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Andrássy lemondásához. 
Alig lehet többé kételkedni, hogy a meg-

döbbentően szomorú hir idehamarább megvaló-
sul. Andrássy gr csakugyan lemondott s ö Felsége 
elvben el is fogadta  e lemondást. Bármennyire 
keveset adjunk is a magyar ellenzék manöverjeire 
be kell ismernünk, hogy mos'ani magatartása, .1 
létező magyar kormány ellen megindított hadjárata, 
a rendszerességnek bizonyos látszatát nem nélkü-
lözi. A mióta Andrássy elutazott Terebesre, azóta 
forrva  forr  az oppositió. Az egyesült ellenzék két 
pártra szakad ; a volt deákpártot akarja feltámasz-
tani az egyik, a konzervatív elemet fegyverzi  há-
borúra a másik. Mindkettőnek azonban első és el-
engedhetlen feladata  Tisza megbuktatása. A szél-
sőbalnak még nincs kívánni valója. Egyelőre 
bi éri azzal az örömmel, hogy Andrássy „megbu 
kott," jövőre nincsenek határozott tervei, csupán 
Tisza Kálmánt és minisztériumát óhajtaná a pok-
lok fenekére  küldeni, hanem ez nála már megszo-
kott kegyes óhajtás. Igy állván a dolgok, ma 
minden párt remél : bizik magamagában. A sza-
badelvű pártra kimondatott a ,,pereat" s dolgozik 
az ellenzék titkos és nyilvános ülésekben ; hinti a 
magot az októberi aratásra, mikor tudniillik az 
országgyűlés összeül majd. 

Ez a dolgok rendes menete. Nincs benne 
semmi különös; azon kellene csodálkoznunk, ha 
i*m ij;y történnének a pártok vajúdásai. 

De van ennél ma figyelemreméltóbb  jelenség 
is, a mit nem lehet elhallgatnunk. A mi kedves 
ellenzékünk ugyanis már bebizonyította a világ 
előtt, hogy mi teljesen tönkre ment ország va-
gyunk, hogy hitelvesztett firma  lett Magyarország, 
élénk vonásokban ecsetelte a korrupciót nálunk 
s kézzel foghatóvá  tette a külföld  előtt, hogy 
Magyarországon egyetlen becsületes embert sem 
k tpna még lámpással sem ; kétségbevoriliatlan ar-
gumentumokkal győzte meg Európát arról, hogy a 
magyar ősi charakter ma miir széttépett rongy, a 
magyar becsület nevetséges ábránd, az államfér-
fiak  hazafiassága  ámitó cifra  cégér a hitvány lőrét 
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A határszélről. 
1879. augusztus hó. 

Leszámítva Jupiter Pluvius hívatlan beleavat 
kozását, csakugyan kedvezett a szerencse — mely 
már előre mosolygott két szembejövő teleszotyros 
cigányasszony redődus képéből, — nem szakadván 
nyaka huszonöt ember és tizenhat ló közül egy-
nek: sem. Háromszék verőfényes  rónájáról, a hol 
régóta tarlón legel a csorda, négy héttel léptél 
vissza a növényi fejlődést  tekintve, midőn feljutot-
tál B o d z á i g. Az első zöld bab újdonságát újra 
élvezed a vendégszerető házigazda kedélyes asz-
ta ánál s együtt gyönyörködöl az ugorka indáján 
fejlődő  első gyüinölcske mikroskopikus nagyságá-
ban. A sürü, magas zab még élénk zöldben pom-
pázik, ritkaságként láthatni itt ott egy rozstáblát 
fehérleni.  A vékony kukorica sürü, mint a sás ; a 
cső nagyságát pótolja száma. A sok tekintetben 
elhagyatottságot előtüntető vidék két cikkben gaz-
dag : szénában és fában.  A kis gunyhók majd el-
tűnnek a fakazalok  és szénaboglyák között. 

Az oly sok kényelmi igényről lemondó vám-
belieknek az ozondus havasi lég mellé talán kár 
pótlásul rendeltetett a zugó Bodzavizébe a felsé-
ges pisztráng. Főzött, kirántott, marinirozott prae-
paratioban kerüljön eléd : nem győzöd eléggé cso-
dálni. Igazat kell hogy adj Albion gourmond fiá-
nak : „Életről csak az beszélhet, a ki megismerke-
dett a pisztránggá!." 

A vámhivatalon felül  eső térségre kikukkant-
va, csodálatos vágygyal és büszke önbizalommal 
vegyes izgatottság lep meg annak lattára, aminek 
ialán sokkal nagyobb nyomatéka volt a berlini 

áruló csapszéken : mindent bebizonyított már az 
ellenzék a külföld  előtt s még sincs teljesen leverve 
a nemzet becsülete. Oda állítja tehát most András-
syt a külföld  elé s bemutatja őt, a ki visszaélt a 
nemzet bizalmával, a ki eladta ősi alkotmányos 
jogait, a hatalom polcán elárulta hazáját s meg-
gyalázta a magyar nemzetet. Sőt tovább megy 
őrült háborgásában : tolla hegyére veszi koronás 
királyunk személyét is és éléggé nem korbácsol-
ható merészséggel taglalni kezdi ő Felségének 
Andrássy lemondását illető intentióit is. Mindeze-
kért feleljen  meg majd az ellenzék. 

Nekünk azonb an jól esik válaszul rámutatni 
a külföldre,  melynek az ellenzéki honfitársakkal 
szemben védelmébe kellett vennie Andrássyt. A 
„Standard" igy ír róla : 

„Andrássy gr. már régóta szándékozott föl-
mentetését kérni azon emésztő állami gondoktól, 
a melyek 1871. nov. óta nehezedtek reá. De az 
előtt meg öt évig volt a magyar minisztérium el-
nöke, és igy több mint tizenkét évig a legfáradsá-
gosabb tisztet viselte. Mint magyar miniszter al-
kalmilag pihenhetett ugyan, de a mióta dualista 
monarchia külügyminisztere, ő dolgozott legtöbbet 
Európában. De nem csak a munka volt egyedüli 
terhe ; munkálkodását az aggodalom is súlyosí-
totta, mert hivataloskodása alalt alig volt egyetlen 
napja, midőn nem érezte, hogy a legkisebb diplo-
matiai ballépés a legveszedelmesebb háborúba 
döntheti a monarchiát. Bismarck munkaereje nap-
jaink csodák közé tartozik, de ez nem tud ural-
kodni magán; mindenkivél érezteti haragját, a ki 
összeköttetésbe jön vele, a mi az elbágyadt erő-
nek a jele. 

Andrássyt sohasem hagyta el nyugodt ke-
délyessége. Pedig az önuralom is egyenértékű a 
fáradsággal.  A berlini congressuson bevallotta 
Andrássy, hogy két év óta három napi szünete 
volt; de ezen rövid idő alatt is midőn vadászott, 
gyakran zavarták őt a futárok,  a kik sürgönyöket 
kézbesítettek neki. 

