Megjelenik ezen lap heten*
kint kétszer:

Szerkesztőségi iroda:

C3ütörtökön és vasárnap

KSpiac, Gaulak-félc li.-íz,

Előfizetési foltételek:

hová a lap szellemi ré<?et

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

illet', közleményeit
küldendők.

Kiadó hivatni

Hirdetmények dija:

Polliik M'.r könyvnyomdája,
l.o.á a hirdetések és
előfizetési pénzek

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászat! lap.

hérmentesen intézend<"k.

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

A háromszékí „jíázíipar-egyiet11 és a „sepsiszentgyörgyi önícényfces tízotlá-egyíet" hivatalos kazt&nye.
Szapáry Gyula általi betöltése, kinek a kabinetbe lépéséhez, belügyminiszteri működése után
A miniszterválság kimenetele már hetek óta itélve a legszebb reménveket fűzhetjük
nem volt kétséges. Midőn Tisza Kálmán ur —
A miniszterelnök, midfín a vá'ság il \ etén
irja a »M. II." — a pénzügy miniszter kilépése befejezéséről pártját értesítette, nem hallgatta
következtében maga és társai nevében lemon- el a nehézségeket, melyeket a képviselőház
dását ő Felségének benynjtotta. nemcsak a nagy felirati vitája az ő felfogása szerint hivatalban
közönség, hanem maguk a politikai körök is maradása útjába gördített, de hozzátette, hogy
teljes tájékozatlanságban voltak a történendők kénytelennek látta magát ezek dacára a korfelett. Ki fogja-e a kabinet o veszteséget, mely mányalakításra vállalkozni, mert nem volt senSzéli Kálmán ur kilépése által érte, heverhetni? ki, ki hajlandó leit volna tít e feladat terhétől
nem lesz e a pénzügyminiszter kilépése, kiben megszabadítani
a közönség ugy polit.kai múltjánál, mint szeméA jövőre nézve Tisza Kálmán ur nem adott
lyes viszonyainál fogva, a fúzió által létrejött forniaszerinti progrunmot, de elmondta nézes-abadelvü párt egyik — és pedig számban és teit a legfontosabb függő kérdésekről Kije'en
súlyban nyomatékosabb alkatrészének nemcsak tette, hogy nem törekszik az annexióra s hogy
képviselőjét, hanem egyúttal bizalmi emberét li.i a jövő - a miről senki jót nem állhat —
látta, kár s visszahatással magára a kormány e kérdést a napirendre tűzné, annak mindenpártjára, nem fogja-e a szabadelvű párt egy- esetre az illetékes törvényhozási tényezők által
ségét megbontani V Le~z-e egyáltalán kormány kell eldöntetnie Áttérve az okkupáció pénzügyi
alakitható. mely többséggel bírjon ? E kérd é- oldalára, biztosította a pártot, hogy az okkupásekkel vok tele október közepén a levegő s e ció 1878 és 1H79-iki költségeinek kamatterhe
kérdésekre nemcsak a tájékozatlanok és a pes- Magyarországra nézve nem fogja a 3 — 4 milsi^isták, hanem politikai viszonyaink alapos is- liót meghaladni, s kifejezte azon biztos remémerői s a mindig jót remélők sent b'rták a vá- nyét, miszerint 1880-tól kezdve Bosznia korlaszt megadni
mányzásának költségei alig 1 - 1' , millióval fogMegadták azt a tények Alig pyi'lel-.eztek ják az egész monarchia terheit szaporítani, mert
fel az újonnan megválasztott képviselők, a tá- a két tartomány összes igazgatása ki fog tilni
jékozatlanság oszlani kezdett. Kct héttel az or negyedfél milli iból.
szággyűlés megnyitása után kormánypárt ugy,
A szabadelvű párt helyesléssel fogadta a
mint ellenzék tisztában voltak magokkal aziránt, nii/iisztetelnök e nyilatkozatait, melyekhez mi
hogy a Tisza kabinet igenis számithat az uj csak azon óhajunkat csato'jttk, vajha a miniszképviselőházban a szii-.séges többségre. Ettől terelnök ur kijelentései — a mennyiben reméfogva a miniszterválság a dolog lényegében nyeket íejeznek ki — megvalósuljanak : aineny
megoldottnak volt, tekinthető.
nyiben pedig a kormány álláspontjának e l v i
A királyi kinevezések, melyek néhány nap oldalát körvonalozzák, teljesen és utógondolat
múlva a hivatalos lapban meg fognak jelenni, nélkül érvényre jussanak azon, a közös és oszmid ín a válságot formaszerint is befejezik,'csak trák kormányokkal egyetértésben készítendő
konstatálják azon eredményt, mely már hetek törvényjavaslatokban, melyek a bosnyák kérdés
< ta kész volt a közvéleményben N;<n hoznak rendezése és e!sö sorban ISosznia s Hercegovisen mi meglepetést s az uj kormány, melynek na bclszervezeté.'iek megállapítása tárgyában
álta'a leendő megalakítását Tisza Kálmán ur annak idején a törvényhozás elé terjesztetni
már a szabadelv ii pártnak bejelentette — csak fognak.
névtig az, tényleg a régi. A legfontosabb válA helyzetnek, melyben a kormány hivatatozás, melyet hoz: Széli Kálmán helyének gróf loskodásának uj korszakát megkezdi, — súlyos

volta félreismerhetlen. Maga azon körülmény,
hogy a kombinációba vonható elemek sorában
nem akadt senki, kit a hatalom csábjai rábírhattak volna, terheinek elvállalására, hogy Tisza Kálmán ur nem bírt az egyénileg oly hálátlannak bizonyult munka folytatása elől kitérni : eléggé bizonyítja nehézségeit. És semmi
kilátás rá, hogy a nehézségek egvhamar csökkenjenek, srít minden jel arra mutat, hogy a
jövő eseményei uj áldozatokat fognak róni a
nemzetre és uj feladatokat a kormányra, trelyek annak erkölcsi erejét és politikai érettségét, ennek szellemi és je'lemí erejét a legkeményebb próbára teendik

látszik, minthogy tolvajok itt, ebben az elhagyott
lakban kincset nem keresnek Mari pedig nem is
meri a pénz értékét.
Másnap reggel az idegen a legközelebbi faluba lovagolt s lovát elhelyezvén, egy levelet tett
a postára, melyben megrendelte, hogy a városból
küldjék ide'legszükségesebb holmikkel rakott podgyászát s aztán visszatérve az erdőbe, csakugyan
hozzáfogott a kastély rajzolásához. Mari az idegen-;
hez lopózott s háta megül belepillantott a rajzba
mekkora lön azonban bámulása, midőn a kastélyt
épen ugy, a mint azt ö mindennip látja, a papírra
vetve találta. Aztán kezébe vette ő is a rajzónt s
megpróbálta a rajzolást csakhogy az sehogy sem
ment noki. Az idegen segitni akart neki: megfogta
a szép leány kis kezét s vezette puha, rózsaujjait
azon irányban, melyben a vonásokat húzni kellett.
Mari hangosin fölkacagott szép csengő hangján,
mert hát ilyen módon csakugyan ment is valamcnynyire a rajzzal. Minthogy azonban Mari önállóan
is ohajtott munkálkodni, leült az idegen mellé s
nem ugyan a kastélyt, hanem egy lehullott falevelet rajzolgatott.

