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Politikai, társadalmi, szépirodalmi es közgazdás^iti lap.

bérmentesen intézeiiUők

k „Háromszékr Sraziípap-egylei11 hivatal cs közíönvs.

Egy pohárköszöntő.

Ilogy a német véti- és daezszövetség eredményében mivel fog végződni, azt csak boldog isten
Salisbury őrgróf külügyminiszter Manchesterbirja. Nem vagyunk látnokok, nem látunk b" a jöben e hó 17-én egy tiszteletére rendezett banketvőbe, nem jósolunk ebire nem gondolható reinséten nagyfontosságú beszédet mondott, melyet Euges dolgokat, a miket az ellenzék nn előlegezni
rópa valamennyi lapja közölt. Ránk nézve ezen
elég kegyes: megelégszünk annyival, ha aggodalbeszéd kiváló fontossággal bir, mert oly államférmainkat fejezzük ki a jöyő események iránt. Azt
fiutól hallottuk, kinek diplomatiai élete Angliában
tudjuk, hogy ha t á m a d n u n k is kell s a fegyugy. mint egész Európában — valódi tekintélyre
verzörej végig zúg Európán, mi is megcsörtetjük
emelkedett személyisége, monarchiánkkal szemben
kardunkat: a veszedelem nem fog készületlenül
eddig is tanusitott szilárd és megnyugtató magatalálni.
tartása egyaránt kezességet nyújtanak afelől, hogy
Megvárjuk kormányunktól, hogy a mint külső
szavainak súlya és ereje — s ránk nézve előnyös
érdekeinket eddig meg tudta védelmezni, ezután is
eredménye van. Konstatálta nagyfontosságú beszémegmarad azon következetes szigora mellett, melydében, hogy „az a feladat, hogy a szláv birodalyel az orosz hatalmat, az őrült terjeszkedési vágy
lom egyik tengertől a másikig való kiterjedése
dühét békóba verte.
megakadályoztassék, A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g A. M
ra l e t t b i z v a . Oroszország nem nyomulhat többé előre, mert Ausztria-Magyarország hatalma és
A k ö z ö s k ö l t s é g v e t é s t — mint a
függetlensége biztosítják Európa állandóságát és j „Neue freie Presse" irja — csak ideiglenes alakban,
békéjét. Vau okunk azt hinni és a legutóbbi he- j a tavalyi alapján fogja előterjeszteni a közös kortek eseményei megerősítik hitünket, hogy esetleges | mány. A ezukros-adót csak két millióval fogják
t ám a d á s e s e t é n Ausztria Magyarország nem j többre előirányozni, nem pedig 4 millióval, mint
eleintén tervezték. Azt is irja e lap, hogy a kávéfog egyedül állani. A hírlapok tudósításai, melyek és petróleum adó fölemelését tervezik.
egy Németország és Ausztria-Magyarország között
Az utóbbi tervet csakugyan megpendítették
megkötött v é d- és d a c z s z ö v e t s é g ről szól- néhány napja a lengyel clubban. A „Neue freie
Presse" talán annak nyomán indul.
nak, jó és örvendetes hírnek tekinthető."
Csak pár sort idéztünk az őrgróf beszédéből.
Megjegyezzük, hogy egész beszéde ezen a hangon
van tartva s végig m e g n y u g t a t ó ránk nézve,
de egyszersmind gondolkozóba ejt a jövőt illetőleg.
A „uefensive and offensiv" szövetség, melyre
,Salisbury hivatkozott, Bismarck bécsi utjának köszönhető. s Bismerck bécsi utja Andrássv müve
volt. Salisbury enuncziacziója felrázta álmából a
szendergő ellenzéket is. — Szegéin fejőknek csak
most jutott eszükbe, hogy Andrássv nem muszkavezető többé, hogy Andrássv politikája összemorzsolta az oroszok szláv politikáját, halomra döntötte a Balkán-félszigetre építendő fellegvárát egészen. Most, a romba dőlt tervek felett, a meghiúsult álmok után felébredve. Oroszország hallgat,
mélyen hallgat és átengedi a szót — a mi ellenzékünknek. Ezek ma álmélkodnak. Már hallják a
közép-európai szövetségnek, Anglia, Németország,
Ausztria-Magyarország és Törökország egyesült táborának dobogását, — látnoki szellemmel, prófétai
ihletséggel bontják le a jövőt boritó sötét leplet s
olvassák fennen a minden szóban relief betűkkel
kidomborodó óriás ligáját Európa népeinek, mely
keresztbe fektetett karddal állj.i útját a szlávok
romboló áradatának. Nagy bölcsen csak most látja
be a tisztelt ellenzék, hogy Andrássv politikája
volt, a mely a Keleten támadt résre Ausztria-Magyarországot állítja fel őrszemül.
Bizony későre ébred az ellenzék!
Mi, egyszerű vidéki politikai lap, nem a kormány tettei dicsőítése czéljából, csupán az igazság
kedvéért adandó alkalommal soha sem mulasztottuk el kiemelni azon körülményt, hogy And íssyt
s általában kormányunkat természeti viszonyaink
is kényszeritik határozott oroszellenes álláspontot
foglalni el. Szavunknak ereje nem volt. ki törődnék a vidék felfogásával magasabb politikai kérdésekben. Ma már — szerencsés helyzet — első alkalom, hogy egy álláspontot foglalunk el az c!l« u;:ékkel, azokkal a jó urakkal, a kik eddig foiyvást
muszkabarátsággal ámították a nemzetet s folytonosan hajtották a vizet a muszkapolitika malmára.
Ma már ezek a hazafiak, kénytelenkedve bár, kalapot emelneic külügyi kormányunk vezetése előtt
s szégyenkedve ismerik el, hogy csakugyan e z t
ós nem m á s politikát kellett kormányunknak
követnie.

A z o s z r t á k k é p v i s e l ő h á z felirati
bizottsága Grocholski elnöklete alatt tartotta első
ülését. Hosszú discussio folyt az autonomista tagok részéről felállított azon kérdés fölött: miként
állapíttassák a felirati javaslat vázlata a bizottság teljes ülésében Az alkotmánypártiak kijelentettek, hogy lehetetlen érdemi vitába ereszkedni
addig, míg a kormány véleménye ismeretlen. Elhatározták tehát, hogy a legközelebbi ülésre a
kormány tagjai is meghivatnak.
K o n s t a n t i n á p o l y b ó l jelenlik, kogy
a görög kérdésben folyt tárgyalások egy ideig
megint szünetelni kénytelenek, minthogy a török
megbízott Srws pasa gyengélkedik. Mindenesetre
gyanús dolog, hogy épen midőn Savfet pasa legutóbbi köriratában a tárgyalást a berlini tizen
harmadik jegyzőkönyv nyomán folytatni~hajiandónak nyilatkozik, s a görög meghatalmazottak is
készek az érdemleges kérdések megoldásához fogni, Saws pasa megbetegszik s a kellemetlen discussio ismét csak régi stadiumában marad.
B u l g á r i a o r o s z t i s z t e k e t alkalmaz.
A „Pol. Cor." Sofiából a következőkről értesül:
„A napokban jelentékeny számú orosz tisztet várnak ide, kik bulgár szolgálatba fognak lépni. A
tisztek ugyanis oly tehetségről tesznek bizonyságot, hogy a főbb állomásokról legnagyobb részüket el kellett távolítani. A h a d s e r e g t ö r z s t i s z t e i közt cs kis > t bulgár nemzetiségű
van, s .-zek is Oroszországban nyertél; .1 katonai
kiképeztetést. A fejedelem azon reménye, hogy
rövid idő alatt egészen benszülött erőkből alakítsa
meg a törzsk;
merőben megvalósithatlannak bizonyult. A hadügyminiszter, Parenzoff tábornok
több mint harmincz tisztet szerződtetett Oroszországban, a kik kilépnek az orosz katonai kötelékből s itt honosíttatják magukat, miáltal elég
lesz téve az alkotmány e tekintetbeni rendeletének."

Haymerle báró körirata.

