2Í. szám.
Szerkesztőségi iroda
Fipiae, Csulak-féle ház,
hová

lap szellemi részét
illető

közlemények

küldendők.

Kiadó hivatal:
P o l l i k Kór könyvnyomdája,
hová a hirdetések él
előfizetési pénzek
bérmentesen intézendflk.

ISepsi-Szentgyörgy, 1879. Csütörtök, március 13.

NEMERE

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap.

IX. évfolyam.
Megjelenik ezea lap
kint kétszer:

heteoj

oatttörtokön és vaalraap

' Előfizetési feltételek

jlletyben házhoz hordva, vagy
vidékre postán küldve
j Egész évre . . 6 frt — W.
Fél évre . . . 3 frt — kr.
! Negyedévre . . 1 frt 5» kr.

Hirdetmények dija:
I 3 hasábos
petit-sorért,
vagy
annak
helyéért
6 kr.
Bélyegdij külön 30 kr.

j

Nyilttér

aora

15

kr.

Aftápamszéfcí „Házíípar-egytefc" és a „sepsi-szentgyargyi ©nkériytes tflzaEtá-egyfefc" hivatalos közíánye.
Budapest, 1879. március 9.
n —. A delegációknak mostani folytatólagos ülésezése alatt Andrássy külügyminiszter
számos oly nyilatkozatot tett, melyek mázsás
súlyként zúzzák össze az ellenzéknek nagyra
fe'puffasztott, — de gyönge bordájú vádaskodásait.
Ellenzékeink valamennyi árnyalata kitűnő
Tisza-ellenes fegyvernek fogadta el azon vádat, hogy a két okkupált tartomány közigaztiísi szervezésének kérdése a monarchia alkotmányos képviseleteinek kikerülésével, a közös
kormány által abszolút hatalommal fog elintéztetni. Ez áliitás után pompás jogosultság színével lehetett oda tenni, hogy íme : a monarchia
terhes áldozataival elfoglalt két tartomány az
abszolutizmusnak — a kamarillai befolyásoknak
lesz melegirö fészke s a magyar alkotmányosság s önállóság ellen törő ve'uitásoknak lesz
kiinduló pontja a magyar Andrássy és Tisza
közreműködésével.
Andrássy most az osztrák delegációban —
mely egy kákán száz csomót is kereső faggatózással gáncsot kiván hányni a magyar minisz
temek — ez ügyben ismét kinyilatkoztatá azt,
mit különben már Tisza nyilatkozatai után várhattunk is. Az osztrák delegáció folyton azután
kérdezősködik, hogy az előterjesztések közt hol
vannak Bosznia költségei? mert nyíltan ugy vélekednek, hogy ezeket Andrássy valami hamis
cim alatt akarja velük megszavaztatni, hogy
aztán abszolút hatalommal használja azt. Andrássy kijelenté, hogy boszniai költségvetést
nem terjesztett elő, mert a kormány ragaszkodik azon elvhez, hogy a két foglalt tartomány
közigazgatási költségeinek ugyanazon tartományok jövedelmei által kell födöztetniök s teljes
meggyőződése szerint fedeztetni is fognak, miután semmi e jövedelmeket túlszárnyalható költséges befektetés nem céloztatik. — A hadügyi
kormány most a hazatért menekültek ellátására
s az ideiglenes igazgatás költségeire ad ugyan
előlegeket a boszniai ideiglenes ko-inányzatnak,
de ez természetesen ama tartományok rovására történik — s elkerülhetlenül szükséges, ha
nem akarjuk veszni hagyni az aratást s vele
ama tartományok adóképességének f'íforrását.
A két tartomány miként leendő szervezésének
kérdését megoldani a két kormány s parlament
feladata. A kormányok már tárgyalják az ügyet
és — mint Andrássy biztosított is — bizonyos
elvi irányban meg is állapodtak, hogy ezen
függő kérdésnek vagy formális nyilatkozat, —
vagy egy . a d h o c « intézkedés által leendő
mágoldását fogják a parlamentek előtt ajánlani,
E nyilatkozat teljes meztelenségében tünteti
fcl. az ellenzéki vádak alaptalanságát. Nem lesz
a. két tartomány kiszámithatlan megterheltetésank kútforrása, — mert ott nem terveztetnek
nagy beruházások s a hadügyi kormányzatunk
által nyújtott előlegek is visszatérülnek, mihelyt
a két tartomány adóforrásai megnyílnak s nem
lesz Bosznia s Hercegovina az abszolutizmus
otthona, mert az ottani szervezés alkotmányos
uton történik s a parlamentek beleegyezésével
intéztetik.
A másik ellenzéki vád még merészebb. A
szerint Andrássy maga cserben hagyni készül
legsajátabb müvét, a berlini szerződést, hogy
az Oroszországgal titkon rég megállapított mód
szerint Törökország felosztása végrehajtassák ;

e végből — mint az ellenzéki izgatás biztosit,
— a tavasszal, mikor a hó felolvadt s mi fő :
a delegációk által a költségek megszavaztattak,
az okkupáció ki fog terjesztetni egész azAeget
tenger partjáig, Salonichiig s hogy e célból

már titkon meg is indíttattak a hadcsapatok a
novibazári kerület okkupálására.
Andrássy e tekintetben is nyilatkozott s
még pedig oly világosan s határozottan, hogy
nyilatkozata egyszersmindenkorra agyoncsapta
az ellenzéki hazug vádoskodást. Kijelenté, hogy
bárki akarni megszegni a berlini szerződést,
az vissza utasíttatnék a nagyhatalmak és első
sorban a mi monarchiánk által; kijelenté, hogy
a kormány nem tervez semmiféle ujabb okkupációt, még Novibazár elfoglalását sem, s utóbbit azon egyszerű okból nem, mert monarchiánknak arra joga sincs, miután a berlini szerződés nem hatalmazott fel Novibarár okkupációjára. hanem csak arra, hogy ott a török kormányzat fentartása mellett, helyőrséget tartsunk,
ha szükségét látjuk. D e még a helyörségtartá t
sem vállaltuk el kötelesség gyanánt, hanem csak
arra jogot szereztünk. A külügyminiszter kijelenté, hogy ez idő szerint nem forog fenn a
szükség, hogy e helyőrségtartási jogunkat Novibazárban foganatosítsák, hanem hát bekövet kezhetik ; ha a Balkánfélsziget ismét forrongás
színhelye lenne, ha Ruméliában az orosz kezek
által szított bolgár forradalom kitörne s igy
azon veszély forogna fenn, hogy ama kerületet, melyen a Balkánfélsziget szivébe mehetünk,
előlünk egy ellenséges haderő elzárhatja : akkor bemegyünk Novibazárba De — mint Andrássy hangsulyozá — jogunk gyakorlásának
van egy feltél ele a berlini szerződésben s e fe\tétel az, hogy jogunkat a portával egyetértve gyakorolhatjuk, a minek azon fontos következése is
meglesz, hogy ama jogunknak ilyen gyakorlása
fölment benünket minden ujabb vér- s vagyonáldozattól. Andrássy a leghatározottabban hangsulyozá, hogy ha a szükség rá kényszerítene
bennünket Novibazárnak a berlini szerződés értelmében leendő megszállásáró 1 : a berlini szerződés által kitűzött feltétel a szerződés szentségének tisztelete és saját érdekeink megóvása
tekintetéből meg fog tartatni.

tűzte ki Nisben a lázadás zászlóját, az orosz- bolgár hivatalnokoknak pedig a legjobb akarattal
sem sikerült egy osztrák-magyar emisszáriust kézrekeriteni. Midőn e hfr legelőször jelent meg a
„Marica" cimü lapban, nem fektettek rá súlyt, mert
e lap főcélja tudvalevőleg abban áll, hogy ellenzéket prédikál a berlini szerződés ellen. Csak az a
körülmény, hogy ama hir az angol lapokba is
bejutott, adott a dolognak némi politikai jelentőséget."

