Megjelenik ezen lap
kint kétszer:
csütörtökön és v a s í i r

Szerkesztőségi iroda:
Fópiac, Csula]c-féle hiít,

Előfizetési feltételek :

kori iL lap szellemi részét

Helyben házhoz hordva, vagy
vidékre posláo küldve
Egész évre . . 6 frt — kr.
Kél évre . . . 3 frt - kr
Negyedévre . . l frt 50 kr.
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Hirdetmények <iij*:

Kiadó hivatal :

3 hasAbos petit-sorért, vz*y
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 311 kr.
Nyilttór sora 15 kr.

Pollik M''>r könyvnyomdája
ko.í • hirdetések és
előfizetési pénzek
bérmenteeen intézendók.
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ogy nem szenved-e a monarchia hatalmi állása az
Nos, az uj
isszekötő kapocs ezen m e g l a z u l á s a által. S
A többség,
országgyűlési bársonyszékeiben, midőn ismét sző- öss;
ölvettetik Ausztria s Magyarország közt a h aHosszú vajúdások keserves incidensek után nyegre kerül egy nagyfontosságú kérdés: hogy föl\
1
— post tot díscrimina rerum — ismét van tehát vájjon
a már régebben előterjesztett berlini szerző- * aa 1 m i kérdés, melyet félő, hogy Európa jelen hapénzügyi viszonyai közt nem a m i javunkra
a''
végleges kormányunk.
dés tárgyaltassék-e most, vagy pedig halasztassék t:almi
Fog eldöntetni.
Súlyos idők nehezülnek jelenleg az országra el ? E kérdésnek azon ellenzéki nyiltan bevallott f o 8
Mint mondtuk, szemmel látható népszerűtlenpolitikai tekintetben; nehéz végzetes kérdések fog szándék adott fontosságot, mely e szerződés feletti
sége
a kormány ez álláspontjának, melyet szűkkebseí
lalkoztatják most az ország sorsán aggódókat s igy helybenhagyó, vagy elvető elhatározási jogot kerelűnek, féltékenynek s védői hatalomhoz ragaszkodánem csoda, hogy a pár év előtt még oly hatalma- ken az országgyűlés számára reklamálta s ugyan- lür
sát mutatónak vádol az ellenzéki izgatás. A vitás
san állott kormánytöbbség oly különféle szám- ezen jogot a reichsrath is követeli magának. Mig sát
kérdés
(Irányi indítványa) felett szavazás döntött
a
Tisza-kormány
e
kérdésben
azon
álláspontot
fogké
beli arányokat tüntet föl a különféle, de egyaránt
az
a z országgyűlésen. S kik arra építettek, hogy ez
lalja
el,
hogy
miután
alkotmányunk
szerint
a
külfőfontosságu ügyek eldöntésénél. E többség már a
életbevágó kérdés feletti döntés megdönti a miniszrau't országgyűlésen is a kiegyezés feletti vitában ügyek a delegációk hatáskörébe tartoznak, az or- éle
tériumot, azok keservesen csalatkoztak, a szavazás
vesztett számából, de az eget verő s az országnak szággyülés vilatkozhatik ugyan a berlini szerződés atei
a kormány
javára már nem 22, de ötvenöt többsé'
az uj kiegyezésből származó romlását bizonyító el- felett s a vita folyamán bizalmatlansági szavazat€ tüntetett ki.
get
lenzék' izgatás dacára az uj választások ugyané tal a kormányt meg is buktathatja, de ama szer- g
Nézetünk szerint e tények arra vallnak, hogy
többséget súlyban és számban megerősitve küldték ződést el nem vetheti, annál inkább, mert parlamentek, melyek jogkörében a külügyi dolgok is az országgyűlési többség bár aggodalommal van
fel Budapestre. Jött azon életbevágó kérdés, mily
foglaltatnak, mint például az angol parlament, a el
eltelve a külügyi politika iránt, de ugy vélekedik,
állást foglaljon el Magyarország népképviselete
nemzetközi s politikai megállapodásokra vonatko- h<
hogy Magyarországra nézve hatalmas garancia, ha
külpolitikánk e d d i g i eredménye Bosznia s Herzó szerződéseket szintén el nem vethetik.
e politikát magyar férfiak vezetik nem a magyar
cegovina elfoglalása iránt a királyhoz intézen lő
érdekkel szembefutó irányban, s hogy ez idő szeE kérdésben ismét szemmel látható az ellen" éi
feliratban ? A szabadelvű párt a maga álláspontját
rint egyedül lehetséges kormány a Tisza minisztée kérdésben csak 22 szavazattöbbséggel vitte dia- zék álláspontjának népszerűsége. Hisz mindnyájunk rí
rium lehet, miután aszabdelvü párttól elszakadtak
dalra. Az ellenzék örömmámorban úszott, képzele- álmát képezi a független Magyarország s e vágy r i
s a kétféle ellenzék csak a negacióban egyek — s
tével már a közeli diadalra jutás fényes jeleneté- megvalósításához hatalmas lépés lenne, ha a kül- s
igy is a Tisza híveivel szemben kisebbségben vaní
nek csábító képei ingerkedtek ; ily győzelem az politikát a delegációktól elvonva, az országgyűlés lnak
— mig pozitív irányaik egymással homlokn
egykor oly hatalmas pártra nézve már erkölcsi hatáskörébe vonhatnók. S az is szemmel látható, egyenest
ellenkeznek s igy sem elkülönítve s még
e
'
hogy
e
kérdésben
épen
ellentéte
a
népszerűnek
a
vereség 1 — hirdették tele torokkal, s u g y a n e
együtt kormányt alakitni nem képesek.
1 kormányi álláspont, mely a helyett, hogy a nagy- kevésbé
k
nézetet erősködtek lábrakapatni a
A Tisza-kormány mind politikája pozitivitásád u a l i z m u s o s z t r á k e l l e n e i is, kik a Bach- hatalmi aspirációk könnven megvalósithatásának
féle centralizáció, v a g y Hohenwarth-féle föderalis- ígéretével hízelegne a néphiuságnak, óvatosan arra bban, mind ellenfelei tehetetlenségében birja a fenmus felé gravitáló vágyaik teljesülésének főakadá- figyelmeztet, hogy ne tegyük lehetlenné a delegá- nmaradás garanciáit és „qui habét tempus, habét
vitám." Használja fel idejét a kormány pénzügyei
lyát a szabadelvű pártban látják s igy annak bu- ciót, mert ez a dualizmus kifejezője s benne Ausz- v
triával való e g y e n j o g ú szövetségünknek bizto- j.javításira, minthogy a nagy 153 milliós kölcsön
kását óhajtják.
, sitéka, hogy ne nyújtsanak segédkezet az osztrák tmásodik felének beválthatását már biztosította is ;
E közben végleg megalakult a Tisza-kormány,
