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annak helyéért 6 kr. 
Rélyegdij külpn 30 kr. 
Nyilttör 30ra 15 kr. 

Budapest, október 28. 

A ki figyelemmel  szokta kisérni a napi sajtó-
nak nyilatkozványait,  az észrevehette már, hogy 
a mi tisztelt egyesült ellenzékünk jó darab idő 
óta egészen uj taktikát követ kormánybuktatási 
czéljának megközelítésére. 

Eddigi politikája a falnak  rohanás politikája 
volt. Még a legutóbbi alkalommal is, midőn a kor-
mány az országgyűlés elé terjeszté a Bosznia s 
Herczegovina ideiglenes közigazgatásáról intézkedő 
törvényjavaslatot, egyenesen támadták a kormányt 
s nevezetesen annak fejét  Tisza Kálmánt, vádol-
ván őt nem kevesebbel, mint az alkotmány félfor-
gatásával. A támadás alaptalansága kézzelfogható 
volt most is. A berlini szerződésben az európai 
hatalmak képviselete monarchiánkra bizta Bosznia 
s Herczegovina ideiglenes közigazgatását; monar-
chiánk pedig dualistikus alkatú, vagyis két állam-
részből áll, melyek saját ügyeikre nézve egymás-
tól függetlenek,  közös ügyeikre nézve egyenlő pari-
tásos jogokkal birnak. — A két foglalt  tartomány 
közigazgatása nem saját ügye egyik államfélnek 
sem, hanem a kettőnek közös ügye; a monarchiá-
nak közösügyi organismusába kellett tehát beillesz-
teni ez uj feladatot  az alkotmány sérelme nélkül. 
Ez pedig szóról szóra igy történt az emiitett tör-
vényjavaslatban. A törvényhozás ki fogja  abban 
mondani, hogy a két tartomány rendes budgetjét 
a közös kormány állítja egybe a két államfél  kor-
mányának törvényes befolyású  beleszólása mellett, 
s hogy e budgetnek a két tartomány bevételeiben 
kell fedezetét  találni, az eshető deficzitet  későbbi 
recompensatio fejében  a monarchia fedezi.  A közös 
kormány közegei viszik a közigazgatást, érettük a 
közős kormány felelős  a delegácziók előtt, melyek 
budget-határozásai a törvényhozások elfogadása  ál-
tal nvernek szentesítést. Ha a két tartományban 

A „Nemere" tárczúja. 

A teniütö. 
— 1879. november 2. — 

„Csendes a holtak hazája, 
Csendes a mohlepte sir, 
Mély s öröklő éjszakája, 
Nem zavarja föld  csatája, 
Földi ösztön s földi  hir 1" 

Az őszi szél csendes fuvalma  halkan susog a 
néma sírhantok keresztjei között s néha-néha meg-
zörren a szomorú füzek  sárguló lombja, mintha 
ezt susogná: 

„Szomorúan zúg, búg a szél, 
Csendről s nyugalomról beszél." 

Halkan, mint a távolból jövő viszhang, felel 
rá a néma sírhant : 

„Edes lesz itt megpihenni, 
Ide lent majd nem fáj  semmi." 

Néma, csendes az est . . . síri csendjét csak 
az estharang kongása zavarja s busán hirdeti, hogy 
ünnep van ma a halottak hazájában, hol néma 
hantok alatt nyugosznak kedveseink porai. 

Előttem terül el a temető síri csendességben, 
mely csend szent ihlettel tölti el a lelket s kiemeli 
a mindennapiság sötét tömkelegéből s közelebb 
viszi alkotójához. Itt elfeledjük  az élet küzdelmes 
perczeit, el a földi  élvek gyönyöreit s keblünkbe 
szállva, mulandóságunk felett  elmélkedünk. 

Mi is voltaképen az emberi élet? . . . . Hul-
lámzó tengeren egy gyönge sajka, melyet a bősz 
hullámok, az élet küzdelmei, folytonosan  ide s to-
va hánynak, mig végre összezúzva, összetörve el-
jut a révbe, melynek neve: a temető. Az élet fá-
rasztó küzdelmei után a jutalom egy néma sírbolt, 
melynek tötét göröngyei elfödik  megtört testün-
ket. Fény, pompa, jó és balszerencse, boldogság, 
boldogtalanság, melyek után küzdénk s melyek az 
élet változatai valának, mind, mind elmaradnak 
s mi, kik a sir felett  állunk, méltán sóhajthatunk 
fel  igy : 

„Oh, a sfr  sok mindent elfed, 
Bút, örömet, fényt,  szerelmet I" 

a monarchia érdekei szempontjából valami állandó 
befektetésre  lenne szükség, ennek költségei fede-
zete iránt a két kormány tesz előterjesztést az 
osztrák s magyar parlamentben, s ha ezek a költ-
séget megszavazzák, lesz ily állandó befektetés  a 
két kormányban, de ha nem szavazzák meg, nem 
lesz. A törvény végül kimondja, hogy a két tar-
tomány mostani közjogi helyzete csak a törvény-
hozások tudtával s beleegyezésével változhatik meg. 
Tehát a dualisztikus alkotmány egy részecskéjében 
sem történik sérelem, az egyesült ellenzéknek Ti-
sza ellen dobott alkotmányfelforgatási  vádja is — 
mint eddig valamennyi, otromba ámításnak bizo-
nyult a közvélemény előtt. 

Rohamainak e sajnálalos sikertelensége, mint, 
mondtuk, uj taktika használatára bírta az egye-
sült ellenzéket. Mint a halász, ki már szigonyo-
zással egyáltalán nem bir zsákmányt ejteni s bo-
londitó csalmaszlaggal hinti be a viz szinét a ha-
lak elkábithatása s hálóba gyüjthetése végett, az 
egyesült ellenzék halászai is egy uj nemű állitás-
nak bóditó szerével szeretnék megmérgezni a köz-
vélemény vizeit, hogy bő stokfis-aratásuk  lehessen. 
— A legújabb s a közvélemény elbóditására szánt 
jelszó az, hogy a parlament teljesen elvesztette a 
nép előtt tekintélyét, a közvélemény teljesen közö-
nyössé vált már az országgyűlés működése iránt, 
ennek sikertelensége, népellenes volta miatt, hogy 
az országgyűlési többség is egészen elvesztette ér-
zékét a nép java és saját kötelessége iránt, érdek-
konzorcziumot képez csak s nem egyéb, mint sza- j 
vazó gép, mely ellenmondás nélküli eszközként mű-
ködik mestere kezében. 

A „nép", a „közvélemény" bámulva érti meg 
immár az egyesült ellenzék közlönyeinek liosszu-
lére eresztett tirádáiból, hogy őtet ily apathia lepte 
volna meg egyszerre; a „nép", a „közvélemény" 
bámulása annál nagyobb, mert arról eddig maga 

sem tudott semmit. De hát a népnek számos ré-
tege van, a közvéleményt pedig még eddig egy 
népszerüség-liajhászónak sem sikerült ugy összecsü-
riteni, hogy ezt valamely határozott helyen szem-
lélhetné; tehát ugv okoskodhatik bárki is, hogy 
ámbár maga és vidéke ez apathiáról, az ország-
gyűlés e kicsinyléséről mitsem tud, tán mégis meg 
van az más vidéken, más vidék más néposztályai 
között. Persze, hogy erre spekulálnak az ellenzéki 
lélekkufárok,  hogy ily összetett hazugsági, ámitási 
eszközökkel lehessen a közvéleményt a kormány 
kárára s igy a maga hasznára megdolgozni. Kísér-
letei, a hol arra igyekeznek, hogy valamely végbe-
vitt ténynyel fordítsa  a közvéleményt rokonszenve-
sen magára s kormányfoglaló  igényeire, — rendre 
csütörtököt mondanak. Igy legújabban az inség-
ügyet szerette volna kizsákmányolni. Ámde a mi-
előtt felvette  volna e fegyvert,  Tisza már ki is 
üté azt kezéből az országgyűlés elején tett azon 
nagyfontosságú  nyilatkozatával, hogy a kormány 
figyelmét  nem kerülte el a rosz termés folytán 
kitöréssel fenyegető  baj, hogy a kormány e baj 
megakadályozására meg is tesz minden szükségest. 
— Nemsokára aztán az egyesült ellenzék csánkot 
akart vetni Tiszának s egy interpelláczióban Bu-
janovics Sándor által meg akarta examinálni, hogy 
tudja-e, mily nagy a szükség S á r o s megyében, 
hogy ott a nép közt már is fenyegetőleg  lép 1öl 
az éhínség, hogy nincs vetőmag is, hogy a nép 
már kivándorolni készül stb. Tisza rögtön felelt, 
megmutatva, hogy a miről az ellenzék csak haran-
gozni szokott, azt a kormány pontosan, részlete-
sen ismeri. Válaszából, melyet a legnagyobb rész-
letezéssel adott, kitűnt, hogy igenis Sáros megyé-
ben baj van, de először nem olyan nagy, mint 
az ellenzék czélzatosan hirdeti, s másodszor, amit 
az ellenzék nem tudott meg, azt, hogy a kormány 
már gondoskodott vetőmagról, a szükség enyhité-

Temető I . . . E szó hallatára minden kebel 
elszorul. Pedig néha óhajtva várjuk az-enyhetadó 
örök nyugalmat s midőn annak szélénél vagyunk, 
fájdalommal  tekintünk vissza az élet színterére, a 
hol oly sokat ürítők a sors keserű poharát s hol 
néha-néha hir, dicsőség, fény  és pompa vett kö-
rül. Fájdalommal válunk el az élettől : pedig mi-
dőn szétdúlt reményeink romjai felett  sírva fakad-
tunk, óhajtók a halált. Midőn lejárt életünk ho-
mok-órája s el kell válnunk a földi  élvek gyönyö-
reitől, zokogva könyörgünk életért, nem gondolva 
meg azt, hogy itt e földön  „hir, dicsőség, fény, 
pompa nem boldogít, csak az, a mit a sziv magá-
ba zár, az a miénk." 

