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Politikai, társadalmi, szépirodalmi es közg^zdás/ati lap,

bérmentesen intézendök.

Ai „fHárffimszékt Siázupar-egytei" hivatalos kazfanye.

Sepsi-Szentgyörgy, október u. | elébb, mint deczember elejére. A jövendőbeli spanyol királynő azonfelül még Párisban és Pardoban
Az Á z s i á b ó l érkező liirek az angolok győ- |
is fog néhány napig időzni, — a mielőtt Madridzeime.it az afgán felkelők ellen oly formán állítják |
ba megy.
fel. mintha az angolok az által, ha Kabult elfog- |
Az angol újságok majdnem egyhangúlag kilalják, sokat nyernének. Ezen feltevés tökéletesen !
téves, mert Kabul elfoglalása az angolokra nézve fejezik csodálkozásukat és megütközésüket azon,
amnesztia
nem hogy nem előny, hanem akadály az afgánok hogy G a m b e t t a az á l t a l á n o s
végképeni legyőzésére. Ha Afganisztánt ugy lehet- mellett nyilatkozik, legalább azt sejteti az általa
ne tekinteni, mint a legtöbb európai államot, me- inspirált „Republique francaise". Azt hányták neJyekbcn tulnyomólag a czentrálizáezió rendszere ki szemére, hogy most egyszerre megváltoztatta
van behozva, akkor az angolok Kabul elfoglalása nézeteit. Ezen szemrehányás igen igazságtalan. —
által csakugyan nyertek volna, de igy mindaddig, Gambetta mindig az általános amnesztia mellett
mig az angolok nagyobb hadsereggel nem birnak nyilatkozott, valamint Blanqui választása érvényesműködni, az afgán háborúnak még koránt sincs sége mellett is.
A b o n a p a r t i s t a lapok a jelen kormányt
vége, sőt annyi bizonyos, hogy a guerilla háború
külpolitikája miatt erősen megtámadják és kivált
csak most. fog igazán kezdődni.
A „Ivöln.Ztg." G o r c s a k o f f és B i s m a r c k azt hányják szemére, hogy megengedte a berlini
tervelt berlini találkozásáról azt irja, hogy ezen kongresszuson a párisi kongresszus határozatait
találkozást Gorcsakoff szorgalmazta volna, de Bis- semmisíteni és az által közvetve Francziaország is
marck akkor, midőn Gorcsakoff ezt tette, azt vá- oká Törökország megcsonkításának.
laszolta, hogy akkorára, mikor Gorcsakoff Berlinbe
jövend, alig leend már ott. Gorcsakoff már a német határon észrevehető hogy most ott reá nézve egészen más hangulat uralkodik, mint hajdan.
Régi időben mindig legnagyobb figyelmet és előzékenységet tanúsítottak iránta, az ebédek már készen várták; — most mindez elmaradt, és midőn
Berlinen átutazott volt, csakugyan nem találta
Bismarckot ott, és igy elmúlt minden kedve Bismarcknak' még egyszer bejelentetni magát. Egyébiránt a „Kőin. Ztg."-nak sem lehet feltétlenül hinni,
mert ép oly hitelt érdemlő források azon hirt terjesztik, hogy a felszólítás Vilmos császár parancsolata következtében nem Gorcsakoff. hanem Bismarck
részéről jött volna.
Mely napon fog megtartatni a menyekző XII.
A l f o n z spanyol király és M á r i a K r i s z t i n a
közt, még nem tudhatni. Az előleges értekezések
a házaszági szertartásokra nézve Ferencz József ő
felsége távolléte és Bismarck herczeg bécsi utja
miatt halasztattak el s még ha a rendkívüli spanyol követ Baylen is oda érkezik, akkor is néhány
napig el fog húzódni a főherczegnő elutazása, —
ugy, hogy legjobb esetben sem számithatni arra

Három szindarab.

J e r o m o s h e r c z e g , mint állítják, felfog
nemsokára lépni mint trónkövetelő, habár ez által
kiteszi magát annak, hogy Francziaországból kiutasittatik. Ő ott egy demokratikus császárságot
szándékozik felállítani.
A f e l v i d é k r ő l a „Független Hirl." azt a
megrenditó hirt közli, hogy az ínség, melytől tartani annyi okunk volt, már pusztitólag lép föl s a
Gácsországgal határos megyékben az é h h a l á l
több esetét konstatálják már. A legsürgősebben
hívjuk föl — irja a nevezett lap — a kormány
figyelmét, mint amely ugylátszik ez idő szerint
még csak a vetőmag szükségletéről véli a gondoskodást indokoltnak, holott sokszoros veszély van
minden pillanyatni késedelemben az ínség, a valóságos éhség iszonyú eshetőségeivel szemben.

Hirdetmények dija:
3 hasábos petit-sorert, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélvegdij külön 30 kr.
Nyilttór sora 15 kr.

jából, 1875. évi január 3 án 60233/74. s z - a - kelt
rendelet kapcsán, a földmivelés-, ipar , és kereskedelemügyi m. kir. minisztériummal egyetértőleg gyökeres és sima szőlővesszőnek, rőzsének,
leveleknek, száraz vagy fris állapotban legyenek
azok, bár csak csomagolásra is alkalmazva, utry a
szőlőtőke bárminő egyéb részének, — a szőlőfürtök kivételével — külföldről való behozatala további rendeletig legszigorúbban tiltatik.
A reichsráth pártjai mostalakulnak. A régi alkotmányhivek valószínűiét? csak
clubot fognak alakítani. A liberális club megalakult és 84 tagból áll. Október 11 -én délelőtt értekezletet tartottak a németek és a foedpralista
pártok vezérei a képviselőházban, hogy megállapodjanak az elnökökben és a fölirati bizottságban.
Az értekezlet eredményét nem tudjuk, de azt hiszszűk, hogy Coronini lesz a ház elnöke.
A reichsráth megalakulása után indítványt
fog előterjeszteni Herbst, hogy bizottságot válaszszon a ház az ő felsége elé' terjesztendő fölirat
tárgyalására,és hogy ez indítványt sürgősen tárgyalja a ház.
Megemlítjük még azt a hirt is, hogy a fölirati
vita után TŐgtön k i e g é s z í t i k a cabinetet.

P o r o s z o r s z á g b a n véget értek a parlamenti választások, még pedig az eddig oly katalmas nemzeti szabadelvű párt teljes tönkrejutásával. Erősen gyarapodtak a konzervatív és a haladópárti elemek, ép ugy, mint a német birodalmi
gyűlésen s Bismarck egyik sugalmazott lapja, a
„Prov. Corr." már üdvözli is a választások ilyetén
eredményét, melyben a nemzet akaratát látja kifejezve. Tehát német birodalomszerte a liberális elemek, melyek Bismarcknak annyi kellemetlenséget
okoztak s tervei elébe annyi akadályt gördítettek,
most már teljesen le vannak szorulva a szereplés
teréről. Bismarck pedig hatalmasabb, mint valaha.
Nem is lehetett kétes kimenetele a hareznak, melyet a nemzeti szabadelvűek Bismarck ellen fölvettek, ők buktak. Bismarck győzött itt is !

A p h y l l o x e r a b e h o z a t a l á n a k megakadályozása czéljából a pénzügyminiszter ur valamenyi m. kir. pénzügyigazgatósághoz és vámhivatalokhoz a következő körrendeletet intézte: A
phylloxera nevü szőllőpusztitó rovar ujabban FelsőOlaszországban is mutatkozván, tekintettel azon
körülményre, hogy e rovar behurczolása nemcsak
gyökeres és sima szőlővesszők, hanem a szőlőtőke
egyéb részei és a levelek által is eszközölhető, a
rovar behurczolásának lehetőleg akadályozása cél.

