Megjelenik ezen lap hete»"j
kint kétszer:
c s ü t ö r t ö k ö n és r & a l r a a y I

Szerkesztőségi iroda:
Főpiac, Caulftk-féle hír,

Előfizetési feltételek

ková a lap szellemi részét

Helyben házhoz hordva, vagy
vidékre postán küldve
Egész évre . . 6 frt — kr.
Kél évre . . . j frt - kí.
Negyedévre . . I frt 5* kr.

illető közlemények
küldendők.

Kiadó hivatal:

Hirdetmények dija:

P o l l i k Mór könyvnyomdája

3 hasábos petit-sorért, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külSn 30 kr.

ková a hirdetések és
előfizetési pénzek
bérmenteren intézendők.

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap.

Nyllttér sora 15 kr.

k háromszéki „Házüpar-egylet11 és a „sepsi-szeiTtgyörgyi onkénytes tűzattd-egyfat11 hivatalos kaztdnye.
bukik; egyik kegyenc a másik után kénytelen tapasztalni a szultáni k e g y ingatagságát, önhibájuko 11
vül elfogatnak, börtönbe kisértetnek. Ez alatt az
utcai zavarok nőttön nőnek Konstantinápolyban.
Az álomlátó szultán rémképpel felizgatott agyát
telebeszélik való és valótlan összeesküvésekkel.
Savfet pasát e miatt elkergette oldala mellől. Most
egy másik összeesküvéssel van tele a levegő. BeI X . évfolyamára.
szélik, hogy ennek célja nem egyéb, mint Abdul
Hamid meggyilkoltatása s Muradnak trónra emeElőfizetési teltételek :
lése. A szultánt erre a hirre ideges reszketés fogta
el. Iszkender pasát, a magyar renegátot elmozdíjan.—márczius
1 frt 50 k r .
totta hivatalából, Nedsibet lezáratta s ezeken kijan—junius
3 frt - k r vül mintegy 50 főre menő előkelő hivatalnokot ki
sértetett börtönbe, kiket a Murád híveinek hitt a
MII — dec<mli«r
0 frt — k r beteg szultán. A kaszárnyákban konsignalták az
Külföldre egész évre . . . . S í r t — k r összes katonaságot, melynek feladata lesz megvédeni a szultán trónját.
Az előfizetéxi pénzek * .Nemere" kiadóhivatalának P o 1 1 á k M ó r könyvnyomdájába
Bepsi-Szentgyörgyre küldei.dők
Szegény beteg török császár ! Nagy birodal"
Előfizetőinket
szívesen kérjük előfizetéseiket
mad maholnap csak árnyéka lesz a régi Törökormegújítani, miután felesleges példányokat nem nyo- szágnak. S a nép nem fogja megvédelmezhetni
matlathatunk.
sem trónodat, sem magát.
Egy hires őrült orvos azt állítja, hogy a szulA „Nemere" kiadóhivatala.
tán már most is üldöztetési mániában szenved. Közel kilátásba helyezi a szultán megtébolyodását. —
Törökország és az oro3z hatalom. S valóban nincs messze tőle a szerencsétlen; mondNyugtalan hirek érkeznek a Balkánfélsziget- ják, hogy Muradot meg akarja gyilkoltatni s még
röl. E hirek előtt nem szabad szemet hunynunk. öccsét, Resad bejt is őrizet alá helyeztette.
Szegény beteg török császár !
Bármily nehezen esik is vidéki lap létüukre a maS ezalatt, a mig a „beteg ember" utolsó óráit
gasabb politika légkörébe szállni, bármily szívesen
foglalkoznánk is e helyett közelebb esö dolgokkal, nyögi a kóros ágyon : fekete felhők gomolyodnak
melyek megbeszélése több érdekkel találkoznék mindenütt a láthatáron. OroSzország egész Európa
olvasóink előtt: mégsem tehetjük, hogy oly ténye- szemeláttára szép csendesen, zavartalanul helyezket, melyek a közel jövőben forrongásba hozzák kedik el a török határokon. — Rumeliában csak
ismét a politikai láthatárt, legalább ne registrál- egyetlen urat ismernek: a muszka cárt. Ennek ravasz diplomatái régen belenyugodtak abba, hogy
junk. Hirlapirói kötelességünk ez nekünk.
A szerály palotája ideglázas izgatottságban ha kell, hát megverekesznek még A n g l i á v a l
van. Minden ujabb nap ujabb meg ujabb rémekkel is, annyival inkább O s z t r á k-M a g y a r o rijeszti a fényes portát, annak elsat»yult, álomlátó szággal, mely két állam tudvalevőleg talpalatnyi
főurát, a szultánt. Egyik minisztere a másik után tért sem enged többé az orosz terjeszkedéseknek.

Előfizetési íelliivás
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Kedves jó nagymama! — és azután pajzánul
tette hozzá: — szeret minket az isten, s az idő
annak a szolgája. Lám, e kis méhe is azt mondja :
zum, zum — ami az 6 nyelvén azt teszi ám, hogy :
ugy, ugy ! — s vidám kacagással mutatott egy átcikázó méhecske után.
Az asszenyság szelíden megfenyegette a vidám unokát: — az isten nevével még ártatlan tréfát űzni sem szab-d ! — Es enyhült hangon tevé
hozzá : — a te szemeiddel még nagyon gondtalannak tűnik fel a világ, kis bohó! Nemcsak öröm
és vidámság van ám abban, hanem bú és gond is!
Iluska megsimogatta jóságos öreg anyjának
arcát.
— Ne busuljon mimiattunk, kis öreganyácskám; épen most irja, de már többször is irta ő,
hogy selyem lesz az életünk, csak szeressük egymást — pedig ő szeret, s én is, azt tudja az isten
— s azután a bút kinevetjük, a gondot meg szorgalmunkkal megelőzzük..;..
Az asszonyság jóváhagyólag intett kezével;
ez intés azonban némi kis kételyt is fejezett ki.
— Jó jó, kis lányom, de azért szeretnélek ellátni mindennel, hogy azután minél kevesebb beszerezni valótok legyen, egy kis készpénzt is óhajtanék adni veled, hogy az uj háztartás jól rendbe
jöhessen.
Az uj háztartás ! Iluska szemei ábrándosan
merültek el a hallhatóan suhogni kezdő falevelek

