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A', előfizetési  pénzek a »Nemere« kiadó-
hivatalának B e r n s t e i n M á r k könyvnyom-
dájába Sepsi-Szentgyörgyre küldendők. 
jgÜ^"  Előfizetőinket  szívesen kérjük előfizetéseiket 

megújítani,  miután felesleges  példányokat,  nem nyo-

muttathutunk. 

A „Nemere" kiadó hivatala 

Bismarck látogatása. 
Konstatáljuk kötelességünkből kifolyóan,  hogy 

a mai napi hirek egyik s mondhatjuk föfőjelentő 
ségü tárgyát Bismarck bécsi látogatása képezi 
Nem volnánk az igazsághoz hivek, ha neki ron. 
tanánk a látogatónak, ha televett szájjal, méregbe 
mártott tollal szidalmazni kezdenők a „vasembert" 
ha indokait, utazásának czélját egyenesen monar. 
chia-ellenesnek hirdetnők, a mint azt ma több la 
pok meglehetős merészséggel elkövetik. De más 
felől  mi Bi«marckot nem is vesszük glóriával kö-
rül, csupán azon szívességéért,"hogy kod ve ereszke-

dett neki lefáradni  hozzánk; nem vagyunk 
hajlandók ez eseményt világrenditő politikai ese-
ménnyé felíuni:  csupán természetesnek találjuk, 
hogy a szomszéd nagyhatalom végre valahára 
kezdi elismerni, hogy m i i s l é t e z ü n k . A mit 
ő annyi időn keresztül vagy kancsal szemmel né-
zett, vagy egyáltalában nem látszott számba venni. 

Tehát a Bismarck látogatásától nem f é l ü n k , 
de nem is ugrunk ki a bőrünkből annak miatta. 
Tökéletesen hisszük, hogy e látogatás nem fog 
egy uj okkupátiot vagy Orosz-Török Német-Ma-
gyar háborút a nyakunkra zuditni; azt is szívesen 
elhisszük, hogy Bismarcknak nincs oka monarchi-
ánk ellen valami ujabb fordulatokat  előkészíteni; 
ámde azt is föl  kell tennünk, hogy egy Bismarck 
csupán kéjutazást az Andrássy szép szemeiért nem 
tesz mihozzánk. Fonto-,abb okok vezették őt oda, 
a miket kitalálni, avagy csak megközelítőleg gya-
nitni is nem jutott osztályrészünkbe. S a ki azzal 
dicsekszik, hogy eltalálta Bismarck czéljait, mint 
azt egy-két lap teszi, hát az még csak nem is ál-
modik arról : mi vezette hozzánk a német kan-
cellárt. 

Tény az, hogy monarchiánk magatartása a 
legutóbbi zrosz török háborúk alatt emelte repu-
tatiónkat a nagyhatalmak előtt. A veszedelmes 
szomszéd, mely különben meglehetős elszigetelten 
állott ama háborúk alatt, megszűnt ránk nézve 
komolyabban számbavehető lenni, mihelyt ke-
leti politikánk a többi külső hatalmak teljes elis-
merésével találkozott s mihelyt Andiássy gróf 
olyan érdekközösségeket hozott szóba például a 
berlini congressuson is, melyek mint a delej a va-
sat, ugy vonták messziről hozzánk Németországot^ 
mindaddig, mig most a közeledés csakugyan meg 
történt; — Bismarck lejött látogatni Bécsbe: a 
hagy eljött Mohamedhez. 

Németországnak kellünk mi most. 

Ha egyéb bizonyságai nem volnának mo_ 
narchiánk nagyhatalmi jelentőségének, már mag* 
a gasteini találkozás is mellettünk bizonyít. Hogy 
Ausztria-Magyarország ma már igenis nagyfontos-
ságú szerepet játszik a hatalmak kőzött, hogy mo-
narchiánk ura lett teljesen a keleti eseményeknek 
arra természetesen nagy befolyással  volt Andrássy 
következetes szigorúsággal vezetett politikája. De 
mindezt e g y e n e s e n Andrássynak s az ő mű-
ködésének tulajdonitni épen oly túlzás volna, mint 
a minő túlhajtott álláspontot foglalnak  el azok, 
kik e tekintetben tőle minden érdemet megta-
gadnak. 

Helyzetünk mai szerencsés viszonyait köszön-
hetjük egyfelől  Oroszország vakmerő s az europa 
czívilizatióval merőben ellenkező túlkapásainak 
melyeket meg kellett akadályozni fegyveres  be-
avatkozással, melynek elejét kellett venni az eu-
rópai hatalmak összes diplomatiai erejével. Az 
orosz politika hajtja Németországot hozzánk; ez 
készteti Bismarkot minél nyájasabb arczczal kö-
zelednijfelénk.  Bismarck látogatásától tehát sok 
függ;  de nem minden. 

Andrássynak talán a kelletinél is több bizal. 
ma van Bismarckban. Egyik nagyobb lapunk egy 
anekdotát közöl e bizalom illustrálására. Az orosz-
török háború alkalmával ugyanis a nevezett lap-
nak egyik előkelő barátja, bizalmas lábon állván 
külügyminiszterünkkel,  következő kérdést intézte 
hozzá : 

— Nem hisied Gyula, hogy ez a muszka meg 
csal bennünket ? 

Andrássy mosolygott és könnyed válltfonás-
sal mondá : 

— Bizony megteheti, de ennek a fejszének 
készen tartjuk a nyelét. 

— Hát az angolban megbizhatunk-e ? 
— Hiszek neki a meddig látom, — válaszolt 

a miniszter jókedvűen. 

G r " V J L Í c L o ^ e D T L i -
— Breisach után. — 

Mórey s fia  beléptek a terembe. 
— Uram I fiam  az ön tanítványai sorába óhajt 

lépni. 
— Az ifjú  pirulva lépett a mester jeladására 

közelebb. 
— Barátom — kérdi a mester — festett-e 

már ? 
Guidó fejét  igenlően meghajtva Calvaertet is 

fölemlité. 
— S miért hagytad el flt  ? Kérdi Caracci. 
— Elutasított. 
— Ej, te nyílt szívű vagy. S miért tette ezt ? 
-- Két okból — felelt  Guido — először: 

hogy Caraccit s tanítványait bámulám ; másodszor: 
mivel e képet saját tetszésem szerint festém. 

— Mutasd képed ! 
— Mindenik szeme Guido képén föggött.  Az 

őszatya lélegzete megakadt. A tanítványok egy-
másközt susogtak s a mester jeladására háromszo-
ros Evviva (éljen) hangzik föl  a tűremben 

Caracci Guidóhoz lép, megöleli s egymás keb-
lére borulnak. 

— Barátom — mond a mester — e perctől 
fogva  ez iskola tagja vagy. E kép fényes  jövődet 
hirdeti. Nem festő,  művész leszel. 

— Oh uram, lehet-e ez ? 
— Most vigasztalva halok meg, — mondá 

halkan az őszapa. 
— Őszinte akarok lenni hozzád, — folytatá  a 

mester — milyen őszinte voltál te hozzám. A mü 
vészét aranykora még ezután következik. Ama 
nagyférfiak,  kik Michel Angelo és Raphael méltó 
utódai, nem élnek többé. — Napjainkban ép a 
művészetnek kell a nagy s következetlen előítélet 
ellen harczolni. Te is találkozol pályádon ily el-
lenséges indulatu lelkekkel, kiktől azonban vissza-

riadni nincs okod. Mondd Guido! az elmondottak 
daczára van-e erőd, kedved, hogy a művészet ös-
vényén tovább haladj ? 