Ferenc József  császár, a ki maga is fárart-
hatlan munkás, természetesen méltatja hü minisz-

terének fáradalmait.  Az érthetetlen, hogy Andrássy 
gróf  befolyásának  csökkenése vagy politikájának 
sikeretlensége miatt mondjon le. Ő szakadatlanul 
birta uralkodójának bizalmát és Ausztria-Magyar-
ország állása, a melyet az európai tanácsban el-
foglal,  meggyőző bizonyítéka, hogy külügyminisz-
terének iparkodása nem volt hasztalan." 

Általában a külföldi  lapok ma azok, melyek 
elfogulatlan  álláspontjukról Andrássyt, a magyar 
diplomatát méltányolják. Hiába I Andrássy nem 
tetszett nekünk I 'Nem csodálkozunk rajta. Irigy-
kedtek a magyar diplomatára. Andrássy — mint 
egy bécsi levelező okait fejtegetve  iija — birta 
ugyan az ellenzéket lefegyverezni,  a mennyiben 
kiverte kezeiből a komolynak látszó érveket, de 
nem birta megfosztani  azon kifogyhaflan  fegyver-
tártól, melyet az ellenzék a koholásban és az alap-
talan aggodalmak szitásában lel. Azt kezdte az 
ellenzék hangoztatni, hogy a muszkáknak eszük 
ágában sincs a Balkánfélszigetet  odahagyni ; bog}' 
bolondok is volnának, ha tennék, mert hiszen 
Andrássy nekik testi lelki - barátjuk, kezükben a 
hatalom s nálunk nem merné őket komolyan senki 
felelősségre  vonni, ha fitymálva  a berlini szerző-
dést, ott maradnak a hol vannak. Az oroszok ezen 
nyilatkozványokat  szívesen fogadták.  Azt találták 
hogy a kövélemény nálunk nagyon szépen van 
előkészítve a berlini szerződésnek bárminemű ki-
Játszására. Másrészt az Andrássy visszaléptéről 
szóló hírek azon reményt keltették Péterváron, 
hogy az, mi nekünk sikerülni sehogysem akart, 
— sikerült a magyar e l l e n z é k n e k , megtörni 
ugyanis azon magyar befolyást,  melyben a muszka 
tervek legnagyobb és legkérlelhetlenebb ellensé-
gükre akadtak vala. Mindezen körülmények együtt-
véve újra rábírták Andrássyt, hogy túlfeszítve 
erejét, ismét elnapolja visszavonulását. 

És megmaradt mindaddig, mig a muszkák 
kivonulási a Balkánfélszigetről  tényr.yé vált és 
Európa egyetértett abban, hogy a berlini szerző-
désnek minden lényeges határozványa foganato-
sítva lőn Megújította tehát ő felségénél  elbocsátta" 
tási kérelmét s ő felsége  elvben a legkegyelr.e-

kongresszus tájékoztatására, mint néhány ezer „de-
pesch"-nek. Régmúlt idők emlékét keltik a lejtők 
gyepes oldalán több sorban végigvonuló török sá-
torhelyek. Egy helyen kivehető még a tábor felett 
emelt ágyutelep mellvédje. Az idő kíméletlen foga 
sietve működik, hogy uj és régi között kiegyenlítse 
az ellentétet; a modern barak készül emlékszerü 
jelleget ölteni. 

Szita Bodzán végig haladva, figyelmedet  ma-
gára vonja valami csoportosulás. Azt vélted, hogy 
a falu  vénei tanácskoznak; csalódtál. Rumi Niku-
láj körül sereglett össze nagy csomó ember s mint 
valami szent férfinak  siet kezet csókolni mindenik. 
Az igénytelen emberről megtudod aztán, hogy ő 
a vidék Dáriusa; hozzá folyamodik  szükségében a 
szegény oláh — s ő segít mindeniken, van hozzá 
módja. Hálából kapta a „dotnnu bojáru" elneve-
zést, pénze után, mert irni, olvasni nem tud. 

Az épülőben levő uton nem minden veszély 
nélkül haladhatni Krasznáig. — A megszüntetett 
„üveghuta" barna épülete szomorúan ernelkédik a 
kis házikók fölé.  A karaván láttára a határpata-
kon tul roncsos viskó előtt tanyázó „bocskoros és 
csepü-mundéros" két románl határőr sietve szalad 
be kováspuskája után. Mikor látja, hogy nem kell 
félnie,  ismét falnak  támasztja; a viskó oldala majd 
bedül tőle. 

Pitymalatkor talpon van mindenki. A „hinc 
et illinc"-ek (vulgo : általvetők) alig képesek befo" 
gadni a nagymennyiségű elemózsiát, az apró he-
gyi lovak azonb un vigan haladnak föl  a meredé-
lyen, dacára a lovag és „bagázsi" nagy súlyának. 
— A Zimbriu gerincén sudár bükkök"közt, ledült 
tönkökön, sziklatömbökön s a szederinda gordiusi 
csomóin át vezet az ut a Kis Botára. Tetejéről 
beláthatni a szoros egy részét, melyben beszorult 
kígyóként kínlódik tova a Bodzavize. A szomszéd 
ország erdőségéből hármas kopár orom emelkedik 

ki, annak tövében nyugszik egy tengerszem, társa 
a szent Anna tónak. 

Tető pusztáján a „Bota mare"-nak övig ér a 
fü.  dus mint a praireken, s valamint amott, itt sem 
legeli le semmi. Ott vesz trágyának. Legfölebb  egy-
egy szarvas téved oda nagy ritkán. Pár év előtt 
ennek oldaláról fogták  nyakon a zágoni atyafit 
Románia bajszosai Azt állitják ott tul, hogy az a 
határvonal, mely tán még Árpád apánk előtt, Atil-
la hátramaradt nemzetsége alatt állapíttatott meg, 
— nincs itt a maga helyén. Elhisszük nekik, csak 
hogy nem gusztus dolga ám az ilyen. Széles Ma-
gyarországon, ha tudnak is erről, nem sokba ve-
szik, hisz ez a mi kis-sasfészkünk  nem vehető va-
lami nagy számba — gondolják. Pedig kár volt 
már eddig rá nem koppantam a ragadozó kör 
mökre. 

A hegyvonal gerincén vezet egy rettentő ut, 
alig képes csúcsnak fel  haladni a szegény pára az 
üres kápás nyereggel. A hegy-nyereg felé  le pe-
dig sok helyütt istenkísértés volna nyeregben ma-
radni. 

Sohasem fogom  drágálni többé a zsindely ez-
rét nyolc forintért;  megdolgozott érette ember és 
állat."A zsindelyes ledönti a fényűt,  elvontatja al-
kalmas helyre, szétdarabolja a kellő hosszaságu 
darabokba, sugarasan felhasgatja,  primitív késével 
egyenként hornyolja, fenyüforgács  tüzénél gunyhó 
tetején megfüstöli,  hogy kiszáradjon és a creosot 
áthassa; ezen munka összes fáradságával  fölér  a 
szállítás nehézsége. 

