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Á kormány elleni vádirat.
Szerdán adta be Simonyi Ernő a szélsőbal
nevében a koimány e'leni vádhatározati javaslatot. A szélsőbalnak e reá hirlelt actioját tudvalevőleg néhány törvényhatóság magáévá tette
s az országgyűléshez intézett feliratában támogatta. Ezen vállalkozásnak hivatalos indokolása
a szélsöbali vádiratban foglaltatik. Bizony felületes ezen indokolás s maguk a lépen ragadt
pártolók fognak bámulni legjobban, hogy mily
gyönge törvényes alapja van vád alá fogási
szándéklatuknak.
A szélbali határozati javaslat három vádpontot formuláz. Első, hogy a kormány a mo
narchia érdekeit s jövőjét veszélyeztö tetteket
s mulasztásokat követett el. Hol van az állítás
bizonyitása ? A közös külügyminisztérium j o g körét meghatározó 1867-ki törvény szerint a
külügyminiszter jogosítva van a külügybe vágó
intézkedések megtételére, természetesen felelősség mellett. Hogy mily intézkedéseket tett,
ariól pedig még csak ezután fog felelni az arra
hivatott fórum előtt. Csak a külügyminiszteri
felvilágosítások után lehet ítéletet mondani a
kormány külügyi tényei felett s ekkor következik el azon momentum, mikor esetleg a vád
alá helyezés indokai helyesen megállapíthatók
lesznek.
A kormánynak mindenesetre számolnia kell
tényeiért. De, például hogy az occupatiot elég
telen erővel kezdte meg, legkevésbé csinálhat
épen a szélsőbal vádat, mert az még az eleinte
felhasznált erőt is sokalta s még az élelmezés
eszközlésére elkeriilhetlenül szükséges fuvart is
megtagadta
A fuvar! ez is egyik vádpontja a szélsőbalnak. Persze azt az alternatívát állítja fel,
hogy nem a magánosak fogatait kellett volna
kirendelni, hanem, vagy az összes katonai szekerészetet, vagy pedig szerződéses fogatokat
kellett \olna alkalmazni. Tehát a szélsőbal elösmeri, hogy mindenesetre tenni kellett valamit a csapatok élelmezése lehetővé tétele ve-
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Innen-onnan
Halottak uapjáu.
Egy komor, néma város, melynek minden lakója örökké h a l l g a t , egy csendes birodalom,
melynek sötét ura, rettenetes királya behordja városába embereit és nem bocsátja ki soha többé; egy
mélyen hallgató ország, melynek csendes lakosai
közt ö r ö k b é k e honol, — ma megnyitotta kapuját s bebocsátotta magához azokat is, a kik csak
l á t o g a t n i jöttek.
Ma halottak napja van.
A kőmor temetői szellő bebarangolja azokat
a néma házakat; sorra járja őket s lesusog a korhadt sirok belsejébe, hogy felköltse őket hosszú
álmukból egy pillanatra. A sötét házsorok előtt
szép rendben ott állnak a szomorú háztulajdonosok
nevét viselő oszlopok, — ezek az oszlopok figyelmeztetik a belépőt, tudtára adják neki, hogy itt
meg keil állani, le kell borulni a sötét hajlék fű
nőtte fedele előtt és a lélek fájdalmát el kell mondani annak, a ki ott benn mélyen lakik a föld
alatt. . .
Itt e csendes városban szomorú, sápadt arccal járnak-kelnek a látogatók s nincs senki, a ki
v a l a k i v e l beszélni ne óhajtana ott alant. A sok
apró mécsek lángtengerré vegyülnek össze s a fenyöszurok kékes sárga fénye még sápadtabbá teszi a bánatos emberek szenvedő arcát.
Isten a megmondhatója, mennyi boldogság
van örökre eltemetve azokban a hallgatag sírokban 1 . . .
Csak a jó isten tudja, hány ember boldogságát dúlta fel az a behantolt virágos sirhalom
Azok a hosszú sorok, miknek minden betűjét

Nyilttér sora 15 kr.

és a „sepsí-szetifcgyipgyí örckénytes iűzaCfcé-egytefc*1 Eibafeaíds kazlárcye.
* A „Pester Corr." értesül, hogy a képviselőházban benyújtott vádiratot azért irta alá egyedül
Simonyi, mert a függetlenségi párt több tagja vonakodott aláirni és igy a javaslat nem tekinthető
a párt összhangzó határozatának.
* Az egyesült ellenzék Kerkapolyt fogja candidálni a tapolcai választókerületben, melynek mandátumáról Verhovay lemondott.
* Mint a „B. Correspondenz"-et Bécsből értesitik, a mostani miniszterek egyelőre tovább is ideiglenes minőségben fogják az ügyeket vezetni és
uj cabinet alakítása csak a delegációk ülésszaka
Harmadik és fővád, hogy a kormány a után fog ismét megkísértetni, akkor is Pretis pénztörvényhozás megkérdezése nélkül háborút in- ügyminiszter által.
dított s elmulasztotta erről egy felség-proklaA megszálló sereg veszteségei. A boszniai megmatioval a népet tudósitni, nehogy ez felvilágosuljon az érdekei ellen inditott háború minő- szálló sereg veszteségeinek száma felett a hivatalos
és
félhivatalos kimutatások formaszerinti harcba
sége felől Súlyos vád ez. Csak az a jó benne,
keverednek egymással. A „B. Corr." ugyanis, melyhogy teljesen alaptalan. H á b o r ú t egyáltalán nek egyik k i m u t a t á s á t már közölték a lanem viseltünk. Európai megbízás alapján men- pok, most azt állítja, hogy a hivatalos kimutatás 684
tünk be a zultán két tartományába, ezek né- halottja nem igaz. ó csak 666-ot ismer el; s a difpeihez oly proklamatiot bocsátva, mely helyes ferenciát képező 18 embert siet is az egyes kórhávilágításba teszi a foglalást s kijelenti az ed- zakban felfedezni, név- és betegségi állapot szerint
elsorolván őket. Ez útjára azonban már csak jó kídigi uraikodó — a zultán — souverainitásának vánságainkkal kisérjük a kérdéses 18 hadfi életben
megmaradását. Az európai 1 hatalmak — köztük léte iránt; a katonai hatóságokra bizván véget
a török zultán — által adott megbízás volt vetni e boszantó vitának oly kérdés felett, melyalapja a foglalásnak, annak a zultán és kor- ben a közönség teljes joggal megkívánhatja hivamánya nem is állott ellen. A foglalás ellenállás talos részről a gyors és minden kétséget kizáró
sal találkozott ugyan, de ez ellenállás nem a hitelességű felvilágosítást.
törvényes hatalom, hanem az ez ellen fellázadt
Dobojból távirják okt 29 ről: Az utépitő válelemek részérói történt. A megtámadás meg- lalkozók és a Dobojtól északra a Boszna szorostörtént s mi védtük magunkat — ehez nem ban útépítéssel foglalkozó mérnökkari csapatok elkell törvényhozási felhatalmazás, mert az önvé- ismerést érdemlő munkássága dacára a brood-doboji ut az utóbbi napokban volt erős esőzések ködelem természetes kötelesség.
vetkeztében helyenként, nevezetesen Luzanihannál
igen rosz állapotban van. Jelentékeny forgalmi
Ilyen a szélbali vádirat.
zavarok fordultak elő ; a train vonatok Luzaninál
A kormány mindenesetre felelni köteles a e hó 23-án 36 órán i t nem tudtak helyükből megtörténtekért; de mielőtt felelt volna, már is mozdulni. Az épités ideje alatti roppant forgalom
vád alá helyezi ő t : bizony csak szélsóbali okos- néhány nap alatt elpusztította, a ' mit hetek óta
kodás. Szerencse, hogy az erőszakos tendentiák- nagy fáradsággal készitettek. Az összeköttetés veszélyezettnek látszik, ha, mint minden évben a szonak oly kevés idő áll rendelkezésére, mert kü- kott áradás állna be. Az ideiglenes vasút Broódtól
lönben furcsa s az ököljog virágzó korához Luzanig, tehát mintegy 2 mértfold teljesen kész
hajszálig hasonló világ szakadhatna nyakunk és tehervonatok már járnak is rajta ; a luzani-derventi vonalon a legközelebbi napokban nyitják
közé !
meg a forgalmat; a dervent-doboji vonalon jelenA M. tékeny talajnehézségeket kell leküzdeni ; az alépítményen szorgalmasan dolgoznak. A befejezés

geit. Csakhogy az, a mit tanácsol részben e
célra elegendő rem lett volna, másrészt pedig
tisztességes áron ki nem volt állitható — s igy
valószínű, hogy egy szélbali kormány sem cselekedett volna másként, mint a hogy a mostani,
a váddal megtámadott tett, mert különben azon
még nagyobb felelősség terhelné, hogy az élei
mezést lehetővé tevő intézkedés elmulasztásával az ellenség előtt levő csapatokat kitette a
megsemmisülés veszélyének.