A körirat, a melylyel Haymerle báró üdvözölte a monarchia külföldi képviselőit, szokás szerint franczia nyelven van szerkesztve. Szövege a
kővetkező :
Császár és király ő felsége legkegyelmesebben kinevezett a császári ház és és a külügyek
miniszterévé.
Legnagyobb hálával eltelve felséges uram
bizalmának ezen kiváló jeléért, nem titkolhatom a
komoly felelősséget, a melyet magamra vállalok
azon magas hivatallal, a melyre meghivattam. E
felelősség érzete annál élénkebben hat reám, mert
olyan államférfiú utódja vagyok, a ki jelentékeny
Ez az önelismerés, ez a bevallás egy lépés a szolgálatokat tett felséges uralkodónknak és a mojavulásra. Üdvözöljük őket az erény utján.
narchiának. Az a ragaszkodás, a mely a felséges

ELŐFIZETÉSI FELTÉTEK
Helyben házhoz hordva, vagy
vidékre postíi.-> küldve
E^ész évre . . 6 írt — kr.
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Negyedévre . . 1 fit 50 kr.

H i rd etni ény*- k dija:
3 hasAbc? petit-sorért, vagy
ínnak helyéért 6 kr.
Bé'yegcüj külön 30 kr.

uralkodónk iránt eltöit, bátorít és támogat feladatomban, a mely reám bízatott. Ez pedig nem m-s:
mint elődöm müvének folytatása Minthogy én is
résztvehettem e munkában a berlini con,;ressuson,
fölmenthetném magam annak határorozott kijelentésétől, hogy Andrássy gróf ur lemondásával politikánknak semmiféle módosítása sem jár. Én
azonbin fontosságot tulajdonitok annak, hogy semm kétség se maradjon fön ebben a tekintetben,
mert azt a meggyőződést tápláiom, hogy ő felsége szándékainak nem felelhetek meg jobban, a
monarchiát nem szolgálhatom jobban, mint ha követem azt a politikai irányt, a mely komoly események közt biztosította hazánknak a béka jótéteményeit és tekintélyének főntartását.
A berlini congressus szentesitette a hatalmak egyetértését. Ez egyetértés fentartása, azon
politikai állapot megszilárdítása, a melyet ez ke
leten alkotott, a béke helyreállításának a nyugalommal való megkoronázása, az ipar és kereskedelem biztozitása, a legmagasztosabb föladatnak
látszik előttem, és én legfőbb kötelességemnek
tartom minden erőmet erre szentelni. En azt a reményt táplálom, hogy a császári és királyi kormány találkozni fog ez irányban a többi hatalmak
beleegyezésével és támogatásával.
En a legnagyobb gonddal ügyelni fogok arra, hogy megőriztessék a monarchia becsülete és
méltósága és megóvassanak érdekeink. A fölmerülő kérdésekben mindenkor azzal a békülékenységgel, mások jogainak tiszteletben tartásával és
érdekeiknek jóakaró tekintetbe vételével fogok
eljárni, a mint én is azzal kívánok találkozni. Egész
gondomat tehát arra fogom fordítani, hogy külföldi hatalmakkal föntartsam és ápoljam a jö viszonyt.
Hivatkozom tehát önnek a császár és király G felsége szolgálatában kipróbált odaadására, és kérem önt, hogy részesítsen bölcs támogatásában.
Legyen ön meggyőződve, hogy semmit sem fogok
elmulasztani, hogy én is jogot szerezzek arra a
bizalomra, a melyet oly nagyon megérdemelt
elődöm, és a melyet bizonyára nem fog ön megtagadni egykori collegájától.
Midőn felhatalmazom önt, hogy a jelen sürgönyt az ön által czélszerünek tartott módon használja föl, megragadom az alkalmat stb."

A brassómsgyei közigazgatási bizotts.-g.