( r o r c s a k o f f h e r c z e g , — írják a „P. K"nak Berlinből, - tudja s bizonyos lehet róla, hogy
Bismarck hgnél a legbarátságosb fogadtatással találkozik, ha kanczellárunk itt időzése alatt látogatja meg Berlint. Gorcsakoff hazatérőben Pétervárra mindenesetre Berlinen megy át, s ha Bismarck még akkor itt lesz, kétségkívül megtörténik
a találkozás, melytől az európai sajtó egy része
csodadolgokat látszik várni. A német politika minden offenzív törekvéstől merőben távol áll, s igy

Felidézi előtte ifjuságuk emlékeit s rábeszéli, hogy
hagyja el faluját, utazzon vele epy-két évet, hogy
fölrázza szellemét korhatagságából. Dupuis, kiben
a régi Adám újra kél, már málháját készíti. Azalatt Rouviéren, az utazón esik meg a Pálfordulás.
Dupuis nejével folytatott párbeszéde megnyitja szemeit a valódi boldogság iránt. Észreveszi, hogy
mennyi szeretet, mennyi önfeláldozás lakik egy
ily „falusi" nő lelkében. S nem csak a rosz példa
ragadós; a morális szinmüirók megtanítanak rá
hogy a jó is az. A nemes, önfeláldozó nő nem ellenzi, hogy hatvan éves férje utazások á.tal magasabb műveltséget szerezzen Ez meglepi Rouviéret;
ő ellenvetésre várt. Csak néhány könyet ejt a nő,'
is e néhány köny épen elég, hogy az agglegény
száraz szivét újra élővé tegye. Erzi, hogy Dupuis
a boldofr, ő meg a modern Ahasver, ki bejárta a
világot s nem találta meg azt, mit barátja Dupuis
öreg macskája s Babette szolgálója mellett már
ötven éve élvezett. Ő is kész most már piquetirozni, elfecsegni télen a tüz mellett s megenni a cotlettet, ha nem is párisi szakács készíti. — Az öreg
Dupuist könnyű maradásra bírnia, Mr. Prudhomme
ugy sem a legjobb szívvel távozott volna. Rouviérenek csak el kell megélnie, hogyan feküdt halálos betegen egy útszéli korcsmában, egyedül, elhagyatva, ápolás nélkül, szívtelen idegenek által környezve : Dupuis neje nyakába borul, hogy soha el
ne hagyja őt, niég gondolatban sem. Az egész személyzet megindul a szomorú elbeszélés fölött. Rouviére könyezik, Dupuis könyezik, neje és Babette
a szolgáló is könyezik: csak a házi macska hányja
vidáman karikára farkát. Az ő győzed^lmével végződik a darab.

sikerét. A „szikra" a szerelem szikrája, mely ott
sziporkázik a darabon át s csak a végén csap ki
egész váratlan helyen. Raoul, a Saint Cyri iskola
volt növendéke, az elméleti stratégiát átviszi az
élet gyakorlatába s veszélyessé válik a nőit körül.
Most nagynénjénél, egy tábornok (özvegyénél tartózkodik, ki maga is még fiatal, bájos, de a megtestesült „hideg ész". Igy gondolja legalább Raoul,
ki már egy izben szerelmet vallott neki, de sikertelenül. Most Raoul Toinette, íz özvegy keresztleánya körül forgolódik, az ügyes strateg azonban
nem szerencsés Toinon sokat nevet, tréfás hasonlatokkal üti el érdemes szavait; költeményeit nem
érti. Nincs benne még „szikra". Ezt akarja benne
felkelteni Raoul. jigyenes vallomással czélt nem
ért. A szép özvegyet hívja fel segédül. Az özvegyre nézve veszélyes szerep. Titkon, alig sejtve vonzalmat érez a könnyelmű Raoul iránt, s most ő segítse elő házazzágát Toinonnal ? Izgatott állapota
elárulja, hogy a szikra keblében van. Kitörését a
vígjáték ügyesen motiválja. Toinont Raoul a féltékenység révén akarja szerelemre birni. Mig a 1«ány hallgatózik, az özvegy és Raoul régi szerelmökről, annak felbomlásáról beszélnek, — először
játszva, Toinon számára, majd a párbeszéd hevétől
elragadtatva, egymást komolyan vádolják viszonyuk felbomlása felől. Ekkor vet szikrát a kettő
szerelme ; egymás iránti vonzalmuk győz a félreértések fölött ; férj és feleség lesznek. — Toinon
pedig, kiben nincs „szikra", könnyen vigasztalódikNőül megy Mr. Gilethez, ki őt ép ugy tenyéren
fogja hordani, mint jegyzői irodája ügyeit szivében. — A darab előadása minden részletében kitűnő volt.

— Nemzeti színház —
B u d a p e s t 1879. okt. 10.
Tegnap három kisebb franczia darabot adtak
elöször színpadunkon. Az előadást Feuillet „A fa1 u" czimü színmüve nyitotta meg. Újdonságnak
egy kissé régi; franczia olvasókönyvekben serdült
leánykák számára nem egyszer találhatni mutatványt a darabból. Ügyes tollal irt, bizonyos édeskés hangulatot geijesztö müv- cske. Themája nagyon népszerű, morális és könnyen érthető, akár
egy érzékeny styrienne dallama ; olyanféle, hogy
akár Kotzebue is megirigyelhetné Eeullettől.
Egy öreg házaspárhoz betoppan a férj ifjúkori barátja, agglegény és világfi, ki Chinában fecskefészkeket evett, Smyrnában a .szép nőket tanulmányozta, s most öreg napjaira hazajött „Európába", hogy itt sétálgasson Lissabontól Pétervárig.
Most látogatáson van Dupuis barátjánál egy elvonult falucskában. Az öreg Dupuis ötven év óta
nem volt Párisban, s ez idő alatt férjhez adta leányát, nyugodtan piquetirozott, elbeszélgetett a plébánossal. A világlátott mosolyog öreg barátján s
kineveti nejét, ki a cotletteket a régi jó szokás
szerint morzsával hinti be, naponkint vecsernyékre
jár stb. A kritikus vendég száraz agglegény iróniájával szemle alá veszi a bútorzatot is, — a régies
szekrények, festett poharak, kivájt cocus-diók, a
pedáns rend, a régies bőrszékek mind oly nevetséges szint öltenek tekintete előtt, a szobába somA második darab Pailleron „ S z i k r a " cz;mü
A harmadik darab „A k a c z a g ' ó n ő k " bír
polygó házi macska pedig egyeaes?n kiállhatatlanná válik. E környezetet szereti most Dupuis. Mily vígjátéka volt. E müvecske kelté a legtöbb érde- legcsekélyebb értékkel. Csak az utols jelenet muket.
Kicsiny
keretben
sokat
ád
;
eleven
dialógja,
a
lattató, hol a kelepczébe került férj komikus zamás ember volt ő csak néhány ötven év előtt ! —
tárgy szellemes feldolgozása egyaránt biztosítja sara bir némi hatással.
E.

