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dija:
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annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 30 kr.
Nyílttér sora 18 kr.

A „D. Tel."-nak sürgönyzik: B é c B, nov. 13. telen plevnai csata után a muszka seregnek a helye
A semlegesség törvényeinek nyílt megvetésével a né el kellett hagyni B maga Skobeleff is tért kapott, hogy
Törökország diadalmasan verte vissza a met kormány roppant mennyiségben küld Muszkaor- Simnica felé vonuljon vissza s teljesen hagyja el a
szágnak hadi és lőszereket.
muszka csordákat Európában és Ázsiában.
Az ,,E—t" párisi sürgönye szerint a szultán meg- lovesai utat. Ekkor visszavonult s táborát egy áttörEgymást érték a török legfényesebb g y ő parancsolta, hogy Szulejman és Mehemed Ali egyesül- hetlen sánccal választotta el a törököktől, mely párhuzelmek, a lealázó muszka 'vereségek. Százezrek jenek, aztáu egy döntö csatát vívjanak, mely bármizamosan vonult el a lovesai úttal.
vére folyt s a cár mégsem tudott egy nagyobb képen üssön is ki, Muszkaországgsl békealkudozások
Midőn aztán a muszkák vissza jöttek, azt vették
jelentőségű győzelmet aratni, mely a muszka lesznek kezdendők. A szultán Layard előtt oda nyiészre, hogy a törökök más nap előre tolták hadálláfegyvereken ütött csorbát kiköszörülhetné. A latkozott, hogy ő teljességgel a békét akarja.
A „D. T."-nak jelentik Sumlábó! : Az idő jobbra sukat s négy uj erődöt emeltek. Mindamellett sikerült
cár végső kétségbeesésében az utolsó katonát
a mozgalom az egész vonalon kezdetét vette. a muszkáknak Brestovácot elfoglalni s erre aztán a
is harctérre küldötte ; - ráuszított románt, szer- foidultával
A muszkák helyzete a SipkasHorosban nagyon kétes, , falu homlokában és baloldalán földmüveket építeni;
bet, görögöt a törökre s megint fennen hirdeti, mivel a török ütegek uralják a Gabrova felé vesáncokat hánytak az említett védvonalról a lovesai ut
hogy Konstantinápolyban fog a levert portának zető utat.
felé. A muszkák brestová^i földmüve épen szemben
békét diktálni.
A 24-ik muszka hadosztály Hörschelmann táboráll a törökök krivinai váradával s mintegy 1300 lépésnok
vezénylete
alatt
ltadrcky
tábornok
erősitésére
a
A cár vérszemre knpott az ázsiai egyetlen
re esik tőle. De a brestrováci földmű ék alakjában
Sipkaszorosba rendeltetett.
muszka győzelemre, jóileliet ennek se örülhetett
Nándorfehérvár, nov. 16. Skobeleif előőrséből nyul be a török hadállásokba s azért fölötte ki van
soké, mert Mukhtár Erzernmnál kétszer verte két szotnya kozák és négy eskadron huszár érkezett téve a támadás veszélyeinek, de a muszka stratégiai
vissza a támadó muszkákat.
a szerb határra. A halárt azonban át nem lépték. A vonal okvetlen szükségessé tették azt. Ez által vált
A cár roppant hadsereg felett rendelkezik ; szerbek eddig szinte nem lépték át a .íatárt.
lehetővé, a jobb oldalon Lovcsa és a muszkák fősánca
London, nov. 16. A „St."-nak távirják Paradinily haderővel nem győzui szinte lehetetlennek
közt iekvő nagy halom elfoglalása.
tűnik fel, ily haderővel dacolni csak a török ból : A muszkák hétfőn egy követ által O z m á n h o z
kérdést intéztek, nem volna-e ideje, hogy bátor ellenálNagyon hátrányos volt az a muszka hadakra
lelkesültség és hazaszeretet képes
lása után hadseregét fölmentené kellemetlen helyzeté- nézve, hogy hadállásukat karábban elhagytak, mert
Plevna áll ; Ozmán 4 hó alatt négyszer ből. Ozmán azt feleié, hogy még nem cnerité ki véép oly magos állást foglaltak el, a minőt a törökök
verte vissza csekély hadával a muszka támadást. szes védelmi eszközeit. — Athénből jelentik, hogy
> krÍBÍnai magaslata, teljesen uralták volna Plevnát s a
Plevnát a muszkának mindenképen birni kell, Nikica értesitette a görög kormányt, hogy szándéka
betörni Észak-Albániába és egyesülni a görög sereggel. Skobelev által közelebb elfoglalt két földmű alig póhogy előnyomulásában feltartóztatva ne legyen.
Berlin, nov. 15. A muszka kölcsön aláírás állí- tolta a korábbi veszteséget.
Százhúsz ezer muszka és 600 ágyú készül Pievna tólag igen kielégítő. A kibocsátó consortium kezesA törökök most igen hatalmas erődöt emelellen döntö támadást intézni h ki tudja fog-e kedett a sikerért, a kölcsöu ősségét magára vállalta
Ozmán, ha segítséget, élelmet nem kap ily rop- és a nyárig 18 millió rubelt előlegezett. Összes pro- teg a lovesai ut és a krisinai erőd közt levő hegy
pant haderőnek ellentállhatni. Ozmán küzdeni vízió fejében 4'/ 5 millió aranyiubelt kspott. A musz- csúcsán, mely ellen Szkobeleff két üteget állított fel a
ka kormánynak a kölcsönből járó és legkésőbben jan legutóbbi ütközetben. Az a hegy melyet Szkobeleff
iog m^g 1< het, mig a becsület, kötelesség paran- 24-éig
lefizetendő maradék nettó 50 millió aranyru- kifoglalt, nem ez, hanem egy kisebb halom, mely a
csolja.
belt tess.
lovesai ut és a muszkák nagy sünemüve közt fekszik
A háború az eldöntés stádiumában van. A
Bécs, nov. 16, A „Tagbl. 4 '-nak Belgrádból megEzt a halmot sáncokkal erősítették m«g a törötörökök a szenvedett vereségeket helyreütni, a bízható forrásból [elöntik, h»gy Gurko tábornok előkök mintegy 7000 főre rugó. 14 táborral rakták m e g a
muszkák a nyert előnyöket
kizsákmányolni védé Pandarilo mellett a szerb határon egyesült HorTotleben itt nagyobb erőt sejtett, minthogy a pont
vatovics szerb hadtestével.
akarják. Nem lehetetlen, hogy a muszka csorBécs, nov. J16. A , FremdenbliUt"-nsk jelentik mindenesetre jelentékenynek tekinthető. A tervszerű
dáknak sikerülni fog bevenni Plevnát, több he- Bukurestből : Erzerum és Batuin közt az összeköttetámadás Gurkó tábornok támadásával kezdődött, ki az
lyen megverni a törik hadserget Egy lehetet- tés teljesen meg vau szakítva. Konstantinápolyból jeegész vonalon tüzelni kezdett s lastan a Vid hídja
