
L E G Ú J A B B . 
llécs, jul 24. A porta megbízottjai ez ideig 

nem kaptak utasításokat, melyek megengednék ne-
kik} az itteni külügyi hivatalnál eléjökbe tett kon-
venció aláirását. Mind a mellett nem kételkednek, 
hogy ez utóbbi alapján megállapodás fog  létre-
jönni. 

Konstantinápoly, jul. 24. Batumból érkező 
eredeti hirek szerint, az ottani mohamedán lakos-
ság a karsi és ardahani török lakossággal érint-
kezésbe tette magát, megakadályozandó a kijelölt 
helyeknek az oroszok részére való átadását, vagy 
ha ez lehetetlennek mutatkoznék, elhatározták 
együttesen kivándorolni. 

Bécs, jul. 24. Jassyból jelentik : Az itteni orosz 
katonai parancsnokság rendeletet kapott, innen és 
Felső-Moldvából az összes orosz csapatokat még 
e héten visszavonni és Oroszországba küldeni. A 
kiürített laktanyák, kórházak és épületek a római 
hatóságoknak lesznek átadandók. 

Berlin, jul. 24. A berlini egyezményt a ko-
ronaherceg mint a császár helyettese fogja  aláírni. 
A jelzés már ma fog  megtörténni, — legkésőbb 
holnap, miután bizonyságot szereztek volna arról, 
hogy a szerződvény ratifikákiója  a többi hatalmak 
részéről is minden nehézség nélkül fog  eszközöl-
tetni. 

Páris, jul. 24. Konstantinápolyi hirek szerint 
a porta és Görögország közötti viszony az utolsó 
napokban kedvezőbb fordulatot  vett. Ennek kö-
vetkeztében azon eszme, hogy a török hatalom-
nak Epirusban és Thessáliábani védelmezése vé-
gett hadihajókat és csapatokat küldjenek, elejtetett. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Rudolf  trónörökös augusztus 1 én utazik 

Prágába. Mindent elkövetnek, hogy fogadtatása 
minél ünnepélyesebb legyen. Az előkészületekből 
látható, hogy a trónörökös ottani tartózkodása hu-
zamosabb ideig fog  tartani. Hétfőn  külön vonat 
szállította Prágába a trónörökös udvari diszhintóját 
és a hozzá tartozókat, vagyis 20 lovat, több ren-
des kocsit stb. Ezenkívül Ischlből is érkezik né-
hány paripa és phaeton. Az ezüst evő- és konyha-
készlet már Prágában van. 

— Időjárásunk. Azt tartja a közmondás : „ne 
dicsérd a napot lemente előtt". — Pár napig tartó 
pompás időjárásunk felett  már kifejeztük  volt örö-
münket, mely ugy látszik korai volt, mert két nap 
óta ismét bolondosán kergetőzik a napfény  és 
eső. A megkezdettt aratásra nézve elég nagy aka-
dály biz ez. A mellett, hogy a kéve megázik, tete-
mes kárt szenved a gazdaközönség a sok, hiábian 
kiadott napszám miatt is, kénytelen lévén az ara-
tási munkát napjában több órára félbeszakítani.  Ez 
pedig mindenesetre kár, mivel a munkást csak ugy 
kell fizetni,  mintha a munka folytonos  lett volna 
minden félbeszakítás  nélkül. 

— A diphteritis, az a szörnyű rém, mely már 
annyi áldozatot vitt el a jövő reményéből, az ár-
tatlan gyermekseregből, átkos működését ismét 
megkezdette. Tegnapelőtt egyik polgártársunk kis 
gyermekét ragadta el s a szenvedő gyermek kö-
rül foglalatoskodó  anya, atya, testvérek sem ma-
radtak érintetlenül. Valamennyit meglepte a kinos 
nyavalya. — Tegnap ismét uj áldozatot követelt a 
halált lehelő sötét szellem. Kupferstich  J. ur kis 
gyermekét minden megkísérthető mentőszer dacá-
ra elragadta a diphteritis a szerető szülők karjából. 
Kötelességünknek tartjuk figyelmeztetni  a szülőket, 
hogy szeretett gyermekeik érdekében ne mulasz-
szák el a legnagyobb gondot fordítani  lakásaik 
környékének tisztán tartására és a szobák kellő 
szellőztetésére s a tisztaság a város utcáit, tereit 
is díszíthetné nagyobb mérvben, mint jelenleg. — 

** Hyiuen. Kelemen Lajos, helybeli ügyvéd 
és megyei tiszti ügyész augusztus 24-én tartja es-
küvőjét a bájos és müveit lelkű Zathuretzky Berta 
kisasszonynyal Baróthon. Áldás és szerencse ki-
sérje a müveit párt egész éltükön át. 