A képviselőház márc. 8-iki ülésének közepét
a közlekedési minisztérium budgetének tárgyalása
töltötte be. Boross Béni, Ivánka Imre, Péchy Tamás és Hieronimy Károly urak szólaltak fel a
vasutak csoportosításának kérdésében, az utóbbi
hosszabb és szakszerű beszédben, melyet a ház
megérdemelt figyelemmel hallgatott, fejtegetvén az
e kérdésben követendő irányelveket.
Az ülés kezdetén a vizveszélylyel küzdő Szeged város felirata a Tiszaszabályozás ügyének
megvizsgálása tárgyában jelentetett be s utasíttatott a kérvényi bizottsághoz ; azután a Görögországgal kötött postaszerződés hagyatott helyben.
Az ülés végén a kérvényekre került a sor.
Több megyék kérvénye alkalmat nyrujtott a közlekedési miniszternek a tömösi csatlakozás kérdésének eddigi viszontagságai fölött egy oly nyilatkozatra, melyet megnyugvással fogadhatnak az
összes érdekeltek ; Zay ur egy gyanúsítása pedig
a miniszterelnöknek arra, hogy határozottan kijelentse, miszerint a legújabb kölcsön felett Bécsben
folyt alkudozásokban semmiféle vasúti kérdésről
nem volt szó. A ház e válaszokat megnyugtató
tudomásul vette, s az ülés is minden zajosabb
jelenet nélkül záródott ~ VOlna be, — a mit ugy
látszik, mindinkább szükségessé válik esetről esetre
konstatálni, — ha Ugrón Ákos és Gábor urak, az
erdélyi pálinkafőzők kis üstjéből kiindulva, nem
kavarják fel a tanácskozás nyugalmát. A vitában,
mely a „kis üstök" kérdése felett keletkezett, Tibád Antal ur nyilatkozata érdemelt figyelmet. Ugrón Gábor ur a magáé számára nem kapván a
becses cikből — nevezetesen a pénzügymiuisztertöl
— annyit, a mennyinek követelésére magát jogosultnak tartotta, a kormánnyal együtt a parlamenti
s még tán a társadalmi illemnek is hadat izent,
a pénzügyminiszter ur beszédét „hebegésnek" deklarálván Követte őt harcában Ugrón Akos ur is,
egy képviselőtársának
magántársalgásban
tett
nyilatkozatát ürügyül használván a nyilvános parMint mondtuk, e nyilatkozatok teljesen ki- lamenti támadásra.
veszik az ellenzéki vádak alól a talajt s megVégül Wahrmann Mór ur intézett a kereskefosztják azokat a jogosultságtól Ennek dacára, delmi miniszterhez a dalmáciai vámtarifa tárgyában
egy
figyelemreméltó interpellációt, erőteíjes
ismerve az ellenzéki sajtó megcsökönyösödött
és szakavatott indokolás kíséretében.
s az igazsággal rósz lábon álló modorát, majdnem bizonyos, hogy e vádak azért tovább is
Konstantinápolyból jelentik, hogy a török
tengődni fognak az ellenzéki lapokban. Sulyuk hadsereg ujjá szervezésére kiküldött és Samih
azonban nincs Andrássy emiitett nyilatkozatai basa, a dairichura elnökének elnöklete alatt, 13
után.
tábornokból és a táborkar számos törzstisztjéből
álló bizottság elhatározta a territoriális hadosztályok képezésétésa liadtestparancsnokságok fentar* Kereskedelmi szerződés Szerbiával- A ma- tását.
gyar kormány képviselői már Bécsben vannak,
A fővárosból Rumélia megszállására elvonult
hogy az osztrák kormány megbizottaival és Zukics csapatok által támadt ür betöltésére a szultán
szerb ügyvivővel az osztrák-magyar szerb kereske- megparancsolta, hogy a Szalonichiben összpontodelmi szerződés fölötti tárgyalásokat megkezdjék. sított hadosztály egy része haladéktalanul KontsMindenekelőtt a két kormány közt lesznek a főel- tantinápolyba szállittassék.
vek mepállapitandók. Az értekezletek b. SchweA porta elhatározta, hogy több uj török kongel külügyminiszteriumi osztályfőnök elnöklete alatt zulságot állit föl Oroszországban, Romániában és
folynak.
Szerbiában, ellenben megszünteti a genfi, brindi* A minisztertanács határozata folytán, mint sii, velencei és zimonyi konsulságokat.
a „M. II." jelenti, az igazságügyminiszterium jelenleg törvényjavaslaton dolgozik, mely szerint az
Hiro jart, hogy az albán bandáknak Szerbiába
osztrák-magyar bank jelzálog hitelosztálya által való betörése miatt figyelmeztette a bécsi cabinet
élvezett összes kiváltságok a magyar földhitelinté- a portát, hogy nem fogja megtűrni, hogy harcok
zetre is kiterjesztendők lesznek.
színhelye legyen a novibazári szandsik. A portát
ez indíthatta arra, hogy a novibazári kerületben
Az „osztrák-magyar izgatók" Macedóniában. megszaporította a helyőrségeket Ezen intézkedéséNem rég az a hir járta be az európai sajtót, hogy ről — mint a „Pester Lloyd" jelenti — fölvilágosía macedóniai lázadást osztrák-magyar emisszáriu- tást küldött a porta Bécsbe, és kijelenti, hogy
sok szítják. Most a londoni „Eastern Budget" meg- ezen rendszabályoknak nincs tüntető, vagy támaadja a felvilágosítást ez ügyben. Az emiitett hir dó jellegük, és a török kormány csak azt szándéa „Marica" cimü orosz-bolgár hírlapban jelent meg kozik bebizonyítani, hogy a szerb-albán viszálvelőször, s onnan jutott az európai sajtóba. „A bol- lyal ízemben egymaga is képss föntartani 'a
gár sajtó leleményességének e próbája — irja a rendet.
A porta jóakaratáról meg vagyunk gvőződve,
nevezett angol lap — Szentpétervárott természetesen a legkedvezőbb fogadtatásra talált. Az oro- de eddig csakis a jóakarat helyettesitti a rendet
az
ei;ész
albán területen. A porta ssámtalan kísérszok kétségkivül igen kényelmes dolgoknak tartják
az izgató üzelmek ódiumát más hatalomra áthárí- letet tett, hogy kiegyeztesse az albánok önállósági
tani, annái .nkább, ziert saját tábornokaik egyike törekvéseit az ottomán birodalom egységével. Ma-