e politika vezetőjére nézve nem forog- fenn ok,
a miért kikerüljön oly barátságos közeledéseket,
melyek külföldi államférfiak részétől a jó viszony
fentartása érdekében kívánatosaknak tekintetnek
Bismarck hg. ily közeledés elől az egészségi
állapota által megvont határok közt akkor sem
térne ki, ha az személyes hajlamaival nem egyeznék meg; még kevésbé teszi azt, midőn személyes
kívánságaival is egybehangz k.
A n i h i l i s t á k r a még mindig tart a hajsz
Oroszországban, Szt.-Péter váróit nemsokára hu
szonhárom nihilista ügyét fogják tárgyalni, kik
között van a sokat emlegetett dr. Weimar és
Michailovszki, ki MezencefF meggyilkolásában részt
vett. Ugyanezt jelenti a Daily News levelezője
is, ki hozzá teszi, hogy Mariska is a vádlottak
közt van. ki a csendőrség főnöke ellen akart merényletet elkövetni és Bogdanowski hadnagy, ki
a Szolofjeff perben mint tanú szerepelt. Van köztük ezenkívül két nő, kik fegyveres ellenállással
vannak vádolva, metyet a rendőrök ellen kifejtettek.
M u s z k a - t ö r ö k s z ö v e t s é g . „Auszt—'a-Magyarország és Anglia mindent elkövetnek",
i ja Gorc. akoff herczeg közlönye a „St.-Petersburgskija Wjedomosti" f. hó ió-diki számában, „hogy
Törökországot egy Ausztriával kötendő aláírásra
birják.j De ezen Igyekezet egész hasztalan. Konstantinápolyban most egy hatalmas párt létezik,
mely Muszkaországgal kiván szövetkezni. Ezen
párt élén áll Mahmud Nedim, ugyanazon férfiú,
ki 1870-ban, akkor, midőn Konstantinápolyban a
Muszkaország elleni párt tulnyomósággal bírt,
száműzetett, de most ismét kegyelmet nyert, és
egy napról a másikra várja újra kinevezését a
nagyvezirségre. Ez nemsokára meg is fog történni és akkor a muszka-török szövetség megkötése
is be fog következni. De ezen szövetség máskép
nem is képzelhető, mint az orosz uralomnak a
Balkán félsziget feletti tökéletes megalapításával.
Törökországnak Muszkaországot ezen hatalom elérésére és a délszáv fejedelemségek feletti protektorátus elnyerésére nézve leghatályosabban kell
támogatnia. Ekkor Ausztriának a Balkán körül
többé semmi keresete. Ezek lesznek a török-muszka szövetség főpontjai és ezen szövetség sokkal
valószínűbb, mint az osztrák-török". Konstantinápolyi hirek ezen szövetségről hasonló értelemben
szólnak.
A f r a nczi a or s zá g i royalistákat
mérsékletre, nyugalomra inti „a király". A mult
hó 29-én Chambord gróf nevenapján nagy tüntetéseket rendeztek Francziaországban a legitimis
ták ét itt-ott kihágásokra is ragadta őket hevük.
E lelkesedést kétség nélkül még akkor indították
meg, mikor a bonapartista párt feloszlásából, a
republicanus kormány zavaraiból, melyeket az
iskolai törvények és az amnes-tia idézhettek volna
elő, több hasznot remélettek maguk részére a royalisták. Ez ábrándkép eloszlott; a bonapartisták
nem akarnak végképen megbomlani, a köztársaság
pedig nagyon is szilárd lábon áll. Egészen természetes tehát, hogy Chambord gróf takarodót fúvat
hiveinek. A királyi parancsot Viefville gróf küldötte Carbonel d'Hierville marpuisnak a legiti
mista párt szervezőjének, a mely igy szól a többi
közt: „Terhes áldozatot mérnek az ön hűségére
és ragaszkodására. Chambord gróf ur azt kívánja
öntől, hogy függeszsze föl a pártszervezést, mig ő
nem fog jelt adni a royalistáknak a cselekvésre"
A royalisták miatt e szerint nyugodt lehet a
köztársaság. Most azonban ugylátszik, hogy Napoleon Jeremos herbzeg kap kedvet az actióra. Az
egyik bonapartista újság ugyanis nagy szóval hirdeti, hogy a herczeg Fery törvényjavaslata ellen
nyilatkozott több képviselő jelenlétében. Az actióra azonban több kell a kedvnél.
R o m á n l a p o k b ó l . A bukuresti „Romanulu" Bratiano lapja f. hó 8 án kelt számában meleg, de férfias és erőteljes hangon felhívja utoljára az ellenzék férfiait, hogy lássák be valahára,
miszerint nem most van ideje harczot vívni a kormánynyal, mikor Románia Európával szemközt áll,
mert furcsa színben tünteti elő azoknak hazafias
ságát, a kik folytonosan Hezitálnak a hazafiság
nak szent érzelmeivel, de a midőn tettre Kerül a
dolog, midőn „Hanniba a kapuk előtt áll", m-m
azt vitatják, hogy miképen kell megmenteni a
hazát, hanem azt, hogy ki legyen ur a házban. Az
ellenzék egy oly kisebbséget képez, a melynek
kilátásai sem lehetnek arra nézve, hogy kormányt
alkothasson, de mig egy oly kis-bbséget ké
pez, a mely kormányra képtelen, képes a natry
többségnek munkáját meghiúsítani. Figyelmezteti
őket, hogy ha egy mákszemnyi hazafinágok van,
akkor meg ne akasszák az ország működését, mert
lia ezt teszik, nem maradhat egyéb hátra, mint
feloszlatni az alkotmányozó gyűlést, akkor azután
a nemzet fog azoknak eljárása felett határozni, a
kik ily játékot űznek az ország jövőjével.

Az ügyvédek lielyzete.

A következő érdekes czikket az „Ellenőr"bői vesszük át:
Naponként megujuló panaszokat hallani az
ügyvédek helyzete fölött. S a helyzet szó alatt itt
anyagi és társadalmi helyzetet értünk.
Aki ismeri a viszonyokat, nem tagadhatja
hogy e panaszok nagyrésze igaz. Tény az, hogy
az ügyvédek aryagi állapota, a pár év előtti ál
lapotokhoz képest is, rosszabbra fordult. S mindenki el fogja ismerni, hogy az ügyvédség társadalmi állása is meghanyatlott.
A mindig sűrűbben fellépő kóros jelenségek
arról kezdik meggyőzni a gondolkodókat, hogy
hogy az ügyvédek jelenlegi helyzete valóságos
társadalmi calamitást képez.
Nem igy volt az hajdan Magyarországon. Az
ügyvédség nemcsak keresetmódot, hanem köztisztességben részesülő hivatást képezett Magyarországon. Az ügyvédek és táblabírák nemcsak az
ország igazságszolgáltatását, hanem közéletét is
kormányozták. Az absolutismus azonban örökre
megdöntötte a táblabiróságot s vele a régi magyar ügyvédséget is, mely amannak kiegészítő
részét képezte.
A kik ismerték a régi állapotokat, nem cso
dálják, ha a temporis acti laudatoraivá lesznek ; jóllehet a mai, lényegesen megváltozott viszonyok
közt senki sem kívánhatná vissza a meghaladott
álláspontokat.
Az ügyvédek panaszainak — mondjuk —
nagyrészével egyetértünk ; de nem fogadhatjuk el
azon vádakat, melyeket a szomorú állapotokra hivatkozva, sokan emelnek. Elhisszük, hogy a ba^
gatell-törvény és a váltóeljárás nem csekély mérvben megcsappantotta az ügyvédek egyrészének,
különösen a bagatell-törvény a járásbíróság mellett működő ügyvédeknek jövedelmi forrását. E
törvényes rendszabályok azonban, eltekintve attól,
hogy szükségesek voltak, nem idézhették fel egész
mérvben a bajt.
A kóros állapot gyökerei sokkal mélyebben
vannak. A baj első és fő forrása az ügyvédek töménytelen számában van. A hatvanas évektől fogva egész az ügyvédi rendtartás életbeléptetéseig
annyi ügyvéddel árasztották el az ügyvédvizsgáló
bizottságok az országot, hogy habár két évtizeden át»nem osztanának ki uj oklevelet, számuk mégis feles lenne. Az ügyvédi rendtartás hatályba
lépte óta a qualificatióra vonatkozó igények magassabbak levén, apadt ugyan az ügyvédi pályára
lépők száma ; de az elrettentő rendszabályok daczára még most is több ifjú nyer oklevelet, mint
mennyi a támadó hézagok betöltésére szükséges
volna. Sőt el lehet mondani, hogy a jelenlegi rendkívül súlyos viszonyok közt is majd ugyanannyi
fiatal ember lép a jogi pályára, mint akkor, midőn
e pálya még gyors és biztos sikerrel kecsegtetett.
Ez mutatja, hogy a bajt repressiv és korláto
zó rendszabályokkal alig lehet orvosolni ; ez mu
tatja, hogv a baj társadalmi. Ifjuságunk, a régi
hagyományos csapáson, tömegesen tódul még most
is a jogi pályára. Az ipartól, kereskedelemtől, katonai és több más gyakorlati pályától elvont tehetségek végzetesen zsúfolódnak össze Themis
templomának előcsarnokában. Igy történik aztán,
hogy az ügyvédek száma aránytalanul nagy marad, s egy sereg önmagával meghasonlott existentia és szárnyaszegett ambitió vergődik a poros
irodákban, vagy tengődik kereset nélkül, vádolva
mindenkit, csak önmagát nem, hogy oly pályára
lépett, mely nem képes eltartani emberét.
Az ügyvédi miseria tehát főleg társadalmi
okra vezethető vissza. Ide vezethető vissza az ügy
védi állás társadalmi hanyatlása is. Az ügyvédek
elszaporodása szükségkép maga után vonta azt,
hogy a prokátorok egy, jellemben gyengébb része,
kevésbé tisztességes eszközöket is felhasználjon
önfentartására. Másrészt pedig a közmorál általános meghanyatlása, a corruptió, a rohamos meg
gazdagodási, vagy túlságos költekezési hajlam az
ügyvédi kart sem hagyta érintetlenül. Ez okozta,
hogy a közbizalom elfordult az ügyvédek egy részétől, sőt — a társadalom egyesek vétkeért helyesen vagy helytelenül, a többit is felelőssé tevén
— az egész ügyvédi kar tekintélye alább szállott
a régi, magasztalt állapotokhoz képest.
Őrömmel constatálhatjuk, hogy az ügyvédi
kar kebelében erős mozgalom induit meg a kóros
állapotok megszüntetése czéljából. A fejlődő testületi szellem felemeli azokat is, kik önmagukra
hagyatva tán elesnének.
Törvénykezési viszonyainknak küszöbön álló
átalakulása pedig hatnatós segédkezet fog nyújtani az ügyvédeknek társadalmi állásuk javítására.
A hol nincs szóbe'iség, ott az ügyvédség csak
kereseti ág, nagy részben üzlet. Csak ott emelkedhetik valóban hivatásának magaslatára az ügyvédi kar, hol szóbeliség mellett áz ügyvéd meggazdagodhatik, de sokkal kevésbé tűnhet ki, ambitiója számára sokkal kisebb tér kínálkozik. A
szóbeliség az ügyvédi kar előkészítő iskolája a közpályára. Az Írásbeliség mellett is lehet valaki híres ügyvéddé. De évtizedek kellenek az emelke
désre. A szóbeliség terén kivívott siker hasonlít a
színpadon szerzett sikerhez. Egy 24 óra alatt országos hírű celebritássá válhat, kit tegnap még
senki sem ismert. Igy vált hires emberré Gambetta

