
Szerkesztőségi iroda: 

Főpiac, Csulak-féle  Ház, 

hová a lap szellemi részit 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal : 
Poll ik M"T könyvnyomdáj, 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendők. 

Megjelenik ezen lap heten-| 
kint kétszer: 

csütörtökön és vaa&roip 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . 1 frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy. 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttór sora 15 kr. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap, 

A fiiporrcszéki  ^Házíípap-egyteft"4  és ai „sepsiszentgyörgyi ©mkértytes tűzofti-agyüet"  fwafcafas  közlönye. 

Philippovics báró lemondása. 
Philippovics báró, az okkupáló hadsereg 

főparancsnoka  — mint egy alábbi nagyérdekü 
közlésünkből kitetszik — ez állásától való felT 

mentetését és Prágába visszahelyez,etését kéri 
ő Felségétől, mert a feladatot,  mely e'ébe tií 
zetett, megoldottnak tekinti s a főparancsnok-
ság feloszlatásával  elégségesnek tartja a terri 
torális parancsnokságok mintájára egy kevésbé 
költséges katonai hatóság felál  itását Philippo 
vics báró javaslatai e'őre láthatólag el fognak 
fogadtatni  s igy rövid időn tisztában leszünk 
a megszállás jövő költségeit illetőleg. 

Eire nézve az . E r« értesült helyról a 
kővetkező sorokat közli: 

A két okkupált tartomány katonai és po-
litikai helyzete mérvadó volt és marad áron 
folytonos  törekvés megvalósítására, katonai te-
kintetben minden olynemü intézkedést javaslat-
ba hozni és keresztülvinni, mely a pénzügyi 
terhek megkönnyítését célozza, a nélkül, hogy 
valamely állami érdeket kockáztatna 

Az összes megszállott területen a fegyve-
res ellenállás legyőzése után a helyzet általá-
ban ugy alakult, hogy minden elkerülhetleniil 
nem szükséges parancsnokságok, törzskarok és 
hadi testek nagyobb mérvű demobilizációjához 
és felosz'atásához  hozzá lehetett fogni. 

Igazság szerint be kell vallani, hogy a 
megszálló hadsereg főparancsnokánál  ezen m e g -
takarítási törekvés mindig készséges előzékeny-
séggel találkozott 

A saját megfigyelésből  eredt azon meg-
győz dés, hogy a normális és békés viszonyok 
Boszniábon és Hercegovinában remélhetőleg 
állandók lesznek, — a mint megbízható részről 
hallatszik, báró Philippovics táborszernagyot 
arra birta, hogy előbb mintsem várták, az ere 
rietileg elébe tiiz.itt feladatot  megoldottnak je-
lentse és azon kérelmet csato'ja hozzá, hogy a 
számára ő Felsége különös kegyelméből fenn-
tartott főparancsnoki  adásra már most vissza-
térhessen 

A táborszernagy azon nézeiben van, hogy 
a hadsereg-parancsnokság minden hozzátartozó 
apparatussal együtt veszély nélkül feloszlatható 
s annak helyébe az otthon fennálló  territoriális 
parancsnokságok mintájára egy kevésbé k' It-
séges katonai hatóság lenne felállítandó  és s/in. 
tén takarékossági szempontokból a hadsereg 
főparancsnoksága  is egyszerűbb közeg, által 
helyettesittelik és lenne helyettesítendő. 

Ekép hangzik a táborszernagy- e'őterjesa-
tése, mely még a javaslat stádiumában* van s 
— ezen tul az éi intett ügy még nem is fej-
lődött 

"Mhuán azonban itt nem jelentőségteljes 
rendszerváltozásról, hanem egyszerű takarékos-
sági rendszabályokról és személyi kérdésről1 van 
:;zó, -- a mely az ottan fenná'ió  viszonyokban 
általános megelégedésre találhatja megfelelő 
megoldását, a hadügyi kormányzat nemsokára 
behatólag fog  az okkupáló hadsereg eddigi fő-
parancsnokának e javaslatával foglalkozhatni  s 
nem kétkedünk, hogy ez ügy' csakhamar oly 
elintézést nyerend, mely ugy a pénzügyi kor-
mányzat, mint báró Philippovics óhajaival ta-
lálkozni fog 

maztassanak, ezennel hatályon kivül helyezteti'*. 
Ezen rendelet azonnal hatályba lép. Végrehajtá-
sával magyar -honvédelemügyi miniszteremet bi-
zom meg. 

Kelt Gödöllön, 1878. okt. 3r. 
F e r e n c J ó z s e f ,  s. ]-, 

* A 111. k. igazságiigyniiniszter, f.  évi 2i,c34 
sz. alatt, a kővetkező körrendeletet intézte vala-
mennyi k. bírósághoz, kir. közjegyzői- és ügyvédi 
kamarához a kir. közjegyzők számának és székhe-
lyeinek megállapításáról kiadott 41641874. sz. mi-
niszteri rendelet módosítása tárgyábr.n : 

A kir. körjegyzők szí nának; és székhelyeinek 
megállapításának tr -gyában az 1874, évi dec. hó 
17-én 4264. sz. a. kiadott rendeletet, a kir minisz-
tériumnak több kir. e. f.  b :róság területkörének 
njrbb meghatározása tárgyában f.  évi március hó 
í-án 5084. I. M, sz. alatt kiadott rendelete folytán 
a következőleg módosítom ; 

1) a besztercei k'r. közjegyző hatásköre a 
besztercei kir. járásbíróság területére te*.ed ; 

•2) a deési kir. közjegyző hatáskörébea deési 
csáki-gorbői, nagysomkuti, bethleni és magyar-lá-
posi kir. járásbíróságok, a szamosujvári kir köz-
jegyzőébe a szairosujvári és kékesi kir. járásbíró-
ságok Í : 

•3) a bánffi-hunyadi  kir közjegyzőébe a bánffi 
hunyadi és a hidalmási, a Kolozsvárott székelő két 
kir. közjegyzőébe peciig á kolozsvár-városi, a ko-
lozsvár-vidéki, a mócsi és-'a tekéi királyi járásb'ró-
ságok 

4) a marosvásárhelyi kir. közjegyzőébe a m.-
vásárhelyi, a m.-bándi és* a nyárád-Szeredai kir. 
járásbióságok ; 

5) a fliedgyesi.  kir. közjegyzőébe a m«dgyesi,. 
az. erzsébetvárosi a dicsőszentmártoni és a hosszu-
aszói kir. járásbíróságok ; 

6) a székelyudvarhelyi  k ;r. közjegyzőébe a 
székelyudvarhelyi,  a székelykereszturi és az ok-
lándi kir. járásbíróságok : 

7) a sztgyörgyi közjegyzőébe a szlgyörgyi és 
a n.-ajtai kir. járásbíróság. 

Ezen íenclelet folyó  évi. november hó 15-ével 
lép hatályba. 

* A hivatalos lap i-iki száma a következő kir. 
rendeletet teszi közzó: A folyó  1878. évi augusz-
tus "hó 23-án 1504(̂ 1. E. sz. a. kibocsátott kir. ren-
delet, melylyel az 1868. XLI. t. c. 3. §-za értel-
mében kivétessen megengedtetett, hogy a 83-ik 
magyar honvéd gyalogsági dandár egyes csapatai 
a határok melletti j biztonsági szolgálat teljesítése 
közben szükség esetében ideiglenesen a magyar 
szent korona országainak határain kivül is alsal-

A sepsi szentgyörgyi mandatu 111 ügyében la-
punk egyik közelebbi száma foglalkozott  volt a 
Jókai'felléptetését  illető elhamarkodott hírekkel is. 
Erre nézve dr. Csiky Kálmán ur a következő soro-
kat küldte be hozzánk : 

Tisztelt szerkesztő ur I 
Az ön becses lapja mai napon hozzám érke-

zett 93. számának közleménye késztet arra, hogy 
néhány sorból álló nyilatkozatom szíves közlésére 
tért kérjek. Ugy hiszem, hogy e nyilatkozattal tar-
tozom azon igen tisztelt polgárságnak, mely a le-
folyt  képviselő választási mozgalmak alatt- önkéntes 
visszalépésem időpontjáig oly ritka egyetértéssel 
és lelkesültséggel karolta fel  jelöltségem ügyét. 

