
Pribék Antal József  főhercegért,  Lessis Miska gr. 
Zichy Jenőért, a kiállítási elnök Ráth Károlyért 
s Grünwald József  (debreceni hirlapiró) Zichy Jenő 
és Károlyi Pista grófokért.  A társaság a legjobb 
hangulatban oszlott szét. 

A székesfehérvári  kiállitás. 
— Junius 4, 

Dacáta a szeles, kellemetlen időnek a lá-
togatás ma is nagy mérveket öltött. Már a 
reggeli vonatok megérkezése után a főepületek 
érdekesebb termei zsúfolva  voltak A budapesti 
állami tanitónökepezde növendékei számra 
nézve mintegy 80-an második vonattal meg-
érkeztek és igazgatónőjük, valamint több taní-
tónő vezetése mellett csoportonkint indultak a 
kiáliitás megszemlélésére. A magyaróvári gazd 
intézet növendékei i-< testületileg erkeztek meg 
a kiállitás tanulmányozására A keszthelyi gaz-
dasági intezet növendékei három tourban ér-
keznek a kiállításra Az első tour — harmincan 
— holnap reggel érkezik ide 

Az előmunkáló jury legtöbb tagja ma meg-
érkezett. Zichy, Szvetenay, Keleti Károly, flav-
ranek, Lederer, Boné, Hollán tábornok és töb-
ben, mint e bizottság tagjai, ma tanácskoztak 
és megállapították az eg> es csopot tokra eső' 
kitüntetések mennyiségét és minőségét A biráló 
bizottság holnap reggel 10 órakor alakúi meg 
a jury-pavillonban. A XIV. csoportba mint bi-
ráló utólag Rainer Ferencz választatott meg 
Szegedről A többi fő-  és alcsoportok teljesen 
komplettek, a mennyiben a végrehajtó bizottság 
a juryból leköszönt szakferfiak  helyét alkalma-
san pótolja. 

Az osztrák kormány küldötte: Kalteneg-
ger cs kir tanácsos ma ide érkezett A kiclli-
tás megtekintése után ugy nyilatkozott, hogy 
sokkal többet talált, mint iparunktól várni le-
hetett Általában megelégedettnek látszott. A 
helybeli vasúti pénztárnok eilen a közönség ré-
széről számos panasz hangzik. A közönséggel 
szemben dur< a bánásmódot tanúsító hivatalnok 
ellen illetékes helyen feljelentés  történt. 

A jury-pavillonban ma délután 3 órakor 
Lukácsy Sándor felhívására  a hazdi kertipar 
érdekeltjei tanácskozmányt tartottak e«y orszá-
gos kertészeti egyesület alakítása tárgyában. 
A minisztériumhoz felterjesztetett,  de módositás 
végett visszaküldött szabalyok megvitattak és 
az egyesület megalakulása érdekében a kezde-
ményező elhatározás meghozatott A gyűlés 
Lukácsy Sándort kérte fel  az ideiglenes szerve-
zési teendők teljesítésére. 

S Z I N E S Z E T , 
Kézdi-Vásárkelytt  1879. jun. 4-én. 

Szombaton (máj 31.) „Niniss" énekes bohózat, 
meglehetősen gyérközönség előtt adatott. Magára a 
darabra nézve az a szerény észrevételünk van, hogy 
— nem Vásárhelyre való. Ezen állítás indokolása 
azok előtt, kik viszonyainkat ismerik, ugy hiszem 
fölösleges.  — Szerepeiket helyes felfogással  és 
ügyes alakítással játszták ; Zádor Zoltán (Gregoir, 
fürdető).  Benkő Jólán (grófnő),  Kazaliczky (Ana 
tol) és még tán Komáromy (Korniszky gróf).  Ez 
utóbbinak arcjátékával azonban nem vagyunk egé-
szen kibékülve. Az énekek is elég csinosak és él-
vezhetők voltak. 

