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Megjelenik ezen Iaphetenkint kétszer: ;

csütörtökön és vasárnap.

Sepsi-Szentgy<">rgyön
Csiki-utcza, Malheovics-fcle
ház, liOV.Í
r. lap szellemi részét illető
közlemények küldendők-

ELŐFIZETÉSI FELTÉTEK
Helyben ha'zhoz hordva, vagy
vidékre postán küldve
Egész évre . . 6 frt — kr.
Fél évre . . . 3 frt — kr.
Negyedévre . . I fit 50 kr.

Kiadó hivatal:
J3EFÍNSTE1N

JttÁRK

könyvnyomdája
hová a hirdetések és
előfizetési pénzek

^ Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászat] lap.

bérmentesen iutézendük.

& „Háromszékt

Sepsi-Szentgyörgy,

október 28.
Ma a napi sajtó fáradhat! anul küzd egy kórdós mellett. Egyik-másik meglehetős jártassággal
pillant bele e kérdés kuszált tömkelegébe s itt-ott
találkozunk jóakaratú hangokkal is a baj orvoslását illetőleg. Azt hisszük, mindenki kitalálta, hogy
az úgynevezett i n s é g ü g y r ő l van szó. Azért
mondjuk „úgynevezett" inségügynek, mert ma még
istennek hála, Ínségről szó sincs. Mindazáltal igen
helyes uton jár a napi sajtó, midőn sokszoros sürgetéseivel, a kérdés tárgyalása körül tanúsított,
jóakaratú igyekezetével hatni kíván minden irányban, hogy közgazdasági meggyengült helyzetünk,
vagyoni állapotunk v a l ó s á g o s a n Ínségessé ne
váljék.
Nagyon hibáznánk, ha a mai állapotokat csupán paradicsomi boldogság képében akarnók feltüntetni. Bizony ránk férne egy kis boldogság,—
ránk férne nagyon is a jóból sokkal több, mint a
ím unyive.l bennünket az isten megáldott. Azt sem
szabad állítanunk, hogy kormányunknak a gazdasági állapotok javítása körül tett intézkedései merő bölcsességek volnának. Mint minden emberi intézkedés, ez is kifogás alá jöhet és kell is, hogy
jöjjön. Csak egyet nem szabad megtagadnunk, és
ez az, hogy a kormány jóakarattal, hazafisággal,
kötelességérzetének teljes tudatával igyekszik bajainkon javítani. Hogy ez még egészen nem sikerült, hogy ezek daczára is folyton találkozunk ittolt panaszokkal, — az már a dolog természetéből
folyik. Nincs állani misei-iák nélkül, nincs kormányzat akadályok nélkül s ezeket számba venni, ezeket a kérdés tárgyalásánál hasonló jóakarattal
mérlegelni kötelessége minden polgárnak.

ház(iipap-eg|btM

hivatalos

kMmye.

sánál tapogatózva, annak elhárításáról is gondoskodni, vagy legalább módot, nyújtani arra nézve,
hogy az állam czéljait a polgárok közös munkássága mellett elérhesse Ezen pontjára elmélkedésünknek vissza fogunk még térni.
Egyelőre sajnálattal kel! megjegyeznünk, hogy
midőn az összes ellenzéki sajtó mintegy kihívó fenyegetéssel mutatott rá mai meggyengült vagyoni
állapotaink iJlustratio/'a gyanánt H á r 0111 s z é k 111 e g y é r e ; s midó'11 mi ezt konstatálván, felhívtuk
az illetékes köröket azok megezáfolására : ugyanakkor nemhogy czáfolatot kaptunk volna, sőt sok
tekintetben teljes bizonyítékokat szolgáltat a hivatalos eljárás az ellenséges vádaslcodók kezébe.

Hirdetmények dija:
3 hasábos petit-sorévt, vagy
annak helyéért 6 kr.
Bélyegdij külön 30 kr.

Nyilttér sora 15 kr.

is behajtanak a munkásoknak meglehetős tekintélyes összeget. Mi az oka tehát, hogy adór-:etés
tekintetében ennyire képtelenné vált; mi az oka
ennek a roppant szánni végrehajtásnak?
Valóban, alig vagyunk képesek feleletet adui
e kérdésre.

Egyik, mindenesetre lényeges oka ez állapotnak maga az adóbehajtás r e n d s z e r e. Lesz alkalmunk e tárgyban elmondani nézeteinket nemsokára. Annyit azonban meg most ki kell mondanunk és szorgosan figyelmébe ajánlanunk a kormánynak, hogy ne csupán a b e f i z e t e t t adókat vegye vizsgálat alá, hanem puhatolózzék kissé
utánna azon módnak is, a melylyel az adófizetés
Hogy tovább ne menjünk, csupán az adóügyet történik. Mert ínég Háromszék mindez óráig szükés az adóvégrehajtásokai vegyük egy kissé Ügye- séget nem lát.; de ha ilyen kedvező anyagi viszolembe. Igaz ugyan, hogy Háromszékmegye nem in- nyok között is ily kedvezőtlen arányt mutatnak
ségsujtolt lakosokból áll s igy csakugyan tény az fel az adófizetés és annak kényszerűsége körül lais, hogy 0 nvr-gyo lakosai m e g f i z e t h e t i k adó- kosaink : akkor nem tudjuk mi fog történni majd,
jukat. Mi az oka tehát, hogy a7. adóhátralék itt ha eljönnek — az írás szavai szerint — a napok,
is szaporodik a Jegkitártóbb behajtási rendszer da- melyekről azt kell mondanunk : nem szeretem ezeczára ; mi az oka annak, hogy az adóvégrehajtá- ket. Mi fog történni egy —- deus avertat - ínsok, mint. valami isten csapása, — kivétel nélkül séges esztendő esetén, mely megsemmisítheti a haminden községben szaporodnak napról-napra. Nem tárokat s elpusztíthatja a szegény nép keserves
múlik el Kézdi-Vásárhelytt vagy Sepsi-Szentgyör- keresményét; mi fog akkor történni a lakossággal
gyön egyetlen hetivásár, melyen a legszegényebb és az államma', mely utóbbi évekre nélkülözni lesz
iparosok vagy napszámosok házi bútorai, ágyneműi, kényleien egy tekintélyes megye adófizetését. Most
evőeszközei dobra ne üttetnének elrettentő nagy- a mig nappal van, gondolkoznunk kell az eshetőszámmal. Közelebbről SO-nál több végrehajtás fo- ségekről is; csak akkor mondhatja el a kormány
ganatosíttatott in á r a z i 11 g a 1.1 a n 0 k 0 n i s. is magáról, hogy megtette kötelességét.
Nem megdöbbentő jelenség ez? Háromszék, mint
mondók, boldog Kanahán még. Van búzája, rozsa,
Mint mondók, e kérdéshez még hozzászólunk.
kukoriczája elég és jó; van fája erdeiben, hala
11.
vizeiben; gyümölcs- és vetemény-termelése elég
nagy;
népe
szorgalmas,
itt-ott
a
háziipari
czikkek
Ámde kötelességünk másfelől a baj kutforrá-
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Mátyás király.

JL*

Kolozsvár, 1879. október 21.
Egy érdekes újdonság került színpadunkra e
hó 21 én. Szász Károly jeles költőnk sikerült vígjátéka adatott elő, nálunk először. A csínnal, művészi gonddal szerkesztett mese, melynek élénk
dialógjai a néző-hallgató közönség figyelmét mindvégig ébren tartják, a nyelv tiszta, költői kezelése
mesterre utalnak. Valóban jólesett látnom egy ily
újdonságot, mert becse jóval fennebb áll a mostan
busásan sarjadozó, mondva csinált szini férczelmé
nyéké felett. Sajnos! egy ily nagy név m:i már
nem oly vonzó a müveit közönség előtt, ha néhanéha alkotásait más téren is láttatni akarja, mint
azoké, kik épen névnélküliségöknél fogva szítják
ideig-óráig a felületesek ingerének viszketegét. M-i üres darab telt ház előtt, holnap tartalomdus
d.rab üres ház előtt ! Különös !
Nem akarom szavaimmal ismételni, miket a
rendes referensek szoktak s méltó joggal, valahányszor (s pedig igen gyakran) üres a színház; de megfoghatatlan, feltűnő jelenségnek tartom azt a fagyasztó közönyösséget, melyet tapasztalok itt s
tapasztaltam Sepsi Sztgyörgyön is azon idő alatt,
mikor Sztupa jól szervezett társulata produkálta
magát legtöbbször üres falak előtt. De mit beszélek s kinek ? hát feledésbe menjen a tarock, whist,
makaó, násivási, polnische bank, calabrias etc. ? a
viiág örömeiről végkép lemondott fájó keblek az
utolsó reményt is kitépjék sziveikből, — a nyerés
éltető reményét ? Aztán mag pénz sincs, itt pedig
ma veszítünk, holnap tízszeresen visszanyerjük.
De ne tovább. A darabról s előadásról akarok röviden szólani. —Mielőtt a darab mivoltáról
holmi könnyed reflexiókat tennék, meséjét ismertetem, mert érdemes reá.
Mátyás király ifjú barátaival meglátogatni készül Bánfi Miklós grófot, a pozsonyi főispánt kastélyában. A kastély asszonya Bánfiné, a szép és
szűzi erényekben páratlan Sagányi Margit herczegnő, kit megismerni egyik indoka a tervezett látogatásnak. A neje erényeire büszke s mégis határtalanul féltékeny férj, Bánfi a magas vendégeket