A „Poiana la Surduc" ot elhagyva, a „Drumu 
hotioloru" meredélyén ereszkedhetni le a Baslca 
vizéhez. A ló már nem megyén itt, hanem csúszik. 
Midőn a ledült korhadó törzsek el-elzárják a he-
lyet, csak megkerüléssel haladhatni tovább. Az 
aljhoz közeledve, lompa zuíás hirdeti a folyót,  mert 
ez nem patak többé. — Kárpáti homokkő mmdea 



síbben elismerte, miszerint oly államférfiunak,  a ki 
tizenhárom év óta annyi nagy dolgot müveit, 
annyi bonyodalmas kérdést oldott meg, elvitázhat-
lan joga van a pihenésre. Még végkép ugyan 
nem dőlt el a kérdés, de fájdalommal  mondjuk, 
kevés kilátásunk van arra, hogy Andrássy újra 
megmásítsa szándékát. 

Ezen megcáfolhatlan  tényállásból két mozza-
nat válik ki mindenekelőtt: 

Először, hogy gróf  Andrássy visszalépte tel-
jesen önkénytes és nem ő Felsége iránta való 
bizodalmának csökkenésében, sem valami bel- vagy 
külkérdésben okát nem leli ; 

másodszor, hogy az ellenzéknek sikerült ugyan 
Andrássyt kétszer is késztetni arra, hogy állásában 
megmaradjon, de egyszer sem sikerült őt abban 
megingatni. 

Az ellenzék ezen igazságnak épen ellenkező-
ét vitatja. Ezt vajmi nevetségesnek lehetne találni, 
ha oly kimondhatlanul szomorú és a nemzetre 
nézve oly szégyenitő nem volna! Uzurpáltak a 
világon már mindenfélét,  de Hérosztrat dicsősé-
gét uzurpálni, az csak ellenzékünknek jutott eszé-
be. Mily, n szegény .lehet e. y olyan párt, mely 
még ilyen'dicsőség után is kapkod, ilyen dicsőséggel 
is kétkedik. 

H. 
A „Presse" és a „Fremdenbl." csak azt említik 

meg dicséretükre, hogy nem olyan feudálisok,  kle-
rikálisok, mint a minőnek hirdették őket. Az utób-
bi még azt a megjegyzést is kockáztatja, hogy a 
többi tárca tulajdonosát, az alkotmányhii párt ma-
gatartásához képést, a reichsrath összeülése után 
fogják  kinevezni. 

A „Deutsche Zeitung" a legjelsntéktelenebb 
minisztériumnak nevezi Potocki ideje óta olyan-
nak, a mely nem centrálista, nem foederalista, 
nem klerikális, nem alkotmányhü, hanem segitő 
minisztérium. Mától kezdve egészen nyugodtak le-
szünk— ez a minisztérium nem veszélyes a német-
ségre és az alkotmányra nézve. 

A „Neues Wiener Abendblatt" ezt irja: Ha 
az volt Taaffe  célja, hogy meglepje a közönséget, 
ez mindenesetre sokkal jobban sikerült neki, mint 
eleintén szándékában lehetett. Ezzel azonban nem 
azt akarjuk állítani, hogy túlságos követeléssel 
néztünk volna az uj minisztérium kineveztetése elé. 

A „Neue Freie Presse" irja : 
Olyan minisztérium, melynek Zimialkowszki 

Prazak és Falkenliayn tagjai, bővebb magyaráza-
tokra nem szorul. Az ilyen minisztérium lengyel 
cseh és ultramontán ; mert Korb bárót és Taaffet 
senki sem fogja  olyanoká tekinteni, mint a lik 
kezeskedhetnek az alkotmány épen tartásáról, s a 

nagyságú töredékein át, kitépett és elsodort fatör-
zsek közt nyilsebesen esik vize. Mily kincs ! ha 
or zágunk belseje felé  irányulna. 

Stanley útjához méltó epizód a karaván átke-
lése. Rövid pihenés után a Hosszuhavas gerincze 
felé  haladt a mene1. Sürüen követik egymást a le 
dült bükksudarak, melyek közt sokszor a fejszés 
vezetőknek kell utat vágni. A két oldalt tátongó 
mélységből gyorsan emelkedik a köd, a fehér  osz-
lopok felnyúlnak,  mintha az eget tartanák, a fel-
hőkig. 

Hosszas haladás után a Karalyos (Cariu) bérc 
pusztája nyilik meg s ebcsaholás hallatszik az „esz-
ttna'Lfelöl.  A fenyükéreggel  födött  hajlék láttára 
előre örülsz az éjszakai pihenésnek. Korai öröm. 
Közvetlen közelből szemlélve minden kedved el-
megy attól, hogy ott vond meg magad, pedig már 
nagy cseppekben hull az áldás. Szélmentes oldal-
ban fris  gályákból sátort emelve, vacsorára óriás 
tüzek mellett melengetjük magunkat. 

A „bács" fris  túrójával nemsokára két óriási 
puliszka béllelődik, útját követi az édes orda. — 
Mikorra a „zsendice" elkészült, teljes erővel zudul 
a zápor. Kanaladból a falatot  szemed közé frecs 
csenti egy óriás csepp, s bekapod a kanál hideg 
vizet. A vacsora végeztévél, nyugalomra hajtod 
fejed  a lomb alá, fejed  fölött  a magasban fütyöl 
a szél, alább zug a fák  lombja, csörög a sátor 
teteje, csurog nyakadba a viz. Ha fejedre  húzod 
a subát, megázik a lábad, ha ezt takarod, nyakon 
keresztel a viz Ölbe rakott lábakkal összhuzod 
magad, beguggolsz a suba alá s rázendíted: 

„Suba, suba, göndör szőrű suba, 
Hat ökörért nem adnálak oda ! 

A kinszenvedés enyhítésére aztán találós me-
aéUl.el gyötör szomszédod, azt kérdi, hogy mi ér 
többet egy jó bundánál ? A vízmentes ponyvától 
kezdve a kaufsuk  köpönyegig elősorolsz mindent, 
végre megtudod, hogy egy jó bundánál többet 
ér — kettő. 

Szeretett felebarátom  ! Ha ilyenféle  kirándu-
lásra szántad magad, bátran yihetsz magaddal két 
bundát 

Janus 

szabadság megőrzéséről . A fölszólitás  a liberálist 
párthoz, hogy a minisztériumot egészítsék ki, nem 
veheti komolyan, mit legjobban bizonyít a nagy 
alkotmányhü miniszternek a kilépése. Hogy Stre-
mayr ur maradt kivételül, az csak a szabályt erő-
siti meg. Fájdalmasan esik e férfiút,  kinek admi-
nisztratív tehetsége elvitázhatlan egy Falkenliayn 
társaságában látni; de hiszszük, rövideden ö is be 
fogja  látni, hogy olyan elemek között, minőkből 
Taaffe  kormányát alakitá, ő meg nem maradhat ; 
tapasztalni fogja  ezt saját jó politikai hírneve árán. 
Szabadelvű és ultramontán, föderalista  és a biro-
dalom egység hive tartós szövetségben nem élhet-
nek ; egyik, vagy másiknak engednie kell, vagy 
meg kell tagadni, el kell árulnia elveit. 