len, azt Európa nem fogja elnézni, hogy a lentik ugyanezen lapnak : Hírlik, hogy Mukhtár pasa
irányában előhaladva, a homlokzatban foglalja el állámuszka barbarizmus megsemmisítse Törökorszá- nem kapott parancsot Erzerum kiürítésére és feladatására, hanem csak arra, hogy csapatainak egy részével sát s fokozatosan összébb vonja-seregét. Az idő nagyon
got. A török utolsó emberig fog kezdeni s a hagyja el Erzerumot és Diarbekirben vagy Tokatban
pompás most, de a támadás előtti éjjel sürü köd támadt,
török kitartásán meg kell törni a kancsuka ura- uj hadsereget szervezzen.
mi engem a plevnai támadás napjára emlékeztetett; e
lom emberiség boldogitó törekvéseinek.
Bécs, nov. 16 A „P. C." nek távirják 16 ról köd nem volt annyira fojtó, sem hideg ; aürilsége olyan
Arassa bár « legnagyobb győzelmeket a Cettinyóből : A montenegróiak tegnap folytonosan lö- volt, hogy alig lehetett látni öt lépésre.
muszka, verje le s békére kényszerítse a hősök völdözték Antivárit; egy másik montenegrói hadtest
A támadás d. e. 5 órára volt kitűzve. Oly sötét
táborát ; — de a nemes, a magasztos és önfel- Skutari főváros ellen nyomul. Az Aotivá-i elleni elő- volt, hogy alig lehetett egy lépésre látni. Szkobeleff
nyomuláaban a montenegróiak a mohamedánok és kaáldozó küzdelem dicsősége osztatlanul a töröké tholikus albániaiaktól megtámadtattak több foglyot összevonta azon csapatokat, melyek a támadásra ki
marad j ebből nem jut párányi se azon hata- ejtettek.
voltak szemelve ; s kinek puskatüzzel kellett támadlomnak, mely vérlázító kegyetlenkedései által a
Konstantinápoly, nov. 16. A „Havas" jel-íntí : niuk. Erre aztán leszállott lováról, meglátogatta a kamivelt nemzetek megvetését vonta magára, mely A „Vakít' 1 cimü közlöny, mely Anglia ellen ellenséges tonaságot, beszélgetett velők, értésité őket, különösen
nem rsstellette dél apró-cseprő államaival szö- közleményeket hozott, amennyiben India mohamedán az altisztekot, mihez tartsák magukat s avval végezte
vetséget kötve — támadni meg a teljesen ma- lakosait fölkelésre izgatta, ma a következő közleményt mindenütt, hogy a támadást személyeseu fogja vezetni.
adja : A kormány ily cikkeket nem tür, mivel Anglia
gára hagyatott törököt.
Mint láttam, ez volt az az ezred, mely a plevnai csata
Törökország barátja.
Isten óvja a nemes testvérnemzetet a végalkalmával ugyanazon magaslatokat elfoglalta s megSzilisztria mellett előőrsi ütközetek folytak.
katasztrófától ; de ha a sors vesztét határozta :
A muszkák Tirnova mellett Kusluby és Islahar szállva tartotta. Ezen ezred volt az, mely a magaslavesszen egy hős nemzethez méltóan — mint- falvakat megtámadták, de visszaverettek.
tokat elfoglalva, nem hallgatott a tisztek parancsára s
Ruscsuk bombáztatása egyre tart. Ruscsuk erődí- vakon üldözte a törököket egészen az erőd alá, minek
hogy továbbra is kitéve legyen a muszka zaktései egy előre látható muszka tá oadáa ellen megerőlatások, követeléseknek.
az volt a következménye, hogy ezen ezred két harmada
síttettek.
Aggasztó, nagyon aggasztó török testvéMuszka lovasság 15 én ismét megkiiérlé Berko- megsemmisíttetett a törökök által. Ez ezred azóta újra
reink sorsa; félünk, hogy a muszka barbaris- vác elfoglalását, de hasztalan, mert oda Mehemed Ali kiegészíttetett tartalékával együtt. E szerencsétlen emmus diadalát üli a n ejm c s és páratlan hősies- ezősitést küldött Soflából.
lék birta rá Szkobeleffet, hogy maga vezesse s támaségü nemzet felett.
Erzernmnál hó esik.
dást. Fontos volt, hogy a katonaság a kellő időben és
helyen állapodjék meg s a mely sáncot el akarják
foglalni, azt előbb a védelemtől kellően megfoszthassák,
A
h a r c t é r r ő l .
Plevna elleni muszka hadműveletek. amikor a legkissebb biha is végzetessé válik. MindaA harctérről azt jelenti a „Daily Telegraph",
Skobeleff tábornok főhadiszállásán, B r e s - mellett nagy merészség is kellett a személyes vezehogy „minden jól van." A muszkák erősitik Devebot o v a z b a n, a lovesai uton, nov. 12.
téshez.
junt s sszök ágában sincsen Erzerumra Ütni. Ennek a
Az utóbbi néhány nap egyhangúságát legutóbb
versenytársa, a muszlcabarát „Daily News" meg ellenFél ötkor felült lovára, katonasága élére vonult
kezőleg arról értesül, hogy Erzerumot mindeu áron egy oly eBet szakította télbe, melynek bár nincs fonel akarják foglalni a muszkák s u törökök „önfelál- tossága, mindamellett élénken foglalkoztatott minket. a eltűnt a ködben, ö t órakor a köd sűrűbbé lett,
dozása gondolnak. A helyzet olyan, hogy csak egy a Amint előre látható volt, egyhangú nyugalmunkat Sko - mintha éjjelednék, a törökök ugylátszik vigyázatra kébizonyos benne a ez az általános zavar.
szültek e napon. Amint a sötétség beköszönt 18 ágyú
Pievna felöl szinte nem jelentenek semmit. Az beleff zavarja fel, ki egyike a legtettrevágyóbb szel- torka szólalt meg, íves lángot okádva a szürke ködben
európai harctéren ugy verekszenek, mintha az egyik lemeknek. Különben a jelen esetben épen agyon ked- a tiz hallgatott még, mert ezek a sötétségben a döntő
hadviselőnek sem volna terve. A muszkák bombázzák vező alkalmat kapott a föllépésre.
támadásra tartattak fen.
Síilisztriát is, Ruscsukot is, haladnak a Lomon felfelé
En már leirtam a muszkák ostromvonalát emlíis, a Sipkában is mozognak s Plevnát is ostromolják. tettem akkor, hogy Skobeleff régi hadállását foglalta
Az ágyúzás zaját ptlskatüz még erősebbé tette,
Itt valóságos zavar van. Ugy látszik, a muszka tábormely az egész vonalon döntött, kivéve a közepén, a
kar leitta magát, folytonos mámorban van s terv és el a lovesai uton. Ez az egyedüli pont, melyen a muszcél nélkül gyilkoltatja vakon engedelmeskedő kato- ka hadak nam tartották meg azon hadállásukat ma- hol Szkobeleff alatt csöndesen azon csspatokksl, menaságát.
lyet az ostrom alkalmával elfoglaltak. Az utolsó siker- lyek a tulajdonképi támadásra készültek, s ciak Szko-