bár szerencsének tartja, de nejének ez idő alatti
honnlétét féltékenységből nem helyesli s föl is szó
Htja, hogy távozzék el hazulról minél gyorsabban,
kísérőjéül ajánlva várnagyát, a meglehetős koros
Cseneházy Boldizsárt A nemes, önérzetében meg
sértett nő, bár férje akaratához makacsul ragaszkodó, fájdalmas érzéssel ad kifejezést e kívánság
feletti csodálkozásának, ellentmond férjének, hivatkozva azon eszközökre, melyekkel eg'y jellemes nő
megtarthatja bármily társaságban, bármely körülmények közt is legszentebb kincsét: szűzi erényét.
Mindezek ellenére végre engedelmeskedik, szép
jelét mutatva ekkor is női erényének.
Hogy feltűnő ne legyen királya előtt nejének
távolléte, Bánfi házánál lakó rokonát, a sokkal
kevesebb női bájjal biró Szerénát hívja fel, hogy
neje szerepét vállalná el, mig a magas vendégkoszoru kastélyát ékesíti : szóval legyen oz idő alatt
Bánfiné. Szeréna ugyan vonakodik külsőleg, de
elfogadja a nehéz tiszt. t.
Ez idő alatt a távozó Sagányi M irgitot útközben meglepi a király, a mint vadászna ; eleinte
nem tudja, ile végül] tudatja kilétét a herczegnő.
A látogatás napja itt van ; fölkeresik Bánfit kastélyában. Kérdezősködnek nejéről, a ki a mondott
Szeréna alakjában megjelen. A király, ki a véletlen közbejátszása utján a mondott helyen megismerte már a valódi Báufinét, — megcsalatva érzi
magát; felindulását elpalástolja s bár Bánfi által
kijátszottnak látja magát, a visszás esetről semmit
sem szól. Szerénával ugy beszél, mint Sagányi
Margittal, csak néha-néha ejt el szándékosan egyegy oly szót, a mely alact rejtőző gyanú s czélzat
Bánfi által is észrevétetik. A király távozik azon
feltett szándékkal, hogy Bánfit ezért a cseléért, s
főleg féltékenységéért viszont csúfosan megtréfálja.
Tehát felkéri Bánfit, hogy még itt léte alatt egy
társasebédet rendezzen, — megjegyezve azt, hogy
neje is szerencséltesse a társaságot s fölkéri: engedje meg, hogy barátjának Rozgonyi Sebestyénnek nejét is elhozza magával. Itt Sagányi Margitra
gondol.
Ez alkalom is megjő. Bánfi hozza állítólagos
nejét, Szerénát, semmit sem gyanítva, mik fognak
történni s mi czélból gyül össze a társaság lakomára. A király is jön, vezetve a lefátyolozott valódi Bánfinét, ki remegve engedelmeskedik királya
szavának s föl ismertetése esetében fél férje maga-

tartásától. Kezdődnek a feikőszöntések erre, arra,
Bánfira a királyra, ki — Bánfinéra köszönt. Ez
sáppad. A felköszöntésre mindkét nő, Szerena ugy,
mint Margit, köszönetet mond a királynak a megemlékezésért Erre Mátyás — tud ugyan mindent
— azt kérdi Bánfitól: „mi ez? tán két neje van s
egyikéről nem szólott ?" Bánfi haboz, halványul,
remeg s látja.ugyan nyilván a dolgot, de nem mer
szólni, hogy neje az, kit a király hozott magával.
Világos lesz minden. De, hogy czélját elérje Má
tyás, hogy t. i. féltékenységéből kigyógyítsa Bánfit, haragot szinlelve kijátszatása miatt, vasra verve
elzára ja. Elzáratását Cseneházyra bízza, szándékosan, mert tudja, hogy ez urát elszökteti ; erre is
számit.
I'y uton amaz kiszabadul börtönéből, haza
siet, hogy nejét vonja kézdőre mindezekért. Mig
nejét várja, megpillantja őt Mátyás karján, a mint
betérni akarnak szobájába. Bánfi látja ezt, a féltékenység dühe jegyre nő keblében, vegyítve boszu érzetével; szökött fogoly levén, nem láttatja
magát — s hogy a történendöknek szemtanuja legyen, elbuvik a neje ágya előtt levő függönyök
mögé A király tudja, ő tervezi igy ; csak Margit
előtt titok minden. A pár belép. Leülnek. Mátyás
vallomást téve, Margit szerelméért eseng ; ez viszszautasitja. Kéri, követel, fenyegeti, biztatja, hogy
trónra lépteti, vagy ő mond le a trónról érte. Nem
használ ez sem ; Margit szive bevehetetlen. Midőn
a fenyegetés sem használ meg akarja ragadni Mátyás a herczegnőt, ki fölindulva e botrányon, szégyen s boszuérzettől lesújtva, tőrét akarja ágyáról
elhozni, hogy leszúrja magát, — midőn előlép az
elrejtezett, érzetében fölgyújtott győző fél : Bánfi,
karjaiba véve erős jellemű nejét, Mátyásra átkot
szórva, esküszik, hogy boszut áll ezért. Mátyás
szerényen elmondja, miért tette ezt s hogy világosabban álljon Bánfi szemei előtt a dolog, elővezeti
Szerénát egy oldalszobából, kit ő maga Bánfi érkezése előtt rejtett el, előlegesen megmondva neki
mindent, mit tenni fog. Igy gyógyítja ki a nagy
férfi egyik leghűbb, szeretett alattvalóját egy nagy
betegségből, a féltékenység kórjából.
A mese, igy elbeszélve is, érdekes. — Legnagyobbunk játsza a főszerepet; az ő hatalmas geniéjének nyilvánulását látjuk egy leleményes játszi
kis tréfában megtestesülve s az iró által ugy színre
alkalmazva, hogy a legnagyobb elismerés adójá-