A kormány alakítás tehát bizony nincsen 
még bevégezve. De az, mi kifogja  egészíteni, nem 
szabadelvű, nem alkotmányhü elem, de ultramon-
tán, és a szigorúan absolutista elem lesz. A vál-
ság, mely a Taaffe  kormánynak éltet adott, sok-
kal mélyebb jelentőségű; mert alig gondolható, 
hogy a sors, mely Andrássy grófot  érte, ne lenne 
összefüggésben  azzal a rendszerváltozással, mely 
most Ausztriára vár. E férfiú,  ki a német-libera-
lis párttal olyan nagy lelküen bánt el, ki a külpo 
litikát inauguralta, ki egyik támaszát a másik 
után olyan könnyedén vetette el magától, melyet 
különösen a magyar pártokban birt, legkevesbbé 
oka annak, hogy olyan korszak következett be, 
midőn az állani támoszlopait a szlávokban keres-
sük. Az ő bukása még nincsen leleplezve, de a lo-
gika kezeskedik arról, hogy a bel- és külpolitika 
mely szláv, nem tűrhette a közös minisztérium 
élén a magyar Andrássyt. Beust megbuktatta a 
Hohenwart minisztérium, s Anirássy vissza lépése 
ép olyan összefüggésben  a koalicionális miniszte 
rium alakulásával. 

Mint a holdfogyatkozás  rendes bekövetkezte, 
olyan ijesztő szabályossággal sötétül el nálunk és 
időről időre a szabadság napja. Ennek koronként 
bekövetkezését nem akadályozza meg a mult ke-
serű tanúsága, sem a jövő fenyegetése  s azért 
nem marad egyéb hátra, mint resignacioval visel 
ni el azt a mit elhárítanunk nem lehet. A mi re 
ményt önt belénk, hogy még eddig bár mennyire 
mélyen rántott is bennünket a csalhatlannak lát-
szó reakció, hirtelan fordulatot  vettek az ügyek, 
s emelkedtünk újra s azért nem hagyunk fel  a re-
ménynyel, bármilyen nagy utat is fussunk  meg e 
téren ; — hogy szélsőségek azért még következni 
nem fognak.  Csak legyünk egyek, és ne hallgas-
sunk azon gyáva szívűekre, kik, hogy megment 
sék az uralom látszatát, a szolgaságba mennek ; 
s akkor elég erősek leszünk, hogy túléljük ezt a 
koalicioná'is minisztériumot, s valamennyi ilyen 
minisztériumot, mely még erre következni fog. 

A „ T a g b l a t t " cikkeiből kiemeljük a 
következőket. 

Ha e minisztériumot ugy tekintjük, melyből 
fogalmat  alkothatunk magunknak az ország poli-
tikai képzettségéről, alig titkolhatnék el, hogy en-
nek hatása elszomorító volna. Be kellene valla 
nunk, — eltekintve politikai nézetek pártkülömb-
ségektől, — hogy tehetségek é< tekintélyek dol-
gában haladó lépéseket nem tettünk. S e vallomás 
annál elszomorítóbb, mert ez által el kellene ós-
mernünk azt, hogy a nyilvános élet népünk poli-
tikai erejét nem növelte. 

E minisztérium a megtestesült compromissum. 
De annak megitélésénél szem előtt kell tartanunk, 
hogy e kormány csak ideiglenes, s csak útját ké-
szíti elő annak, mely nyomába hig. Szabadon 
lép a parlamentbe s le nem köti magát addig 
egyik oldalra sem A kormány betölthetlen helyei 
csábosán ígérkeznek azoknak, kik a kiegyezést 
támogatják, de a kormány ideiglenessége az el-
lenzék ellen irányul. A minisztérium mostani álla-
potában meg nem maradhat: a parlamentnek kell 
azt megerősítenie ; s a pártalakulásokról tiszta fo 
galmaink nem lehetnek. Ha a minisztériumnak 
lesz többsége, akkor Taaffe  kormánya szilárdan 
áll ; ha nem, akkor talán olyan kormány fog"  ala-
kulni, melynek uralma a Hohenwart aera máso-
dik kiadásaként tekinthető •--. ezt Taaffe  gróf  maga 
sem óhajtja, mart a felelősség",  mely ez esetben 
vállaira nehezednék, óriási voina. De e miniszté-
rium megitélésénél tekintettel kell leenünk arra, 
minő kormány fog  alakulni ez ideiglenes kor 
mányból s majdan minő kormány fogja  átvenni 
Taaffe  gróf  örökét. 

A jelen h e l y z e t e t feltüntetni  csak a 
jövő eshetőtégeire tita'unk. Most nem arról van 
szó, milyen nézetben vagyunk a minisztérium 
egyes tagjairól sokkal inkább annak kell tudatára 
jönnünk, minő a változás, mely államéletűnkben 
küszöbön áll, nem könnyű guny, de a helyzet 
követelte komolyság legyen a szempont, melyből 
bírálnak. 

A. f  ö 1 d m. i p a r , s k e r e s k. m i n i s z -
t é r i u m j ö v ő é v i k ö l t s é g v e t é s e i r 

össze van állítva, s az egyes osztályok budgetja 
tetemesen emeltetett. Igy az iparosztály budgetja 
körülbelül kétszer akkorára van felvéve,  mint a 
jelen éviben. Még nagyobb emelkedést tüntet fel 
a földmüvelés  osztálya, amelyben, különösen az 
ujabb idlkben nagy mérvben felkarolt  culturmér-
nöki institutió fejlesztésére,  azonkívül a marhate-
nyésztés emelése, borászati célokra, különösen pe-
dig pinceegyleti szövetkezetek alakítására vétet-

sk fel  tetemesebb összegek. Az összes előirány-
zat köriilbelől 200.000 frtot  tesz, tehát eléri azon 
összeget, a melyet az országos gazdasági esryesii-
let a jelen évi budget tárgyalásánál a képviselő-
háztól a földmivelési  érdekek elősugitésére kért. 
A miniszteriurfi  másnemű tekinteteken kivül már 
azért is hiszi, hogy ezen összeg meg fog  szavaz-
tatni, inert a gazdasági egyesület által kért ösz-
szeg az idő előrehaladotiságánál fogva  100.000 frt-
ra reducáltatott. 

A g ö r ö g h a t á r r e n d e z é s i b i z o t t -
s á g tagjainak kinevezése végett igen határozott 
fölszólalást  intéztek a nagy követek a portához. 
Savfet  pasa azt válaszolta, hogy a legközelebbi 
minisztertanács elintézi e kérdést. 

Állítólag Szavasz pasát és Ali Szaib pasát 
és két táborkari tisztet jelölt ki a porta a bizott-
ság tagjaivá. 

P á r i s b ó 1 j e l e n t i k a „ N e u e f r e i e 
Presse" nek hogy Lyonban több egymás után va-
ló este zavargás volt a nyilvános conc ;rtek al-
kalmával. Az ottani monarchisták ugv-ri - 1 i . i-
léssel és kiálltásokkal akarták megakadü v . ni a 
Marseillaise előadását. Néhány zavargói elfogtak 
A városban nagy izgatottság uralkodik. 