sniét ilyen kísérletről tesz jelentést a Politische
Correspondenz.
Hafiz pasa a kosovói kormányzó ugyanis egyes
séget kötött Szkener béggel, az albán liga vezé
révei, a következő fetételek alatt i • A liga 40.000
embert bocsát a porta rendelkezésére folyó évi má
jus 5-éig- 2. Az ottomán kormány nevezi ki a segélysereg parancsnokát, és állami költségen fölszereli' 3 Hü arnauta népe szolgálatainak elismerése
fejében, önállólag fogja kormányoztatni a szultán
a kossovói vilajetet, Szkender béget nevezi ki a közigazgatás főnökévé, akit külön jogokkal és szabadalmakkal fog fölruházniSzkender bég már meg is kezdette működését, hogy eleget tegyen kötelezettségeinek. AlsóAlbániában számos toborzó hivatal működik és a
visegrádi, novavárosi, csajniczai, novibazári, prizrendi és djakovai kerületekben hemzseg a sok alpán ujoncz. Genie tisztek vezetéke mellett a vila
jetnek majdnem minden városát erősitik és nagy
mennyisé ü lőszert szállitanak az erődökbe. Az természetesen később fog megválni, hogy szilárdította
e a portát ezen szövetséget. Ali egyelőre kétkedünk benne, mert, a mint mondják, ezen egyeségben nagy reszők van a Boszniábol megugrott javithatlan fanatikusoknak

Kossuth Lajos atyjának sirja.
Zlinszky Istvánné a Kossuth atyja sirja ü yében következőket irja az „Ellenőr"-nek :
„Kondoros, 1879. március 6.
T. szerkesztő ur ! Az ismeretes sirügyben az
alábbi sorokat volt szerencsém nagy hazánkfia —
Kossuth lajoshoz intézni :
Mélyen tisztelt nagy hazánkfia 1
Közeledvén az idő, mely ré i óhajtásomat
megtestesítendő leend, t. i. ön jó édes atyja sírjának rendbehozása s emlékkővel ellátásának ideje,
mert honleány társaim oly szép összeget gyűjtöttek és küldöttek be hozzám, a mi a mai körülmények között csakis a nagy név varázsa mellett
volt eszközölhető, — bátor vasyok tehát ismét háborgatni ön drága nyugalmát — s tiszteletteljesen
kérni fel, miszerint magas beleegyezését szivesked
jék adni arra nézve, hogy az üdvözült hamvait ez
alkalommal az uj és valóban diszes a.-dabasi ref.
sírkertbe átvitethessem s az ujitást ott eszközöltethessem.
Okvetlenül szükséges ezen eljárás, mert maholnap bekövetkezik az idő, midőn harminc év letelvén, az ó temető egyéb célra lesz lorditandó, s
ekkor ugy is át kellene azon hamvakat szállítani,
— melyeket a f e l e d é s n e k végkép átadni nem
akarunk.
Engedje meg m. t. nagy hazánka, hojy ez alkalmat megragadva, örömemet nyilváníthassam legutóbbi betegségéből szerencsés kigyógyulása felett. Adja isten, hogy soká, igen soká élhessen a
magyar haza és mindnyájunk örömére teljes jó
egészségben, hogy láthassa még a haza jobb napjainak felderülését is. Engem pedig tartson meg jó
emlékezetében, mely nekem holtig legbecsesebb
kincsem leend.
Zlinszky Istvánné."
A nagy száműzött erre a következő levelében
válaszolt :
„í'ollegno (al Baraccone) Italia, 1879. febr. 22.
N . . . Asszonyom !
A halál kényszerűségével szemben az ember
vigasztalást keres azon gondolatban, hogy a sir
menedékház, mely háboritlan nyugalmat ad.
Nekem, — megvallom, — nehezemre esnék e
nyugalom megháboritásának eszméjével megbarátkozni.
Nincs okom attól tartani, hogy ha majd porrá
leszek, valakinek eszébe juthat poraimat kizavarni
akarni a sírból, melybe végnyu. alomra fognak tétetni ott, ama tengerfokon, a hol nőm és leányom
hamvai oly régóta várnak reám. De az ily kizavartatás eszméje oly kellemetlenül hat érzelmeimre, hogy ha legkisebb okom volna sz esélytől tartani, bizonyára e szavakat vésetném sírkövemre :
„hagyjatok békében ! ne bántsatok ! Ekként érzek
magamra nézve. Szegény jó atyámra nézve pedig
a gondolat, hogy hamvainak ki kell zavartatniok
azon sir nyugalmából, melyben már 40 év óta nyugosznak, megvallom, annál inkább nehezemre esik
mert e hamvaknak, melyeket ngod általam soha
meg nem hálálható kegyelete a feledéstől megóvni
vállalkozott, most, annyi évek után felszedése
már csak azért is baj s feladat, minthogy az egyszerű fakoporsó, melybe zárva voltak, már alkalmasint rég porrá korhadt.
Azonban ngod arról értesít, hogy a temető,
melyben atyám sirja van, már közel időben más
célokra fog fordíttatni.
Ez döntő körülmény, mely választást nem
hagy fenn s érzelmeimnek rezignációt parancsol.
Mégis c.sak jobb a ngod kegyeletes gondviselése mellett most eszközlendő átszállítás, mint
azon kilátás, hogy a temetőnek más célokra fordításával atyám hamvai vagy az ott nyugvó többi
halottak földi maradványává vegyesen valamely
közös sirba jussanak, miként a csatákban elesettekkel történik, még ha a „névtelen félistenek" közé
ta-loztak is, vagy pedig az ásó és ekevas szórja
szét a föld porával összevegyült hamvakat.
Hát én e tekintetben is egészen szabad kezet

