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IX. évfolyam
Megjelenik ezen lap heten'
kint kétszer:
csütörtökön és va.s4r«»p

Szerkesztőségi iroda:
Fipiac, Caulak-féle ház,

Előfizetési feltételek:

hová a lap izeUemi részét
illeti

Helyben házhoz hordva, vagy
vidékre postán küldve
Egész évre . . 6 frt — b».
Fél évre . . . 3 frt — kr.
Negyedévre . . 1 frt
kr.

közlemények

küldendők.

Kiadó hivatal:

Hirdetmények dija:

P o l l i k Krtr könyvnyomdája,

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

ha.á « hirdetések él
előfizetési pénzek
bérmentesen intézendfik.

Nytlttér »ora 15 kr.

Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap.

ft hiraraszéki „Kázíipar-egyfet" és a „sapsí-szeirtgyargyi őwkértytes tűzoítá-egytet" hivatalos fcazlctayc.
Az egyik közember : ,„Az ur sem volna
ma ügyvéd, ha nem tudna magyarul."
A másik közember : „ A z ur sem lenne ma
a
körjegyző, ha nem tudna magyarul."
A harmadik közember : ,.Hát X. X . főpap
miért taníttatja fiát épen Debrecenben, ha nem
barátja a magyarnyelvnek ?"
A negyedik közember : „ A z urak, kik ide
11
——
jöttek, mind jól tudnak magyarul, miért dolgoznak tehát az ellen, hogy a mi gyermekeink
Előfizetési feltételek :
ne tanulhassák meg a magyarnyelvet ? Ugy-e,
Ápr—junius
1 frt 50 kr. azért, hogy önök és gyermekeik maradjanak
Külföldre egéaz évre . . . .
8 frt — ki*. urak, mi pedig és a mi gyermekeink maradjunk
parasztok
Az eló'fizetési pénzek a „Nemere" kiadóMind: „ U g y van, nem jóban járnak; nem
hivatalának P o l l á k M ó r könyvnyomdájába irjuk alá ; takarodjanak !"
Sepsi-Szentgyörgyre küldei.dök
Es lón erre az irás'udók közt nagy megfl^P" Előfizetőinket
szívesen kérjük előfizetéseiketdöbbenés és dolgot adott ám a népet lecsillamegújítani, miután felesleges példányokat nem nyo- pítani. Aláírás került az egész nagy községből
négy.
matlathatunk.
íme tisztelt szerkesztő ur, igy gondolkozik
a józan eszű román nép a magyar nye'v felől.
— Nem nagyítottam én, midőn közelebb azt írtam, hogy a román nép barátja a magyarnak
A. zernesti románok a magyarnyelv és az állam nyelvének, de az a baj hogy a natioban is már arisztokrácia képzö'dött, a mely
mellett.
a zsíros fazakakat egymaga számára kívánja
Fogaras, 18Y9 március 15.
megtartani. Ismerem én a román nemzetet és
Tekintetes szerkesztő ur !
annak lelkületét. Örök időkre barátja az a maAzt, a mit én itt Ieirok, a leghitelesebb gyar hazának és magyar nemzetnek, csak veforrásból vettem és hazafias kötelességemnek zetői ne vezessék álutakra s ne ijeszszék azzal,
hogy a magyar ki akarja irtani a román nyeltartom a nyilvánosságnak átadni.
Ezelőtt két héttel kiszállt néhány brassói vet és a hitet. Már én csak megjósolom, hogy
román Írástudó a történelmileg nevezetes Zer- a román túlzók a nyelvkérdéssel is épen ugy
nest községbe, hogy ott is aláírásokat gyűjtse- fognak járni, ha el nem hallgatnak, nvnt jártak
nek a tisztelendő R o m á n Miron érsek úrhoz a passiva politikával. Ott maradnak a gyepen
intézett hálafelirat alá, a miért a magyarnyelv- s lógathatják lábaikat a nagy semmiségbe. A
nek a görög-keleti román népiskolába való be- nép pedig követelni fogja a magyarnyelv tanívitele ellen Bécsbe íelfáradott
Ö<szehivták a tását és maga el fogja bocsátani az olyan taközség képviselőit és előadták jöveielük célját. nitót, a ki nem fog tanulni magyarul.
Erre lett roppant felzúdulás a nép között
Hanem én miután a román nép között él— és hallatszottak szóról szóra ilyen nyilatko- tem le életem javát, — ajánlok valamit az orzatok :
szággyűlésnek, s a mit ajánlok, nem azért te-
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IX. évfolyamának II. negyedére.