használja fel a külügyi politikában beállott uj helya hiányzó helyeket uj férfiakkal, a pénzügyminisz-- különféle fajú, de egészben mind magyarellen -s 1zetet a magyar érdekek megóvására, a mit megteri állást gróf S z a p á r y G y u l á v a l s a ke-!- ellenzéknek, mely szintén a delegációk jogkörének, stett eddig is s hatalmának súlyánál fogva megtereskedelmi miniszteri állást báró K e m é n y Gá-- megszükitésére s a reichsrath jogainak megszapo thet ezután is — s akkor mostani népszerűtlensége
'
b o r r a l töltve ki. Az egész magyar és osztrákk ritására céloz, mert ha a delegáció megszükitésére is
tűnni fog, mint köd és füst.
>- törő szándék diadalra jut, akkor fölvettetik azon i
ellenzéki vonalon felhangzottá gunykiáltás: eplieA. M.
k
életbevágó
kérdés,
hogy
megbirja-e
Magyarország
mer életű minisztérium le z ez! Közeli lesz annak
a
nagyobb
önállással
járó
nagyobb
költségeket,
a bukása !
itt hagyja őket ? Aztán kinyitotta csöndesen a kenelőtt s hófehér karjaival átölelte annak lábait. A 1derike kalitkájának ajtaját s egyenkint mind kirömalthai lelkében valami gondolat egyszerre végig 1pítette őket onnan. Azt a rózsát és rezedát, meÁ . '& €
A .
szaladt, az a mi benne eddig csak szunnyadozott. •lyet ő legjobban szeretett, óvatosan kivitte s elült
Mari még egyszer hevesen felkiálta:
tette künn a földbe, hadd illatozzanak ott még soA várnagy unokája.
— Boldog akarok lenni s veled, melletted az- Jkáig !
zá
lehetek.
Vigy el magaddal kedvesem I^Engedd
— Oroff A. után. —
A hold szelíd ezüst fenynyel világolt.
hogy veled élhessek. Vezess oda, a hova akrrsz,
Reggel aggódva kiáltotta Gertrúd a Mari ne(V<gc.)
az élet örvényébe vagy sivatagába : nekem mind- vét. Nem felelt senki semmit, csak az erdő lombAz id.ígen még mindig komolyan nézte a szép egy, csak engedd, hogy szavaidat hallhassam s jai zúgtak a hajnali szellő lengése alatt.
>
leányt; utóbbi szavaira keserűen mosolygott, majd szemeidben gyönyörködhessem, engedd hogy mel- •
Az öreg várnagynak is hiányzott Mari. Az
ismét határozottan felelt Marinak :
letted élhessek, különben meghalok!
öreg nem látott és nem hallott ugyan, de érzet— Gyermekem! ha ugy is élnénk, a mint te
A malthai lovag keblében a lelkiismeret szagondolod, az emberek kövekkel dobálnának meg va már nem hangzott többé. Tudta jól, hogy ez a annái jobbban. Mikor a fiatal leány meleg, puha
mégis téged. A mit te tenni akarsz, az a társada- szép leány csak egy virág, mely nem tehet arról, kezei helyett a vén gazdasszony érdes kezeit érintette, azonnal felijedt álmadozásából és szorongva
lom törvényeivel merőben ellenkezik.
ha a fölötte átrohanó forró szél heve elhervasztja. tudakozódott Mari után.
Mari bizonytalan tekintetével a lovag arcán Lehajolt hozzá szelíden s susogva kérdé tőle :
Gertrúd vagy félt a valóságot értésére adni
csüngött. Aztán kis kezeit görcsösen összeszorítva,
— Es nagyatyád ?
az öregnek, vagy egyáltalában maga sem gyanípár' másodpercig mélyen elgondolkozott.
— Ó megél nálam nélkül is. Az öreg süket tott semmi roszat s szokott duzzogó modorával
• • Valóban igaz volna, a mit neki ez a férfi és vak s folytonos sötét világába van merülve; ő magyarázgatá a vén várnagynak, hogy unokája
mond? Bizonyosan jobban tudja mint ő. Mit is tud nem tudja: én vagyok-e körülötte, vagy Gertrúd ? künn van valahol az erdőben, vagy alszik még,
hat ő a külső világ folyásáról, arról, a mi az er
A lovag hallgatott.
vagy valahol dolgozik már.
dön kivül történik. De meg tud e válni t ő l e ? El
Mari e pillanatban bűvölő, szemkápráztató
De az öreg nem volt megelégedve a válaszbocsáthatja-e magától s ő itt tud e maradni náls jelenség volt. Soha ily szépnek nem látta őt a lonélkül ? Elviselheti-e azt a fájdalmat, hogy sohasí vag, mint most átszellemült, ragyogó arcával, égő szal s egyszerre visszaesett kóros álmadozásába s
attól
fogva csak azt a pár szót mormogá magában
lássa többé őt, a ki előtte egy uj világot tárt fel szemeivel
folyvást :
olyan paradicsomot, melyről neki azelőtt mégcsal
A lovag kitárta karjait. Mari vérzavaró öröm— ő isi ő is!
gyenge sejtelme sem volt soha. El tud-e lenni nál.- sikoltássa" omlott oda.
*
nélkül, a ki ugyszólva egyetlen ember, a kit nagy
*
Az
erdő zug. Sötét lombjain át kicsillan az
atyján Gertrudon kivül szeretni megtanult. Mej
Ezen estén Mari felkereste minden kedvenc
tud e válni attól, a kinek jelenléte oly szüksége helyét a kastélyban és az erdőben. Elment a paj- elhagyott kastély ódon fala. Abban már nem lakik
senki. Az öreg várnagy meghalt, Gertrúd pedig
ránézve, mint a levegő, melyet belehel ?
tába is barna tehenéhez és tarka kecskéjéhez, — összeszedett mindent s pénzeivel együtt tovább ál
Lehetséges e ez ?
meglátogatta apró csibéit, tyúkjait, melyek meg- lott. — A madarak, melyek a vén kastély falára
E percben még cél nélkül tév«deztek gondo szokták, hogy Mari őket kezeiből étesse. Ezek már számtalan fészket raktak, vidám danájukkal körüllatai. Aztán hirtelen leveté magát a lovag lába aludtak, fejecskéiket szárnyaik alá rejtve. Mari csicsergik az épületet. Az őzek egészen a kapuig
elé és zokogva rimánkodott:
megsimogatta tollaikat. Aztán elment a nagy ku- eljönnek s kíváncsian tekintgetnek be az udvarra,
— Vigy el engem magaddal I Én a tiéd fc tyához, mely láncra kötve az udvaron feküdt. A melyet sürün benőtt a beléndfü és mohar.
gok lenni! Mit nekem a világ, én csak téged sze kutya megérezte Mari közeledtét, mert nagy bozonNéhány gyermek a legközelebbi faluból kiretlek. Mit törődöm én az emberekkel s azok vé tos fejét felemelve csendes mormogással üdvözölte jött epret szedni az erdőbe s egész az vdon épüleményeivel: én egyedü^a tiéd vágyok. S te i öt. Végre fölkereste még madarait és virágait is : letig elhatoltak.
pár pillanatig elszomorodva állott meg előttük. Ki
azt mondád, hogy szeretsz!
A csendes, elhagyott ház, melyről ők annyit
fog ezekre gondot viselni ? Mi lesz belőlük, ha
A csodaszépségü leány ott térdelt a lova

