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A „Nemere" kiadóhivatala. 

Feltámadunk ! 
- ápril 14. 

A keresztyénség nagy ünnepe köszöntött 
be minden hajlékba. Ma húsvét napja van. 

Leszállt az ég a földhöz,  hogy reménysé-
get adjon a por gyermekei szivébe, reménysé-
get, mely siron tuli életről, halhatatlanságról, 
örök üdvről, vég nélküli csendes békéről beszél. 
Az ember e hitben elfeledi  azt, hogy a föld 
gyermeke s hogy e rög tetején annyit kell 
szenvednie. - É hit pillanatra fe'villanyozza 
zsibbadt erejét, uj életet önt a lankadt testbe; 
ez a hit meggyógyítja pillanatra a beteg szi-
vet Az ég angyala túlvilági hangon zengi: fel-
támadunk ! 

Ez egyetlen szóra tisztul a kéklő ég, an-
gyalharmoniát hall?tnak a halmok, balzsamilla-
tot szór a zöldelö hegy is Örök béke hónát, 
boldogok hajlékát tárja fel  előttünk ; angyalok-
nak hangja hangzik a völgy ölén, zsolozsma 
zengése hirdeti az üdvöt: szegény fáradt  em-
ber, a sir után lesz még halhatatlanság is, — 
feltámadunk  ! 

És rrnkor tez ünnep igy köszönt be hoz-
zánk, áldanunk kell a gondviselést, mely hitet 

V a l l á s é s rajongas . 
(Vége.) 

János Mária gróf  Mastai Ferretti született 
1792-ben s 1818-ban felszenteltetett  papnak, 1846-
ban megválasztatott IX. P í u s név alatt pápának. 
Ha az ő hosszas pápai kormányzását tekintjük, el-
mondhatjuk róla, hogy nem csinált egyebet, mint 
rajongott és nyugtalanitotta Európát — Ez a IX. 
Pius 1846-tól fogva  1878-ig ült a pápai széken és 
kezdetben igen jóakaratulag és kegyesen kormány-
zott, mi az olaszokban nagy reményeket gerjesz-
tett, de a zavargások következtében 1850-től fogva 
minden haladásnak a politikai téren vége lett, sőt 
még megszorítások történtek Mi a vallási dolgot 
illeti, azokban a haladásnak legkisebb befolyást 
sem engedett, sőt rajongása annál inkább növeke-
dett, mióta 1860-tól fogva  magát a jezsuiták kar-
jaiba vetette. Nekie a hosszas kormány ideje alatt 
rajongása oda volt irányozva, hogy a katholici^-
musban azon eszméket elevenitse fel,  melyek a 
középkorban a pápák világi uralmát képezték. Ő 
tehát megkezdette a mindeféle  nagyszerű ünnepe-
ket, vagyis inkább ünnepélyeket, hogy a katholi-
kusság figyelmét  magára vonja. Igy nagy pompá-
val ünnepelte meg 1800 éves halálát Péter és Pál-
nak 1867-ben junius 29-én. Ez után megünnepelte 
1868-ban április 11-én 50 éves papságát. Erre kö-
vetkezett 1871. junius 16 án 25-ik évi pápaságának 

adott az embernek. Mi... lenne belölünk, m l 

volna az élet, ha nem vigasztalna a tudat, — 
hogy lesz feltámadás  ! 

Én édes nemzetem ! én édes magyar nc-
pem ! ezredéves multad eléggé megtanított en-
gem arra, hogy higyjek jövő életed boldogsá-
gában Pártos nemzet voltál, ha igazságirt har-
coltál, még saját élet<det, hírnevedet sem fél-
tetted. Büszkeséged volt mindig az igazságsze-
retet s ez egyetlen erényed nagyobb minden 
földi  kincsnél, ez egyetlen tulajdonságod gyak-
ran vont vissza téged a sir széle mellől is. —-
Történelmed megtanított engem arra, hogy ez 
erényed, e fő  büszkeséged mellett bizzam jö-
vendődbe; hiszem en, hogy feltámadunk 

Hiszem, hogy a politikai élet küzdelmes 
viharát át fogod  élni dicsőséggel, bár fiaid  nem 
mindenkor biznak életedben, bár egymásért har-
colva, gyakran visznek hazám téged is a vál-
ság örvénye széléhez, — de ott van mellettünk 
mindig egy genius, mely az utolsó percben is 
visszatart téged s újból és újból febmel,  meg-
hurcolja nevedet a dicsőség zenithjén s felírja 
a magyar nemzet nevét ragyogo fényes  betűk-
kel az ég boltjára, melyen tul ma zeng a béke-
zsolozsma: feltámadunk  ! 

Pedig mennyi szenvedés ért téged kedves 
nemzetem ! — Van-e csak egyetlen ország is 
melynek gyermekei annyi könyáztatott kenyér-
rel élnének, mint mi ? — Csapás csapásra ért 
bennünket, isten csodája, íiogy még áll hazánk. 
A pusztulás, a vész angyala elsuhant feletted  és 
nyomában tüz emésztő lángja alatt üszkös vá-
rosok falai  mereszkednek az ég felé;  útjában 
rohanó viz árja sepri el a föld  színéről a leg-
szebb magyar várost is ! Mennyi szerencsétlen-
ségnek volt szülóje csak az elmúlt pár év is ! 
En mégis azt mondom, hogy a hit, mely most 
bennünk él, megtart téged nemzetem, — a te 
erényed, a te fóbüszkeséged,  a hazaszeretet őrt 
áll melletted minden bajaidban. 

S mikor olyan koronás királyod van, ki-
nek szive ugy össze van forrva  veled, mikor 
a legelső magyar ember szemében ott csillog 
az a pár köny, melyet a szeretet gyűjtött oda 
— addig ne félj  nemzetem, 

Feltámadunk ! 
Baráth. 

ünnepe és 1877. junius 3-án püspökségének 50 éves 
ünnepe Mindezen ünnepeket azonban felülmulta  az, 
hogy 1869-ben december 8-kán a katholikus világ 
püspökeit meghívta Rómába a Vatikánba  egy gyű-
lésre, mely 1870. október 20-ig tartott. A meddig 
ezek a szemfényvesztések  folytak,  addig alattomo-
san egy a katholikus országokban jól elrendezett 
sajtó s a jezsuiták vezetése alatt elágazott társasá-
gok már régóta gondoskodtak vo t arról, hogy az 
ultramontán elvek és eszmék terjesztessenek s a 
népek fanatizálva  legyenek. Ez az uralomvágyó és 
rajongó pápa még 1855-ben Spanyolországgal, Ausz-
triával s a délnémet kormányokkal konkordátumo-
kat kötött volt s ez és a határtalan szabadság ál-
tal, melyet a katholika egyház Poroszországban 
élvezett, a pápát o'y hatalmi állásba helyezkedett, a 
milyenben előtte még egy sem volt. Már ábrándozni 
kezdett IX. Pius arról, hogy a protestáns és refor-
mata vallásokat 1866-ban magában a kormány ál-
tal, Németországban pedig Ausztria által el fogja 
nyomni; de mint tudjuk, ezen áprándja Königgrátz-
nél megsemmisült. — Remélte azt is, hogy a pápai 
birtok (középkori) helyre fog  állittatni. Egy a je-
zsuiták által 1870 ben szorgalmazott osztrák-francia 
szövetség által hitte, hogy az északi német szö-
vetséget el fogja  tiporni és meg; fogja  semmisíteni; 
mint tudjuk, ez a terv is Sedannál füstbe  ment. — 
Midőn 1870—71. Franciaország leveretett s a pápa-
birtok az olasz királyságba bekebeleztetett, a je-
zsuiták megróbálták az uj német császárságot sa-
ját tervökre felhasználni.  Ez nem sikerülvén, táma-
dólag léptek fel  a kormány ellen, minek az lőn a 