A „Nemere" kiadóhivatala
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solt darab, hanem gondos megfigyelés után készült
csinos munka.
A tárgya nagyon családias színezetű. Török
Mihály tölgyesi biró uram háza és udvara játszik
Piros bugyelláris.''
benne. Ö az egyik főszemély, a másik a felesége,
— Népsziumli 3 felvonásban. Irta Csepregh/ Ferenc —
Zsófi, a harmadik Csillag Pál, manipuláns strázsaTóth Ede óta a népszínművek írásához ked- mester, a ki elveszti a piros bugyellárist, a melyvet kaptak. A „Falu rossza" általános sikerén fel ben a legénység lénungja volt.
Rövid kivonata a darabnak ez :
buzdultak a színműírók és egymásután teremnek
Zsófi, most a kissé koros biró felesége hűséa jobb, gyengébb népszínművek, melyekről azonban bízvást el lehet mondanunk, hogy maradandó get esküdött még 14 éves korában Csillag Pálnak,
becsük nincs, hosy a színpad deszkáin nem sokáig a ki később katona lett s a kiről azon hir jött le,
fognak fungálni. A népszínművek írása és előadá liogy elesett Königgrátznél. Zsófi a hosszas várakosa tehát napirenden van, mondhatnók divattá vált, zást megunta s férjhez megy a bíróhoz, egy becsüa közönségnek is tetszik s több mulatságot talál letes, derék emberhez s összeszokott vele : megszebennök, mint a drámákban vagy szomorujátékok- rette. Török uramat, a birót azonban nagyon bántja
ban. Hanem Tóth Ede meghalt s rövid élete csu- a gondolat, hogy „ha vissza találna kerülni Csillag
pán arra volt elég, hogy a népszínműnek, e hálá- Pali." S csakugyan vissza is jön s épen a bíró há
datos genrenek pár mintaszerű példányát mutassa zába szállásolják el a strázsamestert. Ez nem tudja,
be csak. Aztán letűnt a színműirodalom egéről, mint hogy Zsófi férjhez ment s a bírónak elpanaszolja
egy rövid bujdosásu üstökös csillag: pályája utat baját, — elmondja, hogy a bugyellárist elvesztette,
mutatotott azoknak, a kik igazi tehetséggel ren- melyben a legénység 500 frt lénungja benne volt.
delkezve, hivatva volnának őt követni. Két névvel Török uram kapóra veszi ezt a szerencsétlenséget
találkozunk ma e téren gyakrabban : Csepreghy és s hálára akarván kötelezni az őrmestert, kölcsön
Lukácsy nevével. Az utóbbi ellapul, sem inven- adja az 500 forintot. Hanem mikor Csillag épen ki
ciója, sem kiviteli ereje nincs : hatásra számit s ren- akarja osztani a legénység közt: akkor toppan be
desen bukik. Csepreghy szerencsésebb. Benne több Ziófi s kisül, hogy ő a biró felesége lett. E feletti
a tehetség, a megfigyelő ügyesség s általában tet- elkeseredésében oda dobja Csillag a biró szeme
szésnek örvendenek darabjai.
közé a pénzt s nem bánja, ha „bajba kerül is" az
elveszett pénz miatt.
A „Piros bugyelláris".ról jól esik elmondaEbből áll az első felvonás. Igen sikerült része
nunk, hogy a sokféle szinü ujabb népszínművek a darabnak. Sok elevenséggel van irva, mulattató
kozt a legmaradandóbb értékű. Jól esik találkoz- alakokkal teljes s felébreszti a várakozást a továbnunk egy darabbal, mely a népszínművek rémeivel biak iránt.
minők a pandúrok, betyárok, nincs annyira tömve,
A második felvonás azonban már sokkal gyenámbár itt is megtaláljuk ha nem is a cigányt, leg- gébb. A bonyodalom lassan szövődik, — a helyzet
alább a „cigánynét", az icés üvegeket, melyeknek, nem elég világos, elannyira, hogy gyakran kell
u»y látszik, egy becsüleses népszínműből sem sza- magyarázgatásokhoz folyamodni. A mellékszerepbad kimaradniok. — Mindezek dacára azonban el- lők itt tö íbet foglalkoztatják a közönzéget, amint
mondhatjuk, hogy a „Piros bugyelláris" nem m i i-kellene s épen ezért mosódnak el a jellemvonások
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szem, hogy ez a levél hosszabb legyen; hanem
azért, hogy meghallgassák és meg is tegyék:
íme a mit ajánlok az országgyűlés figyelmébe:
Mikor ama tvényjavaslatot megszavazza, mondja
ki egyúttal azt is, hogy 10—20 évig annyi és
annyi magyar abc-t fog adni ingyen a görögkeleti és görög-katholikus román iskolák számára, a hányra épen sziiKség leend — s akkor
aztán ne tartsunk attól, hogy a románnép nem
fogja a legörömestebb megtaníttatni gyermekét
a magyarnyelvre. Csekély áldozat 10 év alatt
félmillió magyar abc a román elemi népiskolák
számára, — de ezerszeres kamatot fog hozni a
testvériség és államegység érdekében. S nehogy valaki azt gondolja, hogy ez a terv tőlem
sült ki : sietek megmondani, hogy Romániában
is az az uzus a csángókkal, bolgárokkal s miuden más nyelvüekkel szemben Ott a magyar,
stb. nyelvekről tudni sem akarnak és igy az
apának egy abc-t sem kell vásárolni, mert román abc-t ad ingyen a kormány, sót még Macedóniába is küldözget. — Nálunk tiszteljük a
nemzetiségeket s igy az apa gondoskodjék román, tót stb. abc-ről, az országgyűlés pedig
adjon ingyen magyar abc-ket mindeniknek, és
10 év múlva egy lélek sem fogja a magyarnyelvet idegennek tekinteni Dévénytől — O j tozig.
Komolyan ajánlom a hon atyáinak ezt a
javaslatomat becses figyelmükbe, s ha valakit
a kíváncsiság késztetne megtudni, hogy ki beszél e szerény sorokban, tehát a t. szerkesztő
ur meg is mondhatja — ugy négyszem közt —
hogy ki legyen az az

Éberfy.

A képviselőház márczius 17-iki ülésének napi
rendjén a vallás és közoktatás ügyi minisztérium
költségvetése állott ; s a ház nem jutott végére
általános tárgyalásának. Irányi Dániel emelt szót,
ismételvén a teljes vallás szabadságra és a polgári házasságra vonatkozó ismeretes eszméit és
határozati javaslatát, melyben a minisztert a vallásszabadság és a polgári házasságot tárgyazó törvény Ebben a felvonásban elő van adva, hogy biró uram
levelet kapott a szomszéd helységből s neki oda
kellene utaznia, de nem meri itthon hagyni a menyecskét. Megbízza tehát Hájast, Pennást és Gyurkát, hogy vigyázzanak rá. Azalatt, mig ö távol van,
Csillag megtudja, hogy feljelentették a kapitánynak
s az árulkodással a bírót gyanúsítja ; Zsófi, hogy
megtudja, ki volt a feladó, kártyavetőt hivat, a ki
aztán csellel kiküldi a birónét s az 500 frtot kilopja a ládából; hanem Peták káplár, — ki közbe
legyen mondva, öreg fővel maga is kísértetbe jött
a lopásra, megfogja a cigánynét s elteszi tőle a
pénzt. A vacsorára hívott Hájast és Pennást Csillag
zsákba dugva kiviszi s a pocsolyába löki, de mikor
visszatér, a férj már megérkezett az ablakon át s
a betörő huszárőrmester láttára „megszállja ölyvként sanda gyanú" s kérdőre vonja feleségét háza
becsülete elrablásáért.
A harmadik felvonásban e miatt biró uram ki
teszi a szűrét Zsófinak, hanem megjön a szomszédfaluból egy parasztasszony leányával s ez más fordulatot ad a dolognak. Az idegen asszony elmondja
hogy ő régi kedvese a bírónak s az eladó leány
mellette a biró leánya. Egyszersmind elhozza a piros bugyellárist, a mit ott felejtett nálok Csillag
Pál a leány szobájában, a hol örök hűséget esküdött s házasságot igért az őrmester neki. Ezt az
eseményt a diseretió fátyla fedi s igy nem szabad
arról sokat beszélni. De mégis elég volt az arra,
hogy a biróné asszonyom felpattanjon s ártatlansága érzetében mind a birót, mind Csillagot kérdőre vonja, a kik szépen ki is vallják hibájukat
őszintén. A legénység megkapja a lénungot, a ládából kilopott 500 frt elékerül, Török uram és felesége közt szent lesz a béke s a strázsamester elveszi a biró leányát.
*

A mese tehát jól van kigondolva és elmésen,
bár sok helyen túlságosan van részletezve. Vannak
benne sallangok is, — de általában tőrül metszett

