, hogy a kormány Deák Ferenc hagyományaira szolgák
láttattak el. A naiv szobalány látván ezt, panincs oly nagy tekintetekkel. -— De hogy is lehet, kal
naszkodva
nyilatkozott„ oh minő kár ezen szép
hogy Szélit nem látjuk ? megfejtik ezt az elhunyt tiszta fehérnemüekért,
hogy fognak ezek kinézni
képű Horváth Lajosok, meg a jó Ernuszt Kelemt n; reggel,
ha ezen szerecsenek az ágyban feküsznek."
miért ne lehetne vezetni a kormányt, mikor van
még Tisza Wenckheimunk! Treforthoz számosan
sietnek részvétet kifejezni. Megérdemli, hisz a kiMásnemű naivságot tanúsított azon nő, kinek
rilyi pár is kifejezte magas részvétét, mert nagy férje halálos ágyán azt ajánlotta, hogy ha férjhez
.szerencsétlenség van, s most politikáról na beszél- megy N. N. nek adjon elsőséget. A nő igy válajünk, mert a család szentélyébe nem lép be politi- szolt : — „Erre kedvesem már magam is gondolkus és viszont. Ghycy Kálmánon meglátszik az tam." —
idő, bár jól néz ki ma is, mikor láttam Messze
Azt mondja egy iró „a ki nőkről akar irni,
hátul foglalt helyet, oly csendesen lépett be, mint az egy seraphtollat, szivárványszínbe mártson, s
ha egy nemgondolkozó képviselő lett volna; vagy ezüst- vagy aranypapírját lepkeszárny porával
talán Széli üres széke bántja ?
hintse be. Ilyen utasitás után a világért sem mernék megfelelni azon kérdésre, hogy mikor szoktak
Az első ülés elég zajos volt, a kormánypárt a nők nevetni ? Azonban szerencsémre pár hét
szokott modorához mérten viselte magát, ámde el- előtt adtak elé a párisi; V a u d e v i l l e színlenzékünk hamar felállitá előőrseit. Á pártklubbok házban egy szellemdus i felvonásos vígjátékot
is élénkülnek, fejtegetik a jövő prograpimot mind- (les rieuses,) mely egy álnév alá rejtőzött nő tolkét ellenzék klubjában. Tegnapelőtt mintegy negy lából ered. Szabadjon elmondanom, hogy mit felel
vennyolc képviselő volt jelen. Ugy látszik, még szerzőnő az elébbi kérdésre. A nők nevetés tekinvagálnak, de jó lesz felsiettetni őket is Knöpflor tetében három osztályra oszlanak. Az első osztályVilmosként — akár Orbán lelke, nem mindig csak ba tartozók 'nevetnek mindenen és semmin, mosootthon ülni, vagy utazgatni és húzni a szép fize- lyognak még akkor is, midőn könnyeik majd kitést. Ez nem meg"y. — A vidéken figyelmeztessék csordulnak. A nők második osztálya kacérságból
önök t, képviselőjüket arra, hogy az országgyűlés nevet; nevetésük képezi a fegyvert, melyei támadmegnyilt (talán nem tudják). A körjegyzői kar két- nak, vagy védik magukat. A nő — harmadszor —
harmadrészben a fiatal elemből telt ki.
akkor is nevet „ha szive megreped bele," nevet,
Ez ma a ház külsőképe, melynek életet a jövő hogy sírnia ne kelljen, hogy mások ne sajnálkozkölcsönöz.
zanak felette , szóval: büszkeségből. Kegyetekre
H. Dózsa Géza. bizom megítélni, ha mond-e szellemes társnőjük

valami igazat. ?! Az ilyen itélet dacára azonban
csak nevessünk, ezt tették őseink, fel egészen,
Ádámig, a ki legelőször nevetett hihetőleg akkor,
midőn Éva anyánkat meg'pillantá — örömében.