Orosz lapszemle. 
A „Sz. Peterburgszkija Vjedomoszti" igen 

kedves foglalkozásnak  tartja firtatását  annak, mit 
szól a külföldi  sajtó Oroszországról. A londoni s 
a berlini lapok után most a b é c s i e k r e kerül 
a sor, s ez alkalommal foglalkozik  a „Politische 
Korrespondez"-cel, s a „Pester Lloyd"-dal noha 
ez nem bécsi lap. A „Pol, Corr." — azt mondja — 
azzal vádolja Oroszországot, hogy felbujtotta  a 
román kamarát, hogy a zsidó kérdéshen ne enged-
jen Európa követelésének. Ezt mondva elhallgatja 
hogy Oroszország volt első, mely elismerte Romá-
nia függetlenségét. 

Az oroszok kivonulása a B.ilkán félszigetről 
felkeltette  a zavargó elemekben a régi állapot 
visszaállítására reményét vagyis, hogy török emelt 
fog  uralkodni a bolgáron, kit a görög jól kifoszt, 
Sándor fejedelem  hadi intézkedései kell, hogy meg-
mutassák a törökök s a görö olcnek, hogy ha ők 
lakosai akarnak maradni Bulgáriának, mondjanak 
le ama reményről, hogy B ilgária valaha török tar-
tomány legyen. 

A bolgárországi rendetlenségek háládatos fog-
lalkozást nyujtának némely osztrák magyar lapnak 
hazug s Oroszországot rágalmazó cikkek közlésére 
gr. Andrássy organuma a „Pester Lloyd" tűnik ki 
legjobban, mely azt mondja, hogy az orosz kor-
mányzó által Bulgáriában elhelyezett aknák most 
már felrobbantak.  Mikor az orosz sereg kivonult 
a Balkán-félszigetről  az osztrák-magyar lapok 
ránk fogták,  hogy Bulgáriában s Kelet Ruméliában 
elhintettük a lázadás magvait. A osztrák magyar 
sajtó azzal vádolja Oroszországot, hogy a fárndsá-
t;os, a törökök szlávok feletti  uralmát megtörni 
akaró háború után önmaga akarja megsemmisíteni 
a bolgárokat a muzulmánok által. Furcsa rohama a 
gondolatnak s a felfogásnak.  Valóban Ausztria-
Magyarország politikai s nemzetiségi gyűlölete 
Oroszország iránt nem ismer határokat. Hisz az 
angolokról meg a németekről is csak ily bókot 
mondott. 

Az a Kelet-Rumélia mégis csak nagy szálka 
az oroszok szemében, mert lapjaik nagyon szeret-
nek foglalkozni  vele. A „Golos" azt mondja: „Az 
utóbbi időben Kelet-Ruméliából nagyon szomorú 
hírek kezdenek terjedni. Nem adhatunk ugyan tel-
jes hitelt azoknak, mert van okunk kételkedni 
hitelességükben. Bármily gyönge és jellemtelen le-
gyen is Kelet-Rumélia mostani kormányzója, lehe-
tetlen, hogy fel  ne fogja  a Bécsben s Konstanti-
nápolyban neki tulajdonított tények komolyságát. 

A „Novoje Vremja" sokkal kurucabb maga-
tartást tanusit e tekintetben s csak fegyverre  szó-
lítja Oroszországot mondván: „Beállott szüksége 
Oroszországra nézve annak, hogy sikra állítsa 
egyesítő s teremtő politikáját a zavargó s a szét-
darablő politika ellen, melyet a porta s az angolok 
ü/nek a kelet-ruméliai talajon nem a béke érde-
kében, de nem is a berlini szerződés értelmébsn. 
Összetett kézzel nézni a dolgok menetét valóságos 
politikai baklövés volna, melynek boszantó kö-
vetkezményei már a közel jövőben nagy bajoknak 
szülői lehetnek." 

A „Golos" Törökország s a nyugoti hatalmak 
cimü cikkében mondja ; „A porta szemlátomást 
menekülni óhajt a nyugoti hatalmak eyámsága alól. 
A másodrangú fontossággal  biró episodok egész 
sora mutatja ezt: sir Henzi Layardnak nem sik e 



rült kieszközölni Baker pasának kineveztetését 
Kurdisztán főkormányzójává  ; a porta erélyes meg-
jegyzéseket lesz az angol követnek a hadihajóknak 
a bezika öbölbe való érkezése miatt s haladékta-
lan eltávolításukat követeli; sőt Konstantinápoly-
ban hire kelt sir Layard visszahivatásának is. — 
A szultán mintha felfogta  volna, hogy beállott az 
utolsó döntő pont az angol gyámság lerázására. 
Abdul ílamid azon van, hogy megakadályozza a 
nyugoti hatalmak beavatkozását birodalma ügyei-
be, mi végből ő maga sürgeti a reformok  életbe-
léptelését A szándék szép, csakhogy ugy látszik 
nini's más rendeltetése, minthogy —szándék ma-
radjon. A tervezett reformok  életbeléptetésére pénz 
kell. A szultánnak meg annyija sincs, hogy kifizesse 
hivatalnokait s seregét. Önmagában Törökország 
semmire sem megy, semmit sem fog"  elérni. Ha 
súlyosnak találja Anglia gyámságát a mi érthető; 
más támaszokat kell keresnie, kik ha nem is szö-
vetségesei, legalább jóakarói s erre alig fogja  ma-
gát elhatározni az Airífi-iele  átmeneti minisztérium. 

A „Sz. P. Vjed." Lord Dufferie  áthelyezésé-
ről szóló hírek alkalmából cimü cikkében igy szól: 
„Lord Duflerienek  Pétervárról Konstantinápolyba 
való áthelyezését azon célból, hogy Anglia s 
Oroszország együttműködjenek a Török birodalom 
ban levő keresztyének sorsának békés javításán 
mint az a berlini szerződés 23 és 42. pontja hatá-
rozza, csak üdvözölnünk lehet. De ha ez áthelye 
zést a végből teszi az angol kormány, hogy Kon 
staiitinápolyban oly diplomatával birjon, ki teljesen 
ismeri az orosz kormány szándékait s törekvéseit, 
tehát hogy sikeresen harcolhasson ezek ellen. 

Törökország fővárosában  a keleti kérdés 
arenaján, akkor csak sajnálkoznunk kell ama ven-
dégszeretet miatt, melyet Péterváfolt  élvezet -s 
amaz orosz nyiltszivüsége, melylyel az itteni mi-
niszterek részéről találkozott ez a nevezetes diplo 
mutu s Anglia állnmférfiainak  egyik kiváló tagja. 

Csak a mai orosz lapok hozzák azt a távira-
tot, mely a „P. L." hétfői  tudósítása alapján And-
rássy lemondásáról szól. 

VIDÉKI ELET. 
iíé/di-Viisáihely 1879. aug. íó. 

Tekintetes szerkesztő ur I 

„Megnehezült az idők viharos járása fölöttünk," 
mondja egyik költőnk, de elmondhatjuk vele mi 
kézdi vásárhelyiek is. Társadalmi életünk pang; 
közügyeink vonaglanak, s ezek között különösen 
az iskolák azok, melyek a legsiralmasabb jövőnek 
néznek elébe, hacsak be nem következik az, a mi 
a sztn ncsétlen város jobb érzésű egyénei kisded 
ptialunxának kebleiben pium desideriumként él, 
hogy t. i. vegye át azokat az állam. 