javadat benyújtására kéri utasítani. Poor Antal apintattal érintetlenül hagyván a kormány kezde- pont) a viz elé. Egyszerre tompa zúgást, morajt
idöszerületlennek jelenté ki Irányi határozati javas- ményezési jogát ; és megengedvén a kormánynak hallunk a jobboldalról fekvő utcák felől ; — arra
latát, annyival inkább, mert a vallási türelmesség hogy a mig félfejével a képviselőházi bizottság siettünk. Iszonyú kép ! Az ár a makkos erdő felől
dolgában a magyar állam túltesz Európa bármely előtt védelmezi a múltban tett iutézkedéseit; addig oly hirtelen és gyorsan jött, hogy a lakosok legországán; a polgári házasságot pedig nem kívánja a másik fél fejével találja ki, fogalmazza meg és nagyobb része nem ért rá kijönni a házakból. Egy
egy hitfelekezet sem. Hegedűs László Irányi indít- részpen hajtsa is végre a legjobbat, a mit Szeged házból három fiatal leány rohan ki jajveszékelve.
ványa mellett szálott síkra Trefort miniszter utalva javára törvényhozás és kormányzat terén a jövő- Nem érek rá kiáltásaikat hallgatni, a viz engem
arra a hálás szerepre ,melynek bajnokául Irányi ben tenni lehet. Lónyay gr, aztán a két javaslat is elért, bokáig vizben állok, megyek vissza az orföllépett, kijelenté, hogy a kormány jól ismeri a lé- közt foglalt helyet, és mellőzte a mulasztások kér- szágútra. Útközben me.látom, hogy egy házban a
tező egyházi s vallási viszonyok körül létező hi- dését ép ugy, mint a Szeged javára vezető szélbali egy szalmakazal tetejére menekült e y család. Ki
ányokat. s ez irányban nu-g fogja tenni a maga marsruta kitűzését; hanem egész általánosságban tudja, meddig nyújt az nekik menedéket ? Mi azért
javaslatait. Addig türelemre és Irányi hatázozati kivánt egy parlamenti bizottságot a szükséges tör- csak bátran előre haladunk a viz elé. Jobbra-balra
javaelatanak mellőzésére kéri a házat. Helfy I nác vényhozási és kormányzati intézkedések javaslatba menekülők lepik el az utcát. — Most megkondul a
az iránt ad be indítványt, ho y a vallás és közök hozására.
vészharang. Ez ujabb erőt önt a már zsibbadó tatatási miniszter a közvetlen kezelése alatt álló alagokba. Mindenki életét s a mit lehet vagyonából
pok és alapítványok évi bevételeinek és kiadásai
igyekszik menteni. Egyszerre balfelól is hallom a
nak előirányzatát ezentúl a rendes évi köl ségveA szegedi vesznapok.
rémes tompa zúgást. A viz már három felől ront
tésbe vegye föl ég • Ikotmányos tárgyalás végett
Végre valahára egy kis nyugalmat szerezhet" be a városba. Forduljunk meg, különben magunk
terjessze a ház elé. Trefort miniszter a határozati
is beszorulunk és akkor nincs mentség. Visszatérjavaslatot visszautasittatni kéri. A miniszter fele- tem magamnak, — irja Szegedről a „N H." leve tünk alkalmával egy menekült mérnökcsalád alig
lősségét ez alapok kezelésére nézve is elismeri, lezője március u-ről — hoiiy a távirataimban jel" bir előre jutni a kis gyermek miatt; a nő gyönge
csakhogy azok törvény által ő Felsége patroná- zett eseményeket kissé részletesebben leírhassam. s nem birja, a többi a vesztett vagyon töredékeit
tusa alá vannak helyezve. Egyébbiránt megjegyzi, A nyolc napi izgatottság, fáradtság, nemalvás igaz viszi. Felkapom a tyermeket, viszem ; midőn elfáhogy a kormány foglalkozik az ellenőrzés eddigi annyira kimerített és az idő oly kevés, hogy csak radok, társaim veszik át, — igy l'elvá t.a segitünk
módjunak célszerűbbé tételével és megállapodásait igen nehezen rendezhetem az anyagot. Nem szán- vinni. Alig értünk a városháztérre, midőn a három
a ház elé fogja terjeszteni, Molnár Aladár e kérdés dékom ezutial a mostani nyomort és viszonyokat felől rohanó viz összecsap és a térre tolul. Tehát
tárgyalását eJhalasztatni óhajlja ; a mit a miniszter leirni, hanem kronologiai rendben a március n iki nem egy egész óra alatt jutott idáig, hova a mérazon hozzáadással fogadott el, hogy még a jelen gyászos éjjeltől kezdve az események egymásután nökök számítása szerint csak b óra alatt vagy még
ülésszak alatt kívánja o tárgy megvitatását; Hérics ját ugy elmondani, a mint azokat személyesen ma- később juthatott. A városháztér ugyanazt a képet
Antal — az egyesült ellenzék padjairól — helyes- gam láttam és azt, a mit ma am tapasztaltam.
nyújtja,melyet előbb, mi i n a hir még nem volt
lést és zajt egyszerre tamasztott, midőn a vallásMárcius n-én reggel a leggyönyörűbb verőfé- való, csakhogy^ a rémülés most fokozottabb. A jajszabadság és a polgári házasság kérdését mint nyes napon indultunk a „Csongrád" gőzösön Tá- veszékelők közt megpillantjuk azt a három leányt,
fölöslegest akarta letörülni a vita napirendjéről ; péra, Algyőre, mely hely égek most már teljesen kik a mellékutcában menekültek ki a házból. Szüaz alapítványokat pedig a katholikus egyház tu- háttérbe szorultak. — Délután visszaérkezve, még lőik oda szorultak. Itt gyorsan segíteni kell mert
lajdonának nyilatkoztatta ki. Helfy ezekután bele- mindig a legszebb idő volt Este 7 órakor Dáni fő- a viz emelkedik. Széttekintek mentő eszközért. A
egyezett indítványa tárgyalásának elhalasztásába. ispán ur derült arccal mondá nekem, hogy a hely- városházterén megpillantok két nyomorult facsóOrbán Balázs Irányi határozati javaslatát egészben zet tetemesen javult és számokban 70"/ kedvező n.tkot, melyekben hidászkatonák nyugodtan pipál
mig IIofFmann annak csak a polgári házasságra vo- és csak 30 százalék nem az. Midőn 8 órakor tá- nak Oda siettünk, megmagyaráztuk a katonáknak
natkozórészét pártolja. Kis Albert a protestáns voztam a városházáról, az eget sötét felhők takar- a dolgot, azok készségesen rö. tön felugornak, —
tanintézetek érdekében. Csertán az Ausztriához csa ták és gyenge szél kezdett fúni. Még ekkor sej- megfogjuk a csónakot és levegőben visszük a tőtolt zalai apátságokra hívja föl a miniszter figyel- telmem sem volt, ho y néhány óra múlva azon a lünk alig 20 lépésnyire ömlő vizre. Az egy,k lány
mét; mig végül Thaly Kálmán a szlavóniai ma- helyen, hol járok, felbőszült habok fogják a házak szintén beszáll, hogy megmutassa a katonáknak a
gyar községek iskoláiban a magyar nyelv tani falait dön etni. Elmentünk az „Újvilághoz" cimzett házat, én tovább rohantam; remélem, sikerült a
tása iránt sürgeti a megfelelő intézkedéseket.
vendéglőbe, hol egész nyu alommal beszéltünk a katonáknak a mentés. Katonákról levén szó, nem
folyó eseményekről és egy hirlapiró társam épen mulaszthatom el kiemelni, ho v * katonaság pélA képviselőházat március 19 ki ülésén Szeged 1ama reményének adott kifejezést, hogy Szeged meg dásan viselte magát. Ugy dolgozott, ly ernyedetsorsa foglalkoztatta. Ha egyébiránt azt mondanók, 'fog menekülni a veszélytől, midőn fél lokor egy lenül, hogy a legnagyobb önfeláldozással működött
hogy a különféle oppoziciókat első sorban a kor- -közkatona lélekszakadva rolrin be ós akadozva je- és működik most is méj, folytonosan. r.pen tegnap
mány és csak azután Szeged sorsa foglalkoztatta : 5lenti két vadász lisztnek, - ho-y az ár az alföldi értesültem Uj-Szegeden a szolgabíró, hivatalban,
talán nem tüntetnök fel hamis szinben a helyzetet 1töltést áttörte és a viz rombolva rohan a városba. hogy egy hidász életét veszté. Hárman voltak egy
Bakay határozati javaslata, mely az ülés napi Elsápadtunk, felu róttunk helyeinkről és rohanva pontban. Egy már roskadozó házból akartak egy
lendjére volt kitűzve, néhány napi pihenés alatt 'szaladtunk a városházára. Az utcák borzasztó ké- családot ki menteni. Az egyik hidász bemegy a
megsokszorozódott. Nemcsak Bakay, de az egye- 1pet nyújtottak. A menekülők sürü tömegekben tó- házba, a másik már szintén bemenni készül, egysült ellenzék részéről Molnár Aladár s azon kívül <dultak a hid felé Uj-Szegedre. Mindegyik valamit szerre recsegés ropogás, kis porfelleg és a házLónyay Menyhért gróf is terjesztettek elő határo- 1vitt magával, a mit épen a nasy sietségben magá- nak nyoma sincs. A pontont a lökés visszavetette,