Halottak napja van ma . . . 
A kellemetlen sáros idő daczára mindenki 

siet a temetőbe, hol elves/tett kedveseinek néma 
sírhalma felett,  halvány mécs világánál — fel-
idézve a mult kedves emlékeit, könnyeivel öntözze 
azoknak rideg sirhantját, kiktől a kegyetlen halál 
megfosztá. 

Oh, mily megható jelenet tárul a szemlélő 
elé ! . . . 

Amott egy agg nő térdel, könyte'.t szemeit a 
sírkeresztre függeszti  s lelkében a mult boldog em-
lékeit felidézve,  zokogásba tör ki, s ledül annak 
néma sirhantjara, a kivel azokat élvezé. Itt siró 
gyermekek könytelt szemekkel s a hidegtől meg-
dermedt kezekkel csinálnak helyet a mécsnek a 
fagyos  sirhalomra, mely szeretett szülőik porait 
fedezi.  Amott kesergő aggok térdelnek szeretett 
gyermekük sírja felett,  kit az ég éltük alkonyán 
ápolóul rendele, de kitől a kegyetlen halál meg-
fosztá  őket. Itt szerető testvér siratja elvesztett test-
vérét, amott egy ifjú  borul elvesztett kedvesének 
sötét sirhalmára 

A fájdalom,  mely e jelenet alkamával ke-
blünkben dúl, f-ikiált:  sors! balcsapásaid között 
ez utolsó, mely legfájdalmasabban  sujt. De végre 
megnyugodva a sors hajthatatlan vasakaratán, s 
visszaemlékezve a mult keserű fájdalmaira  s gyö-
törtetve a jelen küzdelmes perczeitől, igy sóhaj-
tunk fel,  keblünkbe zárva a kint: 

„Nem mondom, e kebelben 
Mily nagy a fájdalom, 

/ Az ilyen fájdalomnak 
Legjobb a sirhalom!" 

Kelet felöl  az éj királynéja, a hold szende 
arczczal emelkedik a láthatár fölé,  s halvány su-
garai elözönlik megyénk szép térségét, melynek 
keblében nyugosznak jeltelen sirokban az elesett 
honfiak. 

Nincs sirhalmuk feldíszítve  s kivilágítva, de 
dicső tetteik csillagként ragyognak emlékezetünk 
egén. 

Mintha hallanám a csatazajt, az elesettek 
utolsó sóhaját, mintha hallanám, mint küzd e föld 
népe a zsarnok ellen, s mint dül le a földre  s öm-
lik ki drága vére, ajkán e szavakat rebegve: Isten 
hozzád bérezés hazám, . . . . Isten hozzád szent 
szabadság . . . . ajka elnémul, de felszálló  lelke 
átkot szór a zsarnok ellen fejére.  . . . 

Nyugodjatok dicső harezfiak  csendesen jel-
telen sirhalmoto'- alatt, melyre nem borul e napon 
utódotok, de keblünkben mig vérző szivünk dobog, 
emléketek örökre élni fog. 

Halhatatlan költőnic Petőfi  szavaival kérjük 
mi is az istent, hogy mit mi most nem tevénk, adja 
meg a természet által: 

„Ne legyenek szemfödetlen 
Puszta sir alatt. 
Hintsd reájuk szemfedöül 
A virágokat ! u 

Beállt az éj . . . sötét felhő  borul az ég kár-
pitjára, mely közül csak néha néha süt ki a méla 
hold. 

Mindenki elhagyja a temetőt s könyebbiilt 
szívvel távozik, mivel az itt töltött pár óra alatt 
azzal társalkodott képzeletben, ki boldogsága, min-
dene volt neki . . . . 

Egymásután alusznak el a kis mécsek, mig 
végre beáll a sötét éj . . . s tovább susogja az 
öszi szél : 

„Csendes a holtak hazája, 
Csendes a mohlepte sir, 
Mély, s öröklő éjszakája 
Nem zavarja föld  csatája 
Földi ösztön, földi  hir I" 

Yáncsa György, 



tó/c pedig a főispán  kezéhez nyolczezer forintot 
utalványozott, s ezenkívül elrendelte egy megyei 
útnak megcsinálását, hogy igy a közérdeknek is 
legyen egy szolgálat téve s egyúttal a szegénység 
jutalmazó munkát nyerjen a szükség idejére. Per-
sze az országgyűlés egyhangúlag tudomásul vette 
a kormány válaszát, az ellenzék pedig azóta uj-
ságczikkeiben még jobban dühön;;, hogy a csánk-
vetés nem sikerült s fel-felsohajt,  hogy ez a zsar-
nok Tisza örökké akar-e már élni s uralkodni? 

Természetes, hogj Tisza miniszterelnök nem 
akar megbukni csak azért, hogy a tisztelt egye-
sült ellenzék hatalomvágyának szolgálatot tegyen. 
S egyesült ellenei hiába akarnák őt a légszivattyú 
alá helyezett sorsára juttatni, álhatatos hazudo-
zással a közvéleménynek tőle elfordulását  híresztel-
vén, azon czélból, hogy az ezután történjék meg. 
A józan közvélemény már nem teremthető, hanem 
magától jő létre a közdolgokat figyelemmel  kisérő 
polgárok közt, — s a nép józan felfogása  teremt 
ugyan közvéleményt, de ez egyenesen a hazugság-
gal dolgozó, tehetetlen ellenzéket itéli el. 

_ _ _ _ _ N. 

A k é p v i s e l ő h á z o k t ó b e r 28-i ki ülé-
s é b e n a pénzügyminiszter előterjesztette a jövő 
év budgetjét, mely egy-két százezer forint  híján 
teljesen megfelel  azon számoknak, melyeket az 
„Ellenőr" a napokban közzétett. Most csak consta-
tálni akarjuk azon rendkívül kedvező benyomást, me-
lyet a jelentés a ház összeségére tett. 

A k é p v i s e l ő h á z véderő-bizottsága meg-
rlaku s elnökévé Tisza Lászlót, jegyzőjévé pedig 
Márkus Istvánt választotta. 

Az^ o s z t r á k u r a k h á z á n a k október 
27 iki ülésében nem tudta elfogadtatni  akaratát 
Taaffe  kormány elnök. Arról volt szó, hogy kie-
gyeztessék a fölirati  bizottság töl.bségének és ki-
sebbségének javaslata közt az elértést. Sajnáljuk 
a kiegyezés érdekében, hogy gyöngének bizonyult 
be, hogy az urakháza fejtett  ki a szükségnél na 
gyobb makacsságot. 

Mi csak két esetet képzelhetünk. Taaffe  gróf 
vagy azért szenvedett vereséget, mert nem lépett 
kellő contactusba az urak házával és elmulasz-
totta kifejteni,  hogy minő fontosságot  tulajdonit a 
csehek jogfentartásának  és hogy minő mértékben 
kívánja azt tekintetbe venni. Ezzel a mulasztással 
szemben nem csodálhatnék, hogy az urakházának 
többsége nyomatékosan hangsúlyozta, hogy nem 
egyezik bele az alkotmány megingatásába. 

De az urakháza is tévedett, ha a kormány 
biztosításával szemben is ragaszkodott e formali-
táshoz. Az urakháza beérhette volna azzal, hogy 
semmi olyasmit nem akar adni a cseheknek, a íni 
nem foglaltatik  a jelen alaptörvényekben és ennek 
fejében  csonkitatlanul engedhette volna át a cse-
heknek azt a dicsőséget, hogy még a felirat  is 
megemlékezik jogfentartásunkról. 

Megemlítjük végtére, hogy az urakháza ezen 
fontos  ülésben Albrecht, Károly Lajos és Lajos 
Viktor főherczegek  is jelen voltak is támogatták 
Taaffe  gróf  javaslatát. A kormányelnök azon eljá-
rásának helyessége legalább is vitatható, hogy a 
dynastia tagjait tanúivá tette vereségéi ek. 

