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gSEF"  Előfizetőinket  szívesen  kérjük  előfizetéseiket 
ntgújítani,  miután /eleste,jes  példányokat  nem nyo-
mtathatunk. 

A „Nemere" kiadóhivatala 

A képviselőházból 
A berlini szerződés fölötti  vita rr.ég sem 

juthatott befejezésre.  Az ellenzék, ugy látszik, 
megbánta kezdetleges jó szándékát és jobbnak 
látta a drága időt tovább is pazarolni. Ezzel 
nem akarunk vádat emelni oly képviseió'k el-
len, mint Hodossy Imre, ki uj oldalról szólt a 
tárgyhoz. — De azok a tisztelt ellenzéki urak, 
a kik csak a korábbi szónokok hulladékaiból 
élősködtek, bátran elállhatnak vala, a nélkül, 
hogy azért az ország legkisebb kárt szenvedett 
volna. Nyolc szónokot állított ki az ellenzék a 
sikra, a kiknek mindegyike csak azt bizonyí-
totta be, hogy még az előtte szóló sem volt 
a legföloslegesebb,  mert akadt utána kinek 
még kevesebb indoka lett volna beszélni Ho-
dossy Imre tárgyilagos, habár hibás felfogásból 
kiinduló beszéde után Jókai Mór a legszeren-
csésebb humorral ecsetelte azon politika ab-
surditását, melyet az ellenzék zászlajára irt. — 
Mocsáry Lajos azt igyekezett kimutatni, hogy 
a magyar az országgyűlésnek ép azért kell a 
monarchia külső akcioképességét megbénítani, 
mert úgyis nehezkesebb és bonyolultabb, mint 
bármely más államé. — Hegedűs László tudós 
beszédet tartott, mely azonban csak az unal-
masság tekintetében felelt  meg e quahfikáció-
nak. — Csanudy szokott stylusát gyakorolta és 
minden tőié telhetőt elkövetett arra nézve, 
hogy az elnök a szót tőle ismét elvonja A 
többség higgadtsága s az elnök tapintata nem 
szerezte meg neki ezt az elégtételt, a mi áltai 
egyébiránt beszéde egészen elvesztette egyet-
len érdekét, mert mig máskor csak korábbi 
expektorációit szokta reprodukálni, ma ugyan-
azon egy beszédében is ismételte magát, ugy, 
hogy még körmönfontabb  szitkozódása!" se köl 
tóttek megbotránkozást vagy nevetséget, ha-
nem csak unalmat. - Midőn Simonyi Ernőre s 
Mednyánszky báróra került a sor, már annyira 
kimerült a ház figyelme,  hogy tartalmasabb be 
szédet sem kisért volna figyelemmel  Uj élénk-
séget öntött a vitába Polyt Mihály, ki diplo-
máciánk keleti szereplésének kisebbítésében tel-
jesen ugyanegy hajóban evezett az ellenzéknek 
minden árnyalataival, de annyiban legalább 
ószintébb volt mint az ellenzék, hogy elismerte, 
miszerint c politika határozottan pánszláv- és 
muszka-ellenes ; és igy ép az ellenkező okból 
vetette el a szerződést, mint amaz e'ienzék, a 
melynek annyi tekintetben szövetségese gya-
nánt mutatta be magát. 

P o l y t Mihály: Terjedelmesen kifejti,  hogy 
Magyarország fajkülönbsép  nélkül kárhoztatja a 
követett keleti politikát, de különösen a szlávok 
mert az olckupátió szlávellenes. Bár a berlini szer-
ződés Bulgáriát két részre szakította, szóló azon 
meggyőződésben van, hogy Bulgária még is ugy 
fog  egyo ülni, a mint dacára a párisi szerződésnek 
.Moldva és Olóhország Romániával egyesült. Majd 
Andrássy politikáját bírálgatja, s azt mondja, hogy 
ha Ausztria nagyszabású keleti politikát akar űzni 
egyet kell érteni Oroszországgal s akkor támo 
gatni kell itt lent a szlávokat. Meglehet, hogy ak-
kor az egész monarchia belszervezete megváltozik. 
Elhiszi, hogy az addig, mig Andrássy a külügymi-
niszter meg nem történik, de szóló Andrássy állá-
sát olyannak találja, melyre alkalmazni lehet e né-
met mondatot; „Kr glaubt zu schieben, und wird 
geschoben." Ausztriának nincs nemzeti politikája, 
hanem a körülményekhez alkalmazkodik s igy meg 
van győződve, hogy Ausztria egykor szláv politi-
kát fog  űzni. Most szlávellenest üz, occupált, mit 
szóló nem helyesel s igy e szerződést már csak 
azért is, mert a kormány iránt bizalommal nem vi : 
seltetik, nem fogadja  el. — (Felkiáltások jobbról 
Jól van.) 

A többi szónokok szerencsére birtak annyi 
belátással, hogy e'álltak a szótól; szintúgy el-
állt a központi bizottság előadója is s igy az 
indítványozókra került a so.r Ezek elseje Eöt-
vös Károly minden igyekezetét arra fordította, 
hogy elutasítsa magától a veszélyes szövetsé-
gest, Polyt Mihályt, kinek az ellenzékkel sok 
tekintetben megegyező eljárása olyannyira jel-
lemzi az ellenzék politikáját De bár mennyire 
is érezte Eötvös Károly a védelem szükségét 
s bármily nagy igyekezetet fejtett  ki e szere-
csen-mosdatásban, csak arról győzhette meg az 
elfogulatlan  hallgatót, mennyire igaz ;:z a régi 
közmondás : qui s'excuse s'accuse Már maga a 
védelem szüksége bizonyította az el'enzék hely-
zetének félszeg  voltát Eötvös beszéde végez-
tével Szilágyi Dezsőt illette a szó Ha a tisz-
telt képviselő rövidre vonja beszédet — pedig 
egy hosszú szónoklatot talán alig lehetett most 
már indokolni — ugy a ház megejthette voln i 
a szavazást. De Szilágyi ur mást gondolt, s 
kérte a házat, hogy másnap engedje őt szólnii. 
A ház, ismerve az ellenzék természetet, bele-
nyugodott e halasztásba, mert tudta, hogy el-
lenkező esetben az ellenzék még s elfecséili 
az időt és afölött  perórái egy óráig, hogy ma 
vagy holnap beszéljen-e Szilágyi ur A többség 
engedékenysége ép azért annyira kihozta sod-
ráb 1 a tisztelt szónokot, hogy egy sottise-val 
hálálta meg pártunknak azt, hogy kérését mél-
tányosnak tartotta teljesireni Roppant szeren 
csétlen ügynek kell annak lennie, melynek vé-
delmében ily eszközökhöz kénytelenek fordulni 
ennek legtehetségesebb szószólói. 

* Az igazságügy ni iniszter, mint az „Ellenőr" 
értesül, felhívta  a felsőbb  bíróságokat, hogy a köz-
jegyzői törvény eviziójíra nézve terjesztenék be 
április végéig ide vonatkozó véleményüket. A kir. 
tábla e tárgyban már intézkedik is, a mennyiben 
a jövő héten valamennyi tanácsa összeülve, külön-
külön meg fogja  beszélni ez ügyet s véleményét a 
a tábla elnöke utján beterjeszti az igazságügyi mi-
niszternek. Az igazságügy-minisztériumban megkez 
dődnek a közjegyzői törvény revíziójára vonatkozó 
tárgyalások, mely alkalommal valamint a táblánál 
is, főleg  a telekkönyvi  kényszer kérdése körül fog 
forogni  a vita. 