zati javaslatokat Bakay eredeti javaslata — ugy 1val vihetett, rendesen a legértéktetenebb dolgot. de baja nem történt. A réméjszakáról még csak
látszik a szélbali párttanácskozmányok folytán — 1Elszabadult marhák össze-vissza szaladtak keresz- annyit, ho y az időjárás a viz betörése után, mintjelentékeny és nem előnytelen átalakuláson ment tül-kasul
'
az utcákon a megrémült menekülő lakos- ha csak gúnyolni ^akarna megváltozott. A felhők
az égről a csillagok ezrei busán nézték
s
át. A minapi javaslat a „mulasztások" megvizsgá- ság
még nagyobb rémületére. Gyermekek sírása, aeltűntek
borzasztó változást, mely két óra lefolyása alatt
lását és a teendőkre vonatkozó törvényjavaslat ki- «anyák kétségbeesett jajai, emberek káromkodása,
végbement.
A lakosság többnyire Uj-Szegedre és
r
dolgozását kivánta egy képviselőházi bizottságra marhák
bőgése tölté be a levegőt. A városházán a
bízni. A újjáalakított javaslat — legalább formasze- 1legnagyobb zavar. Nem tudnak határozni : félre a Tisza parton levő tájékra menekült.
rint — elejtette a „mulasztásokat" és mindössze a *verjek-e a harangokat, vagy sem ? Itt jő egy fiatal
Mint emlitém, kora hajnalban indultunk el
szükséges törvényjavaslat előterjesztésére utasította eember, kikelve arcából és lihegve beszéli, hogy ép
a bizottságot, négy pontban és egyéb utasítások most törte át a viz a gátat, ő maga csak alig tu- másnap, hogy Szegeden a mentés munkáját folytasban különben eléggé „me . kötött marsrutát" szabva dott menekülni; szavai bizonyítására mutatja sáros suk. Menteni I — Milyen könnyű ezt r-ondani ana bizottság működése elé. Az egyesült ellenzék jó- vizes ruháit. Jön azonban egy másik fiatal ember, nak, ki nem ismeri a helyi körülményeket, kinek
nak látta felvenni azt, a mit a szélbal elejtett, a és azt mondja, hogy a viz ni.m tört be, csak hul- mint nekünk, előbb f o g a l m a sem volt az ily
„mulasztásoknak" ha nem is szavát de eszméjét lámok csapkodnak át olykor-olykor a nyúl gáton. óriási csapás által előidézett tolongásról és zűrs Molnár Aladár határozati javaslata a kormány- Hogy a bizonytalanságtól megmenekedjem, kocsi- zavarról.
nak és közegeinek eljárását kivánta egy bizottság ba ültem és kihajtam az alföldi töltésre. Midőn oda
S mily nehéz a kimondott szónak, az eláltal megvizsgáltatni ; egyébbitánt nagy'parlamentTi értünk, ezer meg ezer fáklya világa impozáns ré- határozásnak uraivá lennünk, mily nehéz csak egy
silány
vízi járműhöz is jutni, hogy a mentést fogamesen lobogott a koromsötét éjben. A főügyész
natosítsuk.
magyarsággal van írva Kár, hogy Pennás és Há- biztatólag mondja, hogy még nincs minden veszve
Elég korán érkeztünk Szegedre s még sem
jas inkább csak töltelék gyanánt szerepelnek min- csak karó és zsák legyen. Leszállottunk kocsinkden cól nélkül. Egészen kidomborodott alakok azon- ról, karókat tettünk rá és vittük az őrházig. Ka- elég korán arra, hogy mások által meg ne előztessünk,
kik talán az éjt is ott a parton, szabadég
ban az emiitett három főszereplőn kivül a Gyurka tonaság vigyázott mindenütt, ho.:y a megrémült
és Peták káplár alakjai. Az elsőt valóban eredeti munkások ne szökjenek el. Töltöttek erősen. Fel- alatt töltötték, csakhogy reggel elsők jussanak
mentőeszközö
khöz.
gondolat volt ugy tüntetni fel, mint a ki szerelem- mentem a töltésre és itt a legborzasztóbb látvány
Már Szőregre érkezvén, lépten-nyomon találből mindennap becsukatja ma át a „kóterbe", csak- terült el szemeim előtt. Az orkánszerü széltől korhogy a biróné közelében lehessen. Peták is egy bácsolt viz mint sziláján ágaskodó, két méter ma- koztunk a nyomorral és inséggal, mely száz és
szépen előállított alak a maga tiszta, katonás be- gasságú hullámokat vet és zúgva veri a gyengülő százféle változatban szivszakasztóbbnál is szivszacsületével Kósza Gyürkának komikuma bár a kó- nyúlgátat. — A felbőszült habok mind g y a k r a b b a n kasztóbban szakadatlanul Ismétlődött be egész Újterbe csukódik, még sem tűnik el nyom nélkül s csapnak át gáton és a fris földhányás nem bír so- szegedig, hogy onnan fokozottabb mérvben tárulezért említjük meg.
ká ellentállni. A munkások menekülnek, de a ka- jon elénk az egész elöntött és vizboritotta területen.
Az egész darab figyelmet keltő s a szerencse- tonaság visszatereli őket. Láttam, hogy emberi erő
Nincs Szeged 70.000 lakosa közül talán 1000
próbáló színműírók közül Csepreghynek ez határo- itt nem segíthet, de mérnökök szavai alapján biz
ki
mindent ne veszített volna a hullámsírban, ki
tosan hittem, hogy ha a viz most betör is mégis
zott tehetségére vall.
előtt
kétségbeejtően föl ne merülne a kin és nyo
kell legalább hat óra, mig a városház terére ér.
morteljes jövő képe; s e sok mindenét vesztett
Az előadást illetőleg csak gratulálhatunk az De az ember, ha mérnök is, nem ismeri a bőszült ember közül, ki tudja hánynak adatik még oly
egész társulatnak. Itt-ott látszik ugyan némi készü- elemek számadásait. A töltésről vissza mentünk a életkor, hogyr megfeszitett munkáért'vei küzdve és
lellenség, a kisebb szereplők között bizonyos za- városházára jelentést tenni a látottakról és bevárni fáradozva, érje el és nyerje vissza azt, mit egyszer
vartság, de általában kerek, összevágó előadást a történendőket. Minduntalan a legellentmondóbb már elvesztett, hogy hátralevő agg napjait anyagi
láttunk. Nagy érdeme volt ebben B é r c y n é n e k hírek. Bizonyos csak e.-y volt: ha még nem tört gondoktól menten leélhesse ?
(Zsófi), a ki különben passzív szerepét kedélyesen be az ár, az éj folytán okvetetlen bekövetkezik "a
fogja ellepni az országot; nyomojátszta végig 3 bár szerepében a drámai akció nem katasztrófa, mert a szélvész nemhogy engedne, sőt rult, Koldusraj
reményvesztett koldusraj házról-házra, ajtóról
>uk. ő mégis lelket öntöttt abba - - s különösen a kétszeres erővel dühöng. Félelem, aggódás, rémü ajtóra járva, hogy magát a borzasztó éhhaláltól
3-ik felv. igen sikerülten ját<zott. Énekelhetett volna let és itt ott egy csepp reménysugár az arcokon. megóvja.
több dalt, a darabban több van előírva, de ő ugy Minden higgadtan gondolkodó láthatta, hogy legDe félre e sötét jövő képeivel, félre e szolátszik, szeret takarékoskodni. B é r c y (Csillag) fennebb órák, ha nem pillanatok vá asztanak el a morú gondolatokkal, melyek teljesültét sem a maigen sok természetességgel látszott, hanem nagyon katasztrolától, és még semmi intézkedés a veszély- gyar kormány, sem az országgyűlés meg nem enkevés hatással énekelt. S z a b ó (Török Mihály) eséére. Örökké megfoghatatlan le«z előttem, hogy :gedheti. A jelen elég sötét, elé.; szomorú és kétségszintén osztozott a darab sikerében. D e m é n y 80 ezer lakossal bíró nagy kiterjedésű városban !beejtő — térjünk vissza a jelenhez. Mint mondám
(Peták káplár) nem volt ugyan eléz „katonás", de olv csekély mentő eszközökről van csak gondos ]'könnyebb volt kimondani azt, hogy csekély tulajgondot fordított szerepére. M i s k o l c i (Kósza kodva ily élethalálharc esetére. Egy óra után mind donunkat megmentsük, mintsem azt foganatosítsuk.
Gyurka) valamivel t-bb élénkséget mutathatott •sűrűbben érkeznek a hirek, hogy betört az ár, de <
A fejetlenség Újszegeden és bent a városban
volna, különben pedL- tetszett a közönségnek ala- rögtön betöltötték a nyilást. Végre néhány órai tetőpontját
érte. Az egész vizvonalat végig barankítása. A többi szereplők közül megemlítjük S z a- kínos várakozás után jelentik: „Végünk van ! A tgoltuk, minden kikötő helyen fél óráig is várva,
b ó n • t (Suták Kata), S z a k á l l t (Pennás M.) és töltés elszakadt, a viz rohanva ront a városba." — £reménykedve, hogy valahára csolnakhoz juthatunk
Siettünk ki az utcára. A szél megreszkettette Ja r
N v é k i t (Hájas).
lázak kéményeit, melyeket másnap már viz bori- dde reménytelenül. Eljuttunk végre az államvaspálya
0 t. Mentünk a budai országúton (egyik magasabb uindóházához.