A szentpétervári kabinet félhivatalos  lapjai-
nak hírei, melyeket legutóbb a kelet-ruméliai kér-
désről világgá bocsátottak, kezdenek igazi jelen-
tőségükben föltűnni.  Az orosz kormány mindaddig 
mig azt hitte, hogy a porta ellenállásán'hajótörést 
fog  szenvedni a vegyes megszállás terve, loyalis 
magatartást szinlelt, midőn azonban Anglia és Ausz-
tria-Magyarország erőfeszítésének  sikerült a portát 
engedéícenységre birni, hirtelen megváltozott a 
hangulat Szentpétervárit s az ellenállás most ott 
keresendő. Az „Ag. Russe." híresztelése, hogy a 
porta Kelet-R imélia ügyében oly megoldást java-
solt, mely a berlini szerződéssel ellenkezik, szán-
dékos ferdítés  és a való az, hogy a porta, miként 
a kongresszus meghatározta, kinevezi a kelet-ru-
méliai főkormányzót,  még pedig Aleko basa szej 
mélyében s a hatalmak beleegyezésével a nemzet-
közi bizottság mandatuma meghosszabittatik: ar-
ról azonban szó sem lehet, hogy a porta lemon-
dana fanhatóságának  biztosításáról és épen ezért 
megmarad a kérdés, az európai hatalmak csapatai 
nyujtsák-e ezen biztosítást, vagy kizárólag a porta 
hadserege, melyet a kormányzónak szükség esetén 
joga van igénybe venni. Illetékes körőkből eredő 
tudositások szerint tehát csak az az alternatíva áll 
fenn  ma is, hogy Oroszország vagy beleegyezik 
az ujabb javaslatokba, melyek a kongresszus ha-
tározatainak végrehajtását könnyíteni akarják, vagy 
pedig egyszerűen érvénybe lép a berlini szerződés 
melytőj a nyugati hatalmak semmi esetre sem tér-
nek el. 

Az egyiptomi kérdés mininkább akut jelleget 
látszik ölteni. Konstantinápolyi táviratok szerint a 
szultán állítólag #1 van határozva, hogy a khedivét 
oltalmazni fogja,  a mi lényeges akadályokat gör-
dítene az angol és franczia  részről tervezett rend-
szabályok elé, a khedive névleg a szultán alattvalója 
lévén. Egyiptomból titkos ügynök érkezett Kons-
tantinápolyba s azonnal fogadtatott  a nagyvezér 
által: a fanatikus  ó törökök, minden európai bea-
vatkozás ellenségei, táviratilag üdvözölték és báto. 
ritgatjálc a khedivét, kit saját országában is lelke-
sen üdvözölnek a basák és ulemák, mert „meg-
szabadította az országot az idegen gyámságtól,, 
A khedive azt híresztelted a nép közt, hogy az 
angol és franczia  miniszterek bankrottnak akarták 
nyilvánítani Egyiptomot, mig a benszülött minisz-
terek majd véget vetnek a pénzügyi zavaroknak 
stb.. E fölött  nagy az öröm s Karióban kedden ki-
világításra készülnek. Hogy Anglia ós Franczia-
országban mily rendszabályokhoz fognak  nyúlni, 
még mindig ismeretlen, de mindinkább bebizonyul 
kogy a két kormány teljes egyetértésben fog  járni. 
Az angol labokban erre nézve fölmerült  aggodal-
makat a francia  sajtó legtekintélyesebb közlönyei 
sietnek eloszlatni. „ A „Times nyugodt lehet — 
ugy mond a „Journál des Débats" — a francia 
közvélemény ellenez minden oly vállalkozást, mely 
az erőgyűjtésnek nyolc év óta követett politikájá-

következménye,  hogy egy néhány papot elzártak> 
s a jezsuitákat Németországból kiutasították. Ha-
sonló, részint még élesebb összezörrenések történ-
tek Sveicban és a badeni nagyhercegségben. Ez 
utóbbi látván a pápa törekvéseit, felmondotta  a 
konkordátumot; őt követték "VVürtemberg, Zessia, 
— Spanyolország még többre ment, mert a mellett, 
hogy a konkordátumot felmondotta,  a vallásoknak 
egyenjogúságát is kimondotta. Ausztria csak a csal-
hatatlanság hirdetése után lépett vissza a konkor-
dátumtól és kezdette saját belátása szerint a tano -
dákat és vallás ügyeit rendezni. Mindezen meghiú-
sult tervek után sem szűnt meg IX. Pius azt hinni, 
hogy az egyház győzni fog,  azaz hogy a pápa kö-
zépkori hatalmát ismét vissza fo ĵa  nyerni. - Az 
1877 iki orosz-török háború alkalmával a jezsuiták 
egy orosz-pápa szövetséget terveztek, hogy Euró-
pát felforgassák  és vérben fürösszék,  csakhogy a 
pápának középkori hatalmát visszaszerezhessék, de 
nem sikerült. Huzamosabb időtől fogva  vizkór-
ságban szenvedvén a pápa, 1878. február  7 én min-
den rajongásával, bujtogatásával és reméuyeivel 
együtt sirba szállott. Mint a múltból tudjuk és a 
jelenből látjuk a valóságos vallás nem volt erős 
oldala a pápáknak — a szinlelt vallásosságot pedig 
arra használták, hogy rajongásaikat, uralomvágyu-
kat és más, az emberiségre nézve káros politikai 
fogásáikat  köntörfalazhassák,  mint ezt a fennebbi 
példából láthatjuk. Egy igen kellemetlen tapaszta-
lást szereztünk magunknak arról is, hogy a jezsui-
ták, kik ez emberiség előtt az ők sikamlós, erkölcs-
telen és gonosz elveikről eléggé ismeretesek, most 



tói eltérithetno minket. Mindjárt kezdetben csak 
egy gondolat volt uralkodó, az k:hogy Angtíának 
és Francziaországnak közösérdekük a jó egyetér-
tés fentartása.  A kérdés nagyon kényes és gon-
dosan megfontolandó  minden oldalról : az elhatá-
rozás nem egy nap müve. „Még határozottabban 
nyilatkozik Gambetta lapja, a "Rép. FranSaise", 
mely igy szól: „A khedive mindent kockáztatott; 
Izmael basa föltette  alkirályságát az utolsó kár 
tyára, de most raég korán volna kényszerrendsza-
bályokhoz nyúlni, mert a khedive teljesen az an-
gol és francia  kormányok kezében van. Cs^k cser-
ben kell hagyni, hogy bukását siettessék : néhány 
hónap -múlva a csőd és lázadás a legborzasztóbb 
hónap múlva a csőd és lázadás a legborzasztóbb 
válságot idéznék föl  reá. Anglia és Franciaország, 
melyek most ugy mint eddig, teljesen egyetérte-
nek, a végső, komoly rendszabály előtt még két. 
lépést tehetnek : még egy utolsó szalmaszálat fog-
nak nyújtani a khedivének, hogy menekülhessen 
oly feltétel  alatt, hogy visszahelyezi az elbocsátott 
minisztereket és teljesen aláveti magát; ha erre 
nem állana, akkor Anglia és Franciaország köve-
telni fogják  a szultántól a. vazall fejedelem  elmoz-
dítását." 

Rálőttek a cárra! 
Budapest,  április 14. 

Sétáit a minden oroszok cárja, midőn egy-
szerre több halálos golyó röpült feléje  s mind 
eddig nem bizonyos, hogy elfogták-e  azt, a ki 
oly merész volt, hogy megtámadja azt a fejedel-
met, a kit minden korcnásfők  közt legjobban 
őriznek. 

Mily gúnyos iróniája a sorsnak. A titkos 
rendőrök légiója kiséri a hatalmas cár mind-11 
léptét, és valamennyi uralkodó közt mégis ő a 
legvédtelenebb. Másokra is lőttek. Ott van a 
porosz, spanyol, olasz király, de ott legalább a 
merénylő egy pillanatig sem gondolhatott a 
menekvésre. S mikor az annyira őrzött fehér 
cárra lőttek, még az is lehetséges, hogy nem 
tudják kézre keríteni a tettest. 

Husvétnapja nagy ünnep az egész világon, 
de sehol oly nagy, mint Oroszországban. E na-
pon még a cár is embernek érzi magát Le-
ereszkedik alattvalóihoz s megcsókolja az elsőt 
ki vele szembe jón. Most forditva  a lenyügzölt 
pária emelkedett fol  a cár magaslatára s hús-
vét napján az első alattvaló, ki a cárral szem-
be jött, szivének szegezte fegyverét 

Trepoff,  Mezencoff,  Krapotkin, Drentelen, 
csak. előjátékai voltak a nagy színműnek, mely-
nek most gördült le első felvonása.  Ki tudja, 
mit hoznak a többiek? 