A szóbeliség iskolájából kerültek ki a leghíresebb
szónokok, parlamenti vezérek és tudósok.
Ki képzelhet egy Cicerót fórum
nélkül?
A szóbeliség pályája nemsokára megnyílik a
magyar ügyvédek előtt is. A szóbeliséget és közvetlenséget első sorban a büntető igazságszolgál
tatásban hozzuk be A végtárgyaláson eddig is
volt szerepük ügyvédeinknek, de a felső bíróságoknál az informatión kivül mi egyéb teendővel
sem bírtak. S a mi a fő, az eddigi bűnvádi eljárás mellett a közérdeklődésnek csak igen csekély
mérve fordult a törvényszéki termek felé. Tessék
ellenben megnézni, mily érdekkel viseltetik a közönség az esküdtszéki tárgyalások iránt. Ugyanily érdeklődési el fog viseltetni a bűnügyi tárgyalások iránt is, mihelyt a közszellem által óhajtott
reformok életbe fognak lépni.
A bűnügyi szóbeliség és közvetlenség után
nem késhetik ugyan e reform a polgári igazságszolgáltatás terén. A szóbeliséget és közvetlenséget. miután megismerkedett gyakorlati hasznaival,
oly hatalmasan fogja követelni a közvélemény,
hogy e követelés nem lesz hosszú időn át mellőzhető.
S ekkor ügyvédeink előtt le fognak hullani
egytől-egyig a törvényszéki termek sorompói. A
képesség, a tudomány, a szó hatalma nyilvános
elismerést szerezhetnek. Nem mondjuk, hogy a
szóbeliség és közvetlenség mellett az ügyvédek
abnormis száma is jó megélhetést nyer. Ellenkezőleg. A nyilvános verseny sokakat, a selejtesebb
elemeket, teljesen le fogja szorítani. De annál
jobban fog emelkedni és érvényre jutni a valódi
érdem. S azt hisszük, ez van érdekében nemcsak
a társadalomnak, az országnak, hanem magának
az ügyvédi karnak is.

Szláv lapok szemléje.

Az „ O b z o r " folytatja a már megkezdett
czikksorozatot a horvátországi pártok fejlődéséről
és Starcsevicsről azt irja, hogy a horvát ifjúság őt
szent János gyanánt tiszteli, ámbár elismeri Starcevics abeli érdemét, hogy a csüggedő horvát kedélyeket felbuzditotta, — de ugyanő nyilatkozott
még, mily eszközökkel lehetne czélt érni. Szerinte
Ausztria minden rosznak elve ; Ausztria teremtette
a szlavo szerbeket, szloveneket, déli szlávokat, karaoláhokat, kik arra törekednek, hogy a horvát nép
egységét feldarabolják. — A czikkiró azt jósolja,
hogy ily politikai elvek birtokában a Starcsevicspártnak semmi jövője sem lehet.
Ugyanezen lap egy zágrábi levelében „a magyar országos bizottság" czim alatt ezeket irja :
A nevezett bizottság a vasárnapi ülésben végleg
hitelesité munkálatát s elhatározá, hogy e munkátatot a horvát nunciumra magyar nuncziumképen
megküldi a horvát bizottságnak. Egyúttal felkéti
a horvát bizottságot, hogy a többi tárgyalások
szóbelileg folytattas--anak a közös ülésben. — R e ményű, hogy a horvát bizottság még egyszer irásbelileg fog válaszolni és alapos bizonyítékaival
megdönti a magyar bizottság álláspontját és világosan és őszintén fogja formulázni a horvát követeléseket, hogy semmi kétség ne támadhasson, —
azon követeléseket, melyek mellett mi rendithetlenül állunk, még ha az alkudozásokat minden eredr
mény nélkül is meg kellene szakítani. A diplomatizálás a nem egyenlő erő ellenében nem használ;
a magyarok a horvátok részéről örökös engedésekhez vannak szokva s most is e véleményben,
hogy a mieink engedni fognak, nem akarják érvényesíteni a megdönthetlen bizonyítékokat. Bízva
erősebb voltukban, a legigazságosb követeléseket
sem akarják meghallgatni. Be kell hát nekik bizonyítani, hogy a napfény-világosságu igazságo's ügyben a nemzet nem tud engedni.
Az összes cseh lapok a reichsráth megnyitásáról szólnak s ha nem is kecsegtetik magukat
nagy reménynyel, hogy mindent elérnek, a mit
czélul kitűztek, még-is vigasztalást találnak abban,
hogy a cseh s a morva képviselők egyesültek.
A „ N a r o d n e L i s t y " szerint 59 cseh képviselő van a reichsrathban, körülbelől ennyi lengyel is van. — A cseh lapok nem titkolják, hogy
még erős küzdelmük lesz az alkotmánybü párttal;
egyhangúlag ismétlik, hogy nem a misok elnyomását, hanem csak saját joguk érvényességét akar
ják kivívni. Az eddigi erőszakos germanizálás el"
len küzdve kijelentik, hogy minden nemzettel bé'
kében akarnak maradni.
A „G a z e t a N a r o d o v a " a livadiai értekezleteket ugy tekinti, mintha Oroszország egy uj
keleti háborút akarna kezdeni. „A czár Livadiában
minden pánszláv agitátort maga köré gyűjtött; az
í oroszokon kivül ott van Protics szerb tábornok és
Parencov bolgár hadügyminiszter. Mint látszik,
I Oroszország ha teljesité is a berlini szerződés határozatait, de teljes érvényesítésüket meg akarja
akadályozni "
A „N a r o d n e N o v i n e " „a vízi utak ter, véről" szólva, támogatja azon indítványt, mely ja-

j vaslatba hozta a Vukovártól Samacig és Rugovi} czától Zágrábig épitendő csatornát. Türr tábornok
erre vonatkozó tervét helyeselve, Bründl és Payer
állításait hozza fel e terv mellett saját nézeteinek
támogatására. Ha ez életbe lépne, állítása szerint
Zágráb uralkodó állást foglalna el a Bánáttal szem-

ben, mivel az út Zágrábig 53 mértfölddel volna I
rövidebb.
A „ N o v o j e V r e m j a " hivatkozván a „P. 1
Lloyd" czikkére, — kimondja, hogy a németekben I
igen rosz vért szült az a körülmény, hogy egy j
franczia-német háború esetén Ausztria-Magyaror j
szág semleges állást foglalna el.
Az orosz lapok az angol-afgán kérdést Oroszország beavatkozása nélkül nem tartják megoldhatónak s javaslatba hozzák az osztozkodást és pedig a Hindukuson inneni részt az oroszok foglalnák el, a túlit az angolok, Herat jutna Perzsiának.
Az Arai) Darja torkolatát, hogy az angolok megszállják, az orosz lapok minden áron ellenzik.