— Igen mester, igen. Bármi própatétre tegyen 
a sors — isten felettem  van. 

— Most a mienk vagy. Igyekezzél a bolognai 
iskola tisztelete ép*n tart meg. Aztán az agghoz 
fordulva,  igy szóla : ön is osztozik e dicsőségben. 
De szenteljük ez órát, a későbbi helyett a szabad-
ság élvezésére. Gyermekeim! — mondá tanítvá-
nyainak — véleményetek szerint ki a győztes köz • 
tetek ? 

Egyhangúlag kiálták ők Zampieri nevét. 
Az ifjú  győztes lassú léptekkel közeledett s 

a többiek örömzaja közt vevé át a mester által 
neki nyújtott babérkoszorút. 

Aztán lantját vevé a mester s csendes hangon 
éneklé ezen, a történelem által a mi időnkre fenn-
maradt költeménykét, mely „Cili farsi  un buon pit-
tore es" szavakkal kezdődik. Magyarul igy hangzik. 

Ki festőnek  vágyik, hogy az legyen: 
Példát Rómától kell vegyen. 
A szép Velencze lelkesítse, 
Lombárdia szinét vegyitse; 
Válaasza útját, holott 
Buonarotti s Ticián 
Allegri legyen eszményképe, 
S csak ugy jut Raphael egébe. 

Mint egy édes álom, ugy tűnik el az ifjú 
Guidonak az első nap Caracci termében. Nem riadt 
legkevésbé vissza a mester bölcs intéseitől. Előtte 
csak a mester által festett  fényes  jövő lebegett. 
Bár sok vetélytárs volt már szemei előtt, még is 
lelke csendes, nyugodt vala. 

Több év repült el folytonos  munkálkodá* 
közben. Az ifjú  tehetsége hatalmasan fejlődött. 
Napról-napra nagyobb mértékben állította elő 
vonzó, kellemes gyönge, élénk szinvegyületeit, 
mely a bolognai iskola egyik találmányát teszi. 

Később mesterétől sem tanulhatott többet s 
maga mou Iá a mester A g o n t i n o ! egy más 

hozzád méltó küzdtért kell keresned; menj ! Róma 
hiv téged. 

(Folytatása köv.) 

A bölcső dalokból. 
i. 

Álmodjatok szép csendesen 
Szivem szerettei! 

Nyugalmatok fájdalmimat 
El-el feledteti  . . 

Álmodjatok szép csendesen 
Ti drága gyermekek : 

Az ég virasszon lelkeim, 
Híven felettetek  ! 

II. 

A lámpa lassú perczenéssel 
Mutatja a futó  időt . . . 

Pirosló fényt  lövel a hajnal, 
Az éj uralma már kitölt . . . 

Szememre még se' száll az álom, 
Virasztok a bölcső felett, 

S magam oly boldognak találom, 
Minő csak egy szülő lehet. 

III. 

Csak „tente" szépen, mind a hárman, 
„Hájájatok^ szép csendesen ! . . 

Álmodjatok ! Én arczotokról 
Az édes álmot ellesem . . . 

— Oh, mintha mind a három szólna, 
Oh, mintha együtt mondanák: 

„Hozd vissza Istenünk az útról, 
Egészségben, körünkbe újból 

A drága, kedves, jó anyát!" 
Maros-Vásárhely, 1879. szept. io. 

Aiionimus. 



Prot. egyházak közt felmerült  viszályt; mindenek 
fölött  megfoghatatlan,  hogy a vallás erkölcsi, hogy 
a nemzeti mivelődés ügyéből miért kovácsolnak 
politikai pártfegyvereket,  és az átkos párttusát, 
személyes érdekek harcai miért hozzák át az egy-
házi és közművelődési élet terére is. Kik ilyen 
harczba keverték a magyar kormányt es magyar 
prot. egyházakat, kik tovább szitják e harc tüzét, 
gondolják meg jól mit tesznek; oly következmé-
nyei lehetnek e tusának, melyet előre alig lehet 
kiszámítani. Annyi előttünk kétségtelen, hogy 
mindkét fél  sebesülte 1 fog  a harczból vissza t'4r-
ni, s majd a harcoló felek  egymás sebeit kötöz 
getve fogják  megsiratni, hogy magukkal rántot-
ták az örvénybe a magyar nemzeti Szabadságot és 
culturát. 

Nem egymás ellen: vállvetve kellene a ma-
gyar alkotmányos kormánynak és magyar prot. 
egyházaknak küzdeniök ! 

Hát hol volt mikor volt a magyar alkotmá-
nyos szabadságnak és nemzeti művelődésnek hí-
vebb és természetesebb szövetségese, mint a 
magyar prot. Izrael ? üs viszont kitől, honnan re-
méljen a magyar prot. anyaszentegyház szabad 
fejlődésében  támogatást, — ha nem a magyar al-
kotmányos kormánytól? És íme azok, kik a közös 
édes anyának az „alma materinek kebelén nőttek 
fel,  nem értik meg egymást, az édes anya kebe-
lén hajba kapnak, gyászba boritják az édes anyát. 
Pedig az édes anya mindnyájunkhoz így szól : 

„Jertek, óh jertek ölömbe gyermekeim, 
Mig el nem apadnak hév könyeim ! 

Én szültelek, álltam bölcsőtök előtt. 
Emlőim adának uj életerőt !" 

Jerlek értsétek meg egymást, ellenfeleiteknek, 
a szabadság, világosság ellenségeinek guny-kacaj-
jára ne folytassátok  tovább ez elkeseredett, tán 
csupa félreértésből  eredő tusát, mart oly bünt kö-
vettek el az erkölcs-vallásos és nemzeti szabad-
ság ellen, melyet sem isten sem ember nem fog 
nektek megbocsátani ! 

Bocsánat e látszólagos kitérésért, azért vet-
tünk tollat kezünkbe, hogy jelezzük, miszerént mi 
a mi optimizmusunkkal ugy látjuk, hogy semmi 
egyéb, egy szörnyű végzetes félre  értés forog 
fenn  a magyar kormány és magyar prot. egyhá-
zak között. Élénk figyelemmel  kísértük az előzmé-
nyeket, most a debreceni convent minden mozza-
natát; feltesszük  a magyar alkotmányos kormány-
ról, hogy őszinték azon nyilatkozatai, midőn több 
izben kifejezést  adott annak, hogy nem czélja a 
magyar protestánsoknak vérrel szerzett háromszá-
zedos j o g a i t eltiporni, hogy önkormányzati jogain 
alapuló szabad fejlődését  nem akarja gátolni se. 
Viszont a migyar alkotmányos kormány is száza-
dok tapasztalatiból tudhatjajazt, hogy a magyar 

' ref.  egyházak, nemcsak a lelkiismeret szabadsá-
gának, de nemzeti szabadságnak és nemzeti mű-
velődésnek is mindig hü előharczosai voltak. Bi-
zony a debreceni convent sem azért ült össze — 
mint némely tulbuzgó kormánypárti lap kürtölte 
— hogy statust in statu alkosson, hogy a magyar 
alkotmányos kormány ellen cunczoraljon, hogy az 
állam biztonságára megkivánható országos törvény 
hozás ellen gátat emeljen. A szivekbe és emlékbe 
belátni nem lehet, ' lehetnekknémelyeknek szemé 
lyes politikái, meg nem tudom miféle  mellékes 
czéljai, de jót merek állani érette, hogy a többsé-
get azon magasztos czél'vezérelte oda — á miért 
tulajdonképpen össze ült a convent, hogy ne le-
gyünk többé, mint voltunk „kioldott kéve," hanem, 
hogy közös szent czéljaink megvalósithatására 

'. e ? y szellemi kapcsot alkossunk, hogy az öt ma-
j* gyar ref.  egyházkerületet egy egyetemes zsinat 
^ kötelékei által egy testvéri koszorúba füzzük  ösz-

sze, hogy igy egyesült''erővel sikeresebben mun-
kálkodhassunk egyházunk érdekeinek, az erkölcs-
vallásos, a nemzeti közművelődésnek felvirágozta-
tására, hogy össze ölelkezve boruljunk le és ál-
dozzunk a tiszta házaszeretet oltára előtt. 