Brassó, 1879 oct. 17.
Folyó hó 13 án tartotta a brassómegyei közigazgatási bizottság október havi rendes ülését
Szentivánvi Gyula főispán elnöklete alatt. Két
fontos, a közmivelődést közelről érdeklő ügy for
dult elő ezen a gyűlésen, melyek megérdemlik,
hogy a nyilvánosság elövt szellőztessenek.
Egyik a brassói gr. kel. elemi iskolák és
középtanoda torna tér ügye, a másik az összes
elemi tanulók iskolakezdésének megállapítása.
A gr. kel. iskolák elöljárósága még 1803-ban
folyamodott volt Brassó város képviselő testületéhez, miszerint engedné át tornatérül a gr. kel.
középtanoda előtti szabadtérnek egy részét, de
kérelmével elutasitatott ugy a képviselő testület,
mint az akkori főkormányszék által s valóban
helyesen is, mert a közép tanoda imposans épületének ártott volna a legtöbbet, ha homlokzatát
oda nem illó kerítés és tornaeszközök ál'.al elzárta
s eltakarta volna. Talán maga a tanodai elöljáróság is átlátta volt ezt később, mert azután más
tért szemelt ki a bolgárszegi evang. templom és
sétatér között és ezt a képviselő testület 1877ben meg is szavazta. Bizottság lett küldve a tér
fölmérése és egyéb szükséges intézkedések vé fett.
bizottság ráklábon járt. Azalatt eljött a képviselő testület újbóli megválasztása mint tudva van,
szász és román testvéreink kezet fogva, egyhangúlag kizárták a képviselő testületben a magyar
értelmiséget. A tornatér kérdése még tovább is
függőben maradt, mert közelgett a orsz. képvilők választása. Ekkor meg a magyar és román
választók buktatták el a brassói versaillespárt
Steinackerét, ki Beszterczéről ide menekült. A
folyó évb -n aztán megint elővétetett a tornatér
ügye a képviselő testületben. A kiküldött bizottság helyett egy maga a városi mérnök tett jelentést és a képviselő testület szépen visszavette
1879-ben azt a tért, a melyet 1877-ben maga szavazott meg. A gr. kel. iskolák elöljárósága és a
városi képviselő testület román ajkú tagjait a közigazgatási bizottsághoz folyamodtak; de itt többségben Lévén a szász atyafiak, egy két vutummal
leszavaztattak. Tizenhat évi kérés, zörgetés, folyamodás után tehát ez az eredmény, hogy a brassói
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ni, a melyik még ennél is rövidebb időre szorítja !? | az első osztályú egyházakban a folyamodók közül
Hiszen akkor a lehetetlenségek határai közé lé i — kivétel nélkül — mindig a négy legjobb beszéd
pünk. Az a négy nap, mi a választás előtt van, az Íróját kívánom pályázatra bocsátani, ép ugy, mint
ismeretség megszerzésére is alig elégséges, a nél- ön, a másodi osztályú egyházakban pedig a bizo; nvitványok különböző fokai szerint Hogy a veszkül pedig vesztegetés nincs.
A pályázóknak próbabeszédei otthon Íratá- tegetésnek is képes lenne, ép oly rövid időre szosát is — mit idő, de különösön pénz kímélése te- rított voltánál fogva — véget vetni, én teljesen
kintetéből látok helyesnek
kifogásolja ön, s aj" hiszem, hogy azonban még se felel meg a czélnak,
mondja: „ez sem elés: életerős arra, hogy a ví.o- meglehet, megtörténhetik, hogy füstbe megy, hadi képességet gyanútlan színben tüntesse fel . . . nem vigasztal az, hogy nem fog egyedül menni.
Különben ho;:y szóltam, bocsánatot kérek,
e mellett megtörténhetnék, hogy némely b e c s ü l e t e s pályázó — mint a mesebeli madár - más- mert hittem s azért szólottam.
tól kölcsönzött tollakkal állana elő." Ugy hiszem,
Pál Karoly,
hogy midőn én a theologia tanárok és püspök ő
ereszteványi ref. pap.
méltósága személyében kívántam egy bíráló bizottságot alakítani, oly egyéneket állitotam a beszédek megbirálására, kik mind a becsületes pályáTisztelt szerkesztő ur I
zókat, mind az egyházi irodalmat ismerik s képe
sek a kölcsönzött tollakat kitépni, mikor aztán a
Becses lapjának múltkori számában szerenbecsületes pályázó ugy jár, mint a mesebeli ma- csés voltam a t. szerkesztő úrtól kurtán furcsán
dár : nem nyeri el a királyságot.
kosarat kapni. Azt olvastam ugyanis a hangverHogy alkalmilag kell prédikálnunk, az igaz; senyről a Különfélékben közlött tudósításban, —
de ugy hiszem, ön is felteszen minden pályázóról hogy engem „ s k a r tb a" méltóztatott t >nni. Tehát
annyi ügyességet, hogy nem fog nyár derekán én szánom-bánom bűnömet, hogy egy bá!i reler.ifarsangi beszédet tartani s megfordítva. Nem fél- dában annyira r é s z l e t e z t e m ; ha ezt nem tetem én a pályázókat, hogy nem tudnának azok szem vala: most nem ér engem az excommuniegy nap aiatt egy összefüggő kis beszédet irni; catio.
nem is azért javasoltam a beszédek otthon iráoát,
Nem tudom, hogy fogadták volt annak idejéhanem mert kivihetetlennek láttam azt, hogy arra ben tudósításomat, mert meglehet, hogy azt feledkényszeritsünk egy fiatal embert, kinek havi 30 tem ki abból, a ki leginkább megérdemelte volna
forint, sőt még kevesebb fizetése van, miből élni megemlittetni s a kiknek a neveit megemlítettem,
és ruházni kell magát, — hogy kétszer jelenjék azok között a chronologiai sorrend nem volt megmeg egy tőle nagyon távol eső egyházmegyében. tartva. Ml idezekért szives elnézést kérek. É11 ki
Már pedig ha pályázni kiván, nem zárhatjuk el őt szoktam mondani az igazat, habár nem tetszik is
azon jogától ép a papválasztási törvények által.
a kimondott igaz szó mindenkinek.
Kisebb egyházaink érdekében tett javaslaSejtem, liogy a megrovás honnan jött, de azt
tomra azt feleli ön : „nagy kár kisebb egyházaink- el nem képzelem, hogy az én bűnöm egy kis toilnak külön papi állomást engedni." Az kérem nem lette-tudósitásért ekkora nagy lenne. Mert hát kéMidőn t. Kis Lajos urnák „Lelkészválasztása- csak tőlünk függ; ez már régi eszme, de még rem, én nem csábítottam fényűzésre senkit, hajinkról" irt czikkéhez bátor voltam hozzászólani, máig kivihetetlen s hogy mikor lesz belőle valóság, landó arra anélkül is a női publikum; csupán, ha
távol volt tőlem — s ugy most i s — azon gondo- az a jövő titka; hát addig, mig a csoportosítás már hozzáfogtam, megemlítettem a s z a b á s t és
lat, hogy valakivel tollharezot kezdjek, annyival keresztülvihető lehetne, szélnek bocsássuk-e azo- a s z i n e k et, ezekre pedig az igazság iránti teis inkább, mert tudtam jól, hogy a papválasztási kat, nem kell e törvényeink által gondoskodnunk kintetből fel voltam hiva.
törvényeket sem t. K. L. ur, sem én, sem pedig azokról is ?
A mi aztán a hangverseny tudósítójának azon
ketten megalkotni nem fogjuk. Hanem szóltam
Továbbá azt kérdi ön : „vájjon a papi hivatal megjegyzését illeti, hogy ott az „egyszerűség volt
azért, mert fölállított tételeit kivihetetleneknek tar- olv terhes és szétágazó teendőket foglal-e magá- a jelszó", a legalázatosabb tiltakozásomat kell kitottam s tartom most is, különben, .hogy kinek ban, hogy azoknak begyakorlása a szükséges elő- fejeznem. Nálunk egyszerűségről szó sincs soha és
van igaza meg fogja mutatni a jövő. Én e tárgyhoz ismeretek melletti 3 évet venne igénybe ? Vájjon semmi körülmények között. Igy például itt is —
nem kívántam többet szólani s nem szólok vala igazságos dolog lenne-e az, hogy a szorgalma ós hogy többet ne említsek — egy h á r o m s z á z
most sem, ha t. K. Lajos ur a „Háromszék" 7g-ik magasabb szellemi képzettsége által magát jobb f o r i n t o s ruha is fungált a többek között. Hát
számában oly nagy tudósi apparátussal rám nem sorsra érdemesített szép tehetséget arra kárhoz- ez azt hiszem, hogy ép.*n nem bizonyít az egyszeront, s kicsinylő megvetéssel nem kiván vala ne- tassuk, hogy 3 évig nyomorogjon egy csekély jö- rűség mellett. Nálunk egy „karton egyletet" nagyon
vetségessé tenni, de igy nem tehettem — a magam vedelmű egyházban ?" A papi hivatal, tisztelt szol- bajos volna megalakitaui, mert oda bizony nem
igazolása tekintetéből, — hogy minden szó nélkül gatárs, a mai működése körében — én is azt mon- kapnánk tagokat, míg mézes kalácscsal sem. —hagyjam. Ezzel még eddig tartoztam volna, de dom — nem terhes s ha csak azt kívánjuk a pap- Visszatérve a kérdéses hangversenyre, ismétlem,
családi ügyeim ez ideig" visszatartoitak.
tól, hogy időnkint prédikáljon, néhányat eskessen, hogy felemlitésre méltó gazdag toiilettek volTisztelt szolgatárs ! Igaz, hogy ön különböző kereszteljen s az elhaltakat a gyászoló felek kí- tak ott, a melyekről azonban még n -m állithaosztályú egyházakról beszél, de vájjon ezen kife- vánsága szerint eltemesse, ugy a 3 évi gyakorlat tom, hogy mind csinosak is voltak egyszersmind. —