hagyok n^od kegyes jóindulatának. Méltóztassék
legjobb belátása és szivének csak nemesre képes
sugalata szerint cselekedni.
Ngod engem örvendésének kijelentésével tisztel meg legutóbbi betegségemből felgyógyulásom
felett. Szives érdeklődését a leszivesebben köszönöm ; a jó egészség bizonnyal nagy áldás az életben s én annak becsét annál jobban érzem, minél
több szenvedés jutott osztályrészemül ; nagyon kinos állapot, ha ez még testi szenvedéssel is tetéztetik. Hanem megvallom, sokszor azon kérdésen
kapom rajta magamat, ha nem volt volna-e jobb,
ha hosszú kinos betegségem kigyógyit ama mis k
még kínosabb betegségből, melyet életnek nevez
nek ? . . . . Ngod pedig nekem még hosszú életet
is kiván 1 Ugyan minek ? . . . . A kinek életcélja
meghiusittatott, annak élete neki nehéz teher — s
másnak nem használ. Hát ugyan minek ? On azt
mondja, hogy annak, hogy ,,a haza napjainak felderülését láthassam". — A mint a dolgok állanak,
bizony soká kellene élnem, hogy ezt láthassam,—
ha ugyan még látható lesz ! Nem mondom, hogy
nem lesz. Nemzetek élete nagyon szívós, igen ne
hezen halnak meg, még ha a loyalitást az önfentartási ösztönnek fölibe helyezve, maguk állanak
is be sírásónak saját sirjoknak megásásához. — Én
nem mondom, hogy nem lesz, mert a történelem
néha igen váratlannl kizökken a kerékvágásból, a
melybe az „ i n t é z ő k " mesterségesen beleterelték.
Egy perc viharszele évek szemetjét seperheti el.
Néha még századokét is ; volt példa reá. Hát isten
tartsa meg nemzetünkben a reményt a jobb napok
felderüléséhez S a remény legyen anyja az önbi
zalomnak s ez az erői. akaratnak, melytől a cselekvés születik De a mennyire az adott helyzetből következtetni lehet, tartok tőle, hogy e derű
nagyon sokáig fog magára váratni. Gondoskodtak
erről Bécsben és folyvást gondoskodnak s Budán
ugyancsak tolják e gondoskodás szekerét nagy engedelmesen s a Sándor utcából ugyancsak kenik e
szekér tengelyét nagy készségesen. Mig majd egy
szép napon Bécsben is, Budán is, a Sándor-utcában is arra ébrednek fel, hogy . . . a muszka gondoskodik 1
Engem hát annak a késő derűnek problematikus reménye bizony nem engesztelhet ki a tehetetlen élet unott terhével. Ugy érzem, hogy vagy
e kor nem nekem való, v.igy én nem vagyok e
korba való. En halálommal nem hagyok űrt magam után. Hát bocsánatot kérek, de a hosszú élet
kivánatát nem köszönöm. Szerencsére a 77 dik év
nyomja vállaimat s ez meglehetősen biztosit, hogy
e kívánat nem is teljesül. De kérem, legyen ngod
meggyőződve, hogy az önkénytes, keresetlen nemes kegyelet, melyet atyám emlékének szentelt,
önt hálás emlékezetemben a mig csak élek, mindig
kiváló helyen fogja tartani.
Méltóztassék szívesen fogadni e biztositást s
vele nagyrabecsülésemet s tiszteletemet.
K o s s u t h."
Egyszersmind van szerencsém tudatni, hogy
e szent célra szánt adományok még mindig elfogadtatnak általam.
Kondoros, u. p. M.-Berény, márc. 6.
Közli : Zlinszky Istvánné.

A székely „kis üstök" targyalasa az
orszaghazban.
Csikmegye közönsége, kézdi-vásárhelyi Dezsi
Jánosné, Udvarhelymegye közönsége, Kézdi-Vásárhely város képviselő testülete, Torda Aranyos megyében tekvő Alsó-Szent Mihályfalva, Szikfalva,
Aranyos-Rákos, Bágyon, Csegez, Körend községek
az 1878. évi X X I V . tc. módosítása, — esetleg az
1868. évi XIV. tc. 12. §-nak a Székelytöld lakóira
leendő fentartása iránt beterjesztett felirataira nézve a kérvényi bizottságnak következő véleménye :
a képviselőház 1879. január hó 29-én tartott 54-iki
ülésében Tibád Antal s társai által e tárgyban
tett indítványának tárgyalását elrendelvén, a kérvények felhasználás végett a ház irodájában kitétetni véleményeztetik.
U g r ó n Ákos hosszabb indokolással előterjeszti a követKezö elleninditványt :
„Tekintve, hogy az 1878. X X I V . tc. az 1868
XIV. tc. 25. § ának 2. bekezdésében foglalt azon
intézkedéseket, miszerint a Székslyföldön eddig
egy alsó-ausztriai akónál nem nagyobb üstön két
frtnak lefizetése mellett szeszt főzhetett, meg nem
szüntette ;
tekintve, hogy a pénzügyminiszter a íennálló
törvény intézkedéseit és ez által a Székelyföld lakosságának a kis üsttel való pálinkafőzési jogait
önhatalmúlag meg nem szüntetheti;
tekintve végre, hogy a pénzügyminiszter a 42
ezer 226. szám alatti rendeletének fentartása mindennap kiszámíthatatlan kárt okoz:
utasitsa a ház a pénzügyminiszter urat hogy
43 226. szám alatt kiadott rendeletét azonnal vonja
vissza."
O r b á n Balázs pártolja Ugrón indítványát.
N a g y Gábor megnyugszik a kérdésnek kilátásba helyezett tárgyalásában, de erre határidőt
kér kitüzetni
U g r ó n Gábor: Különösnek találja, hogy a
pénzügyminiszter nem járult a közgazdasági enquete kiküldéséhez, de ily kis dologban enquetet
akar tartatni. Élesen birálja a kormánynak szóban
forgó rendeletét s kikel a pénzügyminiszter elen