Külföldi  szemle. 
A t á v i r a t o k v á l t o z á s o k a t j e l e n -

t e n e k , melyek az osztrák-magyar külügyi hiva-
talban történtek és történi fognak.  Ezen változá-
sok közt legnagyobb figyelmet  érdemel az, hogy 
az osztrák-magyar nagykövet Konstantinápolyban, 
Zichy Ferencz gróf  is beadta lemondását és hogy 
ezen lemondás elfogadtatott.  Még eddig utóda nincs 
kijelölve, némelyek ugyan csak azt hiszik, hogy 
Kállay Béni fogna  oda kineveztetni, mint olya'11 
ember, ki a keleti ügyekben legtöbb jártasság-
gal bir. 

T ö r ö U o r s z á g b a n a dolgok ismét bo-
nyolulnak s így csakugyan szükség van arra, hogy 
oda nagyon ügyes és szemfüles  diplomatát küldje-
nek a hatalmak. Az arnauták legutolsó felkelése 
Szerbia és Montenegro ellen a dolgok állását még 
bony ulultabbá teszi. A ltadzsi albán törzs ugyanis 
a felkelő  arnautáknak 400 embere küldött segítsé-
gül. Az albán liga pedig Gosinjébe és Plavába 
élelmi és lőszereket küldött. 

De magában K o n s t a n t i n á p o l y b a n is 
növekedik a zavar, Mahmud Nedim ugyan Hirch 
báróval egy 5 millió fontnyi  kölcsön megkötése 
felett  alkudozásba állott. Anglia ezen kölcsön meg-
kötése ellen tiltakozik, de Layard konstantinápolyi 
nagykövet a portának egy szerződést előterjesz-
tett Cyprus sziget megvételére nézve, de itt meg 
Lobanoff  herczeg konstantinápolyi muszka nagy-
követ tiltakozik és kijelentette, hogy ha ezen szer-
ződés meg is köttetnék, ezt Muszkaország soha 
sem fogja  érvényesnek elismerni. 

Á g ö r ö g d e l e g á t u s o k Konstantiná-
polyból Athénbe kormányuknak azt irják, hogy 
itt időzésüknek semmi czélja nincs, mivel előrelát-

ható, hogy a határigazitási kóiué.-. nem fog  meg-
oldathatni és épen azért haza akarnak menni. 

M a r s e i l l e b e n 20-ika óta a nagy munkás 
kongressus folyvást  tart, abban a nők is vesznek 
részt és már több határozat hozatott, jelesül ezen 
elvek állapíttattak meg: a föld  a földművelőké,  a 
szerszámok és gépek a munkásokéi. A nő min-
denben egyenjogú a férfiakkal.  Mindeniknek joga 
van a munkára. A szocziál-demokraczia czélja: 
béke és szabadság. Nincs jog kötelesség és nincs 
kötelesség jog nélkül. 

Nagy feltűnést  és egyszersmind aggodalmat 
okozott Berlinben azon hir, mely szerint dr. Struck, 
Bismarck házi o:vosa, hirtelen Varzinba hivatott. 
Gorcsakoff  oda november 20-dikára váratik. 

De nem csak E u r o p á b a n bonyolulnak a 
viszonyok, hanem Á z s i á b a 11 is. Az, hogy a 
muszkák Gök-Tepénél a tekke turkománoktól ke-
ményen megverettek, nem szenved többé kétséget 
és veszteségük többre mint ezer emberre megy, 
sőt még több ágyukat is vesztettek, most már a 
hivatalos lapok is beismerik, hogy veszteségük 
500 ember, de azzal vigasztalják magukat, hogy 
egy 20.000 emberből álió turkomán sereget ug-
rasztottak szét. 

Hire jár, hogy az angoloknak sikerült volna 
a teheráni udvart egy Angliával kötendő szövet-
ségre birni, sőt némely hirek szerint ezen szövet-
ség már mégis köttetett. 

Epen ezen oknál fogva  határozta el a muszka 
kormány Merv elfoglalását  bármi áron és bárminő 
áldozattal. Hogy ezen hadjárat minél elébb bevé-
geztessék, Skobeleff  tábornok neveztetett volna ki 
főparancsnokul,  kit valamannyi muszka tábornok 
közt legerélyesebbnek tartanak. A muszkák még 
Merven kivül Heratot is elakarják foglalni.  Ez al-
kalmasint azért történik, hogy a persákat tartsák 
sakban, ezen körülmény még inkább látszik oda 
mutatni, hogy Anglia és Persia közt szövetség 
köttetett. 

Gough tábornok, mint Pasawurból jelentik, 
a mangátokat, kik seregét körül fogták,  szétverte. 
De most 17 ezred érkezik Herátból a felkelő  af-
gánok segítségére, Roberts tábornok Kabulban 
nyolez afghánt,  kik Cavagnari meggyilkoltatásá-
ban részt vettek, kivégeztetett. 

G a r v e 11 W o l s e l e í a transvaaliknak ki-
jelentette, hogy csak akkor fog  Anglia Transvaal 
amnexiojáról lemondani, ha a Vaal folyó  a Dra-
chensberg hegyen keresztül vissza felé  fog  folyni. 
A boerek elkeseredése az angolok ellen nőttön nő, 
s az angolok a boerek általános felkelésére  el-
lehetnek készülve. 

Kossuth leveléből. 
Kossuth Lajos Helfy  Ignácz orsz. képviselő 

nek levelet irt, melyben válaszol a „Zásztava" 
tudósítója azon megjegyzésére, mintha K. a zsidók 
emancipatiója ellen nyilatkozott volna előtte. Le-
veléből adjuk a következőket : 

Kedves Barátom I A mult hó vége felé  a ma-
gyar lapok legtöbbje egy cikket vett át a „Zász-
tavá"-ból, melyben az újvidéki szerb gymnáziutn 
egyik tanára nálam tett látogatásáról írva, többek 
közt azt állítja, mintha én azt mondtam volna, hogy : 

,, A zsidók teljes emancipációját addig nem 
kellene keresztül vinni, mig ők a többi honpolgá-
rokkal társadalmilag és politikailag ki nem egyen-
lődnek, mig meg nem szűnnek magukat mint kü-
lönvált idegen elemet tekinteni; hanem csak akkor, 
ha majd egyedül vallás dolgában fognak  külön-
bözni a többi honpolgároktól, mint ez tényleg 
Anglia, Franczia és Olaszországban van." 

Sok mindenféle  badarságot összeirkált már 
felőlem  egyikmásik „látogató" Nem szoktam vele 
törődni. Ezzel a badarsággal sem törődném, ha ez 
állítólagos nyilatkozatnak az nem volt volna kö-
vetkezése, hogy még most is folyvást  egész levél-
özön árad hozzám zsidó-vallásu hazámfiai  köréből, 
akik, ugylátom, nagyon reá érnek egy újvidéki 
szerb tanár utazási jegyzeteit figyelembe  venni; 
do arra nem értek reá, hogy az én nyilvános 
életemre ós számtalanszor ismételt nyilatkozataim-
ra csak legkissebb figyelmet  is fordítsanak  ; mert 
aki engem erre méltatott, az józan észszel csak 
mégsem lehetne képes rólam ily ostobaságot föl-
tenni. 

Nekem ezen levélözön nagy alkalmatlanságot 
okoz, annyival inkább, mert, amint tudja ön, ter-
hes munkával vagyok elfoglalva,  melyben haszon-
talan levelezésekkel zavartatni — nagyon ter-
hemre esik. 

. Szerb tanár látogatóm csak egyes szavaimat 
véste emlékezetébe ; de azokat kikapkodva ak-
ként fűzte  össze, hogy merőben fonák  fogalmat 
adnak nézeteim felöl. 

Olyan bolondat biz én nem mondtam, sem 
nem gondoltam, hogy a zsidók teljes emancipáció-
ját addig nem kellene keresztülvinni, mig a többi 
honpolgárokkal társadalmilag és politikailag ki 
nem e.-yenlődnek. Hisz ez annyit tenne, mint az 
emancipációt soha napjára utasítani. 