Vasárnap (junius 1.) „Dobó Katicza" történeti 
népszínmű, Tóth Kálmántól. — A címszerepet 
(Dobó Katica) Ben-kő Jólán játszotta elég sikerül-
ten; tőle azonban többet vártunk volna. Ugy lát-
szott. hogy nem találja magát teljesen bele szere-
pébe. Kazalicky (Dobó) szépen játszott, de ellene 
is van ezúttal kifogásánk,  s ez az, hogy sokkal fi-
atalabbnak volt maszkírozva, mint kellett volna, s 
mint minő Dobó a valóságban volt. Egy csepp 
hajlandóságot sem éreztünk elhinni., hogy az a fi-
atal, daliás alak atyja lehetne Katicának, annál ke-
vésbbé, minthogy az akkori mozgalmas idők és 
terhes honfi  gondok korán megőszithették az i^az 
hazafiak  fejét.  Szathmáry (Balassa Bálint) igen jó 
alak volt és csinosan játszott. Komáromy (Homó-
nai uram) kifogástalan  volt kulacshordozójávil, Se-
bestyén gazdával (Zádor Zoltánal) együtt. A fj.;ze-
replök közül leggyarlóbb volt Morvay (Hegedűs) 
főleg  azon jelenetében, midőn árulási terve meghi-
úsulván, Homonnay uram által kényszeritettik. hogy 
a vár ablakán kiugorjék. E salto mortalehoz is 
csak oly arczot vág, mint ha valami egyszerű gym-
nastikai figurát  akarna produkálni. Eltekintve et-
től az előadás általában igen jól sikerült, s a mel 
lék alakok is jól viselték magukat. A szép számú 

közönség részéről elismerésben nem is volt hiány. 
Hétfőn  (junius 2.) Csepreghy Feranc jiépszin-

müve a „Sárga csikó" adatott szintén szép szá 
mu köz nség előtt. Leszámítva egypár hi-
bát, az eddigi alőadások között ez a legsi-

kerültebbek egyike volt. Ugy látszik, Sztupa ur 
társulatának a népszinmüvek mind igen jól sike-
rülnek. K. Nagv Róza (Bakay András leánya. Er-
zsike) szívvel-lélekkel  játszott, talán éppen az volt 
a baj, hogy nagyon „akart." Nekünk legalább az 
a nézetünk, miszerint ha nem „akart" volna oly 
nagyon, az író által festett  Erzsikét több természe-
tességgel és hűséggel adta volna. Dalai — egy-
nek kivételével — elég jól sikerültak s mégis uj-
ráztattak. Csak az kár, hogy ének közben olyan 
furcsán,  s éppenséggel nem egy szerény falusi  le-
ányhoz illőleg kancsingat a közönségre. Atyja Ba-
kay András uram (Komlosy) igen jó színpadi alak ; 
kár hogy a monoton hanghordozás, merev maga-
tartás és szegletes mozdulatok tőle elválhatlanok-
nak 'átszanak- — Dicsérettel kell azonban megem-
lékeznünk Kiss Pktáról (Csorba Laci), a kin igen 
meglátszott, hogy szerepének tanulmányozására, 
nagy gondot fordított.  Énekei is tetszettek kivált 
a „Befútta  az utat a hó." Kis Pista még fiatal, 
kezdő színész, de már is elmerjük róla mondani, 
hogy van benne tehetség, s hogy szorgalmas ta-
nulmányozás mellett, főleg  a népszínművekben 
még sokra viheti. Szathmáry, mint „Icig", a kö-
zönséget folytonos  derültségben tartotta. Kár, hogy 
a remekül sikerült zsidó hanghordozáshoz az orrá-
nak is nem kölcsönzött egy kissé keletiesebb jel 
legett. Kazaliczky,  Csorba Márton csikós gazda 
szerepében igen érdekes jelenség volt, akár játé-
kát, akár maszkjait tekintve.. Előbbi igen érzelem 
teljes, átgondolt, utóbbi pedig szerepével, teljesen 
öszhangzó is sikerült volt. Nézetünk szerint csak 
azt nem cselekedte helyesen, hogy utólso jeleneté-
ben Bakay urammal a pusztabiró és fia  jelenlétte 
dacára — a kiknek pedig mit sem szabad az 
egészből tudni — oly túlságos hangosan érteke 
zett, mondhatnám deklamált, a helyet, hogy elfoj-
tott hangon beszélt volna. AmiKomáromit és Nor-
vayt illeti, előbbi elég jó pusztabiró, utóbbi pedig 
tűrhető „kamasz" (Peti) volt. Végül nem szabad 
megfeledkeznünk  Zádorról (csárdás gazda a „Hó-
lyagosban"), ki -- ugy látszik — igen tehetséges 
tagja a társulatnak, s szerepeiben ügyességet, 
gyakorlottságot tanusit. Ugy szintén Sztupáné-
ról sem, aki mint „Csorba Mártonné" egészen jól 
bele találta magát szerepébe. A mellékszereplők 
is kivétel nélkül megállták helyeiket. — 