a miért az nem hallgatja beszédét. Pántolja Ugrón
Ákos indítványát. (Zajos helyeslés a szélsőbaloldalon. A pénzügyminiszter, ki a beszéd közben elhagyta a termet, ismét elfoglalja helyét.)
S z a p á r y G y u l a gróf pénzügyminiszter :
Nem tartja a parlamentáris gyakorlattal megegyeztethetőnek, hogy egy kérvény tárgyalásánál mellékesen tétessék ily fontos intézkedés s azért nem
járul Ugrón Ákos indítványához.
Ugrón Gábor ellenében megjegyzi, hogy nem
tog tőle leckét elfogadni. — (Élénk helyeslés jobb
felől.)
A t. képvise'ó ur azt hiszi, — úgymond —
hogy ö nagy hangjával és gesztikulációjával valakit meg fog ijjs/.teni és imponálni fog; tessék elhinni, hogy velem szemben e célt nem fogja elérni, és épen azért, mert azon modorho nerri szok
tam és annak tanuja lenni nem kívántam, eltávoztam a teremből. — (Helyeslés jobbfelől. Mozgás a
szélső Walon.)
En jobb reményben vagyok a székely képviseli urakról, mint ö, a ki azt mondja, hogy a székely képviselő urak egy őket érdeklő an/agi kérdéstől feltételezik, hogy miképen fognak szavazni.
— Én felteszem a székely képviselő urakról, hogy
nem azért jőnek támogatni a kormányt, hanem
mert meggyőződésüket követik. (Élénk helyes lé
jobb felöl.)
s
Hogy ez ügyben a tanácskozás még meg nem
tartathatott, annak oka a ház elfoglaltságában rejlik. Záros határidőre magát szóló nem kötelezheti,
de ígéri, hogy a tanácskozniiny a lehető legrövidebb idő alatt meg fog tartatni. (Helyeslés iobb
felől.)
U g r ó n Gábor személyes kérdésben kiván
szólni. (Halljuk! Halljuk!)
Szóló figyelemmel hallgatta a miniszter előadását ; a különbség kettőjük között- az, hogy a.
miniszter ur, mid«"n saját . . . . (Felkiáltások : Ez
nem személyes kérdés ! Nagy zaj.)
E l n ö k : Méltóztassanak meghallgatni a kép
viselő urat. (Nagy zaj. Halljuk !) Csak arra figyelmeztetem a t. képviselő urat, hogy szorítkozzék
csupán a személyes megtámadásra, ha ilyen van.
U g r ó n Gábor: A különbé.; a miniszter
közt és kö't i n az, h ygy a minis/t írnak, ha tárcájába vágó ügy tárgya'tatik a házban, a tárgya
lást figyelemmel kisérni hivat tloj kötelessége. Ne
kem mint képviselőnek, dacára annak, bármily
kellemetlen legyen is a miniszter ur hebegését végig hallgatnom, azt tenni hazafias kötelességem
(Élénk visszatetszés jelei a jobboldalon. Felkiáltások : Rendre I Rendre !)
Elnök : (Csenget.) T. ház ! Kötelességem a
t. képviselő urat ezen, a parlamenti illemet sértő
kifejezésért rendre utasítani. (Zaj^s helyeslés a
jobboldalon. Zaj a szélső baloldalon.)
T i b á d Antal: Nem fogadta el Ugrón ellen
inditványát, mert azzal a ház belenyúlna az adminisztrációba. (Helyeslés a jobboldalon.)
Ugrón Ákosnak, ki őt azzal gyanúsította,
hogy csak azért tette meg inditványát, hogy ott
hon megtudj ik, hogy e kérdésben felszólalt, —
azt válaszolja, hogy meg van győződve arról, hogy
Ugrón minden lehetőt el fog követni arra nézve,
hogy mai beszéde el ne jusson választókerületébe.
(Élénk tetszés és derültség.) Elfogadja a kérvényi
bizottság véleményét. (Élénk helyeslés a jobboldalon.)
Ú r o n Ákos : T ház ! Személyes kérdésben
kívánok szólni. (Felkiáltások jobbfalől; Nincs személyes kérdés !)
Azt a következtetést, mely beszédemben
Tibád képviselő úrra vonatkozólag volt, saját szavaira alapítottam, ö ugyanis azt mondta nekem
magánúton (Nagy derültség job felől), hogy a
pénzügyminiszter semmiféle halasztási indítványba
nem fog belenyugodni.
A ház elfogadja a kérvényi bizottság Indítványát, s ezzel Ugrón indítványát mellőzi.
K i s-K ő r ö s város a szeszadóról szóló törvénynyel engedélyezett pálinka - főzés iránt, a
pénzügyminiszter által 43241878. sz. a. kiadott
körrendelet 1. § ának 2. pontját hatályo i kivül
helyeztetni kéri, — A kérvényi bizottság a kérvényt tanulmányozás végett a pénzügyminiszternek
kiadatni véleményezi.
S á r k ö z y / urél : A köveikező elleninditványt nyújtja be :
„A pénzügyminiszter utasittatik az 1878. évi
44.241. számú pénzügyminiszteri körrendelet 1. § 2.
pontjának hatályon kivülhelyezésével az 1878. X X IV. tc. 2. §-át épségben fentartani; a mennyiben
pedig a jelzett pénzügyminiszteri rendelet által
az adómentes pálinkafőzésre jogosultak az 1878-ik
évben jogaikat nem gyakorolhatták volna, nekik
az adómentes pálinka főzéshez az eddigi mód szerinti gyakorlatot f. évi március végéig pótlólag
engedélyezni."
K i s s Albert: Pártolja Sárközy ineitványát.
T i s z a Kálmán miniszterelnök : kétségbevonja azt, hogy a törvénnyel ellenkeznék a szóban forgó rendelet.
Szóló ellenkezőleg a rendeletet törvényesnél
és helyesnek tartja magában véve mert a törvény
nek intenciója nem lehet a törvénynek kijátszása
és a törvény folytán elkövetett csalás. (Igaz ! Ugy
van !) Azt pedig senki sem fogja kétségbe venni
hogy azon titulus alatt, hogy egy hektolitor főzet.'
netik az illetőknek saját terméséből, az által, liog
eze kifőzés egyes községekben a létező szeszgyá'

rak által eszközöltetett: valóságos visszaélés történt és vdóságos gyári szeszfőzés eszközöltetett.
Ha a miniszter a jog gyakorlatánál a visszaéléseket megakadályozza, nemcsak a törvény in'enciójának felel mi'g, han ;m helyesen cselekszik azon
szempontból is, hogy az, a ki a törvényt megtartja
—legyen az egyes vagy gy'ros — ne jöjjön roszszabb helyzetbe, mint az, a ki a törvény kijátszásába kiván magának hasznot csinálni. (Tetszés a
jodboldalon.)
A hiba, a mely miatt szóló a rendeletet mindannyiszor hatályon kivül helyezte, valahányszor
hozzá fordultak," az, hogy az engedélyt kérőknek
akkor, mikor a mult év végén nekik az engedélyes kiadattak, nem lehetett tudomásuk az augustusban kiadott uj eljárási szabályrendeletről. Ezen
szempontnál fogva azoknak kérelmére, akik az
engedélyt a taksával együtt váltották ki, szóló a
mult évre nézve orvosolta a bajt; de hozzá tette,
hogy miután a rendelet törvényes és helyes és
az most már országszerte tudva van, a jövőre nézve
mindenesetre fenn fog tartatni.
Ha a ház a kérvényt a mostani pénzügyminiszterhez fogja utasítani, neki módjában lesz a
dolgot újra fontolóra venni, mert az, a mit elődei
tettek, neki nem prejudikálhat. (Tetszés a jobboldalon.)
S ár k ö z y Aurél : Rövid személyes megjegyzést tesz.
Ezzel a kérvények tárgyalásának folytatása
a jövő szombati ülésre halasztatott.

Közérdekű kérés Demeter Sámuel úrhoz.
Demeter Sámuel urnák a megyei alispán úrhoz közérdek cimén intézett kérését időszerűnek
találván, ahoz egy pár észrevételt kérésem kapcsában csatolok.
A kedvezőtlen időjárás miatt ma nem annyira
mint inkább a mult év nyarán s őszén lehetett
észlelni a rovarok által a gyümölcsfákra mért
csapásokat. Ez idő alatt a községi elöljáróságok s
érdekelteknek volt idejük, hogy az ezen ügyre
vonatkozó régebbi rendeletek s szabályokat előszedve a hernyók pusztításának gyakorlati kivihetősége felett értekezéseket tartsanak. — Első sorban Zágon nagyközség, élén Demeter Sámuel ev.
ref. lelkész mint iskolaszéki elnök, remélhetőleg a
gyakorlati lépéseket meg is tette. — Mert Zágonban a községi s felekezeti iskoláknak mintaszerű
gyümölcsös kertjük s faiskalájuk lévén, — a gyermekek valószínűleg oktatást is nyertek az iránt,
hogy közvetlen s szülőik által közvetve a veszélyt
gyakorlatilag miképpen lehet legbiztosabban elhárítani.
Ezen szempontokat tekintve, véleményem
szerint az egyházi s iskolai szószékekből legsikeresebb példával lehetne előljárni; annálfogva teljes tisztelettel felhivatik
Demeter Sámuel ur,
hogy az ez irányban már szerzett gyakorlati ösmereteit utmutatásul közzé tenni szíveskedjék.
Egy hernyász.