.4 képviselőház pénzű")i bizottsága
folyó hó 25-én délután 5 órakor tartott üléséber
az ő felsége udvartartásának költségeiről és a me
gyék iSSo iki közigazgatási költségei árva- és
gyámhatósági kiadásairól szóló törvényjavaslatokat
tárgyalta.
a z előbbi törvényjavaslat, ug v alakjára, mint
tartalmára s az összegre (4.650,000) teljesen megegyezik az udvartartás költségeiről hozott eddigi
törvényekkel. Az összeg ujabban az 1880—1S89.
évig állapittatik meg.
L u k á c. s Béla e törvény javaslatot elfogadja, de az indokolást szeretné kifejteni, s az
összeg fentartását bővebben indokolni, bár elismeri, hogy az összeg más államokéhoz hasonlítva
n -m túlságos.
T i s z a Kálmán miniszterelnök rövid viszonválasza után a bizottság a törvényjavaslatot mind
általánosságban, mind részleteiben elfogadja.
A megyék költségeiről szóló örvényjavaslatnál Rakovszky István kérdést intéz a miniszterelnökhöz, mint belügyminiszterhez, vájjon hiszi-e,
hogy a megyék a fokozott közigazgatási teendők
mellet ki tudnak-e jönni ugyanoly összeggel, mint
a milyen a n n't években r ng-iKlyeztetett ? Tudomás szerint a megyék .di.ligi ih.taoziója is igen
ízükre van s.-abva a ».-: -y : zárna teendőkhöz képest.
T i s z a Kálmán belügyminiszer kijelenti,
hogy az ország anyagi helyzetével szemben nem
irányozhatott elő többet. Elismeri, hegy a köz
igazgazgatásnak igen nagy összegekre volna szüksége, de azt hiszi, hogy a hol a törvényhatóságok
eréiylyel és buzgalommal látnak a munkához, ott
a jelen kereten belől is teljesíthetik kötelességeiket.
Ezután a bíróság a törvényjavaslatot ugy
általánosságban, mint részleteiben e lfogadta. Elő
adóvá mindkét törvényjavaslatra nézve M á r i á s y
Sándor a bizottság jegyzője választatott. Az ülésen jelen v o l t S z a p á r y Gyula gr. pénzügyminiszter is. Hitelesítési ülését a bizottság jövő keddan fogja 'artani.
A N é m c t o r s z á g és A usztria Magyarország közti szövetség a ,.Kö!n. /tg." berlini távirata szerint a következő ír.ódon ii't< sült :
„Miután Bismarck és Andrássy teljesen megegyeztek volt, Ferencz József császár és király jelenléiében jegyzőkönyv vcteb'tt fel az egyességről s e jegyzőkönyvből két p'; lány készült oly
czélból, hogy mindkét uralkodó egyet egyet aláírjon. Bismarck herczeg az összes porosz államminiszteriumot meggyőzte e nagyfontosságú politi! ai lépés szükségességéről s vele közösen járt el.
Stolberg gróf Baden Badenbe utazott, hogy a
császár beleegyezését kikérje. Azon c-seire, ha a
jóváhagyás megtagadtatnék, a birodalmi kanczellár elbocsátás iránti kérvénye készen állott. Kép
zelhető, hogy a császár kit a legbensőbb barát
ság fűzött az orosz udvarhoz, nehezen határozta el
magát arra, hogy jóváhagyjon egy egyezményt, a
melynek czéljai csakis békések ugyan, de bennünket Oroszországgal mégis küzdelembe bonyolit
hatnak. Stolberg grófnak sikerült 8 napi tartózkod asa alatt a császár aggodalmait legyőzni, Ö
Felsége beleegyezését adta s a jegyzőkönyvet
aláirta. Hogy ez egészen az eredetileg szándékolt
módon történt e, vagy pedig ö Fel-ége érzelmeinek kímélése szempontjából valamely változtatással, azt nem tudjuk. Elég az hozzá, hogy itt csak
puszta formalitásról volt szó, melyre csak azok
fektetnek súlyt, kik az egésznek összefüggését
nem ismerik. Fontos csak az, hogy Vilmos császár ép ugy, mint Ferencz József csásrár is beleegyezését és aláírását adta ós pedig ha jól vagyunk

val járulhatunk hozzá. A cseiekvény gyorsan hal a d , — a szerző nem áldozza fel a rövid lényeget
hosszú teketóriázással; a mellékes dolgok s a fő
cselekvény közt nem az a sok darabnál ismert
laza összefüggés áll, mely mállik, mint a rothadó
fáról a kéreg, de szoros lánczkapcsolat, melynél
egyik a másikat fűzi össze, szónak, sornak ugy
megvan helye, mint a himezésnél bármely szemnek. Nem keresett logika az indok, de természetes
következetesség. Jellemei világos színben állanak
előttünk. Szóval fejlik tett; röviden, de kifejezőn.
Mátyás egyaránt mutatja az igazat, mint a szerető
egyszerű szivet, önzetlen jóakarót s látszik minden
tettén fiatal kora daczára az ifjú szenvedélylyel
helyesen párosult nagyért*, lmü erő. Szépen tűnik
ki Mátyás ajkáró', mily erős s nemes fegyverül
szolgál egy-egy röpke élez, ha ez találóan hat,
midőn a gyors ész villámsebességgel reflektál. —
Bánfi Miklós bármily erős kardcsapást szívesebben
hordoz s eliür, mint egy egy mélyen sebző s gyengéjét találó csípős megjegyzését urának Hatalmá
tói kevésbé, mint mondásait 1 fél. — Midőn látogatását teszi a k rály a főispáni lakban s az álfeJeség megjelenése által kijátszva érzi magát, gyanúját oly sok találó burkolt jelentésű szikrázó szóban adja tudtul s oly mértékben alkalmazza a cél
zott sz' mélyre, hogy ez teljesen lesújtva érzi magát ép ugy ügyetlensége által önmagának okozott
kellemetlen helyzete miatt, mint annak szavai hallatára. ki bölcs mondásaival a nemigazra is igazat
tudott mondani.

értesülve, folyó hó 15 én. A caá._ r ri család többi
tagjai a bécsi egyezménynyel és a birodalmi kanczellár politikájával teljesen egy?tértenek."

