Megjelenik ezen lap hetenkint kétszer:

Szerkesztőségi iroda:

oatltörtökön és raitrup

Főpiac, Csulak-féle ház,

Előfizetési feltételek:

hová a lap szellemi részét
illeti

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

közlemények

küldend&k.

Kiadó hivatal :

Hirdetmények dija:

Poll&k Kór könyvnyomdája,

3 hasábos petit-sorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 30 kr.
Nyllttör sora 15 kr.

hová > hirdetések és
előfizetési pénzek
bérmentesen intézendik.

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap.

k háramszéki „Háztópar-agytet" i s a „sepsi-szentgfttrgp önfcénytes tfizolttö-egytet" hivatalos közértje.

Lezajlott az ellenzék által várva-várt kormány elleni vádirat nagyszerű drámája A vádirati indítvány kinyomtatva szétosztatott a képviselőházban, az ellenzéki szónokok reszkettek
az izgatottságtól, a belső lázas örömtől, hogy
a kormányt nemsokára a vádlottak padján, a
v á l a s z t o t t b i r ó s á g elébe fogják vezetni, mint hajdan Demósthenest Az indítványt 2
órán keresztül támogatta egy gyilkos beszédben Simonyi Ernő, a kinek sokkal nagyobb bá
torsága van egy képviselőház előtt tele vett
szájjal, nagy fontos képpel rágalmazni, mint a
kimondott szónak emberül ura is lenni; ez a
Simonyi Ernő egy kétségbeesett beszédben kimutatá ugyan, hogy Tisza hazaáruló s dacára
annak, hogy a kormánypárti képviselők közül
sokan hiányoztak, mégis meg kellett érnie az
ellenzéknek azt a szerencsétlenséget, hogy 75
szavazattöbbséggel elvetették az indítvány tárgyalását. Szivünkből sajnáljuk az ellenzék siralmas helyzetét s részvétünk kisérje őket kinteljes pályájukon !

vezetésével megbízott kormányt s igen helyesen követelni fogja, hogy legtitkosabb indokairól is vonja félre a leplet, mely a keleti kérdéseket borítja. Ennek a testületnek jogában
áll kérdőre, szigorú felelősségre vonni a kö^'ös
kormányt, hogy számot adjon a nemzetnek eddigi működése indokairól
Kötelessége a delegációnak, ha a multakat
illető kérdésekkel tisztába jött, megjelölni a jövőt illető célokat és eszközöket is Az állam
méltán megkövetelheti, hogy »z ezután történendők felől minden ágában tájékozva legyen.
Eljött az idő, hogy kormányunk teljes nyíltsággal lépjen elö s vegye ki kezéből az őt vádoló ellenzéknek ama legutolsó fegyverét is,
hogy terveit és céljait a nemzet előtt elhallgatja Megkívánjuk a kormánytól, hogy csak
a legszükségesebb és a körülmények által indokolt esetekben éljen ama jogával, hogy nyilatkozatának minden tekintetben nem kell horoznia a teljes nyilvánosság bélyegét.
Ilyen feladata van a delegációnak
Ilyen
bizalommal várjuk a delegációk működését.

A delegációk összeültek. A két országháznak legjava együtt van, hogy Ítéletet mondjon
a monarchiát vezető kormányok lépései felett
a keleti kérdésben Fontos pillanatok következnek be mindenesetre. — A lefolyt tíz esztendő
alatt, mely összeesik dualistikus alkotmányunk
első intézkedésével, oly események történtek,
melyek megrázták Európát, ki voltak szegezve
az ágyuk a birodalmaknak s monarchiánkat kikerülte a csata zaja. Csak a legújabb időkben
jöttek el hozzánk is az átalakítást vezeti események viharai s lecsaptak fejünk felett. A zúgó szélvész, az átalakulások forgó vihara nem
ragadott el, — nem tiport össze bennünket,
hanem figyelő álláspontunkból villámhárítóink
felfogták a terhes fellegek gyilkait Lecsillapította monaichiánk a szultán azon két háborgó
tartományát, — mely gyupontja volt ama nagy
földrengésnek, mely periodikus működésével
össze akarta rázni a Balkán félszigetet
Egy
hatalmas szavával megállította Oroszországot
hódító hadjárataiban s más békét diktált az
orosznak, mint a hogy ö akarta volna
Számon kéri most a delegáció a külügyek

* A magyar kincslári utalványok tárgyában, a
„B. C." értesülése szerint, legközelebb egy hivata
íos hirdetmény jelenik meg, melyben az első kibocsátású, dec. i-én esedékes magyar kincstári
utalványok tulajdonosai értesíttetnek, hogy ezek
a kincstári utalványok, az ezzel megbízott pénztáraknál, haladéktalanul be fognak váltatni.
* A deniobillzált csapatok hazaküldése, az okkupált terület minden pontjáról, megtörtént, s már
valamennyi hazaküldött csapat, vagy megérkezett,
vagy útban van ; a csapatok pedig legnagyobb
részt elfoglalták téli állásukat. — A szerajevói
helyőrség számára rendelt hatvan barak közül
csak tiz készült el, e miatt a legénységet a városban kellett elhelyezni. Csak a tüzérségi lovak maradtak a szabad ég alatt. Beck altábornagy 3-án
indult Mostárból Bécsbe.
* A magyar delegáció tagjainak pontosan öszszeállitott névsora a következő :
Képviselők : gr. Apponyi Albert, gr. Bánfty
Béla, b. Bánhidy Béla, Baross Gábor, Csengery
Antal, Éber Nándor, Ernuszt Kelemen, Falk Miksa,
Hegedűs Sándor, Horváth Boldizsár, Horváth Lajos, Horváth Gyula, Ivánka Imre, b. Memény Kálmán, Kukuljevics Iván, Márkus István, Marsovszky
Jenő, Mihalovics Károly, Miskatovics József, Mis-

A delegációk.
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FQltAmadt rémek.
Három negyed év óta bömbölnek a gőzgépek
két francia gyárban, hogy kolbászszá sodorva a
lószőrt, azon igen nevezetes töltelékkel lássák el
a nagy világot, mely hivatva van a mai női divat
plasticismusát kiszorítani. Ti simulékony f a i 11 e-k,
melyek Oly előnyösen emeltétek ki a t a i 11 e-ket :
végetek van ! A legkérlelhetlenebb ellenséget keltette fel ellenetek a d i v a t , hogy m o 1 o c h-ként
nyeljen el a föld színéről. — Karcsúságot darázsi
fokra emelő, lépést apróztató, futást lehetlenitő s
elbukást könnyítő női öltözékek ! lejárt időtök. A
h a l a d á s nem tűri a m a r a d á s t , melynek pedig ti valátok legbuzgóbb eszközlői. Még csak néhány hét s hölgyeink sokkal könnyebben fognak
a világban m o z o g n i — receficés krinolinban.
A rettegve várt jelenség megérkezett. Ma már
Pesten, Budán az a hir :
Feltámadt a krinolin,
Selyem tűnik — katrinca,
Krinolin van alatta.
Igy biz' a !
Házépítő, útépítő, kocsigyáros, pamlaggyáros,
selyemfonó, gyapotszövő, kereskedő s valamennyi
iparos 1 feljött a ti napotok. Már ezután ha táncbál
van, igaz lesz, hogy: „kicsi nekem ez a ház, kirúgom az oldalát 1" Lényegesen gyarapodnak a k ör ü l m é n y e k ; a periphaeria növekedése olyan
r o h a m o s r e m é n y e k r e jogosit, hogy a nagy
circulus vitiosusok „quadraturu, circuli'-ja a bilte-

II.