nagyon nagy korhely volt egész életében — gyö nyörü tizenkét pár ezüstödet zálogositotta el tudtomon kivül, s a rosz idők miatt nem szerezhettem ujakat azóta, — most legfölebb majd a magaméból kapsz hat párt, pedig szűken van, hacsak
még egy jó esö nem segiti lábra idei termésemet.
Iluska megdöbbenve hallgatott. Ez borzasztó
lenne! S erre nem is gondolt! Legalább egész tucat ezüstjének illik lenni a férjhezmenő leánynak,
s neki csak féltucat lenne! Nem itélné-e el őt e
miatt az ő kedvese, s nem itélnék-e el a vendégek
— mert hisz őket is meglátogatják majd jó ismerősök,
rokonok — hisz az nagy szegénységet jelentene.
Ő nem fél a szegénységtől, nem bizon ! de ily szegénynek még sem akarna látszani jövendő ura
kedvéért. Istenem, ez nagy zavar ! S e bajon mily
könnyen segíthetne a jó ég, egy kis szapora eső !
S fürkésző szemmel tekintett ki a vadgesztenye sátora alól fel a gyümölcsfák teteje felett a
láthatár felé.
Csak amúgy égett a nap, csak ugy sziporkázott
a száraz kerti föld pora, melyben néhány vidám
veréb fürdött csicseregve. Ragyogó tiszta vala a
láthatár s a Levegő fülledt, a kémények füstje erőtlenül terjengett, s a háztetőn tikkadt galambok
bebirkéltek tollúk közt csőreikkel.
Ilona szomorúan tekintett öreganyjára. Hogy
ne lett volna elcsüggedve ? Felhőnek semmi nyoma, a vetések eközben folyton égnek, asznak, s
velők enyésznek kilátásai hiányzó ezüstjének kiegészítésére. Nem elég ok ez szomorkodni? Hisz,
édes istenem, miként is esnék jól az ebéd ezüst
készlet nélkül? S azután ami fő, nem esik-e roszszul majd e hiány az ő jövendő kis urának?!
Második szélsuhanás rezgeté meg e percben a
koroniját, melyek levelei csevegni
kezdtek ; a kert almafái hajtogatni kezdték magukat a szilvafák előtt s ezek vidáman adták vissza
a köszöntést. A fecskék hasmánt csaptak el a föld
színe felett; s a verebek valósággal telhetetlenkedtek porfür löjökben.

közé Rigó röppent kt a kerten fütyölve, s egy gesztonyefa
hirtelen szélcsapás zúgott el a fák tetején. E hangok neki valami édes, mosolyogtató regét susogtak. . . .
— Azután lásd — folytatá a nagymama, korhely apád, isten nyugtassa meg — fiam volt, de

Hanem addig, a mig ez megtörténnék, először
egy kis dolgot ad Angliának az afgán területen
aztán engedi a tőrök pasákat egymás szakállába
belekapni s tán elő is késziti a detronizáció útját
is. Ha aztán a végfelbomlás órája ütött a nagy
Törökbirodalomban : akkor ő, ki legközelebb fészkelte ezalatt magát hozzá, bevonul békebirói minőségben fényes hadsereggel, fehér lovakon, fekete
kancsukával s aztán lássa Európa hogyan veri ki
őt onnan.
Nagyon valószinü, hogy a mig ennyire menne
a dolog, addig még megpróbálja az „osztozkodás"
politikáját is. Oroszországnak főcélja, hogy megkapja azt a nagy tengeri kijárót, a mely után a
cárok egy század óta ásítoznak ; mert ezen keresztül tengeri flottájának lobogóját kibonthatja a világtengereken. Ezért szívesen odaadná cserébe a
a Földközitengert, Egyptomot, Krétát, söt tán még
Konstantinápolyt is, csakhogy a Dardanellák és a
Feketetenger partvidékét uralhassa egyszer.
Ez az eset előállhat, ha Anglia nem vigyáz
magára s be hagyja magát sodortatni a hálóba. De
Anglia ismeri az oroszt már régtől fogva. Tudja
nagyon jól, hogy Oroszország telhetetlensége uj
étvágyat nyerne ily zsákmány után s ezért nem
hisszük, hogy hajlandó lenne az „osztozkodásra".
S ha mégis engedne : akkor halálos ellenségünkkel fogna kezet e l l e n ü n k . Egyedül állnánk
ugyan, de így is fegyverhez kellene nyulnunk s
monarchiánk létfeltételének egyetlen princípiumát,
Oroszország megakadályozását, hogy a Balkánfél
szigeten letelepedjék, karddal vivnók ki.
Igy állnak a dolgok ez idő szerint. Kezeiről
igen közelről érdekel kminket a haldokló Torökbi
rodalom halálos ágya.
Ezért nem szabad nekünk a tények ilyen állását elhallgatni.
II.

Az öreg asszonyság is figyelve kezdte szemlélni a
láthatárt melynek szélein tolongó felhők kezdtek
jelentkezni.
Iluska örvendő sejtéssel ejté ölébe a varrást S
tekinte nagyanyjára.
De a mit ö nem mert még kimondani — hátha nem teljesedik, s aztán hiába volt a reménykedés — bezzeg vidáman hirdették ágaik suhogásával, leveleik csevegésével a bokrok a tövükben
epedő virágoknak! Hóhó ! lesz suhogó eső, hüs
üditő levegő! egy arra csapó bébic vidáman kiáltott közéjük: viz, viz, viz ! S egy komoly harkály
is megtoldotta a szép kiáltást e szóval: harmtt! Hogy
emelték ki fejeiket a szegény virágok !
A szél folyton erősbödött, a vén gesztenye
zúgott mint egy orgona. A rigó füttyölve járta a
a fák lombjait; ünnep lesz ! ünnep lesz ! S kereste
fészkét.
A felhők terjedtek : hiába védte tüzes sugaraival magát a nap : rá is ráteriték hűvös teritőjüket.
A levegő meghüsül, s még nyomottabb, tikkasztóbb lett, mint volt.
— Isten védj bennünket, — mondja az öregmama, — menjünk be Ilonka, zivatar lesz.
— Oh, maradjunk künn nagymama, — oly jó
e hüs szél, — szólt Ilonka, s a szélnek tartá forró
homlokát.
E percben megzendült az é g : egy villám vágott végig a lomhán tolongó fellegeken.
— Nem mondtam ? — szólt szorongva az öreg
asszonyság, s kezénél vonta maga után unokáját a
ház felé.
A rigó már fészkébe ült, a harkály a fa hasadékába vonult, a cinke szárnyával óvta kicsinyeit,
kényelmesen hintázva függő fészkében, a verebek
ijedten hallgattak el, s a kerítés szövevényeibe
menekültek. Csak egy-egy fecske csapott el még
a házba sietők felett.
Az ég egy perc alatt fekete lett, fényes villámok által csíkozva, s nehéz dőrgéssel adva tudtára a halandóknak : én is itt vagyok.
S a zápor megindult.

—

* A kereskedelmi szerződésre nézve az osztrákmagyar kormány,fannak egy évre tjrtént megkötése előtt a német kormánynak azt a propoziciót
tette, h o g y e
szerződést
tiz
évre
kőssj meg. — A n é m e t k o r m á n y azonban
eztn ajánlatot határozottan elutasitot'a, kijelentvén^
hogy egy vámszerződésre nézve még két évre sem
hajlandó magát lekötni.