nyújtott be honosítás iránti kérvényt. Állítólag a
párisi Alliance Izraelitetől való félelem tart sokakat vissza a polgárjognak a mai körülmények
közt kérésétől. A leggazdagabb bankár, Hilel, már
beadta kérvényét, hogy habozó hitsorsait példá
A z o s z t r á k k é p v i s e l ő h á z f ö l i r a ti
jávai felbátorítsa."
b i z o t t s á g a befejezte működését. A kormány
részéről Taaffe, Stremayr, Korb és Chertek voltak
jelen, a tárgyalásban azonban részt nem vettek.
Clarn Martinitz gróf a két felirati javaslat publicatióját ajánlotta, mely indítvány el is fogadtatott,
A „I'opolo Romano" olasz lap egy igen megmivel pedig Hohenwart javaslata a bizottság- tag- döbbentő újságot hoz, hogy most egy konzoruzium
jaival már tegnapelőtt közölve lett, e javaslat nem j Vi t be Olaszországot, mely a legtöbb kitűnő olasz
'•':> kiadását meg akarja vásári ani s úgyszólván a
olvastatott föl. Grocliolski elnök megnyitotta
érdemleges vitát, de szólásra seniíi sem jelentke ; közvéleményre legnagyobb hatást gyakorolni, még
zett. Sturm az alkotmánypárti kisebbség nevében ! az „Agctizia Srefanit" is meg akarja keríteni. A
kijelenté, hogy a Hohenwart-félc javaslat minden | „Popolo Romano" ezt Olaszországra nézve nagyon
részben az alkotmánypárt t Iveivel ellentétes, s mi- í veszedelmesnek tartja s javasolja a kormánynak,
után társai nrm remélik, hogy felszólalásuk a fel- | hogy ezen üzletet meggátolja. Végül még azt teirati javaslat tendentiáit megváltoztathatná, ők a szi hozzá, hogy ezen konzorczium csupa külföldirészleges vitában rés/.t nem vesznek, s egy külön ekből, jelesen németekből áll, miből azt következjavaslatot fognak a ház elé terjeszteni. Hohenwart teti, hogy ezen üzlet B i s m a r c k érdekében törközbeszólása után Sturm pontról pontra előadta ténik.
az előteresztés azon tételeit, melyeket az alkotEzen jelentéssel majdnem öss.-ekötti't 'sbe hozmányhivek alá nem írhatnak, ft szavazásnál Ho- ható egy- másik jelentés, egy Rómából származó
henwart javaslata 1 j szóval 9 ellenében elfogad- tudósítás, mely szerint Mailéi gróf külügyi államtatott. Sturm a kisebség javaslatát, melyet Ilerbst titkár Peglibe megy, hogy ott a német koronaherKopp, Tomasczuk, Weeber, Demel, Sbharsbhmid. czeggel találkozzék. De Launay grófnak a berlini
Suesz, Rechbauer és Sturm írtak alá, még az olasz követn k Svájczból Rómába hivatását ugyan
ezen találkozással lehet összeköttetésbe hozni. —
este átnyújtotta az elnöknek.
Azon vélemény van elterjedve Olaszországban,
hogy Cairoli is szeretné, ha Olaszország az osztrákR o m á n 1 a p o k b ó l. A nagyszebeni „Ob- német szövetségbe beléphetne.
servatoriulu" 81-ik számában (okt. 22.) Bosznia és
A muszka lapok, jelesül a „Golos", mely SaHerczegovina adminsztratiójáról szóló törvényja
lisbury manchesteri beszédéről azt mondja, hogy
vaslatról irva nagyon csodálkozik azon, hogy e/.en a7. „szemtelen", az osztrák német szövetségtől nem
törvényjavaslat felett, hogyan dühöng az ellenzé- látszanak elrémülni. A „Golos" azt mondja a töbki sajtó s ezeket irja :
bek közt: „az osztrák-német szövetség kötése,
„A „Pesti Napló" október t6-ki számában irja: melynek létezését Salisbury lord is bevallotta,
„a helyett hogy Deák Ferenez mauzoelumára ada minket csak arra int, hogy mi is készüljünk ellenkoznátok, inkább készítsetek egy tömlöczöt és ségeink ellen s keressünk szövetségeseket. A viabban temessétek el Tisza Kálmánt! Es ezen az lág igen meg lesz lepetve, ha látni fogja, hogy
amerikaiakhoz illő brutális hang, a mely Magyar- azok nem is lógnak l;i invozni. Ezt Salisbury lordország miniszterelnökéhez intéztetik, egy magyar nak köszönheti Európa, ki megnyitotta szemeinket.
mágnás, egy báró tollából kerül ki. lói azt értEgy berlini levelező — talán l i u s c l t Mór,
jük, hogy perbe kell fogni és tömlöczbe kell kül- rngy valamely sugalmazottja — azt írja, hogy Vildeni egy oly minisztert, a ki visszaéléseket kövt t mos császár nagyon nehr-zt n határozhatta el mael, a ki megsérti a szentesitett törvényeinket, és gát a Bismarck herczeg által tervezett német-oszsikkasztja az állam pénzeit, azt meg kell büntetni, trák szövetségről szóló jegyzőkönyv aláírására. A
hogyha a miniszteriális felelősségről van törvény. czár iránti rokonszenve mindig útjában állott ezen
De hogy, a midőn egy monarchikus alkotmányos terv létesítésének. Az egész berlini udvar és a miállamban egy miniszter egy törvényjavaslatot tesz nisztérium nagyon helyesli ezen lépést. Bismarck
a ház asztalára, és pedig egy oly törvényjavasla- választást engedett Vilmos császárnak ezen szerző
tot, a mely az uralkodó jóváhagyását bírja, — ak- dés ratifikácziója és az ő — Bismarck — lemonkor azt mondani neki: tömlöczbe veled, ez tisz
dása közt.
tán és egyszerűen nem jelenthet egyebet, mint meg
Muszkaország most Ázsiában két hadsereget
tagadni minden tiszteletet a koronától. — Egyébként nem lehet tagadni, hogy ezen törvényjavaslat szervez, mindegyiket 40,000 emberből ; az egyiket
nagy horderejű a monárchia minden népére nézve, a Kaukazusban, a másikat a telcke turkománok
és óhajtandó volna, miszerint a két tartomány mi- elien való oldalon, ugy, hogy mind a két sereg
nél hamarább tökéletesen bekebeleztessék, mert Afganisztán filé indulna — s igy egymással konottan uj tért foglalhat a mi iparunk, kereskedelmünk. vergálna.
Afganisztánból az angolokra nézve mindig
A francziák és angolok ugyan nagy concurrentiát
fog nekünk csinálni, de versenyezni fognak majd rosz hírek érkeznek. E hó 16-án egy lőpor raktár
2500
mázsa
lőporral és roppant nagyszámú lökészaz osztrákok is velünk, mer Ck szorgalmas emberek és végre mégis a mi iparunk kereskedelmünk letekkel és fegyverrel robbant fel, mely alkalommal 21 puka katona és egy angol tüzérszázados,
győzni fog."
Shafto, életét vesztette. A robbanások még folyvást
tartanak. A Ghélzaik Sutargardánt fenyegetik. —
B u k u r e s t b ö l í r j á k : „Az akotmány A vidék Kuró, Dzsagallah és Kabul közt az a lg;'
revideált 7. czikkének egy gyakorlati szempont törzsek kezei közt van
sokkal nagyobb értéket ad, mint első pillanatra
hinni lehetne. A törvény szerint ugyanis már most
nemcsak a kezdetben indítványozott 1074 i/raeiijíi,
hanem valamennyien, kik itt meg vannak teleSzabad-e tisztelt szerkesztő űr? Megvallom,
pedve, megnyerhetik a honosítást, ha most kérik már kissé „ajangom" annyit alkalmatlankodni; mint
azt, midőn a kamra abszolút többsége a kormány a vén czigány, mindig Cf-ak egy nótát fuvok. I.esz e
mellett áll. Eddig azonban még alig 500 izraelita Háromszéken tanitógyülés ? Ezt kérdeztem a cziinmel, melyet mai czikkemnek adtam. Bizony erre
a kérdésre nagyon rövid a felelet, annyi t. i. hogy
Az egész mese csak egy kis tréfa, melynek n e m. Isten tudja, hányszor emeltem már fel gyenlehet történelmi háttere ; s ím e kis tréfa ilv ke- ge szavamat a tanitótestület, mint organikus egész
zek alatt oly cselekvénynyé alakul, mely többet — együttes működése érdekében s mindannyiér, mint bármely összetákolt köznapi esemény es szor falra hánytam a borsót. Én, tisztelt szerkesztő
ur, ezt a dolgot már meguntam. 11a ennyi hírlapi
síró dráma, vagy ne-n tudom miféle. Nevettet, lel
künket vidoran tartja, a nélkül, hogy hangos rö- felszólítás sem képes életre serkenteni egy szunynyadó tanítótestületet, akkor nem tudom, miféle
högéssel kellene nyilatkoznunk örömeink f-lett.
serkentőt kell használni a tunyaságból való felébresztésre.
Most már h a r m a d i k é v b e lépünk
A szereplőkről elismeréssel nyilatkoz'natom.
G y e n e s Mátyás jellemét igyekezett kidomborítva át s még sem volt gyülésünk.
S z a b a d é ez?
szem elé állítani ; játékán tanulmány jele volt, —
nincs ugyan megjegyezve s szükségtelen is hol —
Meg van-e ez engedve törvényeink, illetőleg
hagyott pár helytt elszavalásán kivánandót. D e- min. utasításaink értelmében ? — Vagy talán ugy
raidor
Bánfi volt, azaz lett volna ha ugyan né- gondolkoznak azok, kik tanítótestületünk szellemi
mely helyt a hangszinezési törekvés a hallgató ügyeit vezetik, kik arra felügyelnek, hogy egy takö'.önség rovására nem esett volna. II é 1 e r Ilona nitógyülés úgyis csak lári fári: bizony be kell isSagányi Margitban oly alakot mutatott fel, mely mernünk, ki kell mondanom, hogy léha felfogása
méltóan összhangzatos a költő által megteremtet- a legmagasztosabb kérdésnek az ilyen gondolkotel. Igy a többiek. Szólanék résdetesebben mind zás ; kimondom, hogy haszontalan játékot űznek
az egyes szereplők, mind a darabban közreműkö- velünk azok, kiknek módjokban állana rajtunk sedő alakokról, ha helybeliek számára irtain volna gíteni s kiknek kötelességük volna bennünket a
e sorokat, kik jelenlétükkel tanusk- dának a kedé- munkára s folytonos szellemi képzésre sarkalni.
lyes darab lefolyásáról. Igy, csak mint ismeretlen
Mikor felszólaltam egy izben, akkor rám törs sikerült kidolgozású uj színdarabra akarom fi- tek több oldalról s különféle szebbnél szebb okogyelmét felhívni s mint avatottnak ajánlani, mert
kat emlegettek annak bebizonyítására, hogy miért
elolvasásra is, — j ó erök által s/inen előadva, megnem tartottunk tanitógyülést. En elfogadtam az
nézni pedig épen érdemes.
okokat és hallgattam. Ma azonban ott állok, hogy
minden e tárgyban felhozott czáfoló indokokat a
fíöhm József.
mulasztás, az elkövetett vétek takarójának kell
tekintenem. Nem tudok megegyezni azon gondolat-

Külföldi szemle.