rem jelenlegi terűletét legalább is meghatványozni
van hivatva.
S a hol eddig szépen megfért két asszonyság
s két leány, ott ezután csak magában ha képes
lesz állni egy a szépnemnek fajából. Sétáló hely,
gyalogösvény keskenységtök alterál. Szembe jövő
asszonyságnak sáros uton ha kitérni most te vágysz:
hosszúszárú bagaria födje lábad, különben]: elmerülsz a kátyúban.
Sorsod téged utrakelni ha késztet : kerekeken
nyugvó bárka legyen kocsid, mert ha nem, isten
úgyse! krinolintól nem férsz bele s honn maradsz.
Nevetgélő vig társaság közepett irigységet,
boszuságot keltő módon ott terem a krinolin. Két
három nő, kik azelőtt megfértek e g y pamlagon,
azért esnek most viszályba, hogy közülök; ki üljön
a divánba, terjedelmes krinolinnal nem férhetvén
meg csak e g y .
Szép szük öltöny 1 mélyhez kellett a szövetből
nem is s o k : huszonhárom s egy fél rőf — sok
kellett a tunikra — forralj 'boszut gyilkosodon, a
krinolinon, mert ehez a selyemből vagy gyapjúból,
szép virágos s fényesből — negyvenhárom s fél
rőf kell.
Nem bánkódik ezért ugyan selyemfonó, gyapjuszövő, kereskedő és szabó : több meternél több
a "haszon ; nagy a kelet, mert van elég fogyasztó.
A szabó sem zúgolódik, hogy többet kell varrnia,
ott van Singer Wheller, Hove: a varrógép megvarrja s aztán az az áldott r e s z t l i , s ó r e s z , —
vagy hogy nevezik — kétszerannyi szép kelméből
épen két annyi esik.
Az iparhoz igy tehátlan a krinolin épenséggel
jóval van. Emeli azt mindenképen s ennélfogva méltán lehet krinolinhoz nagy hálával a nemzeti gaz-

sics János, Mrazovics Mátyás, Prónay József, Prileszky Tádé, Pulszky Ágost, b. Rudics József, b.
Simonyi Lajos, gr. Szapáry Gyula, Szenicei Ödön,
Szilágyi Dezső, Szögyén László, Szlávy József,
Tisza Lajos, Tisza László, Tóth Vilmos," Várady
Gábor, Vizsolyi Gusztáv, Wahrmann Mór, b. Wodjaner Albert,gr. Zichy Viktor, Zzedényi Ede.
Póttagok: Andrássy Mihály, Fiöhlich Gusztáv, Hollán Viktor, Hoffgréf János, Kazy János,
Kiss Miklós, Lázár György, Matuska Péter, Ozegovics Lajos és Végh Aurél.
Főrendek: Almássy György gr., Almássy
Aladár gr., Dőry Lajos b., Erdödy Sándor gr.,
Festetics György gr., Fiáth Ferenc br., id. Földváry Lajos b. Haynald Lajos, Karácsonyi Guidó
gr., Mesznil Viktor b., Román Miron érsek, Schlauch Lőrinc püspök, gr, Szapáry Antal, gr, Szécsen
Antal, gr. Széchenyi Imre, Szögyén László, Vécsey
József gr., Pejacsevich László gr.
Póttagok : gr. Károlyi Sándor, b. Radvánszky
Géza, Zichy Ferraris Lajos gr., I.affert Antal b.,
Nyári Jenő b., Zmaics Bertalan.
Az osztrák felirati vita utan a 25 milliós kölcsön fog következni a birodalmi tanács tárgyalásain? k sorrendjén. Valószinü azonban, hogy a birodal v'. tanács üléseit két hétre elnapolják.
Az osztrák delegáció tagjai 5-én kapták a meghívókat a csütörtökön d. e. 11 órakor Budapesten
tartandó ülésre. A képviselőházi delegátusoK 5-én
értekezletre gyűltek össze és elnökül Coronini grófot jelölték ki. Az alelnök az urakházának tagjai
közül fog választatni. Coronini kijelentette, hogy a
választást elfogadja, és hogy elnöki minőségében
nem pártembernek, hanem a delegátusok bizalmi
férfiának tekintvén magát, egyéni véleményét nem
fogja nyilvánítani s az ő felségéhez intézendő megszólítást a delegációval előbb bizalmason közlendi.
Az értekezlet egyúttal elhatározta, hogy a budgetbizottság a régi tagok közül Herbst, Gisltra,
Kuranda, Demel, Schaup, Walterskirch m és Ritter urakat, s uj tagokul Neuwirth, Bareuther,
Dumba, Russ, Teuschl és Dehne urakat fogja megválasztani.
A képviselőház folytatta a felirati vitát. Szólottak Schaup, Pretis b. pénzügyminiszter, dr.
Menger. Azt hiszik, hogy a vita már be is fog fejeztetni, mire a birodalmi tanács ülései három
hétig szünetelni fognak. A 25 milliónyi hitelre vonatkozó előterjesztést csak a delegációk tanácskozásainak befejeztével kerül tárgyalás alá.
Andrássy gróf bécsi hírek szerint a legutóbbi
napokban ismét lépéseket tett a portánál a konvenció megkötése iránt, hogy a delegációk elé, a
daság. Shirtinggyárak nemsokára fűként nőnek a
földből, vasabroncsnál különb cikket tizenkét gyár
egyebet már nem dolgozik vasércből. Guttaperchát
ömlesztő fa minálunk is honosul délvidékről s kautsukot kever-kavar két megye felvidékről. A Rézalján aknanyilás gombaszámra töt. .elé.^jgj.ert sok
réz kell csattra, gombra shirting-krínolin, mellé, s
ha már ismét jól megszokta a krinolint lányka, nő,
kérdés: elég lesz-e a len, mely majd Székelyföldön nő.
•

Újra hódit tehát a krinolin.
Boldog idők ! Visszaszáll képzeletem a Lajosok
korába, midőn Montespan asszonyság az udvari
zeneszerzőt magához rendelve, azzal a kellemetes
megbízással lepte meg, hogy a holnaputáni udvari
bálra egy kétlépésü uj táncot találjon fel hozzávaló
zenével. S két nap múlva Montespan asszonyság az
száját tátó udvar előtt a m e n ü e t t e t lejtette
lovagjával addig soha n§m látott öltözékben, melynek épen a krinolin kölcsönözte sajátságát. Igen
valószinü, hogy már az ó kor népeinél is divatozott valami abroncsos öltözékfajta időnként, de aztán feledésbe menve, újra kellett feltalálni, mint
annyi sok más dolgot. Némely történelem előtti
korból fenmaradt emlékeken, a hieroglyphák ábráin a Mexikóban Montezuma hajdani székhelyének romjai között talált töredékeken a női alakok
oly terjedelmet foglalnak el, hogy nem csudálkozhatni, ha egy archeolog azt a megjegyzést kockáztatta, hogy már ama régi idők hölgyei be voltak
avatva a krinolin titkaiba.
Ha China a divat tekintetében is "nem ragaszkodnék annyira a régihez, mely retteg minden újítástól s ősi viselete nem yolna a legszűkebb, test