szerű környezetében, hol a legutolsó fűszál is illatot lehel s hol minden bokor telve van a vadregényesség összes költészetével. Az idegen ugy találta, hngy a fűszeres erdei lég üditő hatassal van
idegeire s hogy a kedves leány lénye rá nézve
sokkal vonzóbbá lett, mint azt egyelőre maga is
gondolta volna. Nem tudta rávenni magát, hogy
elutazzék s addig-addig késlekedett, mig végre kötelessége csakugyan elszólitá öt a városba s rendes foglalkozásához hívta el.
Egy forró augusztusi délután az erdőnek egyik
virággal hímzett tisztás részében egy magas barna férfi s előtte egy ragyogó szépségű fiatal leány
állott. Mari volt, a várnagy unokája.
A leány zokogva emelte fel kezét a férfi .'lőtt
s reszkető hangon esengett:
— Vigy el engem magaddal. En meghalok
itt ; netn tudok nálad nélkül élni többé !
Az idegen hosszasan nézett a leányra. Amaz
sokkal idősebb volt, mint ez; lehetett 30—35 éves
Szemei okosságot s a világban való jártasságo
árulták el.
— Gyermekem, — szólott Marihoz csendesen
— te nem tudod, mit kívánsz tőlem En m a i t h a i
l o v a g vagyok. A rend fogadalma tiltja, hogy téged nőül vegyelek, s ha csak a nélkül jönnél el
velem, a világ gúnyja és szidalmai kisérnék m'ndkettőnk életét.
Mari nagy barna szemeivel tétovázva nézett
az idegenre. Tekintete elárulta, hogy nem érti, miről van szó.
— Miért ? — kérdé bánatos naivsággal. Mit
árt a világ nekünk ? Nem élhetnénk mi másutt is
ugy, mint itt ? Egymás mellett sétálva virágokat
szednénk és . . . . oh boldog órák I Te játszaná/ s
én lábaidnál ülve hallgatnám gyönyörű dalaidat.

A miiiUzterválság lefolyása.
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A várnagy unokája.
(Kolyta'ás )

Az ideg •ín, a kit Mari az erkélyen talált, elmondá, hogy ő az erdőben eltévedt s itt a lépcső
kön kissé ki akarta magát pihenni, mivel a hely
szépsége is vonzotta. Sejtelme sem volt, hogy ebben a zajtalan magányban még emberek is laknak;
minthogy azonban a sors annyira kedvezett neki,
hogy épen ide engedte tévedni : nem állhatta meg
'az idegen, hogy egy kis frisitö italt ne kérjen. —
Mari bevezette öt nagyatyjához s mindenképen
iparkodott, hogy az öregnek valahogy tudtára adja, miszerint vendégök érkezett. Majd elöhitta Gertrudot s pár perc múlva egy tálcával jött be a
szobába Mari ; a tálcán aranyszínű borral telt palack, egy csinos kis pohár s egy csésze illatos szamóca volt. Ezeket a szép fehér abroszszal beterített asztalon az idegen elé helyezte. — Az idegen
nem győzött eltelni a kedves leány szemléletével
s tekintetével folyvást kecses mozdulatait kisérte,
mialatt az álmatag öreg, mint mindig, most is bóhntgatdtt elölte s az ablaknál egy kalitkában két
kenderike hallatta pajkos csicsargését.
Az idegen felfrissité s kipihente magát, de
azért még nem távozott. Gertruddal beszélt s azt
mondá neki, hogy a kastélyt szeretné lerajzolni s
kért az épület használatlan részében néhány napig
itt tartózkodására helyet, ö mint mondá, kevéssel
í > beéri. Miután még az idegen egy tömött erszényt
is csúsztatott a nő markába : a ,'olog egészen rendben volt, minthogy a morgó ven nőnek egyetlen
szenvedélye volt : a — pénz. Összekötött harisnyában tartja az ágya szalmazsákjában összegyűjtött
pénzH, bár ez az elővigyázat kissé feleslegesnek

A következő napokon más művészetet is megismert, a miről eddig sejtelme sem volt. A városból hozott podgyásza közül ugyanis egy sajátságos
alakú szekrényt vett elő az idegen s abból egy
olyan tárgyat vett ki, a minőt a fiatal leány még
soha nem látott; a csudálatos tárgy gyönyörű hangot adott. Minő bámulattal hallgatta Mari e csodaszép, bűbájos hangokat! Az erdő csendjén átszűrődtek a hangok, mialatt a ho'.d ezüst fénye szelíden világította be az ódon kastély mohnőtte erkélyét. . . .
A néhány napból, mig az idegen itt akart
időzni, hetek lettek. A világ költészet nélküli lármás zajából'idetévedt ifjú jól érezte magát mese-

A kormány, mely ily súlyos viszonyokkal
szembén a nemzet élére állt, nem erősebb mint
volt lemondása előtt, sőt tán nem is elég erfís
szembeszállni a jövő feladataival. Annál nagyobb
szüksége lesz minden egyes tagjának a hazafiság rzon bátorító és erfítadő érzetére, mely a
kormány elnökét ma lelkesíti, midiin az országlás nagy felelősséggel járó feladataira ujbó
vállalkozott.
* A miniszterin ni kinevezése után a „P. Lloyd^
szerint azonna' ki fog neveztetni az uj belügyminiszteri államtitkár is, és pedig gr Z i c h y Viktor
személyében. — Ugyané lap azt is jelenti, hogy a
kereskedelmi minisztérium egy jelenlegi tisztviselője fog államtitkár-helyettessé kineveztetni.
* Az ujoiian alakult kormiiny, szombaton mutatja be magát az országgyűlés mindkét házának.
* Az uj vámtarifa életbeléptetésére vonatkozó
hivatalos értesítések közzététele legközelebb már
várható. Az árujegyzék és a végrehajtási szabályzat a mult héten végleg megállapittatott s a különböző hatóságokkal már közölt hivatalos értesít tések szerint bizonyos, hogy az uj 1879. január 1én életbelép. — Hogy egyúttal a u t o n o m tarifa
is lesz-e vagy sem, az a most Olaszország _j.il folyó tárgyalások eredményétől függ.
* Az oszrák birodalmi tanács, mint Bécsből
jelentik, dec. hó. 10-re hivatik össze. A szükséges
előkészületek részben már meg is történtek s Auersperg hercegnek és Depretis urnák Bécsbe való
visszatérése után a legközelebbi napokban be is
fejeztetnek.
* A választói jogosultságra vonatkozólag a

(Vége következik.)