„E—r." 

is mindenütt a gonoszban a főszerepet  viszik. Eze-
ket a szemtelen embereket pacoknak nevezik, ho-
lott nem egyebek, mint papi reverendába öltözött 
rókák, farkasok  és hyenák, — kik mióta léteznek, 
egyebet nem csináltak, mint ügyes zsebvágó fogá-
saikkal az embereknek zsebét ürítették, a népet 
butították s a hol lehetett zavartak s a zavarosban 
halásztak. Gyönyörű példányai a Rrisztus tana 
hirdetőinek I Látjuk, de fájdalommal,  hogy vannak 
a katholikus státusokban a jezsuitáknak bérencei 
is, kiket ultramontánoknak neveznek Ezek az el-
csábított rajongók nem szégyenlik magukat ezek-
től az elvetemedett jezsuitáktól arra felhasználtatni, 
hogy a pápának a haladás elnyomásában segédke-
i. .1 nyújtsanak és ha lehetne, annak középkori ha-
talmát helyreállitsák. Ezekről az uk. imontánokról 
elmondhatjuk, hogy „bocsásd mag uram, mert ők 
nem tudják, mit csinálnak". Végre meg kell emlí-
tenem a pápai márkálisra összegyűlt püspököknek 
egy ügyes diplomáciai fogását  s ez nem egyéb, 
miut a csalhatatlanság hirdetése. Ha a hirdetést 
szóról szóra vesszük, nem egyéb, mint egy ártat-
lan és nevetséges rajongás; igen, de van ennek 
még egy veszedelmes oldala is. Feltéve, hogy a 
katholikus államok elfogadják  ezt a dogmát, igen 
természetes, hogy a világi hatalmaknak minden 
befolyásuk  és töryényes joguk az eklézsiákrameg-
szűnik — s ennek következtében az eklézsiák s a 
papság egyenesen a pápától függöttek  volni. Ez-
után a papság megkezdette volna a politikai téren 
befő  yását érvényesíteni és a pápának középkori 
hatalmát lassanként ilymódulag előmozdítani. Igen 
de a világi hatalmak sem voltak tökkel ütve, hogy 
ezt é*zre ne vegyék ; ezért hát a pápának fügét 
mutattak s a konkordátumokat felmondották,  azaz 
hogy azt is, mire magukat kötelezték volt, meg-
semmisítették. Mindezek után talán nem hibázom, 
ha azt mondom, vallás, rajongás, bujtogás és más 
hozzá nem tartozók nélkül magában véve szép 
szükséges és jó; ezért hát a kormányoknak az e 
féle  kinövéseket el ke lene hárítani, ez pedig leg-
célszerűbben történhetnék az által, ha a kormányok 
az országokban a vallásügyet minden más befolyás 
nélkül, ugy, mint a politikát maguk kezelnék. 

-s -y-

Bukurestböl. 
Bukürest, ápril márciushó 

Kedves barátom I Abban a reményben, hogy 
nem dobod a papirroskosárba jelen soraimat, fo-
gok ezeknek pingálásához, pedig biztositlak, hogy 
fölötte  sok a dolgom; de Háromszékmegye olyan 
kedves előttem, hogy egy napból inkább 25 órát 
varázsolok, a 24-dik órát aztán nektek szentelem. 
Romániában megkezdődött a magyarországi 1878, 
azaz a korteskedés ; a kamarát és szenátust a feje-
delem föloszlatta,  az uj választások pedig május hó 
5., 7., 9., 11, 13. és 15-ik napjaira vannak kitűzve. 
A legnagyobb korteskedés Moldvában foly,  a hol 
Boerescu, Jonescu és Majorescu uraknak nagy 
pártjuk van ; de bárhogy erőlködjenek is ez urak, 
mégis a jelenlegi kormány fog  győzni, még pedig 
nagy majoritással. Hogy a Boerescu párt nem tud 
kormányra jutni, ennek a párt és fejének  az ügyet-
lensége az oka, egy szóval nem existál itt egy jól 
szervezett életrevaló ellenzék. Általános feltűnést 
okozott és közelismerést érdemel a Bratiano kor 
mány legújabb szép cselekedete, mely abból áll, 
hogy a szegedi vizkárosultak javára 20,000 fran-
kot küldött az ország nevében gróf  Hoyos köve-
tünkhez. Ez, barátom — nem csupán jótékonysági 
szempontból történik, ez több, ez országunkhoz 
való közelítést jelent Romániából be fog  gyűlni 
kürülbelől 100,000 frank  és ez nagy összeg, mert 
ez ország nem gazdag, sokat szenvedett évek sora 
óta. Pompás két felirat  is készült Bukuresten, az 
egyik a bukuresti egyesűit osztrák magyar telep, 
a másik a bukuresti magyar társulat által az osz 
trák császári és magyar királyi pár részére. A bu-
kuresti magyar társnlat feliratának  szövegét Gyár-
fás  Albert ev. ref.  lelkész fogalmazta,  még pedig 
igen sikerülten. Gyárfás  Albert ev. ref  lelkészt em-
iitettem fel,  gondold csak: ő el akar bennünket 
hagyni; pedig igazán csak most lenne szükség reá. 
Nekem ő lelki jó barátom, tehát nem dicsérhetem, 
hanem annyit mégis ki kell mondanom, hogy bol-
dog lesz az a község, a mely őt megválasztja, — 
benne papot és embert nyer egy személyben. En 
csak egyért kívánnám. Bukurestböl való' távozását, 
hogy anyagi helyzete javuljon. Folyó hó 21-én a 
nagyszínházban a szegediek javára gróf  Hoyosné 
védnöksége alatt előadást rendezünk, ezen előadás 
legkevesebb 8000 frankot  fog  jövedelmezni. A mi-
niszter urak 500 frankjával  vették a páholyokat, 
sőt zártszékek is adattak már el 500 frankjával.  -•• 
Most pedig ugy neked, mint kedves családodnak 
és tisztelt olvasóidnak boldog ünnepeket kívánva 
vagyok őszinte barátod 

Vándory Lajos. 

Jagócsy Peterfíy  Józseí értesítése a 
házi iparról 

A házi ipar házánkban nem uj dolog. Űzik 
azt itt századok óta s azért könnyen felvetheti  va-
laki a kérdést, hogy miért indítottunk mégis ez 
idő szerint egy országos mozgalmat a háziipar ter-
jesztése végett ? miért irányult a kormány figyel-
me e mozgalomra ? miért vonjuk be a mivelt társa-
dalmat a munkába ? miért kérjük a törvényhozást 
hogy méltassa ez ügyet legkomolyabb figyelmére. 

Egyszerűen azért: mivel a háziipar eddig alig 
volt jövedelmi forrásnak  tekinthető ; mivel, ha az 
háziipar az marad, mi volt, még azon csekély érté-
ket is elveszti, melyei birt, t. i. hogy belőle a nép-
osztály saját szükségleteit némikép fedezze, 

Miből állott és áll még ma a háziipar ? Elso-
rolok néhányat belőle. — 

Marmarosban, Erdély bérczei között, az oláh 
asszony még akkor is fon  és guzsalya1 jár gya-
log s lovon, midőn egy faluból  a másikba, vagy a 
vásárba megy. Fon gyapjúfonalat,  sző belőle hali-
nát vagy gubát, maga s a család számára. 

A székely asszony és leánya fon  és sző szé-
kely szőttest és durva kender vásznat, mely utóbiból 
Oláhorszá^ban Galaczon szívesen vesznek vitorlák 
nak. — Készit a székejy nép sásból szotyrot, szal 
mából kalapot, mely nélkül székely és *szász as-
szonyt egyes vidéken nem is láthatni a mezőn. 
Magának dolgozik ez is. 

