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nyon a sor — h o g y a nemzet s a király összCollegno(al Raracconr), 1879 márc. 22.
A dolgok helyes megítélése, — úgymond hangzó fogadásának igéje életerős test legyen.
A kormánytól biztositást vettek önök a
— a viszonyokn?k s múltnak és jelennek oly
a
részletes ismeretét kívánja, a minővel helyze- kepviselők házában, hogy Szegednek hamvaitemben én nem bírhatok ; s azért tanács vagy ból uj, szebb életre fölemelkedését „törekvése
kritika helyett, nvkre magamat ez ügy körül tárgyának" ismeri
A kifály akarja, — az áldozatkész nemzet
illet 'kesnek nem érezhetem, azon reményemnek
vagy ha ugy tetszik : ohajomnak — adok odabenn, a rokonszenves részvét idekünn elvárkifejezést, högy e nagy nemzeti szerencsétlen- ják, hogy ez nemcsak „törekvés tárgya*', ha*
Előfizetési feltételek :
ség nagy nemzeti ügye, minden oldalon a párt- nem tény legyen.
A miniszterelnök erre Szegednek becsüérdekeknek itt ingerlő, amott a szabad megApr.—junius
l frt 50 kr.
győződést feszélyező körén nemcsak kivül, de letszavát adta.
Külföldre egész évre . . . . S frt — k r végtelen magaslatán felül állónak tekintessék.
H.inem a mi Szegednek újból alkotását
illeti . bár mit s mennyit tegyen is a királyi
Az előfizetési pénzek h , Nemere" kiadóVan azonban egy dolog, melyre figyelmezhatalom által támogatott nemzet Szeged javára,
hivatalának P o 1 1 á k M ó r könyvnyomdájába tetni magamat is hivatva érzem
ez csak segítség lehet az alkotásnál, de nem
Sepsi-Szentgyörgyre kiilder.dők
Ez Szeged népére vonatkozik.
maga az alkotás. Ennek nagy munkájában az
Ijj^T* Előfizetőinket
szívesen kérjük előfizetéseiket
Szegednek habsirja felett a jelen szenve- oroszlánrész mindeneseti e Szeged népének csügmegújítani, miután felesleges példányokat nem nyodéseinek keresztje mellett, a jövendőnek nagy gedetlen erélyére vár.
mattathatunk. ""^jpg
kérdőjele is emelkedik.
Lázárt ki lehet, — Lázárt ki kellend hívni
E kérdőjelre nemzetünk már adott felele- koporsójából; a nemzet lehelletével bele kelA „Nemere" kiadóhivatala.
tet, midőn a szegedi katasztrófa hirére nyom- lend lövelni dermedt tagjaiba az életet, — fel
ban egyhangúlag kitört a kiáltás: .S'.egednek kellend oldani tehetetlensége kötelékeit, hogy
élni kell! Szegednek nem szabad elveszni!*
mozdulhasson, de végre is Lázárnak magának
Az sEgyetértés 1 tegnap hozzánk érkezett
E kiáltással a magyar nemzet Isten és vi- kell kiemelkednie a koporsóból.
száma közli Kossuthnak B a k a y Nándor orsz. lág előtt fogadást tőn, hogy uj, szebb életre
Ámde én fájdalmas meglepetéssel olvastam
képviselőhöz iniézett levelét A levél mellé csa- fogja Szegedet kiszólítani hullámsirjából, miként a ha?ai lapokban s megütközéssel regisztrálva
tolt 350 arany frankot a vizkárosultak ríszére. az irás szerint Lázárt kiszólitá koporsójából az, láttam külföldi lapokban is, hogy Szeged hajEz összegből maga ion, fiai külön-külön ugyan a ki inondá : »Én vagyok a feltámadás és az léktalan menekültei között akadnak, sokan akadannyit s Hász Dániel ezredes 50 frankot adott. élet !«
nak, a kik fünek-fának potomáron kínálják vízMaga a levél egy hazáját hőn szerető léEs ama kérdőjelre hasonló választ adott a zel borított telkeiket, mert ók kétségbe esve
lek aggódó vallomásaival van telve. A nagy szerencsétlenségnek terjedelme felől személyes szülővárosuk jövendője felett, máshova akarják
férfiúnak nemes szive az általános nemzeti csa- meggyőződést szerezni sietett uralkodó is : a elköltöztetni házi isteneiket.
pás alatt megfájdul és olyan hangon szólal meg, mint könyező szemekkel széttekintett az iszoUram, Teremtöm! Hiszen ha ez t ö b b v o l "
mely méltó hozzá s méltó azon tiszteletre, mely nyú pusztulás romokkal tömoct ársikján.
na, mint a pillanatnyi megrendülés idegessége
az ősz fürtöket köríti.
Ami szívből jö, az szivre hat En, ki nem mely percekre az erősön is erőt vehet: ugy
E levélből megtanulhatják a mi ellenzéki hódolok önök királya hatalmának s ki a bibor- ez a patkánysereg szerepe volna, mely a lékes
hós hadvezéreink is. hogy a politikai kérdések- fényt indifferens látványnak tartom, a tisztelet hajót elhagyni siet, nem a férfias hajósé, kinek
nél szétágazhatnak a vélemények, de ott, ahol adójával hajlok mpg azon látvány előtt, midőn higgadt önbizalma a hajót megmenti a siilyeközö.< érdekről van szó, .a pártérdekeken vég- király szemében az emberi részvét könye ragyog. déstól. Ha eme kétségbeesés gézét a visszatérő
telen magasságban kell állani « A lánglelkü
Legyen e köny Szeged feltámadásának lelki csillapodás napsugara el nem oszlatná —
ősz hazafi to lát a hazaszeretet vezeti ezúttal forrása egy szebb életre ; és az engesztelödés- ugy én Szegednek csak egy kisváro i tengés
is s habár lapunk az egész levelet nem közöl- nek egy fénysugárává lehet a multak emléké- mernék Ígérni, egy virágzó nagyváros vidoran
heti is, az alábbiakat e helyen adjuk olvasó- nek sötétsége felé.
pezsgő életét alig. Kinek jöhetne kedve olyan
inknak •
Most már a törvényhozáson és a kormá- helyre telepedni, munkásságával, melyet, mint
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IX. évfolyamának II. negyedére.