oudapesti kúria mint legfőbb ítélőszék legközelebb
a következő nagyfontosságú döntvényt hozta: A
választói jogosultság meg nem tagadható azoktól,
kik nem egyedül, hanem hitvessőkkel vagy kisko
ru gyermekeikkel közösen birnak 3 lakrészből álló házat, vagy
telekhez hasonló földet, bármelyikökre legyen is az telekkönyvezve
* X lapoknak a bankfiókok leállítására vonatkozó különféle közleményei, a „B. C." szerint, k oraiak. Mig a magyar alkormányzó nincs kinevezve
és a bank főtanácsa a magyar péziigyminbzterrel
egyetértőleg a bankfiókokra nézve megállapodásra
nem jut, addig ilv irányú elhatározásokról szó sem
lehet.
A miniszterválságról a „B. Corr." egyik kiadása
irja : az országgyűlés megnyitása után ő F e l s é g e
felszólítása folytán Tisza Kálmán
késznek nyilatkozott egy kabinet megalakításához segédkezet nyújtani; a több irányban folytatott
beható tárgyalásokból kitűnt, hogy az erre hivatott
kiváló parlamenti férfiak egyike sem hajlandó egy
uj kabinet megalakítását az adott viszonyok közt
elvállalni, vagy ezt akár csak meg is kisérleni.
Ennek következtében ő Felsége néhány nap előtt
magát Tisza Kálmánt szólította fel, hogy kisértse
meg egy uj kabinet alakítását. Tisza Kálmán elvállalta e megbízatást, értekezett számos pártférfiuval s ma délután azon helyzetben volt, hogy ő Felségének hosszabb magánkihalgatáson jelenthette,
hogy s i k e r ü l t n e k i e g y u j k a b i n e t e t
l é t r e h o z n i , előbb azonban a király felhatalmazásával n y i l a t k o z n i k í v á n a p á r t e l ő t t ,
s ha a programm ős az uj kabinet megnyeri a párt
támogatását, kész a kübinet újjáalakítását t é n y l e g i s e l v á l l a l n i . Másnap este 6 órakor pátértekezlet lesz, melyen Tisza Kálmán az uj minisztériumot be fogja mutatni, s annak programmját
kifejtendi. lía a párt az uj kormányt támogatja, a
mi — ha 2—3 tag személyes okok miatt ki is lép
a pártból - kétségen kivül áll, akkor csütörtökön
megtörténik az uj kormány kinevezése, a mely aztán pénteken vagy szombaton bnmutatja magát
az országgyűlésnek. — A mint a minisztérium az
ügyek vezetését átveszi, k i f o g n a k n e v e z t e t ni a b e l - é s k e r e s k e d e l m i m i n i s z t e r i u mjo k á l l a m t i t k á r a i is, d e e d d i g eziránt
még nem történt elhatározás.
Az angol orosz viszonyokat orosz részről minden áron szeretnék kielégítőnek föltüntetni. Orosz
részről erősen tagadják, hogy az angol kabinet
erélyes jegyzéket küldött Szenpétervárra. Annyi
azonban bizonyos, hogy mintegy két hét óta London és Szentpétervár közt é l é n k s ü r g ö n y v á l tás folyik, melynek fontossága már azon körülményből is kitűnik, hogy a sürgönyök külön futárok által közvetittettek. Mint a „Memóriái Diplo
matipue" jelenti, lord Salisbiry azt kívánta gr. Suvalovtól, hogy a kelet ruméliai nemzetközi bizottság orosz tagjai ne támaszának folytonosan nehézségeket a bizottság angol tagjának Sir Drummond
Wulfnak; továbbá lord Salisbury a^szentpétervári
angol nagykövetet utasította, nogy az angol kabinet nevében Dondukov Korzakov herceg visszahivatását követelje. Ez utolsó pontban a siker nem
látszik valami nagyon különösnek, most D o nd u k o v-K o r z a k o v
h e r c e g . — midőn
L i v a d i á b ó l v a l ó viszatérte alkalmával Konstantinápolyon keresztülutazott, kijelenté ottani
barátainak, hogy elvolt ragadtatva a fogadtatás
által, melyben a cár őt és „eszméit" részesítette s
ekként megerősödve tért vissza állomására.
A sniUíin souverainitásiíniik kérdése nemzetközi szempontból is figyelmet érdemlő vitára adott
alkalmat az angolok által okkupált Cyprus szigetén. Ott ugyauis az a kérdés merült fel, váljon a
külföldi konzulok az a n g o l k i r á l y n ő t ő l kapják e az exequaturt, vagy a s z u l t á n t ó l , mivel
az utóbbi az Angliával kötött konvencióban fentartotta souverainitási jogait. A cyprusi ang-ol hatóságok, nem sokat törődve a meddő formaságokkal,
azt határozták, hogy az e x e q u a t u r t Viktória
k i r á l y n ő a d j a ; egyúttal pedig eltörölték az
u. n. kapitulációkat. Ez ellen az olasz konzul, ki
.egyuttal Németország képviselője, ó v á s 11 e t t; az
óvásra pedig White ezredes kormánybiztos azzal
felelt, hogy a k o n z u l t e l t i l t o t t a m i n d e n
h i v a t a l o s f u n k c i ó t ó l és csak mint magánembert tűri meg a szigeten. A konzul most nagy
zavarban van és utasításokért folyamodott kormányához.
Konstantinápoly, dec, 3. Az oroszok Szamarkandból távirdavonalat kezdenek felállítani Kabulig; a vonal 1S79. julius haváig készen lesz.
A porta köreiben bizonyosnak mondják, hogy
A I e k o basa fog Kelet-Ruméliai kormányzójának
kineveztetni.
A lázongó arabok elleni csapatok parancsnokává Izzet basa neveztetett ki, s már a legközelebbi napokban hajóra száll csapataival együtt,
hogy Szíriában partra szálljon.

líonstünHiiilIKily. A porta tudósítást kapott,

hogy a szultán küldötte, ki levelet visz Sir Alinak
szerencsésen Afganisztánba érkezett. A küldött valós/iniih g a jelenlegi háború befejeztéig ott marad.
Anglia határozottan visszautositotta Perzsia közbejárását az afgánügyben. 11a megjön idejében, Anlía közvetlenül fog Afganisztánnal alkudozásokba
bccrátkozni.

Háromszékmegye közigazg. bizottsága
187H. december 3-án tartott ülése.
Lapunk nagyon is igénybe vett szűk teréhez
mérten a közigazgatási bizottság üléséből csak a
következők közlésére szorítkozhatunk :
A z a l i s p á n havi jelentésének egyik tárgyát a tüzes ;tek kérdése képezte. Hivatalosan bejelentett tüzeset 10 van. Alcsernátonban Oláh Máténak csűre és takarmánya égvén el, azon gyanú
merült fel, hogy az égés pipatüzétöl származott
volna, mely körülményről a járásbírósághoz jelentés tétetett. Elfogatott továbbá Pasku György, ki
Bereckben két csűr felgyujtásával gyanusittatott.
Ezzel kapcsolatban a közigazgatási bizottság
szigorú felelősség terhe alatt kötelességévé tette
az egyes járások szolgabiráinak a tűzrendészet körébe vágó minden intézkedés pontos teljesítését, a
tüzesetek azonnali bejelentését és okainak sürgős
kinyomozását.
A z á r v a s z é k i e l n ö k jelentése szerint
mult november hónapban árvaeset volt 3922 ; árvák létszáma 8515. November végén a gondnokoltak száma 91 re'rúgott. A mi az ügyforgalmat illeti, novemberhó folytán beadatott 856 db. A mult
hóban beadott árvapénzek összege 4827 forint 83
krt tesz.
A z a d ó f e l ü g y e l ő jelenti, miszerint november hóban egyenes adóba e megye területén
a két kir. adóhivatalnál fizetés által lerovásra juttattatott 59.839 forint. Az illető elöljáróságok ellen
kimondatni kérte a felelősséget s ez esetben reméli, hogy a megelőző hóban kimutatott 18,000
frtnyi hátrálék az ezutáni esedékes tartozásokkal
együtt még december hóban ki fog egyenlittetni.
A k i r . t a n f e l ü g y e l ő havi jelentésében
első helyet foglalja el az étfalvi és zoltáni tanügyilég egyesült ev. ref. hitközségek eddig fentartott
népiskolájoknak községivé lett átalakitása államsegély mellett. Az iskolaszék itt már meg is lett választva. liasonnemu átalakítás van folyamatban
Fotos községben is, hol népiskolai célra igen szép
alappal rendelkeznek.
Megilletődéssel hozza tudomásul végül Gáspár János, baróthi felsőnépiskolai müszaktanitónak
mult november hó 13-án szívbajban történt gyászos elhunytát. E haláleset a vallás- és közoktatásügyi ministeriummal közöltetett s a megürült szaktanítói állomás mielőbbi betöltése iránt a kellő intézkedések megtétettek.
A k i r . p o s t a i g a z g a t ó jelentése, mint
rendesen, most sem tartalmaz semmi megemlitésre
méltót.
A m e g y e i f ő o r v o s jelentéséből kitűnik,
hogy a megyénkben gyakran előforduló s több
helyt aggasztó mérvben jelentkező toroklob-bete •
gülési esetek az ilyen alkalmaknál mulhatlanul
megkívántató elzárolas keresztülvitele által lénye
gesen megapadnak : — ennélfogva a közigazgatási
bizottság a szolgabiráknak s általában a községek
elöljáróinak szoros kötelességükké tette az ily betegek házát a külső közlekedéstől szigorúan elzárni.
K e l e m e n La j o s indítványára határozatba
ment valahára egy eddig számba sem vett szülői
gondatlanság szigorú ellenőrzése is, melynél fogva
tehát az utcákon felügyelet nélkül kóborló serdületlen gyermekek szülői az illető elöljáróságok által megbüntetendök Ha elgondoljuk, hogy kivált
falukon mily kevés gondot fordit'az elöljáróság az
eltapodtatás veszélyének minden percben kitett
porban játszó gyermekekre : hát akkor ez intézkedést bizony örömmel kell üdvözölnünk.