* Zsetlényí Kde a „B. C." szerint a delegáció
legközelebbi ülésén a külügyminiszerhez azon kérést szándékozik intézni, hogy a portával folytatott
s a k o v e n c i ó t illető tárgyalásokra vonatkozó
okmányokat terjessze elő.
* Zichy-Ferraris Viktor gr. belügyminiszteri
államtitkárrá való kineveztetését a hivatalos lap
már a legközelebbi napokban fogja közzétenni
* Azon hír, mely szerint a szabadelvű párt
klubjából ujabban több képviselő, név szerint Csengery, Kautz és Ordódy kilépni szándékozik, teljesen alaptalan.
Av orosz belv'szonyok, ha csakugyan valósulnának ?z Oroszország békés külpotitikájára
vonatkozó hirek, erre valószínűleg lényeges befő
lyással bírnak. Ha talán túlzottak is a hírek, melyek szerint Charkovban már kitört a forradalom,
a cárnak Moszkvában mondott melancholikus beszéde mégis mutatta, hogy a „békés és törvényes
fejlődés" szükségét a hivatalos körök is mindinkább
érzik. Egy szentpétervári távirat jelenti, hogy az
államtanácsban és a minisztériumban nagy változások állanak küszöbön, Berlinből pedig jelentik a
„P. Ll."-nak tegnapi kelettel:
Suvalov grófnak belügyminiszterré leendő kinevezését kapcsolatba hozzák ez egész orosz kormányzati rendszerben történendő változásokkal.
Jól értesült körökben állítják, hogy az eddigi abszolutizmust alkotmányos intézmények fogják fölváltani és Suvalov gróf már Livádiában megbizatot, készítsen alkotmánytervezetet, melynek életbeléptetésével aztán ő maga bízatnék meg. Ha e
tervet valósítani sikerül, akkor Suvalov lesz e 1 n ö ke az e l s ő o r o s z a l k o t m á n y o s miniszt é r i u m n a k (!) Az eddigi államkancellária megfosztatnék döntő befolyásától, a külügyek vezetése
G i e r s báróra bízatnék s egyúttal gyökeres váltózások történnének a külföldi követségek sze
mélyzetében."
Az afgán-kérdésben sem Londonból,sem a
harctérről nern érkeztek fontosabb uj hirek. Csak
egy, még megerősítésre szoruló tudósítás érdemel
figyelmet, az tudniillik, hogy Sir Ali elmenekült
Kabulból Turkestánba. Ha e hír megvalósul, az
angolokra nézve minden esetre kedvezőtlen fordulatot jelentene, mert hogy Anglia a győzelmes hadjáratot sikeresen befejezhesse, az emirrel kötendő
formaszerü békekötésben kell a „határigazitást"
biztosítania, mig Sir Ali menekülése egy folyton
sajgó sebbé változtatná az okkupált területet s valószínűvé tenné, hogy Sir Ali előbb-utóbb orosz
szuronyok oltalma alatc tér vissza.
Németoi szágban a reakcionárius áramlat folyton növekedik s szükségképen csak erősödhetett
" V i l m o s császár nyilatkozatai által, melyekben
messze elágazó összeesküvésről beszél, sőt reményét
fejezi ki, hogy a többi hatalmak is követni fogják
a jó példát I Nem lehetetlen tehát, hogy Berlinből
diplomáciái uton többé-kevésbé leplezett indítványok fognak tétetni; reméljük azonban, fiogy az
európai kormányok erélyesebben fogják visszautasítani, mint a porosz képviselőház, melynek
tegnapi üiésében E u l e n b u r g miniszter egyszerűen szükségesnek nyilvánította a tett intézkedéseket, a hírneves V i r c h o w pedig válaszában,
miután sopánkodva fölkiáltott, hogy „érdemel-e a
hü Berlin oly bizalmatlanságot", végül kijelenté,
hogy a miniszter helyén — taián ő is ugyanazt
tette volna !
hallottak beszélni, de melyet még soha sem láttak, különös benyomással volt rájuk s a kíváncsiságot fölkelté bennök.
Félénken közeledtek arrafelé, egyik a másik
után.
Egyszerre hangosan elsikoltja magát a legelső sleszeveszett futásnak ered visszafelé. A többiek követikA félénk gyermekek az erkély lépcsőin egy
nagy fehér alakot láttak feküdni, ölében egy kis
gyermekkel. Mindakettő sárga volt, mint a viasz.
A falusi gyermekek otthon elbeszélték ezt a
faluban és nem merte azóta senki meglátogatni a
rejtélyes kastélyt sohasem.
Az erdő virága elhervadt az országút porában.
Az a fehér alak azzal a kis gyermekkel ölében, a mely ugy megijesztette a falusi gyermekeket, Mari volt, a várnagy unokája. Megdermedt
tagokkal, halványan fekszik ott a kőlépcsőkön. Az
a sziv, mely egykor oly hő vágyat érzett a „boldogság" után, nem dobog többé.
Az erdő virágát, miután illatát elveszté, megunta az, a ki őt leszakitá ; megtörve és elpusztulva visszakívánkozott aztán az erdőbe. — Azt gondolta, hogy a hol egyszer oly boldog volt, ismét
feltalálja ott a boldogságot.
És csakugyan megtalálta, a mit keresett. Nem
szenved többé.
Az erdő virágai balzsamos illatot árasztanak