KmancipAltatniok  kell a zsidóknak, hogy „ki-
egyeülődhessenek." E nélkül a kiegyenlődés lehe-
tetlen. — Lehetetlen politikailag, mert a nem eman-
cipált zsidóknak nincs politikai joga: hát miként 
egyenlődjék ki a „nincs", meg a „van"? De lehe-
tetlen társadalmilag is, mert esik a jogegyenlőség, 

csak az egyenlő szabadság idézhet elő társadalmi 
kiegyenlődést. 

iin hát nem azt mondtam, hogy a zsidók tel 
jes emancipációját addig nem kellene keresztülvin-
ni, mig a többi honpolgárokkal társadalmilag és 
politikailag ki nem egyenlődnek; hanem azt mond-
tam, hogy ha száz emancipacionális törvény hoza-
tik is, azért az emancipáció sem társadalmilag, sem 
politikailag nem lesz teljesen a gyakorlatias élet-
ben keresztülvive sehol, a hol a zsidók magukat 
külön-faj  gyanánt viselik és szokásaikban, élet-
módjukban a többi honpolgároktól különvált nép 

: maradnak ; teljesen emancipálva csak akkor lesz-
| nek, ha szokásaikban, életmódjukban magukat any 

nyira azonosítják a többi honpolgárokkal, hogy 
köztük és ezek között az egyedüli különbséget 
csakis a vallás tegye. — E nézet illusztrációjául 
hivatkoztam Anglia-, Franczia- s különösen Olasz-
országra, hol, nem ritka kivételkép, mint minálunk, 
hanem széltében találkozik az ember zsidó-vallásu 
olasz polgárokkal a köz- és polgári élet minden 
ágaiban, közhivatalokban, parlamentben, még a 
hadsereg tisztikarában is; — a lársaséleiben pe-
dig teljességgel nincs semmi elkülönítő vonal 
köztük és a többi polgárok közt. Es miért van ez 
igy? Azért, mert annyira beolvadtak az olasz nem-
zetiségbe ; szokásaikban, életmódjukban, társadal-
mi alkalmazkodásukban tetőtől talpig anyira ola-
szok, hogy itt a zsidó-minőség nem faj,  hanem 
csakis vallásminőség, s mint ilyen a poíitikai és 
társadalmi kiegyenlödésnek nem szolgál akadályul. 

Ez az, amit én mondottam; s nem az, ami 
nekem tulajdoníttatik, de aminek egész nyilvános 
életem ellentmond. 

A deési kiállítás. 
Valamennyi hazai kiállítás mindinkább meg-

győz bennünket arról, hogy iparunk emelésében 
a társadalomra és kormányra egyike a legszebb 
feladatoknak,  de e mellett bizonyára a legnagyobb 
sikernek is, a bőripar terén vár. Minden feltétele 
megvan az országban az egészséges bőriparnak, 
egyrészt a nagy piacz benn és a keleti tartomá 
nyokban, másrészt a roppant mennyiségű anyag 
ugy hazánk, mint a szomszéd országok állattenyész-
tésében. A bőrkikészítésben annak idején mint 
minden keleti népnek, ugy Erdély lakóinak is meg-
voltak saját speczialitásai, hogy többet ne emiit-
sünk, ilyen volt a néhány világkiállításon is fel-
tűnést keltő piros kordován, a mely azonban, mond • 
hatnók csaknem az egész magyar bőriparral elve-
szett. Nem szorul bizonyításra, hogy a bőrök ki-
készitéte tisztán vegytani titkokon alapszik. A fran-
cziáic például chemikusokat küldtek ki Ázsiába a 
keleti bőrök készítésének elérésére s ez uton árasz-
tották el a világot a juchten, chagrin, saphian, ma-
roquin stb. nevü franczia  bőrökkel. Egy, a kor 
színvonalán álló, szaktudósok kezelese mellett mű-
ködő, chemiai laboratóriummal kiegészített szak-
iskola megbecsülhetetlen szolgálatot tehetne a ha 
zai bfriparnak,  sőt e nemben legnagyobb képzett-
séggel bíró iparosokat bocsátván szét az országban, 
eddig nem is sejtett virágzásra emelhetné e nagy-
fontosságú  iparágat. 

Egy ilyen szakipariskolának a felállítása  an-
nál kevésbbé sorozható a szép államok közé, mi-
vel az országnak, vagy mondjuk, egy városnak 
tényleges pénzalapja is megvan reá. Igénytelen 
nézetünk szerint a székesfehérvári  kiállítás tiszta 
jövedelme ennél helyesebb és üdvösebb czélra alig 
volna fordítható.  Ez összeg különböző ipari czé-
Iokra forgácsoltatván  szét, csak csekélységénél 
fogva  is nem biztosithat magának maradandó ha-
tást, mig igy a kormánynak bizton várható segé-
lyezése mellett elbukott bőriparunk ujjáteremtése 
képezné a székesfehérvári  kiállítás szép állandó 
emlékét. 

Melegen ajánljuk e tervet az intéző körök 
figyelmébe. 

Tudvalevő dolog, hogy a kikészített bőrfel-
dolgozására meglehetős ipara van a: országnak 
s czipészeink, csizmadiáink talán legnagyobb szám-
mal vannak, a kik azonban fájdalom,  'öbbnyire 
mind külföldi  bőröket dolgoznak fel,  úgyannyira, 
hogy pl. egyetlen czég Kolozsvárt évenkint 10 — 15 
ezer frt  értékű bécsi bőrt használ el. Ha már most 
a mi tímáraink készítményeit tekintjük meg a ki-
állításon, maguk a bőr felhasználói  állítják, hogy 
aránylag kevés javításra volna szükség, hogy a 
hazai bőrök némely külföldi  hason'ó jzikkekkel 
versenyre keljenek. Kolozsvárit például az /vkesz-
man által kiállított barkás lóbőr, háromszor üttetett 
gubicsos talp ; Beszterczéről Demgler Gábor bor-
nyubőrei, Braedt Nándor készítményei, Deésről 
Német Lajos kitűnő bornyubőrei nem sok kívánni 
valót hagynak hátra ugy áruk mint kiállításuk te-
kintetében s csak egy cheinikusra volna még szük-
ség, a ki elárulja nekik a külföldi  e nemű bőrök 
előnyeinek titkait. 

A mi bőrfeldolgozó  iparunkat illeti, nem hall 
gathatjuk el az elismerést Cserna István kolozs-
vári szíjgyártó pompás hámai, kantárai, Holstadter 
F. beszterczei jó czipői, Szilágyi Lajos kolozsvári 
csizmadia jó cszizmái, Matucsek József  és Ferencz^ 
Ignácz kolozsvári czipészek kitűnő munkái felett 

Agyagiparunkra,  csaknemszószerint azt mond-
hatjuk, a mit bőriparunkra, azzal a különbséggel, 
hogy a közönséges konyhai használattól eltekintve, 



e téren még roszabbul Állunk, mint a bőriparban 
s csak az agyagedények szállítási nehézségeinek 
köszönhető, hogy azon nagy számú iparosaink, a 
kik cserépedény készítéséből élnek, még eddig 
tönkre nem mentek. — Az egész kiállításon csak 
Horváth Károly lekenczei ügyes fazekasunknak 
nagyszámú czikkei érdemeltek figyelmet,  nem an-
nyira korrektségük, mint inkább a színezés erede-
tisége és magasabb müalakok utánzására való tö-
rekvése által. Horváth a mázhoz szükséges anya-
gokat, a melyek szép színeik által valóban feltű-
nők, mind Deés vidékén kutatta fel  s állítása sze-
rint e közben egy nagy cement telepre is akadt. 
Minden esetre kívánatos volna, hogy nagyobb tö-
ke szakértőkkel indulna meg e téren a kutatásban 
s ezen anyagoknak minden körülmények között 
szerfelett  háládatos felhasználására.  A legkitűnőbb 
agyag nemekben és festékekben  hazarészünk na-
gyon gazdag s csak vállalkozó, töke és mindenek-
felett  oskolában kiképzett erők volnának szüksé-
gesek, hogy itt egy nagy kiterjedésű hatalmas 
agyag-iparnak vessék meg alapját. 

Ezen anyagok között különösen a cement 
valóságos kincs, a melyet más országokban az 
aranynál szorgalmasabban aknáznak, mi a deési 
kiállításon csupán ifj.  Orbán Károly építőmester 
által Ziláltról láttuk feldogozva  gránit és márvány 
mozaiquekal alkalmas padozat-lapoknak. 

H. 

A koiumbácsi légy. 
Kedves szerkesztő barátom 1 Több magyar 

lapból s ezek közt a „Nemere" mult számából is 
olvasom, hogy azon földrengések  következtében, 
a melyek nemrég az Aldunánál érezhetők voltak, 
a történelmi nevezetességű Galambócz (Kolumbács) 
vár romjai összedőltek s a romok betemették azon 
barlangokat, a melyekből a koiumbácsi (lapod 
szerint a „golubácsi") legyek szoktak k i k é i n i(?) 
Ív körülményt a lapok általában nagyon örvende-
tes dolognak tartják. Pedig bizony semmi örven 
detes nincs abban, sőt inkább sajnálkozni kellene 
egy szép várrom összedülésén. A koiumbácsi le-
gyeknek épen semmit sem ártott a földrengés  s 
létezésükkel semmi összefüggésben  sem voltak 
azok a betemetett barlangok. 