konvencióval kezén lépjen. Ez a hir azonban al- a bécsi kabinet végleg lemondott a novibazári kerület megszállásáról, mely esetben a porta a koskalmasint nélkülöz minden való alapot.
sovói vilajetben összpontosított csapatokat MaceA határőrvidéken lévő boszniai menekültek, dóniába küldi az ott kiütött lázadás leverésére.
kik két év múlva annyi pénzébé kerülnek a mo- Zichy gr. hir szerint, kijelentette, hogy nincs abnarchianak, végre hazatelepittetnek. A hazatelepi- ban a helyzetben, hogy e kérdésre válaszoljon ; de
tés nov. 9-én fog megkezdődni és pedig legelőször értesíteni fogja erről kormányát.
a banyalultai kerületbe. E szandsákba összesen
A nagyvezir bizalmasan közié a nagykövettel,
5117 ember fog hazatelepittetni. A boszniai kor- hogy a szultán hajlandó Rusztan basát. Libanon
mánybiztosok kezébe való átadás következőkép mostani kormányzóját Kelet-Rumélia kormányzóvan szabályozva: Nov. 9-én Kosztajnicában, nov. jává kinevezni és viszont kérte a nagyhatalmak
12-től 16-ig Ó-Gradiskában és pedig összesen 2098 erre vonatkozó nézetének bizalmas közlését.
ember a banyalukai kerület részére ; nov. 18-án
Bródban, összesen 606, ember, a tesanji és derventi
kerületek részére. A bihácsi, livnói, travniki és
A. főrendiház felirati javaslata.
zvorniki kerületek menekültjeinek hazatelepitése
Felséges császár és apostolig király !
szintén nemsokára következni fog. A menekültekA jelen országgyűlést megnyitó legmagasabb
nek jogukban áll vagyonukat, szarvasmarháikat és
trónbeszédébnn
Felséged az ország javát atyailag
lovaikat vámmentesen átvinni Boszniába. Egyúttal
az internálva volt keresztény exfelkelők hazatele- szivén hordozó kegyelmes szándékairól ujabb biztosítást nyújtván, hódoló tisztelettel járulunk Felsépitése is megtörténik.
ged elé, legmélyebb hálánkat tolmácsolni fejedelmi
Jó ideje hirdették már, hogy Franciaország kegyelmének és gondosságának ezen ismételt nyiltevékenyebb szerepet akart játszani a külpolitika vánításáért.
Az alig néhány hó előtt befejezett törvényhoterén. E szerepét ugy látszik már megkezdte. A
Diritto ugyanis azt irja, hogy Franciaország meg- zás alkotásai közt mi is készéggel járultunk Felséged
által legkegyelmesebben szentesitett több
tette a kezdeményezést Görögország érdekében.
Waddington körjegyzéket intézett a nagyhatalmak- oly törvény létrehozásához, melyek által a monarhoz, melyben azt a nézetét fejezi ki, högy miután chia mindkét állama létérdekeit, szellemi és anyagi
a porta és Görögország közt meghiusult a közvet- felzirágzásuk alaptényezőit képező több rendbeli
len alkudozás, most már elérkezett a pillanat, hogy köz'ös érdekű viszonyra nézve, kölcsönös megállaEurópa a berlini szerződés értelmében magára vál- podás jött létre egyrészről M a g y a r o r s z á g ,
lalja a közvetítő szerepét. E közvetítés megkezdé- — másrészről Felséged többi országai és tartomásére egyöntetű jegyzéket ajánl Waddington, mely- nyai közt.
Mi ama kiegyezési törvényekre annál'nagyobb
ben fölszólítják a nagyhatalmak a portát, hogy
fogadja el a határrendezés elvét és nevezze ki súlyt fektetünk, — mert alkalmasaknak ítéltük az
meghatalmazottjait, a kik Görögország delegáltjai- egész monarchia benső megerősbülése mellett főval együtt fogjanak hozzá az uj, határok megálla- leg aggályos mérvben megzavart háztartásunk
pításához. E körjegyzéket Noailles herceg, francia egyensúlyának javítására is; meg lévén győződnagykövet már átnyújtotta az olasz kormánynak, ve, hogy az ország jóléte fokozásának e l s ő és
a melybe Olaszországon kivül Németország és mellőzhetlen feltétele : az ország pénzügyeinek rendezése.
Oroszország is beleegyezését adta.
Nem lehet tehát őszinte sajnálattal nem foAz hisszük, hogy ez actió ismét rosz uton indult el. Azzal semire sem fognak menni a hatal- gadnunk Felséged kegyes értesítését a bekövetkemak, ha csak a portát ösztönzik a berlini szerző- zett kormányválságról épen akkor, a midőn pénzdés végrehajtására, Oroszország pedig szabadjára ügyeink szerencsés rendezésének már is több kedvező jeienségével találkozhatánk, — midőn állami
gazdálkodhatik a Balkán félszigeten.
háztartásunk megzavart egyensúlya részben az adóképesség fejlesztése, és uj jövedelmi források nyiIterliu, nov. 4. Bismarck herceg 5-én Buda- tása, részben célszerű megtakarítások által, lassú
pestre érkezett.
bár, — de fokozatos javulásnak indult, és midőn
Ott az a nézet uralkodik, hogy egy angol- a lelépett kormánynak vezérelvei ezen irányban
orosz összeütközés ez idő szerint nem bir valószí- maradandó e l ő h a l a d á s r a nyújtottak jogosult
nűséggel. A „Nordd. Alig. Ztg." is túlságosan kilátást.
peszszimisztikusoknak mondja a „Pol. Corr." lonEz egy indokkal több, a miért nem hallgatdoni híreit, mintha az angol fővárosban Oroszország miatt nyugtalankodnának ás orosz háborúra hatjuk el komoly aggodalmainkat Felséged előtt,
azon nehéz viszonyokkal szemben, melyekre Felgondolnának.
A szövetségtanács ma felfogadta a birodalmi séged figyelmünket fejedelmi szavaival elsősorban
felhívni
méltóztatott.
bizottság ügyrendjét. A bizottság legközelebb megE viszonyok súlya, fontossága s jövőnkre kikezdi működését.
ható jelentőségének tudatával birunk.
Hagyományos hűséggel jelentjük ki, hogy
Konstantinápolyból jelentik, hogy az Oroszország és a porla közötti differenciát a szerződési Felséged e viszonyok között hazafiságunkra, áldozatkészségünkre
és mérsékletünkre bizton szájavaslat IV. czikkének .5. szakasza képezi, melyet
Lobanov-Rosztovszky lig. a török kabinetnek át- mithat.
Elődeink soha sem késtek nehéz és válságos
nyújtott. E szakasz szerint Oroszország magának
reklamálja a jogot, hogy Törökországhoz tartozó napokban legteljesebb áldozatkészégük és önodaadásukkal
környezni a trónt és ha kellett, önfeláltartományok kiürítéséig, azokbajj oroszok vezessék
a kormányzatot, a mi ellen a porta erélyesen óvást dozásukkal is támogatni királyukat az ország java
emel. .>.••'
' •
» > és érdekei megvédésére és biztosítására irányzott
Zichy gr. hosszabban értekezett Savfet basá- célzatai megvalósításában.
E példát bármikor szemünk elől téveszteni
val. Ujabb tudósítások szerint a török külügyminiszter ez alkalommal egyenesen megkérdezte az bűnnek tartanók a trón, az or zág és önkebliink
osztrák-magyar nagykövettől, biztosithatja-e, hogy érzete ellen.
hez tapadóbb, — melyet talán csak a pár év óta
uralkodó francia divat mult felül e tekintetben —>
nem követnénk el merészséget, ha China asszonyaira ráfognék, hogy ők is meg Voltak már hatva a
krinolin bájaitól s ezzePbüvölték férjeiket a derék
„chinaman"-kat. Hiszen a .gőzgépen kivül J nincs
talán olyan találmány, melyet China már többé kevésbé tökéletes alakban ne ismert volna s csak
nem rég- szólalt fel egy chinai tudós, hogy Edisson Alva Tamás találmányai közül, — melyek a
világot annyira meglepték s melyekkel Párisban a
század legnagyszerűbb találmányai részére kitűzött
nagy dijat nyerte el a föltaláló — már K. e. jóval
ismertek Chinában néhányat, mint például a telephont.
A krinolin fénykora a múltban, több megsza-.
kitás után, Eugénia jelenlegi excsászárné alatt érte
el zenithjét s a jó izlés (a rosz különben nem is ízlés) soha sem is fog többé utánna epekedni. — A
változatosság vágya, a divat ugyan ismét feltámasztotta ez öltönydarabot — egyelőre szerény
terjedelemben — mert egyik szélsőségből hirtelen
a másikba átcsapni nem merészel, s hisszük, hogy
itt meg is állapodik s a nők ez egyszer kiragadva
magukat a divat békóiból, inkább, indulnak saját
ízlésük után, a mivel őket már maga a természet
oly bőkezűen mégáldotta.
-4-.
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„A szélsős égek találkozna^" igy hangzik egy
régi mondás. Megtestesülését látjuk ennek, midőn
észleljük, hogy mig egyfelől a sömmi természetes
alappal nem'biró, -terjedelmes öltönydarab foglal
tért, másfelől annyira megy a természet kedvelése, hogy nem elégednek meg többé a nők egy
szép struétollal kalapjukon, hanem a legkülönbözőbb madártollakból összerakott seprők, vagy egész