Ész, erő és szent akarat isten áldásával minden akadályt megszüntet.
Az utolsó óra itt van, — tenni kell minden
kinek !
Nemzetiségünk fentartása a jelszó, és ki ezért
tenni nem akar, avagy langyos cselekedetében —
annak a haza szent földjét tapodni bűn.
Ide zártan veszen czimed 5 aláírási ivet; október utolsó napján küldje be azokat az első részlet befizetési összegével.
Kelt S.-Sztgyörgyön, 1879. okt. 10.

Román lapokból.

A kiállításnak egyik legszebb, talán mondhatnók, a legfontosabb osztálya volt az, a mely a
ref. kollégium nagytermében vala elhelyezve.
— És mégis, nem mondjuk, hogy a legkevesebb
figyelemben, mert hiszen sokan látogatták meg,
de mindenesetre az intéző bizottság részéről ez
részesült a legcsekélyebb méltánylatban.
Értjük ez alatt azt, hogy mig a többi osztályokban érmeket, aranyakat osztogattak a kiállítóknak, legtöbbször olyan tárgyakért, a melyek a
kiállítási czikkek közé fel sem valának véve az
Ertesit vény ben, mert kivül estek egy gazdasági
kiállítás határán : addig a gazdászattal oly szorosan
egybefüggő erdöszeti tárgyakat, ásványokat, kő
zeteket, földnemeket, vaskészitményeket az intéző
bizottság teljesen ignorálta. Sőt megtörtént az is,
hogy az asztalosmunkákat az illetékes jury meg
sem nézte. Pedig azon Kézdi-Vásárhelyről lehozott
ruhaszekrények, Íróasztalok, a melyek a kollégium
egyik boltjában valának elhelyezve, mindenesetre
megérdemelték volna a figyelmet.
De térjünk a dologra. A kiállított tárgyak
közt figyelmünket legelőször is a hosszufalusi mü
faragászati iskola készitményei vonták magukra.
Egy oly kollektio volt ez a legszebb müfaragászati
czikkekből, a mely bármily nagyobbsaerü kiállításnak csak díszére válhatQtt valna. Ki volt állítva
összesen 116 darab tárgy és ezenkívül mutatványok
a szabadkézi rajzból. Elárusítható tárgy volt 55
drb, a melyek nagy részben a kiállítás alatt el is
1 keltek. Gyakorlati tanulmány fából vq!(
darab,
agyagmintázat módszeresen a tanulmány fokozatos
keresztülvitelét feltüntetve 19 darab.
A kjállitQtt darabok közt voltak olyanok, a
melyekben a faragászati tökélyt mintegy megtes
tesitve láttuk. — Ezek közt leginkább kitűnt egy
asztali ékítmény látogatójeryek számára, diófából
faragva (készítette Stoff János). Egy körtvefából
készült virágtartó, melynek készítője csikgyergyói
Köllő Miklós, a székely egylet költgógéq Jelenleg
a müncheni akadémián tártul l ft készítette azon
gyönyörű képrámát is, a mély a székesfehérvári
kiállításom is méltó' feltűnést keltett (ára 90 frt) ;
egy tölgyfából faragott szarvas, a melynél a szőrözet kivitele volt feltűnő a szarvas nemes magatartása mellett (készit. Sánek Sámuel); egy nagy
I képráma (kész. László Gyula); egy toi\etts atziál
I tükörrámával, a melynek legtQ^b bámulója akadt
j (kész Joós Imre); egy
darabból álló gyakorlati
tanulmány (kész. Bocz József); csakugyan gyakori.
Unulmáriyok Farkas Éde és Farkas Istvántól. A
mintázásokból meglepő ügyesen valának készítve
Páljános György és Köllő Miklós szegletrámái. A
kiálliton rajzok oly pontossággal é,s figyelemmel
valának készítve, hogy nepi ospdálkozom, ha egy
különben müveit ^íi nő.vel nem tudtam elhitetni,
hogy azokat a tanulók rajzolták — és nem nyom-

A párisi „ L a F r a n c é " panaszkodva cmliti
hogy a románok, a kik ezelőtt Párisba, Montpellierbe és Strassburgba küldték gyermekeiket iskolákba, a honnan azután mint francziák tértek viszsza hazájokba, most már többé nem ottan, hanem
Ausztriában tanittatják fiaikat. Panaszkodva emliti azt, a mi azt jelenti, hogy Romániában megszűnt a francziákérti rokonszenv.
A párisi lapnak azon szemrehányásaira a bukuresti „T e 1 e g r ap h u 1" (kormánypárti lap) ezeket irja :
„Nem tudjuk, hogy mely pontig hitelesek a
lap bukuresti levelezőjének állításai, azonban az
kétségtelen, hogy a románok Ausztriára irányozák
figyelmüket, annál is inkább, miután ez állam a
legutóbbi időben annál jóakaróbb barátunknak mutatta magát, mennél idegenebbnek, hogy ne mondjuk ellenséges indulatubbna'c látszott Francziaország lenni irányunkban.
Mi reánk vonatkozó egyetlen egy kérdés se
volt az orosz-török háború befejeztével, a melyben
Ausztria minket ne támogatott volna. A függetlenségi, az arab tabiai és a zsidó kérdés épen most
vannak napi renden és mindezek elég világosan
tüntetik elő Ausztriának irányunkban való jóakaró
barátságát. Mig ellenben Francziaország részéről
e kérdésekben egyetlen egy barátságos szót sem
hallottunk.
Eleintén azt hittük, hogy Francziaország még
pem érzi magát elég erősnek, miszerint érettünk
kardoskodhasson; és ime a legnagyobb bámulatunkra látjuk azt, hogy Francziaországnak 9 évi
hallgatása után első tet{e az yolt, hogy megadja
nekünk a halálos döfést és a zsidók teljes emaiiczipatiójával szivünkre irányozza a gyikoló tőrt, a
mely által valamennyi zsidónál zsidóbbnak mutatta
be magát.
Soha sem kivántuk azt, miszerint velünk kivételt tegyenek a hatalmak ; azonban azt sem szabad tőlünk követelni, miszerint hazánkat a zsidóknak prédául átadjuk és hogy öngyilkosok legyünk,
mint a hogy ezt Waddington ur akarja, ki ugy
látszik, vesztülikre tör,
Azt kijelentjük, miszerint a zsidó kérdés Romániának a legégetőbb kérdése és a ki azt bolygatja, az a mi legkérlelhetlenebb ellenségünk. —
Meglehet, hogy Waddington ur megváltoztatja
nézetét, de késő ne legyen már.
Ezen szavak által nem azt akarjuk mondani,
hogy Francziaország talán mi reánk szorulna, —
azonban azt nem lehet tagadni, hogy némelykor a
nagyoknak js szükségük van a kicsinyekre. Az
orosz-török háború megmutatta, hogy a kis Románia mikép mentette meg az északi kolosszust egy
katasztrófától, a melyet később — meglehet — tán
jóvá tenni sem lehetett volna többé; bebizonyította
újra azon mondás igazságát, hogy „Qu a souvent
besoin d'un plus petit que soi.M

Potsn József,
főispán.

A kiállítás.*

tatás.

