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előtte a szerződésnek még a 22. pontja is, melyet pedig legfájdalmasabb resígnatioval teljeSokat beszéltünk a legközelebbi napok sít, mert az azt rendeli, hogy Romániából e g y
alatt Suvaloff gróf budapesti útjáról. Az ellen- év alatt végkép ki kell vonulnia.
A berlini
zéki lapok összedugták fejeiket és titkos kár- szerződést még csak e g y helyen fogadták oly
örvendéssel susogták e g y m á s n a k : »no m o s t ! nagy elkeseredéssel, inint Szentpéterváron, t i.
résen legyünk, mert a kormány az orosz ke nálunk az ellenzék bölcs fér fiai. O n szország a
zébe akar bennünket játszani ismét'!« Azok, a berlini szerződés megbuktatására leghívebb szökik azt hiiték magukról, hogy a magasabb di- vetségesét a mi ellenzékünk soraiban találta fel.
plomácia titkairól fellebbentették a fátyolt: fen- N a g y garral hi deli ugyan magát az ellenzék
szóval kürtölték országnak, világnak, hogy meg- oroszellenségnek s mégis kézzel-lábbal folyvást
fogjuk Andrássyt és Tiszát, a kik el akarják azon iparkodik, h>gy Oroszországnak a mi küladni a nemzetet A titkolózásnak vége l e t t ; a ügyi kormánylatunk helytelenítése árán minél
susogások megszűntek, Suvaloff bepakolta meg- nagyobb tért engedjenek Európában
hízó levelét bőröndjébe s elutazott; az ellenzék
Az ilsö muszkapárt Európában a m a g y a r
szörnyű savanyu képet vágott az egész histo- ollenzók
1 iához, mert a mig azt hitte magáról, hogy
A berlini szerződés 25. poníját, mely mon.érti a dolgot*, addig jól folyt minden s inost archiánk számára Bosznia és Hercegovina okkuhogy meghallotta Andrássy gróf feleletét Falk pációját m e g h a g y j a , é p e n azon i n d o k b ó l lehet
Miksa es Grocholski interpellációjára: az óta helyeselni v a g y kárhoztatni, mint a 22. pont
kétségbe van esve azért, hogy hát miért is nem végrehajtását Ezt akarr.i s a másikat nem akarni
olyan hazaáruló az a kormánv, a milyennek ö tökéletesen e g y álláspont az orosz dip'omacia
szerelné
törekvéseivel. Ilyen hazafiak vagyunk m i ! .IsTény az, hogy Oroszország csakugyan ki ién csodája, liO;*y még áll hazánk !«
al art erőszakolni egy oly konvenció megkötéLelkünk pillanatra megnyugoclhatik, mert
sét Romániává', mely biztosítsa ct arra nézve, Oroszország szépen kigondolt terve államférfihogy hadai minden időben átvonulhassanak aink hazafiságán és méiy belátásit politikáján
Románián keresztül. Oroszország minden erejét sze encsésen hajótörést szenvedett. Örülünk hogy
felhasználta, h o g y ugy Konstantinápolyban, mint az orosz politika kormányunk erős magatartása
Bukarestben megsemmisítse a berlini szerződést. miatt esütörtö-.öt m o n d o t t ismét.
Suvaloff e g y külön konvenció tervével meg is
S mikor Oroszország a Suvaloff budapesti
érkezett Budára, de miután látta, hogy a szent- sürgönyére ijjedtében nagyot n y e l t : ugyanakpétervári kabinet előterjesztéseiben foglalt csel- kor nálunk is bubánatra hajtja fejét e g y pávt,
szöványeknek kérlelhetlen ellenségei laknak jó mely folyionos protestálása mellett annyira szeBudavárban : akkor eló'vette a taktikus gróf azt reti az orosz politikát, h o g y a mikor itthon
a >másik* megbízást is, mely magába foglalja megbukni látja Suva'off missiiját s e g y fegyaz orosz ígéreteket a b e r l i n i s z e r z ' d é s végre- verét ismét kihullatta a kezéb'il, melylyel a korhajtásira.
mányt e g y kicsit agyonszúrni olyan nagyon
Oroszország tehát a berlini szerzod 'st vég- szerette v o l n a : akkor ez az ellenzék hazafiúi
telen rosz ktdvvel fogadja s annak teljesítésére fájdalmában könyeket hullat Suvaloff rögös ut
még k e v i s e b b kedvet érez ; de ha már a kény- jára. Szivünk mélyéből örvendünk, hogy a mi
szerítő körülmények előtt íreg kell hajolnia, jó e'lenzékünk hazafias szándéka ezen a téren,
legalább egyelőre megígéri, hogy szent lesz itt is c s ü t ö r t ö k ö t m o n d o t t .

A „csütörtök".

„Kiadó sz&llás"
— Rajz. —
(Folyta*ás )
Idő multán Jenőt egy nagy kitüntetés érte.
A nemzeti színházhoz benyújtott drámai alkotásával a pályázaton 100 aranyat nyert. Ez segített és
így történt, hogy rendesebb, csinosabb lakásba
költözködtek, mely nevükhöz,'becsületükhöz méltóbb, tisztességesebb volt.
A lakás igen csinos volt. Két szoba és még
egy harmadik, mely külön bejárattal nyilván, épen
kiadható vala. A házbér i.-,mét sokra emelkedett:
havonkint 35 forint, melyet a szorgalom, igyekezet
ígért megfizetni.
A nyári hónapok alatt a legcsendesebben
folytak a napok, de végre elérkezett az időpont,
melyben a családra a legválságosabb napok állottak be.
Jenőnek, ki időközben elvégezte bölcsészeti
tanulmányait, a szülői gondozás feleslegessé vált.
Mint kitűnő bölcsészeti tanár, több tanítványra tett
szert Nemes szive nem ismert határt s jövedelmének uto'só krajcárját is édes atyjával osztotta meg.
Beszédes mesterségével teljesen felhagyott ily körülmények között, Ilonka pedig kétszeres erővel
dolgozott, varrt, de utóvégre is atyja és önmaga
szükségleteit sem fedezhette. Szállásuk csinosan
volt bebutorozva, különösen a vendég-szoba; csak
a házbér, a házbér ne lett volna, mert ez Jenőt
tulnyómóan terhelte, a ki különben ugy is megtett
minden tehetőt.
Baj volt Ilonkáékra nézve, hogy a mellékszobát nem adhatták ki, pedig egy félméteres táblán
volt kiírva : „Kiadó szállás." Bár egy hivata'nok,
vagy egyetemi hallgató kínálkozott volna, hogy a
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H o g y mi fog történni ezután : le.íz-e még
e g y szikrája a becsületnek Oroszországban,
hogy adott igéretét be is váltsa : arra természetesen még nem felelhetünk most A k k az
orosz adott szava megtartását illetőleg v i s ; z i emlékeznek : azoknak mindenesetre alapos kételyeik lehetnek. Mi ugy hisszük, h o g y szesz :gés esetében monarchiánk k a r d d a l lo j 1 az
adott igéret beváltására figyelmeztetni a reális
gondolkozású Oroszorszá _,ot.