-

nem volt teljes egyetértésben aziránt, csakugyan
le kel!-e mondania ; inkább szerették volna a parlamentet feloszlatni. Az uj kormány egyébiránt szintén kénytelen lesz a parlamentet felosztani, mert a
jobboldallal és Cairoli-pártjával szemben Depretis
nem számíthat többségre. De az még épen nem
bizonyos, hogy az uj választás által fog-e többséget nyerni.

időre a képviselőházban lejárta volna magát, ha
ellenzékünk ez ügyet vesszőparipának nem tekintené, melyen csintalan gyerek gyanánt szüntelen
lovagolni szeret. Nincs kérdés, melybe ellenzéki
szónok bosnyák ügyet ne szőne, legyen az megyei
dolog vagy magánkérvény, ott a boszniai okkupációnak szerepelni kell, mintha bizony a keleti kérdéssel a megyék beiélete és Péter Pál sérelmes
ügye összefüggésben lenne I
Higyje el kedves öcsém uram, annyit hallom
Franciaországban mindinkább foglalkoztatja a
a politikai köröket a miniszterváltozás, mely a jövő ventillálni hegy mögötti pártbeliektől keleti politi* Po.ocki gróf meghívás folytán Bécsbe uta- év elején lesz bekövetkezendő. Dufaure, hir szerint, kánkat, hogy még álmomban is mind bosnyákot
zott. Utazása állítólag az osztrák kabinetalal; itássai visszavonul s Freycinet veszi át az elnöksége;; látok, pedig hát nem ártana, ha valahára felhagyáll kapcsolatban. — Dr. Zimialkovski, hir szerint Say is lemond és francia bank kormányzói állá- na ellenzékünk kurmánybuktatási vágyával s itt
Lmbergi főtörvényszéki elnöknek fog kineveztetni. sát veszi át. A többi miniszteri állásoknak is inir honi hiányaink kárpótlására törekednék, semhogy
számos kombinációja kering, egyelőre azonban még fejünket az épen nem valami kellemesen meglepő
bosnyákokkal beszélné tele.
mindez nem egyéb kombinációnál.
Croszoraz koleli politikájáról mindinkább lehull
Érdekesebb T h a l y Kálmán interpellációja
még azon átlátszó fátyol is, melybe eddig a híva
Spizzának Dalmáciához való bekeblezése és Uj-OrMahmud Damad ba-a száműzetéséről a konstan- sova megszállása tárgyában, mire nézve a minisztalos nyilatkozatok és esküdözések takarták, Northcoth angol miniszter beszéde, melyben az orosz kor- tinápolyi „Turquie" a következő félhivatalos tudó- terelnök azzal nyugtatta meg, hogy Spizza bekemányt nyíltan hazugsággal vádolja, Szentpétervárit sítást közli: Minthogy a reformoknak gyors és si- belezése iránt a törvényjavaslat legközelebbről, —
eleinte nagy izgatottságot keltett ugyan, most keres keresztülvitele csak ugy látszik lehetséges Uj-Orsova magszállásáról pedig az el it-rj sz ;'s nem
azonban, mint Londonból távirják, a szentpétervári nek, ha az uralkodó és az állam méltóságai közt sokára a ház asztalára fog tétetni, bpi/.za bekeblekabinet a régi játékot kezdi újra s „félreértés1" nek a legteljesebb egyetértés uralkodik, s cselszövé- zése tárgyában a következő ülésben a törvényjanyilvánítja a történteket. A hajlandóság azonban, nyek nemcsak a birodalom újjászervezését késlel- vaslat be is terjesztetett, mi kinyomatni és annak
hogy ily magyarázatok elfogadtassanak, most már tetik, hanem létét is kérdésessé tehetik ; minthogy idejében tárgyaltatni határoztatott.
nagyon me g c s ö k k e n t s minden oldalról megin- továbbá a rendőri jelentések kétségtelenné teszik,
Következett a védtorvény meghosszabbításádulnak a leleplezések Konstantinápolyi táviratok hogy Mahmud Damad, több ulemával és államhi- ról való javaslat tárgyalása. Elfogadtatik a véderő
j e l e n t e t t é k már, hogy a legutóbbi összeesküvés vatalnokkal szövetségben, a szultán és tanácsadói bizottság véleménye.
közt
a
\
iszály
magvát
igyekezett
elhinteni;
mintcinkosai közt elfogatott egy Mayer nevü amerikai
A Horvátországgal kötött eg- ezmény meghosz^polgár is, kinek szabadon bocsátását az északame- hogy végre Mahmud Damad basa bírósági üldöz- szabbitása iránti töryényjavaslat szintén elfogadtarikai követ igen erélyesen, de hasztalan követelte. tetése kellemetlenséget vont volna maga után s tott a pénzügyi bizottság javaslata szerint.
"'
A. porta, mint ujabban távirják, inkább kész botrányt okozhatott volna: a szultán Mahmud DaEz után tárgyalás alá vétetett az indeinnitása diplomáciái viszonyok megszakítására, minthogy mad basát — tekintetbe véve kormányzási talen- ról szóló törvényjavaslat, — melyet a pénzügyi bi— Tripolis helytartójává nevezte ki Afrikáez i.mbert kibocsássa kezei közül, mert Mayer ur tumát
ba. (Mindenesetre kissé sajátságos eljárás, oly em- zottság véleményéhez képest előadó Heg-düs azért
nem más, mint Oroszország egyik fóügynöke, ki bert, kit az állam helytartójának proklamálnak, ajánlja elfogadni, mert a budget megkéiziése phynagysikerrel működött már hosszabb idő óta, hogy helytartónak nevezni ki.)
zikai lehetetlenség volt Bujánovics átlátja az ina török birodalom különböző pontjain zavarokat tá
demnitás szükséges voltát, azonban azért, mert a
masz^zon. —*• Kheireddin basa kijelenté, hogy igen
kormányban nem bizik, nem szavazza meg. A szélterhelő okmányok vannak a portai kezében, s ép
sőbal részéről Helfy terjesztett az iránt javaslatot
ezért a legszigorúbban szándékozik föllépni.'^
Országgyűlési levelek.
elő, hogy mondja ki a ház, miszerint a kormány
iránt bizalommal nem viseltetvén, a kért indemnim.
tást
megtagadja. Gróf Szapáry pénzügyőr csinos
Budapest, 1^78. december 17.
Az afg-án-kórdós az angol parlamentben végbeszédben igazolja, hogy előde ez év szeptember
leg el van döntve s Beaconsfield oroszellenes poli
Kedves öcsém uram !
végével lépvén vissza, azóta ideiglenes kormánytikája oly szentesítést nyert, melynek fontos köHarmadszor vezetett Tisza Kálmán miniszter- volt, mely budget elő nem terjeszthetett, miért is
vetkezményei el nem maradhatnak. „A kelet törtéelnök
a
képviselőházba
minisztériumot
s
ha
valaha
tekintettel
arra, hogy uj évig csak két heti időköz
nelmében" — úgymond a „Times" legújabb száma, kormányelnők áldozatot hozott, — azt hozta Tisza
— uj korszak nyilt meg s Anglia, Oroszország és Kálmán, midőn a jeleni nehéz politikai viszonyok van az államigazgatás pedig fennakadást nem szenKözépázsia egymásközti viszonyai oly alakulást között megmutatta Európának, hogy dacára az el- vedhet; a renlkivüli meghatalm izás annyival
inkább inegadandő volna, mart az adott viszonyok
nyertek, minővel eddig m;m birtak, legalább nem lenzék által szélnek eresztett ráfogásoknak — van között
az indemnitást nem lehet bizalmi hanem
ily határozott mértékben. A kormánynak foglal- Magyarország parlamentjében higgadt és megfon- csak is k é n y s z e r k é r d é s ü l
tekinti.
kozni kellett a jövendővel, mely sokkal komolyabb, toló többség, melynek kebeléből kormányt alkotni Szal.ay és Csatár pártolják Helfy indítványát, mire
mint az ellenzék szónokai hinni szeretnék. Tévedés lehetett Most nem szorított le senkit a kormány- felszóllal Csanády és provokál oly skandalumot,
azt mondani, hogy egyenesen Oroszországgal kell ról, mert senki sem vállalkozott arra s ő, a ki kü- mely képviselő házunk évkönyveiben majdnem pászámolnunk, nem pedig Afganisztánon keresztül. lönben a kényelem puha párnái között élvezhetné ratlanul áll. Megtámadta kormányelnökünket, hogy