A jury Köllő Miklós, Páljános György, Stoff
János és_Sanek Sámuelnek, mint legszorgalmasabb
tanulóknak 2—2 aranyat itélt a kiállitgtt darabokért
És a derék székely fiuk erre ér^emessek valának.
Ezen szövőgyár érdekében megyénk főispánja De legnagyobb elj^me^-ést és méltánylást érdemel
következő lelkes felhívást bocsátotta ki városunk a müfívragá^zat lelkes és szorgalmas tanítója Kupcsay János ur, a, ki valódi odaadással és ügybuzpolgármesteréhez :
Midőn az „Első székely szö.vőgyárra" az alá- galommal vezeti tanítványait a müfarajászatban,
írási ivet ide zárom, nem tehetem különösen fel ne a kiről bátran elmondhatjuk, hogy e téren Magyarországon aligha multa felül valaki. És a széfiivni figyelmét ezen ügyre.
A mindennapi élet bölcs tapasztalatot nyújt, kely nép csak köszönettel adózhat egy ily tanítóhogy minő szomorúk birtokrendezetlenségből szár- nak, a ki megmutatta, hagy a székelyben is van
mazó gazdasági viszonyaink s hogy azok a megye akarat és kitartás, csak ügyesen vezettessék.
pépének nem gazdagodását, hanem napról-napra
— —n.
szegényedését okozzák. Meg kell tehát ragadni
minden alkalmat, kiknek hivatása a nép jóllétére
felügyelni, hogy a gazdaság folytatása mellett házi
iparral szerezzenek biztos kenyeret.
— Kiállítási utóhangok. — Egy kis feledékenység. — Két nyomda. — Uj lap. —
Ezen szövőgyár által a részvényesek pénzük
Réztli-Yásilrhely. 1879. okt. 12
után biztos kamatot kapnak, a szövőiparral foglalkozók munkájuknak biztos vevőt bármely időben,
Vége van az erdélyi gazdák vándorgyűlésé— nem lévén a vásárok hullámzó árainak kitéve nek, vége az általok rendezett kiállításnak, vagy
munkájuk.
jó magyarsággal „tá r 1 at"-nak. Ha most szólunk
Nem szükséges figyelmeztetnem, hogy egy vi- hozzá, mikor már „eső után köpenyeg", nem lesz
dék előhaladására csak az oly nyerészkedő intézet semmi praktikus haszna, nem fogok semmi czélt
szolgál, melynek részvényei azon vidéken vannak elérni vele, hanem egyetmást mégis elmondok, —
elhelyezve ; — mert ha ez nem történik igy, ugy bárha az igazságért mai napság gyakran betörik
munkánkkal idegent gazdagítunk. Elvárom azért, az embernek a feje.
hogy ugy ön, valamint hivatalos közegei oda hatTehát uram, uram, kézdivásárhelyi polgárnak, miszerint a polgárság házanként bár egy mester uram, szólok az urnák ! Meg kell egy kisrészvényt irjon alá.
sé interpellálnom, hogy hát a polgármester ur elég
Oly helyen, hol a közjó előmozdítása társa- fényes sikerűnek találja e az elmúlt kiállítást ? Es
dalmi uton nem elérhető, a hivatalos közegeknek ha nem találja annak, tudna-e feleletet adni arra
kell hatni; mert ki rövidlátó és önjavát nem mun- nézve, hogy Kézdi-Vásárhely, az a mi nagy ipakálja, kényszeríteni kell reá. Higyje el ön, később
áldani fogja a kezet, mely kényszert alkalmazott.
» TAlj;.halmaz miatt késett.
Szerk,

Az „Első székely szövőgyár".

VIDÉKI ÉLET.

ros, és kézi munkával annyira bövölködő városunk
miért nem rukkolt ki tisztességesebben ? — Nem
szégyen-e tőlünk, hogy pár darab bőrön és női
munkán kivül ez a mi hatalmas városunk semmi
egyébbel nem volt képviselve a kiállításon? Kinek
lett volna kötelessége a kiállítás érdekében buzogni. az iparosokat, gazdákat, termesztőket sarkalni, ha nem épen a polgármesternek ? S miután
ezt a polgármester ur nem tette meg, vagy „sine
curá"-nak tekintette, minő szívvel és lélekkel olvassa most a lapokban, hogy a kiállítás lehetett
volna Háromszéken több is, szebb is ? Én hiszem,
hogy most nálunk nagyobb bajok vannak, azt is
készséggel elhiszem, hogy a leányiskola mellől
azokat a kedves sylphideket megtűrni vagy pláne
protegálni sokkal több gondot ad, mint eféle apróságokra figyelni; de azért lássa, mi resteljük ám
az eféle dolgot s ha bennünket hírlap utján szégyen ér, azt kénytelenek vagyunk a polgármester
ur előrelátó bölcsességének felróni. Mi jól tudjuk,
hogy egy polgármester nem minden mindenben,
de azt is tudjuk, hogy népünknek kell az efélékre
mint egy kiállítás is, bizonyos rugó, mely mozgásba hozza azokat, a kik különben nem igen szeretnek mozogni. Ezt — mondjuk ki őszin én — megtenni elmulasztotta a polgármester ur, s KézdiVásárhely ott szégyenkedett a kiállításon egy két
szánandó portékával. — (Tisztelet a kivételeknek.
Szerk.)
Tehát uram, uram, polgármester uram, szóltam
az urnák !
A mulasztásokról szólván, eszembe jut még
valami, a mit a t. szerkesztő ur engedelmével ide
le is írok. Olvasván ugyanis, hogy Tisza László
ur ő méltósága köszönetet mondott mindenkinek,
a ki a kiállítás létrehozása körül csak a legkisebb
tevékenységet is kifejtett. Nagy csudálkozásomra
nem láttam ott a hírlapokat s nem láttam főként
becses lapját, a „ N e m e r é t " megemlítve. Nekem
most nem szükség elmondani, mit tett lapja a kiállítás érdekében, hogy egy félév óta alig jelent
meg a „Nemere" egy száma a nélkül, hogy a kiállítással ne foglalkozott volna a leglelkesebben,
ugy is tudjuk azt mindnyájan; tudjuk/nagyon jól,
hqgy a „Nemere" nélkül nagyon kevésre mentünk
volna a kiállítás dolgában ; de hogy azt illetékes
helyen elfelejtették, az már kissé több a feledékenységnél. (Kötelességünket teljesítettük csupán,
s a kötelesség teljesítése nem vár elismerést. Szerk.)
Épen ezért engedje meg szerkesztő ur, hogy ha
én itt e figyelmetlenségről, illetőleg mulasztásról
szót emelni mertem.
Hogy városunk már most előbb áll, mint az
önöké, azt felesleges is említenem. Önöknél csak
e g y, nálunk pedig k é t n y o m d a van. Hogy
tudunk-e elég falni valót adni csak egyiknek is :
az már más kérdés. Meglepett bennünket a czivilizáczió utáni esengés; erőnek erejével okosak
akarunk lepni; meglehet, hogy ezzel a világot is,
magunkat is ámítjuk; de hát az mindegy: „mundus vult decipi, ergo decipiatur!"
A két nyomdának lesz egy lapja e g y e l ő r e .
Azért mondom egyelőre, mert még megérjük, hogy
a másik is egy lapot fog meginditani, a mi már
nem is lesz feltűnő. Az egyik novemberben ígérkezik megjelenni; czime lesz: „Kézdi Vásárhely
és viáéKe-", a másik, a melyik még nem ígérkezett,
valószínűleg „Bereczk és vidéke" néven fog napvilágot látni. Részemről nem busulok Tajta, ha itt
lap "lesz, mert bizony-bizony elkelne nálunk is a
tudomány, mindenekfelett pedig nagyon elkelne a
közügyeknek egy oly ellenőrző közege, melv valamit tenni is tudjon a mi elhagyatott állapotunk
javítására, de hogy meg is éljen, oda már sok !:ell
a mit mi nem birunk és nagyon sok nem kellene,
a mi most nekünk megvan.
x+y.

Az erdővidéki tanítótestület közgyűlése.

B a r ó t h , 1879. okt. 11.
Az erdővidéki tanítótestület folyó év szept.
30-án tartotta meg rendes közgyűlését B e d ő József elnöklete alatt.
A tárgysorozat első pontját az elnöki megnyitó beszéd képezte, mely rövid, de annál tartalomdusabb vala. Az évi jelentés mely kapcsolatosan a megnyitóval adatott elő, élénk képét tüntette
fel a tanitótesület mult évi történetét, munkásságát és szorgalmát felölelő életképességének. — A
tagok megéljenezték a buzgó elnököt és óhajukat
fejezték ki a felett, hogy a csinosan összeállított
munka valamelyik lapban lásson napvilágot.
A jegyzőkönyv 'felolvastatása és hitelesitése
után a tanszerkiállitást rendező bizottság tervezete
olvastatott fel, mely igen élénk eszmecserére adott
alkalma'. A tervezetet elvetni határozta a közgyűlés és a kiküldött bizottságot megbízta, hogy feltétlenül rendezze a tanszerkiállitást, melynek ideje
a folyó tanév vége, helye pedig Baróth mint központ lenne.
A tanítói nyugdíjtörvény revízióját illetőleg
annak tanulmányozásával és véleményes javaslat előterjesztésével megbízott bizottság jelentése
szerint & tárgy fontossága megkívánta, hogy behatóan vitattassék meg egyes pontja s a megállapodásra jött módosítások lehetőleg adatokkal legyenek indokolva. Hogy ezt könnyebben végrehajthassa a bizottság, kért még két tagot. Ezen elő-