egy egy zöld halom képezi, azt beszélik nekünk,
hogy : „ v i s z o n t t a l á l k o z u n k ! "
Egy kicsi zöld halom ott áll egy félreeső zugában a temetőnek. Az illatos rózsák lehullatták
rég szirmaikat s a sárga levelek belepték a kisded sir tetejét. Két gyertya ég a kereszten ; előtte
imádkozik egy sápadt arcú fiatal asszony. Ennek
az asszonynak még soha sem volt öröme, mióta
egyetlen örömét beletemette a sírgödörbe. — Az
ilyen gyermeknek nincs apja s a keresztelőkönyvbe is csak anyja nevét szokták beirni. A szegény
asszony hiába szeretett forrón, határtalanul: nem
tudott róla senki csak az a kis gyermek, a ki három éves korában elkívánkozott édes anyja öléből a
föld ölébe. Az anya ott önti keserveit, ott hullatja
könyeit a drága porokra; ott panaszolja el kinos
fájdalmait annak a kicsi sirhalomnaK és a sirhalom
megérti azt a beszédet s egy édes, biztató szót
suttog az anyának : „viszonttalálkozunk !"
Amott egy gránit-oszlopon száz meg száz apró lámpa lobog. A sirhalom tetején a különféle
piros, kék és violaszinü lángok bűvös fényt árasztanak szét a temetőben. Egy hatalmas ur pihen
ott, kinek hátrahagyott ^rökösei pazar fénynyel
mutatják meg a világnak, mikép kell a halott emlékét megtisztelni, ó k maguk ma nem látogatják
meg a sirt, nem akarnak a világ előtt feltűnni.
Hanem ahelyett egy görnyedt alak, rongyos ruhában, tántorgó léptekkel mégis felkeresi a szépen
világított gyönyörű emléket. A rongyos ember
hosszan felsóhajt, mikor a gránitoszlopon aranybetükkel ragyogó nevet megpillantja. Arcát keserű
et.ilékek fájdalmas érzése teszi sötétté s mélyen
elgondolkozik. Ennek a rongyos embernek évekkel
ezelőtt szép palotái voltak: gyönyörű szép neje és
két ártatlan gyermeke édenné tették a földet számára. Neve messze földön ismeretes és becsült
volt Később egy nagy vállalatba bocsátkozott
s hogy a nagy nyereményből, mely a vállalatot

előreláthatóbizonyossággal követendi, még jóbarátjának is juttasson : jót állott érette tetemes összeg
erejéig. A jó barát kapott az alkalmon s fel
használta azt olyanformán, hogy mikor a visszafizetésre került a dolog, csődöt jelentett. Ez a gazdag
ur kifizette helyette s aztán maradt még ropant
vagyonából annyi pénze, hogy egy ásót és kapát
vegyen, melylyel a nyomorban, iszonyú nélkülözések közt meghalt nejét és gyermekeit eltemethette.
A jó barát aztán gazdag ur lett s a világ kalapot
emelt tekintélye előtt sokáig. Egyszer egy fényes
estélyen, melyet palotájában^rendezett, egy koldus
jött hozzá alamizsnát kérni. Annak a koldusnak az
arca régi emlékeket keltett fel benne. A házi ur
kezdett sápadni, roszul lenni s a vendégek pár óra
múlva ott látták maguk előtt ropant kinok között
meghalni a gazdag házi urat. Eltemették aztán fényesen, nagy szertartással s a világ most is azt
mondja, hogy egy tekintélyes, talpig becsületes
ember nyugszik a gránit oszlop alatt. Csak ez a
rongyos ember tudja, hogy ki volt ö. A liiaszinü
lángok körülnyaldossák a sirt s az a néma halom
azt súgja annak a rongyos embernek, hogy eljön
a számadás órája: „viszonttalákozunk !"
A halottak ünnepe megnépesiti a csendes várost ; ünnepet ül a hallgatag temető s a némaságot szokatlan élénkség váltja fel. A sirok éjszakája
fényes lesz, azbk pedig, kik leköltöztek a föld alá
pihenni, alusznak tovább háborithatlanul, csendesen. . . . A temető bus szele végig jáija a sirhantokat, lesusog az alvó világ mélyébe s a sirok beszélnek tovább.
Egy szép virágos halom tetején örökzöld lombokból, utolsó őszi kék virágokból font fris koszo
ruk vannak gondos kezekkel lerakva. Alant pihen
egy 18 éves leány, öngyilkos volt szegény. Keveset élt és sok bánatot szenvedett. A test nem bírta el a fájdalmat s a lélek összetört. Szerelme vitte
sírjába, mely nagyobb volt, kogysem ő uralkodha-

az időjárástól függ-, de a jövő hónap közepe előtt
a pálya semmi esetre sem készül el. A doboj vranduki vasút kiépítése aligha történik meg az idén.
A vasúti forgalmi anyag részben már Török-Broodban van. Brood és Szerajevó között Oooo, a vasúti
építésnél 3000 ember van elfoglalva. Az etape állomásokon a barakok még nem készü'tek el, mindenki szabad ég alatt táboroz.

