
tanni, könnyen, jól és mégis figyelmet  nem ébresz-
tőleg szemügyre vehetém. 

Jöttek csinos egyének mindkét nemből, nők 
suhogó uszályokkal, akár egy legfényesebb  bálba. 
Voltak köztök csinosak többen, de a mily igaz, 
hogy a csillag is mind szép és fényes,  mégis a 
Vénus kivállik közülök, ugy itt is . . . de hagyjuk, 
egészitse ki az olvasó. 

Elkezdődött a tánc, forogtak  a párok, hang-
zott a zene, de o 11 nem akart melegülni élénkülni 
a kedély, itt távozott a lélek, valami fesz-lidérckint 
nehezült a jelen voltakra, mintha a levegő miaz-
más lett volna. 

A zene hangzott, a tánc folyt,  de semmi vál-
tozás. 

Majd a szünet közben valami titkos forma 
beszélgetést vélék észrevenni néhány táncos kö-
zött, arrafelé  sompolyogtam, s ugy véletlen tudo-
másomra jöve, hogy a táncosnék állítólagos büsz-
kesége, a melyet nem eggyel szemben tanúsítottak 
volna, vala a beszélgetés tárgya. Hogy valóban az 
állitás tényben nyilvánult-e, nem merem határozot-
tan állitani, csak hallván azt. 

Azonban ha áll, hogy a szem a lélek tükre, 
s hogy a szemben nyilvánuló kifejezésnek  az az-
zal egyidejűleg, vagy azonnal utána következő tettel 
való egybevetéséből vont következtetésből: a való 
gondolkodás kivehető, ez esetben a szemlélő figyel-
mét, különösen a társas táncok alkalmával, alig ke-
rülheté ki néhány úrhölgy azon kicsinylő, ugy-
szólva azt kérdő kifejezése  : vájjon szenny hozzátapa-
dásának félelme  nélkül oda nyujthatja-e egyik 
vagy másik táncosnak kezét (tisztelet a kivételek-
nek.) Hogy mennyire alaptalan volt ez — affectálás-
ból inkább, mint más szándékosságból eredett — el-
járásuk, kiviláglik abból, hogy azon férfi  egyének 
közül, kik ott megjelentek, egyik ellen sem vélnék 
jogos kifogást  felhozhatónak  jelen tárgyat te-
kintve. 

Hanem távol legyen tőlem, hogy én bárkit 
is fenti  egyéni nézetemmel csak legkevésbbé is 
sérteni akartam volna. Egyébiránt ez lehetett a 
szokatlanság eredménye is. 

A többiekben az egész rögtönzött táncviga-
lom, eltekintve az eltekintendőktől, jól ütött ki, s 
annak reggeli 3 órakor befejezte  után még sokáig 
igen kedves női közönséggel közös időtöltés folyt, 
ezek eltávozta után azonban a férfi  közönséget 
csak a világos, de nagyon világos hajnal választá 
el az est kedélyes mulatsága helyétől, és pedig 
azon édes vigaszszal szivökben, — hogy az két 
hét múlva ismétlődni fog,  de az eltekintendők el-
maradásával. Oh Zajzon! oh feledhetlen  emlékű 
vigalom ! 

L E G Ú J A B B . 
Leniberg, jul. 31. Orosz lapok jó jelnek tekin-

tik, hogy az osztrák-magyar okkupáló hadseregnél 
a főszerepet  Salvator János főherceg  játsza, mivel 
ezen herceg nem tartozik az oroszellenesek közé. 

London, jul. 31, Az itteni lapokat arról tudó-
sítják, hogy a török lakosság Mostár és Nevesinje 
környékén csoportosodik, és hogy az okkupáció 
e'len rendszeres ellenállást kezd szervezni. Hozzá-
teszik, hogy ezen események okozták, hogy Jo-
vannovich tábornok bevonulása a dalmáciai oldal-
ról mindeddig elhalasztatott. 