Ha e lapok olvasóinak nem leszek terhére, 
közelebbi czikkemben jelezni fogom  a debreceni 
convent főbb  mozzanatait. Addig béke velünk! 

— ) ' • 

A n e v i s e n y e i z a v a r g á s r ó l a követ-
kező részleteket közli a „Pester I,loyd:i: Az osztrák 
magyar csapatok bevonulása után látszólag megbiz-
hato elemekből alakították össze a herczegovinai 
csendőrséget és politikai kerületekre osztották e 
tartományt. E beosztás ezelőtt összetartozó közsé-
geket választott el egymástól és határozott ellen-
zéssel találkozott. A vezetők egyike nyilt ellenál-
lást hirdetett, midőn zonban felszólították  a ha-
tóságok, liogy adjon számot tc-tteiről, Monteneg-
róba futott  a büntetés elől. Ott azonban ő és cse 
kély számú hivei nem találtak barátságos fogad-
tatásra, kéli) tolenek voltak visszatérni és ezután 
bandavezérekké lettek. 

A k e l e t r u m c l i a i m e n e k ü l t e k ügyé-
ben Jomini, az orosz külügyminisztérium ideigle-
nes vezetője,jegyz'ket intézett Lobanoff  nagykő 
vethez, távirati nton szólítva föl  azt, hogy eszkö-
zölje ki a portán azon mohamedánoknak Kelet-
Ruméliábai. való szállítását, a kik nem rendelkeznek 
elegendő eszközökkel, hogy megélhessenek, mert 
okvetlenül szerencsétlenségek fognak  bekövetkezni 
ez országban. Az orosz kormány fölszólította  a 
bécsi, berlini, londoni, római és párisi kabineteket 
it, hogy csatlakozzanak lépéséhez. 

Az orosz kormánynak és a kelet ruméliai bol-
gároknak az a bajuk, hogy a muzulmánok egyál-
talában vissza akarnak térni szülőföldjükre.  Ezen 
kellene mindenekelőtt segit ni'-k a hatalmaknak. * 

T i s z a K á l m á n miniszterelnök, gróf  Sza-
pári Gyula pénzügym'ni«zter s esetleg báró Ke-
mény Gábor kereske 'elmi miniszter is Bécsbe utaz-
nak, hogy az ő felsége  elnöklet ; alatt ott tartan-
déi közös miniszteri értekezletekben részt vegye-
nek. Ez alkalommal valószínűleg minden közös 
ügyeket érintő függő  kérdés vita alá kerül. 

A k ö z l e k e d é s i m i n i s z t é r i u m b a n 
a pénzügyminisztériummal egyetértőleg Magyar-
ország vasut-csoportozatainak teljes, részletes ter-
ve dolgoztatott ki. 

A magyar reformált  egyházak 
egyetemes :'gyűléséi ői (Convent). 

A magyar ref.  egyházak küldöttei f.  év szept. 
10 ik és következő napjain tartották egyetemes 
gyűlésüket az ugy nevezett kalvinista Romában, 
Debrecenben, csaknem n^y időben gyűléseztek 
a magyarországi evangelicus hitfelekezet  küldöt-
tei is Budapesten. Azon szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy az előbbi hitfelekezetőek  convet-
jéről illetékes forrásból  jövő^ felvilágosításokat 
adhatunk lapunk olvasoinak. 

Debreezou. 1879. szept. 16-án.*) 
Régi átka a' magyarnak a visszavonás ! E 

hazának legjobb legnemesebb törekvésű fiai  sem 
értik meg egymást. A lángoló hazaszeretet a tár-
sadalmi, anyagi és'szellemi jólét előmozdítására 
irányult legönzetlenebb törekvések, anyagi magasz-
tos gondolat, menynyi szent érzés itt a félreérté-
sek szenjeibe ütközik, amott a sértett hiúság, lel-
ketlen önzés mocsárjába sülyednek el. A vissza-
vonás, a pártoskodás szenynyes hullámai, a poli-
tikai élet hánykódó tengeréről rendesen mind'g 
átcsapongnak az erkölcsv-Ilásos és nemzeti köz-
művelődés partjaira is. így volt ez szent István 
korától kezdve a reformatioig  ; igy volt ez a re-
formátiotól  napjainkig s így van ez ma is. Mintha 
bizony nem volna nekünk elég ellenségünk, mint-
ha nem volnának bövségesen külső és belső ba-
jaink — ime : — az én nézetem szerint -— csupa 
félreértésből  egy igen könyen végzetessé válha-
tó harcz fejlődött  ki magyar kormány és a pro-
testáns magyar egyházak között. Olyan ember 
elő t, ki nincs be avatva a magasabb politika 
mély titkaiba és cselszövényeibe, kit önzéstelen, 
minden hátsó gondolatot, minden mellékes érde-
ket kizáró hazaszeretet, és vallásos buzgóság ve-
zérel törekvéseiben, az olyan magunkféle  egysze-
rű provinciális emberek előtt megfoghatatlan, 
hogy hazánknak és egyházunknak azon jelesei, a 
kik a protestáns egyházak autonomiajáért vallás-
szabadságért vállvetve nem rég oly fényes  harcot 
vívtak,'most bajtársakból ellenfelek  lesznek. Meg-
foghatatlan,  hogy a magyar sajtó, melynek néze 
tünk szerént sokkal magasztosabb hivása volna 
czélzatosan szitja a magyar kormány és magyar 

« Tirgyhalmar miatt késett szert 

Román lapokból. 
A román alkotmányozó gyűlés megkezdte a 

zsidó kérdés tárgyalását, mint első szónok je-
lentkezett Blarenberg képviselő, kinek beszédjét 
a „Monitoriulu oficial  al Romániei" szept. 17-iki 
számában közli. Igen terjedelmes beszédjének kivo-
nata ez : 

Blarenberg három szompontból bírálja e kér-
dést, a nemzetközi jog, a nemzet gazdászati és po-
litikai jog szempontjából. Nemzetközi jog szempont-
jából elvitatja, hoogy a berlini congressusnak joga 
lett volna a román állam belügyeibe avatkozni, 
mert az államok mint jogi személyek a nemzet-
közi jog szerint egyenlő jogokkal birnak, és hogy 
ha egy európai congressusnak joga van nagy el-
vek keresztül vite'ét követelni valamely államtól ; 
akkor ugyan azt kell követelni egy nagy államtól 
a mit követelnek egy kicsitől. A congressus, miért 
nem követelte Oroszországtól is a zsidók emanci-
patioját ? Nemzet gazdészati szempontból pedig 
más variátioban elmondja azon veszélyeket, me-
lyek ez által Romániára" mint nemzeti államra 
háramlanának, s melyeket Boresen külügyminiszter 
is a hatalmakhoz intézett körjegyzékében kifejtett. 