Midőn a fővárosi  lapok a „P. Corr." egy té-
ves közleménye után azon hirt hozták, mely sze-
rint „Tisza Kálmán a sclmeci mandatumot fogja 
megtartani s ez esetben Sepsi-Sztgyörgyön Jókai 
Mór megválasztatása bizonyos" — én csak moso-
lyogni tudtam e hiren. — Nem mintha nagy irónk 
iránt nem \ iseltetném kellő tisztelettel s mintha 
fel  nem tenném, hogy az ország ez vagy ama vá-
lasztó kerülete megtiszteltetésnek ne tekinthetné, 
ha Jókai által repraeson tál tatja magát a törvény-
hozó testületben : de mosolyognom kellett a kérdé-
ses közlemény azon nagyképű arroganciáján vagy 
anticipálni akaró tendenciáján, mely bizonyosnak 
állit valamit a nélkül, hogy a körülményekről leg-
kevésbé is értesülve volna. — Tudtam nagyon jól, 
hogy ha a miniszterelnök más választó kerületnek 
ad elsőbbséget: a sepsi-szentgyörgyi választóknak 
irántam annyi bensőséggel nyilvánított ragaszko 
dása nem vizbo irott belü, hanem márványba vé-
sett szó. 

Hogy e meggyőződésem alapos volt: azt a 
„Nemere" előttem fekvő  száma is bizonyítja, s ón 
csak köszönettel tartozom, t. szerkesztő ur, az ön 
lapjának, mely bizonyára hü tolmácsa ama. kitűnő 
polgárság érzelmeinek. . '•' j ' 

Egy kifejezés  azonban nagyon megütötte e 
közleményben fülemet  és ez az, a mi e sorok írá-
sára alkalmat ad. Említés van téve bizonyos men-
de-mondákról, m e l y e k a J ó k a i é s C s i k y 
k ö z ö t t i „ k i e g y e z é s é r ő l s z é l n e k i n -
d u l t a k . 

Az azóta lefolyt  események ugyan magukban 
is alaposan bebizonyították e mende-mondák lég-
ből kapott voltát. Szabad legyen azonban kijelen-
tenem, hogy e l ő t t e m p o l g á r t á i s a i m n a k 
b i z o d a l m a é s s z e r e t e t e s o h a s e m m i -
n e m ű a l k u v a g y k i e g y e z é s t á r g y á t 
n'e m k é p e z t e , n e m k é p e z h e t i és n e m 
f o g j a  k é p e z n i s becsületem bárminő^és bár-
honnan eredő gyanúsításoknak fölötte  áll. Polgártár-
saimnak bizodalmát megszerezni, iazután megérde-
melni s megőrizte : ez képezi dicsvágyamat s azt 
semmiféle  kegyért vagy előnyért nem cserélném be. 

Hiszem, hogy Sepsi Szentgyörgy városának 
polgársága csak igy ismer engem és irántam való 
bizalmát nem ingatta meg, de sőt talán erősítette 
azon elhatározásom, a mely szerint a szabadelvű 
párt és kormány főnöke  előtt és a város magasabb 
érdekeinek tekintete előtt félrevonultam  s azon di-
cső megtiszteltetésről le tudtam mondani, melyet 
jövendő szolgálataim értékébe vetett, oly nagyhit-
tel ajánlott föl  nekem egy derék városnak lelkes 
polgársága. Az én részemen csak áldozatról lehet 
szó ; „kiegyezést" csak öntudatommal kísérlettem 
létrehozni. Ez sikerült. 

Budapest, 1878. november 2. 
C s i k y K á l m á n . 

A (leniobilizált csapafak  hazatérésének rend-
jéről irják Szerajevoból október 23-ról: Az okku-
páló csapatok közül a hazavonulást Szerajevóból 
e hó 20-án kezdte meg a 7-ik sz. Frigyes Károly 
porosz herceg huszár-ezred, mely az okkupáció 
előtt a vezérkarral Vukovárott (Szlavónia) állomá-
sozott és melynek kiegészítő kerülete Pécsett van. 

Ezután e hó 27-én első sorban a 6-ik sz. Te-
getthoff-hadosztály  indul, még pedig e napon a 47. 
Hartung tartalék-ezred és a 7. Maroicsics tarialék-
ezred fele  hagyja el Szerajevót. Ezekkel megy a 
6. hadosztály vezérkara is. November 7-én minde-
zek Bródba érkeznek. Innen a bródi hadparancs-
nokság utasításai szerint tovább vonulnak a had-
kiegészítő kerületi állomásukra és pedig a Hartung 
ezred Marburgba, — a Maroicsics-ezred Klagen-
furtba. 

Másod sorban a Maroicsics-ezred második ré-
sze és a 27. sz. belga tartalékezred ugyanazon az 
uton mint az előbbiek, Bródba mennek. Innen a 
Maroicsics-ezred Klagenfurtba,  a belga ezred Grác-
ba indul. A kivonulás Szerajevóból bktóber 28-án, 
a Bródba érkezés november 8-án lesz. 

Harmad sorban a 38. sz. Mollináry gyalogez-
red és 9. sz. vadászzászlóalj ugyanily rendben in-
dulnak. Szerajevoból október 29-én vonulnak ki és 
november 9-én érkeznek. Bródba. A Mollináry-ez-
red Pittel b. ezredes alatt nem megy vissza előbbi 
helyőrségére, hanem Bécsbe. 

Negyed sorban az 52". sz. Ferenc Károly gya-
logezred és a 27. sz. tábori vadászzászlóalj ugyan-
azon irányban indulnak. Szerajevóból október 30-
án vonulnak ki és november 10-én érkeznek Bród-
ba. A Ferenc Károly-ezred az okkupáció előtti hely-
őrségébe, Grácba megy vissza. 

A 20. Kaiífel  gyalog hadosztály vezérkara és 
a* harmadik és negyedik hadtestparancsnokságok 
vezérkara, melyeket feloszlattak,  már megkezdték 
a hazavonulást. 

A hazavonuló többi csapatok egyenesen bosz-
niai állomásaikról a hadtestparancsnokok által ön-
állóan készített menettervek szerint vonulnak haza. 

Mindjárté csapatok hazavonulását,követő na-
pon az összes ezredek tartalékosait is hadkiegé-
szítő kerületi állomásaikra indítják és ott szabad-
ságra bocsátják. 

Románia í'üggetleuségéf,  mint a „Times" je-
lenti, Németország", Angolo.rszág és Franciaország 
mindeddig nem ismerték el — és ezt tenni nem is 
hajlandók mindaddig, mig Románia azsidók egyen-
jogúsítását törvény által nem biztosítja. Főleg a 
francia  kormány, mint a vallási egyenjogúság buz-



gó szószólója, szigorúan ragaszkodik a kongressüs 
által szabott feltételekhez.  Katargiu román ügy-
vivő ujabban ismételten értekezett Waddington 
külügyminiszterrel, de siker nélkül. 

Az országházból. 
A képviselőház nov. i- és 2-án tartott ülése 

Szilágyi Dez^ö indítványával foglalkozott,  melyet 
követett Molnár Aladár határozati javaslata a berli-
ni szerződésnek az országház elé való terjesztése 
iránt. 1 

M o l n á r Aladár rövid bevezetése után fel-
említi, hogy az 1867-iki kiegyezés alkalmával álta-
lános volt azon félelem,  ho^y a delegáció intézmé-
nye lassankint birodalmi központi parliamentté fogja 
magát kinőni, s hogy ez által az ország önállósá-
ga csorbát szenvedend. Szóló felhozza,  hogy az 
akkori ellenzék aggodalma túlzott volt; de alapos. 
Maga Deák Ferenc odatörekedett, hogy ezen in-
tézmény ugy szerveztessék, mikép az ország jogai 
semmi tekintetben csorbulást ne szenvedjenek. Az 
akkori országgyűlés főtörekvése  odairányult, hogy 
ezen intézmény központi birodalmi pérliamentté ne 
nöhesse ki magát. Szóló három garantiát emlit, 
melyek birtokában alapos félelemre  nincs ok.; 

Felemlíti, hogy az első garancia azon körül-
ményen alapszik, miszerint csak azon ügyek tar-
toznak a delegációk elé, melyekről a birodalom 
egyik felének  országgyűlése sem intézkedhetik egy-
oldalulag. Ilyenek a külügy, és a hadügy, de ez 
Utóbbinak is nagyohb része mint pl. az: ujoncállitás 
pgyenesen az illető fél  országgyűlése elé tartozik. 
Gondja volt a törvényhozásnak, hogy a közös-
ügyeknek ránk tartozó részére való befolyása  meg-
óvassék. 

A második garantiát abban látja, hogy van 
miniszterelnökünk, s hogy a közöshadügyminiszter 
jiem követhet más politikát, mint a melyhez a ma-
gyar kormányelnök beleegyezését adja. A kül-
ügyek vezetőjének solidaritásban kell lenni a ma-
gyar premier-vei. 

A delegációk előtt csak olyan kérdések tár-
gyalhatók melyekre nézve az egyik birodalmi fél 

4 országgyűlésében a többség biztosítva van. Ha te-
Hát a delegációk tárgyalásainak a. két országgyű-
lés többsége adja meg az irányt világos, hogy ez 
a körülmény is garantirozza törvényhozásunk jog-
körének épségét. 