házbérnek legalább felét vagy harmadát elhárítanák magukról.
Az öreg Beszédes napról napra kimerültebbé
lőn, a sok bú s végtelen gondok roszabbá tették
állapotát. Eljött az uj évnegyed megint: november i-je.
A lakbért előteremteni kellett. A háznál végtelen
takarékosság mellett is csak 43 forint volt. Menynyire szégyelték, hogy nem fizethetnek s mint a
lakóktól hallották, a tulszigoru házi ur nem szenvedi a késedelmet. Egy napi késedelemért kérlelhetlenül felmondja a lakást. Andor legjobb akarata
mellett is ezúttal csak 25 forintot juttathatott. Még
32 forint a hátrálék, holnapután elseje, fizetni kell.
Szegény öreg most már nem futhatott jobbra-balra
pénz után.
Ilonka tudta nélkül zálogházba tette utolsó
gyűrűjét és ezüst gyüszüjét, 14 frtot kapott reii s
igy nagy nehezen összekapargattak 82 frtot, de
23 frt még hiányzott s ezt teljességgel nem tudták
előteremteni.
Beszédes vigasztalta gyermekeit, hogy majd
megkét i a házi urat, legyen néhány hétig türelemmel, adósok bizonyosan nem fognak maradni.
Belenyugodtak.
III.
Egy igen gyönyörű uri likba vezetem t. olvasóimat, hol minden bútorzat, minden jel a logarisztokratikusabb" tapasztalatra juttat. Legpompásabb szobák drága szőnyegekkel bevonva, tépik és
ragyogó csillárok, melyek bádgyadttá teszik a szemet. Boldogságot, gazdagságot árul el minden s az
a kényelem, nvílybm Weisz Tvcechiel nejét s egyetlen gyermekét részesiti.
A gazdag" háztulajdonost nem egyszer látjuk
pompás szobái egyikében az ablaknál és tekintete
cél nélkül mereng a Duna árjai s a rohanó emberáradat felett. Elgondolkozik pompás palotáiról, hisz
gondtalan igai ezekben merülnek el, mig üres idejét a börzén az árfolyamok tengerében hullámoz-

II
Az afgán liúborn Angliára nézve kedvezően
indul, a nehézségek, melyekre a határszorosoknál
számítottak, nem bizonyultak oly nagyoknak, s
23 iki táviratok jelentik, az angolok már több fontos helyet hatalmukba kerítettek. Aliadjárat megkezdésével egyidejűleg az angol kormány nyíltan
kitűzte a háború célját is, kijelentvén, hogy nem
fogja tűrni Oroszország befolyásit Afganisztánban.
Az angol közvélemény erélyesen támogatja Beaconsfield eljárását s az' „afgán-bizottság" felszólalására adott választ a sajtó nagy helyesléssel fogadja. — A „Reuter-ügynökség" jelenti Lahoreból november 23-áról : Browne főparancsnok jelentése szerint az angolok meglepték Ali Musjid
várát, 10 ágyút és sok fegyvert ejtettek zsákmányul. Két angol tiszt elesett, egy megsebesült és
30—40 ember elesett s megsebesült. Brown hadserege 23-án előnyomul Londikhana felé.
Olaszországban forma szerint kitört a bombapetaroa járvány s a nápolyi merénylet óta minden
nap érkeznek jelentések Orsini bombákról, zavargásokról ; legújabban Lienában és I-ivornóban történtek eféle bomba-kravallok. Bolognában pedig
már kissé komolyabb jellegű utcai zavargások, mig
Flórencben egesz bombagyárt fedeztek töl. Számos
összeesküvő elfogatott; Humbert király azonb in,
nir szerint, kijelenté, hogy mindezen zavargások
dacára nem enge li meg kivételes törvények alkalmazását, hanem kor.nányoz az eddigi szabadság
elvei szerint, m hlyeket az olaszok oly szépen tudnak
felhasználni.
A Frennlenblatt budapesti jelentése szerint
Oroszország lemondott a dobrudsai étappe-vonalról,
mert a hatalmak legnagyobb része Románia pártjára állt. Ez a hir bizonyára combinatión alapú.
tatja; ez összes boldogsága. Neve világért se köztisztelet tárgya ; — a szegények imáikba sohasem
foglalják, de igen bizonyos nők, kik eltitkolt érzéssel emlegetik.
Most épen előszobájában, melyet a salontól
üvegajtó választ el, cseveg nejével, ki selyemruhájában surran i-gyik selyem bútortól a másikig. —
U g y látszik, a hölgy vizitbe siet. Homlokán s nyakán arany és gyémánt ragyog, mig dus hajában
széles kék bársonyszaiag van fűzve, melynek szine alig látszik kelet drága gyöngyeitől. A n-héz
kék selyem uszályos öltönyt arasznyi fehér szalag
tartja össze, mig csipkézetein drágakövek futnak
fölfelé. Szóval a fényűzés netovábbja boritji Ezechiel nőjét.
A kocsi elrobogott.
Weiszot egyedül találjuk keleties fény nyel
rendezett szobájában. Most épen Íróasztalához ül,
forgatja nagy könyvét, szemlélgeti ós .számítgatja
hátralékosainak összegeit.
Ah, mily boldog! Rottenbilder-, király-, népszinház-utcai házai az idén tizennégyezer forintot
hajtottak b e ; az évnegyedes lakbért mini kifizették. Itt megáll és gondolkozik. . . . De nem ! Király-utcában levő háza harmadik emeletén nro. 5.
ajtó, az a bizonyos Beszédes egyedül nem fizetett.
Mérgesen felkiált:
— 5. ajtó még nem fizetett, holott 2-ik, 3-ika,
4-ike már elmúlt!
Ezzel vörös irónját megragadja és Beszédes
nevét kettősen aláhúzza.
Midőn mérge kevéssé csillapul, ezreinek olvasása kü :ep:-tt, melyeket öntelt keb -ili-l rako -.gat
kolosszális W' rtlieim-jébe, fél Mik kopogás hallszott
ajtaján.
S/.okott hidegséggel válaszolt reá.
(Folytatása !; üvctlicnlc )

c-.ak ; de ha megvalósul is, nem sokat változtat a
helyzeten. A súlypont Keleti-Rumeliában van. Ezt
pedig fenekcstöl fölforgatja Oroszország. — A nemzetközi bizottságok munkájának meghiúsítására eleitül fogva mindent elkövetett ; a bolgárokat fölláyitotta, u kik a törököket és görögöket rakásra
gyilkolják ; természetesen muzulmánok sem maradnak adósok. Ilyen zavar kellett az orosz kormánynak, hogy bátran halászhasson. Külügyi kormányuok kc'tség nélkül elegendő bizonyítékot szerezhetett eddig, a melyekből világosan kitűnik, hogy
Oroszország a berlini szerződés kijátszására törekszik. Még most kell tehát komolyan tudatnia Oroszországgal, hogy egyetlen betűt sem fog elengedni
a berlini szerződésből. Sőt már a beszéd idejét multa : állást kell elfoglalnia az oroszok perfidiájával
szemben. Különben rövid időn bevégzett tényekkel
fog szembeállittatni. Hogy pedig ez mit tesz, elég
jól tudhatja a congressus történetéből.

Azon indítvány tárgyában, hogy Udvirhely
széken a szalmafonás terjesztése végett nehánj
székely leánynak ez iparban leendő kiképeztetés<
az egylet által nyújtandó segély melleit eszközlés
be vétessék, a jövő évi költségvetéssel kapcsolatb;
teendő vélemény adás végett e^ry bizottság külde
tett ki.
Egy más bizottság m"g az alapszabályok azot
indítványozott változtatási iránti javaslattétellel bi
zatott meg, hogy a szegényebb sorsuaknak is le
hetővé tétessék a rendesnél kisebb évi dijak álta
is az egylet érdekeit előmozdíthatni.
Egy ifjúnak a szövészeti iparban való t>Te
sebb kiképeztetése végett Szászországba küldi t .• i
iránt beérkezett javaslat szintén nagy érdeklődés
sel tárgyaltatván, az előleges lépések megtétele
elhatároztatott.
A jelen év őszére Budapestre tervezett szó
kely mü-iparkiállitás létesítése ez évben lehetetlen
nek bizonyulván be, az ebbeli tüzetes teendők elintézésének megkezdése a jövő év elejére halasztatott, határozatkép kimondatván, hogy e kiállítás
a jövő év őszén mulhatlanul megtartatik.
Végül oly intézkedés állíttatott meg, hogy az
1878-iki évkönyv legkésőbb a közeledő év első havában asajtó alól kikerüljön és közrebocsáttathassék.
Ezen kivül beható eszmecsere folyt a pályamű kiadása, módozata s egyes részletei felett, o
tárgyban azonban véghatározat a legközelebbi ülésen fog hozatni.
- 1 —!.