Ismételten mondhatjuk, hygy Sztupa úrhoz 
kötött várakozásunkban nem csalódtunk , miért is 
méltán ajánljuk őt és derék, jól szervezett társu-
latát közönségünk szives figyelmébe. 

Pattantyús. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 

m. kir miniszter által állandó gazd. tudósítói tiszt-
tel megbízattak : Fogarasmegye területére: az 
árpási, fogarasi  és sárkányi járásban Lázár Jakab 
és a törcsvári járásban Metian Traján. 

— Udvarhelymegye! háziipar és ipari okta-
tást terjesztő egylet alapszabályai, a magyar ki-
rályi belügyminisztérium által, folyó  évi 23,335. 
szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttatttak. 

— A brassó k -vásárhelyi vonalon közlekedő 
hetenként négyszeri mallepostajárat mellett fenn-
ál'ó hetenként háromszori egyfogatú  küldöncposta-
járat helyett f  hó 15 étől kezdve hetenként há-
romszori kétfogatú  Cariolpostajárat rendeztetik be, 
mely kocsi postai küldeményeket is fog  közvetí-
teni. Mi ezennel köztudomásra hozatik. Nagy Sze 
ben, 1879. junius hó 3 án. A m. kir. postaigazgató 

F ö l é r t . 
'• — A nőegylet f.  hó 8-án tartandó majálisára 
a piacon 3 kocsi fog  állani a közönség rendelke-
zésére. Ezen kocsik 20 kr. dij mellett szállítják 
részt venni szándékozókat a majális helyiségéhez. 

A helybeli önkéntes tűzoltó egylet igazgató 
választmánya f.  hó 5 én tartott gyűlésén vizsgá-
lat alá vette az ugyanezen hó 2 én rendezett ma-
jálisról, a rendezőség által benyújtott számadást; 
mely szerint az összes bevétel 113 frt  80 kr. ki-
adás 39 frt  50 kr., maradt 74 frt.  30 kr. Miután 
előre megállapított belépti dij nem volt, hanem a 
jelzett összeg a rendezők által kibocsátott aláírási 
iveken gyűjtetett össze, ezen kimutatás azon meg-
hagyással adatott át a titkárnak, hogy az adako-
zók nevei közöltessenek e lap hasábjain, hogy 
egyenként meggyőződhessenek, miszerint az egyes 
adományok lelkiismeretesen feljegyeztettek  : Jan-
csó Albert és Fábián György gyűjtő ivén Császár 
Domokosné, Gyárfás  Sámuelné, Nagy József,  Tóth 
István, Rákosi János Blaskó József,  Kis Áron, 
Kreicher Péter, Molnár Sámuel, Molnár Sámnelné, 
Kosztyán Győző, Bartha Béniám, Kovács Bálint, 
Bo.dán Emil, Bogdán Arthur, Császár Sándor, 
Kupferstich  József,  Matsek Ferenczné, Fábián 
Györgyné, Balog György, Zajzon Károly, Bálint 
Károly, Bogdán Istvánné, Bogdán Andrásné, Ber-
keci Jánosné, Fülöp Jánosné, János Miklós, Ko-
vács Bálint,; (kovács) Tankó János, Eglmayer 
Adolf,  Szilágyi Ferenc, Fogolyán ' Lukács, Bene-
dek János, Bikfalvi  Ferenc, Nagy Károlyné, Benkő 
Jánosné, Szász Izsák, Körösi Károly, Schwartz 
Frigyes 1—1 frt.  Bene József  60 kr. Sas Miklósné 
Kis Jánosné 60—óo kr. Potocky Manó, Bikfalvi 
István, Keresztes Sándor, Udvari Károly, Kiss 
Ödön, Geiyer (őrmester,) Binder Márton, Platsintár 
Lukács, C ...Ikány Sándor, Cseh Ferenc, Fogolyán 