Még sokat lehetne összefecsegni, de becses
türelmükkel nem akarok visszaélni A nevetés uralkodik az egész földön s ha majd tiszta tudásunk
lesz arról, hogy kik laknak azon fényes csillagokban, melynél csak a női szemek ragyognak fényesebben, midőn a könyörületesség magasztos érzete
kebleiket eltöltötte, bizton hiszem, hogy azt is megfogjuk tudni, miképen adnak azon mennylakók
kifejezézt örömüknek. Ugy hiszem, hogy ilyenkor
ők is nevetnek. — A kritikát megelőzve bátor vagyok kijelenteni, hogy ha nem sikerült önöket
megnevettetnem nevessenek kérem most azon, hogy
e quodlibet a nevetésről — még egy nevető bölcsész nyomán is — milyen n e v e t s é g e s .
Gyárfás Győző.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Kitüntetés. Ó felsége személye körüli ma"
gyar minisztere előterjesztése folytán Báthory Dániel széki reformált lelkész és.esperesnek, valamint
Kovács Sámuel deési ref. lelkész és azon egyházmegye közügyigazgatójának, e minőségben tett tjeles szolgálataik elismeréseül, a koronás arany érdemkeresztet adományozta.
— Nyilvános köszönet. A hivatalos lap egyik
közelebbi száma a belügyminiszter következő köszönetét hozza : „A sepsi-szegyörgyi segélygyüjtő
nők bizottságának elnöke Bogdán Istvánné urassz.
Háromszékmegye főispánja utján a Boszniában elesett harcosok családjai javára 250 forintot küldött
fel a belügyministeriumnak. Mi azzal nyugtáztatik,
hogy a belügyminisztérium az adakozóknak és
gyűjtőknek köszönetét és elismerését kifejezte."
— A közös vám-onquete megkezdte a magy.
keresk. minisztériumban a vámtörvény végrehajtására szolgáló végleges utasítások tárgyalását. A
magyar pénzügyminisztériumból részt vesz a tárgyalásokban Salme Jenő báró oszt. tánácsos és
T u r ó c z y A d o l f fővámhivatali igazgató, Tu•
róczy András sepsi-szentgyörgyi ny. adóhivatalnok
fia. Részünkről örömmel jegyezzük ezt fel, mint
egy városunkból kikerült reményteljes ifjú szakképzettségének felsőbb helyről jött elismerését.
— Az idei ős/.i Jiótlovazás Kézdi-Vásárhelyen
december 1, 2. és 3-án, Sepsi Szentgyörgyön 4-én
délelőtt 9 órakor fog megejtetni. — Élfogadtatnak
minden oly lovak, melyek épek, egészségesek, 5—
8 évesek és 155 —162 cmtrnyi nagysággal bírnak.
Bevásárlási ár 195 frt, mely összegből a szállítási
és avatási költségek is fedeztetnek.
— Mesliirás. A sepsi tanítói járáskör folyó év
november 4-én S -Szentgyörgyön a felső népiskola
tanhelyiségében gyűlést tart. Tárgyai lesznek : 1)
A III. e. tanitó-gyülés némely tárgyairól (a szakülések köréből) beszámol Bartha Béni. 2) Mintatanitás. 3) A szövődé megtekintése, mely alkalommal t. Binder Lajos gépész mérnök ur ismertetni
fogja a szövődét. 4) Gyakorlati előadás az okszerű
gazdászat köréből Bene József által. 5) Indítványok,
kebli ügyek tárgyaltatnak. Ezen gyűlésre, melynek
kötelezett tagjai, a sepsi politikai járáskör területén lakó tanítók, a tagokat és érdeklődőket tisztelettel maghivja
B a r t h a B é n i , alelnök.