Hajdan az egész Szepesség, Sárosmegye na y 
része font  és szőtt len és kender gyolcsot, — elá 
rasztotta véle az országot melyben a szepesi,vá-
szonnál jobbat csak a nagy ur ösmert. A földes  ur 
jobbágyai széles e házában majdenm kivétel nél-
kül fontak  éssz'lt ek az uraság számára; e vászon 
mind Debrecenben gyűjtetett össze, s onnan Rozs-
nyóra ment a fehérítőkhöz.  — Ez kereseti forrás 
volt és nagy nemzeti vagyon. De megsemmisittete 
a gondatlanság, főleg  meg az 1848 utáni korszak, 
egyszetü okból. 

Ugyanis a mechanicai orsó tétlenségre ítélte 
a gúzsait és rokkát ; lehetetlenséggé vált a kézi 
fonalnak  a mechanicai orsókkal versenyezni. Ennek 
az lőn következésé, hogy a cseh, morva és szilé-
ziai nép a a fonoda  tulajdonosától fonalat  és szö-
vőszékeket kapván, s mert addig mig 30 röf  vá-
szonra valót font  volna, négyszáz röf  vásznat sző-
hetett ; s mert a fonodák  a gyapotot a legnagyobb 
tökéletességgel változtatták fonallá;  — elő állott 
az olcsó vászon. De mert a gyepfehéritést  felvál-
totta a gyors fehérítő  ^egyi szerrel, mert az apre-
tura által a vászon sima, fényes  és tetszetős lett, 
— s végre mert hazánkban senki sem foglalkozott 
a kérdéssel s a szepesi ember elvesztve pénzét a 

magyar bankóban, válallkózni nem tudott — szük-
ségkép tönkre ment a legszebb házi ipar s azzá lett 
mivé az oláh és székely asszony munkája ; t. i. az 
ön szükség fedezetévé. 

Házi ipar volt a tulipántos láda, nyoszolja és 
szék, melyet ezerével hoztak Trencsénből le a Vá-
gón Komáromba, onnan Budapestre. Az alföldi 
nép fénnyüzési  czikke volt ez. — Ma fénymázolt 
ládát, szekrényt, és ágyat vesz az alföldi  magyar 
— A tulipántos ládák készítőit erre nem figyel-
meztette senki; ez az ipar is semmivé lett 

Nem jelentéktalen házi ipar tót- szerb és oláh 
asszonyok hímzése, de kereskedelmi czikket csak 
anyiban képez, a menyiben a faluból  egyik, vagy 
másik vásárba v.szik ismét csak a nép között elá-
rusítani. 

De a Veszprémi kulacSj a bakonyerdőbeli fa 
szerszám, az erdélyi havasok alján készült cseber 
dézsa, ez mint háziipar, — hanem hát csak olyan 
mely a nemzeti vagyont nem öregbiti, épen olyan 
mint midőn az állam pénztárában lévő pénz hol 
egyik hol másik könyvbe van bevezetve, egyik 
alap nő, a másik fogy,  da az e -yenlot egy és 
ugyanaz. 

Ez és ezekhez sok hasonló az a háziipar, me'y 
századok óta áll, s melytől egy kitűnő tudós, a 
magyar klérus egy nagy érremü tagja aztmonJja, 
hogy ezt nem fejleszteni,  hanem conserválni kell, 
hogy a magyar typust el ne veszítse. 

Szerintem azonban a háziiparnak épen ugy 
kell fejlődnie,  mint fejlődik  minden, mi a tökély 
foka  felé  halad. 

Ma már a háziiparnak jövedelmi forrássá  kell 
átalakulni, mert ebben egy alig képzelhető kincs, 
igen nagy nemzeti vagyon rejlik. 

Ha elmsgyünk Genf  környékéra, vagy a ba-
deni és vvürttenbergi fekete  erdőségbe s megnéz-
zük az óra ipart; — ha elmegyünk Hof  és Co-
burg között fekvő  közel 63 faluba  és megnézzük a 
kosár ipart; — 

vagy megtekintjük a szászországi Svajcz szer-
entin kö. és gyermekjátékát iparát; — 

tovább menve Szászország harisnya szövésze-
tét, mely a müveit államok legnagyobb háziipara ; 

és ha megnézzük azt, hogy Szilézia falvaiban 
hány száz ezer pár kesztyű ; — vagy 

Florencz vidékén hány millió méter szalma 
fonat;  Svéd és Norvégiában, ugy Svajczban Ma-
iringen és Briencz városokban mennyi fa  dolgoz-
tatikfel  mint házirpar, hány ezer embert foglalkoz-
tat; — akkor világos fogalmat  nyerünk a háziipar 
fontosságáról,  mely ami álampolgárainak millió-
kat és ismét milliókat hoz be. 

Látva mindezeket, melyek csak egy töredékét 
képezik a mivelt nyugoti államok háziiparának, 
önkénytelenül felmerül  a kérdés : vájjon miért nem 
lehet e hazában is, — mely a természet mind en 
adományával pazarul van ellátva — a népnek oly 
kereseti forjást  szerezni, mely ezt legalább a napi 
nyomortol mentse meg? 

A feleletet,  melyet annyiszor zsebre tettem 
elmondom röviden. — 

Igen müveit, nagy tekimtélyü férfiaktól  hal-
hallottam azt, hogy hazánk kiválólag földmivelő 
állam, népe hat - nyolc hét alatt gyakran (de nem 
mindig) anyi foglalkozást  nyer, hogy félévre  bizto-
sítja magát az éhenhalástól — de csak ettől. — 

Egy másik tekintély igy okoskodott : miként 
jut a birtokos osztály ahhoz, hogy a népnek ipart, 
ipari foglalkozást  szerezzen, hiszem az iparos ugy 
is a birtokostól él, a nép meg, ma is tulkövetelő 
napszám dtjja'ban : hátha még jobb rr.oduvá válik I 

Ámde ezen urak, bármi tekintélyek legyenek 
is a közigazgatás vagy jogtudományok terén, még 
is rövidlálok, vagy önzök, vagy soha sem foglal-
koztak a közgazdászati tudományok legelemibb 
részével. — 

(Fo'ylatáia következik) 

VIDÉKI ÉLET. 
Kézdi Vásárhely, 1879. ápril 10. 

Tekintetes szerkesztő ur! A szerencsétlen ti-
szavidéki árvízkárosultak érdekében nálunk is tör-
tént ám valami. Adakozott a város, gyűjtött az ol-
vasó egylet, gyűjtöttek egyesek, adakozott a hely-
beli tanítói kör s népiskoláink tánitványainak majd 
mindegyike. Ugy hallottam, hogy az eddigi ada-
kozások összege az ezer frtot  meghaladja. Ha min-
den város és község aránylag csak ijy mértékben 
járul is a szerencsétlenek nyomorának enyhítésé-
hez, ugy azon seb, melyet Szeged elpusztulásának 
katasztrófája  ha?ánkon ütött, remélhetőleg nemso-
kára be fog  gyógyulni. Adja isten, hogy ugy le-
gyen 1 _ Dicsérettel kell megemlékeznem az itteni 
nőegyletről, minthogy ez néhány fillérestélye  jöve-
delmét a vizkárosultak javára ajánlá fel  s mindent 
elkövetett, hogy azon estélyeit vonzókká és látoga-
tottakká tegye. A közművelődési egyesület is adott 
magáról némi kis életjelt — oly sok viszontagság 
után, a mennyiben e hó 6-án egy sétahangversenyt 
rendezett a szegedi k javára. A dal- és zeneszak-
osztály felváltva  működött; közben dr. Reiner D. 
ur t irtott egy felolvasást,  Baló László ur pedig 
szavalt. Az estély csinos és élvezetes volt; csak az 
kár, hogy a rendes közönség nagy része a csekély 
belépti dijak dacára távollétével tüntetett. Különö-
sen a vagyonosabb polgári osztályból (a masiná-
sok) alig láttunk valakit. Azért nem jöttek e, mert 
a nemesebb élvezetek iránt kevésbé fogékonyak, 