határait a Duna és a Pruth fogják képezni. A lakosság vallása, becsülete és élete védelmeztetni
fog. Sok lakosnak, kik Oroszország áldásos uralma
alatt éltek, még sokkal élénkebb emlékében van
az idő hogysem a román uralomtól való elszakadás fájna nekik. Azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy tudtára adhatom a lakosságnak, hogy
e terület lakosai a cár legkegyelmesebb parancsára
1879. jan. i-ig minden adótól fel vannak mentve.
A botnyák menekültek Szerbiában. Mint Izmail, 1878. okt. 9. Aláírva. Sebeka.
Nándorfehérvárról jelentik, a boszniai menekültek
közt volt rendes török katonaság, nevezetesen
A macedóniai felkelők Timurhiszánig a Struegy ezredes, 14 tiszt és 137 közember, a porta kí- ma folyó mellett nyomultak előre. Az Orfánál partvánsága folytán tegnap hajón Konstantinápolyba ra szállt csapatok Osztrombsába küldettek, de az
elszállíttatott.
ut oda elvan zárva. A kaimakám Nagrokupból jeA többi menekültek már jobbára visszatértek lenti, hogy Rasluk mellett harcok folynak. A felBoszniába ; de néhány gazdag bég folyamodott a kelők Osztromdsából a szalonichi-mitrovicai vasút
szerb kormányhoz, hogy legyen szabad Nándorfe- mellett fekvő Gradiszka városka ellen nyomulnak.
hérvárit megtelepedniük s adassék át nekik a régi
Lobanov herceg válasza a török jegyzékre,
török mecsetek egyike. Hodsát (papot) hoztak ma- melyben Oroszország tétetik felelőssé a macedóniai
gukkal Boszniából s most keresnek a szerb fővá- felkelésért, azt mondja, hogy a Macedóniában álló
rosban olyan csöndes utcákat, a hol háremjeiket orosz katonai parancsnokoknál tett tudakozódások
elhelyezhessék. A kormány kétségkívül megfogja alapján nyert tudósítások szerint a porta panasza
engedni, hogy letelepedhessenek. Néhány szegé- a felkelés kiterjedését illetőleg nem pontos adatonyebb bosnyák már ki is keresztelkedett s mint kon alapszik. Az pedig, hogy a bolgár lázadás
munkás akar Szerbiában megélni.
orosz részről származnék, absolute hamis. — Az
orosz nagykövet különben kormányának megbízáAz ujabb keleti zavarok alkalmából Berlin- sából biztosította a portát, hogy Bulgária mindből irják a „P. Ll."-nak: Minél inkább kezdenek azon részeiben, melyeket orosz csapatok tartanak
tágabb körökben is figyelmet szentelni az angol megszállva, nem fogja megengedni a felkelés szerminiszterek legutóbbi nyilatkozatának, annál aggo- vezését.
dalmasabban néznek a jövő elé. Valóban ugy látszik, hogy ujabb időben Franciaország és Anglia
közt egyetértés jött létre, még pedig nem csupán Egészségügyi lovől a szerkesztőhöz.
e két állam középtengeri politikájára, hanem biKedves barátom I
zonyos, távolabb kek-ten fekvő érdekek körére
nézve is. Az kétségtelen, hogy Olaszországban nyilt
Soha sem vártam valami általános hasznot
bizalmatlansággal tekintenek e hét hatalomra, me- nyújtó tevékenységet azoktól, a kik a jelen rovályeknek egyetértő eljárása már az egyptomi kér- sára mindig csak a multat magasztalják s ebeli
désnél oly élesen kitűnt. Meglepetésekre készen megátalkodottságukban a tudomány legnagyszekell lenni épen az olaszok részéről, miután most rűbb vívmányaiból is gúnyt űznek. Nem szüksémár megszabadult Cairoli a konzervatív ellensulyo ges mondanom, hogy az ilyen eljárás leggyakrabzóktól: Corti gróftól s hasonló érzelmű hadügyi ban csak saját elmaradottságuk palástolására szolés tengerészeti miniszterektől.
gál, vagy olyan kezdetleges gondolkozásmódnak
A berlini orosz körökben arról is nyíltabban tanújele, mely irtózik a cipőtől, mert hát nagyatyja
beszélnek már, hogy Suvalov gr. csakugyan elfog- bocskorban is elérte a 80 esztendőt a nélkül, hogy
lalja Gorcsakov helyét s ezért hivatott Livadiába. valaha beteg lett volna; vagy — hogy még rikíAzt várják, hogy Suvalov gr. még Livadiában ki- tóbb példával éljek — a mely annyiVa megy dioneveztetik a külügyi tárcára, vagy ha nem erre, genesi, természetesnek vélt, de valósággal azzal
akkor valamely olyan állomásra, melyben többé homlokegyenest ellenkező egyszerüséghajhászásánem lesz Gorcsakov hercegnek alárendelve. Ugy ban, hogy födetlen fővel és lábakkal jár kel ; vagy
látszik, hogy e két diplomata együttműködése a mely csak azért nem kíván pap lenni, mert szépugyanegy téren többé nem lehetséges.
atyja is egyszerű iskolamester volt. Es igy tovább
ad infinitum.
Sebeka lábornok p oklnniiUiojn, melylyel RoAzért bocsátottam előre ezen bevezetést, mert
mán-Bessarábiát átvette Oroszország birtokába, kö- ha valahol : ugy az egészségügy terén tapasztalvetkezőkép hangzik :
ható leginkább az eféle ó s d i a s s á g , mely képes
„Több mint husz éve annak, hogy e területet volna a tapasztalati adatokból elvont elméleti rendaz események hatalma elszakította Oroszországtól. szeres intézkedések foganatosítását utolsó „szusz"A viszonyok azóta megváltoztak. Az orosz nép a ig akadályozni. S épen e^en megátalkodottság okozcár akarata által azóta uj életre ébredt. Több mint za azt is, hogy az egészségügyi bizottság, melynek
húszmillió rabszolga szabadittatott fel és tétetett oly áldásthozó működési kör van szabva, — mely
földbirtokossá. Az igazságügyben reformok léptek leginkább van hivatva arra, hogy egy várost szépéletbe a nyilvánosság, „esküdszékek stb. alapján. A pé és jóvá (egészségügyi tekintetben) tegyen — a
helyi gazdasági érdekek valamennyi néposztályból- legtöbb helyen még megalakulva sincsen s a hol
vaió képviselőkre bízattak. A városok önkormány- létezik is ilyen, ezt csupán névleg teszi s eredzatot kaptak és a föld, melyen épültek, tulajdonuk- ménytelen létele nem é l e t , hanem legfölebb t e 11ká vált. — Az ujoncozási törvény reformon ment g ő d é s a homályban.
keresztül és ma már minden állampolgár köteles
Mult levelemben lehető legegyszerűbben tára haza védelmére. — A mai naptól fogva a viszszaszerzett területen az orosz hivatalnokok rende- gyaltam volt a lakások világosságának és a szellőztetésnek
egészségi hasznát; teljesen jóakaratból
letei érvényesek és az oroíz papírpénzt mindenki
köteles elfogadni. A román postabélyeget orosz határoztam el, hogy néhány főbb egészségügyi
kérdésre
felhívom
tisztelt olvasóid figyelmét s mintpostabélyeg fogja helyettesíteni és a tartomány
hogy az év hanyatlásával közeledünk a télhez s
tott volna rajta. Sirja szélén is áldást rebegett annak az ifjúnak, a kivel az élet nem fűzhette öszsze. Az ifjú már férfi lett s még mindig szereti
azt a s í r t ; szerelme tárgya lett a temető s az a
kis halom, mely kék virágos fris koszorúja alól azt
suttogja neki : „viszonttalálkozunk I"
Mennyi szép álom, hány ártatlan szív boldog
ábrándjai vannak ide eltemetve !
Nyugodjatok !
Az őszi szél panaszos dallamával belevegyül
a siró anya zokogásai közé. A mélyen lencsüngö
szomorúfűz száraz karjaival átöleli azt a hantot,
melyet a halál angyala ártatlan angyalokkal benépesített. Az édesanya könnye megáztatja a száraz rögöt s a könyek összevegyülnek a földdel s
az angyaloknak álma édesebb lesz oda lenn.
*
A kinek halottja van, ma egy könyet áldoz
az eltemetett emlékének. Olyan jól esik a halottak bus országában megemlékezni azokról, a kik
már többé nem élnek.
Most mult el 29 éve annak, hogy a székely
nemzetnek egy hazáját hőn szerető, lánglelkü hőse
örökre elaludt. A szabadság e legdicsőbb vértanuja, ez eszményi hős, ki a székelynek babérkoszorút szerzett a csatatéren s örök nevet a történelemben: a hazaszeretet eme magasztos eszményképe ott pihen az eresztevényi templom udvarán
levő temetőben. Sírja egyszerű halom, durván fos
tett s már düledezni kezdő fakerítéssel ellátva. A
ki at. országúton mellette elhalad, nem fogja gondolni, hogy abban az egyszerű sirbin egy erényóri is, egy bámulatra keltő székely jellem pihen.
Szenteljük e sorokat emlékednek, nagy neved
migiszto? emlékének, elvérzett csatahős!
M'iko.- a szabid >á;í angyala f jlkmt lobogójá