Hogy ki, mikor és minő alapon nevezte ezen 
szunyogfajta  legényeket koiumbácsi légynek, arra 
kielégítő feleletet  nem adhatok s ugy hiszem egyik 
zoologus sem. Annyi bizonyos, hogy e vandal ál-
lat épen nem szorítkozik Kolumbács vidékére, ha-
nem a Baziáson alóli Dunaszorosokban és völgyek 
ben terül el birodalmuk. Becses nevöknek hajlan-
dó volnék mythologiai vagy babonás eredetet tu-
lajdonítani. — Minden nemzet vallásos mondáiban 
fordulnak  elő oly szellemek, a melyeket a képze-
let barlangokba, földnyilásokban  helyez el. Ily 
szellemek leginkább azok, melyek az ember vagy 
állatok életére káros befolyással  vannak, — vagy 
legalább azoknak alkalmatlanok. Ismeretes a gö-
rög mythosból, hogy a szeleket Aeolus egy nagy 
barlangban tartja és kénye-kedve szerint onnan 
bocsátja világgá. Benne van a székely ősmondák-
ban, hogy a Nemere,- mely embert állatot egyfor-
mán megfagyaszt,  egy nagy hegy üregéből veszi 
eredetét. Ma már mindenki tudja, hogy a szelek 
miképen támadnak. Tavakba, barlangokba helyezte 
az ős néphit azokat a rettenetes sárkányokat, me-
lyek rendesen a tó vizét kiisszák, de egy hős le-
gény, a kinek kedvesét elragadja, levágja mind a 
hé: fejét  s a tó ismét megtelik vizzel. Némelykor 
barlangba szorittatik be ő sárkánysága s innen 
fújja  a rettenetes tüzet és öldöklő gázokat. 

A koiumbácsi sziklák hasadékai sem voltak 
mentek attól, hogy a sárkánynak szállást ne adja-
nak, A néprege szerint midőn egy királynak be 
teges leánya üdülést ment keresni a sziklák alatti 
völgy forrásánál,  egy rettenetes sárkány rohant 
rá és kíséretére. A jajveszékelés hallatára ott te-
rem György vitéz, ráront a sárkányra, földreteriti 
s levágott fejét  a koiumbácsi sziklák egyik hasa-
dékába dobja. A levágott fő  rothadásnak indult s 
ebből származtak később a rettenetes koiumbácsi 
legyek. (Lásd B. Mednyánszky stb. „Erzáhlungen, 
Sagen, Legenden aus der Vorzeit Ungarns" Pest, 
1829. 461. lap.) Később egy király, hogy e legyek 
által okozott nyomornak véget vessen, a nyílást 
befalaztatja,  de tavasszal a legyek tojásainak ki-
kelése által oly hatalmas nyomás támad, hogy a 
fal  leszakad s a mérges legyek még sokkal na-
gyobb mennyiségben törnek elé, mint valaha. — 
(L. Schott Arthur és Alb. „Walachische Márchen" 
Stuttg. 1845. 284. 1.) Népünknél is megvan a mon-
da, hogy Margit napján (julius 13.) az általa le-
győzött s árkány torkából szállnak ki a legyek. 

Az elmondottakból könnyen kimagyarázható 
a koiumbácsi légy néveredete. Különben a nép-
babonának táplálékot nyújtott egy pikáns eset is, 
a mely az 50-cs években történt. Az akkori kato-
nai kormány nemes atyai indulatától vezéreltetve, 
elhatározta, hogy ezen bestiáktól megszabadítja az 
alvidéket. Szakértőt küldött tehát ki a helyszínére 
tanulmányokat tenni s ennek sikerült végre azon 
hivatalos meggyőződésre jutni, hogy a nevezett 
legyek az aldunai barlangokból veszi* eredetüket. 
„Véleményes jelentését" abban tette meg, hogy 
minden barlang befalaztassák.  Ez meg is történt, 
de azért a legyek egyetlenének sem lett semmi 

bántódása. Másik nyáron épen oly nagy számban 
lepték el a vidékeket. 

A koiumbácsi vár összeomlásáról és ezzel 
együtt a legyek elpusztulásáról, ha jól tudom, az 
első tudósítás most is Bécsből jött. Sajnálom, hogy 
a magyar lapok ily alakban utánközölték. Hogy 
ugy ne járjunk ezzel is, mint a „gyöngyösi kávé 
val", szeret :em volna, ha más szakavatottabb va-
laki vállalkozott volna a tudomány érdekében ezen 
félszeg  hir visszautasítására Meglehet, hogy azóta 
már jött czáfolata,  de figyelmemet  kikerülte. 

Hogy mennyire téves felfogás  a barlangok-
ból származtatni a koiumbácsi legyet, annak be-
bizonyítására szolgáljon a következő rövid leírás. 

A koiumbácsi légy (foltos  tücsöl, Simulia 
maculata s. columbacsensis Fabr.) a kétröpüeknek 
egyik alrendjéhez, a szunyogfélékhez  (Nemocora) 
tartozik. Hossza 3—4 mm., színezete szürkés, kispé 
kéklő fuvattal  ; csápjai, homloka, ezombjai sötét-
barnák, a lábak többi izületei világosak. A tor 
hátulsó felén  három sötétebb hosszú vonal látható. 
A szárnyak fehéren  átlátszók. A végtest aczélkék. 
A csápok vaskosok, tizenegy izületüek. Fejlődésé-
nek első korszakában kizárólagosan a vizben él. 
A megtermékenyitett anyalégy petéit rendesen a 
vizek szélén tenyésző növényekre rakja le. Az 
ezekből kikelő áleza a viz fenekére  hatol, a hol 
különböző tárgyakra gabnaszem alakú tokokat ké-
szit és ebbe húzza meg magát, később bábbá ala-
kul, melyből aztán a légy fejlődik  ki. 

A kifejlődés  ápril végére vagy május elejére 
esik, a mikor is roppant nagy rajokban rohannak 
a legelőkre és nagy pusztítást visznek végbe az 
ott legelésző állatokban. Némely években, ha na 
nagyon elszaporodtak, átcsapnak Hunyadmegyébe 
is. A marhákat milliószámra lepik el s erős csípé-
seikkel addig üldözik, mig a szegény állat vég-
kép kimerül. Legveszedelmesebb akkor ha a szem-
be, szájba, orrba, vagy légcsőbe jutnak. Ilyenkor 
az állat erős köhögésre ingereltetik s az inger 
rendesen meg nem szűnik addig, mig az állat ki 
nem adta páráját. A szegény marhák a veszélyt 
korán megérzik s hogy attól szabaduljanak, a pász-
tortűz köré szoktak gyűlni és pedig ugy, hogy 
arcczal legyenek a tűz felé.  Ez némelykor hasz-
nukra is válik. 

Az Aldunánál évenkint több marha esik a 
koiumbácsi legyek áldozatául; kiirtásuk még ed-
dig nem sikerült. A sziklahasadékok befalaztatása 
vagy a koiumbácsi vár összedülése legkevésbé sem 
alterálja őket. 

I)r. Szász István. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A s e p s i - s z e n t g y ö r g y i j ó t é k o n y 

c z é l u n ő e g y l e t fillérestélyei  a városház ter-
meiben ma (szombaton) estve kezdetűket veszik. 
Ajánljuk az egylet tagjainak és a pártoló közön-
ség figyelmébe. 

— A h á r o m s z é k i h i z i i p a r e g y e s ü -
1 e t igazgatósága értesiti mindazokat, a kik a szö-
vészeti tanműhelybe mint benlakók felvétetni  óhaj-
tanak, hogy novemberhó 15 én az intézet igazga-
tóságánál jelentkezhetnek. 

— II. k ö z l e m é n y a Székely nemzeti Mu-
zeum részére beküldött tárgyakról. Dr. Cseh Ká-
roly ur Zalathnáról a következő becses tárgyakat 
küldötte be : 1)7 darab pénzt, melyek közt van 
egy Augustus korabeli rézpénz és egy Mária The-
rézia-féle  „Justitia et elementia" tallér. 2) 5 darab 
ásványt. Ezek közül az 1. és 2. számnak — rajtuk 
arany jegeczek lévén láthatók — raritások; sőt az 
1. számú még az által is nevezetes, hogy ez oly 
kőzeten — meddü — jön elő, a milyenen az arany 
nem szokott előjőni (quarz helyett homokkőn). A 
3. számú a székelyföldről  van. — A küldemények 
átvételét köszönettel elismerem. Kelt Sz. Dányán, 
1879. október 28 án. Potsa József,  főispán. 

— A h á r o m s z é k i t a k a r é k p é n z t á r 
1879. október havi forgalmi  kimutatása. Bevétel : 
83 féltől  betét 9719 frt  50 kr. Befizetett  váltókból 
54528 frt.  Befizetett  kamatokból 129O frt  28 kr. 
Illetékből 325 frt  16 kr. Kölcsönből 15000 frt.  A 
mult hóról készpénzáthozat 3349 frt  60 kr. Összeg 
83218 frt  60 kr. — Kiadás: 54 félnek  betétvissza-
fizetésre  19216 frt  17 kr. Folyó kamatokra 128 frt 
26 kr. Leszámítolt váltókra 49858 frt.  Osztalékra 
38 frt  40 kr. Kezelési költségekre 48 frt  10 kr. 
Tiszti fizetésekre  95 frt  01 kr. Postadijakra 9 frt 
31 kr. Kölcsönvisszafizetésre  8400 frt.  Kölcsön ka-
mataira 151 frt  60 kr. Készpénz 5273 frt  75 kr. 
Összesen 8321S forint  60 kr. — Kelt Sepsi Szent-
Györgyön, 1879. évi október hó 30-án. Ötves Pál 
pénztárnok. Vásárhelyi Samu, könyvelő. 