Bécs, jul. 31. Hivatalos jelentések szerint Sze-
rajevóban a legteljesebb anarchia uralkodik. A hír-
hedt Hadzsi Loja izgatásai folytán  Madzsar basa 
szerajevói kormányzó egy osztály katonasággal és 
az ottani főparancsnokkal  elmenekült; de Hadzsi 
Loja utóiérte őket s viszahozta. Madzsár basát le-
telték, s helyébe a ésapatok főparancsnokát,  nyil-
ván ennek akarata ellenére, tették meg kormány-
zónak. Miután Madzsar házát kifosztották,  á feliz-
gatott csőcselék a fegyerraktárt  kezdte kifosztani, 
s véres verekedés fejlődött  ki a csőcselék és rend-
őri közegek közt. Végre a csőcselék elfoglalta  a 
fegyverraktárt.  — Hadzsi Loja ezután hirszerint 
testvérét Banyalukába küldte, hogy ott is zendü-
lést szitson a török hatóságok ellen, de ezek az 
amisszáriust állítólag elfogták  és letartóztatták. 

tói levelet vettünk, melyben sajnálattal említi fel, 
hogy egy „Aeolus" aláírásai megjelent fürdői  tár-
cacikkünk megírását illetőleg dr. Lengyel Gyula 
ur által 6 gyanusittatott. Az igazságnak és méltá 
nyosságnak teszünk eleget, midőn kijelentjük, hogy 
a kérdéses közleményt nem Dobay ur irta s an-
nak megírásához be sem folyt.  Ha tehát a dr. ur 
múltkori támadása Dobay úrral szemben itt leli 
alapját, bátran kimondhatjuk, hogy Lengyel ur el-
járása igazságtalan volt. 

— Műkedvelő! előadást tart folyó  hó 7-én az 
ilyefalvi  „ifjúsági  önképzőkör". — Ez alkalommal 
Tóth K. „Nők az alkotmányban" cimü vígjátéka 
kerül színre. A darab-választás alkalomszerű min-
denesetre. Az előadás tiszta jövedelme ezen derék 
kis társulat könyvtára gyarapítására fordittatik. 
Ajánljuk a közönség szíves pártfogásába. 

— Bekiildetott. Az Ilyefalva  és Aldoboly ha-
tárát képező patakon át vezető híd már három hét-
tel ezelőtt rongált állapotban volt. Mindkét vége 
le lévén szakadva, az utazás veszélylyel jár. Tisz-
telettel kérjük azokat, a kiket illet: szíveskedjenek 
elejét venni annak a bekövetkezhető körülmény-
nek, hogy pár nap múlva már átjárni se lehessen. 

— Jelenet a börtönben. A farignanoi  (felső-
olaszországi) bagno igazgatója mult szerdán meg-
vizsgálás végett egy fogoly  cellájába ment. Alig 
lépett be, midőn a fogoly  rárohanva, földre  teperte 
és egy darab fával  szeget vert a halantékába. Az 
igazgató jajgatása egy őrt hitt a börtönbe, ki lát-
va a rémtettet, kardot rántott és a gonosztevő fe-
jét ketté hasította. E közben azonban a szerencsét-
len fiatal  igazgató is kiadta Mkét. Izgató volt a 
gyilkost és áldozatát békésen egymás mellett fe-
küdve látni. 

— A pesti áru- és érték-tőzsde gabonavásári 
bizottsága a közetkező hirdetményt bocsátotta ki : 
A gabonavásár azon t. c. vidéki látogatói, a kik a 
magyar és osztrák vaspályák és a dunagőzhajózási 
társaság által engedélyezett 33 -os menetdíj el-
engedest igénybe venni óhajtják, felhivatnak,  hogy 
az erre nézve szükséges igazolvány- és belépti je-
gyet kora idején, a tőzsdei titkárságnál rendeljék 
meg. Azon cégek pedig, kik külön állóhelyekre 
számot tartanak, úgyszintén azon iparosok, kik a 
kiállításon részt venni óhajtanak, szíveskedjenek 
azt legkésőbb f.  év augusztushó i2-éig a tőzdei tit-
kárságnál bejelenteni, mivel az elkésett bejelenté-
sek tekintetbe nem fognak  vétethetni. Kelt Buda-
pesten, 1878 jul. 26-án. 

— A lap 11 uk mai számában közölt n.-ajtai le-
velet, bár lényegében a mult számban már ugyan-
ez el volt mondva, közre adtuk azon okból, mivel 
pár önálló gondolatot is tartalmaz s felhívást  intéz 
az erdélyrészi leendő képviselőkhöz, hogy az Olt 
folyó  valóban szükségessé vált szabályozását végre 
keresztül vigyék az országgyűlésen. 

Szerkesztői posta 
L&szló D&vid urnák Osdola. Jönni fog. 
Aeolus Tasnád. A jövő szimra maradt. 

Érték- és ráltó-árloiyani a bécsi cs. kir. nyilvános 
tizsdén augimlns 2. 