Kossuth a s/.egedi katasztrófáról
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Irta JÓKAI MÓR.
Kalásztermő mező volt e vidék,
Most habzó tengerár körösköröl ;
Átég- tegnap fehér tanyák ékiték,
Ma láthatárig tart a semmiség.
Isten haragja ellen ki pöröl ?
S a férfi még küzd ; szivében remény :
„Atyám vagy Isten, de a föld anyám !
Nem engedem, hogy sújts! kezed kemény,
Ki védené, ha én se védeném ?
E háztömeg közt áll kicsiny tanyám."
Vihar támad, párjával jő a vész,
Kiolt az égen minden csillagot,
„O" lát még egyet, hogyha visszanéz ;
Arra tekint, ha ellankad a kéz :
Kis házának ablaka csillog ott.
K pislogó mécs vezérfény neki,
A lelke mindig ottan jár vele ;
Ott nyugszik nője, apró gyermeki
Agyban, bölcsőben. Vész ne verje ki I
Hullámmal, széllel dacol kebele.
Tán alszanak már; gyermek álma jó ;
Világ zaja még nem vegyül bele :
Mit álmodik, mind angyaltól való,

A bölcső az a kis tündérhajó,
Mely két világ közt ringva száll vele.
De az anyának álma, hogyha van,
Iszonytató képektől zajgatott :
Ha a tetőkön a szél átrohan,
Embersirást hall ha'sogásiban.
S álmában felkiált: ki jajgat ott ?
Behunyt szemével látja a setét
Hullámot, mint egy élő temetőt,
Rohanva jönni, — látja kedvesét
E sirba dőlni, a mint elesék,
S nem tud kiáltani: „Isten védd meg őt!"
Klet halál közt küzd a jó apa.
Ha halva volna, lelke jönne el ;
Ha élve volna, jönne ő maga ;
Álomban, ébren hangzanék szava :
„Ébredjetek I aztán el innen, el I"
Most zaj közéig, félelmes, rémteli,
Az utcákon ily haraggal ki jár ?
Lépése szörnyeteg, nem emberi,
Az alvókat egyszerre felveri —
Nem a várt apa, •— hanem a vizár.
Idő nincs futni! Gyorsabb a halál;
Hullámparipán jár e szörnyeteg.
Az agy megzsibbad, szívverés eláll,
A tévedt kéz védeszközt nem talál
S már itt van ő s azt mondja: „Végetek!"

Nem az édes folyó, az ismerős,
Mely annyi áldást, jót tett veletek :
A tenger jő reátok, az erős I
A vízözön éje ! a tenger ős —
Fenekét visszakéri tőletek.
Nincsen segítség I Kong a vészharang,
A zengő érc csak végimára szól.
Itílet ez rajtunk! Az égharag
Nem kérdi : Mi történik ott alatt ?
A sikoltásra vihar válaszol.
S a vógitélet zaja közepett
A gyermek alszik kis bölcsőjibfín.
A kis ház fala végig megreped.
O nem látja a bántó képekst,
A hullám ringatja, és ő pihen.
A haldokló anyának két keze
Csak a bölcsőt tartja az ár fölött ;
Segélyt kiált, — hallgat, nem érkez-e ?
A kéz még tart, — az ajknak nincs nesze^
Védi őt, — s lelke már elköltözött.
S a gyermek mégis alszik s mosolyog,
Egy álomból a másba szenderül.
Körülötte minden recseg és ropog.
Romokba dőlnek egész házsorok.
A sor az ő tanyájára kerül.
Falak kidőlnek, tető szétszakad,
Kő és gerenda egy tömegbe diil,
A ki megölte, a bősz áradat,

—
pusztulás fészkét, még azok is elhagynak puszta
félelembűi, a ki nek hónuk ?
En egykor Szeged népét nemzetem büszkeségének neveztem a szorongattatások nehéz
napjaiban E cinict niegérdemiette akkoron a
honmentö harcok idején ; megé-.demlette késöb
ben, a mint csiiggedetlenül ápolta tűzhelyén s
városában a megtörhetlen magyaros szívósság,
s a hazafias hit remény öröktüzét, a féktelen
erőszak idegen szagú évein á í ; megérdemelte
a közelebb időben, a mint önerejével bámulatosan emelkedett és emelkedése közben annyi
fogékonysággal alkalmazkodott a haladó kor
kulturális igényeihez, hogy reá, mint a magyar
faj plasticitásának szemé.ly esi tőjére hivatkozhatunk ; megérdemlette legújabban, az irtózatos
megpróbáltatás nyomása közben, a mint erről
a miniszterelnök a nemzet képviselői előtt tanúságot tön.
Hát ne csökkenjen az erély, ne csüggedjen az önbizalom most az ujjáalkotás hivatásánál, Szeged népére o'.yan dicsőség vár, mint a
minővel egykoron Augustus Caesar dicsekedett
A vályogváros helyébe kövárost keli építenie
mely Magyarország második, a magyar faj első
károsának cimére minden tekintetben érdemes
legyen. Ez a nemzedék, mely megküzdött a
pusztulással, méltó e dicsőség kivívásába Mutassa meg, hogy azt ki is vívja magának. —
Nől jön erélye, mint a pálmnfa nő a teher alatt.
— Mutassa meg, hogy mire képes a szegedi
magyar.

Kossuth.
* Giiyczy Kalm-ln urnák, a képviselőház elnökének visszalépéséről már réggeben merültek
fel hirek a lapokban. Most ismét beszélnek az elnök ur visszalépési szándékáról ; s ezúttal —
mint a „X. II." irja — nem is alaptalanul, mert
Ghyczynek csakugyan komoly akarata a teljes
elnöki tiszttből már a legközelebbi időben megválni. A hirek mindjárt gondoskodnak a lemondó elnök utódjáról is; s az elnöki székbe Péchy Tamás
közlekedési miniszter, ennek helyébe Zichy Viktort ültetik, a kinek államtitkári helyét viszont Lukács György miniszteri tanácsos foglalná el. Tudtunkra mind e combinátiók merőben alaptalanok;
illetékes körökben nincs szó arról hogy a közlekedési min szter ur tárczáját az elnöki székkel cserélné fel. A képviselőházi többségnek ez idő szerint nem lehet jelöltje az elnöki székre; az illem is
tiltana minden ily kijelölést mindaddig, mig azon
kiváló férfiú, ki az elnöki hatalmat ez idő szerint
El is temeti a halottakat;
A bölcső ottan úszik egyedül.
S a gyermek alszik benne csendesen,
Az óriás ár dajkája neki ;
IIulló romból nem bántá semmi sem,
A hullám szive rajta megesett;
Felvette karjára s rengeti.
Ur Isten, a ki minket sujtolál,
Talán mert nagyon bűnösök vagyunk,
Mert nem szerettük e hazát talán
Fs benne egymást, mint parancsolád,
Hogy vétkeinkért versz, meghajolunk.
De a bölcső, kit őrze angyalod,
S ennek lakója még nem vétkezett.
Családja, háza, városa halott:
Ha megtartád, veszni nem hagyhatod,
Iíanem kiterjeszted felé kezed.
Ott leng e csónak a hullám felett,
Nyugtabban, mint a gálya horgonyán ;
Halld uram : a gyermek fölébredett I
S:avát Te érted ; ő beszél veled,
Azt kérdi Tőled : „hol van jó anyám ?"
Leheld reá az égből válaszul:
„Ki mindent elvett, mindent vissza ád.
Nem lészr-z te árva. ime él az Ur I
Kiben apát, anyát nyerj vigaszul:
Ád néked egy boldog magyar hazát.
Ád néke l, a ki ápoljon tovább,
Fiaihoz örökhü nemzetet.
Anyád lesz, i'des az, nem mostohád,
Nem árva az, ki szivéhez talált,
Az meg van áldva, az el nem veszett
jön boldogabb kor, örökséged ez l
A rombúi uj város emelkedik.
Régi fájdalmat uj öröm fedez!"
— A gyermeksirás Hozzád zengedez,
Uram ! hagyd szállni ma<*as egedig l