madárfészkek madarastól díszlenek a kalapon, fényes madártollak szegélyezik a kabátot és ruhát s
apró kolibrik foglalják el a mellcsokor helyét. A
természet ilyen szeretetében nincs haszon.
Egyik lipcsei lap közlése szerint egy ottani
divatáru-üzlet 32,000 köteg kolibriból, 800,000 köteg vizimadarakból, 300,000 pár szalonkaszárnyból
álló küldeményt kapott, melyekből a női kalapokra szükséges diszitményt állítják elé. A párisi divatlapok mind azt kürtölik, hogy a női kalapokon
ismét divatoznak egész madarak. A londoni sportlap „Land und Water" még hozzáteszi, miszerint
nemcsak az európai hölgyek oly hidegszivüek és
lelketlenek, hogy a tarka madarakat csupán saját
fényük miatt tömegesen gyilkoltatják, hanem hogy
ez a rosz szokás már a négernők között is általánosan elterjedt; s nemsokára a hiúság miatt valamennyi kolibrit kiirtanak. Midőn néhány év előtt
— különösen a német nők között — ezen mánia
élterjedt s a tengeliceket és pintyeket ezerszámra
pusztították, az ismert ornitholog dr. Russ Károly emelt szót legelébb ezen természet elleni bűn
miatt s midőn számos nagy lap helyeslése kisérte
felszólalását, a visszaélés nemsokára megszűnt, mert a nők szégyelték fejükön a madarat.
I)r. Russ most ujabban valamennyi asszonysághoz és kisasszonyhoz azon kérést intézi, hogy
maradjanak távol ezen barbar és ízléstelen divattól, mert bizonyára nem válik előnyükre, ha miattok a vidám, kedves és felette hasznos állátkákat
életüktől megfosztják.
. Aztán higyjék el tisztelt hölgyeim, hogy krinolin és madárszárny nélkül sokkal szebbek s a
férfiak szívesen elengedik mindkettőt.
Kell a ennél meggyőzőbb érv ?
Ja 11 iis.

Fájdalmasan érintett minket is azon szomorú
tény, hagy a mandatum, melyet Felséged a berlini
kongresszuson Bosznia és Hercegovina megszállására és kormányzására elfogadni méltóztatott — a
közbejött események folytán véráldozat nélkül végrehajtható nem volt és jóllehet tudjuk, hogy az
államok életében a p é n z ü g y i szempont nem az
egyedüli, mely figyelembe veendő, sajnálatunkat
kell kifejezni a felett, hogy az olymérvü kiadáso kat tesz szükségessé, melyek várakozás ellenére,
csak imént javulásnak indult háztartásunk egyensúlyának helyreállítása elé uj akadályokat gördítenek.
Ily tényállás mellett teljes mértékben méltányolva a hadsereg kötelességhü, feláldozó magatartását, melylyel a hadjárat alatt példás fegyelmezettsége, elszánt vitézsége és fáradalmakat s nélkülözéseket nem ismerő kitartásával lobogói körül
uj hervadhatatlan babérkoszorút font : nem titkolhatjuk el Felséged előtt, miként nagymérvben terjedtek el az országban aggályok a felett, hogy
ezen tartományok megszállása a nemzetek sorsa
főbiztositékának, az ország benső erejének üdvös
kifejlesztésére késleltető visszahatással leend.
És midőn ezt hagyományos hűségünktől elválaszthatlan nyíltsággal császári és apostoli királyi Felséged legmagasabb trónja előtt kifejezni kötelességünknek ismerjük: benső hálával fogadjuk
megnyugtató fejedelmi szavait, melyekben az ö£zszes hatalmakkal való jó viszonyait említve, reményt syujtani méltóztatik, hogy a feladat hátralevő része Felséged hü népei áldozatkészségének
legnagyobb kímélésével szándékoltatik befejeztetni.
Felséged hozzájárulása a berlini kongresszus
megállapodásaihoz kezességet nyújt nekünk, hogy
ezen elhatározásainál a birodalom kiváló érdekei
figyelem nélkül nem maradtak.
Ezen meggyőződésben nézünk azon idő elé,
midőn Felséged kormányai minden arra hivatott
alkotmányos egyesületek előtt fennálló törvényeink
alapján megteendik a szükséges közléseket.
Meg lévén győződve arról is, miként a véderő képezi az államok léte egyik sarkkövét és az
alkotmányok legbiztosabb támaszát: törekedni fogunk a véderőre nézve szükségessé vált törvényszerű intézkedéseket a monarchia mindkét állama
érdekeinek egyaránt megfelelő módon mielőbb ioganatositani s ezek alkotmányos tárgyalását Felséged többi országai és tartományai törvényhozásával mielőbb megkezdeni.
A Horvát- és Szlávonországokkal kötendő
pénzügyi egyezmény nem csekélyebb mérvben képezendi figyelmünk tárgyát s óhajtjuk, hogy az —
kölcsönös egyetértéssel megkötve — birja magában mindazon feltételeket, melyek Magyarország
és társországainak anyagi érdekeinél üdvös fejlődést eredményezni alkalmasak s ezen az uton is a
százados kapocs, mely minket Horvát- és Sziavonországokkal összeköt, — benső értékben erősbödhessék.
Egyszersmind a még ezuken kivül megkívántató többi törvényes intézkedések létrehozásához
is legkészségesebb hozzájárulásunkat Felségednek
hódolatteljesen őseinktől öröklött azon hagyományos szellemben ajánljuk fel, melynek ugy kiindulási pontja, mint végcélja a királyi trón támogatása
és megerősítése, valamint Magyarország államiságának s alkotmányosságának megvédése és szilárdítása.
Kik egyébiránt császári és apostoli királyi
Felségednek kegyelmeibe ajánlottan maradtunk
császári és apostoli királyi Felségednek legalázatosabb örökös hűségű szolgái, Magyarországnak
és társországainak egybegyűlt főrendei.

A kolozsvári női praeparandia.
Kolozsvár, 1878. október hó.
Tisztelt szerkesztő ur I
Azon Ígéretem folytán, hogy becses lapját
olykor-olykor megkeresem, ime küldök egy pár
közleményt. Ne ütődjék meg rajta se ön, se a t.
olvasó, hogy k o l o z s v á r i praeparandiáról egy
távol vidéki lapnak irok. Én ugy gondolkozom,
hogy ez a női intézet erdélyrészi hazánk egyetlen
ilynemű iskolája lévén, nem' lesz. épen felesleges
egyet s mást önöknek sem olvasni róla. Aztán az
önök kulcsos városuk, Sepsi-Sztgyörgy, annyira
híressé vált már a tanintézetek különféle uton való
pártfogásáról,, annyira kitűnt különösen a nőnevelés
iránti érdeklődésével, hogy én nem tartom egészen
kárba veszett fáradtságnak, ha épen egy oly intézetről szólok kissé részletesebben, melyben ma
is sok háromszéki jeles székely \eány végzi tanulói pályáját.
A tanító- és tanitónőképezdékkel is ugy vagyunk, mint mindennel a világon. Sokat várunk
tőlök és keveset adnak. Nagy reményekre jogosítják az államot, a társadalmat s még mindig szomorúan kell tapasztalnunk, hogy ezek is a többiek
után folyvást a kezdetlegesség küzdelmes harcát
v í v j á k . Künn és benn sok a javitni való és kevés a
r e á fordított gond. A képezdék általában véve nem
felelnek meg azoknak a szép várakozásoknak, a
miket a nagy alkotású 68-ki közoktatásügyi tor
vény után hozzá kötünk.
Elmondom én itt pár szóval általában azokat
a panaszokat, a miket az e nemű intézetek éleibe
lépte óta összegyűjtött a figyelő tapasztalat.
Általános a panasz, hogy a praepa randiák

ugy a férfi, mint a nőtanitó képzők, nem állanak
a tudománynak, a szorosabb értelemben vett tudományosságnak még csak közép:,zerü színvonalán
sem. És ez a panasz ha felületesen vizsgáljuk a
tanítóképzők végcélját, kissé erőltetett hangzású.
Hiszen a praeparandiák c s a k néptanítókat képeznek, a kik a magasabb tudomány vívmányait soha
nem használhatják az életben.Cselekvésük tere a
ó—15 éves korú gyermekek felfogása által korlátolva van s a meddig terjed ezek tanulmányköre,
addig kell a néptanítóknak is tanitni. Minden további lépéssel visszafelé vezetné tanitványait s ez
az, a miért a tanítónak, a n é p t a n í t ó n a k az
elemi ismeret határain belül kell maradnia.