;

pádében szedését, a minden' alakú papírpénz kibocsátását, alkut és egyezményeket a tőzsdevei és a^btók^rok játékát a tőzsdén és a bankrottságot.
ty ' A „Moskovskija Viedemosti" berlini levelezője
ketségbe vonja azon bírt, mely szerint a jelen hábern
kezdetén Anglia éa Ausztria-Magyarország Gorcsakov
herceghez jegyzéket 'intéztek volna, melyben kitejeszik, bogy caaua bellinek fogják tekinteni, ha Oroszország caak egy talpalatnyi török területet birtokol el.
Igazán képes lenne-e Ausztria — kérdi levelező — e
miatt háborút kezdeni ? Ez által Ausztria » bonyodalmak zűrzavarát hárítaná magára. Ez eaetben Olaaz- éa
Németország hátára' másznának. Eddig Ausztria a keleti zavarokat illetőleg Németországgal azövetaégben
állott; ónálló cselekedetre ninca ereje egyréazt saját
belügyei miatt. A német politikát következőképen
lehet meg határozni: Auaztrának nem szabad igen
nagy, Németország hatalmi körén kivttl fekvő befolyást
gyakorolni az európai külpolitikára. Hogy Ausztria
tovább ia fog belviszonyok miatt szenvedni s minden
küinyomásnak engedni, ezt már a kereskedelmi szerződési alkudozások sikertelensége mutatja. Bismarck
herceg kezeit dörzsölte őrömében, bogy a hő óhajtásaival éa külpolitikájával összhangzó alkudozások meghiuaultak.
A „Sovremennyja Izviestija" constatálja, bogy
vannak és pedig befolyásos oroiz körökben peaaímisták, kik sürgetik a békét, állítva, hogy Oroszország
anyagi kimerültségét s erkölcsi csorbán kivül a jelen
háborúval mitsem ér el. Igaza lenne ezen pessimismusnak a moszkvai lap szerint akkor, ha Oroszország
csupán katonai becsületének visszaállításával elégednék
meg. Európa ellentállására hivatkozni már kopott dolog. Európa ellenállást tanúsítana, ha Oroszország ezt
maga idézné elő elfogadva, vagy mi roszabb, keresve
a közvetitést. Álljon csak Oroszország nyolcazázer katonaság élén a rendelkezzék ezeken kivül a román,
szerb, görög és montenegrói aegédhadakkal a majd
kiválik, lesz e valakinek bátorsága ellentmondani azon
határozatoknak, melyeket Oroszország egymaga, minden beavatkozást visszautasítva, a levert Törökországnak diktálni fogja. Akkor teljea hatalmunkban állana
Orosz lapokból.
minden anyagi erőmegfeazitéaért egészen megfelelő
A „Novoje Vremia" párhuzamba véve a porosz kárpótlást és pedig még uzsorakamattal együtt kapni.
éi osztrák-magyar pénzügyek állását, rövid fejtegetés
után azon zárkövetkeztetésre jut, hogy ha Poroszország pénzügyi története amellett nyújt tanúságot, hogy A magyarországi dohányok jelöne ós
mit kell tenni az állami gazdászat javítására, akkor
jövője.
Ausztria pénzügyeinek története nézletileg bizonyítja
(Folytatái.)
azt, mit nem kell tenni, hogy az államgazdászat végleges felbomlásnak ne induljon.
De bármily kitűnő pipadohányokat szolgáltasson
Poroszország pénzügyi politikája kiváló helyet ia hazánk, a kor szellemének gátot vetni nem lehet,
foglal el a azárazföldi államok aorában ; van abban azzal haladni kell. A dohány-gyáros ma szivarboritérend és bölcsesség s ezen tekintetben figyelmet és kot éa szivarnak való dohányt keres. Az okszerű műutánzást érdemel.
velés és gondos kezelés a magyar dohányt erre szinAusztria pénzügyi története més tekintetben ne- tén alkalmassá tenné, de ma a magyar dohány caak
vezetes ; ez bő anyagot szolgáltat a pénzügyi technika igen kis mértékben szolgáltat szivarnak valót. Ez az
tanulmányozására; ezen technika gazdag talányszbrü, oka, hogy a magyar dohány évrő| évre kevesebb érelméi kifejezésekben éa elnevezésekben, melyek na téket képvisel, azaz értéktelenedik*).
gyobbára szerfelett silány és badar gondolatokat' lepMiután igy dohánytermelésünk bajainak, mint hileznek, de a minőket mindazonáltal boni, tanult éa szem, ütőerére tapintottam, rá szeretnék mutatni a legnem tanult pénzügyéreink az elméletbeliek épugy mint közelebbi teendőkre. E vegbő| szükséges lesz azokkal
a gyakorlatiak is használják azon esetekben, mikor a tényezőkkel megismerkedni, melyek a dohány minőkell port a világ azemébe szórni a igen egyszerű és ségére befolyást gyakorolnak. Ezek között
megfogható dolgok értelmét elhomályosítani. Az osz1-ső a t a l a j . Régóta ismeretes, hogy a laza
trák pénzügyi kormányzat aránylag rövid idő alatt
már mindent megpróbált : mindenféle nyilt és titkos,
•) Egéizen magyar dohányból csak az I k r o j izivar ké.zül
önkénytes és nem önkénytes, kamatozó és nem kamaa 2 kroi szivarban 10 — 15% külföldi dohány ran. MUj hatozó kölcsönöket kötött, megpróbálta az adóemelést, már
izon volna, ha izivarjainlcat csak az 5 kroiig (ezekből a lagtBbb
az államjavak eladását, a vámilletéknek csengő, pengő fogy) tiiztán magyar dohányból kéizilhetnó'lc.

beUff intésére vártak, hogy meglepjék a töröktt^été
A gyalogság tűse az egész vonalon megszólalt,^tí|int
emlitém, de a törökök válasza cBak a jobb szárnyíHÜt
volt irányozva. Végre egy negyedórái tüzelés után két
vagy három hadsor tünt fel, mit a muszkák ágyúzása
követett s tudtuk most már, hogy a muszkák uj állást
foglaltak már a halom ellen.
A mint ez megtörtént, a törökök meglepettek' s
nem voltak képesek mintegy 100 jardra a közeledő
muszkákat visszaszorítani. Ekkor megragadták fegyvereiket s két sorban lőttek, de a muszkák szuronyszegezve indultak meg s a magaslatokra vergődtek. E
pillanatban aki nem futhatott el, leszuratott. E támadást két tüzérszázad kezdte, melyeket közvetlen a 9.
zászlóalj a a Vladimirazky ezred követett. Minden ember ásóeszközzel veit ellátva a legott sáncokat hánytak,
amint Szkobeleff parancsolta. Alig néhány pillanat
múlva ugyanis a törökök hatalmas, de roszul irányzott
tüzével árasztották el, mely a legközelebbi halomról
j ö t t ; ez mintegy 150 ölnyi távolságban van. Szkobeleff közel 10 óráig maradt e ponton a miután bizto
aitotta ott a hadállást, visszatért Brestovácka ebédelni.
Alig távozott el, midőn a tüzelés jujra kezdetét
vette a jobb szárnyon. Szkobeleff újra lóra azált s eltűnt a ködben éa homályban, s csak másnap reggel
tért vissza. Azt látta, hogy a törökök kétségbeesett
támadást intéztek hadállásuk visszafoglalására, de a
ködben utat vesztettek és saját posiciójuk felé vonultak. Innen támadt a zavar a muszka csapatok közt
melyek azt hitték, hogy Szkobeleff megöletett. O épen
a zavar tetőpontján érkezett meg. — A törökök ezen,
valamint még két ujabb támadása visszaveretett s az
elfoglalt pont biztnsitva maradt.

S tudja isten, jól esik szivemnek,
Hogy legalább búja megmaradt.
Kftbdebó Ferenc.

K . . J . . . . emlőkének.
Zug a zápor s ablakomat a szél
Meg-megrázza irgalmatlanul,
S aztán serény fakó paripáján
tiyors futamban tova elvonul.
Én szobámban ülök elhagyottan,
Kandallómban a tüzfény dereng;
Hallik macskám halk dorombolása,
Félálomban amint szendereg.
S én csak ülök bus gondolatimmal , . .
Elmerengve nézem a tüzet
Felcsapó láng . . . elhaló sziporka . . .
Múltba járó bus emlékezet.
Akkor erő, tettre kész keblemben . . .
Most pihenés, renyhe nyugalom :
Egy jelen, mely nem fut pályabérért,
Hir a dicsőség nem ront álmámon.
Pedig egykor bájos ábrándok közt
Széppé Tenni hltten a jövőt,
Mig sirodnál minden szép reményem
Mély bánatba, gyászba öltözött.
Egy koporsó I S
S izent fogadást
Meghasadt sziv .
Ara-fátyol : . . .

mennyi szép ábrándot
zárt le • födél 1 . . .
. . eltépett boldogság . . .
fehér szemfödél.

Es azóta sok terhes év járt el;
De fájdalmam sohasem apadt. . . .

„Gyermekhumor."
Összegytljté Forgó bácsi (Ágai Adolf),
— Mutatványul. —
Dusi és pajtása kölcsönös családi ügyekről beszélgetnek. „És hogy hivták mamádat leánykorában ?"
kérdé a pajtás. Dusi egy kis gondolkozás után komolyan felel: .Nem tudom, akkor még nem ismertem."
Zsiga bácsi kissé későn találta nőfll vannr madame X-et ós ez elkéséa következő párbeasédre adott
alkalmst egy vendég és a házaspár hat éves fia közt :
„Kitől kaptad ezt a szép óraláncot ? u „Mamától, esküvője napján a papával."
Sardonnak két ennivaló kis fia van, a nagyobbik
azonban ki-só röat a amit csak lehet, öccsével végeztet; A két fiacska egy Jágyban alszik s^ lefekvéskor
imádkozniok kell. A nagyobbik már ilyenkor aludni,
azeretne s az imádság terhére van. „Tudod", mondja
a kis röst „segítsünk egymásnak imádkozni ; te imád
kozol, én meg majd a kezeimet kulcsolooa össze."
.Hol van a mamád, kis fiam ?" kérdé egy ismerős néni Palikától. „Betegen fekszik az ágyban. Aztán
szép kis babánk is van." „Kis babátok ? Hisz apád
már két éve Amerikában van." „Sebaj, hisz minden
hónapban kétszer küld levelet."
„Elemér fiam, tudod már, hogy az -éjjel egy kii
öcsöt hozott a gólya ?" kérdi az apa kia fiától. „Nem.
Szaladok és megmondom a .mamának!" ujongott az
apróság és sietett ki • szobából.
„Papa," szólítja mog a kis fiu apját „ugy e, az
ökörnek az anyja ia ökör? „Dehogy, kia fiam ; tehén."
„Hát hogy lehet az ?" „Hát hogy lehet az, kis fiam,
hogy a te mamád asszony és te mégis kis csacsi vagy?"
„Ahá, tudom már," okoskodék a kis fiu „tudom már,
hát az ökörnek az apja is ökOr."