A iiuisj-iír delegatió f. hó 24-iki ülése után
együttes ülést tartottak mind az albizottságok, azaz
a delegatió összes tagjai, hogy a fölött határozzanak, mikor tárgyaltass-ék az occupatio költségeire
vonatkozó előterjesztés. Az összbizottság megalakult és id. S z ö g y é n y i Lászlót elnöknek és
E a 1 k Miksát előadónak megválasztotta. Falk kijelenti, hogy a boszniai kérdésben oly prononcirozoti állást foglalt el, hogy az ő megválasztása vagy
ugy magyaráztatnék, mintha ő ezen állását megakarná változtatni, vagy ugy, mintha az albizottság
az ő álláspontját már előre is magáévá tennét Miután sem az egyik, sem a másik nem áll, kéri ma
gát az előadói tisztjétől felmentetni Ilosszasb vita
Fővárosi levél.
után S z i 1 á g y i Dezső indítványára Falk felkélllldapc.Ht, 1878. november 25.
retik, hogy egyelőre a jegyzőséget vállalja el, az („Kornevillci har ngok*.— Német ninliázi keserűségek. —Jieraielőadóságra pedig csak akkor nyilatkozzék, a mimoa.Ick. — Még kevés valami a sokból.)
dőn az összbizottság határozatai ismeretesek leszA népszínháznak fennállása óta — a Patti Ade
nek- Az összbizottság szerdán ülést tartott. (B. C.) lina időszakot ideértve — nem volt oly publikuma,
mint a napokban, midőn Odry, a nemzeti színház
A magyar deleíátió hadiltryi albizottsága f. hó tehetséges tagja és Soldosné Lujza asszony az árvízkárosultak
javára felléptek a „Kornevillei haran23 án este tartott ülésében folytatá a r e n d k í v ü l i k ö l t s é g v e t é s tárgyalását és azt egé- gokéban. Napokkal, hetekkel már nem lehetett jeszen b-: is fejezte. A bizottság a következő téte- gyekhez jutni. A kíváncsiság, az érdek abban összleket t ö r ö l t e ; II. cini, 2 tételt nagyöblü bronz- pontosult, hogy az emiitett művész pár Planquette
acél-ágyucsövek gyártására előirányozva 250,000 e kedves operettjének már annyira ismert dallaÍrttal, a 3. tételt 25 várlöveg beszerzése 200,000 mait mennyivel fogják szebben, érzelmesebben előÍrttal, az V. cim 11. tételénél a bécsi alser-laktanya adni, mint Solymosi és Szigligetiné (jelenleg Ko2 árnyékszék átalakítása előirányozva 20,00 frttal, lozsvárra szerződött) s ennek utódja Szabó Karola
10,000 frtot a 12. tételt építés az Arsenalban 9500 k. a. A közönséget teljesen meglopték mindjárt
Írttal, a 14. tételt lőporraktár építése Polában 40,060 elején a pletyka-couplet (melyet sem Szigligetiné,
frttal, a 15. léteinél épités bécsújhelyi pusztán elő- sem Szabó K. nem voltak képesek kellőleg szíirányozva 36,000 frttal, 16,000 frtot, a 18. tételt nezni) s a veszekedő női-kar élénk hatása. Soldosépités Czolki-.-wben 6000 frttal, a 21. tételt átala- né teljesen elragadta a közönséget s a felemelt helyknások IY:terváradon 9,600 frttal, a 24. tételt a árak dacára megelégedve hagyta el a közönség a
sp.tlatói \ izvo/.eték 37,500 frtttal és végre a VIII. néző tért. Henry grót' keringője ma gyújtott igazán
cini 2. tételét telekvétel egy kórház építéséhez Odry ajkairól ; egy órában sem emlegethetjük SolyBudapesten 81,760 frttal. Mind a többi cim és té- mossival, kinek félszeg ajkáról valóban gyötrelem
tel változatlanul megszavaztatott az előirányzat hallani e zengzetes keringőt, hisz Solymossy nemcsak ezen, de majdnem minden darabban tökélet•sz< r!nt. (B. C.)
len, szerepeit nem tudja, énekelni nem tud, holott
a legszebb énekrészek jutnak neki e darabban. SzaKoiisfaiiliiiiijjolyból jelenti a Politische Cor- valási modora csúf, melyen okvetlen változtatni
respondenz; A mult héten, a m tlgari kerületben, kell Solymossynak. -- Gáspár apót EgyüJ játszta
Balabankiőj, Koskiőj, Szultánkiőj és Hadijkiőj hely- igen kitűnően, mesterileg ; az őrülési jelenet nála
ségi: et megszállotta az orosz lovasság és requirált, mindig nagyszerű. Kápolnay, Sziklay Emília, Tihaépen ugy, mint háború idején. Az orosz táborkari nyi megállták helyüket. Az árvízkárosultak javára
tisztek mindenütt mérik a terepet. Ennek követ- szép jövedelem juthatott. Ez előadásról mindent elkeztében a porta sietteti védelmi intézkedéseit. mondtunk hamarjában, a mit mondani lehetett.
A porta kifejezte aggodalmát, hogy Oroszország
uj háborara készül Törökország ellen. Nedsedből
A német színházi nyomorúságok ugy látszik,
(Arábiából) érkezett kedvezőtlen hírek következ- megint beütöttek. Már csakugyan e színház megért- be.i elhatározták, hogy a hetedik hadtestet meg- demelné illetlen eljárásai s a „tulajdonjog" többszaporítják es több zászlóaljat küldenek oda.
szöri megsértése miatt, hogy Pesten végképen hí
nárba sülyedjen, mert maholnap egy szal publikuma sem lesz. Ismeretes olvasóim előtt a „Niniche"
A S2ókely m i v . é s k ö z g a z d . e g y l e t
boirány, melynek ma sincs vége. A bécsi ós pesti
központi választmánya Hajós János elnöklete alatt német hírlapok védelmére kelnek, hát hogyne ' miközelebbről Budapesten számos székelyföldi régibb dőn jogtalanul más jogának aljas megcsorbításával
és ujabb ursz. képviselők részvétele mellett gyűlést akar uj darabot előadni. A j egyeket előre elszedték a publikumtól s miután a darab a rendőrség
tartott.
Nevezetesebb tárgyai a következők voltak: által betiltatott, nem adták vissza és igy pénz, jegy
Elnöki jelentés a Maros-Vásárhelyit folyó évi minden oda veszett. Előre tudták, hogy betiltalik
s mi
szeptember 8. és 9-ik napjain megtartott egyleti a darab s a közönséget mégis beengedték,
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évi nagygyűlésről, — annak kiemelésével, hogy e több, másnap újból hirdették „Minichet más címen
s
a
drága
Tewele,
a
bécsi
mamlasz,
ráfogta,
hogy
gyűlés a városi és vidéki értelmiségnek igen nagy
érdeklődésével és buzgalmával találkozott, minek nem azonos a Rákossy Jenő által megszerzett datényleges jeléül az egyleti tagok száma már a gyű- rabbal ; ezzel maguk vallották be, hogy mily roszul
A pesti német hírlapokra ez jellemző
lés 'alatt 3 alapító és 75 részvényes, utóbb pedig cselekedtek.
világot vet, hogy nem pirul védelmére kelni az
ujabb 8 taggal, összesen tehát 86 uj taggal szapo- ily Tewele vállalkozásoknak. Még Andrássy grófot
rodott.
is a dologba keverték, kihez Tewele felment volFelemlittetett továbbá azon nagy hatás, me- na s Andrássy igazságérzete a németeknek adott
lyet a jutalomra érdemesnek talált jeles pályamun- volna elégtételt. Nem hisszük, hogy a gróf a népka és ÍOOO frt pályadíjnak a gyűlés szinén jelen színház tulajdonjoga ellenében a bécsi színészeket
volt szerző Kozma Ferencnek kiadása keltett.
pártolja ; legkisebb gondja is nagyobb, semhogy a
A választmány kiváló örömmel vetle minde- „Niniche" ügybe keveredne; majd elvégzik azok,
zeket tudásul s Maros-Vásárhely városának, pol- kiknek jogkorébe tartozik. Mint halljuk, a belügygármesterének és Marosszék alispánjának, valamint minisztérium Rákossy javára döntötte el a dolgot
a vidéki választmánynak és elnökének köszönetet s a németek felültek. E dementi is kellő világítás
szavazott.
ba helyezi a helybeli journalist-ok magukhoz méltó
A vidéki választmányoknak Maros-Vásárhelytt viseletét. Csakugyan turesa volna, hogy egy daraés Sepsi-Szentgyörgyön megtörtént megalakulása bot, melyet Rákossy az illetőktől ezerekkel, kizábejelentetvén, e/. is örömmel vétetett tudásul, egy- rólagos jog kikötésével egyedül magának megszeszersmind a működésnek minél behatóbban meg- rez (mondom igen drága pénzen) — azt Tewele ur
kezdése és folytatása iránt megfelelő felszólítás hacsa!c ugy könnyűszerrel előadja, megelőzvén a néplár jztat'ott ho/./.ájok intéztetni.
Pénztárnok Gidófalvi István részére a felmentő színházát e preii.ier-rel. „Niniche"-nek az az érdelevél a buzgó és díjtalan működésért köszönet ki- me megvan, hogy a figyelmet magára vonta, azaz
a gyapjú utcai német theatrumra, melyről eddig a
í'ezése meilett kiadatni határoztatott.
A maros-vásárhelyi vidéki valasztmány javas- „Lokaipresse"-n kívül nem igen szoktak megemlékezni.
tegnapelőtt a színház már tömve volt a „Galat 1 Maros-Vásárhelytt az állam költségén létesítendő ipariskola iránt ciénk pártolás mellett nvg- vand, Minard et Comjí." előadáson s Tewele igazgatót# midőn kilépett, megtapsolták, a/jxz tüntető
f«?klyJ'-o tárgyahatott.