Mind a kettővel van dolgunk " — A harctéren a az élet örömeit, isten tudja mennyi időre ismét cél- állását a nemzet óhajtása ellenére fogadta el, hogy
jövő eseményei kellően elő vannak készítve : az táblája lőn loyalitást nem ismerő ellenzékünknek. beleegyezett abba, miszerint Bosznia ^és Hercegangol csapat-jk Afganisztán keleti részében hatal- Képviselőházunkban mondott kormányprogrammja ovina Törökországtól elraboltassék, hogy ar ormukba ejtették az összes uralkodó pozíciókat, s a a magasab igények, a liberalizmus elvei és nemzet- szág érdekeit idegen érdekeknek áldozta és a nemkedvező időszak beálltára halas ;thatják a döntő had- geniusán&k megfelelő s habár a keleti kérdés li- zetet legszentebb kincse : önállósága és függetlenműveleteket
dércnyomásként nehezül is ránk, reményt nyújtott ségétől megfosztotta, hogy a nemzet vagyonát, joaz államháztartás egyensúlyának helyreállítása és gát magyar jegybank és önálló vámterület felállíAz olasz min. válság mig r.em dőlt el végkép. oly reform ügyek létesítésére, melyet az ország rég tása iránt idegen érdekekért elárusította.
Hogy Depretis kabinetje ner számithat állandóság- várva-v rt. Igy hangsúlyozta a viszonyoknak megA parlamentáris illemet ily durván sértő és
ra, abban minden tudósítás megegyez, annál inkább, felelő védtorvény alkotását, az uj büntető törvénytekintélyét bemocskoló kitételek használatámert Cairoliék nem fogják támogatni. Római tu- könyv életbeléptetésére vonatkozó, büntető perrend- avalház
a
különben oly mérsékelt elemekből összealdósitisok szerint a lemondott kormány épen nem tartás és rendőri törvényeket, polgári törvénykönyv, kótott ház többség* is elvesztette türelmét. A mineljárás és csődtörvény szükségességét, a legfőbb
szervezését, katonaelszállásolási törvény, denki által lovagiasnak ismert Wenkheim Béla föl
Az öreganya s unokája remegve húzódtak Ítélőszék
megyei háztartás és közmű nkaköti-lezettségi tör- kelt miniszteri székéből s vele együtt a szabad jlm---g a pamlag sarkán, egymást átölelve. A ház vényt, a v.isutak célszerű előmozdítását, kiemelte vüpárt a termet odahagyni készült, midőn a ház elereszeit, ablakait reszkettette a nehéz idő. — Isten a felsőháznak a történelmi fejlődés és állam"' vi- nöke a roppant lárma között Csanádyhoz intézett
óvj bennünket a csapástól! — remegett az öreg szonyainkhoz képesti szabályozását és a nyugdíj- sikertelen intései dacára tőle a szót megvonta.
asszony, mig unokájafélénken bámult ki az ablakon törvény meghozatalát. Végül pedig a boszniai ok- Erre felállott Madarász József és kinyilatkoztatta,
a sötét égre, s csak egy egy villám elől bujt nagy- kupációra vonatkozólag kinyilatkoztatta, hogy mind hogy a történtek sem a ház, sem annak elnöke teanyja keblére.
addig érvényben marad, miglen azon okok, melyek kintélyével össze nem férnek. Az általános zavar
Amilyen hamar jött a dörgő fergeteg, oly ha- azt előidézték, meg nem szűnnek, t. i. mig Török- és lárma kőzött Tisza Kálmán szólalt föl, s a zaj
mar "húzódott el. Ritkábbak lettek a villámok s ország azon helyzetbe jött, hogy az általunk ott mint vihar a varázsütésre lecse .desült. Nemes és
mindig később hangzott utánuk a dörgés.
helyre állitatt csendet és rendet fentartani ké- önérzetes hangon utasította vissza az alacsony vádakat, kijelentvén, hogy nemcsak azért nem fog
Iluska az ablakhoz merészkedett.
pes lesz.
azokra válaszolni, hogy személyesen megtámadtaAz ablakokat csendes sűrű eső verte, az utK programmbeszéd után Szilágyi Dezső, Irá- tott, hanem azért, mert ilyen körülmények között
c t á n patakokban folyt a viz, £ kényelmesen fürödek benne a ludak s vickándoztak a paraszt gyer- nyi Dániel és Ilclfy Ignác adták elő pártjuknak leginkább az tekintetbe veendő, hogy „ki" tette a
megtámadást? Nem felel pedig különösen azért,
mekek. Az ég túlsó oldalán szép szivárvány vonta az uj kabinettel szemben való magatartásit
szőnyegét a sötét felhők fölé.
A g-iki ülésben tásgyaltatott az összes ellen- mert sokkal többre becsüli a magyar képviselőház
— Szivárvány, gyönyörű szivárvány I — tap- zéki frakciók által felkarolt Irányi Dániel amaz in tisztességét, semhogy ily nemű fellépésekkel szemsolt Iiuska. — Nézze csak öreganyácskám, mennyi ditványa, hogy a berlini szerződés tárgyalása na- ben a legjogosultabb visszatorlás hangját is igény benne a sárga, lesz buza sok, sok, s nekünk is elég pirendze tűzessék; melylyel szemben kormányéi be vegye.
les;-. Az cső meg mily szépen, sűrűen hull
nökünk előadta, hogy a berlini szerződésnek törJól esett e szenvedélyes jelenet után, miniszValóban arany esik most.
vényalkotás utján való jóváhagyása sem honi tör- terelnökünk felszóllalása, melyet leginkább a házGelemér né asszonyság is az ablakhoz ment. vényeinkben, sem a külföldi — monarchikus — par- szabályok lanyha alkalmazása idézett elő, minekA gyönyörű alkony áldott bő esővel örvendeztette lamenti gyakorlatban nem talál jogalapot. A szer- folytán a korridoron már hallani lehe.ett, hogy
meg a szomjas földet.
ződésnek pedig a törvény alapján való előterjesz- G h y c z y Lálmán rövid időn búcsút veend a ház
tése, valamint a kormány politikájának megítélése elnöki székétől. Én részemről nem óhajtóm, hogy
—7 Arany eső I — örvendezett Ilona.
— Ezüst eső I — mosolygott a nagymama s végett való tárgyalása már a felirati vita alkalmá- a ház elnöke állomásáról lemondjon, dej az minmegsimogatta unokája viruló arcát — a te ezüs- val megtörtént, minél fogva csak az esetben volna denesetrejkivánatos, hogy a durva támadások qualiszükséges a berlini szerződés tárgyalása, ha az fikálhatlan faját, a képviselőházban ielsarjadzani
tös csőd I
E percben megkondult az estharang. — Bele osztrák törvényhozás részéről annak érvényére ne engedje.
szólt a harang anyácskám mondásába — örvendett, nézve igénybe veendő illetékesség a paritás szemEgy volt táblabirő.
kacagva Iluska, — igaz lesz: az én ezüstöm esik pontjából á mi törvényhozásunk részéről is intézkedéseket kivánna; tehát a berlini szerződés napi
ir.ost.
rendre tűzésének ez idő szerint helye nem lehet.
Az üregmama elvonta unokáját az ablaktól.
Fővárosi levél.
Szólottak a tárgyhoz Csernátony, Apponyi,
— A harang szól, — imádkozzunk gyermeBudapest, 1878. december 16.
kem, összes jó reményeink teljesedéseért I
Molnár Aladár, Zsedényi és M idarász, míg végre
Olyan hirtelen csapott ránk a fehér leples tél
Az öreg óra vidáman verte tiktakját, szavazás alá kerülvén az ügy, Irányi indítványa
az eső barátságos-bízta tón kopogtatta az ablakot, mellett szavazott a párton kívüliekkel együtt az hogy élénken emlékembe jutott egyik néhai igen
a szivárvány d rült jövő képével tette verőfényes- összes ellenzék gó-an, ellene a szabadelvű párt ré- kedves tudós tanáromnak számtalanszor hallott
sé a szobát, s az i.reg anya s unokájahive- remélve széről 151-én s igy [Irányi indítványa 55 szótöbb- azon elbeszélése, a mely szerint ő egyik utaztiban
séggel a szabadelvű párt éljenzése közt elvettetett. reggel cseresznyét evett a fáról, délben pedig térbu'gón imádkoztak.
dig érő hóban mászkált s estére már ismét epret