jezésének nem a mostani osztályozás-e az alapja ? csakugyan fölösleges; de ha Spáner szavait s lel- Az „egyszerűség" bebizonyítására még azt is hozMert ha ön azt mondja: „mindenik papjelöltnek . . ke jobb sugallatát követve, mint jó pásztor nem zá kell tennem, kogy egyetlen s a t i n ruhát látlegyen szabad akármelyik osztályú egyházközség- csak enni ad a nyájnak, hanem utána is néz, hogy tam ott, mely az én laikus szememnek legjobban
ben pályázni," azzal minden osztályozás jövőben a nyújtott táplálékot képesek-e megemészteni vagy tetszett és sok embertől hallottam, hogy kár volt
elesett.
nem, s ha nem, miért nem? ha oda irányul min- a többinek is fényüzni.
A m i n d e n i k papjelöltün kivül a nem pap- den törekvése, hogy hiv<=i közül a belső békét és
A mai szűk pénzviszonyok között, — mikor
papjelöltek vannak. A m i n d e n i k papjelölt nyugalmat, a mire a sziv és lélek egyaránt vágyik, Tisza Kálmánt szinte felfeszítik a ,,jó hazafiak" az
magában foglalja a kitűnővel végzett és a prímát csaknem mindenik megtalálja; ha tanítja őket ínséges időkért,[csakugyan nem ártana, ha a férjem
három fogásban nyert papjelöltet és hogyha ezek- házanként s Pál apostollal a gyengébbeket isten uramék egy kis revíziót tartanának nejeik és leánek kivétel nélkül mindeniknek akármelyik osz- igéjének italával táplálja, ha nekik bajaikban tá- nyaik toillettein. Belebukunk neme okára az ilyen
tályú egyházközségben szabad pályázni, tehát maszuk, tanácsadójuk, orvosuk ; ha velek gondol- „egyszerűségbe 1 '.
Szászvároson, Kolozsvárit, Étfalván, Eresztevényen: kozik, velők érez, ha örül az örülőkkel, sir a sí
Tehát éljen a „karton-egylet"!
ugyan kérem, hol van ott akkor osztályozás. Ne rókkal s őket az életnek még legválságosabb pilKülönben a sj^ártot t a l o n g-á változtatva,
feledjük, hogy papválasztási törvényekről van szó. lanataiban sem hagyja el, ha készebb megtagadni szívesen felajánlom, mint a d u t szolgálatomat s
Hoyy nem helyeslem a pályázónak kétszeri magát, mint hivatalát, ha mindezeknek és még sok kész vagyok bármikor, ha szükséges lesz, bárkimegjelenését azon egyházmegyében, hol pályázni más ezekhez hasonló teendőknek eleget kiván ten nek, a ki megérdemli, bármily körülmények közt
kiván, azt feleli ön : „ne feledjük, hogy a lélek ni a pap, a melyeknek együttes teljesítése alkotja itt a „Nemerében" — — m á c s o t adni.
drágább a testnél ;" nagy igazság, csakhogy a lé- a papi hivatalt: akkor, ugy hiszem, mégis csak
A s k á r t.
lek szabadon működhessék, a test fönntartásáról szükség a 3 évi gyakorlat, mert gyakorlat nélkül
is kell gondoskodnunk, mert különben oda jutunk, hivatásának megfelelni nemcsak a pap, de bárki
hová az ókor ama nyomorékjai: Thebai remete is képtelen
Pál, Szent Anial, Simeon s követői jutottak.
Az az ön szép tehetségű s magát jobb sorsra
Hpissö, 18/0, október 18 án.
Némi részben igaz azon áilitasa, hogy „vas- érdemesített fiatal embere pedig, ha egy 500—600
A brassó-bolonyai ág. hltv. ev. magyar leányutak hálózzák be az országo,t" csak hogy nem az frtos egyházban .a szellemi munkásság teréről oly
egészet, mert hiszen azon egy fővonal és pár hamar ^iz anyagi munkásság terére lép, az nem egyházközségnek megható gyászünnepélye volt
szárnyvonal, mi ma létezik, nem terjed ki Erdély képes megtagadni magát, fölvenni az ö keresztjét tegnap e hó 12 én. T. Hornyánszky Gyula az emminden részére, egyházaink pedig Csilc kivételével és ugy követni Krisztusát. Az csak kenyérért és iitett egyház husz évig működő buzgó és munkás
minden megyében vannak, oda mindenüvé pap nem ügyszeretetből keresi a papi hivatal?, az az lelkipásztora f. év september hó 30-án elhunyt
kell. —
1200 frtos egyházban sem döntené meg szellemi Budapesten, a hová gyógyulás keresés végett
utazott volt fel augusztus hóban. A csak 4.) éves
Azon ellenvetésemre;, miszerint nem látom jó f-gyverével a sátán birodalmát
nak, hogy a 4 candidatus egyén egy nap pályázHogy én a papi teendők begyakorlására 3 derék férfiú és családapa véletlen halála általános
zék, mert a sok beszéd a hallgatóság figy. Imét ! évet indítványoztam, annak okát czikkemben fel- részvétet keltett Brassóban és Brassó vármegyékifárasztja, azt feleli ön: „hogy a nép, ha jó és ' találhatja; ön pedig belebokrosodik a 3 masszám- ben. A boldogult nemcsak lelkész, de egyúttal ^
rövid az egyházi beszéd, hármat is szívesen véeitr ba s a tárgyhoz nem illő, véleményemre nem vo- magyarnyelv tanára is volt a brassói evang. jo
hallgat, ha pedig hosszú és rósz, egyet sincs miért natkozó „pakos suszterinasról", meg „bakáról" el hirii gymnasiumban s mint ilyen alig pár év alatt
végig hallgasson." Tudja e t. szolgatárs, hogy há- mélkedik « azokkal argumentál. En erre önnek két jeles tankönyvvei lepte meg ismerőseit u. m.
rom nem négy ? De mér azon jav.-islata szerint egy boldogtalan szavaival felelek s azt mondom : egy magyarnyélvt innal a német ajkú honfiak
számára Tankönyvei ép most voltak általam fela 4 próbabeszéd elmondása után következnék a „ki milyen, olyan a beszédje."
a választás, hogy képzeli ön azt kivihetőnek egy
Arra pedig, hogy ön „minden lelkésznek kö terjesztve a vallás és közokt. minisztériumhoz, de
nap még középszerű egyházainkban is, ha minde- telességévé tenné a népiskolák tanítását", én azt az azok felöli ma fas vélemény nyilvánítást, fájnik ilyen napra nem születik egy Jozsue, ki a na mondom : a jelenleg tanítók vezetése alatt álló is- dalom. n-m érhette meg a boldogult munkás író.
pot m gá'ditsa.
kolákat meghagynám ugy, hanem ahelyett köte- Teusch superintendens a legmelegebb elismeres
A pályázásnak és választásnak 5 napra való lességévé tenném a papnak a felnőttek oktatását, mellett ajánlotta a boldogult tankönyveit az evang.
szorítását „c; vesztegetés kikerülése czéljából" ön , kik már az iskolából kikerültök s vezető és ta- gytnnasiumok számára.
A tegnap tartott gyásztiszteletet maga az
oly gyarlónak mondja, hogy azt hosszasan czáfolni nársadó nélkül indulnak a serdülő kornak, hol az
fölösleges dolog. Vájjon tisztelt szolgatárs azon 5 j életnek annyi csábingereivel találkoznak s hol az egyház elöljárósága rendezte, szónokokul nyervén
nw'j
a
mi derék lelkészünket t. Molnár Jánost és
nap, a ma divatban lévő 7 hónapig, sőt tovább is emberiség tévúton járó nyomorékainak legalább
elnyúló pályázás és papválasztással szemben, fele boldogtalanságának csiráját kapta. - Vájjon Józsa Mihályt az ev. magyar egyház énekveze'őjét.
igaz, hogy épen ily hosszú időre terjedő voltánál hány pap teljesiti ,e?en szent kötelességét ? Tes- A belől díszes templom ajtói, ablakai fekete posztóval voltak ezalkalomra bevonva s már 9 ót^kqt
fogva szabad tért enged a vesztegetésnek — nem
tömve volt ünnepiesen öltözött hallgatósággal. Mta legrövidebb idő-e ! ? Vájjon nem azon véleményt sék gondolkozni rajta.
Az ön javaslatára tett módosításom is valami dőn a boldogult pásztor gyászba öltözött neje a
lehetne-e az ön kifejezése szerint gyarlónak nevezelsőséget ugy hiszem biztosit az érdenjnek, midőn
gr. kel. iskoláknak nincsen tornaterök. Vigasztalják magukat azzal, hogy annál szebb van az evang.
iskoláknak s hogy ott van az evang. tornatér fe
lett a puszta várgödör, melyet talán még megkaphatnak.
A rr.ásik fontos ügy azon kérdés eldöntése
volt, hoy v hány órakor kezdjék meg az elemi népiskolákba!. i aponta a tanítást ? Már ennek eldön
tése is egy év óta van szőnyegen. A szász tagok
erősen állanak a mellett, hogy ez autonomicus
ügy, tehát ne nyúlj hozzá k. i. bizottság-! K i lett
adva a kérdés megvitatása a városi főorvosnak,
ez nem véleményezett Ízlésük szerint s kiadták az
egészségügyi bizottságnak, ez meg leszavazta a
a városi főorvos indítványait. A főorvos a k. i.
bizottsághoz hozta az ügyet és itt sok vitatkozás
után egy szavazattöbbséggel elfogadtatott a főorvos nézete t. i. az elemi, alreál és algymn. növendékei októbertől márcziusig nem hét órakor, mint
eddig, hanem 8 órakor kezdjék az iskolázást. Természetes hogy itt nincs vége, mert az evang. presbitérium majd kifogást teend ellene. Húzzák halasztják a dolgot évről évre s ez alatt a 0—7 éves
gyermekek arra vannak kárhoztatva, hogy télen
minden reggel övig merüljenek a hóba, törjenek utat a nagy embereknek és hulljanak el éret
tük a diphteritisben.
Igen ám, mert ez is autonomia s ez megfontolandó zsebkérdés. Ha reggel 7 órakor felmen
nek a kis gyermekek, akkor félnyolczra már a tanító is ott lehet; hisz az ut meg van törve! Tiz
órakor haza mehetnek a tanulók és a tanítónak
még marad délig 2 s igy hetenként 12 szabad
órája jövedelmes magán órák adására s ezt ugy
hívják felekezeti nyelven hogy: „ A u t o n o m i a . "