A harmadik garancia azon viszonyon alapul, 
melyben .qi delegátió a magyarországgyüléshez áll. 
A delegáció nem önálló testület, hanem az ország-
gyűlésnek időről-időre kiküldött tagjaiból áll. A 
rtelegátió tagjait a magyar országgyűlés csak egy 
ülésszakra, csak egy évre választja meg, nem 3 
évre ; mert 3 év alatt az országgyűlés felfogása, 
iránya,.,szelleme nagyot változhatik s a kiküldött 
tagok ezen különböző felfogásoknak  nem lehetnek 
kifejezői. 

A következő határozati javaslatot vagyok bá 
tor a t. ház elé terjeszteni: A képviselőház hivja 
fel  a kormányt, hogy a berlini szerződést a házzal 
haladéktalanul közölje. (Helyeslés balfelöl). 

Végül arra kéri szóló a házat, hogy ezt az 
ügyet ne pártügynek tekintse, hanem olyannak, 
meiy,a magyar országgyűlés egyik sarkalatos jo-
gának megóvását célozzá. Ha a ház e jogának 
megóvására nem törekszik, akkor ezután minden 
nemzetközi szerződés az országgyűlés - meghallga-
tása nélkül fog  megköttetni. (Élénk helyeslés bal-
felöl.)  Ezután 

H o r v á t h Gyula jegyző felolvassa  a hatá-
rozati javaslatot. 

T i s z a Kálmán miniszterelnök : Tisztelt ház ! 
(Halljuk! halljuk!) Molnár Aladár képviselő ur azt 
mondja, hogy akár elfogadja  a tisztelt ház Szilá-
gyi Dezső tegnapi javaslatát tárgyalásra, akár nem 
ő a maga javaslatát tárgyaltatni kéri. Nagyon ter-
mészetesen, mert javaslata merőben különböző Szi-
lágyiétól. Arra kérem a t. képviselő urat, önma-
gától egyezzék bele, miszerint e javaslatot a t. ház 
ne ma tárgyalja. (Ellenmondások balfelől)  Bármint 
magyarázzuk is törvényeinket a külügyek szem-
pontjából, bizonyos, hogy e tekintetben a biroda-
lom két felének  teljesen egyet kéli értenie, s igy 
ezen ügy a delegációk elé utasítandó. Kérem 
azért a t. képviselő urat egyeznék bele a határo-
zati javaslat tárgyalásának elhalasztásába. 

A t. képviselő ur azt gondolja, hogy a ber-
lini szerződés felett  a törvényhozás van hivatva 
határozni. Ez nemcsak alkotmányunk pontjainak 
értelmében nem lehetséges, de még ott is, hol 
dualisztikus államszerkezetnek nyoma sincs, még 
ott is — mondom — a nemzetközi szerződések 
érvénye felett  a parliament sohasem határozott. 
Utalok e tekintetben Angliára, hol az az elv ural-
kodik, hogy azon nemzetközi szerződéseket, miket 
az uralkodó vagy kormány köt, a parliament sem 
meg nem semmisítheti, sem nem határozhat fe-
lettök. 

Azután a miniszterelnök bebizonyítja, hogy 
Molnár Aladár állítását az az érv, hogy a keres-
kedelmi szerződések az országgyűlés elé terjesZ-
tendők, nem hogy erősiti, hanem ellenkezőleg gyö n-
giti. A t. képviselő ur — folytatja  a miniszterel-
nök — azt kérdezi: hát külügy-e ez ? t. 5. Bosznia 
és Hercegovina ideiglenes administrátiója. Engedje 
meg a t. képviselő ur, hogy a kérdést megfordít-
hassam. Ha egy európai mandatum kapcsában tör-
ténik valami, nincs ott viszony a más államokkal ? 
nem léptünk e mi viszonyba Európa összes külha-
talmaival ? 

Ismétlem kérésemet, (halljuk!) hogy a hatá-
rozati javaslat feletti  döntés pár napra elhalasztas-
sék. Az a politikai irány, melyet a t. képviselő ur 
szeretne követve látni, nem a monarchia megszi-
lárdulására, hanem tekintélyének s állami létének 
megrenditésére vezetne. Egyébiránt a külügymi-
niszter az illető helyen az arra hivatott testület 
előtt meg fogja  adni a szükséges felvilágosításokat. 
A szükséges felvilágosításokat  első sorban annak 
kell megadni, aki a külügyek vezetésével van meg-
bízva. (Helyeslés jobbfelől.) 

Az mondatott e házban tegnap, hogy az or-
szág nyugtalan, mert nem nyerhet felvilágosítást  a 
külügyi politika iránt. En részemről óhajtóm, hogy 
az ország az alkotmány értelmében e felvilágosítá-
sokat teljesen megnyerhesse ; ennek kapcsában ké-
rem tehát a t. házat, hogy a válaszfelirati  vita 
megindítását s a delegátiók összejövetelét ne mél-
tóztassék akadályozni. 

En t. ház (Halljuk! haljuk !) teljes nyugalom-
mal nézek a vita elé, mert meggyőződésem szerint 
a kormány az alkotmány értelmében járt él. Mel^ 
lesleg megjegyezve, ha Boszniát és Hercegovináit" 
a viszonyok kényszerűsége folytán  occupálnunk 
kellett, a kormánynak kötelessége is arról gondos 
kodni, hogy a megszálló hadsereg ellátása s egyéb 
elodázhatlan szükségletek — még póthitel árán 
is — hiányt ne szenvedjenek. Azután a választó-
kerületek is akkor ejtették meg a választásokat, 
mikor Bosznia és Hercegovina occupátiója javában 
folyt.  (Felkiáltások a szélsőbalról ! pénzzel 1 meg-
vesztegetéssel !) 

A mit én részemről tettem — végzé beszédét 
a miszterelnök — azt legszentebb meggyőződésem 
tudatában tettem, s meg vagyok győződve, hogy 
ha a ház többsége a kormány által követett poli-
tikát elitéli is, de szándékai tisztaságát nem fogja 
kétségbe vonni. (Elénk helyeslés s tetszésnyilvání-
tások a jobboldal részéről.) 

T i s z a L. a másnap folytatott  ülésen Orbán 
Balázsnak azon nyilatkozatát, hogy százezrek kül-
dettek volna választási célokra Csányba, rágalom 
nak nyilvánítja, és felszólítja  őt, hogy ezt a rágalmat 
tetszése szerint választandó becsületbíróság előtt 
igazolja, különben azitt az országházban reá ru-
házott rágalmazó név rajta szárad. (Helyeslés jobb-
felől.) 

E l n ö k kijelenti, hogy szólásra senkisem lé-
vén feljegyezve,  szólási joggal bírnak még az el-
leninditványok beadói. 

T i s z a Kálmán miniszterelnök : Mindenek-
előtt Simonyi Ernő és Hoft'mann  Pál ellenében 
megjegyzi, hogy a választásokból a megválasztott 
képviselőkre nézve kötelezettséget kimagyarázni 
nem akart, mert világosán mondta, hogy megeshe-
tik, hogy a képviselőknek saját meggyőződése 
szóló ellen fordul;  de azt tagadni nem lehet, hogy 
a választások akkor voltak, mikor a bevonulás 
Boszniába már megtörtént, sőt a maglaji eset is 
épen a választások első napján már ismeretes lett, 
és az fel  is használtatott a kormány ellen fegy  ve-
vül. (Helyeslés jobb felől.  —• Nyugtalanság bal 
felöl.) 

Egyébiránt felteszi  az ország minden válasz-
tójáról és választókerületéről, hogy egy egész po 
litika fölött  nem egy — talán hibáztatandónak tar-
tott speciális esett után, hanem a politika egész 
horderéjére való figyelemmel  fog  itélni. 

Azon nyilatkozatának magyarázatául, hogy a 
külügyek körüli eljárásnak a monarchiában egy 

'öntetünek kell lennie, mely nyilatkozat Simonyi 
Ernő és Hoffmann  Pál képviselőknek nyugtalan-
ságot okozott, kifejti  szóló, hogy ha a kormány 
köteles is bizonyos iratokat, szerződéseket előter-
jeszteni, de a kormánynak jogában áll meghatá-
rozni az időpontot, melyet erre alkalmasnak tart; 
s ha a kormány azt mondja, hogy most elő nem 
terjesztheti, a törvényhozásnak ismét jogában áll 
ebbe belenyugodni, vagy nem, s ez esetben előáll-
nak a kormányra nézve a parliamentárizmus kö-
vetkezményei. Ha ez áll: akkor már ezen kérdésre 
nézve is ugy kell a megállapodásnak a különböző 
kormányok közt létrejönni, hogy ellentétes eljárás 
a különböző alkotmányos testületek kebelében ne 
követtessék és ez volt az oka, hosry szóló tegnap 
a nyilatkozatot e tárgyban csak kilátásba helyezte. 