ÍOC —

kezeiben tartja, hivatalosan és visszavonhatlanul ki
H&romszékmegye rendkívüli köznem jelenti lemondási szándékát. Am ha ez eset
bekövetkezik, nem kételkedünk benne, hogy a több- gyűlése 1«79 március 29. cs 30-an.
ség fog kebelében oly jelöltet találni, kinél az elFőispán ur a szép számmal összegyűlt köznöki hatalom a legméltóbb kezekben lesz letéve. gyűlésbe a szokásos módon meghivatott és röviden előadva a rendkívüli közgyűlés főtárgyát, t.
i. ö Felségeiknek áprilhó 24-én bekövetkező ezüst
— A kelet-rnméliai kérdés teljese* előtérbe menyegz'-jök megünneplése célját, igen szépen jelépett, s minden oldalról megerősitik, hogy e ve- lezé azt, hogy ezen országos ünnepet egy országyes okupáció elvben már el van fo_adva, sőt már gos gyász előzé meg, melynek enyhítésében kía p o r t a is beleegyezett, nehogy a bekövetkez- vánja a királyi atyai részvét az iránta érzett rahető bonyodalmakért reá háruljon a felelősség. Hogy gaszkodás kifejezését megtalálni.
Oroszország, mely a kongresszuson és azóta is maEz után az alispáni jelentés következett, mekacsul ellenezte a vegyes okkupációt most egysz. r- lyet pár igénytelen megjegyzéssel a közgyűlés ture buzgón pártolja, többfelé gyanút kelt ugyan, domásul vett, — mig az árvaszéki elnök jelentése
s a „Rép. Francaise„ hevesen ellenzi is a tervet, kapcsában Veres Gyula által azon interpelláció
mely szerint valami uj orosz cselt rejteget magá- tétetett, hogy van-e tudomása a-ról, hogy az árvái
ban ; más oldalról azonban hangsúlyozzák hogy az összesített pénztár kölcsönkéröinek az utalványo
okkupáció céljai szigorúan a berlini szerződés ke- zások kiadatnak anélkül, hogy gondoskodva lenne
retén belől tűzetnek ki, a kongresszus határozata- a szükséges összegnek készletben tartásáról is ? —
inak életbeléptethetése végett. Mily sürgős az in- Ugy az interpelláló, mint a közgyűlés is tudomátézkedés, eléggé mutatják a Philippopoliszból ér- sul vette az árvaszéki elnöknek erre adott válakező tudositások, melyek a mostani ideiglenes kor- szát, hogy az utalványozások azon jogos reménymányzat teljes bomlásával fenyegetnek. Távirata- ben adattak ki, miszerint a künn levő árvapi' .i . ek
ink jelezték már ho^y Schmidt pénzű yi igazgató is azoknak megfelelőleg fognának befolyni, s mi
az ellenállás folytán melylyel az oroszok által föliz- után ez nem történt, gondoskodni fog az árvaszék
gatott bolgárság részéről találkozott, beadta le- hogy ilyszerü megtorlódások jövőben ne történmondását.
hessenek. Főispán urnák ugyanezen ügyre vonatkozólag azon nyilatkozatát, hogy felügyeleti jogánál fogva erre vonatkozólag már intézkedett is, a
Megállapodás jött létre a hatalmak között, a ru- gyűlés megnyugvása jeléül éljenzéssel fogadta.
méliai bizottság hatóságának meghosszabbítása és
Ezután következett az állandó választmány
a vegyes occupátiója iránt. A vegyes megszálló javaslata az ezüst menyegző ünnepélyének ó Felcsapat a török kormányzó rendelkezése alá bocsát sége a király óhajtásának tek ntetbe vételével letátik. Az ocsupátióban Olaszország részt vesz, de endő megünneplése tárgyában, mit a közgyűlés
Francziaország nem. A porta az occupátió ellen az elfogadván, meghatározta :
1) Hogy külön külön üdvözlő felirat küldesutolsó perezben vetett fel akadályokat, hasonlóan sék ugy a király, mint a királyné ő Felségeikhez,
cselekedett Oroszország is.
még pedig egy müintézetben külön készítendő kül
alakban. (A feliratok szövegét jövő számunk hozza)
A porta lemondott az albánok lefegyverzé2) Hogy ugy a városok, községek, testületek,
séről.
mint szintén a polgárok is a szerencsétlen vizkárosultak felsegélésére adakozásra szólittassanak fel.
3) Hogy az ünnepély napján minden hitfeleA románok Dobrudiibaii. Bakurestböl irják
e hó 25-ről: A képviselőház tegnapi ülésében egy kezetek istenitiszteletet tartsanak.
4) A megyének — mint ilyennek, nem lévén
képviselő azt kérdé a minisztereinőktől, hogy tulajdonkép hogy állnak az ügyek Dobrudsában? semmi külön jövedelme és mégis hogy a királyi
mert ott nem veszik tekintetbe a román ércpénz szózat felhivásának a közgyűlés testületileg is meg
törvényes árfolyamát, a r o m á n p a p í r p é n z t felelhessen, egy azonnal kibocsátott aláirási iven
e 1 n e m f o g a d j á k és oly katonai őrség tarta begyült összee, mint Háromszékmegye adoi.-ánya,
tik fenn, mely ama román tartomány viszonyaival küldessék fel, fele részben a szegedi vizkárosultak
nem áll arányban, mert pl. Küsztendsében 4500 részére.
Ezután következett báró Kemény Gábornak
ember van elhelyezve. B r a t i a n ó miniszterelnök
erre a következő jellemző feleletet adta: „ A kor- földmivelés, ipar- és kereskedelmi miniszterré lett
mány e sértések miatt ép ugy aggódik, mint a kinevezése alkalmával a törvényhatóságokhoz inképviselő urak. A kérdezőnek azonban azt vá'a tézett nagyfontosságú körirata, melyben fejtegetszolom, hogy, ha m jd egyszer a Dobrudsának tel vén a tárcája körébe tartozó állapotoknak orszájesen urai leszünk, a kamaráknak jelentést fogunk gos állását, — hogy azoknak fejlesztését, javítását
tenni azon tartomány helyzetéről, mert mi is sokat eszközölhesse, támogatásra hivja fel a törvén haakarunk tenni azon területért. Ma azonban nem tóságokat. Ezen leirat örvendetes tudomásul vétetehetünk egyebet, minthogy küzdünk, hogy ott mi tett s hogy a megye e felhívásra a megye viszolegyünk az urak, é s h a e z t ki v í v j u k , a k k o r nyainak számba vételével kimeritőleg felelhessen,
arról b i z t o s i t h a t o m ö n t hogy az oroszok illetőleg véleményt adjon : egy több tagból álló
v i s s z a f o g n a k v o n u l n i . „ A képviselőház bizottságot nevezett ki az alispán elnöklete alatt,
azon utasitássa1, hogy munkálatát rövid időn adja
e nyilatkozatot tetszéssel fogadta.
be. Ugyanezen bizottsághoz utasittatott^Udvarhely
megyének szabá'yrendelete a községi és birtokos— Fianczia országban a Gambetta által jó- sági vagyon kezeléséről.
solt nehézségek ugyancsak sürüen merülnek fel. A
A közlekedésügyi minister azon leiratát, hogy
parlament visszahelyezése Párisba a szenátusban útjaink ezen évben 3000 frttal segélyeztetnek, mint
nem talált nagy pártolásra, bár a kormány a bi- szintén hojy a nyén-bodzai útnak kiépítésére 7000
zottságban az indítvány mellett nyilatkozott. Páris frtot adományozott tudomásul vette.
városa'közsé- tanácsában határoza'a a hazatérő komUgyanezzel kapcsolatosan bemutattatott a memunisták érdekében igen rossz hatást szült a sze- gyei közmunkaköltségelőirányzat, mely szerint az
nátorok között s még nem lehet biztosan előre összes bevétel 15000 és néhány száz forint, a kimondani, mit fog a szenátus plénuma liatarozni. — adás ugyanannyi; s miután e szerint az év végéEzalatt a „kurturharc" is javában kitört az uj ok- vel e s e m m i f e l e s l e g nem marad, elöregontatásügyi törvényjavaslat következtében. A grenob- doskodásból meghatároztatott, hogy a jelen évre
lei püspök körlevelet adott ki egyházmegyéje híve- a hidak kiépítésére bizott összegeket be fogja
ihez, melyben egyebek közt kijelenti, hogy a kon- szedni.
kordátum keretén kivül hozott törvények, az egyEzután következett a kézdi-vásárhelyi gyógyházat nem kötelezik. Erre I.epére miniszter i-en szertárak ügye és a megye névszerinti szavazással
erélyes választ intézett a püspökhez, melyben ke- kimondta, hogy egy harmadik gyógyszertár felálreken kijelenti, hogy az állam -ez e n g e d e lm essé- lításával a meglevőknek is megélhetése veszélyezU e t nem mint passzív toleranciát, hanem mint tetik.
Nagyobb vitát keltett még a sepsi-sztgyörgyi
k ö t e l e s s é g e t tekinti a kath. egyház papjainál és híveinél. Az angersi püspök viszont e.y piaci vámtariffa, melynek némely tételein módosít„óriási kérvényfogalmat" indított meg, miben a tatni kivánt a közgyűlés.
Ennyiből állott aó fontosabb ügyek sorozata.
kath. lapok nagy buzgalommal támogatják, nzzel
szemben a radikálisok tőrvényjavaslatot készül- A többiek községi költségvetések és számadások
nek benyújtani , hogy minden törvényesen el nem voltak, melyek közül fontos volt a polyáni vagyonismert szerzet, minő a jezsuita, dominikánus, fran- állás ügye; ennek megvizsgálására külön bizottciskánus, három hó alatt tartozék törvényes elis- ság küldetett ki s egyszersmind az elöljáróság fel.
mertetését kieszközölni; c határidő letelte után az függesztetett. Ezen szegény községet lelkiismeretlen
el nem ismert kongregációk tagjai r e n d ő r i l e g emberek oly bajokba vitték bele, hogy a közgyűlés egy sarkalatos kötelességét teljesité, midőn ankiutasitandók az országból.
nak megmenthetése céljából maga vette kezébe
ügyét.
— Az orosz kormány ismét ingadozik s a butgetvitában csak a Cairoli frakció indítványainak
elfogadása által nyerhet többséget. Római tudósíVIDÉKI ÉLET.
tások szerint az ellenzék baloldali frakció megfogBácsfulu, 1879. március 27.
ják szavazni a költségvetést, de rögtön azután köA bácsfalusi magyar harangok három nap óta
vetkeznek épen olyan interpelléciok, minők Cairo
li kabinetjét megbuktatták ; az ujabban elharapó- szüntelenül siratják a nemes székely nemzet anzott republikánus mozgalom ügyében. Valószínű, gyalszép, szelíd és müveit 17 éves leánya : Domo
í.o jy ha Depretis meg is marad a kormányon, kos Julának négy heti kinos szenvedés utáni elrészleges miniszterváltozás által fognak igyekezni hunytát. Minden orvosi segély, anyai és testvéri
ápolás és forró ima sem mentheté meg a tavasz
kimenekülni a mostani tarthatatlan helyzetből.
bájaival viruló kedves életet. Tengermély az édes
özvegy anya, több testvérek és számos uri roko.
nok szívfájdalma, de még mélyebb lehetett az ej