A diplomáciai tiV, gyaláscL a berlini szerződés 
végrehajtása ügyében folyton  tartanak s ujabb tu-
dósítások szerint főleg  Kelet-Rumelia megszállása 
körül forognak.  A szentpétervári „Journal de St. 
Petersb." keserűen panaszkodik azon bizalmatlan-
ság miatt, melylyel Európa Oroszország „lov-alis* 
szándékait kiséri, holott az orosz kormány csapa-
tai hazaszállítása által világos bizonyságát adja a 
berlini szerződés iránti tiszteletének. Az orosz hi-
vatalos nyilatkozatok és az orosz végrehajtó köze-
gek eljár.'sa közti különbség azonban a legújabb 
angol kékkönyv  altal sokkal kirívóbb megvilágí-

tást nyer, hogysem a szentpétervári kabinet nyi-
latkozatai többé sulylyal bírnának : az angol sajtó 
leplezetlenül ki is fejezi  megbotránkozását, a cyni-
kus játék szerint azt akarják elhitetni, hogy a cár 
héket akar, de miniszterei nem. engedelmeskednek, 
viszont a miniszterek esküdöznek hogy békére tö-
rekednek. de alárendelt közegeik mindig ujabb bo-
nyodalmakat támasztanak stb. E játék pedig, mint 
ujabban jelentik, még továbl fog  folyni  ; az orosz 
kormány valóban ki akarja vonni csapatait Kelet-
Rumeliáböl, de egyszerűen azon okból, mert mig 
az orosz hadsereg ott van, Oroszország «1 nem há-
ríthatja a felelősséget  a kitörendő bonyodalmakért. 
Mihelyt azonban az oroszok elvonultak, a jól fel-
fegyverzett  bolgárság meg fogja  mutatni, hogy 
„Bulgária és K-let-Rumélia elválasztása lehetet-
len". E terv azonban sokkal ügyetlenebb, hogysem 
a hatalma1: át ne látnák, s a tárgyalások hir sze-
rint a körül forognak,  hogy török csapatok száU-
ják-e meg Kelet Ruméiiát, vagy vegyes okkupá-
ció legyen, vagy végre valamely semleges hatalom 
bizassék e meg a beavatkozással ? Az angol kor-
mánya hir szerint, a vegyes okkupáció terve felé 
hajlik. Az angol-orosz közeledésről és a Bécs és 
London közti nézetkülönbségekről terjeszt tt hirek 
alaptalansága mindi»kább bebizonyul ; mint Ber-
linből jelentik, orosz részről valóban tőrtént kísér-
let, hogy Anglia elválasztassék Ausztria-Magyar-
országtól, — de e kísérlet teljesen meghiusult s a 
bécsi és lond .mi kabinetek a kelet-ruméliai kér-
désben teljesen egyetértenek. — Ezt megerősíti a 
bécsi hivatalos lapban megjelent következő közle-
mény is : 

„Suvalov gróf  jelenléte Szentpétervárit, mely 
egy időre esik Dufferin  lord angol nagykövet oda 
érkezésével, Oroszországban oly reményeket lát-
szik ébreszteni, a melyek aligha fognak  teljesülni. 
A nevezett két diplomata békülékeny hajlama két-
ségkívül jelentékeny befolyással  lehet a két nagy-
hatalom közti jó viszony megszilárdítására, de cso-
dálatos csalódásnak engedik át magukat, ha azt 
hiszik, hogy a keleten oly helyzet volna teremthe-
tő, mely ha n . ilt-an nem is sértené meg a berlini 
szerződ-'st, mé-̂ is veszélyeztetné jövőre a kongres-
szus némely fontos  határozatait. A miről a szent-
pétervári sajtó álmadozik, azt jelentené, hogy a 
kelet rumeliai keresztyének -sorsának biztosítása 
vétetvén ürügyül, a valóságban élesztessék a Bul-
gáriával lenndő egyesülés reménye s megsemmisít-
tessék a szultán souverainitása. Ezt Anglia bizony-
nyal soha sem fogja  megengedni." 

A képviselőház pénzügyi bizottsága 25-én d. 
után 5 órakor az 1879. évi államköltségről szóló 
törvényjavaslatot tárgyalta és azt részletes felül-
vizsgálat után nehánv kevésbé fontos  észrevétel 
mellett elfogadta.  Az erről szóló jelentés- hitelesíté-
sét akkorra halasztotta, mikor a delegáció határo-
zatai megerősítve lesznek. — Ezután a mezőtúr-
szarvasi II. rendű vasút kiépítéséről szóló törvény-
javaslat tárgyaltatott. A kérdéses vasút garanciá-
ját az érdekelt Szarvas város vállalja el ; e vonal 
az állam terheltetése nélkül építtetik ki s igen fon-
tos összeköttetést létesít a tiszai vasúttal. A közle-
kedési bizottság elfogadásra  ajánlja. Rövid tárgya-
lás után a pénzügyi bizottság is elfogadja  a törv. 
javaslatot, annál is inkább, mert ha e vasút kiépí-
tése a tavaszszal megkezdetik, a Szeged és vidé-
ke árvízkárosultjai jelentékeny munkához jutnak s 
csupán az engedélyokmányon tett a kö/lek. bi-
zottság javaslata alapján néhány lényegte'.en irályi 
módosítást. 

A Tis;a és niellékíulyöinak szabályozása iránt 
érdekelt országgyűlési képviselők II. értekezlete 
i5-én délu'áa 5 órakor tartatott meg a képviselő-
ház társalgó termében. Lónyay Menyhért gr einök 
az ülést megnyitván, bejelenti, hogy a 7-es bizott-
ság küldetésében eljárt s a pénzügyminiszternél 
megjelenvén, ott az értekezlet megállapodását tol-
mácsolta. A pénzügyminiszter a küldöttségnek ki-
jelenté, hogy maga is belátja szükségét annak, — 
hogy a szabályozási társulatok által felveendő  és 
állami garanciával biztosított kölcsön felvételéről 
szóló törvényjavaslat az országgyűlés elé terjesz-
tessék. — Határozottan msgigérte a bizottságnak, 
hogy ugv neki, mint a kormánynak az a szándé-
ka, hogy e törvényjavaslat még április havában 
előterjesztessék, ugy hogy az májusban törvény-
erőre emelhető legyen. Az értekezlet elnök jelen-
tését örvendetes tudomásul vette. Ezután hosszabb 
eszmecsere fejlődött  ki a további teendők iránt, 
melynek ezúttal csak azon megállapodását említjük 
meg, hogy az elnök indítványára a 7-es bizottság 



megbízatott azzal, hogy eszközölje ki a kormány 
nál, hogy a kormány ezen ezen ügyre vcnatkozc 
javaslatait, mielőtt azokat a képviselőház V_é t. r 
jesztené, a bizottsággal közölje, rr jly azokra teen 
dő észrevételeit a kormányhoz felterjesztése  előt 
egy összekivandó értekezlet tudomására juttassa 
Ezzel az ülés véget ért. 

tíorcsakoff  legújabb jegyzéke. A „L'Inpenc'ancí 
Belge" a következőket irja: „Gorcsakoff  h rceg 
fontos  jegyzéket intézett a külföldi  orosz képvise 
lőkhez. A szentpétervíri kabir-et félvén  attól, hog) 
Kelet-Rumélia keresztyén lakossága veszélyes hely 
zetbe jut az orosz csapatok kivonulása után, — 
ajánlja a berlini szerződést aláirt hatalmaknak 
hogy az ezen tartomány szervezésével meghatal 
mázott bizottság hatáskörét szélesbitsék ki, mükö 
dési tartamát hosszabbítsák meg egy évvel és ve 
gyes megszálló hadtestet bocsássanak rendelkezé 
sére, a mely biztosítani fogja  ezen idő alatt a ren 
det. — Gorcsakoff  herceg javaslata szerint kezébe 
venné a bizottság a pénzügyek kezelésén kívül : 
többi közigazgatási ágak legfőbb  vezetését is, kü-
lönösen a főkormányzó  kineveztetése előtt, de rész 
ben azután is, a kinek beiktatásáról is gondoskodn 
fog.  Az orosz kormány ismétli szilárd szándékát 
hogy ragaszkodik a berlini szerződés főelveihez. 