irások 2 példánya a megyei alispán utjáa a járási
szeaeu, mc-g peui^ íitfgjuu U1C33/.C auui .i 11C1JILU1, nei ícioseoD, ngyermeKe vagy iern cseieae van s szolgabirákhoz, illetve polgármesterekhez küldethol a cseresznyefát könnyítette terhétől. Ma tavasz- ha legalább 2 igavonó marhával nem rendelkezik. !nek, kik az egyik példányt saját használatukra
3. §. A 2.
szerint kézi munkakötelezettség 1
szerű nap — mely ugyan már nem hoz virágot, —
holnap már csörgős szán halad a hófödte utcán s alá eső egyének tartoznak évenként saját eszkö- 'visszatartván, a másik példányt a községi [elöljázeikkel,
vagy
esetleg
a törvényhatóság által adott :róságoknak, illetve városkapitányoknak kiadják.
a tegnapi „Qberzieher" — mondaná Barbarossa ba(Vége következik.)
rátoin — kineveztetik hosszas szolgálatának elis- eszközökkel 4 napot dolgozni.
4. §. Igás napszámmal kötelezett minden oly
meréseül „Überrokk„-nak, mert igy talán Inkább
egyén,
kinek
legalább
2
igavonó
marhája
van.
tart meleget ebben a medvének való időben.
Megkésett levél a szerkesztőhöz,
5. §. Igavonó marhának tekintetik minden
Hódolati küldöttségbe jött jó bosnyákaink bev.
bizonyították moskovit hajlamaikat — nem mond- oly kettős fogat, mely gazdaság vagy bármely más
va: rokonságukat — önkénytelenül azzal, hogy ilyen i^zleti célra használtatik; azonban minden egyes
Érdemes szerkesztő ur !
községben
az
illető
munkakötelezettek
csak
6
mar„muszka" időben határozták el magukat ilyen nagy
Nem is kívántam ma mostanság levélírásba
útra ; de jóvá tenni rosz választásukat az időszak- ha erejéig köteleztetnek közmunkaerőre.
6. §. Minden 2 igavonő marha után annak 'ereszkedni, de az asszony nagyon rám esott, hogy
nak és időjárásnak tekintetében: őszinte törekvé:
írjak
azon interpellációra, melyet „Figyelő" ur a
tulajdonosa
közmunkakötele
ttségében
évenként
ze
sük tárgyát képezi, a miről tanúskodik azon kö„Nemere" újság egyik számában hozzám intézni
rülmény, hogy midőn ő Felsége a fogadtatásnál az 4 napot tartozik dolgozni.
alkalmatosnak
talált. Jaj lelkem szerkesztő ur, ha
7. §. A köz-.nunkakötelezettek csak blynemi? '
időjárást hozta szóba, egyik uj „polgártársunk" nem
mulasztá el reményt nyújtani ismételt láthatásunk- munkára kötelezhetők, a melyre az összeírás alkal- tudná mennyire megváltozott az én házi életem
utolsó levelem óta! Most bezzeg'nem kell titkon
hoz, talán nem egészen udvari szabály szerint ki- mával felvétettek.
3. §. Törvényhatósági közmunkakötelezettség :Írogatnom a levelet, az asszony maga ád jó szánnyilatkoztatván, hogy : „eljövünk mi nyáron is."
A. fővárosban már jóformán kiveszőben levő alól személyökre és 2 igavonó marhájukra nézve tából papirosra, meg fotogénre pénzt, persze az
vendégszeretet még a':kor ad manapság jelt magá- felmentetnek : a) a hitfelekezetek lelkészei ós kán- én keresményemből. Hanem ne haragudjék a szerról, midőn azt idegen vendég iránt gyakorolhatni torai, b) a városok polgármesterei, városkapitányai kesztő ur, hogy utolsó levelemben tett Ígéretemnyillik alkalom, ilyenkor mintegy kivetkezik mo- és rendőrbiztosai, c) kis községben egy, nagy köz- nek ura nem lehettem, mert komolyan mondom,
dern önzéséből a magyar érzület s a hagyományos ségben két elöljáróság azon tagjai, kik a munka annyira el voltam foglalva azóta éjjel-nappal a
erény drágaköve egész színpompájában ragyog s vezetésével megbízatnak, d) az iskolatanitók, e) az munkával, hogy még annyi időm sem volt, hogy a
melegítő o'.thonában az idegen o t t h o n tatálja állami és törvényhatóság tisztviselői és szolgái. — kontósok^nevét kiirjam.
Ónként értetődik, hogy ha az elősorolt minőségmagát.
SjSáros időben megy a mesterség nekünk is jobA küldöttség tagjainak többsége robusztus beni megyei lakosok valamelyikének 2 igavonó bacskán, tehát mig a „Figyelő" ur által említett
marhánál
több
van,
az
az
után
járó
tartozást
lenagy sár tartott: én is a dolog után láttam. Ma
alak, nemzeti viseletük fénylik az arany sujt'ástól
azonban mint jó keresztyén, ón is a templomba
s ha elképzeljük, hogy a nem kevésbé erőteljes, tenni kötelesek.
miveletlen bosnyák, felizgatva a muszka emissáriu9. §. Közvetlenül a személyt illető munkakö- mentem az asszonynyal, a Pista gyereknek pedig
sok által, egyszerre fegyveresen bukkan egy szikla telezettség alól felmentetnek: a) szerződvényes meghagytam, hogy mig "hazajövünk a mihelyt szé
mögül a mit sem sejtő osztrák magyar baka elé : cselédek, erdő és mezőőrök, ha ezen kötelezettsé- pen takarítsa ki, azután pedig a két uj csizmát,
hát bizony nem lenne csuda, ha ennek vérkerin- gen kivül egyébbel nem foglalkoznak, b) a mun- melyeket a héten készítettem, vigye haza, de pénznélkül ott ne hagyja, mart az innepre szükségelgése normális menetétől kissé eltérne.
kaképtelenek
Nagyon tetszik nekik Budapest, soh'se kép10. §. Senki két vagy töb címen mentességre tetik a pénz.
Jaj lelkem szerkesztő ur, nem tudom ott volt-e
zelték volna ilyen szépnek és jónak. A jóságnak igénynyel nem bir.
a templomban, mert eleget neteztein félre és sehol
talán egyik tényezője ;z is, hogy annyi elfogyaszII fejezet.
sem láttam, de igazán megérdemelte az elmenést.
ható magyar borról es champagneiról még ,kunsztA tiszteletes ur, a kit mindig olyan szives lélekkel
ja" sem voít jó némelyikének; hát még azok a bűA köz m u n k a e r ő összeírásáról.
vös színházak, a hol valóságos hetedik paradicsom11.
A közmunkaerő összeírását az alispán szerettünk, nagyszerű prédikációt mondott. Intett
beli hurik futkosnak a nagy lábujok hegyén I Már rendeletére a megelőző év szeptember i-ső napjáig a békességre, mire csakugyan nagy szükségünk
olyan még Szerajevóban sincs I
a .szolgabirák, illetve polgármesterek az adóelőirási van, főleg ha az én családi életemre gondolok. —
S aztán ha elindulnak az utcán, van ám cső- lajstrom sorszáma szerint hajtják végre a községi Egészen megkönnyebbülve tértem liaza a templomból, de honn annál nagyobb lstt a boszuságom. Az
elöljárók,
illetve városi kapitányok által.
dület utánuk ; az utca typikus alakjainak csordája
majd leveri lábaikról s lia valamelyik üzletbe be12. §. A községi elöljáróság a szolgabirótól az átkozott fatcyu, az a semmiházi jószág, — az a
térnek, — pedig sokba betérnek ám s hagynak is kapott rendeletre az összes munkaerőt teljesítők Pista gyerek, kit a szerkesztő ur már személyeott egv-egy pár csengő aranyat —- a kirakatok és összehívásával képviselőgyülést tart s a közmunka- sen is ismer, áthívta a szomszédasszony Marciját s
ajtók hatalmas manheimi tükör üvegtáblái a tolon- kötelesek jelenlétében az illetők feladása szerint a az almáriumból kivévén a szüvoriumot, ugy teleitták magukat, hogy ötig egyik sem volna képes
gok ostromlása folytán komoly veszélynek vannak tényleges állapotot véve alapul, készíti el.
kitéve.
13. §. Azon esetben, ha az elöljáróság, illetve elszámolni. A mihely olyan, mintha az árviz hajTudvalevő dolog, hogy szokatlan körülmények városkapitány előtt valamelyik közmunkaköteles totta volna, a csizmákat pedig még esze ágában
közt sok mindenféle apró inalheure megeshetik az fi-ladásának helyessége iránt kétely merülne fel, az sem volt, hogy elvigye. El is csaptam azonnal s