Ila valahol erre nagy szükség volt, ugy bi-
zonyára nálunk van. Régi igazság, hogy valamely 
váios polgársága jólétének, előhaladottságának és 
ielvilágosultságának legbiztosabb hőmérői a keblé-
ben levő tanintézetek. Ha ezek számosak és vi-
rág/ók, akkor biztosan következtethetünk arra, 
hogy a közös jólét és boldogság szilárd alapokon 
nyugosznak, ha ellenben csekély számúak és ten-
gődő életűek, akkor bátran elmondhatjuk, hogy 
„baj van Izraelben." No, mi nem dicsekedhetünk 
azzal, hogy sok az iskolánk ; hanem az igaz-<t meg-
vallva, a mi bölcs korifeusaink  nem is azzal sze-
retnének dicsekedni, hogy sok van, liant-m azzal, 
hogy egy sincs. Biz ez egy kissé furcsa,  d; igaz. 
Városunknak csupán egy elemi községi fiu-  és 
leányiskolája van, meglehetős mostoha viszonyok 
között tengődő ; a legközelebbi időben ez ellen is 
is formális  agitácziók indultak meg. Egyik korifeus" 
— pedig tanult ember — körülbelől ilyenformán 
igyekszik uton útfélen  kapaczitálni a reá hallgató 
és könnyen félrevezethető  apró potentátokat: „Mi-
n k nekünk az iskoia és az a sok . . . . tanító (!) 
hiszen a ki gyermekeit taníttatni akarja és tudja, 
az máshová is elviheti" stb. Persze ő kegyelme 
könnyen beszél, mert már régen teleszedte magát 
a szegény, tudatlan nép zsírjából. Legjellemzőbb 
az, hogy ilyen és ehez hasonló dolgok még a vá-
rosi képviselő gyűlésen is merülnek fel.  Boldog 
isten! még megérjük, hogy keresztes háborút hir-
detnek ezen iskola és annak nyomorú tsnitói ellen. 
Hit ők az okai annak, hogy" a városnak nincs 
jövedelme? ők cselekedték azt, hogy a közügyek 
rovására egykét ember Danaidák hordóját eszünkbe 
juttató zsebeibe foly  mindaz, a minek a város 
kasszájába kellene befolynia?  s végül ők eszVö 
zölték-e azt, hogy a kormány a városnak a regálék 
kiadására vonatkozó határozatát elvetette ? Bizo-
nyára nem. De azért még is el kell őket csapni, 
mert ők emésztik föl  a városnak minden jövedel-
mét (körülbelül 3000 frtot),  legalább a mi bölcs 

Catonk folytonosan  ezt hangoztatja : csapjuk el a 
tanítókat s mindjárt lesz jövedelem. Csak a na-
pokban is kérve kérte az egyik képviselő bizotts. 
tagot egy városi tekintélyes hölgy : „Ugyan kérem 

édes N. az isten megfizeti,  csapjanak el néhányat 
a közül a sok haszontalan tanyitó közül !" De itt 
történt meg az is, hogy egy iskolaszéki tag indít-
ványozta, miszerint szünidőben a tanítónak ne 
adjanak fizetést,  mert úgymond — akkor nem 
tanit. 

Rég vártam már, hogy e majdnem hihetetlen-
nek látszó dolgokat megszellőztesse valaki, de 
miután ez nem történt, teszem én Tudom ugyan, 
hogy célt nem érek vele, de legalább saját keb-
lemen könnyitek általa. 

Mielőtt bezárnám levelemet, még csak arra 
kérem tisztelt szerkesztő ur, el ne árulja senkinek 
hogy ki irta e tudósítást, mert még kétségbevon 
hatnák józan eszemet; pedig, fájdalom,  a mit irtani 
szóról szóra igaz. 

Valaiite Mondeaux. 

Progranimjíi 
a magyar unitárius  egyház megalapítója  s első  püs-
pöke Dávid  Ferenc  halálának  300 adós  évfordulóján 
Székely  Keresztáron  187!)  aug 24-ikes következő 
napjain tartandó  unitárius  zsinati  főtanácsra  a székely-

keresztúri  unitárius  egy házkörnek. 
1. Augusztus 23-án d. u. a vendégek felszál  -

litása a héjasfalvi  indóháztól Szentkirályi Árpád, 
mint a rendező bizottság kiküldöttje vezetése alatt. 
E közben diszfosfadás  Ujszékelen az ottani egyház-
község és Székely-Kereszturon az egyházkör által. 

2. Az egyházi tanácsosok és vendégek elszál 
lásolása. A szállásjegyeket Barabás Lajos helybeli 
unitárius lelkész ur osztja ki — az elfogadás  al-
kalmával — a diszkapu mellett. 

3. Ugyanazon estve 9 órakor az egyházi ta-
nácsosok közvacsorája a gytnnasium udvarán levő 
étkezési helyen. 

4. Augusztus 24-én d. e. 8 ór.ilcor az egyházi 
és iskolai testületek tisztelgése a zsinati főtanács 
elnökeinél. Indulás a gytnnasium épületéből. 

5. Ugyanaz nap a délelőtti isteni tisztelet 
után a meghívottak közebédje a fenn  nevezett ét-
kezési helyen. 

6. Ugyanaz nap estvéjén 8 órakor kezdődőleg 
jótébonycélu bál a gytnnasium nagytermében. 

A bálra külön meghívók nem küldetnek szét, 
e programm szo'gál meghívóul. 

Belépti dij személyenként 1 frt.  Éjfélkor  nye-
remény tárgyak kisorsolása. S o r s j e g y e k ára 
20 kr. 

Belépti- és sorsjegyek Ivábdebó István ur 
kereskedésében és estve a p é n z t á r n á l kap-
hatók. 

7. Augusztus 25-én a délelőtti isteni tisztelet 
után a meghívottak közebédje. 

8. Augusztus 2ó án egy szűkebb körű ebéd 
és a vasúton utazó vendégek elszállítása a héjas-
falvi  indóházhoz. 

Figyelmeztetés-
1. Augusztus 24 én egész napi távirdai szol-

gálat van berendezve, a helybeli távirdai hiva-
talnál. 

2. A zsinati főtanács  gyüléshelyisége a gytn-
nasium épületében van berendezve. Ugyanott egy 
külön terem a hirlaptudósitók számára. 

3. Mindennemű felvilágosítás,  útbaigazítás a 
gymnasium épületében levő rendezőségi állandó 
irodában (iskolafőnöki  szolg'a, emeleten a lépcsővel 
szembe) nyerhető. 

4. Ide vannak letéve az egyházi tanácsosok-
nak esptleg nem kézbesíthetett asztal- és szállás-
jegyek. 

5. Az asztaljegyeket étkezés alatt egy rende-
zőségi tag beszedi. 

F e l h í v á s , 

A házi ipart és ipari oktatást terjesztő egye-
sület választmánya sepsi szentgyörgyi szövő tan-
műhelyében — miután állandó helyiséggel bír — 
a könnyebb tanulhatás végett bennlakást és ét-
kezést határozott azon nő tanulók részére, kik 
ezen iparágban magokat ki akarják képezni. 