n buntetőprerendtartást miként alkalmazza, erre vo
Az a kép, mely itt cVm tárult, soha sem mo
sódik ki többé emlékemből. Férfiak, nök, gyerme- csolyázó-egylet tagjaiból. A szárazföld már vala" a tkozólag legyen meggyőződve a t. szerk. ur, hog}
kek, ifjak és aggok ezreivel, fejvesztett, szemkáp- mennyire nagyobbodik. A bolt helyiségek kereset- ]ha semmi egyéb nem is lenne a mi pedig egy függet
ráztató zűrzavarban nyüzsögnek itt mindenik tart tek. Az élelmezés és szállítás rendszeresebben folyik. ]len birói karról fel nem tehető, az 1871. VIII. t. c
Szentes, márc. 19. 12 óra 5 p. délben. Munka ,oly Damokles kardot képez felettünk, hogy a kö
valamit Kezében, mit a pusztulástól kimentett, ha
az a valami csak egy silány kép, egy kis ruhada- szépen halad, a társulati töltésvonal estig, legfö- 1telező törvénynek habár vigyázatlanságból is, a?
rab, va;^y egyéb haszontalan, értéktelen tárgy is lebb holnap délig helyre lesz állitva, a mennyire :megsértésétől is nagyon óvakodnak, s ennél fogve
Ha nem veszi másként hasznát, elteszi majd a bor- a viz leapadása előtt lehetséges, ugy hógy teljesen idézett cikkben irt. állításokat, illetőleg féltévé
zasztó éj emlékeül, hogy szeme mindannyiszor védhető állapotban lesz, a város külön töltésvona- seket kénytelen vagyok teljesen "alaptalannak nyil
könybe boruljon, ha talán jobb napokban, vagy Ín- lára csak tegnap érkezett nagyobbszámu karó, rend- vánitani. — K.-Vásárhelytt 1879.'márc 14ségében reá tekint.
behozására még pár nap szükséges, különben oly
D r á g o s E l e k , kir. ügyész.
A vonat éles füttye hangzik. A katonaság a magas parton fekszik, melynek nagy része már
Snvalov gróf szentpétervári utazása még minvonat hosszában hármas sorfalat képez, a szegény most magassabb a vizszinénél, a veszélyes helyekre dig bő anyagot szolgáltat a legkülönbözőbb kommenekültek százával szeretnének egy-egy vaggort- elegedő számú karót és gazt hordatunk, hogy szél- binációkra. Mig egy bécsi közlemény arról értesít,
hoz lódulni, mind futni vágyik a nyomor, a pusz- vész esetén ne legyen fennakadás, a viz már mind- hogy Suvalov utja által az angol orosz egyetértés
tulás színteréről, hová? e kérdésre ali^ egy tudna össze legmagassabb álásából két láb két hüvelyket meg fog pecsételtetni, mert mindinkább tért nyer
az ezrek közül felelni! de;'minek is. Mindegy már apadt, most átmegyek Csongrádra megnézni az ot- a meggyőződés, hogy a"török helyőrség nem voneki, mindenét elveszítve, egyre megy, bárhol is tani helyzetet, holnap pedig mégegyszer végig né- nulhat be a Balkánba s alkalmasint valamely semüti fel sátorát; mindenütt ugyanaz vigasztalan sö- zeni a szentesi töltéseket.
leges hatalom fog ideiglenesen az okkupációval
tét jövő, mindnütt ugyanaz a küzdelem vár reá.
Hódmezővásárhely, márc. 19. 10 óra 25 p. d.e. megbízatni, másrászt a londoni sugalmazott Globe
Jobb nem tudni, hová vi-?ik őket és ők nem is tud- Vásárhely kötgátjainak kiépitésén több ezer em- azt jelenti, hogy Dufferin angol nagykövet utasítják hová.
ber dolgozik, az egész vonal egyaránt építtetik, tatott : nyilatkoztassa ki (iorcsakoft hercegnek, mi
A vaggonok lassanként megtelnek, a vonat folytonos munka mellett e hét végéig Vásárhely szerint Anglia semmi körülmények közt sem fog
tovarobog; sokszor t-lvivén magával a családfőt védhető állapotban leend.
oly izgatást megtűrni, melynek célja volna Keletés ott hagyva a családtakokat, most arról a rémitő
Ruméliát egyesíteni Bulgáriával, miként ez annak
zűrzavarban szó sem lehet, hogy az intézők még
idején Románia és Moldvaország közt történt.
KÜLÖNFÉLÉK
azt is számba vegyék, kik tartoznak együvé. A vo
nat elrobog s az ott maradottak irigykedve, vára— Sepsiszentgyörgy ai árvízkárosultak melkozva tekintgetnek az elmenőkre, kik még e . y lett. Az alföldi vizkárosultak szánandó sorsa hazaKÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*)
kendőlobogtatással búcsúznak el ott maradott ked- fias részvétre indította az egész ország szivét. Nem
veseiktől.
marad el egyetlen jóravaló város sem, mely a gyors
Uodok, 1879. március 12.**)
Es e kép minden negyedórában ismétlődik, segélygyüjtés munkájához hozzá ne fogott volna.
Molto:
legtisztább adatokmk sincs helye utt
mert minden órában indul egy-egy ingyen vonat Örömmel jegyezzük fel városunk kebelében is a
hol a ténvek ellenkezőt bizouyitnak.hogy a nyomor képét messze vidékre röpítse, s az megindnlt mozgalmakat, melyeknek főtényezője e
Széchényi.
ott jólétben éiök előtt felmutassa intőén az emberi város derék polgármestere.
A „Nemere" f >lyó évi 19. számában Vass Laszámítás, az emberi erő végtelen silányságát a felA polgármester intézkedett, hogy az erkölcsi jos aláírással egy közlemény jelent meg, melyben
sőbb erő és hatalommal szemben.
testüietek a segé y gyűjtés czéljából összegyűlje- állítja, hogy én alatpalan s hamis ráfogásokkal
Az indóháztól tekintve a várost, vagy inkább nek s a magok körében tegyenek meg mindent, a telt cikket közöltem a „Nemere" 13. számában s a
csak annak romjait, végtelen tenger terül el sze- mit a hazafiság parancsol és a szeretet kötelessé- tisztelt olvasó közönséget'célzatosan félre akartam
meink előtt, melyen a leroskadt házak ezreinek te- gükké tesz. Ugyancsak n. polgármester lelkes buz- rezetni.
tői megannyi apró szi etekként tűnnek elő, me- gósága folytán a v á r o s tizedeibe küldöttségek menCikkíró össze-vissza darál sok bad vrságot *s
lyekre az évek hosszú l.'iradságos^munkájával szer- tek ki. melyek a lakosságot hívják fel adakozásra. mind nem a dologra. A tárgyilagosságtól eltérve
zett mindenféle bútordarab van felhalmozva.
E célból képviselő közgyűlés lesz, hogy a város félre beszél, mint Bodóné mikor "a bor árát kérik.
Végre hosszas küzdelem és a véletlen játéka maga is járuljon adakozással a vizkárosultak ré- Két nyugtát hurcol elé I. és II. szám alatt. Gonfolytán egy pontonhoz jutottnnk és megkezdődött szére.
dolom, ezen nyugtákkal csak figurálni akar, vagy
A N y é k i színtársulata hétfőn előadást tart pedig az olvasó közönséget szándékosan félreve,
a legszomorúbb utazás, melyet ember, ki saját és
pol.ártársai mindenét örökre'eltemetve látja, va ' s tiszta jövedelmét ide adja be, végül a nőegylet zetni van célja mert önmagával sem hitetheti ellaha tehet. A feltámadt vihar óriási hul ámokat f. hó 26-án hangversenyt rendez, melynek részle- hogy ezen nyugták állíttattak ki azért, mert nem
hányt ide oda dobálva jármüvünket, melyet a négy'r tesebb programmját alább közöljük.
fizettetünk kiíegyszerre^egyJ'egész hóra s addig,
Jól esik a megindult n e m e s mozgalmakról di- mig havi fizetésünket teljesen megkaptuk, kicseréizmos pontonnier csak megfeszített erővel volt képes elöreliajta' i. Sok helyütt tíz percig is álltunk, csérettel megemlékeznünk. Segítse őket a kegye- lendő!; akkor rendes törvényes nyugtákkal. A két
a nélkül, hogy képesek lettünk volna a viharralj lem istene hazafias munkájokban.
tanítónak rendes fizetés'- összesen 600 frt, mi nem
\ licit béli HÍies.vlet által az árvízkárosul- lehet pénztárimaradék. Nem kellett volna tehát önmegküzdeni. Sok helyütt utunkat felhalmozott romok zárták el, meg kelle fordulnunk, hogyne rom- tak javára folyó hó 26-án rendezendő hangverseny nek igazolási érdekből az 1877J 8-ik.i pénztármaratömkelegből más utat keressünk. Az egész alsó^ tárgysorozata a következő : 1) Nyitány „Hunyady dékba a tanítói fizetést tartalmazó nyugtákat bele