tapssal fogadták benn ezek a mi honi zsidó polgáraink (oh merre van hazátok, még nem tudja senki
sem). Tewele mint érdemes színész gestikulálva fogadta a tapsokat s azt mondta Knacknak : „Ach,
das thut wohl!" Jól jegyzi meg a „Főv. L.", hogy
nálunk „kifizeti magát" megtámadni a tulajdonjogot,
mert a; embert érette meg is tapsolják ; de kik ?
a „fokhagymások". ,
A demi-mondekról kívánnék még valamit elmondani, de a német szinház-botránynyal már is
hosszura nyúlt levelem.
Bizony, bizony még beszélni szerettem volna
a külügyi politikáról is, mely oly szomorúan köÍ.ZÖ itget ba : <!•: nem vagyunk oly babonások, hogy
elhigyjük miszerint kezdetéről következtetést vonhatunk az egész év folyamára; szerintünk — hogy
Shakespearrel szóljunk — „ha a vége jó, az egész
jó " Ezért reméljük b-jrura a derűt.
H. Dózsa Géza.

Bukarestből

Ííukarcst, 1878. nov. mber 23.
A román kormány kinevezte a Dubru<l/.s:i átvételét eszközlő bizottságot, melynek tagja : Elnök
N. ("atorgi, a belügyminisztérium részéről Simion
Mihálescu, az igazságügyi minisztérium részéről M.
Poenoru, a pénzügyminisztérium részéről Vera, a
a hadügyi minisztérium részéről colonel Pilat, titkár Rizu urak.
A bizottság csütörtökön kezdette meg munkálatát Tulceaban s Dobrudzsa birtokba vételének
minden aktáit no/ember 12 -ig ó naptár szerint elvégzendi s igy a román hadsereg 12-ike előtt nem
fog bevonulni.
Egy levelező szerint sok román tekintélyes
család va>! Dobrudzsában, kik várják a románokai
s egyesülve velők, készek a román érdekek szolgálatába lépni.
A belügyminisztériumnak 116,336 frank és 68
cent. összeg rendkivülileg bocsáttatott rendelkezése alá a Dobrudzsában fölállítandó posta-telegrapli
helyiségére, személyzete és beruházása végett két
hónapi időtartamra.
Vasárnap a metropolita templomban az olasz
király élete megmeneküléseért hála-istenitisztelet
(te deum) fog tartatni.
Időjárásunk nagyon szép, meleg napok vannak ; — a mezőn javában és akadály nélkül dolgozhatni
Egyszersmind emlitvo lévén a „Nemere" lapban. hogy magyar társulatunk készséggel nyújt
segédkezet a boszniai é.s hercegovinai sebesültek,
az elesettek özvegyei és árváinak felsegélyezésére
megalakult nagy komito gyűjtéséhez: kívánom tudatni, hogy o komito is bevégezvén működését, értesülésem szerint 18,000 frank gyűlt be pénzben
s ezen kívül különböző fehérnemű, tépés stb.
A komite tagjai 15,000 frankot aranyba vált
váltva a végleges gyűjtés bevégzése előtt átadtak
nagykövetünknek azon kéréssel, hogy azt rendeltetése helyére kegyeskedjék juttatni, üzen adományok és adakozók névsora a Bukarestben megjelenő „Epoche" cimü ném-'-t lapban voltak közzétéve. Itt csak a migyar társulat gyűjtését említjük.
Begyült:
1) Veivs Sánd.>r gyüjtőivén
131 frank 20 e.
2) Gyárfás Albert gyüjtőivén
124 frank 30 c.
3) Salamon János gyüjtőivén
102 frank
l) Korodi .nndrás és Sánta András gyüjtőivén
74 frank ;-,o r.
5) Sándor József s Csáki Balázs
gyüjtőivén
58 frank
6) Vitos Feronoz és Ábrahám
István gyüjtőivén
83 frank
7) Málnási I.ajos gyüjtőivén
48 Irank
8) Kovács Lajos (Glurgievoból)
gyüjtőivén
46 frank
g) Rédai Ferenc gyüjtőivén
30 frank
10) Bors Miklós gyüjtőivén
48 fran'í
11) Salamonné és Bcnkéné aszszonj'ságok gyüjtőivén
-400 frank
Összesen 1145 irank 20 c.
(Az árvizká osu'ltak javára adakozók névsorát
jövő számunk hozza S z o r k.)