Felhivatnak tehát azon szülők és gyámok, 
kik gyermekeiket vagy gyámoltjukat ezen ipar 
megtanítására szánják s hol a rendszeres tanítás, 
bennlakás és étkezés september hó 8-án kezdődik, 
hogy a felvétel  bennlakás és étkezés iránti kéré 
süket, legalább isi4 éves é'etkorról keresztlevelet 
mellékelve f.  hó 27-ig főispán  úrhoz, mint az 
egyesület elnökéhez adják be. 

A bennlakás és élelmezésre vonatkozó sza-
bályzatot lásd e lap idei augusztus 2-iki számában. 
Megjegyzendő, hogy fiuk  étkezhetnek közösen a 
szabályzatban meghatározott díjért, de nem lakhat-
nak benn. 

Sepsi Szentgyörgy, 1879. aug. i8 -án. 
Elnöki megbizásból : 

Tarcali Endre, 
titkár. 

É r t e s i t ő s. 
A kézdi-vásárhelyi felső  népiskolánál a jövő 

i879|8o-iki tanévre a beiratások f.  évi szeptember 
hó i-n és 2-';kán fognak  eszközöltetni; a javító-, 

pót- és felvételi  vissgáUtok pedig ugyanazon hó 
3-án tartatnak meg. A rendes előadások szeptem-
ber 4-én kezdődnek. A tandíj egész évre 4 frt.  a 
beiratási dij 50 kr. Ezen összegek a beiratáskor 
azonnal lefizetendők.  Szegénységi bizonyítványt 
előmutató tanulók tandíjmentesek. 

K.-Vásárhely,  1879. aug. 16-án. 
Az isk. igazgatóság. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— A l b r e c h t főherceg  csütörtökön külön 

vonattal Marosvásárhelyre érkezett Bauer altábor-
nagy, Göller ezredes és egy szárnysegéd kíséreté-
ben és a fogadás  után azonnal a hadgyakorlatokra 
kilovagolt. A főherceg  a „Transilvániá"-ban lakot: 
s egy napot a hadgyakoalatok megtekintése vé-
gett Marosvásárhelyen időzve, a reggeli' vonat-
tal Budapestre érkezett s azonnal Bécsbe utazott. 

— S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . T. S. ur-
nák, Brassó. Jövő számunk hozni fogja.  —G. M. A 
beküldött cikk nem közölhető. 

f  N e k r o l o g . Zágoni báró Szentkereszty 
István a mindenkitől becsült és tisztelt főúr  f.  hó 
19-én 63 éves korában jobb életre szenderült. Ál-
dás legyen emlékezetén. 

— S z t u p a A n d o r színtársulata által mult 
szombaton „Egy katona története" adatott. A szép 
és színpadi sikert aratott darab hőse, Komáromy 
(Renó János) drámai színezéssel, mély bensőséggel 
játszott, mellette főkép  kitűnt Zádor (Sabórán) ke-
délyes és jóizü humorával, melylyel a közönségnek 
sok derült perceket szerzett. Zádorné (Adrién) elég-
hévvel játszott s pár sikerült jelenete után a kö-
zünség ki is hivta őt. Kazalicky (tábornok) és 
Benkő Jolán (Madlen) Sztupáné (apátnő) tiszta 
játékukkal a darab sikerét és kerelcdedségét elő-
nyösen emelték. — Vasárnap a „Piros bugyelláris" 
került szinre. Komáromy (Csillag Pál) csinos alak 
volt, huszárőrmestert kitűnően személyesítő, külö-
nösen sikerültek magán dalai, valamint a Benkő 
Jolánnal (Zsófi)  előadott kettősdalok is élénk tet-
szésben részesültek. Ez utóbbi nem nagy terjedel-
mű, de érzésteljes hangját szépen kezeli a közön-
ség gyényörrel hallgatta Kazalicky (bíró) most is 
megnyerte tetszésünket, mig Kiss Pista (Kósza 
Gyurka) kinek — be kell vallanunk — szép tiszta 
hangja van, ügyetlen játékával teljesen megsemmi-
sítette azon hatást, melyet dalaival keltett. Hibáz-
nánk, ha Zádorról (Peták) a legnagyobb elisme-
réssel meg nem emlékeznénk. Törül metszett typi-
kus alak volt, határ ózott tiszta játékkal. — Kedden 
Szigligetinek a „Bajusz" cimü vígjátéka adatott. 
Szathmáry (Kottái) egyéniségéből folyó  sok ter-
mészetes könnyűséggel játszta nem könnyű szere-
pét ; mindjárt mellette különös kiemelést érdemel 
— S z t u p á n é (Tusznelda) nyugodt s nagy 
gyakorlottságról tanúskodó ügyes játékáért. A kö-
zönség mindkettőt többször zajosan megtapsolta s 
kihívta. Benkő Jolán (Adelajd) és Zádor (Hugolini) 
kifogástalan  játékukkal tetszést arattak. A mi már 
most a közönséget illeti, ez a megbotránkozásig 
hidegen viseli magát ezen derék színtársulattal 
szemben. A tegnapi előadáson is kongott a terem 
az ürességtől. Bizony nem válik dicséretére annak 
a közönségnek, a mely műveltségére olyan sokat 
szokott tartani. 

— A z i l y e f a l  v i ifjúsági  önképző kör ál-
tal f.  évi julius 20-án a ref.  egyház orgona alapja 
javára rendezett bál jövedelme 30 frt.  o. é. Ezen 
összegben felülfizettek  tks. Petke Pál ur 2 frt., 
Berkő József  járásbiró ur 2 frt.  Szász Pálné asz-
szony 1 Irt- Fennirt összeg az egyházi elöljáróság-
nak kamatoztatás végett átszolgáltatott. 

— N y i l v á n o s k ö s z ö n e t . Tek. Málnási 
Kristóf  helybeli kereskedő ur iskolánk egy sze-
génysorsu növendékét a lefolyt  tanévben minden 
vasárnap 10 krral segélyezte. Fogadja a nemes-
keblü tanügybarát e szép tetteért a segélyzett 
növendék és a tanítói kar nevében hálás köszöne-
temet. K.-Vásárhelytt,  1879. aug. 16 án. — Er-
d é l y i K á r o l y felső  népiskolai igazg. 

— A z o r s z á g o s s z í n é s z kebelet a 
mult héten tartott nagy horderejű ülésein 21 szín-
igazgatónak adott engedélyt egy évre, a többi 8 
kerület még nem töltetett ba. Az engedélyt nyert 
színigazgatók a következők : Az aradi szinegylet, 
Szabó Antal, Miklósy Gyula, Temesvári Lajos, 
Károlyi Lajos, Hubay Gusztáv, Homolcay László, 
Szegedy Mihály, Némethy Györgyné, Csóka Sán-
dor, Szuper Károly,  Ivrecsányi Ignác, Kuthy Béla, 
Bényey István. A győri szinügy egylet. Mándolty 
Bála Kétszery József,  Aradi Gerő, Völgyi György, 
Sztupa Andor, Kőszegi Eridre. 