darab valódi miféleségéről jóformán csak az elö ben legyenek képvtselve, felhívjuk a t. közönséget
adás alatt szereznek maguknak halvány fogalmat. szíveskedjenek minél nagyobb számban beküldeni
A címszereplő Aesopus (Szakáll) beleszeret az ud- kiállításra szánt cikkeiket.
vari tudós, Xanthus (Miskolci) leányába : Erotába
— NxinliJkzi .játékrend. Csütörtökön ápril 3-án
(Szabóné), a kit szülői ugy neveltek fel, hogy a adatik „Xagyapó és a vígkedvű mendikáns" eresamosi fejedelemnek Aegeusnak (Demény) fia Dio deti énekes népszínmű (Quodlibet dalokkal és táncdor (Bérci) mit sem tud e leányról. Aegeus elren- cal) 3 felvonásban. Irta Szigligeti. — Pénteken nem
delte volt, hogy udvarában a kitűzött határidő lesz előadás. — Szombaton 5-én Bórciné jutalomalatt minden fiatal ember megnősüljön — fejvesz- játékául „A szegedi menyecske", Lukácsi Sándor
tés terhe mellett. A fiatal Diodor megtudja, hogy énekes népszínműve adatik 3 felvonásban. — Vaatyja tudósának leánya van s ez elég inger arra, sárnap ápril 6-án közkívánatra másodszor adják a
hogy látatlanul beleszeressen a leányba. Aesopus- „Piros bugyellárist". Ez utolsóelőtti előadás lesz.
nak akad Diodoron kivül még három versenytársa:
— Nagy Olivia kisasszony, ismert gyermek
Or.osus, Alkias és Dorsus fiatal emberekben, a kik
eljönnek Erota kezét megnyerni. Aesopus, hogy kertésznő a napokb n nyitja meg iskoláját a Szétervét kivihesse, öt leányból csinál Erotát s ezzel kely Gergely ur h'izában a kórház szomszédságáa bonyodalom eléggé összekuszálódván, — szerző ban. — A tehetséges és müveit tanítónőt ajánljuK
ügyesen fejti le a csomót, mely azonban sokban mindazon szülék figyelmébe, kik kisdedeiket taníhasonlít a „Krakkói barátok" kifejtéséhez. A mi tásban akarják részesíteni.
— A ua.y-bOi osnyoi ev. ref. lelkészi állomásott a barát: az itt Erota. Aesopusnak hivatása az
alkotás megtestesitése, s Szakáll alkotott nemcsak ra folyamodványukat márczius 30-ikáig követk?>
zök
adták
be : Molnár Albert, Rácz Albert, P.ede
mint színész, hanem mint rendező is; cz kitűnt
minden mozdulatánál. Nem <tz ö hibája, hogy azok János, Benkő Gyula, Nagy Károly, Miklósi József
1
a szegény schlafrockok, a melyek „Iskárióth' fon Rsdő Fercnc, Simon Endre, Zajzon Farkas, Jakab
dorkodásai alul szerencsésen kiszabadultak, azután Albert, Puskás Lajos.
— A roncsoló íoioklob, a terjedésének niegegy „Vizözönből" megmenekültek, most „görög
jelmez knek" lettek előléptetve. Aradiné asszony gátlása czéljából elrendelt hatósági intézkedések
Trutiüu-.ii szerepében kitűnő karrikaturáját nyujtá daczára, m íg mindig az ország több részében uralg.
a „sapphoi költőnőnek" nem egyet mutatva be a A belügyminiszter e sajnos körülmény főokát abmai „tudós nők" jellemző vonásaiból is, különösen ban látja, hogy a megb.-tegülések azonnal való
a mi a házassági hajlam lkat illeti. A Pontifárné bejelentését elmulasztják s ennek folytán az anféle jeleneiben a közönség lelkes tapsokban nyíl nyira nélkülözhetetlen elkülönítés nem foganatovánitá tetszését S z a b ó n é asszony szokott ked- sítható s számos esetben a gyógykezelést is, mely e
vessé ével tünt ki; B -rciné asszony Sardanapallával betegség kezdetén még sikeres lehetett volna, melkeltett derültséget. Köztudomás szerint a kecske- lőzi. — A belügyminiszter ennélfogva elrendelte,
szőr nem tartozik a keresettebb és így drágább hogy mindenütt, hol a ronc-oló toroklob járványocikkek közé s igy Xanthus tudós helyesen cselek- sán felmerült, vagy ezentúl felmerül, utczai biztoszik, ha jövőrj kissé tömöttebb ősz-parókáról gon- sok állíttassanak fel, kiknek feladata leend a rédoskodik, hogy a fehér legyen a túlnyomó és ne szükre kijelölt területen mindennap házról-házra
a saját fekete haja Hogy azonban a kecske mégis járni s meggyőződni arról, van-e ott beteg s lia
kellően képviselve legyen, arról gondoskodott De- beteg'i t találnak, azt a hatóságnak rögtön bejelenák P. ur, vívón ő véghez olyan mekegést, hogy teni. A hatóságnak azután kötelességében áll azon
beillett volna a májat vezető cáphoz
1 al szakértöileg megállapítani, vájjon a beteg nem
roncsoló toroklobban fekszik-e s igenlő esetben
Szombaton, március 29 én a „Két árva" cimü a beteg elkülönítése s gondos ápolása iránt hala4 felvonásos szinmü adatott. Maga a darab a fran- déktalanul intézkedni.
Tömösi.
ci 1 sensations cronique scandaleuse-ölc ügyes kom
— A me ényietek hazájából. Cliarkowban egy
pozíciója, sok költészettel, az élet apróbb és nagyc£>t> tarkaságaival telve. Hatásos szinmü, mely ablakból rálőttek a kerületi törvényszék elnökére
Kuriózumuk a népélet babonáiból
küítífiösen nagyobb színpadokon, teljesebb készlet- Leicht tábornokra, ki a socialis tüntetés elleni vizsAngyalos, 1879. március 30.
tel szerencsés darabnak mondható. Leszámítva itt- g'álatot vezette. Szentp'tárváron pedig a művé \i •
ha.a felé ballagó Dastojewsky ismert
Tekintetes szerkesztő ur I Községünkben a ott egy vidéki társulattal s hozzá egy ilyen ren- egyle'.ből
iró ellen követtek el merényletet, melynek
templom előtti keresztút közepében folyó hó 29 re dezetlen, szerelvények hiányában sinlő színpaddal orosz
komolyabb következménye nem lett. U.yanvirradólag valaki egy guzsalyt állított fel s arr.i járó leszámitandókat, egyike volt az itt előadottak semmi
a merénylettevű mielőtt lőtt volna, „Halj meg
egy csomag kenderszöszt felkötve, — orsót szúrt közül a legsikerültebbeknek. Kiemeljük különösen is
kutya!"
szavakkal tette figyelmessé Dostojewskyt,
belé s az orsóba egy kenyértésztából alakitott pe- a nőket, jíérciné (Louise) a vak szenvedő leányt
rögtön a támadóra rohant, nmgragadta. s mind
recet akasztott. Máig mé„' nem akadt ember e köz- igen szépen személyesítette, mig Szabóné (Henri- ki
addig
el
nem bocsátotta, mig az előjövő rendőrökségben, ki a jelzett lcuruslást eltávolitani elég bátor ette) szintén tiszta érzéssel játszott; mindkettőnek nek át nem
adhatta.
lett volna. Kerüli azt mindenki, gyalog és szekér- pár igen megható jelenetét a közönség megtapsolta.
— (itila olasz ezredes, bulgáriai batárigazrel s ennél fogva nevezett útvonalon a járás kelés Nyékiné (koldusnő) :>z ő utánozhatatlan dialektusátagja eltűnésének ti ka, mint a „I.ikivált fogaton annál nehezebb, mert a „kuruzslás" val ez úttal érdemel először megemlítést. Aradiné gató bizottság
J
épen a különben sem nagyon széles útvonalnak (Diana grófnő) mc'y érzéssel, sok utánjárással ját- berté irja, végre fel van derítve. Holttestét összekötött
kezekkel
é-i lábakkal, Macsin mellett kifogközepén áll — Miként az elterjedettt hir beszéli, szott; ma :atartásában sok nemesség mutatkozott;
azért lett ez felállítva, hogy ha bárki legközelebb a közönség öt is megtapsolta és kihívta. A férfiak ták a Dunából. Kitűnt, hogy a szerencsétlen ezre
ahoz nyul, arra fogna szállani azon betegség, mely közül Szakáll (Jaques) — ki, közbe legyen mond des, ki tudvalevő m több ezer franknyi uti költséget
a guzsaly felállitóját kinozza. — Azt is hallottam, va, jutalomjátékára nagyobb szerepet is választha- vitt magával, (s aranyait liukurestböl eiindultakor
hogy a jelen évben ezen községben magát felakasz- tott volna ma;ának —- ezúttal is kitűnt. Megemlí- látni is lehetett) vagy mindjárt a Dunán átkelésetott két egyén is éjente gyakran hazajár a teme- tésre méltó volt Szabó, Siménfalvi, Bérci és De- kor vagy közvetlenül azután esett rablógyilkosság
tőből s csak ugy ijesztgetik s kisértgetik a leg- mény. Deák P. (Larfleur komornok) most bebizo- áldozatául. Néhány gyanús egyént le is tartóztattöbbször virradtig szivarozva kóricáló ifjúságot, e nyította, hogy ö minden egyéb csak nem színész. tak már.
szemen szedett gyöngyeit a községnek. A „kurus- Annyit szeleskedett, olyan hebehurgya fickó volt,
— Szegedről. A „Szegedi Hiradó"-ban olvaslásra" nézve azt jegyzem meg, hogy ha ilyesmi mint'egy borbélymühelyből elszalasztott individuum suk : Az Ilovay-féle szélmalom összedőlése alkalpár századdal előbb történt, azon nem csodálkozom, A közönság türelmet veszített Deák uram ízetlen mával 22 menekült lett eltemetve a romok alá. A
de hogy ily dolog 1879-ben és épen Angyaloson, kedései alatt, sokat mozgolódott s ugy érezte ma- katasztrófa beálltával ezekből, habár sebcsü ve is,
a világ közepében megessék, az bizony nagy szel gát, mintha légvonat lett volna a teremben. Az megmenekült 5. A benmaradt 17 halott közül mult
lemi hátramaradást mutat. — A hazajáró lelkekre igazgató gusztusának pedig gratulálunk, a ki ettől szerdán, a romhalmaz sokasága miatt 11 a j r nehe
nézve pedig észrevételem az, hogy ha azok leg- a „tehetségtől" még a pénzt sem sajnálja.
zen bírtak 8 személyt kivenni a vízből. Hivatilos
alább 25 bot képében látogatnának hazafelé s ugy
érresitések alapján írhatjuk, hogy a vámosból,
kisértgetnék a kóborló csemetéket, — ez nagyon
éjnek évadján, a viz betörése alkalmával elfutott
óhajtandó volna. Épen levelemet akarám bezárni,
s jelenleg Kikindán tartozkodó szegedi asszonyok
M e g h í v á s .
midőn azon hirt vettem, ho . y a templom előttihez
csecs mös gyermekei közt igen sürü a haláleset
A háziipart és ipari oktatást fejlesztő egyesü- A kisdedek — majdnem kivétel nélkül — n e h é z hasonló guruzsa 'van a falu túlsó végén is felállítva. Már most nem tudom, mit fogunk tenni, mivel let március hó 25-én tartott választmányi ülésében kórban pusztulnnk el. Jelen voltunk, midőn az
ott az ut annyira keskeny, kogv a guzsalyos prak- idei ápril hó 7-én d. e. 10 órakor a megye házá- anyák egetverő jajveszékléssel, karjaikon a kisdetikát kikerülni szekérrel f hetetlen. Annyit látok, nál háziipar egyleti nagygyűlés tartása határozta- dekkel, félőrülten futottak Uj-szeged irányaba, mihogy valamiképen Szegedet az árvíz, Angyalost a tott el, melynek tárgyai:
dőn a viz már sarkukban volt. Ily állapotban táp1) Titkári jelentés.
boszorkányok müve épen annyira bekerítette. Bollálékot adni a gyermekeknek! Gróf K á r o l y i
2) A szövészeti tanműhelyről jelentés.
dog ember, ki mellékutakon kikerülheti a végső
Sándor, 400 személy számára népkonyhát építtet
\ eszedelmet. Készemről azt hiszem, hogy ha tavasz
3) Pénztár állásáról
'
„
saját költségén a város valamely magasabb fekvényiltával a mezőkre kijáró sertéscsorda meg nem
4) Elnök választás.
sű pontján. Gróf C s e k o n i c s pedig Szöreghen
semmisiti a felállított rémeket, örökre el vagyunk
5) A kézdi-vásárhelyi müfaragó iskola további és más közel levő községekben több száz meneveszve, mert a mi szemeink homályosak s leikeink fenntartásáróli intézkedés.
kült számára főzet eledelt naponkint.
sötétségbe vannak sülyedve.
6) Az alapszabály 17-ik szakasza értelmében
— A Szeged és Szaf vmíz közt a tiszai árvíz
átalános, tisztújítás.
Alszegi.
7) És végül az ápril hó 6-án tartandó választ katasztrófa által beállott forgalmi akadály tartamira,
a
m. kir. vasúti és hajózási felügyelőség enge(Közöltük ezen levelet, mely annyira nevetsé- mányi ülésből teendő indítványok tárgyalása.
ges színben tünteti fel a község elöljáróságát, hogy
Ezen nagygyűlésre az egyesület t. c. tagjait délyével. a 7. és 8. személyvonatok Budapest és
Cegléd
közt április hő 1 tői kezdve meg fjgnak
méltán azt kérdezhetjük : hát nincs-e Angyaloson tisztelettel meghívjuk.
szüntetni. A Budapest-ceglcd szatymázi vonalr.'tsz
az arra hivatottak közül egyetlen „b á t o r -1 ember
Sepsi Sztgyörgyön, 1879. március hó 25.én.
személyforgalma ez által csak azon módosítást szensem, ki a népet az ily babonás hiedelmektől meg
Potsa József,
Tarcali Endre, vedi, hogy az illető utasok a Budapestről reggel 7
merné szabadítani ?
S zerk)
óra 25 perczkor induló 13. sz. vonatot Ceglédiek
h. i. egyl. elnök.
e. titkár.
használják, és a Ceglédről Szatymázig terjedő állomásokra a 7. sz vonattal, mely a 13. sz. vonat érSzínház,
KÜLÖNFÉLÉK
kezését Cegléden okvetlenül bevárja, tovább szálPénteken, március 28-án szinre került „Aesolíttatnak.
A 8. számú vonattal Szatymáz felöl jövő
— Figyelmébe ajánljuk a n. é. közönségnek az
pus, a mese királya' 1 , vígjáték 5 felvonásban. Irta
utasok a Ceglédről esteli ó óra io berczkor BudaRákosy Jenő. Hogy a különben humortól pezsgő ipar egylet által rendezett kiállítást, mely e hó 6, pestre induló 14. számú vonattal 'csatlakozást ta
darab hatást nem szült, azt a játék összefiiggéste- 7, és 8 ikán fog megtartatni Sepsi-Szentgyörgyön, Iáinak
lensége okozta. Egyes epizódok egészen kiemel- a székház nagyterűében a tárgyak e hónap 10-én
— Miért kellatt Szegednek e'p.n/.tulnia ? E
kedtek az tgésznek rovására. S oz nem is lehet a székesfehérvári országos kiállításra küldetnek. A
meg a bajor szent lap
másképen, midőn a mellékszereplők, a kiknek a kiállítás a látogatók számára díjtalan. Miután me- kérdésre kenetteljesen felel
a
„Baerisch
3 Vatarland -4 . E r k ö l c s i ' . ; g £ ; k nt:kapcsot kellene képezni, csupán saját jólhallásukra gyénk rés • ről is igen óhajtandó volna, hogy az
s a sugó erőteljes hangjára támaszkodnak, — de a országos kiállításon ipara, ipari cikkei minél szeb- tében rossz Ilire van Magyarországnak; hir szerint