Egy kis feleselés.

Lelkész választásainkról.

VIDÉKI ÉLET.

templomban megjelent, általános lön a meghatott- hatását. Egyébiránt semmi sem könnyebb, mint a
ság és a legőszintébb részvét.
készben kritizálni és mást bírálgatni.
Első szónok vult t. Molnár János, ki JereIró áttér más dolgokra is, hogy a polgármiás 5. r. 16 versei alapján kitűnően kifejtette a jó mester nem elég erélyesen jár el, mert például a
lelkipásztor lelki vonásait. Első vonás, úgymond : ieányiskola mellől a kedves sylphideket nem távo
a mivelt ész és sziv, második a hivatalbeli hűség, litotta el, hanem ott megtűri. A polgármester itt
harmadik az eszélyesség. E kifejtett tételeket igen is nem vádoltathatik, azért, mert a tárgyban az
ügyesen alkalmazta a boldogultra. Utána Józsa első hir vételére megtette kötelességét erélyesen ;
Mihály tartott gyászbeszédet Baksaynak egy ki- egyébiránt itt nem a polgármester a hibás, — ez
tűnő s szónok által elég ügyesen alkalmazott egy- rendőri dolog. Tessék azért, ha még ott találja, a
házi beszédéből s búcsúztatója valóban megindító rendőrkapitányságot interpellálni — és más alka
volt. Az egyházi szónoklatok közét igen szép né- lommal ha ir, nevét kiirni, ne vádaskodjék álarcz
gyes hangú gyászdalokkal egészítette ki a brassói alatt !
magyar műkedvelő énekesek dalárdája. Az evang.
Szűcs József,
szász ajkú hitközség részéről jelen voltak: egy
polgármester.
lelkész, t. Gött János nyugalmazott polgármester,
Fabriczius Károly az ipar kamara elnöke és még
néhányan. Az állami iskolát, melynél a néhai gondnoksági tag volt, az iskola igazgatója és e sorok folyó évi október 31 ik és november i-ső napján
írója képviselték, az ev. ref. egyházat szintén szá- Hosszufaluban tartandó közgyűlésének tárgysoro
mosan, a csángó magyar papságot t. Fejér Gyula
zata.
piirkereczi evang. ifjú lelkész, a gymnasiumot
Október 31, délelőtt 9—12 órakorig.
Koródi tanár. Eléggé nem méltányolható e kitűnő
kegyelet, melyet 'ezen prot. egyház elhunyt, 20
1., Elnöki megnyitó beszéd.
évig működő s maga után nőt és 3 árvát hagyó
2., Jegyzőkönyv olvasás és hitelesítés.
derék lelkésze iránt tanúsított . . .
3., Átiratok felolvasása.
Felette óhajtandó, hogy az új lelkésznek meg4., A földgömb módszeres ismertetése a népválasztásában is ilyen tapintatos legyen, mert ez iskolában. Előadja ngs Koós Ferenc kir. tanfelállomás felette fontos ugy protestáns, valamint ügyelő ur.
magyar szempontból is Az állomás valóban mi5., A választmány s a járási körök évi művelt, buzgó és eszélyes férfiút igényel, a ki biz- ködéséről szóló titkári jelentés.
ton megállhasson prot. német ajkú tiszttársai mel6., Boldogult Kanyó Zsigmond néptanító életlett a templomi szószéken és a tanodai tanszéken. rajzát előadja Bede Dániel ur.
Legyen a boldogult lelkésznek emlékezete
Délután 2—5 órakorig.
áldott!
7., A könyvtárnok évi jelentése.
Koós F«reucz.
g., A természetrajz módszere. Előadó Szemerjai Károly ur.
Kéídi-Yásárhely, 1879. okt. 19.
9, Néhai Bakó András és Péter Gyula elhunyt néptanítók életrajzát felolvassa Bartha KáTisztelt szerkesztő ur!
Folyó hó 16 ról kelt becses lapjában névtele- roly ur.
io., jelentés a beérkezett pályamunkákról.
nül személyemhez intézett felszólítást olvastam, —
November i-ső napján, délelőtt 9—1 órakorig.
mire nem tehetem, hogy nyilvánosan ne válaszoljak; engedjen tehát egy kis tért lapjában, hogy
ii., Mintatanitás. Tartja Deák Sándor ur.
magamat igazolhassam.
12., Pénztárnoki jelentés.
Az erdélyi gazdák sepsi szentgyörgyi vándor13., Az Eötvös-alap. Előadó Orbán Ferencz
gyűlésével kapcsolatos kiállításon a szem gyönyör- igazgató ur.
ködhetett, mert az, ha nem volt is oly nagyszerű,
14., A mintatanitás megbiyálása.
mint ezt Háromszékmegyétől várni lehetett volna,
15., Inditványok.
kisebb mérvben elég szép volt ; lehetett ott is sok
iö., A folyó tanévre a válaszmány megújítása.
szépet és hasznost látni, miből tanulhatott az em
17., Zárszó.
bcr s csak az bánhatja, a ki részt qem vett benMiután a négyfalusi tanitó kör ezen közgyü
pe. vagy legalább meg nem nézte.
lés külszervezetével a választmány állal megbízaIró személyem ellen vádaskodik, mintha nem tott, a beérkezett jelentés alapján a tanítótestület
elég tevékenységet fejtettem volna ki a kiállítás tagjai elszállásolásáról a gyűlés tartama alatt kelkörül es e város polgárait nem buzdítottam volna lőleg gondoskodva leend.
eléggé, mert a város nem volt ugy képviselve,
A tantestület rendes és pártoló tagjait, úgymint kellett volna. Ugy látszik, nem figyelte végig szintén a tanügy barátait és a szülőket tisztelettel
iró a kiállítási tárgyakat, mert akkor láthatta vol- meghívja a választmány 1879-ik évi október 17-én
na, hogy Kézdi-Vásárhely igenis volt képviselve ; tartott üléséből.
voltak innen kiállítva vasekék, szép asztalosmunB r a s s ó 1879 október 19.
kák, kádár-, tímár-, kordován-, szűcs- és czipészCsia István,
munkák, mézespogácsa, müfaragászati és háziipari
tant. titkár.
czikkek kitűnő minőségben, kerti vetemények és
borok.
A vándorgyűlés Kézdi-Vásárhelytt a bizottság alelnökét mélt. Szabó Lajos urat küldötte, ki
Meghívás.
több bizottsági taggal, hogy e várqs szeszgyárait
A háromszékmegyei á'talános néptanitó-egyes egyéb nevezetesebb tárgyait is megszemléljék,
tzpket magam személyesen vezettem — s jártunk sület kézdi járásköre folyó évi november hó 5-én
reggeli 8 órától esti 0 óráig, bemutattam nekik az Dalnokban a községi iskola helyiségében lendes
egész város szeszgyárait, sörlőződéit stb. Láttak gyűlést fog tartani, melyre a kör tagjai ezennel
is itt sok szépet, jót, a mi magában egy nagy kiállítást képezne. Ezenkívül bemutattam nyugalma- tisztelettel meghívatnak. A gyűlés kezdete délelőtt
zott adótárnok tek. Hosszú Ferencz ur nagy gond- 10 órakor.
T á r g y s o r o z a t :
dal berendezett gyümölcsös kertjét, ahol az elnök
ur maga személyesen minden darab ültetett fát
1) A mult gyűlés jegyzőkönyvének felolvasászemügyre vett és gondosan megvizsgált. Megnéz- sa és hitelesítése.
tük a müfaragászati tanműhelyt és a kosárfonó
2) Gyakorlati tanítás a helybeli tanitó áital.
intézetet — és ha az időből ki nem fogyunk, lett
3) Barabás Mór ily czimü munkájának bírávolna itt még sok nézni való akár két, három napig is de az idő előrehaladt, a bizottságnak pedig lata : „Mikép teki ti'-k n szülők a mai nevelésmég aznap estére kijelölt helyére Csernátonba kei- oktatást s mikép támogassák azt ? u ÍVnkő József
lett mennie, hol szives vendégszeretettel fogadtak által.
bennünket.
4) Értekezés Darkó Mihály vezértanitó által.
Vádaskodó iró ugy látszik, nem ismerte a
5) A magyar szépírás tanításának egyöntetűkörülményeket, — mégis személyes felhívást intéz
hozzám, alattomoskodik, pedig eljárásomért — hogy ségéről az elemi népiskolákban. A kézdi vásárhelyi
hanyagul jártam volna el — nem vádol lelkiisme- tanítói köy megbízása folytán felolvassa és előadja
retem. Különben ezen kiállítást hónapok ; g hirdet- Gyöngyösi István felsőnépiskolai tanitó.
ték a lapok, nem volt serjki elő£t eltakarva s iró
6) Dr. Emericzy Géza képezdei igazgató által
is tudhatta ; nem tiltotta meg senki neki is, hogy
irt „Természet- és vegytan, a mindennapi és isbuzgólkodjék s másokat is buzdítson.
E város módosabb polgárai nem emelhetnek métlő népiskolák számára" czimü könyvének ispanaszt és vádat mulasztásomért, hisz gyűlésben mertetése Gyöngyösi István felső népiskolai ta
is, a hol mindnyájan jelen voltak, felhívtam, hogy nitó által.
a kik inkább tehetik, állataikat és terményi iket,
7) Inditványok.
vagy iparczikkeiket küldjék be, de ha nem leheKéretlek a t- kartársak, hogy a gyűlés előtt
tett rábírni, annak nem a polgármester az oka.
Szerencsétlen időszakot élünk ; az emberekben legalább öt nappal Darkó Mihály vezértanitó ur
mindenütt mintha meghasonlás fészkelne : ha egyik nál Dalnokban jelentkezni szíveskedjenek, hogy
jót akar, a másik feltalálja ellenszerét. Csak azért a közös étkezésről idejekorán gondoskodni leis,' hogy ne sikerüljön a kiállítás, a bujtogatok az- hessen.
zal igyekeztek másokat lebeszélni, hogy a kiálli
tás csak arra való, hogy a hol szorgalmat látnak,
Kézdi-Vásárhelyi, 18.79. október 19 én.
ott az adót feljebb emelhessék.
Erdélyi Károly,
Gyöngyösi István,
Vájjon álarcz alatt rejtőző iró is nem 87-gn