Észrevételek a „káromszékmegyei általanos tüzkárbiztositás tervezete"-re.
Kovászna, 1878. november 30.
A „Nemere" 98. számában megjelent tervezetre a t. szerkesztő ur engedelméből nekem is van
egy pár szóm.
Mindenekelőtt köszönetet kell szavaznom Horváth László főjegyző urnák azért, hogy bokros hivatalos teendői közt oly dologgal foglalkozik, mely
a gazdaközönséget nagy mértékben érdekli; de
különösen azért is, hogy tervezetét előre közrebocsátván, ahoz mindenki hozzászólhat s csak ugy
suttomban alapszabálylyá nem alakul át, mint a
gyámpénztári kezelésröü alapszabály, melynek kedvezőtlen nyomása alatt a nép jajgat és zúgolódik.
En e tervezetet elvileg elfogadom, de az alkalmazást csak oly államban tartom kivihetőnek,
hol az adófizetőképesség magas fokon áll és az erkölcsiség az utolsó kunyhó tapasza alól ís gyémántként ragyog ki, de nem nálunk, hol a különböző
nemű adók fizetése alatt görnyed a nép és hol az
általános elszegényedés miatt az erkölcsiség sem
legrózsásabb sziliben virít.
Mi lehet célja az általános tüzkárbiztositás
létrehozatalának ? azt gondolom, ebben egyet értünk főjegyző úrral : a ízesetek kevesbitése és a
becsületes tüzkárosultnak azonnali segélyezése. —
Igen, de a tervezet által egyik cél sem lesz elérve.
A tüzesetek nagyobb része gondatlanságból,
a napszámosok és férficselédek közt elharapózott
papirszivarzásból és az istálókbani szabad gáziám
pákkali ügyetlen eljárásból származik, mit a tervezet nem igyekszik korlátozni.
A gonosz szándékbőli tüzesetek sem apadnálak ily intézjnénynyel.

Hány esetet tudnék felhozni, hol az illető bajosan pénzhez jutható intézménynél is biztosította
épületeit, azután ő maga gyújtotta fel azt kárpótlás reményében, jóllehet sok felsült gonosz terveivel, mert a szigorú bűnvádi nyomozat nyomban
kisérte őt. De hány lehet az. olyan esetek száma,
hol följelentés nem tétetett ? S hát akkor, hogyha
a tervezet szerint minden károsult oly könnyen
pénzhez juthatna : mennyivel szaporodnék a felhozott esetek száma I
Vegyük már most a tervezet leghatalmasabb
indokát. Azon feltevés, hogy az általános tüzkárl>i/tositással mindenki kötelezve lenne éjjeli őrködésre, mert rendesen rkkor szoktak a tüzesetek kiütni : nézetem szerint csak sophisma; a tapasztalat
ellenkezőt bizonyít. Vájjon miért biztosítjuk tüz ellen épületeinket s egyéb vagyonunkat ? Minden •
esetre nem azért, hogy pénzzel nyughatatlanságot
vásároljunk, hanem azért, hogy a napi munka bevégeztével fáradt testünknek nyugalmat és csendes
álmot biztosítsunk.
A második célt sem látom a tervedet szerint
teljesleg elérhetőnek.
Nem ritkán fordulna elő eset arra, hogy a
rosz ember méltatlanul kárpótláshoz jutna, mig a
becsületes károsult attól jogosan megfosztatnék. —
Pál egy szép csendes este tüzet ád csűrének, azt
14 nap alatt sógor komával kalákában fölépiti, a
kárpótlást is megkapván ezalatt a tervezett alapból. Mi történik a becsületes szomszédokkal, kiknek a tüz szomszédságábani zsindelyes házuk fedelét az oda tódult tűzoltók széthányták. — Ezek
természetesen nem formálhatnak igényt, minthogy
a kárt nem tüz által szenvedték.
Láss«k a részleteket.
A tervezet 1. pontja tüzkárbiztositás címen
kivétel nélkül mindenkit pótadófizetésre kötelez,
mig a 11. pont szerint a tüzkárköveteléstől a fizetőknek jó nagyrészét teljesen megfosztja. Ugyanis
az 1. pont szerint a mesterlegények, Jkereskedősegédek, zsellérek stb. fizetőkötelezettség alá vonatnak, holott nekik összes vagyonuk csak ruhaneműből és oly tárgyakból áll, melyek a 11. pont szerint kárpótlás alá nem tartoznak. — Hol van itt a
méltányosság és igazság ?
(Vége következik.)

Háromszékmegye tanitö-testületének
közgyűlése.
Valamely megszokott dolog, ha a gyakorlati
időn tul halad, különösen testületeknél, megmérhetetlen találgatásokra, itélethozásra ad alkalmat ;
szóval az ügynek soha előmenetelére, hanem hátrányára szokott lenni. Igy vagyunk jelenben tantestületi közgyűlésünkkel is. Még a népnevelésnek
nem tényleges harcosai is megszokott dolognak
tartva őszi közgyűlésünket, uton-utfélen a tanítókat ostromolták s ha két tanitó találkozott egymással, legelső köszöntésök : mit tudsz nagygyűlésünkről, hol késik annyit; hisz más időn ilyenkor
el is felejtettük a munkát s csak az eredmény édes tudatában fogtunk hatványozott erővel nehéz
munkánkhoz.
És mindez való is, — mert ha elismert tény,
hogy mit egyesek el nem érnek vagy ha el is, de
kívánnivalót hagynak fenn, azt csak egyesülés utján érhetni el : ugy különösen a tanitói téren, hol
minden év ujabb és célszerűbbnél célszerűbb eszmék keresztülvitelét tűzi feladatul, egyesült munka nélkül kontárkodnánk s noha legjobb ismerettel végezzük munkánkat, eshető, hogy az ügyet
nem elő-, hanem hátramozditjuk. Ezért gondoskodott halhatatlan Eötvösünk még törvényileg is oly
formán, hogy tanítóink fokozatos egyesülések által minden eszmét megvilágítva ültessék a gyermeki kebelbe, felosztván járásköri, megyei és egye
temes gyűlésekre az egyesületeket.
Mindezeket azonban ha nem is mondom, nagyon jól tudják nemcsak tanitó társaim, hanem a
„Nemere" olvasói is, tehát áttérek röviden az idei
közgyűlésünk tárgyalására.
Október eltelt, november lejárta, csak közgyűlésünk tartja fenn magának az őszi évadot. Én
mint vidéki falusi tanitó, csak elvétve találkozom
oly faktorokkal, kik közgyűlésünk intézői, tehát
egész határozottsággal nem állithatom, hogy december elején célba vétetett légyen közgyűlésünk
megtartása, azonban azt több mint valószínűnek
lehet tekinteni.
Én, ki határozott tudatában vagyok azon előkészületeknek, szervezéseknek, melyek az idei közgyűlésünkre tétettek s melyek a megtartási időt
annyira hátra szoriták, nyugodt lélekkel várom a
decemberi közgyűlést is, azonban szabad legyen
megjegyeznem, vagy a mint tetszik, indítványoznom, hogy :
ö s z i k ö z g y ű l é s ü n k t é t e s s é k át tav a s z r a ; mert
a) Ez idén tartatott Budapesten a III. egyetemes tanitógyülés Mindnyájunk előtt tisztán állnak az ott lefolyt tételek feletti tanácskozások, határozatok. Ezek általánosak. Elismert tény pedig,
hogy a népnevelési elvek általánosan nem kivihetők ; helyi viszonyok, körülmények jínek közbe,
gátolják; tehát az ott hozott határozatok Háromszék viszonyaihoz kidolgozandók [s csak igy lehet
a kivitelhez hozzáfogni. Erre a fiók-egyesületek
vannak hivatva. — Ezt ha a télen elvégezzük, sokat munkálkodtunk. — Ha pedig közgyűlésünk ez

