
tagjait édes zsibbadás fogja  el és lágy bágyadtsá-
gában elszenderül; álmában a paradicsomot látja, 
bűbájos összhangzó dalokat hall s környezetében 
minden tárgy fehérpiros  szint mutat. Vágyai , áb-
rándjai ennek hatása alatt a legédesebb valósá-
gokká válnak, mialatt a zene mindig halkabban 
szól, mig végre egy kellemes összhangban elhal. 
Akkor az alvó felébred  és sóhajtva gondol vissza 
álmára, a mi olyan igen szép volt. Történt eset, 
hogy egy megcsalt szerelmes ezreken vásárolta 
meg e büvszert, hogy mindig álmodjék boldogsá-
got, mintha benne élne. 

A fehér  rózsa Harpokratesnek, a hallgatás 
istenének volt szentelve és ezért a régiek lakomáik 
alkalmával az asztal fölé  függeszték  a fehér  rózsát, 
jeléül annak, hogy az ott mondottaknak titokban 
kell inaradniok. Innen származott az ismeretes „sub 
rosa kifejezés.  Varró, a régi római iró erre azon 
megjegyzést teszi, hogy jó volna az asszonyoknak 
ilyen rózsa alatt lakniok. Khinában és Sziámban 
még most is a halhatatlanság jelképe a fehér  szin 
s ott, valamint több indus népeknél a halottakat 
fehér  szinben gyászolják. Nálunk inkább a meg-
tiszteltetés je lképe; egy kitűnő nevezetességet fe-
hérbé öltözött leánykisérettel szoktak fogadni. 

A f e k e t e  physikailag is a fehérnek  van el -
lenébe téve. A gyász szine az. A fekete  szint so-
hasem nézhetjük valami titkos borzadály nélkül, 
melynek gyakran nevet sem tudunk adni. Az eu-
rópai e tekintetben sötétebb nézetű, mint a keleti; 
ő a halált örökálomnak tekinti s azon mély bána-
tot, melyet az elhunyt maga után hagyott, fekete 
szinnel gyászolja, mig a keleti a viszonttalálkozást 
akarja a fekete  gyászszinnel kifejezni.  Homér külö-
nösen kedveli a fekete  szint, s a bukott angyalo-
kat ilyen ruhába öltözteti. Talán a halvány" arcú 
nők sehol sem érdekesebbek, mint fekete  ruhában. 
Napoleonhoz egykor egy fekete  ruhába öltözött 
nő lépett be azon kéréssel, hogy a hadi törvény-
szék által elitélt kedvesének adjon kegyelmet. A 
nagy hadvezér sokáig nézte az alabastrom fehér 
arcot, végre azon kérdést intézte a nőhöz : szereti-e 
azt a katonát ; a nő igennel felelt.  No hát — felel 
Napoleon — ha szereti, akkor legyen boldog vele, 
de igyekezzék, hogy én soha ne lássam önt többé, 
mert akkor azon katona csakugyan meghal. Ön a 
legnagyobb hadvezér, mivel engem, a kikürtölt 
hadvezért egyetlen pillantással meghódított. A hír-
hedett szépségű Pompadour asszony, mikor a ki-
rályt kiakarta békitni, rendesen egész gyászban 
jelent meg előtte ; s akkor a király elmosolyodott 
s csak annyit szólt: „Ön asszonyom ravasz porté 
ka : ! , és szent volt a békessség. Különben a fekete 
jelképe a tévedesnek álnokságnak, gonoszságnak; 
szóval a jelentősége mindig rosz. A népdalban is 
azért kesereg a hű szerető, hogy a „legény sorsot 
húzott, feketét."  A persák azt tartják, hogy az első 
emberpár vétkezése után feketébe  öltözött; ezen 
szin tehát nálok a megbánást jelenti A tiszta, ár-
tatlan érzéssel ellentétben van a fekete  lélek, mely-
nek erkölcsi jelentése a lehető legnagyobb, — de 
egyszersmind a legtalálóbb. Antonio Aliegri, a hí-
res olasz festő  — Drezdában ma is látható — „Krisz-
tus születése" cimü képén gyanakvó gonosz szel-
lemet sötét, fekete  árnyalatú emberben személye-
siti meg. A mesterileg kivitt borzasztó alak mel-
lett a kisded és szülői nyájas nyílt vonásai a leg-
kellemesebb ellentétet 'képezik. A sátán is fekete 
arccal jelenik meg ; s a gyermeket ha megi jesz-
teni akarjuk, csak a „mumust" emlegetjük előtte, 
mire az menten meghunyászkodik és erős fogadást 
tesz, hogy ezentúl nagyon jól viseli magát. Valami 
rettenetes kép az, a mit a „mumus" felől  magának 
a gyermek alkot. Magamról tudom, én sem szeret-
tem volna kiskoromban azzal a szörnyeteggel ta-
lálkozni. 