A reichstadti szerződésről, melynek előterjesz-
tése tőle szintén követeltetett, a miniszterelnök ha-
tározottan állítja, hogy az nem létezik. (Mozgás.) 

E ö t v ö s K (közbeszól.) Nem hisszük ám 1 
(Nagy nyugtalanság a jobb oldalon). 

T i s z a K. miniszterelnök : T. képviselőház I 
Határozott választ kívánni, azután a megadott 
határozott válaszra „nem hisszük"-kel felelni,  hogy 
ez helyes-e a parlamentárizmus szempontjából, ezt 
nem vitatom. (Helyeslés jobb felől.)  De én több 
izben hallottam egy állítást, mely paradoxon-nak 
tetszik ugyan, de igaz és ma ismét meggyőződtem 
annak igazságáról és csak ebből magyarázhatom 
ki, hogy Eötvös Károly képviselő ur nem hisz sza-
vaimnak. 

Ezen állítás azt mondja, — németül van ugyan 
de magyarul idézem — hogy igazában a legrava-
szabb eljárás iaZ egyenes uton való járás, mért" a 
legkevesebb ember járván egyenes uton, nem hi-
szi, hogy mások is egyenes uton járnak (Elénk tet-
szés és taps a jobb felöl.) 

A mi t. képviselő ház a berlini szerződést il-
leti — azt talán elhiszi a t. képviselő ur is, hogy 
létezik — (Derültség jobb felől)  én azon értelme-
zéssel, melyet a tegnapi napon nyilvánitottam, azaz 

melyszerint én egy percig sem vonom tagadásba, 
hogy nemzetközi szerződéseket az 1867. XII. t. c. 
8. §-sa szerint mindegyik kormány az illető tör-
vényhozással közölni köteles ; de minek — ismé-
telve mondon — horderejét abban tekintem, hogy 
a mint ma Simonyi Ernő képviselő ur is mondotta, 
— az a kormány politikájának megítélésénél ala-
pul és kiindulási pontjául szolgáljon és a kormány 
irányában hozandó határozatot alaposabbá tegye, 
mondom ezen a tegnapi napon bővebben kifejtett 
"és törvényeinkben gyökerező nézet megújításával 
ezennel van szerencsém a berlini szerződést elő-
terjeszteni. (Élénk helyeslés jobbfelől.) 

Végül megújítja indítványát azon megjegyzés-
sel, hogy a választást kedden kéri megejtetni. (Za-
jos helyeslés jobbfelől.) 

A miniszterelnök által beadott berlini szerző-
dés ki fog  nyomatni és szét fog  osztatni a ház tag-
jai közt. 

E ö t v ö s K. megjegyzi, hogy a miniszterel-
nöknek az ő közbeszólasára adott felelete  nem par-
lamentáris (Zaj jobb felől.)  Egyébiránt politikai dol-
gokban a szavahihetőség tekintetében senkitől sem 
fogadja  el, a miniszterelnöktől sem fogadja  el, hogy 
őt önmagához hasonlítsa. (Nagy zaj jobbfelől.) 

T i s z a K. miniszterelnök : T. ház 1 Hivatko-
zom mindenkire, ki beszédemet hallotta, hasonli-
tottam-e én a képviselő urat magamhoz ? (Élénk 
derültség és tetszés a jobboldalon:) Ezt nem tettem, 
sőt biztosithatom, hogy annyira, hogy ezt tegyem, 
jutni sohasem fogok  (Zajos derültség és tetszés 
jobbfelől.) 

Végül miniszterelnök azon indítványát, hogy 
a delegáció tagjainak megválasztása kedden eszkö-
zöltessék, a ház többsége elfogadta.  Ezután szava-
zás alá bocsátja még elnök Szilágyi Dezső indít-
ványát is, melyet azonban a többség nem foga-
dott el. 

Ama bizonyos pör vége. 
(Néhány szó — de nem válasz — László Dávid 
urnák, a csiki „ t a p s i f ü l e s "  tájszólások Kolum-

busának.) 

Miután nagytekintetü uraságoddal „fa  nélkül": 

ugy sem lehet beszélni, nem is sokat teketóriázok, 
hanem röviden elmondom, a mi mondanivalóm van. 

Sejtelmem nem csalt, mikor azt mondtam az 
ön cikkére, hogy Borsszem Jankósággal van dol-
gom ; mert ezen állításomat ön hozzánk intézett 
válaszában tisztességesen bebizonyította. 

Miután cikkét bárgyusága miatt nem méltat-
hatom komoly boncolgatásra s miután én az ön 
által felfedezett  szók nem csikitájszóságát önnel 
szemben nincs miért tovább bizonyítgassam, mert 
ön minél inkább pezderkedik1, annál kézzelfogha-
tóbban bebizonyítja, hogy egyetlen szava sem igaz 
és annál inkább kitűnik, hogy egész szereplése 
nem egyéb, mint feltünhetnémségi  viszketeg; s mi-
után az inkriminált tájszók felett  nálam és önnél 
illetékesebb forumok  Ítéletét van szerencsém az 
érdeklődőknek az alábbi jegyzőkönyvi  kivonatok-
ban bemutatni, s miután ön az én indokaimat ugy 
sem értené meg, nem lévén önnek még csak sej-
telme is a tájszólások tanulmánya'^íránt: ezen okok-
nál fogva  én önnel komolyan szóba nem állhatok, 
hanem — ha ugy tetszik — egy cseppet enyeleg-
jünk cikkének némely tétele felett,  melyekkel, nem 
lévén önnek semmi bizonyítéka, engem akart lec-
kéztetni. 

Egy olyan nagy tudományu úrhoz, mint ön, 
ki csak kegyelemből ereszkedik le az olyan kis 
emberekhez, mint én, nem illik a gyermekes nyelv-
öltögetés. Pedig ugy tesz, mint Elizeussal a pajzán 
gyermekek; kiölti nyelvét és kiabálja^ utánam: ta-
nitócska ! tanitócska I A biz' a látja I És én nem is 
tartom szégyennek. Ugy hiszem,( ön is jó szívvel 
lenne tanitócska, hogy ne legyen — „semmicske". 
Azt irja, hogy a „tanitócska" elöl elhagyta a „hit-
ványt" tiszteletből (!) Kár volt elhagynia, én épen 
azt szégyenlem végtelenül, hogy ön engem nem 
tart hitványnak. Igy jár az ember, megveri a sors. 
Én „isten után" mindig oda törekedtem, hogy az 
önfajta  bugyuta emberek lehetőleg semmire se be-
csüljenek, hanem inkább becsüljenek azok, a kik 
értenek hozzá És íme szörnyűség I ön kezdett en-
gem tisztelni I Elájulok mérgemben. Az isten meg-
fizeti  önnek, soha se tiszteljen engem többet, ha-
nem csak tartson bátran hitványnak, arra leszek 
én büszke. 

Azt irja ön, hogy az én cikkem „ízetlen és 
sértő önre". Hiába I én nem biráltattam volt meg 
előbb az édes apám csűrében cséplő Szakács Mi-
hály nevű napszámossal, a ki pedig — mint irja 
— nagy tekintély ön előtt, mert boldogult Antal-
fy  Károlynál kocsis volt." 

Hogyne lenne „sértő és ízetlen" az én cikkem 
önnek, ki a csiki tájszólást — saját szavai szerint 
— a Nyergesen, valamelyik felcsiki  korcsmában, 
háromszéki emberektől, a kolozsvári egyetem fe-
kete táblájához betoppant csiki atyafitól  és a néh. 
Antalfy  Károly kocsisától tanulmányozta. Ily ala-
pos tanulmányu ember előtt csakugyan lehet Ízet-
len az én cikkem, ki a csiki tájszólást és nyelvjá-
rást csak közvetlen megfigyelés  alapján, nyelvtudo-
mányi munkákkal egybevetne voltam bátor tanul-
mányozni. 

< Csíki tíjízólds kérem. Ha érti,  érti s  ha nem érli: nem 
én' ragyok az oka. 

1 Csíki tájszó ez ii. 



Balázs Anti barátom nagy szerényen palás-
tolni akarta az ön bolondériáját s azt fogta  önre, 
hogy „tulbuzgó", de ön ezt nagy büszkén vissza-
utasítja. No, akkor ön végtelenül bugyuta* kérem. 

De engedje meg, hogy nevessünk is. Cikké-
ben egy helyen igy ir: „Engemet is, (már t. i. 
I.ászló urat) mint Szarvas Gábort, (ordits kapu! 
kiálts város! !) nem elégített ki" stb. stb. (Isten s 
— kalapos inas ! Szarvas Gábor és — László Dá-
vid ! Hallod-e Szarvas Gábor ? Büszke lehetsz kol-
legádra (!), mert a te kollegád (!) büszke te reád !) 
Ont sem „elégíti ki" a mi Szarvas Gábort nem. Azt 
már hiszem. — Épen Szarvas Gábor is önt keresi 
társnak, a hivatalos lapban körözteti is. 