s a madarak csendes altató dalt zengenek a sze-

gény fáradt vándornőnek.
S mig a távol világ zajában élvek között vigad egy lovag : addig az erdő lassan hullatja lombkoszoruját s egy szegény eltaszított ártatlan teremtés fáradt tagjait befödi a sir számára.

-kf.

A szorbiai vasutakról ellenkezőleg az eddigi
félhivatalos hírekkel, a „Times" nándorfehérvári
levelezője azt jelenti, hogy e vasutak építése nem
fog 1880. nyara előtt megkezdetni, mert Ristics ur
azt találja, hogy Szerbiának nincs pénze, továbbá
mert ha Szerbia most ki is építené a maga vonalaitt, ezek csatlakozás nélkül maradnának, nem levén
még bolgár kormány melylyel megállapodásra lehetne jutni a pálya folytatása iránt Szerbia határától
Tatarbazardsikig. Ristics ur erről állítólag már értesítette is az osztrák-magyar külügyi hivatalt.

Révay Lajos reí. lelkész beigtatósi
ünnepélye Sepsi-Szentgyörgyön

A tanintézetek növendékei mindenütt ünnepélyesen kivonulva várták a lelkészt. A felső fiunépiskola, a ref. középtanoda s a polgári és elemi
leányiskola lobogókkal, lelkes éljenzéssel fogadta.
A polgári leányiskola nevében Dáné Lenke szép
babérkoszorút nyújtott át egy csinos üdvözlő beszéd kíséretében. A lelkész ur meghatottan válaszolt. Majd az elemi fiúiskola növendékei állították
meg az ünnepeltet s egy összevágó dallam eléneklése után az iskola nevében Antal Gerő üdvözölte őt.
Fenn a lelkészi lak udvara a közönséggel
zsúfolva megtelt. Ott Dacó János egyh fögondnok
ur fogadta a megérkezett lelkészt szépen átgondolt
beszéddel az egyháztanács nevében, melyre Révay
ur apostoli ihletséggel s a perc ünnepélyes magasz tosságától áthatottan megindító szavakkal válaszolt.
Veres Gyula szintén az egyház nevében a lelkész
ur nejét, mint városunk szülöttét, és családját üdvözölte.
Egymásután jöttek a különféle tanítótestületek barátságos tisztelgő küldöttségei, melyeket a
lelkész ur szívélyes szeretettel fogadott. Majd az
egyháztanács mutatá be magát testületileg s a jó
barátok számos egymásután érkező üdvözlései után
a szépen lefolyt ünnepély véget ért.
Este Bikfalvi vendéglőjében barátságos estélyre gyűlt össze a 70 — 80 személyből álló társaság.
A felköszöntések hosszú sora fűszerezte a lakomát,
melyeknek nagy része — talán alig kell mondanunk — szeretelt lelkészünkre mondatott.
Kissé hosszasabban irtam e fogadtatásról. Bocsásson meg érte t. szerkesztő ur. En ebben nemcsak a lelkész felavattatását, hanem a valláserkölcsi élet külső jeleit is láttam. Mai napság, midőn
szeretünk a vallástalansággal dicsekedve fenhéjázni:
a vallás felkent szolgájának i l y e n fogadtatása
jól esett nekem. Ismertem, ismerem a várost minden nemes ügy körül tanúsított készségéről. Láttam a haza oltárán áldozni, láttam a közügyek terén előhaladni, láttam a népnevelés, s tanintézetek
fejlesztése kürül vállvetve harcolni és megtanultam
ezt a szép várost szeretni és tisztelni. Most, hogy
a valláserkölcsi téren, mondhatni felekezetbeli különbség nélkül ily szép jelét adta nemes gondolkozásának : most ezt a várost még inkább szeretem és tisztelem.
VipÉKJ.