Magyar aranyjáradék 90.25 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás 115 50 
» » „ II. „ 113.— 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 78 - -
„ „ „ 1876. évi államkötv. . 08 40 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 102.— 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 79 25 

Temesvári „ „ . . 77.25 
Erdélyi „ „ . . 76.-
Szőlődézinaváltsági „ . . 85.— 

Osztrák egys.-államadósság papírban . . 64.35 
„ „ „ ezüstben . . 66.20 
„ aranyjáradék 74-30 

1860. államsorsjegy i>3-50 
Osztrák nemzeti bankrészvény 825.— 

„ hitelintézeti „ 264.25 
Magyar hitelbank Z35.25 
Ezüst 100.40 
Cs. kir. arany 5 48 
Napoleond'or 9.21 10 
Német birodalmi márka 56.80 
London 114.60 

Eelelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: Pollák Mór. 

Pályaza ti hirdetmény. 
A sepsi-szentgyörgyi fiúiskolánál 

egy rendes és egy segédtanítói állo 
más üresedésbe jővén ezekre pályá-
zat hirdettetik. A rendes tanítói állo-
más 400 frt.  évi fizetéssel  és 100 frt 
lakbérrel, a segédtanítóé 300 frt.  évi 
fizetés  és 60 frt  lakbérátalánynyal van 
összekötve Felhivatnak pályázni kivá 
nók, miszerint kellően felszerelt  folya-
modványukat folyó  hó 20-ig annál is 
inkább adják be, miután a később ér-
kezők figyelmen  kivül hagyatnak. 

S-Sztgyörgy, 1878 aug. 2. 

Császár Bálint, 
1 - 3 isk. széki elnök. 

Pályázati hirdetmény. 
A sepsi-szentgyörgyi államilag se-

gélyezett polgári leányiskolánál a ter-
mészettudományi és történelmi szak-
csoport tanítói állomásaira pályázat 
hirdettetik. A természettudományira 
férfi  és nótanitó egyaránt pályázhat; 
a történelmi szakcsoporttal össze lé-
vén kötve a női munka tanitás is, ez 
állomásra nőianitó fog  kineveztetni. 
Mindkét állomás évi 700 frt  fizetéssel 
és 100 frt  la béráta'ány élvezetével 
jár. Felhiva'nak pályázni kivánók, hogy 
kelló'en felszerelt  folyamodván}  ukat az 
iskolaszékhez folyó  hó 20-áig adják 
be ; a később érkezó' pályázatok nem 
fognak  tekimeibe vétetni. 

S Szentgyörgy, 1878 aug. 2. 

('sás/ár Bálint, 
1 — 2 isk. széki elnök 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Leng a zászló városunkban. Egyik a „Ba-

zár" épületen, a másik a városházán. Mindkét dí-
szes nagy nemzeti lobogón vastag piros betűk-
kel olvasható a felirat:  „üljen dr. Csiky Kálmán!" 

— Időjárás. Huzamos ideig tartó esőzések 
folytán  — egy huzamban 57 óráig hullott az ál-
dás — nemcsak a patakok áradtak meg a község-
ben, hanem az Olt folyó  is több helyen átlépte 
medrét. A künn levő boglyák vizben állanak, igy 
sok helyen a kukorica- és gabonaföldeken  sárgán 
hömpölyög az ár. A kalangyák át vannak ázva s 
félni  lehet, hogy ha a nedvesség nem csökken, a 
szem kalászában csírázik ki. A láthatár még foly-
tonosan borult. 

— líézdi Vásárhelyről táviratilag értesítenek 
bennünket a kővetkezőkről : „A Szemerét fellép-
tető egyének tegnap este fáklyás  tüntetést rendez-
ve, míg egyik korcsmától a másikig haladtak, a 
Pap Lajos párti korcsmából előtörő egyénekkel 
verekedésbe keveredtek, de a kapitányság rögtön 
katonai erőt vett és a rendet helyreállította." 

— Tusnádról Dobay Sándor gyógyszerész ur-

Nyilvános engedélyezett 
közép kereskedelmi iskola 

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 is mivelheti, melyet külföldi  tanodákban tud-
valevőleg előadni nem szok.ls. 

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

Lzen évben, mint a harmadik évfolyamban,  történt a kereskedelmi 
érettségi vizsga elósz r, a legnagyobb előnynyel, kir. tanfelügyelő  Koos 
Ferenc ur és a brassói kereskedelmi kamara jelenlétiben 

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

Az igazgatóság. 
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