Politikai szempotból pedig azt mondja, hogy a 
berlini congressus a 44 cikkében a román nemzet 
halálos ítéletét kimondja, mert ha a zsidók eman-
cipáltatni fognak,  akkor Románia nemsokára uj 
Palesztina lesz, mert daczára a zsidók jajgatásai-
nak és mellveregetéseiknek, mégis nincs állam e 
világon, a melyben a zsidók bevándorlása oly 
nagy mérveket öltött volna magára mint épen 
Románia, s épen ebből tűnik ki, hogy üldözésről 
Romániában szó sem lehet, mert akkor nem för 
dúlnának oda. Fenntartja állítását, hogy a zsidók 
most miután már nagyon lábra kaptak Európában 
most egy központot szemelnek ki, a honnan azu 
tán kormányozhassák a világot, s ez a kiszemelt 
központ Románia. Terjedelmes beszédét azután igy 
fejezi  be: , f 

„Hogyha valami csoda által az „Alianei Isra-
elit" követeléseivel győzedelmeskedni fogna  a ro-
mán parlamentben, akkor ez reám nézve bizonyi-
ték arra nézve, hogy nem a zsidók románizáltat-
tak, de a románok zsidósitattak, és hogy exen 
parlamenti szomszéd kalmár pulttá változott ! . . 
Nem! megvagyok győződve, hogy a kire-zt t 
nem fogják  kiragadni a román sas szájából, ho r̂y 
azt, mint valami haszontalan dolgot a szemétdombra 
kidobják; mert inkább halált halálért, semhogy 
öngyilkosság által őrültnek tartson a világ. A zsi-
dónak lassú mérge által OKOZta halál és a fegyver 
általi halál között, inkább ez utolsót választom, 
mert le nem alacsonyít annyira. És végre, s ez 
pedig utolsó szavam lesz, midőn e szószékről lelé-
pek; inkább meghalok mint román őseim vallásá-
ban, semhogy mint zsidó a talmud vallásban éljek 
e hazában. 

r.s legyenek meggyőződve uraim, hogy nincs 
egyetlen egy szó sem ezekben, melyet szük-
ség esetén saját véremmel megpecsételni nem vol-
nék hajlandó. Katona leszek követelni fogom  szá-
momra azon tiszteletet, hogy mint legelső, kül-
dessem a csatába azon a napon, a midőn szó 
lesz, hogy fegyverrel  is megvédhessük jogainkat 
nemzeti méltóságunkat és existentiákat." 

Bismarck Bécsben. 
Bismarck hg. hétfőn  déli 12 órakor érkezett 

a ballplatzi palotába. Andrássy gr., a ki akkor 
jött haza ő felségétől  a magán audienciáról és 
Haymerle br. fogadták  Bismarck herceget. Menet 
közben megéljenezte Bismarck herezeget a kö. 
zönség. 

Bismarck hg. tizenkettedfél  órától 3 óráig 
volt Andrássy grófnál.  Jól értesült körök tudomása 
szerint mindakét félre  nézve rendkívül kielégítő 
volt e beszélgetés eredménye. A legkomolyabb 
kérdések egész sora került szőnyegre és valameny-
nyiben megegyezőnek bizonyultak a két fél  érde-
kei. De másrészről semmi tény sem merült fel,  a 
mely a béke komoly fenyegetését  foglalná  magá-
ban. A nem \ árt kérdésekkel szemben kétség nél-
kül egymást födözve  és támogatva fog  Jeljárni a 
kormány. 

Az Andrássy grófnál  tett látogatás után 6 
felségéhez  audiencziára ment Bísma'ck herczeg. 
Ezután meglátogatta Haymerle bárót és Taaffe 
grófot. 

Négy órakor udvari ebédet adott ő felsége, 
a melyre hivatalosak voltak Bismarck herczeg és 
fia,  Andrássy, Haymerle, Reuss herczeg, Taafte, 
Beck tábornok, Orczy, Schwegel, Calice s a német 
nagykövetség néhány tagja. 

Másnap Andrássy gróf  adott ebedet. Vendé-
gei voltak: Bismarck herczeg és családja, Odes-
calchi herczegné, Reuss herczeg, Haymerle, Taaffe. 
Ez ebédre Tisza kormányelnököt is várták. 

Bismarck herceg, Anrássy és Haymerle báró 
másfélóra  hosszat tanácskoztak. A német kanczel-
lár harmadfél  órakor ő felségéhez  ment audien. 
cziára. ő felsége  3 órakor meglátogatta Bismarkot 
és nejét és félóráig  maradt náluk. O felségét  zi-
vataros üdvözléssel fogadta  az összegyűlt közön-
ség. Az udvari ebéd 5 órakor kezdődött. Ezután 
ő felsége  egészen 7^óráig cerclet tartott. Az udvari 
ebéden 24 vendégre volt terítve. Bismarck elbu-
csuzotí ö felségétől,  mert ő felsége  még azon nap 
visszament Stiriába és folytatja  a vadászatot. 

A „griindolás." 
A következő czikket a „Magyar Iparosok 

Lapjá"-ból vesszük át. 
A magyar nép tudvalevőleg a kereskedőket 

és iparosokat nem igen szívelhette, csak lassan 
tudott belenyugodni abba, hogy magyar ember is 
lehessen kereskedő és iparos. Különösen a keres-
kedelem ellen viseltetik népünk tömege ellenszenv-
vel; még most is „zsidó foglalkozásnak''  tartja. 
Az iparosok között most már van .sok tősgyökeres 
magyar ember; de bizony ezelőtt nem volt. Mert 

—- Hát Bismarckban ? 
— De már kérem, ebbe csak bátran tessék 

megbízni egész a — f e n e k é i g .  — E szavakat 
nagy komolyan, erős hangnyomattal és szikrázó 
szemekkel mondotta Ariírásr.y. Sértésként érezte 
a gondolatot, hogy valaki Bismarckban kételked-
ni mer." 

Ez a rendületlen bizalom Andrássytól kissé 
sok ugyan, de igazolva van, legalább eddig. Adja 
isten, hogy ne csalódjék Andrássy; nekünk ugyan 
még eddig okaink vannak a n é m e t - b a r á t s á g -
b a n kételkedni. 

A. M. 



fájdalom  ! a magyar ember csak akkor szeret dol-
gozni, mikor már az éhenhalás előtt áll. Hogy né-
pünk szellemével a vállalkozó kereskedelem össze 
nem fér,  azt tudja mindenki. Hogy mily nagy ká-
runkra van ez, azt elgondolhatja mindenki, ki a 
kereskedelem fontosságát  belátja. 

Ezeket előre bocsátva, áttérünk e sorok va-
lódi tárgyára, véleményünkre, az úgynevezett 
„gründolás" ra, mely sorokat különösen Jagócsi-
Péterlfy  József  ur figyelmébe  ajánljuk. 