terjesztést elfogadta a közgyűlés és a bizottság
tagjaiul kiküldötte dr. Bartha Gyula és Bedő József tagokat.
A pénztárnok előterjesztette számadását, mely
nek megvizsgálására kiküldettek : Markaly István,
Nagy Imre rendes tagok. A könyvtárnok jelentése
tudomásul vétetett.
Elnök tudomására hozta a közgyűlésnek, hogy
a mult gyűlés megbizása következtében a felekezeti tanítóknak a gyűlések alkalmával nyerendő
napi és fuvarilletményt illetőleg megkereste mindazon megyék közigazgatási bizottságát, melyeknek
területén fekszik tantestületünk, de választ csak a
háromszékmegyei közigazgatási bizottságtól kapott.
A válasz szerint azon községek elöljárói, melyek
ben felekezeti iskolák léteznek, már meg is keres
tettek, hogy a mennyiben lehetséges, a felekezeti
tanítóknak is legyen elég téve e tárgyban. - A
gyűlés tudomásul vette.
Török Áron röviden ismertette és igen melegen ajánlotta a tagok figyelmébe a Kiss Sándor
földrajzát
Czirmay Lajos Nagy Ferenczet rend«ss tagok
közé felvenni ajánlta, mit éljenzéssel teljesített a
gyűlés. Továbbá megállipittatott a következő vándorgyűlés helye és ideje, mely Miklósváron ebben
a polgári évben leend. Tanítani ajánlkoztak: Bálint Sándor és Tarcsfalvi Albert. — Jegyzőkönyv
hitelesítésével Török Áron és Ferenczi Lajos bízattak meg.
Közli C z i r m a y L a j o s ,
tanitótestületi jegyző.

KÜLÖNFÉLÉK.
V a s á r n a p egy másvilági bohózatot
adott társulatunk, mely hivatva lett volna a nőemancipatio visszás állapotait és következményeit a
maga elrettentő komikumával kiparodizálni ; minthogy azonban kevés a darabban a szellem, annálfogva valami nagy mulatságban nem részesültünk.
Szathmári, Benkő Jolán és Sztupáné játékai érdemelnek különösebb kitüntetést.
/ z i l y e f a l v i t ü z k á r o s u l t a k javára kedden rendezett hanyverseny minden tekintetben sikerültnek mondható. A müsorozatott válogatott darabokkal tölték be s egy csinos vígjátékot is adott a Sztupa színtársulata. A hangversenyt tánczvigalom követte, mely a késő éjjeli
órákba is benyulott. A bevétel a mint értesülünk,
170 forinton felül volt.
S z o m b a t o n Sztupáné asszony jutalomjátékául „ E s s e x g r ó f " adatik. Ajánljuk a jutalmazandót közönségünk figyelmébe.
A spanyol király házasságához.
— Madridból irják, hogy a kérőbe beküldött Baylen herczeg 10 ikén indult el Párisból Bécsbe, hogy
Krisztina "föherczegnö kezét a spanyol király
számára ünepélyesen megkérje. A menyasszony e
hó 20-án hagyja el Bécset, két napig Párisban
időzik s azután lépi csak át Irunnál a spanyol
tért. Innen a spanyol külügyminiszter is nagyszámú
kísérettel Madridba utazik, ahol bevárja az esketés napját, melyre már most is nagyban folynak
az előkészületek.
ü i p h t e r i t i s D e b r e c z e n b e n . Debrtczenből irják: A rosz gazdasági viszonyokhoz
járul még az egészség-ügy felette agasztó állapota.
Diphteritis és himlő nagyban pusztítnak különösen a gyermekek között. Az iskolákat be kellett
zárni s most a városi tanács a legszigorúbb intézkedéseket tette meg a baj tovaterjedésének meggátlására Minden utC7.it egy orvos felügyelete
alá rendelt; minden utczában — magán háznál —
kórodát rendezett be, s e czélra felfogadott egyénekkel mindennap megvizsgáltat minden házat s
a hol beteg van, ez egyén jelentésére az orvos
azonnal intézkedik. Mindezen szigorú rendszabály
daczára a járvány nem szűnik, sőt ijesztő mérvben
terjed a gyermekeikért aggódó szülök véghetetlen
ijedelmére.
Földrengésvolt azországtöbb
h e l y é n . 11-ikérŐl jelentik Déváról, valamint Temesvárról, hoery e helyeken is megrendült a föld.
A dévaiaknak háromszor is volt földrengésük délután ötkor, este negyed n>olczkor s hajnali négyórakor. Nagybecskereksn is volt földrengés délután 4 órakor; valamint 4 óra 30 perczkor Baziáson és Zimonyban, mely több másodperczig tartott. A leertöbb helyen kevéssel öt óra előtt jelentkezett a természeti tünemény, mely főleg F< hértemplomban oly erővel lépett föl, hogy például az
államg.ymnazium közfalai 4—5 felé is hasadtak.
T rmészetes, hogy a lakosság mindenütt a legnagyobb izgatottságban volt.
— K i m u t a t á s Al-Torján 1879 okt. 5-én
a polyáni tüzkárosultak javára tartott tánczestélyen történt szives felülfizetésekről: Ifj: Tóth Ist
vánné 1 frt. Sz. gy. Török Sándorné 60 kr. Igaz
gató Erdélyi Károly 50 kr. Prohászka 50 kr. ügyvéd Kökösi Károly 10 kr. Dr. Színi János 50

kr. Tóth Dánielné 50 kr. Csiszár József 50 kr.

Benkő Gyula 30 kr. Ifj : Dávid István 50 kr. Györbiró Lajos 50 kr. Jakab István 30 kr, Kovács Károly 50 kr, Nóvák Sándor 50 kr, idősbb Jancsó
János 50 kr, Szőts Sámuel 30 kr, Wertán testvég e k 50 kr, Kuppán Józsefné 30 kr, Sebők József
o kr, Kovács Áronné 50 kr, Dobál 50 kr, Balog