vagy mert keblüket a részvét melege tán kevésbé 
hatotta át ? ki tudhatná ? A közművelődési egye-
sületről lévén szó, nem állhatom meg, hogy pár 
szóval meff  ne emlékezzem annak szini szakosztá-
lyáról is. Rég eP ondották már e szakosztályról, 
hogy meghalt és nem aluszik,'mint némelyek hinni 
szeretnék. Sajnos, i azat kell adnunk azoknak, kik 
halottnak tartják ; mert még most sem adott magá-
ról e szakosztály semmi életjelt, midőn az árvízká-
rosultak érdekében ország-, sőt Európaszerte meg-
indult a moz alom. — Az egyesület drága pénzen 
megszerezte a színpadot s a díszleteket és most 
nincs a ki használja azokat, ott hevernek hosszú idő 
óta érintetlenül. A szini szakosztálynak, ugy lát-
szik, nincs kedvező talaja városunkban. S vájjon 
miért ? Azért, mert nincs a kikből a szini szakosz-
tály kiteljék — azaz a kik tagok lenni akarnának, 
nem képesek, a kik pedig képesek és hivatottak 
volnának, nem akarnak. — Másutt az intelligencia 
créme-je szokta az ily ügyeket kezébe venni; ná 
lünk azonban a haute volée az ilyes „haszontalan-
ságoktól" távol tartja magát. Csak nem rég olvas-
tam egyik lapban, hopy Marosvásárhelytt műked-
velő társulat van alakulóban, melynek élére Ajtai 
M. polgármester kezdeményezése folytán  Pálffy  Dé-
nesné szül. báró Bánffy  Józéfa,  Sebestyén Mihály, 
kir. főügyész  és IKron István állottak. Mennyire 
más ott a levegő és mások hhetnek a társadalmi 
viszonyok, mint nálunk ! Hogy is hivták csak azt 
a tudóst, a kinek halálos ágyán ezek voltak utolsó 
szavai: „Több világosságot I" ? — Vig ünneplést 
kíván a szerkesztő urnák 

Pattantyús. 

Iti assó, 1879. ápril 13. 
Tekintetes szerkesztő ur I A feltámadás  dicső 

ünnepét jelzi a harangok zúgása, a bérceken fel-
állitottt mozsarak száz meg száz durranásai. Ünne-
pel itt ma mózeshitü, protestáns, rom. katholikus, 
görög egyesült és nem egyesült, magyar, szász és 
oláh. Népek nagy, felekezetek  szent ünnepe, örök 
béke. — Délután 3 órakor megszólal a lutheránus 
anyatemplomban művészi előadásra a nagy orgo 
na. Ott ülnek ők mind, egy sem hiányzik, római 
katholikusok, mózeshitüek stb. A művészet nemzeti 
hitvallás. Örök béke s nemzeti hitvallás többé nem 
ábránd, — hanem megtestesült való. Brassó több 
ezerre menő elkényeztetett koldusai is szintén igy 
gondolkoznak — miután soha nem hallottam, hogy 
< gyi'r is a magyar vagy német, szász vagy oláh 
krajcárért zúgolódott volna. 

A mi e városban érezhető hiány : a szegények-
háza, a milyeneket nevezetesen Bukurestben látunk. 
Mintegy 8 —10,000 forint  tőkével bír Brassó szegé-
nyek alapja s mégis ez irányban nincs senki, a ki 
az ügyet odaadással kezébe vegye. Tekintetes Tür-
kösi István birtokos ur évenkint saját meggyőző-
dése és belátása szerint sokat, igen sokat áldoz a 
szegényeknek. Húsvét szombatján is ott láttuk a 
szegények nagy tömegét, kiket gazdagon megaján-
dékozott. Szép és nemes tett; ily kéz és lelkesült 
kebel volna képes a szegények ügyének megoldá-
sát végeredményhez juttatni. Hogy ugy legyen, e 
város áldozatkész polgárai támogatásaikkal a sze-
gények ügyétől nem vonulnak soha vissza. 

Egy atya. 

kir. tanfelügyelő  urnák a tanügy érdekében kifej-
tett buzgóságáért leghálásabb köszönetét nyil-
vánitja. 

Csia István, tant. titkár. 

C é Á* y& M  í í / M>  » 
Bukarest, 1879. április hó. 

Vagy két napja gyönyörű időnk jár. A meleg 
napsugarak ki is csalják a bukuresti közönséget a 
Podu mogosoi-ra, vagy mint ujabban elkeresztel-
ték, Calea Victoriei-ra (a győzelem utja), mert a 
románok az újság mámorától elkábítva, fővárosuk 
több utcáját elnevezték győzelmök színhelyéről és 
napjairól; igy „Strada Február 11", „Calea Plev-
nei", noha ez utóbbi név nagyobb dicsőségére szol-
gál a töröknek. 'De hagyjuk ,abba a politikát, ez 
nekünk nem való, inkább tekintsünk szét a Podu 
magasán, mint azt az itteni magyar cselédség ki-
ejti. Az egész utcát különösen az ibolyaáruló ci-
gányleányok raja özönli el, visítva kínálják ibolyái-
kat : „micsu mele frumusele,  mirosele I" (szép és jó 
szagú ibolyák.) Sajnálom, hogy hangjegyismerettel 
nem birok ; — mindjárt lekottáznám a különböző 
hanglejtéseket, a mint azt az illető árusok kiabál-
ják. Előttünk mozogni kezd a nép, a birzsák, bér-
kocsik kitérnek az útból és hel. et adnak a lassú 
trappban jövő udvari kocsinak. A fejedelemnő  haj-
tat haza diner előtti sétájából; a járókelők mély 
meghajlását kedves mosolylyal fogadja,  mely mo-
soly mindig ott ül a románok e méltán szeretett 
fejedelemnője  ajakán. Hogy a „Nemere" olvasónői-
nek egy kissé kedvezzek, le is irom, milyen toil-
letben láttam a napokban az uralkodónét. Gránát-
vórös kásmir ruha, ugyanolyan szinü bársonyvirágu 
atlaszszal' diszitve; fekete  köpeny, gránátszin bár 
sonykalap nagy fehér  tollal, mely hátulról hajlott 
előre, ugyanolyan szinü napernyő aranyos rojttal. 
A narancsárus éles hangja másfelé  vonja figyel-
münket. „Hai lemoia portucalel" igy kínálja áru-
ját, mely az idén különösen bőven termett. „Gáz, 
gáz !" kiáltja az előttünk haladó, vállán két bádog 
edényt cipelő fiu.  „Puca ma la nas" (fogd  meg az 
orrom), viszhangozza a suszterinas, a ki azonban 
magyar születésű, mert im ugy fütyöli  a „Huszon-
kettőt", mintha Kolozsvár utcáján hallanók. Hogy 
mennyi itt a magyarság, főleg  a cseléd, arról fo-
galmad lehet kedves olvasóm, ha elkísérsz Ovessa 
Rietz Gusztáv avagy Martinovics füszerkereskedé-
seibe. Bejön a csíki szolgáló, már messziről kiáltja 
magyarul: „Úrfi,  istálok két pakli gyujtószálkát, 
— de ne az aprókból adjon ám, mert a múltkor is 
haragudt érte a nagyságos asszony." Egy másik : 
„Istálok egy litra olajat — de jól megmérje, mert 
otthon észreveszik, ha hiányzik belőle", és igy 
majd minden kereskedésben, a gyógyszertárakról 
nem is beszélve, a hol egy-egy magyar segédet 
tartanak a cselédek végett. De letérek a felvett 
tárgyról ismét, pedig épen a Boulevard Academieire 
értünk s a gesztenye- és hálva- (édes pálmagyökér-
ből, dióból és mézből főtt  böjtös étel) árusokat 
megkerklve, végig is sétálunk rajta, megállván a 
Vitéz Mihály szobra előtt. A román hős ágaskodó 
lovon ülve van ábrázolva, kétfelől  két Plevnánál 
okkupált ágyutói őrizve. Szemben vele az akadé-
mia impozáns épülete emelkedik, melyben a román 
nemzeti muzeum is van. Jobbra tőle egy kis kez-
detleges füvészkert,  melynek nagyobb kiterjedését 
a hely szűke gátolja. Az óra ütése a hazatérésre 
int. Tehát a viszontlátásig I 

Akli. 

T A N Ü G Y -
Brassó, 1879. ápril 13. 