Folyó hó 12 én városunkban egy lélekemelő,
magasztos ünnepély folyt le. Ekkor igtattatott be
ugyanis tiszteletes R é v a y Lajos ur a sepsi-szentgyörgyi ref. egyház lelkészi hivatalába. Szép volt
az ünnepély nemcsak fénye által, hanem különösen azért is, mivel e fogadtatásban városunk valláserkölcsi életének félreismerhetlen fényes jelei
nyertek kifejezést. E város, mely valóban szokatlan tüntetéssel fogadá Révay urat, egygyel több
jelét adá fenkölt érzésének s az érdemeket méltányló tiszta jellemének.
A mondott napon délután i órakor taracklövések hirdették, hogy a polgárság kocsikon gyülekezik Ilyefalvára menendő lelkészük után. Mintegy
30—35 díszes fogatból álló kísérettel 7,4 órakor
érkezett meg városunk Szemerja felőli végében Révay ur, hol a polgárok nagy száma zászlókkal és
zenekarral már ott várta őt. Mikor az üdvlövések
s a szokszoros éljenzések elhangzottak, Gyárfás
Lajos városi főjegyző szólilt meg s Révay urat a
következő beszéddel üdvözölte:
„Mélyen tisztelt honfi ! szeretett lelkész ur I
Sepsi-Szentgyörgy város polgársága nevében
vagyok szdrencsés ez ünnepélyes percben itt a város sorompójánál tisztelve szeretett lelkész urat
egy szivből eredő „Isten hozott I légy áldott !"-tal
üdvözölni és a városi polgárság szeretetének, tiszteletének és ragaszkodásának kifejezést adni.
Tudjuk mi, mely nehéz volt az elválás onnan,
hol hosszú 15 éven át az egyházi és társadalmi téren oly buzgón és eredménydusan működött, — de
tudjuk azt is, hogy ott szép emlékeket hagyott
hátra, melyeket az utókor mindenkor elismeréssel
és hálával fog fentartani.
Ne aggódjon szerete.t lelkész ur, legyen meggyőződve, hogy Sepsi-Szentgyüi-gy v i r o s p o l g á r
sága ön iránt őszinte szeretettel, állandó tisztelettel
és eltántorithatlan ragaszkodással leszen, mely által, hisszük, kárpótlást nyerend.
Fővárosi karcolat.
Tiszteletes urunk magas miveltsége, tudománya, élettapasztalata és mindenek felett szive jósáliiidapest, 1878. december 8.
ga elegendő zálog nekünk arra, hogy azon nagy
Nyughatatlan élet ez a fővárosi. Epen ebben
remények, melyek minket és e város minden la- rejlik föingere. Petárdák sütögetése, fáklyák vilákosát tiszteletes úrhoz köbnek, eredménydusan tel- ga s a bécsi újságíró által latinnak keresztelt pojesüljenek.
litico satyrikus ifjonci beszédek, melyektől némely
Van itt alkalom eddig is ugy az egyház, mint pártok némely embereinek annyira hízik a mája,
a társadalom, a nemzet és haza javára mindenkor hogy a függő erkélyeknek szük korlátai majd lehíven teljesített tisztjét tovább folytatni.
szakadnak a puffadozó honszeretet függetlenül végItt vannak a virágzó kereskedelmi és külön- bemenni törekvő terjeszkedésétől; osztrák delegáböző ipartársulatok; itt a különböző iskolák, ezek ció ülésezése, a hol Andrássy léte, vagy nem léte
között első sorban a dicső Mikó tanoda, melynek forog kérdésben; történészek közgyűlése, ahol nyillétrehozatala, fentartása és üdvös működésében a tan bevallja valaki, h o j y célja skandalumot előtöbbi érdemesek között tiszteletes urnák bizonyára idézni; uj - helyesebben: megujult — minisztérium
nagy és jelentékeny része van ; itt van továbbá a bemutatása a honatyák szine előtt, hogy szilt vallkét nembeli elemi iskolák; itt a felső-nép- és pol- jon előttük sha ezt megtette : akkor hiborut ize mi
gári leányiskola; itt van az ujon felállított, a szü- ellene ; uj operettenek első előadása a népszínházlők legdrágább kincse, az ártatlan kisdedek befo- ban ; rég nem látott és hallott opera fölfrisitése a
gadására szánt két gyermekkert és itt van végre nemzeti színpadon; Roma nak, a magia tanárának
a legközelebb életbeléptetett jótékonycélu, minden bűvész estélyei a redoute-ban ; spanyol diákoknak
jóért, nemesért buzgó nőegylet, — és mi meg va- öltözött modern troubadourok vendégszereplése az
gyunk győződve, hogy tiszteletes ur ezeknek to- egyik német színházban ; mig a másikban előadják
vább fejlesztése iránt mindent, mi csak kitelhető, egy hosszas pör tárgyát képező s eddig nálunk
egész készséggel és odaadással meg fog tenni.
ismeretlen operettenek paródiáját, - mintha nem
A kis forrásból leszen gyakran a nagy folyó az volna maga az eredeti is üszójelmezes „Niniche"és ezekből a tenger, mely a világgal való közleke- jével, — a miért aztán az igazgató választhat 500
dést és kereskedést eszközli. Tiszteletes urnák egy forint, vagy 100 nap között, olyanformán, hogy az
jeligéül választott szava : „szeressétek egymást, sze- elsőt ő a d j a , s ha ehez nem érezne magában hajretet legyen veletek !" megteszi varázshatalmát és landóságot : a másodikat n e k i a d j á k s mellette
még t e l j e s e l l á t á s t is; megünneplése annak,
üdvös eredményt hoz.
Nem hivjuk fel mi tisszteletes urat politikai hogy az operaház elérte a tetőmagasságot s egy
üzelmekre, de felkérjük: ott, hol a békés családi régi, ronda épületre kimondták a „pereat"-ot. —
életet talán vihart hozó fellegek fenyegetik; hol a Ezek s még számtalan más, künn és benn, köz- és
társadalmi összetartás bomlani látszik ; ott, hol a magánhelyen végbement, folyamatban levő, vagy
művelődés, oktatás, tanítás tanácsadóra vár: — ott jövöben történendő események azok, melyek örölépjen fel, nyújtson segélyt s eredmény koszorúzza kös feszültségben, meglepetésben, mozgalomban
tartják a kedélyeket s magát az egész embert.
és áldva leszen működése.
Es most, midőn városunkba bocsátjuk, az ég
Ennyi közül aztán rettenetes nehéz dolog kiurától áldást, erőt és kitartást kérünk szép és ne- válogatni, hogy mely dolgok érdeklik leginkább a
mes, — de terhes hivatala folytatására. Kívánjuk, tisztelt olvasót, már csak az izlés különböző voltáhogy isten kegyelme legyen és maradjon mindvé- nál fogva is s e mellett gyorsvonatos időnkben a
gig tiszteletes úrral, kedves szeretett nőjével és mult már a vidéken is azzá válik, mig a fővárosi
gyermekeivel! Ugy legyen!"
tudósitás az olvasó elé kerül, sőt talán még a jeEzen szavak után Révay ur feukölt szellem- len is s ily körülmények között csak a u g u r 1, v.
ben válaszol:. Elmondá, hogy lelkének akaratát, t á 11 O S i képesség, mely a jövőt szimatolni tudja,
erejének minden munkásságát fel fogja használni, találhatná meg a helyes irányt. Es itt aztán annak
a veszélynek van kitéve az ember, hogy pl a meghogy e szép város kebelében nemes misszióját mi- jósolt egyptomi sötétség helyett északi fény könél hívebben betölthesse. Meleg szavakban köszönte vetkezik be s két ilyen értelmet egy kifejezés kameg a polgárság jóleső részvétét — s a közönség lapja alá foglalni — nem olyan könnyű dolog ám,
sokszoros éljenzése között megindult a menet ze- mint a delphii orakulumnak Krözushoz intézett válasza volt.
neszó mellett beljebb a városba.