Levelek a szerkesztőhözív.
„írjak ? . . . 11- Írjak ? . . . egyre szá,n.)lom »
Érdemes Szerkesztő uram !
Meg ne ijedjen, a levelet én küldöm; aki oda
viszi, az meg a Pista gyerek. Hiszem, hogy most
nem ismer a sehonnaira, ugy kiöltöztetteni. A mihelyben az igaz nem valami kapós cifferblattja van,
de a mikor érdemes urakhoz küldöm a kontóért,
vagy egyéb dologban : szeretem, ha jó egyetmásban prezentálja magát. Ilyenkor ogy kicsit restelkedik is a trinkgeldet elfogadni, de azért soha visz sza nem utasítja.
Mint elébb is mondám, a levelet én irom, —
még pedig titokban, hogy senki meg ne tudja; legfökópen pedig az asszony, kivel utolsó becses levelem megírása óta szakadatlanul élben állok. Jaj
érdemes szerkesztő uram ! ha tudná, milyen izgalmas volt utolsó szózatomért, 111 jlyet bec;es ujságlapjába írtam. En persze az egész dologért komámat, meg a sógort okoltam, a mi természetesen
nem sokat fordított szomorú sorsomon. Hogy véj. et
vessek a sok hiez-hueznak, egy versen meg is aki r

Az alapvagyon és pénztár állását az illető je- tán sok üresség is van, de ez nekik mindegy. Leglentések fogják részletesen előtüntetni, én esak azt nagyobb gyönyörüségök, ha hárman, négyen öszvagyok szerencsés beterjeszteni, hogy a vagyon- szeülhetnek s elmondhatják, mi a divat; Frosza
kezelést és számadást bizottságunk megvizsgáltat- milyen nyakkendőt visel; Zseni milyenre varratta
ván, azt pontosnak, hiven és tisztán vezetettnek ruháját; Zinka mennyiért vette kalapját; a Ville
találta, s ez okból a mult I871/, tanévi számadásra de France-nál mi van a kirakatban; hol van és
vonatkozó felmentvényt t. Fejér I.ukács pénztár- melyik a legszebb arcfesték — mert kifestett arc
nok urnák megadta, s ennek megerősítését a tisz- nélkül román nőt képzelni sem lehet — s több e
telt közgyűlésnek is őszinte meggyőződés alapján féléről. Háztartásról, talán kézi munkákról avagy
ajánlatba hozza.
g y e r m e k n e v e l é s r ő 1 szó sincs.
Miért volnának a dajkák, gouvernantck, bonAz intézet beléletében történt nevezetesebb
neok, mosónék, mar;liande de modes ok a világon,
mozzanatok a következők :
a növendékek száma egygyel szaporodott, mert ha nem azért, hogy a fönnebb clő.soroltakkal az
polyáni Szöcs Julis, ki az 1877 évi 43. szám alatt oláh cocona ne törődjön !
felvétetett volt, de az 59. j. k. szám alatt láthatóS talán kérdik tisztelt olvasónőim, mindez
lag időközben eev nő által felfogadtatván, az in- miből telik ? (Nem a bojér-osztályt értem.) Annak
tézetbe nem költöztetett be, a mult közgyűlés óta megfejtése nagyon egyszerű. Nincs oláh fiatal emfelfogadója által eltaszíttatott s igy ismét az első ber a ki „z e s z t r a" nélkül vegyen leányt, s ha
felvételkor indokul szolgáló szomorú helyzetbe ju- csak egy kissé valamire való, mindjárt ezer aratott. Tehát most a létszám 25.
nyon kezdi. Hogy a leány vén is, csúf is, az nem
Az intézet igazgatóságát most is K o v á c s jön számításba, azért ha sok a zesztra, (hozomány)
Etelka kisasszony vezeti ugy, hogy mellette az kap szép fiatal férjet. Ha az alkudozások — a mik
árvaanya háztartási dolgait édes anyja özv. Kovács sokszor 20 arany különbség feletti meg nem egyezésért is megszűnnek — megtörténtek a vőlegény
Lajosné végzi.
Állá suk a jelen tanév végéig ideiglenes, s ak- és a menyasszony s/ülei közt, elmennek s megeskor a körülmények szerint fog állandósítás vagy küsznek „c i v i 1", rá két vagy három hétre a
templomban.
csere történni.
A c i v i l n é l aztán meg is csinálják a háAz intézetnél való rend, tisztaság, fegyelem
példás, a gyermekek magaviselete jó és egészségi zassági szerződést — a mi bizony férjem uramra
állapotuk is kielégítő volt, mert csak egy gyer- csak annyiban hasznos, a mennyiben meg van
mek betegeskedett komolyabban, azonban ez is je- mentve a pénznyaggatássoktól a piperére, — mivel
a zesztra kizárólagosan a nő tulajdona és úgy kalenleg a javulás végén van.
A háztartás, méltó köszönet érette t. Baló matját, valamint minden néven nevezendő jövedelLászló urnák, a körülmények szerint lehetőleg jól mét a nő húzza s annak halála után gyermekei
és az intézeti alapra nézve előnyös megtakarítá- öröklik, ha vannak; ha nincsenek, a nő szülői vagy
hozzá legközelebb álló rokona, s igy a férjnek semsokkal vezettetik.
Az intézet szellemi élétét tekintve, az intézeti mi köze ahoz. E^en kemény törvényt a sok visszanövendékek mindazon oktatásban részesülnek, a élések miatt hozta a román kormány, mert sokszor
mi egy jól berendezett elemi iskolában megszerez- megtörtént, hogy pár hónapra az esküvő után a
hető. Az iskolaszék felügyelete alatt lefolyt tanév pénz elkelvén, a férj nejét elcsapta.
végén törvényszerű zárvizsga tartatott, melyet az
Tehát haza megy az ifjú asszony s megkeziskolaszéki elnök ur erre vonatkozó becses előter- dődik a visitek adása s elfogadása. Háztartási
jesztése fog kellőleg méltatni.
gondok nem gyötrik, ha van jó szalcácsnéja, kiadja
Azon jelentésből láthatólag intézetünk 5 osz- az egész napra való pénzt s otthon esznek, ha
tályú iskolája mindazon tanerőkkel rendelkezik, a nincs, vendéglőbe mennek; de az oláh c o c o n a
melyek mellett ez bármelyik elemi iskolával a ver- a konyhába ki nem néz. A fehérneműt a házon
kivül mossák, varrják és vasalják. Reggel, ha felsenyt előnyösen kiállhatja.
Nem mulaszthatom el azon jelentőséggel biró kel a rumun (pardon! romin) urnő, legelőbb is
körülményt is beterjeszteni, hogy a házi ipar egy egy csésze fekete k'ivét iszik, felölt magára fehér
figyelemre méltó ága, a hárász kendő készítése szoknyája felibe e . y bő pengoirt s lábaira papuintézetünkben taníttatott s ebből is nem egy nö- csot (ez alatt nem cipőt értek); igy éri őt még a
11 óra s ekkor dejeunálnak, dejeune után pár órai
vendék fog életmódot teremthetni.
A mult gyűlés óta érkezett le az árvaházat pihenés a lágy törökös divánon, örökös szivaro/.ás
közben
végre öt órakor kezdődik a dinére való
rendes nevelő intézetté átváltoztató alapszabály a
m. kir. nagymélt. belügyminisztériumnak 1877. évi öltözködés, a mi rendesen hatkor tálaltatik föl;
ezután jön a sétálás, 8 órakor színházba menetel,
50952. száma alatt megerősítve.
Közgyűlési megerősítést és további intézke- mely végződik 12 vagy 1 órakor, már a milyen
dést igénylő határozatai voltak kezeiő bizottságunk- hosszú a darab.
nak a következők :
Hogy ecseteljem, mennyire henyék a román
1. f. évi 5. sz. a. kimondatott, hogy az előbb nők, elég lesz mondanom, hogy még csak nem is
jelzett alapszabály szerinti átalakulás a következő olvasnak sem lapot, sem regényt, egy szóval semmit. Most ennyit, s ha levelem beválik, máskor
(tehát a jelenlegi) közgyűlésen eszközöltessék.
2. A 11. pont alatt meghatároztatott, hogy a többet.
n. méltóságú vallás- és közokt. m. kir. miniszter ur
Akli.*)
által f. évi 9172. sz. o. építésre utalványozott államsegély egyelőre ideiglenesen az alapvagyontól
L E G Ú J A B B .
külön kezeltessék takarékpénztárilag, mert a szükség folytán tervezett építkezés költsége 1800 frtra
Az osztrák dolegalió költségvetési bizottságárug, s addig, a mig vagy államsegély által, vagy ban A n d r á s s y Gyula gróf külügyminiszter érmásképen ez összeg kellő mennyiségre nem nő,
alapvagyonunk veszélyeztetésével ne kezdjünk fél- dekes nyilatkozatot tett. Nem tárta még fel a politikai helyzetet. Nem leplezte le a monarchia külbehagyandó építkezéshez.
3. pont alatt a jelen I87'<J, tanévi költség-elő- ügyi politikájának indokait és célját. De azért a
irányzat 1898 frt fedezeti s 3531 frt 48 kr szükség- mit mondott, figyelemre méltó és nagy sulylyal bír.
leti összeggel ökszeáliittatván, ez (nehogy a késeA külügyminiszter szigorúan meg akart madelem által kár okoztassék) a hiányzó 1633 frt 48
kr összegnek állami segély képen való kegyes radni azon keretben, melyet az osztrák delegetió
utalványozását esdő kérelemmel a nm. vallás- és 23-iki ülése kijelölt számára. Ezt a keretet azonközoktatásügyi minisztériumhoz felterjesztetett.
ban teljesen betöltötte; sőt szavainak hordoreje
4. pont alatt arról határozott bizottságunk, messze kihat e kereten kivül.
hogy az igazgatónő kisasszony- és édes anyjának
Ilómából jelentik, hogy az e g é s z
cabiévi 400 frt o. é. fizetéséhez ezen tanévre uti költA király nem
Utóirat: A sétatérért ne aggódjék a szerkesztő ség pótlás cimín 100 frt o. é. összeg fizettessék n e t b e a d t a l e m o n d á s á t .
ur, majd fordit az úristen annak is a dolgán. A az évi fizetés havi részletének aránylagosan.
fogadta el, mert előbb a pariiamentnek nyilatkozkatonák épen a héten ültették be a kaszárnya udMidőn az intézet állását a jelzettekben előter- nia kell. Azt hiszik, hogy F a r i n i avagy R o b ivarát csemetékkel; hátha ők szúrnának a kipusz- jeszteni szerencsés voltam, bizottságunk nevében 1 a n t lesz C a i r o 1 i utódja. Valószínűleg párton
tult fák helyébe vagy egyet ? Probandum est.
tisztelettel kérem a jóváhagyó megerősítést igénylő
kivül való minisztériumot nevez ki a király; a képrészek felett határozni.
K. 1'.
viselőházat feloszlatja és uj választást rendel el. A
legutóbbi minisztertanács elvetette Z a r d a n e l l i
A háromszékj Erzsébet leányárvaház.
választási törvényjavaslatát, a mi még bonyolódo'.tabbá teszi a helyzetet. Cairoli az A n n u nNagy Gábor titkár jelentése.
c i a t a-rend helyett a v i t é z s é g i é r m e t kapta,
Tisztelt közgyűlés!
A
bukaresti
nőkrőla miből azt következtetik, hogy meg van rendülve
A legközelebb mult közgyűlés 1877. október
7-én tartatott, s azóta intézetünk életében a köaz állása.
Uukarest, 1878. nov. 23-án.
vetkező jelentésre méltó körülmények fordultak elő.
Lahore, nov. 24. Az angol csapatok Pisliin
Édes barátom !
Kezelő bizottságunk tartott 5 gyűlést: 1877.
november 20-án; 1878. január 6-án, jul. I5 én, jul.
Régen tett igéretemet beváltandó, ím fölke- közelébe nyomultak előre. Az afrid csapatok 500
10-án és nov. 16-án.
resem soraimmal becses lapját s csevegek valamit afgánt elvágtak és elvették fegyvereikot.
Ezen gyűlésekben hozott határozatai egyiránt a bukaresti női társadalmi életről.
kiterjedtek az intézet anyagi és szellemi tekintetA bukaresti nők szépeknek nem mondhatók,
KÜLÖNFÉLÉK.
ben való felvirágoztatására, mert n.ig egyfelől m n- de van bennök sok olyan tulajdonság, a mi ezen
dent elkövetett a régi, künn lévő aláírások bevál- hiányt nagyon jól pótolja. Ezeknek egyike az, hogy
— A sepsi-szent^yiirgyi jótékony nőegylet
tására s új gyűjtések eszközlésére s táncvigalom, jól tudnak öltözködni; bármily egyszerű ruha le- alapító, rendes és pártoló tagjai tisztelettel felkétárlat stb. rendezése által az alapvagyont gyara- gyen rajtok, azt ők pár csokorral, kis hímzéssel retnek, hogy alapitványaikat, esetleg azok kamapította, 'sfit a mellett, hogy folyó szükségeink fe- oly ügyesen felékesitik, mintha mind pipereárus tait, rendes vagy pártoló tagsági dijaikat f. é v i
dezésére 1000 frt o. é. államsegélyt eszközölt ki; nőknek születtek volna. Másika pedig a kicsiny,
egy .célszerű építkezés foganatosítására 600 o. é. mondjuk piciny kéz fa láb melylyel minden oláh
•) A k l i asszonyságot mjyon szivesen látjuk mísk'r is.
frt államsegélyt is nyert, addig másfelől a növen- nő kitűnik.
Olvasóink min.leneseire köszönettel veendik, h i a roinán társadékek erkölcsi és szellemi fejlődésére iskolaszékünk
Azonkívül jó társalgók ; szeretnek is egy ki- dalmi élet koréból minél gyakrabban közöllie'ünU i'yen érdekes
hathatós közreműködése mellett ébren őrködött.
csit sokat beszélni, természetes, a bőbeszédben az- részleteket
S z e r k.