A "brasso-megyei tanítótestület

kpmpániátjól való e; ha nem: irja ki nevét, hogy

még előfordulandó eseteknél buzgólkodását vehessük igénybe, hadd próbálja meg bölcsességéne £

köri elnök.

köri jegyző.

— A n d r á s s y Gyula gróf hír szerint ez
év végéig birtokain fog időzni s csakis az év végén va_;y a jövő év elején szándékozik Budapes
ten állandóan megtelepedni, hogy ott termeit a politikai és társas élet előkelői előtt megnyithassa.
— S z t u p a A n d o r színtársulata vasárnap
tartá utolsó előadását. Tőlünk a jól szerve ei társulat S z e b e n b e ment, hol körülbelül februárig
maradnak. Visszatekintve a lefolyt szi; iü- ..yre,
részünkről Sztupa urnák elismeréssel tartozunk, a
mennyiben sok uj es jeles darabot hozott szinte s
alkalmat nyújtott közönségünknek a szinirodalom
ujabb termékeivel is megismerkedhetni. A társulat
maga szépen van szervezve, úgyannyira, hogy a
a vidékiek között Sztupa Andor társulata egyike
a legkitűnőbbeknek. Jó lélekkel és teljes készséggel ajánljuk a szebeni közönség pártfogásába.
— A z e r d é l y i ref. e g y h á z k e r ü l e t
közgyűlése közeleg. A kolozsvári rendező bizo'tság felszólítja mindazokat, kik a rendelkezés alatti
szállásokat igénybe venni akarják, — hogy e beli
szándékukat legkésőbb e hó 27 ig Szász Domokos
urnái jelentsék be. Az „Erd. prot. közlöny" ez alkalommal még a következőket irja: „ \ főt. püs
pök ur a kerületi közgyűlés szónokául tisTt. Demeter Sámuel urat, az orbai egyházmegye főjegyzőjét szólította fel Örülünk, hogy alkalmuak lesz
őt, az ige jeles hirdetőjét hallhatni."
— M e g h í v á s . A sepsi ref. egyházmegye
méltóságos t. t. gondnokait, és t. t. köztörvényszék ülnökeit van szerencsém tiszteletteljesen fölkérni a S.-Szentgyörgyön I879 oktober 27-én tartandó egyházmegyei köztörvényszék ülésén leendő
megjenelésre a szokott helyen délelőtt Q órakor.
SepsiSzentgyörgyön, I879 °kt. 20-án. C s i s z é r
G á b o r, esperes.
— Ö n g y i l k o s s á g . Szemerjáról Serester
József timár tanuló több társával minap egy kirándulást tett az Örkő alatti szőllöskertba, honnan
a szőlő javát éjnek idején szerencsésen el is roquirálták. A turpisság azonban kitudódot: é* Serester
j.-t társaival együtt vizsgálat alá vették. A delinquensek egyhangúlag" őt vallották fő'oünösnek, ki
a reá várakozó büntetéstől annyira megijedt, hogy
vasárnap éjjel szülői házánál felakasztotta magát.
A szerencsétlen 18 éves ifjú különben szorgalmas
munkás tagja volt a családnak s csak fájlalni lehet, hogy azok, kik elkeseredését látták, ahelyett,
hogy vigasztalták volna, addig rémítgették, mig
saját kezével vetett véget az életnek.
— A d e é s i k i á l l t á s t folyó hó 19-én
reggel nyitotta meg Bánffy Dezső báró főispán
szép beszéddel. Ecsetelve multunk tespedését,
melyből Széchenyi láng lelke ragadta ki a nemzetet, hangsúlyozta, hogy korunk jelszava a haladás, jellege a munkásság. Sokszor panaszolt szegénységünkkel szemben konstatálja haladásunk félreérthetlen jeleit. Örömmel látja a szűkebb körre
tervezett kiállítás kibővülését. Melegen üdvözli a
kiállítók tt s vendégeket. A tárlat igen jól sikerült.
Sok a vendég. A kiállítók száma 900, de még folyvást érkeznek többen.
— M i k l ó s c z á r é l e t é b ő l . Egy orosz
folyóirat több apró részletet közöl I. Miklós >rosz
czár életéből, melyek igen mulatságosak. Igy felemlíti, hogy az 1878. évben az akkori belügymi
niszter Perowsky ajánlotta a czámak, miként Klevensky tanácsost valami magasabb érdemrenddel
tüntesse ki. „Nem lesz elhamarkodott dolog
vélte
a czár. „Oh nem felség, ez egy valódi gyémánt
hivatalnokaink közt", — feleié a miniszter. Nem
sokára azután kitűnt, hogy Klewensky 156.000 rubelt lopott az államkincstárból. Kevéssel később
Konstantin nagyherceg menyasszonya részére valami gyémánt ékszer kiválogatásáról levén szó,
Miklós czár megjegyezte: „Küldjétek e drágaköveket Prowskyhez. ő kitűnő gyémántismerő •' —
Egy napon Miklós czár Pétervár utczáin egy részeg dragonyossal találkozott, ki kocsin ült. A részegséget ekkortájt nagykihágásnak tartották a katonai szabályzatok ellen, miért is a dragonyos
igen megrezzent uralkodója láttára. Azonban csakhamar magához térvén, kihúzta kardját cs tisztelgett a czár előtt. — „Mit csinálsz dragonyos ?"
förmedt rá a czár. „Egy részeg dragonvost viszek,
az őrhelyre Felség!" volt a katona felelete. A czár
mosolygott a találó válaszon, megajándékozta a
katonát és meghagyta a kocsisnak ne az őrhelyre,
de szállítsa haza a dragonyost.
— Ö n g y i l k o s s á g Szegeden. Szabó József
békési származású fiatal ember a minap agyonlőtte
magát Szeg'eden az „Arany bika" ven (léglő ben.
Az iszonyú eltorzitott holttestnél csak kis iratcsomót találtak, melyből kitűnik, hogy az öngyilkos
békési illetőségű. 26 éves, foglalkozására nézve
gyógyszerész segéd volt. Két levelet is hagyott
hátra; egyet a rendőrséghez intézve, a melyben
azon kérésének adott kifejezést, hogy földi, a aradványait temetessék el a legszegényesebben, mert
az felet' meg" az ő nagyon szegény sorsának. A
másik levél egy levelezési lapon, néhány megható
sort tartalmaz, melyben öngyilkosságról értesiti
Nagyváradon tanuló fivérét. Ébben kijelenti, hogy
öngyilkosságának oka életuntság s gyógyithatlan