Az emiitett veszély elől kitérendők: hagyjuk
az eseményeket ez egyszer a hosszas helytülés
után, tegyünk egy s tát a régi és rr.égis mindig uj
váci-utcában.
Az asphalt fölszáradt s fehér felülete lámpagyújtás után megélénkül. Nem volt az ugyan eddig is elhagyott, de most veszi kezdetét az esti séta
s ilyenkor méhrajként hemzseg ott a közönség.
S ha szándékod a fővárost tanulmányozni: jer
ide. Tudomány és szélcsapás, előkelőség és arrogancia, nábob és dandy, a ki majd a koronakávéházban, elköltendő „Kandlweisz"-hoz féltucat kiflit
vág be, de csak egyet fizet, pedig különben ki
van piperézve a divathölgynél; nagynevű úrnők és
névtelenek, kiket csak egyiknek lenéző, a másiknak mindenfelé forgó tekintetéből ismerhetsz meg,
mert fényben egymásnak nem engednek semmit;
hadfiak a rangfokozat létráján a legfelsőtől legalsóig, több sorozatban, utcaszélességben egymás
karjába fűződve s beszélve Boszniáról s afgán háborúról ; mama és pipa a kisasszonyokkal együtt,
— oh, Amor már nem egy szivet sebzett meg a
váci utcában, talán nem kevesebbet, mint a farsangi bálokban; — hivatalnok, üzér, tanuló s a
társadalom valamennyi osztálya képviselve van itt.
Egy élelmes jordán nagy piros táblákkal vonta
be az épületet s „bazár"'-jába olcsó szépségekkel,
kik a segédeket képviselik — vagy nyolc darabbal — csődítik a vevőket. Üzlete előtt állandó toriasz képződik a járó kelőkből ; mig a „képlicitáló"
átellenben dacára három pár „vevö"-jének, kik rettenetesen licitálják egymásra a „nagy mübecsü
festvényeket" s kik mellesleg mondva másfél forint
napidíjért cselekszik ezt s napjában legalább tizenkétszer az összes készletet megveszik s z í n l e g ,
— ez a „műkereskedő", mondom, teljességgel nem
képes valakit „megcsípni", pedig emberei ugy csörgetnek néhány hatost, mintha volna egy zsákkal.
A pompás theaüzlet örvend kiváló vonzerő
nek, mert a thea még nincs annyira elteijedve nálunk, hogy határozott „évadja" ne volna s ez elérkezett. A mellékutca legelején levő „Chinai theacsarnok" ugyancsak fölkapott helyiség s ott húzza
esténként Rácz pali junior azt a székely csárdást,
a melyik azt mondja hogy :
„Hej I a csidmámbaa nincsen keérege,
Megette jaz p?lacf<_érege" stb.
s az olyan jól esik, hogy!
Énekhang közeledik az utcán. Egy ökölnyi
„cipész müvész-növendék"-től ered a Mollinary ba
kanóta hangja. Mit neki az egész publikum ! Erőteljes tüdővel bocsátja közre művészetét:
„Mikor engem a főorvos vizitált.
Megnézett, megtapogatott, meg niegállt,
„Ke félj fiam t-jó le^zel_katoai».xk,—
Még pediglen Mollinary bakának !""
A kontraszt hatása az utcán végig szaladó
nevgtés.
Pedig — bölcs Salamon szerint — „ h i ú s á g
m i n d e n I"
Az a „suszterpub" alszik a legédesebben I
— GY. —
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Hosszufalu, 1878. december 6.
Tekintetes szerkesztő ur !
A kisdedek lánglelkü barátja, a hírneves iró:
P. Szathmáry Károly irt egy kedves cikket ezen
cim alatt: „Csak ha többen volnánk !" Ezen cikk
H folyó évi novemberhó 28 ról kelt hozzám intézett
becses levele, édes hazánk jövő reményeinek mostoha sorsa és mqlt hó 30-án a kisdedé vóda-alap
gyarapítására renchzett előadásróli beszámolás kedves kötelessségének lerovása indít e sorok írására.
P. Szathmáry Károly, országgyűlési képviselő
és az „országos kisdedóvó-egyesület" titkára ked
ves soraib an felette örvend, hogy a társadalmi
mozgalmak itt is megindultak és hoiry a mit nemzetiségünk s közmivelődésünk érdekében oly nagy
fontosságúnak tart: épen a kisdedóvó intézetek
felállítására fordítjuk figyelmünket. — Tájékozásul
egy részletes utasítást küldött kedves sorai kíséretében, melyre igen-igen nagy szükségünk \ olt.
Most már a további teendőkre nézve tisztában vagyunk.
Hogy nevezett derék férfiú mily ragaszkodással s érdekeltséggel viseltetik a szegény csángó
nép érdekei s általában ügyünk iránt: mutatja kezeim közt levő becses levele. Ezen állításomat a
következés be fogja bizonyítani.
Édes hazánk különböző helyein szép haladást
láthatni az oly intézetek létrejöttében, melyeknek
hivatásuk a kisdedek megmentése, az anyai gondok részbeni átvállalása s a kis gyermekek gondozása; de ennek áldásaiban ép azok nem része
sülnek, kik között a baj iszonyú mérvben dühöng,
nem érzik eten áldást a falusi nép gyermekei.
Az országos kisdedvédő egylet' nagy mérvű
munkálkodása, elismerésre méltó fáradhatlan buzgalma. A kisdednevelés körüli működése által hálára
kötelezett le minden gondolkozó egyént. Jótékony
segedelme s támogatása, mellett alakultak kisded:
ovóilák, csak faluhelyek kopárok és kietlenek e
tekintetben. Pedig ezekre kellene igen nagy gondot fordítani, mert itt van a baj fészke, a Veszedelem forása. A falusi nép gyermekei kiáltanak, esdenek a megmentésért. Mit ér egy hadsereg, ha
csak fényes ruháju tisztje van, de n:ncs közlegény