város, a szent háromság, boldogasszony és kápol- László" cimü operából a helybeli zenekar által. 2) zavarni. Hiszen őzen ideiglenes nyugták az 1878) 9
nautcák romokban hevernek, nincs egy ép ház. H y m n u s teljes zenekíséret mellett, előadja a évi i-tjl kezdődő havi illetékünket tárgyazzák.
melyen a szem megpihenhetne, nincs egy kima- városi nök és férfiakból alakult vegyes dalárda. 3)
A 13 frt és 40 krról szóló nyugta meg sincs,
gasló pont, melyet vész és pusztulás nem ért volna. S z a v a l a t Gyárfás Etelka k. a. által. 4) Magán- mert azt rendes havi fizetésem kivételekor törvéJó két órai fárasztó evezésbe került, mig azJ népdalok, énekli Bérci Miksáné asszony. 5) „A nyesen kiállított nyugtával kicseréltem, miután a
indóháztól a városházáig tartó, különben gyalogr váróteremben," vígjáték 1 felvonásban, a helybeli helyett rendes nyugta szerepel, a tűz martalékává
is alig félórai utat megtettük, hogy a pályaudvar-' színtársulat szives közreműködésével. 6) Zongora- dobtam. Azt cs:ik ugy utángondolás utján kellett
ból hozott fáklyákat kelle átadnunk. Ft is nagy a játék Kelemen Lajosné úrasszony és Bogdán Blanka hogy félrcvezetísi célból hevenyészsze. Nem állífejetlenség; mindenki leginkább magára gondol, k. a. által. 7) K e t t ő s d a l , énekli Nagy Leona tom — mint tiszteletes — hogy bódult, mámoros
az élelmi szereket első sorban is ide hozzák, hogy k. a. és Bérci Miksáné úrasszony. 8) S z a v a l a t fő sugalta, csak azt mondom, nem izép egy tiszaz ide menekült hivatalnok családokat ellássák ; a t. Révay Lajos ur által. 9) „Szentelt hantok- Mo teletes úrtól.
több nek, a nagy tömegnek, mely a többi biztos sonyitól, előadja a vegyes kar. 10) „Rákócy-induló"
Nem önök számitották le a 63 frt 33 krból a
házakat rajként szállta meg ós foglalta el, csak a a helybeli zenekar által.
7 frtot jutalamkönyvekre, a 3 frtot a vizsgálóbiz— A helybeli kereskedők Csutak Péter és tos ellátásáért és a 41 krt a „Nemere" 13. számámaradék jut, ha jut, s igy például a városi bérházban összezsúfolt legaláb is 500 ember, bár a város- Fogolyán Lukács urak buzgó gyűjtése folytán az ban jelzett nyugtákon levő bélyegilletékért? Ilyesház közvetlen szomszédságában van, a vész kez- alföldi vizkárosultak javára 151 frtot adakoztak, mire az állam nem utalványozott, tehát mint nem
dete óta nem kapott egy falaté ennivalót sem, da- ezen összeghez a társulat 50 frttal járult. Jövő szá- törvényes kiadások, ezek, is pénztári maradékban
cára, ho^y az ablakokból kétségbeesetten kiáltoz- munk a névszerinti adakozásokat is hozni fogja, kell hogy álljanak.
addig is azonban fogadják a lelkes gyűjtők és szinak kenyérért.
Hanem nemcsak az a bökkenő tiszteletes ur
A városházából kijutva utunkat lakásunk felé ves adakozók az ügy nevében kifejezett őszinte el- ennél még nagyobb baj az, hogy az 1877(8- évről
vettük. A város e része aránylag legjobban állta ismerésünket.
kétféle a pénztári maradék. A tanfelügyelöséghez
— Utánzásra mólté tett. Kőröspatakon f. hó beküldött számadásban 1 frt 47 kr tüntettetett ki
meg helyét; legtöbb ép házat látni itt, melyekben
derékig vagy azon fölül is ér ugyan a víz; s a 18-án egy József estén vacsora alkalmával a Sze- egyszer, az iskolaszék jegyzőkönyvében 52 frt 95
bent levő bútorok — egymáshoz' csapkodva — ged városi árvízkárosultak számára Baló Lajos in- kr áll mint pénztármaredék. Az világos a mennyinagyrészt összezúzva, de azért az épület szilárdul dítványára a következő adakozások tétettek : Baló beu beküldetett a tanügyi elöljárósághoz; ez homááll, hogy majdan ijesztően emelkedjék'ki e:.körülte Lajos, Sommer Albert, Zsigmond Imre. Amigo lyos, mivel a számadásból szándékosan kimaradt s
Adolf, Neumann József, Jegesi József, Szinte Lász- csak nyugtákkal beszámolt, de ki nem vett pénzt
levő romok közül.
Végre, hosszas és fárasztó küzdelem után el- ló, Pánti István, Téglás Béniám 1 —1 frt. Mániás tartalmaz. Nem tiszta biz az egyik sem, csak szem
értük lakásunkat, nagy sebtében összecsomagoltuk Ferenc, Adler Adolf, két kis fiu 50—50 kr. Gábor közé por hintés, „pap kiszúrom szemed st" akart
a ruha és ágynemüeket; butortss minden más Endre 30 kr. Varga József 24 kr. Egy kis .leány lenni.
egyebet vesztére hagyva, s az ur kegyelmére bízva 13 kr. Egy más 11 kr. Egy harmadik 10 kr. ÖsszeBővebb felvilágosításul álljon alábbi
Jegyzőkönyvi kivonat
A pontonnier nem várhat, ideje elé; szűkre sen 11 frt. 38 kr. Ez a nemeslelkü tény nem szorul
1879- február 4-én iskolaszéki gyűlés tartatott
van szabva s még sok százan és ezeren vannak, dicséretre.
— XIII. Leo pápa a magyaroszági árvízkáro- elnök Simon György elnöklete alatt, mely gyűlésen
kik jöttét vágyva várják. Siettünk negyedóra alatt
felhalmoztunk rá mindent, mire az inséj napjaiban sultak seglyezésére, mint a „Magyar AUam„ érte- jelen voltak: t. Vass Lajos, Vass István, Henter
sül,
5000
fr.inkot adományozott.
Gábor, Má'nási József, Fodor Áron, Fodor Mózes,
legelső sorban szükségünk van : ruha- és ágyneműt,
— A kézdi vásárhelyi kir. ügyészségtől a kö- Imre Mihály, Kész László és Farkas Károly iskolaaztán indultunk viszza, ugyanazon szomorú utat
téve meg a romok közt, mint előbb, hogy meg- vetkező sorok közlésére hivattunk fel ; Tek. szer- széki ta ok, Antal lm e tanitó ur.
mentet csekély holminkat a kikötő helyen a puszta kesztő ur ! Becses lapja 1879. márc, 16 án kiadott
Tárgyaltatott: 1) Előterjeszti elnök atyánkfia
homokra kidobjuk s a pontont másoknak c-nsred- 10-ik számában a „Különfélék'1 rovatában egy köz- miszerint az 1877)8. tanévi számadás véglegesen inlemény jelent meg, a mely „Vérfertőzet és hatszo- tézsessék el.
júk át.
*
A számadás a mellé csatolt okmányokkal
Mig kocsijainkat a túlpartról áthozva, a meg- ros gyermek gyilkosság" cim alatt a k.-vássrhelyi
mentett tárgyakat útnak indítottuk, ide a pusztára kir. törvényszék égy vizsgáló bírája eljárását — egvütt megvizsgáltatván, helybenhagyatott és aláhabár
feltételesen
is,
—
kemény
megrovásnak
teíratott
azon megjegyzéssel, hogy az iskolaszék megérve mar ránk esteledett s igy csak holnap hajnalban folytathatjuk a mentést, most már mások szi ki. Eltekintve attól, hogy valamely bünvizsgá- bízása folytán az iskolaszéki jegyző Farkas Károly
latban tett hivatalos lépések soha nyilvános vitat- ur által nyugtázott, de ki nem vett 52 frt 95 kr az
mentését.
kozás vagy bi álat tárgyát nem képezhetik, mind iskolaszék rendelkezése alá tétetett át.
Iiáfalvny Lajos.
addig mig azok a nyilvános végtárgyaláson a köFarkas Károly,
zönség ludomására nem hozatnak, mindazon által
iskolaszéki jegyző.
a kir. vizsgáló birüsá_' érdekében ki kell nyilváníL E G Ú J A B B .
Ebből látható, hogy nera bódult fő, nem szesz
tanom, hogy a kir. vizsgáló biróság valamennyi mámora vezetett, hanem a tiszta tudat, erély indiSzeged, márc. 19. d. u. 4 óra 55 perc. Ujsze bünnyomozati ügy ben csakis a kir. ügyészség tudta tott felvilágosítást adni a tanfelügyelőséghez begeden a Tisza partján megkezdették a barakkot és hozzájárulásával intézkedik, s igy ő egyedül
építését, Miután a képviselők, kik az eddigi őrjára nem köve'ett el, mert el sem követhetett egy álta*) Ezen rovat alatt megjelent közleményekért felelőiséget
tokát csolnakon te jesitették, elutaztak, uj éjjel
lában semmi törvényellenességet. Hogy pedig a nem vállal
» Szerk
őrjárat szerveztetnek, a helyi tornaegylet és a kor- kir. ügyészség és vizsgáló biró valamely ügyben
** Tárgj halmai miatt késett.