homok-talajon könnyebb, finomabb levelű és gyengébb,
mig a nehéz agyagtalajon vastagerű, vastaglevelű és
erőaebb dohány terem. E tekintetben tehát a megváltoztatás nem sokat használ; a talajnak a dohányra
oly rendkívüli befolyása van, hogy legyen bár a mag
a legkitűnőbb fajta dohány magja, abból nedves anyagtalajon már az ellő évben sem lesz valami jó dohány
a későbbi években pedig jó tulajdonságait végkép elveszti. Ez okból bizonyos helyen jó dohányt termelni
nem abban áll, hogy jelesebb dohánymagról gondoskodunk, mert a minőség főleg a talajtól, az időjárástól
és a megfelelő műveléstől és kezeléstől függ. Főfeladat tehát a termelésre szánt talajuak kiválóan gondos
megválasztása és művelése.
Pipadohánynak a homokosabb, a szivardohánynak az agyagos homok leginkább megfelel. Ebből kitetszik, bogy a szivarnak való dohánynak nagyobb levelűnek, egy szóval erőteljesebben fejiődöttnek keli
lenni.neracaak őzért, hogy belőle hibátlanabb és több
borítékot lehessen izabni, de hogy a nagyobbfoku erjedést is baj nélkül kiállítassa.
Oly talajokon, melyeket a föld árja évről évre
ellep, csak rendkívül óvatosan és bizonyos elvek**)
méltatása mellett lahet közép minőségű dohányt termelni. Ez esetben ia jobb lesz dombosabb helyekre
ültetni, a hol a föld árjának hatása már nem észlelhető
többé. Ez áll a magyar Alföldnek azon vidékeire, hol
évről évre roszül égő dohány szokott teremni.
2. A dohányra azonban nemcsak a talaj physikai
tulajdoniága, hanem a talajbau levő növényi tápanyag
kéazlet is félreismerhetetlen befolyást gyakorol. A dohány caak akkor diaalik, ha a talajban a saját testének felépítésére szükséges tápláló sókat kellő mennyiségben és pedig könnyen felvehető állapotban találja.
Olyan gyökérzete, mint átalában a pillangós virágáúaknak (Papilionacea), melyek a kőzet-törinelékekből is
képesek tápanyagszükségletüket kierőszakolni, nincs
a dohánynak, s igy nemcsak elegendő, de könnyen
felvehető, kész tápanyagokra van szüksége.
Egy ez irányban tett kísérletemnél, a kimosott
sovány homokba ültetett dohány egészen rendesen fejlődött, sőt virágzott is, de 15 levelének legnagyobbika
csak 12 cmtr. hosszú, és 7*5 cmtr. széles volt, mig
egy mellette fövő hasouló nagyságú edényben, melyben
a homokhoz a szükséges trágyasókat kevertem, az
idén 51 cmtr. és 28 cmtr. széles levelek teremtek.
Az általános növényi tápláló sók közül a dohányra
kedvező befolyást mutatnak a káliumsók és a mészsók
némi fölöslege, mig a chlór- és phosphor-fölösleg nem
válik a dohánynak hasznára. A chlór a dohány égését
szállítja alá, a phosphorsav sok protein- (fehérje) féle
anyagképzéire ád impulsust, s ezek a dohánynak az
égéinél kellemetlen, úgynevezett bundaszagot kölcsö
nöznek. Ezenkívül maguk is rosszul égvén, a dohányt
szintén roszabbúl égővé teszik. A nitrogéntartalmú
trágyaszerek, tehát az ammon- és salétromsavas sók a
levél képzését felette előmozdítják, de egyszersmind a
nicotin képződését ia, ugy annyira, hogy erélyes nitrogén-trágyával a dohányt kétszer oly erőssé lehet tenni
mint előbb volt.
Ezeket szem előtt tartva a dohányon ízlésünk
szerint változtathatunk : erősebbé vagy gyöngébbé változtathatjuk a szerint, a mint soványabb helyre ültetjük vugy nitrogéntartalmú trágyaszerekkel kezeljük.
Pipadohányra egyáltalán ajánlanám az érett istálótrágyát vagy a compostot, melyekben a nitrogén kevésbbé van képviselve, mint a friss istállótrágyában.
*») L. Term. tud. KrtzlBny 87-ik füz.t 417 lap.

Kérdi a gyermek apját: „Atyus, mond meg csak
nekem, mit tesz az, ba az ökör kérődzik ?" „Azt teszi fiacskám, hogy már jóllakott és evéa után lefekszik." — Egyszer ebéd után vendégek érkeznek • a
tornácon játszó kis fiút megkérdik : „Itthon van-e a
papa?" „Igen, benn van a szobában és kérődzik.
„Hol voltatok kedves gyermekeim i" kérdi a nagy
apa hazajött unokáit. „A mezőn, édes nagytata." „Es
mit láttatok ott?" „Láttunk két szamarat, egy nagyot
és egy kicsike piciny szamárkát", mond a kis fiunoka.
„Es milyen nagy volt az a kis szamár?" kérdé a nagyapa leányka unokájától. „Olyan nagy, mint én." „És
a nagyobb szamár milyen nagy volt, kis fiam ? „Olyan
mint te", feleié a fiu. „Oh, az nem igaz, ugy-e nagytata, olyan nagy szamár mint te, nincs is !" mondá a
a kis lány naivan.
„Pali, ne, itt van egy alma, de oszd meg keresztányiesen kis húgoddal." „Hogyan kell keresztényiesen
megosztani?" kérdi a kis fiu. „Annak adjuk a nagyobbik feiét, akivel osztozunk." Pali kia bugának
adva az almát, szól: „Ne az alma, oizd meg te."
Egy kis fiu meghallotta, hogy a gólya ismét egy
kis öcsöt hozott. Midőn másnap gyermektelen nagy
nénjénél volt és az eseményt elbeszélte, föloéz nagynénjére 8 igy szól : „Nénikém, neked ugyan luata gólyád van.«
A walesi herceg tavai Párisban időzött. Ez alkalommal a következő adomát eleveniték fel a lapok
1849-ben Viktória királyné jóreményben volt s közei
állott a szüléshez. Férje Albert herceg egy este e
szavakat mondja a walesi hercegnek, ki a szobában
játazott: „Azt hiszem fiacskám, hogy anyád nemsokára
egy kia teitvérrel fog meglepni téged. Szólj, milyel
kívánsz : fiut-e, vagy leányt?" A herceg elgondolkodot
a aztán anyja felé fordulva nagy komolyan mondá
„Ha edes anyámnak mindegy, akkor inkább egy kii
ponay-lovat szeretnék."
A kis Aladár az ablakból nézte a vihart s amin
a felhők gyorsan kergetőztek az égen ; egyszerre csak
megszólal: „Mama, mama, nini, elszalad az ég."
Az árvizet nézi a mama két kis fiával. „Es ho

A trágyalevet vagy árnyékszék trágyát magas chlórtartalmuk miatt, főleg az alföldre nézve nem tartom célszerűnek, különösen olyan dohánynál, mely a rosszul
égésre hajlandó.
3. A művelés a dohánynál szintén teljes figyelmet érdemel. A tapasztalás azt mutatja, hogy a szorgalmasan kapált, töltögetett dohányok sokkal finomabb
levelünk éa nemesek lesznek, mig a. kevésbbé müveit
dohány durva leveleket szolgáltat. Szükségesnek tartom még egyszer megemlíteni, hogy a dohány gyöngéd
gyökérzeténél fogva igen jól porhanyitott talajt igényel,
s ez okbol különösen a nehezebb talajok gondos megművelését kiváivóan szivén kell bordani a dohánytermelőnek.
A bugázás és a kacsozás — mely kifejezések
alatt a virágzatnak még a virágzás előtt való letördeléuét, s a levélhónaljakból jövő uj hajtások szorgalmas
eltávolítását értjük — főleg szivarnak szánt leveleknél
nagyon kifizeti magát.
Ez utóbbi müveleteket illetőleg sok helyen az a
nézet uralkodik, hogy a dohány termelésnél csakis a
mennyiségre kell törekedni, s hogy kacsozatlanul és
bugásatlanul a dohány nagyobb termést ád, mint ha
bugázva és kacsozva volt. Ez épen nem áll, ha e műveletnél a kellő középúton haladnak. Igaz ugyan, hogy
a dugázatlsn dohány több levelet terem, talán 18 at
sőt 20 at is, mig a bugázásnál ogy-egy tövőn 9—10
levelet hagyni, legtöbbször elegendő ; azonban mint az
általam is tett kísérlet bizonyítja, a dohánylevél menynyilége hasonló területről súlyra nézve jó formán ugyan
az marad. A mit az által lehet kimagyarázni, hogy
á bugázatlan dobány több levelet szolgáltat ugyan, de
kisebbet és könyebhet.
(Folytatás kBv.)