Solcan ostorozólag leírták már azt az eléggé
meg nem róható lelketlenséget, hogy a magyar
nép előtt drágább a csikó, borjú, malac, baromfi,
mint édes gyermeke. Mig az előbbieket nagy figyeli mmel gondozza s azokra még a költséget se kíméli, addig az utóbbit hagyja a maga sorsára. Míg
az előbbiek őrzésére fogad jó fizetésű pásztort s
annak kedvez s lelkére köti, hogy barmával jól
bánjék, addig a tanítóra még gondolni se szeret.
Gyermekét a világért se fogná kézen, hogy mint
szokatlan újoncot iskolába vezesse, — hanem isten
számában indítja útnak. Vagy ha ez nagy ritkán
meg is történik, ily szavakkal ajánlja a tanitó oltalmába gyermekét: „Csak üsse, tanitó uram ezt a
gyermeket, mert biz e nagyon vásott kölyök, otthon se bír már vele az anyja."
Nemzetünk nagy többségét a földmiveléssel
foglalkozó nép képezvén : nemzetünk tültöbbségénél tapasztalható a jelzett szomorú valóság, hogy
a szülők nem részeltetik gyermekeiket lelkiismeretes gondozásban. A legalkalmasabb időt elhagyják
suhanni s engedik, hogy élte reggelén a gyermek
testben és lélekben elparlagiasodjék, s ebből származik a sok erkölcstelenség, a bünkrór.ika szaporodása, a gyermeki különféle ragályos nyavalya,
a számtalan testi elnyomorodás és az elrémítő gyermekhalálozási százalék. S ezeket a keserű tapasztalat gyümölcseit faluhelyeken, a földmiveléssel
foglalkozó nép között találjuk leginkább : hiszen
ezeknek gyermekei fölött nem a gondos földi szüle
éber vigyázata őrködik, hanem egyedül a kegyelem istene.
Ezeknek komoly elgondolása indította a Négyfalusi nőt önképzőkört nemes feladatául tűzni ki
egy kisdedóvóda létesítését. Nem akarva összetett
kézzel közönyösen szemlélni, mint nő körültünk a
veszély s közeledik a biztos enyészet; látva, hogy
a gyermeket fogynak, számuk apad; óhajtva, hogy
„többen legyünk" s a kiket ád a jó isten, azokat
pusztulni, veszni gondatlanság és lelketlen kötelességmulasztás által ne hagyjuk : folyó évi februárhóban rendezett jótékonyé élu előadásban a kisdedóvódi alapját megvetette. Szép c;l. De a munka
nehéz. Hanem addig fut fárad, addig gyűjtögeti
kitartó szorgalommal a fövényszemeket, mig jóakaratú pártfogás mellett kész lesz az épület.
Örvendhetsz szerény kis női kör, hogy az ez
irlnyban épen most annyira megindult társadalmi
mozgalmak és a kisdednevelők országos egyletének választmánya által ez évi szeptemberhóban a
t. tanfelügyelő urakhoz, iskolaszékekhez, néptanítóegyletekhez, a vidéki lapok t. szerkesztőihez intézett lelkesítő felhívása már munkában talált. Örvendj, lelkesülj és örömed, munkakedved fokozódjék annak tudatában, hogy a nagyérdemű közönség
s más jóakaratú barátok pártolásával, méltánylásával találkozandsz e nemzetünkre nézve valóban igen
fontos intézmény kivitelét illetőleg !
Tettleg bebizonyitá ezt t. közönségünk mult
hó 30-án az óvoda-alap gyarapítására r.-ndczett
második előadás alkalmával, midőn a „Kintornás
család" került színre.
Az előadásbóli összes bevétel tesz 111 forint
80 krt. Felülfizettek : Brassói Ardel Arcles ur 2
frtot. Lang Márton ur t frtot. Három brassói ismeretlen 3 frtot. Tatrangi lakos mészáros mester 6
frtot. Zajzoni ev. lelkész Papp György ur 1 frt 20
krt. Sübek Antal ur Alsó Tömösrűl 1 frtot. Hosszú
faluból: Jancsó G.ibor ur 1 frtot. Járásorvos dr.
Szabó Barnabás ur 56 krt. Járásbiró Herszényi
Kálmán ur 40 krt. Hites ügyvéd Göclry János úr
40 krt. Benedek csendőrőrvezető ur 10 krt. Fogadják mind egyen-egye 1 az önképzőkör hálás köszönetét !
Az összes kiadás 35 frt és 80 krra ment; ezt
levonva a 111 frt 80 kr bevételből, marad tiszta
jövedelem 76 frt. Hozzáadva ezt a takarékpénztárban levő, első előadásból bevett 70 frthoz, a kisdedóvóda-alap háromegyedév alatti gyarapodása
146 forintból áll.
Csakis ily tömeges jóakaratú pártfogás sietteti az annyira várva várt céltérést. Az önképzőkör lelkesü'ten s vállvetett erővel folytatandja ez
irányban további munkálatait. — Most közelebbről
két értékes tárgyat fog a kör kisorsolni az alap
gyarapítására. A kisorsol hatást a pénzügyminiszter
ur ő nagyméltósága volt kegyes díjmentesen en
gedélyozni. Előre kérjük az ügy érdekben a szives
pártfogást é.s támogatást. Meg vagyunk győződve,
hogy a t. közönség ezen áldásos intézmény gyámolitásában nem fog kifáradni, sőt a mint azt felkarolta, hovatovább jobban-jobban melegedik érte.
Rajta azért hazádat, nemzetedet hőn szerető
honfiú és honleány ! Lépj a kisdedek barátai, — a
nemzet apostolai közé I Itt a tér, hol sokat használhatsz hazádnak, hol leszedve az idő virágai, nem
hervadnak el. Itt a hely, hol a legkisebb tehetség
is dus kamatot hoz.
„Csak ha többen volnánk !" —
kisdednevelés derék bajnoka, a mi
Szathmáry ur.
Leszünk, csak kisdedóvóda által
téket védjük meg a fagytól, hidegtől
kony elemi csapástól.
Munkára fel I

sóhajt fel a
pártfogónk:
a kis csemes más kárté-

DKÁK SÁNDOR,

igazgató.

— A megyei közgyűlésről mult számunkban
adott tudósításunk kiegészítéséül megemlítjük még
hogy a különféle községek számadásai átvizsgálva helyesbítettek; azon elöljárók ellen, a kik a
számadásokat rendes időre be nem nyújtották, a
vizsgálatot a közgyűlés elrendelte. Császár Bálint
indítványozta, hogy egy létesítendő megyei alap
javára a községek és városok tisza jövedelmének
1 ,./" a fordittassék. Ezen indítvány elfogadtatván
jóváhagyás végett a nagyméltóságú minisztériumhoz
felterjesztetni határoztatott. A megye yagy termének pártgyülésekre való átengedése egyhangúlag elhatároztatott.
— Felhívás. T. Fülöp Géza, volt sepsi-szentgyörgyi ref. lelkész bucsuestélyén a jelenlévők általános lelkeseyés közt egy létesítendő á l l a n d ó
dalárda szervezését határozták volt meg. Ugyan
ekkor tekintélyes összeg is gyűlt be a dalárda
alapjára. Azóta ez ügy majdnem feledésnek látszott
indulni, a mennyiben mindezideig synni intézkedés nem történt a célba vett dalárda szervezését illetőleg. Hogy tehát végre valahára az ige testté
váljék : lapunk útján is felhivatnak, kik a már
meglévő dalárda alaphoz adakozásaikkal hozzájárultak, valamint azok is kik a létesítendő dalárdának
pártoló, vagy működő tagjai kívánnak lenni: szíveskedjenek f. hó 18 án estéli 0 órakor a Bazár
épületben egy előleges tanácskozásra összegyűlni
— Révay L. ref. leik. hó 15-én tartja beköszöntő beszédét. Ugyanezen napon hj 1 ;lkészünk beigtatási ünnepélyére a Blaskó József vendéglőjében
díszebéd lesz egy frt 40 kros teríték mellett.
—Köszönetit \ ilvátiitós. Brassóinegye főispánja
a mozgósitott katonák családai segélyezésére, 425
frt. 56 krt. és 1 és fél frankot, mint az illető megyében gyűjtött 855 frt. Ó2 kr. és 3 franknak felerészét, küldött fel a m. királyi belügyminisztérium
hoz. A minisztérium köszönetét nyilvánította az
adományozásért.
— Hctodikl'közlemény a Boszniában megsebesült harcosok és az elesettek családja részére be
gyűlt kegyadományosról. Nagyságos l'otsa Flóra
és Gizella kisasszonyok által 36 frt. Császár Bálint polgármester ur által beküldetetett mint sepsi
szentgyörgyi Benedek János ur gyűjtése 16 forint.
Sepsiszentgyörgy, 1878. december 14-én. P o t s a
József, főispán.
— Ötöilik közlemény a szövőszékek beszerzésére tett adományokról. Künle Józsefné ő nagysága gyűjtő ive szerint adakoztak: Künle Józsetné
szül. Cseh Katalin ő nagysága 3 frtot, Kün'e Teréz 2 forintot, Künle Tivadar 1 frtot. Összesen 6
frtot. Sspsi-Sztgyörgy, 1878. december 14. P o t s a
József, főispán.
— A s.-Sztgyörgyi gyermekkert javára 1S78
december 20-án a tanácsház termeiben Nagy Olivia
gyermekkertésznő táncestélyt rendez. Személy-jegy
70 kr, családjegy 2 frt. Felülfizetések köszönettel,
fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Ajánljuk
a buzgó kisasszony nemes törekvéseit a jótékony
cél iránti tekintetből közönségünk szives pártfogásába.
— Ismét petárda. Midőn dec 7-én a nemzeti
színházból a közönség hazatérőben volt, a hatvani utca sarkán nagyobb tömegre bukkant, a mely
egy .petárdát" bámult meg. Ezen petárda már a
veszélyesebb fajtájú ijesztgetö-szerhez tartozott, mert
érc-hüvelyből állott, melynek dugaszát egy ólompuskagolyó képezte. A golyó „csavarmenetére"
három lábnyi hosszú zsineggel egy nagyobb, kerek dobozpapir volt erősítve, a melynek egyik
oldalán Andrássy Gyula gróf tojásdad, a másik oldalán pedig Tissa Kálmán egyenszögü szine/.ett
arcképei voltak láthatók. A petárda találója X.
Ferenc orvostudor és a közegészségi tanács tagja.
A veszedelmes jószág a főkapitányi hivatalba lett
beszolgáltatva.
— Rőz a Sándor halálára vonatkozóing a következő részletekot irja a M. P : Az öreg betyár
68 éves korában, öregségi vég elgyengülésben halt
meg. Utolsó napjaiban alig lehetett ráismerni, arca
szenvedéseit elárulta, de nem panaszkodott, sőt
mióta csak fogházban ül, soha legkisebb panasz
sem volt ell .'ne. Érezve végperceit, s a felügyelőség
is látván, hogy kevés ideje van már hátra, megkérdezték tőle: nem ohajtanae papot hivatni? A
betyár király igennel felelt. Megjelent a fegyház
róm. kath. lelkésze Pap János, s a haldokló meggyónt megáldozott istenhez tért utolsó életharcában s meghalt. A halál konstatáltatván, .a hulla
feje dr. Zakhariás által levágatott a törzsről, bogy
dr. Lenhosseknek egy korábbi óhajtása telyesittessék. A híres rabló, ki egész életében csak kárára
volt a társadalomnak, halála után koponyájáví 1
szolgálatot fog tenni a tudománynak. A lioltti st
egyszerű koporsóba záratott, s a fegyház temetőjébe vitetett. Nagy és visszatetsző feltűnést okozott,
hogy valaki a vén betyár koporsójára koszorút
tett. Mint mondják, egy Szatnosujirárt lakó sz íjjfedt
születésű asszonyság volt a megemlékező. Rózsa
Sándor feje borszeszben a napokban küldetett el
Budapestre dr. L^nhosscknek.
— Száz esztendős nők. 110 éves, 5 hónapo:
és 16 napos korában halt meg New-Yorban Prado-Sanchoz asszony. Szülelett 1768-ban Malagában,
Spanyolországban; volt 2.) testvére, kik gyermekeivel együtt már rég elhaltak, egy leánya kivételével, kinél az utóbbi időkben élt — Ugyancsak