már is szükségessé vált a f ű t é s , tehát „ülj mellém a kandallóhoz, föl van szitva melege" s a szellőztetés által kihűlt szobát a fűtés által ismét kellemessé téve, vig pipaszó mellett elmélkedjünk a
fűtésről.
A fűtés terménye, a meleg, minden szerves
és szervetlen életnek a leghatalmasabb mozgató
eleme. Nála van az erő, a hatalom kötni és oldani
s midőn elenyészni látszik is, világosság és mozgás
alakjábán újból megjelenik. Minden a földön mutatkozó, vagy ott (látszólag) létrejövő meleg forrása
tulajdonképen a napban Van. A nap melege az, mely
a földön létrejövő mozgást és munkát rendesen lehetővé teszi, a mely a növények kifejlődését eszközli, hogy azok az állatoknak táplálékul szolgáljanak s az embernek tüzelő anyagot nyújtsanak az
ó gőzgépeinek fűtésére ; a nap melege az, mely a
vizet elpárologtatja, hogy a hegyeken lecsapódva,
onnan lefolyhasson s igy eleven erőt képezzen,
melyet aztán az ember saját céljaira (gépek, malmok stb. hajtására) felhasznál.
rxz állatok és az ember létezhetésiikre bizonyos hőmérséket kívánnak meg ; ezen hőmérséket
földünk a naptól nyeri. Hogy a kanalat szájunkhoz vigyük s a falatot fogainkkal elaprózzuk, erre
izomerőre van szükség; igen, de ezen izomerőt a
nap melegének befolyása által létrejött táplálékból
nyerjük. A gőzgépeinknél létrejövő gőzerőt a kazánban elégetett tüzelő anyag fejti ki, melynek
melege átszármaztatik a vízre ; de ezen meleg megint csak azon fától vagy széntől veszi eredetét,
a melyeknek elseje a nap melege nélkül nem nő,
a másodika pedig azon föld alatt levő készletből
nyeretik, a mely annak idején a nap melege által
felnőtt őserdőknek összehalmozódása által keletkezett. Maguk r szelek, a viharok a nap melege által hozatnak létre, a mennyiben a körlég egyenetlen fölmelegitése s igy a levegőnek bizonyos irányban történő erőteljesebb mozgása által eszközöltetnek. Szóval minden meleget közvetlen, vagy köz
vetve a naptól nyerünk.

Azon vegyi folyamatok, melyek egy felnőtt
emberben rendes körülmények között végbemennek, Pettenkofer szerint 24 óra alat megközelítőleg 3 millió melegegységet képeznek. (Egy melegegység alatt azon melegmennyiség értetik, mely
1 gramm viz — 1 köbcentim, o C. fokú viz — hőmérsékét 1 'C.-sal emeli föl.) És igy azon meleggel, melyet egy ember 24 óra alatt kifejt, 3000 liter viz hőmérsékét 1 "C.-sal, vagy 30 literét 100
C. fokkal, tehát a fövési pontig lehetne emelni. Az
emberben keletkező ezen meleg sem meg nem semmisül, sem föl nem halmozódik, — hanem átalakul
másnemű erőkké, melyek részint a gépezetet, a szervezetet mozgatják, részint pedig az egyensúly fenmaradására folynak be, vagyis más szókkal: miként folytonosan meleget fejleszt a test, ugy folytonosan meleget is veszít el, hogy az egyensúly fentartassék.
A meleg-veszítés történhetik : kisugárzás, elpár Igás és elvezetés által. A kisugárzás annál nagyobb, minél a kevesebb a környezetünkben levő
testek meleg kisugárságása. Egyenlő hömérséknél
pl. egy egy hideg fal mellett megfázunk, emberek
által környezve, — az ök meleg kisugárzására a
a miénket némileg egyensúlyozván, megmelegszünk.
Hideg szobában a kisugárzó meleg mennyisége
olyan tetemes lehet, hogy .például ha olvasunk,
fáradság sulyosodik ránk s a figyelem folytonosan
tompulván : elálmosodunk. Ugyanez megtörténik a
szabadban nagy hidegben és vékony ruházat mellett, még a gyaloglóval is. Az elpárolgás is tetemes melegveszteséget okoz; egy felnőtt egyén na
ponta mintegy 5oo gramm vizet párologtat el s
egy gramm víznek elpárologtatására 560 melegegység szükséges. Az elvezetés annál nagyobb minél
val kezében talpra állított mindenkit s mikor min- csekélyebb hőmérsékü a környezet s minél kevésden eltemetett érzés fölkelt, te akkor kivánkoztál bé gátoljuk meg azt ruházat stb. által.
le a sötététség országába. Szivedet adtad oda a
H e l m h o l t z helyesen mondja: a f ö l d i
a szabadságért; a repülő ágyúgolyó kiszakitá azt
testedből s messze vitte, hogy termékenyítse meg é l e t a n a p m u n k á j a . De ha ez igy van, nem
kis
fontosságú,
hogy, legalább saját testünkre vohazaszeretettel Háromszék rónaságát és viruló bérnatkozólag, a hidegebb évszakokban a nap csökceit
kent munkásságát pótolni igyekezzünk, a mit laNyugodjál csendesen a temetőben!
kásainkban fűtés által érhetünk ej. A jó fűtésnek
olyannak kell lenni, hogy az lehetőleg kevés költHalottak napja van.
ség mellett lakásainknak kellő meleget szolgáltat
Egyszerű sírodat nem ékiti márványoszlop va, az egészségügyi követelményeknek is megfeutódaid nem emeltek emléket külön neked, pedig leljen. Ezen követelményeknek eleget teendő, több
te megérdemletted volna I Sirodat megfújja majd féle fűtési módot hoztak divatba, melyeknek nagy
az enyészet szele és simára fújja majd a földdel s a része annyira komplikált és csak nagy szabásban
késő unokák poraid helyét sem fogják megtatálni alkalmazva gazdaságos, hogy e helyen róluk szóegykor. De emléked felragyog a hantok alól „tet- lani felesleges volna. Már a meleg kiadása is natekre intve az utódokat." Szellemed, nagy, erős gyon különböző egy öntött-vasból és egy égetett
lelked kiszáll a sir alól 3 azt susogja nekünk, hogy anyagból álló kályhánál; amannál a meleg gyora hazaszeretetben : „ v i s z o n t t a l á l k o z u n k ! " san és hevesen fejlődik, — de a tűz elalvásával
Én édes nemzetem ! Mennyi szellemóriásaid épen oly gyorsan el is enyészik, az érzékre hevesen,
porlanak a földben, kik egyik kézzel országot tud- kellemetlenül s közvetlen váltakozása által zavatak fölemelni s a másikkal megverni egy ellensé- rólag hat; emennél e meleg lassabban és egyenletesebben fejlik ki s igy állandóan és folytonosan
ges birodalmat.
emelkedik, miáltal az érzékekre kellemesebben hat.
Nyugodjatok csendesen I
A vaskályháknak még más hátrányai is vannak.
Csendes idők állottak be. likéinket a földbe — Tudvalevő, hogy m i n é l g y o r s a b b a n fejvágjuk, a fát simára gyaluljuk, teleírjuk betűkkel l ő d i k a m e l e g , a v i z e l p á r o l g á s a i s
a papirost, megtanítjuk betűkre a gyermeket . . . a n n á l k ö n n y e bben történik s a^nál könnyebs ugy szolgáljuk a hazát. Da ha eljön a t e t t ben és nagyobb mennyiségben fog az a lassan
id ;je, elmegyünk hozzátok a b ihantolt sírokhoz s melegülő s igy még hideg fal likacsaiba behatolva
szellemetek „megtanít minket, mit kell tennünk ott cseppfolyó viz alakjában lecsapódni s igy a fal
édes, forrón szeretett hazánkért.
nedvességét növelve, a helyiség természetes szel
lőzését nagy mértékben fogja gátolni, ennél fogva
Akkor mi is v i s z o n t t a l á l k o z u n k !
egészségtelenül hat. Továbbá Deville vizgálataiból
kitűnt az is, hogy az öntöttvaskályhák már a söBaibnrossa.
tétvörös izzásnál is a gázok által átjárhatók lesz -