Sándorné 60 kr, Jancsó Géza 30 kr, Jancsó Mózes
50 kr, Török Bálint 50 kr, Szöts János 30 kr,
Szentpéteri Mariska tanitónő k. a. 7 kr, Idegen
10 kr, Sz. György 5 kr, Tiszt. Hauzel János 50
Fetér János 50 kr, Egy valaki 50 kr, szolgabíró
Pethő István 1 frt, Csüdör Benedek 50 kr, Kön
tzei Laczi 50 kr. Fogadják a szives felülfizetők a
rendezőség küszönetét.
— O k m á n y h a m i s í t ó p a p o k . A napokban hirdetik ki Nagyváradon két karmad fokú
ítéletet az ottani bünfenyitő törvényszéknél. A
vádlottak román falusi lelkészek voltak, kiket a
nyomorult anyagi viszonyok arra bírtak, hogy né
mi silány mellékjövedelemért az anyakönyvet meghamisítsák, tehetős katonakötelezett román paraszt ifjak érdekében. Szomorú dolog már az, mikor az erkölcs felkent hirdetői kénytelenek kenyér keresetből csalást űzni. A legfelsőbb ítélőszék
több enyhítő körülmények tekintetbe vélele folytán (melyek között az anyagi nyomor is szerepelt)
a lehető enyhe büntetést rótta a megtévedt lelki
pásztorokra.
— Ő r ü l t h o n v é d t i s z t . Bécsben minap
C. R. m. kir. honvédfőhadnagy megtébolyodott
Azzal a rögeszmével ment be a Burgba, a „Schweizer Hof"-ba, hogy ő a király, s parancsokat osztogatott, mert (ugy mondá) ez az ő lakása. Elment
több előkelő üzletbe is, bevásárlások végett — és
kavicscsal fizetett, mert az ő birodalmában ilyen
pénzt vernek. Megfigyelés végett a katonai kórházba szállították. C. főhadnagy Budapesten széles körökben ismert egyéniség, valóban testalkatra hasonlít is a királyhoz. Szőke szakálát is kiborotválva hordja. A szerencsétlen nős és egy gyermek atyja.
— A v i l á g ö s s z e s államainak adósága
egy jámbor de nagytudományu angol számítása
szerint közel 100,000 millió márkára rug. Az adós
államok között a legtekintélyesebb helyet a franczia köztársaság, Anglia s az egyesült államok
foglalják el. Kanada a legkevessebbel adós. A
legtöbb kamatot Egyptom fizeti, ez 20 százalékon
alul nem kap pénzt, — a legkevesebbet Hollandia,
amely mindössze két és fél százalékot fizet. Anglia 3 és egy negyed, Mexikó 18 százalékot fizet
adóságai után.
— Öngyilkosság a Rothschild
i r o d á b a n . Á Rothschild ház párisi Lafitte-utczai irodájában a mult szerdán egy szegényesen
öltözött egyén jelent meg s valamelyik jótékony
intézetbe való felvételeért esedezett. — Az előszobában, hol ez ember várakozott, tudtára adták,
hogy nem eléggé indokolt folyamodványa aligha
fogja eredményéhez segíteni. Ezt hallván a szeren
csétlen, pisztolyt rántott elő, szájához illeszté és
mielőtt megakadályozni lehetett volna, elsütötte.
Veszélyesen megsebezve rogyott össze s rögtön a
Sariboisére korházba szállíttatott. A nála talált
papírok szerint Bayer Bernátnak hívják, lengyel
származású s Fevrey-ben lakik (Seine — et Ofse);
látszólag elmebeteg.
— R é g i t ö r t é n et, mely mindig uj marad. Egy nagykikindai hivatalnoknak szép 19 éves
leánya volt, kit szülei egy oly egyénhez akartak
kényszeríteni, a ki iránt a leány legkevesebb hajlandóságot sem érzett. A szülők azonban nem
akartak tudni a leány ellenkezéséről s nem gondolva a sziv jogaival, az esküvő idejét is kitűzték
már. A fiatal leány kétségbeesésében elhagyta a
szülői házat és Aradra menekült Itt azonban utóiérte a szőlők által táviratilag megkeresett rendőrség s az őrültnek állított leányt visszaadta
a szülőknek, kik még ekkor sem változtatták meg
akaratukat. A szegény leánynak nem maradt más
mentőeszköz, mint a legvégső, melyhez folyamodott is : megmérgezte magát s a mult napokban
meg is halt.
— E g y a s s z o n y , a ki ha f e l a k a s z t j á k s e h a l l g a t . Egy hunyadi polgárt éktelen
rosz szájú feleséggel áldott meg az ég. — A
napokban, midőn a különben béketűrő férj már
minden árgumentumból kifogyott, azzal akart az
ő szerelmetes életpárjára ráijeszteni, hogy ha nem
hallgat, —• hát felakasztja. Dehogy hallgatott az
asszony. — Neki keseredik hát Palkeu uram,
leoldja az istrángot a tehén szarváról, beléakasztja az asszony nyakába, a másik végét keresztül húzza a mestergerendán s az asszonyt Maho
med koporsója he yzetébe hozza. Aztán mindjárt
vi-sza is t-re.-zt. tte a földre. Es az asszony ekkor
csakugyan elhallgatott. Le is feküdtek csendesen,
hanem az asszony másnap tüzesebben rágyújtott,
ugyanannyira, hogy a szegény Palkeu jónak látta
hazulról ellódulni dolgára. Az asszony ekkor mérgében elment a járásbírósághoz s ott kolbászos
nyakát mútatva elpanaszolta, hogy férje felakasztotta, ott hagyta fityegni s azzal volt szerencséje,
hogy rugdalózásaira a kötél leszakadt vele Ter
mészetesen Pulkeu uramot rögtön befogták gyilkossági kísérlet miatt. Asszonyunk azonban a bőr
tön magányában sem hagyott békét férjének az
ablakon keresztül veszekedett velo tovább, mig a
börtönőr könyörülve a férj szorongatott helyzetén,
őt hozzáférhetlen czellába nem helyezte. Most Már
az asszony könnyes szemekkel kéri, hogy szabadon bocsássák férjét, —- mert nincs kivel veszekedjék.
— Kifogtak

a miniszteren

a nagy-
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váradi zsidók, kik temetkezési egyletÖk számára
díszes gyászkocsit akartak szerezni sorsjáték utján.
Ugy akartak ugyanis gyászkocsihoz jutni, hogy
sorsjáték utján megves/ik a kocsit — s a ki megnyeri, köteles lesz az egyletnek ajándékozni. A
belügyminiszter azonban nem engedte meg a sorsjátékot, m-art, úgymond, ajándékozásra nem lehet
senícit erőltetni. Fordítottak tehát egyet a dolgon.
Megvették a kocsit és kisorsolják, de a nyerőnek
nem fogják kiadni, — hadd perelje el ! Arra számitnak, hogy ily kegyeletes egylettel senki sem
fog perlekedni.
— S z í n p a d r ó l a k o l o s t o r b a é s onj n a n a s i r b a. Sontag Nina, a hires Sontag Henriettnek, a világhírű német csalogánynak a test
vére e napokban halt meg a marienthali kolostorban, hol 33 évig élt „Juliána nővér" név alatt.
1835-ben mint ünnepelt énekesnő (az aacheni, magdeburgi és baseli színházakban) mondott le a világ dicsőségéről s vonult vissza, csalódott szerelemtől sajgó szívvel, a marienthali kolostorba, imádságnak és betegápolásnak élve. A csillogó színpadi
öltözékek helyett a fekete szőrruhát vette fel.
— C z i g á n y é s z j á r á s . Egy egész karaván bójái czigány volt letartóztatva Déván ámult
hetekben. A járásbíróság vizsgálta. Épen egy olyat
vezettek be, a kire erős gyanú volt zárnyitogatás miatt; a tőle elvett tolvajkulcs ott feküdt az
asztalon. A czigány nem várt kérdést, hanem a
kulcsra sandítva ő kezdett kérdezni : „Csókolom
kezsit-lábát, miféle furcsa vas azs ott ázs ástálon ?
Soha iletembn sem láttam olyan kilenes izsét."
Sehogy sem lehetett meggyőzni, hogy azelőtt néhány nappal épen az ő zsebében volt az a különös izé.
— A m e r i k a i A „Public Opinion" a yankeek gyakorlati szelleméről a következő adatot
jegyzi föl. — Egy amerikai, mielőtt falura ment,
városi lakása előcsarnokákan a következő iratot
ragasztotta a falra : „A zsivány és gazember urak
nak"! Minden ezüstnémüm és értékem az „őrző
társulat" pénczében lakat alatt van. A bőröndökben, szekrényekben sat. nincs egyéb ócska tárgyaknál, melyeknek önök nem nagy hasznát vehetnék. Az ehgz való kulcsok a szalon asztalán
vannak, azon esetre, ha önök szavamban kételkednének, Ugyanott fognak önök egy ötven dollárra
szóló utalványt találni, idejük és fáradságuk eltékozlása kártalanításául. Legyenek szívesek csizmáikat a pokróczon megtörölni, és ne faggyúzzák
össze' padlóm szőnyegét.
— V i g a s z t a l á s . Egy fiatal ur, ki előbb
kiváló szerepet játszott a társaskörökben s megbukott, találkozik az utczán egyik barátjával. Ez
meleg szavakban fejezi ki részvétét a zavar fölött,
melybe barátja jutott. „Tévedésben vagy barátom
— válaszol ez — nem én vagyok zavarban, hanem
hitelezőim."
— M i a z e m b e r ? Az egyptomiak az em
bert beszélő állatnak, Mózes Isten hasonmásának,
Aeschylos a föld fiának, Sophocles képnek, Platinus minden jó urának. Socrates kis istennek, Pindar egy árnyék álmának, Homér és Ossian lehulló falevélnek, Hiob a por fiának, Herodot nyomorúságnak, Cicero eszes állatnak, Plátó isten
közreműködő eszközének, Jean Paul félistennek,
Schiller a természet urának, Goethe a világ kis
istenének nevezte. Melyiknek volt igaza?
A „F i g a r o b ó l Az első légyotton. A n ő
Ah uram, ha tudná, hogy menyire meg vagyok
indulva. — A f é r f i : Ah asszonyom, én nem kevésbé vagyok megindulva . . . (hebegni kezd) . . s kegyed tudja . . . hogy ily esetekben . . . gyakj:
ran megtörténik, hogy . . . A nő (hirtelen megmegváltozott hangon) No még csak az kellene !
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