Azt is irja ön, hogy „kész becsületes katholi-
kus hitétől megválni*. Azt nagyon jól teszi, örven-
dünk rajta. Szívesen beleegyezik lelkésze is tudom, 
sőt még az esperes ur sem fog  érte apellálni, ki 
hóbortosságaiért önt elkergette Legfennebb  azt 
mondjuk rá : szegény tatár ! 

Jellemző az is, hol * alatt ezen megjegyzést 
teszi: „bár ne lettem volna somlyói diák soha!" 
Ezt egy betűig helyben hagyom, sőt én is nagy 
sajnálatomat kell hogy kifejezzem  azért, hogy ön 
valaha somlyói tanuló volt ; mert ha nem lesz az, 
legalább nem lett volna alkalma, hogy irni megta-
nuljon s most nem boldogtalankodnék olyan ügyek, 
körülmények körül, melyekhez nem ért s nem lé-
háskodnék a pennával, hanem tisztességesen csé-
pelne „az édes apám csűrében". — Ez egyébiránt 
most is hivatásszerűbb foglalkozás  lenne önnek, 
mint az élhetetlen nyelvészkedés. Ott legalább nem 
csépelne tán üres szalmát, hanem hullana vagy egy 
mag is utána. 

Megnyugtat engem az az öntudat egyébiránt, 
l.ogy a mi válaszunknak mégis volt annyi eredmé-
nye, hogy azóta ön legalább egy néhány nyelvtu-
dományi munkának cimét kinézte a Stein János 
könyvárjegyzékéből  s most nagy tudós pofával  * 
alatt idézgeti a cimeket. 

Egy nagy hibája azonban mégis maradt. Az, 
hogy máig sem akadt olyan munkának még a ci-
mére, melyből megtanulhatná, mi az a tájszólás-
tudomány. - Ezt a „bőrébe járó"1 dolgot most is 
nagy szerényen elfeledvén,  egész lytánia-hosszú 
cikkén végig egyebet beszél, mint Bodóné, mikor 
a bor árát kérik — és nem azt, a mit bizonyítani 
kötelessége volna, azt tudniillik, hogy a „toportyán 
féreg",  „lóbadugó", „tapsifüles",  „nyugodalomtőke" 
csiki tájszók. „Toportyánférges"  tudománynyal bőcs-
ködik', „tapsifüles"  bölcsességet affektál,  „lóbadu-
gósu kuruzslást árul és „nyugodalomtőkés" „szőr-
hintón" „zökkentőzik". Idézi nagy pathossal azon 
közönséges nyelvtudományi munkák cimeit, mint 
nagy ritkaságokat, melyeknél a laikus nyelvbuvár-
r.ak is többet kell hogy ismerjen s n.elyeket én 
még azelőtt is ismertem, mielőtt ön az annyira le-
nézett somlyói gymnasiumban nyáfráskodott"  vol-
na, hol egyik tanára ezen találó élces versecskét 
mondta volt önnek : 

„Én vagyok az első legény a táncba' 
S egy kalán vaj nem olvad el a számba." 
Végül álljon itt a fenhil'atolt  jegyzőkönyvi 

kivonatok egyike : 

Jegyzőkönyvi  kivonat7 

a csikmegyei tanító testületnek 1878. év szeptem-
ber 25-én Csik-Szeredában Madár Mihály elnöklete 

alatt tartott közgyűléséből. 
J e l e n v a n n a k stb. 
7) Nagy Imre tantestületi főjegyző  a követ-

kező kérdéseket terjeszti a tantestület elé : Igaz-e, 
vagy hallotta-e valaki, hogy Csikban valahol a 
medvét „toportyánféregnok",  a nyulat „tapsifüles"-
nek, a lovat „szőrhintónak", a hámot „lóbadugó"-
nak, a nyerget „nyugodalomtökének", a macskát 
„lesbetegnek", a kutyát „éjjeli bátornak" és a tán-
cot „zökkentőnek" nevezik vagy hívják? 

A jelenlevők közül senki sem hallván a nép 
ajkáról amaz elnevezéseket Csíknak egyetlen szög-
letében is : egyhangú derültség közt számba sem 
vehető, lenézendő, visszautasítandó és roszakaratu; 

nak jelentetik ki minden oly állítás, mely ezen 
szókat mint csiki tájszókat akarná feltüntetni. 

Kelt mint fenn. 
Kiadja F e l m é r i A l b e r t , 

jegyző. 
(Ezt követi a csikszéki általános kath. testü-

let gyűléséből egy hason értelmű jegyzőkönyvi 
kivonat. Szerk.) 

Ezek után tessék már beszélni tisztelt nyelv-
tudós ur a „szelekkel és legyekkel""; bizonyítsa 
be azoknak, hogy magának igaza van. En önt, ki 
a nyelvtudóskodás fedele  alatt durván személyes-
kedni kezdett, megvetem és lenézem. Bármit tart-
son rólam ezentúl, azzal nekem semmi közöm. — 
Sajnálom, hogy oly hangon kellett írnom, milyen 
hangon talán soha sem irtam, de jól tudja azt ma-
ga, hogy „a milyen a mosdó, olyan a kendő"". Én 
bebizonyítottam állitásomat. Nekem önnel többé 

s Csiki táj«4. Érti-e ? 

4 Csiki tájszólás. 
» Csiki tájszólás. 

' Csiki tájszó ez is. 

, A két jegyiikünyvi  kivonat eredetije a sierkesztiségnél 
megtekintheti. 

• Csiki nyelvjárás. 

9 Csiki példabeszéd. 

semmi dolgom. írjon a mit tetszik. Nincs veszte-
getni való időm, hogy az ön semmiskedéseire fe-
leselgessek. 

Csik-Szereda, 1878. október 9. 
T. Nagy Imre, 

Csikmegye földmives  felső  népisko-
jánál a magyarnyelv,  földrajz,  tör-
ténelem és alkotmánytan tanítója. 

Az idei szüret Erdélyben. 
A mennyire tudósításaink terjednek, mennyi-

ségileg a várakozást felülhaladó  ; a mi a minősé-
get illeti: csak közepesnek mondható a termés. 

Ritka szép szüreti napjaink voltak : csaknem 
nyárinak mondható enyhe, napfényes  időjárás, oly-
kor egy kis futó  permetével; az éjjelek nem na-
gyon hűvösek, többnyire borongós éggel. Az em-
berek alig emlékeznek ily tartós, szép őszre. Mond-
hatni jóforma  dér sem volt mostanáig. 

Bizony a szőlőnek, sok későn kelt kukoricá-
nak, sarjunak, ásatlan répának, elkésett vetésnek 
és ugariásnak, általában a gazda megtorlódott te-
endőinek csak is ily időjárás mellett lehetett sze-
rencsés betakirását, keresztül vitelét végrehajtani. 

A mi főként  a szőlőt illeti: országos baj ná 
lünk, hogy a nyárvégi tartós esőzés miatt a kövé-
rebb helyeken, aljban fekvő  szőlők szemei kihasa-
doztak és átalános rothadást szenvedtek. Ilyeneken 
a későbbi szép napok is majd semmit sem segít-
hettek. 

A hazai jobb fajok  közül a somot, leánykát, 
járdoványt láttuk szépen fejlett  és nem nagyon rot-
hadt minőségben. A riesling igen szépen kitett 
magáért, valamint az alexandriai muskotály is, — 
mondhatni kivétel nélkül, nagyon szépen készült. 
A ropogós muskotály (croquant) egész táblaszám-
ra teljesen lerothadt. 

A mustok minősége, a nálunk még mindig 
leginkább használt, de kevéssé megbízható Wag-
ner-féle  mustmérő szerint az aljban ri —12 fok,  a 
hegyek felső  részében 13 fok  körül állott. Rieslin-
get 15 —16 fokost  is mértünk, mindezen tételeket 
a jobb helyeken : Torda vidékén, a Küküllőmen-
tén, az erdélyi Hegyalján értve. 

Legdrágább közönséges, vegyes mustot a He-
gyalján, Igenben és Celnán szedtek : 1 frtért,  sőt 
azon felül  erdélyi 8 kupás kis vedrét. Az árak, in-
nen a Marosvölgy felé  közeledve, mind alább szál-
lanak : Bocsárdon 70 kr, Krakkóban 60 kr, Csák-
lyán 50 kr, sőt alább is. A Küküllőmentén 50—80 
kron a must javát adják. 

Egyébütt és gyengébbet 40 kron is eleget 
lehetett szedni, mert a hordóh'iány miatt sok helyt 
a közönséges termelők akármi áron odaadták ter-
mésöket, csak vegye valaki. 

KÖZGAZDASÁG. 