A fekete  és fehér  vegyülékéből származik a 
s z ü r k e . A gyásznak egyik alsóbb foka,  mikor 
a bánat múlik, lejár a gyászöltöny ideje és szürkét 
öltünk. Azonban a szürke mégis okoz bánatot; 
akkor t. i. midőn az arcok rózsáit hervadni látjuk 
s mikor a hajfürtök  közt a legelső szürke hajszál 
kikandikál: azon a napon nem eszünk jó izü 
ebédet. 

(Folytatás köv.) 

sok fegyver  hordatik be, valamennyi szabadságolt 
katona teljes számban van itt és most ezek mind-
nyájan ott vannak hadtesteiknél. 

Pári*, máj. 29. Anglia és Oroszország a fegy-
verkezéseket a békés kilátások dacára mégis foly-
tatják. 

London, május 29. Suvaloff  gróf  túllépte meg-
hatalmazását. A pétervári kabinet kifogásokat  csi-
nál némely koncessió ellen. 

Páris, május 29. A „Journal des Deb." meg-
erősíti, hogy miután az angol kormány Oroszor-
szág első kiegyezési javaslatát elvetette, Suwalóft 
részéről azon nyilatkozat tétetett, hogy Ororsror-
szág rá áll a san-stefanoi  szerződést a kongressus 
asztalára letenni. E g y e s pontok felett  még folynak 
a tárgyalások, de ezeknél Muszkaország szívósabb-
nak mutatkozik, mint előbb volt. 

L E G Ú J A B B . 
London, május 29. „Reuters Office"  je lent i : 

Azon hír, mely azt mondotta, hogy merénylet té-
tetett .1 német koronaherceg élete ellen, — onnét 
ered, mivel több német socialdemokrata vasárnap 
a német követség előtt meg akir ta akadályoztatni 
hogy London német munkásai a német koronaher-
cegnek loyalitási feliratot  nyújtsanak be. A social-
demokraták több francia  által erősítve, a Marseil-
laiset énekelték és ezt kiáltották: „Le a korona-
herceggel !" Végre a rendőrség szétszórta a lázon-
gókat. 

l.ondon, május 29. Russel gróf  tegnap este 11 
óra tájban meghalt. 

Bécs, május 29. Bukurestból távirják 28-ról a 
„Pol. Corr."-nek: Tegnapelőtt történt Cogolnicean 
egy ujabb jegyzékének átadása a bukuresti orosz 
konzul Stuart báró kezébe. Ebben meg van ujitva 
a tiltakozás Románia elfoglalása  ellen, egyszer-
smind panaszt emel némely egyes esetek érintése 
mellett az orosz foglaló  csapatok magatartása el-
len. Románia részéről nagy erőmegfeszitésekkel 
egy uj 24,000 főnyi  sereg szerveztetik ; külföldről 

M e g h í v á s . 

A háromszéki házi-ipar és ipari oktatást ter-
jesztő egyesület választmánya folyó  hó 5-én d. e. 
10 órakor szokott helyen ülést tart, melyre, miután 
több nevezetes tárgy elintézendő, a választmány 
tagjait tisztelettel meghívom. 