repült léleké, midőn napról napra tünedezni érezé
életerejét, s mégis balk hangon is ezt feleié minden sajnálkozó és könnyezőnek : ..Jobban vaeyok."
Igen, ö jobb létre szenderült s ma már a türkösi
rom. kath. testvérek magasan fekvő temetőjében
aluss a örök álmait. A latin gyászszertartást a türkösi rom. kath. lelkész ur végzé ; hangja a k^ser
gő honli hangja vala, sir fölötti imája menten minden felekezeti szirttől, remek és minden érző szivet
megható volt. Nem feledem soha. Háznál és temetőben a négyfalusi tanitói kar énekelt gyászdalt,
megkönyezi-e az elhervadt virágszálat, a ki csak
most a lefolyt vig napokban di'-'ze vala a hétfalusi
mulató körnek. Egész H'.'tfalu intelligenciája sietett
jelenlétéval vigasztalni a mély fájdalomba merült
kedveseket. A gyászkocsira emelt koporsót több
koszorúk boriták, — ezek között egy a bácsfaiusi
lutheránus konfirmánsoké. Értéke megbecsülhetetlen; a peres bércekről összenordott havasi repkényből, és a mi mindennél s^ebb : lutheránus nép
gyermekei által fonva s a katholikus koporsóra
s z e r e t ő sz Í v v e l illeszte Jertek ide rideg
felekezetiesség emberei s tanuljatok egymáshoz simulást s félretenni a válaszfalakat fentartó tanokat.
A gyászkocsi a két magyar iskola tanulói virágos
torfala közt haladt Xürkös felé — kisérve a több
százra menő bácsfaiusi és türkösi néptől. Jól esett
látnom a bácsfaiusi lutheránus lelkészt a katholi
kus lelkész mellett, mintha testvérek lettek volna.
Bezzeg megférnek ezek mint jó szomszédok egymás mellett, egymást a nemzeti küzdelmekben vigasztalva s bátoritva, de nem üres hitszőrszálh&sogaiásba bocsátkozva. Ily s ezekhez hasonló jelenetek azon édes reményt ébresztik szivemben, hogy
eljő az idő, midőn a magyar nemzet négy felekezete szeretetben e.-yesülni fog, még pedig a lelkészi állomások apadása nélkül. Miért is az a szeretetlenkedés, hisz reánk is sirhalom borul I „Elmegyünk, elmegyünk, mindnyájan elmegyünk" hangzott el a requiem nemcsak a katholikus, hanem a
pretestáns szivekben is. És te nemzetem virága, ne
lelj, nem vagy egyedül ; az édes anyai, testvéri,
rokoni szeretet angyala átölelve tartja bemohosodó
sirodat a távolban is és a vigasztaló hit szárnyain
fensőbb tájakra kiséri el halhatatlan lalkedet.