idén megtartatik, a/, is ró egy rakás teendőt ránk
s igy a kettőt ha ehégeznők is nagy munka mellett, de felületesen, eredménytelenül.
b) Közgyűlésünk alakilag szervezetlen — s a
szervezés jelen gyűlésünk teendője, mint azt a célbavett munkálatokból van szerencsém tudni. Nincs
p. o. egyesületünk felosztva szakokra, mely szerint egy rész foglalkoznék tankönyvek bírálásával, más rész elvi kérdésekkel stb. Egyletünk a
mult ülésén pénzalapra tett szert. Megyei egyesület pénz nélkül nem is állhat fenn, mig a fiókegyesületek igen. Tehát nekünk saját magunk tagsági
dijai által — s még másból is mint más testületek
— pénza lapot kell teremteni. E célra okvetlenül
szükséges a tanitói személyzet nyilvántartása, mit
csak most sikerült tanfelügyelőnknek kitudni. Eddig a kötelezettséget nyilvántartás nélkül ki tudtuk
játszani, már most nem lehet. Az alaki szervezéshez még más okot is hozhatnék fel, — melyekkel
nagy munkája volt az intézőnek s a melyek létkérdések lévén, nem |engedték meg cszszejövetelünket
decemberig. De azért mégis maradjon tavaszig
közgyűlésünk, mert.
c) Szervezési munkálatok tanilóink előtt ismeretlenek s hogy gyűlésünk felemunkával eredményesen végezze, jó eleve közhirré kell tenni, hogy
mindenki komoly gondolkodás és tanulmányozás
tárgyává tegye.
d) Gyűlésünk múlhatatlanul tanszer- és tankönyvkiállitással kell hogy összekapcsolva legyen,
erre pedig idő kell.
e) Ősszel minden tanitó a kezdet nehézségé
vel's iskolája szervezésével küzd, hogy tavaszai majd
nem egy év tapasztalatával lépjen a gyűlés elé s
iskolája nem vévén annyira igénybe figyelmét, —
miután a kiszabott tárgyakat vagy mind elvégezte,
vagy a befejezésnél van — több időt fordíthat a
gyűlés tárgyai tanulmányozására, szabadabban jelenhetik olt meg.
Nemcsak nekem, hanem több vidéki tanitótársamnak is nézete ez ; azért szívélyesen kérjük
a közgyűlést rendező társainkat, különösen pedig
tekintetes Vajna Sándor kir. tanfelügyelő és egyleti elnök urat, hogy ha nézetünket helyesnek találják, őszi közgyűlésünket, tekintve az idő tullia
ladását s tekintve a fent Írtakat, -- tavaszra rendezze.
Sipos S.

A k<"!zdi-vásárhelyiStephaiiie-raenha7.
Titkári jelentés.
Tisztelt közgyűlés I
Intézetünknek a mult év oktober 7 én tartott
közgyűlése óta lefolyt életéről következőkben vagyok szerencsés jelentésemet előterjeszteni.
A jelen évi élelmezés fedezésére eszközölt
gyűjtés oly kielégitő eredményű volt, bogy általa,
a jelen évi szükséglet, mondhatni teljesen pótolva
lett, s az alaptőke jövedelmét vele egészen megtakaríthattuk. Ehez egyébiránt nem kis mértékben
járult az által, hocry a város közönsége által átadott s Varga jórsef ur által kiálitva volt 400 frt.
értékű kötelezvényt t. Varga József ur készpénzzel
kiváltotta.
Nem különben elnök bárőnő ő méltósága az
általa intézetünk érdekében tett 192.frt. 56.kr. O- e.
összeget az alapvagyon javára ajándékozni kegyeskedett.
Az alapvagyon és pénztár állását a pénztárnoki előterjesztés fogja részletesen kitüntetni, s itt
csak annyit vagyok szerencsés bejelenteni, hogy
kezelőbizottságunk a mult évi számadást és vagyon
kezelést megvizsgáltatván, azt a legszebb rendben,
híven és pontosan vezetettnek találta, a mely okból nemcsak a maga részéről jegyzőkönyvileg kifejezte elismerő nyilatkozatát, hanem Szőcs József
pénztárnok urat, a mult évi számadásokra vonatkozólag, a számadás kötelezettsége alól felmentette
s hasonló felmentésre a tisztelt közgyűlésnek is a
jánlatba hozza.
Csak általánosságban jelentem be, hogy az alapvagyon az ingyen telken kivül 9000 frt. összeget képvisel.
Ezen idő alatt az intézetbe felvétetett. Ozv.
Nagy Sándorné Jancsó Sára, de eltemettetett Bogdán Lajosné ás Csiszár Róza, tehát a létszám 12.
A lefolyt idő alatt szintén örvendetes jelei
mutatkoztak az intézet iránti érdeklődésnek s beteljesedik aron hitünk, hogy a nép átértve ezen
intézetnek üdvös és igazi áldást képező hivatását,
azt gyámolítani s pártfogás állal virágzóvá tenni
hova tovább, minélinkább hajlandó lesz.
Az intézetnél való rendről, tisztaság és háztartásról örömmel van szeroncsém jelenthetni,
hogy az példás — a felügyelőnő elég sikerrel törekszik a benne helyezett bizodalomnak megfelelni, a rendet figyelmet fentartja, az élelem és
tisztaság kifogástalan. A tagok csendes jó egyetértésben vannak egymással, az erejökhöz mért munkákat készséggel végzik s egészségi állapotuk is
tekintve korukat és félszegségüket, kielégítő.
Ezek tisztelt közgyűlés, melyeket a csendes,
de jótékony munkálkodásu intézet jelenlegi állapo
tárói, szives tudomás vétel végett, beterjeszteni szerencsés voltam.
Nagy Gábor,
titkár.