tam különözni tőle, - de elgondoltam magamban,
hogy mégis sokkal érvényesebb, ha asszony van
a háznál. Egyébiránt én azt hiszem, hogy ő is örvendett titokban a levélnek, mert négy szem közt
legyc-n mondva, olyan Csikista volt, mint a jég ;
no de azért csak truccolt, mivel attól félt, hogy
majd felcsapok irodalmi Írónak s akkor falbarugom
a mesterséget, mint a szomszéd, ki másképen feleségemnek anyáról való rokona.
Elég az hozzá, — hogy az én szerelmetes
hites társam néhány nap óta kezd megváltozni. A
mult szombaton este még meg is babusgatott, sőt
párszor iskolába járó leánykámat kézcsókolásra
küldötte hozzám. Valaminek kellett történni lelkem
szerkesztő ur, mert szél fuvatlan nem indul. Kezdettem a dolgot konfundálni magamban, de sehogy
sem jöhettem rá, hogy mi okozhatta az asszonynál
ezen rögvesten való nagy változást.
»
No, hanem a mint a szerkesztő ur is meggyőződhetett, én nem olyan ember vagyok, a kin holmi asszonyféle kikapjon. Utána néztem tehát jobban a dolognak, a mi annyit tesz, hogy elmentem
a .szabó komám feleségéhez s négyszem közé szólítva megkérdeztem tőle, hogy nem vett-e az én
asszonyomon utóbbi időben valami változást észre.
— Nem biz én édes komám, — monda ő, de
csak ugy félvállról — mert én a komámasszonynyal három hét óta faséba vagyok. Mióta az egyletet megindították, folyvást orrol rám, hogy miért?
azt ő tudja legjobban. A minap is az estélyen, a
mikor komám Brassóban volt, kétszer-háromszor
elsomfordált mellettem, a nélkül, hogy a fejét csak
meg is biccentette volna. Pedig kár olyan büszkének lenni, mert bizon ő sem jobb nemzetség nálamnál.
A komámasszonynak utóbb mondott szavaira
nem is figyeltem, de annál inkább szeget vert fejembe két szó, t. i : „egyesület" és „estély". Futvást futottam tehát haza s miután a Pista gyereknek megparancsoltam, hogy a kapun senkit be ne
bocsásson, egyenesen a konyhába mentem az aszszonyhoz, számon kérni tőle az „egyesület" és estély" szók értelmét, miután ugy látszik, hogy ő
ezekben járatos.
Jaj érdemes szerkesztő ur, ha tudná mennyi
szépet beszélt nekem ez az asszony mindenféléről,
bizony megbocsátana neki azon sok szekirungért,
melyet én kiállottam két levelem miatt, melyet a
szerkesztő ur szóról szóra kiadott az érdemes „Nemere" újságba. Most már szeretem az asszonyt,
mert látom, hogy van jó szive és no meg egy kis
jártassága is a világba. — El is vittem az estve a
polgárbálba. Nem volt ugyan nagy kedve, de miután az „egylet" többi tagjai is eligérkeztek, felnászolódott, s mint mondja, nem is bánta meg a
mulatságot.
A szabóné komám nem volt ott. Később meg
tudtam okát. — w csak az „urak" báljába szokott,
mint mondja, elmenni. Mert látja szerkesztő ur; nálunk az a szokás, hogy ha „urak" csinálnak bált,
megkívánják, hogy a polgárság cókostól-mókostól
ott legyen ; hogyha pedig a polgárság savanyodik
láncra, akkor meg az uraktól várja, hogy töltsék
meg a szálát. Nem felfordult világ-e ez ? Ugy-e,
hogy az ? No, hanem mi jól mulattunk és könnyen
feledtük az ott megjelent uri asszonyokkal a kimaradott urakat.
Érdemes szerkesztő ur ! Ne nehezteljen meg,
hogy ez alkalommal nem szólok semmit arról, mit
az as zony nekem az „egyletről" beszélgetett. Épen
valami váltómunkám érkezett s az után kell hogy
lássak. Jövő levelemben majd mindent megirok. —
Legyen szives megizenni a Pista gyerektől, hogy
a következő „estélyt" hol tartják. A nagy szálát
mint hallom, felmondották az asszonyoknak. Kitudom én majd az okát, hogy miért s akkor megírom a szerkesztő urnák.
Isten áldása legyen az érdemes szerkesztő
uron. Vagyok és maradok kész hive, megvigasztalódott polgártársa
Kordován I'ál, s. k.