S z í n é s z e t ,

által kitüntetést nyert s valóban meg is érdemli
mert bár nem „világhírű" a milyennek a szinlapon
keresztelve volt, de mindenesetre klasszikus mii.
Színpadi hatása nagyon korlátolt, már csak azért
is, mivel a meséje egyszerű, több helyen hézagokkal van tele, melyeket betölteni a közönség emlékezetére bizatik. mindezek dacára eszmedus darab
ez, melyet egy műért'5 közönség mindig magnézhet. Az előadás, leszámítva, hogy kissé teljesebb
dekorációt s az öltözeteknél nagyobb hűséget igényelt volna, összevágóan folyt le, kerek egészet
képezett. Az oroszlánrész S z a k á l l t (ískarióth)
illeti. Játéka a művészet magaslatán állott; teljes
jellemet mutatott fel az emberi gyöngeség, a hiúság, nagyravágyás minden bűneivel, a tévesztett
cél, az elkövetett vétek öntuda ának elrettentő
kinyomataival. Szép, férfias hangja, játéka, minden
mozdulata, az alapos művészt árulták el. Sok szép
jelenés közül a 4-ik szakaszban a 30 pénz féle
jelenete oly remek volt, hogy a közönség egymásután háromszor hivta ki. Szakáll, kiben a drámai
elem van kifejlődve, ma valódi szerepében mutatta
be magát a tehetsége iránt oly elismeréssel adózó
közönségnek. Aradiné (Magdolna) szintén nagy
gonddal s tetszés között játszott. D e m é n y (János)
kedves szerepét szépen, kellemes hanghordozással
adta elé. S z a b ó (Ruben), Miskolci (Aliasver) a
dicséretre méltók közt voltak. Hogy a „nép" és
„katonaság" nem volt képviselve, kissé baj ; mig
ellenben, hogy- a szinlapon igért „néma képlet görögtűz mellett" kimaradt, az már megbocsátható
volt. —

Mult szompaton K. Papp Miklós „Judith aszz.ony" cimü 3 felv. népsziumüve került szinre. A
larab az erős kritikát nem állja ki ; mint népszinnü a gyengébbek közül való s bár ki-kicsillan beA fővárosból.
őle olykor a drámai ér, de minden mélyebb ben— Karcolat.
sősé r nélkül. A két első felvonás csak hagyján, az
Böjt, böjt!
A templomokban kong;, zúg a böjti nagy ha jtolsó azonban határozottan gyenge. Aradiné, mint
rang, mely a hívőket a templomba hivja a világi jjonan szerződtetett tag e darabban mutatá be maörömök, zajos mulatságok után, hogy az egyház ját először közönségünknek. Első fellépte is kellehtusá.os voltára figyelmeztetvén, „pulvis et umbra mesen hatott. Ö játszá a címszerepet í Judith), igazi
sumus" és alázattal megkeresztezi homlokát.
bensőséggel, a színpadon való tetszés othonosságKi is volna, ki e farsang hosszú ideje után gal. Hangja szép, hajlékony, kár, hogy valamivel
ne beszélne el egy-két történetkét. Mi nem sokat nem erősebb. A közönség gyakran megtapsolta s
törődünk a böjttel, hiszen elmultak a világfontos- megelégedésének több izben zajos jeleit adá. Szabóné (Thuj Pistáné,) rövH szerepében excellált.
ságu események, korunk felvilá osult.
Ma már a böjtöt csak növendékpapjaink sín- Mellesleg legyen mondva, szerző ezt az alakot
lik me , kik valóságos Schrott kúrát folytatva, cin- többször szerepeltethette volna s Különösen az
gulusaikat naponkint belebb szorítják, hasonlítván utolsó felvonás az ő megjelenése nélkül bizony
csonka maradt. Szakáll A. (Sajgó Balázs) kimagaséletük szent János pusztai életéhez.
Vé. re is mindezeknek könyvkötőink örülnek lott a férfi szereplők közül, — bár S z a bó (Róka
le jobban, kik husv t után a szemináriumi elhasz Pista) sok természetességgel és elég eleven színenált imakönyveket csoportosan kötik be uj bőr- zéssel játszott. B é r e i t (Szegő) ennél jobban játkötésbe.
szódni már láttuk. B é r c i n é (Borcsa) egyike volt
Szegény növendék papok !
a legjobb alakoknak, a közönség pár sikerült daÁmde hosszadalmas ma épen nem szeretnék láért s csinos játékáért többször megtapsolta.
lenni, majd olvasónőim azt gondolnák, hogy hamVasárnap a „Vereshaju" került sz'.nre (Népvazószerdai prédikációt tartok. Komolyan merem színmű 4 felv. irta Lukácsy S.) A darab határozott
állítani hogy nem.
sikert aratott. Meséje egyszerű s vonzó, mellékcseEmlékszel szép nő, midőn ezelőtt egy héttel lekvényei ügyesen e^yen^etik a legombolyitás útmeglátoattalak, mily Léző valál, kifogástalan, esi ját s vannak benne, még a mellékszereplők közt
nos. Hajadat a tükörben utoljára igazitád meg, -- is jellemalakok. Első heh en emiitjük itt B é r c i kesztyűdet, mely hófehér kezedet eltakarta, a ma- n é t (Kata a vereshaju.) Sok tűzzel, dicséretremélma épen gomboíá. Gyönyörrel fogadtál, ho^y öltö- tó igaz bensőséggel játszotf; előadásában az érnyödön gyönyörrel legeltessem szemeimet.
telem párosult a kedélyességgel, szóval meglátEmlékszel ugy e ? Pedig azelőtt kevéssel vol- szott rajta, hogy elemében voU. Népdalait szép,
tál felindulva a fodrásznő késedelme miatt. Es ma tiszta, érzésteljes hangon énekelte el; a közönség
Vagy holnap, de nem, hétfőn, mily indiskreció ! — meg is ismételtetett belőlök. Általában Bércinében
Emlékszel, hogyan találtalak ? igen, tegnapelőtt, van tehetség s különösen a népszínművekben ottigézőbben, mint valaha.
hon van. Éneke eléggé iskolázott s egy vidéki
S te nem akarsz emlékezni. Kifogástalan reg- társulatnál mindenesetre nyereségnek tekinthető.
geli öltönyben valál, pongyolában, igen, épen nagy Óhajtandó volna azonban, hogy egy nevesebb
mosáskor, midőn . . . . vagy nem.
népszínmű énekesnőt, például Soldosnét nézzen
Ah, mi férfiak modorunkban gyakran kiállha- meg egy párszor. Mert, a mint mondók, bár énetatlanok vagyunk. Has mlitunk a reggeli costume ke szép és érzésteljes, de hiányzik valami mégis,
kecses pongyolájához; hazugsáir ömlik el rajtunk, a mi teljessé tenné, t. i. a k e l l e m ; mozdulatai
mely épugy a pongyola fóialmálioz tartozik s me- nem kisérik az áriát a dallam természetének meglyet kerülnünk kellene, mint az öltözéeknek, de felelően, a pajkosabb daloknál nem egészen pajzán
legkizált a pongyola hiányait.
* általában nem kedélyes ott, a hol annak kellene
Gyönyörű időnk van. A délutáni órákban va- lenni. Hanem ezek mind megjönnek idöve 1 , csak
gyunk. A nép tolong a böjti prédikációra. Jenő k tartás tovább is ! N y é k i (Veréb Jankó) ezút:]aarátom is ott van.
tal megkapta szerepét. A közönségnek derült esMit hallgat ö ott, midőn percnyi nyugta nincs, tét szerzett eleven humorával, alakítási ügyességé•p. éjjelenként bántatlanul vel.
ordít
az ablakok
A végig
komikumok
iránt neki finom érzéke van s
Alatt, az utcákat végig nyargalja, az igaz, téli ka- csak az általános óhajnak adunk kifejezést, mikor
^!át nélkül; de Pesten mindig megtörténik, hogy a-ra kérjük, hosy játszódjék gyakrabban a maga
Valamelyik utcát aszfaltozzák s egy menykő nagy köréből. A r a d i n é (Boglár Ágnes) kitűnő volt,
•fiengert olyankor futni szoktak, mert tudják, ho^y benne e társulat sokat nyert. S z a k á l l (András),
Sok olyan fráter van, a kiknek zálogházban hever B é r c i (Bálint) tiszta felfogással alakítottak. S z atéli kabátjuk.
b ó n é (Zsófi) az ő kedves modorával itt is behíze..-.
Ámde most veszem észre, hogy hosszú prédi- legte magát a közönség szivébe. Tegnap egy cselkációt tartok
szövő asszonyt személyesitett; ma már az ártatlan
v
Elmúlt a farsang ; ugy látszik, semmi kedv szelid le kü Zsófit játszta oly kedvesen és annyi
nincs a nősülésre, pénztelenség, háborús lég, pes- természetességgel, hogy a darab egész sikerét tetises vész és isten tudja, miféle ragadós „tracho- kintve sokat köszönhettünk neki. A mi ezután
rpák". Annyi baj között hogy lehetne jHymennek mondani valónk van, az a rendezőt illeti. A társulat jó tagjai reputatiója és a közönség iránti tekináldozni valamit.
Majd a zöld farsangon talán jobbra fordul- tetből, ne adjon S i m é n f a l v i n a k egyelőre naminden. Ámde a farsang számla 1 . . . brrr 1 . . • gyobb szerepeket. Semmi kedvünk nincs egy értelmetlen hebegést végig hallgatni. Siménfalvi még
bizony i»y ritka lesz a mátka.
„Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértet- nem tud játszódni. Hangja erőtlen s a szavak értbe ne essetek, mert nem tudjátok, mikor jön el az hetetlen zagyvalékká válnak szájában a gyarló
hangsúlyozás miatt. A kezével örökösen hadonáz,
az idő" (Máté 24. 30, 31)
Folytathatnók még e kis hamvazószerdai pré- nem tudja hova tegye s há kell hanem : ugrálva
szalad ki a színpadról. Lehet, hogy később lesz
dikációt, de majd u ; í y tűnnék fel olvasóim előtt, belőle valam;, de még most igen messze áll a tűrmint . . . .
hetőtől is.
A böjti nagy hazan; kong, zug, de nem tudKedden az „Iskárióth" adatott. Tragoedia 5
jáák merre.
felv. (irta Váradi Antal.) Ezen darab az akadémia
Dózsa Géza.