A. csók.
(lelolvasta Erdélyi Károly a K -Váíárhelytt f évi november 17-én
tartott hangverseny plkalmával )

Tisztelt hölgyeim és uraim !
Múltkori felolvasásomat a tűzről azon Ígérettel zártam be, hogy „jövő alkalommal a csókról értekezem". Ezen alkalom ime elérkezett, és én oly
czélból vagyok itt, hogy igéretemet beváltsam. —
Ugyan tehetnék oly képpen is, mint napjainkban
a legtöbb ember szokott, hogy t. i. csak az Ígéretnél maradjak, s a csók helyett valnmi egyébbel
álljak elő; én azonban nem érzem magamat elég
erősnek ama tu lat elviselésére, hogy mások által
szavát be nem váltó embernek tartatom; s hitelemet ehesziteni — különösen a hölgyek előtt —
éppenséggel nem szeretném; ezokól tehát csak
hozzáfogok kényes feladatomhoz, bár nem hiszem,
hogy azt tiszteit halgatóim teljes megelégedésére
megoldhassam, lévén választott tárgyam természetesen már magában is olyan, miszerint annak felfogása
és megítélése ugy a hölgy, valamint a férfi világ
olőtt a legtöbb esetben más és más szempontok
alá esik. Az pedig már nem mai igazság, hogy :
mindenkinek kedvére cselekedni lehetetlen; ergo
be van bizonyítva, hogy fejszémet nagy fába vágtam, s szerencse lesz reám nézve, hogy ugy, nem
járok vele, mint az r •;•»• '.zen cigány, kin nyár derekán esett meg az a ; csa dolog, hogy fejszéje be
lefagyott a fába.—
„Médium tenere b e a t i a z az : legjobb a középút. Ezt az elvet ha valaha, ugy jelen felolvasásom alkalmával ugyancsak nem volna szabad
szem elől tévesztenem ; de kérdés, hogy a középutat
eltalálom-e? Egyikfelül Scylla, másik felül Charybdis; elől tűz, hátul viz: könnyen megtörténhetik tehát, hogy a boldog középút keresésében igyekezetem gyenge hajója lőrést szenvedend. Es ez nem
is lesz csuda; mert csókról hölgyeknek csevegni
pláné az esetben, ha az embernek alkalma nyílik
állittásait gyakorlati példákkal is illustrálni, könynyü, sőt kellemes dolog ugyan, de arról egy eg^sz
közönség előtt értekezést tartani, mikor a kritika
csak ugy lesi ajkunkról a szót s kárörvendve jegyzi tel, ha valaha eltaláljuk vetni a sulykát: oda már
nem mindenapi bátorság kell.
Kérem tisztelt halgatóimat, kegyeskedjenek
ezt tekintetbevenni, s bennem e nem mindennapi
bátorságot méltányolván, Ítéletem kimutatása alkalmával kevesebb szigort alkalmazni.
A csóknak annyiféle neme van, hogy azt sem
tudom, melyiken kezdjem. Tegyük tán első helyre
a logjelentéktelenebbnek látszót: a kézcsókot. Ez
csak látszik jelentéktelennek de valójában nem az.
Egy egy kézcsóknak a kellő időben és helyea alkalmazva, gyakran igen fontos következményei vannak; miért? hát egyszerűen csak azért, mert a kézcsóknak, legyan az akár udvariasság; akár tisztelet,
akár alázatosság kifolyása — alapja mindig az emberi hiúságban rejlik ; és pedig:
Minél magassabb társadalmi állással biró egyéntől származik a kézcsók annál jobban hizeleg elfogadó hiúságának. — A kézcsók hajdan nagyobb
divatban volt, mint napjainkban ; a mennyiben alattva'óik részéről a férfiak is majdnem kivétel nélkül
elfogadták; ma azonban már ritkaság, hogy egy
férfi — ha csak nem papkezét megcsókolni engedje. Sőt a hölgyek között is találkozik már egy-két
oly ritka példány, aki kivánsága fölött győzedelmeskedve, a kézcsókról le mond ; kivéve azon esetet,
midőn az bizalmas magányban attól a valakitől
származik, aki tán még egyéb szabadalommal is
felruháza van.
Minthogy tehát kívánság létezik, a kézcsók
fontos manaeuvre, s az ügyes diplomata nem is
fogja elmulasztani, hogy a kellő helyen és időben
alkalmazza.
A kézcsóknak közeli rokona a lábcsó'< ; de
ez a müveit világban egyedül a római szent atya
kívánságai közé tartozik. - Nem tudom, melyik
szent atyával történt, hogy egy angol lordot fogadva ettől ujfundlandi ebéd sehogysem bírták eltávolitni s ő szentsége — nem akarván a már
megadott engedélyt visszavonni és a lordot elutasítani — kénytelen volt a kutyának is audientiát
adni; de ezen engedékenységét csak hamar alkalma nyilt ő szentségének megbánthatni, mert midőn
lábat a lordnak csókra nyujtá, a nem udvarképes,
bizalmatlan ujfundlandi a lábnyujtást ura ellen intézett fenyegető mozdulatnak vélvén, odaugrott és
fogait netn valami udvarias érintkezésbe hozá a
kinyújtott lábbal Azóta nincs megengedve kutyá.
val menni a Yaticánba.
Lássuk most némely más nemeit a csóknak:
A rokoni csók, a baráti csók, a gyermeki és szülei csók. Ezeket, minthogy közöttük több-kevesebb
rokonság létezik, egy pont alatt foglalhatjuk öszsze. Mint már nevök is mutatja, rokonok, barátok
és barátnők szülők és gyermekek között szoktak
váltatni többnyire t a l á l k o z á s és t á v o z á s
alkalmával.
Előbbi esetben üdvözlő, utóbbi esetben pedig

bucsucsóknak is neveztetnek.

Mindezek al.tpját tulajdonképpen a szeretetnek kellene képeznie; azonban fájdalom igen gyakran semmi köze sincs a szeretetnek a csókok váltásánál.
(Foljtatása küvctkez'k.)

dukarest, dec. 4. A következő miniszteri névsort kolportálják : Bratiano elnök és külügyminiszter, Kogolniceanu belügy , Campineanu pénzügy-,
Boerescu igazságügy-, Mann tábornok hadügy-,
Urechia közoktatásügy- és Hóiban közmunkaminiszter.
Bécs, dec. 4. Az osztrák kabinet újjáalakítása
ez év folyamában többé nem, — hanem a jövő év
elején fog megtörténni.
Konstantinápoly, dec. 4. Az uj minisztérium
következőleg atakult meg : Kheireddin basa nagyvezér, Urianizade Essad Seik-ül-Izlam, Ghazi Ozmán basa hadügyminiszter, Said basa igazságügyminiszter, Kadri belügyminiszter, Karatheodory
külügyminiszter, Savas közmunkaminiszter, Djevdet
kereskedelmi miniszter. A tüzérség főparancsnokának kinevezése később fog megtörténni. Ghazi Ozmán sógora a szultán citkárának neveztetett ki. —
Az egyelőre távol levő Kadri helyett, ki Bagdadban — és Karatheodory helyett, ki Krétában
időz, Said basa a belügyminisztériumot, Savas pedig a külügyminisztériumot fogja i d e i g 1 e n e.
s e n vezetni.