Lesz-e Háromszéken tanitógyülés?

tal, hogy a tanitógyülések, a mint azt egy t e k i n-

Estve 8 óra után az „Angol" czimü szállodába jöttek vendégeink (köztük K. Papp Miklós, a
„Magyar Polg." és Békési Károly, a „Kelet" szerkesztője) a tiszteletükre rendezett társas vacsorára.
Ez alkalommal számtalan toaszt hangzott el,
melyek legtöbbje gróf Zichy Jenőt, báró Bánffy
Dezsőt és Türr Istvánt élteté. A nagyon kedélyesen lefolyt estebéd 11 órakor ért véget.
Ma reggel a főispán vezetése mellett meg
szemlélték vendégeink a kiállítási csarnokokat, a
melyek mindegyike mindegyikre meglepő hatást
idézett elő. Maga gróf Zichy kijelenté, hogy a látottak várakozását felülmúlták, hogy kiállításunk
igazán fényesen sikerült.
Délelőtt 11 órakor a megyeház előtt felhangzott a tűzoltó zenekar indulója, jelezvén, hogy egy
magasztos ünnepély vette kezdetét. A megyeház
tanácsterme zsúfolásig megtelt, — s midőn magas
vendégeink abba beléptek, alig tudott megszűnni
a lelkes éljenzés.
Báró Bánffy Dezső kiálliiási elnök bemutatja
gróf Zichyt és Türr tábornokot, jelzi, hogy a székesfehérvári kiállítás alkalmával nyert kitüntetése
ket az erdélyi kiállítóknak ezennel át fogja nyuj
tani. — Gróf Zichy Jenő hangsúlyozza, hogy egy
nagy mű fog befejeztetni ezúttal, a midőn egy
másik nagy mű b efejezésén fáradoznak. A zászlójával megjelent kolozsvári dalegylet,
a Hymnust énekli, miután Bovánkovics Gyula mi»t
V I D É K I ÉLET.
jegyző olvassa a kitüntetettek névsoiát. 172 kitüntetés osztatik ki, még pedig a jelenlevőknek élllyefalvn, 1879 okt. 28.
jenzés közben személyesen, a távolievőknek részTekintetes szerkesztő ur !
ben megbizottaiknak, részben pedig a mi tárlatunk
Az iiyefalvi „Ifjúsági önképző kör" folyó hó végrehajtó bizottságának kézbesittetés végett. —
15-én tartá meg 6 ik jótékonyczélu műkedvelői Gróf Zichy Jenő az ünnepélyt befejezvén, élteti a
előadását a helybeli leégettek javára s ismét egy kiállítókat, báró Bán.Ty Dezsőt, mint egy sikerült
virággal szaporitá a hála és elismerés azon koszo- kiállítás létrehozóját, gróf Kornis Viktort, mint a
rúját, melyet közönségünk már rég ezen műked- szolnok dobokamegyei gazdasági egylet elnökét és
velő társulat homlokára tűzött
mindazokat, kik a deési sikerült kiállítás megteEzúttal előadatott Szigligetinek még mindig remtése érdekében fáradoztak
vonzó és a közönséget folytonos derültségben tartó
Báró Bánffy megköszöni Zichynek, hogy ez
„ L i l i o m fi" czimü 3 felvonásos vígjátéka, mely- ünnepélylyel
kiállításunk díszét emelé, hangsúlyozben a czimszerepet Komáromi ur, a Sztupa ur za,
hogy
tárlatunk nem akart a székesfehérvárinak
társulatának egyik kitűnő tagja oly nagyszerűen utánzása lenni,
az kis körre, megyeire terveztetett,
játszta, hogy közönségünknek nem egy tagja em- de a közérdekeltség
nőtt oly nagyra, mint
lékezik ma is kedvesen vissza Komáromy ur játé- a minő. A dalegylet afolytán
lélekemelő szózatot elénekelkára. Fogadja e helyen is szives közreműködése
vén,
gróf
Zichy
Jenő
és
br
Bánffy
Dezső harsány
ért
önképző-körünk"' legforróbb köszönetét és
azon szerencsétlenek háláját, kiknek ezen előadás éljenzése mellett az ünnepély véget ért.
jövedelméből egy pár könycseppjük letörültetett.
Mi nem vagyunk azon helyzetben, hogy kövessük egyik jónevü irónk eme szavait : „a mű— A de ésí k i á l l í t ás t okt. 26-án a déli órákkedvelőkről vagy jót, — vagy semmit" ! Ha ezen
előadásról mégis csak jót írhatunk, az ügyes sze- ban báró Bánffy Dezső elnök bezárta, az ünnepélyt
replők érdeme csupán ; mert rosszat bármint akar- emelte a kiállítók kitüntetése, 94 ezüst, 126 bronz
nánk is irni, az igazság megsértése nélkül nem érem, 25Ó oklevél, 0 pénzbeli jutalom osztatott ki.
Írhatnánk.
Estve Bánffy Dezső elnök fáklyás zenével tisztelDe szóljunk a szereplőkről, s nőké lévén tetett meg, a menetben a tűzoltók is részt vettek,
az elsőség, szóljunk Csusz Annáról. Ha azt mon- a fáklya vivők a legtekintélyesebb kereskedők,
danók, hogy Camillát, az álszenteskedő s még rán- üzlet-főnökök, intelligens iparosok voltak, az iparezos bőrrel is tetszeni vágyó vén nevelőnőt jól társulat testületileg volt jelen, a városi és vidéki
személyesítette — vétkeznénk ; ily játékra a di- tisztelgők sokasága s tenger népség a Hunyadi cséretes jelzőt kell használnunk. Erzsi szerepét indulóval vonult Bánffy lakására, a szónoklatot
Petke Etelka játszta, ki rövid szerepébtn is feltűnt Szentiványi Sándor, egy pesti tekintélyes czég
helyes játéka által. Petke Vilma, a szomszédaszsony ágense tartotta, köszönet-t mondva Bánffy sikerszerepében jó alak volt. Marisícát, a titokban sze- dus fáradozásáért, áldást kíván családjára. Bánffy
rető naiv leánykát Gazda Vilma játszta, ki gyö- ismert ékesszólásával köszönte a megtiszteltetést,
nyörű énekével, melyről Hetényi Antónia urasz- az érdemet megosztja a kiállítási bizottság tagjaiszony is, ki az előadáson jelen volt — elismerő val, kik törekvéseiben elősegítették, éltetve a deleg nyilatkozott — a közönséget meghoditotta. A rék kialiitókát, haladásra buzditá őket. — Sokszoszerep helyes felfogása, színpadi otthonosság, he- ros éljenek után a menet kiindulási helyéről, az
lyes szókiejtés nála oly tulajdonok, melynek egy ipartárlat udvarán szétoszlott.
színésznőnél is elismerést, egy műkedvelőnél —
— A z i i y e f a l v i „ : f j u s á g i önképző"
d'.c^éretet érdemelnek.
k ö r " által folyó évi október 15-én a tüzkárosul"
A férfi szereplők közt kitűntek : Duducz G., tak javára rendezett színi előadás s az ezzel kapa fáradhatlan műkedvelő s ez előadás létrehozója. csolatosan rendezett tánczmulatság összes bevéBenkő D., Nagy E., Szász K., Csomós J. és Márkos tele Oó frt, kiadása -16 frt 83 kr ; tiszta jövedelme
B. ur, kinél jobb súgót még S.-Szentgyörgyön sem 19 frt 17 kr. Ezen összegbe felülfizettek: szotyori
lehetne kapni.
t. Nagy Károly ur 2 frtot, s.-sztgyörgyi Cseh Zsiga
Az előadást tánczvigalom követte, mely haj- 2 frt 80 kr, becsübiztos tek. Nagy Adolf ur i frtot
nalig tartott.
k. jegyző tek. Petke Lajos ur 1 frt 80 kr, Dózsa
Es midőn még egyszer ismételnök az egész Gyula ur 70 kr, aldoholyi Molnár József 40 kr,
előadás igen élvezetes és sikerült volta feletti elis- s. sztgyörgyi tek. Potoí's/.ky Antalné úrasszony
merésünket, nem tehetjük, hogy e jóhirre vergő- 40 kr, s.-sztgyörgyi Pataki Áron ur 1 frtot, s.-szt.dött műkedvelő társulatot közönségünk és a köze- györgyi Zsigmond Iléniárn ur 1 frt, tek. Duducz
lebb fekvő vidék minél nagyobb pártolásába an- Gerő ur 1 frtot, Anonymus 50 kr. Fennjelzett ösznál is inkább ne ajánljuk, mivel előadásai alkal- szeg az önképző kör gyűlésén beszámoltatott s kimával nem mindennapi élvezetben részesülünk.
osztás végett a k. tek. elöljáróságnak átadatott.
Kiss György.
| N e c r o l o g . A mult héten temették e 1
ismét a nemzetnek egy buzgó fiatal napszámosát,
G á s p á r G é z a hosszufalusi tanítót. A megbol
dogult 25 éves férfit házasságának kilenczedik hó
napjában ragadta el a halál szeretett övéi közül.
Deós, 1879. október 23.
A páratlan szelíd jellemű, ügybuzgó tanítóban
Tegnap a déli órákban érkezett városunkba egyaránt sokat vesztett a tanügy, a társadalom és
Türr István tábornok gróf Teleki Sándor ezredes a család, Edes atyja, aldobolyi ev. ref. lelkész
kíséretében ; félőt órakor a kolozsvári polgári dal
egylet. Ez utóbbit a város részéről Roth Pál pol- tiszteletes Gáspár Albert ur, az édes anya, több
gármester, a színi műkedvelő társulat részéről pe- testvér és a szerető fiatal nő, Schnabel Katalin
dig Kászonyi Jenő megyei hivatalnok és ügyes nagy fájdalmát enyhítse az idő balzsama. Béke
műkedvelő meleg szavakkal üdvözlé, mit a vendé- poraira.
gek nevében Benigni Samu ipiregyesületi elnök
— S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . N. J. urkösiönt meg. Vagy 1 órával később érkezett meg nák A s z ó d . A beküldött levél nem érdekli la
a várva-várt gróf Zichy Jenő, ki a városba jőve, púnkat, a vers pedig nem közölhető. L—d. E.
az ünnnepélyes fogadtatást, melyre az előkészüle- Budapest. A verset nem közölhetjük ; tudósításait
tek n egtétettek, kikerülendő, kocsijából kiszállva, azonban szívesen vesszük. N. P. urnák, B o d z agyalog ment szállására; de alig helyezkedett el, f 0 r d u 1 ó. Vidéki levelet kérünk inkább ; azt
már felkereste öt egy több tagu küldöttség élén egész készséggel közöljük.
Roth Pál és a legmelegebben ödvözlé kitűnő ven— Á r v i z a z 11 j v á r o s h á z á n . Budapes
dégünket.