válaszolta : „küldjön igazgató ur jövőre ily gyenge
fiukat, de mentől t ö b b.e t! Kell-e ennél szebb elismerés ? Van-e ezeknél szebb, fontosabb bizonyíték az intézet életrevalósága érdekében?
Mielőtt soraimat bezárnám, szivemből kívánom, hogy nevezett tanárait isten sokáig éltesse,
hogy egyfelől e szerény intézetre mentől több
T A N Ü G Y .
dicsfényt hozzanak, másfelől annak szükségességét
és életrevalóságát illetőleg idővel mindenkit megminden ellenfélt lefegyverezzenek.
A k.-vásárhelyi ipari szakosztályit felső- győzzenek,
Magamat kedves honfitársaim tapasztalt jó
népiskoláról.
indulatába ajánlva maradtam
B.-Gyula, 1878. okt. 20-án.
Ha mai napság nem az az idő volna, melyben
Finta 1 iíiiácz.
társadalmi életünkben annyi szép és nemes eszmét
a kideg közönyösség csirájában megöl, melyben az
egyes tettek rugója legtöbbször é r d e k és vajmi
L E G Ú J A B B .
ritkán n e m e s ; melyen (tisztelet a kivételeknek)
az igaz hazafiság értéke igén sokaknál fájdalom
Bécs, okt. 30. Konstantinápolyból jelenti a
csak kortes borban fejezhető ki, mondom, ha nem
ily időben élnénk, nem ragadnám meg a tollat az „P. Corr." Lobanoft nagykövet válaszolt a porta
alábbi őszinte sorok írására ! De miután ma főleg azon jegyzékére, melyben a macedóniai bolgár láa tanügy terén működő egyénekkel szemben pará- zadásnak támogatásával vádolja Oroszországot. Lonyi hibáért minduntalan drákói szigorral járnak cl banoff visszautasítja ez állítást mint indokolatlant
mig az érdem őszinte elismerésének mellőzésével és hivatkozik arra, hogy a lázadó kerületekben
a mi szép, jó és nemes, az előtt nagylelkűen (?!)
szemet hunynak, veszem magamnak a bátorságot nincsenek orosz csapatok és hatóságok. A porta
a „Nemera" becses hasábjain az alábbi örvende- annál kevésbbé van megelégedve e válasz sofista
tes tényt közzétenni, s kedves székely honfitársaim jellegével, mert semmiféle biztosítékot sem nyújt
becses tudomására juttatni annál is inkább, mert hogy az oroszoknak a pánbolgár törekvésekkel
a gyáva, tehetlen irigység nem kevés rosz akarattal párosulva, mint a nyáron honlétem alatt tapasz- való convenientiája megszűnik. Az orosz katonai hatóságok Ruméliában a bolgárok kezébe akarják
taltam, igen sok helyt ellenkezőket hirdet.
Á k.-vásárhelyi ipari szakosztályu felsőnép- játszani a mohamedánok minden birtokait.
iskola céljával tisztában van minden okos ember,
Bécs, okt. 30. Konstantinápolyból jelenti a
s ha a székely földért oly sokat áldozott magas „P. Corr.:" A porta legújabb értesülése szerint 500
kormány a cél valósítását mulhatlan szükségesnek bolgár fölkelő megtámadta a kosikai kerület több
nem látja annak idején, fel se állította volna ez
megerősített pontját, de kilenc óráig tartó harc
intézetet.
ürümmel vette minden jobb érzésű székely után visszaverettek a török csapatok által.
ember, hogy ez intézet felállíttatott, s még nagyobb
örömmel az ott tapasztalható lassú, de biztos fejlőKÜLÖNFÉLÉK.
dést és szép előmenetelt, a mi ugy itt, mint bárhol a kedvező viszonyok mellett a lelkes tanügyi
— Király ő Felsége október 30-ikán reggel
közegek, buzgó tanférfiak s tapintatos, erélyes Bécsből Kőbányán át Gödöllőre érkezett s hír
igazgató érdeme.
szerint egész november havát ott fogja tölteni. E
Azonban a felvilágosodás (ÍU) emberei ugy tit- héten valószinüieg audienciát ad ő Felsége a buVIDÉKI ÉLET.
kon ellenkezőt hirdetnek: „Az mtézet rosz, taná- dai várpalotában. Csak ez alkalomra jő be Görai rosszak stb. stb. !" Es . . . de ki tudná nyomo- döllőről.
Kézdi-Polyán, okt. 30-án 1878.
rú lelkek undok megjegyzéseit mind felsorolni, me(A dyphterilis pusztításai.)
— Kinevezés. A vallás és közoktatásügyi m.
lyek a szerény intézet ellen irányulnak s melyek
Tekintetes szerkesztő ur !
ugy folynak egyesek szájából, mint a pokol csa- kir. miniszter az 1876. évi 28-ik t. c. alapján újból
szervezett
szolnok-dobokamegyei tankerületbe, KeA kézdi-polyáni ártatlan kisdedek érdekében tornájából a gyehenna tüze ! Azonban ez még hagyszíveskedjék becses lapjában felszóllalásomnak tért ján ! Vannak esetek, melyekben a tanulók létszá- mény Mihály volt országgyűlési képviselőt ideiglenyitni.
mát igyekeznek csökkenteni, mennyiben az inté- nes minőségű tanfelügyelővé kinevezte.
Nagy Széchenyink mondotta : „Oly kevesen zet jóakarói (?) az odamenni szándékozó gyerekek
— Tegnap halottak napja lévén, mindenki
vagyunk, hogy még az apagyilkosnak is meg kel- szüleit lebeszélik, sok egyebek mellett azzal argu- sietett leróni a kegyelet adóját elhunyt kedvesei
lene kegyelmezni."
mentálván, hogy nevezett intézetből kikerült nö- iránt. A honvéd szoborra is két szép koszorút heAzon jó urak, kiknek Háromszékmegye felső vendéknek nincs semmi j övője. Hogy azt egyetlen lyezett le az ősz utolsó virágaiból Gy. E. kisaszjárásában hivatalukból kifolyó elodázhatlan köte- intézetbe se veszik fel! És ezt teszik székely em- szony. Valóban szép példája a hbnleányi kegyelességünkben állana a három hónap óta közsé- berek, azok, kiknek legelső, legszentebb köteles- letnek, mely magasztosabbá válik még az által,
günkben dühöngő „roncsoló toroklob" pusztításai- ségük volna ez, s ehez hasonló intézeteik felvirá- hogy egyedül ő az, ki mindig megemlékezik a
nak meggátlására mindent megkisérteni, mintha goztatását eszközölni ! Hogy ez, s ehez hasonló el- Háromszék önvédelmi harcában elesett derék hontudomással sem birnának erről, annyira jól érzik járások mennyire ártnak egy intézetnek, felesleges védekről.
magukat szép fizetéseik élvezetében. Igaz a tavasz- bizonyítgatni, mert az alsó néposztály, honnan ez
— A városi küldöttség tagjai, kik annak ideszal, midőn kéthavi pusztítás után szűnő félben intézet növendékeit nyeri, valljuk meg őszintén, jében Tisza Kálmán ő nagyméltóságának a manvolt a dyphteritis, annyit tett a szolgabírói hivatal, inkább elhiszi a roszat, mint a jót, mint azt, mi dátumot megvitték Pestre, vasárnap este (nov. 3.)
hogy iskoláinkat bezáratta, s most a tanév elején gyereke jövőjére kedvező befolyással volna ! Le- a Blaskó József vendéglőjében, azon incidens folye zárlatot felnyitotta, de e rendelkezés mit ér ott szidni istent, kormányt — fájdalom — természetünk, tán, hogy ő nagyméltósága a sepsi-szentgyörgyi
hol ujabban három hónapja, hogy naponkint két- de védeni s pártolni az ártatlanul üldözöttet nem mandatumot fogadta el — estélyt rendeznek. Felhárom ártatlan kisdedet kisérünk ki a temetőbe. a mi természetünk !
kérjük részünkről is a szabadelvüpárt tagjait, hogy
Itt szigorúbb rendszabályokra van szükség ! I t L
A fenirt szomorú tények kényszerítenek, kö- az estélyen mennél számosabban megjelenni szícsupán az iskola bezárása, mig a beteg és egészsé
veskedjenek.
ges családok szabadon közlekednek egymással, rvetkező örvendetes tények közzétételére.
Kedves honfi társaim 1 Ugy hiszem, hogy egy
— Szívtelen anya. Tegnap városunkban egy
inig a jó (?) édes anyák karjaikon viszik, kézenintézet
jóságát,
életrevalóságát,
tanárai,
tanítói
lelmásfél éves kis leányt temettek el számos résztvefogva vezetik csemetéiket a halottas házakhoz ;
kiismeretes,
ugy
buzgó
eljárását
semmi
jobban
nem
vő jelenlétében. A kis ártatlan egy, a szomszéd
mig ezekkel sorban csókoltatják a ragályos kórban elhunyt kisdedek fertőzött tetemeit, addig az igazolja, mint az, hogy a különböző mesterségre, faluban lakó fiatal úrnőé volt, ki gyermekét szüleiskolák egyszerű betiltása ránk nézve csak guny, vagy intézetbe s élet pályára lépett tanulók, hogy tése után azoknal egy -szegény asszonynak adta
felelnek meg ama várakozásnak, melyet az intézet át, levevén róla ugyszólva minden anyai gondot.
még pedig a legkeserűbb.
a távozó növedékekhez köt
Sokat nélkülözött a kis árva. Végre az úr megIly körülmények között nem csoda ha kétségEz azon kérdés, melynek felelete nevezett inbe vannak esve mindazon édes apák és anyák, tézet elleneit porba sújtja, ez azon pont, melyre szánta és magához vette. Anyját értesítették gyermeke
haláláról; be is jött a városba kocsikázni, de
kik gyermekeiket igazán szeretik. Ezek hiába őriz- Háromszékmegye érdemes tanfelügyelője, nevezett
kednek, hiába tartják kisdedeiket ugyszólva „szo- intézet tantestület, s annak igazán derék igazgatója szégyenlette meghalt gyermekét felkeresni a szegényes
lakásban, eltemették a nélkül, hogy látta
bafogságban" — egy őrizetlen pillanatban átlépi a méltó büszkeséggel tekinthet ! — Ugyanis :
volna, vagy egy könnyet is ejtett volna érte.
küszöböt a gyermek — ott találják játszótársai köNevezett intézetből a sz,-udvarhelyi áll. főrezött, s harmad-negyednapra megkondult a harang áltanodába ment és f e l v é t e t e t t öt növendék.
— A Ií.-Vásárhelyit létesítendő „közkórház"
s gyászt ölt az egész család.
Az i-ső vitt j ó, a második j e l e s , a 3-ik e l é g - alap javára f. év nov. 17-én hangverseny fog renSzerencse még, ha csak az áldozat e g y ; mi- s é g e s , a 4-ik e l é g s é g e s , az 5-ik e l é g s é - deztetni, melyen közreműködnek Mátéfi Károly ur
vel rendesen, hová e vészes kór belopózik, ott g e s bizbnyitványt. Év végén hozott az i-ső j e - hegedűművész, báró Szentkereszty Irén, Sinkoutolsóig nem kíméli az apró népséget.
l e s ^ 2-ik j e 1 e s, a 3 ik j ó, a 4-ik j e l e s , az vics Katinka, Fejér Tini és Nina úrhölgyek, HarIly szomorú helyzetben vagyunk mi, s most 5-ik j e l e s bizonyítványt. A sz.-keresztúri, kolozs- math Domokosné úrasszony, Erdélyi Károly ur és
midőn e sorokat írom, több betegünk van és három vári, s budai tanitóképezdébe menteket benső a közm. egyesület zeneszakosztálya. A műsorozat
toroklobos halottunk fekszik kiteritve.
örömmel, némi önelégült ambitióival tehintheti e annak idejében közöltetni fog. Addig is felhívjuk
Moldvában marhavész dul s Bereck és Lem- szerény, igazán jóra való intézet „kedves volt ta- a közönség figyelmét e nem mindennapi műélvezetre, melynél nem csak a nemes czél, hanem a
hény le van tiltva : ugy látszik az illetők inkább nítványainak."
féltik barmaikat ami gyermekeinknél, székelyvéreIparos pályára is többen léptek, s főleg a valódi művészet is vonz. (Tárgyhalmaz miatt késett.)
inknél, legalább a következtetés csak ebeli meg- Brassóban levőkről igen szép elismerést hallottam.
— A k.-vásárhelyi „közművelődési egyesület"
győződésünknek adhat kifejezést.
Vajha a magyar kormány s a t. „Székély- sztni szakosztálya nem csak hogy a közelebbi előMás megyékben, ha elhal toroklobban egy egylet" tudomásul vennék- ez igazán örvendetes té- adásaival életjelt mutatott fel, hanem még ez év
gyermek, 3—6 hétig nem szabad az illetőknek há- nyeket.
folytán készül fennállásának 25-ik előadását megzalni, mint például Csikmegye központi járásában.
Az első azért, mert ínséges idők dacára is ünnepelni, melyre dr. Csiki Gergely 400 arany
De nálunk ez egészen másképen van, a mi szolga- felállitá e szép virágzásnak indult intézetet, a má- pályadíjat nyert „Ellenállhatatlan" czimü vígjátébiránkat nem Nagy Józsefnek hívják.
sodik azért, mert tettel, lélekkel működik a szé- kát fogja előadni az összes szakosztályok közreTekintetes szerkesztő ur ! Gyermekeink exis- kely érdekekben a buzgó tagokkal, hivatásukat működésével.
tontiája sőt élete érdekében kérem fel méltóztas- oly nemesen felfogott elnökükkel s titkárukkal
— Halász szigony melylyel embert szúrnak.
sék e sorokat laptársai figyelmébe ajánlani. A kis élükön! . .
Mult hó 28-án történt városunkban, hogy estéli 7
gyermekek nem apagyikosok s egy szigorú egészVajha minden székely ember tudomással bír- órakor Szabó Szelpi Mózes és társai Balog Józseségi rendszabályzatnak községünkben leendő élet- na arról, hogy midőn a k.-vásárhelyi felsőnépiskola fet az utcán megtámadták, mely alkalommal Szabó
beléptetésével és erélyes végrehajtásával a kegye- igazgatósága egy gyenge tanulót hidegen ajánlott, Szelpi Dávid egy 5 águ halász szigonyt Balog Jólem meg lett adva nekik s a. székely néptörzs leg- ki bizonyos főreáltanodába ment és vétetett fei zsef kezébe szúrt. A halász szigony bűnjelként, a
életképesebb hajtásai békeidején vasszorgalmuk annak igazán derék igazgatója egy év múlva ezt j 5 madarak pedig vizsgálati fogságban a helyi kir'