KÜLÖNFÉLEK
— Ö felségeik eziist inennyekzőjére már előkészületeket tesz Bécs városa. Dr. Newald polgármestert a községtanács összes frakciói fölkérték,
hogy az ülésben tegyen javaslatot, miszerint ő Felségeik ezüst mennyekzőjét a város közönsége kiváló iinnepélylyel ülje meg. A polgármester a legközelebbi ülésen eleget fog tenni e kivánatnak és
ajánlani fogja egy 15 tagból álló bizottság megválasztását, mely a szükséges előkészületek iránt
intézkedjék.
— Révai Lajos ur, ev. ref. egyázunk derék
lelkésze mint mult számunkban értesítők olvasóinkat f. hó 12-én foglalja állomását. Bevonulása, ugy
látszik, nemcsak az egyháznak, hanem az egész
városnak ünnepe lesz. kedvező idő mellett fogadtatása valóban ünnepélyes laend. Az egyház tagjaiból és városi polgárukból álló kül döttség korán
reggel Ilyefalvára megy Révay ur lakására honnan öt e kiséret családjával együt városunkba
hozza. Elindulásukat innen s megérkezésüket ide,
három taracklövés jelzi. A város végére kivonulnak a különféle ipartársulatok testületileg s a zenekar játszani fog ; itt a polgárság nevében Gyárfás Lajos főjegyző ur fogadja üdvözlő beszéddel.
Délután 4 órakor a lelkészi laknál az egyház tanács
testületileg tiszteleg mélt. Daczó János főgondnok
ur vezetése alatt. Este szükkörü bankett lesz Ilikfalvi vendéglőjében. — Révay ur vasárnap fogja
megtartani beköszöntő beszédét; tiszteletére Blaskó
József vendéglőjében azon napon díszebéd adatik.
— A Sepsi szentgyörgyi jótékony nőegylet
alapító, rendes és pártoló tagjai tisztelettel felkéretnek. hogy a alapitványaikat, esetleg azok kamatait. rendes vagy pártoló tagsági dijaikat f. é v i
d e c e m b e r hó 15-éig tek. B o g d á n András
egyl. pénztárnok úrhoz szíveskedjenek befizetni.
Egyszersmind értesítjük a t. közönséget, hogy az
egylet tagjai közé beiratkozni még folyvást lehet
s a kikhez felszólítás vagy magán uton intézett
ilyennemű felhívásunk el nem juthatott volna: szíveskedjenek erről itt tudomást szerezni. Az egylet
kész örömmel fogadja az ezután beiratkozókat is.
Sepsi-Szentgyörgyön, 1878. decemberhó 3-án.
A választmány.
— Gidófalvi Vilma kisasszony gyüjtöivén az
asztalnemű szövőgép beszerzésére adakoztak : Cseh
Józsefné 10 frtot. Gidófalvi Vilma, Horváth Gyula
orsz. képviselő 3—3 frtot. Pünkösti Lajos, Banha
János képviselő 2 — 2 frtot. Gidófalvi Pálné (Sepsi
Szentgyörgy), Rápolthi Gábor, szotyori Nagy Kábor, Pócsa Gyuláné, Domokos Ferenc, Szentiványi
Miklós, ifj. Szentiványi József, Soom Miklós, Koncéi Domokos, Elekes B., Szász Károly, Mélik Jánosné, özvegy Nagy Tamásné, Fogolyán Lukács,
Wellenreiter, Jakó Ferenc, Lőrinc János, Nagy
Ferenc, Benke Rafaelné, Tuzson Jánosné, Gidófalvi Mari, Veres Gyuláné, Ilyés Tamásné Bodó
Klára, özvegy Máluási Antalné, özv. Nagy_ Andrásné 1—1 frtot. Teleki májorné 50 krt. — Összeg 45
frt 50 kr. Ezen begyült ö-,szeg rendeltetése helyére
tétetett, melyet midőn nyilvánosan nyugtázunk, —
ugy a gyűjtő, mint az adakozó honleányoknak az
ügy iránti meleg érdeklődésért szives köszönetet mondok.
Sepsi-Szentgyörgyön, 1878. december 3-án.P o t s a J ó z s e f , háziipar-egyleti elnök.
— A k -vásárhelyi jótékony-nöegylet választmánya megkezdi hetenként rendezett fillérestélyeit
önkéntes belépti-dij mellett, minden pénteken. A
következő, valamint ez évben rendezendő estélyek
jövedelme becsületes házi szegények s különösen
kis gyermekek segélyezésére, karácsoni ajándékkép fog fordíttatni, tudva azt, hogy mily kevesen
részesülnek az árva és menház jótékonyságában,
mennyi szegény gyámoltalan kis árva szenved ; r
hideg tél kegyetlensége miatt ruhátlanul és éhezve.
Mint nőegylétünk hivatásának főpontjára, a házi
szegények iránti részvétre, hívom fel ezúttal a ne-