— Bánnn Nobllin? egyszerre. A berlini ha 
tósághoz érkezett különféle  följelentésekből  két-
ségtelenül kitűnik, hogy a Vilmos császár élete 
ellen intézett második merényletkor két „dr. Kari 
Nobiling" tartózkodott Berlinben, kik egymástól 
teljesen idegenek s egymáshoz semmi közük. Sok 
adat azonban — mint a berlini lapok jelentik — 
sem az egyikre, sem a másikra nem talál s a ta-
nuk mégis ragaszkodnak vallomásukhoz ugy, hogy 
a mérvadó személyiségek azt kénytelennek föl-
tenni, hogy ugyanakkor egyszerre három Nobiling 
„doctor" volt Berlinben. 

— Mohfimed  Ali basa közelebbi magdeburgi 
látogatása alkalmával határozottan és ismételten 
oda nyilatkozott, hogy nyugalomba lépni és viszon-
tagságos élte hátralévő részét fenyvesek  között 
tölteni szándékozik. Ez elvonultságában emlékeze-
tének gazdag tárházából feljegyzéseket  szándék-
szik tenni, melyek bizonyosan nem közönséges ér-
dekeltséget fognak  kelteni. — Hogy Mehemed Ali 
hosszabb időre vesz szabadságot és azután Német-
országban letelepedni szándékozik, ezt egy „ifjú-
kori barátjához" intézett levele is megerősíti. 

— Kisasszouy tudor. Berlin kisasszony Szent-
Pétervárról a zürichi egyetemen kitűnő sikerrel 
letette a jogi doktorátust. Hogy nők, kivált Ame-
rikában, az orvosi diplomát megszerzik, az ma már 
a mindennapiságok közé tartozik, de hogy az ügy-
védi gyakorlatra képesittessék magukat, — az ily 
eset legalább Európában kétségkívül ritkítja pár-
ját. Notabene a kisasszony minden tantárgyból di-
cséretes lett. 

— Jó éle. Pompejiben ismét megnyilik a szín-
ház, mely Krisztus születése után 97-ben záratott 
be. Az igazgató, bizonyos Luigini nevü ur, a szín-
ház megnyitási hirdetését igy kezdi meg: „Ezen 
város színháza 1800 év után az „Ezred leányával" 
ismét megnyittatván, kérem azon jóakarat további 
fentartását,  melyet e város műpártoló közönsége 
igen tisztelt elődöm Marcus Luintus Martius iránt 
tanúsított. Legyen róla meggyőződve a közönség, 
hogy mindent el fogok  követni arra nézve, hogy 
az ő igazgatása alatti ritka tulajdonságokat elér-
hessem." 

— Megaphon. A telephon és mikrophon után 
az akusztika terén való ujabb találmányról beszél-
nek, a „megaphon"-ról, mely azonban, ugylátszik, 
nem egyéb mint a mikrophon, mert szintén a leg-
csekélyebb nesznek erős zajjá öregbítése képezi 
előnyét. A találmányt szintén Edissonnak tulajdo-
nítják, megtoldva azzal a képtelenséggel, hogy eme 
készülék segítségével a süketek is hallanak, sőt 
84 lap már azt is állítja, hogy ilyen megaphonnal 
egy süket ember, ki 20 év óta meg volt fosztva  a 
zene élvezetétől, orgonajátékot hallgathatott. 

— Megölték az istent. A nagy khinai keres-
kedő város, Fu-Csan, amerikai gyarmata jelenleg 
igen kellemetlen helyzetben van. Azt hányja ugyan-
is szemére az ottani lakosság, hogy leszúrta a pro-
vinciális istent, ki még hozzá védnöke is volt a ha-
józásnak. Ali pedig a dolog eképen: Egy város 
közelében levő barlangban, melyet sárkánybarlang-
nak is hivnak, emberemlékezet" óta élt egy sárkány 
alakjába öltözött isten. Nem rég az amerikaiak e 
barlang szomszédságában építési czélból egy mély 
gödröt ástak, mely alkalommal a khinaiak állítása 
szerint egy éles eszközzel életveszélyes sebet ejtet-
tek a sárkányistenen, hogy az nem sokára kiadta 
lelkét. Ennek folytán  az ottani Tuti (polgármester) 
megtiltotta, hogy a fu-csaiak  a amerikaiaknak a 
kik előtt még az istenek se szentek — telket és 
földet  eladjanak. Az Egyesült Államok kormánya 
tiltakozott Pekingben a polgármester rendelete el-
len. Mindazáltal egy istenfélő  fu-csani  sem adja 
el földjét  a yankeeknek, nehogy az istenek harag-
ját magára vonja. 