A deési gazdasági kiállításról. 
Az idegent, ki a közelebbi években ezt a vá-

rost nem látta, kellemesen lepi meg az a szembe-
tűnő külső csinosodás, sok uj építkezés, a mi 
kivált Deés főterén  és ennek környékén történt. 

Mintha (kicsinyben) III. Napoleon és jobb ke-
ze Hausmann, a szajnai prefekt,  állnának az ügyek 
élén : oly messzelátó és nagyratörő tervekkel lát-
juk itt a vezető férfiakat  foglalkozni.  Kisajátításo-
kat tesznek ; uj utcákat nyitnak, lerontják a szép 
reform,  egyház körül emelt dísztelen, ronda fész-
keket s a mi Kolozsvárnak talán sohasem sikerül: 
piaci nagy templomának kiszabadítása az árufész-
kek és emberi ketrecek zűrzavarából — az Deésen 
10—15 év alatt, emberi számítás szerint, biztosan 
meg fog  történni. 

, Hibát követnénk el, ha meg nem említeném 
az Uvárnak Szamosra néző, sziklás tetején és lép-
csőin csak másfél  évvel ezelőtt kezdett uj sétatért. 
Ott, a hol régebben átlábolhatatlan szeméthalmok 
zárták el a vakmerő látogató útját : a hét vezér 
emlékére emelt 16-ik századi ó torony környéke 
csinos, kellemes és meglepő szép kilátással fogadja 
a vendéget. 

ÜS mindez eddigelő minden közrovatai és 
adósságcsinálás nélkül, csupán a város közmunka-
erejének okos felhasználásával  és a korcsmajöve-
delemből, a birtokosságot illető osztalék egy részé-
nek ide áldozásával hajtatott végre. 

Annál nagyobb érdem a fő  vezetőknek b. Bán-
ffy  Dezső főispán  és Roth Pál polgármester urak-
nak, hogy nemcsak tervezni tudnak, hanem terve 
ikkel a gyakorlati kivihetőség határai közt ma-
radnak. 

Engedje el nekem a t. olvpsó, hogy a megér-
demlett elismerés hangjai önkénytelenül tollam alá 
jöttek. Most már egyenesen tárgyamra térek: 

— A városház telkének egyik oldalával szem-
ben emelkedik a kiállítási épület, melynek máskor 
az a prózai rendeltetése van, hogy csizmákat árul-
nak benne. Ennek a csizmaáruló teremnek Erdély-
ben aligha találnók mását, 32 öl hosszú, 8 ölnyi 
széles s csak néhány a középen emelt kis oszlop 
mutatja, hogy nem valami Cifra,  világias célokra 
rendelt vigadóba léptünk. 

Nem célom az egész tárlatról részletes leírást 
adni. Mellőzöm a terem közepére helyezett külön-
böző gépeket; a zöldségek, főzelékek,  különféle 
női munkák hosszú sorát. Nem szólok — bár hálá-

datos^tárgy lenne! — a derék nőegylet tagjainak 
fáradhatatlan  buzgalmáról, kik árucsarnokot rög-
tönözve, az egyes tagok által ajándékozott élelmi 
szereket szabott árért osztogatták a vendégeknek. 
Én szűkebb körben maradva, csak a gyümölcski-
állitásra szorítkozom. 

A teremnek egy egész szögletét egyedül gr. 
Teleki Miksáné kendi lónai birtokáról küldött, sok-
féle  kerti termény s azok közt cserepekbe ültetett 
nemes csemeték foglalták  el. Kendi-Lonán a fate-
nyésztés rendkívüli terjedelemben űzetik. Az egyes 
birtokrészeket ákácfákkal  szegélyezik s egész hegy-
oldalokat, kopár puszta helyeket ültettek be er-
dőkkel, gyümölcsfákkal:  nemes példát mutatva, 
miként kell rövid idő alatt egész vidéket paradi-
csommá varázsolni 1 . . 

A terem oldalát körülfutó  asztalokan tányé-
rokra halmozva állott a gyümölcs; tulnyomólag 
alma. 

Kiváló szép volt a kolozsvári kertészeti szak-
osztály küldeménye, melynek egyrészét Dicső-Szent-
Mártonból az odavaló gaz. egylet küldötte át; 
ehez járult még 10 faj  szőlő és 20 faj  alma, melyek 
főként  a hazai almafajok  igen sikerült gyűjteményét 
foglalták  magokban. 

Magánosok közül Fekete Pál szőlőszeti ván-
dor tanár gyűjteménye volt legértékesebb, főként 
sokféle  körtéivel, melyeket Szőkefalváról  hozott. 

A közel vidékiek közül felemlítjük  még a kö-
vetkezőket : 

Vályi Elek Kenteikéről, mintegy 40 faj  több-
nyire körvét küldött. Gr. Bethlen Béla, Árokaljá-
ról, az ottani százados fákkal  biró szép gyümöl-
csösből, több jeles fajjal  jelent meg; Bálványos-
Váralja híres gyümölcstenyésztő vidékéről többen, 
köztük főként  Herszényi László a vidéki s ugy 
látszik eredeti erdélyi fajalmák  gyűjteményét mu-
tatták be ; (a sok kevésbé értékes közt: az őszi és 
téli ő r i almát.) Továbbá kitűnők voltak: Betegh 
Kelemenné, Törpényi Lajos, gr. Kornizs Viktor és 
gr. Bethlen Károly gyűjteményei. 

Általánosan azt a sajnos észrevételt kell ten-
nünk, hogy valamennyi vidéki gyűjteményben, ki-
vétel nélkül nagy névzavar uralkodott. Az értékes 
fajok  egy része, hamis nevek alatt, a termesztésre 
egyáltalán nem érdemes zúp, fejér  és bőralmák 
stb. közé elegyedve. Ezen országos bajon és be-
tegségen épen az időnként rendezendő kiállítások 
fognak  segíthetni legbiztosabban. Csupán itt ismer-
hetik meg a vidjéki gyümölcskedvelők,  — kik min-
denütt számosan vannak, — a termesztésre érde-
mes jeles fajokat,  saját szemléletből. 

Ezen célból, a kolozsvári kertészeti szakosz-
tály részéről Deésen megjeleni Szabó Sámuel tanár 
kiválasztotta a kiállítás összes gyümölcsei közül 
az általános termesztésre ajánlható s eddigelő Er-
délyben legtöbb helyt sikerült és kipróbált fajo-
kat : összesen 20 faj  körtvét és 27 faj  almát. Ezek 
a közönség okulására, egészen külön, egy hosszú 
asztalra helyeztettek el s nyomtatott nagy betűs 
cédulákkal jelöltettek, hogy a szemlélő, a valódi 
hibátlan nevekhez könnyen hozzájuthasson. 

Okt. 15-én a biráló bizottság tagjai és szá-
mos szakkedvelő, egy igen érdekes izlelő estély t 
tartottak, hol Szabó tanár röviden ismertette a ki-
választott gyümölcsöket, elmondván azok jellemző 
sajátságait és kitűnő tulajdonságait; az érettek egy-
szersmind megizleltettek. Idejegyezzük a főbbeket 
névszerint. 

A l m á k : a honiak közül: Ponyik, Batul, 
Szászpap, Kék, (cigány, vagy hamvas muskotály,) 
Bánfti  Pál (legkésőbbi tavaszi) : továbbá: Graven-
steini (őszi), Muskotály renet, Téli arany pármén, 
Kanadai szürke renet, Ananász renet, Londoni 
peppin, Baumann renet, Schönbrunni renet, Kasseli 
nagy renet. 

K ö r t é k : a honiak közül: Brassai Mari em-
léke (Brassai József  állította elő magról, a Dielhez 
hasonló) ; továbbá: (Császárkörte nyári, Vilmos,) 
Bosc kobakja, Erdei vajonc, ószi szürke esperes, 
Angoulémi hercegnő, Diel, I. Napoleon, Josephine 
des Malines, Hardenpont téli (Kronprinz Ferdinánd), 
Colmar Souverain (d' Argenson), Manna Colmar, 
Téli esperes, (brüsseli pergamen), Bolvájli vajkörte. 

Ekső jutalmat (1 aranyat) nyert gyümölcsei-
ért Fekete Pál, dicsérő oklevelet többen. 

„E. G." 

L E G Ú J A B B . 
A berlini szerződést november 4-dikén az 

osztrák képviselőháznak is beterjesztették. 

A porta ismét hajlandónak mutatkozik 
monarchiánkkal szerződést kötni B o sz n i á r a 
nézve. — 

Andrássy gróf  megérkezve Budapestre, lá-
togatásokat tett Gorovénál s másoknál. Tiszá-
val hosszasan értekezett. 

Philippovics lemondott. A költséges kato-
nai táborkar és hatóságok Boszniába föloszlat-
tatnak — s egyáltalán takarékosabb szervezés 
rendeztetik be. A főparancsnokság  is föloszlik. 
E fordulatok  nevezetes eredményeket rejtenek 
magukban. 