Sepsi-Szentgyörgy, 1878. junius 1. 
PófcSH  Jó/sef, 

h. i. egyl. elnök. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A sepsi szentgyörgyi polgári dalárda zászló-

alapja gyarapítására folyó  évi május 26-án rende-
zett májálison a következő szives adakozások tör-
téntek : Id. tek. Császár Rálintné 5 frt,  Sorbán 
János városkapitány 2, Bikfalvi  Ferenc 1, Gyárfás 
Lajos i. Pol lák Mór 1, Sas József  1, Szabó Dávid 
(szőcs) 1, Kerekes József  1, Szente József  1, Ütő 
Béniám 1, Ütő András 1, Árpa Lajos 1, Deák An-
drás 1, Barthos József  1, ifj.  Császár Sándor 2, 
Kökösi Endre ügyv. 1, Molnár Lajos 1, Nagy Já-
nos 1, Fogolyán Lukács 1, Benkő Lajos 1, Bogdán 
Emil 1, kilyéni Bagoly Mihály 1, Benkő Jánosné 
1, Gyárfás  Sámuel 1, Molnár Sámuel 1, Molnár 
Sámuelné 1, K o v á c s Albert 1, Barthos Domokos 
1, Bikfalvi  István 1, Nagy Károlyné rendőrb. 1, 
Forslag Salamon 1, Bartha K á r o l y 1, Gyárfás 
Mihály 1, Hamar Ferenc 1, Goc Mózes 1, Kósa 
József  1, Blaskó Józsefné  1, Szőcs Béniámné 1, 
Császár Károlyné 1, Jancsó Albert 1, Kis I.ajos 
csizm. 1, Málik József  igazgató 1 frt,  Kis János, 
Born Lajosné, Szlaboda János, Grech G y ö r g y , 
Grech Györgyné, Budai Anna, Baloga József,  N a g y 
Károly rend. bizt., Imre Mária, Kel lán Ignác 60— 
60 kr. Saquenc József,  K á d á r Boldizsár, Jakocs 
Anna, Tóth Isván (kerekes), Pataki Áron, Gábor 
György , Kis G y ö r g y Elek, Molnár Péter, Császár 
István, Gyárfás  Dénes, ifj.  Császár Lajosné, Antal 
István, Tóth István(lakatos), Gyárfás  Juliánná, Fo-
golyán Kristóf,  Köl tő Imre, Nagy József,  Máté 
Mihály, ifj.  B a l o g György , Keresztes Máté, Lehrer 
János, Bertalan Ida, Révai Ilka, Jancsó Albertné, 
Jancsó Sándorné, Gyárfás  Ágnes, Elcner György-
né, Szequenc Gáspárné, Petrás Géza, Potocki Manó, 
János Miklós, Benkő György , Schwarz Frigyesné, 
Grosz Józsefné,  Márkos Bálint, Platsintár Lukács, 
B e n k ő Mihályné, Höcl Lina, Főnyi Albert, Bik-
falvi  Ferencné, Ferenci Ferencné, kilyéríi özvegy 
Szabó Józsefné,  özv. Soós Józsefné,  ifj.  Császár 
Bálintné, Keresztes László,, K é s a András, Kósa 
István, ifj.  Császár József,  Zsigmond Béniám, Antal 
Mária. K i s Mihályné, N a g y József,  Veres János, 
ifj.  László Károly , ifj.  Szabó Lajos (Dávid fia)  50 
—50 kr. Árkosi Gödé Sándor, K i s G y ö r g y (aszta-
los), Goldstein Ignác, Baloga István, Fazakas László 
K ö v é r György , K ó n y a Ferenc, Bogdán Flórián, 
K ö v é r Antal, Ráduly Sándorné, K i s Elek, Lutica 
János, Máté Áron, Sas Józsefné,  Fazakas András, 
Kelemen István 40—40 kr. Trepches Henrish, Biró 
András, Szabó Dénes, ifj.  N a g y Istvánné, K o v á c s 
Sámuelné, Salati Therézia, K o v á c s Domokos, Cintos 
József,  ifj.  Császár Ferenc, Silveszter László, Gyár-
fás  Emma 30—30 kr. Gyárfás  András, Ferenc Sá-
muelné, Erős János, Berkeci István, Elcner József. 
Antal Gyula, Placsintár Lukács, Förder Sándor, 
Tankó János, Szabó Antal, ifj.  Jakócs Józsefné, 
K i s Györgyné, Ince István, Ütő Lajos, Keresztes 
Dénes, Szabó Dávidné, Páljános József,  Páljános 
Sámuel, Kocsis Bálint 20—20 kr. Özv. N a g y Ist-
vánné 18 kr. Bartók András 15 kr, Simon Pál 15 
kr, László Károly , Szabó Dávid (kovács), Mezei 
János, Gyárfás  József,  Farkas András, Karácson 
András, Lotica János, Obrice György , Borbély 
Lina, Salati Zsuzsa, Pál Jula 10—10 kr, Szabó 
Dániel, Duka István, id, Borbély József,  8—8 kr, 
Korbán János 5 kr, Falka József  4 kr. — Összes 
bevétel 96 frt  91 kr, kiadás 38 frt  38 kr. A zászló 
alapra marad 58 frt  53 kr. — A fenn  elősorolt 
adakozók fogadják  az ügy érdekében tett szives 
adakozásaikért hálás köszönetünket. A polgári 
dalárda nevében : A rendező bizottság. 