t é 1 y e s e m b e r t ő l halottam, „lári-fári gyülésezhetnémségek" volnának.
Körülöttünk minden megye inegtartá már évi
közgyűlését az idén is. — Csikmegye, Udvarhelyinegye, Brassómegye, az erdővidéki tanítótestület
stb. mind eleget tett maga elé szabott kötelezettségének az idénre is. Mi pedig még a harmadik
évben sem akarunk gyűlést tartani. Nem látok
semmi iparkodást, nem látok semmi igyekezetet
arra nézve, h o g y a tanítótestület, melynek oly specziális igényei vannak, melynek oly sok javitni,
oly sok tenni valói volnának, csak rá is gondoljon saját állapota javítására.
Tehát én még egyszer s talán utoljára nyíl
vános roszalásomat fejezem ki ezen semmi szín
alatt nem menthető indoler.tia felett s határozottan
kijelentem, hogy ha a tanítótestület közös szellemi
érdekeit ily könnyelműen tapossuk sárba : legközelebbről nem fogom elmulasztani e körülmény felől a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi mi
niszteriumot kellően táj-'-kozni. Meg vagyok győződve, hogy egy h i v a t a l o s közbelépés más
fordulatot fog adni a dolognak, s nem fogja engedni, h o g y a z e g é s z m a g y a r h a z á b a n
I-Iárornszék t a n í t ó t e s t ü l e t e l e g y e n
a legutolsó.
Egy tiinifó

KÜLÖNFÉLÉK.

Türr tábornok és Zichy Jenő Deésen.

teljes vízhiányban szenvedett. Délután négy óra
tájt ugyanis megfoghatatlan módon megtagadta
szolgálatát a vízvezetéki csap s magánházakban
ugy, mint közhelyeken esti egynegyed 11 óráig
nem vo't vízvezetéki víz nyerhető. Az uj városházán is hiába találgatták a kellemetlen jelenségokát. Legboszusabbak voitak a szolgák ; — Egypár, közülök a 111. ügyosztály öreg szolgája próbálgatta, csavargatta a csapot — s nyitva felejtette azt. Este bezárkóztak s e'mentek aludni. Negyed 11 kor megjött a \ \z s egész éjjel folyton
ömölvén, elárasztotta az ügyosztály összes helyiségeit, sőt átszivárgott a mennyeze'en és a földszinten levő katonai ügyosztályban az összss s :ekrények, asztalok és künn heverő iratok eláz ak.
Képzelhető az ijedség, midőn reggel mindez napfényre jött.
— A t é l b o r z a l m a i . - Szent-Gálról (Vesz*
prémmegye) irják az „Egyetértésnek" : Azon hir>
hogy egy gyermeket megett a farkas, valótlan í
hanem megölt-k itt a napokban a farkasok egy
lovat, egy tinót, több birkát, kecskét és malaczot.
A mult heti zivataros időben pedig 18 dikára virradóra megfagyott Deli Gáborné a falu ól fél órányira ; a szerencsétlen, kinek két kis árvája maradt, mintegy 28 éves volt. Paragi Benő 16 éves
fiu pedig a falutól alig 300 lépésre fagyott meg.
Iiajdu Ádám 54 éves ember pedig az Esegvári
korcsmától alig 40 lépésnyire fagyott meg.
— A f ö l d r e n g é s h a s z n a . Fejértemplomról azt irják, hogy a földrengés következtében
bedűltek a régi Golubácsi vár romjai és teljesen
betemették azokat a barlangokat, melyekből a
gonosz golubácsi legyek szoktak kikelni. Ez ugyancsak örvendetes hir az ország d Hi vidékeinek,
azok közt .von megyének is.
— G y ú j t o g a t ó l e á n y . A Nagy-Tapolc--án mellett levő Raicsán falu a napokban egészen leégett. Ez már rövid idő alatt a tizennegyedik tüzeset volt a faluban, melyből a legutolsó
szerencsétlenségig csak három ház állt fenn. Most
már ezek is leégtek a templommal s a sok takarmánynyal együtt. Ekkor kiderült -az is, hogy a
tüzet egy kiiencz éves leány gyújtotta. Tette indoka f. lő! kérdeztetvén, hidegvérüen kijelentette,
hogy gyönyörködni akar a lángokban, A kis leány
az újvidéki törvényszékhez kisértetett. A nyomor
igen nagy a fa uban.
— E g y s z é k e l y baka utazott nsm rég
Brassóból Kolozsvár felé. Útközben kihajolván az
ablakon, társzáját kiejté a vonatról. A tirczában
csak 1 frt volt ugyan, de a baka igazi vakmerőséggel leugrott utána a rohanó vo latról s tárczáját föl is vette Nem lett semmi baja.
— M a g y a r t u d ó s m i n t t ö r ö k adós z e d ő Bálint Gábor székely eredetű nyelvészünk,
kinek az akadémiától megválása tavasszal oly nagy
feltűnést okozott, Konstantinápolyban a pénzügyminisztériumban, mint adószedő felügyelő nyert
alkalmazást. Fizetése 4500 frt Ezen összeg a
konstantinápolyi hivatalnokok fizetéséhez képest
nem nagy, d • mig azok fizetésüknek alig egy 10 ét
kapják meg rend sen, Bálint Gábornak azon előnye
van, hogy ő maga szedi be az adót s abból joga
van, hogy saját fizetését rögtön lefoglalja. Mint a
„Hon" irja, hásonló minőségében a napokban Bagdádba küldetett az adóügyek rendezése véget.
— M é r n ö k m i n t k á l y h a t i s z t i tjó. Be'regmegye egyik földbirtokosának földbirtokán lejlmérezés eszközlése végett mérnökre lévén szüksége, ennek foganatosítására egyik beregszászi,
általánosan jó humoráról ösmert n.érnök barátját
kérte fel; de az érette beküldött fogat kocsisa
egyszersmind meg volt bízva azzal, hogy kályhatisztitót is vigyen ki. — Azonban ez utóbbi ki
nem mehetvén, csupán a mérnök jelenhetett meg*
— még pedig a házi ur távollétében — az idegen
megyei s általa nem ösmert házi nő előtt, ki is
amint e hirtelen leszállott, csakis a kályhatisztitó
kihozataláról lévén tudomása, azonnal a munka
programm mily irányban megkezdése felöl kérte
véleményét. Á tréfát kedvelő mérnök, hogy a'
kezdetnek mulattató folytatása legyen, — késznek
ajánlkozott a kályhatisztitó feladatának teljesítésére. De a házi ur a eközben haza érkezvén, véget
vetett a tréfás jelenetnek, midőn mérnök barátját
nejének bemutatta. Képzelhetni, hogy mily kedélyes pár órát töltött el ezután a jókedvű mérnökbarát a szives család körében.
— P a n d ú r é s k a t o n a . Vasárnap f. hó
ig én délután három órakor Thurdossin (Árvamegye) helységén át ballagott egy közös hadseregbeli baka teljesen hadi felszerelésben. A járási
szolgabíró meglátván a katonát, magához akadta
hivatni egy pandúr által a varosházára. Feltűnő
volt ugyanis előtte, mikép jön ide katona, holott
az egész környékben helyőrség nincsen, Trencsént
és Rózsahegyet kivéve, mely utóbbi helyen honvédség van állomáson. A katona megtagadta a
a pandúrnak az engedelmességet, kijelentvén, hogy
neki a szolgabíróhoz semmi köze. Á pandúr ismételvén felszólítását, a katona lerántja lőfegverét s

szivén találta a szegény pandúrt, ki rögtön meg

is halt. A katona megrémülve futott a város közelében elterjedő suberczi erdőcskébe, üldöztetve
a felbőszült lakosság által. A dühös tömeg végre

ten folyó hó 25 én a VI. kerület egy nagy része elérte s buszut lihegve rontott a vakmerőnek, ki,

Kiadótulajdonos: liernstein Márk.