.-ehol Ausztriában (sic.) nem dorbézoltak oly borzasztó módón, mint a többnyire tősgyökeres magyarok ós zsidók által lakott Szeged városában. A
prostitúció ott legkicsapongóbb orgiáit ünnepelte
és az érzéki élvezet templomaiban a berendezés
gazdagsá.a felülmúlta a szentegyházakéit. Egykorú irók Szegedet a magyar S z o d o m á n a k és
G o m o r r h á t i a k nevezték el. Mo-Jt minden [v\z
alatt van, a rossz házak ugy, mint a játékbarlangok A modern vizözön elmosta és átadta őket
az enyészetnek. Igen, isten malmai lassan őrölnek,
de biztosan !„
— Gyönyörű ajánlat Egy Aliában (Sic ilia
lakó gazdag család nemrégen levelet kapott a rendőrségtől már régóta hasztalanul nyomozott Parafiume és Randazzo banditáktól, melyben felszólittatik, hogy azon esetben, ha nekik egy meghatározott összeget fogna átszolgáltatni, abbahagyják
•ddigi foglalkozásukat s uj életmódot kezdenek.
A család a küldött „értékes okiratot-* a bíróságnak
szolgáltatta át.
— Az ikrek. Családi tekintetekből a két ikertestvér mindjárt a születés után el lett választva
egymástól s különböző országokba lettek felnevelve. Mintegy 30 év múlva véletlenségből a két
testvér összejön s nagyon elbámulnak a köztük
levő hasonlatoság 11. — Engedjen meg uram mondja az egyik, nekem ugy tetszik mintha mi ismertük
volna egykor egymást.
— Uj neme a liazassági nájníiitoknnk. Parisban eg'y frarczia lapban a következő házassági
ajánlat jelent meg : ,,Nöm és én nem egymásnak
vagyunk teremtve, ha akad valaki, ki el akarja
venni, elválok tőle s nem követelek egyebet, mint
a válópör költségét, öt év alatt eltöltött időm veszteségi kárpótlását, ugy fájdalom-dijamat. Honoré
külváros Liliom utcza 13. sz. 5. emelet".
— Az „Erd. Pi tit. k;s'/,!." kiadását Szász Domokos a lap szerkesztője vette át.
— A „Mítgya Lexikon" 23 és 24 ik füzete is
megjelent szokott tartalmas belsővel és csinos kiállítással. Ára egy-egy füzetnek 30 kr. Megrendelhető Rautmann Frigyesnél Budapesten.
— Sebestyén (Jyula világtörténetének 3-ik
füzete is beküldetett szerkesztőségünkhöz. Egyes
füzet ára 30 kr. Megrendelhető a Weismann testvéreknél Budapesten.