Lukács, Izsák Miklós, Deák A, Nagy Elekné, Pa-
taki Áronné, Kafka  Józsefné,  Sequenz Gáspár, 
Sequenz Gáspárné, Antalfi  Elek, Bene Józsefné, 
Klein Béniám, Márkos Bálint, Molnár Lajos, Mol-
nár Lajosné, Császár József,  László Károly, Szigeti 
Sándor, Rusz Róza, Jabab János, Császár Ferenc, 
Kovács István, Kovács Istvánné, Szabó Dávid, 
Beteg Bálint, Künle Teréz k. a., Müller Emília, 
Ferenci Ferencné, ifj.  Császár Bá'.intné 50—50 kr. 
Teleki Károlyné, Gyárfás  András, Domokos Albert, 
Farkas András, Jakab Jánosné, Bedeházi Dávid 
40—40 kr. Teleki Károly, Gyárfás  Andrásné, Ke-
resztes Dénesné, Karácson Perenc, Szinte Ljnác, 
Szabó Dávidné, Erős János, László Károlyné, 
Elcner Ida, Gyárfás  József,  Gyárfás  Sándor, Nagy 
Miklós, Hmar Ferenc, Cintos Józsefné  30—30 kr. 
Szabó Dávid, Biró Mihály, N. György, Szabiik Fe-
renc, Kocsis Károly, Jakab kőfaragó,  Szilvester 
Lajos, Borbély Mihály, Domokos Sámuelné, Szántó, 
Koszti, Gsárfás  Sándor, Kósa József,  Kofrón  Fe-
renc, Vetési József,  Lasanci, Kovács A. Veres 
Róza, Gyárfás  Klára, Gyárfás  Jula, Kurmesz Kata, 
Császár Lajos, Kósa Elek, Hídvégi György, ^Mi-
hály József,  Nagy Sára, Benovics Antal 20—20 
Márkus Sándor 12 kr.Kovács Sándor 13 kr. Künle 
Tivadar 15 kr. Mentovics Ferenc, Kozma István, 
Szentgyörgyi Miklós, Barabás Lászlóné, Koszti 
Izra, Nagy Mihály, Száblik Ferencné, Molnár Já-
nos, Mezei Jula, Botos Elek, Király Józsefné,.  Tü-
zes István, Lepedu* György, Gác Mihályné, Tóth 
Bálintné, Dánér Bálintné, Bernstein ^tmtí 10—10 
kr. Kozma Lajos 3 kr. Pösl Ede 5 ktv Lörinc La-
josné 5 kr. Borbély József  8 kr. Budaí' Jánosné 4 
kr. Csákány Dénesné 5 kr. Játékból bejött 78 kr. 
Váncsa György ivén; Kelemen Lajos, Benedek 
János 5—5 frt.  id. Császár Bálint 2 frt.  Mr. Szász 
Károly, Beteg Bálint, Vásárnelyi Sámuel, János 
Dávid, Jancsó Albertné, Bikfalvi  Ferenc, Gyárfás 
Lajos főjegyző  1—1 frt.  Kovács Gábor 50 kr. Bar-
tos Domokos 40 kr. Bikfalvi  Róza 20 kr. Bene-
dek János ur Ivén: Dr. Albu Mózes ügyvéd 5 frt. 
Sükösd Tamás, Mihály Elek, Kozma János, Nagy 
István, Séra Tamás, Gál Antal, Adler Henrik, Kis 
Dénes, Császár Domokos, Csutak János és neje 