meskeblü i's résztvevő közönséget, midőn az esté-- Osztrák egys.-államadófsiig papírban . .
81.25
A többi feltételi pontok felől a kivenni szánlyeket pártolják, egyszersmind néhány szegény
n
n
n
ezüstben
. . 61.20 dékozók a községi elöljáróságnál nyerhetnek felvibecsületes családot egy-két kis ártatlan szenvedőS
„ aranyjáradék
62.50 lágosítást.
gyermeket fognak felkarolni. Az eredmény és an-- 1860. államsorsjegy
71.80
nak mikénti kezelése részünkről a nyilvánosság te- Osztrák nemzeti bankrészvény
112.70
Nagy-Borosnyó, 1878 nov. 23.
rén közöltetni és igazoltatni fog. Addigis a viszont„
hitelintézeti
785.—
n
látásig ez ügyben, istennevében 1
Magyar hitelbank
231.—
A községi e l ö l j á r ó s á g :
A nőegylet választmánya részéről
Ezüst
100.—
Székely Jánosné.
Konya Lázár,
Kónya Sándor,
Cs. kir. arany
5.57
— Andrássy Gjnla grófról a legujabbi „Va-- Napolcond'or
9-29*
bíró.
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közs. jegyző.
sárnapi Újság" több érdekes adomát mond el. Egy-. Német birodalmi márka
57 80
kor a budai várban egy udvari ünnepély alkalmá-. London
1116.25
val, hol l.ipót bajor berezeg is jelen volt —mondFelelős szerkesztő: Málib József.
ja a nevezett lap — báró Sennyey Pál nagy figyelemmel szemlélte azt az egyetlen egy rendcsillagott
mely Andrássy mellén csillogott és sehogysem isKiadótulajdonos: l'ollák Mór.
meré föl, miféle rend lehet az. Odafordul egy miniszterhez s kérdi tőle a rend csillag mivoltát.
Biz én nem tudom — felelt a miniszter — kérdezd
meg magát Andrássyt," Sennyey nem rest, odaforL 0 T T 0 II U Z A S.
dul Andrássyhoz. „Ez barátom — felel Andrássy —
a Szent-1 lubert-rend nagycsillaga. A bajor király
N-Szebenb 11 december 4-én kihúzattak köA z a r c s z í n fiatal ü d e s é g e ! i
egy postával küldötte meg ő felségének és nekem.
Felülmúlhatatlan és nölkülőzhetlen szap-1
O felsége mosolyogva fodult hozzám : „no gróf, gra-• vetkező számok: (J, 01), 7(J, 63, 5 .
pannak bizonyult be és általánosan elismertetulálok, ma minket egyforma szerencse ért." „Könytett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr-1
nyen beszél felséged — felelém — felséged egy a,!j
LEJOSSE-féle
ranygyapjas rendet ád érte s azzal quitt, nekem
pedig ki kell fizetnem a nyolezezer forintot, ami ér-1
te jár." A fölség mosolygott. Majd segítünk rajta. u mondá s kieszközölte a dij elengedését. Igy
ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan
jutottam a „Szent-Hubert-rendhez". Senney báró
a világon; a ki egyszer megkísértette, az soÁrkos községében a szesz-, bor-, pálinka- és
nagy figyelemmel vette tudomásul a históriát.
ha többé nem használ más szappant.
sör-árulhatási jog jelen év december 15 én nyilváHogy Andrássy nagy szónok é, vagy csak. érdekes
A hatás biztosíttatik.
nos
árverezés
utján
haszonbérbe
fog
adatni
1879.
szónok : a fölött sokat lehet vitatkozni — folytatja
— Egy darab ára 50 kr. —
tovább a nevezett lap. — Annyi bizonyos, hogy évi január í-től december végéig. Az árverési felFelülmulhatlan börszépitő szernek lett a
szellemessége közmondásos a continensen. Mikor tételek nevezett község házánál 'december 1 tői
hölgyvilág által általánosan elismerve a hivai
közös külügyminiszter lett, politikáját a „közös kezdve nyilvánosan megtekinthetők.
talosan megvizsgált, kitűnő, ártalmatlan, valódmarsrouta politikájának" s mikor a keleti kérdés
Árkos, 1878. nov. 27.
szőnyegre jutott, „esetről esetre való politikának"
nevezte. Mikor Mihály szerb fegedelmet meggyiliíarabás Sándor,
kolták s a fejedelemség ügyei kormányzó-tanácsra
biró.
liizattak, ekkép nyugtatá meg a keleti kérdés miatt 3—3
Dr. LEJOSSE-tól Parisban.
aggódó fejedelmünket; „Legyen nyugodt felséged,
Ezen világhírű bőrtiszsohasem láttam ár m vagyont gondnoki kézen szatitó szer valamennyi széporodni." Gorcsakoftal való barátságát ekkép jelpítő szer között leghirezi : „Ha valaki engem mélységbe akar lökni, leg*ebb és leghatásosabbnak
jobb vele karonfogva mennem." Ha politikájának
bizonyult szeplők,napégés,
homályossága felett töprengett a delegátusok törezesség,
sárga foltok, vaKovászna községének szesz-, pálinka- és sörmege, azzal állott elő: „Inkább önök töprengjenek
lamint minden bőrtisztátmint én." Ha diplomatájának titkait szorgolták árulhatási s más kiadatni szokott jogai a jövő 1879
lanság biztos eltávolítására
azzal üté el e dolgot: „A kártyában nem a gibi- évre jelen év december 15-én délelőtt 9 órakor a
A RAVISSANTE az
cnek kedveért játszom." Ha szemére hányta Ku- község házánál tartandó nyilvános árverezésen haarcszinnek feltűnően szép,
randa, hogy az események nem ugy következtek szonbérbe fognak adatni. Föltételek a község háhalvány rózsaszínű, bárbe, mint előre mondá, igy felelt meg neki ; „Nem zánál megtekinthetők.
sonyszerü fiatal üdességet
vagyok leveli béka, hogy az időjárást megjósol am."
Kovásznán, 1878. nov. 26.
ad, a bőrt és kezeket vaMikor fiát f. évi augusztusban elküldte Boszniába,
kító fehérségüvé és gyönDeák
Albert,
ifj.
Deák
Károly,
zzt irá egy budapesti jó ismerő ének : „Hadd hozgéddé teszi, hűsítő és felközségi jegyző.
3—3
községi biró.
na helyre a fiu azt karddal, mit az apja elrontott
üditőleg hat s gyöngéd
mllal."
,bőrt szerez a legkésőbbi
öregségig.
— Két szerelmes öngyilkossága. Gardanovceből, a Bánságból irják : november 20-ikáról: 21-ikéBudapesten v a l ó d i m i n ő s é g b e n kapre éjjel L. Szima és P. Anka eltűntek. A fiatal
ható : T ö r ö k József gyógyszerész urnái királyember 23, a leány 19 éves volt, gyermekei két,
utca 7 sz. S e p s i - S z t g y ö r g y ö n Utves P á l
egymással ellenséges viszonyban élő movaci keur gyógyszertárában.
Alattirt községi elöljáróság által közhírré téreskedőnek. A szülők minden kutatása hasztalan
Egy kis eredeti üvegtok ára 2. frt 50 kr.
volt . az eltűnt párt nem lehetett megtalá'ni. A két tetik, miszerint Nagy Borosnyó községének minEgy
,.
„
„ 1 frt 50 kr.
kétségbeesett kereskedő annyira szivére vette e dennemű piaci jövedelmei, úgymint: a szesz, pálinKözponti
szétk'ildisi raktár: Schwarc Hsnrikkörülményt, hogy sirva borult egymásra, kölcsö ka, bor és sör árulhatási joga, piaci belvám, baromnél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 24 —
nősen bocsánatot kérve, hogy gyermekeiknek meg- cédulairás és két mészárszék külön külön folyó év
tiltották a házasságot. Öt nap alatt még semmi d e c e m b er 21 én délelőtt 9 órakor az irt község
nyom nem vezetett az eltűntek hollétére. A mult házánál tartandó árverésen a jövő 1879. folyó egész
vasárnap a falu lakosai a templomba gyülekeztek; evre haszonbérbe fog adatni.
a megbékült szülők együtt érkeztek, hogy vigaszt
Az árverezés megkezdése előtt minden cikkre
és enyhülést nyerjenek. Borzasztó látvány tárult nézve a kikiáltási árnak io"|,-a bánatpénzben vagy
eléjök ! — A templom egyik zugában két felakasz- Írásbeli ajánlatokban leteendő.
tott holttestet találtak. A szülék elveszett gyermekeidre ismertek. Egy levelkét is találtak nálok,
melyben kérik szüleiket, hogy ne haragudjanak
rájok, ők is szivesen megbocsátják a szigort, melylye' házasságukat ellenezték s nem haraggal inK 0 NT Y V- és P A P ' I R K E R E S IC E D E S E .
dulnak a halálba. — Másnap nagy részvét közt
temették el őket.

Hirdetmény.
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Árverezési hirdetés.

Árverezési hirdetés.

— Karársoni ajándékul egy igen érdékesnek
Ígérkező müvet ajánlhatunk olvasóinknak. Németh
Ignácz, vonzó előadásáról ismeretes író „Elbeszélések és rajzuk" cimen szépirod. müvei közül egy
kötetet ad ki. Előfizetési ára 1 frt ; díszpéldány
ára 1 f. 50 kr. Az előfizetések (legcélszerűbben
postautalvány mellett) Kocsi Sándor könyvnyomda tulajdonoshoz (Budapest, muzeumkörút 10. sz.
int -zendők. Mai napság' midőn minden hivatatlan
belekontárkodik az irodalom mezejébe s mikor annvi
hiábavalóságok látnak napvilágot a könyvpiacon :
— egy ily munka valódi nyereség. Ajánljuk olvasóink szíves figyelmébe. Ezen mii megrendelhető
Pollák Mór könyvkereskedésében is lapunk kiadóim utalánái.
K íék

és vá (ó ftrlolyaiíi a liécsi rs. kir. nyilvános
tőzsdén dc.;«:in!)t!r (>
Magyar aranyjáradék
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KÖNYV- ós PAPÍRKERESKEDÉSÉT
Hjon;m órkezeU, karácsotií ajándékokra legalkalmasabb
<clíirgyaiklkal
megtoldotta.
Kaphatók különféle albümok, disztollak, képe3 llöayvek gyermekek számira, apró játékuk, olcsó és finom szerkezetű pénzes tárcák, jegyzökönyvek, finom levélpapírok és borítékok dobozban stb
cz'.nkiviil mindenféle finom és házi kosarak.
A könyvkereskedésben nagy választékban találhatók különféle n a p az 1S79 ik évre. L e g j o b b niinóségü fekete és SZÍ nes teilták nagy
mennyiségben állnak a t. közönség rende.kezéséie.
Fentebbi könyvkereskedés elvállal bármely nyelven megjelenó íii-

tárak

zetekre vagy hírlapokra megrendeléseket is

MfiirremlolC'sek pontosan elldtt,utunk, "^ss?