Adakozások a sz<'gedi áivizkárosultak
javára
Bogdán István és András családja 30 frtot.
Sebestyén Sándorné, Mélik Jánosné, Mélik Kristófné, Gidófalvi Pálné, Bogdán Flóriné 5—5 frtot.
Benkő Elekné, Gidófalvi Lászlóné, Kökösi Endréné
2—2 frtot. Kelemen Imréné 1 frtot, — Összeg :
62 forint.
M i h á l y I s t v á n n é é s C s á s z á r D om o k o s n é gyüjtőivén adakoztak : Málnási Antalné 15 frtot. Mihály Istvánné 3, Mihály Imre, Császár Domokos 2—2 frt. Mihály Is tv, Rákosi Károly,
Rastavieszki, Abos Sándor, Müiler, Bartha József,
Ince György, Bene Gyula, Turóci András, Lekly
Károly, Császár Dánielné, Benke Andrásné, Gyárfás Sámuelné, Benkő Lajos, Dévai János, Voloncs
Albertné, Darabos Ferenc, Ritter Ignác, Paál Albert, Fejér Árpád, Szilágyi Györgyné, Tittl Jánosné, Császár Sándor, Sikó Józsefné, Silvester Dénes
festő, id. Nagy György, Szabó István, ifj. Mo nár
György, Csutak Péterné, Barabás Józsi 1 — 1 frtot.
Cseh Ferenc 60, Benkő Gyula, Veres Lázár, Reznek Károly, Hamar Ferenc, Petrás Géza, dr. Kamerer, Séra István, Nagy Józsefné, Lehrerné, özv.
Darabos Istvánné, Forró Zsigmond, Ferenci F e r ,
Ilyés Tamásné, Pap György, Csákány István cseléd, Györké Juliánná cseléd, Szilágyi Anna, Székely József, Dézsi Ferenc, Macsek Ferencné, Fülöp
jánosné, Soos Józsefn'', Kese Gergelyné, Kovács
Lídia, Sütő István, Rezer Bemard, Lungo Mátyásné, Fejér Gergely, Hodinger őrmester 50—50 krt.
Ütő Béniámné, Szilágyi György 40—40 krt. Kövér
Antalné, ifj. Császár József, Serester Dávid 30—3o
kr, Sztoján György, Keresztes Máté, Ajben András
25—25, Gyárfás Istvánné, Jekei Jozefa, Incze Ferenc cseléd 20—20, Ehedi Mihályné 10 krajcárt,
üvszeg 70 frt 30 kr.
K e l e m e n L a j o s n é gy ujtöivén : Cserey
Jánosné, Kelemen Lajo-, Kelemen Lajosné 5—5
irtot. Diák Albert 2 frt 50 krt. Geréb János, I>eke Sámuelné, br. Reuter Oltó, Bartha Mór, Szász
Izsák ügyvédjelölt 2—2 frtot. Greguss János, Zathurecky József, I lenter KAroly, dr. Schwartz, szotyori Nagy Károly 1—1 forintot. Összesen 32 frt
50 kr.
V e r e s G y a l á 11 é gyűjtői vén : A „Háromszék'' szerkesztősége (Gyártás Albert adománya)
1 • frt. ICünle Józsefné 5 frtot. Eglamayer Adolf,
Künle Tercsi 2 — 2 frtot. Barthos Károly ügyvéd,
<lr. Antal Mihályné, martonfalvi Kovács László,
Künle Tivadar, Móric József, Veres Gyuláné 1 — x
irtot. Összeg 25 frt.
J a n c s ó A l b e r t n é gyüjtőivén : Antal
Zsigmondné, Jaticsó Sándorné, Nagy Dénesné, Pál
Istvánné, Jancsó Sámuelné, Jancsó Albertné 1 — 1
frtot. Ifj. Nagy Istvánné 60 krt, Molnár Péterné,
Sequens Gáspárné, Demeter Ferencné, Zsigmond
Károlyné, Téglás Gáborné 50—50 krt. Butujás Jó
zsefné, Szabó Dávidnó 40—40 krt. Id. Tankó János 30, Darabos Istvánné 20, Szaniszló Miklósné
10 kr. Összeg 10 frt 90 kr.