emberen s ezen nem kell szerfölött csudálkozni, ilető közmunkaerő béli állományának kiderítése vé- most arra kérem a szerkesztő urat, hogy szerezzen
noha a miniszterelnöki palota díszes tegyenruháju gett helyből vizsgá atot eszközöl és az ehez mért nekem valahonnan egy józan életű jóra való fiut.
kapusa meglepetésében szinte érintkezésbe tette eredményt veszi fel az összeírásba.
De szinte el is feledem, a sok mindenféle kömagát a talaj burkolatával, midőn kezehátát egyik
14. §, A községi gyüléáben meg nem jelent zött, hogy én tulajdonképen „Figyelő" urnák akabosnyák atyafi érintkezésbe téve sötétpiros ajká- egyéneknek közmunkaerőbeli tartozását az előljá- rok válaszolni.
val, egy hatalmas csókot csattantott arra. Portás- tóság saját vizsgálata alapján jegyzi be.
Hogy a posta átment a csíki-utcába, arról
sága bizonyára act vélte, hogy ismét petárdarob15.
Az összeírás helye.sségeórt az elöljáró- igenis van tudomásom, mert minden héten szoktam
banás történt.
ság felelős, akár önkéntes feladás, akár vizsgálat a sógorasszonynak irni Bukarestbe. A nagy sárról
A különös vendégek iránt való érdekeltség alapján ezsközöltetetf.
csak annyi tudattal rendelkezhetem, hogy Pista a
azonban nem zárta ki, hogy a „Dani: effek" is ha16. §. Az A.) mintának jegyzéki rovatában mult hetekben meziuláb jővén haza a postáról, —
talmas vonzerőt ne gyakoroljanak mindenkire, a mindig megjegyzendők azon esetek, melyek az elöl- kérdeztem, hogy „hát a pántófli hol maradt?" és
kit színház általában érdekelni szokott. Már pedig járóság vizsgálata alnpján lettek felírva.
ő megszomorodott szívvel felé, hogy: „a sárbari!"
a kivétel nagyon elenyésző, minthogy a színház még
17.
A megelőző §§-okban előirt utasítás Adandó alkalommal majd aztán felelni fogokfjtöba főváros alsóbrétegeinek is nélkülözhetlen szükség- szerint készített összeírás eíien az összeírástól szá- bet „Figyelő" urnák.
letei közé emelkedett. Aztán.azok a '„Daniseffek" mítva 8 nap alatt a járási szolgabíróhoz, iiletve
Most pedig bevégzem soraimat, mert a boszumuszkák. Azok pedig mindig- érdekelnek hennün- polgármesterhez lehet folyamodni, ki szükség ese- ságtól a szemem kecskézik és nem vagyok képes
ket, még pedig rettenetes mérvben. A négy felvo- tében a hely színére kiszállván, az összeírást vég- többet irni.
násos színmüvet írták: „Newslci Péter" név alatt zett közegeknek kihallgatása mellett végérvényeMaradván a szerkesztő urnák haragos szolgája
Alexander Dumas és Oorvin (orosz). S ha . még sen határoz.
Kordován Pal, s. k.
muszka tárgyú nem volna is,.a darab, hogy érde j;
18.
Az elkészített összeírás 3 példányban a
ket keltsen, arra elégséges a Dumas neve. Meséje járási szolgabü-óhoz, illetve polgármesterhez külvalószínűtlen volna, ha tárgya orosz .pem volna, — detik be, ki azt átvizsgálja — s ha hibákat észlel
L E G Ú J A B B .
igy azonban a valószínűtlenségét megS&rmHsitti. a benne, az illető elöljáróságnak kijavítás vagy kiszokatlan, az ismeretlen.
'V
*V:
Az osztrák pénzügyi bizottságban Schönerer
egészités végett visszaadja s ugy a helyesbített,
Daniseff grófné egyik ..jobbágyinak léányíit s valamint az elfogadott összeiirásokat minden év igy kiáltott fel: „Bárcsak tartoznánk már Németországhoz."
kitűnően s egész grófiasan mint családtagot nevel- Szeptember 30-áig az alispánhoz felterjeszti.
teti fel. A szép leány a grófnénak felolvas'önöjSí
19. §. Az összeirási három példányt az alispán
Pretis visszautasitá az ilynemű vágyakat
A fiatal Daniseff gróf számára, a ki épen egyik a megyei számvevőséggel átvizsgáltatja s a feltűnő
A bizottsági javaslat a hitel megszorításra elfotestGrezre<Jliez készül próbaévre, anyja-'már kisze- különbség vagy panaszok esetében vizsgálatot ren- gadtatott.
melt egy hercegnőt, de ez elindulása, e.lött'kpö- ddel el.
:
Potocki Budapestre érkezik s az osztrák kalenti, hogy szereti a felolvasónőt. A büszke grótnő
"29. §. A saját közmunkaerejöket eltitkoltak binet-alakítást ő vagy Pretis megkísérli.
a fiatal gróf távollétében összeadja a kétségbeesett az eltitkolt közmunkatartozás kétszeres váltsági
Macherson megszállta Jellabadot, az angolok
leányt kocsisával. Ez a k,ocsis lesz a darab hőse. árában s esetleg a vizsgálati költségekben marasz - nyomulnak előre, az orosz küldöttség visszavonult
A,lányt ugy őrzi, mint testvérét s érintetlenül adja talandók el.
Kabulból.
Oroszország felajánlá közvetítését az
vissza urának, a grófnak ; maga pedig zárdába vo_ 21 - §• A törvényhatóság közgyűlése fentartja
n u l , — mart csak igy lehetséges a válást kieszkö- magának a jogot a vizsgálatokon kivül valahány- emirnél, Anglia visszautasitá.
Az angol befolyás következtében Ktsireddin
zölni. — Ez a mese dióhéjban. A küzdelem a két szor szükségét látja, felükvizsgálat végett saját kemegbukik s helyét a török kormányban Said fogférfi és a fiatal nő részéről mesterileg (yan keresz- beléből ujabb bizottságot küldeni,
lalja
el.
tülvive. Az apróbb szereplők az -orosz' \jilág-jeL
22. g. Fennebbi módon megállapított közmunRumeliából és Bulgáriából százezer orosz
lemző alakjai s noha a darab nem iránymü, mint kaerő mennyiségben ujabb kiigazításoknak helye
hazaszállítására hajót rendeltek.
korrajz és jellemszinmű számithat t trtós sikerre.
csak a kővetkező esetekben adatik : a) községböli
k'
A viszontlátásig!
'a elköltözés, b) munkaképtelenné válás, c) munkakxkeles marhájának bírói elárverezése, ha váltság
K Ü L Ö N F É L É K .
alá nem volt bejelentve.
— Az első bál városunkban, ugy látszik az
23. §. A községböli eltávozást az elöljáróság, idén a nőegyleté lesz. A nőegylet közelebb tartott
Kö&inunkaügyi szabályrendölet.
a másnemű eseteket pedig az illető munkakötele- választmányi ülésében ugyanis a többek közül elI Fejezet.
• z'öit köteles bejelenteni.
határozta, miszerint a f a r s a n g e l s ő s z o m 24. §. A megyei számvevőség az összeíráso- b a t j á n közvacsorával összekötött tánczvigalmat
A közmunkaerő alapja.
kat áfcvizagái\-a, azokból a megyei főkimutatást rendez. Ugyanezen választmányi ülés több érdekes
1. §. Háromszékmegye közmunkaereje áll kézi: B.) mintád szerint 2 példányban állítja össze s a
határozatai közül felemiitjük azon valóban elismeés igásj napszámokból, illetőleg ezek megváltási váltság alá bejelentett napszámokat a megfelelő :résre méltó intézkedését, miszerint Boszniában levő
váltságösszeg^ei az általa vezetett C.) mintakönvv- h á r o m s z é k i h a r e z o s a i n k családjai közül
árából.
2. §. a) Kézi munkával tartozik a megye te- be bejegyzi. A m :gyei fükimutatás egyik példá- 1kettőt, névszerint Dobri Ferenc lakorfalvi és Nagy
rületén lakó minden oly férfi, ki önálló gazdaságot, nyát a közmunkufelőirányzat elkészítése és további ]Mózes lisznyói illetőségű harcfiak családját segéüzletet folytat, vagy külön háztartással bír, — ha használat végett a közigazgatási bizottság utján a 1lyezés végett magára vállalta, egyszersmind melegalább két igavonó marhával nem rendelkezik, kir. ópi«:>.:eti hiváíaffrak, a másik példányt a me- jgyénk főispánja utján kérést intéz a nm. belügyb) Az önálló gazdaságot folytató nő, ha 16 éves- gyei alispánnak beterjeszti; a községenkénti össze- minisztériumhoz, hogy a segélygyüjtő bizottság ál-