— A k i n c s k e r e s ő . Egy lélektani tekin-
tetben feltűnő  esemény adta elő magát Kolozs-
várit. E hó (október) 30 án — irja a „Kelet" — 
híre terjedt, hogy Korbuly Gergely ur házát a 
Belső monostor utczában aláaknázták, hogy a fold 
alól feljőve  a Wertheim-szekrényhez jussanak Egy 
névtelen feladás  következtében a rendőrség és az 
ügyészség is kiszállott s a szomszéd telek pinczé-
jében valóban óriási földmunkálatokat  és egy alag-
utat fedeztek  fel,  mely az épület fundamentuma 
alatt Korbuly Bogdán ur pinczéje alá nyúlt be. 
A feltűnő  jelenség azonban a bűnös szándék min-
den jelének hijjával volt s egyetlen nő babonás 
álmában leli magyarázatát, M. R. asszonyság szo 

balánya kilencz évvel ezelőtt azt álmodta, hogy a 
ház pinczéjében biztosan kincsre talál. A szép álom 
borzasztó rögeszméjévé vált, a mely egész lényét 
rabjává tette s emberfeletti  munkát végeztetett 
vele. Hozzáfogott  az ásáshoz s kilencz hosszú évig 
minden éjjel, a mikor csak szabad ideje akadt, a 
sötét, nyirkos pinczében mindig ásott. — Először 
mintegy másfélöl  mélységre hatolt lefelé  s az üre-
get ellátván lépcsőkkel, egyenes irányban kezdett 
ásni. Ilyenformán  egy kilencz méter hosszú, egy 
méter magas, háromnegyed méter széles alagutat 
ásott, küzködve hatalmas köv-'kkel,  a beomló föld-
del, a melyet deszkákkai feszitett  fel  oly kezdet-
leges módon, hogy valahányszor az üregbe csú-
szott, élete forgott  veszélyben, a leomló föld  bár-
mikor elzárhatván a visszatérhetés útját. Elképzel-
hető, mily borzasztó lehetett éjjeli munkája, melyet 
az alacsony üregben görnyedve kellett végeznie, 
kihordva minden kosárka földet.  E kihordott föld 
del az egész pinczét megtöltötte, még pedig mind 
egymásra lapítva a nyers földet,  hogy meredek 
hegygyé lett a nyilás körül s kénytelen volt azt 
később a szomszéd pinczébe hordani át. A rendőr-
ség négy lámpát, elromlott kosarakat, földvágót, 
fát,  fürészt  talált a nyilás körül, mint ez iszonya-
tos munkának eszközeit. A nőn szomorú jelenségei 
látszanak, hogy egy szerencsétlen rögeszme áldo-
zata, szerfelett  ideges, el van halványulva s most 
is hiszi, hogy munkáját megzavarván, kincsétől 
fosztották  meg. 

— A s z ü r e t e l é s katonai karhatalommal. 
Peér község (Szilágy megye) határában, hol a 
philloxera nagy mértékben fellépett,  a kereskedel-
mi miniszter az összes szőlőkre zárlatot rendelt el. 
Az alispán attól tartván, hogy a zárlatot a mint-
egy négyszáz holdnyi szőlőterülen a szőlőbirtoko-
sok netáni tiltakozása esetén a rendelkezésére álló 
őrséggel nem fogja  foganatosíthatni,  katonai kar-
hatalom kirendelése végett folyamodott  a minisz-
tériumhoz, mely kérelméhez képest ki is ren-
deltetett. 

— A k a s s a i h a j d ú m e g a s z o l g a -
b í r ó l e á n y a . Kassai lapok beszélik, hogy egy 
közel megyebeli szolgabíró 18 éves, feltűnő  szép-
ségű leánya, apja hajdújával, egy hasonlóképen 
csinos legénynyel megszökvén, Kassára jött. Ott 
paraszt öltönye daczára — minőt, mint mondatik, 
gyermekkorától fogva  viselt — felismerték  s atyja 
a hatóság részéről értesittetvén, további intézke-
désre felkéretett.  A nő kijelentette, hogy atyjához 
semmi áron sem tér vissza, hanem követi szive 
választottját; e nyilatkozata miatt egy helybeli 
rokon család gondjára és felügyeletére  bízatott, 
— elzáratása ugyanis nagyon lealázó lett volna, s 
ő^negigérte, hogy bevárja atyja válaszát, — innen 
azonban sikerült neki este az ablakon át megszök-
nie. Hollétét ekkoráig nem tudni. 

— S z e r e l m i t r a g ö d i a . Bécsben nagy 
senzácziót kelt a következő kettős önmérgezési 
eset. Fleischhakker Paulia, egy tekintélyes lipót 
városi vendéglős fiatal  leánya tegnapelőtt eltűnt a 
szülői házból. Tegnap Purkersdorfból  az a jelentés 
érkezett, hogy egy leány és Fichtinger nevű fiatal 
ember, kinek Bécsben neje és két gyermeke van, 
a vendéglőben ciankalival megmérgezték magukat. 
A vizsgálat kiderité, hogy ez az öngyilkos leány 
Fleischhakker Paulin. A leány szerelmes volt Fich-
tingerbe, de szülői megtilltották neki a viszonyt. 
Ezért mindketten elhatározták, hogy közösen vé-
get vetnek életüknek és borzasztó szándékukat 
végre is hajtották. 

— F i n á n c z h i s t o r i a . A napokban, mint 
a „Kecskemét" irja, egy fináncz  elfogott  egy fiatal 
paraszt legényt egy pár kötés dohánynyal, s hogy 
jobban tudja, hogy merre van a „direction" hát 
egy szelíd pofont  is adott neki; — azzal aztán 
mentek arra, a merre a fináncz  mondta ; útközben 
a legény azt monja : „de 'iszen csak még egyszer 
vágott volna pofon",  — „akkor kettő lett volna"' 
— mondja egy ott álló asszony. — „Nohát, hogy 
egy se legyen, visszaadom" s miként beszélt, ak-
ként cselekedett. No de azután rá is gyújtott ám 
a szaladásra, s hogy legyen mivel gyújtani a pi-
pára, a dohányt is magával vitte. 

— T ö m e g e s m é r g e z é s . Iszonyú sze-
rencsétlenség tartotta a napokban a krimi Halb-
stadt város lakosságát izgalomban. A nevezett 
hely két legnagyobb kútját ugyanis vándor czi-
gányok, azért, mert a hatóság nem engedte meg 
nekik a városba való letelepülést — megmérgez-
ték. A kútban egy fontot  nyomó arsenicum-dara-
bot is találtak. Az első nap tizennégyen haltak 
meg, azonkívül még ötvenen kisebb-nagyobb mér-
tékben megbetegedtek. 

— A c s o k o l á d é n n e v e l t b a k á k . Van 
a hires neves Mollináry-ezred Kecskeméten állo-
másozó tartalék zászlóaljának egy kedélyes had-
nagya. A „Kecskemét" Mocsárynak irja a nevét ; 
— nagy hire van az ő jó bánásmódjának, tanítási 
rendszerének, — mit igazol az is, hogy esténként 
a kucséberek minden csokoládéját elnyeri, csak 
azért, hogy másnap annak a bakának adja jutal-
mul, a kinek egy dolgot ketszer kell mondania — 
mivel nagyon szeret tanítani. — Hallván ennek 
hirét a leendő MDlIináry nemzedék, körül fogják 
a gyakorlótért és úgyszólván leszorítják arról a 
bakákat. — Nehogy e miatt a tanításban hiány 
legyen, a finom  bánásmódu hadnagy ur a bámész. 



— V i d é k i k e d é l y e s s é g . A „Kecske-
mét" czimü legutóbbi számának hirdetései közt 
e kedélyes hirdetést olvassuk : „Boltajtomat e hó 
21 ére egy utczai csavargó elvitte; figyelmeztet-
tem, hogy 24 óra alatt hozza vissza, mivel — jól 
tudván, hogy ki tette — a legkisebb darabját is 
fején  verem szét." 

— E z i s r e k l á m ! Az egeri (csehországi) 
lap ilyen furcsa  módon figyelmezteti  a közönséget 
arra, hogy Brehm, a hires természettudós meglá 
togatja a várost: „ Brehm, ki magasan, sőt fölül  -
múlhatatlanul áll a majmok és madarak országá-
gában, e hó 28 án előadást fog  tartani a majmok-
ról a színház épületében. 