A székesfehérvári  kiállítás buzgó elnökének 
Zichy Jenő grófnak  volt (s talán még most is van) 
egy terve, melylyel iparunkat nagyban elő lehetne 
mozdítani. * 

Tudvalevőleg Zichy Jenő gr. egy nagy len 
gyárit akart alapitani, mely gyárnak az lett volna 
czélja, hogy a hazánkban oly hanyagul űzött szö-
vetiparnak lendületet adjon. Egyébként ugyancsak 
e gyárra vonatkozólag, illetőleg szövetiparunkról 
len- s kendertermesztésünkről hoztak e lapok Ku-
binyi Lajos jeles tollából két szakavatott czikket, 
melyekre — mivel e czikkel összefüggésben  van-
nak — figyelmeztetjük  t. olvasóinkat. De térjünk 
vissza Zichy Jenő gr- tervére. Alig szivárgott át a 
közönségbe az uj keletkezendő gyár hire, Jagócsi-
Péterffy  József  ur e lapok hasábjain figyelemre 
méltó sorokat intézett Zichy Jenő grófhoz,  melyek-
ben ö ayt tanácsolja neki, hogy ejtse el a nagy-

szerű gyár tervét; hagyjon fel  a „griindolással' és 
ne kezdjen merész vállalatokat. 

Jagócsi Péterffy  ur ekkor nagy hibát követett 
el. Mivel lehet a mi iparunkon és kereskedelmün-
kön segíteni ? 

Talán vezérczikekkel és szónoklatokkal ? Ta-
lán gyűlésekkel és tanácsokkal ? Nem bizony ! Ilyet 
hallottunk már eleget, vezérczikkeket már eleget 
olvastunk iparpártolásról, iparfejlesztésről,  de az 
még nem mozdította elő sem iparunkat, sem ke-
reskedelmünket. Tenni kell ! ! Ez legyen a jelszó 
Már pedig Zichy Jenő gróf  — mert ő tenni akar 
valamit a magyar iparért — nem mehet sem var-
gainasnak, sem asztalos mesternek ! Ő kezdjen egy 
jó, szolid vállalatba, melynek élén ő álljon, mely-
ért felelősséget  ő vállal el, s működését siker 
fogja  koronázni. 

Igenis „gründoljanak" a niagy ir mágnások 
Persze nem ugy, mint 1873-ban volt szokás, hanem 
szolid alapon nyugvó, biztos vállalatokat kezdje 
neki A nagy tőkének nem szabad nyugodnia, 
mert akkor nem vehetjük hasznát, be kell azt fek-
tetni jó vállalatokba ! 

Mi nálunk igen szeretnek hivatkozni Angliára", 
tegyük'ezt most mi is. Mivel foglalkoznak  az an-
gol lordok, hová fektetik  tőkéiket ? Kereskednek 
gyárakat alapítanak, hajókat vesznek és megrakva 
elküldik messze országokba; ez a nemes angol lor-
dok foglalkozása,  kik pedig tudvalévőleg még 
büszkébbek a mi mágnásainknál is. Ezek által 
lett Anglia azzá, a mi most; — nem czifra  be-
szédek, nem zajos gyűlések által! 

A „Hon" egyszer azt tanácsolta mágnásaink, 
nak, hogy alapítsanak bankházakat, mi pedig azt 
tanácsoljuk, hogy alapítsanak nagy ipartelepeket. 
Nem kell ragaszkodnunk ama ősi szokáshoz, hogy 
magyar embernek nem szabad kereskednie, nem 
szabad tőkéjét gyarapítani; haladnunk kell a kor-
ral, a kereskedelmet és ipart kell támogatni, mert 
csak ez által lehetünk nagygyá, hatalmassá ! 

Ne szégyeljük magunkat; „gsefteljünk,  grün-
doljunk" ! ! 

Csónaky Zsigmond. 

K Ü L Ö N F É L É K 

— S z í n i r e f e r á d á n k ,  ugy látszik, n e m 

fog  egyébből állni sopánkodásnál. Dicsérjük nyak-
ra-főre  a színészeket, szekérszámra hordjuk nekik 
a virágcsokrokat és mégis : kincs nincs. Mi már 
kifogytunk  a buzdító szózatokból, hogy közönsé 
günket egy derék társulat iránti pártfogásra  lel-
kesítsük s le is teszünk minden reménységről, 
hogy ez valami uton-módon megtörténhessék. Azért 
tenát ezután nem is fogunk  panaszkodni többé. 
Resignálunk. Ez úttal csak annyit említünk fel 
hogy valaki kiszámitotta és ugy találta, hogy vá-
rosunk „intelligens" közönségének épen '/„-ed 
része jár színházba; hogy az otthon maradó "/,„-
ed részt mi tartja otthon, arra mi sem tudnánk 
feleletet  adni.— A szombati „Szökött katona" Kis 
Pista jutalmául adatott meglehetős gyér publikum 
előtt. Az előadás bevált, hanem voltak abban ki 

fogásolható  részletek is s hogy többet ne mond-
junk : a „Kalapom szememre vágom" duett t ké-
letesen csütörtököt mondott. — Vasárnap „Mátyás 
diák és a czintokai nagy itcze" adatott, kedden 
pedig Czakó „Végrendelet" czimü drámája. Ez 
utóbbi teljes precizióval került színre. Hogy kö-
zönség nem volt, azt már felesleges  is említenünk. 
Kazaliczky kitűnő játéka (Táray) mellett Sztupá-
né (Alpáriné) érdemel különösebb dicséretet, 
mig Benkő Jolán (Riole N.) rövid de gyönyörű 
játékával osztatlan elismerésben sikerült. Benkő 
Jolánt a drámai szerepekről kár leszoritni ; tehet-
sége, előadása, vonzó alakja egyaránt kedvelt a 
közönség előtt. Zádorné (Antónia) szerepében elég 
könnyűséget, csak nem elég érzést mutatott. 

— S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . K. S. ur-
nák, M-Vásárhely. Leveleit vettük, köszönjük. Ma-
gánlevél megy. Szíves üdvözletünket! D i x i, B a-
r ó t h. A kérdéses czikk csupán n y i l t t é r b e n 
adható ; kérjük szíves intézkedését. L-a K.-Vásár-
hely. Ebben a dologban nem mi vagyunk illetéke 
sek, egyékiránt nincs mitől tartania : gradus ad 
parmassum! . . . . 

— H y m e n . Bodor Miklós, polg. isk. tanár-
jelölt s áll. isk. igazgató f.  év okt. 1 én d. u. 4 
órakor fogja  tartani esküvőjét H u s z k a Gizella 
volt sepsiszentgyörgyi, jelenleg nagyági áll. isk. 
tanítónővel Nagyágon. A müveit párnak hosszan 
tartó boldogságot kívánunk. 

— L a k á s v á l t o z t a t á s . Tisztelettel ér 
tesitem a t. közönséget, miszerint eddigi lakáso-
mat és irodámat f.  hó 25-étöl kezdve a csíki ut-
czába, a posta helyiség tőszomszédságába helyez-
tem át. K e l e m e n Lajos h. ügyvéd. 

— H á l a n y i l a t k o z a t . — Alattirt a 
nyilvánosság ez utján fejezem  ki legbensőbb kö 
szönetemet mindazon lelkes kath. polgároknak, a 
kik ideutazásom költségeinek fedezésére  kegyado-
mányaikkal járulni s ezeket összegyűjteni szívesek 
voltak. Deus retribuat! Sepsi-Szentgyörgyön, 1879 
szeptemberhó 23. K o v á c s S i m o n, rom. kath. 
lelkész, szentszéki ülnök. 