— öngyilkosság. Tóth Bálint, s.-sztgyörgyi
csizmadia mester mult éjjeli t2 órakor öngyilkossági szándékból az udvaron lévő kútba ugrott, honnan más nap reggel halva húzták ki. Tóth Bálint
pár nap óta betegeskedett s egyik válla a szélhűdés egy neme következtében megbénult. A családatya efeletti bánatában s a jövőt illető kétségbeesésében a mult szombaton három izben kisértette
meg az öngyilkosságot, azonban mindannyiszor
tetten fogatván, neje által megakadályoztatott. Végre a mult éjjel felhasználva az alkalmat, mikor lepihent családja mélyen aludt, ágyából csendesen
fölkelt s a szobából kiszökvén sikerült magát a
kútba ölni. Neje azonnal észrevette távozását s
egyenesen a kúthoz sietett, hol rémülve látta a
víz felett lebegő férje testét. Sajátságos azonban,
hogy rögtöni megmentésére még neje sem gondolt s a holttestet csak reggel húzták ki a kútból.
Tóth Bálint terhes családot, 2 fiút és 8 kiskorú
leányt hagyott maga után.
— A tüzesetek napi renden vannak Iláromszékmegyében. Alig múlik el este a nélkül, hogy
a lángoktól vörösre festett égboltozat valamelyik
faluban tüzet ne hirdetne. Pár nap előtt Bikfalvá n,
a mult éjjel pedi; Killyénben volt nagy tüz, me ly
gabonával telt csűröket és asztagokat hamvasztott el.
— Öngyilkossági kísérletet tett IC.Vásárhelyit
f. hó 24. Vitályos Lajos kir. adóvégrehajtó fegyverrel akarta magát kivégezni. A golyó a baloldali alsó bordák mögött a testen áthaladva, a szoba falába ütődött "honnan visszapattanván, sajátság
gos, hogy épen az átellenes falon függő Battyány
Lajos grófot ábrázoló kép üvegét zúzta öss2e. A
beteg sebe, orvosi vélemény szerint nem halálos
A derék 64 éves öreg urat valószínűleg saját hibáján kivül eső indokból történt, állásától való felfüggesztés vezette a kétségbeesett lépésre.
A román csapatok f. hó 27-én bevonullak
Dobrudzsába. A románok rögtön átveszik a tartó,
mányt.

I r o d a l o m .
Táborszky és Parsch zenemükereskedésébe
Budapesten megjelent legújabb zenemüvek :
Népszínházi dalok folytatása énekhangra ZOT
gorakisérettel, vagy zongorára külön, i) „Hótc
fehér" 2) „Fürge mosó lány" 3) „Lekaszálták már
4) Ha szavaid" 5) „jides anyám" ó) ..Kicsi a lány
7) „Csalfa legény" 8) „Titkon nyílik" 9) „Kétsze
is nyilt" 10) „Jaj be édes" 11) „Csöndes estén" 1;
„Az én ruhám kanavász". — Ára 1 frt.
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a zágoni nőegylet által a Boszniában megsebesül
Felülmúlhatatlan és nélkülözhetlen szapFaggyú
friss
j — 1 3o| f 2 pannak bizonyult be és általánosan elismertekatonák és az elesettek hátramaradott családjainali
tett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Drrészére eszközlött gyűjtés eredményéről.
LEJOSSE-féle
jírték- ős váltó árfolyam a bécsi cs. kir. nyilvános
(Folytatás és vége.)
tőzsdén október 29.
a) Az egyes gyüjtőivek s azokon tett adakozások.
Magyar aranyjáradék
81.10
Albu Istvánné ivén.
„
kincstári utalványok I. kibocsátás 118.75
ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan
Szász Jánosné 2 kupa fuszulyka. Ifj. Bagoly
a világon; a ki egyszer megkísértette, az s»"
».
»
II.
„
109.75
Józsefné 1 kupa fuszulyka. Albu Teréz 2 kupa fuha
többé nem használ más szappant.
„
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
73.25
ÉJ^T A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . -^Bl
szulyka. Ifjabb Bitai Antal és neje 2 kupa borsó.
»
n . » >876. évi államkötv. . 63.25
— Egy darab ára 50 kr. —
Renner Jánosné 2 kupa rozs. Bálint Józsefné 2
„
vasúti kölcsön kötvény . . . .