— T e r m é s z e t e s ok. Páris elsőrendű 
vendéglőjében előkelő uri ember gazdagon meg-
vacsorázva, a legfinomabb  londresre gyújt s távozni 
akar. A pinczér megszólítja, hogy fizessen.  „Nem 
fizetek."  „Miért?" „Mert egy soum sincsen." A 
vendéget rendőrségre vezetik, hol hasonló kérdé-
sekre hasonló válaszokat adott. Végre a rendőr-
hivatalnok azt kérdi, hogy ha nem volt pénze, 
hát akkor miért ment a vendéglőbe ? „M ri éhes 
voltam." 

— P á r i s i a p r ó s á g o k . 1) (A postán.) 
„Mennyiért utalványozhatok 50 frankot  Chalonsba ? 
„45 centimesért." „Nem is drága. Tessék a 45 ceti-
times. Alászolgája ! u s emberünk távozni készül. 
„Hahó, hát az ötven frank  ?" „lljah hát azt is kell 
fizetni?  Akkor nem küldök semmit." — 2) Egy 
bátorságáról nem épen hires fiatal  ember igy szól 
egy társaságban : „Na hiszen! ha engem valaki 
pofon  ütne, én . . . . én . . . nem tudom mit csi-
nálnék." 

kotló gyermekeket bekapaczitálja a glédá 
ott kiábáltatja velük két óra hosszáig: eins, z . l a l , ' 1 
— eins zwei — ott ugráltatja, ott oktatja atyai ^ ' 
őket; ha azután valamelyik nem akarja tova ^ 
fárasztani  a hadnagy urat a tanítással s kere k s 
old, az ilyen hőst két bakával menten elcsipetil-
addig gyakoroltatja — a mig a csokoládé jutaa 
mát ki nem érdemli. Ki hinné már, hogy azok 
bosnyákverő marczona bakák, nem sárkánytejen 
hanem csokoládén vannak nevelve ? 

- A l e l k i i s m e r e t . Egy kiváló hazai biz-
tosító intézet soproni főügynökségéhez  a napok-
ban 100 frtal  terhelt levél érkezett, melyben az 
illető plébános tudatja, hogy hiveí egyikének né-
hány évvel ezelőtt hamis bevallás folytán  körül -
belől a visszaküldött összeggel több fizetetett  ki 
kártérésitésül, miért is lelkiismeretében nyugtala-
nítva érezvén magát, ennek megnyugtatása végett 
ösztönözve látja magát a jogtalanul fölvett  össze-
get visszatéríteni. Mindenesetre ritkaság napja-
inkban. 

— K a t o n a m i n t r a b l ó g y i l k o s Bu-
kejeben, a nagy-goriczai kerületben Barlagics Mar-
ko közlegény, ki ott a térkép felvételnél  volt alkal-
mazva, betört éjnek idején egy ottani gazdag föld-
birtokos család lakásába s ott a nőt meggyilkolta. A 
férj  Despics Jankó hazaérkezvén megragadta a 
gyilkost, de ez a kezében levő borotvával őt is 
halálra sebezte, mély vágást ejtvén a földbirtokos 
nyakán. A nő azonnal meghait; a férjnek,  mély 
sebei daczára, volt annyi életereje, hogy a gyilkos 
után futott  s midőn azt nem érhette utol, betért 
rokonainak szaz lépésnyire levő házába s elmondta 
mi történt. A rögtön alkalmazott orvosi segély 
daczára másnap meghalt. A gyilkost még nem 
tudták elfogni. 

— M a k a c s ö n g y i l k o s . Weindorfer  Já-
nos 72 éves aggastyán, még augusztus hóban ön-
gyilkossági szándékból — szerencsére nem életve-
szélyesen — fölmetszette  ereit Pozsonyban. Azóta 
kórházban feküdt,  honnan néhány nap múlva egész-
ségesen távozhatott volna. Kedden reggel 6 óra-
kor Weindorfer  kiment a folyosóra  s a második 
emel tről levetette magát az udvarra, fiol  azonnal 
szörnyet halt. Tettének, mint a „Westung. Gránz-
bote" i.ja. indoka az volt, hogy megunta az életét. 

— Q u i p r o q u o. A n.ult tzerdán Döbling 
közelében egy koros férfi  hulláját találták. A ki-
küldött bizottság heiligenstadi házbirtokost, Loch 
Józsefet  ismerte fel  benne. Az orvos pedig kons-
tatálta, hogy szélhűdés folytán  halt meg. A holt-
testet ennek a lakására vitték, hol mély meghatott-
ság mellett át is vették, felöltöztették  fekete  ru-
hába s kiterítették, egy idős nőt pedig elküldöttek 
Hernalsba, hogy az elhunytnak ott lakó sógornő-
jét a gyászesetről értesítsék. A küldött megérke-
zik, beiép s csak nem hanyattvágja magát rémül-
tében, midőn a halottnak vélt Lochot az asztalnál 
ülve s jóizüen pecsenyézve találja. Az asszony 
szalad vissza, értesiti a háziakat, hogy Loch él. 
Nosza lehúzzák a halottról Loch ur fekete  kabát 
ját s visszaadják a városi elöljáróságnak. A bizott-
ság ismét tanakodik, a holttest ujján egy koronás 
gyűrűt talál s rájött, hogy az elhunyt nem más, 
mint gróf  Fuchs. 

— K e t t ő s g y i l k o s s á g . Bács-Madarasról 
irják a N. P. J.-nak, hogy ott e hó 25-én éjjel egy 
fiatal  ember mostoha anyját és 7 éves mostoha 
fivérét  az ágyban fejszével  agyon ütötte. Ez már a 
hatodik gyilkosság ez évben Bács-Madarason, mi 
szomorú fényt  vet a helység morális életére. 

— A v é g z e t. Egy rendkívüli, csaknem hi-
hetetlen esetről beszélnek Péczelről. A vendéglő-
ben katonatisztek s polgáriak boroztak. Beszél-
getés közben az egyik katonatiszt azt erősitgeté, 
hogy ö annyira hisz a végzetben, hogy a legsű-
rűbb golyózáporba elszántan rohanna, mert erő-
sen meg van győződve, hogy golyó által kimúlni 
nem fog.  Társai kinevették, mire ő fogadást  aján-
lott. Töltsenek meg egy pisztolyt és ő szájába lő 
vele, mert tndja, hogy a pisztolyt csütörtököt fog 
mondani. Ittasak voltak mindnyájan, s csakis igy 
lehetett, hogy a fogadást  ajánló a szájába tette a 
pisztoly csövét, megrántá a ravaszt és — a pisz-
toly csakugyen csütörtököt mondott. Késő éjjel 
volt, midőn elszélödtek, s tisztünk is botorkált 
hazafelé.  Útközben találkozik egy részeg huszár 
ral, ki a sötétben a tisztett káplárjának nézte, kivel 
épen azon a napon volt baja. Amúgy boros fővel 
rátámad, kardot ránt s mielőtt a tiszt védhete volna 
magát, ketté hasította koponyáját. A tisztet köz-
részvét mellett temették el. 

-- P y r o p h o n h a n g v e r s e n y . Baden-
Badenben e hó 17 én mutatták be a lángorgonát, 
melyet Higgins talált fel  s több angol s német 
tökéletesített. Csőbe vezetett köneny-lángokkal oly 
hangokat idéztek elő, melyek az orgona hangjára 
em'ékoztetnek, de még ennél is jobban hasonlitnak 
az emberi hangokhoz. A készülék által hangver 
senyben bemutatott hangon valami titokteljes, fá-
tyolozott, túlvilági jelleg volt észrevehető, legalább 
első bemutatása alkalmával ily hatást tett a hall-
gatókra. 

— Ii g y l i i r e m szállítása. Az ex-khedive 
háremét pár nap előtt szállították Nápolyba. Tíz 
kocsi vitte a szépségeket, mindenik kocsin 4 hölgy 
ült, elől pedig két rendőr. Csal? az utolsó két ko-

csia ik nem volt fegyveres  kísérete, ezen ült a 

fejedelemnő  társalgónőivel. Ei utóbbiak nagyon 
fényesen  voltak öltözve. 