— A z e r d é l y i g a z d á - k tiszteletére 
október hó 3-án jótékony czélu tánczvigalom ren-
deztetik a Blaskó-féle  szálloda alsó termében. 
Kezdete este 8 órakor. Belépti dij személyjegy 
1 frt,  családjegy 2 frt.  Mely jótékony célú táncz-
mulatságra a t. közönséget egész tisztelettel meg-
hívom. Potsa József. 

— M i k o r a 1 á j d i n a n d u r n e m t ü r i 
a n e m z e t i z á s z l ó t . Pozsonyból irják az „E"-
nek : ma Pozsonynak nagy ünnepe volt. Fogad 
ták a bécsi „Donauvereint," és minden ház a Du-
na mentén föl  volt lobogózva. A vizi kaszárnyán 
is kitűztek zászlókat, persze csak feketesárgákat. 
xLgy rendező hazafias  buzgalommal a nemzeti zász-
lót is kitűzte a „k. k, Militárkaserné" n, de egy 
főhadnagy,  ezt észrevevén, rögtön elrendelte a 
nemzeti lobogó eltávolítását, mert ez mint állítja, 
katonai laktanyára nem illik. Megjegyzendő még, 
hogy ezen hazafias  ur a 19, „Rudolf  koronaher-
ceg-rőt czimzett tősgyökeres magyar ezredből va-
ló. Ilyen szemtelenséghez nem kell kommentár. 

— F e n y e g e t ő l e v e l e k — ö z ö n n e l . 
Blaháné asszonyt valaki rémitgetéssel akarta rá-
venni, hogy tegyen 500 frtot  a sikló kocsijának 
vörös bársony vánkosa alá, különben v i t r i o l ! 
Nos, a tisztelt művésznő a Gyorsfutár  szerint mi-
nap ismét kapott az „ismeretlenétől levelet, mely-
ben az elmondja, miszerint most az egyszer meg-
bocsátja a késedelmet, hisz maga is (már t. i. az 
ismeretlen ur) sajnálná azt a szép drága arczot 
tőnkre tenni, de két hó múlva ismét visszajön 
Bécsből, a hova jelenleg utazik, s akkor majd újó-
lag megjelöli a helyet, a hol az 500 frtnak  múlha-
tatlanul lenni kell, különben boszu és ismét - vit-
riol. Itt megemlítjük, hogy Kammermayer polgár-
mester és Haynald bibornok is kapott ilynemű fe 
nyegető lehelet, s előbbitől 1000, utóbbitól 2000 
frt.  követeltetik veszélyes fenyegetések  mellett. A 
dolog tény, csak azt nem tudjuk, hogy t«ljes-e a 
Lipótmező létszáma : nem szökött meg valaki 
onnan . . . . ? 

— R o p p a n t k i n c s e t talált egy béres 
gyermek, Szolnok város határában a Zagyva fo-
lyó partján, a Zagyva kanyarulatánál az u. n. 
zagyva malomhoz közel ez évi márczíus 30-ikán. A 
béresgyermeket Timár Józsinak hívják ; az emlí-
tett helyen egy gránitkő alatt egy fazékban  nagy 
mennyiségű aranyat, aranypénzt és arany éksze-
reket, drágaköveket és gyémántokat talált. Hanem 
a szegénynek még megközelítő fogalma  sem volt 
az értékről, mit a szerencse az ölébe hullatott. 
Elmondta és megmutatta a fazék  kincset többek-
nek, köztük (Kása) Szabó József  tanya szomszéd-
nak is, a ki 1879 március 31-én igért érte a gyer-
meknek egy rud földet,  egy házat'és a talált 
pénzből részeltetést. A szegény gyermek legmeré-
szeb álma volt, hogy ő neki valaha háza és egy 
rud földje  legyen, s ezért Kása Szabó Józsefnek 

oda adta a kincset. Megszámlálták mennyi: —vo, 
pedig 2Ó20 darab arany, három aranygyűrű, két 
fülbevaló,  120 drb. különnemű koczkaalaku drága 
kő é's ragyogó gyémántok, és volt közte két da 
rab ököl nagyságú aranygömb. A mesés találás-
nak csakhamar hire terjedt a tanyai embereknél, 
de kaputos ember sokáig nem tudott róla semmit. 
A szolnoki járásbíróság e hó folyamán  jött tudo-
mására s nyomban meg is indította a kutatást, de 
Szabó József  a hatósági nyomozás megindításakor 
elrejtette a kincset és tagadta hogy nála van, sőt, 
hogy a béres gyermek azt neki egyáltalán oda-
adta. Miután feltehető,  hogy ezen nagy <-rt-"-kii 
tárgyak értékesítésére Kása Szabó a/, aranymű-
vesek. ékszerészek, zálogházaknál s hasonnemü üz-
letekben fog  megfordulni,  a szolnoki járásbíróság 
f.  hó 18-án kelt s Barti György szolnoki vbiró 
aláírásával 2308.79 sz. a körözvénynyel  felkéri  az 
összes hazai törvényhatóságokat, hogy ezau ese-
ményt h itóságuk területén minél szélesebb kör-
ben hozzák tudomásra és a közig, s rendőrható-
ságokkal szoros vigyázat végett közöljék s netán 
gyanús jelenségek esetén a járásbiróságot azon-
nal értesítsék. 

— R é m e s j e l e n e t a v a s ú t o n . Egy 
elbocsátott vasúti munkás, midőn a napokban Jász-
Fényszarun vasútra ül:, néhány izraelita kereske-
dővel került egy kocsi reteszbe. - Alig indult 
meg a vonat, a midőn minden helyes ok n'ilkül 
bicskát rántva, szomszédjait: a védtelen kerö;':e-
dőket megtámadá. — Egyiket karján, másikat há-
tán sebesített meg. A rémes lármahangokra m 
A'.litották a vonatot és az elősiető vasúti ügyelők 
megkötözték a dühöngőt, ki .még ekkor is lábával 
rugdosta véres áldozatait. — Ekkor aztán lábai is 
megkötöztettek — mignem a vonat Hatvanba ért, 
hol a hatóság vette gondjai alá. 

— E g y „ f e l e d é k e n y "  h ö r o . 3 g . A 
bécsi törvényszéknél, a fővárosunkban  is ism irt 
Csetwertinszky Boris herceg ellen panaszt emel-
tek 3000 forint  követelés miatt s a tárgyalást f. 
hó 29 re tűzték ki. — Minthogy a bíróság előtt 
a herczeg tartózkodási helye nincs tud^a, az ő 
költségére gondnokul neveztek ki egy bécsi ügy-
védet, a kivel az ügy le fog  tárgy altatni. 

— A „V a s á r n a p i Ú j s á g " szeptember 
21-iki száma következő tartalommal jelent niig • 
Gróf  Erdődy János." Pauler Gyulától.— „Id. gróf 
Bethlen János." — „A d é v a i v á r r o m . " K >1-
temény. Jakab Ödöntől. — „Hiteiné asszony és 
kedves férje."  Korrajz. — „A bégum ötszáz mil-
liója." Verne Gyula regénye. — „Egyveleg." — 
„A kabuli lázadás."— ,,A Forum Rotnanum." — 
„Egy agg színésznő emlékirataib Sl."— IroJ tlo n 
és művészei. Közintézetek, egyletek, stb. ren.ljs 
heti rovatok. Képe< : Gróf  Erdődy Jánv.. — 11. 
gróf  Bethlen János. — Cavagnari Lajos őrnagy, 
kabuli britt követ. — Az afgíián  enir aláírja a 
gendemeki b'''k>^oki-nányt. — Foru n Rominum. — 
A bégum ötszáz milliója. — Cavagnari megpecsé-
teli a m'ijus 20 án Gendemekben aláirt bák?ok-
mányt. 