A brassómegyeí tanitó testület választmányá-
rak folyó  évi február  10-én tartott ülésében ngos 
Koós Ferenc kir. tanfelügyelő  ur a nevelés és ok-
tatásügy érdekének előmozdítása céljából egy-egy 
darab cs. kir. arany jutalom mellett következő pá-
lyakérdéseket tűzte ki : 1) „Miként kell a nméltgu 
közoktatási minisztérium által kiadott szemléleti 
l.épeket egyrészt a beszéd- és értelemgyakorlatok 
tételeivel, másrészt az illető olvasmányok tartalmá-
nak megfelelőleg  csoportosítani és kezelni ?" — 2) 
„Melyek a népiskola rendes tantárgyai közé felve-

endő házi iparnak erkölcsi és anyagi hasznai a ta-
nitó,növendék és népre nézve?" 3)„Mikép lehetne a 
magyarnyelvet szakszerüleg az idegen ajkú népis-
kolákban, különös tekintettel Brassó-Fogarasme-
gyékre, kezelni és arra a növendékeket tanítani?" 
— Ezen korszerű tételeket a választmány köszö-
nettel veszi s n .os Koós Ferenc kir. tanfelügyelő 
urnák nemes áldozatkészségéért jlegforróbb  háláját 
fejezi  ki. Pályázati feltételek  : a) Fentebbi kérdé-
sekre pályázhat a brassómegyei tanítótestület min-
den tagja, b) Határidő jelen 1879. évi szeptemberhó 
í -ső napja, c) Idegen kézzel irt pályamunkák a ne-
veket tartalmazó, lepecsételt jeligés levelek a bras-
sómegyeí tanítótestület elnökségéhez cimzendők. 
Ugyancsak a kir. tanfelügyelő  ur kezdeményezese 
folytán  a tantestület e megye néptanítói számára 
a nyári szünidő alatt Hosszufaluban  létesítendő hat 
heti ipartanfolyam  megnyitásához szükséges lépé-
seket megtette s ha a nagyméltóságú közoktatási 
minisztérium a fedezetre  szükséges összeget utal-
ványozni kegyes leend, e megye népiskoláiban az 
iparoktatás szép jövőnek néz elé. Szaktanítók lesz-
nek : Kupcsai János állami felső  népiskolai tanitó 
ur, előadja a rajz és müfaragászatot.  Ezen iparágra 

beíratta magát 12. Ács János, felső  népiskolai ta-
n i t ó u r a k e f e k ö t é s t ,  j e l e n t k e z e t t 1 0 . Z a j z o n J á n o s 
b r a s s ó i á l l . t a n i t ó u r a k o s á r f o n á s t  — e z e n i p a r á g 
m e g t a n u l á s á r a f e l v é t e t e t t  i o ; ö s s z e s e n 3 2 t a n i t ó . 
A b r a s s ó m e g y e i t a n í t ó t e s t ü l e t n g o s K o ó s F e r e n c 

Milán fejedelem  ellen is Nisben me-
rénylet követtetett el petardával, mely 
ngy robbant el, hogy nem sebesítette 
meg 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Ö Felsege  a magyar miniszterelnök elő-

terjesztése folytán  elrendelte, hogy a s/.egedi 
váracs Szeged városának szabad rendelkezésé-
re bocsáttassék, mely fejedelmi  elhatározás kö-
vetkeztében lehetővé válik, hoj;y a város uj 
építési tervének megál'apitásánál azon terület 
melyen m st a váracs áll, szintén figyelembe 
vehető lesz és házhelyekre fel  fog  osztatni — 
Ennek fejében  a várostól csakis annyi k vánta-
tik, hogy az uj laktanyák építésére szükséges 
területet alkalmas he yen a katonai igazgató-
ságnak ingyen engedje át. 

— Gyárfás  Albert a bukuresti ref.  egyház de-
rék lelkésze vasárnap, ápril 20-án fogja  megtar-
tani Ilyefalván  próba-szónoklatát. 

— Hynien. Dr. Szász István gytnn. s, tanár 
húsvét másodnapján tartotta esküvőjét G y á r f á s 
Etelka kisasszonynyal, — városunk főjegyzőjének 
kedves leányával. 

— Babok megszőkése a megyeházából. April 
11-én egynegyed 6 órakor a budapesti megyeház 
első emeleti 9. sz. cellájában elhelyezett négy rab : 
Diamant Adolf,  Scheidl József,  Vanko György és 
Gyalog Lajos részint megszökött, részint a szökési 
kísérleten rajta kapatott. Az említett cella a me-
gyeház levéltára alatt van helyezve. — A rabok 
már hosszabb idő óta foglalkozhattak  a szökési 
munkálatokkal, a nélkül, hogy ebben bárki is há-
borgatta volna őket. E munkát oly kép végezték, 
hogy a czellábau egy asztalra egy fapadot  állítot-
tak fel  s a levéltárba men) bolthajtást vassal ke-
resztül fúrták,  mi magában véve is több napi mun-
kát vett igénybe. Munkájokat ugy voltak képesek 
elrejteni, hogy a fúrt  lyukat papirossal ügyesen 
beragasztották, s mikor már meglehetőssen előre 
haladtak, a szabnazsákbó! kivették a szalmát, be-
tették a kifúrt  lyukba, m e g g y ú j t o t t á k , s 
keresztül égették a levéltár padozatát. Ily módon 
sikerült egy akkora lyukaf  kiégetniük, hogy azon 
egy ember — nem egészen kényelmesen keresztül 
bújhatott. A munkát az éjjel fejezték  be s hozzá 
is fogtak  a szökéshez. Hogy a lyukat elérhessék 
egyiknek a másik vállára kellett állnia s a már 
fennlévő  a visszamaradottat maga után húzta, mely 
műtét azonban alulról szintén segítséget igényelt 
Ily módon hárman fel  is jutottak a levéltárba, mig 
Gyalog Lajos, a negyedik, lenn maradt s társai a 
legnagyobb erőfeszítéssel  sem birták felhúzni.  A 
levéltárba feljutott  rabok egyike a megyeház nagy-
kapuján észrevétlenül kiosont : a másik attól tart-
ván, hogy társának szökése által az őrt álló hajdút 
figyelmessé  tette, visszaszökött barátjával együtt 
az emeletre s ott az árvaszéki teremben levő zöld 
asztal teritőjéből köteleket készített magának s 
azon az ablakon keresztül a megyeház-utcába bo-
csátkozott le. A kötél azonban még mielőtt a földre 
ért, elszakadt s igy másik társának szökése meg-
hiúsult, Vankó György — ez a neve az ott ma-
radt rabnak — erre lement a folyosóra,  liol az 
örök elfogták,  mig Diamant Adolf  és Scheid Jó-
zsef  nyomtalanul eltűntek. 

— Lefőzött  nzsorás. Az Ausztriából kiutasí-
tott uzsorások jelentékeny része kétségtelenül Ma-
gyarországnak vette útját Erre vall legalább az a 
kis ostromállapot, mely alatt mostanában a kaszár-
nyák, hivatalhelyiségek s mindazon épületek kör-
nyéke lenni látszik, a hol „előnyös kölcsönre" szo-
ruló egyének lehetnek. Miután a „közbizalom" éz 
idő szerint nagyon megrendült s alig meri valaki 
fölkeresni  az uzsorásokat barlangjaikban — elmegy 
a hegy Mahomedhez, s megrohanja kölcsönajánla-
tával az utcán. Ez a legújabb invázió különösen 
vitéz hadseregünk tisztjeit vette ostrom alá — épen 
itt számítván a leggyöngébb ellentállásra s a leg-
könyebben bevehető várra. Az ostrom fede  t állás-
ból, vagy csellel kezdődik s lassan-lassan kerülnek 
sorra a ioo tonnás . . . azaz percentes ágyuk. Epen 
ma is intéztetett egy ilyen roham városunk egyik 
várának bástyái alatt — irja a „N. H.„ de a mely 
hadseregünk dicsőségével és a támadó megfuta-
modásával végződött. „Gut'n Morgen, Herr Ober-
liedinantl-1 — evvel a röppentyűvel köszönti a ka-
szárnyából kijövő tisztet a ravasz ellenség. — Sza-
lutálás. — „Mechten Se nicht Goldrente kaufen, 
zu biliige Ratnen ?„ — Tagadó válasz s kard csör-
tető továbbmenetel. — „Aber sehr biliig!" — Vá-
lasz és taglejtés mint föntebb.  — „Wenn Se zwei 
bis dreihundert Gulden brauchen, kann ich Ihnen 
geben." — Büszke fejmozdulat.  — „Aber e pár 
hundert Gulden iz noch viel Geld . . . Nu wollen 
se ?„ — Semmi válasz. — „Vier hundert Gulden ? 
. . . . " — Főhadnagy (flegmatice)  : „Wissen Sie 
was? Ich geb' Ihnen 400 Gulden aber auf  1200 
Perzent I „ . . . . — Uzsorás :" Miins Achtun? t 
. . . . „(Kezét füléhez  kapva, sietve el. — Főhad-
nagy nyugodtan sétáltovább.) 