kántoroknak kiváló iellemvoná;át képezi. Az áj-Erték- és váltó-árfolyam a bécsi cs. kir nyilvános
tatoskodó zsidó polgároknak ugyanis nagyon megtőzsdén október 21
tetszett az előadott énekdarab, s azt a szó leg— S o k s z o r o s í t ó . Szelestey Lajos pápai szorosabb értelmében megújrázták. A dal végével Magyar aranyjáradék . . . . . . . . 95.55
267.50
ügyvéd uj másoló gépet talált föl, ,,sokszorosító" falrengető tapsolás és ujrázás kezdődött, ugy hogy Magyar hitelbank
—.—
név alatt, mely élénk színben 30 másolatot ad. a kántor ismételni volt kénytelen a dallamolt. E Ezüst .
• 5.58
Egy ily 40 cm. hosszú, szétnyitva 50 cm. széles 15 különös jelenet a templom látogatói közt is igen Cs. kir. arany
Q.35
mm. mély sokszorosító egy horgany dobozból áll, sokban a legérzékenyebb visszatetszést szülte, mert Napoleond'or
Német
birodalmi
márka
57-8o
mely könyvalakban összehajtható s igy két máso- ez által lealacsonyítva látták a magasztos hely
London
lólappal bir. A horganydobozba öntetik a másoszentségét,
mely
nem
egyeztethető
bizonyos
emláshoz szükséges anyag, süritett violett-tinta.
berek műkedvelő szeszélyeskedéseivel.
Felelős szerkesztő: MálikTózseí.
— M á s o d v i r á g z á s . Kolozsváron a felső— V a n m é g i g a z s z e r e l e m . A „Kiszén utczában egy borostyánfa a legszebb virág- forrna" egy valóságos Romeo és Julia-féle szerelKiadótulajdonos: iícrnsteiu Márk.
zásnak indult, amint a mult heti télies hideg után mi episodot közöl, mely ezelőtt kevés nappal adta
a héten ismét felmelegedett az idő. Ez a szép elő magát Velenczében. Acerboaj Camilla, VelenSzám
43idő különben, irja a „Kelet", nemcsak ennek a cze városa legszebb hölgyének Cornaro Horácz
1879. bir. mgb.
bátor borostyánfának csinált örömet ; a szőlős patrícius születésű ifjú udvarolt és szülőitől meggazdák is nagy köszönettel tartoznak neki, mert kérte a bájos delnő kezét. Szülői lányukat megmármost legalább tisztességesen be lehet takaritni tagadták tőle kaszt gyülőltségből, minthogy polaz áldást. Azóta bizonyára Erdélyben is megérke- gári rendhez tartozott és nem akarták, hogy egy
zett a hideg idő.
dogé ivadéka birja lányukat. Camilla és Cornaro
Hivatkozással a kézdi-vásárhelyi kir. törvény— S z e r e n c s é t l e n találkozás a medvével. néma lemondással váltak el egymástól. Az utóbbi széknek 1879. október 7-én G708. sz. :i! ít kelt.
;l
Egy petrozsényi juhász a mint nyáját küat őrizte, többé nem hallatott magáról, Camilla azt hitte,
j hogy elhagyta Velenczét. — A bájos lánynak több megbízására a SZŐKE JÓZSEFNÉ szül. ILVKS
azt vette észre, hogy egy öreg maczkó és két
kérője
akadt,
de
ő
mindnyájukat
elutasitá,
szivét
MÁRIA sepsi-szentgyörgyi kereskedő csődvagyonúkis bocs gazdáskodnak a bárányok közt. Fejszével
támadott s a hivatlan vendégre ütött is egyet, de a csak Cornaro birta. Hónapok multak el. A szülők, hoz tartozó és a csődleltárban 1—11. tétel alatt
maczkó nem volt tréfás kedvében és ugy viszo- kik eleinte Árgus szemekkel őrködtek lányuk felett, felvett 2G5 foriutra becsült bútorok, valamint az
miután látták, hogy bele nyugodott sorsába, némi
nozta az ütést, hogy a juhász belehalt, y
szabadságot engedtek neki, annyira, hogy még sé- 1285—1332 tételszámok alatt felvett követelések— A k i m é g é l e t b e n temetkezik. Kis- tákat is tehetett gondolán. — Egy napon nyár vége ből a még be nem hajtott 309 frt 35 kr követeCzelben évek óta lakott Némethy Anna, egy volt felé a Canal grandé egyik gondolójába ült, magát lések eladására a határnapot 1879. év novemgazdatiszt leánya. Csinos házacskáját bérbe adta, a Cornaro-palota felé eveztette, de a lakot üresen
ő maga pedig a ház végén készített kunyhóban találta, innét Santa Maria della Salute templomba b e r hó 8-ik n a p j á n d é l e l ő t t ÍJ ó r á r a
lakott. Ruházata olyan volt, mint valamely szegé- és az ehhez közel fekvő sírkertbe ment. Az ujabb tűzöm ki. — miről a vásárolni szándékozók azon
nyesen öltözött cselédé, életmódja a legegyszerűbb, síremléken közt egyik feltűnt Camillának, de mily megjegyzéssel értesíttetnek, miszerint az árverés
— mondják, hogy csak a legnagyobb ünnepna- borzaztó meglepetés ! Cornaro Horácz 12 nappal itt Sepsi-Szentgyörgyön a csiki-utczában a Kelepokon juttatott magának hus-ételt. A takarék- azelőtt meghalt, a sirverseket maga készítette volt
pénztárban szép összeg pénze volt elhelyezve, de magának és ebben kimondá, hogy szerelmi baja men Lajos ügyvéd ur telkén (a postahivatal melannak még kamataihoz sem nyúlt. — Pár héttel azon féreg, mely életén rágódik s megöli öt. Sor- lett tartatik meg; hogy a bútorok tételenként, a
ezelőtt magához rendelt egy kömivest és egy — vadásban halt meg. Camilla zokogva borult a sir- követelések együttesen bocsáttatnak árverés alá
kripta épitésére megalkudott vele, mely nem so- kőre, s midőn a temetőőr inteni akarta, hogy a készpénz fizetés mellett, és hogy bővebb értesülés
kára el is készült. Az addig legjobb egészségnek sirkertet be akarja zárni, Camilla őt nem értette ;
alólirott birói megbízott irodájában szerezhető.
örvendő 64 éves agg szűz, kriptája elkészültétől fájdalma őrültté tette öt.
Kelt S.-Sztgyörgyön, 1879. okt. lG-án.
fogva elkezdett betegeskedni, megcsinálta végren— R a b l ó b a n d a garázdálkodik Gárdony
deletét s folyó hó 7-én meg is halt. HagyományoBenedek János,
zott : mise-alapra ezer forintot, a kórházra és a körül a velenczei tó mellett. A banda vezérét Biváros szegény özvegyei és árváinak több száz fo- harinak hívják s a neve köré már egész mondakir. közjegyző, mint birói megbízott.
kör
fűződik.
—
Legújabb
hős
tetétt
Gárdonyon
rintot. Halála után vánkosa alatt 80 forintot találtak azon írásban hagyott utasítással, hogy ezen vitte végbe, a hol fényes nappal állított be az ispán lakába, szépen megkérte az ispán urat, adná
összegen érczkoporsót vegyenek számára.
oda, a mi pénzt kerül a háza táján. Biharinak már
— M i r e n e m k é p e s a z ö r e g a s z - a neve is oly félelmes, hogy ellenállasról szó sem
A háromszéki háziipar-egyesüiet közvetítésés l o n y ? Bécsben Bibingerné 79 éves özvegy- lehetett; ^a pénzt megkapta szó nélkül, megkönek vágya támadt elhunyt férjének rég nem látott szönte gavallérosan s ezzel elvágtatott a tó ingo- vel felállított műfestődébe alólirfhoz egy tanuló
sírját meglátogatni. Gyors elhatározással vasárnap ványai felé.
kerestetik, ki felsőnép-, polgári népiskola, vagy