d e c e m b e r hó 15-éig tele. B o g d á n
András séget, ezer márkát, a társulat már megkapta s deegyl. pénztárnok úrhoz szíveskedjenek befizetni. cember i-én a herceg udvarában lesz. A társulat
Egyszersmind értesítjük a t. közönséget, hogy az tagjai magyar egyenruhában jelennek meg.
egylet tagjai közé beiratkozni még folyvást lehet
s a kikhez felszólítás vagy magánúton intézett
P I A C I ÁRAK
ilyennemű felhívásunk el nem juthatott volna:
S.-Szt.- j
szíveskedjenek erről itt tudomást szerezni. Az egyGyörgy Brassó,
lét kész örömmel fogadja az ezután beiratkozókat is.
Sep ;i Szentgyörgy, 1878. nov. 24 én.
nov. 25 nov 22
A választmány.
kr.

— A háromszékmegyei háziipar-egylet által
fenntartott sepsi-szentgyörgyi szövészeti iskola első
tanfolyamában a kik a legnagyobb előmenetelt tanúsították. a háromszéki takarékpénztár érdemes
igazgatósága által jutalmazásra ajánlott 20 frtból
következők kaptak jutalmat: Baló Teréz, Kis Mari,
Fülöp Gizella, Hamar Etelka, Serester Julía, János
Nelli, Zsálni Mari, Bitai Vilma, Fadgyas Berta,
Keresztes Júlia, egyenkint 2—2 ezüst forintot,
Baló Teréz ezenkívül még br. A p o r Gábor úrtól
5 frtot. Az egyesület által Császár Róza és Baló
Berta egy-egy teljesen felszerelt vászon szövőszékkel lettek megjutalmazva szorgalmuk és előmenetelükért. Szövészeti iparunk és ipari oktatásunk
emelésére ugy a testületek mint egyesek részéről
tett jutalmazások jelzik a komoly irányt, melyre
törekvésük irányul s melyek önmagukban is becsesek. Azonban nem mulaszthatjuk el a nyilvánosság előtt is az illetőknek az ügy iránt tanúsított áldozatkészségökért hálás köszönetünk nyilvánítását.
— Helyreigazítás. A k.-vásárhelyi tárlatról kiosztott jutalmak kimutatásául hozott cikkben két
téves adat csúszott be, mit kijavitni elmulaszthatlan kötelességem. 1) A kimutatásban tévesen van
felvéve, hogy báró Szentkereszty Stephánie hímzésért nyert 5 frankos aranyat. Ide módosítandó ;
a báró Szentkereszty St^phanie által bemutatott
hímzésért és szép mosáséit 5 frankos aranyat nyertek; Kraft Róza és Tordai Anna együtt, mint a
kiknek munkái voltak bemutatva. — 2) Ezen tételt: „szorított levélképért báró Szentkereszty Stephánie dicsérő oklevelet", ide módosítom: A nemes báróné e képet tárlati ajándékképpen adta
sok más szép tárgygyal együtt s nem is sajátkezű
készítménye: azért nem is igényli magának e munkáért való jutalmazást. E körülmény egészen elfutotta a biráló bizottság különben igen tapintatos
és igazságos figyelmét. — Tisztelettel kérem a t.
szerkesztő urat, szíveskedjék e helyreigazításnak
becses lapjában egy kevés tért engedni. — Kiváló
tisztelettel K.-Vásárhelyit, nov. 24. 1878.

S z é k e l y János,
a tárlat elnöke.
— Yl-ik közlemény a Boszniában megsebesült harcosok és az elesettek családjai számára begyült kegyadományokról. A kézdi-vásárhelyi jótékony nőegyleltől egy csomag tépés, Pethő István
szolgabíró által beküldetett: Altorja község részéről 11 frt 28 kr, Feltolja község részéről 6 frt 17
kr és Mátisfalva község részéről 55 kr ; barátosi
Szonda Lászlóné gyűjtő ive szerint 9 frt 43 kr:
Gábor Imre által beküldetett: mint berecki Gábor
Eliz gyűjtése 14 frt 54 kr : Tompa Miklós szolgabiró által beküldetett : Kósa Sándortól 1 frt, Nagy
Páltól 1 frt, Gidófalvi Lajostól 1 frt, Kósa Sándor
gyűjtőivé szerint 1 frt, Farkas Sándornétól 1 kgr.
tépés és özv. Tompa Lászlónétől 1 "j,,, kgr. tépés ;
Csia Albert szolgabíró által belcüldetett: mint petőfalvi plébános Bencze Pál gyűjtése 4 frt 70 kr,
Barthos Erzsébet dálnoki tanítónőtől 1 doboz szilvaíz és egy kis csomag tépés. Sepsi-Szentgyörgy,
1878 november 26-án. P o t s a J ó z s e f , főispán.
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20
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6
6
5
4
4
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frt

1 legszebb . .
l* Buza (tiszta) !• közepes . .
1 gyöngébb .
s>
Buza (vegyes)
legszebb
Rozs
— I
közepes
_ 1 1
legszebb
rpa
közepes
0
legszebb
^ j
közepes
Törökbuza

V

_

4 30
4 —
3 70

3
2

—

4 50|

íj

| Borsó
Lencse
23
Fuszulyka
Lenmag
Burgunya
Marhahús
io Disznóhús
Juhhus
Q
Faggyú

9

6

®

0

2
2
4
4
6

Sz. 3907.