lat aztán kissé szigorúbb. Ott megbírálják ismereteit s ha ugy találják, hogy mégsem elég „készült"
visszautasítják. Nagy része azonban tanitónő lesz.
Nem akarom őket megbántani, de a mit rólok el
kell mondanom, nem az ő hibájuk bűne az a rendszernek, mely alatt képeztettek. Ismereteik hiányosak ; mert nem megy tul a képezdék tanterve
a bölcsészeti és neveléstani tárgyak kivételével
egy hajszállal sem tovább, mint pl. a polgári leányiskoláé. Azért azonban a polg. iskola négy osztályát végzett tanuló felvételi vizsgálatra kénytelen állani azokból a tárgyakból, a melyeket ő még
ezután fog tanulni. Tanítónői pályájára készületlenül
lép ki s tájékozatlan mindazon kérdésekkel, melyek
egy tanítónőt a szó teljes értelmében vett t a n í t ó n ő v é qualificálhatnának.
Részemről itt is elodázhatlannak s a szomorú
tapasztalatok után végre megértnek látom a képezdei szervezet újra szabályozását. Nem lenne
szabad ott helyet adni senkinek, a ki legalább is
felső leányiskolái vagy polgári iskolai tanfolyamot
teljesen nem végzett. Ilyen szervezés mellett aztán kényelmesebben mozoghatnánk a tantervek beosztásánál és nagyobb terjedelemben leendő tanításánál is, a mire csakugyan oly szükség volna.
Egy ilyen szabályzat mellett nem lenne ugyan oly
keresett a tanítónői pálya, de szintén megapadna
azoknak is a számuk, a kik ma állomás hiányában
annyian kénytelenek tengődni.
• Végül mi sem volna ajánlatosabb, mint a képezdei tanári testület együttes közreműködése arra
nézve, hogy intézetükbe tekintet nélkül a befolyásos emberek érdekeire, csupán arra hivatottak, a
tanitónői pályán sikeres működést feltételező jól
készült i s k o l a i tanítványok vétessenek föl.
E tárgyban különben szives engedelmével
még fel fogom keresni a t. szerkesztő urat.
I. Gy.

Nem vitatkozom sokáig e tétel helyessége,
vagy helytelensége lelett. Túlhaladná az kiszabott
tárgyamat. Részemről csak azon mai s kimondhatjuk, — alapos panasznak akarok kissé szemébe
nézni, hogy a képezdék általában a tudományosság színvonalán nem állanak.
Mióta a régi kor humán iránya, a nevelés oktatás kizáróan theoretikus állását a realismus kezdi
mind láthatóbban háttérbe szorítni ; mióta a gyakorlati élet számára szerzünk ismereteket s a tudományt csak a r alitas külső hatásából bíráljuk
meg; azóta nagyon lábra kapott a mélyebb értelemben vett tudomány elhanyagolása. Régi klassikusaink, a klassikus kort tanulmányozó tudósaink
innen hamarább elhalnak s a sarjadzó uj nemzedék
már csak hirből fogja azokat ismerni. Nem kívántatik most a leendő tanitótól semmi klassikus ismeret, mely pedig a bölcsészet és aestetica első
forrásául lenne tekinthető. A törvény megelégszik
azzal, hajajpraeparandiába belépendő ifjú „legalább
négy
gymnasiumi osztályt végzett." Ekkor
belép az intézetbe; tanul három évig egy kis
praedagogiát, egy kis irodalmat, egy kevés történelmet s aztán leteszi a tanitói szigorlatot s készen van a n é p t a n í t ó . Én láttam már akaraterős, szorgalmas tanítókat, kik dacára az ily előkészülésnek, önszorgalmuk utján tovább haladtak
A zuglapok.
s ha nem is épen tudományos, de legalább kellően tájékozott szakférfiakká váltak. Csakhogy ez (MutalvJny Srtlyom Jenőnek |,A i i r o d a l o m s v i n d l e r e i *
cimtl lój'i'atából )
az eset igen ritka. Legtöbbje a képezdékből hoHírlapirodalmunk erkölcsi tekintélye általában
zott ismeretekkel m< ptr.-.iad egéfz életén át s
áldozata lesz a közoktatásügy terén még ma is az egyre keletkező zuglapok miatt nem áll azon
a színvonalon, a melyen óhajtandó ; mert épen e
fennálló ezen kezdetleges kínlódásnak.
zuglapok {"erjednek legjobban az olvasó közönség
Nem lehetne e ezen segitni ? Egy kevés után- azon rétegében, melynek józan közérzületére és
járással, egy kis javítással adnánk az ifjaknak tár közízlésére kellene törekedni. Nem az undorodásig
sadalmi állásuk mellé több készültséget. Miután a hajmeresztő-e, hogy épen maguk a néposztály lapgymnasiumi ismeret alapját képezi minden további jának nevező zuglapocskák, a nép felvilágosítására
szaktudománynak : nem lenne szabad addig prae- és oktatására, holmi férc regényeket lebuj törtéparandiába egyetlen ifjút is felvenni, mig az é r e 11- neteket nyújtanak.
s é g i b i z o n y í t v á n y á t elő mutatni nem ké•
S ha kell senzacionalis hir, koholnak agyrépes. A képezdék (értem az elemi tanitóképezdéket) mes históriákat, a melyek szerintök megtörténtek
ma még annyit sem tanitnak a tanító-jelöltnek, a pl. Amerikában vagy Cocinchinában. Úgyse megy
mennyit a gymnasiumok 6 osztálya tanít. Honnan oda megkérdezni senki, vájjon mindaz megtörtént-e.
várunk tehát tanítókat, és mit várunk az ilyen ké- Bírálnak és kritizálnak, lehordanak és fölmagaszpezdékből kilépett ifjaktól ? Nem folytatom tovább. talnak oly egyéneket, a kiknek működéséről, müÉn mindenesetre óhajtanám a képezdék ilyenszerii veikről — vagy előadásáról mit se láttak és halátalakítását; maga után vonná ezen intézkedés azt lottak.
;i nem megvetendő eredményt is, hogy m e g a p a d
Igy aztán a lapszerkesztés és lapkiadás kizán a a tanítójelöltek nagy száma s f e l s z a p o r o d n é k a képzett tanitók serege. Lesz alkalmam rólagosan üzleti célt és kereset forrást kezel képezni
az élelmesek kezében : innen ered aztán, hogy az
máskor e tárgyról bővebben is irni.
ily népbolonditó vállalkozás fölületesen és elfogulMit szóljunk ezután a tanítónő képzőkről ?
tan, nem a kellő gonddal és lelkiismeretességgel,
Sokkal gyöngébb intézmény és sokkal kere- hanem az alakoskoJás és szédelgés üzelmeivel törsettebb pálya ez hogy sem az erős támadást meg- ténik; hiányozván még ezek mellett többnyire az
bírhatná és szívesen hallgatná.
odaadó buzgalom is. Nagyon természetes tehát,ha
Nem tudom mindenütt i g y töltik-e meg a az erkölcsi és értelmi fogyatkozás azonnal észreképezdéket mint itt: annyi azonban bizonyos, hogy vehetővé válik a gomba módra terjedő s kiirtásra
i l y e n jóakarattal messze kirugtuk lábunk alól a érdemes immorális zugsajtóban.
talajt, melyen a nőtanitöképzők élete eredménynyel,
Ez az a két, egymással karöltve járó veszekülső hatással állana fenn.
delmes baj, melyet egyrészről a sajtó tekintélyének
Nálunk az úgynevezett „felvételi vizsgálatok" megóvása, másrészről pedig emelése érdekében haigen tanulságosak. Megjelenik mintegy 150—200-ra ladéktalanul orvosolni kell.
menő censenda. A pártfogásért esdő szülők máiHogyan és mikép: alább majd elmondjuk.
*
napokkal ezelőtt e g y m á s n a k adják az ajtót
*
*
a patrónus uraknál. A „patrónus" megígéri támoMielőtt azonban erről szólanánk, bővebben
gatását s természetesen mégis csak azok juthatnak
fogjuk
illusztrálni
a
képmutatás
törpe hatalmaskobe, a kik erősebb támasz mellett talán egy-két
arany árán „némi előkészültséget" szereztek vala- dóinak lelkiismeretlen üzelmeit, a kik nem törekmelyik erre hivatott tanárnál. Érre az „előkészü- szenek irodalmunk emelésére és felvirágoztatására,
lök" pár héttel a felvétel előtt már megkezdik a hanem uralják saját klikkjök bornirtságát, imádják
tanulást s igaz, hogy némelyike soha át nem lépte ama darab koncot, melylyel svindler életöket tenaddig egyetlen tanintézet küszöbét sem, hanem getik. — Humbugot űznek ezek mindenből, mert
azért a pár arany árán két hét alatt megszerzett humbug nekik minden: az erkölcs, a tudomány, a
ismereteikkel erős patronusaikban vetettiteljes bizo- becsület s a lélek.
Tartsuk azonban szem előtt, hogy a mákvidalmukkal a felvételi vizsgálaton felelnek pompásan s fél vagy egész ösztöndíjjal s bennlakással rágok e prototyp fajai csak a nyegleség éz üresfekineveztetnek tanitónő-képezdei növendékekké. A jüség szereplésével csapnak zajt. Igaz, hogy épen
ki elég szerencsétlen volt valahol nemcsak elemi, ez által vonják magukra a hiszékeny tömeg figyelhanem felső, vagy polgári leányiskolát végezni, mét s az üzlet annyi ezer konkurráló vállalata köannak ugyancsak meggyül itt a baja. Legelőször zött épen ezért vétetnek először is észre.
Csodálatos dolog ez nagyon.
is a magyarnyelvből kérdezik ki. A kikérdező pl.
A szédelgés, a körülmények ravasz kizsákmáegy nőtanár, a ki azt hiszi magáról, hogy igen sonyolásával
ohajtott boldogulás és ezzel kapcsolakat tud. A nőtanár kérdezi a leánykát ethymologiai esetekről, a szószármaztatásról régi és elavult tosan a tanulatlanság, a nagy pipáju, de kevés doszóképzőkröl, idegen gyökökről stb. s mikor eze- hányu mokány-bercismus akkor kezd lábra kapni,
ken keresztül ment, tesz még egy pár kérdést pl. midőn országszerte hódit a tudomány.
a szónoki figurákról, a personificatióról st. s mikor
Az élősdi „Volksblattok" s az ezeket majmoló
mindezeknek vége van: az asszonyság kijelenti, többi zuglapok, — a melyek a sajtó becsületét és
hogy „biz ez nem tud semmit." A többiek aztán méltóságát törekszenek aláásni ; a zsibvásáros ironem is kérdezik tovább.
dalmi üzérek és ponyvakiadók, a kik az irodalom
hitelét iparkodnak megrontani; az al- és felvidéki
Ilyen módon, nagyrészt amolyan tanítványok- pánszláv lap- és könyvvállalatok, a melyek hazakal megtelik a képezde. Aztán tanul három ellenes férc-kiadványaikban agyafúrt okoskodásokévig eddig soha nem hallott dolgokat: philosophi- kal, rágalmazással vagy gyanúsítással a szláv nemát, logikát s talán-metaphisikát is, a mikből ter- zetiségű nép gyűlöletét igyekeznek ellenünk izmészetesen valami nagy szellemi hasznot nem húz- gatni : egyenkint és együttvéve sem törekszenek a
hat, mert beléptekor az egyszerű gépies olvasáson mai elfásult szivü, satnya társadalom életre serkrntő
tul nem terjedt volt ismerete. A tauitónői vizsgá- szellemi orvosai lenni