A forrongás  Oroszországban. 

P é t e r v á r , március 21. 
A nihilisták most a rendőrség részéről vad 

izgatottsággal üldöztetnek. Nem múlik nap, hogy 
egy vagy több egyént nem fognának  el és a ház 
motozásokat gyanús egyéniségeknél éjjel-nappa! 
folytatiák.  Egy joghallgatónál, ki a kiewi egye 
tembe járt és mióta ez bezáratott, itt a fővárosbar 
él, bárom nap alatt nyolc motozás tartatott. Teg 
napelőtt, dacára annak, hogy a fiatal  ember laká 
sán semmiféle  gyanús iratot nem találtak, elfog-
ták a jogászt, mert nem akarta kivallani, hol mu 
látott előtte való este — tiz óráig 1 Tegnapelőtt a 
rendőrök általános vadászatot tartottak a nihilis-
tákra, mely bőszült üidözés több utcában véres 
összekoccanásokra szolgáltat alkalmat. Az izgatott-
ság és ellenállás ez alkalommal sokkal nagyobb 
volt, mint a 'minap, midőn a Gutuewo-szigeten a 
titkos nyomda felfedeztetett.  — A véres tusákban 
három polgár, két asszony és egy rendőr agyon-
lövetett s azon kivül mintegy ötven ember me-. se-
besült. Ez alkalommal százh .tvanhét személy lett 
a rendőrséghez hurcolva és börtönbe vet- e. Ilye-
nek a viszonyok a fővárosban,  ilyenek és még 
sokkal szomorúbbak a vidéken is. Utolsó időben 
a kormánynak nemcsak a forradalmi  párt tünteté-
sei, hanem a kozákok fölkelései  is nagy aggodal-
mat okoznak. Déli Oroszországban, kivált a dóni 
kozákok vidékén a kozák községek, — hivatkozva 
azon tényre, hogy két évig harcban állottak a tö-
rökök ellen, megtagadják az adófizetést.  Sokosta-
nicában ennek következtében a faluk  lakosai s az 
el'enök kiküldött katonaság közt valóságos csaták 
fejlődnek,  mehekben rendesen a kozákok győzte -
sek. így e napokban Petrowskaja Stanicában egy 
gyalogezred és az ottani fölfegyverzett  kozákok 
közt egy két napig és éjig tartó csatázás folyt  le, 
melynek vége az volt, hogy a katonaságnak több 
mint fele  halva vagy nehezen megsebesülve a hely 
szinén maradt. A Nowetserkaskban levő dóni ko-
zákok parancsnoka kormányzóságának minden ko-
zák községe ellen az ostromállapotot akarta kihir-
detni, — de a kormány megtagadta erre nézve az 
engedelmet, mert félt,  hogy ez által a kozákok ál-
talános fölkelésére  szolgáltatna alkalmat. 

„Ü~S U . 

Jótékony eiöadas a szegedi arvizica-
rosultak javara. 

Nepsi Nxen'győrgy, 1879. március 27. 
A helybeli nőegylet egy csinosan összeválo-

gatott tárgysorozatu hangversenyt rendezett teg-
nap este. A nézőtér szoka Janul megtelt ez estére, 
mely a közönségnek a nemes cél, a hazafias  ügy 
iránti élénk érdeklődéséről tesz jókora bizonysá-
got. Már kora délután elkeltek a jegyek, ugy hogy 
ülőhely este a pénztárnál már egyáltalában nem 
volt kapható, Ez alkalomra városunk tehetségesebb 
erőit láttuk szerepelni. Rövid idő alatt, csaknem 
egy héttel ezelőtt alakult a nők és férfiak  vegyes 
kara, melyet Zajzon Farkas ur szakavatottan pár 
igen szép dalra tanított be. A vegyes karban ott 
láttuk ,Bogdán Andrásné, Bene Józsefné.  Antalft 
Lajosné, Bokor Andrásné, Bérci Miksáné úrasszo-
nyokat, — Spitzer Mercedesz, Hsurig Nelli, Nairy 
I.eona, Müller Emília, Szilá-yi Róza és Nagy Án 
na kisasszonyokat. A derék közreműködők megér-
demlik, hogy e helyen dicsérettel említsük fel  ne-
veiket. 

Az estélyt a helybeli zenekar nyitotta meg a 
„Hunyadi László" nyitánynyal,  mely elég pontosan 
s. a szép zeneműnek megfelelő  élénkséggel ada-
tott elő. b b 

Ezt követte a vegyes dalárda. Mig az Erkel 
„Ilymnusa" bevezetését a zeneker játszta, azalatt a 
függöny  lassan emelkedett s előttünk állt a csinos 
dalárda, mely már külsőjével is imponált. Majd rá 
zendité az „Isten áld meg a magyart", eme gyö-
nyörű magyar néphymnust. A komoly zenekíséret, 
az osszevágóan előadott imaszerű dal könyet csalt 

cára az egéíz napot a szerencsétlen árvizesek köz 
ruhanemüek kiosztásával töltötték. A „P. Legyűj-
tése eddig meghaladja a 30.000 forintot.  Bécsben 
a Sehwarcenberg palota termeiben vasárnap volt 
a nöbizottság szervezkedő összejövetele, a hol az 
aristokrátia és fináncia  egyaránt nagy számmal je-
lent meg. 

Schvvarzenberg herceg iöviden előadta a ter 
vezett kertiünnepély részleteit, m're a nők között 
megállapodás jött létre az ünnepélyen leendő mű-
ködésre r.ézve. Buffet,  cukrászat, virágárulás a sze-
rencse urna mellett sorsjegyáruló, belépti jegyáru 
l's, tombola tárgyak gyűjtése külön bizottságok 
kezében. Párisból irja a „magyar egyesület" ellen-
őrje B!ankenb<_rg ur. hogy a Juamia fővárosban  a 
szegedi szerencsétlenség van napi renden, s a fel-
keltett részvét minden fogalmat  túlhalad. A fran-
ciák n a g y b a n dolgoznak. Az egyletnél begyült 
összeg 6000 francon  tul van. De ez még nagyon 
kevés ahoz képest a mi még ezután következik. A 
Gaitz színház előadása, Beust báró által f.  hó 28-án 
a Trocuderon rendezendő hangverseny, a melyben 
Páris compositeurjei tekintélyes számmai vesznek 
részt, s a melyre a l a d y p a t r o n é e tisztjét 
a köztársaság elnökének M. Grévy-nek neje vállalta 
el; számos felolvasás,  hangverseny és előadás a 
legszebb e edményre nyújtanak reményt. A tudó-
sító nem túloz, midőn a kilátásba helyezett ado-
mányokat 3—4 millióra tes ti. 

Mert a francia  nép s'ereti a magyart, a ki 
az imádott szabadságért áldozta vagyonát és vé-
rét s felhasználja  az alkalmat hogy 1 „noble hon-
grose" iránt fájlalt  rokonszenvét a legfényesebben 
bebizonyítsa tettét. 

Még az orosz sajtó is gyűjt; a „Golos" nem 
feledheti  ugyan hogy a mult év.-kben nekik sok 
rosszat kellett eltűrni a magyaroktól, — de olyan 
catastrophának mint a Szegedé, el kell némítani 
minden ellenszenvet. 

Berlinből Dr. Bauer Miksa e hó 25-én négy 
vaggon ruhaneművel — mint berlini gyűjtés — uta-
zott Szeged felé. 