nek s igy az egészségre nézve oly ártalmas szén
éleg, mely az egyenetlen és gyors felmelegülés áláltal még tetemesen elősegittetik, könnyen ömlik
ki azokból szobánkba. Ezen gáz kiömlése folytán
többször észleltek mérgezési tüneteket. Ujabban dr
Wartha Vince tanár tett vizsgálatokat erre vonatkozólag s szerinte a kiömlő gáz kisebb menyiségű,
hogysem az egészségre tetemesebb kárral folyna
be. Az mindenesetre nagy hátránya a vaskályháknak, hogy a közelükben levő és rájuk tapadt
szerves port elégetik, a mi által kellemetlen szagot
terjesztenek a szobában el, elömozditván egyszersmind az élenynek szénsavvá való átalakítását. —
Ezen kellemetlenségek kikerülése végett, szokás
ban van azon igen ajánlatos szokás, melyszerint
ezen vaskályhák belsőleg téglával, vagy tűzálló
agyakkal kibéleltetnek, minek következtében nem
is melegesznek ugyan, de nem is hülnek-oly gyorsan ki.
Az elmondottakból kitűnik, hogy egészségi
szempontból sokkal előnyösebbek a cserép és porcellán kályhák, melyeknek számtalan nemei közt
olyanok is találtatnak, hogy a tüzelő anyag menynyiségére nézve, gazdasági szempontból sem állanak a vaskályhák mögött.
Bármilyen legyen a- kályha, fűtése ne kivülről, hanem belülről történjék. Ez fontos a szoba levegőjének tisztántartása szempontjából. A kívülről
fűthető kályhákkal ellátott szobák levegője többnyire kellemetlen, dohos, mert az ily kályák a szobákban nem segitik elő a légcserét. Egészségi szempontból legelőnyösebbek a nyilt kályhák (kandallók)
hová tartozik a mi s z é k e l y s z a b a d tűzhelyünk (pest) is, csakhogy ezeknél nagy hátrány az,
hogy roppant mennyiségű tüzelőanyagot emésztenek, a mi fában gazdag vidékeken, mint itt nálunk
is, kevésbé esik érzékenyen mint ott, hol a fát
fonttal mérik.
Sokkal könnyebben fűthető egy száraz szoba,
mint egy nedves, minthogy az elpárolgó víz sok
meleget köt meg; tehát már csak a fűtés szempontjából is gondoskodnunk kell arról, hogy lakásunk
nedves ne legyen.
Burái li.