Igaz, hogy azért. zuglapok és azért kufárkiadók ! Mint ilyenek természetesen nem ismerik el
a tisztességes irodalom feladatát.
Ellenkezőleg cselekszenek tehát.
Azon v a n n a k , hogy továbbra is megmételyezzék az Ízlést, kiirtsák a társadalom kebléből a jobb
érzé&t és, nemese.bb indulatot, hogy ekép az irodalmi tisztességgel homlokegyenes ellentétben, a
legkirívóbb cinizmussal a romlottságot és feslettséget terjeszthessék.
Amazok a journalisztika keselyűi, a kik mindig ott keringenek, a hol botrány adja mapát elő.
Közönyös előttük a mások becsülete és lelki
nyugalma; belopóznak ők a.magán- és családélet
szentélyébe, hogy annak titkait kicsenjék ; hízelegve alakoskodnak, hogy aztán, mint a farkcsóváló
eb, marakodhassanak. Csak botrányt fedezzenek
föl valahol; az ö mesterségük, hógy vérszopó piócaként mikép zsákmányolják ki az olvasó közönséget, elferditvén a dolgot céljukhoz képest.
Spekulálnak a hirlapirodálommal, épen ugy,
mint némelyek zabbal, mások részvényekkel. Csupa számításból is rágalmaznak és kompromittálnak
egyeseket, vagy testületeket, hogy a gyerekes csipkedés és személyeskedés eszközeivel alávaló módon kicsikarhassanak egy kis „subvenciót".

>
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Yinkorce, nov. 6. A „B. C." jelentése. A
dálya bródi és a verpolje-samáci határpálya okt.
28-ig minden részében annyira ki vciít építve, hogy
befejezése nov. 20-ára biztos kilátásban állott, a
mint hogy az ellenőrző államközegek ily értelemben is jelentéseztek a közlekedési miniszternek.
Azonban az okt, 29-ke óta majdnem szakadatlanul
tartó esőzések és viharok a csaknem kész pályát
sok helyen szétrombolták. Az utak annyira járhatlanokká lettek, hogy a hiányzó pálya-anyag csaknem teljesen lehetetlenné vált. Az áradások - következtében a Száva két rakhelyen — Bródnál és
Samásnál — kilépett medréből. Az építkezés megfelelő folytatása e körülmenyek között teljesen lehetetlen, minélfogva a pálya befejezése a kitűzött
határidőn belől, ezen az utolsó órában beállott akadályok következtében, most már kérdésessé vált.
Konstantinápoly, nov. 5. A macedóniai lázadás elfojtására a porta által tett intézkedések folytán az oroszok kevésbé szembetűnő módon szítják
azt és van remény, hogy a lázadás nem fog sikerülni. — Az európai bizottság Filippopoliszban
visszautasította a bolgárok kérvényét
Az utótibi napok roppant heves viharai és
renkivüli esőzései n e m c s a k Bécsben és Budapesten
okoztak nagy károkat és forgalmi zavarokat, hanem rombolásaikat Magyarország nagy részére,
nevezetesen Dél-Magyarországra, Szlavóniára és
Horvátországra is kiteijesztették. Igy Újvidékről és
Vukovárról írják a „ B , C."-nek, hogy ott egy rendkívül erős vihar mult vasárnap sok kárt okozott.
Az elemek mostohasága — fájdalom — a jelenleg
épülőfélben levő vaspályák gyors befejezését is
nagyban megnehezíti.