I.ondon 25 én a „szegedi alap'' belefoglalva 
az osztrák konzulok által Bradfordbtm  és Manches-
terben gyűjtött 110 fontot,  meghaladja a 7900 font 
sterlinget. — v>y* — 

A tiszai árviz 
A „ S z e g e d i N." legújabb száma megkez-

di az épségben megmaradt házak és az eltemetett 
halottak lajstomának közlését, A lap híreiből, me-
lyek szoir'oru érdekeltséggel birnak, közöljük a 
következőket: 

A felső  Tiszaparton a vártól egész a Kátai-
féle  házig a töltésre fabódék  épültek. Mivel azon-
ban a bódék a köziekedóst, mely ezen ponton 
legerősebb, akadályozzák, betiltatott e helyen az 
Ily faházak  felállítása.  Az ott levők is Újszegedre 
fognak  áttszállittatni, hol a város is nagy fabó-
dékat épil a fódélnélkülie'c  részére. A nép a bódék 
ban már egész otthonosan berendeztetett; ott lá-
tunk sütni, főzni,  mosni sőt üzérkedni is. De nem-
csak födél  alatt, hantm talpokon, a ház romok 
melett ütnek sátrat a szülőföldjükhöz  görcsösen 
ragaszkodó népeink. így láttunk ma Rókuson egy 
tövig leroskadt ház előtt egy 10—12 tagból álló 
családot oly összerótt talpon lakni. Az asszony 
nyu odtan ruhát mos, a férfiak  mentenek a ház 
romjai alól, a mit menteni lehet, az anya^ pedig 
inti gyermekeit, hogy vizbe ne essenek. Valóban 
Munkácsy ecsetére méltó genrekép. 

A statárium ki hirdetése óta mindössze egy 
statáriális esst fordult  elő, az sincs a vizveszélylyel 
semminemű összefüggésben.  Koczó János fölgyúj-
totta bosszúból a tulajdon ipának tanyáját. A gaz 
tettes rossz időt választott bosszújára, mely a szó 
szoros értelmében a torkára forrt.  — Ma fölakasz-
tották. 

Már tudtuk, hogy a megleoldogult Szabadig 
szerencsétlen családja a vész éjjelén az árviz áldozas 
tául esett Ma'szabaditották ki az anya, 2 leánya é 
eu-y cseléd hulláját a romok alul. Az említett borzasz_ 
tó szerencsétlenség Czompó és Síik mentők szeme 
láttára történt, kik épen azon percben siettek 
mentésükre, midőn házok összedőlt és az egész 
családott eltemette. 

Kenyérfölőslegünkből  a központi biz. ma 37 
ezer darabot küldött el Temesvár felé,  hogy az a 
vasúti állomásokra és azok közvetlen szomszédsá-
gába menekült szegediek közt kiosztassék. 

Szatymázon a toroklob kiütött. Hatóságunk 
részéről holnap a helyszínére küldöttség megy ki 
a tényt megvizsgálandó, de a szükség esetén rog 
töni intézkedések megtételére. 

* T ö b b v á l l a l k o z ó Szegedre küldötte 
képviselőjét, hogy a töl és épitések iránt é hét vé-
géig ajánlatokat tehessen a közlekedési miniszter-
nek. Mihelyt az ajánlatok beérkeznek, azonnal ha-
tározat fog  hozatni s a szegedi töltési munkálatok 
haladéktalanul meg fognak  kezdetni. 

— A C s e k o n i c s g r ó f i  család valóban 
bámulatra ragadja a szemlélőt kif.gyhatlan  áldo-
zatkészsége által, melylyel a z -gedi vizkárosultak 
nyomomorának enyhítésében lankatlanul fáradozik. 
Á katasztrófa  bekövetkezte óta éjjel-nappal ápol-
tatnak a nagy tömegekben keresztülutazó menekü-
lök, mig a" mezővárosban elszállásoltak minden 
szükségessel elláttatnak. Alig hatolt azonban Zsom-
bolyára annak hire, hogy a vész helyén és szom-
széd községeiben vissza maradt szerencsétlenek 

;}nekkel fejezte  ki elismerését. 
jj' G y á r f á s E t e l k a  k. a. lépett ez után a 
| színpadra ki s szavalta Vörösmartynak „Az árvizi 
1 hajós" ciir.ü alkalmi költeményét A szavaló kedves 
] alakja, kellemes, szép tiszta csengő hangja, értel-
' mes hangsúlyozása mind befolytak  arra, hogy a 

közönség osztatlan figyelemben  részesítse a külön-
ben is szép költeményt. A ver.ssza válásnál gyakran 
igen nehéz gyors fordulatokat  élénken színezte a 
kisasszony s e ritkán élvezhető sikerült szavalatot 
a hallgatók szűnni nem akaró tapsai követték. 

Ezután B é r c i M i k s á n é úrasszonyt, a 
városunkban működő színtársulat kedvenc énekes-
nőjét hallottuk egy pár szép magándalban. Bérci-
né, bár ma nem volt egészen hangjánál, de kelle-
mes és a tőle már megszokott könnyűséggel elő-
adott dalaival most is magával ragadta a közön-
séget, mely elégnek sem tartott egyet a jóból, ha-
nem ráujrázott rögtön s Bérciné szívesen énekelt 
még egyet annak a közönségnek, melynek tetszé-
sét már eddig is megnyerte. 

Majd B o g d á n B l a n k a é s Z i r k e l b a c h 
F r i d a adtak elő zongorán négy kézre egy rész-
letet a „Troudbadour"-ból. A kisasszonyok pontos 
játéka, helyen helyen meglepő könnyedségü pianoi 
tetszésben részesültek. A közönség meg is jutal-
mazta őket tapsaival. 

Az estély hatodik piece éc a helybeli polgári 
leányiskola kardala tette. Előadlak a „Szatócsok" 
cimü tréfás  kardalt. A leánykák énekében az ösz-
szevágó harmónián kivül dicséretet érdemel azon 
zavartalan bátorság is, melylyel a közönség előtt 
megállották helyüket, úgyhogy ez utóbbi még ejy 
második dalt is elénekeltetett velük tetszése kifeje 
jezése gyanánt. 

Ezzel az első szakasz lejárt. 
A második szakaszt egy vígjáték töltötte be. 

A helybeli színtársulat pár tagja előadta „A váró-
teremben" cimü ismeretes egy felvonásos  vígjáté-
kot. Miskolci (Csegei Sándor) szerepében, ha nem 
is volt egészen kifogástalan,  de mindenesetre di 
cséretet érdemel. Sok utánjárás nem kell Uiyan e 
szerephez, de bizonyos ügyesség, alakítási képes-
ség, és könnyüség megkívántatik mégis. Miskolczi 
megfelelt  ezen kívánalmaknak. A közvetlenség bi-
zonyos nemével játszott s ez a lceresetlenség elő-
nyére szolgált szerepének ; a közönség pedig jól 
mulatott s tetszésének több izben jeleit adá. Sza-
bóné (Margit) szintén kedves alak volt. Olyan jól 
tudott durcáskodni, civódni, veszekedni, — a mint 
csak épen kellett. A kedves kis darab előadása a 
közönséget derült hangulatban tartotta s a végén 
mindkét szereplőt zajosan megtapsolta s kinivta. 

A harmadik szakasz a „Kornevillei harangok"-
kal kezdődött ; zongorán előadták négy kézre Ke-
lemen Lajosné úrasszony és Gidófalvi  Anna k. a. 
A szép játékot a közönség szívesen hallgatta, vé-
gig s megújrázta, a mire ők egy népdalt rögtö-
nöztek, melye1 sok szabatossággal — s talán még 
több bravourral adtak elő. 