Pollák Mór

könyv- és papir-

kweskedésóben

gazdag raktára található

fcEPSI-SZTGYÖRGYÖN

vnnatzatt ü z l e t i könyveknek,

KAPHATÓK OLCSÓ ÁRBAN

levélpapíroknak monogrammokkal.

névnapi ajándékokra alkalmas

ALBUMUK,

szemüvegek,

t á r c z a k,

íróasztalra való ékitésok

mindenféle

OLAJLEKYOMA TV KÉPEK

ffifl

és dúsan aranyozott keretben

bolti árban

Egyszersmind elvállalok előfizetéseket
árhol hirdetett és bármely nyelven megelenó

Sj^T"

FÜZETES KIADÁSOKRA

küldött számadásban napfényre nem hozptt pénztári maradékról.
Még egy kevés felvilágosítás az ezelőtti évekrőli számadásról.
Bodokon a községi iskola ezelőtt hat érvveli
fe'állásakor az iskolaszolgát 16 frttal fogadták még
is 40 frtról szóló nyugta csúszott be a számadásba;
azután hol 26, hol 28 frtról szóló nyugta terjesztetett a tanfelügyelőséghez beküldött számadásban
(bizonyítja az iskolaszék jegyzökönyve). Nem kijátszás-e ez a kormánynyal szemben ?
Nem tiszták, tiszteletes ur, iz adatok s a té
nyek is ellenkezőt bizonyitnak.
A fegyelmi eljárást nem más, mint én kértem
a megyei közigazgatástól s ugy rendeltetett az el;
tettem pedig azért, hogy a törvény értelmében az
arra hivatott testület határozzon az állandósítást illetőleg. Arra nézve pediir, hogy sírva könyörögtem
volna egy tisztes férfiú házában elnézésért, — azt
mondom : hamis ráfogás ; csak azért állit ilyesmiket s az bántja, hogy pöffeszkedő hiúságának a
legalázatosabb szolgai engedelmességgel feltétlenül
nem hódoltam, I ogy önnél nem könyörögtem elsőbben audienciát, azután gráciát.
Antal Imre,
községi tanitó.
(Folytatása következik )

Crraefz Gyula,
L0 T I 0 H

ü

Z i

S.