harcban székelyekhez méltó önfeláldozás, liősiességgel'hálálják meg a kormánynak, a hazának, hogy
őket a halál karjai közül kiszabadította.
Videant consules !. . .
3 o+e.

járásbíróságnál őriztetnek, holy alkalmasint meg-- zett, kijelentette, hogy sorsát megérdemli; bocsáfogják tanulni, hogy szigonynyal nem embert, ha-- natot is kért mindenkitől, akit megbántott, — ternem halat szúrnak.
mészetesen ezek nagyobb része a föld alatt volt
— Gyanús lelet. Az ilyefalvi határon, az Ólt-. már és aligha m e g b o c s á t o t t a volna neki gaz
ban, több szotyori halász egy kis csizmába rejtve, tetteit.
gyermek lábcsontjaira talált, miről az a hir, hogyr
— Ötödik közlemény a Boszniában megsea most éve s.-sztkirályi Ágoston Sámuel szolgála-- besült harcosok és az elesettek családjai részére
tában volt és nyomtalanul eltűnt Rápolti Mózes3 begyült kegyadományokról. Br. Szentkereszty Ste
hullája maradványa lenne. E tárgyban Ágoston1 phanie ő nsg. mint a zágoni „nőegylet" elnöke álSámuel ellen, ki a helyi kir. járásbíróságtól köze-- tal, 106 frt. 83 kr. 7'|t kgr. tépés és sebkötő, 100
lebbről kisértetett a k.-vásárhelyi kir. törvényszék-- darab szivar, és egy kisláda huskivonat, árapataki
hez emberölésért, a vizsgálat folyamatban van.
Geréb Jánosné és Köncei Zsuzsánna ő nsgok 1
— Uesenyői Piuti Esztojka, ki a f. évi aug.. kgr. 61 dgr. tépés, s.-sztiványi Bartha Anna k. a..
hó 28-án feleségét előbb súlyosan megsebezte ss 1 frt. és 400 gr. tépés, szemerjai özv. Csákány
azután, hogy tettét elpalástolja, megfojtotta, a kir.. Zsigmondné 'I, kgr. tépés, Csia Albert orbai járási
járásbíróság börtönében az ágyáról letört deszka-. szolgabiró által beküldetett mint zágoni rom. cath.
darabbal öngyilkossági kísérletet tett. Szándokal lelkész Kovács L. Barnabás ur gyűjtése 4 frt.
azonban, kellő időben észrevétetvén a cselekvény- Pethő István k. alsó Járási szolgabiro által bekülvégrehajtásában meggátoltatott.
detett Lécfalva község részéről 4 frt. 12 kr. és
— Szerencsétlenségben szerencse. K.-Vásár- Bita község részéről 2 frt. 42 kr. k.-vásárhelyi
helytt Klinszky ur pásztorlegényének, kit a mezőn Ambrus Albertné sz. Szotyori Mária úrasszony állevő tehenek őrzése alkalmával a bika megtáma- tal 50 dgr. tépés. Csia Albert orbai járási szolgadott és hasát felhasította ugy annyira, hogy a ki- biró által beküldetett mint kovásznai Izai Anna és
csüngő belek is sérülve lettek. Dr, Reiner ur lett Butyka Mari k. a. gyűjtése, 37 frt. 97 kr. 1 lepedő
segélyül felhiva. Az ő ügyességének, melyet a és 2 kendő. S.-Sztgyörgyön, 1878. nov. 2-án, főisbelek bevarrásánál tanúsított és fáradhatatlan után- pán ur távollétében, F o r r ó Ferenc alispán.
látásának köszönhetni, hogy a gyermek ma már
Nyilvános közlemény a kézdi-vásárhelyi „közágyában mozoghat, táplálkozik s annak rendje sze művelődési egyesület" szini szakosztálya a miskolci
rint jól érzi magát.
és egri árvízkárosultak javára folyó év okt. 19-én
— Katonák haza érkezése. Győrből irják: tartott színi előadás jövedelméről. Jegyekből be„Elérkezett a várva-várt nap, melyen az annyi bú- folyt 55 frt 90 kr. Felülfizettek : br. Szentkereszty
bánatos sóhajtással elbecsátott Rudolf-ezredünk is- Stephánie 1 frt 40 kr, Donáth József, törv. elnök
mét visszatért és pedig hiány nélkül. Már hetek 1 frt, dr. Sinkovics Ignácné 2 drb ezüst tallér (4
óta ezer és ezer kebel számlálgatta a napok folyá- frt) Összeg 62 frt 30 kr. A 14 frt 26 kr költséget
sát és a tűzoltó-egylet által rendezett „Ébresztő" levonva, maradt a fent kitett célra 48 frt 04 kr.
édes hangjaira ezeren és ezeren siettek kora reg Ezen összeg a mai postával rendeltetése helyére
gel az indóház felé, melvbe az 5. zászlóalj reggeli elküldetett. — Midőn ezt nyilvánosan fölmutatjuk,
6 óra 30 perckor érkezett meg, zeneszóval és élje- egyúttal köszönetet nyilvánítunk Turóci László és
nekkel fogadtatott. Még sokkal impozánsabb volt Kölönte Mózes uraknak: előbbinek a szívességből
a 4. zászlóalj érkezése, melyet délután 1 óra 30 készített falragaszokért, utóbbinak a díj nélkül átperckor az egész város fogadott. A késő öszi idő- engedett 80 drb székért. —Kézdi-Vásárhely, 1878.
járás dacára szinte elárasztották az érkezőket — október 23. — A rendező bizottság. (Tárgyhalmaz
virágokkal, azután pedig magánházaknál találtak miatt késett.
egyenkint vendégszerető ellátást. Hir szerint még
— Irodalom. Táborszky és Parsch zeneműegy szállítmány fog a sorezredből és pedig Sopron
kereskedésében megjelent: „ B u c s u - i n d u l ő "
felől éékezni. Igy az öröm általános.
zongorára szerzé ifj. Fahrbach Fülöp. Ára 60 kr.
— Hödel és Nobiling a spiritisták előtt. A
^pudapesti spiritisták — iija a „Gyfutár" — egyik
(legutóbbi ülésükön kedvet kaptak a két császár Érték- és Táltó &rlolyam a bécsi cs. kir. nyilr&nos
.gyilkos szellemének megidézésére. Ezek természetőzsdén november 1
tesen meg is jelentek. Arra a kérdésre, hogy „célt Magyar aranyjáradék
81.10
érnek e az internacionale izgatói Magyarországon
„
kincstári utalványok I. kibocsátás 118.75
s mikor ?" — Hödel szelleme igy felelt: „Ha nem
r
v
n
H.
„
109.75
vigyáztok a tűzre, kigyullad a ház s nem lesz elég
„
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
73.25
vizetek a Dunában, hogy eloltsátok." Nobiling pe„
„
„
1876.
évi
államkötv.
.
63.25
dig ezt a választ adta: „Az orosz nihilizmus fénye
„
vasúti kölcsön kötvény . . . .
97-75
hideg, mint az északi ég; a német szociálizmus fé„
földtehermentesitési kötvény
. . 78.50
nye melegít, mint a központi tűz, amabban megTemesvári
„
„
.
.
74-75
fagytok, emebben elégtek. Ha elpusztultatok, ak„
„
72.90
kor jön a mi korszakunk, az uj eszmékkel és uj Erdélyi
„
. . 86.—
emberekkel." Tán felésleges mondanunk, hogy a Szölődézmaváltsági
81.50
spiritisták ezen jóslat után, megdermedve és meg- Osztrák egys.-államadósság papírban . .
„
„
„
ezüstben
. . 60.60
égve oszlottak szét.
„ aranyjáradék
63.15
— Egy par excellence gyilkos. Ezzel a szén} 1860. államsorsjegy
70.90
zácionális címmel közli a „New-York Herald" Bili Osztrák nemzeti bankrészvény
112.—
Longley gonosztevő kivégeztetését és pályafutását.
„
hitelintézeti
„
784.—
B11I Longley okt. 11-én Giddingben, Texasban Magyar hitelbank
222.30
halt meg az akasztófán. Texas majdnem félszáza- Ezüst
100.—
dig Eldorádó-féléje volt a rablóknak és gyilkosok- 1Cs. kir. arany
5.58
nak, de ilyen gaz még ott sem igen termett. 26 Napoleond'or
9-4o'|,
éves volt még csak, hanem azért mint gyilkosnak Német birodalmi márka
58.05
hosszú múltja volt, mert 14 éves korától fogva rá. London
117-50
illett ez a név. Nem is szükségből, csupán passzióból volt gyilkos, eletét, ugy látszott, valami go.Felelős szerkesztő: Málik József.'
nosz talizmán védi, mert 15 éves korában, egész
osztály lovasság vette üldözőbe, lőtt is rá vagy
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.
40 szer s ő mégis ép bőrrel szabadult meg. Egy 1
katona birokra kelt vele, de dulakodás közben a
1—3
pisztolya elsült és a katona halva rogyott le, mire
ő szerencsésen megfutamodott. Egy ízben egy csapat rendes katonaság felakasztotta s miathogy sokáig kínlódott, távolról kétszer lőttek rá revolAlutirt község elöljárósága közhírré teszi,
verrel. Az egyik lövés aranynyal megrakott övét 1miszerint Nagy-Baczon nagy községe az 1879
találta, — a másik a kötelet súrolta el félig, ugy tévre a korcsmáriást, n. m szesz, pálinka,
hogy egy arra menő mesterlegény idejekorán le- )
.vághatta és megszabadithatá. Nem egyszer fogatta bor- és sörárillluitást haszonbérbe adja ez
el magát, hogy egy-egy cimboráját 1000 vagy 1500 évi n o v e m b e r 17-én d. u 1 órakor. A hozzá£
dollár kitűzött dijhoz juttassa. Cimborái segélyével szóini
kivánók a kikiáltási árnak io°/ 0 -át előre
aztán mindannyiszor megszabadult. Térmészesen letenni
'
kötelesek. A feltételek a község házásehol sem telepedhetett le, részint a bolyongást r
bármikor megtekinthetők az árverezés
szerető természete miatt, — részint azért, mert az nál
r
igazság büntető keze mindig útjában volt. Beba- napjáig.
rangolta egész Texast és a szomszéd állomokat
Nagy-Baczon, 1878 október 30-án.
egész Texast és a szomszéd államokat egész a 1
Signiond (léniám,
nyugati vad vidékekig, folyvást rabolva, pusztítva Máté Pál,
és gyilkolva. — A Big-Horn hegységben egyszer
albiró.
községi jegyző.
nagy hózivatar érte utol, mely három társát halálra fogyasztá, őt magát pedig 5 hónapra tönkre
tette, ugy hogy ágyban kellett várnia az ujabb
kirándulás idejét. Utoljára egy Andersen nevü férht gyilkolt meg, kiről azt tartotta, hogy egyik rokonát halálra verte. Egyenesen felé tartott, midőn