Ezután egy kettős dal következett. Bércziné 
úrasszony és Nagy Leona kissasszony énekelték a 
„Szomorúfűz  hervadt lombja'1 ismert kedves nép-
dalt. A szomorú tnelodia a kát összevágó hangon 
kellemesen hatotta meg a közönséget. Az egyik 
szép, érzésteli sopranja, a másik gyönyörű altja a 
különben is szép dalt még kedvjsebbé tették. A 
közönség megismételte ós tüiibszörösen megtap-
solta. 

Ezt követte egy szép szavalat tiszt. Révay 
Lajos ur által. Szavalta Berzsenyinek „A magya-
rokhoz" cimü ódáját. Erőteljes, érces csengő hangja 
átrezgett a termen s a szép költeményt teljes át-
érzéssel, a szónoklat minden erejével oly hatással 
szavalta el, a minőt csak egy igy felfogott  és eny-
iyire átérzett szavalat képes előidézni. 

Záradékul a vegyes kar énekelte el Mosonyi 
„Szenteit hantok" cimü magyaros zamatu románcát. 
A sz-íp darab nagy tetszést aratott s a közönség 
fel-felujuló  tapsokkal fejezte  ki elismerését. 

Álta láb 
an szépen sikerült e hangverseny s te-

kintve a készülésre jutott idő rövidségét, csak di-
csérettel emelhetjük ki a7. összes közreműködő sze-
mélyzetet. Közönség, mint már említettük, nagy 
számmal volt, a minőt rég nem láttunk e terem-
ben. Az elismerés tehát méltán megilleti a közön 
séget is nemes magatartásáért. 

A jövedelem felülmúlta  a várakozást. 

A í ö v a r o s b ó l . 

Szeged pusztulása képezi folytonos  tárgyát 
mindennemű mozgalomnak. Csak nagy ritkán hall-
ható és látható művésznők, művészek versenyez-
nek jótékony előadások rendezésében. Német szí-
nésznő megtanul magyarul Szegedért, s az osztrák 
főorvos  egyik legelőkelőbb ereje Sommenthal a 
magyar fővárosban  készül a buzdító „Hazádnak 
rendületlenül lé y híve oh magyar"-t declamálni. 
Liszt hangversenyét Jókainé közreműködés* teszi 
tombolásig keresetté s a máskor csak „népség ka-
tonaság-' t. i. a choristák statisták nagy tábora 
mind elsőrangú művészként tündököl a hermina-
téri színpadon. 

A külföld  élénk részvéte meglepő tettekben 
nyilvánul. Márc. 25-én írják a „Pester L." nak, 
hogy a budapesti nőegyl t hölgybizottsága ; Wald-
stein Jánósné grófnő,  Adler Antalné és Simigh 
Istvánná úrhölgyek, megérkeztek » a zord idő da-



egészségé a szüntelen tartó viharos és hideg időjá-
rás alatt annál is inkább veszélyeztetve van, mi-
vel csakis kenyér és szalonna adagokban részesít-
tetnek, lázas sk-tíó.'g-jl törekedett ezen nagylelkű 
főúri  család magán a veszélyhelyen segíteni. — 
Ugyanis, mint onnét a „Temesi Lapok" írják, fo-
lyó hó 22 ikén Szőregen a két főúr  konyhát állit 
tátott fel,  hol egyelőre naponként 6oo menekült 
!og meleg ételt kapni. Zsombolyén az áldott szívű 
és a szerencsétlenek vigasztalásában fáradhatlan 
Csekonics-Cirúky Constans grófnó  betegápoldát 
t endeztetett be, melybe az érkező betegek szállít 
tatnak es ici a nemes lelkű grófné  személyes fel-
ügyelete alatt orvosi segélyt és leggyengédebb 
ápolást nyernek. Erejét messzire felülmúló  tevó 
kenységében mindenütt van, a hol a nyomort eny-
híteni, az éhséget csillapítani, a betegeket ápolni 
és a megtört lelkeket vigasztalni kell A menekül 
tek és mindazok, kik majdnem önfeláldozó  ember-
baráti nemes működését ismerik, „Torontál angya 
Iának" nevezik a jótf'k  nyságában kifogyhatatlan 
grófnőt 

M e g* h Í V  á S. 

A háziipart és ipari oktatást fejlesztő  egyesü-
let március hó 2.5-én tartott választmányi ülésében 
idei ápril hó 7-én d. e. 10 órakor a megye házá-
nál háziipar egyleti nagygyűlés tartása határozta-
tott el, melynek tárgyai: 

1) Titkári jelentós. 
2) A szövészeti tanműhelyről jelentés. 
3) Pénztár állásáról " „ 
4) Elnök választás. 
5) A kézdi-vásárhelyi müfaragó  iskola további 

fenntartásáróli  intézkedés. 
6) Az alapszabály 17-ik szakasza értelmében 

átalános tisztújítás. 
7) Es végül az ápril hó 6-án tartandó választ 

mányi ülésből teendő inditványok tárgyalása. 
Ezen nagygyü'ésre az egyesület t. c. tagjait 

tisztelettel meghívjuk. 
Sepsi Sztgyörgyön, 1879. március hó 25.én. 

Potsa József,  TiirCali En-ire' 
li. i. cgyl. elnök. e. titkár. 

L E G Ú J A B B . 

lietis, márc. 26. Eizsebet kiiályné a nyu-
gati vasúton külön vonattal haza- rkezeti. A pá-
lyaudvaron ő Felsége fogadia. 

l lécs, mái c. 26. Pétervárró! jelenti a >P. 
Cor--,« : Oroszország és Anglia sikerre! foly-
tatják a tárgyalásokat azon intézkedések fölött, 
a melyek segélyevei biztosítani akarják Keleti 
Kumeliában a rendet és a berlini szerződén vég-
rehajtását az orosz sereg kivotvilása után Azon 
tervet, hogy valamelyik nagyobb tsem'.eges ha-
talom szállja meg Keleii Ruméi át, véglegesen 
elejtették. 

liumélia vegyes occupítioja valószínű Mo 
narchián1', Olaszország, Oroszország, Anglia és 
talán Törokország venne azoccupátiób.m részt. 
A pátervári hirele el!enkező1eg azt jelentik, 
hogy az occupáti > iie.n 1 sz vegye , hanem 
Anglia Oros -.országgal megegyezett 

Mac :doniaban kitért a lázadás. A fe'-ke  ök 
szánta hétő/er. 

Ruméliábau az oros'. katonaságot Dondu 
kol'i' átwtte ; Totleben elutazott. A Dunán tul 
még hatvanezer orosz áil. 

E L Ü L O K F É L É K 

— A s e p s i - s z o n t g j ' ö r g y i nőegylet által 
folyó  hó 20-án az árvízkárosultak javára ren-
dezett hangverseny bevétele 256 forint  vo'.t A 
jövedelem 215 frt  5 kr Ezen összeget, va'a-
mint a nőegy.et egyes tagjai által yyüjtott 
adományokat és magán adakozásokat, 200 friot 
tehát összesen 415 t> t 75 kft  a választmány 
közelebb tartott ülése határozata sxer'nt felkül 
dótte m'gs Potsa József  háromszékmegyei fö 
ispán úrhoz további intézkedés végett. Mikor 
a hangversenyen közremiiköd íknek szivessé-
giikért s a gyűjtőknek és adakozóknak nagy-
1 lkü adományaikért a szerencsétlenek nevében 
meleg kö;zonetet mondunk, nem mulaszthatjuk 
ei hálás köszönettel megemlékezni a t közön-
ség nagybecsű pártfogás  rul -s Fogadják mind 
annyian a nemzeties ügy nevében forró  köszö-
netünket - Sspsi Szentgyörgy, 18/9 március 
28 án. A nőegylet  választmánya. 