New-Yorkban halt meg a too éves Curtin Mary, S
é v e s Thompson Erzsébet szerecsennő.
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tőzsdén december 13
a kézdi-vásárhelyi tárlat idején tartott cukrászat
— Orgyilkossíig. Deésről irják dec. 5-ki ke' és kredenc felsegélésére küldött kegyes adomá- Magyar aranyjáradék
84.45
lettel: Juga László felső-széki (szolnok-dobokame„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.—
nyokról.
gyei) körjegyzőt december 3-án, este vacseraközi)
n
n
H.
„
114-70
ben egy ismeretlen gonosztevő az ablakon át ugy
Méltóságos Cserey Jánosné küldött két cukor„
keleti vasút H. kibocs. államkötv.
73 75
fejbe lőtte, hogy azonnal meghalt. Két év alatt ez malacot, két cukor tunzát, egy hajtott tésztát, egy
n
»
»
1876. évi államkötv. . 65.25
már a második orgyilkossági eset ama vidéken. tál ostyát, egy kenyeret, két kupa tejet, egy ko„
vasúti kölcsön kötvény . . . .
98.80
A vizsgálat meg van inditva. Az elhalt, a N. P. sze- sár almát, {egy kosár körtét. Báró Szentkereszty Magyar hitelbank
21?.—
rént, nős, 4 gyermekes apa és tevékeny, erélyes Stephánie egy puncstortát, tiz font borszőlőt. Mél- Ezüst
100.—
körjegyző volt.
tóságos Pócsa Jánosnó egy linci tortát, két font Cs. kir. arany
— Megégett. A Déván megjelenő „Hunyad" irósvajat, egy almás tésztát, két kupa tejet, egy Napoleond'or
g.35
irja: Egy borzasztó esetről kaptunk legközelebb- tál süteményt, egy csirkét, egy récét. Mélt. gróf Német birodalmi márka
57 75
ről éríesitést Pestesről. Egy odavaló nő az égő Mikes Benedekné egy puncstortát, két felhajtott London
116.95
lámpába petroleumot töltvén, a lámpa szétrobbant tésztát. Méltós. Gyárfás Emma egy tál csukorsüteFelelős szerkesztő: Málik József.
és az asszonyt lángba borította. Erre a szerencsét- ményt, egy tál piskótát és egy mandulatortát. Mélt.
len mint egy lángoszlop, futkosott az utcán, mig Szentiványi Ignácné egy üveg ecetet, [egy füzér
végre befutott a ref papi telekre. A pap épen paprikát, 1 véka rózsapityókát, egy véka alma és
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.
szénáját hordatta be a csűrbe, s a mint a feléje körtét. Benedek Zsuzsa egy skatulya tésztát, egy
üveg
befőttet.
Kun
Irma
egy
üveg
szilvorum,
egy
rohanó nőt megpillantotta, elébe sietett s nagy bajjal a lángot elfojtván, sikerült e borzasztó jelanet- kosár narancskörtét és egy ludat. Pethő Mária 1
nek véget vetnie. Másnap a szerencsétlen nő felhajtott tésztát, egy üveg befőttet és egy kosár
szilvát. Gáál Zsigmondné egy kosár körtét, többmeghalt.
Bodok község birtokosság 1 1 orcsmár'ási
—Gyilkos szerelem. Szabó Sándor karczagi féle süteményt. Sinkovics Ignácné négy kupa ó- j o g a az 1879 évi j^miár 1 tói az 1879 évi debort,
két
font
irósvajat,
egy
ludat
s
többször
egylakos 14 évig szeretett egy özvegy asszonyt, kinek
cember 31 -ik napjáig folyó évi d e c e m b e r 22 ik
hűségében utóbb annyi oka volt kétkedni, hogy el- egy cseber jeget. Balog Izráné egy felhajtott tész- napján délelőtti 9 órakor a község házánál árhatározta, hogy meg öli őt is magát is. Revolvert tát, egy tál süteményt, egy üveg befőttett, 1 üveg verés utján ki fog adatni haszonbérbe. A z árvett november 30 án s délelőtt g—10 óra közt el- feketekávét, egy piskótatortát és három kosár körment szeretőjéhez. Néhány percig szótlanul ott időz- tét. Hankó Lászlóné egy pergelt, két linczi tortát, verezési feltételek alattirtnál bármikor m e g t e vén egy lépésnyiről reálőtt s azután magára irány- két kupa tejet, egy doboz fagylaltat. Papp An kinthetők.
zott egy lövést. Nem volt halálos. Sándor hazament drásné két kappant, két kupa tefet. Mélt. Potsa
Ferencz József,
s otthon még egy golyót röpített mellébe, — mely József főispán ur 10 palack rizling-bort. Benkö Dé- 1 — 3
birtokosság birája.
szintén nem ölte meg. Ágyba fektették. A más éjjel nesné és Nápoleonné 50 drb mandulakiflit, 29 drb
kiszökött az ágyból és a kútba ugrott, honnan csak almás tésztát, egy kalácsot, egy kupa kávét, egy
holttestét húzták ki. Szeretője még él, — sebét kupa tejet, egy kosár körtét. Gyulai Elekné egy
kappant, 20 tojást, két retket. Dénes Lajosné egy
nem tartják veszélyesnek.
tál süteményt. Nagy Mózes ügyvédné egy tál fánAlólirott község elöljárósága által közhírré
— Németh Ignác, ismert kedélyes elbeszélő kot, egy tál rózsatésztát. Nagy Dánielné egy tál
közelebbről megjelenő „Elbeszélések és Rajzok" fügéstésztát, egy tál cukorsüteményt. Nagy Lajos- tétetik, hogy KÖzép-Ajta községi helybeli bircimü munkájából szerző szívessége folytán jövő szá- né négy kupa tejet, egy kupa kávét, egy font bon- tokosságának szeszes italok korcsmárlási j o g a
munkban egy igen érdekes rajzot fogunk közölni. bont. Méit. Gyitákné 10 liter bort. Balog Sándorné 1879, 1880. és 1881. évekre jelen évi d e c e m Felhívjuk rá előre is olvasóink figyelmét.
két üveg asszubort és süteményt. Benkő Gyuláné b e r 15. és 22 ön délután 2 órakor a község— A „Magyar Lexikon" 15. és 16 ik füzete is két palack bort. Toks Dánielné sültet és 1 nagy
megjelent; mellékletül Magyarorsz. térképét és a üveg ugorkát. Jancsó Mózesné egy palaek port. házánál tartandó árverezésen a többet ígérőnek
mytholog. isteneit közié.
Nóvák Sánorné egy ludat és két üveg kompotot. kiadatik.
A haszonbéri feltételek kötelezettség ter— Ilibaigazitás. A Kézdi-Vásárhelyi takarék- Nagyságos Szőcs Dániel századosné 1 ludat. Kopénztár novemberhavi forgalmáról 'mult számunk- vács Józsefné egy nagy kenyeret, Tiszteletes Ko- he alatt a feltételek megtekinthetők a község
ban közzétett kimutatásban pár értelemzavaró sajtó- vács István papné két kenyeret, két üveg befőttet házánál
hiba csúszott be. Felülről a 4-ik sorban 11,258 és két üveg ugorkát. Szőcs Józsefné egy kenyeK ö z é p - A j í a , 1878. december 8.
frt. 31 kr. helyett 21.258 frt. 31 kr; a 6-ik sorban ret, egy ludat, egy tál salátát. Szabó Mózesné egy
1268 frt. 77 kr. helyett 1298 frt. 77 kr. : a 17-ik pulykát, egy kompotot, egy félkiló bonbont. JanCsiki István,
sórban 3549 fit. helyett 35 frt 49 kr. a 21-ik sór- csó Dénesné egy bélpecsenyét. Császár Lukácsné
községi j e g y z ő
ban 2640 kr. 2640 frt, olvasandó.
két tál cukorsüteményt. Id. Szőcs Jánosné egy lu- 2 — 2
dat. Fejér Károlyné .süjtet. Dohál Kristófné 50
drb szivart. Kovács Károly kereskedő egy rud szaAz általam alapítandó
lámit, egy üveg asszubort. Ifj. Dávid Istvánné egy
„Székely nemzeti muzeum"
bélhust. Török Bálintné egy félkiló bonbont, egy
Miután Zágon k ö z s ' ^ p t n a jelen évi nov.
számára folyó év november havában beérkezett félkiló piskótát, egy kenyeret, két üveg befőttet, 23-án tizedenként megtartott árverezés a szesz
Csiszár Mihályné négy csirkét. Csiszár Pálné egy
adományok kimutatása.
bélhust, két font irósvajat. [Csiszár Imréné 2 kupa és sörárulhatási j o g haszonbérbe adása felett
I. könyvek, nyomtatványok és kéziratok.
bort. Szabó Gyuláné egy tál tésztát. Zajzon Lá- kellő eredményre nem vehetett, a képviselet
azt együttesen az 1S79 kerek évre haiározta
Rgményik Kálmán úrtól 5 drb. kézirat. Barta- zárné egy malacot.
lis József úrtól (Cófalva 1 kézirat, 1 térkép, özv.
Fogadják kegyes adományaikért az ügy ne- haszonbérbe adni és ezen árverezést Zágon közMircse Ferenczné ö nagyságától (Zágon) 27 kötet vében kifejezett legforróbb köszönetem nyilvános ségházánál folyó év d e c e m b e r 20-án reggeli
könyv. Barabás Antal úrtól Zágon 1 kötet könyv. kifejezését, azon további szives kérésem mellett:
9 őrára határozta.
V.. . urtol (Zágon) 1 kötet kézirat a 17. századból. ha valakinek cime hibásan van felvéve, a nem tuAz ezen árverezést illető feltételek Zágon
Vásárlás utján 112 kötet könyv.
dásnak méltóztassanak felróni.
község házánál bár melyik napon a hivatalos
Kézdi-Vásárhelytt, 1878. nov. 25-én.
II. Régiség, pénz és érem.
órákban megtekinthetők.
S z é k e 1 y Já nos,
B a 1 ó L á s z 1 ó,
Kozma Ilka k. a.-tól (Nujtod) 1 drb. kővéső.
Zágon, 1878 december 10-én.
Orbai Mihályné úrasszonytól (Szentlélek) 1 cserép
táríati elnök.
jegyző.
Lázár József,
korsó. Köncei Domokos úrtól (K.-Szentlélek) 3 réz,
községi jegyző.
4 ezüst, 7 drb. római pénz. Gidófalvi Pálné őnagyságától (Sepsi-Szent-György) egy ezüst mentelanc
két csattal. Fejér István úrtól (Imecsfalva) 1 ezüst
3 drb. réz pénz. Csiszár Sándorné úrasszonytól
(KézdiVásárhely) 3 drb ezüst, 1 réz pénz. Köncey
Domokos úrtól (K. Szentlélek) 1 drb. 10 forintos
bankjegy 1806 ból. Molnár József úrtól (Kézdi Vásárhely) 2 drab római ezüst pénz. Ozv. Vásárhelyi
K Ö N Y V - és P A P Í R K E R E S K E D E S E .
Ignácné uraszon^tól (Sepsi Szentgyörgy) j drb.
5 forintos, 1 drab 10 forintos bankjegy 1806-ból
Bogdán Istvánné ő nagyságától (Sepsi Szentgyörgy) 2 drb, római, 2 drb. török ezüst 1 drb.
rézpénz. Sebestyén Sándorné ő nagyágátói (Sepsi
Szentgyörgyön) 1 drb. nagy üvegpohár metszett
alakokkal. Bartalis József úrtól Cófalva (1 római
cserép tál alj, 1 ezüst és 1 drb. rézpénz. Csia Gergely úrtól (Cófalva) 4 drb. réz pénz. Mihály Albert
ur (Martonf.) 1 db ezüstpénz. Róbert Antal ur 2 db.
ezüst pénz. Geréb Jánosné ő nagyságától (Sepsi
Szent György) 1 drb. kép dombor keretben. Witkay Ferencné ő nagyságától (Egerpatak) 1 olaj
festvény (Maria) Nagy Sándor úrtól (Onest) 1
drb. ezüstpénz. Bartha Viima k. a. tói (Zágon) 1
Kaphatók különféle alfclimok, (ÜSZtollak, képö3 k ö n y v e k g y e r chniai porcellán tányér. Özv. Boda Mártonné úrmekek számira, apró játékük, olcsó és finom szerkezetű péllZCS tiírasszonytól (Zágon) 1 drb. porcellán gyümölcsös
kosár, 1 porcellánkanna. Kovács Dénes úrtól (Bras.
CiVk, jegyzökönyvek, finom levélpapírok és boritékok dobozban stb
só) 3 drb. török réz pénz. Hamar Ignác úrtól (Fu.
ezenkívül mindenféle finom és házi kosarak.
tásfalva) 1 drb. ezüst emlékérem. Özv. Izsák Jó.
A könyvkereskedésben nagy választékban találhatók különféle n a p zsefné úrasszonytól (Zágon) t porcellán tányér.
tárak az 1879 ik évre. L e g j o b b minóségü fekete és 8/.íne9 teiltilk nagy
III. Természeti tárgyak.
mennyiségben állnak a t. közönség rendelkezésére.
Dr. Reiner Dániel úrtól (Kézdi Vásásely) 1
Fentebbi könyvkereskedés elvállal bármely nyelven megjelenő l i i embryó szeszben.
zetckro vagy hírlapokra megrendeléseket is.

Hirdetés.

Árverezési hirdetmény.

Hirdetmény.

f I l l á i IBI

KÖHI*' A papírkereskedéset

ujonan érkezett, karácsani ajándékokra legalkalmasabb
disam^tárgyalkiksiil megtoldotta.

A
Fogadják a lelkes adakozók, kik tettök által
egy nemzet kincsét gyarapítják kellőleges köszönet e m e t a z utókor hálás elismerését.
Imecsfalva, 1878. december 6.
Ö z v . C s e r ey J á n o s n é .

28®" Mcgreudelősek pontosan elláttatunk.
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