97.75
fuszulyka. Csorna Józsefné 1 kupa fuszulyka. Szé„
földtehermentesitési kötvény
. . 78.50
Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett
kely Györgyné i'kupa borsó. .Szász István 1 kupa Temesvári
.
hölgyvilág által általánosan elismerve a hivai
fuszulyka. Összesen 9 kupa fuszulyka és 3 kupa Erdélyi
"
' '
'4-75
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valódborsó, mi eladatván: abból bejött 72 kr. Kónya Szőlődézmaváltsági "
,
86.—
Mózesné 10 kr. Szabó Lajosné 20 kr. Albu András
10 kr. Stephán Ferenc 8 kr. Albu Istvánné 10 kr. Osztrák' egys.-államadósság papírban . . 81.50
n
n
n
ezüstben
. . 60.60
Összeg 1 frt 30 kr.
„ aranyjáradék
63.15
Rác Istvánné ivén.
Dr. LEJOSSE-tóI Parisban.
1860. államsorsjegy
70.90
Ezen világhírű bőrtiszÖzv. Biró Elekné 20 kr. Ürmösi Józsefné 20 Osztrák nemzeti bankrészvény
titó szer valamennyi székr. Lázár Józsefné 40 kr. Székely Károly 30 kr.
„ hitelintézeti
„ . . .
1 . . 784.—
pítő
szer között leghíreSzász András 4 kr. Luka Pálné 2 kr. Domokos Magyar hitelbank
222.30
sebb és leghatásosabbnak
Károly 20 kr. Bacz Elek 5 kr. Albu Antal 20 kr. Ezüst
.' 204!—
bizonyult szeplők napégés,
Fazakas Lajosné 4 kr. Kovács Istvánné 8 kr. Ko- Cs. kir. arany
^.5g
rezesség, sárga foltok, vavács Sámuel 4 kr. Bokor Ferencné 3 kr. Székely Napoleond'or
9'4Q
lamint
minden bőrtisztátJózsefné 10 kr. Albu János 10 kr. Székely László Német birodalmi márka
58 05
lanság biztos eltávolítására
8 kr. Albu Boldizsár 5 kr. Mátyás 10 kr. Márkos London
. .
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Ferenc 20 kr. Csorna Róza 10 kr. Baka Ilona 40
.Felelős szerkesztő: Málik József.
arcszinnek feltűnően szép,
kr. Nagy Istvánné 10 kr. Albu Péter né 10 kr. Bahalvány
rózsaszínű, bárrabás József 10 kr. Binder Jánosné 10 kr. Összeg
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.
sonyszerü fiatal üdességet
3 forint 35 kr.
ad, a bőrt és kezeket vaFöldes Józsefné ivén.
kító fehérségüvé és gyönSzacsvainé 30 kr. Földes Józsefné 20 kr. Fargéddé teszi, hüsitő és felkas Molnárné 6 kr. Kertész Istvánné 6 kr. Kozma
üditöleg hat s gyöngéd
József 10 kr. Vajna Jánosné 20 kr. Kis Ferencné
bőrt szerez a legkésőbbi
10 kr. £>sszeg 1 frt 2 kr.
öregségig.
w
A ref. egyház ivén.
Budapesten v a l ó d i m i n ő s é g b e n kapBacz Elek 10 kr. Orbán István 10 kr. Orbán
ható : Török József gyógyszerész urnál_ királyFerenc 10 kr. Gál József 20 kr. Ifj. Antal Györgyutca 7. sz. S e p s i S z t g y ö r g y ö n ikres és
né 10 kr. Molnár Imréné 10 kr. Molnár József 20 ezrét 9 frttal számítva, alólirtnál
Bete^h urak gyógyszertárában.
kr. Csórja Miklós 10 kr. Földes Anna és Mári 20
Nagy eredeti üvegtok ára 2 frt 50 kr.
kr. Vajda István 50 kr. Bényei András 5 kr. Kis Bodokon eladó.
Kis
„
„
„ 1 frt 50 kr.