K Ü L ö N F E L É K. 
— Tisza Kálmán, városunk orsz. képviselője 

tiszteletére rendezett estély folyó  hó 3-án nagyszá-
mú közönség jelenlétében kedélyesen folyt  le. Az 
estélyt a Budapesten járt küldöttség rendezte; 
képviselve volt ott a választó polgárság minden 
osztálya. A kedélyes toasztok egymást váltották 
fel  s különösen Császár Bálint elmés ötletekben 
gazdag pohárköszöntése Tisza Kálmánra, általános 
lelkesültséget keltett. Megemlékezett igen meleg 
szavakban Horváth László megyei főjegyző  Sepsi-
Szentgyörgy város polgárairól, mig Thury Gergely 
a küldöttséget, '-yárfás  Lajos Potsa József  főispánt, 
majd Forró Ferenc alispánt éltette. Az estély kife 
jezése volt azon örömnek,mely jégárainkat Tisza 
Kálmán képviselője megnyerhetése felett  eltöltötte. 
Az éj előhaladott s a poharak még csengtek s egy 
szívvel lélekkel kívántuk: Éljen Tisza Kálmán, S.-
Sztgyörgy város képviselője. 

— A sepsi-szentgyörgyi nőegylet küldöttsége 
tegnap vitte meg Csercy Jánosné ő nagyságához 
az elnökké választatásáról szóló jegyzőkönyvi  kivo-
natot. A küldöttség tagjai, Bogdán A.-né Sebestyén 
Sándorné, Kelemen Lajosné, Bogdán Flóriánné és 
Málik Józsefné  úrasszonyok, Imecsfalvára  déli 12 
órakor érkeztek meg, s Málikné asszony rövid be-
széd kíséretében átnyujtá a megválasztott elnök-
nek a választmány által hivatalosan kiállított ok-
iratot. Csereyné úrasszony kitüntetető szivélyesség-
gel fogadá  a küldöttséget s válaszában meghatot-
tan emlité fel,  hogy egy ily közbizalom reá nézve, 
ki életét annyira szereti a közügynek szente ni, 
mily megnyugtató. K/ny ilv initá egyszersmind, hogy 
az elnökséget elfogadja  s a sepsi szentgyörgyi lel-
kes nők ismeretes buzgóságában vetett reménynyel, 
biztos sikert vár a nőegylet munkásságától. A kül-
döttség megnézte a valóban érdekes *ós gazdag 
műkincsekből álló m u z e u m o t is, melyért Cse-
reyné úrasszony annyi áldozatot hozott, csakhogy 
Háromszékmegye számára a nemzeti művelődés 
történelmének egy szép alapkövét letegye. Azon 
érdeklődés és az archeologia különböző ágait illető 
meglepő tájékozottság, melyet a muzeumalapitó nő 
e tárgy körül tanúsít, lehetővé tették, hogy a kül-
döttség az érdekes régiségeket szelemi haszonnal 
szemlélhették. A legbarátságosabb fogadtatás  után 
a kü d'jttség tagjai este bucsut v tt a szeretetreméltó 
kedves házi asszonytól, ki megíyéré, hogy még e 
hó folytán,  jórészt 15—20-ka közt, megtartja a köz-
gyűlést Sepsi Sztgyörgyön. Üdvözöljük részünktől 
is ismételten a köztiszteletben álló elnököt, s szi-
vünkből óhajtjuk, hogy ama szép remények, me-
lyeket ő őzen egylethez köt, nőink készséges tá-
mogatásával megvalósuljanak. 

— A Mipsii iárúskür tanitó testülete f.  hó 4-én 
a felső  népiskola egyik tantermében gyűlést tar-
tott. A tagok kevés számmal, alig 20—25-011 jelen-
tek meg, pedig a tárgyak érdekessége minden-
esetre több közönséget hozhatott volna össze. Ne-
vezetesebb tárgyai közül felemiitjük  a következő-
ket. Bartha Béni közs. tanitó előadást tartott a 
budapesti III. egyet, tanitó gyűlésen szerzett ta-
pasztalatiról, különösen .1 szakbizottságok ülései-
ről. Nagy elismeréssel szólt főkép  a tanszerkiálli-
tásról s az ott felmutatott  tanulságos gyűjtemé-
nyekről. Bartha Béni előadása fig'yelemben  és tet-
s/.ésben részesült. Előadó végül megjegyezte, hogy 
itt el nem mondott s budapesti nagy gyűlés igen 
érdekes két szaküléséről a háromszéki általános 
tanitógyülés előtt fog  referálni.  Csinádi Lajos is-
mertette Madzsar Jánosnak az elemi iskolák hasz-
nálatára irt számtanát. Ezen ismertetés szerint az 
I. osztály számára való gyakorló könyvön kivül a 
többieket alig lehetne sikerrel használni a népisko-
lákban. Egy igen talpraesett indítványt tett Bartha 
Béni földrajzoktatásunk  érdekében. Indítványában 
ugyanis felemlité  a földrajz  tanításnál eddig hasz-
nált tankönyvek hiányait, hogy a kiadott min. tan-
tervnek elég tétessék, egy erdélyt külön tárgyazó 
földrajz  készítését hozta javaslatija, mely tekintet-
tel Háromszékmegiyére, a szokásos kiindulási pon-
tot itt venné fel.  A gyűlés ez indítványt örömmel 
vette s a háromszéki ált. tanitógyülésen ajánlatba 
fogja  hozni. Végül a tanitók megtekintették a hely-
beli szövő tanműhelyt, hol Binder ur utmutató ma-
gyarázatait érdekkel hallgatták meg. 

' — Tiiz. Mult éjjel Étfalván  Imreh Albertnél 
ismeretlen okból tüz ütvén ki, minden gazdasági 
épülete, 800 kalangya gabonája a lángok marta-
léka lett. 

— Önpvilkossiísi kisfr'et.  Brassóban e hó 1 én 
egy kereskedő segéd, ki csak 14 nappal azelőtt 
érkezett azon városba, a Weis-féle  hotelben, ön-
gyilkossági szándékból, mellébe lőtt. Hátrahagyott 
iratában okul ..zt hozza fel,  hog-y rokonai Brassó-
ban igen hidegen fogadták.  A súlyosan megsebe-
sültét rögtön kórházba szállították. 

— Mcgiiivíis. Az Erdővidéken alakulandó nép-
bank aláirt részvényeseit — az alapszabályok ki-
igazítása s bank hivatalnokainak megválasztása 
céljából f.  hó 10-én d. u. 3 órára a baróthi vá-
rosház nagytermébe tisztelettel meghívom : egy-
szersmind kérem a t. ivtartó urakat, hogy a ná-
loVc levő aláirási iveket azon gyűlésre az elnökség-
hez- eshetőleg baróthi jegyző Mórik Lajos úrhoz 
jríulhatallannl adják be, mivel e nélkül a cégjegy-
és npm eszközölhető.' F.-Rákos. 1878. november 

7'Án ' ó r ö k A r o n, a népbank ideiglenes titkára 

— A spanyol királv ellen intézett merénylet 
elkövetőjéről francia  lapok több részbtett közöl-
nek. A merénylő neve Jüan Olizay Moncasi nős 
és egy kis leány atyja. Kádármesterségét abba 
hagyva internátionálista lett s e hó 12-én elhagy 
ta lakóhelyét Tarragonát, Madridba jött, hol a rend-
őrség félrevezetése  végett többször változtatta la-
káját. Tervét senkivel, még nejével sem közölte. 
Moncasi kicsi termetű, kopott ruháju, vad tekintetű 
emberke, fekete  szakállal és hajjal. Több fontos 
okmányt találtak nála. A merénylő lapokból ol-
vasta Hödel és Nobiling tettét s bevallotta, hogy 
ismeri a szomorú hírnevű két egyént. Midőn a vizs-
gáló biró moodá, hogy Nobilinget tetteért halálra 
ítélték, Moncasi igy felelt:  Tudom. — Egy délben 
érkezett távirat szerint a bíróság Moncasi merény-
lettevő lelki állapotának figyelemmel  kisérésés ren-
delte el. 

— _Ple vna grófja."  ezt a rangot és címet 
szánta Sándor cár legjobb vezérének, Tottleben 
tábornoknak. A grófi  rang ellen Gorcsakoffnak 
nem volt kifogása,  de a „Plevna" cím ellen kikelt 
a kancellár, arra utalván, hogy ezzel Miklós nagy-
herceg sértetnék meg, mert ő volt annak idején 
Plevnánál a főparancsnok  s nem Tottleben tá : 

bornok. 