A szegedi vizkárosultak részére
egyik közeiebi számunkban kimutatatott kőrispataki gyűjtésen kivül, mely 11 frt 38 krt tett, ujabTemesvártt márciushó 29 én kihúzattak a köban következő adomány k gyűltek be szerkesztőségünkbe : Kis-Borosnyó községe 10 frtot. Joos vetkező számok :
Elek 2 frt. A pür ereci ág. ev. egyház 4 frt, hívektől 4 frt 82 kr, lelkésze 1 frt 68 kr, confirmandusok
70, 37, 4, 35, 34.
1 frt. 50 kr. Böjthe József mérnök Bikfalváról 5 frt.
összesen 29 frt. Ehez számítva a múltkori 11 frt 38
krt, begyült eddig összesen 40 frt 38 kr. — Ezen
öszeget átadtuk megyénk főispánjának, ki rendeltetési helyére fogja azt jutattatni.
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Van szerencsém a t. közönség szives tudomására hozni, miszerint üzletemben pontosan
és csinosan elkészítek mindennemű

K

S.-Sz
Bras só,
Györ gy márc 28
márc
frt.
kr frt kr. bádogos konyhaeszközöket fehér- és sárga rézből, elvállalok épületekre c s a t o r n á k a t , hiju1 legszebb . .
80 6
ablakokat, mindennemű p'éhböl készült fedele6OÍ! 5 70
k t, befödőket, nemkülönben tornyok fedését
—.
4 90
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Buza (vegyes)
3 08 is pontosan igen jutányos árban és d'szes ki3 20 l á t á s s a l elvállalok.
Rozs
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Sepsi Sztgyörgy, 1879, március 26-án.
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A sHáromszeki Takarékpénztár"
—
40
igazgatósága által f. évi március hó
Faggyú friss
|j
—
31
28-ára kitűzött rendes közgyűlés meg32
tartása az alapszabályok 42. és 48
§-sai a l p j á n meghiúsulván, a részvé
nyesnk 1879 ágii! 8 án d. <• 10 oraÉrték - és váltó-árfolyam a bécsi cs. kir. nyilvános

bádog-munkákat,

1

kor a takarékpénrtár helyiségében tar-

tőzsdén dpril 1.
Magyar aranyjáradék
„
kincstári utalványok I. kibocsátás
n»
v
*
„
„
keleti vasút II. kibocs. államkötv.
*
„
„
1876. évi államkötv.
„
vasúti kölcsön kötvény
. . . .
„
földtehermentesitési kötvény . . .
Temesvári
„
„
. .
Erdélyi
. .
n
n
Szőlődéztnaváltsági
„
. .
Osztrák egys.-államadósság papírban . .
„
„
„
ezüstben . .
„
aranyjáradék
: 860. államsorsjegy
Osztrák nemzetibankrészvény
„ hitelintézeti
„ . . . . . .
Magyar hitelbank
Ezüst
Cs. kir. arany
Napoleond'or
Német birodalmi márka
London

86.25
—.—
C'«9-Ó5
76.75
67.25
103.90
82.25
78.50
76.75
87.—
84.—
64.40
64.60
77-io
117-50
8.04
248.80
274.25
55*
g.39
57-35
116.90

Felelős szerkesztő: Málik Józr.ef.
Kiadótulajdonos: Pollák Mór.

tandó
I f e ö z ^ ^ - ű L l é í S i r e
ezennel meghivatnak
Tanácskozás tárgyai lesznek a
már szétküldött meghivókbaé jelzett
tárgyak.

Az igazgatóság,

Polliik Mór
könyv- és papirkereskedésében
SEPSI-SZTGYORG YÖN

Sz

gazdag raktára található

113I1879.

Árlejtési hirdetés*
A nagy-szebeni mé'.t. m. kir. pénzügyigazgatóságnak 1879 évi március hó 14-én 7150.
szám alatt kelt rendelete folytán az itteni vámépületeken szükséges kijavítások iránt az irásb.-li árlejtés folyó évi ápriihó 5 én délelőtt 10
órakor alólirt hivatal irodájában meg fog tartatni.
Kikiáltási ár 477 frl 49 kr.
A vállalkozni szándékozók t o \ banatpénízel ellátott bepecsételt írásbeli ajánlatukat az
árlejtést megelőző napon este 6 óráig alólirt
hivatalnál beadni szíveskedjenek.
Egyszersmind megjegyeztetik, hogy az e
Leli költségvetés és fsltetelek bármikor ezen
hivatal irodájában megtekinthetők.
Bodzán, 1879

március 21-én.

M kir. I oszt mcllékvámliivatal

fonafzott

üzleti

könyveknek,,

levélpapíroknak monogrammokkal.
KAPHATÓK

OLCSÓ Á R B A N

névnapi ajándékokra alkalmas
ALBUMOK,
©1ISSMI&TIEK,

tárczák,
mindenféle szemüvegek,
íróasztalra való ékitések
és dúsan aranyozott keretben

OLAJLENYOMA

TV KÉPEK.

Egyszersmind elvállalok előfizetéseket
bárhol hirdetett és bármHy nyelven megjelenő
FÜZETES K I A D Á S O K R A

bolti árban. " W