— Brassóban i'iillójtcií a foltos  hngymtiz s mint 
epidemiku; betegség, hallomásunk szerint igen 
veszélyes alakot öltött. Eddig meghalt 5 ember 
és 4 gyógykezelés alatt áll. A „Kr. Z" ma hozzánk 
érkezett száma mentegetni akarja a város előljáró. 
ságát, a rendőrséget stb. s meg nem érthető ma-
líciával azt_állítja,hogy e téren hanyagsággal vádol-

v.i senkit sem lehet. Nem tudjuk mi lehet czélja az 
eféle  beszédnek ; mert a közönség oknélküli ré-
mitgetését magunk sem szeretjük, de mikor az 
illetőket mulasztás és pedig súlyos mulasztás'terheli, 
határozottan megköveteljük a betegség behurcolásá-
ban vétkesek szigorú megbüntetését. Másfelől  pe-
dig mi, a kik egy epidemikus betegség tovább 
terjedését illetőleg nagyon közelről vagyunk érde-
kelve, felhívjuk  a brassómegyei főispán  ur figyel-
mét Brasső elöljáróságának utána nézni, mely tud-
valevőleg a tisztaságnak és rendnek nem nagy ba-
rátja szokott lenni. Az ég őrizzen, hogy e szemét-
tel rakott városban e járványos betegség még to-
vább is terjedjen. Az alispáni hivataltól pedig meg-
várjuk, hogy ugy a betegség mibenlétéről, mint a 
tett és t :endö óvszabályokról a közönséget hírlapok 
utján értesítse. 

— Háromszék megye rendkívüli bizottmányi 
gyűlése tegnap és tc.-gnap előtt folyt  le. Részle-
tesebb tudósítást jövő számunk fo,;  hozni. 

— 31 árkos községében egy udvaron lakó há-
rom gazda (egy apa és két fia)  marhái között a 
keleti marhavész megállapittatott. Az esetről az 
első jelentés a mult szerdán d. e. érkezett, s más 
vasárnapon a járási szolgabíró, megyei főorvos  és 
állatorvos kiszállottak s minden óvintézkedést meg-
tettek. A megyei vészbizottság is összeült és a 
vészkerületet megállapította, melyben sepsi-szék 
minden községe kevés kivétellel belé esik. A vész-
bizto: ok is kineveztettek; a szomszédos megyék 
értesítettek, valamint a kormányhoz is jelentés té-
tetett. A mai napon az alispán ur is oda utazott, 
hogy a sziiksé. es epéseket személyesen megtegye. 

— M a r h a v é s z b e h u r c z o l á s a . Plo-
jestben, — mint onnan jelentik, az ottani osztrák-
magyar alkonzul felügyelete  alatt 40,000 darab szar-
vasmarhabőr van felhalmozva,  melyek mind marha-
vészben ellhulott állatokról fejtettek  le. A levelező-
nek tudomására jutott, hogy e bőrök brassói és 
kézdivásárhelyi iparosok részére megvásároltatt \k 
s a hátáron becsempésztetni szándékoltatnak. A 
magyar kereskedelmi miniszter módját szeretné 
találni a desinfectiónak,'hogy  e nagy mennyiségű 
készlet a feldolgozás  alól elne vonassék. Minthogy 
azonban minden más apró érdeknek fölötte  áll szar-
vasmarha tenvésztéssünk és kivitelünk nagy érde-
ke, elvárjuk a kormánytól, hogy ez inficiált  szállít-
mánynak a határon áthozatalát megengedni nem 
fogja. 

— Bói'ciné, Demciiy Viktória jutalomjátéka 
szombaton, ápril 5-én lesz. Elő fog  adatni a „Sze-
gedi menyecske." (Énekes népszínmű 3 felv.  irta 
Lukácsi Sándor, zenéjét szerzé Káldi Gyula) A ju-
talmazandó tehetséges színésznő sokkal kedvesebb 
egyéniség a közönség előtt, dalai és játéka sokkal 
inkább kinyerték már a színház látogatók tetszé-
sét, hogysem hosszasabb ajánlgatásokra volna szük-
sége. Elégnek tartjuk csupán szi/es figyelmébe 
ajánlani őt a közönségnek. 

— Színházi jiUékrend. Vasárnap március 30 án 
szinre kerül „P "leskei nótárius" bohózat 3 szak., 
4 felvonásban.  Irta Gaal József.  — H é t f ő n  netn 
lesz előadás. — Kedden, április i-én lesz: „A tisz-
teletes ur keservei" vígjáték 4 felvonásban.  Knei-
sel után magyarosította Mátrai B. Béla. — Szerdán 
2 án, Aradiné Tarján Liszka jutalmául „Mirabeau 
ifjúsága"  szinmü 4 felvonásban  adatik. Irta Langle 
Aylie és Deslandes Raimond, ford.  Paulay Ede. 

— Kézdí Ví>sit helyről, irják : Az általános 
részvét, mely a szegedi vizkárosultak iránt ország-
szerte mutatkozik, nálunk sem maradott hátra a 
jótékonyság kifolyását  érvényesíteni.'Városunk  de-
rék pénztárnoka Kováts Dániel, valamint jeles te 
hetségü, kedvelt s vállalkozó-kész orvos dr. Reiner 
Dániel urak kezdték meg a gyűjtést, kellő siker 
követte működésüket és tetemes összeget gyűjtöt-
tek A nőegylet fillérestélyeket  rendez egy héten 
kétszer, az első f.  hó 21-én tartott meg, melyen dr. 
Reiner D. ur egy alkalmi és megható f.-lolvasást 
tartott, adva rövid vázlatban Szeged történetét, 
festve  az árviz hullámainak kegyetlenségét, föl  iva 
segélyre a nemes székelyeket kik a szegediekkel 
karöltve küzdöttek pár év tized előtt. A zivata 
ros est dacára meglehetős s z é p s z á m ú közön-
ség jelent meg. Ajánjluk ez estélyeket közönsé-
güuk meleg pártfogásába  továbbá is. 

— A hollók A mindenféle  üzéreket értjük ez-
ek alatt, irja a Szegedi Híradó, a kik csakugyan 
mint hollók a dögre, ugy özönlenek a szerencsét-
lenség színhelyére, valamint mindazon helyekre, a 
hol menekültek nagyobb számban tartozkódnak. 
Az istennek e nyomorult férgei  nem azután néz-
nek, hogy a szerencsétlenek könnyeit fölszáritni 
segítsék, hanem ho_'y mentől jobban kizsákmá-
nyolhassák nyomorúságát, potom áron horgászván 
el töltik megmentett kis terményeiket, egyéb tár-
gyaikat — Fölhívja az ottani r e n d ő r s é g e t s 
mindazon városok és községek hatóságait, a hol 
nagyobb számú menekültek vannak, hogy ezeket 
a hollókat elriusztgatni szíveskedjenek. 

— Egy bankét .1 fi/.ult.unál.  Hornby tenger 
nagy és ez angol flotta  tisztjei tiszteletére kedden 
nagy bankett rendeztetett a szultánnál A flotta  tiszt-
jein kívül számos török miniszter, tábornok és ten-
gernagy u^y az angol követség több tagjai volt 
jelen. A szultán Viktória királyné egészségére 

emelte poharát. Asztali beszédében megemlékezett 
Hornby tengernagy és a flotta  tisztjei érdemiről 
s azon reményének adott kifejezést,  hogy Török-
ország és Anglia egyetértése mindinkább szilár-
dulni fog.  Mr. Malet az angol követség tagja a 
szultán egészségére ivott s köszönetet mondott a 
barátságos érzületért, melylyel a szultán Viktória 
királynő iránt viseltetik. A szultán később azon 
kívánságát fejezte  ki, hogy Malet urnák a tenger-
nagy és flotta  tisztjeinek érdemjelt óhajtana adni, 
de értesítve lett, hogy a szolgálati szabályzatok 
értelmében ezek nincsenek az elfogadásra  feljogo-
sítva. 