KÜLÖNFÉLÉK.
— A király dicsérete. Az udvari fogadtatáson
a király Vécsey Tamáshoz fordulva, elismerését s
teljes megelégedését fejezte ki a behívott egyévi
önkénytesek katonás magaviselete fölött. Igaz, —
úgymond — hogy sokat kelle szenvedniök, de. azt
elismerést érdemlő kitartással, katonás szívóssággal tűrték.
— Őszi időjárásunk még mindig kedvező. Bár
a hőmérsék meglehetősen alászállt, mindazáltal derült napjaink vannak s a kertekben itt ott termett
másodszori gyümölcsöket csak alig pár napja érintette a dér. A bécsi s magyarországi hófuvatagok,
melyek miatt még a közlekedés is beállt, nagy ellentétben állanak ezen, különben nálunk is ritka
időjárással. Csak a havasok megfehéredett csúcsain
látjuk még, hogy a tél közeledik.
— Gyakori tűzvész. Nem igen volt év, m«lyben törvényhatóságunkban annyi tüzeset fordult
volna elő, mint az idén. Ritka község az, melyet a
lángok: megkíméltek. Mult hó 28-án Bodzavámon
Béldi Gergely urnák, Marosmegye főispánjának 4
lakszobából álló korcsmája lett a tűz martalékává.
A gyújtás gonosz szándékból eredt s zágoni Albu
Ágnes, mint a kit a bünrészesség gyanúja terhel,
a helyi kir. járásbírósághoz bekisértetett. Mint értesülünk, megyénk főjegyzője Horváth László ur
egy a helyi viszonyoknak leginkább megfelelő biztosítási .^rendszer életbeléptetésén dolgozik s erre
vonatkozó javaslatát • a közelebbről megtartandó
rendes évnegyedi bizottmány gyűlésében fogja előterjeszteni. Hisszük, hogy javaslata felkarolva lesz.
— Rablás. Józsi Lajos, ki útitársával Brassóba bodoki savanyuvizet szállított, hazajövet az uton
a kőröspataki és káinoki hid között két ismeretlen
férfi által megtámadtatott; az egyik tettes a lovakat állította meg, mialatt társa a . szekérre hágott
s a védekező Józsi Lajosnak mellénye gomblyukához kötött 7 forintot tartalmazó bőrzacskóját vágta
le. A tett oly gyorsan és szakavatottan lett végrehajtva, hogy' addig, a mig a segélyre fölébresztett
alvó útitárs magához tért, a tettesek már messze
jártak, emlékül a szekéren hagyva ama kést, mely
lyel a bőrzacskó levágatott. Józsi Lajos az „édes"
e m l é k e t megőrizte s az rá é s az i^azságszolgáltu-

tisra nézve hasznos is volt, mert ma a kés tulajdonosa gidófalvi Balázs Miklós a helyi kir. járásbíróságnál várja büntetését.
— A sepsi-sztgyíJrgyi nőegylet küldöttségéről
mult számunkban hozott tudósítás a tagok között
Bogdán Istvánné úrasszony helyett tévesen Bogdán Andrásné asszonyság nevét közölte ; Gidófalvi
Pálné úrasszony neve pedig, ki szintén jelen volt
a küldöttségnél Csereyné ő nsgánál, sajtóvétség
folytán kimaradt. Ezen hibákért az illetőktől szives elnézést kérve, a téves közleményeket készséggel igazítjuk helyre.

Árverezési hirdetés.