L E G Ú J A B B . 
Pétervár,  ápril 14 Ma reggel 8 óra tájban 

a cár rendes sétája közben, a téli p í'ota kór-
nyékén, egy tisztességesen öltözött férfi  egyen-
ruhában, sapká'al és kokárdával ment a czár 
f  lé; midón a cár felé  közeledett, kabátja zse-
béből revolvert húzott ki és többször a cárra 
lőtt. A járókelők és a rendőrök rögtön elfog-
ták a gonosztevőt, a ki ismét többször kilőtte 
fegyverét  és egy embert az arcán könnyen meg 
sebesített. A gonosztevőt elfogták,  a vizsgála-
tot megkezdették. — A merénylet meghiúsu-
lása fölött  nagy tüntetéseket készülnek ren-
dezni a cárnak A cár sértetlen maradt s egé-
szen jól érzi magát. 

h'onstáHtindpolt/,  ápril 14. A tegnap tartott 
minisztertanács állítólag véglegesen visszautasí-
totta Keleti-Ruméiia v e g y e s megszállásának 
tervezetét és szentesitette Áleko pasának Keleti 
Rumélia íókormányzójává való kineveztetését. 

Bécs, ápril 14 A viddini aff  tiret illetőleg 
megkapta a kü'ügyi hi/aral az orosz kormány 
válaszát, a melyben jelenti, hogy a legeré'ye-
sebb vizsgálatot rendelte el. Egyszersmind ha-
tározott parancsot kapott Dondukoff,  hogy az 
idegen atlttvalók kiváltságai:, a kapitulációk*1; 
és a konza!ok jogait oltilmazz.i. 



— A hiúság vásárja- A fővárosban  „volt" két 
fiatal,  de egészen ösz hajú hölgy, kik jó barátság-
ban éltek egymással és büszkén utaltak fürteik 
fehérségére,  mely telet mutat, holott ők még alig 
léptek ki a tavaszból. Az ősz hajat még most is 
tisztességgel viselnék, ha e hiúság démonja meg 
nem szállja szivöket, s nem akartak volna egymá-
son túltenni. Egy délután ugyanis, az egymástól 
nem messze lakó két hölgyhöz, egy vándorvegyész 
kopogtatott be és bizonyítványokkal  erősité, hogy 
oly festőszerrel  bír, melyet már országszerte cso-
dáltak. Ila egyszer befeketítette  a haját: az örökké 
fekete  maradt. Az egyik hölgy meg akarta tréfál-
ni barátnőjét és vett'egy dobozzal, a másik — szin-
tén ugy tett. A vegyész megadta az utasítást és 
biztositá őket külön külön, hogy pár nap múlva 
ismét megjelen, hogy lássa: mily eredménye lett 
a műveletnek. A két hölgy tehát befesté  haját, de 
nem elég vigyázattal, mert az egyiknek a keze, 
másiknak a füle  is szerecsenné vált. Mosták a ke-
zöket, fülöket  de a vegyésznek igaza volt : a mit 
ez a festék  befeketített,  az örökké olyan maradt. 
A fekete  hajú fiatal  asszonyok megszabadultak ösz 
fejőktől  de egyszersmind fehér  kezöktöl és rózsa-
szín fülöktől  is. A vegyészt pedig hiába várják — 
nem érkezik . . . . Otthon ülnek és mossák ma-
gukon a szerecsent, de hiába — nem fehéredik. 
Elérkezett a húsvét, isikor holló fürteikkel  dísze-
leghetnének — és fogva  vannak szobáikban. Ki 
tu.'ja meddig ? 

Adakozások a szegcdi árAizkárosultak 
javára. 

Tekintetes szerkesztő ur I 
K.-vásárhelyi  olvasó egyletünk választmánya 

a szegedi és alföldi  vizkárosultak javára gyűjtést 
rendezett. E gyűjtés eredményezett 126 frt  90 krt 
és egy tallért, mely összeget olvasó-egyletünk vá-
lasz mánya áttette városi polgármester tkts. Szőcs 
József  úrhoz, hogy városunkban eszközölt más gyűj-
tésekkel illető helyre terjessze fel. 

Ezen gyűjtéshez járultak: Az olvasó-egylet 
pénztára 10 frt.  Molnár Józsiás, Benkő Sándor, 
Nagy Lázárné 5—5 frt.  Wellenreiter György, Tö-
rök Bálintné, Balog Mari 3—3 frt.  Kölönte Mózes, 
Anőrus Albert, Csiki József  ügyvéd, Sinkovics 
Ignácné, Nóvák Bogdán, ifj.  Dávid István, Tittel 
Vince Kovács János cipész, id. Kupán József  2 —2 
frt.  Kakucsi Ádám, Nagy Lázár, özvegy Benkő 
Istvánné, Kósa Mózes, Fejér Lukács, Szőcs Bálint 
mészáros, ifj.  Kupán József,  Nagy Sándor mészá 
ros, Nagy József  szeszgyáros, Pongrác János, Nagy 
Dénes, özv. Török Jánosné, Bakk Pálné, Turóci 
László, Kökösi Károly, özv. László Károlyné, Ko-
vács Etelka, Dézsi Mihály, ifj  Dézsi Bálint, Szabó 
Samu, Jancsó Mátyás, id.' Szotyori Dániel, Popo-
vics András, Saska Antal. Kovács Károly keresk. 
Szabó Mózes szeszgyáros, Dachsbeck Alajos, id. 
Dávid István, Császár Lukács, Vertán testvérek, 
Benkő Pál, Török Ferenc, Feil Eduárd, Bányai 
G erő, Nagy Géza, Török Sándor, id. Török Sá-
muel, ifj.  Török Sámuel, id. Jancsó István, Györ-
biró Lajos, ifj  Jancsó István, Nagy Miklós, Landt 
József,  ügyv. Szilágyi Ferenc, Mátis János 1 — 1 
frt.  özv. Ambrus Józsefné,  Fejér Ferenc, Szacsva 
János, Dézsi Dániel mészáros, ifj.  Jancsó Dániel 
Mágori József,  ifj.  Sebők József,  Csutak László, 
Jancsó Dénesné, özv. Sebesi Józsefné;  Tusa Gábor 
Baló Ödön, Jancsó Pál, Nagy Dénes mészáros, 
Kovács Dániel, Nagy Mózes mészáros, Szőcs Mi-
hály timár, Kölönte László. Csiszár Pál szeszgyá-
ros, Nagy Lázár mészáros, özv. Szőcs Sámuelné, 
Jancsó Dániel szabó, özv. Dézsi Dánielné, ifj  Dézsi 
Dániel, Sükös Károly, Mátyus László, Csiszár Imre, 
Csiszár Sándor, Molnár Ferenc, id. Kovács István, 
Bándi István, Tóth László, Páncél Nóé, Nagy La-
jos, Bodó Dávid. Dávid Lukács, özv. Benkő Sá-
muelné, özv. Müller Józsefné,  Mágori Sámuel, Zsig-
mond György,Molnár János, Balogh János, Tóth 
Kihályné, Gál Gáspár, Kovács Pál, Szotyori János, 
Jancsó Károly, Csiszár József,  Kovács János, Ke-
resztes Antal, 50—50 kr. özv. Jancsó Balázsné 80 
kr- Bsiszár Mihály keresk. 5 frt.  id. Sebők József, 
Vas Ferenc, ifj.  Szotyori Dániel, Kóber János, özv. 
Erdő Mózesné. Molnár Dániel, Jancsó Mózes (Já-
nosé,) Kovács Sámuel fazakas,  Kis Róza, id Szőcs 
János kereskedő Szőcs Sámuel Zsigmond Balázs, 
40 —40 kr. özv. Nagy Sándorné. Ritter Ignácné, 
Nagy József  mészáros, N. N., özv. Vinternic Nán-
dorné 30—30 kr Czimbalmos Ferenc, Pá ncél Ist-
ván, Török János orvos, Kovács András, Kovács 
Dániel lakatos. Jancsó Rebeka, özv. Szabó Józsi-
ásné, Páldeák Pálné. Szilágyi Sámuel, Bodó Jó-
zsef,  Kovács Gergely, Krenicki Róza, Krenicki 
Károly Benkő Gábor, Nagy Mari, 20—20 kr. Nagy 
Anna, Sir Vencel,- Sir József,  Petrócki Károíy, 
Mátyás Ferenc, Kovács Pál, Szőcs, András, özv-
Jancsó Sámuelné, Kovács Ignác, özv. Pap András-
né, Bányai József,  10—tó kr. Nagy Dániel jbiró-
sági végrehajtó 1 drb. 2 frtos  tallér. 