1 —1 frt.  Salati Andiás 70 kr. — Kelemen Imre, 
Györbiró Ferenc, Antal Dénes 50—50 kr. Svo-
voda János 30 kr. Az elésorolt fontos  jegyzék, s 
egyszersmind a rendezőség fáradhatlan  munkássá-
gáért jegyzőkönyvileg  köszönet szavaztatik. Az 
igazgató választmány megbízásából kiadta 

B e n e J ó z s e f ,  titkár. 
— Hymen. Erdélyi Károly, a kézdi-vásárhe-

lyi felső  népiskola igazgatója e hó 5-én tartotta es-
küvőjét Nagy Mária urhölg^gyel. Áldást kívánunk 
e müveit pár életére. 

— Tisza Kálmán az utolsó padban. Tegnap-
előtt délután a budapesti jogi egyetemen hire 
táma'lt, hogy Tisza Kálmán az első számú tante-
remben hallgatja a jogtudományi vizsgálatot. Va-
lóban ott ült az utolsó padban, simogatva 
szakállát, hallgatta, mennyit tud a fia,  a ki már 
két közönséges hallgatóval — izzadott. 

— Segesvárit a mult héten egy ház kijavítá-
sánál foglalkozó  munkást egy b ad ült fal  agyon-
ütött, egy más munkást pedig veszélyesen megse-
besített. 

— Dévától jelentik, hogy ott pünkösd első 
napján délután 5 óra körül valóságos felhőszaka-
dás volt, mely egy egész óráig tartott. Az apró 
patakok mind ki öntöttek s a környéken sok kárt 
okoztak. Jég is esett azonban a növényzetben szem-
betűnő kár nincs. Hétfőn  virradóra Déván ismét 
nagyzivatar, menydőrgés és eső volt. 

— Fölűsü'yedés. A bonyhai határban, mint a 
„Somogy" irja, egy több holdra menő földterület 
oly mélyre lesülyedt, hogy 4—5 öl magas fáknak 
csak a koronája látszik ki a földből. 

— Miletics leányát a király igen kegyelme-
sen fogadta  s bécsi lapok szerint kilátás van arra 
hogy Miletics közelebb kegyelmet nyer. 

— Soldosnét Nyíregyházán nagyszerű fogadta-
tásban akarják részesíteni. Mint az ottani lap irja 
a fogadtatásra  nézve a következő megállapodás 
történt: Egy négy (vagy 10) tagu küldöttség 
Debrecenbe megy a művésznő elé s ott adja át 
a város legelsf  üdvözletét. A nyíregyházi pálya-
udvart földíszítik  lobógokkal és a művésznőt rö-
vid beszéddel fogadják.  A „közönség" a művésznő 
elébe megy s 40—50 hintón és kocsin bekíséri a 
városba, hol Söldosné egyik uri ház vendége lesz. 
Megérkezése estén éjjeli zene. Másnap díszebéd 
és díszvacsora Sóstón. A szinház helyárait Sol-
dosné vendégszereplése alatt jelentékenyen föle-
melik : egy, páholy négy elő adásra, 40 frt.  A 
bérletjegyeken Soldosné legújabb arcképe lesz 
látható, hogy a közönségnek e nevezetes napok-
ból állandó emléke maradjon. Mindezt a „vidéki 
nemesség" 12 tagból álló választmánya * intézi, 
mely „Soldosné-enquete" cimen tartja üléseit Nyí-
regyházán. Soldosné junius 11. 12. 14. és 15-dikén 
lép föl  Csóka Sándor társulatánál mely már ré-
gebben Nyíregyházán szerepel. 

— Csodás eset. Az endrődi határhoz tartozó 
csülki pusztán egy 24 méter hosszú épület pitvará. 
ban rrult hó 22-én többen voltak! juhászok, velők 
egy 10 éves fiu  és egy eb A fiút,  a ki mint ,egy 
2 méternyire voltba többittől, egyszerre villám 
érte s fél  fejétől  lefelé,  haját és fülét,  majd a mel 
lét a rajta levő ruhát belől megpörgölte. Egy és 