Értesítés.
A háromszéki háziipar-egyesüiet kőzve ti tésé! vei felállított műfestődébe alólirthoz e g y t a n u l ó
1 kerestetik, ki felsőnép-, polgáti népiskola, vigy
algymnasium legalább három osztályát jó i-redménynyél végezte, mintegy 1 4 — 1 5 éves, jó erkölcsű
fin szorgalom és jó magaviselet tanúsítása mellett
három évi gyakorlat után tanulmányának külföldön
leendő tökéletesítése végett állami segélyre is számíthat,
Sepsi-Szentgyörgv, 1S79. okt. '20-án.

Sándor István.
3—3

műfestőde-tulajdonos.

S/ám 1 13. kzj.
1879. bir. mgb.

Árverési hirdetmény.
Hivatkozással a kézdi-vásárhelyi kir. törvényszéknek 1879. október 7-én 0708. sz. alatt kelt
megbízásra, a SZŐKE JÓZSEFNÉ szül. ILVKS
MÁRIA sep' i-szentgyörgyi kereskedő csjdvagyonához tartozó <s a csődleltárban 1 — 1 1 . tétel al&tt
felvett 2Gf> forintra becsült bútorok, valamint az
1-285—U5.V2 tételszámok allatt felvett követelésekből a még be nem hajtott 309 frt 35 kr követelesek eladására a határnapot 1879. év n o v e m b e r h ó 8-i k n a p j á n d é l e l ő t t 9 ó r á r a tűzöm ki, — miről a vásárolni szándékozók azon
megjegyzéssel értesittetnek, miszerint az árverés
itt Sepsi-Szentgyörgyön a csiki-utczában a Kele!ÜPI! Lajos ügyvéd ur telkén (a postahivatal mellett tartatik meg; hogy a bútorok tételenként, a
követelések együttesen bocsáttatnak árverés alá
kész pénz fizetés mellett, és hogy bővebb értesülés alóürott bírái megbízott irodájában szerezhető.
Kelt S.-Szent györgyön, 1S79. okt. 10-án.

'

Benedek János,
kir. közjegyző, mint bírói megbízott.

g.

felöltőlkffeeri.
in,©i

teremteni képes volt, azt

^

A mit a női divatvilág

Páris

és

Bécsben

43-ik közlemény.

Kupán Balázs, Bodó Gergely és Kovács József
gyűjtése K.-Vásárhely város 1. 2. és 3-ik tizedéből.
Csiszár Pál s Kölönte László 1 — 1 v. bab,
Popovics András 20 kr, Totli László 15 kr, Szőcs
János csizm. 50 kr, Bodosi Imre 10 kr, Kovács
István szijgy. 4 k. bab, Simon András és Lipeczki
Félix 20—20 kr, Szabó Gyula So kr, id. Nagy
Dániel 4 k. bab, Molnár Mózes szűcs 20 kr, Mol
nár Lajos 20 kr, ifj. Dávid István 1 frt, Erdő István 4 k. törökb., özv. Jancsó Sámuelné 4 k. bab,
Medvés Jóákhimné 2 k. bab, Bardocz Ábel 20 kr,
Benkő Dániel csizm. 30 kr, Kovács Pál 4 k. bab,
Pap György 5 kr, özv. Szabó Jánosné 1 v. törökbuza, Darkó József 1 k. zsir, Dobál Kristofné 1 v.
bab, Nagy I.ajos 2 disznóláb, Szabó Mózes 2 disznóláb, IKovács Ignácz 10 kr, Hermán Mihály 10
kr, Kovács András 15 kr, Paizs Antal 20 kr,
Dachsbeck Alajos 20 kr, Baka Lajosné 30 kr, id.
Dávid István 2 kötény, Molnár Dánielné 2 k. bab,
Beczman Ferencz 30 kr, Kajtár János 30 kr, Földi
Károly 20 kr, Lővvi Józsc-f 1 font szalonna, Szöcs
Sámuel kereskedő 20 kr, Császár Lukács 3 liter
petróleum, Málnási Kristóf egy félv. bab, két koszorú hagyma, Roth Józsefné 40 kr, Wertán testvérek 4 drb. kék zsebkendő, Szilágyi Sámuel 20
kr, Bodó József 30 kr, Mágori Bálint 20 kr, Binder
József egy félv. bab.
Fogadják a buzgó gyűjtők s szives adakozók
egy boszorkány asszonyért, ki is a Kati lakására a szegény s munkaképtelen öregek nevében kifenyargalván, elővette a seprőt a szegletből s kez- jezett leghálásabb köszönetünket.
dett vele a szobában forogni, ajkai közt verseket
K.-Vásárhelytt 1879 január hó 14-én.
dúdolni, Katira keresztet hányni stb. de Kati ügyes li. Szentkereszty Stephanie,
Nagy Károly,
kis lány lévén, rögtön átszaladt a szolgabíróhoz,
elnök.
iegyző.

| 2 a legnagyobb változatosságban. legjutányosabb arban

42-ik közlemény

a k.-vásárhelyi szegény s munkaképtelen Stephanie menház javára tett szives adakozásokról
Bokor István, Tóth János gyűjtése K.-Vásárhely
város n . és 12-ik tizedéből.
Ifj. Szotyori Dániel 2 kupa eczet, Derzsi
Dátiielné 4 k. bab, Szöcs János mészáros és C«eh
István 1 — 1 véka pityóka, Orosz István 2 k. bab,
id. Szőcs János 20 kr, Pál Ferencz félvéka pityóka,
Tordai Domokosné 2 k. bab, Jancsó Mózes 2 lit. !
kása, Scheph Károly 2 k. bab, Tillis Jáno; 10 kr,
Jancsó Áron 10 kr, Kovács Áron 2 le. bab, Arab- j
rus Albert 25 liter pityóka, Benkő László 1 véka |
törökbuza, Csiszár Dániel 4 k. bab, Nagy Károly
2 k. bab, Csiszár Áron 10 kr, Molnár jór'.síás 25
font 5-ös liszt, Nagy SAndorné 4 le. bab.

Feleifis szerkesztő: Maiik József.

i;

— S í e s t v i t'a, n o n e s t i t a. Az abaujmegyei Zsujta községben mindig történik olyas
valami, amit másutt csak legendákból olvasunk.
Ki ne hallotta volna, hogy a mult évben ott egy
tisztességes házban boszorkányok kisértettek, — a
lakókat láttatlan alakok hajigálták stb. és azt
mondják, hogy végre is csak ördögűzés vetett véget a históriának. Jelenleg nem kevésbé érdekes
eset adta elő magát. Legközelebb ugyanis egy
Rostnberg nevü fiatal izraelita földbirtokos jött
Zsujtára lakni, a ki mint gavallér ember roppant
restelte a dolgot, hogy tánczolni nem tud ; de
nem sokára meg jött erre is az alkalom, — a mennyiben Gönczön egy vándor táncsmüvész ütötte
fel sátorfáját. Rosenberg igyekezett is azonnal a
tánczmüvészet minden titkait sajátjává tenni. De
volt még Zsujtán egy szép magyar szőke kis lány
is, névszerint B. Kati, a ki a legközelebbi farsangon szintén szerette volna a franczia négyest szép
deli ifjú karján ellejteni; — tehát elhatározta, hogy
ő is megtanulja a tánczot. Zsujta Gönczhöz nem
nagy séta lévén, R. és Kati hűségesen látogatták
együtt a tánczórát, sőt R. a tánczórán is csak
Kati körében érezte magát boldogan. Kati kék
szemei megtették a hatást, mert ha Rosenbergre
nézett, akkor ez már közel volt az olvadáshoz. Ha
a tánczmester azt mondta, jobbra át ! akkor R.
balra ment. Az ismeretség ugy lassacskán előbbre
gördült. Később R. mindig Kati mellett ült, s ha
az étkezés Kati oldalánál érte, ennek kévéért nem
állotta még a Mózes törvényét is megszegni. De
a fáma sem késett soká, — a bábától kezdve a
rendőrig, mindenki azt beszélte a faluban, hogy
R. elveszi Katit, — és leve erre nagy heczcz Izraelben ! összefutott apraja és nagyja R. szülői
egész éjeleken át jajgattak, a fiokat vagyonbóli kitagadással fenyegették, — ő azonban kijelenté,
hogy a nem tesz semmit, ő elveszi Katit, mert
szereti. — Most Katihoz mentek a szülők és óoo
frtot Ígértek neki, ha boszorkányszemeit leveszi a
fiukról, inert nem hiszik, hogy a fiút meg nem rontotta. — Kati azt válaszolta, hc>gy felesége akar
lenni, sőt kész áttérni az izr. vallásra és a haját
is levágatni. Ekkor jött a plébános, a ki a szolga
bíróhoz hivatta Katit, és tartott neki morális leczkét, melyre Kati egyet nevetett. Ekkor aztán az
izraelitákra került megir.t a sor. Elmentek Kérbe