KÜLÖNFÉLÉK
— Király ő felsége a jelenlegi árvíztől sújtott
Algyő ét Tápé községek lakosainak pillanatnyi
fölsegélésére magánpénztárából két ezer forintot
engedélyezett, s ez özszeget a miniszterelnöknek
adatta át.
— A „székely Mikó-tanodn" növendékei haza
bocsátásáréi Görög István ig. tanár a többi test
vértanoda igazgatóságaihoz a következő értesítést
küldötte:
Az erdélyrészi ev ref. tanodákat külön helyen lakó testvércsaládoknak tartván, már csak
azért is szükségesnek, illőnek látom, hogy tudja
mindenik, mi történik a másiknál. Egyik intézet
feloszlatása pedig — betegség vagy más ok miatt
— ugy gondolom, elég fontos tény arra, hogy a
többiek is tudomásul vegyék. Ennélfogva tisztelettel tudatom, hogy a sepsi szentgyörgyi „Székely
Miké tanoda" növendékei folyó hó 10 én 14 napig
hazabocsáttattak a köztük terjedni kezdett veres
himlő, torokkatharrus és szemfájás miatt. Veszélyes
alakban ugyan egyik sem lépett fel, de a betegek
száma két hét alatt ^36-ra növekedvén (10 himlős,
10 szemfájós, 16 'torokkath.) s 'oly aránytalanul,
hogy ebből a II. középosztályra 17 esett, a tanítást félegesitette — s félvén főleg attól, hogy ily
alakban belenyúlik az egész félévbe, oszlatta fel
az előljárósá: o r v o s o k v é l e m é n y e folytán.
A betegek már mind jobban vannak, s ha növendékeink egészségben térve vissza a tanitást akadály
nélkül folytathatjuk, e pár héttel nem vesztettünk
semmit, mert szükség esetében még időben is
pótolhatjuk a többi szünidők megrövidítésével.
— A városi dalárda érdekében i-mét mozgás
vehető észre. A rég alvó ügy ujabban tárgyalás
alá kerülvén egy szűkebb körű értekezlet előtt,
határozatb.i ment, hegy vasárnap, azaz f. hó ló án
d. u. a bazárban valahára alakuló gyűlés fog tartatni. Óhajtjuk, hogy a gyűlésen minél számosabban legyenek jelen (Alább közöljük a meghívást.)
— A színházlátogató közönség figyelmét felhívjuk S z a b ó K á r o l y n é szombati jutalomjátékára. A jutalomjátékra „Oh azok a férfiak 1" cimü
kedélyes vígjáték van kitűzve. Szabóné, ki már
régi ismerőse városunk közönségének, eddigi szereplésével közkedi'ességüvé vált s ha egy tehetséges s szorgalmas művésznő párrfógása a színművészet érdekében szükséges, akkor Szabóné ezt
kiérdemelte tőlünk. E város, melynek műértő közönsége méltányolni szokta az érdemeket, ezúttal
sem fog adós maradni egy kedvence iránt.
— Felhívás. Az 1871 ben belügyminisztériumi
engedélylyel alakult városi dalárda alapitó, pártoló
és működő tagjai, — úgyszintén a város területén
lakó ügybarátok tisztelettel hivatnak meg a polg.
leányiskola I. osztálya termében folyó hó 16 ikán
délután 3 órakor tartandó újra alakuló k ö z g y ű lésre.
S. Sztgyörgyön, 1879. március 11 én.
Molnár Áron,
Antalfy Lajos,
jegyző.
pénztárnok,
Benkő János,
Bikfalvi Ferenc,
énekvezér.
dalárdai tag.
— Hosszú életkort ért. Mult hétfőn temették
el nagy részvét mellett özv. Köncei Eerencné,
szül. Pethö Ágnes úrasszonyt, a ki 95 éves korában hunyt el; 25 éves volt, midőn férjhez ment50 évet élt férjével s 20 évet özvegységben. Min.
denesetre ritka halandónak jut osztályrészéül enynyi élet.
— Egy világító torony égőse. Borkum szigetén, Emdeu mellet m. hó közepén a világítótorony
egészen leégett. A tüz a torony őrszobájának kéményében támadt. Már egész nap érezték az égésszagot, de a legnagyobb erőfeszítéssel sem juthattak a tűzhöz, minthogy a kémény az igen vastag