— A k i n e m f é l  a n ő s ü l é s t ő l . De 
Naux gróf  megnyerő külsejü és modern gavallér 
s rendkívül szereti a nőket, a miről mágnásunk 
bizonyíthatná, hogy nagyon költséges, nagyon is 
drága szenvedély. Comte de Naux nem tartotta 
méltóságán alulinak a munkát s ez okból Párisban 
ügyvédi irodát nyitott. Aztán nőül vette egy gaz-
dag polgár gazdag örökösnőjét, mert ugy tondol-
kodott, hogy sok okos mágnás kötött már ily hasz-
nos messalliance-ot, a jó példát követheti. Comte de 
Naux ur nagyon szerette az ékszereket s szeren 
csétlenségére a legszebbeket oly ékszerésznél látta 
meg, ki leánya nászhozománya gyanánt volt haj-
landó átengedni. A véletlen, az a furfangos  csábitó, 
ugy akarta, hogy a gróf  meglássa az ékszerész 
lányát is. Odalett, megszűnt gondolkodási tehet-
sége, nem látott, nem halott mást, csak a szép le-
ányról álmodozott. Végre összeszedte magát, szé-
pen megkérte a leányt s az neje lett. — A mézes 
hetek elröpültek s a gróf  ur ugy találta, hogy az 
unalom ellen legjobb orvosszer, ha ismét útra kel-
nek. Londonba érve, az ifjú  feleségét  táviratilag 
hivta haza betegeskedő atyja ; a férjnek  mulaszt-
hatlan ügyei miatt maradnia kellet. Egy alka 
lommal gyönyörű szőke teremtést látott meg, kit 
szeretett volna megcsókolni. De az angol hölgyek-
nek az a rosz szokásuk van, hogy csak legközelebbi 
rokonaikat s a férjet  részesitik belőle. Comte de 
Naux ur nem volt azon szerencsés helyzetben, hogy 
a missnek rokona lehetett volna, tehát kényszerülve 
volt nőül venni Mindanyiszor véghetlen gyöngéd 
figyelmes  férj  volt; feleségei  bizonyára a miatt 
vesztek ősze, hogy mindenik egészen magának 
kívánta, elég az hozzá, hogy az ügy a nantesi es-
küdtszék elé került. És a vizsgálatot vezető biró 
elég udvariatlan volt az esküdteket s a közönséget 
és nejeit felvilágosítani,  hogy de Naux gróf  ur 
tulajdonképen nem is gróf,  meg csak nem is de 
Naux, hanem egyszerűen Dorsainville s 30 éves 
korában azért hagyta el Amerikát, mert szűk volt 
már neki. Európába jött, de itt sem mindig volt 
szerencsés, mert összesen 15 évet és 5 havat kelle 
börtönben töltenie, az ó világ minden fővárosában 
elkövetett müfogásaiért,  csalás, sikkasztás, hamisítás 
és a stb., a kegyetlen bíróság összesen 7 szer ítél-
te el. A nők megsiratták, megtudva, hogy ujab-
ban s'évet kapott és hogy aztán még ujabb 5 évig 
rendőri felügyelet  alá helyezik és ujabb tiz évig 
nem fog  polgári jogokkal bírni. De aztán nősülhet. 

— V e n d é g l á t á s K ó k á n. Kóka közön-
ség- sok mindenről hires, igv a lencséjéről is Most 
ujabban vendéglátásával emelte hírnevét. Bora is 
jó van, azért rándultak át pirospünkösd rfapján  a 
tóth-almási legények, a falu  dísze-virága. Folyt a 
bor, a must, és egymás érdemeinek a magaszta-
lása egész virtusig. De ott már egyik fél  sem en-
gedett a másiknak. Hajrá Kóka, neki Tóth-Almás! 
Ez utóbbiak jónak látták semleges területre venni 
át a karót, a két falu  határára, hol is két levente, 
Könyü Kovács Sándor és ifj.  Urbán Márton közt 
fejlődött  ki kemény faluközi  harcz. Könyü Kovács 
egy nehéz karóval hátba dobta Urbánt, ez viszont 
ugyanazon, karóval ugy találta koponyán vágni 
Könyü Kovácsot, hogy azt menten harczképtelenné 
tette a fején  kapott három tátongó repedés. Kovács 
egy betegágygyal, Urbán hat heti börtönnel egyen-
lítettek ki a megsértett érdekeket, s most szent a 
béke Kóka és Tóth-Almás közt. 

— P i k á n s t ö r t é n e t képezi jelenleg a 
párisiak beszédtárgyát. S—a fiatal  orosz herczegnő 
lakik jelenleg Párisban, szegény, de csábítóan szép. 
Ketten dicsekedhettek kegyével : egy előkelő fran-
czia, kinek milliomos neje van és Ch. orosz gróf. 
A milliomos nő liirét vette férje  hűtlenségének, s 
hogy erről megbizonyosodjék, s hogy férje  ellen 
pört indíthasson, egy rendőr-biztossal szövetkezett. 
Ennek tanácsára egy éjjel, mikor tudta, hogy 
férje  a szép orosz hercegnőnél van, megjelent en-
nek a lakásán és beküldte Ch. gróf  névjegyét. A 
nő sietve bebocsátá a látogatót s csak akkor döb-
bent meg, mikor az udvarló helyett másik kedve-
sének a nejét látta maga előtt. A rendőrbiztos 
jegyzőkönyvet  vett föl  a látottakról. A feleség  az-
után falura  utazott szülőihez, s a válópört megin-
ditá. A párisiak különösen a két udvarlóra tesz-
nek pajkos megjegyzéseket, kiket a szép orosz 
herczegnő egymás jelenlétében elfogadott,  még a 
legintimebb időben is. 

— B i z t o s m ó d . A legutóbbi orosz-török 
liáboru ideién történt, mikor Muszkaországban erő-
sen sorozták a fegyver  alá valókat. Valaki (sietünk 
megjegyzeni, hogy nem muszka, hanem porosz) 
a szentpétervári lapokban e hirdetést tette közzé: 
„Két dollárért bárkinek tanács adatik, mely a be-
sorozástól okvetetlenül megmenti. Szükség azon-
ban, hogy az ajánlkozók legalább ötezeren legye-
nek." Természetesen, hogy pár nap alatt kétannyi 
volt a jelenkező. Erre aztán következő hirdetés 
jelent meg: „Miután a jelentkezők száma megha-
ladja az ötezeret, az ig'ért tanácsot valamenyinek 
egyszerre adom meg: Álljanak be!" 

— I s m e r t e tő j e l . A karánsebesi járás-
bíróság egy oláh menyecskét köröztet, ki több-
rendbeli lopás után megszökött. A személyleírás 
ban, mint különös ismertető jel említtetik, hogy 
„feltűnően  nagy a melle". 

Ny. Beinsteiu Márknál Seusi-Rzeutgyörgyön. 

E rték- és váltó-ár folyam  a bécsi cs. kir nyilvános 
tőzsdén  október 31 

Magyar aranyjáradék . . . . . . . . 95.60 
„ hitelintézeti „ . 90.— 

Magyar hitelbank 87.50 
Ezüst 87.— 
Cs. kir. arany • 5 55 
Napoleond'or 9.29 
Német birodalmi márka 57-4° 
London 11615 

Felelős szerkesztő: Málik Józset. 

Kiadótulajdonos: HerUstein Márk. 

Árverezési hirdetmény. 
Alattirt községi elöljáróság által közhírré té-

tetik, miszerint Nagy-Borosnyó nagyközségben, 
mint szabad joggal biró heti- és országos vásáros 
helyiségben, a szesz és pálinka árulhatási jog a 
községi korcsmaházzal együtt; a sör, piaczi bel-
vám és baromezédula irás, egy szóval mindennemű 
piaczi jövedelmek külön-külön a jövő i8So-ik köz-
igazgatási folyó  egész évre f o l y ó  é v n o v e m-
b e r h ó :Í5 é n d é l e l ő t t i 9 ó r a k o r Nagy-
Borosnyó. községházánál tartandó nyílt árverezés 
utján haszonbérbe fog  adatni, a mikor is zárt írás-
beli ajánlatok a kikiáltási árnak io° 0-ával, mint 
bánatpénzzel ellátva, elfogadtatnak. 

A kivenni szándékozók a bérleti feltételek 
felől  addig is a községi elöljáróságnál felvilágosi-
sitást nyerhetnek. 

Nagy-Borosnyón, 1879. október 25. 

KÓNYA  SÁNDOR, Id. SZABÓ LAJOS, 
községi jegyző. 1—3 helyettes biró. 

Szám 143. kzj. 
1879. bír. mgb. 

Árverési hirdetmény. 
Hivatkozással a kéztli-vásárhelvi kir. löt vény-

széknek 187!). október 7-én 0708. sz. alatt kelt 
megbízásra, a SZŐKE JOZSKKNK  szül. ILYES 
MAllIA sepsi-szentgyörgyi kereskedő csődvagyoná-
hoz tartozó és a csődleltárban 1 —11. tétel alatt 
felvett  2G5 forintra  becsült bútorok, valamint az 
1283—1332 tételszámok altatt felvett  követelések-
ből a még he nem hajtott 301) frt  35 kr követe-
lések eladására a határnapot 1879. év novem-
ber hó 8-i k 11 a p j á 11 dél e Tő tt 9 ó r á r a t fi-
zom ki, — miről a vásárolni szándékozók azon 
megjegyzéssel értesíttetnek, miszerint az árverés 
itt Sepsi-Szentgyörgyön a esiki-utezában a Kele-
men Lajos ügyvéd ur telkén (a postahivatal mel-
lett tartatik meg; hogy a bútorok tételenként, a 
követelések együttesen bocsáttatnak árverés alá 
kész pénz fizetés  mellett, és hogy bővebb értesü-
lés alólirott birói megbízott irodájában szerezhető. 

Kelt S.-Szeiitgyörgyön, 1879. okt. 10-án. 
Benedek János, 

kir. közjegyző, mint birói megbízott. 