Öngyilkosságok. GocimánjKároly dévai képe-
déi tehetséges növendék mult szombaton (márcziui 
22,) erőszakos módon véget vetett életének. Aszó 
moru tettre az vitte rá nevezett ifjút,  hogy a 83 
frtra  vásárolt könyvek árát nem tudta kifizetni 
mi miatt bepereltetett s e fölötti  szégyenérzetbő-

vetett végett életének. —Brassóbban egy őrveztA 
tő a II. Sándor czár ezredből agyon lőtte magát a 
laktanyában. Tettének oka ismeretlen. Ugyancsak 
Brassóban egy munkás holttestt taléálták meg, ki-
ndk kilétét még nem tudták constatálni. — Köze-
lebbről egy szászvárosi mészáros trichinnel meg-
mérgezte magát. 

— Et̂ y bizonnyal nem mindennapi lopás, 
foglalkoztatja  jelenlej az orosz lapokat. Nem rég 
ugyanis „No\va,a Ladoga" nevü tváros közelében 
egy az ottani csatorna fenekére  né^y kilométer 
hosszúságban leeresztve volt lánczát lopták el az 
ottani hajó vontató társulatnak, mely a tolvajlást 
még azon körülmény is nehezítette hogy annak ki-
vihetésére szükséges volt a csatorna jegét több he-
lyen felvágni.  A szét darabolt láncz elszállításához 
nem kevesebb mint 40 szekér szükségeltetett. A 
a dologban az a legnevezetesebb, hogy mint hát-
szik, miudeddig semmiféle  nyo.nra sem akadhattak 
mely eme súlyos tolvajlás tetteseire vezethetne. 

— A félelem  hatalma. A bukuresti „Timpulu 
újságolja. Valami járvány volt elterjedve a falu-
ban, E.'y családatya egy éjjel azt álmodja, hogy 
az ő házából hat személy fog  meghalni a jár\ ány 
folytán  Reggel felébredve  első dolga volt rágon 
doíni arra, liogv családja hány tagból áll s borzad-
va gondolt arra, miszerint vele együtt haton van-
nak Félelemtől telten közié álmát a háznéppel. Az 
eset különös, de megtörtént hogy a családtagok 
egymásután kezdti-k elhalni — mig a családfő  ma-
radt az élők közt- A szerencsétlen helyzete a leg-
szomorúbb volt, perczről perezre várta bizonyos 
halálát. Egy pár lakostársa felhasználta  a helyze-
tet és ellopkodták mindenét. Éjnek idején elkövet-
ték a tréfát,  hogy kopogtatva ajtaján azt adták 
tudtul neki, hogy a fekete  asszony érte jött. Az 
érzékileg elkábult ember ágyba feküdt  s ájulisba 
esett Társai elvitték mindent a háztól s a család-
fő  reggelre, mikor tudomására jutott annak, hogy 
ő még talán sokáig is elélhetne, nem talált annyit 
sem a mint egy darab kenyeret vehessen és más-
napra meghalt '-lien. Ilyen hatalmat gyakorol a fé 
lelem járvány id"jén. 

— A G'scszneki ördög. Borzasztó rémülésbe 
hozta Csesznek környékét a mult hetekben azon 
hír, hogy az ősi vár alatti sziklaüregek egyikében 
maga az ördög, vagy legalább is valami százfejü 
sárkány húzta meg magát. Az ördögi állatot, ne-
vezzük azt egyelőre így, senki sem látta, de meg 
nem határozható hangját hallotta mindaz, kinek e-
lég bátorsága volt a sziklaüregeket megközelíteni. 
A hir eljutott az épen akkor Zirczen idéző megyei 
alispánhoz is, ki a legbátrabb pandúrok egyikét 
küldeté ki, hogy a rejtély fátyolát,  ha szükséges 
lenne, akkár fegyveres  kézzel is lebbentse fel.  A 
parancs azonnal végre lett hajtva ; a pandúr min-
den eshetőségre elkészülve töltött fegyverrel  vál-
lán, fogai  között pedig szuronyával, létra segélyé-
vel leereszkedett a szikla csúcsától körülbelöl 4 
ölnyire egy üreghez, melyben csakugyan e y sze-
gény ördögöt talált K. K. lázi hadköteles képében 
kit 8—9 nap előtt toloncoztak Budapestről haza. 
Nagy nehezen sikerült az éhség és hidegkövetkez-
tében kimerült szerencsétlent a mélységből kiemel-
és Zirczre a sorozó bizottság [elé beszállítani, hol 
elmondta hogy hazatolonczoztatása után más hely 
hiányában az emUtett üregbeu húzta meg magát, 
melyből nem tndván kijutni, 8 napot töltött étlen 
szomjan. Igazat mondott e, vagy pedig elrejtözkö-
désének valódi oka a katonáskodástól való félelem 
volt. Ne kutassuk ; tény azonban, hogy ezen eset-
ben czélt ért, mert a fagy  a csaknem meztelen 
lábait annyira megrongált!, hogy a hadi Szolgálat-
ra teljesen alkalmalmatlannak találják. 

— A lidérc. Mudroncsik Tamás és neje nap-
számosok Harangozó Erzsébet 18 éves cselédet 
ki gazdaszonya megbízásából a gyermekágyból 
felkelt  Mudroncsik Tamásnéhoz ételt vitt —megtá-
madták, s addig verték, mig csak mozdulni tudott. 
E kegyetlenkedés oka az, hogy Mudroncsikné aze-
lőtt való éjjel álmában „lidérc nyomást" érzett, s 
meggyőződött arról, hogy Harangozó Erzsébet őt 
és csecsemőjét boszorkány mesterséggel megélni 
szándékozott. Hogy tehát a boszorkány a jővö 
éjszaka el ne jöhessen, ugy elverték, hogy a sze-
gény cseléd súlyosan megsérülve szállíttatott a 
kórházba. A babonás házaspárt bekisérték. 

— Kegény az életből. Szombathelyen van egy 
iparos liatal ember, ki már évek előtt hitestársul 
akarta venni imádottját, de szülői, rokonai szándé-
kénak gátot vetettek,Xmert a leány szegény volt. 



Az ifjú  éveken át gazdálkodott, s megtakarított 
pénzét titkon a r á j á n a k adta. Most nemrég az-
tán szülői elé lépett, azt mondván, hogy van ám 
már arájának 2000 forintja.  Meg is lesz az óhajtott 
lakodalom. 
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Értik-  és vállá-árfolyam  a bécsi cs. kir.  nyilvános 
tőzsdén  március 28. 

Magyar aranyjáradék 86.25 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
r „ „ II. „ 119.65 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 76.75 
„ „ „ 1876. évi államkötv. 67.25 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 103.90 
„ földtehermentesitési  kötvény . . . 82.25 

Temesvári „ „ . . 78.50 
Erdélyi „ „ . . 76.75 
Szőlődézmaváltsági „ . . 87.— 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 84.— 

„ „ „ ezüstben . . 64.40 
„ aranyjáradék 64.60 

1860. államsorsjegy 77-io 
Osztrák nemzetibankrészvény 117.50 

„ hitelintézeti „ . . . . . . 8.04 
Magyar hitelbank 243.25 
Ezüst 274.25 
Cs. kir. arany 5 73 
Napoleond'or 9.39 
Német birodalmi márka 57-35 
London . 1J6.95 

Felelős szerkesztő: Málik JózRef. 

Kiadótulajdonos: Fóliák Mór. 

Sz. 113J1879. 

Árlejtés! hirdetés. 
A nagy-szebeni mélt. m. kir. pénzügyigaz-

gatóságnak 1879 évi március hó 14-én 7150. 
szátn alatt keit rendelete folytán  az itteni vám-
épületeken szükséges kijavítások iránt az irás 
bfli  árlejtés folyó  évi áprilhó 5 en délelőtt 10 
órakor alólirt hivatal irodájában meg fog  tar-
tatni. 