Nyilatkozat.
A „Nemere" folyó évi 91 ik számában — »Egy
köziégi tanitó választás" cimü cikk jelent meg „Egy
szülő" aláírással.
Történetesen igen jól ismerem e választási actust
és e választásban szereplő egyéneket; igazság érzetem
parancsolja, hogy felszólaljak, hogy a cikkíró szavaival éljek : némely dolgokat ez ügyről „a nyilvánosság
elébe vinni épen a tanügy érdekében szükséges ;" igen
szükséges a nyilvánossság előtt a tanügy embereire
szórt rágalmakat megczátolni.
Cikkíró midőn N a g y D é n e s t a rágalom sarával ösizepiszkolja — többek közt irja, hogy Nagy
Dénei „egy árva betűt lem mutathatott fel, a mi tacitói minőségéről tanúskodnék.
Ez a legtisztességesebb kifejezéssel élve -- nem
igaz ; az igazságnak célzatos elferdítése. — Nagy Dé
nea ioiyamodásához — a többit mellőzve — csatolva
voltak a következő bizonyítványok :
a) hogy a 8 g) mnasiumot kitűnő és kitűnő első
osztályú érdemfokozattal végezte és hasoló, eredmény
nyel ,,éretségi vizsgát" ÍB állott
b) a nagy enyedi főtanodéban a theologiai tanfolyamot hasonlóan kitűnő érdemfokozattal végezte
Igen természetes, és mindenki, ki az erdélyi ref.
tanodák szervezetét ismeri, jól tudja, bogy ifjaink a
bölcsészeti és theologiai tantolyam alatt a bölcsészet
különböző ágai mellett tüzetesen tanulják a nevelés
és oktatástant elmélotileg, — valamint a bölcsészeti
erkölcstant (Nagy Dénes korában Mihályi Károly éi
Gáspár Jánoi preffessorok alatt;; és évek során tanul
ják - - egyszerre az elmélettel — mint magántanítók
gyakorlatilag is ; kikre ily minőségökben 10—12 gyernevelése, oktatása van bízva.
Nó de, ha ez elméleti és gyakorlati köpzettség
nem elég — tehát.
c) Nagy Dénesnek folyamodványa mellé volt
csatolva egy bizonyítvány az enyedi főtanoda tanári
karától, arról, hogy ő ezen tanári kar előtt tanítói
vá jön ez a sok víz, ba innen elmegy ?" kérdi a kis
Béla. „A tengerbe fiam." „Hiaz akkor a tengerből ÍB
ki fog önteni" jegyzé meg Béla. „Oh nem I" világositá
föl sz ,okosabb' Aladár „A tengerben terem a sok
spongya, az majd felszívja magába."
A kis Albert látogatóbau van egy kis iskolás
táriáuál. Közeleg az uzsonna ideje. „Foglaljon helyet"
biztatja pajtása mamája. „Köizönöm, nem eszem". „De
mégis !" ,,Köszönöm, nem eszein.' „De miért nem ?"
„A mama azt mondta, hogy legalább háromizor kérésiéin magam, mielőtt leülnék enni."
„Mit csináltál leányom, mig oda voltam ?" „Az
ablakon nézegettem ki, édea anyám." ,.Es te ?" szólt
kisebbik leányához. „Néuémnek segítettem" felelt ez
megijedve.
A mamának X. asszonyt jelentették b* s a mama azonnal figyelmeztette kis kotnyeles lánykáját,
hogy nehogy valami illetlen megjegyzéit tegyen a látogató asizzonyság orrára De alig hogy ez belépett,
a kiciike bámulva fölkiáltott: „Mama, hiiz a néninek
nincs is orra."
„Imrécském, miért nem kötöd már meg haris-1
nyádat ?" szól rá fiacskájára a fiatal mama a papa jelenlétében. „A hadnagy báciit várom, majd az szépen
megköti." „Nem tud az ahoz, Imrékém ; csak kőid
meg." „Nem hát, hisz hallottam, mikor tegnap a tiédet is megkötötte, aztán azt mondtad neki, hogy igen
szép, ezért puszit érdemel "
pMamácska, mond csak, mikor hal meg az ember tulajdonképen ?" „Hát édes gyermekem, mikor
megöregszik." „Ah, akkor kérni fogom a jó istenkét,
hogy ne engedjen téged magöregedai.
A kis leány hatodik születésnapján igy izólt:
„Miért mondjátok, hogy ez nekem hatodik születésem
napja; hisz az a nap, melyen születtem, első születé-