Fogadják a szives adakozók olvasó-egyleti vá-
lasztmányunk s főképen  a szerencsétlenséggel súj-
tottak nevében kifejezett  hálás köszönetünket. Szi-
ves köszönet a gyűjtés körül fáradozottaknak  I 

K.-Vásárhelyit,  1879. április io-én. 
Az olvasó-egyleti választmány. 

L O T T O I I U Z A S . 

Brünnben ápril 16-án kihúzattak a következő 

számok : 

52, 59, 78, 4, 20. 
P I A C I Á R A K jS.-Szt.-

jGyörgy 
ápril 15 

1 Brassó, 
ápril 11 

frt. IkrU frt |kr. 
] legszebb . . 
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Érték-  és váltó- drfolyam  a bécsi cs kir  nyilvános 
tőzsdén  ápril 7. 

Magyar aranyjáradék 88.50 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
« „ n I L n„ "<>.— 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 78-25 
„ „ „ 1876. évi államkötv. 69.75 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 107.— 
„ földtehermentesitési  kötvény . . . 83.50 

Temesvári „ „ . . 79.— 
Erdélyi „ „ . . 78.— 
Szőlödézmaváltsági ,, . . 86.— 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 65.15 

„ „ „ ezüstben . . 77.15 
„ aranyjáradék 65.20 

:. 860. államsorsjegy 77-8o 
Osztrák nemzetibankrészvény . . . 1 . 119.— 

„ hitelintézeti „ . . . . . . 8.11 
Magyar hitelbank 246.50 
Ezüst —.— 
Cs. kir. arany 
Napoleond'or 

555 
9-33 

Német birodalmi márka 57-55 London 117.20 
Felelős szerkesztő: Mállk Józset. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Sz. 107I1879. 

Árverezési hirdetés. 
Sepsi-S'.entgyörgy rendezett tamícsu város 

árvaszéke által ezennel közhirré tétetik, hogy 
Kovács Sámuelnek kiskorú gyermekeivel felé-
részben közös, a sepsi-szentgyörgyi 19. számú 
telekjegyzőkönyvben  A -j- alatt 45 103, 104, 
i»5> 3*66, 3867|a, 4037, 4 0 3 8 , 4 0 3 9 , 4 1 4 7 , 
4148, 4149|b. és 4070. helyrajzi szám alait fog-
lalt. 256 frt,  2800 frt,  89 frt,  és 32 frtra  be-
csült ingatlanai, valamint az ujlibucz utcai 151 7 
frtra  becsü't puszta telke, az osztály keresztül 
vitele tekintetéből, az érdekelt felek  kérésére 
f.  év. május hó 2-án d. e. 9 órakor a városi 
árvaszéknél tartandó önkéntes nyilvános árve-
résen telekkönyvi  testenként, de semmi esetre 
becsáron alól elfognak  adatni. 

Az árverezési feltételeket  venni szándéko-
zók alólirt árvaszék irodájában, a hivatalos órák 
alatt megtekinthetik és lemásolhatják. 

Sepsi-Sztgyörgyön, 1879 ápril 4-én tartott 
üléséből a városi árvaszéknek. 

Császír Bálint, 
3— árvaszéki elnök. 

Árlej tési Mrdetes. 
Az általam elvállalt n.-borosnyói község-

ház építéséhez szükséges asztalos-, festő-,  laka-
tos- és üvegezési munkála'ol.nak, va'amint érc-
kályhák be-endezésének árlejtés utjáni elválla-
lásra 1879. évi május 4 dikén délelőtt 9 órára 
minden vállalkozni szándékozó szakértőt saját 
lakásomra tisztelettel meghívok. 

Az összes kikiáltási egyetemes munka-ár : 
0774 frt  25 kr, vagy 

a) külön asztalos- és festőmunka  2827 frt 
09 kr 

b) lakatos munka fes  éreznemüek összesen 
3505 fit  10 kr, 

c) üveges munka 442 frt  06 kr. 
Vá'lalk ózni kívánók értesítettnek, hogy 

akár az egyetemes munkára, akár különnemű 
egyes munkára vállalkoznak, és az ellválalni kí-
vánt munka je'zett ár összegének io„|°át az 
árlejtés előtti oiákban letenni köte e a . Egyébb 
feltétele  -, u. m. teiv, munka sorozat és költség 
vetés acldig is naponta délután 3 órakor kezv-
ve saját házamnál bár mikor megtekinthető. 

Kézdi Vásárhelyit 1879. április io-én 
Cseh István, 

építész. 

F i n o m 

DIÓFA -FOU RNIRÖ K 
olcsó árban kaphatók 

PAPP FERENC 
butorgyárosnál Brassóban 

Ugyanott egy jó karban levő csinos 

n g i f f i f ü  M®st 
jutányos árban eladó. 

Ertekehetni PAPP FERENC, 
bútor gyárossal. 

(Brassó, klastrom utca 2) 

Az arcszín fiatal  üdesége! 
Felülmulhatlan és nélkülözhetlen szap-

pannak bizonyult be és általánosan elismerte-
tett hölgyek és urak által a kitűnő párisi Dr. 
LEJOSS li-féle 

SAVON RAVISANTE 
ez a legjobb és leghirnevesebb mosdószappan 
a világon ; a ki egyszer megkisértette, az so-
ha többé nem használ más szappant. 

A h a t á s b i z t o s í t t a t i k . 

— Egy darab ára 50 kr. — 

Felülmulhatlan bőrszépitő szernek lett a 
hölgyvilág által általánosan elismerve a hiva-
talosan megvizsgált, kitűnő ártalmatlan valód* 

R a v i s s a n f e 
Dr. LEJOSSE?tóI Parisban. 

Ezen világhírű bőr tisz-
tító szer valamennyi szé-
pítő szer között leghíre-
sebb és leghatásosabbnak 

i bizonyult szeplők,napégés 
rezesség, sárga foltok,  va-
lamint minden bőrtisztát 
lanság biztos eltávolítá-
sára. 

A RAVISSANTE  az 
arcszinnek feltűnően  szép 
halvány rózsaszínű, bár 
sonyszerü fiatal  üdességet 
ad, a bőrt és kezeket va-
kító fehérségüvé  és gyön-
géddé teszi, hüsitö és fel-
•üditőleg hat s gyöngéd g 
bőrt szerez, a legkésőbbi M 
öregségig 

Budapesten valódi minőségben kapható • Íj 
Török József  gyógyszerész urnái, királyutcza fe 
7. szám. Sepsi-Syentgyörgyön Otves Pal és P 
Betegli Bálint urak gyógyszertárában. 

Központi szétküldési raktár: Sehwarc Henrik-
nél, (Budapest, muzeum-körut 41. sz.) 35—50 