— A kisdedóróda megtartá majálisát csütör-
tökön a Benkő-kertben. Közönségünk igen élveze-
tes estét töltött. Lelkünk gyönyörrel telt el, midőn 
a kisdedek két havi előhaladásukat oly szép ered-
ménnyel bemutaták. N a g y Olivia kisasszony a kis-
dednevelés terén valóban tapintatossággal és pára t 
lan szorgalommal működik. Vajha siker koronázná 
munkáját I A majálison részt vettek városunk pol-
Nyomatott Pollák Mórnál Sepsi-Szentgyörgyöa 

gárai szép számmal s a kik elmaradtak, minden 
esetre bánkódhatnak azon élvezet vesztesége felett 
melyet e g y uj, de városunkban rég érzett hiányt 
pótló zsenge intézet gyönyörű előadást nyújtott 
nekünk. A felülfizetéseket  itt közöl jük: Méltósá-
gos Potsa József  ur 4 frt  50 kr. Antal Mihály. 
Mátejovics Mátyás, Valancs Albertné, Tarcali En-
dre, Ötves Pálné, Forró Ferencné úrasszony 1—1 
frt.  Klusmann és Binder urak 2 frt.  Vellenreiter 
János 60 kr. özv. Zajzon Sándorné, Grünfeld  Mi-
hályné, Veres Teréz, Antal Dénesné, Simó Dénes, 
Magyari György , Sebestyén Sándorné, Szilágyi 
Györgyné , Görög István igazgató, N a g y Miklós, 
Ötves Pál, N. N., Fogolyán Lukács, N. N., K . F., 
Grósz Gyula, Sász Lina 50—50 kr. Összes bevé-
tel 70 frt.  10 kr. Kiadás 28 frt.  Tiszta jövedelem 
42 frt.  10 kr. ^ 

— Sztnpa Andor társulata, egy ike a legjobb 
vidéki színtársulatnak, jelenleg Kézdi Vásárhelvtt 
tartja előadásait. Onnan, ha a tervbe vett nyári 
színkör elkészülhet, julius hóban hozzánk fog  jőni. 
Addig is, mig ezen derék társulat működéséről 
részletesebben írhatnánk, ajánljuk őket vidékünk 
szives pártfogásábn, 

— A zágonl Önkéntes tiizoltó-egjlet pünköst 
második ünnepén délután 1 órától kezdve majálist, 
kedvezőtlen időben este a korona cimü vendéglő-
ben zártkörű táncvigalmat rendez az egylet javára. 