Az erd. gazd. Y-ik vándorgyűlése 
alkalmából rendezendő lárlalra szept /9-ig következő 

tárgyak vannak bejelentve  : 
(Folytatás.) 

T. Szentiványi József  úrtól Szentiványból 
gyümölcs. M. gr. Haller János úrtól Hévízről már-
vány, basali és mezai termények. T. Hutflesz  Ká-
roly úrtól Kolozsvárról malomiparczikkek. A pin-
cze egylettől Kolozsvárról borok. T. Csusz Tamás 
úrtól Ilyefalváról  egy jármas tehén egy éves bor-
jával. T. Künle Teréz kisasszonytól 6 drb. hímzés. 
T. Serester Dávid úrtól S.-Sztgyörgyről csizma és 
czipő. 

Alátisfalváiól:  T. ifj.  Becző István úrtól ezuk-
korrépa T. Becző Lázárné úrasszonytól buza, árpa. 
T. Becző Sándor úrtól buza, lencse. T. Becző Já-
nosné asszonytól, szőttemények és kenderfonal.  T. 
Kelemen Győző úrtól rozs és burgonya. T. Márton 
György úrtól mezei termények, gyümölcs. T. Be-
cző Ignácz úrtól sütőtök, viasz, heremag, méz. T. 
Jancsó Domokosné asszonytól paprika. T. Forró 
Albert úrtól mezei termények. 

Márkosfalváról  : T. Forró György úrtól m<;. 
zei termények. M. br. Apor Miklós úrtól mezei 
termények. T. id. Koos András úrtól mezei ter-
mények. T. Barabás Irmától mák és lencse. Özv. 
Mátyás Zsigmondné asszonytól borsó, lencse. T. 
Hatházi Adámné asszonytól paszuly. T. Barabás 
Gyuláné asszonytól kerti termények. T. Barabás 
István úrtól gyümölcs. T. Kocsis Károlyné aszony-
tól kerti termények. T. Székely Maristól szőtemé-
nyek. Márkosfalva  községétől egy 3 éves tenyész-
bika. T. Domokos Albert úrtól 2 jármas ökör. T. 
Barabás József  úrtól egy drb. 1 éves kosbárány. 



Kovásznáról: Az elöljáróságtól közetek. T. 
ifj.  Deák Károly úrtól fenyő  és cserfa  csertöve. 
T, Borbáth Ferenczné asszonytól szemerkeía ska-
tulyák és szitakéreg. T. Nagy József  úrtól külön 
féle  kefék  X. Deák Sámuel urtöt kerti termények. 
Tiszteletes Incze György úrtól gyümölcs és méz. 

Étfalváról:  T. Ördög Ferencznétől szőteménq 
ágyteritő, hagyma. X. Nagy Ferencz úrtól egy 6 
hónapos bikaborju, burgonya. X. Biró Józsefné 
asszonytJ szőtemények. X. Ferencz Istvántól 2 
drb. kecske. X. Incze Zsigmond úrtól cserép edé-
nyek. X. Böjthe Andrásnétól szőtemények. X. 
Molnár Dávidtól köles. X. Molnár Annától ágyne-
műk. X. Hatházy Károly úrtól 2 drb. asztalterítő. 
X. Vitályos Károly úrtól gyapjú szövet. X. Zsun-
kuly Ferencztől lencse, hagyma. X. Szabó János-
né asszonytól szőttemények. X. Zoltáni Rákheltől 
fenyővíz.  X. Zsunkuly Mózesnétől gyümölcs. X. 
Bakcsi József  úrtól haricska és kukoricza. X. Kö-
vér Istvánnétól szőttemények. X. Péter Gergely 
úrtól petrezselyem. X. Bartha Anna kisasszonytól 
Szentiványból női kézi munkák. 

X. Kónya Lászloné asszonytól Nagyboros-
nyóról festett  gyapjú. X. Lőrincz Eli/ kisasszonytól 
Lisznyóból egy művirág csokor. X. Kányidi 
Györgynétől Laborfalváról  szőtemények X. György-
jakab Ferencznétől Rétyről szőtemények. X. Pé-
ter Józsefné  asszonytól Rétyről szőtemények. X. 
Urbán András gyárigazgató úrtól Bodzakraszná-
ról méz. X. Komsa lilék úrtól román nemzeti ing. 
Bodzaforduló  községétől gyapjú szövet, vásznak, 
zsindely, pisztráng. 

X. Mihályfalvi  Károly úrtól gyümölcs. X. Joos 
Elek úrtól, mezei termények és kétféle  szesz. X. 
Damó Lajos u tói rozs. X. Damó András úrtól 
borsó. X. Benkő Jánosnétól szőtemények. X. Fisch-
mana Károly úrtól gyári eczet. 

X. Kádár Lajos úrtól Laborfalváról  mezei 
termények, e^y borjus tehén é.s sertés. X. Özv. 
Földes Mózesnétől szőttemények. X. Berde Mihály 
úrtól egy disznó. 

X. Márk István úrtól Egerpatakról mezei ter-
mények. X. Dénes Mihály úrtól mezei termények, 
len és lenmag. X. Kiss János úrtól Egerpatakról 
roís. 

X. Temesvári Miklós úrtól Uzonból gyári 
eczet. X. Budai Antal úrtól Szacsváról faátmetsze-
tek. X. Erösdi Bálint úrtól Bodoláról egy drb. 1 
éves borjú. 

M. Sethal Ferencz úrtól Szentiványból mezei 
termények és egy pár 3 éves tulok. X. Dénes 
Pálné .asszonytól Lisznyóból ágytakaró. X. Kónya 
Lázár úrtól Nagyborosnyóról ezukkorrépa. X. Zol-
táni Pál úrtól Bikfalváról  2 kas méh. X. Becze 
József  úrtól /vlcsikból mezei termények. X. Veress 
Dániel úrtól Árkosról oltoványok. 

Szitabodza községétől len és kender, zsindely. 
T. Nagy Pálné asszonytól Bodzafordulóról  házi 
iparczikkek. T. Bulárka Petemétől Bodzaforduló-
ról gyapjúszövet őv. 

X. W aitz József  úrtól kukoricza. T. Datkó 
Gyuláné asszonytól Bodzavámból sajt. T. Kiss 
János úrtól Egerpatakról rák. 

Uzonból: Páljános Zsigmond úrtól 1 drb. eke. 
T. Fogarassi Sándor úrtól disznók. T. Temesváry 
János úrtól 2 drb. 3 éves tehén, 15 drb. juh, egy 
drb kos. X. I.ázár Irén kisasszonytól szőnyeg. X. 
Verzár Gerő urtó'l meze termények. X. Kádár 
György úrtól lóher mag. 