Brunnben március hó 19-én kihúzattak a következő számok :

1G, 22, 32, 45, 23

A veteuH'iiyoők

íigyelmébel!!

A kerimivelök szives figyelmébe
lencsém ajánlani kitűnő

v?n jze

kis, ültetésre való
v e r e s h a g y m á i m a t ,

ÍLrték- és vállú-árfolyam
a bécsi cs kii•
tőzsdén március 16.
Magyar aranyjáradék
. .
„
kincstári utalványok I. kibocsátás

„

,,

„

II-

n

„
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
„
„
„
1876. évi államkötv.
„
vasúti kölcsön kötvény
. . . .
„
földtehermentesitési kötvény . . .
Temesvári
„
„
. .
Erdélyi
„
„
. .
Szőlődézmaváltsági
„
. .
Osztrák egys.-államadósság papírban . .
„
„
n
ezüstben . .
„
aranyjáradék
:S6o. államsorsjegy
Osztrák nemzetiba nkrészvény
„ hitelintézeti
„
Magyar hitelbank
Ezüst
Cs. kir. arany
Napoleoad'or
Német birodalmi márka
London
Felelős szerkesztő: Málik József.

melyekből gazdag raktáram van s olcsó áron
nyilvános bocsátom t. vevóim használatára.
A bek.ü'dött pénzösszeg erejéig postán fo86.05 gom elszállíttatni pontosan t. megrendelőimnek
—.—
Fclíer
Zsigmond
119-5°
77.30
termény üzlete Nagy-Szebenben
67.25 11 —12
(Irodája : KI. Ring, 2. sz. a.)
103.50
82.50
78.25
70-75
87.—
83.—
64.50
64.70
77.30
117.50
7.91
245.70
234.50
5.53
9.33
57. 60
117.30

Kiadó lakás.

A Ben kő Elek-féle házban egy
szép utcai lakás kiadó, mely lakrész 3 szoba konyha, kamara, pincze és faszinből áll
Ertcke/hetni Kénkő Elek tulajdonosnál.
3—3

Kiadótulajdonos: Pollák Mór.

FINOM BÚTOROK!
Becsi, p e s t i és b r a s s ó i k é s z í t m é n y ,

fSltSft garniturák.
i legnjabb divat szerint készítve, a legjutányosabban vásárolhatók alulirtnál.

P A P P

F E B E N C Z ,

bútorgyártó Brassóban.

Kuktára klastromutca 2 szám.
ICgyfzerpmíní! értesíteni kivánoir, Háromszék megye t. közönségét, miszerint a bu;orvásárlók kényelmére való tekintetből

Sepsi -Szénígy örgy ön fió k n i k tái t
állítottam fel

P O L L Á K MÓR könyvkereskedésében
i ref. kollégiumi épületben, hol » bútorok ugyanazon árban kaphatók, mint nálam.

löraktár

Bécsben (VI. Maria-

hilferstrasse 79.)
ajánlja következő kitűnő különlegességeit

JAKOBI TH.
növény szörpje (Kráuter-Liqueur)

aranyeres bántalmak ellen.
Ez egy áltaiános gyógyszer aranyérben szenvedők
számára, továbbá gvomorbajok, nehéz székelés, étvágyhiány, dugulás, vese- ésf máj bajok ellon s hypochondriában szenvedőknek. Ara egy üvegcsének i frt. 20 kr.
Vidékre használati utasitá sal együtt 1 frt 50 krnak előleges beküldése után bérmen ve küldetik. GRAETZ
fóraktár-tulajdonos, Bécs VI Mariahilíerstasse 79 )

GYULA

Fülolaj Gehör-Oel
Ezen olaj dr. SCHM1DT törzsorvos készítménye c
méggyógyit minden süketséget, ha a baj nem vele szü
Utett, méggyógyit mindeu nehéz hallást és fülzugást
azonnal. Aia egy üvegnek használati utasítással együtt
2 frt Vidékre a pénz előleges beküldése után postán
bérmentve küldetik szét. Naponta érkeznek a nagyszámú
elismerések ezen kitűnő szert illetőleg, melyet dr.
Schmidt főorvos hosszas tapasztalat után készített, azok
tói, kik jó hallásukat évek hosszú során át tartó részié*
ges, gyakran egész süketségekből tortént kigyógyülásokat ennek köszönik.
BIZONYÍTVÁNY. Ezer köszönetemet fogadja uram
azon kitűnő fülolajért, melyet küldeni szivei volt, s mely
nek segítségével többszöri használat után egészen elvesztett hallásomat isten után ismét visszanyertem. Oly
süket voltam, hogy midőn a toronyban harangoztak vagy
az óra ütött, semmit se hallottam, jóllehet közvetlenül
a templom mellett laktam, mig most zsebórám e tik-tak»
kecegését oly pontosan hallom, mintha soha süket nem
lettem volna. Fogadja még egyszer köszönetemet és szíves üdvözletemet.
STEINER DÁVID,
oki. tanitó.
Babocsa, 1878. decz. 24-én
(Főraktár GRAETZ GYULÁ-nál Bécs, VI. Mariahilfer
strasse 79 )

300 frtot fizetek

annak, a ki

dr, Hartung száj és fogvize

használati után, melynek használati utasítással együt'
60 kr. tz ára. még iájdalmat érez, vagy szája bűzös lesz
Vidékre a pénz előleges beküldése után I frt. 50 kr.
ért postán 2 üreggel bérmen've küldetik.
Kél üvegnél kevcebbet nem küldünk.
(Főraktár G R A E I Z GVULÁnál llécs. VI. Mariabilferstrasse 79 )

Szeressetek vasat a vérbeíí
Igy szól dr IILOCK lipcsei tanár!

Ezen vasra szert teliét mindenki, a ki J A K O B I TH.

acólcseppjeibol iszik.

Ezen acélcsepp-liqueur gyökeres gyógyszer a vérszegénység s annak minden következményei, mint pl. a sápkór
íllen stb. Az acélcsepp-lipueur már rövid használat után j
-gészséges vért ad a vérszegénynek, uj életnedvet és uj
íleterőt önt az elgyengült testbe rugékonynyá teszi ar.
degeket s az izmoknak uj tavékenységet kölcsöuöz E g / ,
izóval az egésx élet-organizmust uj tetterőre gyújtja.
•Jem kellene ezen kitűnő házi szernek egyetlen háztarásböl sem hiányoznia ! Az xcélcsepp-liqueurnek kellemes
amata van s igy teljes joggal aján'hatjuk a leggren;ébb hölgyeknek is.
Egy iiveg ára használati utasítással együtt I frt 20
r. Vidékre » pém e l i l e g t i beküldése után 1 frt. 6okrrt bérmentve küldetik.
őraktár 11 osztrák-magyar

GV'JLÍníl

Nyumctott Pollátc Mornal Sepsi-bzentgyorgyön

tnlajdonos,

Bícs Ví

monarchia száiná'a G R A E T Z

Mirialiiiferstr asse 79)

I