Árverezési hirdetmény.
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buza, zab, bükköny, bükkönyszalma, tőrek, széna, szalma,

a mezőn dolgozott és lelőtte. Ez volt harminckét- ]
gyilkossága. 1875. március 31-én került az
elé, de különböző fogásokkal, hamis <
bizonyítékokkal 3 és fél évre elhalasztotta kivé- 1
geztetését. A vesztőhely előtt elinte igen makacsul
Értekezhetni
v iselte magát, de végre elfogadta a papot, megbánta bűneit; a beszédben, melyet a néphez inté- j
pappalt ődik

e sküdtszék

Ilyefalván a ref.
:

Nyomatott PolJák Mórnál Sepsi-Szentgyörgyön.

Szám 986- 878.

Árverési hirdetmény.
Bikfalva nagy községben a bor, sör, szesz
és pálinkaárulási jog jövő 1879. év január hó
1 tői kezdódőleg három egymásután következő
évre haszonbérbe adatni határoztatván : haszonbérleni kivánók a f. 1878. évi 11OV. 2 4 - é l i
délután 2 órakor irt. község házánál tartandó
nyilt árverésre meghivatnak.
Kelt Bikfalván, 1878 év október 31 én.

Tölgyes István,
1—3

biró.

Sz. 1916- 878.

Pályázati hirdetmény.
Brassómegye hétfalusi járás szolgabirája által
az 1876. évi XIV. t. cz. 144. §. alapján ZajzonTatrang és Pürkerecz csoportositott községek kör orvosi állomására 350 frt fizetés mellett pályázatnyittatik.
Felhivatnak mindazok, kik az idézett t. cz
143. §. szellemében ezen állomásra pályázn i kíván
nak, kellően felszerelt folyamodvánnukat f. 1 878
n o v e m b e r 25- é i g alólirthoz adják be.
Hosszufalu, 1878. okt. 28-án

Henter Gábor,
1—3

szolgabiró.

Árverezési hirdetés.

Bölön nagy községben a pálinka és szeszegy évre, 1879. évi január 1től kezdve azon év végéig, f évi nov. 30-áll
délelőtt 9 órakor a község házánál nyilvános
árverésen haszonbérbe adatik Felkiáltási ár
1000 forint, mely összeg után száztóli io°' 0 bánatpénz az árverezni szándékozó átfal előre leteendő.
A feltéte'ek hivatalos órákban a község
házánál megtekinthetek.
Bölön, 1878 október 30-án

árillliatási jöjj

Tana Sámuel,

1—3

közs. jegyző.

Az arcszín fiatal

ndesége!

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.
•jjgf A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . I&jtr;
— Egy darab ára 50 kr. —
Felülmulhatlan börszépitő szernek lett a
hölgyvilág által általánosan elismerve a hivai
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valód-

Ravissante

Llí-IOSSE-tál Párisban.

Ezen világhírű bőrtisz
titó szer valamennyi szépítő szer között leghíresebb és leghatásosabbnak
bizonyult szeplők napég^s,
rezesség, sárga foltok, valamint minden bőrtisztát
lanság biztos eltávolítására
A RAVISSANTE
arcszinnek feltűnően szép,
halvány rózsaszínű, bár
sonyszerü fiatal üdességet
ad A a bőrt és kezeket vakító fehérségüvé és gyöngéddé teszi, hűsítő és felüditőleg hat s gyöngéd
bőrt szeroz a legkésőbbi
_ öregségig.
Budapesten v a l ó d i m i n ő s é g b e n kapható : Török József gyógyszerész urnái _ király •
utca 7. sz. S e p s i S z t g y ö r g y ö n ütves-és
H etetfh urak gyógyszertárában.
Egy kis eredeti üvegtok ára 2 frt 50 kr.
Égy
„
. „
„/ 1 frt 50 kr.
Központi szétküldési raktár: Schwarc Henrik
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) lg—