— Irodalom. Táborszky és Parsch zenemükereskedésében megjelent „Jogászcsárdás", zongorára 1
szerzé Rác Pál. Ara 60 kr.
a
— „Az irodalom svindlerei" cimen S ó ly o m
Egerpatak községében a korcsmárlási j o g
Jenő egy kis röpiratot bocsátott ki. A röpirat alig úgymint szesz, pálinka, sör, bor áruihatása jeterjed harmadfél ivre, de igy röviden odamondogat
a zugirászoknak, a ponyvairodalom terjesztőinek, a len év november hó 28 á,n délelőtt 10 órakor
J^ik elég hazafiatlanok a jó Ízlést és nemzeties tisz- három évre nyilvános árverezés utján kiadatik.
taságot csupa nyerészkedésből kontárkodó üzel- A vállalkozni kivánók a kikiáltási ár 400 írtmeikkel megrontani. Kikel a kritikán alul álló vi- nak io»|0-át bánatpénzül letenni kötelesek. Illó
déki lapok ellen, melyek faladatukkal nem lévén bánatpénzzel ellátott zárt iratok is elfogadtattisztában, élősködnek a jóhiszemű olvasó közönségen. A kis röpirat igen érdekesen van irva s bár nak. Vállalkozó köteles előlegül 150 frtot lee tekintetben semmi ujat nem mond, miután a szé- tenni. A fellételi pontok a községházánál min— Helyreigazítás. A „Nemere" 90—91. szá- delgés ezen neme a „G'scháftsmann''-oknál régebb dig megtekinthetők.
mában megjelent közleményből a magyar sebesül- óta divatozik, mindazáltal érdemes a megfigyelésre
Egerpatak, 1878. november 6.
tek részére közzétett adományokra vonatkozólag. s annyi haszna van, hogy a lapok figyelmét újból
Egy csomó tépést nem Hankó Lászlóné úrasszony, felhivja ezen buján ^sarjadzó fattyuhajtások kérlelKis János,
hanem Hankó Gizella kisasszony adományozott. — hetlen pusztítására. Ára a füzetnek 40 kr. Megrenbiró.
Továbbá Nagy Dánielné, városi polgármester- delhető szerzőnél (Budapest, Lipót-utca 7. szám). A I - 3
né úrasszony 1 lámpatálca adománya kimaradt. gonddal irott füzetből mai számunk hoz egy mutatA közlemény után utólagosan beküldett 2 kilogr. ványt.
4 deka tépés : Donáth Ida és Lujza úrhölgyektől
— „Abrincs ! 150 jordány vicc Seifensteiner
Bölön nagy községben a pálinka és SZOSZ1 kiló 2 deka, — szentkatolnai Bartha Juliánná és Salamontúl, elemelte Mokány Berci. Ára egy biZsuzsa kisasszonytól 1 kiló 2 deka. Ezen adomány tang flóres." Ilyen cime van a Mokány Berci 1879 árulliatási jog egy évre, 1879. évi január 1folyó év november 3-án mélt. Potsa József főispán évi naptárának. Jóizü gorombaságok vannak benne től kezdve azon év végéig, f. évi n o v . 30-án
úrhoz elküldetett. Fogadják a szives adakozók a s azt a „bitang flórest" testvérek között is megéri. délelőtt 9 órakor a község házánál nyilvános
nyilvános köszönetet. Kézdi-Vásárhelytt, 1878. nov. Megrendelhető Budapesten az Athenaeumnál.
árverésen haszonbérbe adatik. Felkiáltási ár
5-én. A nőegylet -nevében Harmath Domokosné,
— A „Magyar Lexikon" 13-ik füzete is meg- 1000 forint, mely összeg után száztóli io°/0 bájdeigl. titkár.
jelent Somogyi Ede szerkesztésében szokott csinos natpénz az árverezni szándékozó által előre le— A kézdi -vásárhelyi tárlat alkalmával rende kiállításban. Ára 30 kr. E jóravaló s pártolást ér- teendő.
zett sorsjátéknál a következő számokkal jelzett demlő mű megrendelhető Pollák Mór könyvkeresA feltételek hivatalos órákban
község
kedésében is Sepsi-Szentgyörgyön.
sorsjegyek nyertek :
5. 10. 33. 81. 107. 108. 110. 140. 152. 159. 169.
— Mehner Vilmos kiadásában megjelent és házánál megtekintheték.
Bölön, 1878 október 30-án.
202. 2x0. 222. 227. 288. 289. 297. 316. 317. 324. 325. beküldetett szerkesztőségünkhöz a „Képes családi
327. 349. 354. 356. 365. 378, 388. 391. 403-417- 437- lapok" és a „Magyar függetlenségi harc történeTana Sámuel,
439. 479. 481. 510. 512. 529. 540. 552. 559. 563. 570. téinek 1 és 2-ik füzete, Mindkettő diszes kiállítá- 2
közs. jegyző.
579- 593- 600. 646. 657. 659. 664. 670. 672. 677. 678. sú és főleg az első hiányt pótló vállalat, képei csi- — 3
698. 699. 702. 703. 715 718. 772. 799. 808. 826. 845. nosak, tiszta nyomásuak és általában a kor köve863. 882. 903. 921. 927. 951. 982. 1002. 1009. 1014. telményeinek megfelelők. Mehner, ki ugy látszik
1024 1036. 1060. 1065. 1090. 1100. 1113. 1147. 1162 már kezd szakítani a ponyva terjesztésével, sok
legjobb minőségű
1212 1218. 1248. 1253. 1269. 1279. 1334. i35°- 1355 hasznos szolgálatot tehet irodalmunknak, ha a mint
'359 1363- I371- "3Ö2. 1393. 1400. 1408. 1415. 1416. megkezdette, jelesebb és elismert becsű müveket
1473- 1479bocsát a nagy közönség rendelkezésére. Utazó főA nyereménytárgyak folyó évi december 15- nőkénél a fennebb emiitetteken kívül volt alkalig Erdélyi Károly felső népiskolai igazgató Túrtól munk még megtekinteni Petőfi költeményeinek
kaphatók
a sorsjegyek előmutatása mellett átvehetők. Áz irt illustrált kiadását, Somogyi Ede „Magyar Lexiidőig át nem vett tárgyak azon intézetek javára conát" és a regények közül Gr. Monte-Cristót.
esnek, a melyeknek érdekében a tárlat rendezte- Ajánljuk mindannyiát^ a közönség pártfogásába.
tett. Kézdi-Vásárhelytt, 1878. nov. 6. Székely Jáváltóüzletében Brassóban
nos, tárlati elnök. Baló László, jegyző.
Érték- és váltó áríolyam a bécsi cs. kir. nyilvános jutányos Aron ós a legelőnyösebb föltótelek
— A kézdi-vásárhelyt létesítendő közkórház
r tőzsdén november 7
javára az ottani közművelődési egylet f. hó 17-én
mellett, hol fűszeráruk is a legjobb minőségben
82.60
több műkedvelő és Mátéfi Károly közreműködésé- Magyar aranyjáradék . . . . . . . .
_ kaphatók.
3—6
„
kincstári
utalványok
I.
kibocsátás
—
.—
vel igen érdekes hangversenyt rendez. A müsoronII1-25
zat tíz tételt foglal magában s nagy változatosság»
»
gal van összeállítva. A közönség figyelmét fel„
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
73-25
hívjuk az érdekes hangversenyre.
„
„ 1876. évi államkötv. . 63.90
„
vasúti kölcsön kötvény . . . .
9l-So
— Szombaton éjjel ismét vihar volt Egerben;
„
földtehermentesitési kötvény
. . 79-—
és nagy veszélyben forgott a város is, melyet a
„
„
- • 64-75
vizszabályozás késlelkedése ép oly remegésben tart, Temesvári
A z arcszín fiatal ü d e s é g e !
„
„
• • 73-—
mint „társát a szerencsétlenségben", Miskolcot. Az Erdélyi
Felülmúlhatatlan és nélkülözhetlen szap„
. • 47-—
„Egyetértésinek ez írják Egerből: Ma reggel is- Szőlődézmaváltsági
pannak bizonyult be és általánosan elismerte— .—
mét szép napra virradtunk fel; kevésbe mult, hogy Osztrák egys.-államadósság papirban . .
tett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr„
„
ezüstben
. . 60.75
árvizünk nem volt. — Tegnap éjjel megeredtek az
LEJOSSE-féle
"„ aranyjáradék
62.30
égnek ez évben oly bő csatornái s reggelre pata70.90
kunkat egy ölnyire megnövesztették. — A félelem 1860. államsorsjegy
112.25
e miatt általános volt, mely, midőn a víz a cifra- Osztrák nemzeti bankrészvény
8 7-—
„
hitelintézeti
„
7
hidat is átlépte, páni rettegéssé változott át, 11
ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan
224.70
óra előtt a viz patakunkban oly magasan állott, Magyar hitelbank
a világon; a ki egyszer megkísértette, az sohogy ha még egy fél lábbal nő, elhagyja medrét. Ezüst
ha többé nem használ más szappant.
Cs.
kir.
arany
5-59
Kíváncsiak vagyunk tudni, váljon mikor vet véget
A hatás biztosíttatik.
9-39
e kétséges helyzetünknek városi hatóságunk ? Mert Napoleond'or
— Egy darab ára 50 kr. —
57-95
annyi bizonyos, hogy ha patakunkat a rajta levő Német birodalmi márka
ll6-5°
London
Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett
malmok eltávolítása által és más uton-módon nem
hölgyvilág által általánosan elismerve a hivai
szabályozzák s védgátot nem emelnek, ugy az őszFelelős szerkesztő: Málik József.
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valódszel, de főleg tavaszszal minden második nap uszhatunk majd.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.
— Bécs városának a vihar okozta kárairól a
lapok folyvást írnak még. A távirati közlekedés a
Dr. LEJOSSE-tól Párisban.
város egész környékén meg van szakadva. SzámEzen világhírű bőrtisztalan oszlop dült el, s sok van dűlőfélben most is.
Alulirt
község
elöljárósága
közhirré
teszi,
titó szer valamennyi széA legnagyobb erőfeszítéssel sem lehet 24—30 óra
pítő
szer között leghíremiszerint
Nagy-Baczon
nagy
községe
az
1879.
alatt a közlekedést helyreállítani. Vasárnap a dusebb és leghatásosabbnak
nai gőzhajózást is meg kellett szüntetni a vihar mi- évre a korcsmáriást, n. m. SZ6SZ, pálinka,
bizonyult szeplők,napégés,
att. Hogy mily erős volt a szélvész, mutatja az, b o r - és söráruihatást haszonbérbe adja ez
rezesség, sárga foltok, vahogy a Ferenc-József-hidon nyolc bútoros kocsit
évi
november
17
ön
d.
u.
1
órakor.
A
hozzálamint minden bőrtisztátdöntött fel, s az egyiket oly erővel vágta a vas
lanság biztos eltávolítására
hidkarhoz, hogy ez eltört. — A Wipphiriger-Stras- szóini kivánók a kikiáltási árnak xo°/0-át előre
A RAVISSANTE az
sen egy háznak üvegfödelét nyomta be a hótömeg; letenni kötelese^. A feltételek a község házáarcszinnek feltűnően szép,
egy másik háromemeletes háznak erkélytetője zu- nál bármikor megtekinthetők az árverezés
halvány rózsaszínű/ bárhant le, nagyobb szerencsétlenség azonban itt nem napjáig.
sonyszerü fiatal üdességet
történt. Az utcákon még tegnap lábnyi mély volt
Sigmond Béniám,
ad, a bőrt és kezeket vaa piszkos viz, s hölgyeknek, uraknak színházból Máté Pál,
albiró.
községi jegyző.
kító fehérségüvé és gyönjövőknek is ugy kellett benne gázolniok mert a
„Fahr mer Euer Gnadon"nél mindig kínálkozó bégéddé teszi, hűsítő és felcsi bérkocsis most azt mondja : „I fohr net" —
üditőleg hat s gyöngéd
— nem ér rá ! A Staatparkban már hozzáfogtak a
ibőrt szerez a legkésőbbi
faromok fölszedéséhez.
öregségig.
Bikfalva nagy községben a bor, sör, szesz
Budapesten v a l ó d i m i n ő s é g b e n kap— Római régiségeket találtak néhány nappal és pálinkaárulási jog jövő 1879. év január hó ható : Török József gyógyszerész urnái király
ezelőtt a St. Helena temető éjszaki oldalán Bishops- i-töl kezdődöleg három egymásután következő utca 7. sz. S e p s i - S z t g y ö r g y ö n Ötycs és
gateben (Londonban) mintegy négy lábbal a talaj évre haszonbérbe adatni határoztatván : ha- Betegh urak gyógyszertárában.
fölszine alatt. Az érdekes sir fejköve tiszta fehér
Egy kis eredeti üvegtok ára 2 frt 50 kr.
olasz márványból van, mely a 4-dik századból szár- szonbérleni kivánók a f. 1878. évi nov. 24-én
délután
2
órakor
irt
község
házánál
tartandó
...Egy
„
„
„ 1 frt .5°. kr mazik. A sir belsejében egy urna helyét s ettől
nyilt árverésre meghivatnak.
Központi szétküídési raktár: Schwarc Henriknem messze egy római érmet fedeztek föl.
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 20—
Tölgyes István,
biró.
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