toronyfalban volt és künn, a torony felső bárkányától több lábnyira nyúlt a torka. Éjjel azután nagy
gyorsasággal terjedt a tüz, belekapott az örszobába
melynek közelében voltak összehalmozva nagymenviségü tisztító szerek : 50 font olaj stb., innen a
torony tetejét támadta meg, melyen az üvegkupola
volt. Egyszerre csak lángba borult minden és oltá ra gondolni nem lehetett, mert a fecskendővel
nem lehetett a 160 lábon felül égő tüzhőz jutni.
Csak hamar lezuhant a tető a világító készülékkel
együtt, a második padolat is átégett és lezuhant s
az egész romhalmaz együtt volt, s iszonyú izzó
hőt fejtett ki, ugy. hogy a torony aljában lévő olajos g< dörből 4000 font olajat fölemésztett.
— Vihar Szerajerófoan. Február 24-én éj ; el s
a rákövetkező napon Szerajevóban nagy orkán
dühöngött, mely ott annál félelmesebb, mert a házak rosszul vannak épitve s minden percben öszszeomolhatnak. Egy-egy szélrohamra egész sor
fedélcserép hullott az utcára. Számos ablakot rá
mástól együtt tépett ki a vihar. A Miljackánál
egy ház hátulsó oldalát nyomta be, egy másik
háznak a tetejét sodorta le s aztán a romok közt
kénye-kedve szerint dult. A barak táborban három
még egészen be nem fejezett barakot rombolt szét.
Csak kávés ház van egész Szerejevóban, mely szilárdan épültnek volna mondható, s ezek közé a
kormány épületei közül egy sem tartozik. Kívülről
még csak mutatnak valamit ez épületek, de viharral dacolni képtelenek.
— Uyilkossácr szere'emből. M.-Bölkény községből irják : Zsigmond Mihály 26 éves legény
halálosan beleszeretett a 18 éves Boros Júliába,
kit szülei nem akartak bozzá feleségül adni. A legény és a lány, farsang utolsó napján elmentek a
korcsmába táncolni és 10 óráig mulattak. Ezután
a két szerelmes a leány atyjának a kertjében elbujt, a legény a szénaboglya alján talált egy kaszát; ezzel elmetszette kedves 3 nyakát, — majd
a magáét is. A saját nyakán ejtett seb nem levén
halálos, a legény a már előre készen tartott kötéllel felakasztotta magát a boglya mellett levő
almafára. Igy találták a két szerelmest. A leány- ,
nál levelet is találtak, melyben rokonaitól és barátnőitől elbúcsúzik.
— Uj zenemüvek. Táborszky és Parsch zenenuikereskedésében megjelentek : Első ábránd ma- '
gyar népdalok felett. 1. Repülj fecském ablakára.
2. Ezt a kerek erdőt járom én. Hegedűre zongona :
ki-érettel, szerzé Huber Károly. Ara 1 frt 50 kr.
!

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*)
Midőn Erdélyi Rezső haláláról teszünk emlitést, szivünket mély fájdalom tölti be. A hü férjnek, jó testvérnek elhunytával az élet örömét, az
öregség vigasztalását, nyugalmunkat, boldogságun.
kat vesztettük el.
Enyhíti fajdalmunkat annak tudata, hogy
utolsó tiszteletére, a zord idő dacára is Kézdi--Vásárhelyről nagy számmal gyülekezett nemes résztvevők'szivesek voltak a kegyeletnek méltó kifejezést adni.
_ _
Fogadják részvétükért hálás köszönetünket!
Oroszfalu, 1879. március 8-án.

L E G Ú J A B B .

Özv. Erdélyi Rezsöné Kerestely Kdrolina
és
Erdélyi Eliza, az elhunytnak nővére.
•) Ezen rovat al att
v illa!

egielent közleményekért
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Felelős szerkesztő: Málik József.

felelősséget
a Szerk.

|S.-Szt.Gyorgy
márc 10
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„
„
„
1876. évi államkötv.
„
vasúti kölcsön kötvény
. . . .
„
földtehermentesitési kötvény . . .
Temesvári
„
„
. .
Erdélyi
n
• •
Szőlődézmaváltsági
„
. .
Osztrák egys.-államadósság papírban . .
„
„
„
ezüstben . .
„
aranyjáradék
860. államsorsjegy
Osztrák nemzetiba nkrészvény
„ hitelintézeti
. . . . . .
n
Magyar hitelbank
Ezüst
Cs. kir. arany
Napoleond'or
Német birodalmi márka
London

március hó 8-án kihúzattak a kö-

S.-Sztgyőrgyön
ajánlják a nagyérdemű közönségnek fris

Szeged, március 9
vetkező számok :
Az élethaláltusa szakadatlanul tart, a védmunkálatok sikere folyvás 1 kétséges. A kormánybiztos a ma kifüggesztett falragaszokban
igy szól a szegedi néphez:
• Szeged város becsülete és megmentése
érdekében rendelem és parancsolom, — hogy Érték- és váltó-árfolyam a bécsi cs. kir nyilvános
minden munkabíró polgár vonu'jon ki az alföldtőzsdén március 11.
fiumei vaspályánál levő töltések védelmére — Magyar aranyjáradék
85.50
Ltenre kérem, vessen számot magával minden
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
—.—
polgár, ne hozzon azon kényszerűségbe, hogy
II.
„
118.50
„
keleti
vasút
II.
kibocs.
államkötv.
76.75
erőhatalommal kelljen kényszeritenem a szegedi
magyart városának és családjának védelmére.*
A statáriumot délután kidobolták ; a törvényszéknél, adópénztárnál a katona örséget
megercsiiették. Egész nap házról házra katonaság jár az embereket a töltéshez hajtani, eredmény azonban kevés, mert egész kocsi-karavánok vonulnak a Tiszántúlra holmijokkal. A töltésről Boross kormánybiztos jelenti, hogy ha
még ezer ember nincs, éjjelre menthetlenül kiszakadnak a töltések Az alsó részen a vörös
kereszt mellett növekedett a veszély. Itt a szabadkai országutat áttöiték Most már a temesvári vasútvonalon k vül semerre sincs nyitvá a
közlekedés. Munkásokat gőzhajón hoztak, 500
embert Orosházáról. 200 at Makóról és 180-at
a legújabb divat szerint készítve, a legjutányosabban vásárolhatok alulirtnál.
O-Kanizsáról. Vásárhely és Szentes saját a g gr.sztó áilapotuk in att visszatarták a megígért
munkaerőt. Kende kormánybiztos Péchy minister felhívására hajót küldött M ndszent alá
Algyón és Tápén rabolják a házakat. A mentők
bútorgyártó Brassóban.
ma egy holttestet halásztak ki a vízből Az
Egyszersmind értesíteni kívánom Háromszék megye t. közönségét, miszerint a buanyameiler félhüvelykkel apadt A munka láza
Kuk (ám klnstroiniitca 2 szám.
torvíUArlók kényelmére való tekintetből
san folyik mindenütt Az. üzletek össze csomagoltak s készen vannak a menekvésre A törvényszék moratoriun ot kér. A lakosság félelemmel néz a bekövetkező éjszaka elé. Mentésre öt gőzhajó áll a város alatt.
á l l i t o t t a m fel
Dorozsma viz alatt van. Esti hat óra óta
szakadatlanul zug a vészharang S/eged lakos
ságának egyharmadrésze minek ült. A kiontott
a ref. kollégiumi épületben, hol r butorok ugyanazon árban kaphatók, mint nálam.
ár két lábbal magasabb a Tisza vizCnéi.

48, 27, 33, 87, 39.

gazdasági és valódi erfurti
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