Kikiáltási ár 477 frt  49 kr. 
A vállalkozni szándékozók io°|0 bánatpénz-

zel ellátott bepecsételt írásbeli ajánlatukat >\z 
árlejtést megelőző napon este 6 őrsig alólirt 
hivatalnál beadni szivesked enek 

Egyszersmind megjegyestetik, hogy az e 
beli költségvetés és feltetelek  bármikor ezen 
hivatal irodájában megtekinthetők. 

Bodzán, 1879. március 21-én. 

M kir. I. oszt. mellékvámhivatal. 

BBKBfiBffiV""'  " * 'imMÉBüJUgaBMa 

Hirdetés, TUDÓSÍTÁS. 
A 2-ik huszárezred lósorozó bi-

zottsága, valamint a Kolozsvári cs. 
kir. lóbesorozó bizottmány által jö-
vő ápril hó 2-án S.-Sztgyörgyön, 
5-én pedig Kezdi-Vásárhelyen 15 
markos (158 cint) magas 4—7 
éves kincstári lovak fognak  be-
vásároltatni, 

Van szerencsém a t közönség szives tudo-
mására hozni, miszerint üzletemben pontosan 
és csinosan elkészítek mindennemű 

bádog-munkákat, 
b dogos konyhaeszközöket fehér-  és sárga réz-

elvállalok épületekre csatornákat, hiju--
;"lal;okat, mindennemű pléhböl készült ledele-
kbt, befödőket,  nemkülönben tornyok fedését 
isepontosan igen jutányos árban és díszes ki-
állítássá' elvállalok. 

Sepsi Sztgyörgy, 1879, március 26-án. 

Fábián György, 
bádogos. 

i ü S i 

Pollák Mór 
könyv- és papir-

k w e s k e d ó s é b e n 

8 E P S 1 - S Z T G Y Ö K G Y Ö N 

gazdag raktára található 

tfonalzött  ü z l q t i k ö n y ö k n e k , 

levélpapíroknak monogrammokkal. 
K A P H A T Ó K  OLCSÓ Á R 8 A N 

n é v n a p i a j á n d é k o k r a a l k a l m a s $ 

A L B U M O K . 

I D K & Í 2 M Ü T I E I K , 

t á r c z a k , 

mindenféle  szemüvegek, 
Íróaszta l ra va ló é k i t é s e k 

és dúsan aranyozott keretben 

OLAJLEM  OMA  TU  KÉPEK 

Egyszersmind elvállalok előfizetéseket 
bárhol hirdetett és bármely nyelven meg-
jelenő 

FÜZETES KIADÁSOKRA 

g s ^ r b o l t i á r b a n . 

Bécsi, pest i és brassói k é s z í t m é n y , 

t ö l t ö t t g a r n i i u r á l k 

a legújabb divat szerint készítve, a legjutányosabban vásárolhatók alulirtnál. 

P A P P F E B E N C Z , 
bútorgyártó Brassóban. 

j®ÜT Raktára klastromutca 2 szám. 

Egyszersmind értesíteni kívánom Háromszék megye t. közönségét, miszerint a bn 
torvásárlók kényelmére való tekintetból 

S e p s i - S z e n t g y ö r g y ö n i i ó k r a k t á r t 

állítottam fel 

P O L L Á K MÓR könyvkereskedésébe! 
a ref.  kollégiumi épületben, hol p. bútorok ugvanazon álban kaphatók, mint nálam. 

G r & e t i z ö ^ f i a L l a ^ 

lőraktár tulajdonos, Bécsben (VI. Maria-
kiHerstrasse 79.) 

| ajánlja következő kitűnő különlegességeit 

| J A K O B I TH. 
| n ö v é n y szörpje ( E r á u t e r - L i q u e u r ) 

| | aramercs bántalmak ellen. 
Ez egy á t.iiános gyógyszer aranyérben szenvedők 

számára, továbbá g- omorbajok, nehéz székelés, étvágy-
hiány, dugulás, vese- és máj bajok ellen s hypochon-
diiában szenvedőknek. Ara egy üvegcsének I frt.  20 kr. 
Vidékre használati utasitá s.-.l együtt t frt  50 krnak eln-
leges beküldése után bénncuive küldői!:. GRAETZ 
GVL'I.A főraktár-tulajdonos,  Bécs VI Mai^hillerstasse 70 ) 

F ü í o i i i j ( J e l i ö r - O e l 

Ezen olaj dr. SCHM1DT törzsorvos készítménye s 
m e g g y ö g y i t minden süketséget, ha n baj nein vele szü-
letett, meggyógyít mindea nehéz hallást és fülzugást 
azonnal. Áta egy üvegnek használati utasítással együtt 
1 frt  Vidékre n pénz előleges beküldése után postán 
bérmentve küldetik szét. Naponta érkeznek a nagyszámú 
elismerések ezen kitűnő szert illetőleg, melyet dr. 
Schmiit főorvos  hosszas tapasztalat után készített, azok-
tól, kik jó hallásukat évek hossr.u során át tartó részle-
ges, gyakran egész süketségekből történt kigyógyűláso-
kat ennek köszönik. 

BIZONYÍTVÁNY.  Ezer köszönetemet fogadja  uram 
azon kitűnő fülolajért,  melyet küldeni szivei volt, s mely 
nek segítségével többszöri használat u'áa egészen el-
vesztett hollósomat 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 ,-tik-tak* 
kecegését oly pontosan haliom, mintha soha süket nem 
lettem volna. Kugadja még egyszer köszönetemet és s*i-
ves üdvözletemet. 

STEINER DÁVID, 
oki. tanító. 

Babocsa, 1878. decz. 24 én 
(Főraktár GRAETZ GYULA-nál  Bécs, VI. Mariahilfer 

strasse 79 ) 

300 irtot fizetel i l 

annak, a ki 

dr, Hartung száj és fogvize 
használata után, melynek használati utasi'.ással együtt 
60 kr. II árt, még iájdalmat érez, vagy szája bűzös lesz. 
Vidékre a pénz előleges beküldése után I írt. 50 kr-
ért postán 3 üveggel bérmentve küldetik. 

Két üvegnél kevesebbet nem küldünk. 
(Főraktár GRAEt'Z GYL'LÁnál Bécs. VI Mariahilfer-

strasse 79 ) 

S z e r e z z e t e k v a s a t a v é r b e ! ! 
Igy szól dr BLOCK lipcsei tanár! 

Ezen vasra szert tehet min-
denki, a ki JAK OBI TH. 

acéicseppjeiböl iszik. 
Ezen acélcsepp-liqueur gyökeres gyógyszer a vérszegény-
ség s r.nnak minden következményei,  mint pl. .1 sápkór 
ellen stb. Az acélcsepp-lipueur már rövid használat után 
egészséges vért ad a vérszegénynek, uj életnedvet és uj 
életerőt ont az elgyengült testbe ; rugékonynyá teszi az 
idegeket s az izmoknak uj tevékenységet kölcsönöz Eg? 
szóval az egész élet-organizmust uj tetterőre gyújtja. 
Nem kellene ezen kitűnő bar. szernek egyetlen háztar-
tásból sem hiányoznia! Az acélcsepp-liqueurnek kellemes 
zamata van s i»y teljes joggal ajánlhatjuk a leggyen-
gébb hölgyeknek is. 

Egy üveg ára hrsználati utwussal együtt I f,t  20 
kr. Vidékre a pénz előleges beküldése után I (Tt. 60 Úr-
ért bériaentve küldetik. 
Főraktár az osztrák magyar monarchia siámá-a GRAETZ 

GYL'LÁníl  Bécs VI Mariahilfers  trasse 7 9 ) 