— A z „ E r d é l y i Figyelő„ dr. Tolnai La-
jos szerkesztése mellett mult vasárnap jelent meg. 
A mutatványszám tartalmas, kiállítása csinos. Elő-
fizetési  ára ez évi decz. végéig 2 frt.  50 kr. 

— F e l s ü l t z s e b m e t s z ő k , iigy indó-
házi restauratio egyik asztalánál kedélyesen ször-
pölgeti kávéját egy idős ur, midőn belép a terem-
be egy elegánsul öltözött fiatal  ember, monoklival 
nyakában nagy arany óralánccal s alig látja meg 
öregünket, oda rohan s minden további szó nélkül 
nyakába ugrik agyba főbe  ölelgeti, elnevezi „ked-
ves drága uram bátyám"-nak örömét fejezi  ki a 
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viszcntlitis felett,  figyelembe  sem véve az öreg 
roppant bámulatát. — A vonat fütyöl,  az öreg 
„zahlen" t kiilt a rokon búcsúzik s csakhamar el-
tűnik. Ez alatt a fizetni  akaró kétségbeesetten 
veszi észre pénzes táskája eltűntét oldaláról, mig 
az öcscs (?) legnagyobb bámulattal keresi óráját 
láncostól, melyek elvándoroltak. Már most csak 
az a kérdés, vájjon melyik uri iparlovag (!) szedte 
rá jobban a másikat ? Mert hogy mind az öreg, 
mind az állitólagos öcscse zsebmetszők voltak, az 
kétségtelen. 

— A t e n g e r i betegségtől rettegő embe-
rségnek legfőbb  vágya eddig is az volt, hogy a 
tengeren keresztül hidat építsenek Angliába. E 
vágyuk most francia  lapok hire szerint talán tel-

jesülni fog.  Egy francia  mérnök ugyanis megszánta 
a szenvedő emberiség e rettegő részét s egy ter-
vet nyújtott be az angol kormányhoz egy híd 
építésére' vonatkozólag, amely a Grirchnes kaptól 
egész Folkesztoneig terjedne. E terv szerint az 
emelendő híd 200 méternyi távolságban 175 óriási 
oszlopon nyugodnék. A mérnök ur azt állítja, hogy 
az építés kivitele korántsem ütköznék leküzdhetlen 
akadályokba, a mitől az angolok mindeddig visz-
szarettentek s mindössze is csak 300 millió frankba 
kerülne. 

— E g y m e g r e p e d t város. Vielickából 
jelentik f.  hó 12 ről, hogy az ottani lakosságot 
valóságos pánfélelem  fogta  el, mert iaondott nap 
kora reggelén a város főutcája  a szó szoros értei 
mében megrepedt. A repedés a nap folyamában 
egyre terjed s estig már több ház össze is dült. 
Krakkóból másnap egy ezred katonaságot szállí-
tottak Vielickába, mely a megrepedt utcákat őrizze 
s azoktól a közönséget távol tartsa. A tehetősebb 
lakók már el is hagyták lakásaikat és biztos helyre 
költözködtek. 

— A „V a s á r n a p i U j s á g " augusztus 17-
iki száma következő tartalommal jelent meg : „Az 
Arrogante elsülyedése.— „Lelkem egy szebb világ-
ba látott."... Költemény Sipos Sándortól. — „Va-
súti történetek." Elbeszélés. Irta Csíki Gergely. — 
„A mennyei birodalomból."—rí bégum ötszáz mil-
liója." Verne Gyula regénye-— „Emlékezés az Ob-
renovicsokról." — „Egyveleg."—  P,Levél a rákos-
ról. " Törs Kálmántól. — „A Baragán." II. Veress 
Sándortól. — ^Fgy nihilista elfogatása  Szent Pé-

tervártt." — „Békealkudozások a zulukkal." — 
„Az utolsó mohikán sirja." — „Irodalom és művé-
szet. Közintézetek, egyletek, stb. rendes hetirova-
tok, K é p e k : Az Arrogante hajótörése. A tisztek 
a hajófödélzétén.  A sülyedő hajó. Arrogante pán-
célos hajó. Az Arrogante hajótörése. Az árbocte-
tőkre menekültek mentése. Egy nihilista tanuló 
elfogatása  Sz -Pétervárott. Békealkudozás Ohammal 
Csetevájó öcscsével. I. Obrenovics Milos szerb fe-
jedelem. (Egykorú kép után.) 

PIACZI ARAK. 
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— 6 80 
5o! 6 60 

) gyöngébb . 6 5° 4 — 

Buza (vegyes) . . .• . . . . — 3 IO 
Rozs | legszebb . . . . 4 40 3 90 

1 közepes 4 3 00 
Árpa ] legszebb 3 10 3 50 

c 1 közepes . . . . . 3 — 30 
Z a b t legszebb 40 2 50 

j közepes 2 40 4 40 
Törökbuza 4 40 4 20 

— 4 — 

Borsó ^ 50 
30 

Fuszulyka 4 20 
Lenmag 2 20 
Burgonya 2 55 20 
Marhahús 42 — 44 
Disznóhús 44 44 

Faggyú friss  36 30 32 

„ keleti vasút II. kibocsátási államkötv. 83.50 
„ „ „ 1876. évi államkötvény . . 74.— 
„ vasúti kölcsönkötvény 112.— 
„ földtehermentesitési  kötvény • . . . 80.75 

Temesvári 83.— 
Erdélyi . 85.25 
Horvátszlavon 87.50 
Szőlödézmaváltsági 90.— 
Osztrák egys. államadósság papírban . . . 60.60 

„ „ „ ezüstben . . 68.35 
Maranyjáradék 78.75 

1860. államsorsjegy 125.— 
Osztrák nemzeti bankrészvény . . . . 826.— 

„ hitelintézeti . 267.— 
Magyar hitelbank * 255.— 
Ezüst —.— 
Cs. kir. arany . . • 5.52 
Napolcond'or 9.28 
Német birodalmi márka 57.10 
London 110 60 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: l'ollák Mór, 

Ertek-  és  vdltó-drfolyam  a bécsi  cs. kir  nyilvdne 
tőzsdén  augusztus  19 

Magyar aranyjáradék 91-55 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás — 

II. „ - . -

SO k r a j c á r é r í . 
Egy a belvárosban, a tehén piacon 4 1 1 

szám alatt a felső  emeleten lakó uri családnál 
iskolás gyermekek naponként 

5 0 krajcárért 
vétetnek fel.  Jó ellátásról, tanulásról gondos-
kodva van, a háznál mindig ná*n#(iil  beszélnek. 

ERTEK EZ NI lehet, a feutemlitett 
1 — 2 hám t!. 

POLliAK OE 
k S n y w k e r e s k e á é s é b e n  S e p s i - S z e n í g y ö r g y ő n 

a közelgő tanévre kaphatók mindenfele 

a tanítok számára 
rajz- és Íróeszközök nagy választékban. 

Kaphatók egyszersmind csinos kiállítású és olcsó 

diszmüvek, könyvtáskák 
stb. gyermekek számára, Egy jókarban levő Z O I T Q - O ^ A 
kedvező feltételek  mellett eladő lévén, a fentebbi  könyvke-
reskedésben a t. venni szándékozók eziránt értekezhetnek. 