Ertek- és váltó-ár/oly am a bccsi cs. kir nyilvános
tőzsdén október 28
Magyar aranyjáradék . . . .
. . . . 95.60
„ hitelintézeti
„
. 90.—
Magyar hitelbank
87.50
Ezüst
87.—
Cs. kir. arany
•
5.58
Napoleond'or
9,33
Német birodalmi márka
57-65
London
6.90

I- & számítva alólirott által meg lehet szerezni, és a tisztelt megrendelők azon nagy
% Cl előnyben részesülnek, hogy nem tetszés esetében a felöltőket kicserélés végeit any^ nyiszor vissza lehet küldeni, mig mindenki izlésc kieLgittetilc.
A felöltők ára 6 forintnál kezdőlik és kaphatók 10, 15, 20, 25, 30,
£ — 35, 40 írtért és fennebb a legmagasabb linonmgig minden megkívánható árban,
g
Ezen kivill minden néven nevezendő női ruhakelme-minták bérmeng, tesen beküldetnek és minthogy a kelmék első gyárakból származnak, az árak
j
-eleíte olcsón számittatnak.

a menyire lehetett, védte magát, de látván, hogy i — ki aztán a boszorkányt mester^'gének gyakormenekülése nincsen, önmaga ellen forditá fsgyvc- lása miatt, néhány napra hűvösre tétette. A boszorrét, s halva rogyott össze. Holtteste a kórházba kány asszony később azt mondta, hogy nem ért
szállíttatott, hol zsebjeit kikutatták, de semmiféle czélt Katival, mert a harisnyáit meg nem kaphatta.
irományt nem találtak nála, s személyazonossága, R. rokonai most nem tudván egyebet cselekedni,
vagy a környéken való megjelenésének oka eddig elvitték Katit pár hétre magukhoz, a szükséges
nem volt állapitható. Thurdosinben roppant nagy imádságot részére lefordították magyarra, a többi
az elkeseredés ez eset fölött. A szerencsétlenül hókusz pókuszokra betanították, egy pár vén zsidó
járt pandúr nős és két gyermek, apja.
összeadta őket, és lett Katiból olyan csinos kék
— E g y ö n g y i l k o s d i s z n ó története. szemű zsidó menyecske, a milyen nincsen több a
A gönczi megyeházban, a mely meglehetős roz- vármegyében sem. Végül még megjegyzendő, hogy
zant állapotban van, jelenleg az ottani körorvos a fiatalok híjába fizettek a tánczmesternek, mert
lakik. Vele történt, hogy a mult télen a rozzant még most sem tudják a franczia „négyest" hanem
tetejű háznak a padját a szél tele hordta hóval; igen is tudják a kállai „kettőst."
ennek kihányása végett embereket küldött a pad„A z e m b e r i m i v e l ő d é s t ö r t é n e t e "
ra, a kik az ajtót nyitva felejtették. Az orvosnak irta P. Szathmáry Károly. Ma vettük 3. 4. és 5,
volt egy szépen kihizott diszna is, a mely ugyan füzetét Tettey Nándor és társa emez irodalmunksoha nem szokott az emeletre járni, de ekkor, nem nak csakis becsületére váló vállalatának. Mig az
tudni, hogy mi ész ütötte a szerencsétlen állatot, első két füzet az ember előtti kort, az emberi mielég az hozzá, hogy előbb az emeletre, onnan pe- veltség első nyomait, s az ősember fejlődését a kő,
dig a kényelmes lépcsőkön a padra sétált föl, a bronz- és vaskorszakban, valamint az emberi társahonnan aztán semmi áron nem volt lecsalható, — dalom létrejöttét, a vallásos fogalmak, az irás és
kergetni meg tnem volt tanácsos, mert a padlás művészet létrejöttét tárja elénk, a 3-ik füzet az
beszakadásától lehetett tartani. így sétálgatott ő őskor irodalmának felsorolásánál bezárja e korszadisznósága egy darabig, mig végre csak „zsupsz
a padlás!" és a disznó fejénél és egyik lábánál kot s megkezdi a tulíjdonlcépeni tárgy leírását az
fogva a folyosó felett íigyegett s a szó teljes ér- „ókori mivelődés történetét". Szerző e korszakot
telmében felakasztotta magát. Megmentése ugy igen helyesen két főrészre osztja : a keleti miveltfelülről, mint nullról nagy nehézségekkel járt; mig ség s a két klassikus nemzet, a görög és római
végre lezuhant és a magat összezúzott öngyikos korára. Az előttünk fekvő 5 fűzetben csupán az
állatnak egy ltésszurással adták meg az utolsó dö- előbbi korszakban szereplő főnemzetek mivelődés
fést. Hanem még ez mind nem eiég az ő történe- fejlődése talált helyet, az indusok é, továbbá a
téhez, mert az holta után is folytatódik. Két gön- tsinai, assyr, babylomiméd, perzsa, zsidó, phönici
czi lurkó ugyanis, vagy meghatva a disznónak az és szyriai népeké, mig e korszak főnemzete, az
ő regényes kimúlása által, — vagy pedig a füstös aegypti csak ezután kerül sorra. Örömmel konstaszalonna és sonka hatott rájok csábitólag", szóval táljuk, hogy végre irodalmunkban is akadt mű,
elhatározták, hogy a szalonnát és sonkát sajátjok- melyben e tárgyat illetőleg szabatos és alapos táká teszik. Minthogy azonban az éléskamara az jékozást találhat közönségünk, anélkül, hogy hosz
emeleten volt, egy hosszú létrát kerítettek és az szas tanulmányba volna kénytelen bocsátkozni,
ablakon bemászva hordták el a megboldogultnak mert Szathmáry müvének tán épen az főérdeme,
földi maradványait. Egy becsületes csizmadiames hogy rövid forma mellett érdekes és közérthető
ter jelentést tett a halottrablókról, a törvényszék modorban nyújtja mind azt, mit minden müveit,
pedig nem vévén tréfára a dolgot, az egyiket 3, (de nem szaktudós) embernek tudnia kell. Szerző
a másikat 4 hónapi meleg ülésre kárhoztatta.
uj világot tár fel előttünk, midőn a keleti népeknek nagy fejlettségét mutatja be, a kiadók pedig
— A n é m e t o r s z á g i k é p v i s e l ő v á - nein csekély érdemet vivtak ki maguknak, midőn
l a s z t á s o k r ó l . Egyetlenegy választó jelenik minden lapon a világirodalom legjavából választott
meg á bizottság előtt. „Kire szavaz ön?" kérdi a képekkel értelmezik a szöveget.
bizottsági elnök. Választó: „Magamra." „Elfogadja
— „K é p e s c s a l á d i n a p t á r t " adott ki
a mandátumot ?" „Nem." „Akkor mindjárt újra és küldöttbe Mehner Vilmos szerkesztőségünkhöz.
kezdhetjük. Kire szavaz 0:1 ?" „Magamra." „Tehát A terjedelmes és sok közhasznú ismereteket tarelfogadja a mandátumot?" „Nem." „Az ördögbe! talmazó naptárnak sok előnye van a többiek köHarmadszor is : kire szavaz ön ?•' ..Magamra." „Te- zött. Kedélyes olvasmányokat, valódi művészies
hát elfogadja a mandátumot ?" ordit dühösen az kivitelű képeket ad, oly csinos kiállítással, hogy
elnök. A választó kezét szivére tevén : „Polgártár- árát, (60 kr.) ezekben képest potomságnak mondsaim egyhangú szavazata hájomszor tisztelvén meg hatjuk. — Megrendelhető Mehner Vilmostól Budabizalmuk kifejezésével, n : ncs bátorságom a manpesten.
elatumot visszautasítani. Elfogadom."