éjfél után 2 órakor gyalog útra kelt Bécsből, s
H e r m a n n b ű v é s z P á r i s b a n Hermann algymnasium legalább három osztályát jó eredménvhétfőn délutáni 1 órakor érkezett meg Pozsonyba
ép egészséggel. Az idős nő tehát az utat tizenegy tanár a mult héten magánkörü előadást tartott nyel végezte, mintegy 14—15 éves, jó erkölcsű
óra alatt tette meg, mi oly eredmény, hogy bár- a „Figaró" házában, a miről WolfF Albert csoda- fiu szorgalom és jó magaviselet tanúsítása mellett
mely távgyaloglónak is becsületére válnék. Po dolgokat beszél a lapban. Egyúttal elmondja a kö- három évi gyakorlat után tanulmányának kíilfóldnn
zsonyban a matróna Schnitzler György czipész vetkező történetet is, mely meglehet ugyan, hogy leendő tökéletesítése végett állami segélyre is szánél több régi ismerős után tudakozódott, aztán nem történt meg, de minden esetre érdekes. Mihaza akart indulni, és pedig újra gyalog. E tárgy- kor Herrmann egyszer 10 évi távollét után vissza- mithat.
ban tett kérdésre ezt válaszolta: „Természetes, tért Bécsbe, Rotschild báró, aki nagyon szerette
Sepsi-Szentgyörgy, 1S79. okt. 20-án.
hogy gyalog, mit gondol ön, a hajón 90 krba ke- az e fajta mulatságot, magához hivatta öt, s az asztalnál
Metternich
herczeg
mellé
ültette,
aki
szinSándor István.
rülne s az sok pénz !" Schnitzler átadta a 90 krt,
csak igy volt rábírható, hogy hajón menjen haza tén nagy barátja volt az ilyen kedv teléseknek. 1 —3
műfestőde-tulajdonos.
Herrmannt egy délamerikai állam ügyvivőjeképen
Bécsbe.
mutaták be. A bűvész sokat beszélt utazásáról, s
— A n ő k h a t a l m a . Az öreg Ole Viem ! a hires osztrák diplomatta nagy érdekeltséggel
székvárosa Berlin, eredeti jelenetnek volt szemta ! hallgatta ál kollegáját. — A dessertnél báró Rothnuja a mult vasárnapon. A zoologiai kertben sze- j schild, mintegy véletlenségből a japáni escamoreplő nubiaiak idézték elő a zavart. Hagenbeck a |teuruk rendkívüli ügyességre fordította a beszédet
vállalkozó, ki az impressarió szerepét te'jesiti a fe- „Ön sokat járt-kelt avilágban, mondja csak, igazán
kete hősök mellett, megelégedve a berlini dicső- olyan ügyesek ások a japánok." — az állam ügységet, fel akarta szedni sátorfáját és a tovább uta- vivőhöz. — „Igen ügyesek báró ur, én is tanullásra határozta el magát. Az utolsó előadás vég- tam tőlük valamit," s a herczeghez fordulva odabement, és következett volna az elutazás; de a nu- szólt : „Kegyelmes ur méltóztassék e virágcsokorbiaiak megtagadták az engedelmességet, kijelentve, ban egy virágot kijelölni ! A herczeg egy rózsát
hogy nem akarják Berlint odahagyni. Indokul fel
választott. „Parancsolja meg neki; jöjjön önhöz."
hozták, hogy több berlini hölgy 1000 márkát aján- — „Gyér ide" kiáltott a herczeg kíváncsian. A
lott fel nekik, ha maradnak, ö k tehát készek ma- rózsa azonnal kivált az asztalt diszitő nagy bokréradni, ha pedig az eltivozás nélkülözhetlen volna, t 'ból, a h rezet; hez ment s helyet foglalt a kavégtére ezt is megteszik, de illendő s azonnal ki bá'.ja omblyukában. A herczeg ránézett szomszédszolgáltatandó jutalom mellett. Hagenbeck szép jára, s azt mondt-t: „Egy ember van a világon, a
szavai harás nélkül hangzottak el s a vég az lett, ki ezt _képes megcsinálni. Kár a komédiát folyhogy a rendőrségnek kellett közbe lépni s kar- tatni. Ön H rrmann tanár."
hatalommal kényszeríteni a nubiaiakat a va-úthoz
— P á r i z s i a p r ó s á g o k 1) Egy magánzó,
kikocsizni. Az alkalmazott erőszuk haszná t, de ; a ki már elhullatta ja csikófogait, levelet kap a
azért az afrikai vendégek pár ré-zvevő hölgy á! j kedvesétől, s megmutatja barátjának, a ki nem
tal kisérve az indóházig, neh v. szívvel mondtak oly vén, tehát nem is olyan tapasztalt mint ő.
bucsut Berlinnek
„Ugyan — mondja, ez — hogy szenvedhet el egy
— B r u t a l i t á s A minap Nagyváradon a olyan asszonyt, a ki ilyen hibákat tesz irás közkolozsvár-utcza elején irtózatos jelenet hozta íz ben?" — „Kedvesem, felel a vén kópé, — tapaszgalomba a járó-kelőket. Egy kovácsmühelyben a talásból tudom, hogy mentül több helyesírási hidolgozó legényt miért-miért nc-m, dühbe hozta a fia- bát tesznek az asszonyok, annál kevessebbe Kerültal inas gyerek. A durva legény egyszerre csak nek. " — 2. A fodrásznak olyan kliens került a
felkapott egy a zsarátnokban izzó vasdarabot s e keze alá, a kiről az a hir, hogy össze szűri a leborzasztó fegyverrel ütött nagyot a megrémült vet a feleségével. A kliens: „Jaj! Kiszaggatja a
fiúra, ki az ütés után összerogyott, s alig volt ha'ainat, jaj ! levágja a fülemet." A fodrász hidegen : „Azt akarom!" A kliens: „Azt akarja." A
képes újra fölkelni és eltámolygani,
fodrász vész jósló hangon, csatogtatva az ollöt
— T e m p 1 o m-o, v a g y s z í n h á z ? A zsi- „Boszut állok.c — 3.) Pár hónapi tévollét után
dók legközelebbi Thora-ünnepének estéjén igen találkozik két barát. „Mi az újság?" — „Semmi
s>kan tették fel e kérdést a katona vári zsidó különös . . . Azaz v-n egy nagy: mióta nem tatemplomban Nagyváradon. Erre oly eset adottt lálkoztunk megházasodtam!" — „Gratulálok, graokot, mely miután templomban történt* leggyön- tulálok, kedvesem. Csakhogy a faképnél hagytad
gédébhon is botrányosnak qualifikálhatö. A kántor azt a kefeseprő Clementinet, aki lépten-nyomon
Olysói Gabányi Sándor.
ír/yanis isteni tisztelet alatt egy igen csinos dalia megcsalt." Persze, hogy épen a Clementinet vette
mot énekelt el a/on lengyel modorban, mely a el ilyképen meggratulált.
Mtmahtlj, Schmalzho/gasse Nr. 14.
betegsépe. „Ne átkozz el — irja öcscséhez — inkább imádkozzál szegény bűnös lelksmérí."

Árverezési hirdetés.

Ny. Bernstein Márknál SeD.si-Szentgyergyöu.

A felöltők ára 6 forintnál kezdődik és kaphatók 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40 frtért és fennebb a legmagasabb finomságig minden megkívánható árban.
Ezen kívül minden néven nevezendő női ruliakülme-nÚnták bérmentesen beküldetnek és minthogy a kelmék első gyárakból származnak, az árak
f-lette olcsón számittatnak.

előnyben részesülnek, hogy nem tetszés esetében a felöltőket kicserélés végeit anynyiszor vissza lelict küldeni, mig mindenki i/lése kielégíttetik.

y b m t . Iejr jutányosabb arban

számítva alólirott által meg lehet szerezni, és a tisztelt megrendelők azon nagy

a legnagyobb v a l í o

xx.61 felöltőisfbean.

teremteni képes volt, azt

A mit a női divatvilág I' n-is és liéí-slx-ij

III isii es félt Mfltliu

Értesítés.