tal a mozgósított katonák családjai részére felküldött, 250 írtból, s általában a Háromszékmegyéből
felküldött segélyből része sittessenek arányosan a
megyénkben hátrahagyott szűkölködő családok is.
E választmányi gyűlésen t. R é v a y L a j o s ur,
mint a nőegylet titkára is jelen volt, megválaszta
tását meleg szavakbao megköszönve, azon megjegyzés mellett fogadta el azt, hogy egyideig, mig
hivatalos állásával járó ügyeit rendezi, az eddigi
helyettesítés fentartandó lesz. Ezen gyűlésen jegyzőül Görög István gymn. ig. ur választatott meg.
— Hivatalos kőslemény. A sepsi felső járási
szolgabirónái a segédi állás megürült; kik ezen
állomást elnyerni óhajtják, adják be e hó 31-kig
folyamodásukat a megye főispánjához. Szükséges
igazolni a betöltött 22 évet, valamelyik jogakadémián'a tanfolyam hallgatását avagy az elnyerendő
állomással hasonló más hivatali állás viselését. —
S.-Sztgyörgy, 1878. dec. 19. Potsa József, főispán
— H4rom»zókinegye

kir. adöfelügyelő irodája a

zönséget, miszerint a sepsi-szentgyörgyi szövészeti
tanműhely készítményei helybeli kereskedő Sándor István ur üzletében, mint az intézetnek állandó raktárnoknál ugyanazon árak mellett árusittatik el, mint azelőtt a szövődében. A nevezett
üzlet a szövöde részére nem csak minden megrendelést elfogad, hanem minden nemű kézzel font
fonalat bár mily nemű szövetért a legjutányosabb
áron be is cserél.
— Felhívás. A gyermekkert javára rendezendő
tánczvigalom alkalmával a kisdedek egy kis előadást fognak tartani 7—9 ig.
NAGY OLIVIA, gyermekkertésznő.
— Z:üáni Jánovics Rudolf, kiről lapunk f.
évi julius havában tett említést, hogy Ploje»tben
hamis közhitel papírok tuladásán találtatván, a romániai bíróságok által letartóztatott, e hó 19-ikén
kisértetett a helybeli kir. járásbíróság börtönébe,
nonnan valószínűleg a marosvásárhelyi kir. törvényszékhez, mint a mely bankjegyhamisitási ügyekben
Erdélyre nézve illetékes — fog kisértetni. A magas
termetes, jól táplált alak ma csak a néhainak romja,
melyből a múltra alig lehet következtetést vonni.
A haj és hosszú szakái teljesen őszbeborult, a szemek beesvék, a fő meghajolva; elhanyagolt rósz
nyári gúnya, teljesen megrongált egészségi állapot
s előttünk áll a vézna, meggörbült termetű hamis
bankjegyterjesztő.
— Kökasi ifj. Nagy István ellen a Nagy Antalon folyó hó 6-án elkövetett emberölésért folyamatba tett bünvizsgálat — hir szerint — befejeztetett s a vizsgálat oly körülményeket derített ki,
— melyről annak idejében szólani fogunk — hogy
aligha vádlott emberölésben bűnös lehet. E bünvizsgálat, mely közbeszéd tárgyát képezi, gyorsan
lett lefolytatva s mint mondják, vádlottnak a tényelkövetése alkalmávali állapota könyörérzetet kelt