— Tisza Kálmán és az Este-baka. Kovács Ist-
ván, pomázi származású tartalékos az Este-ezred-
ből, ki társaival 1 én érkezett Budapestre s 2-án 
kapta meg szabadság-levélét, — ugyanazon nap d. 
e. mint a „P. Ll." beszéli, a budai fazekas-téren 
ült egy targoncán a Blum-féle  gőzmalom mellett 
s mesélte boszn.ai élményeit a köréje sereglett 
férfiaknak  és nőknek. Figyelmesen hallgatták a 
katona szavait, midőn a kis csavargőzös parthoz ér-
kezett s róla néhány ember szintén a hallgatókhoz 
csatlakozott. A katona, a mint az elegáns urakat 
meglátta, abbahagyta az elbeszélést, mert — úgy-
mond — nem tud ékesen beszélni. Egy sötét pá-
paszemes, öreges ur azonban csak unszolta, hogy 
folytassa.  Habozva engedett a katona a felszólí-
tásnak s beszélte tovább, hogy mennyi mindent ál-
lott ki, látott és tapasztalt Boszniában. Elvégez-
vén történetét, az öreges ur két tizes bankót nyo-
mott markába, hogy mulasson rajta — s tovasietett. 
A meglepett katona alig tudott egy köszönő szót 
dadogni, de harsány éljenzésbe törtek ki a körülte 
álló emberek . . . . Az elbeszélésre kíváncsi és 
megéljenzett öreges ur Tisza Kálmán miniszterel-
nök volt. 

— Tizenharmadik közlemény a s.-sztgyörgyi 
nők segélygyüjtő bizottságához a Boszniában meg-
sebesültek javára történt szives adakozásokról. Ke-
lemen Lajosné úrasszony gyüjtöivén : Kelemen La-
josné 5 frt.  Sényi Sándor 2 frt,  többen 2 frt.  Bar-
tha Mór, Sényiné, Kelemen Lajos, Csereyné, De-
ák Albert 1 — 1 frt.  Bardoc Lajos, Bardoc Borbála 
40—40 kr. Balogh Ignác, Gáli István (Szászfalu), 
Bögözi Mihály (Nagy-Nyujlód) 30 -30 kr. Vitos 
Mózes (Nyújtód) 25 kr. Horváth László, Pócsa Jó-
zsef,  Elekes, Genfi  konvenciós, Egy vasigát hordo-
zó (Vasadi Gyula), Egy bus gazdász, Kozma Ilka, 
Cserey Ákos, Jakakos Gergely (Kfs-Nyujtód),  Ko-
vács Jánosné Kádár Verona, Varga Mihályné Ká-
dár Anna, Hadnagy János és neje Babó Róza 20 
—20 kr. Bardoc Gáspár, Bene János, Kerepesi Já-
nos (Nyújtod), Vargyasi György (Nyújt.), Sárkány 
Istv,ánnné (Nyújtód) 10—10, Opra (Nyújtód) 12 kr. 
Összeg 20 forint  37 kr. — T i z e n n e g y e d i k 
közlemény. Geréb Jánosné úrasszony gyüjtöivén ; 
Geréb Jánosné 2 frt.  Bartha Mór, Pócsa József,  dr 
Antal Mihály, Ötves és Beteg, Csutak Péter 1—1 
frt.  Fogolyán 20 kr. Összeg 7 frt  20 kr. 

— A sebesültek részére C s i k i Andrásné 
úrasszony által beküldettek az alább megne-
vezett adakozóktól a következő adományok : 
Nagy Anna 1 frt  20 kr. Csiki Andrásné 1 frt  10 
kr. Horváth László 1 frt  10 kr. Cseh Emil, Pócsa 
József  1 —1 frt.  Nagy Elekné, Antal Ilka, Antal 
Mari, Kis Jula, Benkő Jula, Cintos Jóskáné, Szabó 
Póli, Kovács Mózesné 50—50 kr. Franz Nobille de 
Cicogna tizedes 40 kr. Csiki András 30 kr. Schwarz 
Frigyesné, Schnabel Kata, Kurmesz Kata, Csabai 
László, Császár Bálintné, Nagy Józsefné  (vendgl.), 
János Miklós 20—20 kr. Kis Amáli, 'Nagy Gyula, 
Molnár Éva asszony, egy valaki, egy másik, egy 
harmadik, Kis Berta 10—10 kr, Szabó Mari 15 kr. 
Csiki Andrásné 1 kgr, :Na"gy Anna 1 kgr, Antal 
lika és Benkő Jula 1 kgr, Kis' Jula 1 kgr, Schwarz 
Frigyesné 1 kgr, Schnabel Kata és Kurmesz Kata 
1 kgr 50 dkr, Nagy Elekné 50 dgr tépés, Cintos 
Jóskáné egy csomag lenrongy. (Ezen közlemény 
mult hóban hibásan jelenvén meg, hibaigazítás vé-
gett ismét közöljük.) 

P I A C I Á R A E 

liS.-Szt.- II 
"György | B r a 

nov. 4 l| nov 
frt  | k i j frt. 

3SÓ, 

1 
1 kr 

| legszebb . . 6 6 80 
Buza (tiszta) > közepes . . 5 - i 6 20 

J gyöngébb . 4 50 5 30 
Buza (vegyes) — — 4 80 
Rozs \ l e £ s z e b b 4 20 4 40 

J közepes — — 4 — 

Árpa ] í e . ^ Z ü b b 4 — 4 20 

Z a b í l e F 7 - e b b 2 20 30 
J közepes 2 2 20 

lörökbuza 4 4 30 
— 4 70 

5 60 
— 7 IO 
— 5 20 
— 9 65 
5° 1 60 
28 — 48 
44. — 46 
14 — 32 

faggyú  iriss _ | 30 ; — 30 

Érték és váltó árfolyam  a bécsi cs. kir. uyilváuo} 
r tőzsdén november 4 

Magyar aranyjáradék 81.95 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás 11030 
n n n II. n i°9-75 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 73 25 
„ n n 1876. évi államkötv. . 63.25 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 97.75 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 78.50 

Temesvári „ n . . 74.75 
Erdélyi „ „ . . 72.90 
Szölödézmaváltsági „ . . 84.— 
Osztrák egys.-államadósság papirban . . 81.50 

„ n 17 ezüstben . . 60.60 
„ aranyjáradék 62.15 

1860. államsorsjegy 70.90 
Osztrák nemzeti bankrészvény 112.80 

„ hitelintézeti 783.— 
Magyar hitelbank 206.75 
Ezüst 100.— 
Cs. kir. arany 5 58 
Napoleond'or 9-36' 
Német birodalmi márka 57 85 
London 116.75 

.Felelős szerkesztő: Malik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Szerkesztői posta. 
P. I. urnok A — 11. A cikk helye ott 

van, a hol az inditó sorok megjelentek. 
K. L. urnák Gy.- -zf.-H.  Személyes iigyek csak 

„Nyilttérben" tárgyalhatók. 
T—sch 11. Átdolgozást kiván. 

Szám 986 878. 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
Bikfalva  nagy községben a bor, sör, szesz 

és pálinkaárulasi jog jövő 1879. év január hó 
1 tói kezdődóleg három egymásután következő' 
évre lnszonbéibe adatni határoztalván : ha-
szonbérleni kiván k a f.  187S. évi IIOV 24-Ő1I 

délután 2 órakor irt község házánál tartandó 
nyilt árverésre meghivatnak. 

Kelt Bikfalván,  1878 év október 31-én. 

Tölgyes István, 
2 —3 biró. 

Sz. 1916--878. 

Pályázati hirdetmény. 
Brassómegye hétfalusi  járás szolgabirája által 

az 1876. évi XIV. t. cz. 144. alapján Zajzon, 
Tatrang és Pürkerecz csoportosított községek kör-
orvosi állomására 350 frt  fizetés  mellett pályázat 
nyittatik. 

Felhivatnak mindazok, kik az idézett t. cz. 
143, §. szellemében ezen állomásra pályázni kiván-
nak, kellően felszerelt  folyamoclvánnukat  f.  1878. 
n o v e m b e r 25- é i g alólirthoz adják be. 

Hosszufalu,  1878. okt. 28-án 
Henter Gábor, 

2—3 szolgabíró. 

Árverezési hirdetmény. 
Alul irt község elöljárósága közhírré teszi, 

miszerint Nagy-Baczon nagy községe az 1879. 
évre a korcsmáriást, n. m szesz, pálinka, 
bor- és sörárilllliltást haszonbérbe adja* ez 
évi n o v e m b e r 17 ón d. u. 1 órakor A hozzá-
szólni kivánók a kikiáltási árnak io°/0-át előre 
letenni kötelesek. A feltételek  a község házá-
nál bármikor megtekinthetó'k az árverezés 
napjáig. 

Nagy-Baczoa, 1878 október 30-ám 

Máté Pál , Sigiiioiii! Héniáni , 
albiró. községi jegyzői. 