vizsgát tett és as elemi osztályok tanítására képe- törésre minden előkészületeket megtett. Plevna még
sítetett.
3 hétre el van látva élelemmel. A szultán átnyújtotta
d) arról, hogy a székely-udvarhelyi főtanoda ele- november 16. a polgár gardának a zászlót, intve őket
mi osztályaiban a legközelebbi múltban 2'/, övig, mint
hogy az alatt a hazát hősiesen védelmezzék.
OBztály tanitó működött.
Bathumnál borzasztó harz dühöng, a város egéEgyebeket mellőzve, ez tán — több „agy árva
betűnél, mi tanítói működésiről tanúskodik."
Bzen össze van lövetve.
Es ilyen képzettséggel azt hiszem versenyre szállMukhtár paia izervezi hadserget Erzerum háta
hat egy oly egyénnel, a ki 2—3—4 középtanodai megett, naponként kap erősítéseket s közelebbről újból
osztály elvégzése után megszökik a komoly tanulástól
megtámadni készül a muszkákat. A hóesés oly nagy,
és beáll népboldogitónak.
Tisztelet a képezdéből kikerült sok jeles ifjú ta- hogy az oroszok ostrom ágyúikat nom tudják előre
nítónak, de soha se szégyeljék magukat, hf gy ha egy
felsőbb tudományokat vegzett egyén is bemeréssel
állami soraikba ; tartsák szerencséjüknek, ha a speciV E G Y E S
ális tanítói szakismeret mellett magasabb képzettséggel
bíró egyének rs rálépnek tövises pályájukra.
— Brassómegyébeu a ugynevett fekete viznél
A sors által üldözött szegény Nagy DéneBtől bi- fennálló vágóhídon a zohánna juh-hus kivágás folyazony senki sem fogja irigyilhetni, ha egy évre ideigle- matban lévén, ezen zohánna húsnak a megye területére
nesen ,300 frt évi fizetéssel megválasztatott tanítónak. behozhatása iránt kérdés tételvén, meghatároztatott —
O hitem szerint ha ilyen rosz akaratú ráfogások- miszerint a zohánna huBnak a megye területére behokal el nem üldösik — hasznos munkása lehet a ne- zatala ezen rendelet vélelével szigorúan megtiltatik. —
velés ügynek.
Mi is pontos közhírré tétel végett a tekintetes szerDe czikkiró nem elégszik meg azzal, hogy Nagy kerkeztő urnák megiratik. — A központi vészbizottDénest a nyilvánosság elölt pellengére állítja; jónak ságtól SepBi Szentgyörgyön 1877 évi nov. hó 15 én.
látja az iskolaszéket, a választást vezető elnöket és is- Forró Ferenc, alispán, vészbizottsági elnök.
kola vizsgálót is lehordani.
— Az országos m. kir. statístikai hirataluak
Erre csak azt mondom — köszönet, a nevelésügy a folyó évi aratás eredményérőli statístikai adatok feletti
tárgyalás s az összeállítás iránt leadott tisztelt
érdekében elismerés éB köszönet az iskolaszék önzettelenebb részének, — a választató elnök szelíd tapin- rendelete folytán ezen megye statístikai bizottság gyűtatos eljárásának, — a kir. tanfelügyelő ur bölcs belá- lését folyó hó 26-ik napjára tűzöm ki miről czimet,
tásának — hogy egy község nevelés ügyét - - ideig- mint nevezett bizottság tagját — azon felkéréssel értelenesen bár — egy évre megmentették, a legszomorúbb sítem, hogy a kitűzött napon a magye házánál megjezavartól, - - megmentették egy olyan egyéntől, a ki lenni szíveskedjék. - - Sepsi-Szentgyörgy 1877. nojóakaratú figyelmeztetés — elnöki tiltakozás dacára is vember 14-én. — Forró Ferenc, alispán.
— A brassói magyar dalárda szombaton tartotta
elég arcátlan volt mint folyamodó önmagára szavazni
ez évi rendes tánccal egybekötött dalestélyét a „Nro
— a ki nem itat, hanom iszik.
1."
nagytermében.
E daleitély, melyen igen nagy száEgy másik szülő.
mú és díszei közömég vett részt, még művészi igényeket is kietégitbetett. A jól megválasztott éa gyönyörűen előadott egyes darabokat a közönség folytonos
A „Nemere" eredeti táviratai.
tetszésnyilatkozata kisérte; a dalárda, melynek gyöFeladatott Budapesten nov. 19 én d. e. 10. 6. 10 p.
nyörű hanggal rendelkező tagjai vannak, többszörösen
Érkezett d. u 2 óra 20 perek.
megéljeneztetett. Es estély páratlan élvben részesítette
a közönséget. A brassói magyarság dalárdája hazánk
Tegnap Kars elesett.
nagyobb városai dalárdájával is méltán kiállhatja a
versenyt. Mi az ily nyilvános előadásoknak felette örFelad alott Bndap esten nov. 20-án d. e 10 ó. — p.
vendünk, mert tudjuk, hogy a brassói magyarság csak
Érkezett d. u. 2 Ara 55 perekily nyilvános szereplések által, melyekben mintegy önA székely mozgalomért Kézdi-Vásár- magát mutatja fel — hódíthat; csak ezek által nyerheti meg állandóan és méltán más ajkú polgártársai
helytt letartóztatottakat a kúria szaba elismerését,
kik erre mintegy kényszeríttetnek a madon bocsátani rendelte.
gyarság műveltsége, életrevalósága által. Szeretnők, ha
ez estélyeken cigányzene helyettesítené a katonszenét,
mert bármennyit is beszélnek a katonazene pártolói,
. L e g ú j a b b ,
hogy enélkül nincs tisztességes, nobel időtöltés, be kell
Szulejman pasa parancsot kapott az oroszokat ismernünk, hogy csak magyar zene lelkesít minket,
hogy csak cigány tud magyar darabokat magyar tánazonnal, mihelyt teheti egész erejével támadni meg.
colóknak búzni. Ki a brassói magyarságot ily összeAz orosz működési terv következő : Ha Plevna jövetelnél nem látta, fogalma sincs arról, mennyire
10—12 nap alatt nem lesz a muszka birtokában, akkor szép, vonzó e magyarság. Lelkünk örömben úszott,
a szerbek, egyesülve egy orosz hadtesttel, Sophia ellen midőn a deli magyar hölgyek, a vig kedélyű, társaságokban otthonos magyar fiatalokon végig tékintettünk.
fogDak operálni, hogy a Mehemed Ali parancsnoksága Ez estély becsületére válik a brassói magyarságnak,
alatt álló hadiereg Ozmán pasa segítségére ne mehes- a dalárdának. Munkáljanak tovább és folyton a vezesen. Nisch török erőd, melyet a szerbek a sophiai uton tők e magyarság anyagi és szellemi jólétén, ruert ez
megszállanak — caak körülvétetik. Egyszersmind az életrevaló nép hivatva van dominálni ott, hol minden
orosz Balkán-hadsereg Kazanlik tllen nyomul. E terv térről eddig teljesen leszorítva volt.
nagyon véres csata által vihető csak ki, mert a törökök a Balkán havas hegyeit ágyukkal látták el és a
Gabrova-Sipka ut golyókkal annyira elárasztható, hogy
az orosznak lehetetlen lesz tovább haladhatni.
Plevna ellen erős támadás készül. Kémek beszélik, hogy Orhanie felé Ozmán pasa egy esetleges át-

— Nemes és hasznos. A négyfalusi női olvasókör egy kiküldött bizottiága tek. Balázs Antalné elnök
tiszt. Borcsa Mihályné és tek. Kanyó Zsigmondné rendel tagok személyeiben, megjelenik a hoszufaluii ipari
szakosztálylyal megtoldott műmetiző m. kir. állami f.
népiskola gondnokiágának folyó évi nov. 7 én tartott
gyűlésében ás a kör nevében átnyújt a gondnokság

sem napja volt és egy éves koromban már két születésem napja volt."
„Kis öcsém, mond meg nekem, minek hívták szt
István első magyar királyt gyerekkorában ?" „Pistának", volt a bölcs falelet.
Nyilváuos vizsga alkalmával a teremtés és csinális közti különbséget magyarázgatta N. lelkész az X.
falubeli gyermekeknek. Azután ily kérdést tett föl
egynek a sok közül: „Ki teremtette ezt a világot?"
Felelt a gyermek : „Isten." „Hát a te szűrödet ki csinálta ?" „A szürszabó." „Vájjon tudna-e a izürszabó
ilyen világot ii teremteni ?" „Nem." „Miért nem tudna ?" „Mert nem tanulta."
Tanfelügyelő (iskolalátogatás alkalmával) : „Mond
meg nekem, hogy hivják azt az embert, aki a mezőre,
a rétre vigyáz?" Fiu: „Mezőkerülö" Tf: „Hát aki
az erdőre vigyáz ?" Fiu : „Erdőkerülő." Tf: „No most
mond meg, hogy hivják azt a nagyságos urat, aki arra
vigyáz, hogy az iikolában jól tanitianak ?" Fiu : „Iskolakerülő."
Rákiált a rektor borzai tanítványára : „Miika te,
az én fámon van tizenhat körte ; ha abból levesznek
másfelet, mannyi marad?" „Hát egy firges I" felel vigyorogva a nebuló. „Na, na fisra, nem ugy." Debizon
ugy Van. A biróék Gyurkája mind leszedte a többit,
caak egy firgest hagyott rajta."
Tanító: „Malyiket neveszük keletnek az ég négy
tája közül?" Leánygyermsk : „Ahol látizólagosan a
nap fölkél ?" „S miért hangsúlyozod, hogy látszólagosan ?" „Mert roltaképsn nem a n»p kél löl reggel ?"
„Hanem . . . ?" „Hanem mi."
„Háuy szentség van fiam ?" kérdé a tauitó. „Már
egy sínes." „Miért gyermake-n ?" „Mert tegnap adták
fel szomisidunkuak az utolsót."
„Hol maradtál ennyi ideig ?" kérdé a tanitó egy