piac nyugati során, a megyeház közelében levő
Ehedy-ház emeletén ugyan azon épületben, melyben a m. kir. adóhivatal létez, nyert elhelyezést,
miről érdekeltek tudatva, értesíttetnek.
— A Háromszékmegyéhee tartozó községekből
mozgósítás folytán következő honfitársaink vannak
még csatatéren : Sósmezőről Jakabos Antal, nős
és két gyermek atyja, vagyontalan. Polyánból Kovács János, nős és két gyermek atyja, vagyontalan; Török János, nős és két gyermek atyja. K.Szentlélekről Mészáros József, özvegy anyja és két
fiu testvére, vagyontalan ; Molnár Dénes, nős és 1
gyermek atyja, vagyontalan. Almáéról Máttyás
Pál, nős és két gyerint-k atyja, vagyontalan. Gelencéről Ráduly Miklós, nő c , vagyontalan. Bodoláról Tóth Károly, nős, vagyontalan. Dobollóról Mo
kán Nikuláj Juon, nős, gyermekes, vagyontalanKisborosnyóról Majos Mihály, nős, két gyermek
—VAndory L. Bukurestből a következőket irja:
atyja, vagyontalan. Laborfalváról Dobri Ferenc Visszatértem
ismét Románia fővárosába Bukurestbe,
Jinős, egy gyermek atyja, vagyontalan. Eisznyóról hol f. hó 15-én a „Bukuresti Hiradó"-t újból megNagy Mózes, nős, két gyermek atyja, vagyontalan. indítani fogom. A magyar nemzet, mely lapomat a
Nagyborosnyóról Sorbán István, nős, egy gyermek mult évben, mig el nem kellett neki némulni, oly
atyja, vagyontalan ; Stroja György, nős és 1 gyer- melegen pártolta, remélem, hogy jövőben sem fogja
gyermek atyja, vagyontalan. Bölönből Tódor Dá- izon laptól kegyes pártfogását megvonni, mely lap
vid, nős, vagyontalan ; Bajkuj György, nős, va- 1 külföldön, az édes haza határaintul magyar nyelgyontalan. Nagyajtáról Farkas György, nős, egy ven hirdeti a magyar állameszmét, nem fogja meggyermek atyja, vagyontalan ; Csög Lajos, özvegy vonni a magyar nemzet kegyes pártfogását azon har
öreg anyja, vagyontalan. — Szárazajtáról Szabó zafias laptól, melynek a külföldön, Romániából oly
László, nője, gyermeke és öreg anyja, vagyonta- nagy és szent missiója van és azt betölteni igyelan ; Ábrahám Lajos, nős, egy gyermek atyja, va kezni fog. — A lap ára egy évre 12 frt, félévre
gyontalan. Sepsi Martonosról | Gecző Mihály, va- b frt. V á n d o r i Lajos, a „Bukaresti Híradó" szergyontalan. A mennyiben ezen honfitársaink hátra- kesztője. Lakik: Scitu Mogurenu nr. 51.
hagyott családjai vagyontalanok — s igy nélkülö— Erkölcstelen rogények irása miatt Ítéltek el
zéseknek vannak kitéve a kényért kereső család- P á r i s b a n egy a s s z o n y s á g o t Mme Marc
apa hiányában: ugy hisszük nem lesz felesleges le Montifaud-t, már vagy ötödször. Az asszonyság
megyénk könyörületes lakosságához fordulnunk, kit a rendőri megidézés „Femme Quivogne"-nak
hogy a mennyiben lehetséges kegyes adományaik- levez, demoralizáló regényeket szokott irni, de oly
kal könnyítsék meg egy egy nélkülöző család ter- botrányos, szemérmetlen, durva részletekkel, hogy
heit. Az adományokat mélt. Potsa József főispán 1 francia sajtóban egyetlen védője sem akadt. Legur rendeltetési helyére juttatandja.
újabb regénye, a „Madame Décroisy" szakasztott
— Bogdán I»tvánnó úrasszonyhoz mélt. Potsa mása eddigi munkáinak. Az asszonyság a rendőri
József háromszékmegyei főispán ur a következő bíróság előtt kihivólag viselte magát, s mindig csak
sorokat intézte ; A nmélt. belügyminiszter ur idei azzal felelt, mosolyogva, az elnöknek : hogy „Műreoktóberhó 21-éről 42.514. sz. alatt hozzám intézett meket" akart teremteni. A tárgyalás zárt a j t ó k
"leiratában megbízóit, hogy a segélygyüjtő bizott- mögött folyt. — A remekelő irónő 4 havi fogságságnak és adakozóknak elismerését és köszönetét ra és 500 frank birságra, kiadója 500 frank birnyilvánítsam. — Fogadja tiszteletem nyilvánítását ságra ítéltetett.
Kelt S.-Szentgyörgyön 1878. nov. 22.
— Hadikfalva, bukovinai maeyar község isko— Binder Lajos úrtól a következő sorok köz- lája e hó 12-én leégett, s vele együtt a tanitó lalésére kérettünk fel; Figyelmeztetjük a n. érd. kö- kása is. László István hadikfalvai lelkész, ki a

„Hon"-t e szerencsétlenségről tudósítja, felhívja a
magyar lapokat, hogy befolyásukkal hassanak oda,
hogy e távoli magyar község léténekfentartója: az
i s k o l a mielőbb fölépülhessen, s tanítója némi
gyámolitásban részesüljön. A magyar közönség,
bár mennyire igénybe is van véve áldozatkészsége,
bizonyára felkeresi adományaival a távollevő testvéreket.
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Érték- ég Táltó-áriolyam a bécsi cs. kir. nyilvános
tőzsdén december 20
Magyar aranyjáradék
83.90
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.—
fi
n
n
H.
j,
114-75
,
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
73 75
•
a
»
1876. évi államkötv. .
65.25
„
vasúti kölcsön kötvény . . . .
98.90
„
főldtehermentesitési kötvény
.
78.50
Temesvári
„
„
. .
75.5o
Erdélyi
„
„
. .
73.5o
Szőlődézmaváltsági
„
. . 83.50
Osztrák egys.-államadósság papírban . .
81.75
„
„
„
ezüstben . .
61.45
„
aranyjáradék
62.70
1860. államsorsjegyl
72-55
Osztrák nemzeti bankrészvény
113.20
„ hitelintézeti
„
780.—
Magyar hitelbank
216.50
Ezüst
100.10
Cs. kir. arany
5.59
Napoleond'or
9.34
Német birodalmi márka
57 85
London
117.15
Felelős szerkesztő: Málik József.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.

Szám 3805 közig.
1878.

Hirdetmény.
Sepsi-Szentgyörgyváros tanácsa részéről köz
hirré tétetik, hogy „Magos Hegy" nevü bérczen
4000 négyszög méter tűzifa összerakva a többet
Ígérőnek készpénz fizetés mellett folyó év decemberhó 27-én, d. e. 9 órakor, a tanácsháznál elárvereztetik.
Az árverezést megelőzőleg Írásbeli ajánlatok
is elfogadtatnak.
S.-Szentgyöryy 1878. dec. 21-én.

A városi tanács
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ajándékokra illdlmni
nagy v á l a s z t é k b a n érkeztek
ós rendkívül olcsó árban kaphatók
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POLLÁK MÓR köny vkereskedésében.
Elfogadtatnak egyszersmind a közeledő újévre
minden nyelven megjelenő f ü z e t e k r e és hír-

lapokra előfizetések bolti árban.
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