— A politikai láthatár. Külügyminiszterünk 
e g y „közeli" ösmerőse felvilágosítást  készül hozni 
a politikai helyzetről. „Mit gondol excellenciád, 
kérdé a külügyértől, tiszta marad a politikai lát-
határ? — Andrássy vizsgáló tekintetet vet az égr* 
és azt válaszolja: „Derült ugyan, de mégis tanácsom 
lesz az esernyőt otthon nem feledni." 

— Dobler tábornok irja a „Marosvidék" a 
sorezredi katonaság május 10-én összehívott részé-
nek gyakorlatai vizsgálatára mult kedden Maros-
Vásárhelyre érkezett s mindjárt szemlét tartott a 
„mészárosok rétjén" összegyűjtött csapatok felett. 
A katonaság nagy szorgalommal és kitartással 
tartja gyakorlatait s csak a pünkösd előtti pénte-
ken oszlik szét a behivottak tarka öltözetű cso-
portja. 

— Ö n s . llkosság helyett. Május 27-én este a 
tabáni utcák egyikén, mintegy 17 évesnek látszó 
uriasan öltözködöt szép szőke leányt találtak egy 
ház kapuja előtt. Hamarjába azt gondolták, hogy 
valami szélhűdés fog7a  el, de csakhamar meggyő-
ződtek, hogy mámoros. A midőn eszméletre tért, 
kérdezték tőle: miért adta magát erre a különös 
mulatságra? „Kétségbe vagyok esve, — válaszolá, 
s megakartam magam gyilkolni, de utóvégre azt 
gondoltam, ez mégis nagy bolondság lenne és ezért 
csupán egy estére öltem meg magam 
A z okoskodást igen elfogadhatónak  találták ; lega-
lább megmaradt egy emberélet. 

— Ttiz és szerelem. Dmitrerka muszka falu-
ban a muszka húsvét alatt tüz ütött ki, melynek 
oka csak most derittetett ki. — A furcsa  történet 
igy hangzik : E g y fiatal  ember megszeretett egy 
férjes  nőt és viszonszerelmét talált. E g y nap elha-
tározták, hogy Woroneshbe utaznak és ez elhatá-
rozásuk ténnyé is vált. A férj  azonban azonnal 
reklamálta a szökevényeket és a rendőrök vissza-
hozták a nőt a törvényes férjhez.  A férj  első köte-
lességének tartotta a megveretés által a javulás 
útjára téríteni könnyelmű nejét. Midőn az imádó 
megtudta, hogy kedvesét férje  bántalmazva újra 
Dmitrirkába ment, találkozott kedvesével és meg-
beszélték, hogy elégetés által kerülik ki a szeren-
csétlen sorsot. E célból a fürdőszobába  mentek és 
meggyújtották a szobát. De az imádó nem sokáig 
birta el a meleget és a lángok már ruháit kezdék 
nyaldosni, mint őrült rohant ki az égő szobából. 
A menyecske is jónak látta kedvese példáját kö-
vetni és odahagyni a fürdőszobát.  I g y történt,hogy 
a szerelmesek nem, csak a fürdőszoba  égett oda, 
bár — rosz nyelvek mondják — a férj  jobban saj-
nálja fürdő  szobáját, mintha neje égett volna oda 
kedvesével együtt. 

Érték- és Yá'tó-fcrlolyani  a bécsi cs. kir. nyilváuo* 
tőzsdén május 31. 

Magyar aranyjáradék 87.85 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 

n . „ 1 1 2 . -
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 74 50 
„ n n 1876. évi államkötv. . 67"— 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 100*50 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 79'— 

Temesvári „ „ . . 7 8 -
Erdélyi „ „ • • 77 5° 
Szőlődézsmaváltsági „ . . 82"_25 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 63 85 

„ „ ezüstben . . 66'40 
„ aranyjáradék 73'So 

1860. államsorsjegy 1 1 4 0 0 

Osztrák nemzeti bank részvény . . . . 810.— 
„ hitelintézeti „ 229.80 

Magyar hitelbank 208.75. 
Ezüst 
Cs. kir. arany 5-51 

Napoleond'or 9-48 

Német birodalmi márka 50 5° 
118.65 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór, 