A halál karjaiban. Egyik, Kolozsvárról Nagy-
várad felé  robogó vonat gépésze a napokban egy 
sötét alakot pillantott meg a vágányokon, mely da-
cára a rögtön hangoztatott éles fütynek  sem hagyta 
magát nyugalmából kizavartatni. A mozdonyvezető 
megszorította a dőrzsféket  s óriási erőfeszítésének 
sikerült a vonatot még idején megállítani, mire az 
utasok közül többen a pályára siettek s ott egy 
tisztességesen öltözött fekete  ruhás nőt találtak ön-
kívületi állapotban, megmerevülten, kezében egy 
imádságos könyvet szorítva. Felemelték, de eszmé-
lete akkor sem tért vissza : ez volt lelkének átme-
nete az életből a biztos halálba. Feltették a vonat-
ra és bevitték az állomásra a szerencsétlen nőt, a 
kinek akaratán oly erőt vett már akkor a biztos 
halál tudata, hogy többé, ha akarta volna, se lett 
volna képes a katasztrófa  elöl menekülni. — Most 
Biharmegye közkórházában ápolják. 

Érték- és váltó-árlolyam a bécsi cs. kir. nyilvános 
tőzsdén Julius 26. 

Magyar aranyjáradék 91.20 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás —.— 
„ » n . II. 113.75 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 78.50 
„ „ n 1876. évi államkötv. . 68.70 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 101.75 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 79.50 

Temesvári „ „ . . 78.— 
Erdélyi „ „ . . 76.25 
Szőlődézmaváltsági „ . . 85.— 
1860. államsorsjegy 113.60 
Osztrák nemzeti bankrészvény 832.— 

„ hitelintézeti „ 262.25 
Magyar hitelbank 236.— 
Ezüst 100.60 
Cs. kir. arany 5.48 
Napoleond'or 9.26 
Német birodalmi márka 57-°5 
London n5-25 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mér. 

f  1 1 i 
fogorvos, 

ki már négy év óta szokott Eiöpa-
takra ellátogatni, jelenleg is olt tar 
tózkodik s angu-ztus 5 éig marad a 
fürdfln. 

Lakása a Székely Gergely-féle 
házban. 1 3 

Kosztosokut, 
kik a németnyelv  alapos és gyors 

megtanulása végett a brassói e.v Iuth. 

tanintézeteket látogatják, iS o. e. frt 

havi fizetésért  teljes ellátás és lelki-

ismeretes e l ő k é s z í t é s mellett folyó 

év szeptember i-töl kezdve elfogad 

Kope Sáiulor, 
ev. Iuth. tanár. 

Lakik: Fekete templomudvar 71. sz. 
3—3 

Nyilvános engedélyezett 
k ö z é p k e r e s k e d e l m i i s k o l a 

Burchez Henrik igazgatósága alatt Brassóban. 
Ezen kereskedelmi isko'a 3 évfolyamból  áll s abban a kereskedel-

mi tudományoknak összes tantárgyai taníttatnak az európai nagy városok 
legkitűnőbb iskoláinak mintájára. Egyúttal a tanuló saját anyanyelvét,  a 
magyar vagy román nyelvet i-t mivelheti, melyet külföldi  tanodákban tud-
valevőleg elóadni nem szokás 

A végzett tanoncok bárminemű más intézetek végzett növendékei-
vel egyenlő jogokat élveznek ; — többek közt azon előnyben részesülnek, 
hogy a cs. kir hadseregbe mint egyéves önkénytesek léphetnek be. 

Ezen évben, mint a harmadik évfolyamban,  történt a kereskedelmi 
érettségi vizsga először, a legnagyobb eltfnynyel,  kir. tanfelügyelő  Koos 
Ferenc ur és a brassói kereskedelmi kamara jelenlítében 

A kereskedelmi tanodával egybekapcsolva van egy finövelde. 
Az iskolaév kezdele szeptember 1. 
Tanterv ingyen küldetik meg. 

Az igazgatóság. 