későn jött kis fiútól. „A gólya egy kis öcsöt hozott.
Az apám fáért ment az erdőbe ; szerencse, hogy az
édes anyám odahaza volt."
Tanitó : „Meg tudnád-e mondani kedves kis fiam,
miért kérünk mindennapi kenyeret a Miatyánkban, i
miért nem egy hétre vagy hónapra valót?" A kérdezett kis fiu előbb ravaszul mosolyog, azután megszólal : „Azért, tanitó ur, hogy nyakunkra ne penészedjék."
„Hány napja van Februárnak?" Piita nem felel.
A tanitó egy fali niptárt ad kezébe. ,.Nos, nézd meg,
hány napja van." „Huszonnyolc." „S miért huszonnyolc, mig a többinek 30—31 ?" Piiti még egyizer
megnézve a naptárt: „Hogy elférjen alatta a stempli."
„Jegyezzétek meg gyermekeim, hogy a szellem
egy taat nélküli lány. Nos, miért nevetsz Elemér fiam?"
„Mert olyan furcsa lehet az, ha a fej mindjárt a lábból nő ki."
Egy szerencsétlen varga inas eltörte a boroi üveget. „Uram és én istenem !" siránkozék a gyerek „Az
üveg eltörött; bár csak én ii meg volnék már verve."
Két vargainas találkozik. „Szervusz Miii. Valamit kérdezek, amire még a majízterodosk ÍB megállna
az eize." „Ki vele hát no !" „Meg tudnád-e mondani,
miért csóválja a kutya a farkát?" „Tudja a fránya.*
„Ládd, ciak azért, mert a kutya nagyobb mint a farka; ha nem volna nagyobb, a farka csóválná a
kutyát."
Am nt Jano vargainas felszabadult, bsmagy z
Haupttrafikba s harsány hsngon mondja: „Kérek n i varokat." „Milyeneket?" kérdé a segél. „K>-ajcirosokat." — „Hányakat?" „Most egyeket, ra»jd midkor
többeket."

elnökének egy „hatvan forintról o. é." szóló takarékpénztári könyvecskét, mint alapítványt, két példány
alapító levél kíséretében oly czélból, hogy ezen alapítvány esedékessé válló kamatja egy „Hosszufaluban"
létesítendő felső leány népiskola szegény tanulói —
vagy ennek létre nem jöhetése esetében, a jelenleg
fennálló f. fiu népiskola convictussa (élelmezés) számára legyen fordítva. — Oly nemes tett ez, mely nem
szorul Beinmi dicséretre ; oly hasznos tény ez, mely a
nép nevelés ügyét mozdítja elő.
A nagy küzdéssel fáradsággal és nem csekély
kellemetlenségekkel ösazeszerzett alapítványért.
Fogadja a nagyon tisztelt olvasó-kör mind a
gondnokság, mind az intézet, mind azon leánykák vagy
fiuk nevében, kik majd ezen alapítvány kamataiból
részesedni fognak, hálás köszönetemet. — Sokáig éljen
a nagyon tisztelt kör, sokáig éljenek annak kiváltó
rendes tagjai, hogy nemcsak megélhessék egy ily intézet létesítését, hanem láthassák azon ártatlan sziveket is, kik ezen jótéteményben részesedni fognak hoszszas ideig a legnagyobb egészségnek örvendve. Hoszufalu 1877 nov. 18. Pál Károly, igazgató.
Öngyilkosság. Szentkirályi Kis Antal, városunkban állomásozó ezredbeli szakaszvezető tegnapelőtt
este meglőtte magát. A szerencsétlen, mielőtt szándékát végrehajtá, pajtásait megvendégelte. Mint értesülünk, öngyilkosságát buskomorsága okozta.

Az általain iiL.piUndó

„Székely nemzeti muzeum"