Feri (Andrásé) 10 kr. Binder Anna 10 kr. Biszok
Központi szétküldés! raktár: Schwarc HenrikÉrtekezhetni Bodokon
Ferenc 13 kr. Cseh Sándor 20 kr. Ismeretlen 1 frt.
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 18—
Gazda Lászlóné 59 kr. Zsidó Istvánné 6 kr. Zsidó
Györgyné 10 kr. Antal Istváni:é 40 kr. Barabás
Bartók Z s i g m o n d n á l .
József 20 kr. Összeg 4 frt 54 kr.
b) A tépéscsináló estélyekeni adakozások.
Br. Szentkereszty Stephánie 1 frt 50 kr. Br.
5
—
—
—
c
Szentkereszty Irene 1 frt 50 kr. — 20 krt adtak:
Biró Elekné. Bereczki József. Kocsis Anna. Izsák
Tóni. Izsák Vilma. Földes Anna. Gál János. Tattiás
Ferenc. Barabás Antal. Izsák Józsefné. Bartha Fe/
renc. Jánó Lajos. — Földes Mari 30 kr. — 10 krt
adtak : Bereczki Mariska. Bereczki Anna. Berecki
értesülvén, hogy e lap folyő évi 68-ik száma ,Nvilt ter«-ében a társaSándorné. Bereczki András. Biró Gyula. Biró Gyuság erdélyrészi főfelügyelője Szász Gyula ur állására vonatkozólag közzétett nyilatláné. Földes Miklósné. Földes Róza. Földes Márika. Nagy jilekné. Gödri Andrásné. Rácz Istvánkozatom némelyeknél téves magyarázatokra adott alkalmat, jelesen : mintha fófelné. Elekes Mari. Szőcs Boldizsár. Szőcs Boldizsár iigyeló' Szász Gyula ur a kolozsvári ügynökséghez viszonyítva, valamely alárendelt
né. Szőcs Vilma. Földes Andrásné, Földes Zsuzsa
Gál-Antal. .Szabó Lajos. Kis Berta. Kis Mari. Deállást foglalna el és mintha nyilatkozatom megtételére engem valamely nem nyilvámeter Gizella. Ifj. Gál István. Vas András. Mátyás
nítható indok vezetett volna, ilyes félremagyarazatok egyszersmindenkorra tisziázása
Lajosné. Tamo Anna. Lázár Róza. Vilcsek, Ferencné. Henter Józsefné. Izsák Mari. Izsák Antalcéljából felhiva érzem magamat kijelenteni, hogy némelyek által helytelenül értelné. Henter Judith. Vajda Zzsuzsa. Beczási József.
mezett nyilatkozatom közzétételére semmi más indok, mint a főfelügyelőség /elállíGazda Lászlóné. Barabás Istvánné. Cseh Sándorné.
tása alkalmából hozzám több oldalról intézett kérdezősködés megfelelése vezetett és
Bartalis Jánosné. Bartalis János. Róbert Anna.
Tatliás Ferencné. Müller Aurelia. Bartha Ferenchogy a mi főfelügyelő Szász ur állását illeti, az velem szemben alárendeltséget nem
né. Kovács Barnabás. Szabó Károly. Összeg 10
involálhat (mit nem is ambitionáltam), mert a részére közös igazgatóságunk által
forint 50 kr.
eló'szabott működési körnél- fogva, mely szintén egész Erdélyre terjed ki — hivatva
c) Az összes gyűjtés eredménye.
van az üzlet terjesztése körül függetlenül eljárni.
1) Pénz 106 forint 47 krajcár.
2) Tépés és sebkötő 7 és fél kiló.
Kelt Kolozsvárit, 1878. október 19-én.
3) Szivar 100 darab.
4) Egy kis láda huskivonat.
A szives gyűjtők s adakozók megnyugtatása
az Első Magyar Általános Biztosió Társaság
végett közölte
Zágon, 1878. október 18.
kolozsvári fó'ügynöke.
)>r. Szeutkeresziy Stephánie.
^
^
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Végh Bertalan,