2—3

Hirdetmény.

Brassómegye alvidéki járás szolgabirája részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint f. év aug.
hó 20-án a földvári vasúti állomáson az 1874. évi
X X t. cz. 59. § a értelmében lefoglalt 102 drb
nyers b i v a 1 b o r j u-b ö r f. hó 30-án d. 11. 2 órakor az emiitett állomás*rak tárában nyilvános ár40 lejtés utján legtöbbet ígérőnek azonnali fizetés
1 O mellett el fog adatni.
IO
Bővebben tudakozhatni ezen szolgabirói hi0O vatalnál.
Földvár, 187S. november 21.
40
—
Pildncr Ferencz,
IO
szolgabiró.
IO

»5

OO

t-i?
15
34

Sz. 115- kj.
1878. bir. megb.
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Árverezési * hirdetmény.

A kézdi-vásárhelyi tks. kir. törvényszéknek
50 I878. október 15 napján 4649. sz. alatt költ meg05 bízása alapján W e i n b e r g e r Lajos sepsi szent1 50
1 50 györgyi kereskedő csődvagyonához tartozó 276
—
28
40 frt 66 krra becsült összes könyvbeli követelések
—
48 eladására határnapul 1878. évi dec. hó 6-án d. e.
44 —
—
14
24 9 óráját tűztem ki.
—
Miről venni szándékozók azon hozzáadással
30
32
értesíttetnek, hogy az összes követelések együtteÉrték- ős váltó árfolyam a bécsi cs. Idr. nyilvános sen bocsáttatnak árverés alá, hogy a vételár azonnal készpénzben fizetendő és hogy az árverés alóltőzsdén november
Magyar aranyjáradék
83.70 irott közjegyző irodájában (piacz-sor) fog meg„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.— tartatni.
Kelt Sepsi-Szentgyörgyön, 1878. nov. 16 án.
n
n
n
H.
„
113.—
Benedek János,
„
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
73 50
kir. közjegyző,
n
v
ti
1876. évi államkötv. .
65 50
mint bírói megbízott.
„
vasúti kölcsön kötvény
. . . .
98.75
„
földtehermentesitósi kötvény
. . 78.50
Temesvári
„
„
. .
74.75
Alólirt kelmefestő ajánlom újonnan nyitott
Erdélyi
_„
„
. .
73.50
Szőlődézmaváltsági
„
. _
..
Osztrák egys.-államadósság papírban
. .
80.75
n
n
n
ezüstben
. . 61.20
„ aranyjáradék
62.35 a n. é. közönség becses figyelmébe. Elvállal üzle1860. államsorsjegy
71.60 tem mindenféle, u. m. s e l y e m - , s z ő r - és g y a
Osztrák nemzeti bankrészvény . . . . .
112.50 p o t k e l m é t festés végett. A színnek természetessége és tartóssága felől kezességet vállalok.
„
hitelintézeti
„
-jg2
A tetszés szerinti színeken kivül megrendeléMagyar hitelbank
226.20
Ezüst
100.— seket elfogadok a kelmék t a r k á z á s á r a s a
legújabb
divat szerint v i r á g o k k a l való fes
Cs. kir. arany
. . .
5.57
Napoleond'or
g.^-j tésére is a lehető legjutányosabb árak mellett.
Üzlethelyiség: Nagy-Borosnyóa, D é n e s AnNémet birodalmi márka
S7 75
tal urnái.
London
Magamat a n. é. közönség becses pártfogásába ajánlom.
Felelős szerkesztő: Málik József.
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kelmefestő üzletemet

Dénes József,

Kiadótulajdonos: Pollák Mór.

kelmefestő.

Pályázat.

W H E L L E R & WILSON-féle

A kézdi-vásárhelyi községi fiúiskolához az I
osztály tanitói állomására pályázat nyittatik Egy
évig ideiglenes leend az állomás. Egy évi sikeres
tanítás után számithat állandósításra. Fizetése 300
frt és 50 frt lakbér leend ; állandósítás esetében
400 frt fizetés és 100 frt lakbér. Állomásváltoztatás
esetében három havi felmondásra köteleztetik. —
Felszerelt okmányok a kézdi-vásárhelyi iskolaszék
elnökségéhez küldendők december 15 óig.

legjobb minőségű

irarrógépslk
kaphatók

(IRAMA JU8T1NIAN M.

valló iiz leiében 'h -axsóba n
Kézdi-Vásárhely iskolaszékének 1878. novem— Uózsa Síludor meghalt Szamosujvárról ér- ber 8-án tartott üléséből.
jutányos á r o n és a l e g e l ő n y ö s e b b föltételek
tesitik a „Közvélemény "-t, hogy az alföldnek egyVarga József,
3—3
Molnár Dénes
mellett, hol fűszeráruk is a legjobb minőségben
kor annyira rettegett haramiavezére, a puszták
iskolaszéki elnök.
iskolaszéki jegyző.
kaphatók.
5—6
réme, a rablómondák hőse : Rózsa Sándor, f. hó
22-én az ottani k. fegyintézetben kimúlt. R ó z s a
Sándor a már majdnem teljesen kipusztult betyár
K O N Y V- és P A P I R K F. R E S K E 1) E S E.
„osztály" egyik prototyp alakja volt, fölruházva
mindazon tulajdonokkal, minőkkel költőink a Bogárékat, Zöld Marciékat, Sobriékat rajzolni szokták. „Gyilkosság nem térbeli a lelkemet, mondá
egy ízben egyik látogatójának a fegyházban. Rablás közben nem öltem soha. Egyetlen embert lőttem le, a legkedvesebbik legényemet, — jaj, de
ahoz nekem rettenetes jogom volt, és ez nem is
terheli egy keveset sem az én lelkiismeretemet."
Neve már az 1848. év előtt szomorú nevezetességgel bírt. A szabadságharc alatt megkegyelmeztek
neki és ő ostorosaival tudvalevőleg tett is nem egy
jó szolgálatot egyik másik hadcsppatnak. A torradalom után Kuffsteinba került, honnan csak 1867Kaphatók különféle
gyerben a koronázás alkalmából kapott királyi kegyemekek számára, apró játékuk, olcsó és finom szerkezetű pénzes tárlem utján szabadult ki. Ó azonban ismét a betyárcák, jegyzőkönyvek, finom levélpapírok és borítékok dobozban stb.
életre adta magát, és 1872-ben Szegeden — ki
tudná, hányadszor ? — halálra ítéltetett. Azonban
ezenkívül mindenféle finom és házi kosarak.
ismét kegyelmet kapván, a halálos ítélet élethoszA könyvkereskedésben nagy választékban találhatók különféle napsziglani fogságra változtatott. — Azóta Szamostárak az 1879 ik évre L e g j o b b minőségű fekete és színes tenták nagy
Ujvárolt őriztetett, hol, mióta megtudta, hogy csak
mennyiségben
állnak a t közönség rende.kezéséie
akkor nyilik meg előtte a börtön ajtaja, a midőn
majd a temetőbe viszik, nagyon „csöndes" ember
Fentebbi könyvkereskedés e!vál'al bármely nyelven megjelenő íTilett belőle. Egész élete különben oly kalandos
zetekre vagy hírlapokra megrendeléseket is
volt, hogy hálás tárgyat nyújtana akár egy regényírónak.
Megrendelések pontosan elláttatnak.
— Magyar cigányok lioburgban. Ernő koburgi
ÚSi
her
hosszabb időre szerződtette Sághi Baiog
Berta magyar cigány zenetársulatát. Az uti költ-
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ujonan órlío/.cU, karácsorú ajándékokra legalkalmasabb
megtoldotta.
albumok, disztollak, képes könyvek