számára f. ér okt. liavában beérkezett adományok
kimutatása.
P I A C I ÁRAK
I. K ö n y v e k , n y o m t a t v á n y o k és k é z i r a t o k .
S.-Sz t.Brs ssó,
Jakab Lajos úrtól (Székely-Udvarhely) 2 kötet
Gyöt gj nov
hirlap 1790-ből, 29 drb különféle hírlapok mutatvány
16
9.
nov.
!
számai, 56 drb 1848—49-es rendeletek, tudósítások és
egyéb nyomtatványok, 3 drb kéiirat, 11 fűzet halotti
frt. kr. frt
beszédek, 14 füzet vegyes tartalmú nyomtatványok, 12
1 legszebb . .
8 / 8 0 8 180
drb szincédula a XVIII—XIX. századból, 30 db. szoBuza (tiszta) í közepes .
a —
8 40
morujelentés, 1 családok leszármaztatási könyve (kéz7 80
/ gyöngébb . .
7 30
iratban). Sándor János úrtól (Marosvásárhely) 1 napBuza (vegyes)
6 50
7 10
tár 1794 bői. Zeyk Sándor úrtól (Sepsi-Szentgyörgy) 1
le 8zebb
80
5
öt>
i ROM
1 £
• • • •
5
hártyán irott török okmány 1600-ból, 3 drb magyar
) közepes . . . .
5 50 5 50
kézirat a XVIII. századból, 31 drb görög és szerb
Ám f t
\ legszebb . . . .
5 —
4 90
okmány, 1 drb bulgár okmány. Zathurecky István úrÁrpa
] közepeg
. . . .
4 30
450
tól (Céske) 1 kötet orvosi könyv 1600-ból, 1 honvédZab
1 legszebb . . . .
3 10
3 —
lap 1848 ból. Kelemen Elek úrtól (Szucság) t imak.
2 90
i
( közepes . . . .
2 80
1710-ből. Gönci Lajos úrtól (Kolozsvár) 10 drb szoTörökbuza
4 20 5 —
morujelentés 1700 ból. Dr. Simonffy Sámuel úrtól (Ba6 10
1 Kása
j 8 —
rótb) 2 kötet könyv a XVI. századból, 1 kézirztos
könyv. Zathuretzky Károly őrnagy úrtól (M.Vásárhely)
9 50
2 kötet köuyv. Gr. Toldalagi Ágnes ő nagyságától
7
(Szent-Benedek) 3 drb hártyán irott adománylevél, 1
10
db világtörténeti táblázat, 10 kötet köny, 17 drb kül.
20
1 40
nyomtatvány, 31 füzet halotti és egyházi besóédek, 7
32 — 32
— A török sebesültek részére Nagy-Borosnyó drb kéziratos mű és 7 drb szomorujelentés a XVIII.
44 — 44
községéből adakoztak : Ciia Farkas 3 frt 75 krt Csia századból.
20 —
20
Farkasné Kovács Klára, Molnár Istvánné Magyari Ir30 —
32
II.
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ina, Konc Györgyné Ambaris Rózáliá 1—1 frt. Molnár
Kozma I, kisasszonytól (Besenyő) 1 aranykarika
István, Biró Elek, Kónya Lázárné Bede Ágnes 50—50
krt. Kónya Sándor 30 kit. Magyari Katalin, Kónya (roganypénz). Darabos József úrtól (Szacsva) 1 arany
Balázs, id. Kónya András, Weiss Moritz, K. B., Szabó tű. Keresztes Gyula úrtól (Szacsva) 1 drb kovazzilánk,
János, Szabó Jánosnó Kónya Rozália 25—25 krt. Nagy 1 kőbalta. Gereb Ilka kisasszonytól (Barótb) 1 ezüst
Bécsi tőzsde és pénzek nov. 1.9
Imre, id. Kónya Antal, Bíró Elekné Vida Rákbei, Be- kávéskalán. Kelemen Elek úrtól (Szucság) 1 ezüst evő
nedek Áron, id. Szabó László 20—20 krt. Szabó kalán, 1 kettős nagyító üveg, 1 kis kanna. Csanádi 5°/ Metalliques . 63.30
M. földt. kötv. . 78.25
0
Lászlóné 10 krt. Összeg 11 frt 40 kr, beváltva 2 drb Béla úrtól (Göcs) 1 kard a XVII. századból, 1 nagy 5°/„ nem. köles. . 66.90
Tem. földt. kötv. 77.22
C«. kir. aranynyal. Elküldöttük.
csákány. Csiszár Albertné ő nagyságától (Baróth) 1 1860. államkölcs. 73.70
Erd. földt. kötv . 77.25
— A török sebesültek részére Papolc községe porcellán boros kanna. Jakab Gyuláné úrasszonytól Bankrészvények . 112.—
Ezüst
106 30
14 kiló tépést küldött. Ebből a község házánál tépe- (Szent Benedek) 1 porcellán gyümölcsös kosár, 1 réz Hitelrészvények . 820.
Cs. kir. arany . • 5.67
kávés
findzsa,
1
békateknös
tűtartó,
1
poroellán
find
tett 7 kiló, a Kis György közbenjártával a fonóba járó
London
19.20
Napoleond'or . .9.54'/
leányok téptek 6 kilót, Doniokos Berta kisasszony zsa, 4 drb ezüstpénz (magyar). Zaihuretzky Berta és
adott át 1 kilót. A tépést készítő estékre* világítást Ilona úrhölgyektől 1 poroellán ékszertartó. Csiszér
szívesek voltak adni : Vajna Déncsné, Imreh György Albert úrtól (Baróth) 1 karniolból készült burnótsze
Felelős szerkesztő: Vecsey Róbert.
lence. Jakab Lajos úrtól (Sz.-Udvarhely) 3 drb bankó
biróné, Neuwirth Bernátné éa Kis Győrgv.
— Pályázat B e á k F e r t n c emlékszobrára. pénz 1700-ból. Gr. Toldalagi Ágnes ő nagyságától
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.
1 §. Alulirt bizottság pályázatot nyit Deák Ferenc (Szent-Benedek) 1 fedeles borkancsó, 1 szép alakú
bronzemlékszobra mintá)ának elkészítésére. Pályázhat illatszertartó. Sándor János úrtól (Maros-Vásárhely) 2
akár hazai, akár külföldi művész. A bizottság fentart- drb sarkantyú. Kitler Johanna úrhölgytől (Arapatak).
ja magának, hogy nebány hir neves művészt megfelelő 1 pápaszem, 1 oivaBÓ. Özv. Bariha Sándorné urasztisztelet dij biztosítása mellett egyenesen hívjon fel a szonytól 1 hímzett rámafej.
pályázatban való részvételre. — 2. §. A szobor a FeIII. T e r m é s z e t i t á r g y a k :
renc József tér egyik végén a kereskedelmi társulat
Özv. Zathuretzky Istvánné úrasszonytól 1 taplóépülete előtt fog állani; a tér átellenes végén a ma- kalap. Özv. Kozmáné gr. Vaas N. ő nagyságától (Kisgyar tudományos akadémia palotája előtt gr. Széche- Kend) 7 drb (pompejii) mozaik kőkocka, 1 (pompejii)
A Zajzon Lajos-féle ház örök áron szabad
nyi István emlékszobra állíttatik fel. — Ennél az álló márványdarab. Filep Eliza kisasszonytól (Válya) 1 kis kézből eldó. Vásárolni szándékozók értekezhetalak tizenöt bécsi láb (4. 74. méter) magas ; a négy mammuth-fog, 1 (borszéki) lerakodás, 2 drb (petroülő szoborral díszített gránit talpazat huszonhat bécBÍ zseni) csiga-kövület. Sándor János úrtól (M.Vásárhely) nek Zajzon Antal úrral a volt Gaál Károly-féle
háznál s tőle a feltételeket megtudhatják.
lábra (8. 22. méter) emelkedik; az emlék ösazes madrb 48—68 entror. nagyságú ős állat (elephas antigassága negyvenegy bécsi láb (12. 96. méter). A pá- 2quis)
4—6
Zeyk Anna úrhölgytől (Sepsi-Sztgyörgy)
lyázóknak figyelemmel koll lenni e körülményre, hogy 1 drbagyara.
3 drb kősó. Albert Dénes úrtól
a két átellenes szoborral díszítendő tér összhangzato-1 (Cécke) kristály-só,
2 drb ős medve nyakszirtje. Cserei Akos gaz
san tűnjön fel. — A helyiség térrajza a körül fekvő dász úrtól
106 drb rovar. Gyulai Irma kisasszonytól
házak magasságának feltüntetése mellett a pályázók (Bölön) 1 drb
kristály só. Kitler Johanna úrhölgytől
használatra a magyar nemzeti muzeum irodájában több 1 drb márványkő.
Vasady Gyula úrtól 5 madárkopopéldányban le van téve, hol minden egyéb felvilágosí- nya, 2 hal, 1 gyík csontváza.
tások készségesen fognak adatni. — 3. §. A feladat az
IV. K ü l ö n b ö z ő t á r g y a k :
hogy Deák Ferenc alakja az élethez és jelleméhez híZágonban a piacsoron egy öt szakasza lakven legyen ábrázolva, a milyen az az 1860—1869 közt
Gr. Toldalagi Ágnes ő nagyságától 1 selymen
volt, mielöit a kor s betegség súlyos nyomai rajta észre festett airoer. Zeyk Anna úrhölgytől 3 drb művészileg ház, B gazdasági melléképületekkel ellátott tevehetők lettek. — 4. §. Az emlék összes költségei a készített húsvéti tojás. Zeyk Ilona kisasszonytól 1 mű lek, a jövő „Szentgyörgy"-napjától haszonbérbe
a talapzattal és felállítással együtt százötvenezer forin- faragvány. Kelemen Elek úrtól 1 48 as kokárda üveg adandó, mely lakház bolthelyiségnek használtatotmeg nem haladhatnak ; a bizottság ugyanazért ki alatt, 4 drb olajfestéazetü ős magyarok arcképe.
tott s használtatik ma is, értekezhetni a haszonvánja, hogy a pályázók költségvetésst csatoljanak minFogadják a lelkes adakozók, kik tettük által egy bérbe vétel és feltételek iránt helyben tulajtáikhoz. — 5. §. A pályázó művészek ugy az az alakra
nemzet
kincsét
gyarapítják
előlegeB
köszönetemet,
az
talapzatra kiterjeszkedő mintavázlataikat, melyek az
donos
Szöcs Boldizsár,
emlék nagyságának egy tizedrészében készítendők, a utókor hálás elismerését.
1_3
kereskedővel.
nevöket tartalmazó pecsételt jeligés levél kíséretében
Imocsfalva, 1877. nov. 9.
az 1878-ik óv októberhó 31-ig a „Deák-szobur bizottÖzv. Cserey Jánosné,
ság elnökélvez Budapesteu a magyar tudományos akaZathurecky Emília.
démia palotájában" czimeze küldjék be. — 6. §. A
beérkezettminták alkalmas helyiségébeu egy hónapig
közszemlére ki leBznek téve. — 7. §. A kiállított pályázó müvek 1878 évi deczemberhó kezdetén egyjury
által meg fognak biráltatni, mely a feltétlenül kiadanó
pályadijakat döntőleg oda ítéli. — 8. §. Ezen jury
tizenegy tagból fog állani, melyek körül egyet-egyet
választ: a képzőművészeti tanács, a fővárosi közmunka
tanács, Budapest fővárosának építészeti bizottsága, a
képzőművészeti társulat, a mérnök- ós épitész-egylet.
Töltött garnitúrák nagy választékban a legjobb szövettel bevonva, diván,
A bizottság ezenfelül három külföldi művészt fel fog
hivni a bírálatban való részvétre, s három tagot választ
kanapé,
politurozatlan garnitur butorfák, politúrozott és féuymázolt asza maga köréből — 9. §. A gályadij 6000, 4000 és
3000 frank aranyban. — Budapest, október hó 3l-én.
talok, esztergályos munkák; görbített nádszékek uj divat szerint náddal es

Eladó ház.

Hirdetmény.

BÚTOROK.

A Deák Ferencz emlékszobor bizottsága.
— Könnyű párbajoxási mód. Az „Italie" irja,
hogy közelébb két ősz férfiú valami Ugy felett annyira
össze veszett, hogy az egyik kihivta a másikat. „Uram,
az ön által hasmált kifejezések caak vér által moshatók le" — — „Vér által . . ? Párbaj a mi korunkban 1 Hisz az őrültség ! u — Jól van tebát akkor fiaink
verekszenek meg helyettünk. Belé egyezik ö n ? ? " —
Elfogadom, de azt bizonyára meg fogja egedni, hogy
nekem nincs fiam." — Egészen megkönyebbülve lélekzett fej a másik B mondá: Köztünk legyen szólva —
nekem gyermekem nincs."

faüleppel, álló tükrök, tükrök arany, diófa-keretben, ablakredőny ékítmények és mindenféle asztalos kárpitos és esztergályos munkákat a legolcsóbb árak
mellett ajánl

Papp Ferenc, butorraktáros
Brassóban, kkstroinutca 2 sz. a. Gyár O Brassó 302 sz. a.
Elfogadtatnak használt székek náddal befonásra, igazitásra s megrendelések
mindentéle bútorokra.
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