N.-Borosnyóról: X. Koncz György úrtól bor 
és répa. X. Földes Géza úrtól kosarak. X. Bartha 
László úrtól mezei termények. X. Pakus Mihálytól 
egy drb. egy és fél  éves bika borjú, egy borjas 
teli >. X. Kendi Ferencztől egy borjas tehén. X. 
SzaL Jánostól egy borjú. X. Szabó JózsefnétŐl 
szőteiaények. Ifj.  Szabó Lászlótól 2 drb. tök. X. 
Benedek Lajos úrtól káposzta. X. Kónya Mihálynó 
asszonytól len. 

Kisborosnyóról: X. ifj.  Xompa Miklós úrtól 
mezei termények,, gyümölcs. X. Xompa Gizella 
kisasszonytól női munkák. X. Réz Béláné ő ngá-
tól női munkák. Xiszt. Albu Endre úrtól nyers és 
kikészitett len, méz és viasz. X. Albu Endréné 
asszonytól szőtemények. X. Mihályfalvi  Károlyné 
asszonytól női munkák. 

Közli <lr. Szász István, 
kiállitási jegyző. 

Ü^^SiHI 
V.rték-  és váltó-árfolyam  a bécsi cs. kir nyilvános 

tőzsdén  szeptember 19 

Magyar aranyjáradék 04.80 

„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
n v n n • 
„keleti vasút II. kibocsátási államkőtv. 83.— 
„ „ „ 1876. évi államkötvény . . 74.50 
„ vasúti kölcsönkötvény 111.25 
„ foldtehermentesitési  kötvény " . . . 87.50 

Temesvári 85.25 
Erdélyi 86.— 
Horvátszlavon 87.75 
Szőlődézmaváltsági 89.— 
Osztrák egys. államadósság papirban . . . 60.45 

„ „ „ ezüstben . . 68.05 
Maranyjáradék 79.60 

1860. államsorsjegy >23.50 
Osztrák nemzeti bankrészvény . . . . 829.— 

„ hitelintézeti „ . . . ' . . 255.90 
Magyar hitelbank 246.75 
Ezüst —.— 
Cs. kir. arany • 5.59 
Napoleond'or 9*33 
Német birodalmi márka 57-70 
London 117-70 

Felelős szerkesztő: Málik Józsel. 

Kiadótulajdonos: Polliik Mór. 

PIACZI ARAK. 
Sepsi 
györg 
sept. 

frt. 

-Sz 
y .5. 

kr 

Brassó, 

aug. 15 

| legszebb . . 20 6 19 
Buza (tiszta) • közepes . . 6 80 

1 gyöngébb . '0 OÓ 4 — 

Buza (vegyes) . . ' . . . . — 3 — 

Rozs ) J e p z e b b • " • " 4 40 3 30 
j közepes 4 2 0 3 25 

Ároa í l e g s z e b b 3 3 55 
* 1 közepes 3 2 20 

Z a b } l e & s z e b b ^ 40; 2 3° 
j közepes 2 40 4 10 

40 4 — 

Kása 8 4 — 

; 7 80 
— 1 4 — 

1 8 — 

55 50 
4; 42 
44 44 

Juhhus 30 
30 32 36 

Értesítés. 
Alólirott tisztelettel teszi közhírré, mi-

szerint az országos női háziipar egyesü-
let pozsonyi intézetében 3 éven át ta-
nulván, a következőkből nyert oly ala-
pos oktatást, hogy most, mint tanitónő, 
másokat is jó eredmény nyel tanitani ké-
pes, u. m: 

1) a kézi- és gépvarrásnak minden 
neméi; 2) ruhaszabást, összeállítását : 3) 
fehérnemű  szabást, összeállítását; 4) kézi-
és ráma-stikkelést; 5) frivolitét  (fehérne-
müek díszítéséhez); 6) filét  (reczemunkák 
kitöltése); 7) tüllből készült zsebkendő 
szélek, nyakkendők stb. kivarrását ; 8) 
horgolást; 9) kötést; 10) rámamunkát, t. 
i hirászból való kendők, gallérok készí-
tését; 11) virágkészitést battisztból, moll 
ból; 12) kötőgépen való harisnya, szok-
nya stb. készítését; 13) kesztyű varrást 
géppel; 14) a szalmafonásnak  különböző 
nemeit; 15) a varrógéppel való bánásmó-
dot, annak elbontását, összeállítását, tisz-
títását. 

Ezeknek a tanuló kívánsága szerint egy 
vagy több ágát, a képesség szerint rövi-
debb vagy hosszabb tanfolyam  alatt meg-
tanítani kész, sőt a mennyiben kívántat-
ni fog,  olvasást, irást és számtant is he-
tenkint tanít. 

A részletekről bővebb felvilágosítást 
szerezhetni Kézdi-Vásárhelytt  Nagy Dá 
niel honvédörnagy urnái. 

K.-Vásárhely  1879. évi szept. hóban. 

i f s i g y  "JVr&Si, 
1—3 oki. tanitónő. 

I 

h i r d e t é s . 

van szerencsém a n. é. közönség szives 
tudomására hozni, miszerint októbertől 
kezdv: SJ-Sztgyörgyön TANÓRÁKAT 
adok mérsékelt dijak mellett 

hegedű, zongora, violoncel-
lo, gitár 

stb. hangszereken. Leczkéket adok egy-
szersmind az ÉNEKBŐL is. 

Elfogadok  továbbá zongorákat 

javításra és hangolásra, 
szintén mérsékelt ár mellett. 

Szives megkeresések t. P o l á k M ó r 
ur könyvkereskedésébe  intézendők. 

Tampe Antal, 
zenetanár. 

i - 3 

HIRDETMÉNY. 
374 darab fejér  teuycsz juh 

s 4 darab fekete  tenyész berbécs, 
ugy szít tén 60 darab idei bárány 
együttesen eladó. —Értekezhetni 
Oitszenieu Székely Gyulánál. 

a gyüniölc3kedvelök  szániára 
Miután gyümölcstelepem délnek fekszik  s 

fái.nn^  c há omnegyed része gazdag terméssel 
mutatkozik s mintegy 200 hectoliíer jó (ajta 
gyümölcscsel rendelkezhetem felkérem  az ille-
tőket, szíveskedjenek engem október i-sö nap-
jáig becses megrendeléseikkel annyival inkább 
megtisztelni, — mert tudva azt, hogy nemcsak 
Erdély és Magyarországon, de sót még Német-
országban is az idén gyümölcs nem termett, a 
hová az egész termést kiszállíthatják, a kitűzött 
határnapig 3 4 frtig  hektójával szolgálhatok. 

Karathna és Felvolái, 1879 szept- 4 

2 2 Köntzei Ferenczné. 

Árverezési ^ 
—[— -pj L- —L— ^ --L—^ — Ö c a cdmnxh  KcaJ m 

Szá 
raz Ajts egyházközsége csereerdejébul 

4000 drb. 19 é.s azon felüli  ezollos (49 cm.) 

cserefiit  Száraz-Ajtán folyó  cv október hó 9-én 

délelőtt 10 órakor kezdódóleg elárvereztet 

Kikiáltási ár I6000 frt. 
Árverezni szándékozók a kikiáltási ár io"!,át 

azaz lÓDO frtot  bánatpénzül el<5re letenni köte. 
lesek, egyebekre nézve pedig a feltételi  pontok 
alatt irt megyegondnoknál bármikor megte-
kinthetők. 

Száraz Ajtán, iS79 szept, 15-én. 

Józsa Gergely, 
2—3 m. gondnok. 


